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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

اداره آموزش لوس انجلس آزمایش 
و پیگیری بیماری دانش آموزان و 

کارکنان را آغاز می کند

تحقیق در مورد قطع برق آغاز می شود

الیحه آموزش فرهنگ و تاریخ اقلیت ها  
به امضای فرماندار رسید

محاکمه قاتل زنجیره ای کالیفرنیا

آتش سوزی و گرما کالیفرنیا را به 
آتش کشید

فرود اضطراری هواپیمای  FedEx در 
فرودگاه  بین المللی لوس آنجلس

مرگ یکی از کارکنان 
PG&E  در آتش سوزی

Uber و Lyft خدمات خود را از پایان 
چهارشنبه شب در کالیفرنیا قطع 

کردند.

در صفحات دیگر:

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5
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خبرگزاری ایرانشهر- بیانیه ای به چهار زبان فارسی - انگلیسی - عربی - فرانسه از سوی 
ائتالف جهانی » افراد قبال مسلمان« دریافت گردید که خبر از اعالم روزی به نام  روز 
جهانی ارتداد  می دهد که خشونت را علیه این دگراندیشان را تقبیح و محکوم می کند. 
ایرانشهر این روز را وارد تقویم روزشمار خود می نماید و هم چنین شرکت کتاب نیز 

این روز را در تقویم ساالنه خود منتشر می کند. 
۲۲ اوت، اولین روز جهانی ارتداد

ائتالف جهانی سازمانهای اکس مسلم روز ۲۲  اوت را برای نخستین بار به عنوان روز  
جهانی ارتداد نام گذاری می کنند. 

ارتداد، ترک دین و رهایی از مذهب میباشد.  در افغانستان، ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی، 
قطر، عربستان سعودی، سومالی، امارات متحده عربی، و یمن  ارتداد با مجازات اعدام  
روبرو میشود و  در بسیاری دیگر از کشور ها ی اسالم زده، ارتداد جرم به حساب می 

آید.
در پاکستان، عدم اعتقاد به خدا و مرتدین تحت عنوان قانون شریعت اسالم محاکمه و 
اعدام میشوند. در عربستان سعودی آتئیسم رسما بعنوان  تروریسم شناخته میشود. در آن 
دسته از کشور هایی که حکم اعدام برای مجرمین صادر نمیکنند، مانند هند و بنگالدش،  

اسالم گرایان، آنان را که مشکوک به ارتداد هستند، خود  ترور میکنند. 
  در خیلی از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا شمالی، کسانی که مذهب را 
رها می کنند مورد تهدید، خشونت، و یا طرد شدن توسط خانواده و  دوستان خود واقع 
میشــوند. در مسیحیت، یهودیت، هندویسم و غیره هم روی برگرداندان از مذهب در 

مواردی، مورد خشونت و یا طرد شدن از جانب نزدیکان خود واقع میشوند.
۲۲ آوت به عنوان روز  ارتداد نامگذاری شده است چرا که  سازمان ملل همین روز را 
برای یاد قربانیانی که مورد خشــونت و آزار و اذیت به دلیل اعتقادات خود قرار گرفته 

اند گرامی داشته شود.
به عالوه اینکه، اواخر ماه اوت مصادف اســت با کشتارهای ۱۹۸۸ که در موج دوم آن 

هزاران تن از خداناباوران در ایران که در پاسخ به سواالتی کوتاه »آیا مسلمان هستی؟«، 
»آیا به اهلل اعتقاد داری؟«، »آیا قرآن کالم خداست؟«، »آیا شهادت میدهی که محمد پیغمبر 
خداســت؟«، »آیا در ماه رمضان روزه میگیری؟« و »آیا نماز و قرآن میخوانی؟« فقط نه 

گفتند، در جا اعدام شدند.
 در این روز تازه تاســیس )روز جهانی ارتداد( بار دیگر ما خواسته های خود به شرح 

زیر اعالم می کنیم 
- بزرگداشت  قربانیان قوانین ارتداد 

- منع جرم انگاری و پایان دادن به اعدام مرتدین در کشورهایی که قوانین اسالمی در 
آنان حاکم است

- پایان دادن به خشونت و طرد  شدن توسط خانواده و نزدیکان افرادی که از دین رو 
برمیگردانند

- به رسمیت شناختن آزادی فکر، اندیشه، اعتقادات و حق آزادی بیان که در بیانیه جهانی 
حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است )بند های ۱۸ و  ۱۹(.

نام گذاری ۲۲  اوت برای نخستین بار به عنوان روز  جهانی ارتداد

یلوپیج ایرانیان شرکت کتاب منتشر شد
بیســت و پنجمین یلوپیج ایرانیان شــرکت 
کتاب روی کاغذ )و یا به صورت کالسیک ( 
برای لس آنجلس و حومه منتشر شد. یلوپیج 
کالســیک شــرکت کتاب در 5۱۲ صفحه 
منتشر شده است و به زودی در مراکز ایرانی 
به رایگان در دســترس همگان قرار خواهد 
گرفت.  باید توجه داشــته باشیم که یلوپیج 
آنالین شــرکت کتــاب که از ســال ۲0۱3 
بــه نشــانی 08yellowpages.com در 
دسترس بوده است با توجه به شیوع ویروس 
کرونا از نخستین ماههای سال میالدی فعلی 
بســیار مورد توجه قــرار گرفته  و صاحبان 
مشاغل با توجه به استفاده بیشتر مردم از آن 
به این نوع تبلیغ استقبال بیشتری نشان داده 
اند تا جایی که تعداد آگهی های آن بیش از 
دو برابر یلوپیج کالســیک می باشد. اهمیت 
یلوپیج آنالین شرکت کتاب این است که هر 

روز، به روز می شود و نشانی ها و تلفن ها و اطالعات 
صاحبان مشاغل نیز روزآمد می شوند. شما می توانید به 
آسانی به فارســی یا به انگلیسی در آن جستجو کنید و 
شــغل مورد نظر خود را بین مشاغل دیگر انتخاب کنید 
و از همه مهمتر می توانید بمانند یلوپیج کالســیک آن 
را ورق بزنید. روی تلفن اســمارت خود نیز وب سایت 
08yellowpages.com را به عنوان Favorite  قرار 

دهید تا هر زمانی که خواســتید بتوانید به آســانی از آن 
استفاده کنید. 

شــرکت کتاب همچنان با در اختیار قرار دادن اطالعات 
طبقه بندی شده به صور مختلف شامل: یلوپیج کالسیک 
و آنالین ، 0۸ گلوبال انالین ، یلوپیج جیبی کالسیک و 
آنالین و شبکه تلفنی 0۸ ایرانیان و 4۱۱ ایرانیان و سیستم 
شبکه تکست در امر اطالع رسانی در جامعه ایران خارج 
از ایران پس از حدود 40 سال خدمت،  بی رقیب است. 

