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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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آمریکا در انتظار هشتم نوامبر:
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زمان انتخاب بزرگ
قابل توجه ایرانیان جنوب کالیفرنیا:

نسخه 2017یلوپیج ایرانیان
جنوبکالیفرنیامنتشرشد

نفس ماراتن انتخابات ریاست
جمهوری به شماره افتاده است و
این قطار پس از یک سال و نیم عبور
از فراز و نشیبهای متعدد سرانجام
همین سهشنبه هشتم نوامبر  2016به
مقصد میرسد تا در ایستگاه 1600
برای تهیه رایگان یلوپیج به
خیابان پنسیلوانیا در واشنگتندیسی
منتخب مردم آمریکا را برای  4سال
نزدیکترینفروشگاهایرانی
آینده ،پیاده کند.
محلسکونتخودمراجعهکنید اگرچه این انتخابات به دالیل
گوناگون از جمله حضور دو نامزد
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
نهایی ،یکی نخستین زن کاندیدا

شده از سوی یک حزب بزرگ در
آمریکا و دیگری میلیاردری که سابقه
سیاستمداری ندارد ،تاریخ ساز بوده
اما هنور یک گام دیگر تا تغییر تاریخ
به سمت نیمه روشن باقی است.
گامی که در این آخرین مرحله،
شهروندان آمریکایی در ایالتهایی
مانند فلوریدا ،کارولینای شمالی،
نیوهمشایر ،اوهایو ،نوادا و ...بر
خواهند داشت تا به همه دنیا
بگویند زندگی آمریکایی به سبک
مردم کالیفرنیا را به زندگی به سبک

تگزاسیها ترجیح میدهند.
مردم کالیفرنیا به عنوان دارندگان
بزرگترین رای در الکترال کالج
انتخاباتی 55 ،رای الکترال خود را
به هیالری کلینتون نامزد دمکراتها
دادهاند و شهروندان ایالت تگزاس
به عنوان دارندگان بیشترین رای
جمهوری خواه در همان کالج 38
رای الکترال خود را برای ترامپ
امضا کردهاند.
حاال زمان انتخاب بزرگ فرا رسیده
و جهان در انتظار نتیجه است.

بیژن خلیلی :روز کوروش بزرگ روز اتحاد ملت ایران

بیژن خلیلی مدیر مسئول خبرگزاری ایرانشهر و موسس
شرکت کتاب که در برنامه زیر تیغ سانسور در رسانه
افق ایران (تلویزیون اندیشه) سخن میگفت با تشریح
ابعاد طرحی که برای نخستین بار از سوی خانم شکوه
میرزادگی به عنوان مدیر کمیته نجات پاسارگاد در سال
 2006مطرح شد گفت« :روز کوروش بزرگ ( 29اکتبر)
روزی برای فراخواندن همگان به درک مفاهیمی است
که ستونهای اندیشه حکمرانی کوروش بزرگ بر آن
استوار بوده است».
او با اشاره به آنچه خوان کوروشی خواند« ،الغای بیگاری»،
«الغای برده داری»« ،آزادی گزینش محل اقامت»« ،آزادی
عقیده»« ،گسترش صلح و آشتی و رواداری»« ،شادی و
شادمانی» و «ساختن و آبادنی»را هفت مفهوم برگزیدهای
دانست که نمیتوان بدون شناخت آن به شناخت درست
از جهانبینی کوروش بزرگ دست یافت.
آقای خلیلی که در تلویزیون رسمی شاهزاده رضا
پهلوی سخن میگفت با اشاره به خانم شکوه میرزادگی
گفت« :باید بدون هیچ اغراقی اعتبار ایده نامگذاری
روز کوروش بزرگ را به خانم میرزادگی و گروهی از
همیاران وی در کمیته نجات پاسارگاد داد که خود من
هم عضو آن بودم و هدفش تالش برای مبارزه با تخریب

سیستماتیک پاسارگاد و دیگر ابنیه باستانی ایران به دست
دولت جمهوری اسالمی بود».
وی با اشاره به اینکه در سال  2007برای نخستین بار
در تاریخ عنوان روز کوروش بالفاصله پس از طرح
و تصویب در کمیته نجات پاسارگاد در تقویم شرکت
کتاب درج و منتشر شد افزود:

«امروزه و پس از  9سال میبینیم که چگونه جوانان درون
و ایران دوستان بیرون با هم ،همصدا شدهاند و یک صدا
شعار کوروش پدرماست و ایران وطن ماست سر میدهند.
شعاریکهستونهایحکومتفاشیستیجمهوریاسالمی
را به لرزه انداخته و حاکمان ایران را وادار به مقابله با مردمی
کرده است که تنها جرمشان وطن پرستی است».

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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روابط مشکوک کمپانی «رولز رویس» با جمهوری اسالمی

بر پایه تحقیقات مشترکی که خبرگزاری بیبیسی و
نشریه گاردین انگلستان بعمل آوردهاند ،احتماال کمپانی
صنعتی رولزرویس با استفاده از شبکه پیچیدهای از
واسطهها و دالالن ،برای سالیان متمادی معامالت
مشکوک و درآمدهای غیرقانونی از طریق دوازده کشور
و در راس آنها جمهوری اسالمی ایران ،داشته است.
الزم به ذکر است بیبیسی فارسی از بازنشر این خبر
برای مخاطبان ایرانی امتناع میکند
این شرکت انگلیسی که از سال  2003بخشی از سهام
آن در مالکیت  BMWآلمان است ،با استخدام واسطه
و پرداخت رشوه توانسته است قراردادهایی با ایران
و یازده کشور دیگر منعقد کند .گاردین و بیبیسی
به مدارکی از کمپانی رولزرویس دست یافتهاند که
نشاندهنده پرداختهای غیرقانونی و خارج از عرف
این شرکت برای کسب سود بیشتر است.
بدنبال پیگیری این اتهامات ،سازمانهای دولتی مبارزه
با فساد در بریتانیا و ایاالت متحده ،تحقیقات وسیعی را
در اینباره آغاز کردهاند.
رولزرویس که نامی شناخته شده در صنعت
خودروسازی لوکس برای مردم است ،فعالیتهای
گستردهای در زمینه تولید توربین و موتور جت
هواپیماهای مسافربری و نظامی دارد .ارزش فروش
غیرقانونی این تولیدات حدود  13میلیارد پوند تخمین
زده شده است .در تحقیقات بعمل آمده نام تعداد زیادی

از سیاستمداران دو حزب محافظهکار و کارگر انگلیس
که با این ماجرا در ارتباط بودهاند نیز به چشم میخورد
که نگرانیهای زیادی درباره افشای این رسوایی در
بریتانیا بوجود آورده است.
پیش از این در سال  2006نیز تحقیقاتی در مورد این
پرونده در جریان بود که توسط «تونی بلر» نخستوزیر
وقت انگلستان به بهانه به خطر افتادن امنیت ملی بریتانیا،
متوقف شد .بازرسیهای مجدد از سال  2012پیگیری
شد ،هنگامیکه مدارک جدیدی از موسسهای مستقر در
موناکو موسوم به  ،Unaoilهمکار رولزرویس ،بدست
آمد که نشانگر فساد ،رشوه و پولشویی در قراردادهایی
با چند کشور ،از جمله جمهوری اسالمی ایران بود.

بر اساس مدارک بدست آمده ،یکی از موسسات
وابسته به شرکت  Unaoilبه نمایندگی از رولزرویس
در سال  2008برای فروش قطعات موتور هواپیما به
ایران ،اقدام کرده است که البته پس از یکسال از ترس
آسیب به شهرت و تحت تحریم قرار گرفتن ،از ادامه
همکاری با طرف ایرانی منصرف شده است.
اما بررسیها نشان میدهد که رولزرویس پیش از
این با نقض تحریمهای بین المللی بر علیه جمهوری
اسالمی و از طریق شرکتهای واسطه ،اقالم مورد نیاز
حکومت ایران را تامین کرده است .تحقیقات بیشتر در
این زمینه توسط سازمان مبارزه با فساد بریتانیا ()SFO
که نهادی مستقل از دولت است ،جریان دارد.

طرب نامه نوشت ،بخش يكم
نقدی از آرین ریسباف؛ صداپیشه ،روزنامه نگار ،بازیگر:

بى گمان همه مى دانيم كه در وراى داستان ها و
ِ
ارجاعات متنى و فرامتنىِ اجراى طرب نامه
روايت ها و
جستنِ
هماره
به موضوعات اجتماعى و تاريخى و سود
ِ
ستايش تمام قدى است
ى استاد از اساطير ،اين نمايش
ِ
جماعت مطرب
از
در قسمتى از طرب نامه  ٢دخترك رقاصه ( با بازى
درخشان دينا ظريف ) به جب ِر محتوم زمانه راهىِ
خلوتى تلخ مى شود با دو گزمه ،به سوداى نجات
خانواده ،براى دريافت جوازِ مطربى!
زخم چشم ها و دست هاى تيره را بر بدن اش مى
خرد ،تا رخصت بيابند براى طرب انگيزى و شادى
مردمان!
رقاصه ،سوده و گريان و نيمه عريان به صحنه مى افتد،
نفس تماشاچيان به شماره افتاده و دختر كه لب مى
ِ
گشايد به
حكايت آن چه بر او رفته ،با مرور همه ى آن و همه تحقير ها و توهين ها كه براى « مجوز « شدم و موسيقى دان!
همه شريك در تجربه ى رقاصه!
بازجويى ها و سين ،جيم نوشتن ها در ميانه ى خيابان شنيدم ،اشكم به گونه مى َد َود.
ِ
جماعت هنرمند ،كه زخم هاشان تا هميشه تازه است،
ابوذر غفارى ،كوچه ى سى ام ،و همه ى آن پرسش سر مى چرخانم ،چند نفرى با دست اشك از گونه
هاى تكرار شونده در دفتر پى گيرى ،نزديك تاتر شهر ،پاك مى كنند ،عجا يا بازيگر اند و يا فيلمساز و يا از جفاى دژخي ِم خانگى
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پرسپولیس،خاطراتمصور

امیر رنجبر:
چندی پیش نشریه نیویورک تایمز در انتخابی جالب
دوازده کتاب ارزشمندی را که باید هر شخص در
دهه بیست زندگیاش بخواند ،معرفی کرد با این پیش
فرض که فرد در طول سالهای دهه بیست عمر ،در
حال یادگیری و تکوین احساسات گوناگون است و
به تدریج دیدگاه اصلی وی از دنیای اطرافش شکل
می گیرد بنابراین مطالعه این کتابها میتواند به این
فرگشت معنوی کمک کند .یکی از این آثار مجموعه
داستانهای مصور «پرسپولیس» نوشته سرکار خانم
«مرجان ساتراپی» است.
پرسپولیس ساتراپی نگاه دختربچهای به نام مرجان
است که در زمان بلوای انقالب اسالمی در ایران و
جنگ هشت ساله با عراق ،دوران کودکی و نوجوانی
خود را سپری کرده و سپس به صالحدید خانواده
به اروپا مهاجرت میکند .پرسپولیس روایتی آشنا از
آشوب ،جنگ ،سختیهای اقتصادی و اجتماعی در
ایران ،آوارگی و زندگی مهاجرتی در اروپا ،بحرانهای
جامعه مذهبی و سنتی ایرانی و دهه پس از جنگ در
ایران را از دید دخترانه مرجان به تصویر میکشد.
شاید به جرات بتوان گفت که پرسپولیس داستان
سرگذشت یک نسل از ایرانیانی است که حوادث
سهمگین دوران انقالب و جنگ در ایران را در هنگام
رشد و نموشان تجربه کرده و سپس در بوته آزمایش
مهاجرت به خارج از کشور قرار گرفتهاند .پرسپولیس
به نوعی زندگینامه نویسنده است که تیزبین و متفکرانه
الیههای پنهان و آشکار جامع ه را چه در داخل و چه

