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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...!!!

دکتر آبتین ساسانفر بنیانگذار و رییس انجمن جهانی 
به  که  ساسانفر  آقای  درگذشت.  در سوییس  زرتشتیان 
»زرتشت زمان« نیز شهرت داشت در هنگام مرگ 90 سال 
سن داشت و در ژنو زندگی می کرد. او مطالعات گسترده 

ای در زمینه اوستا شناسی داشت.
دکتر آبتین ساسانفر سال ۱۳0۷ در تهران متولد شد و 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان زرتشتیان 
جمشید جم و فردوسی و دبیرستان فیروز بهرام به پایان 
برد و پس از اخذ لیسانس حقوق و اقتصاد از دانشگاه 
تهران، به وکالت مشغول گردید. وی بعدها فوق لیسانس 
و دکترای حقوق را به ترتیب از دانشگاه ژنو و دانشگاه 

سوربون پاریس به اخذ کرد.
دکتر ساسانفر از زمان آموزش در دبیرستان و دانشگاه به 
پژوهش در تاریخ ایران و آیین زرتشت از نظرات علمی و 
زبان شناسی می پرداخت و از ثمره کار استادانی نظیر ابراهیم 
پورداود و ذبیح بهروز، موبد شهمردان و آثار پژوهشگران 
پارسی نظیر تاراپوروال، کانگا، مدی و هومباخ بهره مند شد 
و مقاله های متعددی در مجله ها و روزنامه های گوناگون 
تهران به ویژه ارگان سازمان جوانان حزب ایران و سایر 

نشریات وابسته به آن انتشار داد.
دکتر ساسانفر تا پیش از انقالب ۱9۷9 در ایران، به سمت 

مشاور حقوقی و وکیل دعاوی سازمان برق تهران و داور 
»زوریخ،  راه آهن  دعاوی  به  مربوط  امور  در  بین المللی 

سوئیس« از سوی دولت ایران انجام وظیفه کرد.
کار  ادامه  برای  انقالب  آمدن  پیش  با  ساسانفر  دکتر 
و تحقیقات در فرانسه اقامت گزید و در این مدت به 
وکالت دادگستری و امور اقتصادی در فرانسه و همچنین 
پژوهش های تاریخی و زبان شناسی درباره اوستا و آئین 

دوبروی  پُل  با  رابطه  همین  در  بود.  مشغول  زرتشت 
زرتشت  درباره  فلسفی  و  تاریخی  کتاب های  نویسنده 

همکاری داشت.
فعالیتهاي فرهنگي  آبتین ساسانفر در امریکا نیز ثمره 
بسیار داشت که از آن جمله می توان به انتشار کتاب » 
آیین زرتشت« با همکاري انجمن جهاني زرتشتیان و از 

انتشارات شرکت کتاب اشاره داشت.

موج گرمای داغ درجنوب کالیفرنیا 
در  و  ندارد  گرفتن  آرام  خیال 
اوج  کارگر  روز  طوالنی  تعطیالت 

نیز خواهد گرفت.
هواشناسی  منابع  گزارش  به 
کالیفرنیا  جنوب  در  سوزان  گرمای 
به خصوص در مناطق لس آنجلس، 
اورنج کانتی و سن فرناندو ولی تا 
و  داشت  خواهد  ادامه  آینده  هفته 
حد  از  گذر  با  دما  حرارت  درجه 
نصاب خطر و خطوط قرمز هشدار 
باقی  رقمی  سه  حالی  در  دهنده، 
برای  خطر  زنگ  که  ماند  خواهد 
سالمت شهروندان، احتماالت بالقوه 
آتش سوزی و قطع برق را به صدا 

در آورده است.
هیلز  وودلند  و  لنکستر  دیل،  پالم 

معرض  در  که  است  منطقه ای  سه 
شدیدترین موج گرما قرار دارند و در 
پایان هفته طوالنی روز کارگر دمای 
هشدار  سوزانندگی  و  رقمی  سه 

دهنده ای را تجربه خواهند کرد. 
ایام  در  هیلز  وودلند  تپه های 
تعطیالت به درجه هشدارهای جدی 
می رسد ومتوسط هوا در این منطقه و 
حومه ۱۱۳ درجه فارنهایت خواهد 
بود و تردد در آن ممنوع خواهد شد.
در همین راستا  اپراتور سیستم مستقل 
هواشناسی کالیفرنیا که پیشتر وضعیت 
را »در آستانه هشدار« اعالم کرده بود 
برای  جدی  هشدار  اعالن  ضمن  و 
آخر هفته طوالنی پیش رو، شهروندان 
لس آنجلس را به ذخیره سازی آب و 
صرفه جویی داوطلبانه در مصرف برق 

در ساعت اوج مصرف در بازه زمانی 
دعوت کرد.

در بیانیه این مرکز آمده »دمای زیاد 
می تواند  منطقه  در  هوا  پایدار  اما 
شبکه برق را تحت فشار قرار دهد، 
زیرا استفاده از سیستم تهویه مطبوع 
افزایش می یابد و انتظار می رود که 
در این هفته روزانه 48000 مگاوات 
برق مصرف شودکه باالتر از ظرفیت 

موجود شبکه است.
مقامات شهری همچنین از ساکنان 
لس آنجلس خواسته اند تا در ساعات 
مصرف  از  بعدازظهر  به  منتهی 
ورزند.  خودداری  برق  بی رویه 
همچنین از شهروندان خواسته شده 
در ساعتی که اوج گرما تردد کمتری 

در شهر داشته باشند.

آبتین ساسان فر، بنیانگذار انجمن جهانی زرتشتیان درگذشت
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گرمای هوا  در تعطیالت روزکارگر ادامه دارد:

هشدار گرمای شدید هوا، صرفه جویی 
در مصرف برق و ذخیره سازی آب

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
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شرکت »اوبر« که تعداد زیادی راننده ایرانی تبار در 
شهرهایی مانند لس آنجلس، شیکاگو و نیویورک دارد 
حاال از استخدام یک ایرانی دیگر خبر داده، اما این بار 

در سمتی متفاوت.
اوبر دارا خسروشاهی، یک ایرانی - آمریکایی، را به 

عنوان مدیراجرایی ارشد خود انتخاب کرده است.
شرکت  ارشد  مدیر  ساله،   48 خسروشاهی،  آقای   
مسافرتی »اکسپدیا« بوده که در مدت ۱۲ سال توانست 
این شرکت را در سفرهای آنالین ارتقا ببخشد. درآمد 
این شرکت تحت مدیریت آقای خسروشاهی از ۲.۱ 
میلیارد دالر در سال ۲00۵ به 8.۷ میلیارد دالر در سال 

۲0۱۶ افزایش یافت.
دارا خسروشاهی، جایگزین تراویس کاالنیک، یکی 
از  پیش  ماه  دو  که  شد  خواهد  اوبر  بنیانگذاران  از 
مدیرعاملی این شرکت کناره  گرفت. این اقدام آقای 
کاالنیک سبب شد تا ارزش سهام اوبر کاهش پیدا کند.
اعضای هیئت مدیره اوبر در حالی دارا خسروشاهی 
را برگزیدند که او پس از »مگ ویتمن« مدیر اجرایی 
»اچ پی« و جف ایملت مدیر »جنرال الکتریک« سومین 

گزینه پیشنهادی این سمت بود.
با این همه  آقای خسروشاهی که در دو حوزه حمل 
و نقل و تکنولوژی سابقه فعالیت دارد، با سابقه افزایش 
گزینه  اکسپدیا،  شرکت  سهام  ارزش  درصدی   ۷۶0

مناسبی برای پذیرفتن مسئولیت با شرکت اوبر با ارزش 
۶8 میلیارد دالر بود.

اوبِر یک اپلیکیشن برای گرفتن تاکسی است که در 
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل 
در  را  تاکسیرانی  بودن، صنعت  دسترس  در  و  ارزان 

بسیاری نقاط جهان متحول کرده است.
اوبِر مخا لف های سرسختی نیز دارد، از جمله گفته 
می شود که آقای خسروشاهی در اولین اقدامات باید در 
دادگاهی با شکایت شرکت گوگل حاضر شود. شرکت 
»آلفابت« که مرتبط با گوگل است، اوبر را به دزدیدن 
»اطالعات محرمانه« درباره اتوموبیل های خودران متهم 

کرده است.
دارا خسروشاهی، فرزند حسن خسروشاهی، یکی از 
اعضای خانواده بزرگ خسروشاهی است. این خانواده 
پیش از انقالب گروه صنعتی مینو، کارخانه تولی پرس و 

شرکت سرمایه گذاری البرز را پایه گذاری کردند.
همراه  به  اسالمی  انقالب  از  پس  دارا خسروشاهی 
خانواده اش ایران را ترک کرد. به نوشته برخی رسانه ها، 
از  مراقبت  برای  خسروشاهی،  آقای  پدر  که  زمانی 
پدرش، به ایران بازگشت، با شش سال حکم زندان 
سال  دارا ۱۳  زمان  آن  گزارش  این  بنابر  شد.  روبرو 
برادرش زندگی  مادر و دو  با  نیویورک  داشت و در 

می کرد.

او در سال ۲0۱۶ با حقوق سالیانه 9۶ میلیون دالر، 
رتبه نخست را در بین مدیران حوزه تکنولوژی آمریکا 

به دست آورد.