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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بازیگر، نوازنده، خواننده و گویندهٔ عروسکی اهل ایران

آمار مرگ و میر و مبتالیان در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با مرگ و 
میر ۱5 نفــر و افزایش 4۹۲0 نفر مبتال 
به پایان برسد که در مقایسه با روزهای 

دیگر بسیار کم بوده است. 
ایالت کالیفرنیا دوشنبه را با ۱۱۲46 نفر 
مرگ و میــر و 6۲5307 نفر مبتال آغاز 
کرد. در آمار مقایســه ای ۱4 روزه، تنها 
۱۱ کانتی از 5۸ کانتی در دوره افزایش 
نبوده انــد و در میــان کانتی های دیگر 
مرسد با ۹۲6 نفر در هر یکصد هزار نفر 
در باالی جدول، سن برناردینو کانتی در 
رده دهم، ریورساید ۱3، لوس آنجلس 

۲0 و ارنج کانتی در رتبه 34 است آمار 
برخی از کانتی ها از این قرار است. 

آمار مبتالیان در برخی از کانتی ها از این 
قرار است:

 اداره آموزش لوس انجلس آزمایش و پیگیری بیماری
 دانش آموزان و کارکنان را آغاز می کند

اداره آموزش لوس آنجلس که دومین بزرگترین  اداره آموزشــی آمریکاست اعالم 
کــرد که برنامه ردگیری، تماس و آزمایش کرونا بــرای آموزگاران، کارکنان، دانش 
آموزان و خانواده های وابسته به آنان را آغاز می نماید تا راهی باشد برای پیگیری و 

پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در راستای بازگشایی مدارس.
اداره آمــوزش لوس آنجلس 500000 دانش آموز و 75000 آموزگار و کارمند دارد 
و همان روشــی را در برنامه خود دارد که اداره آموزش نیویورک آن را در نقشه راه 

برای دستیابی به ایمنی بیشتر پیگیری کرده است.
این برنامه از سوی آستین بیوتنر، رئیس اداره آموزش لوس آنجلس اعالم شده است 
و برای هر دانــش آموز 300 دالر باید این اداره هزینه نماید که به۱50 میلیون دالر 

خواهد رسید. 

کالیفرنیا رکورد باالترین گرمای هوا در 90 سال گذشته در جهان را شکست

اداره هواشناسی آمریکا اعالم کرد روز گذشته در ساعت 3:4۱ پس از نیمروز در دره 
مرگ )Death Valley( کالیفرنیا به ۱30 درجه فارنهایت رسید که به آخرین رکورد 
باالی این منطقه یعنی ۱34 درجه در ســال ۱۹۱3 نزدیک است و در ۹0 سال گذشته 

باالترین نقطه روی کره زمین ثبت شده است. 
در سال ۱۹3۱ منطقه کبیلی )Kebili( در کشور تونس به ۱3۱ درجه فارنهایت رسید. 

ناگفته نماند که از سال ۲0۱3 تاکنون منطقه Death Valley از ۱۲۹ درجه فارنهایت 
باالتر نرفته بود. 

روز گذشــته در لوس آنجلس کانتی، در وودلند هیلز گرمای هوا به ۱۱۲ رسید که از 
۱۹77 تاکنون باالترین بوده است. 

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

تحقیق در مورد قطع برق آغاز می شود

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا، در پی قطــع بر ق در روز 
گذشته در برخی از مناطق که بدون اعالم پیشین، انجام شده 

بود، دستور تحقیق و بررسی داد. 
گوین نیوسام گفت: این خاموشی ها که بدون آگاهی پیشین 
انجام شــده، مردم را بدون آمادگی، غافلگیر کرده است. زیرا 
بسیاری از مشترکان می توانستند برای شماری از کارهای خود 

از باطــری و انرژی جایگزین و ذخیره بهره بگیرند. حتی نه 
تنها خانواده ها، بلکه مشاغل و اداره های دولتی نیز هیچگونه 

هشداری دریافت نکرده اند. 
در پی این موضوع گفته شــده اســت که از امروز دوشنبه تا 
چهارشنبه ممکن است برق برخی از مناطق از 3 تا ۱0 شب 

قطع شود. 

تیم دریافت حقوق بیکاری برای زندانیان دستگیر شدند

ایالت کالیفرنیا اعالم کرد که نخستین حلقه دزدی از صندوق 
حقوق بیکاری را کشف و به دست قانون سپرده است. 

این گروه که تاکنون ۲۱ نفر آنان شناســایی شده اند. با بهره  
گرفتن از نام و نشانی و شمار سوشیال سکیوریتی زندانیان 
در سن مته ئو کانتی در شــمال کالیفرنیا، درخواست حقوق 

بیکاری نموده و آن را دریافت کرده اند. 
دادســتان منطقه و اداره شــریف کانتی می گویند این ها از 

مشخصات 30 زندانی استفاده کرده اند. 
7 نفر از دســتگیر شــدگان همراه با ۱50 هــزار دالر پول 
نقد بودند و 4 نفر دیگر پیش از این 7 نفر دســتگیر شــده 
بودند. ناگفتــه نماند که اداره EDD از ماه مارچ تاکنون به 
۱0/۲ میلیون درخواست حقوق بیکاری رسیدگی کرد و 63 

میلیارد دالر پرداخت نموده است. 

الیحه آموزش فرهنگ و تاریخ اقلیت ها 
به امضای فرماندار رسید

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا الیحه آموزش دروس فرهنگی و 
تاریخی در مورد اقلیت ها را در دانشگاه ها که از تصویب مجلس 

کالیفرنیا گذشته بود، برای اجرایی شدن امضا کرد. 
به این ترتیب تمامی 430000 دانشــجوی دانشگاه های دولتی 
ایالت کالیفرنیا در دوره لیسانس این واحدهای اجباری را باید 
بگذرانند این دانشــگاه ها زیر مجموعه Call state هســتند 
این الیحه که AB۱460 است پس از اعتراض های خیابانیف 
ضرورت آشنایی و آگاهی از پیشینه تاریخی اقوام را در دستور 

کار قرار داد. 
این ســه واحــد اجباری، بــر تاریخ و فرهنــگ آمریکاییان 
آفریقایی تبارها، التین تبار، آسیایی تبار و بومیان آمریکا تمرکز 

خواهد داشت. 
در این 3 واحد اجبــاری به تاریخ و فرهنگ یهودیان و دیگر 

مذاهب نیز خواهند پرداخت . 
هزینه این سه واحد آموزشی برای هر سال ۱6/5 میلیون دالر 

است. 

فرود اضطراری هواپیمای  FedEx در فرودگاه
 بین المللی لوس آنجلس

 فــرود اضطراری هواپیمای بوئینگ 767-300 در ســاعت 4 
بامداد امروز موجب آسیب خلبان شد. 

 LAX ایــن هواپیما که در فرودگاه بیــن المللی لوس آنجلس
فرود آمده اســت به شرکت Fedex تعلق دارد و لیست پرواز 

آن را با پرواز شماره ۱0۲6 نشان می دهد. 
اداره نظارت بر پروازهای آمریکا می گوید این هواپیما، هنگام 
فرود، قادر به باز کردن چرخ های سمت چپ نبوده و این اداره 

در این زمینه تحقیق خواهد کرد. 
این هواپیمای باربری دارای ۲ نفر سرنشــین بوده و خلبان به 
سبب شکستن پایش در هنگام خروج اضطراری به بیمارستان 

منتقل شده است و در سالمت به سر می برد. 
ایــن هواپیما از فرودگاه بین المللــی نیوآرک به لوس آنجلس 

می آمد.

