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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:

280280

منشه امیر – دکتر هازلی – بخش یک
کورش سلیمانی )زم(

در صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ادامه مطلب در صفحه 7

خطرناک ترین فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور

عرفان قانعی فرد )تحلیلگر ارشــد خاورمیانه در واحد ضد تروریسم 
CT( سید حسن آقایی فیروزآبادی در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با ابتال 
به کرونا ُمرد. پس از ۲۷ سال، محمد باقری )محمدحسین افشردی( به 

دستور سید علی خامنه ای جایگزین او شد.
می توان گفت که نخســت وزیر مــورد اعتماد خمینی، میرحســین 
موسوی، و نیز  هاشمی رفسنجانی کاشف و حامی فیروزآبادی بودند. 
او  در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ ریاست ستاد کل نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران را برعهده داشت. 
 هر دو فرمانده کل نیروهای مسلح کشور - چه فیروز آبادی و چه محمد 

باقری ) اولین مسئول اطالعات و عملیات سپاه (- در توسعه تروریسم 
منطقه ای، رادیکالیســم و جنگ فرقه ای، نقش بسیار شگفت انگیر و 

قابل تاملی داشته اند.
 اصوال ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به عنوان عالی ترین 
نهاد نظامی در مجموعٔه نیروهای مســلح جمهوری اسالمی است، که 
مســئولیت هماهنگی میان نیروهای ارتش  و ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و سپاه قدس، نیروی انتظامی و وزارت دفاع را برعهده دارد. 
هیج کدام از این نیروها و ســازمان های نظامی، تعلق خاطری به ایران 

و  نداشــته  ایرانی  و 

منتشر شد
حکم میکنم: 

رضاخان
نویسنده : آرمان مستوفی
به مناسبت سدمین سالگرد 
کودتای سوم اسفند 1299

شرکت کتاب

یک ایرانی تبار مدیر ارشد عملیاتی
 تشکیالت شاهزاده هری و مگان مارکل

شاهزاده هری و مگان مارکل اخیرا به خاطر 
زیاده روی در woke بودن )بیدار باش در 
برابر بی عدالتی اجتماعی( به شدت مورد 
انتقاد قــرار گرفته اند تا جایــی  که چهره 
مشهورتلویزیونی پیر مورگان او را » پادشاه 

woke«خواند.
با این همه این دو نفــر تصمیم گرفتند که 

ماندانا ربه کا دیانی ،  
کار آفرین ، وکیل ، سخنران ، سرمایه گذار، 
شــخصیت رســانه ای و مدیر تولید را به 
عنوان مدیر ارشد عملیاتی موسسه خیریه 

آرچی ویل خود انتخاب کنند.
ماندانا ربه کا دیانی یک شــخصیت ایرانی 
امریکایی  اســت که در تهران متولد شده 
اســت و با خانواده خود مجبور به فرار از 
ایران به دلیل فشــار حکومت مستبد دینی 
جمهوری اســالمی علیه اقلیتهای مذهبی 
بویــژه یهودیان ایران شــده اســت. او و 
خانواده به ایتالیــا رفتند و در آنجا با یاری 

HIAS موفق به اخــذ پناهندگی از امریکا 
شدند

این کار آفریــن ایرانی آمریکایی ســابقه 
درخشانی در موفقیت بسیاری از موسسات  
و تشــکیالت را در آمریــکا در یک دهه 

گذشته در کارنامه دارد   
مختصری از کارنامه کاری  او :

از بنیانگــذاران Iam a voter )جنبش بی 
طرف با هدف ایجاد یک دگرگونی فرهنگی 

حول محور رای دهی و مشارکت مدنی(
از میزبانان پادکســت Dissenters )برنامه 
صوتی با همکاری Dear Media مصاحبه 
کننده با شــخصیت های مشهور از جمله 

هیالری کلینتون , سوفی بوش و …(
 Rachel معاون اســبق کمپانی مد و رسانه

Zoe)کالکشن لباس زنانه(
سفیر ارشد برند و مدیر تولید EBTH)پلتفرم 
فروش لوازم آنتیــک هنری و جواهرات و 
کلکســیون ها( که در زمان حضورش در 
تیم مدیریتی ســرمایه ۸۴٫۵ میلیون دالری 

نیایشگران علیه گوین نیوسام با 
خداوند سخن گفتند 

تالش آتش نشان ها در مهار 
آتش سوزی کالدور،  سبب شد تا 

دستور تخلیه پایان یابد و مردم به 
خانه های خود بازگردند

مشکل گوین نیوسام با قانون گذاران
 بر بودجه ۴/۲ میلیارد دالری ترن پرشتاب

بازخوانی گوین نیوسام، آزمایشی
 برای نفوذ دولت بایدن

Covered California برای بیمه
 نام نویسی می کند

استخدام 5000 نفر برای فرودگاه 
لوس انجلس

بیوه رابرت کندی با بخشودگی 
وآزادی قاتل همسرش مخالفت کرد
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

منشه امیر – دکتر هازلی – بخش یک
اول اینکه - اگر خدمت دکتر هازلی ارادت ندارید، ایشــان را خدمت شما 
تا حدودی که بتوانم معرفی خواهم کرد ،چونکه من هم مثل شما، خدمت 
ایشان ارادتی نداشــته ام، تا اینکه بر حسب تصادف ویدئویی از ایشان در 
رابطه با منشه امیر دیدم و با دیدن آن تا حدودی خدمت ایشان ارادت پیدا 

کردم. 
دوم اینکه - دلیل ضبط و انتشــار این ویدئو این بود که منشه امیر در گفت 
گویی که با دکتر تقی زاده از یک شــخص یهودی ستیز دو آتشه ذکر خیری 
می کنــد، البته بدون اینکه نامی از او ببــرد و حتا از طرف دیگر می خواهد 
که در بردن نام او صرفه جویی کند و از قرار معلوم یک هم میهن شــیرپاک 
خــورده ای اتهام های وارده را به خودش می گیرد و پاســخ تند و تیزی در 

برنامه خود به منشه امیر می دهد. 
سوم اینکه - منشه امیر با دکتر مهدی خزعلی برخورد شدید لفظی داشته و او 
را به یهودی ستیزی متهم و حتا او را با هیتلر مقایسه کرده است، چرا که دکتر 
خزعلی مسلمانان و یهودی تباران و صهیونیست ها و اسرائیل را مسئول و 

مقصر تمام مصیبت ها و بدبختی های ایران و ایرانی می داند. 
چهارم اینکه - اشتباه و یا تقصیر منشــه امیر در این بوده است که صاف و 
پوســت کنده حرف نزده و با ایجاد شک و شــبهه و بدگمانی ، راه را برای 
سوتفاهم و اشتباه بازگذاشــته و موجب بوجود آمدن چنان قشقرقی شده 

