42

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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 ۵شنبه اول دسامبر 2016در دانشگاه :CSUN

نشست ساالنه حقوق بشر برای
ایران به میزبانی لسآنجلس

تقلبمالیاتیمشاورنمایندگی
جمهوریاسالمیدرآمریکا
درخواست 650میلیون دالر باج
برای آزادی نازنین زاغری
هشدار به تجار جهانی درباره
ایران
نارنجیکردنجهانبرایمقابله
باخشونتعلیهزنان

مجمع ساالنه تالش برای حقوق
بشر در ایران امسال به میزبانی
دانشگاه  CSUNو در تاریخ
اول دسامبر  2016بار دیگر در
مثلث پُخت برای شام ما چه
لسآنجلس برگزار خواهد شد.
خواهندپُخت؟
در مراسم امسال که با سخنرانی
خانمها مهرانگیر کار ،مسیح
علینژاد ،و آقایان مهدی آقازمانی،
تحوالت سیاسی در ایران در
علی پورتاش و مکس امینی همراه
عصرترامپ
خواهد بود ،کوشیده شده تا ابعاد
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و نیز

اقدامات عملی در راستای برقراری
حقوق بشر و تالش برای اعاده آن
در ایران مورد توجه قرار گیرد.
مراسم ساالنه تالش برای حقوق
بشر ایران که از سوی سازمانهای
جهانی عفو بین الملل ،دیدهبان
حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز،
بهایی فایت و نیز مرکز اسناد حقوق
بشر ایران ،کمپین حقوق بشر برای
ایران و گروهی از رسانههای فارسی
زبان حمایت میشود با هدف

پیگیری مستمر تحوالت حقوق
بشری در ایران و کوشش برای
توسعه آگاهی رسانی و آموزش در
این حوزه برپا میگردد.
مراسم امسال با اجرای و برنامه
گردانی هما سرشار همراه خواهد
بود.
برگزارکنندگان این مجمع میگویند
هدفشان نشان دادن هوشیاری
بینالمللی نسبت به رویدادهای
حقوق بشری در ایران است.

اعالم لحظه تحویل سال  1396در لسآنجلس

مرکز تهیه و انتشار تقویم شرکت کتاب در لسآنجلس
که همه ساله تقویم چهار منظوره خورشیدی ،میالدی،
عبری و عربی خود را به زبان فارسی منتشر میکند
میگوید« :بر اساس محاسبات نجومی مرکز ژئوفیزیک
دانشگاه تهران و تبدیل آن بر اساس تفاوت ساعات
یومیه ،سال  1396خورشیدی در ساعت  3و  28دقیقه
و  40ثانیه بامداد روز دوشنبه  20مارچ  2017به وقت
محلی در لسآنجلس تحویل خواهد شد».
این ساعت برابر با تحویل سال در ساعت  6و 28
دقیقه و 40ثانیه بامداد همین روز به وقت نیویورک و
واشنگتندی.سی و برابر با  11و  28دقیقه و  40ثانیه پیش
از ظهر به وقت لندن خواهد بود.
تقویم شرکت کتاب که از سال  1981میالدی تا
کنون بیوقفه در خارج از ایران منتشر شده است ،تنها
تقویمی است که اعیاد و روزهای ملی ایرانیان و نیز
مناسبتهای حکومتی و تعطیالت رسمی تقویم در
داخل ایران و نیز مناسبتهای مورد احترام باورمندان
ادیان ابراهیمی(یهودیت ،مسیحیت ،اسالم) و همچنین
ایام مورد احترام زرتشتیان و بهاییان را به نحوی طبقه
بندی شده در اختیار صدها هزار شهروند فارسی زبان در
خارج از ایران قرار داده است.

تقویم شرکت کتاب همه ساله در آستانه فرا رسیدن
نوروز منتشر شده است و از سال گذشته این مرکز معتبر
نشر فارسی زبان اقدام به انتشار تقویمهای جیبی 15
ماههای کرد که از ژانویه هر سال تا پایان اسفند سال
بعد را پوشش میدهد .این نوآوری مورد استقبال ایرانیان
آمریکا که با هر دو تقویم میالدی و خورشیدی سر و کار

دارند قرار گرفته است.
امسال شرکت کتاب عالوه بر تقویمهای جیبی خود
از نخستین تقویم دیواری دو گاهشمارانه خورشیدی،
میالدی خود نیز رونمایی خواهد کرد.
شرکت کتاب در سی و شش سال گذشته میلیونها
جلد تقویم ایرانی را منتشر و به رایگان پخش کرده 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

2

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 42جمعه  25نوامبر 2016

تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

در کانون خبر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:42 - NOV, 25 , 2016

طرح  ۱۰۰روزه پرزیدنت ترامپ:

بررسی تقلب در ویزاهای مهاجرت

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا
اعالم کرد به تیم انتقالی خود دستور داده است
که در روز اول ریاست جمهوریاش فهرستی از
اقدامات اجرایی را که می تواند انجام دهد تا «قانون
برقرار شود و مشاغل برگردند» تهیه کند و همچنین
طرحی کلی از آنچه میخواهد در  ۱۰۰روز اول
ریاست جمهوریاش انجام دهد ارائه داد.
ترامپ در ویدیویی حدود  ۲دقیقه و  ۳۰ثانیهای که
روز دوشنبه در یوتیوب منتشر کرد ،به طور مستقیم
با مردم آمریکا صحبت کرد.
این اولین بار از زمان پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری بود که ترامپ سعی کرده است
بدون واسطه و به طور مستقیم درباره کارهایی که
میخواهد انجام دهد با مردم آمریکا صحبت میکرد.
رییس جمهور منتخب که در هفتهّای اخیر زیر فشار
به گفته نزدیکانش غیر منصفانه رسانهها قرار داشته،
در این ویدئو گفت که تیمی حرفهای به صورتی
کارآمد ،آرام و کامال تخصصی در حال انجام مراحل
انتقال قدرت از رییس جمهور اوباما به وی است و
همه چیز به نحوی شایستهای در حال انجام است.
تمرکز رییس جمهور منتخب که قرار است از
نیمروز  20ژانویه  2017رسما سکان هدایت
کشور را به دست گیرد برای یکصد روز نخست
زمامداریاش که تا پایان ماه آپریل خواهد بود،
بر محور مجموعهآی از دستورات ویژه رییس
جمهوری استوار است که به گفته آقای ترامپ در
مواردی از جمله خروج از پیمان پاسفیک ترانس،