محاکمه قاتل زنجیره ای کالیفرنیا

 Golden( در جلســه محاکمه قاتل زنجیــره ای در کالیفرنیا
State Killer & Rapist( افزون بر قربانیان جان به در برده 
و خانواده های قربانیان به قتل رسیده، نامزد ۱ و نیز در دادگاه 

حاضر شد. 
در جلسه محاکمه جوزف جیمز دی انجلو که خود افسر پلیس 
بوده است و اکنون 74 سال دارد، در دهه 70، ۱3 نفر را به قتل 
رسانده و در دهه ۸0، به ۸7 نفر در ۱۱ کانتی حمله کرده و به 

50 نفر تجاوز کرده است. 
او که در دادگاه با پذیرش جرم خود با دادســتان توافق کرده 
است به ۲6 بار حبس ابد محکوم شده است که ۱۱ مورد آن 
پی در پی خواهد بود و به این ترتیب او به جای حکم اعدام و 
انتظار طوالنی برای نوبت اعدام، تمامی عمر خود را در زندان 

خواهد گذراند.

 سپاسگزاری از یک صاحب بیزینس موفق، آگاه و مسئول
اخیرا، برای اجاره دادن خانه شخصی با   08 ایرانیان تماس گرفتیم از این طریق افتخار 

آشنایی با آقای مهندس امین والی را یافتیم. 
در این راه با مشکل غیرقابل پیش بینی روبرو شدیم.

مهندس والی دست ما را رها نکردند ، با صبوری و پشتکار در کنار ما ایستادند تا 
مستأجر مناسب و خوب برایمان آوردند. 

از ایشان بسیار سپاسگزاریم. آرزوی سالمت و موفقیت بیکران برایشان داریم 
با احترام 

MASSIE MUNROE
B.S. = BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL, STRUCTURAL, EARTHQUAKE, INDUSTRIAL, 
ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING.
M.S.= MASTERS OF SCENCE IN CIVIL/ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
P.E. = PROFESSIONAL LICENSED “CIVIL ENGINEER» FROM STATE OF CALIFORNIA.

A POLITICAL (PROGRESSIVE DEMOCRATIC), ANIMAL RIGHT, ENVIRONMENTAL, 
HUMAN RIGHT, US CIVIL RIGHT AND A US CONSTITUTIONAL ACTIVIST.
MASSIEMUNROE4USSENATOR.COM 

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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مصاحبه :

درخواست گوین نیوسام از دولت فدرال برای 
چک های 300 دالری

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از دولت فدرال درخواست 
نمود هرچه زودتر کمک مالی 300 دالر برای هر هفته را 

برای افراد بیکار بفرستد. 
پــس از آن که کمک مالی 600 دالر در هفته برای بیکاران 
در ماه جوالی به پایان رسید و کنگره و سنا و کاخ سفید بر 
روی مبلغ به توافق نرسیدند، رئیس جمهور ترامپ دستور 
ویژه ای را صادر کرد که هفته ای 300 دالر کمک پرداخت 
خواهد شد به شرطی که ایالت ها نیز هفته ای ۱00 دالر به 

آن بیافزایند. 
کالیفرنیا و بســیاری از ایالت ها اعالم کردند که بودجه ای 
برای پرداخــت ۱00 دالر در هفته ندارنــد از این روی، 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از دولت فدرال درخواست 
نمود که برای پرداخت 300 دالر، پیش شــرط ۱00 دالر 
را نگذارد و مستقیم کمک های 300 دالر در هفته را تامین 

نماید. 

گندیدگی میوه و گوشت ، جوندگان را 
جذب اداره پست کرد

امروز اعالم شــد که موضوع اداره پست تنها انتخابات نیست، 
کاهش بودجه اداره پســت در کالیفرنیا موجب نه تنها انباشت 
نامه ها و بسته ها شده است، بلکه مواد فاسد شدنی مانند میوه و 
گوشت موجود در بسته های ارسالی، پای بسیاری از حشرات 
و جونــدگان را به انبارهای اداره پســت در کالیفرنیا باز کرده 
اســت و بوی گند مواد مصرفی، امکان کارآیی را کاهش داده 

است. گر چه در مورد انتخابات دغدغه نابود کردن 67۱ دستگاه 
دسته بندی پاکت ها بیشتر رسانه ای شده است. 

مراکز اصلی پست در کالیفرنیا که به ۱000 منطقه پستی خدمات 
خود را ارائه می کنند از مشکل بزرگ کنونی، در آسیب هستند 
و مرکز لوس آنجلس در فلورنس، به ۹۲ منطقه پستی خدمات 

ارائه می نماید. 

مرگ یکی از کارکنان PG&E  در آتش سوزی

شرکت برق و گاز PG&E اعالم کرد که یکی از کارکنانش 
را در آتش سوزی شمال کالیفرنیا از دست داده است. 

این کارمند که نامش را اعالم نکرده اند، در روز چهارشنبه در 
درون اتوموبیل در میان آتش سوزی منطقه Vacaville در 
گیت کنیون از سوی ماموران اداره آتش نشانی و جنگلبانی 
کالیفرنیا یافته شده است و پس از انجام کمک های اولیه، او 
را به بیمارســتان رسانده اند و در بیمارستان اعالم شد که او 

جان خود را از دســت داده است. این کارمند، برای ترمیم 
و پاکســازی امکانات برق رسانی وپیشگیری از مشکالت 
خطوط برق در منطقه LNU بوده است. منطقه ای که تاکنون 
 Lake, Yolo, ۱3۱ هــزار اکر آن در برگیرنــده کانتی های
Sonoma, Napa در آتش  سوخته است. ناگفته نماند که 
در آتش سوزی شمال و مرکز کالیفرنیا در مجموع 34۹ هزار 

اکر خاکستر شده اند. 

Uber و Lyft خدمات خود را از پایان چهارشنبه 
شب در کالیفرنیا قطع کردند.

پس از آن که در هفته گذشــته، قاضی دستور داد که این ۲ 
شرکت، رانندگان خود را به عنوان استخدام رسمی به موجب 
الیحه AB5 در خدمت داشته باشند تا آنان از مزایای بیمه، 
حقوق بیکاری و دیگر مزایای کارمندان کالیفرنیا برخوردار 
شوند، نخست شــرکت Uber و امروز شرکت Lyft اعالم 

نمــود که به خدمــات خود در کالیفرنیا از ســاعت ۱۱:5۹ 
امشب پایان می دهد. 

این ۲ شرکت همراه با شرکت Post Mate، با هزینه کردن 
۹0 میلیــون دالر، لغو این قانون را در برگه های انتخابات 3 

نوامبر به رای مردم گذاشته اند. 

https://shop.ketab.com/
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
http://www.khoshvaghtlaw.com/
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سیدمرتضی نوربخش
عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو

متولد سال ۱335 شهر گلپایگان؛ او دکتراي رشته 
جامعه شناسی فرهنگی نظري از دانشگاه تهران 

دارد.

