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ای مرد  ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

مرگمشکوکیکشهروند
ایرانیتباردرنیویورک
جشنواره فیلم های ایرانی در
پایتختآمریکابرگزارشد
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کوششبرایمقابلهباالبیجمهوری اسالمی در آمریکا:

نامه نود چهرهایرانیآمریکاییبه
کنگرهبراینظارتبرصدایامریکا

رونداخراجمهاجرانغیرقانونی
از آمریکا تسریع شد
چالشپیرامونفروش
ماریجوآناهمچنانادامهدارد
تغییراتیدرنحوهمحاسبه
مالیات بر ارث در سال 2018
انعام دادن در UBERقانونمند
میشود
بازخواستششمعلمبرای
تمسخراعتراضاتدانشآموزی
قربانیایرانیتصادف
وودلندهیلزجانباخت
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

نزدیک به نود چهره سرشناس
ایرانی مقیم آمریکا در اعتراض
به آنچه روند فعالیت البیگری
گروههای خاص ایرانی تبار ،در
راستای تنزل منافع دراز مدت آمریکا
در ایران و سو استفاده از بخش
فارسی صدای آمریکا در راستای
تثبیت حکومت مذهبی ایران خوانده
شده ،طی نامهای به کنگره ایاالت
متحده خواستار رسیدگی به این
موارد شدند.
در این نامه که به تاریخ  ۷فوریه
 2017و خطاب به اد رویس (Ed
 )Royceنماینده کنگره و رییس
کمیته روابط خارجی مجلس
نمایندگان ایاالت متحده نوشته شده،

اما در  20فوریه  2017نسخهای از
آن در اختیار خبرگزاری ایرانشهر
قرار گرفتهاست نوشته شده:
با توجه به این که انتقال قدرت
تاکنون در واشنگتن تکمیل شده،
زمان آن فرا رسیده است که بازبینی
کاملی از سیاستهای آمریکا در قبال
جمهوری اسالمی صورت پذیرد.
ما به عنوان آمريكاييانی با میراث
ایرانی و یا ایرانی تباران دوباره
اندیشيدن در این مورد را ضروری
میبینیم چرا که نخستین گام در
شناخت نگاه پرزیدنت ترامپ به
موضوع قراردادن منافع امنيتی امريكا
در اولویت به هر موضوع دیگری
است.

مشخصا ما در این رابطه این نامه
را نگاشتهایم که دادرسي کنگره را
برای کوششهای رژیم تهران برای
تاثیرگذاری بر سیاستهای آمریکا
و دیپلماسی عمومی آن در مورد
ایران درخواست كنيم .تقاضای ما
این است که شما تحقیقاتی را در
مورد تمامی کوششهای البیگرانه
گروههای ایرانی امریکایی که
ظاهرا در جهت منافع جامعه ایرانی
آمریکایی است ولی در حقیقت در
جهت تنزل منافع دراز مدت امنیتی
آمریکا در ایران و همسایگان آن
است ،انجام دهيد.
ادامه در صفحه 2

باکشف جدید ناسا احتمال وجود حیاتفضاییقوت گرفت

ستارهشناسان برای نخستینبار ستارهای کشف
کردهاند که هفت سیاره زمینگونه دور آن میچرخند.
ستارهشناسان بهدنبال عالئم حیات در این سیارهها هستند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،گروهی از
ت زمینگونه را
دانشمندان ناسا خبر کشف این سیارا 
روز چهارشنبه  22فوریه  2017اعالم کردند.
این هفت سیاره  ۳۹سال نوری با زمین فاصله دارند
و در صورت فلکی «دلو» واقع در کهکشان راه شیری
هستندکه احتماال نزدیکترین موقعیت زیستی تا کنون
شناخته شده به زمین است.
دانشمندان ناسا میگویند باید جو این سیارهها را
بررسی کنند تا ببینند آیا برای گونههایی از حیات مناسب
است یا نه.
بهار گذشته ،دانشگاه میشل گیون بلژیک خبر از کشف
سیاره زمینگونه داده بود که به دور ستاره کوتوله

سه
این هفت سیاره در مقایسه با سیارات زمینگونه دیگر ،درمییابند که آیا حیاتی در آنجا یافت خواهد شد یا نه.
تراپیست ۱-در گردش هستند .اکنون شمار این سیارهها
در مناسبترین «محدوده دمایی» قرار دارند؛ به عبارت برای نمونه میتوان گفت وجود ترکیبی از متان ،اکسیژن
زمینگونه به هفت رسیده است که دور این کوتوله
دیگر نه آن قدر سرد هستند و نه آن قدر گرم؛ دمایی که یا اوزون ،و دیاکسیدکربن نزدیک به یقین از گونهای از
میچرخند.
حیات برای ظهور به آن نیازمند است.
حیات حاصل شده است.
همه این کرهها تقریبا اندازه سیاره زمین هستند و به
این هفت سیاره خیلی نزدیکتر از زمین خودمان به
با این حال دو سیاره  Eو  Fدر این سامانه فراخورشیدی
احتمال زیاد از صخره و سنگ تشکیل شدهاند.
خورشید هستند اما چون ستاره کوتوله تراپیست ۱-خیلی از شانس باالتری برای حیات برخوردارند.
آموری تریود یکی از دانشمندان این گروه تحقیقاتی
کمتر از خورشید ما دما دارد و پرتوهای رادیواکتیواش دانشمندان معتقدند تا سال  2030انسان با تمدنهای
میگوید اکنون «گام مهمی برای پیدا کردن حیات در
هم ضعیفتر است ،دمای سطح این کرهها بین صفر تا غیر زمینی و موجودات هوشمند فضایی مواجه خواهد
آنجا» برداشته شده است.
 ۱۰۰درجه سانتیگراد در نوسان است.
شد .با اینکه این ادعا کمی دور از ذهن به نظر میرسد اما
منظومه تراپیست ۱-تا کنون رکورددار بیشترین سیارات
این دانشمندان با بررسی ترکیبات شیمیایی این کرهها به گفته دانشمندان کامال واقعبینانه است.
زمینگونه است ،که تاکنون کشف شده است.

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

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

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:55 - FEB, 24 , 2017

در کانون خبر:

سنديكاى نويسندگان آمريكايى جایزه ژان رنوآر  2017را
به شادروان کیارستمی اهدا کرد

سندیکای نویسندگان آمریکایی در اقدامی کم سابقه
جایزه ژان رنوآر  2017این نهاد را طی مراسمی با
شرکت کلیه اعضای رسمی و مهمانان ،در  19فوریه
 2017به عباس کیارستمی کارگردان و فیلمساز فقید
ایرانی اهدا کرد.
در این مراسم ضمن اعالم اسامی برندگان
بخشهای گوناگون جوتیز  2017سندیکای
نویسندگان آمریکایی از عباس کیارستمی فیلمساز
فقید ایرانی یاد شد و با اهدای جایزه ژان رنوآر
به عباس کیارستمی از وی برای دستاورد فیلمنامه
نویسی بینالمللی تجلیل شد.
سندیکای نویسندگان آمریکایی برای معرفی
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.
فرزند او احمد کیارستمی در لسآنجلس دریافت جنگ جهانی دوم به آمریکا رفت و در هالیوود
به فیلمسازی ادامه داد و در سال  ۱۹۴۶به تابعیت
هاوارد رادمن رییس انجمن نویسندگان شاخه غربی کرد.
از کیارستمی به عنوان یکی از نادر هنرمندانی که جایزه ژان رنوآر همچنان که از نامش پیداست به آمریکا درآمد.
درکی ویژه از جهان داشت یاد کرد .وی کیارستمی یادبود ژان رنوآر کارگردان آمریکایی فرانسوی اهدا آخرین فیلم رنوار در سال  ۱۹۶۹به نمایش آمد و
او بعد از آن بیشتر به نوشتن رمان و خاطرات خود
را پدر بنیانگذار سینمای جدید ایران خواند که می گردد.
اکنون تاثیر آثار و زندگیاش در سراسر جهان طنین رنوآر با دیدن فیلمهای چارلی چاپلین به سینما پرداخت .دی که سالهای پایانی عمر در بورلی هیلز
انداخته است.
عالقه پیدا کرد .در دهه سی میالدی فیلمهای زندگی میکرد و در همین شهر نیز از دنیا رفت و
جایزه ژان رنوآر  2017برای عباس کیارستمی را درخشانبرای سینمای فرانسه ساخت .او هنگام اکنون جایزه رنوآر به یاد او اهدا میشود.
ادامهازصفحهاول:

نامهیکصدچهرهایرانیآمریکاییبهکنگرهبراینظارتبرصدایامریکا

ما هم چنین درخواست می کنیم شما یک پرس و
جو را در مورد بخش فارسی صدای امریکا را انجام
دهید که بودجه سرسام آور آن از هر بخش دیگر
صدای امریکا بيشتراست .موارد متعددی وجود داشته
که برنامه های بخش فارسی صدای امریکا در تایید
رژیم مذهبی ایران بوده است .ما براین باوریم که
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 آمادهایم.
نگارندگان نامه به رییس کمیته سیاست خارجی
مجلس آمریکا ،متن اصلی این نامه و لیست
امضاکنندگان آن را برای رویت عمومی قابل دسترس
قرار دادهاند .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
 ....و Masjoodi
اسامی دیگر امضا کنندگان را در خبرگزاری
ایرانشهر دنبال کنید.
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در کانون خبر:

