
مرگ مشکوک یک شهروند 
ایرانی تبار در نیویورک

جشنواره فیلم های ایرانی در 
پایتخت آمریکا برگزار شد

روند اخراج مهاجران غیرقانونی 
از آمریکا تسریع شد

چالش پیرامون فروش 
ماری جوآنا همچنان ادامه دارد

تغییراتی در نحوه محاسبه 
مالیات بر ارث در سال 2018

انعام دادن در UBER قانونمند 
می شود

بازخواست شش معلم برای 
تمسخر اعتراضات دانش آموزی

قربانی ایرانی تصادف 
وودلندهیلز جان باخت
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رایگان
FREE

سرشناس  چهره  نود  به  نزدیک 
اعتراض  در  آمریکا  مقیم  ایرانی 
البی گری  فعالیت  روند  آنچه  به 
در  تبار،  ایرانی  خاص  گروه های 
راستای تنزل منافع دراز مدت آمریکا 
بخش  از  استفاده  سو  و  ایران  در 
راستای  در  آمریکا  صدای  فارسی 
تثبیت حکومت مذهبی ایران خوانده 
ایاالت  کنگره  به  نامه ای  طی  شده، 
این  به  رسیدگی  خواستار  متحده 

موارد شدند.
فوریه  تاریخ ۷  به  که  نامه  این  در 
 Ed( اد رویس  به  201۷ و خطاب 
رییس  و  کنگره  نماینده   )Royce
مجلس  خارجی  روابط  کمیته 
نمایندگان ایاالت متحده نوشته شده، 

اما در 20 فوریه 201۷ نسخه ای از 
ایرانشهر  خبرگزاری  اختیار  در  آن 

قرار گرفته است نوشته شده:
قدرت  انتقال  که  این  به  توجه  با 
شده،  تکمیل  واشنگتن  در  تاکنون 
زمان آن فرا رسیده است که بازبینی 
کاملی از سیاست های آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی صورت پذیرد.
میراث  با  آمریکاییانی  عنوان  به  ما 
دوباره  تباران  ایرانی  یا  و  ایرانی 
را ضروری  این مورد  در  اندیشیدن 
در  گام  نخستین  که  چرا  می بینیم 
به  ترامپ  پرزیدنت  نگاه  شناخت 
موضوع قراردادن منافع امنیتی امریکا 
دیگری  موضوع  هر  به  اولویت  در 

است.

نامه  این  این رابطه  مشخصا ما در 
را نگاشته ایم که  دادرسي کنگره را 
برای کوشش های رژیم تهران برای 
آمریکا  سیاست های  بر  تاثیرگذاری 
مورد  در  آن  عمومی  دیپلماسی  و 
ما  تقاضای  کنیم.  درخواست  ایران 
در  را  تحقیقاتی  شما  که  است  این 
البی گرانه  کوشش های  تمامی  مورد 
که  امریکایی  ایرانی  گروه های 
ظاهرا در جهت منافع جامعه ایرانی 
آمریکایی است ولی در حقیقت در 
جهت تنزل منافع دراز مدت امنیتی 
آن  همسایگان  و  ایران  در  آمریکا 

است، انجام دهید.

ادامه در صفحه 2

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

نامه  نود   چهره ایرانی آمریکایی به 
کنگره برای نظارت بر صدای امریکا

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...!!!

کشف  ستاره ای  نخستین بار  برای  ستاره شناسان 
کرده اند که هفت سیاره زمین گونه دور آن می چرخند. 
ستاره شناسان به دنبال عالئم حیات در این سیاره ها هستند.
از  گروهی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
این سیارات  زمین گونه را  ناسا خبر کشف  دانشمندان 

روز چهارشنبه 22 فوریه 201۷ اعالم کردند.
این هفت سیاره ۳۹ سال نوری با زمین فاصله دارند 
و در صورت فلکی »دلو« واقع در کهکشان راه شیری 
هستندکه احتماال نزدیک ترین موقعیت زیستی تا کنون 

شناخته شده به زمین است.
را  سیاره ها  این  جو  باید  می گویند  ناسا  دانشمندان 
بررسی کنند تا ببینند آیا برای گونه هایی از حیات مناسب 

است یا نه.
بهار گذشته، دانشگاه میشل گیون بلژیک خبر از کشف 
سه سیاره   زمین گونه داده بود که به دور ستاره کوتوله 
تراپیست-1 در گردش هستند. اکنون شمار این سیاره ها 
کوتوله  این  دور  که  است  رسیده  هفت  به  زمین گونه 

می چرخند.
همه این کره ها تقریبا اندازه سیاره زمین هستند و به 

احتمال زیاد از صخره و سنگ تشکیل شده اند.
آموری تریود یکی از دانشمندان این گروه تحقیقاتی 
می گوید اکنون »گام مهمی برای پیدا کردن حیات در 

آنجا« برداشته شده است.
منظومه تراپیست-1 تا کنون رکورددار بیشترین سیارات 

زمین گونه است، که تاکنون کشف شده است.

این هفت سیاره در مقایسه با سیارات زمین گونه دیگر، 
در مناسب ترین »محدوده دمایی« قرار دارند؛ به عبارت 
دیگر نه آن قدر سرد هستند و نه آن قدر گرم؛ دمایی که 

حیات برای ظهور به آن نیازمند است.
به  زمین خودمان  از  نزدیکتر  سیاره خیلی  این هفت 
خورشید هستند اما چون ستاره کوتوله تراپیست-1 خیلی 
کمتر از خورشید ما دما دارد و پرتوهای رادیواکتیواش 
هم ضعیف تر است، دمای سطح این کره ها بین صفر تا 

100 درجه سانتی گراد در نوسان است.
این دانشمندان با بررسی ترکیبات شیمیایی این کره ها 

درمی  یابند که آیا حیاتی در آنجا یافت خواهد شد یا نه.
برای نمونه می توان گفت وجود ترکیبی از متان، اکسیژن 
یا اوزون، و دی اکسیدکربن نزدیک به یقین از گونه ای از 

حیات حاصل شده است.
 با این حال دو سیاره E و F در این سامانه فراخورشیدی 

از شانس باالتری برای حیات برخوردارند.
دانشمندان معتقدند تا سال 20۳0 انسان با تمدن های 
غیر زمینی و موجودات هوشمند فضایی مواجه خواهد 
شد. با اینکه این ادعا کمی دور از ذهن به نظر می رسد اما 

به گفته دانشمندان کامال واقعبینانه است.

با کشف جدید ناسا احتمال وجود حیات فضایی قوت گرفت

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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کوشش برای مقابله با البی جمهوری اسالمی در آمریکا:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

ما هم چنین درخواست می کنیم شما یک پرس و 
جو را در مورد بخش فارسی صدای امریکا را انجام 
دیگر  بخش  هر  از  آن  آور  بودجه سرسام  که  دهید 
صدای امریکا بیشتراست. موارد متعددی وجود داشته 
که برنامه های بخش فارسی صدای امریکا در تایید 
که  باوریم  براین  ما  است.  بوده  ایران  مذهبی  رژیم 
این عمل غیرقابل قبول و در جهت تضعیف روحیه 
طرفداران دموکراسی است که آن را تماشا می کنند. 
ما برای هر نوع کمک و مساعدت و پشتیانی و ارائه 
آن چه که در این دادرسی الزم است به شما و یاران 

شما آماده ایم.
خارجی  سیاست  کمیته  رییس  به  نامه  نگارندگان 
لیست  و  نامه  این  اصلی  متن  آمریکا،  مجلس 
امضاکنندگان آن را برای رویت عمومی قابل دسترس 
قرار داده اند. برخی امضا کنندگان این نامه به این شرح 

است:
Peter Kohanloo. Khosrow Akmal. 

David Hemmati. Hossein Khorram. 
Pooya Dayanim. Reza Parchizadeh. 
Saba Farzan. Sheema Kalbasi. Slater 
Bakhtavar. Avideh Motmaen. 
Mansoureh Nasserchian. Foad 
Pashaie.  Shabnam Assadollahi. Hamid 
Alizadeh. Haideh Tavackoli. Marjan 
Keypour. Shirin Tabibzadeh. Majid 
Mohammadi. Sima Tajdini. Mehrdad 
Rahbar. Behzad Mehrani. Kaveh 
Taheri. Shayan Arya. Roya Araghi. 
Cyrus S. Shahrazi. Ali Kimiai. Siavash 
Afshar. Afshin Afshin Jam.  Rouzbeh 
Meshkinkhat. Maryam Moazenzadeh.  
George Haroonian. Behrouz 
Khosrozadeh. Esfandyar Khalaf. 
Mohammad Reza Heydari. Bardiya 

Ahoorai. Mahboubeh Hoseinpour. 
Marjan Mohsenin. Banafsheh Zand. 
Zaman Feyli. Kambiz Soltanein. 
Ali Asghar Haghdar. Pari Asgari. 
Masoumeh Mohammadinia. Farid 
Khavari. Amir Ezati. Parivash Saadati. 
Roxanne Ganji. Firouzeh Ghaffarpour. 
Damon Golriz. Abdolreza Ahmadi.  
Ahmad Eshghyar. Ali Ashtari. Ali 
Nazari.   Alireza Kiani. Amir Hossein 
Etemad. Amir Yahya Ayatollahi. 
Fred Saberi. Hamed Sheibanyrad. 
Hanif Hossein Doust. Kaveh Shirzad. 
Maryam Moghaddam. Masood 
Masjoodi و ....
خبرگزاری  در  را  کنندگان  امضا  دیگر  اسامی 

ایرانشهر دنبال کنید.

سندیکای نویسندگان آمریکایی در اقدامی کم سابقه 
جایزه ژان رنوآر 201۷ این نهاد را طی مراسمی با 
شرکت کلیه اعضای رسمی و مهمانان، در 1۹ فوریه 
201۷ به عباس کیارستمی کارگردان و فیلمساز فقید 

ایرانی اهدا کرد.
برندگان  اسامی  اعالم  ضمن  مراسم  این  در 
سندیکای   201۷ جوتیز  گوناگون  بخش های 
فیلمساز  کیارستمی  عباس  از  آمریکایی  نویسندگان 
رنوآر  ژان  جایزه  اهدای  با  و  شد  یاد  ایرانی  فقید 
فیلمنامه  برای دستاورد  از وی  به عباس کیارستمی 

نویسی بین المللی تجلیل شد. 
معرفی  برای  آمریکایی  نویسندگان  سندیکای 
شادروان کیارستمی از شهره آغداشلو دعوت کرده 
بود و این هنرپیشه با اشاره به سابقه اجرای نقش در 
فیلمی به کارگردانی کیارستمی صحبت درباره وی 

را آغاز کرد.
هاوارد رادمن رییس انجمن نویسندگان شاخه غربی 
که  هنرمندانی  نادر  از  یکی  عنوان  به  کیارستمی  از 
درکی ویژه از جهان داشت یاد کرد. وی کیارستمی 
که  خواند  ایران  جدید  سینمای  بنیان گذار  پدر  را 
اکنون تاثیر آثار و زندگی اش در سراسر جهان طنین 

انداخته است. 
جایزه ژان رنوآر 201۷ برای عباس کیارستمی را 

دریافت  لس آنجلس  در  کیارستمی  احمد  او  فرزند 
کرد.

جایزه ژان رنوآر همچنان که از نامش پیداست به 
یادبود ژان رنوآر کارگردان آمریکایی فرانسوی اهدا 

می گردد.
سینما  به  چاپلین  چارلی  فیلم های  دیدن  با  رنوآر 
فیلم های  میالدی  سی  دهه  در  کرد.  پیدا  عالقه 
هنگام  او  ساخت.  فرانسه  سینمای  درخشانبرای 

هالیوود  در  و  رفت  آمریکا  به  دوم  جهانی  جنگ 
به فیلم سازی ادامه داد و در سال 1۹۴۶ به تابعیت 

آمریکا درآمد.
آخرین فیلم رنوار در سال 1۹۶۹ به نمایش آمد و 
او بعد از آن بیشتر به نوشتن رمان و خاطرات خود 
پرداخت. دی که سال های پایانی عمر در بورلی هیلز 
زندگی می کرد و در همین شهر نیز از دنیا رفت و 

اکنون جایزه رنوآر به یاد او اهدا می شود.