اوبر از رانندگان ایرانی تا مدیرعامل ایرانی

یادبودخبرنگاربهقتلرسیدهایرانیکاناداییدربیدادگاهرژیمسفاکاسالمی:

زهرا)زیبا(کاظمی
خبرنگارکانادایی-ایرانیکهدرهنگاماعتراضاتدانشجویی1378،بهجرم

عکسبرداری،بازداشتگشتودرزنداناوینزیرشکنجهکشتهشد.
تامس  قلم  به  مقاله ای  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
پرونده  تحوالت  آخرین  خصوص  در  اردبرینک 

محمدعلی طاهری نوشته است:
طاهری  محمدعلی  وکیل  طباطبایی  علیزاده  محمود 
می گوید، دادگاه تجدیدنظر حکم مرگ موکلش را تایید 
کرده است هر چند او یک فرصت دیگر برای دادخواهی 

خواهد داشت.
حکم قبلی اعدام طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، به 
اتهام واهی »افساد فی االرض« توسط دیوان عالی رد 
و تحقیقات درباره اتهامات او شامل سب النبی، ارتداد، 
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فرادرمانی ناقص عنوان 

شده بود.
در  طاهری  آقای  پیرو  چندین  گذشته  هفته های  در 
سراسر ایران به ویژه در اطراف اصفهان بازداشت شدند. 
مخالفان این رهبر معنوی می گویند محکومیت او ربطی 
به ابداع یک فرقه ندارد. بلکه می کوشند او را چهره ای 

مرتد معرفی کنند. 
همچنین نهادهای امنیتی در سال های اخیر کوشیده اند 
پرونده او را با اتواع اتهامات اثبات نشده در مسیری پر 

از تناقض پیش ببرند. حتی گروهی می کوشند او را یک 
فریبکار توصیف کنند. چیزی که بر اساس شواهد مطرح 

شده در دادگاه دور از حقیقت جلوه می کند.
در همین هفته قبل چند ده  پیروان محمد علی طاهری 
در برابر دادگاه انقالب تهران به حکم اعدام او اعتراض 

کردند. روشن نیست که آیا این افراد دستگیر شده اند یا 
نه. ماه گذشته اما در اعتراض مشابهی در برابر زندان اوین 

چند نفر دستگیر شدند.
یکی از پیروان طاهری می گوید: »او به من آموخته است 

که از راه شادی و نه غم با خدا ارتباط برقرار کنم«.

گزارش »نیویورک تایمز« از حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  a n g e l e s ,  C A ,  U S A

Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8
f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7

w w w. 0 8 . n e t

به  را  ایرانی  مرد ۳۵ ساله  مالزی یک  در  دادگاهی 
اتهام استعمال سیگار در خط هوایی ›ایرآسیا‹ به زندان 

و جریمه نقدی محکوم کرد.
 ۲۶ شنبه  روز  )برناما(  مالزی  رسمی  خبرگزاری 
قصد  ایرانی  مرد  این  که  کرد  اعالم  آگوست ۲0۱۷ 
انتقالی  در مسیر  آسیا‹  ›ایر  با خطوط هوایی  داشت 
اتهام اسعمال  به  به هلند سفر کند و  از کواالالمپور 
دخانیات در دستشویی هواپیما به زندان و دو هزار 
نقدی  جریمه  دالر(   ۵90 )حدود  رینگیت   ۵00 و 

محکوم شد.
نام  ف«   . »عرفان  که  را  ایرانی  این  مالزی  دادگاه 
دارد، به دلیل این جرم که ساعت ۷:۵۵ دقیقه صبح 
داد،  رخ  کواالالمپور  به  تهران  پرواز  دستشویی  در 

مجازات کرد.
اتهام بر اساس ماه ۱00 مقررات حمل و نقل  این 
هوایی سال ۲0۱۶ و مجازات آن نیز بر اساس ماده 

۲0۶ همین قانون اعمال شده است.

به  مرتکب چنین جرمی  فرد  قوانین،  این  براساس 
جریمه نقدی تا دو هزار و ۵00 رینگیت و تا یکسال 

زندان محکوم می شود.

براساس گزارش برناما، این فرد ایرانی قصد داشت 
با هدف جستجوی کار به هلند سفر کند.

مالزی یک مسافر ایرانی را برای کشیدن سیگار به زندان انداخت

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر 
انقالب در سن 8۶ سالگی و  خارجه دولت موقت 
در ازمیر ترکیه درگذشت. در سال های اخیر از ورود 
آقای یزدی به آمریکا ممانعت به عمل آمده بود. از 
همین رو او برای پروسه درمان در ازمیر ترکیه اقامت 

داشت.
یک عضو خانواده ابراهیم یزدی که در ترکیه اقامت 
جسد  گفت:  ایرانشهر  خبرگزاری  خبرنگار  به  دارد 
روزهای  در  خاکسپاری  و  تشییع  برای  یزدی  آقای 

آینده به ایران منتقل خواهد شد.
بنی  ابولحسن  و  زاده  قطب  اتفاق صادق  به  یزدی 
صدر نزدیکترین مشاوران روح اهلل خمینی در  فرانسه 
وقوع  از  پس  کوتاهی  فاصله  به  سه  هر  که  بودند 
انقالب از عرصه قدرت کنار گذاشته شدند. این سه 

به »مثلث بیق« شهرت یافته بودند.
عضویت  به  ابتدا  در  اسالمی  انقالب  از  پس  وی 
شورای انقالب درآمد و سپس با شروع دولت موقت 

به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقالب و بعد 
از استعفای وزیر امور خارجه در سمت وزارت امور 
خارجه فعالیت کرد. اما به زودی مورد خشم خمینی 

قرار گرفت.
بر  را  آزادی  نهضت  دبیرکلی  مرگ  زمان  تا  یزدی 

عهده داشت.

جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل که از 
نزدیکان دولت ترامپ محسوب می شود، طرحی برای 

خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران دارد.
رویو  نشنال  سایت  در  را  خود  طرح  بولتون  آقای 
منتشر کرد، می گوید این طرح را برای خروج آمریکا 
از برجام تهیه کرده و می خواست به رئیس جمهوری 

آمریکا ارایه کند. 
 آقای بولتون می گوید باید با انعکاس رفتارهای ایران 
از جمله تأمین منابع مالی برای عملیات تروریستی، 
توجه جهان را بیشتر به عملکردهای غیرقابل قبول 

ایران جلب کرد.
چهار قدم اصلی به نظر آقای بولتون برای خروج از 

توافق هسته ای با ایران:
بازیگران  با  و صدا  بدون سر  و  رایزنی سریع   -۱
عمده مانند فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسرائیل و عربستان 
سعودی. اطالع رسانی در مورد عزم ما مبنی بر ملغی 
کردن برجام به دلیل تخطی های آشکار ایران و سایر 

رفتارهای غیر قابل قبول این کشور.
آن  کننده  تشریح  که  مدارکی  تدوین  و  تنظیم   -۲
هستند که توافق به نفع منافع ملی آمریکا نیست، ایران 
از زمان توافق رفتار  آنرا نقض کرده و چرا  چگونه 

ایران در منطقه بدتر شده است.
و  اروپا  در  دیپلماتیک؛ خصوصاً  کمپینی  آغاز   -۳
خاورمیانه با تأکید بر اولویت داشتن خطرهایی که از 

سوی ایران متوجه جهان است.
4- برنامه ریزی یک کمپین برای جلب حمایت و همراهی 

کنگره و افکار عمومی در داخل و خارج از آمریکا.
بخش جنجالی طرح جان بولتون، پیشنهاد او برای 

لغو همه ویزاهای ایرانیان است و می نویسد:

به موازات جلب حمایت بین المللی، آمریکا صدور 
ویزا برای ایرانیان را حتی برای مطالعات دانشگاهی، 
دانشجوئی، ورزشی و دیگر روابط فرهنگی بطور کل 
متوقف کند و دیگر اینکه حمایت خود از مخالفین 
دموکراتیک نظام جمهوری اسالمی را علنا اعالم کند.
سفارت های ما باید با دالیل و اطالعات کافی دلیل 
میزبان شان  کشورهای  برای  را  برجام  کردن  ملغی 
در  موازی  تالش های  به  احتیاج  ما  دهند.  توضیح 
داریم.  المللی  بین  نهادهای  سایر  و  ملل  سازمان 
با  گفتگو  به  محدود  را  خود  نباید  ما  سفارت های 
دولتها بکنند، بلکه آنها باید دیپلماسی عمومی را هم 

دنبال کنند.
پس از توضیح و توجیه ملغی کردن برجام، هدف 
بعدی باید ساخت یک ائتالف جدید ضد غنی سازی 
این  رفته است.  قبلی هدر  از سوی دولت  باشد که 
ائتالف باید همپیمانان ما در اروپا، اسرائیل و کشورهای 
حوزه خلیج فارس را در بر بگیرد. به همین منظور ما 

باید از هرگونه پیشنهاد درباره افزایش تحریم ها علیه 
ایران و سایر اقدامات در پاسخ به برنامه های هسته ای 
کال  و  تروریسم  از  حمایت  کشور،  این  موشکی  و 
سیاست های جنگ طلبانه این کشور مانند دخالت در 

عراق و سوریه استقبال کنیم.
واضح است که چین و روسیه نیازمند توجه دقیق در 
جریان اعالم این خبر هستند. آنها می توانند به نشانه 
احترام پیش از اعالم عمومی در جریان این اتفاق قرار 
بگیرند اما نباید در جریان اقدامات دیپلماتیک پیش از 
اعالم که در باال توضیح داده شد حضور داشته باشند. ما 
باید از همکاری کامل آنها استقبال کنیم اما چه با همراهی 

آنها و چه بدون همکاری با آنها به جلو پیش برویم.
برجام  شدن  ملغی  از  پس  زیاد  احتمال  به  ایران 
عالقه ای به گفتگو نخواهد داشت اما ما باید همیشه 
باب مذاکره را باز بگذاریم تا بتوانیم قصد اصلی ایران 
مورد  این  از  پیش  که  هسته ای  برای ساخت سالح 

توجه قرار نگرفته بود را نشان دهیم.