مرگمشکوکیکشهروندایرانیتباردرنیویورک

منابع پلیس نیویورک روز پنجشنبه شانزدهم فوریه
 2017اعالم کردند ،جسد یک ایرانی یهودی را در
فروشگاه جواهرفروشیاش در محله  TriBeCaدر
منطقه منهتن پایین کشف کردهاند .پلیس به مرگ این مرد
مشکوک است و احتمال میدهد که قتلی رخ داده باشد.
به گزارش وبگاه سرویس خبری  ،YWNجسد مرد
یهودی ایرانیتبار 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 گفتهاند 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
شده
کشته
پلیس با کمک کلیدی که برادر مرد
دور گردنش بسته شده بود.
آنها داد به محل فروشگاه مرکزی طال و الماس در کارشناسان پلیس نیویورک بر این باورند که مرگ آقای
منهتن نیویورک رفتند و در داخل بخش تاسیسات این قولیان طبیعی نبوده است و پزشکی قانونی نیز هنوز علت
فروشگاه ،جسد آقای «امید قولیان»  43ساله را یافتند ،در مرگ را بطور رسمی اعالم نکرده است.
حالیکه دو بند پالستیکی زیپی ویژه بستن سیم و کابل به 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 میگوید 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
که سال گذشته در گذشت .و شامل تقریبا تمامی
فیلمهای آقای کیارستمی میشود که برای گرامیداشت
زندگی اش نمایش داده میشوند.
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 ویژگیهای فیلمهای
کیارستمی این است که میتوانی بارها تماشا کنی و
هر دفعه یک نکته جدیدی در آنها بیابی».
در بین فیلمهایی که در یک سال گذشته به پرده
سینما رفته اند ،فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی نام
آشنایی است .تام ویک میگوید 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  ۱۰سال است که جشنواره فیلم
ایرانی اسمیت سونین را ترتیب می دهد و فیلم ها را

درک میکنند و از تماشای آن لذت میبرند .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
دقیقه و  ۱۵ثانیه با عباس کیارستمی» که سیف اهلل
صمدیان در مورد عباس کیارستمی تهیه کرده به پایان
میرسد.
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.

جشنوارهفیلمهایایرانیدرپایتختآمریکابرگزارشد

به گونه ای انتخاب می کند تا تصویر کلی و درستی از
ایران معاصر و صنعت فیلمسازی کشور را ارائه دهند.
وی گفت« :توزیع کنندههای فیلم در ایران را
میشناسم و با هم زیاد همکاری کردیم .خیلی از
مواقع خودشان فیلمهایی را پیشنهاد میکنند .من
هم خود جشنوارههای فیلم را دنبال میکنم تا ببینم
واکنش مردم به فیلمها چطور است .هدفم این است
که فیلمهایی را نشان بدهم که مردم از ایران انتظار
دارند اما گاه فیلمهایی 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 میکنند؛ طنزش را

رونداخراجمهاجرانغیرقانونیازآمریکاتسریعشد

وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده دو دستور
جداگانه در ارتباط با کلیات اجرای فرمان اجرایی
ریاست جمهوری برای برخورد با مهاجرت
غیرقانونی و اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی از
کشور ،صادر کرده است.
در این اسناد ،که روز سه شنبه توسط جان کلی
وزیر امنیت داخلی آمریکا صادر شد ،فهرست
گسترش یافته اولویتهای مرتبط با مهاجرانی
که با حکم اخراج فوری از کشور مواجه هستند،
خالصهای از طرح استخدام هزاران نیروی انتظامی

جدید ،و نیز اختیارات مسئوالن مربوطه برای
اجرای قوانین مهاجرتی تشریح شده است.
تاریخ اجرای دستورالعملهای جدید «فوری» ذکر
شده و در همچنین در این یادداشتها به صراحت
ذکر شده است که «پرسنل (این) وزارتخانه باید
قوانین مهاجرتی ایاالت متحده در مورد همه اتباع
خارجی که مشمول اخراج از کشور میشوند را
وفادارانه به اجرا در آورند».
در این یادداشتها ،تشدید عملیات برخورد با
مهاجرت غیرقانونی ،تعریف اتباع بیگانه خالفکار،
و در عین حال کاهش تعداد مناطق به اصالح
«امن» که مهاجران غیرقانونی در آنها بدون نگرانی
از برخورد قانونی اقامت دارند ،و همچنین فهرست
قوانین انتظامی محلی برای اجرای سیاستهای
مهاجرتی فدرال تشریح شده است.
بر اساس فرمان جدید ریاست جمهوری ،که حکم
قانون را برای دستگاههای دولتی دارد ،ماموران
فدرال دیگر قادر نخواهند بود مهاجرانی غیرقانونی
که در معرض اخراج قرار دارند را از اجرای حکم

اخراج معاف کنند؛ مگر در مورد آنهایی که در
سنین کودکی وارد آمریکا شده و تحت حمایت
قانونی با همین عنوان قرار دارند.
در این اسناد ،که خبر مربوط آن برای نخستین
بار در روز جمعه رسانهای شد ،تنها یک استثنا
ذکر شده و آن مهاجرانی هستند که در کودکی
وارد ایاالت متحده شدهاند و بر اساس قانونی با
همین عنوان ،در دولت باراک اوباما برای ماندن در
آمریکا تحت حمایت قانونی قرار گرفتند.
حدود  ۷۵۰هزار مهاجر فاقد مدارک قانونی
در ایاالت متحده ،در سنین کودکی وارد کشور
شدهاند .از آنجا که این افراد گاه تنها و گاه به
همراه بستگان خود ،با امید به ماندن و کار کردن
در آمریکا بدون ترس و نگرانی از اخراج ،به این
کشور آمدهاند ،از آنها با عنوان «رویا بافان» یاد
میشود.
این یادداشتها تفسیر روشنی از بخشی از فرمان
اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت
متحده است که روز  ۲۵ژانویه امضا شد.

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.
بنا بر اطالعیهای که در «روزنامه رسمی» ترکیه
منتشر شده فارسی ،اردو و کرهای از جمله
زبانهای خارجی هستند که از سال آینده تحصیلی
در مدارس ترکیه ارائه میشوند.
در حال حاضر دانش آموزان مدارس ترکیه
باید یکی از سه زبان انگلیسی ،فرانسه و آلمانی
را به عنوان واحد درسی اجباری بگذرانند که با

دستورالعمل اخیر وزارت آموزش و پرورش ترکیه
میتوانند 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  ۲۰۱۷اعالم شده است.
وزارت آموزش و پرورش ترکیه ماه گذشته
پیشنویسی را درباره مواد درسی مدارس این
کشور منتشر کرد که  ۵۱درس اجباری در آن
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
گفته بودند که اجازه تدریس زبان کردی کافی
نیست و کردها باید از امکان تدریس تمامی
دروس به زبان خود برخوردار باشند.
تخفیف محدودیتهای زبانی در ترکیه بخشی از
تالش دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا
در دهه اخیر بوده است.

آمورش ربان فارسی در مدارس ترکیه

واکنش کاخ سفید به فرمان تازه رییس جمهور

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

جمهوری خود اهل ساخت و ساز است ،گفت او
این اختیار را دارد تا امنیت کشور را به هر شکل که
صالح باشد ،تامین کند.
آقای اسپایسر همچنین گفت فرمان جدید مهاجرتی
ریاست جمهوری با همکاری وزارت خارجه و
به دقت طراحی میشود و در ادامه افزود« :تمامی
تالشها برای این هدف است که مهاجران دارای
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

شوند ،درست مثل هر کشور دیگری .اولویت
بازگرداندن افرادی است که تهدید به شمار میروند».
وی خاطر نشان کرد وقتی که برنامه به طور کامل و با
جزئیات آماده شد ،آن را اعالم خواهند کرد.
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری که
پرسید شاید این طرح بر خانوادههای سالمی که هنوز
موفق به گرفتن مدارک قانونی نشدهاند اثر بگذارد،
گفت« :آقای ترامپ قلب بزرگی دارد و درک میکند
که این فرمان ممکن است استثنائاتی را هم تحت
تاثیر بگذارد و حتما این مسئله را در نظر خواهد
داشت».
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درکانون خبر:

چالش پیرامون فروش ماریجوآنا همچنان ادامه دارد

در حالی که برآوردها حاکی است  4/8نفر در کالیفرنیا در انتظار خرید قانونی
ماریجوانا هستند و ایالت کالیفرنیا نیز به دریافت  600میلیون دالر مالیات بر
فروش طی سال مالی  2018-2017چشم دوختهاست ،سالی میچل سناتور
مجلس ایالتی کالیفرنیا و رئیس کمیسیون مالی درخواست کرده است که اجازه
صورت پروانه فروش ماریجوانا یک سال به تعویق افتد و از سال 2018
اجرایی گردد.
انتشار درخواست میچل در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا
نیز به زودی طرحی را در دولت فدرال به ثبت خواهد رساند که جزئیات
تشریحی آن در صورت الزم االجرا بودن با آزادی قانونی ماریجوانا در ایاالتی
چون کالیفرنیا و کلرادو مغایرت خواهد داشت.
بنا بر این گزارش ،عدم انطباق قوانین ایالتی چون کالیفرنیا و مصوبات
دولت فدرال در مقولهای چون ماری جوانا به تعلیق اقدامات منجربه درآمد کمیسیونهای مالی و ادارات بازرگانی جوانب احتیاط را در توقف موقت اجرای
زایی در ایالت کالیفرنیا انجامیده است و بسیاری از نمایندگان ایالتی ،اعضای این قانون رعایت میکنند.