است. 
پنجــم اینکه - چرا منشــه امیر، از بردن نام دکتر خزعلــی و یا دکتر هازلی 

خودداری کرده است؟
شاید بســیاری این روش را به حساب ترس و لرز گوینده از عکس العمل 
طرف مقابل یا فرار از واقعیات بدانند ولی هر چه که هســت ، نبردن نام و 
فقط اشــاره به شخص وگفته و نوشته او سبب می شود که فرصت مقابله و 
دفاع از طرف گرفته شــود و بدتر از آن بیننده یا شــنونده و یا خواننده یک 
طرفه به قاضی برود این موضوع به روشن شدن حقایق و واقعیت ها کمک 

چندانی نمی کند. 
ششم اینکه - دکتر هازلی که در استرالیا  )و یا نیوزلند ویا یک کشور دیگه ای 
( زندگــی می کند ، تا حدودی حق دارد این موضع را بخودش بگیرد و در 
صدد دفاع برآید. البته دکتر هازلی در دفاع از خودش  با خشم و عصبانیت 
بسیاری  از کلمات نه چندان دلنشــینی استفاده کرده که مایه تاسف بسیار 
است، البته من می خواستم از ایشان بخاطر این روش انتقاد و گله کنم که یاد 

مثل معروفی افتادم که می گوید: رطب خورده منع رطب چون کند. 
بلــه هم میهنان گرامی، اینجانب )یعنی خود من( دچار این گونه اشــتباه ها 
بسیار شده ام و عصبانی هم بوده ام و از روی عصبانیت حرف های بسیار تند 
و ناجور و ناخوش آیندی زده ام که امیدوارم نگارنده را )نگارنده یعنی خود 
من( از نوشــتن و توضیح و تشریح آنها بخاطر رعایت عفت قلم و احترام 

معاف و معذور بفرمایند. 
هفتم، اینکه - طبق قوانین )FCC( در آمریکا اگر شخصی می خواهد در باره 
شخص دیگری در رســانه های گروهی حرفی بزند باید این موضوع را به 
آگاهی طرف مقابل برساند و متن نوشته و گفته خود را در اختیار او بگذارد.
هشتم اینکه - هم میهنان گرامی ما، قربونشون برم ، پشت سر دیگران بسیار 
حرف می زنند ولی بخاطر اینکه به حســاب غیبت گذاشــته نشود، تمام 
مشــخصات او را نکته به نکته می گویند ولی اســمی از طرف نمی برند که 
مرتکب کار غیراخالقی بدگویی گذاشــته نشوند. برای مثال، وقتی در باره 
خــود من غیبت و بدگویی می شــود، از فرد از خــود راضی لوس و ننر و 
قدکوتاه و عینکی و دماغ گنده و کچل و بی ســواد و یکدنده و سمجی ذکر 
خیر می شود که نگو و نپرس، والبته  شنونده در همان لحظه اول می فهمد که 
طرف مورد گفت و گو کسی نیست جز شخص بنده! ولی راوی دلش به این 

خوش است که اسمی از من نبرده  و وجدانش کاماًل راحت است. 
نهم اینکه - شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک ، کاری کرده است که 
هم برای این دنیایش خوب اســت و هم آخــرت، چونکه با دادن فرصت 
مساوی و مطرح شدن حرف هایی که در گذشته بیان نشده است ، هم تعداد 
بینندگانش را باال می برد و هم نرخ تبلیغ های تجارتی را- و البته این موضوع 
به بخش تبلیغاتی جمهوری اســالمی امکان می دهد که از این خوان یغما 
حداکثر استفاده و یا سؤاستفاده را ببرند و با فرستادن مهمان و یا کارشناسی 
به برنامه هایی که امکان مساوی به موافق و مخالف داده می شود، محصوالت 
اطاق فکــری رژیم را مفت و مجانی روی دایره بریزند  ولی خوبی مطلب 
اینجاســت که ســرانجام، دیر یا زود حقیقت روشن می شود. ناصر ملک 
مطیعی هنرپیشه ارزنده سینمای ایران که فکر می کنم خدمت ایشان ارادت 
داشته باشید، در گفت گویی با رضا کیانیان در مورد قدرت بازیگریش گفته 
بود »پرده سینما بی رحم اســت«به بیان ساده تر هرکسی سر انجام آنچه که 
هســت نشان می دهد  و شاید در مورد افراد صادق و یا ناصادق و صالح و 
ناصالح ، این جمله درست از آب درآید که می گوید: از کوزه همان برون 

طراود که در اوست«
دهم اینکه - دیگه با اجازه شما زحمت را کم می کنم

و اما نصیحت هفته
اگــر مهمانی دارید و بــا او در کمال محبت و احتــرام گفت گو می کنید و 
سرانجام وقت خداحافظی می رسد و شما با تمجید و تکریم او را تا دم در 
بدرقه می فرمایید و در رامحکم پشت سرش می بندید . بخاطر داشته باشید 
که هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه، بالفاصله بعد از رفتن او شــروع به غیبت و 
بدگویی نکنید، چرا که امکان دارد کلیدش را جا گذاشــته باشد و یا حرفی 
یادش آمده باشد و قصد گفتن آنرا داشته باشد، آنوقت با شنیدن حرف های 
شما از پشت در خواهد فهمید که با چه دوستان یکدل و یکرنگی سرو کار 

داشته و بکلی بی خبربوده است . 

در کانون خبر:

کورش سلیمانی )زم( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

نیایشگران علیه گوین نیوسام با خداوند سخن گفتند 

تعطیالت پایان هفته فرصتی برای هــواداران لری الدر فراهم آورد تا روز 
یکشنبه در کلیساها  برای بازخوانی فرماندار تالش کنند. 

اخرین نظرسنجی غیرحزبی از سوی انســتیتوی سیاست گذاری عمومی 
نشان می دهد که در ایالت کالیفرنیا هنوز ۵۸ درصد آرا به سود گوین نیوسام 
است و ۳۹ درصد موافق بازخوانی گوین نیوسام هستند و ۳ درصد نیز هنوز 

تصمیم نگرفته اند. 
برای گوین نیوســام سناتور امی کولبار چار و نماینده کنگره آمریکا، کارن 

بس در گردهم آیی ها شــرکت کردند و این هفته نیــز کاماال هریس معاون 
ریاســت جمهوری و به احتمالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شرکت 

خواهند کرد. 
لری الدی، پیشــتاز عرصه بازخوانی از حزب جمهوریخواه با حضور در 
گردهم آیی ۵۰۰۰ نفر مسیحیان در Destiny Christian Church حضور 
یافته و از کتاب مقدس و این که چرا مردم باید به او رای بدهند سخن گفت 

مراسمی که برای ۲۵۰۰۰ نفر نیز از راه رسانه های مجازی پخش شد. 