نامه یکصد چهره ایرانی آمریکایی به کنگره برای نظارت بر صدای امریکا
ادامه از صفحه اول:

سندیکای نویسندگان آمریکایی جایزه ژان رنوآر 2017 را 
به شادروان کیارستمی اهدا کرد

فرهنگ هالکویی مدیر  رادیو همراه
در خدمت به جامعه ایرانی با هزاران ساعت مشاوره برای ازدواج و خانواده 

از طریق رادیو و تلویزیون 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44615&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
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در کانون خبر:

بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه، 
چندین زبان خارجی به عنوان دروس اختیاری در 
مدارس ابتدایی و راهنمایی در مدارس این کشور 

تدریس خواهد شد.
ترکیه  رسمی«  »روزنامه  در  که  اطالعیه ای  بر  بنا 
جمله  از  کره ای  و  اردو  فارسی،  شده  منتشر 
زبان های خارجی هستند که از سال آینده تحصیلی 

در مدارس ترکیه ارائه می شوند.
ترکیه  مدارس  آموزان  دانش  حاضر  حال  در 
آلمانی  و  فرانسه  انگلیسی،  زبان  سه  از  یکی  باید 
با  که  بگذرانند  اجباری  درسی  واحد  عنوان  به  را 

دستورالعمل اخیر وزارت آموزش و پرورش ترکیه 
می توانند زبان دومی را هم که جدیدا اضافه شده 

به مواد درسی خود اضافه کنند.
زمان اجرایی شدن این طرح، آغاز سال تحصیلی 

آینده در سپتامبر 201۷ اعالم شده است.
گذشته  ماه  ترکیه  پرورش  و  آموزش  وزارت 
این  مدارس  درسی  مواد  درباره  را  پیش نویسی 
آن  در  اجباری  درس   ۵1 که  کرد  منتشر  کشور 

گنجانده شده بود.
شش سال پیش، برای نخستین بار در ترکیه، اولین 
دوره کارشناسی به زبان کردی تدریس خواهد شد، 

در یک دانشگاه در جنوب شرق این کشور ارائه شد.
یک سال بعد از آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
کنونی ترکیه برای اولین بار مجوز تدریس زبان کردی به 

عنوان درس اختیاری را در مدارس ترکیه صادر کرد.
بعضی سیاستمداران کرد در واکنش به این اقدام 
کافی  کردی  زبان  تدریس  اجازه  که  بودند  گفته 
تمامی  تدریس  امکان  از  باید  کردها  و  نیست 

دروس به زبان خود برخوردار باشند.
تخفیف محدودیت های زبانی در ترکیه بخشی از 
اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  برای  ترکیه  تالش دولت 

در دهه اخیر بوده است.

برنامه  درباره  اسپایسر  شان  سفید،  کاخ  سخنگوی 
مهاجرتی و فرمان جدیدی که پرزیدنت ترامپ پیشتر 
یکسره  برنامه  »این  که  بود، گفت  داده  را  آن  وعده 
درباره تقویت امنیت آمریکا و مردم است و همانطور 
امنیت کشور اعالم شده  که پیشتر از سوی وزارت 
و  شناسایی  برای  بیشتر  پرسنل  استخدام  شامل 
تشخیص سابقه مهاجران غیرقانونی و ماموران مرزی 

است.«
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره 
این که آیا آقای ترامپ بر نحوه ساخت دیوار مرزی با 
مکزیک نظارت خواهد داشت، با بیان این که رئیس 

او  اهل ساخت و ساز است، گفت  جمهوری خود 
این اختیار را دارد تا امنیت کشور را به هر شکل که 

صالح باشد، تامین کند.
آقای اسپایسر همچنین گفت فرمان جدید مهاجرتی 
و  خارجه  وزارت  همکاری  با  جمهوری  ریاست 
»تمامی  افزود:  ادامه  در  و  می شود  دقت طراحی  به 
دارای  مهاجران  که  است  هدف  این  برای  تالش ها 
سوء پیشینه و سابقه جنایی و خشونت وارد کشور 

نشوند، یا از کشور بیرون شوند.«
سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد،  »تمامی افرادی که 
غیرقانونی در آمریکا هستند، ممکن است بازگردانده 

اولویت  دیگری.  کشور  هر  مثل  درست  شوند، 
بازگرداندن افرادی است که تهدید به شمار می روند.« 
وی خاطر نشان کرد وقتی که برنامه به طور کامل و با 

جزئیات آماده شد، آن را اعالم خواهند کرد.
که  خبرنگاری  به  پاسخ  در  سفید  کاخ  سخنگوی 
پرسید شاید این طرح بر خانواده های سالمی که هنوز 
موفق به گرفتن مدارک قانونی نشده اند اثر بگذارد، 
گفت:  »آقای ترامپ قلب بزرگی دارد و درک می کند 
تحت  هم  را  استثنائاتی  است  ممکن  فرمان  این  که 
خواهد  نظر  در  را  مسئله  این  حتما  و  بگذارد  تاثیر 

داشت.«

دستور  دو  متحده  ایاالت  داخلی  امنیت  وزارت 
جداگانه در ارتباط با کلیات اجرای فرمان اجرایی 
مهاجرت  با  برخورد  برای  جمهوری  ریاست 
غیرقانونی و اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی از 

کشور، صادر کرده است.
این اسناد، که روز سه شنبه توسط جان کلی  در 
فهرست  شد،  صادر  آمریکا  داخلی  امنیت  وزیر 
مهاجرانی  با  مرتبط  اولویت های  یافته  گسترش 
مواجه هستند،  از کشور  اخراج فوری  با حکم  که 
خالصه ای از طرح استخدام هزاران نیروی انتظامی 

برای  مربوطه  مسئوالن  اختیارات  نیز  و  جدید، 
اجرای قوانین مهاجرتی تشریح شده است.

تاریخ اجرای دستورالعمل های جدید »فوری« ذکر 
شده و در همچنین در این یادداشت ها به صراحت 
باید  وزارتخانه  )این(  »پرسنل  که  است  شده  ذکر 
قوانین مهاجرتی ایاالت متحده در مورد همه اتباع 
را  می شوند  کشور  از  اخراج  مشمول  که  خارجی 

وفادارانه به اجرا در آورند.«
با  برخورد  عملیات  تشدید  یادداشت ها،  این  در 
مهاجرت غیرقانونی، تعریف اتباع بیگانه خالفکار، 
اصالح  به  مناطق  تعداد  کاهش  حال  عین  در  و 
»امن« که مهاجران غیرقانونی در آنها بدون نگرانی 
از برخورد قانونی اقامت دارند، و همچنین فهرست 
سیاست های  اجرای  برای  محلی  انتظامی  قوانین 

مهاجرتی فدرال تشریح شده است.
بر اساس فرمان جدید ریاست جمهوری، که حکم 
ماموران  دارد،  دولتی  دستگاه های  برای  را  قانون 
فدرال دیگر قادر نخواهند بود مهاجرانی غیرقانونی 
که در معرض اخراج قرار دارند را از اجرای حکم 

در  که  آنهایی  مورد  در  مگر  کنند؛  معاف  اخراج 
حمایت  تحت  و  شده  آمریکا  وارد  کودکی  سنین 

قانونی با همین عنوان قرار دارند.
نخستین  برای  آن  مربوط  خبر  که  اسناد،  این  در 
استثنا  یک  تنها  شد،  رسانه ای  جمعه  روز  در  بار 
کودکی  در  که  هستند  مهاجرانی  آن  و  شده  ذکر 
با  قانونی  اساس  بر  و  شده اند  متحده  ایاالت  وارد 
همین عنوان، در دولت باراک اوباما برای ماندن در 

آمریکا تحت حمایت قانونی قرار گرفتند.
قانونی  مدارک  فاقد  مهاجر  هزار   ۷۵0 حدود 
کشور  وارد  کودکی  سنین  در  متحده،  ایاالت  در 
به  گاه  و  تنها  گاه  افراد  این  که  آنجا  از  شده اند. 
به ماندن و کار کردن  امید  با  همراه بستگان خود، 
در آمریکا بدون ترس و نگرانی از اخراج، به این 
یاد  بافان«  »رویا  عنوان  با  آنها  از  آمده اند،  کشور 

می شود.
این یادداشت ها تفسیر روشنی از بخشی از فرمان 
ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  اجرایی 

متحده است که روز 2۵ ژانویه امضا شد.

مرگ مشکوک یک شهروند ایرانی تبار در نیویورک

جشنواره فیلم های ایرانی در پایتخت آمریکا برگزار شد
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نیویورک روز پنجشنبه شانزدهم فوریه  پلیس  منابع 
در  را  یهودی  ایرانی  یک  جسد  کردند،  اعالم   201۷
در   TriBeCa محله  در  جواهرفروشی اش  فروشگاه 
منطقه منهتن پایین کشف کرده اند. پلیس به مرگ این مرد 
مشکوک است و احتمال می دهد که قتلی رخ داده باشد.
به گزارش وبگاه سرویس خبری YWN، جسد مرد 
یهودی ایرانی تبار در حالی پیدا شده که به دور گردنش 
بند پالستیکی زیپی ویژه بستن سیم و کابل بسته شده بود 

و احتماال باعث خفگی و مرگ وی شده است.
منابعی به این بنگاه خبری گفته اند که حدود دو روز 
پیش کشف جسد، از این مرد خبری نبوده و افراد خانواده 
وی به پلیس مفقود شدن وی را اطالع داده بودند و نیز 
فعاالن جامعه یهودیان نیویورک هم در جستجو برای 

یافتن اثری از این مرد، پلیس را یاری دادند.
به  کشته شده  مرد  برادر  که  کلیدی  با کمک  پلیس 
الماس در  آن ها داد به محل فروشگاه مرکزی طال و 
منهتن نیویورک رفتند و در داخل بخش تاسیسات  این 
فروشگاه، جسد آقای »امید قولیان« ۴۳ ساله را یافتند، در 
حالی که دو بند پالستیکی زیپی ویژه بستن سیم و کابل به 

دور گردنش بسته شده بود.
کارشناسان پلیس نیویورک بر این باورند که مرگ آقای 
قولیان طبیعی نبوده است و پزشکی قانونی نیز هنوز علت 

مرگ را بطور رسمی اعالم نکرده است.
منابع خبری می گویند که چند روزی است که یکی از 

کارمندان آقای قولیان نیز مفقود شده و خبری از وی در 
دست نیست؛ پلیس در جستجوی این کارمند است تا شاید 

سرنخی درباره این مرگ مشکوک به قتل به دست آورد.
تحقیقات پلیس برای تکمیل پرونده و افشای راز این 

قتل احتمالی ادامه دارد.

موزه »سکلر و فریر« از مجموعه موزه های اسمیت 
سونین در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هر سال 
در ماه فوریه جشنواره فیلم ایرانی برگزار و فیلم های 
تازه ایرانی را به تماشاگران آمریکایی عرضه می کند.