تغییراتی در نحوه محاسبه مالیات بر ارث در سال2018

اسکات وی نر سناتور دموکرات مجلس ایالتی کالیفرنیا از شهر سان فرانسیسکو
اعالم کرده است که الیحهای در مورد مالیات بر ارث را در سال  2018مطرح
خواهد کرد تا با آرای عمومی شهروندان به تصویب نهایی برسد.
این گزارش میافزاید 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  4/5 ،2015میلیارد 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.
بر اساس یک مجموعه قوانین که در سال  1982در کالیفرنیا به تصویب
رسید این ایالت نمی تواند مالیات بر ارث را به صورت مستقل دریافت کند و میبایست با اتکا به آرای عمومی و مردمی آن را به مرحله تصویب برساند.

ممنوعیتهایی در پرداخت هزینه سفر دانشجویان اعمال می شود

ممنوعیت پرداخت هزینه سفر دانشجویان کالیفرنیا
به ایالتهایی که قوانینی علیه دگرباشان جنسی
دارند ،به ایجاد مشکالت تازهای برای گروهی 100
نفره از دانشجویان دوره کارشناسی منجر شده و
مشارکت آنان در کنفرانس ساالنه داشنجویان کشور
را پیچیده کرده است.
کنفرانس ساالنه مذکور که امسال میزبان  3000تنسی برگزار میشود و از آنجایی که این ایالت در
پژوهشگر جوان خواهد بود در شهر ممفیس در ایالت سال  2016قوانین تبعیض گرایانهای علیه دگرباشان

به تصویب رسانده ،مطابق قوانین آموزشی تحصیلی
در کالیفرنیا در لیست ممنوعیتهای بودجهای قرار
میگیرد و دانشگاه های کالیفرنیا نمی توانند مخارج
سفر به ایالت هایی از این دست را بپردازند.
دانشجویان و اساتید با رعایت قوانین مربوطه
تصمیم گرفتهاند که با گردآوری کمک مالی از
نیکوکاران شهر و بنیادهای خیریه هزینه سفر را
تامین کنند.

انعام دادن در  UBERقانونمند میشود

بر اساس الیحه جدید 1099 ABکه از سوی
لورنا گونزالز فلچر نماینده دموکرات سن دیه گو
به مجلس ایالتی کالیفرنیا ارائه شده ،رانندگان اوبر
از این پس خواهند توانست مبلغ انعام خود را نیز
توسط کارت اعتباری مسافران دریافت نمایند.
این در حالی است که تاکنون مبلغ تعیین شده
برای کرایه مسیر با کارت اعتباری و انعام راننده به
صورت نقد پرداخت میشد.
این قانون در صورت تصویب نهایی در برگیرنده
کلیه شرکتهای تاکسی اینترنتی از جمله لیفت هم
خواهد بود.
اگر چه لیفت پیشتر برای رانندگان خود این امکان
را مهیا کرده بود که انعام خود را از طریق کارتهای
اعتباری دریافت نمایند.
لورنا گونزالز از جمله نمایندگانی است که
میکوشد مراتب توافق و تعامل میان اتحادیه های
کارگری و شرکت های خدماتی در زمینه های
گوناگون به خصوص سرویس های الکترونیکی را
برقرار نموده و گسترش بخشد.

کنگرهایالتیبهدنبالامنیتسدهایکالیفرنیا

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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به دنبال بحرانی که در پی سرریز شدن سد
اورویل در طول هفته گذشته پدید آمد ،مارک لوین
قانون گذار مجلس ایالتی کالیفرنیا از سن رافائل در
شمال کالیفرنیا ،الیحهای را به مجلس پیشنهاد کرده
است که در صورت تصویب آن ،بررسی عملکرد
سد  884 ABبه طور ساالنه اجباری خواهد بود و
دو سازمان تامین آب کالیفرنیا میبایست گزارش
های عملیاتی خود بر اساس بازرسیهای مستمر
را ارائه و در صورت نیاز دستورات اجرایی الزم
راصادر نمایند.
بنا بر دادهها ،این سد که در سال  1969ساخته
شده است ،از سال  1970و آخرین بازرسی عملیاتی
تاکنون مورد بررسی تخصصی قرار نگرفته و هرگر
نسبت به ترمیم و بازپروری آن اقدامی صورت
نگرفته است.

شایان ذکر است پدیده سر ریزها برای نخستین بار ها با شاخ و برگ درختان هشدار بزرگی برای
در سالهای اخیر و فرو رفتن برخی از بخشهای مسئوالن ایالتی بوده تا به این گونه از زیربناهای
زیر ساخت و همچنین مسدود شدن برخی دریچه محیط زیستی توجه بیشتری معطوف کنند.

یک مسلمان به دنبال دبیرکلی حزب دموکرات آمریکا

کیت الیسون نماینده مسلمان کنگره امریکا از ایالت مینهسوتا پس از کسب امریکا را نیز جلب کند تا بتواند در انتخابات حزب دموکرات به عنوان دبیر کل
پشتیبانی دموکراتها در کالیفرنیا میکوشد تا حمایت سایر ایالتهای غرب 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  24فوریه
انجام میشود و نامزدها در میان  44نفر 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.
پرز توانسته تاکنون پشتیبانی رهبران پایهای و کلیدی حزب دموکرات از
جمله جو بایدن و اریک گارستی شهردار لسآنجلس را جلب کرده و همچنین
اتحادیههای کارگری نیز متفق القول حمایت خود از پرز را ابراز کرده اند.
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درخواست پلیس برای کمک به یافتن یک نوجوان  14ساله

پلیس لسآنجلس و اعضای خانواده یک پسر 14
ساله گمشده در سان فرناندو ولی از همشهریان
خواستهاند تا در پیدا کردن این نوجوان به آنها یاری
دهند.
الیاس رودریگز آخرین بار در روز جمعه  17فوریه
در حدود ساعت 1:00نیمروز در حوالی مدرسه
محل تحصیل خود در آریو استریت واقع در منطقه
ولی رویت شد.
رودریگز پسری اسپانیایی زبان با موهای قهوهای و
چشمان قهوهای توصیف شده که  5فوت و  4اینچ
قد و در حدود  100پوند وزن دارد.
خانواده او ضمن ابراز نگرانی شدید گفتهاند که
با کلیه دوستان و آشنایان تماس گرفته و حتی با
رجوع به اکانتهای شبکههای مجازی و صفحات
اجتماعی که الیاس در آنها عضو بوده ،تالش کردهاند
تا ردی از او بیابند که موفق نشدهاند.
پلیس نیز با توجه به آمار دریافتی از تلفات جانی انجامید ،نسبت به سالمتی رودریگز پس از وقوع لسآنجلس از شهروندان خواسته اند تا در صورت
جمعه شب طوفانی در لسآنجلس که در گوشه طوفان ابراز تردید و نگرانی کرده است.
برخورد با مشخصات مذکور فورا به پلیس منطقه
و کنار شهر به خسران مالی و جراحات انسانی خانواده این نوجوان و ماموران اداره آگاهی پلیس خود گزارش دهند.

قربانیایرانیتصادفوودلندهیلزجانباخت
یک مرد ایرانی  35ساله در شب طوفان زده لسآنجلس بر اثر تصادف با یک
راننده مست کشته شد.
امیر علی زندپور ساکن شهر وودلند هیلز در منطقه ولی ،در تاریخ جمعه 17
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.
زندپور فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو بود که در شهر کاالبسس به فعالیت بازرگانی مشغول بود.

بازخواستششمعلمبرایتمسخراعتراضاتدانشآموزی

شش نفر از آموزگاران و هیئت آموزش دبیرستانی
در ریور ساید به دلیل به سخره گرفن اعتراضات
دانش آموزان در روز ریاست جمهوری امریکا و
سو نظرهای آنالین در ارتباط با تحریم «روز بدون
مهاجران» در امریکا مورد بازخواست قرار گرفتند.
بنا بر این گزارش مناطق آموزشی جنوب کالیفرنیا
روز  16فوریه را برای اعتراضات دانش آموزی
به مناسبت فراخوان کمپین کشوری «امریکا بدون
مهاجران» در نظر گرفته بودند.
در این روز دانش آموزان به طور سراسری به
راهپیمایی اعتراضی پرداخته و معلمان و مسئوالن
مدرسه رابی دوکس نیز این روز را به عنوان
مرخصی با احتساب دریافت حقوق در خانه
گذراندند.
شش تن از معلمان که از اعضای هیئت مصوبات
آموزشی دبیرستان نیز هستند با پست کردن نظرات

خود بر روی صفحات اجتماعی ضمن تمسخر
دانش آموزان کنشگر و ابراز خوشحالی و رضایت
از امکان تعطیل شدن یک روز کاری نوشته اند« :چه
دبیرستان خوبی آنها خودشان را هالک میکنند ما
استراحت میکنیم و مشروب مینوشیم».
معلم دیگری نیز نوشته است« :چقدر خوب بود
اگر همیشه این دانش آموزان تنبل غایب بودند».
این در حالی است که بر طبق گزارش ساالنه
دبیرستان رابی دوکس ،سطح معدل دانش آموزان
این مدرسه به طور متوسط از سطوح میانگین
منطقهای بسیار باالتر است.
گفتنی است در پی برخورد مسئوالن ارشد
منطقهای با این معلمان و اخذ تعهد کتبی از
هریک از آنها ،این آموزگاران نظرات خود بر روی
اکانتهای شبکه های اجتماعی را حذف کرده و
از این بابت اظهار ندامت کرده اند.