گزارش ها حاکی است که شورای استانی کرکوک 
عراق هفته گذشته، مشارکت در همه پرسی این ماه 

برای استقالل کردستان را تصویب کرده است.
به گزارش رویترز، این اقدام شورای استانی منطقه 
با  کردها  بین  تنش  افزایش  باعث  کرکوک  نفتی 

اعراب و ترکمن ها خواهد شد.
در همین حال، نجم الدین کریم، استاندار کرکوک، 
به رویترز گفته، حتما رای گیری طبق وعده قبلی در 

موعد مقرر، در ۲۵ سپتامبر برگزار خواهد شد.
شورای  عضو   4۱ از  عضو   ۲4 گزارش  این  طبق 
استانی در رای گیری روز سه شنبه شرکت کردند و 

۲۳ نفر به شرکت در همه پرسی رای مثبت دادند.
این در حالی است اعضای عرب و ترکمن عضو 
شورای استانی این رای گیری را تحریم کردند. آنها 
در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام، این رای 

گیری را »غیرقانونی« خوانده اند.
کرده  اعالم  پیشتر  عراق  کردستان  اقلیم  حکومت 
دیگر  مناقشه  مورد  منطقه  سه  و  کرکوک  که  بود 
همه  در  مشارکت  خصوص  در  خود  می بایست 

پرسی استقالل کردستان تصمیم بگیرند.
دولت عراق مخالف برگزاری همه پرسی استقالل 
کردستان است و این همه پرسی را یکجانبه و »غیر 

قانونی« خوانده است.
عراق،  وزیر  نخست  العبادی،  حیدر  حال،  این  با 
تصمیم شورای استانی کرکوک مبنی بر پیوستن به 
»اشتباه«  اقدامی  را  کردستان  استقالل  پرسی  همه 

خوانده است.
محمد الکربولی، نماینده سنی مذهب پارلمان عراق، 
نیز گفته است، این تصمیم می تواند به درگیری های 

قومی در این منطقه دامن بزند.
محمد الکربولی تاکید کرده است: این اقدام نقض 
نادیده گرفتن حقوق  و  است  اساسی  قانون  آشکار 
او همچنین  عرب ها و ترکمن ها در کرکوک است. 
و  کرده  دخالت  می بایست  مرکزی  دولت  افزوده: 

جلوی این اقدام را بگیرد.
در  داعش،  نیروهای  سریع  پیشروی های  دنبال  به 
شمال و غرب عراق در سال ۲0۱4، پیشمرگه های 

اقلیم کردستان کنترل کرکوک را در دست گرفتند.

جون  ماه  در  عراق  کردستان  اقلیم  دولت  رئیس 
کردستان  استقالل  همه پرسی  که  کرد  اعالم  گذشته 
عراق در روز ۲۵ سپتامبر ۲0۱۷، برگزار خواهد شد.
اعالم خبر برگزاری همه پرسی استقالل کردستان 
عراق واکنش منفی همسایه های عراق یعنی ایران و 
ترکیه را درپی داشته که هر یک بخش قابل توجهی 

از جمعیت شان کرد است.
همه  این  انداختن  تاخیر  به  خواستار  نیز  آمریکا 
پرسی شده است. اما حکومت اقلیم کردستان عراق 

این درخواست را رد کرده است.
با این حال کردستان عراق می گویید به دنبال ایجاد 

تنش با کشورهای همسایه نیست.

ابراهیم یزدی در ازمیر ترکیه درگذشت

طرح جنجالی جان بولتون برای خروج از توافق هسته ای ایران

کردستان عراق یک گام دیگر به استقالل نردیک شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

قانون گذاران کالیفرنیا و جری براون فرماندار کالیفرنیا برای انتشار 4 میلیارد دالر 
توافق   این  توافق رسیدند.  به  قیمت  ارزان  پروژه خانه سازی  برای  اوراق قرضه 

موجب قرار دادن الیحه ای در انتخابات ۲0۱8 برای رای مردم خواهد شد.
بین  که  را  توافق  این  کالیفرنیا  ایالت  نمایندگان  مجلس  رئیس  رِندون  آنتونی 
فرماندار و دو مجلس کالیفرنیا انجام شده را اعالم کرد. این پروژه به افراد کم 
درآمد و بازنشستگان نظامی کمک خواهد کرد تا با دریافت وام از این خانه ها 

خریداری نمایند.
این توافق بر مبنای الیحه SB۳ سنای کالیفرنیا طراحی شده که در آن ۳ میلیارد 
دالر اوراق قرضه پیش بینی شده بود و اکنون با افزایش یک میلیارد دیگر به 4 
میلیارد دالر رسیده است. طرح دیگری نیز در مجلس است که افزایش ۷۵ دالر از 

فروش هر خانه به عنوان مالیات را پیش بینی کرده است.
این الیحه ها در دو مجلس ایالت کالیفرنیا نیاز به رای اکثریت ۳⁄۲ دارد تا پس از 

آن برای امضای فرماندار فرستاده شود.

دادگاه فدرال آمریکا مرد ۳۵ ساله ای به نام حبیب موجیکا را که به ساختن تونلی 
بین Calexico مکزیک و سن دیه گو پرداخته بود را با اعتراف او، محکوم کرد.

کنار جاده رودخانه  را در  تونلی  آمریکا  داخلی  امنیت  در سال ۲0۱۱ وزارت 
Calexico و خیابان دوم یافت که برای قاچاق مواد مخدر درست شده بود. 
افزون بر آن او اعتراف کرد که یک  محل کسب اجاره دوچرخه برای پوشش دادن 
این کار خود ایجاد کرده بود تا انتقال مواد مخدر در مرز مکزیک و سن دیه گو را 
سامان دهد. گفتنی است که او از سال ۲0۱۱ تا ماه May ۲0۱۷ به جرم قاچاق 
اسلحه در زندان مکزیک بوده و پس از آزادی به آمریکا بازگشته و دوباره دستگیر 
شده است و اکنون با محکومیت از سوی دادگاه فدرال آمریکا، که در ۲۷ نوامبر 
۲0۱۷ میزان دوران زندان او اعالم خواهد شد ممکن است به 40 سال زندان و 
پرداخت ۷۵0000 دالر محکوم شود. او پرونده دیگری در دادگاه فدرال آمریکا 

برای قاچاق اسلحه دارد که هنوز برگزار نشده است.

اداره آموزش لس آنجلس برای برگزاری نهمین سال بازیابی دانش آموزان از مردم 
خواست تا داوطلب شوند و اشاره کرد که برای هر مدرسه ای 40 نفر داوطلب 

مورد نیاز است.
این برنامه تالش دارد با بازگرداندن دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند و یا 
همواره در کالس ها غایب بوده اند و این غیبت ها موجبی سستی و ترک تحصیل 
شده، به افزایش شمار کسانی که مدرسه را ادامه می دهند کمک کند. این برنامه که 
در روز ۱4 سپتامبر هر سال صورت می پذیرد در سال ۲0۱۲ با تصویب و پشتیبانی 
از سوی شورای شهر لس آنجلس به عنوان روز بازیابی دانش آموزان قدرت بیشتری 

یافت.
سال  آغاز  در  دبیرستان  دوم  دوره  دانش آموزان  از  درصد    ۱8 در لس آنجلس 
که  کرد  درخواست  آموزش لس آنجلس  اداره  می کنند  ترک  را  مدرسه  تحصیلی 

 SRD داوطلبان با شماره ۳844 ـ ۲4۱ )۲۱۳( تماس بگیرند و بگویند برای طرح
می خواهند داوطلب شوند.

شورای شهر لس آنجلس پشتیبانی خود را از طرح جایگزینی انرژی تجدید پذیر 
برای تولید برق به جای انرژی های دارای کربن اعالم کرد.

این الیحه که از سوی کوین دِ لئون رئیس مجلس سنای کالیفرنیا به رای گذاشته 
و تصویب شده است نیاز دارد که در خانه نمایندگان تصویب و سپس به امضای 

جری براون فرماندار کالیفرنیا برسد.
هدف این الیحه، رساندن کالیفرنیا در سال ۲04۵ به بهره گیری از انرژی تجدید 

پذیر به طور ۱00 درصد است.
مخالفت ها و برخی سیاست ها  موجب شده ، این الیحه که در ماه می ۲0۱۷ 
در سنای کالیفرنیا تصویب شده، هنوز در خانه نمایندگان مطرح و به رای گذاشته 

نشده باشد.

قانون  براساس  که  کرد  اعالم  بحث  و  کالیفرنیا پس شور  قضایی  عالی  دیوان 
اساسی کالیفرنیا مقررات و الیحه های افزایش مالیات در بسیاری از موارد به ویژه 
در تصمیم گیری های شهری و کانتی می تواند تنها با رای ۵۱ درصد تصویب و 

اجرایی شود و نیاز نیست که رای دو سوم رای دهندگان را داشته باشد.
این نظر نهایی دیوان عالی قضایی کالیفرنیا می تواند بر شماری از مالیات های 
فروش نیز تأثیر بگذارد که جنجال برانگیز بوده و حتی بر مالیات بنزین که موافقان 
و مخالفان را در برابر هم و حتی یک سناتور را در مسیر برکناری قرار داد، نیز 

تغییراتی را شاهد باشیم.

تظاهرات موافقان و مخالفان در پارک شهرداری برکلی به زد و خورد و مداخله 
پلیس و شلیک گاز اشک آور و دستگیری ۱4 نفر انجامید.

درحالی که گروهی از مردم با پالکاردهایی چون »در برابر تنفر مقاومت کنید« علیه 
شعارهای دانالد ترامپ، با آرامش راهپیمایی می کردند، ناگهان حضور طرفداران دو 
آتشه دانالد ترامپ با شعارهای ضد مارکسیستی از یک سو و شماری از کسانی 
که لباس سیاه پوشیده بودند و به جناح تندروی چپ )علیه ترامپ( تعلق داشتند 
و شعارهای ضد فاشیستی می دادند از سوی دیگر، تظاهرات آرام را به خشونت 
کشاند .در بین تظاهرات کنندگان راست گرا، جانی بنیتز که از سامان دهندگان 
 America First تظاهرات الگونابیچ در ارنج کانتی بوده دیده می شد. او سازمان
به  نازی  می زدند  فریاد  او جمعیت  دیدن  با  و  می کرد  رهبری  راهپیمایی  در  را 
خانه ات برگرد. جویی گیبسون از بنیان گذاران یک گروه راست گرای دیگر نیز 

دیده می شد که گروه او با اسپری فلفل و سپر به مردم حمله می کردند.