»تام ویک« متصدی جشنواره می گوید امسال عالوه 
بر گلچین همیشگی از فیلمهای جدید بخش متفاوتی 
نیز به جشنواره اضافه کرده است. این بخش مروری 
است بر آثار عباس کیارستمی فیلمساز بزرگ ایران 
تمامی  تقریبا  شامل  و  گذشت.  در  گذشته  سال  که 
فیلمهای آقای کیارستمی می شود که برای گرامیداشت 

زندگی اش نمایش داده می شوند.
به گفته تام ویک این فرصتی است برای کسانی که 
فیلمهای او را ندیده اند تا حال با آثارش آشنا شوند و 
هم برای آنهایی که با کارهایش آشنا هستند تا کشفی 
دوباره کنند. وی گفت: »یکی از ویژگی های فیلم های 
کیارستمی این است که می توانی بارها تماشا کنی و 

هر دفعه یک نکته جدیدی در آنها بیابی.«
پرده  به  در یک سال گذشته  که  فیلم هایی  بین  در 
نام  فرهادی  اصغر  »فروشنده«  فیلم  اند،  رفته  سینما 
آشنایی است. تام ویک می گوید بعد از اولین اکرانی 
که از این فیلم داشتند خبر نامزد شدنش برای جایزه 
اسکار منتشر شد. و باعث شد در دو نمایش بعدی 
حدود هزار نفر برای تماشای این فیلم به جشنواره 

بروند.
تام ویک بیشتر از 10 سال است که جشنواره فیلم 
ایرانی اسمیت سونین را ترتیب می دهد و فیلم ها را 

به گونه ای انتخاب می کند تا تصویر کلی و درستی از 
ایران معاصر و صنعت فیلمسازی کشور را ارائه دهند.
را  ایران  در  فیلم  کننده های  »توزیع  گفت:  وی 
از  خیلی  کردیم.  همکاری  زیاد  هم  با  و  می شناسم 
من  می کنند.  پیشنهاد  را  فیلم هایی  خودشان  مواقع 
هم خود جشنواره های فیلم را دنبال می کنم تا ببینم 
واکنش مردم به فیلم ها چطور است. هدفم این است 
که فیلم هایی را نشان بدهم که مردم از ایران انتظار 

دارند اما گاه فیلم هایی که انتظارشان را ندارند!«
برای مثال فیلم »رویاهای رادیویی« اثر بابک جاللی، 
فیلمساز ایرانی آمریکایی که به گفته تام ویک مردم 
آمریکا خیلی با آن ارتباط برقرار می کنند؛ طنزش را 

درک می کنند و از تماشای آن لذت می برند. فیلمهایی 
که کلیشه ها را می شکنند و کیفیت و وسعت سینمای 

ایران را نشان می دهند.
 جشنواره فیلم ایرانی اسمیت سونین با مستند » ۷۶ 
با عباس کیارستمی« که سیف اهلل  ثانیه  دقیقه و 1۵ 
صمدیان در مورد عباس کیارستمی تهیه کرده به پایان 

می رسد.
اکران فیلم با گفتمانی با نویسندگان »پال کرونین« و 
حمید دباشی همراه خواهد بود که هر دو در مورد 
عباس کیارستمی کتاب نوشته اند. رویدادی منحصر 
به فرد که به گفته تام ویک بزرگداشت چهره برتر 

سینمای ایران است.

آمورش ربان فارسی در مدارس ترکیه

واکنش  کاخ سفید به فرمان تازه رییس جمهور

روند اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا تسریع شد
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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
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اسکات وی نر سناتور دموکرات مجلس ایالتی کالیفرنیا از شهر سان فرانسیسکو 
اعالم کرده است که الیحه ای در مورد مالیات بر ارث را در سال 2018 مطرح 

خواهد کرد تا با آرای عمومی شهروندان به تصویب نهایی برسد.
این گزارش می افزاید در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مالیات 
بر ارث را لغو و یا میزان آن را کم کند ، ایالت کالیفرنیا در صورت پذیرفتن این 
الیحه خواهد توانست با بهره مندی از آن مالیات بر ارث را از طبقه متمول و 

ثروتمند دریافت کند.
الزم به یادآوری است ایالت کالیفرنیا در سال 201۵، ۴/۵ میلیارد دالر مالیات 
بر ارث به بودجه فدرال کشور افزوده است و در همین راستا انتظار دارد که 

بخشی از آن مطابق قوانین مکتوب به این ایالت بازگردد.
تصویب  به  کالیفرنیا  در   1۹82 سال  در  که  قوانین   مجموعه  یک  اساس  بر 
و می بایست با اتکا به آرای عمومی و مردمی آن را به مرحله تصویب برساند. رسید این ایالت نمی تواند مالیات بر ارث را به صورت مستقل دریافت کند 

ممنوعیت پرداخت هزینه سفر دانشجویان کالیفرنیا 
جنسی  دگرباشان  علیه  قوانینی  که  ایالت هایی  به 
دارند ، به ایجاد مشکالت تازه ای برای گروهی 100 
و  شده  منجر  کارشناسی  دوره  دانشجویان  از  نفره 
مشارکت آنان در کنفرانس ساالنه داشنجویان کشور 

را پیچیده کرده است.
 ۳000 میزبان  امسال  که  مذکور  ساالنه  کنفرانس 
پژوهشگر جوان خواهد بود در شهر ممفیس در ایالت 

تنسی برگزار می شود و از آنجایی که این ایالت در 
سال 201۶ قوانین تبعیض گرایانه ای علیه دگرباشان 

به تصویب رسانده ، مطابق قوانین آموزشی تحصیلی 
در کالیفرنیا در لیست ممنوعیت های بودجه ای قرار 
می گیرد و دانشگاه های کالیفرنیا نمی توانند مخارج 

سفر به ایالت هایی از این دست را بپردازند.
مربوطه  قوانین  رعایت  با  اساتید  و  دانشجویان 
از  مالی  کمک  گردآوری  با  که  گرفته اند  تصمیم 
را  سفر  هزینه  خیریه  بنیادهای  و  شهر  نیکوکاران 

تامین کنند. 

سوی  از  که   10۹۹  ABجدید الیحه  اساس  بر 
گو  دیه  سن  دموکرات  نماینده  فلچر  گونزالز  لورنا 
اوبر  ارائه شده ، رانندگان  ایالتی کالیفرنیا  به مجلس 
از این پس خواهند توانست مبلغ انعام خود را نیز 

توسط کارت اعتباری مسافران دریافت نمایند.
شده  تعیین  مبلغ  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
برای کرایه مسیر با کارت اعتباری و انعام راننده به 

صورت نقد پرداخت می شد. 
این قانون در صورت تصویب نهایی در برگیرنده 
کلیه شرکت های تاکسی اینترنتی از جمله لیفت هم 

خواهد بود.
اگر چه لیفت پیش تر برای رانندگان خود این امکان 
را مهیا کرده بود که انعام خود را از طریق کارت های 

اعتباری دریافت نمایند.
که  است  نمایندگانی  جمله  از  گونزالز  لورنا 
اتحادیه های  می کوشد مراتب توافق و تعامل میان 
های  زمینه  در  خدماتی  های  شرکت  و  کارگری 
گوناگون به خصوص سرویس های الکترونیکی را 

برقرار نموده و گسترش بخشد.  

از کسب  مینه سوتا پس  ایالت  از  امریکا  نماینده مسلمان کنگره  الیسون  کیت 
غرب  ایالت های  سایر  حمایت  تا  می کوشد  کالیفرنیا  در  دموکرات ها  پشتیبانی 

امریکا را نیز جلب کند تا بتواند در انتخابات حزب دموکرات به عنوان دبیر کل 
این حزب انتخاب شود. 

تینا پولودوسکی رئیس حزب دموکرات ایالت واشنگتن که از جایگاه مهمی 
برخوردار است با اعالم حمایت قطعی خود از الیسون ، جبهه او را قوت بخشیده 

است.
انتخابات حزب دموکرات برای تصدی سمت دبیر کل روز جمعه 2۴ فوریه 
انجام می شود و نامزدها در میان ۴۴ نفر از اعضای کمیته مرکزی به رای گذاشته 

خواهند شد. 
در همین حال برنی سندرز نیز حمایت خود از دبیر کلی کیت الیسون را اعالم 
کرده اما همزمان تام پرز ، وزیر کار در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما نیز 

توانسته است به رقیب قدرتمندی در برابر الیسون تبدیل شود.
از  دموکرات  حزب  کلیدی  و  پایه ای  رهبران  پشتیبانی  تاکنون  توانسته  پرز 
جمله جو بایدن و اریک گارستی شهردار لس آنجلس را جلب کرده و همچنین 

اتحادیه های کارگری نیز متفق القول حمایت خود از پرز را ابراز کرده اند.

سد  شدن  سرریز  پی  در  که  بحرانی  دنبال  به 
اورویل در طول هفته گذشته پدید آمد ، مارک لوین 
قانون گذار مجلس ایالتی کالیفرنیا از سن رافائل در 
شمال کالیفرنیا ، الیحه ای را به مجلس پیشنهاد کرده 
است که در صورت تصویب آن ، بررسی عملکرد 
سد AB 88۴ به طور ساالنه اجباری خواهد بود و 
گزارش  می بایست  کالیفرنیا  آب  تامین  سازمان  دو 
مستمر  بازرسی های  اساس  بر  خود  عملیاتی  های 
اجرایی الزم  نیاز دستورات  ارائه و در صورت  را 

راصادر نمایند.
ساخته   1۹۶۹ سال  در  که  این سد  داده ها ،  بر  بنا 
شده است ، از سال 1۹۷0 و آخرین بازرسی عملیاتی 
تاکنون مورد بررسی تخصصی قرار نگرفته و هرگر 
صورت  اقدامی  آن  بازپروری  و  ترمیم  به  نسبت 

نگرفته است. 

شایان ذکر است پدیده سر ریزها برای نخستین بار 
در سال های اخیر و فرو رفتن برخی از بخش های 
زیر ساخت و همچنین مسدود شدن برخی دریچه 

برای  بزرگی  هشدار  درختان  برگ  و  شاخ  با  ها 
زیربناهای  از  گونه  این  به  تا  بوده  ایالتی  مسئوالن 

محیط زیستی توجه بیشتری معطوف کنند. 

در حالی که برآوردها حاکی است ۴/8 نفر در کالیفرنیا در انتظار خرید قانونی 
ماری جوانا هستند و ایالت کالیفرنیا نیز به دریافت ۶00 میلیون دالر مالیات بر 
سناتور  میچل  سالی  دوخته است ،  چشم   2018-201۷ مالی  سال  طی  فروش 
مجلس ایالتی کالیفرنیا و رئیس کمیسیون مالی درخواست کرده است که اجازه 
 2018 سال  از  و  افتد  تعویق  به  سال  یک  ماری جوانا  فروش  پروانه  صورت 

اجرایی گردد.
انتشار درخواست میچل در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 
جزئیات  که  رساند  خواهد  ثبت  به  فدرال  دولت  در  را  طرحی  زودی  به  نیز 
تشریحی آن در صورت الزم االجرا بودن با آزادی قانونی ماری جوانا در ایاالتی 

چون کالیفرنیا و کلرادو مغایرت خواهد داشت.
مصوبات  و  کالیفرنیا  چون  ایالتی  قوانین  انطباق  عدم  گزارش ،  این  بر  بنا 
درآمد  منجربه  اقدامات  تعلیق  به  جوانا  ماری  مقوله ای چون  در  فدرال  دولت 
زایی در ایالت کالیفرنیا انجامیده است و بسیاری از نمایندگان ایالتی  ، اعضای 

کمیسیون های مالی و ادارات بازرگانی جوانب احتیاط را در توقف موقت اجرای 
این قانون رعایت می کنند.

تغییراتی در نحوه محاسبه مالیات بر ارث در سال 2018

یک مسلمان به دنبال دبیرکلی حزب دموکرات آمریکا

کنگره ایالتی به دنبال امنیت سدهای کالیفرنیا

ممنوعیت هایی در پرداخت هزینه سفر دانشجویان اعمال می شود

انعام دادن در UBER قانونمند می شود

چالش پیرامون فروش ماری  جوآنا همچنان ادامه دارد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4380&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20283&Status=2
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در کانون خبر:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

یک مرد ایرانی ۳۵ ساله در شب طوفان زده لس آنجلس بر اثر تصادف با یک 
راننده مست کشته شد. 