اریک گارستی از ادامه حیات هالیوود در لسآنجلس حمایت کرد

اریک گارستی شهردار لسآنجلس روز سه شنبه  21فوریه در طول تبلیغات
برای کمپین انتخاباتی خود طی یک سخنرانی از صنعت ساخت فیلم و اعتبارنامه
مالیاتی برای کمپانیهای فیلم سازی در لسآنجلس تقدیر کرد.
گارستی گفت افتخار میکند سکانداری شهرداری شهری را بر عهده دارد که
بزرگترین و بهترین فیلم های سینمایی چه در بخش کالن و چه در سطوح
خصوصی و خرد ساخته میشوند.
وی در ادامه سال میالدی  2016را یکی از پربار ترین سالهای سودهی برای
صنعت فیلمسازی و دستاوردهای مالیاتی سازمانهای ذی ربط دانست.
به گفته گارستی مبلغی حدود  330میلیون دالر ساالنه به استودیوهای فیلم
سازی پیشنهاد میشود تا محصوالت خود را تنها در لسآنجلس نگاه داشته و به شد.
خارج از این شهر منتقل نکنند.
اریک گارستی در پایان اشتغال زایی استودیوهای فیلمسازی و کمپانیهای
فیلمسازی
ویژه
های
اعتبارنامه
و
مالیاتی
های
معافیت
گارستی میگوید طرح
تولید فیلم را ستود و گفت  50.000فرصت شغلی در سال  2016توسط این
معاملهای دو سر سود است که به همت جری براون فرماندار کالیفرنیا پایه ریزی گونه نهادها ایجاد شده که در سالهای اخیر کم سابقه بوده است.

واکنش ها به موج حمله به مراکز یهودی در آمریکا

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  ۲۰۰سنگ 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  ۲۰هزار دالر برای کمک به تعمیر تخریب
ها راه انداختند .کمک ها آنقدر زیاد بود که تنها یک روز بعد بیش از  ۵۵هزار
دالر جمع آوری شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه موج اخیر تهدیدهای این اظهارات یک روز پس از آن بود که دستکم ده مرکز یهودی در ایاالت
ضدسامی در آمریکا را محکوم کرد و گفت «این روند باید متوقف شود ».مختلف آمریکا از دریافت تهدیدهای بمبگذاری در روز دوشنبه خبر دادند .بعدا
او گفت« :تهدیدههای ضدسامی علیه جامعه و مراکز یهودی ما وحشتناک و اعالم شد که این تهدیدها معتبر نبودند.
یادآوری دردآوری از کاری است که باید در ریشه کن کردن خشم و تعصب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آقای ترامپ را ستود و گفت:
انجام شود ».آقای ترامپ این سخنان را طی بازدید از موزه ملی تاریخ آمریکایی «موضع محکم پرزیدنت ترامپ علیه ضدسامی گری و همکاری ما در سالهای
پیش رو در این زمینه اهمیت زیادی دارد».
های آفریقایی تبار در واشنگتن ایراد کرد.

نظرترامپدربارهاعتراضاتعلیهطرحاصالح«اوباماکر»

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.
وی در توئیتر نوشت ،تجمع «افراد به اصالح عصبانی در حوزههای انتخابیه
برخی جمهوریخواهان ،در موارد متعددی ،در واقع توسط فعاالن لیبرال سازماندهی
شدند .ناراحت کننده است!»

در طول تعطیالت یک هفتهای کنگره ،تعداد زیادی از قانونگذاران جمهوریخواه
که به حوزههای انتخابیه خود بازگشتهاند با تجمع برخی رأی دهندگان در اعتراض
به تالش آنها برای بیاثر کردن قانون بیمه موسوم به اوباماکر ،مواجه شدند.
برخی از این اعتراضها ،همانطور که پرزیدنت ترامپ گفت ،تالشهای
سازماندهی شده علیه نمایندگان جمهوریخواهی هستند که می خواهند قوانین
مربوط پوشش بیمه درمانی مصوب دولت اوباما را اصالح کنند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 24فوریه تا  2مارچ ( 6تا  12اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  6اسفند  24فوریه

 1323خورشيدى (  1945ميالدى)
تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به
سرپرستى روح اهلل خالقى
 1331خورشيدى (  1953ميالدى)
درگذشت قاسم غنى ،ديپلمات ،پژوهشگر و
مترجم ،در امريكا

شنبه  7اسفند  25فوریه

 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
زادروز على پاشايى ،منتقد ،مترجم ،پژوهشگر
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
زادروز بهمن رجبى ،نوازنده تنبك و مولف
موسيقى ايرانى.
كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت
كتاب موجود است.
 1325خورشيدى (  1947ميالدى)
زادروز هوشنگ كامكار ،آهنگساز
 1334خورشيدى (  1956ميالدى)
درگذشت على اكبر دهخدا)1334-1257 ( ،
نويسنده و پژوهشگر
لغتنامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب و
بعد ازانقالب به صورت كتاب و س ىدى و
هم چنين خالصه شده آن در دو جلد در شركت
كتاب موجود است.
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت حسين تهرانى ،پايه گذار تكنيك
علمى تنبك
كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى
درشركت كتاب موجود است.
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت مهرى آهى ،نخستين زن استاد زبان و
ادبيات روسى در ايران

یکشنبه  8اسفند  26فوریه

 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز اميرحسين آريان پور ،پژوهشگر و
مترجم در تهران
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق
انتخاب شدن گرفتند.
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند آپ
كمدى
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
درگذشت مجيد وفادار ،موسيقيدان
 1364خورشيدى (  1986ميالدى)
درگذشت غالمحسين بنان ،هنرمند آواز .وى
خواننده ايرانى است كه از سالهاى  1321تا دهه
 50در زمينه موسيقى ملى ايران فعاليت داشت .او
ضو شوراى موسيقى راديو ،استاد آواز هنرستان
موسيقى تهران و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران

بودهاست.
جهان ،به مدت  20روز در تهران برگزار شد.
مجموعه سی دیهاى شادروان بنان در مركز  1374خورشيدى (  1996ميالدى)
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب درگذشت يونس دردشتى ،هنرمند آواز
موجوداست.
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار ورزش کاراته
درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر در ایران و نایب رییس اسبق فدراسیون جهانی
درشهر نيس فرانس
کاراته .وی مبتکر سبک کان ذن ریو در ایران بود
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
و تنها ایرانی صاحب دان  10کاراته بود.
درگذشت فرج اهلل سلحشورنیا بر اثر سرطان
ریه در سن شصت و سه سالگی ،وی بازیگر،
چهارشنبه  11اسفند  1مارچ
چهرهپرداز ،نویسنده و کارگردان ایرانی بود .او  1300خورشيدى (  1922ميالدى )
فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح زادروز مرتضى حنانه  -موسيقيدان
( )۱۳۶۱به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد 1312 .خورشيدى (  1934ميالدى)
سلحشور کارگردانی مجموعههای تلویزیونی زادروز فرخ تميمى ،شاعر ،در شهر نيشابور
تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر ،مردان آنجلس  1325خورشيدى (  1946ميالدى)
ویوسف پیامبر را برای صدا و سیما در کارنامه زادروز فريدون فرح اندوز ،گوينده راديو
دارد .وی سینمای ایران را فاحشه خانه خواند.
تلويزيون ملى ايران  ،برنامه ساز برنامه هاى راديو
تلويزونى در خارج از ميهن.
سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب
دوشنبه  9اسفند  27فوریه
موجودنند
 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
نخستين شماره نشريه «زهره ايران» به صاحب  1353خورشيدى (  1975ميالدى)
تأسيس حزب رستاخيز
امتيازی منصوره اتابکی به چاپ رسيد
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
 1370خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير
درگذشت تقى ظهورى ،بازيگر تئاتر و سينما
پيشين روزنامه اطالعات و مجله زن روز در سن
 75سالگى درنروژ.
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار کاراته در
ایران ،پس از یک دوره بیماری در تورنتو.

پنجشنبه  12اسفند  2مارچ

 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت مهدى پورسعيد  -از مديران مؤسسه
كيهان (پيش از انقالب)
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت شیدا جاهد (مجدالملوک جاهدیان)
خواننده موسیقی سنتی ایران در بیمارستان الله
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
است که عبارتند بودند از «کوچههای بینشان»
«پنجره باز میشود»« ،در فکر تو بودم» و «خستهام
از این کویر» را منتشر کرده بودد.