بررسی تقلب در ویزای مهاجرت به آمریکا ،حذف
محدودیت تولید انرژی و  ...را شامل خواهد شد.
آقای ترامپ مشخصا سو استفاده از قوانین مهاجرتی
و برنامه های اقامتی ایاالت متحده آمریکا را در آغاز
دومین دقیقه گفتههای خود مورد توجه قرار داده
و می گوید به مقامات مسئول دستور خواهد داد
تحقیقات گستردهای در این باره آغاز کنند.
پیشتر و در روند مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ از
اخراج  11میلیون مهاجر غیر قانونی و نیز جلوگیری
از ورود مسلمانان به آمریکا و همچنین ساختن
دیواری در مرز مکزیک به عنوان شاخصه برنامههای
خود در خصوص مهاجران صحبت کرده بود.

همچنین برخی بر این باروند که دستور آقای
ترامپ در این خصوص می تواند روند پناهنده
پذیری ایاالت متحده را نیز با تغییراتی چشمگیر
روبرو کند که سخت تر شدن مراحل بررسیهای
پلیسی و امنیتی میتواند از پیامدهای آن باشد.
عالوه بر موضوع مهاجران ،آقای ترامپ در ویدیوی
خود گفته است در  5حوزه دیگر نیز اقدام سریع
خواهد کرد :تجارت ،انرژی ،محدود کردن مقررات،
امنیت ملی و تغییر روند البیگری در آمریکا ،رئوس
این موارد است.
آقای ترامپ در این ویدئو به ماجرای توافق
هستهای با ایران اشاره نکرد.

دیوار افتخار نیویورک تایمز و عکسی از پادشاه فقید ایران

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

دیدار رییس جمهور منتخب آمریکا با تحریریه
روزنامه نیورورک تایمز جدای از همه حاشیههایی
که داشت ،برای ایرانیان نکته بین ضامن این حقیقت
بود که تصویری از پادشاه فقید ایران محمدرضا شاه
پهلوی روی دیوار افتخارات این روزنامه جا خوش
کرده است.
روی دیواری که به «دیوار افتخار» روزنامه
نیویورک تایمز شهرت دارد و در عکس پشت سر
آقای ترامپ میبینید ،تصاویری از بزرگترین رجال
سیاسی و شخصیتهای تاریخ معاصر به چشم
میخورد که برخی از آنها به وسیله صاحبان عکس
یادگاری نویسی شده است.
تصویر و همچنین امضای شاه فقید ایران ،در گوشه
چپ و باالی تصویر این خبر قابل رویت است.
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تقلبمالیاتیمشاورنمایندگیجمهوریاسالمیدرآمریکاتاییدشد

احمد شیخ زاده ،مشاور پیشین دفتر نمایندگی
جمهوری اسالمی در سازمان ملل ،روز دوشنبه
اتهامات خود در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی
نادرست و همکاری برای نقض تحریمهای
آمریکا علیه ایران را پذیرفت.
به گزارش رویترز ،احمد شیخ زاده ۶۰ ،ساله

در یک دادگاه فدرال دربروکلین نیویورک اتهام
در خصوص برنامه ریزی برای نقض قانون
«اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی» و
همچنین همکاری در ارائه اظهارنامههای مالیاتی
حاوی اطالعات کذب را پذیرفته است.
استیو زیسو ،وکیل احمد شیخ زاده گفته است
که موکلش در توافقی با دادستانی پذیرفته است
تا در خصوص حکم حداکثر  ۵سال و  ۳ماه
زندان درخواست تجدید نظر نخواهد کرد.
طبق این گزارش آقای شیخ زاده همچنین
پذیرفته است که بیش از  ۱۴۷هزار دالر بپردازد.
قرار است که حکم وی  ۳۰مارس صادر شود.
احمد شیخ زاده در  ۲۵مارس سال جاری
(پنجم فروردین) با ضمانت نقدی سه میلیون
دالری موقتا از زندان بروکلین آزاد شده و به

دستور مراجع قضایی با دستگاههای الکترونیکی
مخصوص متهمان تحت کنترل بود.
در اعالم جرم تاکید شده است که آقای شیخزاده
روابط تجاری خود با ایران را به وزارت خزانه
داری آمریکا اطالع نداده و بنابراین مقررات
مربوط به کنترل و اعمال محدودیت بر روابط
اقتصادی بین دو کشور را نقض کرده است.
براساس مدارک دادستانی ،او ازسال ۲۰۰۸به
عنوان مشاور هیات نمایندگی ایران از این نهاد
به صورت نقدی و ماهانه حقوق می گرفته و در
«سیتی بانک» این پولها را پس انداز می کرده
است.
دادستانها همچنین گفته اند ،احمد شیخ زاده از
سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۲میزان در آمد خود را کمتر از
میزان واقعی به اداره مالیات آمریکا اعالم کرده بود.