تالش آتش نشان ها در مهار آتش سوزی کالدور،
 سبب شد تا دستور تخلیه پایان یابد و مردم به خانه های خود بازگردند

مامــوران با مهار ۴۴ درصدی آتش ســوزی اجازه ندادند، آتش ســوزی 
گسترش یابد و زمین هاس ســوخته در ۲۱۵۴۰۰ اکر ثابت ماند. بازگشت 
مردم به خانه هایشان در جنوب لیک تاهو، ترافیک زیادی را به بزرگراه های 

پیرامون تحمیل کرد. 
آتش ســوزی Dixie که ۹۰۰۰۰۰ اکر را ســوزانده با تــالش ۳۸۰۰ نفر 
آتش نشــان به مهــار ۵۶ درصدی رســید. این آتش ســوزی که دومین 

آتش ســوزی بزرگ کالیفرنیا نام گرفته است، درخت های کهن سال را فرو 
انداخته اســت، عامل اصلی جرقه های ناشی از فرسودگی ها دستگاه های 

انتقال برق شرکت PG&E اعالم شده است. 
مسئوالن آتش نشانی با نگرانی هشدار می دهند که تازه فصل آتش سوزی ها 

آغاز شده و باید بیشتر مراقب بود. 
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در کانون خبر:
 اطالعیه 

آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در 240 صفحه و شــامل 6 بخش اشعارملی ... میهنی، اجتماعی، 
عاشقانه ها، دلتنگی ها، و اشعارقومی - خانوادگی که دربرگیرنده آخرین 

سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی 
براشعاِر شاعرمیباشد، درلوس آنجلس به چاپ رسید است. اشعاری ازاین 
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، 
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی، توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان 

همچون استاد » فریدون فرح اندوز« و زنده یاد » سعید قائم مقامی«
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون، سایت شرکت کتاب، گالری 
»عشق« و 

کتابفروشی های )کتاب سرا و کلبه کتاب( در وست وود لوس آنجلس 
مراجعه، و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

خانمی برای مراقبت  شبانه روزی از یک خانم 
سالمند با حقوق مکفی استخدام می شود. 

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187

27۵-272

مشکل گوین نیوسام با قانون گذاران
 بر بودجه ۴/2 میلیارد دالری ترن پرشتاب 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا بر ســر بودجه ۴/2 
میلیارد دالری ترن پرشتاب با قانون گذاران به مشکل 

برخورد نموده است. 
اگر فرماندار و قانون گذاران نتوانند برای شــیوه هزینه 
کردن ۲ میلیارد دالر از بودجه به توافق رسیند، باید در 
سال ۲۰۲۲ بر روی ۴/۲ میلیارد دالر توافق نمایند که 

بسیار دشوارتر خواهد بود. 

تمامی تالش گوین نیوســام این بود که بتواند پیش از 
۱۴ سپتامبر که روز انتخابات است این توافق را برای 
منطقه مرکزی کالیفرنیا از بیکرز فیلد تا مرسد به دست 

آورد، منطقه ای که مخالفان او زندگی می کنند.
ناگفته نماند که پروژه ترن پرشــتاب که از سال ۲۰۰۸ 
آغاز شد و قرار بود شمال کالیفرنیا را به جنوب پیوند 

دهد، همواره با مشکل مالی روبرو شده است. 

بازخوانی گوین نیوسام، آزمایشی
 برای نفوذ دولت بایدن

 دموکرات ها خوشــبینانه به انتخابات برای بازخوانی 
گوین نیوســام نــگاه می کنند. در حالــی که تمامی 
پشــتیبانان گوین نیوســام بر روی پیروزی او تمرکز 
دارند، جمهوریخواهان به ســبب داشــتن نامزدهای 
بیشــمار، دچار اختالف هســتند و پیشتاز بودن لری 
الدر را نپذیرفته اند. یکی دیگر از مخالفان نیوســام و 
از نامزدهای انتخابات به ســبب کرونا در بیمارستان 

بستری شده است. او اورین هیتلی نام دارد. 
گــر چه به ســبب سیاهپوســت بــودن لــری الدر، 
جمهوریخواهــان، تصــور می کنند کــه بتواند رای 

سیاهپوستان را جذب کند، اما پشتیبانی دموکرات های 
آفریقایی تبار مانند کارن بس، از گوین نیوسام و کاماال 
هریس معــاون رئیس جمهور، این تــوازن را به هم 
می زند. و سناتور برنی سندرز رای رادیکال ها را برای 

گوین نیوسام خواهد آورد.
رهبران و اعضای اتحادیه های کارگران و کارمندان در 

کالیفرنیا مخالف بازخوانی گوین نیوسام هستند. 
کاماال هریس امروز با حضور در کالیفرنیا به پشتیبانی 

از گوین نیوسام پرداخت. 

Covered California برای بیمه
 نام نویسی می کند

 Covered اداره بیمه درمانی همگانی در کالیفرنیا که
California نام دارد و از دوران پس از تصویب بیمه 
اوباما، در کالیفرنیا نقش نام نویســی و ارائه پوشــش 
درمانی را به عهده دارد، امــروز اعالم کرد که برنامه  
نام نویسی ویژه ای برای کسانی که بیمه فدرال خود را 
از دســت داده اند و زیر پوشش بیمه Cobra هستند، 
و تا ۳۰ ســپتامبر بیمه Cobra پایان می پذیرد و شمار 

آنان در کالیفرنیا ۱۳۸۰۰۰ هستند و نمی توانند تا آغاز 
سال ۲۰۲۲ که نام نویسی دوره ای آغاز می شوند منتظر 
و بدون بیمه بمانند و این بیمه می تواند پیوندی برای 

دوران ۴ ماهه برقرار شود. 
ناگفته نماند که از ۴ ســپتامبر بسیاری از پوشش های 
دولت فدرال در کالیفرنیا پایان یافته اســت و بیکاران 

تمامی دریافت های خود را از دست داده اند. 
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استخدام 5000 نفر برای فرودگاه لوس انجلس
فرودگاه بین المللی لوس آنجلس فردا ۹ سپتامبر، از ساعت ۹ بامداد تا یک 
پس از نیمروز، در استادیوم اینگل وود به برگزاری یک نمایشگاه استخدام 

و کارگزینی دست خواهد زد. 
در همین استادیوم SoFi نیز روزهای ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۳، ۲۸ و ۳۰ سپتامبر 
از ساعت ۵ تا ۷ پس از نیمروز با حضور ۴۵ شرکت که در فرودگاه لوس 

آنجلس به کار مشغول هستند، درخواست استخدام خواهد پذیرفت. 
در این برنامه ها، ۵۰۰۰ نفر اســتخدام خواهند شــد که از زمینه میزبانی، 
میهمانداری، فروشندگی، کارکنان رستوران و فروشگاه های مواد خوراکی 

تا کار در بخش ساخت و ساز و مقاطعه کاری برگزار خواهد شد.