سه شنبه  10اسفند  28فوریه

 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
شاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران
براى ازدواج با فوزيه ،خواهر ملك فاروق پادشاه
مصر ،به اين كشور سفر كرد.
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
سرشمارى در شهر تهران ،براى انجام درست
آن ،مردم شهر از خروج از خانهها منع شدند.
جمعيت تهران بر طبق اين سرشمارى  540هزار
نفر اعالم شد.
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن ،وابسته به
سازمان ملل متحد ،با حضور 21تن از زنان فعال

 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
زادروز بيژن ترقى ،ترانه سرا ،در تهران
كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند
درشركت كتاب موجود است.
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
دكتر محمد مصدق ،نماينده تهران در مجلس
شوراى ملى ،شديدا ً به شوروى كه حاضر به
خارج ساختن نيروهايش از ايران نمیىشد،
اعتراض كرد.
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
هيئت دولت ،تصويب نامهاى را امضا كرد كه
كلمه «ذکور» از مواد  6و  9قانون انتخابات حذف
شد ،و زنان حق انتخاب شدن و نمايندگى در
مجلس شوراى ملى را به دست آوردند.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت امير بيداريان ،نوازندهى چيره دست
تنبك
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت سيدعلى ميرى ،بازيگر قديمى سينمااو
در در بيش از  115فيلم بازى كرد
كه تعدادى از اين فيلمها در مركزموسيقى و فيلم
ايران شركت كتاب موجود است.

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای 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 میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

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
میگرفت؟»
«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».
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زیستگاههایی که در فیلمها جاودانی شدند

شاید ندانید که مناطق و حتی مناظر طبیعی که فیلمبرداری آثار سینمایی مشهور در آنها انجام گرفته ،امروز از جذابیتهای گردشگری محسوب میشوند و در
برخی موارد حتی تورهای ویژهای برای بازدید از این محلها راهاندازی شده است .در زیر با تعدادی از آنها آشنا شویم:

فیلم "ساحل" به کارگردانی دنی بویل و نقشآفرینی لئوناردو دیکاپریو
داستان دانشجویی  ۲۴ساله به نام ریچارد فیشر را روایت میکند که در
تایلند در جستجوی ساحلی رویایی و اسرارآمیز است .فیلمبرداری این اثر در
مجمعالجزایر "کو پی پی" ( )Ko Phi Phiدر تایلند انجام گرفت و امروزه هر
روز قایقهایی کوچک گردشگران زیادی را به این ساحل زیبا منتقل میکنند.

فیلم "آواتار" به کارگردانی جیمز کامرون که در سال  ۲۰۰۹اکران شد ،ترکیبی
جذاب از دنیایی خیالی و واقعی است .ماجرای این فیلم در یکی از چندین
ماه سیارهای دیگر میگذرد .صحنههایی از این اثر موفق در یکی از پارک
ملی جنگلی واقع در شمال چین به نام "جانگجیاجیه" فیلمبرداری شده که
صخرههایی خیرهکننده دارد.

بخشهایی از مجموعه فیلمهای هری پاتر که در آنها "قطار سریعالسیر
هاگوارتز" در حرکت است ،در طبیعت زیبای اسکاتلند فیلمبرداری شده است.
دوستداران هری پاتر میتوانند در قطار بخار "جاکوبیت" که مسیری را در غرب
اسکاتلند پشت سر میگذارد ،سفر کرده و به این ترتیب فضایی چون فیلمهای
هری پاتر را تجربه کنند.

انستیتوی فیلم بریتانیا در سال  ۱۹۹۹نام "قهرمان محلی" را در فهرست بهترین
فیلمهای بریتانیایی ثبت کرد .این فیلم کمدی که در آن برت لنکستر بازیگری
کرده ،در یکی از سواحل غرب اسکاتلند فیلمبرداری شده است .شهر ساحلی
پنان ( )Pennanکه در این فیلم "فرنس" ( )Fernessنام دارد ،امروزه به
خاطر "نقشآفرینی" در این اثر سینمایی از شهرتی جهانی برخوردار است.

پیتر جکسون ،کارگردان مجموعه فیلمهای "ارباب حلقهها" زادگاهش نیوزیلند
را به عنوان محل فیلمبرداری دنیایی تخیلی که در این اثر سینمایی به تصویر کشیده
میشود ،انتخاب کرد .مناطق و طبیعتهایی که فیلمبرداری "ارباب حلقهها" در آن
انجام گرفته ،امروز از جذابیتهای گردشگری نیوزیلند محسوب میشود و هر
سال شمار زیادی از طرفداران این ماجرای تخیلی را جذب میکند.

صحنههای بسیاری از فیلم به یادماندنی "خارج از آفریقا" که در سال  ۱۹۸۵میالدی
هفت جایزه اسکار را به دست آورد ،در طبیعت ناب کنیا فیلمبرداری شده است .به
ویژه صحنههای پرواز هواپیما در این فیلم که بر فراز درهی بزرگ آفریقا است ،زیبایی
این طبیعت را به بهترین شکل تصویر میکند" .خارج از آفریقا" سبب شد که بازار
تورهای سافاری یا "وحشگشت" در کنیا رونق چشمگیری یابد.

فیلم "لورنس عربستان" به کارگردانی دیوید لین و بازی درخشان پیتر اوتول در
سال  ۱۹۶۳هفت جایزه اسکار ،از آن خود کرد .این فیلم تجربههای افسری بریتانیایی
به نام توماس ادوارد لورنس را در حین جنگ جهانی اول و شورش اعراب در
سالهای  ۱۹۱۷و  ۱۹۱۸روایت میکند .فیلمبرداری این اثر تاریخی از جمله در
منطقه صحرایی "وادی روم" در اردن انجام گرفت.

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

فیلم "دلیجان" ،ساخته جان فورد و با بازیگری جان وین ،از آثار کالسیک سینمای
وسترن محسوب میشود.
صحنههای 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 صحنهآرایی بود.

هایدی را شاید بتوان معروفترین سوئیسی دانست؛
هایدی که شخصیتی ادبی است تا کنون دستمای ه فیلمسازان متعددی بوده که ماجراهای
او را در قالب آثار سینمایی و سریالهای تلویزیونی روایت کردهاند .سالهاست که در
سوئیس تورهایی ویژه برگزار میشود 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؟ ( )۱۳۶۶زندگی و دیگر هیچ ( )۱۳۷۰و زیر درختان زیتون ( )۱۳۷۳ساخته
عباسکیارستمیمیباشد.
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 صحنههایی
از فیلمهای سینمایی ایرانی مورد استفاده قرار گرفته اما هیچکدام بیشتر و بهتر از
صحنههای طبیعی فیلم باشو غریبهای کوچک در روستاهای گیالن در خطه سرسبز
شمال ایران مورد توجه و نگاه مخاطبان سینما نبوده است.
باشو غریبهای کوچک را بهرام بیضایی در سال 1985در ایران ساخت

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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هنر ،هنر و باز هم هنر