در خارج از کشورش به نقد و تصویر کشیده است
و به حق عنوان نخستین کمیک استریپ ایرانی (قصه
مصور) به آن داده شده است.
هر چند که در رسانههای جمهوری اسالمی از
پرسپولیس باعناوینی همچون ضد ایرانی ،ضد
اسالمی ،جعلی و سیاهنمایی یاد شد اما در سطح
جهان مورد استقبال عالقمندان حوزه کتاب و منتقدان
ادبی قرار گرفت .اولین بخش از مجموعه چهار
جلدی پرسپولیس در سال  2000در فرانسه چاپ و
منتشر شد و در سال  2007روایتی از داستان مصور
پرسپولیس به صورت پویانمایی (فیلم انیمیشن) با
کارگردانی خانم مرجان ساتراپی و ونسان پارونو
در فرانسه ساخته شد که جایزه ویژه هیئت داوران

جشنواره کن را از آن خود کرد و تا نامزدی اسکار
نیز پیش رفت.
مرجان ساتراپی در مصاحبهای با مجله The
 Believerبه سال  2006هدف اصلیاش از نگارش
مجموعه کتابهای پرسپولیس ،خنثی کردن دیدگاه
سیاه و سفید درباره دنیا و زندگی دانست .خانم
ساتراپی گفت« :من معلم اخالق نیستم و نمیخواهم
بگویم چه چیزی درست یا غلط است .روش من این
است که تا حد امکان ،منصفانه موقعیتها را تشریح
کنم و به همین دلیل از زندگی خودم بعنوان موضوع
اصلی داستان پرسپولیس استفاده کردم .دنیای واقعی
ما جنگ بتمن و رابین با ژوکر نیست بلکه چیزهای
بسیار پیچیدهتر در زندگانی ما وجود دارد».

بازداشت دو قاچاقچی نظامی ایرانی در حومه لسآنجلس

بر اساس اعالم مقامات رسمی دادگستری فدرال،
زاویک زرگریان  52ساله از گلندل و واچه نیریان
 57ساله از لیک ویو تریس به اتهام قاچاق قطعات
هواپیماهای جنگی و اقالم دیگر مورد استفاده در
جنگافزارهای نظامی به ایران ،توسط  FBIدستگیر
شده و تحویل مقامات قضایی شدند.
جرم این افراد نقض تحریمهای بینالمللی و دور
زدن مقررات و قوانین ممنوعیت معامله با جمهوری
اسالمی ایران است.
زرگریان و نیریان در میان پنج متهمی هستند که
با توجه به کیفرخواست دادگستری فدرال ،بیش از
نه بار به خرید و ارسال قطعات مورد استفاده در
هواپیماهای جت جنگنده به جمهوری اسالمی ایران
هواپیماهای جنگنده ،به جمهوری اسالمی کردهاند .ترمیناسیان  55ساله و هرمز نوروز  56ساله از دیگر
به مبلغ سه میلیون دالر دست زدهاند.
این پنج نفر متهم هستند که مبادرت به خرید و این معامالت قاچاق تحت پوشش شرکت مهندسی متهمان ایرانیتبار درگیر در این پرونده هستند که
ارسال غیرقانونی الستیکهای حلقوی فلوئورکربن  ZNCکه متعلق به آقای زرگریان است و در نامشان در متن کیفرخواست دادگستری فدرال ذکر
قابل استفاده در ترمز فرود و سیستمهای هیدرولیک پاکویما لسآنجلس مستقر است ،انجام شده .هنری شده است.

 KKKاز ترامپ حمایت کرد ،ستاد ترامپ نپذیرفت

نشریه کوکالکسکالنها ،از گروه های نژادپرست که به برتری نژاد سفید اعتقاد دارند
از نامزدی دونالد ترامپ ،حمایت کرد اما ستاد ترامپ ساعتی بعد این حمایت را رد کرد.
نشریه صلیبی یا  Crusaderیکی از مشهورترین نشریات کوکالکسکالنها است
روز چهارشنبه  2اکتبر ،در صحفه اصلی خود شعار ترامپ را با حروف درشت درج
کرده است« :آمریکا را دوباره عالی کن».
در زیر این شعار ،مطلبی طوالنی نیز در دفاع از پیام ترامپ نوشته شده است که در
میانه آن تصویری از آقای ترامپ قرار دارد درحالی که به روال معمول در حال الیک
دادن با انگشت شست دست راستش دیده میشود و کاله بر سر دارد .ژستی که ترامپ
میگوید برای او موفقیت در انتخابات را تضمین کرده است چون متعلق به مردم
آمریکاست.
در واکنش به انتشار این مطلب تنها  6روز مانده به انتخابات هشتم نوامبر ،ستاد انتخاباتی
ترامپ چهار شنبه عصر به سرعت و به شدت از مقاله نشریه کوکالکسکالنها انتقاد
کرد و آن را مطلبی حاوی مطالب نفرت انگیز خواند.
ساعتی بعد ستاد انتخابات دونالد ترامپ حمایت کوکلوس کالن ها را رد کرد.
کو کالکس کالن ( )Ku Klux Klanیا به شکل کوتاهشدهاش ( )KKKنام
سازمانهای همبستهای در سراسر ایاالت متحده آمریکا میباشد که متاسفانه با سو
استفاده از آزادی بیان در این کشور ،پشتیبان برتری نژاد سفید ،یهودستیزی ،نژادگرایی،
بومیگرایی و نفرت نژادی میباشند.
آنها برای رسیدن به اهداف خود به اعمال غیر اخالقیای متوسل میشوند .برای
نمونه پریشان ساختن شکل خود و ترساندن سیاهان آمریکا استفاده از ابزار ترور،
خشونت و ایجاد وحشت از جمله حربههای آنان جهت پیشبرد عقایدشان است.
این گروه نخستین بار در سال  ۱۸۶۵به دست کهنهسربازان ارتش کنفدراسیون
آمریکا بنیاد نهاده شد .اهداف آنها جلوگیری از بازسازی و سنگ انداختن در کار
جمهوریخواهانی بود که در جنگ پیروز شده و بردهداری را لغو نموده بودند.
در سال  ۱۹۱۵جریان تازهای پا گرفت و از همان نام پیشین کوکالکسکالن بهره برد.
رهبری این جریان تندرو را ویلیام جوزف سیمونز به عهده داشت.

باجناق پسر خامنهای و موضوع تابعیت آمریکایی

برخی از خبرگزاریهای داخلی ایران گزارش دادند که
داماد حداد عادل ،رییس پیشین مجلس و از چهرههای
شاخص اصولگرا در ایران ،به دلیل دوتابعیتی بودن از
سمت خود در وزارت ارتباطات استعفا کرده است.
خبرآنالین روز چهارشنبه  2اکتبر  2016نوشت که
روح اهلل رحمانی ،داماد غالمعلی حداد عادل که تابستان
امسال به سمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از
سرمایه گذاری وزارت ارتباطات منصوب شد ،در پی
طرح موضوع حذف دوتابعیتیها از دستگاه های دولتی
از سمت خود کنارهگیری کرد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارش
داد که مدیری که وزیر اطالعات به تازگی از استعفای
او خبر داده بود ،روح اهلل رحمانی بود که اواخر مهر ماه
پس ابالغ قانون خدمات کشوری در مورد دو تابعیتیها
از سمت خود کناره گرفت.
داماد آقای حداد عادل در حالی استعفا کرده است
که شهریور ماه امسال حسین نقوی حسینی ،سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد که به اعتقاد سازمان اطالعات سپاه

پاسداران ،افراد دوتابعیتی مورد توجه سرویسهای
جاسوسی خارجی هستند.
داماد جدید حداد عادل ،باجناق مجتبی خامنهای
است که در جریان حوادث انتخاباتی سال  1388در
ایران متهم به فرماندهی سرکوب مردم شد و مردم در
خیابانها شعار دادند که« :مجتبی بمیری ،رهبری رو
نبینی» شعاری که نشان میداد در دفتر خامنهای طرحی
برای جانشینی مجتبی بعد از مرگ پدرش به عنوان
رهبر آینده جمهوری اسالمی در جریان است .این
موضوع اما هرگز رسما تایید یا تکذیب نشده است.
جالب است بدانید که آقای رحمانی که متولد و بزرگ شایان ذکر است که حاصل ازدواج دیگر دختر حداد
شده آمریکاست ،مدرک دکترای کامپیوتر را از دانشگاه عادل با مجتبی خامنهای نیز فرزند دختری است که
واشنگتن سنت لوئیس گرفته و سابقه مدیریت در به دلیل عدم توانایی بارداری در این زوج ،در لندن و
تحت برنامه معالجاتی ویژهای به دنیا آمد .حداد عادل
شرکتهای مایکروسافت و آمازون را دارد.
چندی پیش دختر آقای حداد عادل در یک برنامه خود در یک برنامه تلویزیونی به طنز اما جدی گفته
تلویزیونی گفته بود که در خارج از کشور با همسرش بود« :شغل من در این ملکت این است که پدر بزرگ
آشنا شده است و آقای رحمانی پس از این ازدواج به نوه رهبری هستم».
ایران رفته است .اما مشخص نکرد در کدام کشور با گفته ای که به سادگی نشانگر رواج فامیل ساالری در
حکومت اسالمی در ایران است.
آقای رحمانی مالقات داشته است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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روی میز تحریریه:

بایدبهپوپولیسمفرمانایستداد!

برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه

ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
هیالری كلينتون یک سیاستمدار به مفهوم کالسیک آن است ،سیاستمدار بودن و ارزشهای آن در دنیای امروز به چالش گرفته شده و نزدیک است که از
آمریکا (ترامپ) تا اروپا کفه ترازو به نفع نیروهای بنیادگرا ،پوپولیست و غیر
اقتضای این را ندارد که برای صادق بودن یا ناصادق بودنش بحث کنیم.
این را گفتم که اگر میگویم «ترامپ یک شخصیت سطحی و کوچه بازاری دموکراتیک جهان سنگینی کند.
است اما هیالری یک سیاستمدار است» از آن استنباط یک فضیلت اخالقی برای بخشهای گستردهای از مردمی که نظام های اقتصادی سرمایه داری و حتی
سوسیالیستی علیالرغم شعارهای دهان پرکنشان آنها را در نظر نگرفته بودند،
هیالری نشود.
بلکه مرادم تنها این است که دونالد ترامپ در قد و قامت یک رییس جمهور حاال با معیارهای خاص خودشان در پی مطالبه حقوق خود برآمده اند .اگرچه
نیست .با این حال معتقدم این تصور که خیلی ها فکر میکنند هیالری از شانس حاصل این تالششان به مذاق نخبگان و تئوریسینها خوش نمیآید اما منطق
بیشتری برای ریاست جمهوری برخوردار است هم تصور غلطی است .زیرا اگر این جریان از دغدغه همان معيشت يا اصوليترين نيازها دسته بندی شده است
نگوییم شانس ترامپ بیشتر از هیالری است ،دست کم می توانیم بگوییم که و آشکار است که با معیارهای معمول سیاست همخوانی ندارد.
درموقعیت بینابینی هستند(نظرسنجی ها با توجه به نظام پیچیده الكترال كالج هویتهای ملی ،قومی و انگیزههای دینی افراطی از زیر الیه نازک مدرنیزم سر
برآوردهاند و متفکران مقصر اصلی را بازار سرمایهداری میدانند که بیش از تولید
ها متفاوت است).
من عمیقا معتقدم اگر هیالری بر ترامپ پیروز شود اتفاق غیرمتعارفی در به فروش و بیش از نهادینه کردن ارزشهای دموکراسی به دنبال طراحيهای
گفتمان و روند کلی جهان امروز که شیب تندی به سمت پوپولیسم یافته ،رخ پوچ بودهاند.
داده است .تمام نشانهها و شواهد رفتار اجتماعی و سیاسی در سطح جهان نشان این نگرانی از آینده دموکراسی ،مختص نیروهای لیبرال نیست بلکه حتا
از یاس ملت ها از روشن گرايي و نوعی رویگردانی از نخبگان است که کار چپگرایان هم از افزايش عوام گرایی ،ساختار شکنی مبتنی بر وحشت عمومی
را به جایی رسانیده که بسیاری از مراکز آینده پژوهی و نیز تحلیلگران معتقدند توده مردم و ناامیدی آنان از ایده دموکراسی و رفاه عمومی ،هم عقيدهاند.
که نظم لیبرال جهانی با چالشهایی از سوی حکومتهای اتوريته قدرتمند و بر این اساس ،پیروزی ترامپ رویدادی عجیب و غیرقابل پیش بینی نیست
جنبشهای بنیادگرای ضد لیبرال مواجه میشود و برخی دموکراسی خواهان و اگر هیالری برنده انتخابات شود باید بخاطر این گام برداشتن غیرمعمول
آمریکایی نیز به زمامدارانشان هشدار میدهند که «با معیارهای کنونی جهان ،رای دهندگان آمریکایی در فضای ساختارشکنانه امروز جهان ،دوباره به قدرت
گرفتن نخبگان امیدوار بود در غیر اینصورت آمریکا نیز به زنجیره تحوالتی
دموکراسی زیادی ،خطرناک است!».
آمارها و گزارشها نشان میدهد ،بین سالهای  ۲۰۰۰الی  ۲۰۱۵دمکراسی در میپیوندد که متفکران جهان از آن به عنوان به حاشيه رفتن واقعيت و گاهی
 ۲۷کشور رو به افول بوده و از همه بدتر اینکه اروپا به زعم بسیاری از متفکران «پوپولیسم حاد» سخن میگویند ،پدیدهای که از سوی طبقههای متوسط و
حوزه اجتماعی و اقتصادی دچار همان واگرایی و نفرتی شده است که در نخبگان «تحقیر» میشود ،اما بخشهای فرودست جامعه که خود را تسليم
سالهای پیش از جنگ اول و دوم جهانی بازتاب خود را به وضوح نشان میداد جهانی شدن ،نظامهای سرمایه داری و حتي سوسیالیست میداند به تصور آنکه
این پدیده ،تحقق مطالبات به تاخیر افتادهاش را تضمين ميكند ،با ادبیات و
(البته نه اينكه الزاما نشاني از شروع جنگ باشد).
فیلسوفان سیاسی این روزها درمقاالت خود به صراحت میگویند که لیبرالیسم مالکهای خود ،از آن حمایت می کند.
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فریدون خاوند

کشتیبهگلنشستهتجارتجهانی

موج ملی گرایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته
صنعتی جهان باال گرفته و مخالفت با گشایش مرزها
بر جا به جایی کاالها و خدمات و سرمایهها ،با
تشویق و تهییج شماری از سیاستمداران این کشورها،
رو به اوجگیری است.
به بعضی از تازهترین نشانههای این موج ،که «جهانی
زدایی» لقب گرفته ،اشاره میکنیم:
یک) چانه زنی بر سر قرار داد مبادله آزاد میان کانادا
و اتحادیه اروپا (ستا) ،که در پی هفت سال مذاکره
میان دو طرف سر انجام یکشنبه سیام اکتبر به امضا
رسید ،با دشواریهای زیاد روبرو شد.
حتی در پایان راه ،با توجه به مخالفت سرسختانه
منطقه فرانسوی زبان «والونی» در بلژیک ،و مشکالت
ناشی از ساختار فدرال این کشور ،بیم آن میرفت که
این قرار داد اصال امضا نشود .خطر شکست بر طرف
شد ،ولی پیچیدگی مذاکرات نشان داد که بخشی از
تولید کنندگان اروپایی از برداشته شدن باز هم بیشتر
موانع گمرکی و غیر گمرکی بر سر مبادله با جهان
بیمناک اند و منافع خود را در خطر می بینند.
دو) گفتگوهای میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده
آمریکا بر سر امضای یک قرار داد مبادله آزاد میان دو
سوی اقیانوس اطلس ،در پی مقاومتهای درون اروپا
به خصوص از سوی فرانسه ،متوقف شده است.
سه) در بریتانیا ،پیروزی هواداران خروج این کشور
از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیآمدهای آن ضربهای
سخت بر فرایند همگرایی اقتصادی در جهان وارد
آورد و نشان داد که این فرآیند غیر قابل بازگشت
نیست.
چهار) در ایاالت متحده آمریکا هم دونالد ترامپ از
حزب جمهوریخواه و هم هیالری کلینتون از حزب
دمکرات ،البته با شدت و ضعف ،با تصویب نهایی
قرار داد مبادله آزاد میان کشورشان با منطقه آسیا
مخالفت می ورزند .آقای ترامپ در زمینه مخالفت
با آزاد سازی بازرگانی حتی وعده میدهد که به قرار
داد «نفتا» در زمینه مبادله آزاد میان آمریکا و کانادا و
مکزیک پایان خواهد داد.
پنج) پس از چند دهه پیشروی بدون وقفه ،رشد
بازرگانی جهانی کاهشی چشمگیر را از سر میگذراند.
توضیح این که طی چند سال اخیر ،بر خالف آنچه در
دهههای بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد ،میانگین
رشد تجارت در جهان از میانگین رشد اقتصادی
(تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی) پایین تر
رفت.
کاهش رشد آهنگ بازرگانی بین المللی دالیل
گوناگون دارد ،که یکی از آنها می تواند افزایش
سیاستهای حمایتی و ایجاد موانع از سوی بعضی
کشورها بر سر واردات کاالها و خدمات باشد.
شش) «سازمان جهانی تجارت» ،بیش از بیست سال
بعد از پایه گذاری آن  ،با بحرانی جدی دست به

گریبان است .در واقع سلسله گفتگو هایی که پانزده
سال پیش در چارچوب این سازمان زیر عنوان «دور
دوحه» آغاز شد ،عمال به شکست انجامیده است.
از آن مهم تر به نظر میرسد که قدرتهای بزرگ
اقتصادی غرب (به ویژه ایاالت متحده آمریکا) نیز
چندان پایبند بقای این سازمان نیستند .دونالد ترامپ
نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه آمریکا
تا آنجا پیش میرود که «سازمان جهانی تجارت» را
برای منافع آمریکا «فاجعه» توصیف میکند.
همه این نشانه ها ،از تحوالتی بزرگ در نظام بین
المللی اقتصادی خبر میدهند .در تعبیر و تفسیر این
تحوالت ،دو دیدگاه در برابر هم قرار میگیرند :
الف) دیدگاه نخست ،اصل فرآیند «جهانی شدن»
اقتصاد را زیر پرسش می برد و از آنچه امروز در
راستای مخالفت با این فرایند جریان دارد ،شادمان
است .بر پایه این دیدگاه« ،جهانی شدن» پیآمد محتوم
فعل و انفعاالت اقتصادی نیست ،بلکه حاصل اراده
شرکتهای بزرگ چند ملیتی و سیاستمداران و
سازمان هایی است که از این شرکتها فرمان میبرند.
بر پایه همین دیدگاه ،طراحان و مجریان فرایند
«جهانی شدن» برای دستیابی به منافع کالن خود
عمدا مرزهای اقتصادی ملی را در هم کوبیدند،
سیاستگذاری اقتصادی در سطح درونی کشورها را
غیر ممکن ساختند و به جای دیگران تصمیم گرفتند.
این دیدگاه را هم جریانهای چپ افراطی و هم
جریانهای راست افراطی نمایندگی میکنند .چپیها
فرایند «جهانی شدن» را ضربهای علیه منافع «توده
ها» میدانند که زیر فشار بازرگانی ازاد و سرمایه
گذاریهای خارجی حقوق خود را از دست داده
و به بازیچهای در دست میلیاردرها و تکنوکراتها
بدل شده اند .و اما راستهای افراطی ،فرایند «جهانی
شدن» را توطئهای علیه «ملت ها» و «حاکمیت ملی»
میدانند و بر این باورند که شرکتهای چند ملیتی و
سازمانهای بین المللی اقتصادی مرزهای ملی کشورها
را عمال از میان برده و ملتها را از حق تصمیم گیری
در عرصههای عمدهای چون سیاستهای صنعتی و
پولی و بازرگانی ،محروم کردند.
راه چاره ،از نگاه آنها ،بازگشت به «ملت» و استقرار
دوباره مرزهای ملی است.
ب) دیدگاه دوم ،از فرایند «جهانی شدن» به عنوان
یکی از بزرگترین دستآوردهای تمدن انسانی دفاع
میکند.
به باور هواداران این دیدگاه ،به برکت همین فرآیند
بود که صدها میلیون نفر از فقیران جهان در آسیا و
آمریکای التین و نیز مناطق واپس مانده اروپا ،از راه
ادغام شدن در اقتصاد جهانی ،از حاشیه به متن آمدند.
بدون صدور کاالها و خدمات به بازارهای جهانی
و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ،چینیها
و هندیها و برزیلیها و مکزیکیها همچنان در