مسئولیت ها
- کارشناس آموزش در دانشگاه تربیت مدرس از  ۱367 تا74 ۱3

- عضو هیات علمی سازمان سمت )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگا هها( در سال ۱37۹

- مدیر روابط عمومی سازمان سمت )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگا هها( از ۱37۱ تا ۱37۹

- رئیس دبیرخانه هیات مرکزي گزینش استاد وزارت علوم تحقیقات و فن آوري 
از

۱37۹ تا شهریور ۱3۸7
- تا کنون مدیر کل گزینش دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فن آوري از ۱37۹ 

تاکنون
- عضو شوراي امر به معروف و نهی از منکر وزارت علوم تحقیقات و فن آوري

– مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور از خرداد ۱3۸۱ تا کنون
- سرپرســت مؤسســه آموزش عالی البرز ) غیرانتفاعــی- غیردولتی( قزوین از 

اردیبهشت ۱3۸7 تا کنون
- مدیر گروه علوم اجتماعی مؤسسه البرز قزوین از مهر ۱3۸3 تا کنون

- عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو )با حکم وزیر علوم تحقیقات و فن آوري( 
از خرداد ۱3۸۱ تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
مرتضی نوربخش به عنوان مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور و 
عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو با ممانعت از ادامه تحصیل بهائی ها در نقض 

حقوق پیروان این دیانت به دلیل باورهاي مذهبی شان نقش موثر داشته است.
او صراحتاً در یک نشســت خبري اعالم کرده است: »دانشجویان ادیان ساختگی 
و تحصیل م یکنند باید براي تأیید صالحیت به هیات مرکزي گزینش دانشــجو 
فرستاده شوند... پروند ههاي دانشجویان ادیان و اقلیت هاي مذهبی غیررسمی که 
در دانشــگا ههاي کشور مشغول به تحصیل هستند براي تأیید صالحیت عمومی 

باید به هیات مرکزي گزینش دانشجو ارسال شود.«
یکــی از زمینه هایی که حقوق بهائیان به دلیل باور و اعتقاد مذهبی شــان نادیده 
گرفته می شود، محرو مکردن آ نها از حق تحصیل است. بسیاري از جوانان بهائی 

پس از پایان دوره تحصیالت متوســطه زمانی که در آزمون ورودي دانشــگاه ها 
شــرکت می کنند، پذیرفته نمی شوند و با مواردي همچون نقص پرونده روبه رو 

می شوند و در نهایت از ادامه تحصیل در سطح دانشگاهی محروم می شوند.
سازمان سنجش آموزش کشــور که در ایران متصدي برگزاري آزمون سراسري 
ورود به دانشــگا هها در مقاطع کاردانی، کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتري 
است در بخشی از وظایف خود می نویسد: »انجام امور مربوط به تعیین شرایط و 
ضوابط پذیرش دانشــجو با توجه به طرح ها و برنامه ها و سیاس تهاي آموزشی 

کشور توسط ) دبیرخانه گزینش دانشجو(  صورت می گیرد.
دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشــجو، در فرم شــماره دو خود به نام »برگ 
مشــخصات بررســی صالحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه ها )پذیرش 
غیر متمرکز( « درباره دین داوطلبان سؤال می کند و ارسال این فرم جزو مدارک 
شــرکت در آزمون ورودي دانشــگا ههاست. همچنین ســتار هدار اعالم کردن 
دانشــجویانی که فعالیت مدنی و سیاسی داشته اند و ممانعت از ادامه تحصیل آن 
ها در مقاطع باالتر هم از سوي هیات مرکزي گزینش دانشجو صورت می گیرد.

مرتضی نوربخش در جواب اعتــراض داوطلبان بهائی که با عنوان »نقص پروند 
ه« از ادامه تحصیل بازمانده اند، گفته بود کاري از او ســاخته نیست زیرا مصوبه 

شوراي انقالب فرهنگی راه ادامه تحصیل بهائیان را بسته است.
به عنوان نمونه در اردیبهشــت ســال ۱3۹4 از ادامه تحصیل دالرام صادق زاده، 
دانشــجوي کارشناسی ارشد رشته روانشناســی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، به 

دلیل اعتقاد به دیانت بهائی جلوگیري شد.
دالرام صادق زاده از مرتضی نوربخش پرســیده است که چرا صالحیت عمومی 

او رد شده است؟
»تو بهائی هستی، می دانی که.

– آیا شما طبق آیین نامه اي بهائیان را از تحصیل محروم می کنید؟ اگر چنین
است آیین نامه شما خالف قانون اساسی است و اگر نیست رفتار شما غیرقانونی 

است.
نوربخش برافروخته شــده اســت »به کارمند دولت می گویی کار غیرقانونی می 

کنی؟«
– من به دستور شما محروم از تحصیل شده ام.

– من تنها تصمیم نمی گیرم.
– شما رئیس هیاتی هستید که نامه محرومیت از تحصیل مرا فرستاده است «

در ســال ۱3۹5 د هها داوطلب بهائی به روال ۲0 ســال گذشته، بار دیگر با اعالم 
»نقص پرونده« از انتخاب رشته و تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ایران 
محروم شــدند. در پیگیر یهاي داوطلبان مشخص شده است که حداقل ۱۲۹ نفر 
از این شــهروندان پس از قبولی در آزمون سراسري و مجازشناخته شدن، به دلیل 

اعتقاد به دیانت بهائی، تحت عنوان نقص پرونده از تحصیل باز مانده اند.

یک شهروند بهائی که تا کنون چندین دفعه در آزمون سراسري ثبت نام کرده ولی 
هر سال به بهانه نقص پرونده از تحصیالت عالیه بازمانده است، درباره چگونگی 
پیگیري پروند هاش در شهریورماه ۱3۹5 به »ایرا نوایر« گفت: »من و دو نفر دیگر 
ابتدا به ســازمان سنجش مشکین دشــت کرج مراجعه کردیم اما به طور شفاهی 
گفتند بهائی بودن مشکل اصلی ما است.... ]ما[ نامه هایی را با انشا و خط خودمان 
نوشتیم و تحویل دبیرخانه دادیم اما گفتند این نامه ها فایده اي ندارد و فقط باید  
نامه چاپی را امضا کنیم تا پی گیري و بررسی شود! در سازمان سنجش کرج یک 
لیســت از اسامی ۱۲۹ نفر بهائی وجود داشت که به بهانه نقص پرونده محروم از 

تحصیل شده بودند. اسامی ما را پرسیدند و کنار اسم هایمان تیک زدند. «
آن هــا دوباره پیگیري کرده اند: » آقاي نعیمائی، معاون بخش گزینش دانشــجو، 
بــه ما اعالم کردند نقص پرونده به خاطر اعتقادات مذهبی ما اســت. از ایشــان 
تقاضاي بررســی کردیم زیرا از نظر قانون، هر فرد فارغ از عقیده، مذهب و نژاد، 
حق تحصیل دارد. در پاســخ گفتند طبق مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی که 
بهائیان را ممنوع از تحصیالت دانشــگاهی کرده است، عمل می کنیم. پس از پ 
یگیري فراوان، متوجه بررســی کردیم زیــرا از نظر قانون، هر فرد فارغ از عقیده، 
مذهب و نژاد، حق تحصیل دارد. در پاسخ گفتند طبق مصوبه شوراي عالی انقالب 
فرهنگی که بهائیان را ممنوع از تحصیالت دانشگاهی کرده است، عمل می کنیم. 
پس از پ یگیري فراوان، متوجه شدیم تنها فردي که دسترسی به پرونده بهائیان 
دارد، مرتضی نوربخش، مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور است. 
ایشــان از خردا دماه ۸۱ تا کنون با عوض شدن سه دولت، همچنان این سمت را 
دارا هستند. با ایشان مالقات کردیم، گفتند فعال کاري براي رفع این مشکل نمی 
توان کرد و همین که بهائیان توانسته اند در آزمون شرکت کنند، به خاطر اقدامات 
ایشان بوده است. شرکت در کنکور چه فایده اي براي یک جوان بهائی دارد وقتی 
اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارد. این فقط براي او موجب صرف وقت و هزینه 
بسیار است و از طرف دیگر، جنبه تبلیغاتی دارد که به دنیا نشان می دهد بهائیان 