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

“لبه تیغ ،میراث بازیگران زن ایران” عنوان تازهترین
فیلم بلند مستند بهمن مقصودلو است كه يكشنبه نوزدهم
فوريه به همت بنياد هنر و با مدیریت خانم سرشار به
شكلي شايسته و در خور تقدير در كانون سنديكاي
نويسندگان در شهر بورلي هيلز به نمايش درآمد.
در همین ابتدا باید گفت که کیفیت ممتاز برگزاری این
مراسم فرهنگی به اندازهای فاخر و چشمگیر بود که برای
نخستینبار میشد احساس کرد فرای مرزهای مرسوم
جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا ،این جامعه به میهمانی
هنر ،اندیشه و همنشینی باورها و نسلها رفته است.
میمهمانی ممتازی که در آن سیمای ناپیدای نمایشیترین
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 ایرا ِن قبل از انقالب آشنا میشویم.
این زنان بازیگر از  ۱۹۳۰که اولین فیلم سینمایی ایرانی
ساخته شد تا  ،۱۹۷۹به مدت  ۵۰سال در سینمای ایران
نقش آفرینی کردهاند.
در مدت این  ۵۰سال ،سینمای ایران ۱۲۰۰ ،فیلم
سینمایی تولید کردهاست .در این صنعت ده هزار نفر
مشغول کار بوده اند از جمله  ۱۱۰کارگردان ۲۰۰ ،بازیگر
مرد و  ۱۰۰بازیگر زن.
مقصودلو از میان این تعداد بازیگر زن ۲۱ ،بازیگر که در
 ۴۶۳فیلم قبل از انقالب نقش اول را داشته اند ،انتخاب
کرده و پای صحبتهای بسیاری از آنها نشسته است.
روح انگیز(صدیقه) سامینژاد ،ژاله علو ،زینت مودب،
شهال ریاحی ،تهمینه ،ایرن ،پوری بنایی ،فرزانه تائیدی،
ویدا قهرمانی ،نیلوفر(شهین خلیلی) ،کتایون ،سوسن
تسلیمی ،فخری خوروش ،سیمین غفاری ،پروانه
معصومی ،زری خوشکام ،کبری سعیدی(شهرزاد) ،شهره
آغداشلو ،مری آپیک ،پرتو نوری عال و فهیمه راستکار در
مقابل دوربین قرار گرفتهاند و از آسیا قسطانیان ،روفیا ،آذر
شیوا ،فروزان و عصمت صفوی (اولین زن فارغ التحصیل
رشته تئاتر) یاد میشود و نماهایی از فیلمهای آنان به
نمایش درمیآید.
سوسن تسليمي در اينباره ميگويد« :زمانی که در
دوران جوانی این بازیگران را بر پرده سینما میدیدم،
هرگز فکر نمیکردم 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 ندادهاند ،حتی پسرعموی
یکی از آنها با هفت تیر آمده تا این “لکه ی ننگ” را پاک
کند ،ولی آنها میدان را خالی نکردهاند .اولین زنان بازیگر
واقعا بر لبه تیغ راه رفته اند».
مصیبتهاي روح انگیز ـ اولین زن بازیگر سینمای
ایران ـ پس از حضور در فيلم دختر لر را از زبان خودش
میشنویم و حيرت ميكنيم.
از شهال رياحي و چك برگشت خورده تهيه كننده
ميشنويم و به فرزانه تائيدي گوش ميكنيم كه از زن
ستيزي و كم انگاري كارگرداني حتي به بزرگي كيميايي
ميگويد .همان كيميايي كه دختران هم نسل من و نسل
سوم روشنفكران به ظاهر فمينيست و حتي بورژوازي
كارنامه او را ميستايند !
از اولين بوسه داغ سينماي ايران توسط ويدا قهرماني و
مصائب و حواشي تا پرتو نوري عال و توصيفي واقعي
كه به كليشه نگاري زنان بازيگر پيش از انقالب اطالق
ميكند .خطوطي مشخص و مرزكشي شده به نقش
اوليها كه از رقاصه تا فاحشه را شامل ميشدند.
انقالب که شد بیش از  ۹۰درصد این بازیگران
به ویژه زنان ،ممنوع التصویر و از بیمه و بازنشستگی
محروم شدند .آنها را برای بازجویی به دادگاه انقالب
احضار کردند .هر کدامشان از بازجوییها حرفی برای
گفتن دارند .در دوره جديد هم بر لبه تيغ قرار گرفتند.
سرنوشتي محتوم كه در آن باز زن ستيزان و باال دستيها
با رنگ و لعابي تازه به نوائي رسيدند و قربانيان فيلم
فارسي كه همانا زنان بازيگر بودند جز تحقير و شماتت
و مجازات نچشيدند.
اما به اين نقطه كه ميرسد ايرن چه با حسرت اما
معقول توصيف مي كند:
«ما قبیله بزرگی بوديم .عاشقانه با هم کار میکردیم.
تا یک روزی کاروان ما در جایی توقف میکند .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».
يا 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،

عکسها :وفا خاتمی  /بنیاد هنر

اين همان ماهيتي است كه ناخودآگاه اجازه بالندگي به
امثال آذر شيواها و گوگوشها و نوري عال ها نميداد.
در تالش و استقامت و شهامت آنها نميتوان لحظهاي
شك كرد ،جنگيدن و يكي نشدن با آن بطن محكم و
همين جسارت اينگونه زن بودنها را بايد با طالي تاريخ
قاب گرفت.
همان گونه كه در فيلم هم اشاراتي شد ،سينماي بعد
انقالب هم به گونهاي متفاوت با قلم و دست و صداي
مردانهاي اداره شد .اما به گفته بهرام بيضائي پس از اتمام
دهه شصت زنان رو ميآيند ،فيلمنامهها در مسيري
معكوس ضد جاهلي و در ضديت با ابتذال فارسي وار
پيش ميروند و زنان در قامتي جديد ظاهر ميشوند.
در باب اين تغييرات ميتوان به اندازه داستان راستان
نیکی کریمی ،گلشیفته فراهانی ،ترانه علیدوستی ،لیال نوشت و تحليل داد؛ انقالب ،جنگ ،سالهاي سياه عزا،
حاتمی و … عطر این گل ها هستند .اینها ادامه ما فغان و محدوديت و رنگ باختن و رنگ عوض كردن،
هستند».
از جمله عواملي بودند كه مسير سينماي ايران و به تبع
فيلم لبه تيغ سرشار از نكته و يادآوري است كه با آن زنان بازيگر را تغيير داده و به سويي متفاوت كشاند.
تالشي مبسوط آنچه بر بخش نسوان سينماي ايران حرف از پيشرفت و پسرفتهاي تكنيكال و حتي رشد
گذشته را روايت مي كند.
شاخصههاي بازيگري نيست؛ حرف از داستان محوري
سينماي قبل از انقالب تنها به دليل روابط و ضوابط و دگرديسيهاي پايهاي است كه بنيان اين سينما را ريخته
عوامل سينمايي و غضب مردان سينماگر نسبت به بانوان و ساخته است.
زيبا و با استعداد ،يك محيط كاسب ساالرانه و سبيل هر چند كه به عقيده من ،در سالهاي دهه هفتاد
پرورانه نبود ،بلكه اين بستر مفهومي و ماهيت ساختاري نيز با تاكيد اغراق آميز بر روي نقش مادرانه ،فداكار،
آن سينما بود كه مسير حركت عوامل آن را سوق ميداد .صبور ،مقاوم ،همسر شهيد ،مادر جانباز و اين دست
سينمايي كه نقش زن در فيلمنامههاي شاخص آن به فضاسازيهاي هدف دار ،مجددا مسير شكوفايي زنان را
مسدود شد و اسير مقاصد عمامه ساالرانه گرديد.
امروز هم زنان در پشت دوربين  ،در اتاقهاي گريم،
در استوديوها و محافل سينمايي آزرده خاطر ميشوند،
بارها خوانديم و شنيديم و دانستيم كه بسياري از آنها
براي حفظ شغل خود در سينماي مثال اسالمي و ارشاد
محور امروز چه طعنههاي جنسي و چه پيشنهادات كجي
را تاب مياورند تا در عرصه بمانند .هنوز هم تيزي اين
تيغ برنده است ،با وجود همه فعاليتها و كنشگريها،
هنوز هم سايه مرد ساالري بر آسمان هنر هفتم ايران باقي
مانده؛ هر چند ظهور فمينيسم هنري از اواخر دهه هفتاد
مجالاش را تنگ كرده است.
امروز بزرگترين نابرابري براي زنان بازيگر ايراني
حجاب اجباري است ،ممضامين پخته و ادبيات درست
جهان شمول سينماي ايران با حجاب همخواني ندارد،
عنوان معشوقه اغواگر نمود ميكند و از اسباب لودگي استعدادهاي درخشان ،زنان كارگردان و فيلمنامه نويس
و ضعيفگي و بزم و طرب فراتر نميرود .سينمايي كه و بازيگري كه از دل همين محدوديتها درخشيدند .نور
رفيع ترين نقطه آن موج نو نام ميگيرد و حاصل موج بودند در دل ظلمت؛ شكوفه در سينه خزان؛ مرغي كه پر
نو دختري است كه به خاطر واژگاني چون عصمت و و بال اش را شكستهاند تنها صدا برايش مانده كه خوش
آبروي از دست رفتهاش خودش را ميكشد و تنها يك الحاني كند.
مرد ميتواند از او و حيثيتاش دفاع كند نه خودش كه امروز اين تيغ از نقطهاي ديگر است كه ميشكافد؛
آنقدر ضعيف و مفلوك بود.
حسرت امروز القا كردن باورمندي به ديالوگهاي
درخشاني است كه مضامين رستگاري اجتماعي را
شامل ميشود اما از زبان بازيگري كه يك شال شل و
وا رفته به سر دارد .اويي كه مثل من و تو چاره ندارد.
در واقع قوانين ضد زن و ناعادالنه اينجا از سينما فراتر
رفته و به همه جامعه تعميم داده شده شايد اينگونه است
كه با اين حجم از خفگي ،زنان كوچه و خيابان  ،زنان
بازيگر را بهتر درك ميكنند و درجات همذات پنداري و
همگونسازي اجتماعي شدت يافته است .
زنان سينماي پس از انقالب با وجود تمامي آزاديهاي
اجتماعي و فضاي باز هنري ،از جايگاه انسان محور و
شهروندگونه به دور بودند ،از مضامين اصلي زندگي
اجتماعي و خاستگاههاي بشري نيز بسيار دورتر .با
دامن كوتاه و رقص و آواز با ظاهري رها ميرقصيدند و
ميخواندند ،اما هيچ كدام از اين معيارها ذرهاي به تجربه
از اين نقطه سينماي ايران به دهه پنجاه پا ميگذارد ،مطلوب آنها اضافه نكرد ،هيچ كدام از اين شاخصهها
همچنان مردانه و شاپو به سر ،اما نميخواهد از بستر بيانگر تعالي روح زنانگي و پيشرفت برابري جنسيتي
سياسي اجتماعي هم عقب بماند ،غافل از اينكه نميتوان نبود.
در بزنگاه هنر و صنعت در آن دوره تاريخي حساس يك البته به اين مهم نيز بايد اشاره داشت كه سينماي ايران
شبه مرزهاي سنت و مدرنينه را در هم كوبيد .نميتوان و جايگاه زنان مسلما بدون وجود انقالب سال  ٥٧البد
يك شبه از زن روستايي به زن مرفه اروپا رفتهاي رسيد دستخوش تغييرات و پيشرفتهاي متفاوتي مي شد كه
كه تازه قبال روسپي هم بوده.
ميتوان استدالل كرد و گمانه زني كرد اما حتما از شرايط
امروزي دور بود.
از دختر لر تا فروشنده ،از ويدا قهرماني تا گل شيفته
فراهاني؛ قساوتها و نابرابريهايي كه به زنان بازيگر شد
و رنجشي كه آنان از جامعه خود به دوش كشيدند هنوز
به انتها نرسيده است.
هر كدام از زنان بازيگر سينماي معاصر ايران نمايانگر
و نماد نسلهاي مهجور زنان اين سرزمين هستند .هر
چه مادران ما و خود ما تجربه كرديم به صورت كيفي
و نسبي در آينه تجربيات هنرمند زمانه متبلور مي شود.
دارايي بزرگ ما هستند و ما بزرگترين دارايي آنها؛ كاش
قدردان باشيم و بياموزيم ،كاش فراموش نكنيم و به ياد
آوريم.
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روی میز تحریریه:

شرمنده! من سیاسی نیستم!