دادگاه عالی سن دیه گو به رسیدگی خود در مورد انباره های زباله های هسته ای 
در مرکز آنفارو پایان داد و شرکت برق ادیسون در کالیفرنیا توافق کرد که محلی 

را برای انبار کردن ۳/۵۵ میلیون پوند زباله هسته ای بیابد و آن ها را منتقل نماید.
پس از آن که در سال ۲0۱۵، کمیسیون سواحل کالیفرنیا، پروانه نگهداری از آن ها 
را برای مدت ۲0 سال آینده تصویب کرد شکایتی از سوی شماری از صاحبان 
مشاغل و کارخانه های تولیدی علیه شرکت برق ادیسون در دادگاه عالی سن دیه گو 

مطرح شد.
این نیروگاه تولید برق هسته ای، در کنار بزرگراه 40۵ و ساحل اقیانوس آرام قرار 
دارد و بنابراین توافق یکی از مراکزی که در نظر است تا این زباله های را منتقل 

کنند مرکز تولید مواد هسته ای در پالوورده در آریزونا است.

4 میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر می شود

حبیب موجیکا مشهور به موش قاچاقچی محکوم شد

طرح بازیابی دانش آموزان در لس آنجلس نه ساله شد

طرح انرژی های جایگزین از تصویب شورای شهر گذشت

تقلیل پیش نیاز برای تصویب افزایش مالیات

تنش و زد و خورد در راهپیمایی برکلی

پایان رسیدگی دادگاه عالی به پرونده انبارهای هسته ای

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

خواننده رپ و کنشگر اجتماعی که Common نام دارد و جنبشی برای اصالح 
قانون قضایی و زندان ها را سامان داده است ضمن برگزاری کنسرت رایگان در 
قانون گذاران  با  نیز  اندیشه هایش دیداری  به سوی  برای جذب مردم  ساکرامنتو 

داشت.
در این کنسرت که در فضای محوطه پیرامون مجلس و فرمانداری ایالت کالیفرنیا 
 Los و J.Cole در ساکرامنتو برگزار شد شماری از خواننده ها و شاعران مانند

Rakas و Gospel نیز به اجرای برنامه پرداختند.
این خواننده رپ با جری براون فرماندار کالیفرنیا و کوین دِ لئون رئیس  مجلس سنا 
و آنتونی رندون رییس مجلس نمایندگان کالیفرنیا نیز دیدار داشت و دیدگاه های 

اصالحی خود در مورد قوانین و مقررات قضایی را برایشان بیان نمود.  

اریک گارستی شهردار لس آنجلس از شهروندان این شهر خواسته است تا با 
برنامه  مورد  در  خود  اعتراض  و  مخالفت  سفید صدای  کاخ  با  مستقیم  تماس 
احتمالی دولت برای حذف طرح وسوم به »رویاپردازان« که از سوی دوبت قبل در 
جهت حمایت از مهاجران غیر قانونی کودک و زیر سن قانونی نهادینه شده بود، 

به طور مستقیم به گوش آنان برسانند.
وی این درخواست را طی گفتگوی تلفنی در جریان نشست شهرداران التین تبار 
مطرح ساخت و دانلد ترامپ رئیس جمهوری امریکا را متهم کرد که قصد لغو 

کردن این قانون را دارد.
گارستی گفت طرح رویای امریکایی بیش از همه به کودکان تعلق دارد و این 
بتوانند  تا  می دهد  امید  و سختکوش  مستعد  نوجوان  هزارها  یا  به صدها  طرح 

زندگی خود را در امریکا به سامان برسانند.
طرح گفته بود » اجازه دهید این کودکان و نوجوانان آمریکا را خانه خود بنامند.«گارستی در پایان به نقل قولی از اوباما اشاره داشت که در زمان تصویب این 

آخرین پژوهش های آماری حاکی است رقم وام های اعطا شده به دانشجویان در 
سراسر ایاالت متحده از ابتدا تا کنون به بیش از ۱/4 تریلیون دالر رسیده است که 

افزایشی بالغ بر 8۳۳ میلیون دالر طی چند دهه اخیر را نشان می دهد.
امریکایی ها طی چندین نسل  از ۱۳ در صد  بیش   / این تحقیقات  اساس  بر 
دست کم یک بار از وام های دانشجویی استفاده کرده اند. بر این اساس متوسط 
وام دانشجویی این محصالن در رده نسل های پیاپی ۳4000 دالر بوده است که 
بیشترین متوسط استفاده از این وام ها به نسلی با عنوان نسل X که در طول سالهای 
۱9۶۵ تا ۱984 مشغول به تحصیل بودند اطالق می شود و متوسط مبلغ درخواستی 

وام انها ۳9800 دالر بوده است .
در همین حال نسلی تحت عنوان نسل Y که متولدین سالهای دهه ۱990 تا 
هستند و تا آن زمان محاسبات آماری دقیقی از مبالغ تسویه مشخص نخواهد شد. سالهای میانی دهه ۲000 را شامل می شود همچنان و هنوز در حال بازپرداخت 

به گزارش رویترز، در پی توفان سهمگین هاروی، شرکت موتیو اینترپرایس که 
مالک پاالیشگاه موتیوا است اعالم کرد که این پاالیشگاه که تنها با چهل درصد 

ظرفیت کار می کرد، در نهایت تعطیل شده است.
پاالیش  نفت  بشکه  دارد روزانه ۶0۳ هزار  قرار  تگزاس  در  که  پاالیشگاه  این 
می کند. با تعطیلی آن، در مجموع ۱9.۶ درصد از ظرفیت پاالیشگاهی آمریکا یعنی 

۳.۶۵ میلیون بشکه در روز به دلیل توفان هاروی تعطیل شده است.
توفان هاروی تا ده ها کشته داشته است.  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 

روز سه شنبه گذشته برای بازدید از وضعیت تگزاس به این شهر سفر کرد.
بر اثرتوفان هاروی و باران های شدید پس از آن در ایالت تگزاس هزاران نفر 
نفر  به ۳0 هزار  میزان  این  انتظار می رود  به ترک خانه هایشان شدند.  مجبور 

افزایش یابد.
نیروهای گارد ملی، پلیس و شهروندان، صدها نفر را که در شهر هیوستون گرفتار 

هیوستون  است  گفتنی  دادند.  نجات  کامیون  و  قایق  کوپتر،  با هلی  بودند  شده 
چهارمین شهر بزرگ آمریکا است.

بر اساس سیاست جدید دولتفدرال، مراحل اخذ گرین کارت اشتغال در آمریکا 
بیشتر شده و فرآیند آن زمان بیشتری به طول می انجامد.

در پی سیاست جدیدی که اداره خدمات مهاجرت ایاالت متحده آمریکا اعالم 
کرده است، فرآیند اخذ گرین کارت برای اشتغال به کار در این کشور طوالنی تر 
خواهد شد. بر اساس این سیاست، داوطلبان برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه 

امنیتی باید به صورت رودرو مصاحبه شوند.
طبق این سیاست و با افزودن موانع جدید، فرآیندی اخذ گرین کارت که به 
بودند،  شاکی  آن  دست  از  داوطلبان  و  کارفرماها  و  بربوده  زمان  خود  خودی 

طوالنی تر از پیش خواهد شد.
داوطلبان اخذ گرین کارت در چارچوب ویزای کار، به ویژه کسانی که به دنبال 

ویزای مختص نیروی کار حرفه ای  که از حمایت یک کارفرما برخوردارند معموال 
این ترتیب فرآیند  به  یابند و  انجام مصاحبه حضوری رهایی  الزام  از  می توانند 

صدور گرین کارت را تسریع بخشند.
متحده  ایاالت  مهاجرت  تابعیت و  اداره خدمات  جیمز مک کامنت، سرپرست 
آمریکا می گوید که این اقدام در الزامی کردن مصاحبه، بخشی از دغدغه های دولت 
فدرال برای تقویت یکپارچگی نظام مهاجرت ایاالت متحده از طریق رویه های 

غربالگری مستحکم تر است.
فناورانه  شرکت های  ناامیدی  موجب  فرآیند  این  به  شده  اضافه  جدید  موانع 
آمریکا می شود، شرکت هایی همانند نمونه های مستقر در سیلیکون ولی که نیازمند 

نیروهای بسیار متخصص خارجی برای تأمین نیازهای خود هستند.

جمیز متیس وزیر دفاع آمریکا  در اظهاراتی خالف رویکرد 
دونالد ترامپ گفت تا زمان دریافت توصیه های یک تیم 

کارشناسی، خدمت تراجنسیتی ها در ارتش منعی ندارد.
بیانیه  از روزنامه یو.اس.ای تودی، متیس در  نقل  به 
ای اعالم کرد: تا زمان ارائه توصیه های کارشناسان و 
مشورت هایم با وزیر امنیت داخلی، توصیه های خودم 
را به رئیس جمهوری اعالم می کنم. سیاست فعلی مبنی 
بر خدمت اعضای کنونی تا اطالع ثانوی به قوت خود 

باقی می ماند.
آقای ترامپ یک ماه پیش در توئیتر نوشته بود که با 
توجه به سنگین بودن هزینه های درمانی، از بکارگیری 

تراجنسیتی ها در ارتش آمریکا ممانعت به عمل خواهد 
آمد.

عالوه بر انتقادهایی که به ماهیت این تصمیم صورت 
گرفت، برخی نهادها و چهره های برجسته آمریکایی 
نسبت به سرنوشت افرادی که هم اکنون در ارتش آمریکا 

مشغول به خدمت هستند، ابراز نگرانی کردند.
وزارت دفاع آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که 
نزدیک به ۲ هزار و ۵00 تراجنسیتی به صورت تمام 
وقت در ارتش این کشور مشغول به خدمت هستند و 
یکهزار و ۵00 نفر هم جزو نیروهای ذخیره به شمار 

می روند.

شورای شهر لس آنجلس لغو ممنوعیت فروش اسلحه های کوچک را که ۶/۷۵ 
 )NRA( اینچ درازا و 4/۵ اینچ بلندا دارند را به بحث و رای گذاشت تا از فشار
اتحادیه ملی اسلحه برای شکایت های بیشتر رهایی پیدا کند این گونه اسلحه های 
کوچک از سوی سازمان های مخالف اسلحه به ویژه زنان علیه خشونت به سبب 
پنهان کردن آسان مورد انتقاد بوده و در سال ۲00۱ هنگامی که مایک فوئر دادستان 
شهر  لس آنجلس در شورای شهر عضو بود در لیست ممنوعیت فروش قرار داده 
شد و اکنون با گذشت ۱۶ سال لغو ممنوعیت آن در دورانی که مایک فوئر دادستان 
 لس آنجلس است مورد بحث و رای خواهد بود این اسلحه های کوچک که از آنها 
به عنوان موشک های جیبی یاد می شود همواره به عنوان خطر آفرین به سبب 
کوچک بودن و امکان پنهان سازی و یا حمل در کیف و جیب مطرح بوده است.