درخواست 650میلیون دالر باج برای آزادی نازنین زاغری
ریچار رتکلیف همسر نازنین زاغری به خبرگزاری
العربیه گفته است که دولت اسالمی در ایران برای
آزادی همسر او درخواست  650میلیون دالر پول
کرده است که آقای رتکلیف آن را باج می داند.
آقای رتکلیف می گوید این وجه مربوط به طلب
مالی دولت ایران از دولت بریتانیا مربوط به معامله
تسلیحاتی چند دهه پیش است.
نازنین زاغری رتکلیف ،که تابعیت دو کشور بریتانیا
و ایران را دارد ،در نوروز سال جاری برای دیدار
خانواده خود به همراه فرزندش به ایران سفر کرد.
هنگام خروج از ایران مقامات امنیتی ایران نازنین را
در فرودگاه دستگیر و پاسپورت فرزندش را نیز ضبط
کردند .نازنین زاغری ابتدا به بازداشتگاهی در کرمان و
سپس به اوین برده شد .او به پنج سال زندان محکوم
شده است.
آقای رتکلیف ،همسر نازنین زاغری که ساکن
بریتانیاست برای نخستین بار به تلویزیون بیبیسی
گفت که همسرش از پنج روز پیش در اعتراض به
وضعیت نامعلوم خود اعتصاب غذا کرده و وضعیت
جسمی و روحی «بسیار بدی» دارد.
او با استناد به صحبتهای مقامهای امنیتی ایران
اینطور نتیجه گرفته که تا زمانی که  ۶۵۰میلیون
دالر (معادل حدود  ۵۰۰میلیون پوند) پرداخت نشود،
همسرش آزاد نخواهد شد.

مقامات امنیتی ایران زمستان سال گذشته نیز ۴
ایرانی -آمریکایی را پس از سالها اسارت و در مقابل
گرفتن امتیازاتی آزاد کرده بود.
دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا پیشتر
در توییتری خطاب به حسن روحانی گفته بود اگر به
عنوان رییس جمهور انتخاب شود اجازه نخواهد داد
ایران به باج گیری خود ادامه دهد.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیز در همین
راستا اعالم کرد ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران
که تحت فرمان مستقیم علی خامنهای رهبر رژیم

گروه غیردولتی «اتحاد علیه ایران هستهای» به
بانکها و شرکتهای اروپایی که یک هفته پیش
در یک مجمع بحث و تبادل نظر درباره همکاری
با ایران شرکت کرده بودند هشدار داد که مراقب
خطرهای جدی ابهامها و قطعی نبودن مقرراتی که
با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ ممکن است بر
تصمیمات آنها اثر بگذارد ،باشند.
این گروه هشدار خود را با چاپ یک آگهی یک
صفحهای در چاپ اروپایی روزنامه وال استریت
جورنال منعکس کرد .مجمع اقتصادی تبادل نظر
درباره همکاری اقتصادی با ایران در فرانکفورت
آلمان برگزار شده بود.
دیوید ایبسن ،رئیس گروه «اتحاد علیه ایران
هستهای» به خبرگزاریهای بین المللی گفته که نکته
اصلی در این آگهی هشدار به شرکتهایی است که
برای همکاری با شرکتهای ایرانی اقدام میکنند،
چرا که با توجه به فعالیتهای سپاه پاسداران به
کمک شرکتهای واسطه ،همواره احتمال دخالت
شرکتهای وابسته به سپاه و گروههای متهم به
فعالیت تروریستی در این معاملهها وجود دارد.
این گروه در بخشی از آگهی خود و هشدار به
شرکتهای اروپایی ،خطر لغو برجام را نیز مطرح
کردند.
آقای ایبسن در این باره توضیح داده که این هشدار

در بخش «خطرهای
سیاسی» برای سرمایه
گذاران است.
به گفته او ،تحوالتی
که در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا رخ داده
است نشان دهنده وجود
چنین خطرهایی برای
سرمایه گذاران است.
بنابراین ممکن است
اتفاقات ماههای آینده
روی اعتبار برجام تاثیر
شهروندان ایرانی مورد استفاده قرار نگیرد .او اضافه
بگذارد .از این رو ،اگر کسی قصد سرمایه گذاری در کرد که ایران از طریق این نهادهای امنیتی شهروندان
ایران داشته باشد ،شاید مجبور شود این کسب و کار را تحت تعقیب و زندان قرار میدهد و حقوق آنها
خود را با توجه به تحوالت پیش رو ،عقب بکشد .را نقض میکند.
در این آگهی که در وال استریت جورنال منتشر از سوی دیگر ،به گفته آقای ایبسن ،ریسک به
شده به «دستهای آلوده» اشاره شده است .آقای گروگان گرفته شدن سرمایه گذاران و فعاالن
ایبسن در توضیح این موضوع به نقض حقوق بشر اقتصادی در ایران وجود دارد؛ چنانچه افرادی مانند
در ایران اشاره کرد و گفت که نهادهای امنیتی مانند سیامک نمازی بازداشت و زندانی شدند.
سپاه در تمام بخشهای از جمله مخابرات ،نفت رئیس گروه اتحاد علیه ایران اتمی بار دیگر تاکید
و گاز و ساخت و ساز نفوذ دارند .به همین دلیل کرد که بخشهای مختلف اقتصاد ایران تحت نفوذ
وقتی شرکتی مانند  AT&Tدر بخش مخابرات با سپاه پاسداران است و هیچ شرکت غربی دوست
شرکتهای ایرانی همکاری میکند هیچ تضمینی ندارد که شریک سپاه در نقض حقوق بشر و آزار
وجود ندارد که این امکانات مخابراتی برای پیگرد شهروندان ایرانی باشد.