هم در ایران مثل سایرین در کنکور دانشگاه ها شرکت می کنند. «
نتایج منتشرشده و اسامی قبول شدگان کنکور سراسري سال ۹6 نیز نشان می دهد

کــه باز هم عــده زیادي از جوانان اقلیت بهائی در ایران از ورود به دانشــگاه ها 
بازمانــده اند. خبرگزاري هرانا از نقض حقوق دوباره بهائیان به دنبال اعالم نتایج 
کنکور سراسري خبر داده است. بر این اساس » عده زیادي از جوانان بهائی « که 
مشــخصات ۲۱ نفر از آنان احراز شده است، در شهرهاي مختلف ایران از ورود 
به دانشگاه ها محروم شد هاند. هرانا لیستی ۲۱ نفره از اسامی بهائیان محروم شده 
از تحصیل در دانشگا هها به دنبال اعالم نتایج کنکور سراسري سال ۹6 را منتشر 
کرده است که در میان آ نها یک نفر براي یازدهمین بار و دیگري براي دومین بار 

است با واژه نقص پرونده ر وبه رو و از تحصیل محروم می شوند.
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

هفته ای که گذشت از ماشه تا بایدن شو!
ماشه

باالخره پرزیدنت ترامپ ماشه رو کشید، حاال باس ببینیم با به قول وزیرخارجه پمپئو، 
جانبداری اروپا از آیت اهلل ها و مخالفت علنی چین و روسیه، این مکانیزم اسنپ بک 
یا همون ماشه معروف کار میکنه یا مثه قطعنامه هفته قبل امریکا توی شورای امنیت 
به گا میره … اگه ماشــه بچکه و همه تحریمای سازمان ملل برگرده که خوار مادر 
جمهوری اسالمی به اف میره و حتی شاید پیش از انتخابات امریکا اتفاقات مهمی 
توی ایران بیوفته … اگه ماشه نچکه و کار نکنه، ظاهرا واسه دولت ترامپ شکسته 
ولی خوار مادر هر کی بخواد به جمهوری اســالمی سالح بفروشه به فنا میره یعنی 
چین و روســیه … و در آخر اگه توی انتخابات پیش رو دوباره ترامپ برنده بشه، 
خوار مادر اروپا گاییده اس که االن پشــت امریکا رو خالی کردن که البته شهروند 
ایرانشهر فکر میکنه بهتره اروپایی ها از هم االن چربش کنن چون قطعا دوباره ترامپ 

رییس جمهور میشه و تا فیهاخالدونم میکنه توش! … درضمن احتمال اینکه امریکا 
برای تغییر ساختار شورای امنیتم راست کنه خیلی زیاده … خالصه این ماشه خیلی 

چیزا رو قراره به گا بده!
سوزش مضاعف

باس رهبر معظم انقالب امســال رو سال ســوزش مضاعف یا کون سوزی کبری 
نامگذاری می کرد، چرا؟ چون انقدر از صلح امارات و اســراییل ســوختن که این 
چند روزه بعد از اعالم رسمی خبر از طرف پرزیدنت ترامپ دارن به زمین و زمون 
فحش خوارمادر میدن و همه رو حتی خودشونو دارن تهدید می کنن که نشونه اوج 
سوزشه. البت باس جمهوری اسالمی یه کمی صبر کنه تا بعد از امارات، بحرین و 
عمان و ســودان و … هم با اسراییل صلح کنن و باعث سوزش مضاعف یا همون 
کون سوزی کبری بشن و آخر فیلم هم سیدعلی میمونه و حوضش و باس بخونه: 

همه رفتن دیگه کسی دور و برم نیست …

بایدن شو
دموکرات ها هم توی این هفته با یه مراســم چهار روزه از جو بایدن رســما پرده 
برداری کردن و بعنوان نامزد ریاست جمهوری امریکا و رقیب دانلد ترامپ معرفیش 
کردن و تقریبا همه قدرتشــون رو ریختن روی داریه. از باراک و میشــل اوباما تا 
کارتر و کلینتون ها و دســت آخر جو بایدن و کمال هریس همه رو شو آف کردن 
و همشــونم هم گفتن که امریکا در دوران تاریکیه و بایدن می خواد ادای ادیسون 
رو در بیاره و برامون چراغ بیاره و همه جا رو روشــن کنه! واال اینکه مردم امریکا 
چقدر دوس دارن توی تاریکی زندگی کنن و نور چراغ بایدن چشماشــونو اذیت 
بکنه یا نه رو روز ســوم نوامبر خواهیم دید ولی دموکرات ها یه جوری دارن تبلیغ 
میکنن که انگاری کار تمومه و بایدن انتخاب شده، دوست عزیز نشاشیدی که شب 

تاریکت درازه!    

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده هفته:

این هفته، جوک های کالسیک سیاسی بین المللی ... 
آدم و حوا

یک روس، یک فرانسوی و یک انگلیسی درباره ملیت آدم و حوا بحث می کردند.
فرانســوی گفت: مطمئنا آدم فرانسوی بوده اســت. ببینید چطور به حوا عشق می 

ورزیده!
انگلیسی گفت: آدم مسلما انگلیسی بوده است. ببینید چطور سیب اش را به یک بانو 

می دهد، مثل یک جنتنلمن واقعی!
مردروس گفت: مطمئنا آدم فقط می توانســته یک روس باشــد. وگرنه چه ملیتی 
است که فقط یک سیب دارد،با بدن لخت راه می رود و هنوز هم ایمان دارد که در 

بهشت است!
فمینیسم در افغانستان

یه گزارشــگر کــه در زمان طالبان اوضاع زنان در افغانســتان رو دیده بود ، بعد از 
رفتن طالبان از اون کشور دیدن کرد و از تغییرات اجتماعي که مي دید شگفت زده 
شــد. او قباًل دیده بود که مردان جلوتر راه مي رفتند و زنان چند متر پشت سر اونها 
راه مي رفتنــد، در حالي که مي دید پــس از جنگ زنان چند متر جلو تر از مردان راه 
مي رفتند. از یک نفر دلیل این تغییر رو پرسید. او گفت: علت این است که در مدت 

جنگ تمام کشور رو طالبان مین گذاري کردند.