کنسرت برای اصالح قوانین قضایی کالیفرنیا

گارستی برای مقابله با طرح احتمالی ترامپ از مردم کمک خواست

اعالم رقم کلی وام های دانشجویی در سراسر آمریکا

تاثیر طوفان هاروی روی نرخ بنزین در آمریکا

سختگیری برای ارائه گرین کارت به متقاضیان

دفاع متیس از حضور موقت دو جنسیتی ها در ارتش

طرح لغو ممنوعیت فروش اسحله در شورای شهر لس آنجلس
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جمعه 10 شهریور/1 سپتامبر

۱۳4۱ خورشیدی )۱9۶۲میالدی( 
زمین لرزه در بوئین زهرا 

زمینل رزهای  ۱۱شامگاه،  ساعت  حدود  در 
این  بزرگی  لرزاند.  را  بوئین زهرا  شهرستان 
زمین لرزه ۷/۲ ریشتر بود که موجب مرگ حدود 
از  بسیاری  زمین لرزه  این  در  شد.  نفر  هزار   ۲0
آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین 

زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از بین رفت.
۱۳4۷ خورشیدی )۱9۶8میالدی(

وقوع زمین لرزه فردوس با حدود ۱0000 کشته 

شنبه 11 شهریور/2 سپتامبر

۱۳8۳ خورشیدی )۲004میالدی(
به  مشهور  بابلی،  باقرپور  عصمت  درگذشت 

دلکش خواننده و بازیگر

یکشنبه 12 شهریور/3 سپتامبر

 ۱۳0۷ خورشیدی )۱9۲8 میالدی(
ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد

۱۳۱4 خورشیدی )۱9۳۵میالدی(
با  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  تأسیس 

سرمایه۲0میلیون ریال 
۱۳۱8 خورشیدی )۱9۳9میالدی(

اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی
۱۳۲4 خورشیدی )۱94۵میالدی(

رسمی  زبان  با  آذربایجان  مختارِی  خود  اعالم 
ترکی، توسط سیدجعفرپیشه وری

۱۳4۲ خورشیدی )۱9۶۳میالدی(
نخست  زاهدی-  اهلل  فضل  سپهبد  درگذشت 

وزیر پس از کودتای ۲8 مرداد- درژنو

۱۳48 خورشیدی )۱9۶9میالدی(
درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ایرانشناس و 

پژوهنده آمریکایی - درشیراز
۱۳۷۱ خورشیدی )۱99۲میالدی(

درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار 
فیزیک نوین ایران

دوشنبه 13 شهریور/4 سپتامبر

۱۲8۶ خورشیدی )۱90۷میالدی(
مدیریت  به  القدس«  »روح  روزنامه   انتشار 

سلطان العلمای خراسانی در تهران
۱۳۵۵ خورشیدی )۱9۷۶(

کنفرانس انقالب آموزشی رامسر گشایش یافت
۱۳8۱ خورشیدی )۲00۲میالدی(

»گنجشگک  مهراد،خواننده  فرهاد  درگذشت 
اَشیَمشی« در پاریس

سه شنبه 14 شهریور/5 سپتامبر

۱۳0۶ خورشیدی )۱9۲۷میالدی(
اجباری شدن قانون ورزش درمدارس کشور

۱۳۵۵ خورشیدی )۱9۷۶میالدی(
 – هشترودی  محسن  پروفسور  درگذشت 

ریاضیدان، شاعر و استادممتاز دانشگاه

۱۳۷۵ خورشیدی )۱99۶میالدی(
درگذشت ولی اهلل خاکدان -از پیشگامان طراحی 

صحنه درسینمای ایران
۱۳8۵ خورشیدی )۲00۶میالدی(

درگذشت مهدی بهار دانشمند و جامعه شناس 
و خالق کتاب»میراث خوار استعمار« .

 ۱۳9۱ خورشیدی )۲0۱۲ میالدی(
 ۷۱ سن  در  ایمانی  ثابت  نورالدین  درگذشت 

سالگی بر اثر تومور مغزی در لوس آنجلس 

چهارشنبه 15 شهریور/6 سپتامبر
۱۲9۵ خورشیدی )۱9۱۶میالدی(

سیدحسن  مدیریت  به  »کاوه«  روزنامه   انتشار 
تقی زاده در برلین

۱۳۱0 خورشیدی )۱9۳۱میالدی(
سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای 

تحصیل
۱۳۲۵ خورشیدی )۱94۶میالدی(

برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمکرات ایران در 
میدان توپخانه با حضور قوام

۱۳۲۷ خورشیدی )۱948میالدی(
برقراری روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی، 

و آزاد شدن زیارت مکه برای ایرانیان
۱۳۳0 خورشیدی )۱9۵۱میالدی(

تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان
۱۳۳4 خورشیدی )۱9۵۵میالدی(

تأسیس اداره  اطالعات در ستاد ارتش
۱۳۵۷ خورشیدی )۱9۷8(

دبیر   – سفری  محمدعلی  جرم  اعالم  انتشار 
مطبوعات-  خبرنگاران  و  نویسندگان  سندیکای 

علیه داریوش همایون وزیر سابق اطالعات

پنجشنبه 16 شهریور/7 سپتامبر
۱۳00 خورشیدی )۱9۲۱میالدی(

شاهزاده  مدیریت  به  »سیاست«  روزنامه   انتشار 
عباس میرزا )عباس اسکندری( در تهران

۱۳08 خورشیدی )۱9۲9(
تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در 

مجلس
۱۳۱4 خورشیدی )۱9۳۵میالدی(

پارسی(،  )صدیقی  یاحقی  پرویز  زادروز  
آهنگساز و نوازنده ی ویولون

۱۳۳۳ خورشیدی )۱9۵4میالدی(
زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده

۱۳۵۱ خورشیدی )۱9۷۲میالدی(
اعدام مهدی رضایی به حکم دادگاه نظامی

۱۳۵۳ خورشیدی )۱9۷4میالدی(
بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق

۱۳۵۷ خورشیدی )۱9۷8میالدی(
انتصاب ارتشبد غالمعلی اویسی به فرمانداری 
نظامی تهران  و برقراری حکومت نظامی درتهران 

و یازده شهر دیگر
  ۱۳۵9 خورشیدی )۱980 میالدی(

مهندس  مدیریت  به  »میزان«  روزنامه ی  انتشار 
مهدی بازرگان

۱۳۶0 خورشیدی )۱98۱ میالدی(
لندن،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری 
مورد حمله قرار گرفت و ۵4 نفر توسط پلیس 

لندن بازداشت شدند

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
1 تا 7 سپتامبر  )10 تا 16 شهریور(

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

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

واژه  ایران  فارسی  زبان  فرهنگستان  خبر: 
آپ«  »استارت  کلمه  جای  به  را  »کارآغازیان« 

پیشنهاد کرد!
از  یکی  خارجی  کلمه های  برای  معادل سازی 
کارهاییه که تو خیلی از کشورهای دنیا برای حفظ و 
نگهداری از زبان مادری انجام می گیره و قابل تاییده 
ولی وای به روزی که قافیه به تنگ آید و شاعر به 

جفنگ!
با  فرهنگستان  خودش  که  ایرانشهر  شهروند 
مسئولیت نامحدود باز کرده و بی رقیب در پاسداری 
قهر  ننه اش  از  کی  هر  که  میبینه  و  فارسیه  زبان  از 
رقابت  برای  میده،  پیشنهاد  زبانمون  برای  و  کرده 
معادل های  از  لیستی  ایران،  فرهنگستان  استادان  با 
فارسی واژه های بیگانه تهیه کرده که در آمریکا هم 

قابل استفاده است: 
• دان تان ال ای: چاله میدون لس آنجلس

• گز استیشن: ایستگاه گاز زدن یا گاز گزفتگی
• اتمیک ایجنسی: محل معامالت هسته ای

• وایت هاوس: خونه بخت )الهی سفید بخت بشی 
مادر(

و  لبه دار  مجلس  کنگره(:  )مجلس  کانگرس   •
دندونه دندونه

• نیوز پرس: فشارهای جدید
• کالج: کفش اسپرت محبوب آقایان

• برگر کینگ: کباب گرد شاه  پسند
• اپل: سیب گاز زده دیجیتال

• اینشورنس فول کاور: پول بده و دنبال بیمه بدو
• مدیکال: مریض نشی بهتره

• النچ تایم: همون وقت ناهار و نماز تو ایران برای 
از زیر کار در رفتن

• وکیشن: رویای دست نیافتنی

• گروسری: همون بقالیه دیگه
• فوتبال: ریختن سر هم دیگه و لت و پار کردن 

رقیب، دریغ از این که یه پایی به توپ بخوره
• ساکر: همون فوتبال خودمون که با پا بازی میکنن

***
یکی از دوستان شهروند ایرانشهر که این فهرستو 
کلمه های  از  بعضی  آمرزیده،  »پدر  گفت:  دید 
بهتر  نسازی خیلی  براش  معادل  اگه  غیرفارسی رو 

از اینه که زبانمونو به تمسخر بگیری!«

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

گزارش تصویری:                      عکس ها: رامین برزگر

جشن خداحافظی با کتابفروشی وست وود

برای  و  زندیان  ماندانا  دکتر  خانم  مدیریت  به  و  تالش ها  با  برنامه  این 
گرامی داشت تالش های موسس شرکت کتاب برگزار شد.

هما سرشار که این برنامه با حمایت و پشتیبانی معنوی او برگزار شد در نوبت خود 
فرازهایی از کتاب در کوچه پس کوچه های غربت را برای حضار خواند.