جمهوری اسالمی قرار دارد ،باید فورا از گروگانگیری
افراد دو تابعیتی ایرانی و سواستفاده از آنان برای
باجگیری پولی و امتیازگیری سیاسی از کشورهای
دیگر ،دست بردارد.
کمپین بینالمللی حقوق بشر همچنین خواستار
آزادی فوری سیامک نمازی تاجر ایرانی و پدر 80
سالهاش محمدباقر نمازی ،رابین (رضا) شاهینی اتباع
ایرانی – آمریکایی و کمال فروغی  77ساله شهروند
ایرانی  -بریتانیایی که هم اکنون در زندانهای
جمهوری اسالمی در بند هستند ،شد.

هشدار به تجار جهانی درباره ایران

آشنایی با ژنرالی که ایران را خطرناکتر از داعش میداند
ژنرال جیمز متیس ،یک نظامی باسابقه که یکی از
گزینههای اصلی رئیس جمهوری منتخب آمریکا
برای وزارت دفاع ایاالت متحده است ،ایران را
تهدیدی بزرگتر از داعش میداند.
ژنرال جیمز متیس مدتی است که در بخش
خصوصی کار میکند اما این منتقد سیاستهای باراک
اوباما سابقه و جایگاه ویژهای در امور نظامی دارد.
حدود سه سال و نیم است که ژنرال متیس بازنشسته
شده است .آخرین سمت این تفنگدار سابق نیروی
دریایی  ۶۶ساله ،فرماندهی «ستاد مرکزی فرماندهی»
بود .حوزه مسئولیت ستاد مرکزی فرماندهی ارتش
آمریکا از شاخ آفریقا تا خاورمیانه و آسیای مرکزی
را در بر میگیرد.
باراک اوباما ،متیس را جانشین دیوید پترائوس در
این سمت کرد و حدود سه سال و نیم در این سمت
حضور داشت.
اما این بوش پسر بود که ژنرال متیس را به فرماندهی
ستاد نیروهای مشترک ایاالت متحده برگزید .او
همزمان به مدت دو سال فرمانده نیروهای ناتو بود.
آخرین مأموریت او در جبههها رهبری نیروی
اعزامی تفنگداران دریایی متعلق به ستاد مرکزی
تفنگداران دریایی در جنگ عراق بود.
متیس در افغانستان و جنگ اول خلیج فارس هم
خدمت کرده است و گفته میشود از محبوبیت
بسیاری میان نیروهای خود برخوردار بود چرا که در

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
سردبیر :دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

سمت فرماندهی هم در کنار افسران و سربازان خود
دیده میشد.
مایک پنس ،معاون رئیس جمهوری منتخب در مورد
متیس گفته است که او «سابقه کاری نظامی افسانهای»
دارد.
ژنرال متیس معتقد است ایران «سرچشمه بیثباتی
در منطقه» است؛ به خصوص با پیدایش داعش .به
نظر او توافق هستهای را نمیتوان از بین برد و صرفا
ترمزی است در مقابل تولید سالح هستهای توسط
ایران.
چهار سال پیش این نظامی حرفه ای بر این باور
بود که به مخالفین بشار اسد سالح داده شود تا با

گروههای وابسته به جمهوری اسالمی مقابله کنند .او
البته از رئیس جمهوری منتخب هم انتقادهایی کرده
است.
متیس ،فارغ التحصیل کالج ملی جنگ است و
کتابخانه شخصی او با بیش از هفت هزار جلد کتاب
در ارتش زبانزد همه است.
ارتش همه زندگی او بوده تا جایی که هیچ گاه
ازدواج نکرد و خود را وقف مطالعه و شرکت در
جنگ کرد .یکی از کارهای بیسابقه ژنرال متیس این
بود که پیش از اعزام به عراق ،آموزش فرهنگ عرب
و یادگیری حساسیتهای فرهنگی را برای سربازانش
الزامی کرد.
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روی میز تحریریه:

اینانتخابمانیست،اینسرنوشتماست

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
هفتهای که گذشت در مشهد سخنرانی نایب رئیس مجلس لغو میشود ،تن به انفعال داد .انفعال حتی ابتذال را غافلگیر میکند.
ابتذال حتی در شررات آمیزترین شکلاش هیچ میشود .چهرههای محبوب
صدای کسی در نمی آید.
و پر آوازه حتی نتوانستتد دادی از بیداد کاهلی سیستم درمانی در مورد مرگ
فیلمها سانسور و اصال توقیف میشود شاهد سکوت اهالی سینما هستیم.
تاتر توسط بچه پولدارها در سراشیب سقوط است شاهد هیچ غرولندی نیستیم .کیارستمی بستانند!!!
گنجینه موزه هنرهای معاصر در خطر است جز عدهای معدود خواب کسی با همه شهرتشان و زوری که تصور میکنند دارند چرا نتوانستند کاری بکنند؟
کمپین «نه» به فالن سريال كه بودجهاش را از دهان فرهنگيان بازنشسته گرفته
پریشان نمیشود.
امروز رضا يكي از دوستان قديم از چهرههای آشنای مطبوعات و ترجمه در خود گواهي بر اين داستان است...
همدستی با غارت و قدرت از یک طرف و ادعای مردمی بودن و نمایش «نه»
صفحه فیس بوکش از خشم در حال انفجارش نوشت .به خاطر ظلمی که به
مادرش کردند و غارتی که روز روشن در نظام درمان رخ میدهد و همه سکوت به وضع موجود را به صحنه بردن ،تمام اعتبار و مشروعیت شان را بر باد داده
است  .جامعهای که شبه هنرمند جای اصل را میگیرد و تن به هر کاری میدهد
می کنند.
بیمارستان دولتی سینا مثل همه جا مبتال به ویروس بیدرمان پول زدگی شده و با وقاحت امر وقیح را تداوم میبخشد و سرنوشت جامعه را دچار اختگی
و بیشتر به یک تجارتخانه شبیه است تا یک مرکز درمانی ،با خشمی نا امید میکند ،خودش را ناکار ميكند و از گردن اعتبار ،دار میزند.
خبرمان داده میخواهد برود آنجا .داد مادرش را بستاند ،آنهم به صورت فردی! ما نبايد زخم تیزی بیتفاوتی را در جایجای تن و جانمان حس بکنیم ولی
میخواهد نشان دهد زنده است و تن به حقارت و غارت نمیدهد حتی اگر همچنان راهمان را ادامه دهیم.
این انتخاب ما نیست ،این سرنوشت ماست .همین ایستادگی فردی تنهایمان
نتیجه نگیرد.
او روزنامه نگار است و میتواند داستانش را رسانهای کند ولی خوب میداند میکند ولی روزی که باز در پرتو آفتاب مقاومت بیشمار شدیم بار دیگر تاریخ
از رسانههای اخته داخل مملکتش کاری بر نمیآید ،تجربه کمپین «نه» به فالن و گواهی خواهد داد که ناممکن را ممکن کردهایم.
ال تا آن موقع زنده نباشیم .مهم زنده شدن
بهمان نشانش داد و به او ثابت کرد پاسخ خواستن از طریق شبکههای اجتماعی شاید کسی نداند چه کردهایم و اص 
با ناپیگیری ،مالل و انفعال به ظاهر نخبگان جهان مجازی معجزهای در آستین جامعه است .بياييد جالينوس همدیگر باشيم .حجتي نيست كه دست من از
دستان تو پاك تر باشد .كاش با همه آلودگيها ،دستان چرك همديگر را آنقدر
ندارد.
مقاومت آن پیر زن دستفروش ،به تنگ آمدن رضا و مقاومت لجوجانه ما در محكم در دست بفشاريم تا دردمان بگيرد و چيزي را منتقل كند كه زبان از بيان
مورد گره خوردگی ابتذال ،اينهمه غارت و سركوب بيدرد و خونريزي در آن قاصر است .دردی مشترک که هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
یاد خسرو آواز ایران گرامی و بال از جانش دور که می خواند:
داخل كشور كه دستهاي همه را آلوده كرده است.
همراه شو عزیز /همراه شو عزیز  /تنها نمان به در /کین درد مشترک  /هرگز
شاید باز عصر قیصر کیمیایی باشد.
قیصری متفاوت و با ابزاری دیگر ،قیصری که نمیخواهد هیچ چیز را مثل خان جدا جدا /درمان نمی شود
دشوار زندگی /هرگز برای ما  /بی رزم مشترک /آسان نمی شود
دایی اخته به انتقام تقدیر بسپرد.
خودش را همان تقدیر می کند ،مثل آنتیگونه ...و همه قهرمانهاي تراژیک .تنها نمان به در
همراه شو عزیز
شکست و پیروزی اهمیتی ندارند .مهم مقاومت است.
اگر موتورهای کوچک تن به جان سختی بدهند و مقاومت کنند موتور بزرگ همراه شو
جنبش جمعی به حرکت در میآید ،این درس تاریخ است ،نباید به هیچ قیمتی همراه شو

نارنجییابنفش؟!خشونتکافیست

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیههای جسمیگفته نمیشود .کلمات
توهینآمیز ،شک ،بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوشغیرتی میدانند همان
خشونتی است که بر زنان به اصطالح مردان« ،ضعیفه» اعمال میشود و هیچگاه
هیچکس نمیفهمد این زن از چه درد میکشد و چه میخواهد و چه رویاهایی در
سر دارد .بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل دادهاند که هیچ از خود و حقوقشان
نمیدانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن ،شستن ،رفتن ،پختن و بچهداری
میدانند و دلشان خوش است چه موجودات از خود گذشته پاکی هستند و بهشت
زیر پای آنها است.
خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی ،اقتصادی ،نژادی ،سنی و جغرافیایی
یافت میشود .اما در برخی از گروه ها شایع تر است .خشونت بازتابی از حس
پرخاشگری است .خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است كه در سطح
خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی ،روانی و جنسی میشود.

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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زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبهرو شوند .عالوه بر
همسر ،پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز میتوانند به زن خشونت کنند .زنان
در زندگی خود چهار شكل خشونت شامل فیزیكی ،روانی ،اقتصادی و جنسی را
تجربه میكنند.
خشونت فیزیكی ،همانطو که از نامش پیدا است ،شیوه های آزار و اذیت جسمانی،
ضرب و جرح ،كشیدن مو ،سوزاندن ،گرفتن و بستن ،زندانی كردن ،اخراج از خانه،
كتك كاری مفصل ،محروم كردن از غذا ،سیلی ،لگد و مشت زدن ،كشیدن و هل
دادن ،محكم كوبیدن در ،به هم زدن سفره و میز غذا و شكستن اشیای منزل را
شامل میشود كه این نوع خشونت ممكن است برای همه زنان بدون توجه به نوع
تحصیالت ،نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد.
***
خشونت های روانی و كالمینوع دیگری از خشونت هایی است كه در خانه علیه
زنان استفاده میشود .از جمله میتوان به ،دشنام و به كار بردن كلمات ركیك ،بهانه
گیریهای پی درپی ،داد و فریاد و بداخالقی ،بی احترامی ،رفتار آمرانه و تحكم آمیز
و دستور دادنهای پی درپی ،تهدید به آزار یا كشتن وی ،تحقیر زن ،قهر و صحبت
نكردن وممنوعیت مالقات با دوستان اشاره کرد.
این نوع خشونت موجب بروز روحیه پوچی یا خودنابودسازی ،گریز از مشاركت
اجتماعی و اضطراب در زنان میشود.
***
خشونت دیگری که بر علیه زنان صورت میگیرد ،خشونت اقتصادی است .وایسته
سازی مالی زنان ،سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد عالقه او را از
جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده میشوند .به طوری كه در برخی
موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند.
***
استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن ،اجبار در روابط زناشویی حتی با همسر ،عدم
اجازه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بیتوجهی به نیازهای جنسی
زن از نمونههای خشونت جنسی علیه زنان است .زنانی كه از جانب همسرانشان
مورد خشونت قرار میگیرند پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیبهای
روانی و خطر خودكشی و شش برابر بیشتر در معرض اختالالت روانی قرار دارند.
***
روانشناسان میگویند ،مردانی كه از كودكی در خانواده شاهد كتك خوردن زنان