زمره «دوزخیان زمین» بودند .بدون «جهانی شدن»،
فراوردههای تکنولوزی مدرن از جمله کامپیوتر و
موبایل با این سرعت در جهان پراکنده نمیشدند و
در واقع قیمت آنها انقدر باال میبود که تنها به صاحب
امتیازان کشورهای ثروتمند اختصاص مییافتند.
اگر «جهانی شدن» نمیبود ،مسافرت هوایی و
گردشگری همچون گذشته در انحصار قشرهای
مرفه باقی میماند .در کشورهای پیشرفته نیز ،که از
رقابت دنیای «در حال توسعه» به وحشت افتادهاند،
بخش بزرگی از مردم به برکت کاهش قیمتها زیر
تاثیر بازرگانی بین المللی ،از قدرت خرید بیشتری
برخوردار شدهاند.
نگارنده این یادداشت پنهان نمیکند که در رویارویی
میان این دو دیدگاه ،از دومی هواداری میکند.
بخش بسیار بزرگی از مخالفت خوانی علیه فرایند
«جهانی شدن» در کشورهای غربی ،نشانه ترس
افکار عمومی این کشورها از اوجگیری دنیای در
حال توسعه است .اروپا و آمریکا ،در پی انقالبهای
صنعتی اول و دوم در قرون نوزدهم و بیستم ،به
حاکمیت بر جهان دست یافتند و دیگر مناطق ،در
مقایسه با آنها ،به «حاشیه» بدل شدند .حاشیه نشینان
دیروزی اکنون با کاالها و تکنولوژیهای خود به
صحنه آمدهاند و جایگاهشان را در آفتاب ،مطالبه
میکنند.
غرب تا زمانی که مرکز جهان بود ،از تجارت آزاد و
فرو ریزی مرزهای اقتصادی بیمی به دل راه نمیداد.
امروز اما که چینیها و کره ایها به عرصه آمدهاند،
«جهانی شدن» برای بخشی از افکار عمومی غرب به
کابوس بدل شده ،به ویژه از آنرو که شبح اوجگیری
هند و آمریکای التین و دیگر مناطق نیز برای اینان
ترس آور تر شده است.
شگفت آنکه بعضی از ایرانیان نیز ،به خصوص
در طیف هوادران چپ ،بیخبر از تحول بزرگی که
در روابط بین المللی اقتصادی در جریان است ،با
«جهانی شدن» مخالفت می ورزند.
خوشبختانه شمار روز افزونی از فرهیختگان در
جامعه ایرانی بیش از بیش به این نتیجه میرسند که
برای مقابله با بسیاری از تنگناها در ایران و خاور
میانه ،تنها راه حل ممکن همگام شدن با فرآیند
«جهانی شدن» است .با تکیه بر بازرگانی بین المللی
و برونگرایی است که ایران از گرد و خاک قرون و
اعصار بیرون میاید و خاورمیانه به چیزی به جز فرقه
گرایی و جنگ روی میاورد.
با این همه تردیدی نیست که فرایند «جهانی شدن»،
به رغم همه جنبههای مثبت آن ،از بعضی پیامدهای
گاه بسیار منفی رنج می برد .ولی راه چاره نه دور
افکندن کل این فرایند ،بلکه مقابله با جنبههای منفی
آن است.

واقعا این انتخابات کی تمام میشود؟

جان ساپل  -سردبیر بی بیسی در آمریکای شمالی:

آخر هفته بعد از انتخابات آمریکا به سه مهمانی دعوتم
که هر کدام به سبک خودشان پایان انتخاباتی را نوید
میدهند که دورهاش حتی از دوره بارداری فیل هم
طوالنیتر شده است.
یکی از این مهمانیها که میزبانش یک دوست بریتانیایی
است قرار است مراسم شب آتش (شب گای فاوکس) را
معرفی کند ،مراسمی بریتانیایی که در واقع جشن خنثی
کردن توطئه یک شورشی خارجی برای بمبگذاری در
یک مکان حکومتی بوده است( .موضوع آشنا به نظر
نمیرسد؟)
عنوان دو مهمانی دیگر این است :خدا را شکر تمام شد!
روز دوشنبه در راه سفرم به دیترویت به یکی از
تحلیلگران سیاسی ارشد یک شبک ه تلویزیونی آمریکایی
برخوردم و کمی گپ زدیم .او میگفت که بعد از تجمع
ترامپ قرار است به ویسکانسین برود تا در برنامه
صبحگاهی شبکه شرکت کند .گفتم روز طوالنیای
داشتی ،گفت بله درست مثل همه روزهای این  ۱۸ماه
گذشته.
او ادامه داد« :بگذار بگویم من از آنهایی نخواهم بود
که به این انتخابات حس نوستالژیک پیدا کنم و بگویم
پوشش این انتخابات چه توفان خبریای بود .این طور
نبوده است .دیگر هرگز چنین کاری نخواهم کرد ».و
او کسی است که از سال  ۱۹۹۲تا امروز برای سازمان
خودش انتخابات را پوشش داده است.
من اما چنین حسی ندارم هر چند گاهی ابراز خستگی

میکنم .امروز صبح زود واشنگتن را ترک کردم و در راه
بازگشت به خانه در هواپیما نوشن این متن را شروع
کردم .حوالی نیمه شب به فرودگاه ریگان رسیدیم .و
بدون شک فردا و پس فردا و روزهای بعد هم برنامهام
همین خواهد بود اما غر نمیزنم.
برای پوشش خبری ،این انتخابات جذابی بود .انتخاباتی
غیر قابل پیش بینی ،غیر قابل درک و فهم ،فراموش
نشدنی  -و گاهی وقتها هم میشود گفت انتخاباتی
عمیق.
از این انتخابات حتی میشود دورههای روزنامهنگاری
ساخت .امروز ترامپ رسما بدون هیچ دلیل روشنی در
تجمع طرفدارانش شروع به فریاد زدن و داد و بیداد
کردن بر سر خبرنگارها کرد.
فقط نمیدانم چرا آنها به سبک قرون وسطایی در هر
مراسمترامپچندتاییروزنامهنگاررابهتختهبندنمیبندند

و آشغال سبزی و میوه به طرفشان پرتاب نمیکنند.
در این شرایط ما دنبال آنیم که برای مخاطبانمان علت
این خشم رو به فزونی مردم آمریکا از حکومت را
توضیح بدهیم .بگوییم علت این خشم ،سیاسی ،رسانهای
یا اقتصادی است.
هفته آینده احتمال میدهم که در عمر بیش از سی ساله
روزنامهنگاریام هیجانزدهتر از همیشه باشم.
روز انتخابات هر جایی که باشید روز بزرگی است.
روزی که سیاستمداران ساکت میشوند و نوبت مردم
است که حرف بزنند.
به خاطر همه جذابیتی که در فرایند رایگیری وجود
دارد .آمار و ارقام درشت ،شمارش آرا و این که تا همه
رایها شمرده نشود کسی نمیتواند بگوید واقعا چه
اتفاقی خواهد افتاد .و کی جرات میکند در این انتخابات
بهخصوص بیپروا پیشبینی کند؟

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
 4تا  10نوامبر( 14تا  20آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  14آبان 4/نوامبر
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
ترور عبدالحسین هژیر نخست وزیر ایران
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
استعفای جعفر شریف امامی نخست وزیر از
سمت خود
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
زادروز شیال خداداد هنرپیشه
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت علی تابش ،گوینده رادیو ،کمدین و
بازیگر (زاده )۱۳۰۴
1380خورشیدی ( 200۱میالدی)
درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهاری نخست
وزیر ایران
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت نعمت اهلل آغاسی -خواننده -به علت
سكته قلبی و مغزی در  66سالگی ،در گوهردشت
كرج

شنبه  15آبان 5/نوامبر
 1298خورشیدی ( 1919میالدی)
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون
(درگذشته )۱۳۸۴
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز واروژان هاخواندیان ،موسیقی دان
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
زادروز شهرزاد سپانلو ،خواننده پاپ مقیم
لوس آنجلس
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
تشكیل دولت نظامی به ریاست ارتشبد غالمرضا
ازهاری
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه (زاده )۱۲۹۹
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
در گذشت خاطره پروانه ،بر اثر ایست قلبی در
بیمارستانی در تهران .وی دختر «پروانه» خواننده
عصر قاجار و بهویژه ناصری بود .او متولد سال
 1309بود .وی در سال  1336به طور حرفهای
کار خود را با ارکستر استاد صبا آغاز کرد.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت اقدس خاوری ،خواننده ،ردیف دان و
سرپرست گروه یاران

یکشنبه  16آبان 6/نوامبر
 1266خورشیدی ( 1887میالدی)
زادروز محمد تتی (ملک الشعرای )بهار  ،شاعر،
ادیب  ،نویسنده  ،روزنامه نگار و سیاستمدار
بهار در بیست سالگی به صف مشروطهطلبان
خراسان پیوست و به انجمن سعادت خراسان
راه یافت .اولین آثار ادبی-سیاسی او در روزنامه
خراسان بدون امضاء به چاپ میرسید که
مشهورترین آنها مستزادی خطاب به محمدعلی
شاه است.
دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت کتاب
موجود است

 1310خورشیدی ( 1931میالدی)
زادروز عبدالعلی دستغیب ،منتقد و مترجم
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
زادروز هوشنگ ظریف ،نوازنده ی تار
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشت جواد معروفی ،موسیقیدان
وی در سال  ۱۲۹۱در تهران به دنیا آمد .مادرش
عذرا و پدرش موسی معروفی ،از شاگردان
برگزیده درویش خان و از موسیقیدانان بزرگ
دوره خود بود .پنج سال داشت که خواهرش،
نرگس به دنیا آمد .چند سال بعد در همان دوره
کودکی مادرش را از دست داد و در خانواده
پدری بزرگ شد .در  ۱۸سالگی با شمس الزمان
ازدواج کرد .حاصل این ازدواج چهار فرزند بود:
منوچهر ،شکوه الزمان (گیتی) ،ژیال و فرهاد .او
در طول عمر خود سعی در آشتی دادن موسیقی
سنتی و غربی داشت .وی در بامداد روز سه شنبه،
 ۱۶آذر  ۱۳۷۲در تهران درگذشت و پیکر او در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران به خاک سپرده
شده است.
آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب
موجود است .کتاب هفت اثر برگزيده از استاد
جواد معروفی تنظيم از سوسن کوشادپور از
انتشارات شرکت کتاب

تشکیل داد و تظاهرات گستردهای علیه دولت
ساعد در موضوع نفت در خیابانهای پایتخت به
راه انداخت .در  18آبان  ۱۳۲۳در حالی که روابط
شوروی با ایران بهشدت تیره شده بود ،محمد
ساعد از نخستوزیری کنارهگیری کرد.
دکتر صدرالدین الهی در کتاب سیدضیا (از
انتشارات شرکت کتاب) فصلی را به محمد ساعد
مراغهای که شامل مصاحبه با او نیز میشود،
اختصاص داده است.
1344خورشیدی ( 1965میالدی)
اعدام بهمن قشقایی در فارس
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
تبدیل زندان معروف فلكاالفالك به موزه
مردمشناسی
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
مهدی سحابی ،مترجم و نقاش ایرانی در سن ۶۶
سالگی بر اثر ایست قلبی در فرانسه درگذشت.
سحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی در ایران
بود که کار ترجمه را از اوایل دهه  ۱۳۶۰بعد از
مدتها روزنامهنگاری شروع کرد .در مجموعه
آثار او بیشتر از  ۴۰اثر ترجمه و تالیف دیده
میشود.
سحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با
نامهای «شرم» و «بچه های نیمه شب» به فارسی
ترجمه کرده است که کتاب نخست ،در دوره
پنجم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف
وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال
برگزیده شد.