حضار  برای  را  بهبهانی  سیمین  از  اشعاری  برجسته،  هنرمند  پرتوی  هما 
شده است. منتشر  کتاب  شرکت  در  بهبهانی  سیمین  کتاب های  همه  خواند. 

سخنرانی علیرضا میبدی با یک سوال همراه بود که آیا ذائقه فرهنگی ما تغییر کرده؟ 
و یک جواب داشت که کتاب بازخواهد آمد شکیل تر، ماندگار تر و البته گران بها تر.

دکتر سیروس مشکی همچنان که فرازی تاثیرگذار از کتاب خود را خواند از لزوم 
توجه به ماهیت ماندگار شرکت کتاب در روح جمعی جامعه سخن گفت.

غفور میرزایی روزنامه نگار پیشکسوت نیز از مقدمه کتابی به قلم خود او )گذرگاه 
اندیشه و قلم( پاراگرافی را برای حضار خواند.

خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی و بخش هایی برگزیده از این کتاب محتوای 
اصلی سخنان فیروزه خطیبی را در این مراسم تشکیل می داد.

لیال محمدی با انتخاب دو شعر از مجموعه اشعار نادر نادرپور چاپ شرکت کتاب، یاد این 
شاعر نامی ایرانی را در بین حضار زنده کرد.

دکتر کریمی حکاک و شیوایی بیان ادبی او نیز بخشی از برنامه بود که با تاکید این چهره 
دانشگاهی بر ماندگاری این تالش فرهنگی خاتمه یافت.

رضا گوهر زاد، محمد امینی و ناصر انقطاع نیز از تجربیات خود در همکاری با شرکت 
کتاب سخن گفته و از تالش های فرهنگی بیژن خلیلی تجلیل کردند.

صدای گرم رسول حسین لی از خاطراتی با مخاطبان سخن گفت که ماحصل سال ها 
همکاری یومیه او در کتافروشی شرکت کتاب بود.

بخشی از پرسنل دیروز و امروز شرکت کتاب با پیرایه و بیژن خلیلی در فروشگاه  این 
موسسه در خیابان وست وود عکس یادگاری گرفتند.

صحبت های کوتاه پیرایه خلیلی روحی عمیق از عشق و ایمان را در حضار زنده 
کرد و یادآور خاطراتی ماندگار برای اهالی شرکت کتاب بود.

بیژن خلیلی مدیر و موسس شرکت کتاب در سخنانی کوتاه، پر امید و مملو از 
مثبت اندیشی از برنامه های آینده شرکت کتاب گفت و از همه قدرشناسی کرد.

روز یکشنبه با حضور صدها عالقمند به کتاب و مطالعه جشن خداحافظی با کتابفروشی شرکت کتاب در بلوار وست وود برگزار شد و تنی چند از 
اثرآفرینان فرهنگی جامعه ایرانیان لس آنجلس در بدرقه این نماد فرهنگی شهر، آثاری از خود یا نامداران غایب را برای حضار قرائت کردند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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آرین ریسباف - روزنامه نگار، صداپیشه و بازیگر:

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

زمانه فعلی تنها  »زمانه  َتَفلُسف«  نیست

بی بی سی  شبکه  در  مدارا«  و  »معنویت  مستند 
فارسي)در مورد عبدالکریم سروش( برای من بیشتر 
درحکم زنده کردن نوستالژی نیمه دوم دهه هفتاد و 
نیمه اول دهه 80 بود. نمی خواستم در این باره چیزی 
بنویسم اما وقتی در شبکه های مجازی شاهد بازخورد 
این مستند به ویژه در بین نسل جدید بودم و تفاوت 
بین نگاه آنها با خودم را می دیدم، فکر کردم شاید بد 

نباشد نقبی بزنم به ایامی نه چندان دور. 
خالل  در  و  دور  خیلی  گذشته های  از  من  پدر 
دنبال کردن مناظره های اوایل انقالب ، دکتر سروش را 
می شناخت. شناخت من اما در سال سوم دبیرستان بود. 
نظریه »قبض و بسط« سروش نقل محافل روشنفکری 

و بعد، سیاسی شده بود. 
مرحوم فرهنگ مهرپرور که دوست خوب پدر و عمو 
فرهنگ من بود، دو کتاب از سروش به دست من داد: 
»تمثیل در شعر موالنا« و »دانش و ارزش«. پدرم بعدها 
کتاب های دیگری از سروش را خرید و در اختیارم 
گذاشت تا روزی که وارد دانشگاه شدم و امکان کنکاش 

مستقل برایم مهیا شد.
 مجله کیان و انتشارات صراط، دو کلید واژه اصلی 
در جهان معنایی آن روزهای من بود که اکنون بنای 
شرح و بسط بیشتر حال و احواالت آن زمانه را ندارم. 
سهم دکتر سروش در شکل دهی به اندیشه اصالحات 
باالخص پروژه ای که به روشنفکر دینی یا به تعبیری 
نواندیشی دینی موسوم بود، غیرقابل انکار است به ویژه 
این راه تنش ها و چالش های گاه جانفرسایی  که در 
را نیز پیش رو داشت و هنوز هم تحول خواهی بخش 
عمده ای از گیرهای فکری اش را در آثار او ردیابی یا 

چاره می کند.
آیا  که  بشوم  مساله  این  وارد  نمی خواهم  اینجا  در 
»روشنفکری دینی« که او از آن دفاع می کرد درست بود 

یا »نواندیشی دینی«؟
 آیا روشنفکری دینی که بعدها به »امکان روشنفکری 
دینی غیرمتدینین« هم تحول یا تقلیل یافت، آنچنان که 

سروش می گفت »ممکن« بود یا نه؟
و آیا جریان نو اعتزالی که وی آن را دنبال می کند، 
جریانی است که امیدی به رویش اش می توان داشت 
یا در دوران کنونی، رویایی پوچ است؟ مراد من بیش 
این پرسش های کالمی، مقایسه حال و هوای دو  از 
مقطع اصالحات و پسا اصالحات است از منظر تئوری 

پردازی هایي با محور تفلسف.
را  ایران  در  روحانی  حسن  برآمدن  دوران  من 
دوران »پسااصالحات« می دانم. دورانی که نمی توان 
با معیارها و تفکیک های خاص دوران اصالحات، به 

قضاوتش نشست. 

در میان وجوه تمایز دوران اصالحات و دوران پسا 
کمرنگ  است  توجه  قابل  من  برای  آنچه  اصالحات 
شدن کردار فلسفه مآبانه )تفلسف(  است که پیش از 

این جزء جدایی ناپذیر عمل سیاسی بود. 
گویی در آن روزگار همسانی و همدوشی بیشتری 
میان چهره های اثر گذار جریان اصالحات با متفکرین 

و تئوری پردازان آن بود.
اصالحات  جمهور  رییس  سخنان  من  نسل  برای   
ترجمان نگاه فیلسوفانی چون سروش بود که پیشتر 
پای درس هایش نشسته بودیم و سخنان سروش نیز 
صورت بندی رفتارهای آتی اصالحات. حاال اما فضا به 
گونه ای دیگر است. نه از آن جوانان مشتاق که وقت شان 
را پای صغری و کبرا های فسلفی در باب امکان و امتناع 
دموکراسي و مدرنیته مذهب می گذاشتند، خبری هست 
و نه از آن فیلسوفان نظریه پرداز و نه از آن سیاستمداران 

دست به قلم.
 وقتی مستند بی بی سی منتشر شد سری به فضای 
توییتر زدم تا فضای آن را با فضای دوران خودم  پس از 
سخنرانی های سروش مقایسه کنم، توییت ها یا در مورد 
جذبه صدای سروش بود یا لعن و نفرینی که حواله به 
دهه ۶0 و انقالب فرهنگی می شد یا تعجب و تحیر از 
مناظره ای که یک طرفش مصباح و سروش و طرف 
دیگر طبری و فرخ نگهدار و یا به ریشخندگرفتن این 
بود که در مستند، دکتر سروش کتری آب را از سمت 

لوله اش پر می کند!
 تفاوت میان ما و این نسل زیاد است. اما قضاوت بین 
این دو بر اساس این چند توییت، به شدت اشتباه. زیرا 
می دانیم همین فضاها در روح کلی خود تبلور مطالبات 
جدی، ساده و صریح جامعه در موضوعاتی است که 
در زمانه ما گرفتار مباحثات کالمی و فلسفی می شد.  

نمی خواهم بنابر کلیشه از تباه شدن روزگار و بی مایه 
همان  تکامل  این  شاید  برعکس،  بلکه  بگویم  شدن 
مقدم  دموکراسی«  بر  را  »فلسفه   که  است  روزهایی 
می داشتیم. روزهایی که همه ما را یک طرف می نشاند 
مونولوگ  این  حاصل  و  برابرمان  در  را  فیلسوفان  و 
هم همان بود که میان فلسفه اصالحات و فیلسوفان 
اصالحات و سیاستمداران فیلسوف و قاطبه مردم چنان 
شکافی انداخت که حاصلش محمود احمدی نژاد بود.
در  افراط  تقصیر  را  وضعیت  آن  گناه  نمی خواهم 

تفلسف بیاندازم یا از قدر و منزلت فعِل توام با دانش 
بکاهم اما اگر جان مایه دموکراسی رواداری، حکومت 
قانون، اقتصاد آزاد  و حقوق فردی باشد، جامعه دوران 
پسااصالحات هم هنوز مثال در تالش برای فهم این 

مفاهیم و زمینه سازی بروز آنهاست. 
امروز بر خالف آن روز، بر سر قبض و بسط تئوریک 
نواندیشي، رویارویی فیزیکی رخ نمی دهد و گروه های 
به  را  دار  چوبه  نمادین،  شکل  به  فشار،  پوِش  سیاه 
سمت دانشکده فنی حرکت نمی دهند، اما موضوعات 
قابل فهمی در باب حقوق خصوصی، عمومی، اساسی 
و  زنان  مساله  از  مختلف  زمینه های  در  بین الملل  و 
و  مطلوب  معیشت  حق  و  کنسرت  تا  ورزشگاه ها 
انتخاب و ... در قالب صدها خبر و عکس و نظر و طنز 
و تحلیل میان میلیون ها ایرانی دست به دست می شود.