اتل کندی، بیوه رابرت کندی نیز با آزادی و بخشــودگی سیرهان سیرهان 
قاتل همسرش مخالفت کرد. 

در بیانیه ای که اتل کندی و دخترش کری کندی منتشــر کردند نوشتند که 
نباید بخشوده شود. 

اتل کندی نوشته است همسرش بابی کندی، می خواست به جنگ ویتنام 
پایان دهد و با متحد کردن مردم، آمریکای قوی تری بسازد. او می خواست 

پدری خوب و همســری عاشق باشد خانواده ما و کشور آمریکا، آسیب 
بسیاری از نبودن او تجربه کرده است. 

ما با آزادی ســیرهان سیرهان مخالفیم زیرا نمی خواهیم او، بار دیگر فرد 
دیگری را ترور کند و به ترویج خشــونت بپردازد. ناگفته نماند سیرهان 
ســیرهان ۷۱ ساله اســت و در ۵۳ سال گذشــته در زندان در ۲۱ برنامه 

بازپروری شرکت کرده است. 

بیوه رابرت کندی با بخشودگی وآزادی قاتل همسرش مخالفت کرد

جذب گردید.
بنیانگذار  Learning Seriesمدیر تولید پروژه شوی تلویزیونی 
برای  HGTVمشــاور برند در  Matte Brand Labsمنتخب 
ژورنال Los Angeles Business در ســال ۲۰۱۶ بعنوان زن 
 USC Gould School Of تاثیرگذار فارغ التحصیل از دانشگاه

Law در رشته حقوق
فارغ التحصیل از دانشگاه California در رشته علوم سیاسی و 

روابط بین الملل
ماندانا ربه کا دیانی در تهران در اول فوریه ۱۹۸۲ متولد شــده 
است و سپس به آمریکا مهاجرت کرده است و در انجا مدرک 
کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل از 
دانشگاه کالیفرنیا اخذ نموده و سپس از دانشکده حقوق فارغ 
 Paul  التحصیل گردیده است .او مدتی را در شرکت بین المللی
Hastings به کار مشغول بوده پیش از آنکه آنجا را برای کاری 

با سمت کارمند بازرگانی ترک کند.
دیانــی در ســال )۲۰۲۰( یکــی از مجریان برنامه پادکســت 
Dissenters بــود و در همان ســال در Rachel Zoe فعالیت 
 Everything But The داشــت. او اخیرا ســفیر ارشــد برند
House شد که پیش تر و در سال ۲۰۱۵ به آنجا ملحق شده بود 
تا پروژه برندینگ مجدد و تیم سازی بهبود و توسعه تیمسازی 
تجربه مشــتریان آن را به پیش ببرند , یــک برند جامع ایجاد 
کنند, کسب و کار را توســعه داده  و توجه جهانی را در سطح 

عمومی به آن برند جلب کنند .دیانی در آنجا اســتراتژی برند 
شرکت , بازاریابی , شرکا , کارهای اجرایی , مراودات تجاری 
, ارتباطــات بین المللی و پروژه های در دســت تعریف و راه 
انــدازی  را بازبینی کرد. او در مقطعی در تیم رهبری شــرکت 
که موفق به جذب ۸۴٫۵ میلیون دالر سرمایه شدند نیز حضور 

داشت و کار تولید پروژه تلیویزیونی آن را نیز بر عهده گرفت.
دیانی با یک فهرســت پر از ارتباطات زندگی پیشــین خود به 
عنوان یک وکیل، یک نماینده مســتعد و یک متخصص برند، 
شروع به مالقات با سناتورها و نمایندگان مجلس کرد و از آن ها 
پرسید که چگونه می تواند خدمت کند. اما هر بار، با یک پاسخ 
مواجه می شد: اگر ایجاد یک تغییر طوالنی مدت و سیستماتیک 
واقعًا هدف بود، همه چیز به مشارکت بیشتر رای دهندگان ختم 

می شد.«
او می گوید: »دیدن تفرقه در کشورمان واقعًا برایم دلخراش بود. 
در واقع فکر می کنم مهاجران برخی از میهن پرســتان کشور ما 
هستند، زیرا ما می دانیم که چقدر خوش شانس هستیم که اینجا 
هستیم، و از بودن در اینجا بسیار شکرگزار هستیم، بنابراین من 
بسیار دلشکسته بودم و می خواستم به طریقی وارد عمل شوم، 

اما واقعا نمی دانستم چطور؟«
اظهار نظریکی ازسامانه ها )نیکی اند سویفت( : به نظر می رسد 
تشکیالت شــاهزاده هری و مگان مارکل در دستان شخصیت 

درستی قرار داده شده است 

ادامه مطلب خبر اول از صفحه اول »یک ایرانی تبار مدیر ارشد عملیاتی تشکیالت شاهزاده هری و مگان مارکل«:
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طنز و خبر:

انقدر گند امریکا در افعانستان بد جور و زشت بود که حاال حاالها از یادها 
نخواهد رفت ... 

هول هولکی از افغانستان فرار کردن انگار دنبالشون کردن ... کلی آدم و تیر 
و تفنگ هم جا گذاشتن برای طالبان جونشون  ... احمد مسعود و مقاومت 
ملی افغانستان توی والیت پنجشیر تنها موندن و پاکستان با طالبان زدن درب 
و داغونشون کردن ... زنان افغانستان تظاهرات کردن و طالبان باهاشون مثه 
جمهوری اسالمی با رافت اسالمی برخورد کردن و حسابی کتکشون زدن 
... چرا امریکا اینجوری کرد؟ چرا بایدن با شلخته ترین شکل ممکنه ارتش 
امریکا رو از افعانستان کشید بیرون؟ یعنی باس قبول کنیم یه ابرقدرت بعد 
از بیست سال جنگ با تروریسم، افغانستان رو دو دستی تحویل طالبان بده 

و بره؟ ... 
خیلی ســوال های بی جواب داریم االن ... راســتی چطوره که توی اوج 
رقابت و جنگ اقتصادی با چین یهویی امریکایی ها به این نتیجه رســیدن 

که راه ابریشم افغانستان رو با طالبان دو دستی بدن به چین ... حاال میشه به 
راحتی دید که هر جایی رو که امریکا خالی میکنه، چین میاد و جاشو میگیره 
... حاال ببینین چینی ها با همین طالبان و نفوذ در افغانستان چه بالیی سر 

این کشور فلک زده و منطقه و خود امریکا میارن ... بشین و نگاه کن ...
حــاال دقیقا معنی این حدیث نبوی رو میفهمیم: اطلبوا العلم و لو بالصین! 
یعنی در طلب علم باش حتی در چین!!! از اونجاییکه احتمال زیاد منظور 
از طلب علم همون فقاهت و طلبگیه )آخوندی( پس میبینیم که آخوندها )و 
طالبان( از همون 1۴00 سال پیش با چینی ها رابطه داشتن و از همون موقع 
همه راه های طالب ها به چین ختم میشده و میشه ... حاال باز بگین ارتباط 