 1256خورشیدی ( 1877میالدی)
زادروز اقبال الهوری ،اندیشمند و شاعر
پاکستانی که به زبان فارسی شعر میسرود
دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب
موجود است
1323خورشیدی ( 1944میالدی)
ِ
گیری محمد ساعد مراغهای از
كناره
نخستوزیری
از رویدادهای مهم دوره نخستوزیری او ،رشد
حزب توده و فعالیت گسترده آن در ایران بود.
در همین دوره از نخستوزیری ساعد بود که
موضوع نفت شمال و درخواست امتیاز نفت
شمال از جانب شوروی پیش آمد .حزب توده
همراه با شورای متحده مرکزی کارگران و تحت
حمایت سربازان شوروی میتینگ سیار در تهران

پنجشنبه  20آبان 10/نوامبر

دوشنبه  17آبان 7/نوامبر

 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
زادروز علی کریمی ،فوتبالیست ایرانی
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت سید محمدعلی جمالزاده ،نویسنده
چهارشنبه  19آبان 9/نوامبر
و مترجم
اکثر کتابها و هم چنین کتابهای گویای محمد
علی جمال زاده در شرکت کتاب موجود است 1333 .خورشيدى (  1954ميالدى)
اعدام دكتر حسين فاطمى وزير امورخارجه در
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت امیر قویدل کارگردان سینما و ميدان تير لشكر  2زرهى
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
تلویزیون
زادروز نيكى كريمى ،بازيگر ،كارگردان ،نويسنده
 1394خورشیدی ( 2015میالذی)
درگذشت تیمسار سپهبد شاپور (عبداهلل) آذر و مترجم
برزین ،در جنوب کالیفرنیا ،وی نخستین فرمانده فيلمهاى نيكى كريمى در مركز موسيقى و فيلم
نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقالبیون ايران وابسته به شركت كتاب موجودند.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
در زمستان .1357
قتل دكتر رامين پوراندرجانى ،پزشك زندان
كهريزك توسط رژيم جمهورى اسالمى
سه شنبه  18آبان 8/نوامبر

 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافق تنامه مرزى و مالى بين ايران و
شوروى
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
درگذشت سيدمحمد بهبهانى  -مرجع تقليد
شيعيان
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
قتل دكتر غفار حسينى ،نويسنده و مترجم (از
سری قتلهاى زنجيرهاى)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
اعدام احسان فتاحيان كوشنده سياسى كرد
توسط رژيم جمهورى اسالمى

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.

استفاده از اجساد...
«آشویتس نماد کمال منحط بردهداری بود .تقریب ًا در تمام نمونههای
پیشین بردهداری از جمله شکل بسیار بیرحمانه آن که در امریکای
شمالی اعمال شده بود ،برده را یک دارایی سرمایهای تلقی میکردند
که ارباب باید از او نگهداری کند .به او غذا و سرپناه بدهد و عموم ًا به
او اجازهی تولید مثل بدهد تا به این ترتیب بر ثروت ارباب افزوده شود.
در برابر تحت رژیم نازی ،انسان در حد ماده خام قابل مصرف تنزل پیدا
کرد .ماده خامی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد ،که به
طور منظم تمام عمر مادی آن استخراج میشود و پس از آن جسد برای
اقتصاد دوران جنگ نازیها بازیافت میشود».
مایکل برنبام
«در آشویتس میانگین عمر هر برده  90روز بود ،در بونا  30روز به
گفته یکی از بازماندگان :ماشینها را روغن کاری میکردند ،ولی لزومی
نمیدیدند به آدمها غذا دهند».
جوزف بورکین

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 39جمعه  4نوامبر 2016

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:39 - NOV, 4 , 2016

در جنوب کالیفرنیا:

7

تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08.NET/EVENT
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:

از جمعه  4نوامبر 2016

کنسرت ابی

چهارشنبه ها در کاباره تهران

کنسرت علی عظیمی

شنبه  5نوامبر ساعت  9شب
ورودیه از  50تا  250دالر
فروش بلیط از طریق وب سایت
www.ebiconcert.com

همراه با شهبال و دیجی آربی

یکشنبه  6نوامبر
ورودیه  44دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
310 909 3627
EL Rey Theatre
5515 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90036

Microsoft Theater
777 Chick Hearn Court
Los Angeles, CA 90015

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436

کنسرت اندی در شب شکرگذاری

شب شعر در بت دیوید

چهارشنبه ۲۳ ،نوامبر ساعت  8شب
همراه شینی و دیجی ام دی
 ۱۸سال به باال با کارت شناسایی

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

Hotel Irvine
17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614

818 344 8523
Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

بنیاد فرهنگ برگزار می کند

آخر هفته در کاباره تهران

با حضور  25بند و مکس امینی
شنبه  5نوامبر ساعت  6بعد از ظهر

جمعه و شنبه 18و  19نوامبر
همراه با امید
818 985 5800

310 666 1546
کاباره تهران
Beverly Wilshire
A FOUR SEASONS HOTEL

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436

شنبه  17دسامبر ساعت 7شب
با حضور رویا سبا
818 297 2806
18648 Clark St,
Tarzana, CA 91356
کالس های موسیقی

سوسن کوشادپور
تمام روزهای هفته

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

نشستی با دکتر صدرالدین الهی

310 477 7477
310 277 4824

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

مراسم گرامیداشت علی صدر

شنبه  5نوامبر از ساعت  4تا  7شب

معرفی کتاب طفل صد ساله ای به نام شعر نو
سخنرانان :علیرضا میبدی ،عترت الهی و هما
858 552 9355
سرشار
شنبه  12نوامبر از ساعت  3تا  6بعد از ظهر
Irwin M.Jacobs Qualcomm 818 9 08 08 08
Hall
Morgan Wixon Theater
5775 Morehouse Drive,
2627 Pico Blvd.,
San Diego, CA 92121
Santa Monica, CA 90405
سیاوش قمیشی

جشن شب یلدا

event@08.net

کانون هنر ایران برگزار میکند

جمعه و شنبه  18و  19نوامبر
818 395 1414
STARS ON BRAND,
417 N Brand Blvd,
Glendale, CA 91203

دومین عارف نامه با حضور هما سرشار
پنجشنبه  3نوامبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish
University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت  7تا  8/30شب

به رهبری مهران تبیانی
یکشنبه  6نوامبر ساعت  8:00شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

310 962 7010
11660 W. Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

کنسرت همای و انریکو گروال

کنسرت احسان خواجه امیری

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

کنسرت شراب کهنه در ساغری نو

یکشنبه  27نوامبر ساعت  7شب

یکشنبه  18دسامبر
ساعت  8/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

نورالدین زرین کلک
از یکشنبه  16اکتبر ساعت  2تا  6بعد از ظهر

سخنران :دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت  7تا  9شب

949 872 7411

علیرضا شاه محمدی به همراه آواسازان
شنبه  3دسامبر ساعت  8شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

Microsoft Theatre
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

619 992 8059
Downtown Palace Theater
630 S. Broadway,
Los Angeles, CA 90014

949 454 1555
بنیاد ابن سینا
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

Wilshire Ebell Theater
4401 W 8th ST.,
Los Angeles, CA 90005

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 39جمعه  4نوامبر 2016

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:39 - NOV, 4 , 2016

نقد و نظر:
نگاهی به قدرت رییس جمهوری امریکا با برداشتی از کتاب Courage, Resistance, and Existential Peril in the Nuclear Age

ترامپ ،بمب هستهای و سه دقیقه به نیمه شب
دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:
ساعت آخر الزمان:
دانشمندان امسال ساعت را تنها
سه دقیقه به نیمه شب (بروز فاجعه)
تعیین کرده اند.

خبرگزاری ایرانشهر

شما هم میتوانید رویدادهای محلی
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

هیالری کلینتون در ماه جوالی
بود که درباره دونالد ترامپ
گفت« :نباید انگشت او روی
دکمه باشد».
ترامپ هم در ماه آپریل
گفته بود« :من مثل بعضیها
از چکاندن ماشه خوشحال
نمیشوم» و اضافه کرد« :من
آخرین کسی هستم که از سالح
هستهای استفاده میکند».
کلینتون در سخنرانیاش در
گردهمایی دموکراتها در  28جوالی در فیالدلفیا گفت:
«مردی که با طعمۀ یک توییت به دام میافتد ،مردی
نیست که سالحهای هستهایمان را به او بسپاریم».
جو اسکاربرا در شبکه  MSNBCمدعی شد ترامپ
سه بار از یکی از مشاوران سیاستخارجی پرسیده
است که اگر سالح هستهای داریم ،چرا نمیتوانیم از
آن استفاده کنیم؟
البته بعدایکی از سخنگویان ترامپ منکر این واقعه شد.
یک دلیل :بهگفتۀ انجمن بینالمللی فیزیکدانان حامی
جلوگیری از جنگ هستهای( ،)IPPNWانفجار تنها
صد کالهک هستهای که در حال حاضر حدود پانزدههزار
کالهک روی سیارۀ زمین وجود دارد ،میتواند دومیلیارد
نفر را بکشد.
با این حال در کارزار انتخابات ریاستجمهوری،
امریکا با قدرت تکنفری روبهرو بوده که این قدرت به
او سپرده میشود :انگشتان چه کسی روی دکمه باشد؟آیا
ترامپ شایسته آن است؟ آیا هیالری راست می گوید؟
جهت اطالع از واقعیت باید عرض کنم که دکمهای در
کار نیست.البته یک کیف هست .کیفی که همهجا دنبال
رئیسجمهور میرود .در هواپیمای ایر فورس وان ،زمین
گلف ،آسانسورها و. ...
داخل این کیف ،دستورالعمل اجرای جنگ هستهای
است .واقعا نحوۀ انجام چنین جنگی داخل آن چمدان
است .چمدانی از جنس آلومینیوم که بیست کیلو وزن
دارد ،روکشش تمامچرم است و از خانوادۀ آن کیفهای
بادوام و نفوذناپذیری است که بهصورت سفارشی برای
ارل هلیبرتن میساختند.
ارل هلیبرتن بدنام ...مهندس میادین نفتی و بنیانگذار
شرکت هلیبرتن که بهخاطر ارتباط با دیک چنی ،جنگ
عراق و نشت نفتی در دیپواتر هاریزون(خلیج مکزیک)
بدنام شده است.
حمل این کیف بهصورت مشترک بر عهدۀ پنج دستیار
نظامی است که هرکدام از یک شاخۀ نیروهای مسلح
ایاالت متحده انتخاب شدهاند .دستورالعمل داخل کیف
شبیه مِنوی رستورانهاست .اما بهجای انتخاب غذاهای
ژاپنی یا تایلندی که هرکدام با شمارهای مشخص شده
باشند ،رئیسجمهور میتواند شهرها یا تأسیسات نظامی
در مث ً
ال روسیه یا چین ،ایران یا کره شمالی و یا هر یک
از اهداف از قبل تعیین شده را برای حمله انتخاب کند.
شرکت زیرو هلیبرتن این کیفهای موسوم به «فوتبال»
را میساخته است؛ اما وضع «فوتبال» فعلی روشن نیست.
کاخ سفید که دربارۀ مسائل مربوط به فوتبال! نظر
نمیدهد! چندتایی از این کیفها را هشت سال پیش
خریداری کرد و پساز آن سفارش جدید نداده است.
زیرو هلیبرتن کیفهایی را بهعنوان لوازم صحنه در
اختیار تهیهکنندگان سریال « »۲۴و فیلم «»True Lies
آرنولد شوارتزنگر قرار داد .در هر دو فیلم ،سالحهای
هستهای با سهولتی دلهرهآور منفجر میشوند .از ابتدای
عصر هستهای ،این تصویر را بارهاوبارها دیدهایم .در
فرهنگ عامیانه ،سالحهای هستهای با کلید ،دکمه و
در بتمن (2012شوالیۀ تاریکی برمیخیزد)با ساعتهای
شمارش معکوس منفجر میشوند.
ماجرا در واقعیت قدری پیچیدهتر ،اما به همین هولناکی
است .رئیسجمهور برای صدور اجازۀ حمله از کارتی
حاوی ُکدهای تأیید استفاده میکند که در حالت ایدهآل
نزد خود اوست.
به آن چمدانْ «فوتبال» و به این کارت «بیسکویت»
میگویند.
جالب استبدانید که جیمی کارتر یک بار بیسکویت را
بهاشتباه به خشکشویی فرستاد.
ک بار جا
گفته میشود بیل کلینتون هم بیسکویت را ی 
گذاشت و تا چند ماه به هیچکس نگفت.
پس از سوءقصد به جان رونالد ریگان ،پرسنل
بیمارستان کتوشلوار او را بُریدند و از تنش درآوردند
و بیسکویت روی زمین افتاد .بعدا ً  FBIآن را بهعنوان
شواهد حادثه برداشت و در ابتدا از بازگرداندن آن به
ارتش خودداری میکرد.
در دیدار تاریخی اوباما از هیروشیما در ماه می ،2016
یعنی اولین دیدار یکی از رؤسایجمهور امریکا در مقام
ریاستجمهوری از جایی که  ۷۱سال پیش ۱۶۰هزار
ژاپنی در اولین استفادۀ نظامی از سالح هستهای کشته یا
مجروح شدند ،البد بیسکویت در جیب بغل کت رییس
جمهور اوباما بوده است.
وقتی که پرزیدنت اوباما میگفت« :مسؤولیت مشترک
همۀ ما آن است که با تاریخ چشمدرچشم شویم و