خانواده بوده اند در بزرگسالی بیشتر مرتكب خشونت علیه همسران خود میشوند.
افراد ناپخته ،بیحوصله ،وابسته و متزلزل و كسانی كه از احساس بی كفایتی رنج
میبرند بیشتر علیه زنان مرتكب خشونت میشوند .برخالف تصور عموم ،حتی
دنیای مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده که بیشتر نیز کرده است .تجارت و
بهره برداری جنسی از زنان ،فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به
مراكز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخالقی را باید به عنوان مصادیقی از خشونت
مدرن علیه زنان یاد كرد .مردان از استقالل مالی همسران خود جلوگیری و در اموال
شخصی آنها دخل و تصرف میكنند و با ندادن پول كافی برای زنان مضیقههای مالی
ایجاد میكنند .یا با تهدید به طالق یا ازدواج مجدد از زنان بیگاری میکشند و از او
در انجام امور و وظایفی كه مربوط به او نیست همانند تیمارداری پدر یا مادر شوهر
سوءاستفاده میکنند.
زنانی که در برابر بدرفتاری های مرد خود سکوت میکنند گویا دارند فریاد میزنند:
«با من مانند یک برده رفتار کن ،مرا بزن ،خواهش میکنم به من کمیپول بده،من
برده تو هستم!» زنانی که با سوءرفتار شدید جسمیشوهر روبرو هستند و او را
ترک نمیکنند ،مصداق این جمالت هستند .وقتی از آنها میپرسی «چرا او را ترک
نمیکنی؟» پاسخ میدهند« :من شوهرم را دوست دارم» .این مساله بر میگردد به
احساس نیاز ،که در همه دنیا در روابط مرد و زن دیده میشود.
سازمان ملل متحد روز  ۲۵نوامبر را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعالم کرده
است.
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ابعاد پنهان پروند ه ایران در
دسترییسجدیدسازمانسیا

روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی به
دلیل انتخاب مایک پمپئو به عنوان رئیس سازمان
سیا توسط دونالد ترامپ پرداخته و با استناد به
تحقیقات پمپئو و سناتور کاتن از ابعاد پنهان توافق
اتمیایران و عقبنشینی دموکراتها در برابر
جمهوری اسالمیبرای به نتیجه رسیدن توافق پرده
برداشته است.
مایک پمپئو معتقد است دولت اوباما برای جلب
رضایت ایرانیها در توافق اتمیاز بعضی موارد
چشمپوشی کرده است
مایک پمپئو معتقد است دولت اوباما برای جلب
رضایت ایرانیها در توافق اتمیاز بعضی موارد
چشمپوشی کرده است
این روزنامه مینویسد ،مایک پمپئو عضو کنگره
و سناتور تام کاتن در تابستان  ۲۰۱۵با آژانس بین

المللی انرژی اتمی( )IAEAدر وین
دیدار کردند .آنها در این دیدار از دو
متمم پنهانی توافق هستهای با ایران
خبردار شدند و جان کری آن را به
اطالع کنگره نرسانده و حتی ادعا کرده
بود که آن را مطالعه نکرده است.
گفته میشود که دونالد ترامپ ،از
پمپئو خواسته که رهبری سازمان
اطالعات مرکزی را به عهده بگیرد.
لیبرالها این جمهوری خواه کانزاس را
«تندرو» میدانند اما واقعیت این است
که او فرد مستقلی است که به همین
واسطه توانسته سواالتی حساس طرح
و اطالعاتی حیاتی جمع آوری کند که
مقامات دولتی قصد دارند آنها را در
نطفه خفه کنند.
پمپئو به سبب پنهانکاری که در وین
کشف کرد با بخشهایی از توافق
هستهای ایران مخالف است .یکی
از این دو ،معامله مخفی مربوط به
تاسیسات نظامیپارچین است که گمان
میرود ایرانیها در آن در حال آزمایش
مواردی هستند که در توافق هستهای
ممنوع شده است .نگرانی دیگر،
عدم پاسخگویی ایران در مورد ابعاد
احتمالی نظامیبرنامه هستهای این کشور است.
این دو موضوع این سوال را ایجاد میکند که
آیا ایران به توافق پایبند است؟ ضمن اینکه علت
اکراه دولت برای افشای این دو متمم را نیز آشکار
میسازد .آژانس بینالمللی انرژی اتمیمجوز یک
بار بازرسی از پارچین را داشت که قبال در آن
نشانههایی از اورانیوم کشف شده بود .این آژانس
بعدها گزارشی مبنی بر تبرئه ایران در مورد
فعالیتهای نظامیمنتشر کرد که نهایت ًا اجرای توافق
هستهای را تسهیل کرد.
والاستریت ژورنال مینویسد ،ما اکنون در مورد
جزئیات توافق هستهای چیزهایی فهمیدهایم.
چیزهایی که دولت آمریکا برای جلب رضایت
ایرانیها از آن چشمپوشی کرده است .این جزئیات