بین چین و آخوندیسم چیه؟      

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:

از شبکه های اجتماعی:

آشنایی با شیوه مدیریت دولتی در جمهوری اسالمی:
دو خلبان نابینا که هر دو عینک های تیره به چشم داشتند، در کنار سایر خدمه 
پرواز به سمت هواپیما آمدند، در حالی که یکی از آن ها عصایی سفید در 
دست داشــت و دیگری به کمک یک سگ راهنما حرکت می کرد. زمانی 
که دو خلبان وارد هواپیما شــدند، صدای خنده ناگهانی مسافران فضا را 
پر کرد. اما در کمال تعجب دو خلبان به ســمت کابین پرواز رفته و پس از 
معرفی خود و خدمه پرواز، اعالم مسیر و ساعت فرود هواپیما، از مسافران 
خواستند کمربندهای خود را ببندند. در همین حال، زمزمه های توام با ترس 
و خنده در میان مسافران شروع شده و همه منتظر بودند، یک نفر از راه برسد 
و اعالم کند این ماجرا فقط یک شوخی یا چیزی شبیه دوربین مخفی بوده 
است. اما در کمال تعجب و ترس آنها، هواپیما شروع به حرکت روی باند 
کرده و کم کم سرعت گرفت. هر لحظه بر ترس مسافران افزوده می شد چرا 
که می دیدند هواپیما با سرعت به سوی دریاچه کوچکی که در انتهای باند 
قرار دارد، می رود. هواپیما همچنان به مسیر خود ادامه می داد و چرخ های 
آن به لبه دریاچه رســیده بود که مســافران از ترس شروع به جیغ و فریاد 
کردند. اما در این لحظه هواپیما ناگهان از زمین برخاست و سپس همه چیز 
آرام آرام به حالت عادی بازگشــته و آرامش در میان مسافران برقرار شد. 
در همین هنگام در کابین خلبان، یکی از خلبانان به دیگری گفت: »یکی از 
همین روزها باالخره مسافرها چند ثانیه دیرتر شروع به جیغ زدن می کنند و 

اون وقت کار همه مون تمومه!
*********

دادگاه برتولت برشت:
برتولت برشــت نویســنده معروف آلمانی ضد فاشیســت بود و به جرم 

اعتقاداتش محاکمه شد! در خالل دادگاه :
 قاضی : اسم؟

برشت : شما خودتون می دونین؟
قاضی: می دونیم اما شما خودت باید بگی.

برشــت : خوب. من رو به خاطر برتولت برشت بودن محاکمه می کنین. 
دیگه چرا باید اسمم رو بگم؟

قاضی : با این حال باید اسمتون رو بگین. اسم؟
برشت : من که گفتم. برشت هستم.

قاضی : ازدواج کرده اید؟
برشت : بعله

قاضی :  با چه کسی؟
برشت : با یک زن.

خنده حضار در دادگاه
قاضی : شما دادگاه رو مسخره می کنید؟

برشت : نه این طور نیست.
قاضی : پس چرا می گویید با یک زن ازدواج کرده اید؟

برشت : چون واقعا با یک زن ازدواج کرده ام!
قاضی : کسی را دیده اید با یک مرد ازدواج کند؟

برشت : بله!
قاضی : چه کسی؟

برشت : همسر من. او با یک مرد ازدواج کرده است!
به نظر شما او راست نمی گفت ؟ وهمسرش واقعا با یک مرد ازدواج نکرده 

بود ؟؟!!
*********

بازم برو رای بده:
روزي یک سیاستمدار معروف، درست هنگامی که از محل کارش خارج 
شد، با یک اتومبیل تصادف کرد و در دم کشته شد روح او در باال به دروازه 

های بهشت رسید و یك فرشته از او استقبال کرد.

فرشــته گفت: خیلی خوش آمدید. این خیلی جالبــه. چون ما به ندرت 
سیاســتمداران بلند پایه و مقامات رو دم دروازه های بهشت مالقات می 
کنیم. به هر حال شــما هم درک می کنید که راه دادن شما به بهشت تصمیم 

ساده ای نیست!
سیاســتمدار گفت: مشکلی نیست. شما من را راه بده، من خودم بقیه اش 

رو حل می کنم!
فرشــته گفت »اما در نامه ی اعمال شما دســتور دیگری ثبت شده، شما 
بایســتی ابتدا یک روز در جهنم و سپس یک روز در بهشت زندگی کنید. 

آنگاه خودتان بین بهشت و جهنم یکی را انتخاب کنید!
سیاســتمدار گفت: اشــکال نداره. من همین االن تصمیمــم را گرفته ام. 

میخواهم به بهشت بروم!
فرشــته گفت: می فهمم. به هر حال ما دستور داریم. ماموریم و معذور و 

سپس او را سوار آسانسور کرد و به پایین رفتند.
پایین ... پایین... پایین... تا اینکه به جهنم رسیدند.

در آسانسور که باز شد، سیاستمدار با منظرهء جالبی روبرو شد.
زمین چمن بسیار سرسبزی که وسط آن یک زمین بازی گلف بود و در کنار 
آن یک ساختمان بســیار بزرگ و مجلل. در کنار ساختمان هم بسیاری از 

دوستان قدیمی سناتور منتظر او بودند و برای استفبال به سوی او دویدند.
آنها او را دوره کردند و با شادی و خنده فراوان از خاطرات روزهای زندگی 
قبلی تعریف کردند. سپس برای بازی بسیار مهیجی به زمین گلف رفتند و 

حسابی سرگرم شدند.
همزمان با غروب آفتاب هم همگی به کافهء کنار زمین گلف رفتند و شــام 
بسیار مجللی از اردک و بره کباب شده و نوشیدنی های گرانبها صرف کردند.