امیر علی زندپور ساکن شهر وودلند هیلز در منطقه ولی ، در تاریخ جمعه 1۷ 
فوریه و در زمان اوج رگبارهای تند و طوفان در اقصی نقاط جنوب کالیفرنیا ، 
در حالی که قصد داشت از خطوط عابرین پیاده استفاده کرده و از بلوار ونچورا 
عبور کند توسط راننده التین تبار که مقادیری مشروبات الکلی استفاده کرده بود 

زیر گرفته شده و دقایقی بعد جان باخته است. 
بنا بر اعالم خانواده زندپور ، پلیس در کمتر از یک ساعت موفق به دستگیری 

راننده مجرم شده و بالفاصله پرونده وی به دادسرا ارجاع شده است.
بود که در شهر کاالبسس به فعالیت بازرگانی مشغول بود.زندپور فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو 

شش نفر از آموزگاران و هیئت آموزش دبیرستانی 
اعتراضات  به سخره گرفن  به دلیل  در ریور ساید 
و  امریکا  ریاست جمهوری  در روز  آموزان  دانش 
سو نظر های آنالین در ارتباط با تحریم »روز بدون 
مهاجران« در امریکا مورد بازخواست قرار گرفتند.
بنا بر این گزارش مناطق آموزشی جنوب کالیفرنیا 
آموزی  دانش  اعتراضات  برای  را  فوریه   1۶ روز 
»امریکا بدون  به مناسبت فراخوان کمپین کشوری 

مهاجران« در نظر گرفته بودند.
به  سراسری  طور  به  آموزان  دانش  روز  این  در 
اعتراضی پرداخته و معلمان و مسئوالن  راهپیمایی 
عنوان  به  را  روز  این  نیز  دوکس  رابی  مدرسه 
خانه  در  حقوق  دریافت  احتساب  با  مرخصی 

گذراندند.
شش تن از معلمان که از اعضای هیئت مصوبات 
آموزشی دبیرستان نیز هستند با پست کردن نظرات 

تمسخر  ضمن  اجتماعی  صفحات  روی  بر  خود 
دانش آموزان کنشگر و ابراز خوشحالی و رضایت 
از امکان تعطیل شدن یک روز کاری نوشته اند: »چه 
دبیرستان خوبی آنها خودشان را هالک می کنند ما 

استراحت می کنیم و مشروب می نوشیم.«
بود  نیز نوشته است: »چقدر خوب  معلم دیگری 

اگر همیشه این دانش آموزان تنبل غایب بودند.«
ساالنه  گزارش  طبق  بر  که  است  حالی  در  این 
آموزان  دانش  معدل  رابی دوکس ، سطح  دبیرستان 
میانگین  سطوح  از  متوسط  طور  به  مدرسه  این 

منطقه ای بسیار باالتر است.
ارشد  مسئوالن  برخورد  پی  در  است  گفتنی 
از  کتبی  تعهد  اخذ  و  معلمان  این  با  منطقه ای 
هریک از آنها ، این آموزگاران نظرات خود بر روی 
و  کرده  را حذف  اجتماعی  های  اکانت های شبکه 

از این بابت اظهار ندامت کرده اند. 

اریک گارستی شهردار لس آنجلس روز سه شنبه 21 فوریه در طول تبلیغات 
برای کمپین انتخاباتی خود طی یک سخنرانی از صنعت ساخت فیلم و اعتبارنامه 

مالیاتی برای کمپانی های فیلم سازی در لس آنجلس تقدیر کرد. 
گارستی گفت افتخار می کند سکانداری شهرداری شهری را بر عهده دارد که 
در سطوح  و چه  بخش کالن  در  سینمایی چه  های  فیلم  بهترین  و  بزرگترین 

خصوصی و خرد ساخته می شوند.
وی در ادامه سال میالدی 201۶ را یکی از پربار ترین سال های سودهی برای 

صنعت فیلم سازی و دستاوردهای مالیاتی سازمان های ذی ربط دانست.
فیلم  استودیو های  به  میلیون دالر ساالنه  مبلغی حدود ۳۳0  گارستی  گفته  به 
سازی پیشنهاد می شود تا محصوالت خود را تنها در لس آنجلس نگاه داشته و به 

خارج از این شهر منتقل نکنند.
گارستی می گوید طرح معافیت های مالیاتی و اعتبارنامه های ویژه فیلمسازی 
معامله ای دو سر سود است که به همت جری براون فرماندار کالیفرنیا پایه ریزی 

شد. 
کمپانی های  و  فیلمسازی  استودیوهای  زایی  اشتغال  پایان  در  گارستی  اریک 
تولید فیلم را ستود و گفت ۵0.000 فرصت شغلی در سال 201۶ توسط این 

گونه نهادها ایجاد شده که در سال های اخیر کم سابقه بوده است. 

تهدید مراکز یهودی در آمریکا و حمله به یگ گورستان یهودی و تخریب سنگ 
مزارهای آن موجی از واکنش ها را برانگیخته است.

یک کمپین جمع آوری پول که توسط آمریکایی های مسلمان اداره می شود ده 
ها هزار دالر برای کمک به تعمیر گورستان یهودی در ایالت مرکزی میسوری در 

آمریکا جمع آوری کرده است.
مهاجمان حدود 200 سنگ مزار را در گورستان یهودیان در شهر »یونیورسیتی 

سیتی« در مجاورت سنت لویی را تخریب کردند.
لیندا سرسور و طارق المسیدی فعاالن آمریکایی مسلمان و چپگرا روز سه شنبه 
کمپینی آنالین را با هدف جمع آوری 20 هزار دالر برای کمک به تعمیر تخریب 
ها راه انداختند. کمک ها آنقدر زیاد بود که تنها یک روز بعد بیش از ۵۵ هزار 

دالر جمع آوری شد.
تهدیدهای  اخیر  موج  شنبه  سه  روز  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
شود.«  متوقف  باید  روند  »این  گفت  و  کرد  محکوم  را  آمریکا  در  ضدسامی 
و  ما وحشتناک  یهودی  مراکز  و  جامعه  علیه  »تهدیدههای ضدسامی  گفت:  او 
یادآوری دردآوری از کاری است که باید در ریشه کن کردن خشم و تعصب 
انجام شود.« آقای ترامپ این سخنان را طی بازدید از موزه ملی تاریخ آمریکایی 

های آفریقایی تبار در واشنگتن ایراد کرد.

ایاالت  از آن بود که دستکم ده مرکز یهودی در  این اظهارات یک روز پس 
مختلف آمریکا از دریافت تهدیدهای بمبگذاری در روز دوشنبه خبر دادند. بعدا 

اعالم شد که این تهدیدها معتبر نبودند.
گفت:  و  ستود  را  ترامپ  آقای  اسرائیل سخنان  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
»موضع محکم پرزیدنت ترامپ علیه ضدسامی گری و همکاری ما در سالهای 

پیش رو در این زمینه اهمیت زیادی دارد.«

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده اعتراضات اخیر علیه طرح او برای 
لغو اصالحات انجام شده در دولت باراک اوباما در زمینه بیمه خدمات درمانی 

همگانی را رد کرد.
انتخابیه  در حوزه های  اصالح عصبانی  به  »افراد  تجمع  نوشت،  توئیتر  در  وی 
برخی جمهوریخواهان، در موارد متعددی، در واقع توسط فعاالن لیبرال سازماندهی 

شدند. ناراحت کننده است!«

در طول تعطیالت یک هفته ای کنگره، تعداد زیادی از قانونگذاران جمهوریخواه 
که به حوزه های انتخابیه خود بازگشته اند با تجمع برخی رأی دهندگان در اعتراض 

به تالش آنها برای بی اثر کردن قانون بیمه موسوم به اوباماکر، مواجه شدند.
تالش های  گفت،  ترامپ  پرزیدنت  که  همانطور  اعتراض ها،  این  از  برخی 
سازماندهی شده  علیه نمایندگان جمهوریخواهی هستند که می خواهند قوانین 

مربوط پوشش بیمه درمانی مصوب دولت اوباما را اصالح کنند.

پلیس لس آنجلس و اعضای خانواده یک پسر 1۴ 
همشهریان  از  ولی  فرناندو  سان  در  گمشده  ساله 
خواسته اند تا در پیدا کردن این نوجوان به آنها یاری 

دهند.
الیاس رودریگز آخرین بار در روز جمعه 1۷ فوریه 
مدرسه  حوالی  در  نیمروز  ساعت1:00  حدود  در 
محل تحصیل خود در آریو استریت واقع در منطقه 

ولی رویت شد.
رودریگز پسری اسپانیایی زبان با موهای قهوه ای و 
چشمان قهوه ای توصیف شده که ۵ فوت و ۴ اینچ 

قد و در حدود 100 پوند وزن دارد.
که  گفته اند  شدید  نگرانی  ابراز  ضمن  او  خانواده 
با  حتی  و  گرفته  تماس  آشنایان  و  دوستان  کلیه  با 
رجوع به اکانت های شبکه های مجازی و صفحات 
اجتماعی که الیاس در آنها عضو بوده ، تالش کرده اند 

تا ردی از او بیابند که موفق نشده اند. 
پلیس نیز با توجه به آمار دریافتی از تلفات جانی 
گوشه  در  که  لس آنجلس  در  طوفانی  شب  جمعه 
انسانی  جراحات  و  مالی  خسران  به  شهر  کنار  و 

وقوع  از  پس  رودریگز  سالمتی  به  نسبت  انجامید ، 
طوفان ابراز تردید و نگرانی کرده است. 

خانواده این نوجوان و ماموران اداره آگاهی پلیس 

لس آنجلس از شهروندان خواسته اند تا در صورت 
منطقه  پلیس  به  فورا  مذکور  مشخصات  با  برخورد 

خود گزارش دهند.

قربانی ایرانی تصادف وودلندهیلز جان باخت

بازخواست شش معلم برای تمسخر اعتراضات دانش آموزی

اریک گارستی از ادامه حیات هالیوود در لس آنجلس حمایت کرد

واکنش ها به موج حمله به مراکز یهودی در آمریکا

نظر ترامپ درباره اعتراضات علیه طرح اصالح »اوباماکر« 

درخواست پلیس برای کمک به یافتن یک نوجوان 14 ساله

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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آدینه 6  اسفند     24 فوریه
1۳2۳ خورشیدی ) 1۹۴۵ میالدی(

به  ملی  موسیقی  دوستداران  انجمن  تشکیل 
سرپرستی روح اهلل خالقی

1۳۳1 خورشیدی ) 1۹۵۳ میالدی(
و  پژوهشگر  دیپلمات،  غنی،  قاسم  درگذشت 

مترجم، در امریکا

شنبه 7 اسفند     25 فوریه
1۳18 خورشیدی ) 1۹۴0 میالدی(

زادروز علی پاشایی، منتقد، مترجم، پژوهشگر
1۳18 خورشیدی ) 1۹۴0 میالدی(

مولف  و  تنبک  نوازنده  رجبی،  بهمن  زادروز 
موسیقی ایرانی.

شرکت  در  رجبی  بهمن  تنبک  آموزش  کتاب 
کتاب موجود است.

1۳2۵ خورشیدی ) 1۹۴۷ میالدی(
زادروز هوشنگ کامکار، آهنگساز

1۳۳۴ خورشیدی ) 1۹۵۶ میالدی(
 )1۳۳۴-12۵۷  ( دهخدا،  اکبر  علی  درگذشت 

نویسنده و پژوهشگر
لغت نامه کامل دهخدا چاپ پیش از انقالب و 
و  و س یدی  کتاب  به صورت  ازانقالب  بعد 
هم چنین خالصه شده آن در دو جلد در شرکت 

کتاب موجود است.
1۳۵2 خورشیدی ) 1۹۷۴ میالدی(

تکنیک  گذار  پایه  تهرانی،  حسین  درگذشت 
علمی تنبک

تهرانی  حسین  شادروان  تنبک  آموزش  کتاب 
درشرکت کتاب موجود است.

1۳۶۶ خورشیدی ) 1۹88 میالدی(
درگذشت مهری آهی، نخستین زن استاد زبان و 

ادبیات روسی در ایران

یکشنبه 8  اسفند     26 فوریه
1۳0۴ خورشیدی ) 1۹2۶ میالدی(

و  پژوهشگر  پور،  آریان  امیرحسین  زادروز 
مترجم در تهران

1۳۴1 خورشیدی ) 1۹۶۳ میالدی(
زنان ایرانی برای نخستین بار حق رأی و حق 

انتخاب شدن گرفتند.
1۳۵0 خورشیدی ) 1۹۷2 میالدی(

زادروز مازیار جبرانی بازیگر سینما و استند آپ 
کمدی

1۳۵۴ خورشیدی ) 1۹۷۶ میالدی(
درگذشت مجید وفادار، موسیقیدان
1۳۶۴ خورشیدی ) 1۹8۶ میالدی(

وی  آواز.  هنرمند  بنان،  غالمحسین  درگذشت 
خواننده ایرانی است که از سالهای 1۳21 تا دهه 
۵0 در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت. او 
ضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان 
موسیقی تهران  و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران 

بوده است.
مرکز  در  بنان  شادروان  دی های  سی  مجموعه 
کتاب  شرکت  به  وابسته  ایران  فیلم  و  موسیقی 

موجوداست.
1۳81 خورشیدی ) 200۳ میالدی(

معاصر  نقاش  هنرمند  بهنام  مسعود  درگذشت 
درشهر نیس فرانس

1۳۹۴ خورشیدی )201۶ میالدی(
سرطان  اثر  بر  سلحشورنیا  اهلل  فرج  درگذشت 
بازیگر،  و سه سالگی، وی  در سن شصت  ریه 
او  بود.  ایرانی  کارگردان  و  نویسنده  چهره پرداز، 
فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح 
)1۳۶1( به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. 
تلویزیونی  مجموعه های  کارگردانی  سلحشور 
تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس 
ویوسف پیامبر را برای صدا و سیما در کارنامه 

دارد. وی سینمای ایران را فاحشه خانه خواند.