احمد شاه و ناپلئون بناپارت
یه روز احمد شاه براي بازدید از تیمارستان به اونجا رفت.در هنگام بازدید یکي از 
دیوونه ها شــروع کرد به مسخره کردن او. احمد شاه عصباني شد و گفت: مرتیکه 

من احمد شاهم!
یه دیوونه اومد سراغش و گفت: غصه نخور، تو هم خوب مي شي. اوني رو که اون 
گوشه مي بیني وقتي اومد اینجا مي گفت من ناپلئون بناپارتم، اآلن خوب شده، تو هم 

خوب مي شي.
این آرژانتیني ها

یه روز یه کارمند وزارت خارجه آمریکا مأمور شد که براي خدمت به سفارت آمریکا 
در آرژانتین بره. از این موضوع ناراحت شد و با اعتراض پیش رئیس قسمت خودش 

رفت و گفت: من حاضر نیستم به آرژانتین برم.
رئیس قسمت گفت: چرا؟

گفت: آخه آرژانتیني ها آدمهاي غیر قابل تحملي هســتند، آرژانتیني ها همه شون یا 
فوتبالیستن و یا فاحشه.

رئیس قسمت گفت: آقا این چه حرفیه مي زني!؟ زن من آرژانتیني هست.
کارمند دستپاچه شد و گفت: جداً قربان؟ ایشون تو کدوم تیم بازي مي کنن؟

دکتر آژانسی
وقتی رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی رفته بود تهران غضنفر ازش پرسید: مگه 

شما دکتر نیسیتی؟
رییس گفت: درسته، من دکترم.

گفت: پس چرا توی آژانس کار می کنی؟
استالین

یک روز مدتي پس از مرگ اســتالین برژنف داشــت در نشســت عمومي حزب 
کمونیست علیه سیاســتهاي استالین حرف مي زد.یک دفعه از انتهاي سالن صدایي 

گفت: اون موقع تو کجا بودي که جرأت نداشتي این حرفا رو بزني؟

برژنف به طرف صدا برگشت و پرسید: کي بود؟
کسي جواب نداد.

باز هم پرسید: کي بود؟
باز هم کسي جرأت نکرد جواب بده.

برژنف گفت: اون موقع من همون جایي نشسته بودم که تو اآلن نشستي.
مصدق رفت

یه روز دو تا معتاد با هم حرف مي زدن. یکي از اونا گفت: شنیدي دیشب مهندش 
موشوي در مورد مهتادا چي گفت؟
اون یکي پرسید: موشوي دیگه کیه؟
گفت: موشوي دیگه، نخشت وژیر.

پرسید: موشوي شد نخشت وژیر؟ پش مشدق رفت؟
باتري ساز بیچاره

یه روز یارو شــنیده بود که بابي ساندز در ایرلند کشته شده. در این مورد سخنراني 
کرد و گفت: آقاي تاچر! بیرحم! براي چي اون باتري ساز کاسب بیچاره رو کشتي؟

یکي از پشت پرده یواشکي بهش گفت: تاچر که مرد نیست.
یارو گفت: تازه، مي گن این تاچر خیلي هم نامرده.

غسل جنابت
از یک دانش آموز که خیلي سیاسي شده بود در کالس دیني پرسیدن:

چطور غسل جنابت مي کنن؟
گفت: اول موضع مون رو روشن مي کنیم، بعداً جناح راست رو شستشو مي دیم، و 

اونوقت جناح چپ رو مي شوریم.
پرسیدن: پس بقیه جاها چي؟

گفت: اونجا مثل کارگزاران مي مونه، هم با راست شستشو مي شه، هم با چپ.
استخدام در حزب کمونیست

ایوانف تقاضای عضویت در حزب کمونیست کرد. کمیته حزب، باید با او مصاحبه 
می کرد.

»رفیق ایوانف، آیا تو سیگار می کشی؟«
»بله، گاهی اوقات می کشم.«

»آیا می دانی که رفیق لنین سیگار نمی کشید و به بقیه هم توصیه می کرد که سیگار 
نکشند؟«

»اگر رفیق لنین چنین می کرد، من باید سیگار را ترک کنم.«
»آیا مشروب می خوری؟«

»گاهی اوقات«
»رفیق لنین شدیدا با مشروب مخالف بود«

»رفیق ایوانف، رابطه ات با زن ها چطور است؟«
»گاهی اوقات...«

»آیا می دانی که رفیق لنین به شدت با روابط عاشقانه مخالفت می کرد؟«
»اگر رفیق لنین با آن مخالف بود، من دیگر عاشق نمی شوم«

»رفیق ایوانف، آیا آماده هستی که جانت را فدای حزب بکنی؟«
»حتما. چه کسی این زندگی تخمی را می خواهد؟«

هیئت گرجی
یک هیئت از گرجســتان برای مالقات با استالین به مسکو آمده بود. بعد از جلسه 
اســتالین متوجه شد که پیپ اش گم شده و از رئیس کا گ ب خواست تا ببیند آیا 

کسی از هیات گرجی پیپ او را برداشته یا نه. بعد از نیم ساعت ، استالین پیپ اش 
را در کشوی میزش پیدا کرد و از رئیس کا.گ.ب خواست که هیئت گرجی را آزاد 
کند. رئیس کا.گ.ب گفت: متاسفم رفیق، تقریبا نصف هیئت اقرار کرده اند که پیپ 

را برداشته اند و بقیه هم موقع بازجویی مردند!
برنامه های پنج ساله

در یک جلسه ســخنرانی، یکی از اعضای حزب کمونیســت خطاب به کارگران 
کارخانه می گفت: ببینید رفقا، بعد از اتمام برنامه پنج ساله اول، هر خانواده می تواند 
صاحب خانه ای مستقل شــود. بعد از برنامه پنج ساله دوم، هر کارگری می تواند 
اتومبیل داشــته باشد. و در خاتمه سومین برنامه پنج ساله هر خانواده صاحب یک 

هواپیما می شود!
یکی از کارگران از میان جمعیت پرسید: هواپیما به چه دردمان می خورد؟

 رفقا، انگار درست متوجه نشدید! مثال در شهرستانی که زندگی می کنید، با کمبود 
سیب زمینی مواجه هستید، خب سوار هواپیمایتان می شوید و به مسکو می روید و 

سیب زمینی می خرید!
وصیت نامه لنین

لنین درحال مرگ بود و داشت با استالین ،جانشینش، حرف می زد.
لنین گفت: من فقط نگران یک مســئله هســتم و آن این است که مردم با تو همراه 

نشوند. عقیده تو چیست، رفیق استالین؟
استالین گفت: با من همراه می شوند؛ من مطمئنم.

لنین گفت: امیدوارم. اما اگر با تو همراه نشدند چه؟
استالین گفت: اشکالی ندارد، آنوقت با تو همراه می شوند.

استالین و رادک
استالین رادک را احضار کرد و گفت: من می دانم که تو درباره من جوک می سازی. 

این درست نیست.
چرا؟

چون هر چه باشد،من بهترین رهبر، معلم و دوست خلق هستم.
نه، این جوک را من نساخته ام!