بپرسیم باید چه تغییری در کارمان دهیم تا از بروز دوبارۀ
چنین رنجی جلوگیری کنیم؟»
همین حاال قدری بیش از نُهصد کالهک هستهای در
اختیار رئیسجمهور است که در سرتاسر کرۀ زمین روی
«پیشرانها»ی مختلف نصب شدهاند .تعدادی روی
موشکهاییاند که در عمق زمین در مونتانا ،داکوتای
شمالی ،وایومینگ ،نبراسکا و کلرادو قرار دارند .تعدادی
را زیردریاییها حمل میکنند که مشغول گشتزنی در
اقیانوس اطلس شمالی و غرب اقیانوسیهاند .بقیه هم در
میزوری ،داکوتای شمالی ،بلژیک ،آلمان ،ایتالیا ،هلند و
ترکیه آمادۀ بارگیری در بمبافکنها هستند.
برخی از این کالهکها میتوانند ظرف چند دقیقه پس
از دستور رئیسجمهور پرتاب شوند ،در نیمساعت به
هر نقطۀ دنیا برسند و انفجاری بیست برابر بزرگتر از
رخداد هیروشیما به پا کنند .و البته وحشتناکتر اینکه
رئیسجمهور میتواند بدون مشورت کنگره و بدون
بررسی دیوان عالی ،دستور این کار را بدهد.
چندی پیش دیان فینشتین (سناتور ایالت کالیفرنیا)
پس از جلسۀ مربوط به طرحهای توسعۀ نوعی موشک
کروز هستهای جدید که ممکن است بیستمیلیارد دالر
هزینه داشته باشد ،به وبسایت فصلنامۀ کنگره گفت:
«هرچه مدت حضورم در سنا طوالنیتر میشود ،بیشتر
میترسم .امریکا دو نفر را نامزد کرده است که میراثدار
این منتهیالیه قدرت تسلیحاتی شوند .که اگر کسی
مرتکب خطایی بزرگ شود .یک نفر و تنها یک نفر ،آن
هم رئیسجمهور ،مسئول است .کافی است خطا کند و
خدا میداند ،شاید آخرالزمان به پا شود».
برندۀ انتخابات همچنین میراثدار تاریخچهای دلهرهآور
از راهرفتن روی لبۀ تیغ هم خواهد بود.
* در سال  ،۱۹۶۱یکی از بمبافکنهای بی ۵۲-روی
خاک ایالت کارولینای شمالی دچار نقص فنی شد و دو
کالهک به زمین افتادند که قدرت بالقوۀ انفجار هریک
دویست برابر هیروشیما بود.
* در سال ،۱۹۷۹به برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر)
گفتند که اتحاد جماهیر شوروی صدها موشک رها کرده
است .یک دقیقه پیش از تماس او با رئیسجمهور برای
هماهنگکردن پاسخ کوبنده ،گفتند که ارتش برداشت
نادرستی از مانوری تمرینی داشته است.
* در سالهای  ۱۹۸۳و  ،۱۹۹۵تنها چند دقیقه مانده بود
تا مسکو بهخاطر هشدار نادرست دست به انتقام بزند:
یکی از هشدارها بهخاطر بازتاب نور خورشید در ابرها
بود و دیگری بهواسطۀ یکی از راکتهای تحقیقاتی ناسا.
* در سال  ،۲۰۰۷شش کالهک بهاشتباه در پروازی
از داکوتای شمالی به لوئیزیانا گذاشته شدند ،بدون آنکه
کسی بفهمد سالحهای هستهای در قلمرو هوایی ایاالت
متحدهاند.
* در سال  ،۲۰۱۲یک راهب کاتولیک  ۸۲ساله و دو
فعال صلحطلب همکارش بهسادگی به یکی از انبارهای
تسلیحات شرق ایالت تنسی نفوذ کردند .این انبار موسوم
به  Fort Knoxاحتماالً میزبان بزرگترین ذخایر
اورانیوم قابل انفجار دنیاست.
* در ماه مارچ همین امسال هم ،چهارده هوانورد
پایگاهی در وایومینگ که موشکهای هستهای را
مدیریت میکند ،بهخاطر مصرف غیرقانونی مواد مخدر
از کار معلق شدند.
اوباما در اولین سخنرانیاش پس از تصدی مقام
ریاستجمهوری در سال  ۲۰۰۹گفت بشریت باید
به دنبال «صلح و امنیت در دنیایی عاری از تسلیحات
هستهای» باشد .اکنون بهگفته مرکز مطالعات عدم اشاعۀ
تسلیحات هستهای جیمز مارتین ،آماده میشویم که ظرف

سی سال آینده یکهزارمیلیارد دالر برای مدرنسازی
زرادخانۀ ایاالت متحده خرج کنیم و این زرادخانه را تا
دهۀ  ۲۰۸۰عملیاتی نگه داریم.
و ساعت آخرالزمان( ،)Doomsday Clockآن
تخمین نمادین از زمان وقوع مصیبتی جهانی ،از سال
 ۲۰۱۰تاکنون به نیمهشب نزدیکتر شده است .در سال
 ۲۰۱۰شش دقیقه با نیمهشب فاصله داشت .در سال
 ،۲۰۱۲بولتن دانشمندان اتمی ساعت را پنج دقیقه به
نیمهشب تنظیم کرد و پارسال ،سه دقیقه به نیمهشب.
تیکتاک.تیکتاک.
اگر ترامپ انتخاب شود چطور؟ یا کلینتون؟
در جواب کلینتون که گفته بود رقیبش با طعمه یک
توییت به دام میافتد ،ترامپ هم گفت« :من یکی از
بهترین خُ لقوخوها را دارم :خُ لقوخوی برندهشدن».
کره شمالی در ماه ژانویه یک بمب هستهای آزمایش
کرد و شاید در حال آمادهسازی بمبی دیگر باشد.
نیروهای نظامی در حال تجمع در امتداد مرزهای اروپا
با روسیهاند که پس از الحاق جزیره کریمه به خاک
خود در سال  ،۲۰۱۴قوای مجهز به سالح هستهای را
آمادهباش کرده است.
در ماه می ،ناتو بهرهبرداری از یک سامانه دفاع موشکی
امریکایی در رومانی ،یعنی دقیق ًا آن سوی دریای سیاه،
را آغاز کرد.
بنا به اسنادی که بهدست مجلۀ یو.اس.ای تودی رسیده
است ،در بازۀ  ۲۰۱۰تا « ،۲۰۱۴ادارۀ ملی امنیت هستهای»
نوزده بار هک شده است.
در فاصله سالهای  2012تا  ۲۷۰۰ ،2015مورد قاچاق
غیرقانونی مواد پرتوزا در دنیا ُرخ داده است که اتفاقا سهم
ایرانیها هم در آن کم نبوده است.
ویلیام پری (وزیر دفاع سابق ایاالت متحده) در مدت
خدمت خود که تقریبا بیست سال پیش خاتمه یافت،
شاهد سه هشدار غلط بوده است؛ بااینحال ،اخیرا در
مراسم شام با خبرنگاران در واشنگتن گفت« :امروز احتمال
وقوع فاجعۀ هستهای بیشتر از دوران جنگ سرد است».
وی گفت احتمال تصادف یا محاسبۀ نادرست وجود
داردیا تهدید تروریسم هستهای یا تنش میان هند و
پاکستان.
دوباره باید گفت :ترسناکترین نکته دربارۀ فوتبال و
بیسکویت همانا وجود اینهاست .این نظر ریچارد
مکسورلی فقید بود ،آن کشیش یسوعی و فعال
صلحطلب که روزگاری گفته بود سالحهای هستهای
پدر همۀ مناقشات هستند :وسایلی که حتی اگر
منفجرشان هم نکنیم ،آسیبزنندهاند.
او نوشته است« :امروزه ریشۀ خشونت در جامعهمان
آن است که قصد استفاده از تسلیحات هستهای را داریم.
همین که این را قبول کردهایم ،مابقی شرهای جامعه در
مقایسه با آن رنگ میبازند».
شاید ذهنمان سراغ پهپادهای مسلح برود ،تفنگهای
تهاجمی ،خشونت علیه زنان ،علیه پلیس ،علیه معترضان.
حاال و در حالی که تنها چند روز تا انتخابات هشتم
نوامبر باقی مانده با خودم سخنرانی های ترامپ را مرور
میکنم .آنجا که ترامپ در تجمع هوادارانش گفت« :پس
اگر دیدید کسی آماده شده که به شما گوجه پرتاب کند،
پدرش را در بیاورید .باشه؟» و گفت« :جدی گفتم».
میبینم شاید از «بیسکویت» و «فوتبال» فقط یکی در دنیا
باشد؛ شاید آدم های عاقل هنوز آنقدر باشند که نخواهند
این دو در اختیار کسی باشد که حتی جنبه پرت کردن
گوجه فرنگی را هم به سوی خود ندارد! ولی ماشه ها و
دکمهها همهجا هستند و انگشتها ...انگشتها که گاه از
مغزهای متحجر ،متعصب و مغرض فرمان میگیرند.
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اگر ترامپ رئیسجمهور شود!
از دست قانون چه کاری برخواهد آمد؟