از  دائما  که  کرده اند  عادت  قلم  اصحاب  اگرچه   
شبکه های اجتماعی با تخفیف و تحقیر یاد کنند و آن 
را عرصه ترکتازی بی مایگان بدانند اما ادبیات مجازی 
همچون  دگردیسی ادبیات کالسیک و تقیل منشآت 
به ادبیات ساده مشروطه، مسیر سهل و ساده شدن را 
در پیش گرفته و وسعت و عمق نفوذش هم وجهی 
آزادي  درونمایه  زیرپوستی  گسترش  به  خارق العاده 

کالم و عقیده داده است.
 این راست که در این راه، آفت هایی هم وجود دارد 
اما زمانه فعلی، تنها زمانه تفلسف نیست. زمانه ساده 
کردن این مفاهیم و انتقال آن به توده مردم است نه لزوما 
با ادبیاتی فلسفی که گاه با جمله ای، طنزی، تصویری 
و... اینجاست که من معتقدم پسااصالحات، نسل رک و 

راست و مصمم تری از دوران اصالحات دارد.
 مونولوگ میان روشنفکر و مردم ، بازی های زبانی 
کالمي  عمیق  مفاهیم  میان  ناتمام  گیرهای  و  پیچیده 
از یک طرف و تجدد و مدنیت از سوی دیگر اکنون 
به گفتگویی چند وجهی، ادبیاتی ساده و همه فهم و 
اراده ای جدی بر کنشگري تغییر جهت داده است. به 
جز این جامعه ایران در حال عبور از گذاري سیاسي 
جامعه ای  بر  مبتنی  که  مدنی  جامعه  تصور  و  است 
اخالقی و درونمایه ای فلسفی باشد به نوعی رئال پلتیک 

تغییر جهت داده است.  
مردم هم دگرگونی ها و تجارب مختلفی را پشت سر 
گذاشته اند. اگر آن روز سخن از »عالیجناب سرخپوش« 
خریدار داشت امروز، پذیرش سیاستمداران خاکستری، 

عرف زمانه شده است. 
فضای پسا اصالحات، فضایی است که گویی شور و 
هیجان و آرمان خواهی در آن، جای خود را به صبوری 

و واقع گرایی و عمل تدریجی داده است. 
و  شده اند  متکثرتر  و  متنوع تر  فکری،  مراجع 
این  است.  شده  کمتر  قهرمان پروری  و  قهرمان بازی 
رویداد؛ مثبت یا منفی، واقعیتی است که در مقایسه 
به  ناگزیر  پسااصالحات  و  اصالحات  دهه  دو  میان 
پذیرش و دایر بر مدار آنیم  بی آنکه هنوز از ضرورت 
بازتعریف، اندیشه ورزی و تامل در ابعاد مختلف راهی 

طی نموده ایم، بی نیاز باشیم.

سوگسرودی برای سرزمیِن کلمه: شرکت کتاب

کلید را در قفل چرخاندم و نفسم به شماره افتاده بود، 
هیجان آمیخته به غرور و شوق، جانم را تازه  می کرد و 
به خود نبودم. افتتاحیه کتابفروشی من در زاهدان، بهار 

سال ۱۳۷8.
از  بسیاری  شد،  تعطیل  کتابفروشی  بعد  سال  یک 
ندادند و  را که خریدند  اقساط کتب قسطی  دوستان 
نخستین مواجهه من با واقعیت تلخ: سرانه کتاب خوانی 

در ایران روز به روز سیر نزولی دارد.
بهار ۱۳80 دومین کتابفروشی ام را این بار در تهران 

افتتاح کردم. ابتدای خیابان بهار، حوالی خانه سینما.
چه رویاها داشتم و چه ساعت های بی تکرار و مغتنمی 

که به گفتگو با اهالی سرزمین کلمه داشتم و باز نشد. 
وقتی دیگر جایی در سرزمینم نداشتم و خانه، غربت 
شده بود و می بایست زود، خیلی زود چمدان می بستم، 
همه کتاب هایم ماند پشت نقطه چین های مرز و افتادم به 

جغرافیای غربت جدید.
در نخستین روزهای ورودم به لس آنجلس با دوست 
دیرینه ای قرار به دیدار شد در شرکت کتاب و دلم باز 
رفت پی جوریدن قفسه ها و بوی کاغذ و جادوی کلمه.

***
تعطیلی کتابفروشی شرکت کتاب به گمان من شکسِت 

بزرگی است در کارنامه پایتخت ایرانیان خارج از وطن. 
پذیرش دردناک واقعیتی است تلخ.

بسته شدن کتابفروشی شرکت کتاب در وست وود، فرو 
ریختن نمادین واپسین باروهای قلعه ای است که هویت 

نسل کتاب خواِن خارج از ایران را در خود جای داده.
بهای خرید آن ساختمان برای جماعت چند صد هزار 
نفری ایرانیان لوس آنجلس، یک هّمت بود و یک حرکت 

ماندگار.
احساس می کنم سومین و واپسین کتابفروشی خودم 

برای همیشه تعطیل شده است.

LAX از مهرآباد تا

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- عدم قدرشناس بودن - ولرم

2- از شهرهاي ایالم - پول خرد هند - تنبان
3- قلعه مستحکم - سما - شتر بي کوهان

4- نصف چیزي - کوچک انگلیسي - نخ تابیده
5- مال و ثروت - عقیم

6- اثر رطوبت - عالمت جمع - راج - از نهاد برآید
7- واحد پول پرتقال - لوس - رنگ و لون

8- آسمان - حرف سکوت - یکي از سه حالت ماده - 
گونه

9- اثر جین اوستین - شک و تردید - راب
10- حرف نگفتني - کامل و یکپارچه - امر گفتن - دست 

عرب
11- سالح آرش - مستمر

12- تصدیق فارسي - پایتخت فرانسه - ضدعفوني کننده
13- شهري آذري - افیون - توبه کننده

14- دوستان - دهان عامیانه - سخن بیمار
15- بریان - قاطرچي

عمودی:
11- نان کور - عرق النسا

2- رام - میخ - پله اتوبوس
3- برتر از دیگران - دهان - غم واندوه

4- مساوي شطرنج - مارال - کوچکترین ذره - در

5- ضمیر اشاره - همت قوي - آغوز - سایه گاه
6- دهان دره - خراب

7- از گلها - نقره گداخته - ستر
8- ظاهر و آشکار - سست

9- درخت جوان - فام - پایتخت آلباني
10- دلواپس - خروس

11- رنگ موي فوري - از شیریني ها - رشته کوه ایراني - صنم
12- داروي ورم - گیسو - کاکل مرغ - ماه پرتابي

13- نوشین - الکترود مثبت - جدل لفظي
14- سنگ انداز - اثر آلکساندر دوما - خواب کودکانه

15- نامه نگاري - عیدی که در آن مسلمانان گوسفند 
می کشند

سرمایه هایی که بدیل ندارند

از انتشار خبر درگذشت نورالدین ثابت ایمانی ۵ سال 
گذشت. به سرعت برق و صد البته در خالل این ایام 
عزیزان دیگری نیز از میان جامعه ایرانیان لس انجلس بار 
سفر آخر بر بستتند. اما شاید هیچکدام از خبرهای دردآور 
درگذشت نام آوران که شنیدیم جامعه به هم پیوسته شهر 
ایمانی  ثابت  شادروان  درگذشت  خبر  اندازه  به  را  ما 

اندوهگین نکرد.
آن روز تلخ آخر که بوی پاییز نیامده در گرمای تابستان 
تب زده پیچید و خبر آورند که آقای خبر، بی خبر مارا 

ترک کرد.
 حاال ۵ سال از آن روز گذشته است اما همچنان این 
دلهره در هر ایرانی مهاجری زنده است که جای خالی 
چهره های توانا، تاثیر گذار و پر پشتوانه ای مانند او آقای 
ثابت ایمانی را چه کسانی در جامعه ایرانیان برون مرز پر 

خواهند کرد؟
سوالی که در سال های اخیر به تبع درگذشت چهره های 
مطرح و پیشکسوت جامعه ایرانیان برون مرز بارها و بارها 
مطرح شده است و شاید برخی وقت ها عدم پرس و 
جو برای پاسخ به چنین سوالی، ساده تر از تقال در یافتن 

پاسخ بوده است.
چه سوال بی پاسخ بماند و چه درگیر جواب به آن 
باشیم اما موضوع حقیقتی است که به روشنی اهمیت 
خود را آشکار کرده است. اما داریم جواهراتی را از دست 
می دهیم که کمتر بدیلی برای آنها یافته ایم یا حتی تربیت 

کرده ایم.
سی و نه سال پیش از این گروه کثیری از نخبگان 
از جمله  و چهره های مردمی در حوزه های گوناگون 
چهره های نام آشنای رادیو تلویزیونی با به قدرت رسیدن 
حکومت ارتجاعی برآمده از فردای انقالب ۱9۷9 ایران، 
مجبور به جالی وطن شدند. این چهره ها در طول کمتر 
از ده سال بعد، اکثرا در ایاالت متحده امریکا و ابتدا در 
لس آنجلس و با گذر زمان بخشی از ایشان نیز در پایتخت 
ایاالت متحده امریکا و گروهی دیگر هم در کشورهای 
اروپایی مشغول به استمرار فعالیت های رسانه ای خود 

شدند.
آنچه واضح است اینکه چهره های نامدار و توانایی 
چون ایرج گرگین، فریدون فرخزاد، فریدون فرح اندوز، 
احمدرضا بهارلو، پرویز قریب افشار، پرویز کاردان، دکتر 
محمود عنایت، فرهنگ فرهی، نورالدین ثابت ایمانی، 
مولود زهتاب، ساسان کمالی، علیرضا میبدی و ... از 
جمله کسانی محسوب می شدند که به عنوان چهره های 
مردمی و مورد قبول جامعه ایران در سال های پیدایش 
و شکل گیری رادیو تلویزیون ملی کشورمان در خالل 
دهه های 40 و ۵0 خورشیدی ضمن داشتن توانایی و 
استعداد خداداد با بهره گیری از موقعیت ممتاز آن زمان 
با تحصیل دانش فنی و تجربه قواعد عملی اداره و اجرا 
برای رسانه های دیداری و شنیداری توانستند کلید طالیی 
فتح قلب ها را به دست بیاورند و از صفحه تلویزیون ها و 