در شوروی همه چیز از همه جای دنیا بهتر است
یک هیئت از کمونیست های خارجی به بازدید کودکستانی در مسکو رفته بودند. از 
قبل به بچه ها یاد داده بودند که در جواب همه سووال ها بگویند: در شوروی همه 

چیز از همه جای دنیا بهتر است
بازدید کنندگان سوواالت شان را شروع کردند:

بچه ها، آیا کودکستان تان را دوست دارید؟
در شوروی همه چیز از همه جای دنیا بهتر است

غذایی که می خورید، خوشمزه است؟
در شوروی همه چیز از همه جای دنیا بهتر است

اسباب بازی های تان خوب است؟
در شوروی همه چیز از همه جای دنیا بهتر است

درهمین لحظه یکی از بچه های روس کودکستانی زد زیر گریه. یکی از بازدیدکننده 
ها پرسید: میشا جان چی شده؟ چرا گریه می کنی؟

میشا: من می خواهم بروم شوروی!

از شبکه های اجتماعی:

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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آدینه  31 مرداد   |  ۲1 آِگست
۱33۲ خورشیدی )۱۹53میالدی(

بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران 
۱34۲ خورشیدی )۱۹63میالدی(

دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد
۱353 خورشیدی )۱۹74میالدی(

جمعیت کل کشور به 3۲میلیون و 300 هزار و ۸۱0 نفر برآورد شد
۱3۸۸ خورشیدی )۲00۹میالدی(

درگذشت سید بزرگ محمودی )متولد ۱3۱۸( مشهور به دکتر محمودی، همسر ایرانی بتی 
محمودی خالق رمان بدون دخترم هرگز 

.
 شنبه 1 شهریور   |   ۲۲ آِگست

۱۲۹6 خورشیدی )۱۹۱7 میالدی(
تشکیل کمیته  ایالتی حزب دمکرات در تبریز

۱303 خورشیدی )۱۹۲4میالدی(
زادروز دکتر محمد جعفر محجوب- ادیب، پژوهنده و استاددانشگاه تهران

آثار زنده یاد دکتر محجوب در شرکت کتاب موجودند 
۱307 خورشیدی )۱۹۲۸میالدی(

حسین عالء، وزیر مختار ایران در پاریس از تهران دستور گرفت که پانزده نفر معلم برای 
مدارس متوسطه  ایران استخدام کند
۱30۹ خورشیدی )۱۹30میالدی(

انتشار روزنامه ی »ایران آزاد« به مدیریت ضیاءالواعظین
۱3۱۱ خورشیدی )۱۹3۲میالدی(

زادروز محمد زنگنه - نقاش و مدرس نگارگری
۱3۱4 خورشیدی )۱۹35میالدی(

دانشگاه جنگ تأسیس شد 
۱3۲7 خورشیدی )۱۹4۸میالدی(

زادروز بیژن کارگر مقدم، داستان نویس برون مرزی
۱333 خورشیدی )۱۹54میالدی(
زادروز  گوهر خیراندیش، بازیگر 
۱355 خورشیدی )۱۹76میالدی(

سه کنگره از سوی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی درشهرهای مختلف امریکا 
برگزارشد

 کتاب جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی )۲ جلدی( نوشته 
حمید شوکت از انتشارات شرکت کتاب بهترین ماخذ و مرجع برای مطالعه بروی این جنبش 

دانشجویی و تاثیر آن بر تحوالت ایران در دوران سلسله پهلوی و سقوط آن می باشد
۱356خورشیدی )۱۹77میالدی(

یک گروه ۱3 نفری از دانشجویان ایرانی با شعار مخالفت با استبداد ، سفارت ایران در الهه 
را اشغال کردند

۱357 خورشیدی )۱۹7۸میالدی(
درگذشت محمدپروین گنابادی- نویسنده و پژوهنده

۱36۹ خورشیدی )۱۹۹0میالدی(
درگذشت دکتر پرویز ناتل خانلری- پژوهشگر، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار.

  آثار دکتر پرویز ناتل خانلری در شرکت کتاب موجود است، دیوان حافظ دو جلدی از 
زمره تالیفات اوست

۱3۸۹ خورشیدی )۲0۱0 میالدی(
درگذشت مهین شهابی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که مدتها به دلیل ابتال به 

تومور مغزی در بیمارستان پارس تهران بستری بود.
 

 یکشنبه ۲ شهریور  |    ۲3 آِگست
۱300 خورشیدی )۱۹۲۱میالدی(

انتشار روزنامه  »طوفان« به مدیریت محمد فرخی یزدی وسردبیری موسوی زاده یزدی در تهران
۱3۲7 خورشیدی )۱۹4۸میالدی(

انتخاب عباس خلیلی مدیر روزنامه ی»اقدام« به نیابت ریاست عمومی نشریه »اتحاد اسالم«

دوشنبه 3 شهریور   |   ۲4 آِگست

۱3۱3خورشیدی )۱۹34میالدی(
زادروز آخوند اکبر هاشمی بَهرمانی )هاشمی رفسنجانی(، از اعضای شورای انقالب اسالمی، 
شریک جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فقید، رییس مجلس شورای اسالمی، رییس جمهور، 
رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان اصلی 

انفجار مرکز یهودیان در بونئوس آیرس آرژانتین و تحت تعقیب پلیس بین الملل   
۱3۱7 خورشیدی )۱۹3۸میالدی(

درگذشت نصراهلل خان مین باشیان، موسیقیدان
۱3۲0 خورشیدی )۱۹4۱ میالدی(

اشغال ایران توسط قوای متفقین 
۱3۲4 خورشیدی )۱۹45میالدی(

در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه »آژیر«، سیدجعفر پیشه وری وارد تبریز شد و با صدور بیانیه یی، 
خودمختاری آذربایجان را اعالم کرد
۱33۲ خورشیدی )۱۹53میالدی(

دو شبکه ی »خانه ی صلح« و »سازمان جوانان« وابسته به حزب توده ی ایران کشف و متالشی شد
۱356 خورشیدی )۱۹77میالدی(

تولد مهدی آقازمانی - روزنامه نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی
۱35۹ خورشیدی )۱۹۸0میالدی(

درگذشت علی اصغر حکمت - ادیب، پژوهنده و سیاستمدار و نخستین رئیس دانشگاه تهران
۱377 خورشیدی )۱۹۹۸میالدی(

قتل پیروز دوانی، ناشر و فعال سیاسی، به وسیله ی قاتالن »قتل های زنجیره ای«
۱3۹۸خورشیدی )۲0۱۹میالدی(

درگذشت داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران  در سن ۹6 سالگی 
) متولد ۱30۲ کرمانشاه(.