دونالد ترامپ بهوضوح کینهتوزی میکند .او خیلیها
را به باد فحش گرفته است؛ ازجمله فرمانداران ایالتی،
نمایندگان سنا ،قاضیای که اخیرا ً او را محکوم کرده است
و نیز ملکۀ زیبایی سال  ۲۰۱۴را .به مطبوعات هم حمله
کرده و میگوید اگر رئیسجمهور شود ،قوانین ضدافترا
وضع میکند تا بتواند روزنامههایی را که «تعمدا مقاالت
منفی ،وحشتناک و دروغ» درباره او منتشر میکنند ،تحت
پیگیرد قانونی قرار دهد .منتقدان آقای ترامپ از خود
میپرسند آیا مردی با این مقدار خشونت ،برای پست
ریاستجمهوری قابلاعتماد است .اما حامیان او ،مانند
سناتور جان مککین و میچ مککانل ،رهبر اکثریت
مجلس سنا ،به ما اطمینان میدهند که قانون اساسی ترامپ
را محدود خواهد کرد.
آقای مککین در مصاحبه با نیویورکتایمز گفته است:
«من همچنان معتقدم برخی نهادهای حکومتی هستند که
اگر کسی بخواهد از چهارچوب قانون اساسی تجاوز
کند ،او را مهار میکنند .ما کنگره را داریم .دادگاه عالی را
داریم .ما رومانی نیستیم( ».معروف است در زمان استقرار
کمونیسم بر رومانی که تا  ۱۹۸۹ادامه داشت ،این کشور
در زمرۀ سرسختترین و دیکتاتوریترین حکومتهای
کمونیستی بوده است).
بر اساس اصل تفکیک قوا ،قدرت بین رئیسجمهور،
کنگره و سیستم قضایی تقسیم میشود .نظام حزبی،
مطبوعات و سنتهای سیاسی امریکایی نیز میتوانند
قدرت رئیسجمهور را محدود کنند .اما اگر آقای ترامپ
پیروز شود ،این محدودیتها عمال چه معنایی خواهند
داشت؟
بستگی دارد آقای ترامپ بخواهد چه کار کند .مسائل
مورد تأکی ِد او مهاجرت و تجارت است .او نمیتواند
بدون حمایت کنگره ،دیوار مکزیک را بسازد؛ اما میتواند
با صدور احکام مربوط به مهاجرت ،مهاجران غیرقانونی
را اخراج کند.
همچنینمیتواندبراساسقوانینموجود،ورودمسلمانان
به کشور را ممنوع کند .این قوانین به رئیسجمهور اجازه
میدهد که نگذارد آن دسته از اتباع خارجی که ورودشان
به کشور از نظر او «برای منافع ایاالت متحده زیانبخش
خواهد بود» ،وارد خاک این کشور شوند .در این صورت
اولین بار نخواهد بود که چنین تصمیمی گرفته میشود:
رئیسجمهور رونالد ریگان بر اساس قدرتی که قانون
اساسی به او داده بود ،توانست در سال  ۱۹۸۱جلوی سیل
مهاجران اهل هائیتی را به خاک ایاالت متحده بگیرد.
آیا آقای ترامپ میتواند ،همانطور که تهدید کرده

است ،بهاجبار برای چین تعرفۀ گمرکی وضع کند؟ بله،
میتواند .کنگره به رئیسجمهور اختیار داده است تا در
مقابل کشورهای بیگانهای که دست به اقدامات تجاری
نامنصفانه میزنند ،اقدام متقابل کند .تعیین مصداق برای
اقدامات تجاری نامنصفانه هم به رئیسجمهور و مقامات
تجاری سپرده شده است.
ِ
آقای ترامپ در ماه می گذشته سوگند خورد که
سیاستهای محیطزیستیِ رئیسجمهور اوباما را لغو کند.
او چنین کاری را نیز میتواند بکند .میتواند توافقنامۀ
تغییرات آبوهواییِ پاریس را رد کند؛ همانطور که
رئیسجمهور بوش در سال  ۲۰۰۲معاهدۀ ایجادِ دادگاه
کیفری بینالمللی را که قب ً
ِ
ال امضا شده بود ،رد کرد.
آقای ترامپ در برابر منتقدان خود کمتحمل است و
غیرمستقیم اشاره کرده است که از قدرت فدرال خود
علیه آنها استفاده خواهد کرد .او نمیتواند کسی را
صرف ًا بهخاطر انتقادکردن به زندان بیندازد؛ ولی میتواند
به سازمانهای دولتی دستور دهد تا بر ضد مدیران
شرکتهایی که او را عصبانیکرده اند ،قدرت نظارتی
گستردۀ خود را اعمال کنند؛ مانند جف بیزوس ،مؤسس
سایت آمازون .آقای ترامپ پیشازاین اشاره کرده است
که بهخاطر آنچه بهزع ِم او اختاللآفرینی بر علیه تراستها
ِ
سایت آمازون رسیدگی
محسوب میشود ،به فعالیتهای
خواهد کرد.
او میتواند به وزارت دادگستری دستور دهد آن دسته
از جرایمی را که منتقدانش مرتکب شدهاند ،در اولویت
قرار دهد تا به پروندۀ آنها زودتر رسیدگی شود .مخالفا ِن

سیاسی را میتوان بهدلیل نقض قانون مالی مبارزات
انتخاباتی متهم کرد .همچنین مقامات دولتی سابق ،مثل
هیالری کلینتون را میتوان بهدلیل نقض قوانین حفظ
اسرار ،متهم کرد .حتی اگر اتهامات به سرانجام نرسد،
پرداخت دستمزد وکال برای متهمان سنگین خواهد بود.
پس صرف نظر از انتخابات آینده ،چه چیزی بین ما و
ترامپ افسارگسیخته فاصله میاندازد؟ سناتور مککین و
ِ
وتوی اکثریتِ
ِ
مککانل میگویند کنگره؛ ولی فقط حق
دو مجلس میتواند آقای ترامپ را از اِعمال اختیارات
قانونیاش منصرف کند .این اختیارات را پیشازاین کنگره
به رئیسجمهور داده است.
دادگاهها مانع دیگری هستند؛ اما آنها باید عرف دیرین
خودرالغوکنند؛یعنیتمکیندربرابرتصمیمرئیسجمهور
در مسائل مربوط به امور خارجه و مقررات داخلی .برای
مثال دادگاه عالی میتواند بر خالف قانون اساسی ،اعالم
کند ورود مسلمانان ممنوع است؛ اما نمیتوان پیشبینی کرد
آقای ترامپ چگونه واکنش نشان خواهد داد.
بزرگترین مانع آقای ترامپ برای دستیابی به قدرت
گسترده ،اصل تفکیک قوا نیست؛ بلکه میلیونها کارمند
فدرالی است که باید برای او کار کنند .اکثر این کارمندان
روحیۀ حرفهایگری دارند و خودشان را وقف کارشان
کردهاند .آنها بهراحتی زیر بار دستورات مستبدانۀ
باالدستیها نمیروند .همانطور که رئیسجمهور هری
ترومن قبل از ریاستجمهوری دوایت دی.آیزنهاور گفته
بود« :او اینجا خواهد نشست و خواهد گفت :این کار را
بکنید! آن کار را نکنید! هیچکدام هم انجام نخواهد شد».
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 -1پايتخت هائيتي  -نامادري
 -2پايتخت بوسني  -از شهرهاي خراسان
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 -2رود مقدس آلمان  -دهان  -كاخ روسيه
 -3شهر هلن  -پناهگاه  -زبان كوچك
 -4حرف تعجب  -كوچكترين ذره  -گردن كش  -پروانه

هواپيما
 -5نامه رسان  -حصار  -نام دخترانه  -حرف انتخاب
 -6تابناك  -دندانه شانه  -خواب خوش
 -7دلآزار كهنه  -از شهرهاي ايالم  -فرصاد
 -8كوزه  -تيره  -غم و غصه
 -9پيامبر  -محله ای در غرب تهران  -عدد دايره
 -10مضرات  -گرده قارچ  -از خدايان يوناني
 -11سايه گاه  -دوستداران  -اسم  -آفتاب
 -12حركت هوا  -كالم تعليل  -كركس  -كوچك
 -13اسب خالدار  -تاج گل  -از شهرهاي فارس
 -14شم  -قوچ  -هجوم
 -15همت قوي  -آمونياك

حل جدول شماره گذشته
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همگام با انتخابات:

آیا زنان آمریکا قطار ترامپ را در یک قدمی کاخ سفید متوقف میکنند؟

رای هایی که ترامپ آنها را نمی شمرد

حاال یک قدم مانده به آخرین راند از مسابقه است.
مسابقه ای برای رسیدن به کاخ سفید و یکسال است که دونالد ترامپ در رقابتهای
ریاست جمهوری آمریکا پا گذاشته است و در طی این مدت ،همواره اظهارات اگر
نگوییم زنستیزانه ،اما غیرجذابی در نزد اکثریت زنان آمریکایی داشته است ،همین
امر موجب شد تا جنبش زیرپوستی زنان علیه وی شکل بگیرد و پوست انداختن
این جنبش منتهی شود به نظرسنجیهای روزهای اخیر که در نوع خود یک انفجار
علیه ترامپ است.
مواضع ترامپ در مورد زنان ،در طی مدت فعالیت انتخاباتیاش روز به روز وی را
بیشتر از جامعه زنان آمریکا دور کرد و شاید به توان گفت که انتخاب سومین رییس
ستاد که یک زن است ،به همین موضوع مرتبط باشد تا بلکه به سبب این انتخاب
مسئله قهر آرای زنان با صندوق ترامپ تا حدودی رفع شود .اما وضعیت ترامپ
درست پس از اظهارات او در فیلم مربوط به شبکه  ،CBSدو هفته اخیر را برای او
تبدیل به جهنم کرد و تعداد قابل توجه بیشتری از زنان آمریکایی روبهروی او ایستادند.
گرچه زنان هوادار ترامپ پیوسته به او وفادار ماندهاند ،اما نامزد جمهوریخواهان اصال
از اوضاع مناسبی در میان زنان در نظرسنجیها برخوردار نیست.
در بررسی به عمل آمده توسط «موسسه پژوهشهای دینی عمومی» مشخص
شد که یک شکاف جنسیتی عمیق در بین هواداران و مخالفان ترامپ وجود دارد.
آمارهای این بررسی به ما میگوید که هواداران وی را مردها و مخالفینش را زنان
تشکیل میدهند.
اما نکته حائز اهمیت اینکه ترامپ در زمینه حمایت مردان با  11امتیاز اختالف از
کلینتون پیش است در حالی که هیالری کلینتون در زمینه حمایت زنان با  33امتیاز
اختالف ترامپ را پشت سر گذاشته است .اختالف این دو نفر بر سر هواداران مرد
رقمی مشابه با اختالف «دوآیت آیزنهاور» و «آدالی استیونسون» در انتخابات سال
 1952دارد .اما اختالف امتیازی دو کاندیدا بر سر هواداران زن در تاریخ انتخاباتی
آمریکا بیسابقه است.
در بدترین حالت ،در ادوار گذشته این اختالف  26درصد بوده است و حاال شاهد

اختالف  33درصدی هستیم و این یعنی اینکه ترامپ اصال جایگاه خوبی در میان
زنان ندارد.
به عبارتی ،اگر اختالف بین آیزنهاور و استیونسون را با اختالف  23امتیازی «لیندون
جانسون» و «بری گلداواتر» (در سال  )1964جمع کنیم به عدد  34میرسیم که فقط
یک شماره از اختالف بیسابقه ترامپ و کلینتون در رابطه به رای زنان کمتر است.
کافی است به تازهترین نظرسنجیهای بعملآمده توسط رسانهها و موسسات
مختلف نگاهی بیاندازیم تا به عمق واقعه پی ببریم:
در تمامی نظرسنجیها که به دقت نگاه کنیم ،متوجه میشویم که ترامپ برای قاطبه
زنان آمریکایی جذابیت ندارد.
 5امتیاز اختالف بین کلینتون و ترامپ در رابطه با مردان اصال قابل مقایسه با 15
امتیاز در رابطه با زنان نیست .اگر قرار بود که این هفته فقط رای زنان در انتخابات
آمریکا محسوب شود ،با احتساب ایالتهای کلیدی چون آریزونا ،آالسکا ،جورجیا،
کانزاس ،ایندیانا ،میسوری ،مونتانا ،کارولینای جنوبی ،داکوتای جنوبی ،تگزاس و
ایالتهای کوچک دیگر مثل مین و نبراسکا مجموعا  458رای الکتورال از  538رای
به صندوق کلینتون واریز میگردد و برای ترامپ فقط  80رای میماند.
اما اگر فقط مردها مجاز به رای دادن بودند ،میتوان گفت که ترامپ رای تقریبا
همه ایالتهای خاکستری را از آن خود میکرد و کلینتون فقط در ایالتهای کرانه
غربی و بخشهایی از شمال شرقی آمریکا شانس خواهد داشت.
بدین ترتیب  350رای برای ترامپ باقی خواهد ماند و  188رای برای کلینتون .با
این حساب ،اگر انتخابات فقط محدود به رای مردها بود اوضاع متفاوت میشد اما
اگر محدود به رای زنان بود ،به شدت متفاوت میشد .بحث این است که این آمارها،
روند اتفاقات ،مواضع زنان علیه ترامپ و منطق قضیه به ما میگوید که اگر دونالد
ترامپ پس از انتخابات شکست بخورد ،قطعا زنانی که به او رای ندادهاند موجب
شکست او شدهاند.
رایی که آقای ترامپ احتماال وقتی تصمیم گرفت وارد عرصه انتخابات بشود اصال
به آن فکر هم نمیکرد یا اگر فکر میکرد دست کم جدیاش نمیگرفت.