دست حکومت ایران را برای ساخت و آزمایش
موشکهای بالستیک و  ۳۰۰کیلو اورانیوم کم
غنیشده بیش از حد مجاز در توافق باز میگذارد.
ایران چندی پیش برای دومین بار از میزان مجاز
آب سنگین خود تجاوز کرده بود .دامنۀ تخطیهای
ایران در هفته گذشته در تحلیل دقیقی که موسسه
غیر حزبی «علوم و امنیت بینالمللی» انجام داده بود
آشکار گردید .دیوید آلبرایت و آندریا استیکر ،دو
نویسنده این موسسه مدعی شدهاند که گزارشهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمیبسیار پراکنده است ،به
طوری که این تردید را تائید میکند که تخطیهای
ایران از توافق عمدا ً از گزارشها حذف میشود.
این موضوع به کار سازمان سیا برای بررسی برنامه
هستهای ایران اهمیت میبخشد و برای استقبال از
نامزدی پمپئو برای تصدی مدیریت این سازمان
دلیل کافی ایجاد میکند.
ترامپ همواره توافق با ایران را فاجعهبار خوانده
است .پمپئو نیز هفته گذشته در یک توییت اعالم
کرد که دوست دارد این توافق از اول انجام بگیرد،
اما سوال مهمتر این است که چگونه میتوان این
کار را کرد بدون آن که به ایران اجازه داده شود
تا با سرعت بیشتری به سمت ساخت بمب پیش
برود؟ خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در
جهت ائتالف دیگری در جهت تحریمهای جهانی
علیه ایران ،اگر نه غیرممکن اما سخت است.
به نوشتهی والاستریت ژورنال ،کاری که دولت
ترامپ میتواند انجام دهد این است که ،تحریمهای
کنونی علیه ایران که به دلیل حمایت از تروریسم و
نقض حقوق بشر بوده است را اجرایی کند .نهادهای
مالی را وادار کند که در هنگام تجارت با ایران در
مورد قواعد «شناسایی مشتری» پاسخگو باشند.
در عین حال تحریمها علیه بانکهایی مانند بانک
سپه را که بودجه برنامههای موشکهای بالستیک
ایران را تامین میکند ،از سر بگیرد .از بین بردن
آسیبهای استراتژیک ایران یک شبه اتفاق نخواهد
افتاد .ریاست پمپئو بر سازمان سیا میتواند اعتماد
ِ
دستکم آمریکا در
به نفس بیشتری ایجاد کند تا
مورد نقض تعهدات ایران صادقانهتر عمل کند.

نارنجیکردنجهانبرایمقابلهبا
خشونتعلیهزنان

کمپین سازمان ملل که در رابطه با پایان دادن به
خشونت علیه زنان برنام ه ریزی شده ۲۵ ،نوامبر هر
سال را با هدف افزایش آگاهی درباره خشونت علیه
زنان و مقابله با آن «روز نارنجی» نامگذاری کرده است.
مقابله با خشونت علیه زنان یکی از دغدغه های سازمان
ملل متحد است که به همین مناسبت امسال نیز کمپینی
را از  ۲۵نوامبر« ،روز جهانی رفع خشونت علیه زنان»
تا  ۱۰دسامبر« ،روز جهانی حقوق بشر» در دستور کار
خود قرار داده است؛ کمپینی که  ۱۶روز را با شعار «دنیا
را نارنجی کنید» به خود اختصاص میدهد.
رویدادهای نارنجی در این  ۱۶روز با هدف نارنجی
کردن جهان برای مقابله با خشونت علیه زنان،
تمامیاقدامات پراکنده را دور خود یکپارچه میکند تا
جریانی جهانی برای مقابله با این چالش جهانی شکل
بگیرد.
این کمپین با پیام بانکی مون مبنی بر «سکوت را
بشکنید .اگر شما شاهد خشونت علیه زنان و دختران
هستید ،ننشینید ،حرکت کنید ».میتواند هر سال مبنای
ِ
بزرگ محو خشونت خانگی و خشونت علیه زنان
همه فعالیت ها قرار گیرد .پیامیکه با وجود حجم گرامیمیدارد و از چنین فرصتی برای ایجاد هر چه
گسترده خشونت علیه زنان نمیتواند در گوش جهانیان بیشتر یک گفتمان و اقدام مشترک استفاده میکند.
برای عمل مشترک طنین افکن باشد و شبکههای مهم نیست که چه جنسیت یا دین و آیینی داریم .مهم
اجتماعی بهترین وسیله ای است که میتواند هر کدام نیست که در کدام منطقه و شهری زندگی میکنیم .مهم
از ما را دور کمپین نارنجی کردن جهان جمع کند.
نیست که متعلق به چه طبقه اجتماعی هستیم ،مهم این
خانه امن فرا رسیدن  ۱۶روز نارنجی را با هدف است که خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در میان
برداشتن گام های کوچک برای رسیدن به آرزوی هر کدام از ما میتواند اتفاق بیافتد و شادی و امید و

آینده ما را نابود کند.
مقابله با خشونت خانگی یک وظیفه اجتماعی است.
فعالیتی که برای خودمان و خانواده و هم شهری ها و
برای شادی انسان ها انجام میدهیم.
خانه امن معتقد است مقابله با خشونت خانگی ممکن
نیست مگر آنکه کارزاری ملی را در کنار هم برای
داشتن خانه ها و زندگی بدون خشونت آغاز کنیم.