دوشنبه 9  اسفند     27 فوریه
1۳28 خورشیدی ) 1۹۵0 میالدی(

نخستین شماره نشریه »زهره ایران« به صاحب 
امتیازی منصوره اتابکی به چاپ رسید
1۳۷0 خورشیدی ) 1۹۹2 میالدی(

درگذشت تقی ظهوری، بازیگر تئاتر و سینما

1۳82 خورشیدی ) 200۴ میالدی(
درگذشت مهدی پورسعید - از مدیران مؤسسه 

کیهان )پیش از انقالب(
1۳۹۴ خورشیدی )201۶ میالدی(

درگذشت شیدا جاهد )مجدالملوک جاهدیان( 
بیمارستان الله  ایران در  خواننده موسیقی سنتی 
تهران بر اثر بیماری سرطان. وی به دلیل خواندن 
ممنوع الکار شده بود. وی با همراهی و همکاری 
همسرش مسعود جاهد چندین  آلبوم منتشر کرده 
از »کوچه های بی نشان«  بودند  است که عبارتند 
»پنجره باز می شود«، »در فکر تو بودم« و »خسته ام 

از این کویر« را منتشر کرده بودد.
 

سه شنبه 10 اسفند     28 فوریه
1۳08 خورشیدی ) 1۹۳0 میالدی(

زادروز نصرت رحمانی شاعر در تهران
1۳1۷ خورشیدی ) 1۹۳۹ میالدی(

ایران  ولیعهد وقت  پهلوی  شاهزاده محمدرضا 
برای ازدواج با فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه 

مصر، به این کشور سفر کرد.
1۳18 خورشیدی ) 1۹۴0 میالدی(

انجام درست  برای  تهران،  سرشماری در شهر 
شدند.  منع  خانه ها  از  از خروج  شهر  مردم  آن، 
جمعیت تهران بر طبق این سرشماری ۵۴0 هزار 

نفر اعالم شد.
1۳۴۳ خورشیدی ) 1۹۶۵ میالدی(

هجدهمین اجالس کمیسیون مقام زن، وابسته به 
سازمان ملل متحد، با حضور21 تن از زنان فعال 

جهان، به مدت 20 روز در تهران برگزار شد.
1۳۷۴ خورشیدی ) 1۹۹۶ میالدی(

درگذشت یونس دردشتی، هنرمند آواز
1۳۹۳ خورشیدی )201۵ میالدی(

درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار ورزش کاراته 
در ایران و نایب رییس اسبق فدراسیون جهانی 
کاراته. وی مبتکر سبک کان ذن ریو در ایران بود 

و تنها  ایرانی صاحب دان 10 کاراته بود.

چهارشنبه 11 اسفند     1 مارچ
1۳00 خورشیدی ) 1۹22 میالدی (
زادروز مرتضی حنانه - موسیقیدان
1۳12 خورشیدی ) 1۹۳۴ میالدی(

زادروز فرخ تمیمی، شاعر، در شهر نیشابور
1۳2۵ خورشیدی ) 1۹۴۶ میالدی(

رادیو  گوینده  اندوز،  فرح  فریدون  زادروز 
تلویزیون ملی ایران ، برنامه ساز برنامه های رادیو 

تلویزونی در خارج از میهن.
کتاب  شرکت  در  هنرمند  این  های  دی  سی 

موجودنند
1۳۵۳ خورشیدی ) 1۹۷۵ میالدی(

تأسیس حزب رستاخیز
1۳8۵ خورشیدی ) 200۷ میالدی(

درگذشت مجید دوامی روزنامه نگار و سردبیر 
پیشین روزنامه اطالعات و مجله زن روز در سن 

۷۵ سالگی درنروژ.
1۳۹۳ خورشیدی )201۵ میالدی(

در  کاراته  بنیانگذار  وارسته  فرهاد  درگذشت 
ایران، پس از یک دوره بیماری در تورنتو.

 
پنجشنبه 12 اسفند     2 مارچ

1۳08 خورشیدی ) 1۹۳0 میالدی(
زادروز بیژن ترقی، ترانه سرا، در تهران

کتاب از پشت دیوارهای خاطره از این هنرمند 
درشرکت کتاب موجود است.

1۳2۴ خورشیدی ) 1۹۴۶ میالدی(
در مجلس  تهران  نماینده  دکتر محمد مصدق، 
به  حاضر  که  شوروی  به  شدیداً  ملی،  شورای 
نمی یشد،  ایران  از  نیروهایش  ساختن   خارج 

اعتراض کرد.
1۳۴1 خورشیدی ) 1۹۶۳ میالدی(

نامه ای را امضا کرد که  هیئت دولت، تصویب 
کلمه  »ذکور« از مواد ۶ و ۹ قانون انتخابات حذف 
در  نمایندگی  و  انتخاب شدن  زنان حق  و  شد، 

مجلس شورای ملی را به دست آوردند.
1۳۷۴ خورشیدی ) 1۹۹۶ میالدی(

درگذشت امیر بیداریان، نوازنده ی چیره دست 
تنبک

1۳8۷ خورشیدی ) 200۹ میالدی(
درگذشت سیدعلی میری، بازیگر قدیمی سینمااو 

در در بیش از 11۵ فیلم بازی کرد
که تعدادی از این فیلمها در مرکزموسیقی و فیلم 

ایران شرکت کتاب موجود است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24 فوریه تا 2 مارچ   )6 تا 12 اسفند(

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

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که 
با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

رابطه قدرت و ارزش ها ....
»ذهن سرد اروپای قرن بیستم، آلمان قرن بیستم، برای اثبات چه 
چیزی این طور اصرار داشت زندگی را به جسم و سپس به استخوان 

و خاکستر تقلیل دهد؟«
»چه چیزی ماموران اس اس را قادر می کرد کودکان، سالمندان، و 

بیماران را با احساس حقانیت بکشند؟«
»احساس امنیت اخالقی در نیروهای قاتل نازی از کجا سرچشمه 

می گرفت؟«
»چطور ممکن بود کشوری که منبع بیشتر«فرهنگ اخالقی« دنیا است 
نابودی اخالقی هولوکاست را بیافریند؟ بخشی از جواب در مفهومی 
است که باید به این شکل بیانش کرد: وارونه شدن شدید رابطه قدرت 

با ارزش هایی که در خدمتشان است.«

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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زیستگاه هایی که در فیلم ها جاودانی شدند

دی کاپریو  لئوناردو  نقش آفرینی  و  بویل  دنی  کارگردانی  به  "ساحل"  فیلم 
در  که  می کند  روایت  را  فیشر  ریچارد  نام  به  ساله   2۴ دانشجویی  داستان 
تایلند در جستجوی ساحلی رویایی و اسرارآمیز است. فیلمبرداری این اثر در 
مجمع الجزایر "کو پی پی" )Ko Phi Phi( در تایلند انجام گرفت و امروزه هر 

روز قایق هایی کوچک گردشگران زیادی را به این ساحل زیبا منتقل می کنند.

فیلم "آواتار" به کارگردانی جیمز کامرون که در سال 200۹ اکران شد، ترکیبی 
جذاب از دنیایی خیالی و واقعی است. ماجرای این فیلم در یکی از چندین 
پارک  از  یکی  در  موفق  اثر  این  از  صحنه هایی  می گذرد.  دیگر  سیاره ای  ماه 
فیلمبرداری شده که  "جانگ جیاجیه"  نام  به  ملی جنگلی واقع در شمال چین 

صخره هایی خیره کننده دارد.

پیتر جکسون، کارگردان مجموعه فیلم های "ارباب حلقه ها" زادگاهش نیوزیلند 
را به عنوان محل فیلمبرداری دنیایی تخیلی که در این اثر سینمایی به تصویر کشیده 
می شود، انتخاب کرد. مناطق و طبیعت هایی که فیلمبرداری "ارباب حلقه ها" در آن 
انجام گرفته، امروز از جذابیت های گردشگری نیوزیلند محسوب می شود و هر 

سال شمار زیادی از طرفداران این ماجرای تخیلی را جذب می کند.

صحنه های بسیاری از فیلم به یادماندنی "خارج از آفریقا" که در سال 1۹8۵ میالدی 
هفت جایزه اسکار را به دست آورد، در طبیعت ناب کنیا فیلمبرداری شده است. به 
ویژه صحنه های پرواز هواپیما در این فیلم که بر فراز دره ی بزرگ آفریقا است، زیبایی 
این طبیعت را به بهترین شکل تصویر می کند. "خارج از آفریقا" سبب شد که بازار 

تورهای سافاری یا "وحش گشت" در کنیا رونق چشمگیری یابد.

فیلم "لورنس عربستان" به کارگردانی دیوید لین و بازی درخشان پیتر اوتول در 
سال 1۹۶۳ هفت جایزه اسکار، از آن خود کرد. این فیلم تجربه های افسری بریتانیایی 
به نام توماس ادوارد لورنس را در حین جنگ جهانی اول و شورش اعراب در 
سال های 1۹1۷ و 1۹18 روایت می کند. فیلمبرداری این اثر تاریخی از جمله در 

منطقه صحرایی "وادی روم" در اردن انجام گرفت.

صحرای خشک تونس تا کنون در فیلم هایی گوناگونی چون "ایندیانا جونز" به 
عنوان محل فیلم برداری انتخاب شده، اما این صحرا شهرت خود را بیش از همه 
از جمله یکی  اثر  این  است. جرج لوکاس خالق  "جنگ ستارگان"  فیلم  مدیون 
از روستاهای صحرایی در تونس به نام "نفطه" را برای فیلمبرداری انتخاب کرد؛ 

روستایی که امروزه یکی از جذابیت های گردشگری این کشور محسوب می شود.

فیلم "دلیجان"، ساخته جان فورد و با بازیگری جان وین، از آثار کالسیک سینمای 
وسترن محسوب می شود.

 صحنه های پرهیجان این فیلم در طبیعت وحشی و خشک ایالت یوتا در آمریکا 
فیلمبرداری شده است. این فیلم از جمله نامزد جایزه اسکار برای بهترین فیلم، بهترین 

کارگردانی و همچنین بهترین صحنه  آرایی بود.

هایدی را شاید بتوان معروف ترین سوئیسی دانست؛ 
هایدی که شخصیتی ادبی است تا کنون دستمایه  فیلمسازان متعددی بوده که ماجراهای 
او را در قالب آثار سینمایی و سریال های تلویزیونی روایت کرده اند. سال هاست که در 
سوئیس تورهایی ویژه برگزار می شود تا هواداران هایدی بتوانند با فضای زندگی او 

از نزدیک آشنا شوند.

استان گیالن و روستای کوکر و اطراف آن  محل ساخت سه فیلم خانه دوست 
کجاست؟ )1۳۶۶( زندگی و دیگر هیچ )1۳۷0( و زیر درختان زیتون )1۳۷۳( ساخته 

عباس کیارستمی می باشد.
 این سه فیلم از لحاظ موضوع به هم وابسته هستند و بیشتر بازیگران و عوامل در هر 

سه فیلم حضور دارند. 