هیالری کلینتون نامزد حزب دمکرات در انتخابات آمریکا دونالد ترامپ را به
خاطر انتقاد از ظاهر زنان «زورگو» خوانده است.
خانم کلینتون در تجمعی در فلوریدا گفت که آقای ترامپ  ۳۰سال سابقه «تحقیر،
بدرفتاری ،توهین و تعرض» به زنان را دارد.
این چهارمین بار ظرف یک هفته است که نامزد دموکرات ها به ایالت حساس
فلوریدا در جنوب شرقی این کشور سفر میکند.
او گفت« :ببینید ترامپ چه کارها کرده .همواره زنها را زشت ،زننده و حال به
هم زن توصیف می کند .آنها را خوک صدا میزند .به تناسب اندام آنها نمره یک
تا  ۱۰نمره میدهد».
خانم کلینتون را در این تجمع آلیشیا ماچادو ملکه سابق زیبایی جهان معرفی کرد؛
همان زنی که دونالد ترامپ در گذشته به تمسخر «ملکه پرخوری» و «خانهداری»
توصیف کرده.خانم ماچادو هم از رای دهندگان زن خواست به دونالد ترامپ
رای ندهند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر کلمبوس اهایو در تجمعی به نفع
خانم کلینتون شرکت کرد.آقای اوباما هم با انعکاس سخنان خانم کلینتون گفت که
آقای ترامپ «عمری را صرف خوک و سگ و لجن» خواندن زنان کرده.
او گفت دونالد ترامپ اولین نامزد ریاست جمهوری است که از انتشار سوابق
مالیاتیاش خودداری می کند.
آقای اوباما به طبقه کارگر هشدار داد مواظب باشند دونالد ترامپ «سر آنها کاله
نگذارد».

میلیاردر نیویورکی به گفته رئیس جمهوری دموکرات به فکر کارگران نیست و
صالحیت رئیس جمهور شدن هم ندارد:
«ترامپ میگوید که در عرصه سیاست خارجی خودش مشاور خودش خواهد
بود ،چون که مغزش خوب کار میکند .آخر چه کسی این طور حرف میزند؟
ما نمیتوانیم رئیس جمهوری داشته باشیم که مغزش به او میگوید باید دیگران
را دوباره شکنجه کنیم یا این که تمام پیروان یک دین را به کشورمان راه ندهیم».
همزمان دونالد ترامپ خانم کلینتون را «فاسد» خوانده و گفته است که او «سیستم
بهداشتی آمریکا را برای همیشه ویران خواهد کرد».
او که همراه نامزد معاونتش مایک پنس در ویسکانسین حاضر شده بود قانون
بهداشتی جدید آمریکا که به «اوباماکر» معروف است را «یک فاجعه» خواند و
گفت اگر رئیس جمهور شود فورا آن را لغو خواهد کرد.
در چند روز باقی مانده به روز رای گیری تنش بین ستاد انتخاباتی هیالری
کلینتون و پلیس فدرال  -اف بی ای  -ادامه دارد.
مدیر اف بی ای جمعه گذشته از شروع تحقیقات مقدماتی درباره پرونده
ایمیلیهای هیالری کلینتون خبر داد.
اف بی آی حاال اسنادی از تحقیقات گذشتهاش درباره بیل کلینتون ،همسر خانم
کلینتون ،را منتشر کرده است .تحقیقات درباره ماجرای عفو بحث برانگیز یک
مجرم توسط رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال  ۲۰۰۱میالدی.
انتشار این اسناد بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام شده اما به احتمال زیاد
بدبینی دموکراتها به نیات پلیس فدرال را عمیق تر خواهد کرد.

روزنامه «یو اس ای تودی» این هفته در مطلبی به نقش پررنگ زنان در انتخابات
ریاست جمهوری امسال آمریکا پرداخته است.
در این مطلب گفته میشود ،اول از همه پس از  ۲۴۰سال در تاریخ آمریکا یک
زن از حزبی عمده در این کشور کاندیدا شد ،و بعد ظهور زنان تحصیل کرده
سفیدپوست که مهم ترین گروه مرددها به شمار میروند و ممکن است که بتوانند
نتیجه انتخابات را به کلی عوض کنند.
یو اس ای تودی سپس به طرح زبان و ادبیاتزن ستیزی اشاره میکند که به گفته
نویسنده مشکل سازترین مسئله برای دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه بوده
و بیش از مسئله مالیات و بیمه بهداشت مورد بررسی و بحث قرار گرفتهاست.
این روزنامه میگوید نتیجه انتخابات امسال هرچه که باشد یک زلزله جنسیتی
به شمار میرود ،چرا که دو گروه زنان تحصیل کرده متمایل به دموکرات ها و
مردان کم سواد متمایل به حزب جمهوریخواه را پدید آورده است .انتخابات

امسال تصریح کرد که بدرفتاری جنسیتی که زمانی مایه مزاح و غفلت بود امروز
موضوعی جنجالی است که آینده سیاسی افراد را به خطر میاندازد.
همچنین کمپینهای انتخاباتی نشان دهنده تغییر در زندگی آمریکایی از جمله
در افزاش شمار زنان شاغل در سمتهای مدیریتی و رهبری و همچنین کاهش
تحمل آزارهای جنسیتی است.
از سویی کلینتون  69ساله به عنوان اولین زن نامزد انتخابات نسبت به سال ۲۰۰۸
و تالش برای ورود به رقابتهای انتخاباتی ،اعتماد به نفس و صالبت رفتاری
بیشتری نشان میدهد و در سخنانش بر عالقه به حمایت از خانوادهها و زنان تاکید
میکند و وعده مبارزه برای برابری حقوق زنان و مردان میدهد.
دونالد ترامپ  ۷۰ساله نیز اولین نامزد جمهوریخواهی است که یک زن را به
عنوان مدیر ستاد خود گمارده و از مشاورههای مستقیم و نزدیک دختر  ۳۵سالهاش
ایوانکا بهره میبرد.

کلینتون ترامپ را به زورگویی به زنان متهم کرد

انتخابات  ۲۰۱۶مجالی برای بازتعریف نقش زنان

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com
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انتخاباتی ترین هالووین آمریکا برگزار شد

این روزها انتخابات موضوع اصلی در جامعه آمریکاست .تا آنجا که در هالووین امسال هم می شد رد پای انتخابات را دید:

صورتک ترامپ از محبوبیت ویژه ای در هالووین امسال برخوردار بود.

هیالری هم در بازار انتقادات هالووینی بی نصیب نمانده بود.

این هم زوج انتخاباتی  2016در هالووین لسآنجلس

خیلی از جمهوری خواهان غرب میانه از کلینتون به عنوان یک جادوگر یاد کرده بودند.

کاله گیس ترامپ هم توانست رکورد فروش را بشکند.

سناتور سندرز هم در هالووین  2016بی طرفدار نبود.

پای سیاست به جشنهای هالووینی هم باز شد .مثل این نمونه در یونیورسال استودیو

این هم زوج انتخاباتی امسال البته در نیویورک! ترامپ و کلینتون هر دو نیویورکی هستند.
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پپام رییس جمهوری آمریکا
با طعم قرکمر و موسیقی ایرانی

فریال گواشیری ،دستیار ایرانیتبار باراک اوباما ،رئیس
جمهوری آمریکا در روز ازدواجش( 22اکتبر) پیامی ویژه از
رئیس جمهور دریافت کرد.
آقای اوباما در پیامی ویدئویی ،پیوند فریال و همسرش محمد
(مو) میرقهاری را تبریک گفت .پرزیدنت اوباما در این پیام
گفت« :فریال  ،میخواهم به تو و مو تبریک بگویم .من و میشل
خیلی دوست داشتیم با شما جشن بگیریم .اما میدانم که سرت
به اندازه کافی شلوغ هست که من و مأموران حفاظتی هم
بخواهیم اضافه شویم .در ضمن بد نیست چند روزی را از
رئیست دور باشی .میخواهم بدانی که بهت افتخار میکنم و
خیلی خوشبخت هستیم که تو را در زندگی مان داریم؛ حضور
شادمانه و لبخندت را که هر روز صبح زمانی که وارد دفترم
میشوم ،لبخند دلپذیرت را می بینم و با اینکه هر روز نمیتوانم
بگویم اما امروز می توانم بگویم که ازت ممنونم .اگر بتوانی من
را تحمل کنی ،حتما مو را هم می توانی تحمل کنی .و مو ! تو
هم بدان که من مراقب فریال هستم پس خراب کاری نکن .من
و میشل به شما تبریک میگوییم و دوستتان داریم».
در جشن عروسی فریال گواشیری ،اندی خواننده پرآوازه
موسیقی پاپ نیز با شینی همسرش برنامه زیبایی اجرا کرد.

فریال گواشیری ،از سال  ۲۰۱۴به عنوان دستیار شخصی
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید مشغول به کار شد .او،
سفرهای خارجی و مالقاتهای پرزیدنت اوباما را برنامه ریزی
می کند .همچنین در هماهنگی رویدادهایی مانند جشن نوروز
در کاخ سفید نقش دارد.
فریال در سال  ۲۰۰۷در کمپین انتخاباتی باراک اوباما و ستاد
انتخاباتی او در شیکاگو مشغول فعالیت شد .پس از انتخابات،
گواشیری در شورای امنیت ملی کاخ سفید به عنوان مشاور
ارشد بن رودز ،معاون مشاور امنیت ملی ،مشغول به کار شد و
سپس مشاور ارشد رئیس دفتر کاخ سفید و مدیر بازدیدها در
شورای امنیت ملی شد.
فریال گواشیری عضو فعال بنیاد زنان آمریکایی ایرانی تبار نیز
هست و به زبان فارسی مسلط است.
او در یکی از کنفرانسهای ساالنه این بنیاد گفت که قصد دارد
پس از پایان دوران خدمتش در کاخ سفید ،به عنوان معلم یا
یک فعال خدمات اجتماعی مشغول کار شود.
جشن عروسی این زوج در فضایی صمیمی و دوستانه در
حالی برگزار شد که مهمانان غیر ایرانی این زوج نیز با آنها و
صدای زیبای اندی دل به رقص ایرانی سپردند.
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