شیطان هم در جمع آنها حاضر شد  وشب لذت بخشی داشتند..
به سیاســتمدار آنقدر خوش گذشــت که واقعًا نفهمید یک روز او چطور 
گذشت. راس بیست و چهار ساعت، فرشته به دنبال او آمد و او را تا بهشت 

اسکورت کرد.
در بهشت هم سیاستمدار با جمعی از افراد خوش خلق و خونگرم آشنا شد، 

به کنسرت های موسیقی رفتند و دیدارهای زیادی هم داشتند.
ســناتور آنقدر خوش گذرانده بود که واقعا نفهمید که روز دوم هم چگونه 

گذشت، گرچه به خوبي روز اول نبود. 
بعد از پایان روز دوم، فرشته به دنبال او آمد و از او پرسید که آیا تصمیمش 

را گرفته؟
سیاستمدار گفت: خوب راستش من در این مورد خیلی فکر کردم... حاال 

که فکر می کنم می بینم بین بهشت و جهنم من جهنم را ترجیح می دهم!
بدون هیچ کالمی، فرشته او را سوار آسانسور کرد و آن پایین تحویل شیطان 

داد.
وقتی وارد جهنم شدند، اینبار سیاستمدار بیابانی خشک و بی آب و علف 
را دید، پر از آتش و ســختی های فراوان. دوستانی که دیروز از او استقبال 

کردند هم عبوس و خشک، در لباس های بسیار مندرس و کثیف بودند.
سیاستمدار با تعجب از شیطان پرسید: انگار آن روز من اینجا منظره دیگری 
دیدم؟ آن سرسبزی ها کو؟ ما شام بسیار خوشمزه ای خوردیم؟ زمین گلف؟ 
شیطان با خنده جواب داد: آن روز، روز انتخابات بود اما امروز دیگه...... 

تو رای داده ای...!!!
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ادامه مطلب خبر دوم از صفحه اول »خطرناک ترین فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور«:

منتشر شد
شرکت کتاب

خاِک محبوب من 
نوشا ذکایی

تلفن های دریافت سفارش:

(310)477-7477
(818)667-2667

ketab.com
اای ووزتتان ممم و ددم دالورش  

با یاد ساھھایی     اوواز وودم  

للل زننن                 
دوباره     زددیی     آغاز       یی وود      روزی    

دوباره     ییدده        باز      یی وود      روزی                
نننن            خاووش      یی وود      یببب    

ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی  ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی                              
شبههه    بایِی    شاننن     عالج      ووادد     دد    

دوباره   وو       وواز    یی وود      روزی                
ه    وواز   وود       سسس  ززز 

ّ
یباش     ّ   

ارزر       هههه      ببباز     یی وود         روزی                
دد   للل زننن اتت   و ششبسایی   رود    

ر     ز    نننیی    اوواز      یی وود       روزی                
    آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ!     آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ! 

بِت دلل،  باز    یی وود    روزی  ُُ
سسا                  

ااز   دار          وووور     یی ردد     «ووشا»    
ببدد    ققق،   ااااز    یی وود    روزی                

ووشا ذکایی                    
ووم رزرماه ۱۴۰۰ وورخددی                 

                     سس آججسس 
ketab.com

www.ketab.com

$ 25.00

ندارند. و در بررسی تاریخ فعالیت تروریسم جمهوری اسالمی، همه 
این ها نقش داشته اند. 

از ســالهای 1989 تا 201۶ ایران در بسیاری از عملیات تروریستی 
جهان، نقش غیر مســتقیم ) با کمک گروه هــای نیابتی ( و یا حضور 
مســتقیم داشته است. و در طی این  ۲۷ سال مورد نظر، به هیچ وجه 
افرادی مانند فیروزآبادی ، محمد باقری، قاســم ســلیمانی، محسن 
رضایی، احمد وحیدی، احمد کاظمی، اسماعیل قاآنی، محمدرضا 

فالح زاده ، علی شمخانی و .. ناآگاه و بی ارتباط نبوده اند. 
 نکته قابل توجه و غیر قابل انکار این است که نظامی های جمهوری 
اسالمی ایران، کمترین احترامی و توجهی به منافع و مصالح ملی ایران 
نداشته و ندارند و صرفا سرباز خالفت اسالمی والیت فقیه و دستگاه 
اختاپوس مذهبی هستند. البته بماند که شبکه مافیایی اطالعات سپاه 
با نفوذ گسترده در برخی از رسانه های خارج از ایران، در هر جنبش 
اجتماعی از زبان برخی شیرین عقل چنین تبلیغ می کند که مثال سپاه و 

ارتش و نیروی انتظامی نقشی در سرکوب و ترور ندارند!
هیچ کدام از این نظامی های جمهوری اســالمی ایران، خوش نام و 
وفادار به مردم ایران نبوده و نیســتند. در هر بررسی هم، ارتباط این 
ابزارهای ســرکوب با تروریسم منطقه ای، به امری قابل اثبات و غیر 
انکار مبدل می شود. در هر تغییر سیاسی در ایران، اگر تصور تکرار 
بهار عربی در مصر و ایستادگی و نقش آفرینی وطن پرستانه افسران 
مصری در ایران پس از جمهوری اسالمی هست، اوج خوش خیالی 

و عدم بلوغ سیاسی است. 
 البته بماند که برخی رند هفت چهره و فارغ از شرم هم در میان رسانه 
های فارســی چنین دهان می گشایند؛ یا از دولت نیمه نظامی حرف 
می زنند یا نقش نظامی ها در آینده ایران افاضات می بافند ؛ یا جانیان 
ســپاه و ارتش و انتظامی را فرزندان این آب و خاک می شناسانند؛ یا 
بخاطر تروریستی نامیدن سپاه، لباس سبز می پوشند و پشت دوربین، 

باالو پایین می پرند!
 امروزه هم از مجموعه نظامیان بدنام و آلوده به تروریسم، محمدرضا 
قرایی آشــتیانی از طرف خود باقری به وزارت دفاع رسید، یا احمد 
وحیدی بر کرســی وزارت کشور و ریاست نیروهای انتظامی کشور 
قرار گرفت. و البته ناگفته ها بماند که سالهاســت که روس ها در دو 
سازمان اطالعات و امنیت روسیه ]GRU- SVR[ در میان نظامی های 
ایران نفوذ کرده اند که یکی از آنان قاسم سلیمانی و یا  حسین دهقان 

بود.
در توسعه تروریسم ]Terrorism[، هر دو فرمانده کل نیروهای مسلح 
کشــور متهم و مجرم اند. مثال اتحادیه اروپــا در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ )۱۰ 
اکتبر ۲۰۱۱( فیروز آبادی را به اتهام نقش در نقض گســترده حقوق 
شهروندان ایرانی ، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. یا 
در۲۲ آذر, ۱۳۹۰ آمریکا تحریم هایی را علیه رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح ]حسن فیروزآبادی[ و معاون فرمانده کل سپاه پاسداران ]عبداهلل 
عراقی[ به اجرا گذاشــت. و یا در ۱۳ آبــان ۱۳۹۸ محمد باقری هم 

بــه همراه ۹ نفر دیگر از نظامیان عالی رتبه ایران، بخاطر شــرکت در 
حمالت تروریستی لبنان و آرژانتین، در فهرست تحریم های وزارت 

خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. 
در شبکه فراملیتی تروریســم مانند حزب اهلل ]Hezbollah[، حماس 
]Hamas[، القاعــده]Al-Qaeda [، طالبــان ]Taliban[، پ ک ک 
]PKK[، جهاد اســالمی فلســطین ] PIJ[ و ... فرمانده کل نیروهای 
مسلح کشور با همگی آنان رابطه دارد. مثال در مراسم تحلیف ابراهیم 
رئیسی در مجلس شورای اسالمی، اکثر چهره های تروریسم منطقه 
ای حضور داشتند تا به جهانیان بگویند که تروریست های اعظم در 
ردیف اول نشسته اند و به نشانه تائید و حمایت هم چهره های نظامی 
هم در البالی صندلی های اسماعیل هنیه )رهبر حماس(، شیخ نعیم 
قاسم )جانشــین دبیرکل حزب اهلل لبنان( و محمد عبدالسالم )فرستاده 
ویژه حوثی های یمن(، نچیــروان بارزانی ) نماینده اولین هم پیمان 
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی در منطقه کردنشــین و عراق( 
و ... حضور داشــتند. که در جهان متمدن امروزی، چنین رویه ای 
مرسوم نیست، که در میان تدابیر شدید امنیتی، حامیان اشاعه توحش 

و تروریسم را در صندلی اول بنشانند!
 امروز فیروزآبادی با هزار راز مگو به زیر خاک رفت. و البته جانشین 
او، باقری همچنان به وظیفه اش ادامه می دهد. در دوران فیروزآبادی 
، ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ] مجموعٔه نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی؛ ارتش ؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ 
ســپاه قدس؛ نیروی انتظامی و وزارت دفاع [ در بسیاری از عملیات 
تروریســم اســالمی شــرکت کرد. در حمایت از گروه های نیابتی 
]Proxy[ در یمن، عراق، افغانســتان، لبنان، سوریه و... در قاچاق 
مواد مخدر با طالبان و پ ک ک ؛ در حمایت از بشــار اســد با کمک 
ُکردها؛ عملیات فریب استخبارات عربستان سعودی، موساد اسرائیل 
و میت ترکیه با کمک بارزانی برای دور زدن تحریم ها؛ رابطه با طالبان 

و القاعده و ... 
 هم فیروزآبادی و هم باقری، به عنوان خطرناک ترین فرماندهی کل 
نیروهای مســلح کشور وسربازان فاســد و سست عناصر در توسعه 
تروریسم اسالمی البته با پوشش جدید و بی معنی »مقاومت اسالمی« 
]Islamic Resistance[هستند که بر دو پایه دشمنی بی ربط با آمریکا 

و اسرائیل شکل گرفته است. 
 چه فیروزآبادی و چه باقری، کمترین کمکی به توسعه و رشد ایران 
نکرده اند و یا برای ایران، اقتدار و آبرو و اعتباری کسب نکرده اند. به 
نان نوکری در بساط خالفت اسالمی والیت فقیه دل خوش بوده اند و 
برای کسب منافع شخصی حاضر به تملق گویی و زنار خدمت بستن 
نزد خلیفه دوم دستگاه والیت فقیه - علی خامنه ای - بوده و هستند. 
مرگ شــان نیز، در حد رفع مگس مزاحمی است که انگار در جهان 
و عالم واقعیت، هرگز وجود خارجی نداشته و ندارند! فیروز آبادی 
رفت و درباره نقش جمهوری اسالمی در توسعه تروریسم منطقه ای، 

واژه ای نگفت. باقری هم همان راه را خواهد رفت.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 سپتامبر تا  16 سپتامبر ) 19 شهریور تا 25 شهریور (

جمعه 19 شهریور     10 سپتامبر
128۶ خورشیدی )1907(

انتشار روزنامه »نسیم شمال« به مدیریت سیداشرف الدین حسینی قزوینی در رشت
133۶ خورشیدی )19۵7میالدی(

ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی
13۵8 خورشیدی )1979میالدی(

درگذشــت آیت اهلل طالقانی- روحانــی عضو نهضت آزادی 
ایران و مبارز علیه حکومت سلسله  پهلوی.

13۵9 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز  شاهین نجفی، نوازنده، ترانه سرا، فعال اجتماعی و 

خواننده

شنبه 20 شهریور     11 سپتامبر
1307 خورشیدی )1928(

گشایش بانك ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و هیأت دولت با سرمایه ی دو میلیون تومان
1309 خورشیدی )1930میالدی(

چاپ مجله ی نورافشان، به مدیریت شوکت سالمی
131۴ خورشیدی )193۵میالدی(

تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و تصویب هیأت وزیران
13۵7 خورشیدی )1978میالدی(

کناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و سیمای ایران 
جمع کثیری از مقامات بلندپایه ی دولتی ممنوع الخروج شدند

13۶0 خورشیدی )1981میالدی(
ترور آیت اهلل مدنی

1380 خورشیدی )2001میالدی(
حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به آمریکا که در آن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.

یکشنبه 21 شهریور     12 سپتامبر
1339 خورشیدی )19۶0(

قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو مسکو
13۴۵ خورشیدی )19۶۶(

زادروز انوشه انصاری، کاوشگر، رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه 
دور )TTI( و نخستین زن فضانورد ایرانی 

13۶3 خورشیدی ) میالدی198۴(
زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 

1397خورشیدی ) میالدی2018(
درگذشت حسین عرفانی )حسین عرفانی پارسایی(ـ  دوبلور و گوینده پیشکسوت عرصه 

تلویزیون و سینما در سن ۷۶ سالگی،) متولد ۱۳۲۱(  به علت سرطان ریه

دوشنبه 22 شهریور     13 سپتامبر
1299 خورشیدی )1920میالدی(

قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
1312 خورشیدی )1933میالدی(

انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی
132۴ خورشیدی )19۴۵میالدی(

تشکیل هیأت مؤسسان حزب دمکرات آذربایجان به ریاست پیشه وری
133۴ خورشیدی )19۵۵(

درگذشت حاج مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار
13۵۶ خورشیدی )1977میالدی(

عده ای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند. 
اشرف در این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به قتل رسید.

13۶۴ خورشیدی )198۵(
درگذشت دکتر محمود صناعیـ  ادیب و پژوهنده

1382 خورشیدی )2003میالدی(
درگذشت  رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا

1389 خورشیدی )2010میالدی(
درگذشت ستار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار باسابقه مطبوعات ایران در بیمارستانی 

در لندن.
او متولد سال 132۵ خورشیدی  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. شــش سال بعد در سال 13۴9 لقائی برای چهار 
ســال سردبیر تهران مصور شد و درسال 13۵3 پس از تعطیل شدن تهران مصور به همراه 
تعداد دیگری از مجالت و روزنامه ها، ســردبیری مجله هفتگــی »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 می شد.
ســتار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داستان نویس پرکاری هم بود که اولین داستان بلند او 
به نام »همبستران مرداب« در سال 13۴۶ در تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا 18 کتاب 
شامل داســتانهای بلند، مجموعه داستان های کوتاه، گزارش و داستان کودکان در تهران، 
لندن و لس آنجلس به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به نام«عشق من ... 
هنر من ... زندگی من« که مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد هنرمند در باره عشق، هنر 

و زندگی. این مجموعه بی نظیر در سال 13۴9 درتهران به چاپ رسید.
1299 خورشیدی )1920میالدی(

قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
1312 خورشیدی )1933میالدی(

انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی
132۴ خورشیدی )19۴۵میالدی(

تشکیل هیأت مؤسسان حزب دمکرات آذربایجان به ریاست پیشه وری
133۴ خورشیدی )19۵۵(

درگذشت حاج مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار
13۵۶ خورشیدی )1977میالدی(

عده ای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند. 