با اینکه شالیزارهای شمال ایران، خصوصا گیالن بارها و بارها به عنوان صحنه هایی 
از فیلم های سینمایی ایرانی مورد استفاده قرار گرفته اما هیچکدام بیشتر و بهتر از 
صحنه های طبیعی فیلم باشو غریبه ای کوچک در روستاهای گیالن در خطه سرسبز 

شمال ایران مورد توجه و نگاه مخاطبان سینما نبوده است.
باشو غریبه ای کوچک را بهرام بیضایی در سال1۹8۵ در ایران ساخت

سریع السیر  "قطار  آن ها  در  که  پاتر  هری  فیلم های  مجموعه  از  بخش هایی 
هاگوارتز" در حرکت است، در طبیعت زیبای اسکاتلند فیلمبرداری شده است. 
دوستداران هری پاتر می توانند در قطار بخار "جاکوبیت" که مسیری را در غرب 
اسکاتلند پشت سر می گذارد، سفر کرده و به این ترتیب فضایی چون فیلم های 

هری پاتر را تجربه کنند.

انستیتوی فیلم بریتانیا در سال 1۹۹۹ نام "قهرمان محلی" را در فهرست بهترین 
فیلم های بریتانیایی ثبت کرد. این فیلم کمدی که در آن برت لنکستر بازیگری 
کرده، در یکی از سواحل غرب اسکاتلند فیلمبرداری شده است. شهر ساحلی 
به  امروزه  دارد،  نام   )Ferness( "فرنس"  فیلم  این  در  که   )Pennan( پنان 

خاطر "نقش آفرینی" در این اثر سینمایی از شهرتی جهانی برخوردار است.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

مصاحبه:                                                

شاید ندانید که مناطق و حتی مناظر طبیعی که فیلم برداری آثار سینمایی مشهور در آنها انجام گرفته، امروز از جذابیت های گردشگری محسوب می شوند و در 
برخی موارد حتی تورهای ویژه ای برای بازدید از این محل ها راه اندازی شده است. در زیر با تعدادی از آنها آشنا شویم:
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عکس ها: وفا خاتمی / بنیاد هنرنیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

هنر، هنر و باز هم هنر

“لبه تیغ، میراث بازیگران زن ایران” عنوان تازه ترین 
فیلم بلند مستند بهمن مقصودلو است که یکشنبه نوزدهم 
فوریه به همت بنیاد هنر و با مدیریت خانم سرشار به 
شکلي شایسته و در خور تقدیر در کانون سندیکاي 

نویسندگان در شهر بورلي هیلز به نمایش درآمد.
در همین ابتدا باید گفت که کیفیت ممتاز برگزاری این 
مراسم فرهنگی به اندازه ای فاخر و چشمگیر بود که برای 
نخستین بار می شد احساس کرد فرای مرزهای مرسوم 
جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا، این جامعه به میهمانی 
هنر، اندیشه و همنشینی باورها و نسل ها رفته است. 
میمهمانی ممتازی که در آن سیمای ناپیدای نمایشی ترین 
هنر مردمان عصر ما به نمایش گذاشته شده بود، آن هم 

بر لبه تیغ.
در فیلم “لبه تیغ، میراث بازیگران زن ایران” با بیست و 
یک زن بازیگر سینمای ایراِن قبل از انقالب آشنا می شویم. 
این زنان بازیگر از 1۹۳0 که اولین فیلم سینمایی ایرانی 
ساخته شد تا 1۹۷۹، به مدت ۵0 سال در سینمای ایران 

نقش آفرینی کرده اند.
فیلم  ایران، 1200  سینمای  سال،  این ۵0  مدت  در 
سینمایی تولید کرده است. در این صنعت ده هزار نفر 
مشغول کار بوده اند از جمله 110 کارگردان، 200 بازیگر 

مرد و 100 بازیگر زن.
مقصودلو از میان این تعداد بازیگر زن، 21 بازیگر که در 
۴۶۳ فیلم قبل از انقالب نقش اول را داشته اند، انتخاب 

کرده و پای صحبت های بسیاری از آنها نشسته است.
روح انگیز)صدیقه( سامی نژاد، ژاله علو، زینت مودب، 
شهال ریاحی، تهمینه، ایرن، پوری بنایی، فرزانه تائیدی، 
نیلوفر)شهین خلیلی(، کتایون، سوسن  ویدا قهرمانی، 
پروانه  غفاری،  سیمین  خوروش،  فخری  تسلیمی، 
معصومی، زری خوشکام، کبری سعیدی)شهرزاد(، شهره 
آغداشلو، مری آپیک، پرتو نوری عال و فهیمه راستکار در 
مقابل دوربین قرار گرفته اند و از آسیا قسطانیان، روفیا، آذر 
شیوا، فروزان و عصمت صفوی )اولین زن فارغ التحصیل 
رشته تئاتر( یاد می شود و نماهایی از فیلم های آنان به 

نمایش درمی آید.
سوسن تسلیمي در این باره مي گوید: »زمانی که در 
دوران جوانی این بازیگران را بر پرده سینما می دیدم، 
هرگز فکر نمی کردم که نفس حضور آنان بر پرده سینما، 
در آن فضای مرد/ پدرساالر، برای جنبش برابری طلبی 

زنان، چقدر مهم بوده است.
بدون اغراق اکثر آنها برای ورود به سینما، با مردان 
خانواده جنگیده بودند. یکی کتک خورده، یکی از فامیل 
طرد شده، یکی را به خانه راه نداده اند، حتی پسرعموی 
یکی از آنها با هفت تیر آمده تا این “لکه ی ننگ” را پاک 
کند، ولی آنها میدان را خالی نکرده اند. اولین زنان بازیگر 

واقعا بر لبه تیغ راه رفته اند.«
مصیبت هاي روح انگیز ـ اولین زن بازیگر سینمای 
ایرانـ  پس از حضور در فیلم دختر لر را از زبان خودش 

می شنویم و حیرت مي کنیم.
از شهال ریاحي و چک برگشت خورده تهیه کننده 
مي شنویم و به فرزانه تائیدي گوش مي کنیم که از زن 
ستیزي و کم انگاري کارگرداني حتي به بزرگي کیمیایي 
مي گوید. همان کیمیایي که دختران هم نسل من و نسل 
سوم روشنفکران به ظاهر فمینیست و حتي بورژوازي 

کارنامه او را مي ستایند !
از اولین بوسه داغ سینماي ایران توسط ویدا قهرماني و 
مصائب و حواشي تا پرتو نوري عال و توصیفي واقعي 
که به کلیشه نگاري زنان بازیگر پیش از انقالب اطالق 
مي کند. خطوطي مشخص و مرزکشي شده به نقش 

اولي ها که از رقاصه تا فاحشه را شامل مي شدند.
بازیگران  این  درصد   ۹0 از  بیش  شد  که  انقالب 
به ویژه زنان، ممنوع التصویر و از بیمه و بازنشستگی 
محروم شدند. آنها را برای بازجویی به دادگاه انقالب 
احضار کردند. هر کدامشان از بازجویی ها حرفی برای 
گفتن دارند. در دوره جدید هم بر لبه تیغ قرار گرفتند. 
سرنوشتي محتوم که در آن باز زن ستیزان و باال دستي ها 
با رنگ و لعابي تازه به نوائي رسیدند و قربانیان فیلم 
فارسي که همانا زنان بازیگر بودند جز تحقیر و شماتت 

و مجازات نچشیدند.
اما به این نقطه که مي رسد ایرن چه با حسرت اما 

معقول توصیف مي کند:
»ما قبیله بزرگی بودیم. عاشقانه با هم کار می کردیم. 
تا یک روزی کاروان ما در جایی توقف می کند. چون 
کاروان ساالر عوض شده. آن عده که موندیم دور هم 
جمع شدیم، کاروان حرکت کرد. ما گرد آتش مانده 
از کاروان نشستیم. سرمان را به هم تکیه دادیم و آروم 
گریستیم. آتش کاروان به خاکستر گرائید. خاکستر بر 
سرمان نشست. پیر شدیم همه، ولی غبار پای کاروانیان 

سرمه چشم ما.«
یا به نقل قول از ژاله: » زنان بازیگر مثل ریشه هایی بودند 
که نهال شدند، تنومند شدند، شاخه دادند، گل دادند و 
بازیگران بااستعداد امروزی همچون فاطمه معتمدآریا، 

نیکی کریمی، گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، لیال 
ما    ادامه  اینها  این گل ها هستند.  عطر   … حاتمی و 

هستند.«
فیلم لبه تیغ سرشار از نکته و یادآوري است که با 
ایران  سینماي  نسوان  بخش  بر  آنچه  مبسوط  تالشي 

گذشته را روایت مي کند.
سینماي قبل از انقالب تنها به دلیل روابط و ضوابط 
عوامل سینمایي و غضب مردان سینماگر نسبت به بانوان 
زیبا و با استعداد، یک محیط کاسب ساالرانه و سبیل 
پرورانه نبود، بلکه این بستر مفهومي و ماهیت ساختاري 
آن سینما بود که مسیر حرکت عوامل آن را سوق مي داد.
سینمایي که نقش زن در فیلمنامه هاي شاخص آن به 

عنوان معشوقه اغواگر نمود مي کند و از اسباب لودگي 
و ضعیفگي و بزم و طرب فراتر نمي رود. سینمایي که 
رفیع ترین نقطه آن موج نو نام مي گیرد و حاصل موج 
نو دختري است که به خاطر واژگاني چون عصمت و 
آبروي از دست رفته اش خودش را مي کشد و تنها یک 
مرد مي تواند از او و حیثیت اش دفاع کند نه خودش که 

آنقدر ضعیف و مفلوک بود.

از این نقطه سینماي ایران به دهه پنجاه پا مي گذارد، 
همچنان مردانه و شاپو به سر، اما نمي خواهد از بستر 
سیاسي اجتماعي هم عقب بماند، غافل از اینکه نمي توان 
در بزنگاه هنر و صنعت در آن دوره تاریخي حساس یک 
شبه مرزهاي سنت و مدرنینه را در هم کوبید. نمي توان 
یک شبه از زن روستایي به زن مرفه اروپا رفته اي رسید 

که تازه قبال روسپي هم بوده. 

این همان ماهیتي است که ناخودآگاه اجازه بالندگي به 
امثال آذر شیوا ها و گوگوش ها و نوري عال ها نمي داد. 
در تالش و استقامت و شهامت آنها نمي توان لحظه اي 
شک کرد، جنگیدن و یکي نشدن با آن بطن محکم و 
همین جسارت اینگونه زن بودن ها را باید با طالي تاریخ 

قاب گرفت.
همان گونه که در فیلم هم اشاراتي شد، سینماي بعد 
انقالب هم به گونه اي متفاوت با قلم و دست و صداي 
مردانه اي اداره شد. اما به گفته بهرام بیضائي پس از اتمام 
مسیري  در  فیلمنامه ها  مي آیند،  رو  زنان  دهه شصت 
معکوس ضد جاهلي و در ضدیت با ابتذال فارسي وار 

پیش مي روند و زنان در قامتي جدید ظاهر مي شوند.
در باب این تغییرات مي توان به اندازه داستان راستان 
نوشت و تحلیل داد؛ انقالب، جنگ، سالهاي سیاه عزا، 
فغان و محدودیت و رنگ باختن و رنگ عوض کردن، 
از جمله عواملي بودند که مسیر سینماي ایران و به تبع 

آن زنان بازیگر را تغییر داده و به سویي متفاوت کشاند.
حرف از پیشرفت و پسرفت هاي تکنیکال و حتي رشد 
شاخصه هاي بازیگري نیست؛ حرف از داستان محوري 
و دگردیسي هاي پایه اي است که بنیان این سینما را ریخته 

و ساخته است.
هفتاد  دهه  سال هاي  در  من،  عقیده  به  که  چند  هر 
نیز با تاکید اغراق آمیز بر روي نقش مادرانه، فداکار، 
صبور، مقاوم، همسر شهید، مادر جانباز و این دست 
فضاسازي هاي هدف دار، مجددا مسیر شکوفایي زنان را 