بهراد مهرانی  -کنشگر سیاسی:

این جمله که «من سیاسی نیستم» را فراوان شنیدهایم.
البته هستند افرادی که این سخن را به کار میبرند اما
در بزنگاههایی ،سیاسی میشوند و برای مثال مردم را
دعوت به رای دادن به عنوان یک اکت سیاسی و یا
اعتراض به غرب میکنند.
روی سخنم با آنها نیست که در عین سیاسی نبودن
برای خندههای خنک ظریف ضعف میکنند و یا برای
رشادت! قاسم سلیمانی هورا میکشند بلکه میخواهم
با کسانی سخن بگویم که نسبت به رخدادهای سیاسی
کامال بیتفاوت هستند.

گزاره خبری «من سیاسی نیستم» الاقل میتواند دو
معنا داشته باشد .یک معنای آن این است که من به
هیچوجه «تمنای کسب قدرت» ندارم .فرد سیاسی در
این مفهوم تالش میکند تا به هرم قدرت وارد شود
که از این طریق برای مثال به خلق خدمت کند و امور
مملکت را بهسامان .چنین فردی از نقطهای میآغازد،
جد و جهد میورزد تا در نهایت به شیوهای دموکراتیک
و یا غیردموکراتیک به قدرت دست مییابد و حتی
ممکن است به جایی هم نرسد و در نهایت شاهد
قدرت را در آغوش نگیرد.
در این معنای «سیاست» ،میشود اهل سیاست نبود.

یعنی فرد همانگونه که برای مثال غذاهایی را دوست
ندارد ،میلی نیز به کسب قدرت ندارد و سالمت
اخالقی و روانی را به تعبیر سعدی در «بر کنار»بودن
میداند هر چند در دریای سیاست غوطهوربودن را پر
از منافع میبیند .اگر معنای «من سیاسی نیستم» به این
معنا باشد ،کامال معنای متین و قابل فهم است.
اما هستند افرادی که تا با آنها سخن از ریزگردهای
ی که عنقریب ایران
خوزستان میگوییم و یا از بیآب 
را به جنگی تمامعیار میکشاند و یا از آلودگی هوای
تهران که شهر را به ویرانهای تبدیل خواهد کرد و یا
از پارازیتهایی که به گفتهی خود مسووالن ،سونامی
سرطان با خود به همراه آورده است و یا از حق طالق
زنان که از آنها سلب شده است ،واکنششان این است
که «عزیز من! من سیاسی نیستم و اعصابم را بابت این
چیزها داغان نمیکنم».

در اینجا دیگر «گزارهی من سیاسی نیستم» به آن

معنا نیست که من تمایلی به کسب قدرت ندارم تا از
این طریق مشکالت جامعه را حل کنم بلکه معنای
دقیقش این است که من دغدغهی اجتماعی ندارم و
موضوعاتی مانند عدالت و آزادی و بهروزی جامعه به
تعبیر خودمانی برایم کشک است.
این را میدانم که از آنجا که نظام تمامیتخواه
جمهوری اسالمی در تمامی شئونات خصوصی و
عمومی شهروندان مداخله کرده است به یک معنا هر
کجا که پا بگذاریم رد پایی از ارباب قدرت ِ بادآورده
را میبینیم اما راه ِ «بر سالمت» بودن ،لزوما «بر کنار»
بودن نیست.
روزگاری نه چندان دور مشکالت محیط زیستی
و آلودگی هوا و بیآبی و فقر گسترده ،با شهروندان
نگونبخت ایرانی کاری خواهد کرد که همه با هم به
ورط ه نابودی کشیده میشویم و راه حل نابود نشدن ما
این است که در عین سیاسینبودن به معنای عالقهمندی
به کسب قدرت نداشتن ،پروای آبادانی کشور و زندگی
جمعی را داشته باشیم.
نام این امر سیاسیبودن نیست بلکه نامش «مسوولیت
شهروندی» است و کسی که چنین مسئولیتی را احساس
نمیکند به او انسان غیرسیاسی نمیگویند ،بلکه نامش
انسانی است که هنوز وارد مرحل ه شهروندی و تمدن
نشده است .بگذریم از اینکه به تعبیر سعدی که بنیآدم
را اعضای یک پیکر میداند که درد دیگران را درد خود
میدانند چنین انسانی از پیوندهای اجتماعی و انسانی
نیز به دور خواهد بود.

افقي:
 -1روبروی رئال در ساختار اندیشه است  -نام قديم شهر
گرگان
 -2محكم كردن  -بلند نظري
 -3باب روز  -شكست خورده  -راه آذري  -حرف فاصله
 -4در دل افكندن  -محموله  -دوستان
 -5در امان  -حركات صورت  -مبارزه
 -6شكننده  -از كوههاي مهم ایران  -آشيانه مرغ
 -7حافظه كامپيوتري  -ديو شاهنامه
 -8واحد سطح  -از شهرهاي كرمان
 -9نسل پنجم  -اثر دانيل استيل
 -10سود حرام  -درگذشتن از گناه  -سالح كاشتني
 -11امروزي  -مركز ويتنام  -شتر بيكوهان
 -12انديشه شيطاني  -قوچ  -دارايي سابق
 -13شيره خرما  -تقويت راديويي  -صداقت  -منقار كوتاه
 -14خاكروبه و آشغال  -دانه به دانه
 -15گداي دوره گرد  -عمده فروش

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودي :
 -1پايتخت قزاقستان  -دماسنج
 -2شجاع  -وجب
 -3اشاره به دور فرنگي  -انيس  -حقه  -تولد
 -4وزير ملعون خشایارشاه  -جاي بازگشت  -درخت انار
 -5سنگ تابان  -حصير  -پوست كن

 -6لغزنده  -آقا  -گله  -ميوه تابستاني
 -7از عوارض چشم  -اسهال  -عالمت جمع
 -8قابله  -كمر بند مسيحي
 -9زهر  -اثر آلفرد دوموسه  -پدر چنگيز
 -10نوعي خواهر و برادر  -خوراك ساعت  -رفوزگي -
اسبنجيب
 -11حكايتگر  -لوچ  -گاز مرداب
 -12آگهي  -بي خطر  -حكومت غیر مذهبي
 -13صنم  -بيعانه  -آرزوها  -رمزينه
 -14فرق سر  -جناح راست
 -15خميازه  -مقصر

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علوم و فنون:

اعزامرباتهایکاوشگرناسابهقطبجنوب

یافتن حیات در جایی غیر از کره زمین ،از
آرزوهای دیرین بشر بوده است ،اما حاال دانشمندان
سازمان فضایی آمریکا ،ناسا ،در حال تالش برای
یافتن نشانههای آن در کره زمین هستند .آنهم در
قطب جنوب.
به گزارش ساینس تایمز ،محققان ناسا فکر
میکنند ممکن است گشودن رازهای مخفی در
برفهای قطب جنوب ،شواهد قوی از حیات در
خارج از کره زمین به آنها دهد.
دلیل اصلی عالقه ناسا به فعالیتهای آتشفشان
اِرِباس ،آماده شدن برای کشفیات آینده در «ماه
یخی» مشتری یعنی اروپا است .آنها در حال آماده
سازی رباتهای کاوشگر برای جستجوی عالئم
حیات در این سیاره کوچک هستند و قطب جنوب
نقاط کره زمین است .طبق توافقهای بینالمللی،
میتواند زمین آزمایشی خوبی برای آنها باشد.
به گزارش وبسایت دیلی گلکسی ،دانشمندان کشورها فقط حق دارند برای تحقیق از زمین این
ناسا به دقت فعالیتهای این آتشفشان را زیر نظر قاره استفاده کنند .دانشمندان و محققان بسیاری
دارند .آنها ارگانهای زنده میکروسکپی را در سالها صرف شناخت عجایب آن کردهاند و یکی
فضای داخلی پیدا کردهاند و سعی در جمع آوری از این عجایب کوه اِرِباس ،تنها آتشفشان فعال در
جنوبیترین نقطه کره زمین است.
اطالعات با چند ابزار مختلف را دارند.
ِ
با آنکه بیش از سه قرن از کشف قطب جنوب حاال ناسا میگوید که کور ارِباس ،ممکن است
میگذرد ،اما این قاره مدفون زیر برف و یخ دروازهای برای شناخت دنیای دیگری باشد .ارتفاع
همچنان یکی از عجیبترین و ناشناختهترین این کوه نسبت به جزیره رز ،که به عنوان مرکز

قطب جنوب شناخته میشود ۳۷۹۴ ،متر است و
تقریبا تمام سال زیر برف و یخ مدفون است.
اما تفاوت این آتشفشان با بقیه آتشفشانهایی
موجود در کره زمین ،بخش زیرین آن یعنی اتاقک
مرکزی است حالیکه در بقیه آتشفشانها این بخش
از سنگهای مذاب ساخته شده ،در کوه اِرِباس،
این بخش از سنگها و صخرهها جامد و سرد پر
شده که راه دسترسی به حجره تفتالی ،که همان
بخش مواد مذاب است ،را مسدود کرده است.