اشرف در این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به قتل رسید.
13۶۴ خورشیدی )198۵(

درگذشت دکتر محمود صناعیـ  ادیب و پژوهنده
1382 خورشیدی )2003میالدی(

درگذشــت  رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشــکار در 
ایالت آریزونای آمریکا

1389 خورشیدی )2010میالدی(
درگذشت ســتار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار باسابقه 

مطبوعات ایران در بیمارستانی در لندن.
او متولد ســال 132۵ خورشــیدی  درتربت حیدریه بود و 
پس از پایان دوره دبیرســتان هنگام تحصیل در رشته زبان 
و ادبیات فارســی در دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران کار 
مطبوعاتی خود را در مجله تهران مصورآغاز کرد. شــش ســال بعد در سال 13۴9 لقائی 
برای چهار سال سردبیر تهران مصور شد و درسال 13۵3 پس از تعطیل شدن تهران مصور 
به همراه تعداد دیگری از مجالت و روزنامه ها، سردبیری مجله هفتگی »کودک و زندگی« 
را بر عهده گرفت که از انتشــارات انجمن ملی حمایت کــودکان بود و در باره آن و برای 

والدین و مربیان منتشر می شد.
ســتار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داستان نویس پرکاری هم بود که اولین داستان بلند او 
به نام »همبستران مرداب« در سال 13۴۶ در تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا 18 کتاب 
شامل داســتانهای بلند، مجموعه داستان های کوتاه، گزارش و داستان کودکان در تهران، 
لندن و لس آنجلس به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به نام«عشق من ... 
هنر من ... زندگی من« که مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد هنرمند در باره عشق، هنر 

و زندگی. این مجموعه بی نظیر در سال 13۴9 درتهران به چاپ رسید.
139۴ خورشیدی )201۵ میالدی(

درگذشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری، به  علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر. وی 
از فعاالن حقوق کارگران بود.

سه شنبه 23 شهریور     14 سپتامبر
1330 خورشیدی )19۵1میالدی(

افتتاح باشگاه مرکزی حزب اراده ی ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران
1339 خورشیدی )19۶0میالدی(

تشکیل کنفرانس کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بغداد و تأسیس سازمان اوپك
13۵9 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز لیندا کیانی، هنرپیشه سینما
1389 خورشیدی )2010میالدی(

درگذشت هانیبال الخاص، نقاش، منتقد، شــاعر و آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی 
نوگرای ایران که ســال ها از بیماری سرطان رنج میبرد. در ســن ۸۰ سالگى در ایاالت 

متحده آمریکا.
1397خورشیدی )2018میالدی(

درگذشت سعید کنگرانی فراهانی. بازیگر  سینما و تلویزیون  )متولد۱۱مهر۱۳۳۳( سریال 
دایی جان ناپلئون در تلویزیون و فیلم های در امتداد شــب و دایرٔه مینادر سینما از کارهای 

شاخص اوست.

چهارشنبه 24 شهریور     15 سپتامبر
۱۳۶۱ خورشیدی )1982میالدی(

اعدام صادق قطب زاده از مشــاوران روح اهلل خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر 
عامل ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و عضو شورای انقالب اسالمی ایران به اتهام 

توطئه علیه حکومت جمهوری اسالمی
1378 خورشیدی )1999 میالدی(

درگذشت عبدالحسین زرین کوب، نویسنده و محقق ادبیات و تاریخ
  آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در شرکت کتاب موجود هستند

1378 خورشیدی )1999(
درگذشت مرتضی راوندی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده ی دوازده جلد »تاریخ اجتماعی ایران«
  آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت حسن نزیه، رئیس کانون وکالی دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت ملی 

نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان.

پنجشنبه 25 شهریور     16 سپتامبر
131۶ خورشیدی )1937میالدی(
راه اندازی تلفن خودکار در تهران
1320 خورشیدی )19۴1میالدی(

کناره گیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان
1332 خورشیدی )19۵3میالدی(

بازداشت 91 تن از شرکت کنندگان فستیوال بخارست از جمله پرویز خطیبی مدیر روزنامه  
»حاجی بابا«

بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه »قیام ایران«
13۵۴ خورشیدی )197۵میالدی(

انتصاب جعفر شــریف امامی به ریاست مجلس ســنا و عبداهلل ریاضی به ریاست مجلس 
شورای ملی

  کتاب خاطرات جعفر شــریف امامی پروژه تاریخ شــفاهی دانشگاه هاروارد در شرکت 
کتاب موجوداست  

13۵7  خورشیدی )1978میالدی(
وقوع زلزله ی شدید در طبس

1378 خورشیدی )1999میالدی(
بنیادگذار دبستان های »جهان  درگذشت ابراهیم بنی احمد، 
تربیت«در تهران، و از برنامه سازان رادیو تهران در زمینه ی 

روانشناسی اجتماعی
1398خورشیدی )2019میالدی(

درگذشت مسعود عربشــاهی ) در سن 8۴ سالگی( هنرمند 
نقاشی مدرن

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

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی 

در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما 
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از 

آغاز تا پایان ، پشتیبانی  می کند 
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الکس ویانوئه وا، رئیس شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی،
 به رقیب خود، تنزل مقام داد

با ورود ایالی ورا، یکی از عالیرتبه ترین مشــاوران و روســای شریف 
دپارتمان به انتخابات و کارزار رقابت، الکس ویانوئه وا، او را از ریاست 
به فرماندهی تنزل مقام داد زیرا بر اساس قانون مشاوران و روسای عالی، 
نمی توانند همزمان وارد رقابت برای انتخابات شــود و به عنوان مشاور 

مشارکت نماید. 

ایالی ورا، ریاست بخش تکنولوژی شریف دپارتمان را داشت و اکنون 
به ریاســت بخش دادگاه های شریف، دپارتمان منتقل شده است. ایالی 
ورا را با یک نامه آگاه کرده اند و دیگر روسای شریف دپارتمان باور دارند 

که که این یک ناحق بوده است. 