مسدود شد و اسیر مقاصد عمامه ساالرانه گردید.
امروز هم زنان در پشت دوربین ، در اتاق هاي گریم، 
در استودیوها و محافل سینمایي آزرده خاطر مي شوند، 
بارها خواندیم و شنیدیم و دانستیم که بسیاري از آنها 
براي حفظ شغل خود در سینماي مثال اسالمي و ارشاد 
محور امروز چه طعنه هاي جنسي و چه پیشنهادات کجي 
را تاب میاورند تا در عرصه بمانند. هنوز هم تیزي این 
تیغ برنده است، با وجود همه فعالیت ها و کنشگري ها، 
هنوز هم سایه مرد ساالري بر آسمان هنر هفتم ایران باقي 
مانده؛ هر چند ظهور فمینیسم هنري از اواخر دهه هفتاد 

مجال اش را تنگ کرده است.
ایراني  بازیگر  زنان  براي  نابرابري  بزرگترین  امروز 
حجاب اجباري است، ممضامین پخته و ادبیات درست 
جهان شمول سینماي ایران با حجاب همخواني ندارد، 
استعدادهاي درخشان، زنان کارگردان و فیلمنامه نویس 
و بازیگري که از دل همین محدودیت ها درخشیدند. نور 
بودند در دل ظلمت ؛ شکوفه در سینه خزان ؛ مرغي که پر 
و بال اش را شکسته اند تنها صدا برایش مانده که خوش 

الحاني کند.
امروز این تیغ از نقطه اي دیگر است که مي شکافد؛ 
دیالوگ هاي  به  باورمندي  کردن  القا  امروز  حسرت 
را  اجتماعي  رستگاري  مضامین  که  است  درخشاني 
شامل مي شود اما از زبان بازیگري که یک شال شل و 
وا رفته به سر دارد. اویي که مثل من و تو چاره ندارد.  
در واقع قوانین ضد زن و نا عادالنه اینجا از سینما فراتر 
رفته و به همه جامعه تعمیم داده شده شاید اینگونه است 
که با این حجم از خفگي، زنان کوچه و خیابان ، زنان 
بازیگر را بهتر درک مي کنند و درجات همذات پنداري و 

همگون سازي اجتماعي شدت یافته است .
زنان سینماي پس از انقالب با وجود تمامي آزادي هاي 
اجتماعي و فضاي باز هنري، از جایگاه انسان محور و 
شهروندگونه به دور بودند، از مضامین اصلي زندگي 
اجتماعي و خاستگاه هاي بشري نیز بسیار دور تر.  با 
دامن کوتاه و رقص و آواز با ظاهري رها مي رقصیدند و 
مي خواندند، اما هیچ کدام از این معیارها ذره اي به تجربه 
مطلوب آنها اضافه نکرد، هیچ کدام از این شاخصه ها 
بیانگر تعالي روح زنانگي و پیشرفت برابري جنسیتي 

نبود.
البته به این مهم نیز باید اشاره داشت که سینماي ایران 
و جایگاه زنان مسلما بدون وجود انقالب سال ۵۷ البد 
دستخوش تغییرات و پیشرفت هاي متفاوتي مي شد که 
مي توان استدالل کرد و گمانه زني کرد اما  حتما از شرایط 

امروزي دور بود.
از دختر لر تا فروشنده، از ویدا قهرماني تا گل شیفته 
فراهاني؛ قساوت ها و نابرابري هایي که به زنان بازیگر شد 
و رنجشي که آنان از جامعه خود به دوش کشیدند هنوز 

به انتها نرسیده است.
هر کدام از زنان بازیگر سینماي معاصر ایران نمایانگر 
و نماد نسل هاي مهجور زنان این سرزمین هستند. هر 
چه مادران ما و خود ما تجربه کردیم به صورت کیفي 

و نسبي در آینه تجربیات هنرمند زمانه متبلور مي شود.
دارایي بزرگ ما هستند و ما بزرگترین دارایي آنها؛ کاش  
قدردان باشیم و بیاموزیم، کاش فراموش نکنیم و به یاد 

آوریم.

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
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41751&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4033&Status=2
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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- روبروی رئال در ساختار اندیشه است - نام قدیم شهر 

گرگان
2- محکم کردن - بلند نظري

3- باب روز - شکست خورده - راه آذري - حرف فاصله
4- در دل افکندن - محموله - دوستان

5- در امان - حرکات صورت - مبارزه
6- شکننده - از کوه هاي مهم ایران - آشیانه مرغ

7- حافظه کامپیوتري - دیو شاهنامه
8- واحد سطح - از شهرهاي کرمان

9- نسل پنجم - اثر دانیل استیل
10- سود حرام - درگذشتن از گناه - سالح کاشتني

11- امروزي - مرکز ویتنام - شتر بي کوهان
12- اندیشه شیطاني - قوچ - دارایي سابق

13- شیره خرما - تقویت رادیویي - صداقت - منقار کوتاه
14- خاکروبه و آشغال - دانه به دانه
15- گداي دوره گرد - عمده فروش

عمودي :
1- پایتخت قزاقستان - دماسنج

2- شجاع - وجب
3- اشاره به دور فرنگي - انیس - حقه - تولد

4- وزیر ملعون خشایارشاه - جاي بازگشت - درخت انار
5- سنگ تابان - حصیر - پوست کن

6- لغزنده - آقا - گله - میوه تابستاني
7- از عوارض چشم - اسهال - عالمت جمع

8- قابله - کمر بند مسیحي
9- زهر - اثر آلفرد دوموسه - پدر چنگیز

10- نوعي خواهر و برادر - خوراک ساعت - رفوزگي - 
اسب نجیب

11- حکایتگر - لوچ - گاز مرداب
12- آگهي - بي خطر - حکومت غیر مذهبي

13- صنم - بیعانه - آرزوها - رمزینه
14- فرق سر - جناح راست

15- خمیازه - مقصر

شرمنده! من سیاسی نیستم! 

این جمله که »من سیاسی نیستم« را فراوان شنیده ایم. 
البته هستند افرادی که این سخن را به کار می برند اما 
در بزنگاه هایی، سیاسی می شوند و برای مثال مردم را 
دعوت به رای دادن به عنوان یک اکت سیاسی و یا 

اعتراض به غرب می کنند.
روی سخنم با آن ها نیست که در عین سیاسی نبودن 
برای خنده های خنک ظریف ضعف می کنند و یا برای 
رشادت! قاسم سلیمانی هورا می کشند بلکه می خواهم 
با کسانی سخن بگویم که نسبت به رخدادهای سیاسی 

کامال بی تفاوت هستند.

گزاره  خبری »من سیاسی نیستم« الاقل می تواند دو 
معنا داشته باشد. یک معنای آن این است که من به 
هیچ وجه »تمنای کسب قدرت« ندارم. فرد سیاسی در 
این مفهوم تالش می کند تا به هرم قدرت وارد شود 
که از این طریق برای مثال به خلق خدمت کند و امور 
مملکت را به سامان. چنین فردی از نقطه ای می آغازد، 
جد و جهد می ورزد تا در نهایت به شیوه ای دموکراتیک 
و یا غیردموکراتیک به قدرت دست می یابد و حتی 
نهایت شاهد  در  و  نرسد  به جایی هم  است  ممکن 

قدرت را در آغوش نگیرد.
در این معنای »سیاست«، می شود اهل سیاست نبود. 

یعنی فرد همان گونه که برای مثال غذاهایی را دوست 
سالمت  و  ندارد  قدرت  کسب  به  نیز  میلی  ندارد، 
اخالقی و روانی را به تعبیر سعدی در »بر کنار«  بودن 
می داند هر چند در دریای سیاست غوطه وربودن را پر 
از منافع می بیند. اگر معنای »من سیاسی نیستم« به این 

معنا باشد، کامال معنای متین و قابل فهم است.
اما هستند افرادی که تا با آن ها سخن از ریزگردهای 
خوزستان می گوییم و یا از بی آبی  که عن قریب ایران 
را به جنگی تمام عیار می کشاند و یا از آلودگی هوای 
تهران که شهر را به ویرانه ای تبدیل خواهد کرد و یا 
از پارازیت هایی که به گفته ی خود مسووالن، سونامی 
سرطان با خود به همراه آورده است و یا از حق طالق 
زنان که از آن ها سلب شده است، واکنش شان این است 
که »عزیز من! من سیاسی نیستم و اعصابم را بابت این 

چیزها داغان نمی کنم«.

در این جا دیگر »گزاره ی من سیاسی نیستم« به آن 

معنا نیست که من تمایلی به کسب قدرت ندارم تا از 
این طریق مشکالت جامعه را حل کنم بل که معنای 
دقیقش این است که من دغدغه ی اجتماعی ندارم و 
موضوعاتی مانند عدالت و آزادی و بهروزی جامعه به 

تعبیر خودمانی برایم کشک است.
تمامیت خواه  نظام  که  آن جا  از  که  می دانم  را  این 
و  خصوصی  شئونات  تمامی  در  اسالمی  جمهوری 
عمومی شهروندان مداخله کرده است به یک معنا هر 
کجا که پا بگذاریم رد پایی از ارباب قدرت ِ بادآورده 
را می بینیم اما راه ِ »بر سالمت « بودن، لزوما »بر کنار« 

بودن نیست.
زیستی  محیط  مشکالت  دور  چندان  نه  روزگاری 
و آلودگی هوا و بی آبی و فقر گسترده، با شهروندان  
نگون بخت ایرانی کاری خواهد کرد که همه با هم به 
ورطه  نابودی کشیده می شویم و راه حل نابود نشدن ما 
این است که در عین سیاسی نبودن به معنای عالقه مندی 
به کسب قدرت نداشتن، پروای آبادانی کشور و زندگی 

جمعی را داشته باشیم.
نام این امر سیاسی بودن نیست بل که نامش »مسوولیت 
شهروندی« است و کسی که چنین مسئولیتی را احساس 
نمی کند به او انسان غیرسیاسی نمی گویند، بل که نامش 
انسانی است که هنوز وارد مرحله  شهروندی و تمدن 
نشده است. بگذریم از این که به تعبیر سعدی که بنی آدم 
را اعضای یک پیکر می داند که درد دیگران را درد خود 
می دانند چنین انسانی از پیوندهای اجتماعی و انسانی 

نیز به دور خواهد بود.

بهراد مهرانی - کنشگر سیاسی:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:55  - FEB, 24 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 55  - آدینه  24  فوریه  2017

www.iranshahrnewsagency.com

telegram.me/
iranshahrnewsagency

خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

در دنیای علوم و فنون:

اعزام ربات های کاوشگر ناسا به قطب جنوب
از  زمین،  کره  از  غیر  جایی  در  حیات  یافتن 
آرزوهای دیرین بشر بوده است، اما حاال دانشمندان 
ناسا، در حال تالش برای  سازمان فضایی آمریکا، 
آنهم در  یافتن نشانه های آن در کره زمین هستند. 

قطب جنوب.
فکر  ناسا  محققان  تایمز،  ساینس  گزارش  به 
در  مخفی  رازهای  گشودن  است  ممکن  می کنند 
از حیات در  برف های قطب جنوب، شواهد قوی 

خارج از کره زمین به آنها دهد.
آتشفشان  فعالیت های  به  ناسا  عالقه  اصلی  دلیل 
»ماه  در  آینده  کشفیات  برای  شدن  آماده  اِرِباس، 
یخی« مشتری یعنی اروپا است. آنها در حال آماده 
عالئم  جستجوی  برای  کاوشگر  ربات های  سازی 
حیات در این سیاره کوچک هستند و قطب جنوب 

می تواند زمین آزمایشی خوبی برای آنها باشد.
دانشمندان  گلکسی،  دیلی  وب سایت  گزارش  به 
ناسا به دقت فعالیت های این آتشفشان را زیر نظر 
در  را  میکروسکپی  زنده  ارگان های  آنها  دارند. 
فضای داخلی پیدا  کرده اند و سعی در جمع آوری 

اطالعات با چند ابزار مختلف را دارند.
قطب جنوب  از کشف  قرن  سه  از  بیش  آنکه  با 
یخ  و  برف  زیر  مدفون  قاره  این  اما  می گذرد، 
ناشناخته ترین  و  عجیب ترین  از  یکی  همچنان 

بین المللی،  توافق های  طبق  است.  زمین  کره  نقاط 
کشورها فقط حق دارند برای تحقیق از زمین این 
بسیاری  محققان  و  دانشمندان  کنند.  استفاده  قاره 
سال ها صرف شناخت عجایب آن کرده اند و یکی 
از این عجایب کوه اِرِباس، تنها آتشفشان فعال در 

جنوبی ترین نقطه کره زمین است.
است  ممکن  اِرِباس،  کور  که  می گوید  ناسا  حاال 
دروازه ای برای شناخت دنیای دیگری باشد. ارتفاع 
مرکز  عنوان  به  که  رز،  جزیره  به  نسبت  کوه  این 

و  است  متر   ۳۷۹۴ می شود،  شناخته  جنوب  قطب 
تقریبا تمام سال زیر برف و یخ مدفون است.