یا موج رادیو ها راهی خانه قلب ایرانیان شوند.
متحجرانه  سیاست های  و  ایران  در  انقالب  وقوع 
حاکمان تازه به قدرت رسیده، این چهره ها را یکی پس از 
دیگری یا راهی تبعیدهایی خود خواسته کرد، یا به زندان 
انداخت و یا خانه نشین ساخت. اما آنها که چرخ روزگار 
سرانجام شان را به لس آنجلس پیوند زنده بود، با خود 
کوله باری از دانش، تجربه، تخصص و عشق به ادامه 
فعالیت هنری را به این سوی دنیا آورده بودند. کوله باری 
که بی هیچ اغراقی برای نزدیک به سه دهه پشتوانه کلیه 
فعالیت های رسانه ای قرار گرفت. از تاسیس رادیو های 
محلی، تلویزیون های کابلی، تلویزیون های ۲4 ساعته، 
شبکه های خبری بین المللی و رادیو ها و سایت های 
اینترنتی فراگیر جهانی، به زبان فارسی، همه و همه برای 
سه دهه به پشتوانه همین چهره های توانا و صاحب ذوق 
شکل گرفت چهره هایی که این روزها آرام آرام چونان 

سرمایه هایی بی بدیل در میان ما جا خالی می کنند.

کمتر از شش سال قبل وقتی ایرج گرگین چهره در 
نقاب خاک کشید با خود می اندیشیدم که چه میراثی با 
ارزش تر از چند رادیو و تلویزیون که او در پیدایش 
و پرورشان نقش سازنده ایفا نمود، می توانست از او 
به یادگار نماند؟ اینک این روزها که در سالگرد صعود 
شادروان ثابت ایمانی هستیم یار دیگر و این بار بیش از 
آن رادیو ها و تلویزیون ها به این می اندیشم که هیچ میراثی 
کارآمد،  انسانی متخصص و  نیروی  تربیت  از  تر  باال 
نمی تواند باشد. آنچه این روزها با پا به سن گذاشتن 
چهره های سرشناس رسانه ای به عنوان نیازی غیر قابل 
انکار مطرح است و افسوس که شرایط چونان گذشته 

قابل تکرار نیست.
نیروهای  آموزش  و  تربیت  که  اینجاست  حقیقت 
برازنده ای همانند ایرج گرگین ها، نورالدین ثابت ایمانی ها 
و ... هزاران هزار دالر برای مردم ایران در قبل از انقالب 
هزینه داشته است، هزینه ای که برای آنها با تحصیل و 
آموزشی  دستگاه های  و  دانشکده ها  در  تجربه  کسب 
رادیو تلویزون ملی ایران شکل پیدا کرده است و الحق 
واالنصاف هم که آنها دین خود را به مردمی که برای 
ایشان، متقبل این هزینه شده بودند به تمام و کمال ادا 

نمودند.
اما حاال شاید مهمتر از هر وقت دیگری است که به 
فکر آموزش و تربیت نیرو های تازه نفسی باشیم که قرار 

است فردای رسانه ها را اداره کنند.
کسانی که باید این شهامت، خودباوری و لیاقت را 
داشته باشند که جای نورالدین ثابت ایمانی بایستند، به 
دوربین نگاه کنند و خطاب به میلیون ها فارسی زبان 
اخباری را بخوانند که دیر یا زود خبر پیروزی یک ملت 
مبارز و آزادی ایران از سلطه رژیم استبدادی حاکم در 

صدر آن خواهد بود.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

طوفان با تگزاس چه کرد؟
طوفان »هاروی« تنها ۷۲ ساعت پس از آغاز از قدرتش 
کاسته شد ولی همان زمان اولیه کلفی بود تا به تگزاسی 
ها نشان بدهد قدرت طبیعت چیست و تا چه اندازه ما در 
مقابل آن بی دفاع هستیم. »هاروی« که به ایالت تگزاس 
آمریکا رسید، بدترین طوفان در ۱۲ سال اخیر ارزیابی شده 

با خسارات و باران های شدید همراه است.

در آستانه رسیدن طوفان به بخش هایی از ایالت تگزاس 
و با درخواست و هشدار مقامات هزاران نفر از شهروندان 

این منطقه خانه های خود را ترک کرده اند.

آمریکا  تگزاس  ایالت  به  رسیدن  با  »هاروی«  طوفان 
خساراتی به بار آورده است. با وجود این که از شدت 
طوفان کاسته شده ولی کارشناسان سیل شدید و باران های 

سیل آسا را پیش بینی کرده اند.

سرعت این طوفان در سواحل آمریکا گاهی به ۱۳0 مایل  
در ساعت می رسد. گزارش شده چنین طوفانی در ۱۲ سال 
اخیر در آمریکا بی سابقه بوده است. با این حال سرعت 
بادهای رسیده به هیوستون تا 98 مایل بر ساعت به ثبت 

رسیده است.
با این حال آنچه بر شدت قدرت تخریبی طوفان افزود 
نه قدرت وزرش بادها، بلکه میزان گسترده بارندگی ناشی 
از طوفان بود که عمال در بسیاری از مناطق به ۶ اینچ در 

ساعت نیز رسیده بود.

به  می تواند  شده  ارزیابی  چهار  درجه  که  طوفان  این 
طوفانی بدتر از طوفان ویرانگر طوفان کاترینا در ۱۲ سال 
پیش بدل شود. کاترینا در سال ۲00۵ سواحل جنوبی 

آمریکا را درنوردید و لطمات فراوانی به منطقه وارد کرد.
قربانیان کاترینا در ایالت لوییزانا و مناطق مجاور آن هنوز 

آثار آن حادثه را به یادگار در شهرهای خود دارند.

از ساکنان ایالت های تگزاس و لوئیزیانا خواسته شده 
بود برای حفظ ایمنی خود هشدارها و دستورها را جدی 

بگیرند. بسیاری از ساکنان به نقاط امن انتقال داده شدند.

مرکز ملی طوفان آمریکا گفته بود، طوفان »هاروی« بر 
زندگی میلیون ها نفر در منطقه تأثیر خواهد گذاشت و حاال 
مقامات اداری فرمانداری تگزاس می گویند تا مدت ها 
تالش برای رفع عواقب این طوفان در دستور کار مقامات 

خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت را از نظر 

بالیای طبیعی فوق العاده اعالم کرده است.

دونالد ترامپ نیز به همراه بانوی اول از منطقه دیدار کرد 
و با هموطنانش همدردی می کند.

هنوز برآورد جامعی از میزان خسارت های وارده اعالم 
نشده است اما تخمین زده شده در هیوستون دست هم ۷ 

میلیون شهروند از هاروی خسارت دیده اند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 1 سپتامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

نیکوکار  و  سرمایه دار  بازرگان،  نظریان  پرویز  اسحاق 
سرشناس یهودی ایرانی آمریکایی روز گذشته ۲۳ آگوست 
۲0۱۷ در بورلی هیلز دیده از جهان فروبست. آقای نظریان 

در هنگام مرگ 88 سال داشت.
یهودی  ایرانیان  از  خانواده  یک  در  نظریان  پرویز  اسحاق 
در تهران متولد شد. پدر او وقتی پنج ساله بود درگذشت و 
مادرش مغازه خیاطی باز کرد. او برادری به نام یونس دارد 
که بخش عمده ای زندگی آنها در مشارکت و مفارقت با 
هم سپری شده است. اسحاق پرویز نظریان در تهران بزرگ 
شد و در مدرسه آلیانس اسرائیلیت و هنرستان فنی تحصیل 
کرد و در ۱94۳، در میانه جنگ جهانی دوم، در پایگاه ارتش 

آمریکا در تهران به عنوان خدمت نمود.
در سن هجده سالگی به ایتالیا نقل مکان کرد و در ۱94۷ 
عضو هگانا)سازمان عملیاتی وفادار به ایدئولوژی صیونیزم( 
شد و در ۱۷ مه ۱948، سه روز پس از اعالم استقالل اسرائیل 
اسرائیل  و  اعراب  جنگ  در  و  کرد  مهاجرت  اسرائیل  به 
)۱948( به عنوان عضوی از بریگاد زره پوش هفتم شرکت 
جست. در انفجار مین زخمی شد و پنج ماه در بیمارستان 

بستری بود.
او پس از فراغت از خدمت در ارتش اسرائیل یک کسب 
و کار حمل و نقل را به راه انداخت. کامیون هایی به خدمت 
گرفت و رانندگانی استخدام کرد تا شن و ماسه را به مکان 
های ساختمان سازی در اسرائیل حمل کنند. در ۱9۵۷، به 
ایران برگشت و کسب و کار ساختمانی خود را توسعه داد و 
بر ساخته شدن بسیاری از ساختمان های دولتی نظارت کرد. 
او از روابط نزدیکی با، محمدرضا شاه پهلوی برخوردار بود.
در جریان انقالب ۱۳۵۷ ایران نام او در فهرست قتل قرار 
آمریکا رفت و  به  تبعید  به  او  اجبار  به  داشت. سرانجام و 
در لس آنجلس سکنی گزید. در ۱98۵ به همراه آروین ام. 
به منظور  ابتدائاً  امینت را  اندرو ویتربی، شرکت  جیکابز و 
به  ساختمانی  سایت  یک  از  کامیون هایی  حرکت  ردیابی 
دیگری تأسیس کرد. این استارتاپ که با کوالکام ادغام شد، 

بدل به یکی از بزرگترین سازندگان چیپ در جهان شد.
آقای نظریان در سال های پایانی عمر خود کتاب خاطراتش 
را تحت عنوان پیاده تا افق به رشته تحریر در آورد که تحت 
سرپرستی دختر او و توسط انتشارات شرکت کتاب منتشر شد.

پرویز نظریان سرمایه دار و نیکوکار ایرانی 
آمریکایی درگذشت
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