دوبینخستینشهرباپهپادهاییبهعنوانتاکسی
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
 184 EHangکه 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 میگوید 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 تاکسیها 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
 ۱۱۰کیلو و یک چمدان کوچک را دارند .صندلیهای
این پهپاد تک سر نشین شبیه صندلیهای ماشینهای
مسابقهای است .وقتی مسافری سوار میشود ،کافی
است که فقط آدرس را در صفحه ای دیجتالی که مانند
آیپد است ،وارد کند .بعد از آن پرواز خود به خود آغاز
میشود.
این پهپاد که با باطری کار میکند (و هر شارژ آن

نیم ساعت عمر دارد)میتواند مسافت پنجاه کیلومتر را
پرواز کند .سرعت این پهپاد به  ۱۶۰کیلومتر در ساعت
میرسد ،اما مسسولین میگویند که سرعت مجاز آن
برای پرواز در آسمان دوبی  ۱۰۰کیلومتر خواهد بود.
پهپاد  184 EHangبه اینترنت  4Gمتصل است و
پروازهای آن توسط گروهی از متخصصان در اتاق
کنترلی در روی زمین کنترل میشود.
امارات متحده عربی مدتهاست در حال تالش برای
درآمیختن فنآوریهای روز با زندگی روزمره ساکنان
این کشور است .حاکم دوبی ،شیخ محمد بن رشید ال
مکتوم ،سال گذشته اعالم کرده بود که تا میخواهد

تا سال  ،۲۰۳۰بیست و پنج درصد مسافرتهای
درونشهری ساکنان دوبی با خودروهای بدون راننده
صورت گیرد .در حال حاضر خودروهای بدون
سرنشین و جعبه مانند  ،EZ10ساخت شرکت ایزی
مایل فرانس ،در اطراف برج الخلیفه ،بلندترین برج
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.

احتمالبازگشتماموتهایپشمالو

نسل ماموتهای پشمالو چهار هزار سال قبل منقرض
شده است .اما حاال دانشمندان میگویند که با استفاده
از روشهای مهندسی ژنتیک ممکن است موفق به احیا
کردن این جانور باستانی شوند.
به گزارش گاردین ،یک گروه علمی در دانشگاه
هاروارد که تالش می کنند با مهندسی معکوس،
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.
دکتر جورج چرچ ،از دانشمندان مشغول در این
پروژه میگوید« :هدف ما خلق یک جنین ماموت-فیل
است .البته این بیشتر شبیه به یک فیل خواهد بود که
علت ممکن شده که آنها توانستند ژنهای مربوط به
برخی از خصوصیات ماموت را هم دارد».
از خصوصیات مخصوص ماموتها که این جانور آنها را شناسایی کنند و با مهندسی معکوس ژنتیک آنها
خواهد داشت ،گوشهای کوچک ،چربی زیاد زیر را دوباره در سلولهای فیلها بازسازی کنند.
پوست ،موهای بلند کرکدار و خونی که با مناطق سرد به گزارش ان بی سی نیوز ،با آنکه در ابتدا قرار
بود این جنین دوگانه در بدن یک فیل ماده آسیایی
سازگار است ،خواهد بود.
تا کنون دانشمندان موفق به خلق سلولهای این رشد پیدا کند ،اما از آنجا که نسل این فیلها هم در
جانور شده اند .قدم بعدی ساخت جنین است .البته معرض انقراض است ،دکتر چرچ و تیمش از یک رحم
آنها میگویند که هنوز راه طوالنی و سالهای زیادی مصنوعی استفاده خواهند کرد.
با آنکه دکتر چرچ و تیمش عقیده دار ند روشهای
تا خلق یک موجود زنده از این طریق باقیمانده است.
از زمان آغاز این پروژه در سال  ،۲۰۱۵محققان بر دستکاری ژنتیکی میتواند باعث نجات و حفظ نسل
تعداد اصالحات ژنتیکی که باعث تفاوت بین فیل و حیوانات در حال انقراض ،مانند فیل آسیایی شود ،اما
ماموت میشود افزوده اند و حاال تعداد این تغییرات تالشهایی از این دست ،نگرانیهای اخالقی را هم به
از  ۱۵به  ۴۵رسیده است .دکتر چرچ میگوید ایجاد دنبال دارد.
تغییراتی مثل گوش کوچک یا چربی زیر پوستی به این دکتر ماتیو کاب ،از دانشگاه منچستر عقیده دارد که

ماموتها فقط یک سری ژن نیستند« .آنها موجودات
اجتماعی بودند .مثل فیلهای زمان مدرن .وقتی یک
جانور ماموت-فیل متولد میشود آنوقت چه اتفاقی
برایش میافتد؟ آیا فیلها از وی استقبال میکنند؟»
نگرانی دیگری که کاب به آن اشاره میکند 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.
ماموتهای پشمالو در اواخر عصر یخبنداندر مناطقی
که حاال به اسامی اروپا ،آسیا ،آفریقا و آمریکای شمالی
خوانده میشوند ،زندگی میکردند.دانشمندان معتقدند
که تغییرات اقلیمی و گرم شدن دمای زمین بعد از عصر
یخبندان و همینطور شکار آنها توسط انسانهای اولیه
باعث انقراض نسل آنها شده است.
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ت نشری ه معتبر
تسال اس  P100Dمدل  ۲۰۱۷در تس 
موتورترند توانسته در زمان نزدیک دو ثانیه ( )۲.۲۷ثانیه
به سرعت  ۱۰۰کیلومتر در ساعت دست پیدا کند.
این در حالی است که بهتازگی شرکت دیگری با نام
فارادی فیوچر با رونمایی از اف اف  ۹۱با قدرت ۱۰۵۰
اسب بخار ،پرشتابترین خودرو برقی جهان با شتاب
صفر تا صد  ۲.۳۹ثانیه را معرفی کرده بود.

خودرو برقی جدید تسال از بسیاری از سوپر
خودروهای بنزینی مانند برخی محصوالت فراری ،
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  ۵۰کیلومتر در ساعت میرسد یعنی تنها در یک
چشم بر هم زدن.

در تست انجامشده ،تسال توانسته به ترتیب در
زمانهای  ۱.۳ثانیه و  ۱.۷ثانیه به سرعتهای ۶۴
کیلومتر در ساعت و  ۸۰کیلومتر در ساعت دست پیدا
کند .همچنین تسال اس  P100Dمسافت  ۴۰۰متر یا
یک چهارم مایل را در زمان  ۱۰.۵ثانیه و با سرعت ۲۰۱
کیلومتر در ساعت به پایان رسانده است.
نیروی محرک برای چرخهای جلو توسط یک موتور
الکتریکی تأمین میشود که قدرتی معادل  ۲۵۹اسب
بخار و گشتاوری برابر  ۳۰۷نیوتون متر ایجاد میکند،
درحالیکه نیروی محرک محور عقب توسط موتوری
با قدرت  ۵۰۳اسب بخار و گشتاور  ۷۱۴نیوتون متر
تأمین میشود.
باتریهای لیتیوم-یونی  ۱۰۰کیلووات ساعتی هم
توان الزم برای موتورهای این خودرو را تامین میکنند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  24فوریه 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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کارزار تبلیغاتی «اتحاد علیه ایران هستهای»
در خیابانهای نیویورک

بر روی پوسترهای تبلیغاتی سازمان «اتحاد علیه ایران
هستهای» ( )UANIکه در دهها نقطه پر رفت و آمد شهر
نیویورک به ویژه در محدوده مقر سازمان ملل متحد نصب
شده ،در زیر تصاویر خمینی ،خامنهای ،ظریف و روحانی
نوشته شده است:
«ایران ،شعار «مرگ بر امریکا» میدهد .ایران ،امریکاییها
را به گروگان میگیرد و ایران ،مسوول مرگ شهروندان
امریکایی است .قبل از سود بردن از تجارت با امریکا و

متحدانش ،ایران باید شعار نفرتآور و مرگبار خود را کنار
بگذارد .چرا که «مرگ بر امریکا» یعنی «مرگ بر شهروندان
امریکایی»».
سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» ( )UANIکه یک
البی کوشنده در زمینه مبارزه با جمهوری اسالمی است،
در ماه آوریل  ۲۰۱۲نیز از صندوق بینالمللی پول خواسته
بود تا ضمن مسدود کردن حساب جمهوری اسالمی در این
صندوق ،عضویت دولت ایران را به حالت تعلیق در آورد.
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