آتشفشان هایی  بقیه  با  آتشفشان  این  تفاوت  اما 
موجود در کره زمین، بخش زیرین آن یعنی اتاقک 
مرکزی است حالیکه در بقیه آتشفشان ها این بخش 
اِرِباس،  کوه  در  شده،  ساخته  مذاب  سنگ های  از 
این بخش از سنگ ها و صخره ها جامد و سرد پر 
همان  که  تفتالی،  حجره  به  دسترسی  راه  که  شده 

بخش مواد مذاب است، را مسدود کرده است.

نسل ماموت های پشمالو چهار هزار سال قبل منقرض 
شده است. اما حاال دانشمندان می گویند که با استفاده 
از روش های مهندسی ژنتیک ممکن است موفق به احیا 

کردن این جانور باستانی شوند.
دانشگاه  در  علمی  گروه  یک  گاردین،  گزارش  به 
معکوس،  مهندسی  با  کنند  می  تالش  که  هاروارد 
حیوانات منقرض شده را احیا کند، تنها دو سال با خلق 
یک جنین که خصوصیات ماموت پشمالو را دارد و 
قرار است در رحم یک فیل آسیایی رشد کند، فاصله 

دارد.
این  در  مشغول  دانشمندان  از  چرچ،  جورج  دکتر 
پروژه می گوید: »هدف ما خلق یک جنین ماموت-فیل 
است. البته این بیشتر شبیه به یک فیل خواهد بود که 

برخی از خصوصیات ماموت را هم دارد.«
از خصوصیات مخصوص ماموت ها که این جانور 
زیر  زیاد  چربی  کوچک،  گوش های  داشت،  خواهد 
پوست، موهای بلند کرک دار و خونی که با مناطق سرد 

سازگار است، خواهد بود.
این  سلول های  خلق  به  موفق  دانشمندان  کنون  تا 
جانور شده اند. قدم بعدی ساخت جنین است. البته 
آنها می گویند که هنوز راه طوالنی و سال های زیادی 
تا خلق یک موجود زنده از این طریق باقی مانده است.

از زمان آغاز این پروژه در سال 201۵، محققان بر 
تعداد اصالحات ژنتیکی که باعث تفاوت بین فیل و 
ماموت می شود افزوده اند و حاال تعداد این تغییرات 
از 1۵ به ۴۵ رسیده است. دکتر چرچ می گوید ایجاد 
تغییراتی مثل گوش کوچک یا چربی زیر پوستی به این 

علت ممکن شده که آنها توانستند ژن های مربوط به 
آنها را شناسایی کنند و با مهندسی معکوس ژنتیک آنها 

را دوباره در سلول های فیل ها بازسازی کنند.
قرار  ابتدا  در  آنکه  با  نیوز،  سی  بی  ان  گزارش  به 
این جنین دوگانه در بدن یک فیل ماده آسیایی  بود 
رشد پیدا کند، اما از آنجا که نسل این فیل ها هم در 
معرض انقراض است، دکتر چرچ و تیمش از یک رحم 

مصنوعی استفاده خواهند کرد.
با آنکه دکتر چرچ و تیمش عقیده دار ند روش های 
دستکاری ژنتیکی می تواند باعث نجات و حفظ نسل 
حیوانات در حال انقراض، مانند فیل آسیایی شود، اما 
تالش هایی از این دست، نگرانی های اخالقی را هم به 

دنبال دارد.
دکتر ماتیو کاب، از دانشگاه منچستر عقیده دارد که 

ماموت ها فقط یک سری ژن نیستند. »آنها موجودات 
اجتماعی بودند. مثل فیل های زمان مدرن. وقتی یک 
جانور ماموت-فیل متولد می شود آنوقت چه اتفاقی 
می کنند؟«  استقبال  از وی  فیل ها  آیا  می افتد؟  برایش 
نگرانی دیگری که کاب به آن اشاره می کند این است 
که اگر این موجود در یک رحم مصنوعی رشد کند و 
متولد شود، آن وقت تمام تعامالت قبل از تولد را که 

هر جنین با مادر دارد از دست خواهد داد.
ماموت های پشمالو در اواخر عصر یخبنداندر مناطقی 
که حاال به اسامی اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی 
خوانده می شوند، زندگی می  کردند.دانشمندان معتقدند 
که تغییرات اقلیمی و گرم شدن دمای زمین بعد از عصر 
یخبندان و همینطور شکار آنها توسط انسان های اولیه 

باعث انقراض نسل آنها شده است.

مقامات شهر دوبی امیدوارند که تا اوایل تابستان پرواز 
پهپادهای با سرنشین در این شهر تبدیل به یک امر 

عادی شود.      
امارات متحده عربی قصد دارد دوبی را تبدیل به یکی 
از اولین شهرهای »دنیای آینده« کند. استفاده از پهپاد 
EHang 18۴ که ساخت کشور چین است و یک 
پرواز آزمایشی به دور برج العرب، برج معروف شهر 

دوبی داشته، یکی از این اقدامات است.
به گزارش شبکه خبری سی بی اس مدیر آژانس راه 
و ترابری دوبی می گوید که این پهپاد یک مدل آزمایشی 
نیست و آنها آن را در آسمان دوبی امتحان کرده اند. اما 
سوال اساسی این است که آیا این پهپادها- که شکلی 
شبیه به تخم مرغ دارند، آیا واقعا جایگزین تاکسی ها و 
وسایل حمل و نقل در شهر شلوغی مثل دوبی خواهند 

شد؟
پاسخ مسئوالن راه و ترابری دوبی به این سوال مثبت 
است. این پهپادها توانایی حمل مسافرینی با وزن تقریبا 
110 کیلو و یک چمدان کوچک را دارند. صندلی های 
این پهپاد تک سر نشین شبیه صندلی های ماشین های 
مسابقه ای است. وقتی مسافری سوار می شود، کافی 
است که فقط آدرس را در صفحه ای دیجتالی که مانند 
آیپد است، وارد کند. بعد از آن پرواز خود به خود آغاز 

می شود.
این پهپاد که با باطری کار می کند )و هر شارژ آن 

نیم ساعت عمر دارد( می تواند مسافت پنجاه کیلومتر را 
پرواز کند. سرعت این پهپاد به 1۶0 کیلومتر در ساعت 
می رسد، اما مسسولین می گویند که سرعت مجاز آن 

برای پرواز در آسمان دوبی 100 کیلومتر خواهد بود.
پهپاد EHang 18۴ به اینترنت ۴G متصل است و 
اتاق  در  متخصصان  از  گروهی  توسط  آن  پروازهای 

کنترلی در روی زمین کنترل می شود.
امارات متحده عربی مدتهاست در حال تالش برای 
درآمیختن فن آوری های روز با زندگی روزمره ساکنان 
این کشور است. حاکم دوبی، شیخ محمد بن رشید ال 
مکتوم، سال گذشته اعالم کرده بود که تا می خواهد 

مسافرت های  درصد  پنج  و  بیست   ،20۳0 سال  تا 
درون شهری ساکنان دوبی با خودروهای بدون راننده 
بدون  خودروهای  حاضر  حال  در  گیرد.  صورت 
سرنشین و جعبه مانند EZ10، ساخت شرکت ایزی 
برج  بلندترین  الخلیفه،  برج  اطراف  فرانس، در   مایل 

جهان، در رفت آمدند.
در همین راستا، مسئوالن دوبی با شرکت هایپرلوپ، 
که مقر آن در لس آنجلس است و قطارهای با سرعت 
بسیار باال می سازد، هم وارد مذاکره شده تا به بررسی 
امکان ساخت تونلی برای تردد این قطار بین ابوظبی و 

دوبی بپردازد.

تسال اس P100D مدل 201۷ در تست  نشریه  معتبر 
موتورترند توانسته در زمان نزدیک دو ثانیه )2.2۷( ثانیه 

به سرعت 100 کیلومتر در ساعت دست پیدا کند.
این در حالی است که به تازگی شرکت دیگری با نام 
فارادی فیوچر با رونمایی از اف اف ۹1 با قدرت 10۵0 
اسب بخار، پرشتاب ترین خودرو برقی جهان با شتاب 

صفر تا صد 2.۳۹ ثانیه را معرفی کرده بود.

سوپر  از  بسیاری  از  تسال  جدید  برقی  خودرو 
بنزینی مانند برخی محصوالت فراری ،  خودروهای 

المبورگینی، مک الرن و پورشه هم پرشتاب تر است.
شتاب اولیه این خودرو باور نکردنی است سرعت 
این خودرو از حاال سکون در مدت کمتر از یک ثانیه 
به ۵0 کیلومتر در ساعت می رسد یعنی تنها در یک 

چشم بر هم زدن.

در  ترتیب  به  توانسته  تسال  انجام شده،  تست  در 
 ۶۴ سرعت های  به  ثانیه   1.۷ و  ثانیه   1.۳ زمان های 
کیلومتر در ساعت و 80 کیلومتر در ساعت دست پیدا 
کند. همچنین تسال اس P100D مسافت ۴00 متر یا 
یک چهارم مایل را در زمان 10.۵ ثانیه و با سرعت 201 

کیلومتر در ساعت به پایان رسانده است.
نیروی محرک برای چرخ های جلو توسط یک موتور 
الکتریکی تأمین می شود که قدرتی معادل 2۵۹ اسب 
بخار و گشتاوری برابر ۳0۷ نیوتون متر ایجاد می کند، 
درحالی که نیروی محرک محور عقب توسط موتوری 
با قدرت ۵0۳ اسب بخار و گشتاور ۷1۴ نیوتون متر 

تأمین می شود.
هم  ساعتی  کیلووات   100 لیتیوم-یونی  باتری های 
توان الزم برای موتورهای این خودرو را تامین می کنند.

احتمال بازگشت ماموت های پشمالو

دوبی نخستین شهر با پهپادهایی به عنوان تاکسی

تسال دوباره رکورد شکست

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&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

event@08.net رویدادهای هفته:

 از آدینه 24  فوریه 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.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=7d924b0a-f3d0-48bc-a6d5-5fa40a7cab31
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=53f17764-f5c9-4f93-bb16-3acd6785365a
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=85b0f1b8-b787-41b8-8f19-1b6372744a17
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=85b0f1b8-b787-41b8-8f19-1b6372744a17
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

ایران  علیه  »اتحاد  سازمان  تبلیغاتی  پوسترهای  روی  بر 
هسته ای« )UANI( که در ده ها نقطه پر رفت و آمد شهر 
نیویورک به ویژه در محدوده  مقر سازمان ملل متحد نصب 
شده، در زیر تصاویر خمینی، خامنه ای، ظریف و روحانی 

نوشته شده است:
»ایران، شعار »مرگ بر امریکا« می دهد. ایران، امریکایی ها 
ایران، مسوول مرگ شهروندان  به گروگان می گیرد  و  را 
و  امریکا  با  تجارت  از  بردن  از سود  قبل  است.  امریکایی 

متحدانش، ایران باید شعار نفرت  آور و مرگ بار خود را کنار 
بگذارد. چرا که »مرگ بر امریکا« یعنی »مرگ بر شهروندان 

امریکایی«.«
یک  که   )UANI( هسته ای«  ایران  علیه  »اتحاد  سازمان 
است،  اسالمی  با جمهوری  مبارزه  زمینه  در  البی کوشنده 
در ماه آوریل 2012 نیز از صندوق بین المللی پول خواسته 
بود تا ضمن مسدود کردن حساب جمهوری اسالمی در این 

صندوق، عضویت دولت ایران را به حالت تعلیق در آورد.

کارزار تبلیغاتی »اتحاد علیه ایران هسته ای« 
در خیابان های نیویورک

55

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=38752&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