سه شنبه 4 شهریور |     ۲5 آِگست
۱3۱3 خورشیدی )۱۹34میالدی(

زادروز محمد اسماعیلی، نوازنده تنبک 
۱3۱5 خورشیدی )۱۹36میالدی(

زادروز مرتضی ممیز، طراح گرافیک )درگذشت  ۱3۸4(
۱3۱7 خورشیدی )۱۹3۸میالدی(

گشایش راه آهن سراسری ایران
 ۱33۹خورشیدی )۱۹60میالدی(

زادروز اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون 
۱346 خورشیدی )۱۹67میالدی(

درگذشت سیدفخرالدین شادمان- نویسنده و حقوقدان
۱350 خورشیدی )۱۹7۱میالدی(

درگذشت علی اکبر فیاض، استاد ادبیات فارسی و مصحح تاریخ بیهقی 
  کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض در شرکت کتاب موجود است 

۱35۸ خورشیدی )۱۹7۹میالدی(
ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام توسط گروه فرقان

۱35۹ خورشیدی )۱۹۸0میالدی(
صدور حکم نخست وزیری رجائی توسط بنی صدر

۱36۹ خورشیدی )۱۹۹0میالدی(
درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر

  آثار مهدی اخوان ثالث این شاعر برجسته معاصر ایران در شرکت کتاب موجود است 
۱376 خورشیدی )۱۹۹7میالدی(

درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر گیالنی
۱3۸۸ خورشیدی )۲00۹میالدی(

درگذشت همایون صنعتی، بنیانگذار انتشارات فرانکلین درتهران.

چهارشنبه 5 شهریور   |   ۲6 آِگست
۱30۹ خورشیدی )۱۹30میالدی(

زادروز غالمرضا تختی - قهرمان کشتی ایران و جهان
۱330 خورشیدی )۱۹5۱میالدی(

مجله  »فروغ بانوان« به مدیریت عالیه حجتی منتشر شد
۱33۹ خورشیدی )۱۹60میالدی(

کناره گیری دکتر منوچهر اقبال از نخست وزیری
شریف امامی به فرمان شاه نخست وزیر شد

۱34۲ خورشیدی )۱۹63میالدی(
تشکیل کنگره »نهضت آزادزنان و آزاد مردان« توسط دولت

۱347 خورشیدی )۱۹6۸میالدی(
انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولین وزیر زن در ایران

۱357 خورشیدی )۱۹7۸(
سقوط دولت جمشید آموزگار و روی کار آمدن دولت شریف امامی

۱377 خورشیدی )۱۹۹۸میالدی(
درگذشت فرهاد گرکانی - نویسنده در لوس آنجلس

درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و معادن و ریاست هیأت مدیره بانک اعتبارات، 
در فرانسه - متولد سال ۱۲۹۱

۱3۸6 خورشیدی )۱۹۹7میالدی(
درگذشت مارکو گریگوریان، نقاش, هنرشناس و بازیگر ایرانی - ارمنی

۱3۹5 خورشیدی )۲0۱6 میالدی
درگذشت داود رشیدی، بازیگر سینما، تاتر و تلویزیون بر اثر سکته قلبی. وی متولد ۱3۱۲ 
در تهران بود و در هنگام مرک ۸3 سال داشت. وی در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبال 

شده بود.

پنجشنبه 6 شهریور  |   ۲7 آِگست
۱3۱۱ خورشیدی )۱۹3۲میالدی(

درگذشت میرزا حسنخان مستوفی الممالک-ادیب و سیاستمدار
۱355 خورشیدی )۱۹76میالدی(

ترور سه تن از مستشاران آمریکایی در تهران، اوج گیری برخوردهای مسلحانه  گروه های 
چریکی با نیروهای انتظامی

۱364 خورشیدی )۱۹۸5میالدی(
درگذشت دکتر عباس آریانپور کاشانی - نویسنده و مترجم درکالیفرنیا - آمریکا 

۱373 خورشیدی )۱۹۹4میالدی(
درگذشت کمال الدین مستجاب الدعوه برنامه ساز رادیو 

کمال الدین مستجاب الدعوه در سال ۱3۲4 فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد.
در سال ۱3۲7 سرپرست نمایش های رادیو شد و در سال ۱334 عهده دار برنامه »بانوان« 
گردید و پس از آن نیز در زمره گویندگان رادیو قرار گرفت. وی طی سفرهای زیادی که به 
خارج از کشور داشت به مطالعه پیرامون رادیو پرداخت و در سال ۱33۸ به ریاست اداره 
انتشارات و رادیو شهرستان ها منصوب گردید. در سال ۱345 جمعیت »همبستگان ادب 
و هنر« را که یک تشکل هنری – صنفی بود، تشکیل داد. هدف آن بدست آوردن حقوق 

صنفی و اجتماعی ادبا و هنرمندان ایران بود.
او با همکاری خانم فروزنده اربابی  هر روز صبح جمعه با برنامه شما و رادیو به خانه های 
ایرانیان می آمد که برای سال ها از پرطرفدارترین برنامه های رادیو به شمار می رفت. یکی از 
بخش های اصلی برنامه شما و رادیو مسابقه هوش بود که توسط شادروان مستجاب الدعوه 
به نحو بسیار زیبایی ارائه می شد که هنوز پس از گذشت قریب به 4 دهه در ذهن شنوندگان 

آن حک شده است.
بلیط های بخت آزمایی که دولت ها در همه جای جهان برای کارهای عام المنفعه از آن 
بهره می برند، در ایران پیش از انقالب نیز مرسوم بود. برنامه پخش زنده رادیویی آن توسط 

شادروان مستجاب الدعوه به نحو بی نظیر و جالبی اجرا می شد
و توانسته بود به انجام این امر خیر به بهترین نحوی یاری برساند.

۱377 خورشیدی )۱۹۹۸میالدی(
درگذشت ارتشبد حسن طوفانیان معاون وزارت جنگ در آخرین سال های سلطنت خاندان 

پهلوی در آمریکا.
۱3۸۹ خورشیدی )۲0۱0میالدی(

درگذشت علی بهزادی، روزنامه نگار پیشکسوت ایرانی،در سن ۸5سالگی

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲1 آگوست تا ۲7 آگوست  ) 31 مرداد تا 6 شهریور(

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 ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266
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در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436
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در کانون خبر:

آتش سوزی و گرما کالیفرنیا را به آتش کشید

4۱ آتش ســوزی در کالیفرنیا، ۱53 هزار اکر را در خــود گرفته و افزون بر آتش 
ســوزی که ناگزیر می کند مردم خانه های خود را ترک کنند، بیماری کرونا امکان 

استفاده از کرانه های ساحلی و پارک ها را نیز محدود کرده است. 
آتش ســوزی های شمال کالیفرنیا، بیش از ۲۲000 نفر را از خانه های خود رانده و 

دود غلیظ تا جایی رسیده که تنفس را مشکل نموده است. 
اداره آتش نشــانی کالیفرنیا اعالم کرد که آتش ســوزی LNU Lightning تا اول 
سپتامبر ممکن اســت به طول بیانجامد منطقه ای که به تنهایی 46000 اکر آن هم 

اکنون در آتش می سوزد. 

شــهر کوچک Vacaville واکاویل که یکصد هزار نفر جمعیت دارد و بین سن 
فرانسیســکو و ســاکرامنتو قرار دارد، بنابر گفته پلیس، به همه ساکنان اعالم شده 
خانه های خود را ترک کنند و شــهرهای پیرامــون آن یعنی انگلیش هیلز نیز در 
معــرض تخلیه قرار دارد و تمامی مردم را با اتوموبیل هــا روانه بزرگراه ۸0 کرده 
است تا جایی برای زیســتن بیابند. هنسی، گمبل و بیگ سور در شمال کالیفرنیا 

می سوزند. 
از سوی دیگر مناطق بی شــماری از پناولی کانتی در اتش می سوزد و راهی برای 

خاموش کردن آن نیست. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com