رسانههایاجتماعیعلیهخشونتخانوادگی

رسانههای اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر امروز
دیگر بخشی از زندگی بسیاری از ما شدهاند و بیراه
نیست که گفتن «فضای مجازی» آنچنان تعریف دقیقی
برای آنها نیست چرا که هر روز با آن در زندگی واقعی
خود درگیر هستیم.
اسالوی ژیژک نظریهپرداز چپگرا از کشور اسلوونی
(بخشی از یوگسالویی سابق) در یکی از جزوههای
خود در نقد فضای مجازی میگوید« :چیزی که مردم
را به مراتب بیشتر از دستیابی بیسابقه به اطالعات،
راههای جدید آموزش ،خریـد و غیره ،مجذوب
میکند ،امکان تشکیل اجتماعات مجازی است که در
آن من بـرای وانمـود کـردن بـه یک جنسیت ،نژاد،
مذهب و غیره و هویت اختیاری آزاد هستم».
ی اختیاری در شرایطی اتفاقا به معنی
اما این هویتها 
کمک به انسانها برای شکستن تابوها یا حتی فرار از
گرههای ذهنی هستند که چه بسا سالها آنها را آزار

داده .باید در نظر داشت که فضایی مانند توییتر نه یک
جلسه و مجموعهی مشاوره روانشناسی بلکه یک
ساختار کامال آزاد برای بیان دغدغهها و ایجاد هویت
جمعی آزاد است.
در روزهای گذشته فضای توییتر فارسی شاهد یکی
از همین هویت یابیها بود .کاربران با نشانه «#چرا_
میمانیم» به دنبال این هستند «که چرا به همین سادگی
روابط مریض و آزاردهنده رو ترک نمیکنیم» .این
حرکت در واقع ادامه روندی است که پیش از این
در فضای توییتر با نشانه « »#WhyIStayedبه راه
افتاده بود.
اما این حرکت از کجا آغاز شد؟ در واقع
« »#WhyIStayedیک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه
پردو است .آنها در این پروژه با برخی افرادی که
تجربهها و نظرات خود را در فضای توییتر منتشر
میکنند ،مصاحبههایی را انجام میدهند و به دنبال

تحقیق در مورد رابطههایی هستند که با وجود خشونت
در آنها اما به دالیل گوناگون ادامه پیدا میکنند.
با اینکه فضای انگلیسی توییتر در این زمینه بسیار
پیشرفت کرده و بسیاری از دکترها و مشاوران نیز به
میدان آمدند تا بحث را گسترش دهند اما نگاهی به
فضای فارسی زبان توییتر نیز نکات جالبی به همراه
دارد ،اگرچه به دالیل مختلف توییتر برای فارسیزبانها
جذابیت اینستاگرام و فیسبوک را ندارد .رسانههای
اجتماعی از جمله توییتر امروز بخشی از زندگی ما
هستند .بخشی که هر روز دست کم چند دقیقه آنها
را مرور میکنیم .در این میان اما توییتر دیگر فقط یک
دستگاه خبرخوان نیست و کاربردهای بسیاری پیدا
کرده است .کمپینهای جهانی که از همین توییتر در
مقابل پدیدههایی چون مهاجرستیزی ،دگرجنسستیزی
یا برای دفاع از برابری جنسیتی به راه افتادند نشان از
این دگرگونی است.

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
25نوامبر تا  1دسامبر( 5تا  11آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  5آذر  25نوامبر

 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشت محمدعلى فروغى ،ملقب به
ذكاءالملك ،اديب و سياستمدار دورههاى قاجار
و رضاشاه پهلوى
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
روزولت ،رييس جمهور آمريكا و وينستون
چرچيل ،نخست وزير انگلستان وارد تهران
شدند
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
درگذشت سناتور احمد اميراحمدى ،اولين
سپهبد ايران
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
ديدار پاپ پل ششم ،رهبر كاتولي كهاى جهان
از ايران
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت استاد حسين ميرخانى ،خوشنويس

مرتضى قلى بيات ،استاندار آذربايجان وارد تبريز
شده و مذاكرات خود را با سران فرقه دموكرات
آغاز كرد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
خودكشى هوشنگ سارنگ ،بازيگر تئاتر و
راديو ،در تهران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر
شهرستانهاى ايران
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت سيدجالل تاج اصفهانى ،خواننده و
رديف دان ،و مدرس موسيقى
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
درگذشت حميد مصدق ،شاعر و حقوقدان.
مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب
موجود است

شنبه  6آذر  26نوامبر

 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز جمشيد مشايخى ،بازيگر سينما و تئاتر
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
تشكيل كنفرانس سران سه كشورِ شوروى،
آمريكا ،و انگليس ،در تهران

 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت دكتر هوشنگ ابرامى ،نويسنده،
متفكر،پژوهشگر ،روزنام هنگار مقيم كاليفرنيا در
لوس انجلس
آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب
موجود است
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت دكتر مسعود آذرنوش -باستانشناس و
رئيس پژوهشكده باستانشناسى

سه شنبه  9آذر  29نوامبر

 1280خورشيدى(  1901ميالدى)
زادروز نصراهلل فلسفى ،مورخ ،محقق ،مترجم،
نويسنده و شاعر( .درگذشت 2خرداد )1360
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار
محمد رضاشاه پهلوى به كاخ اورفت
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسیهاى تهران به سبب افزايش
بهاى بنزين
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
سه جزيره ابوموسى ،تنب بزرگ و تنب كوچك
به تصرف ايران درآمد
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى ،آهنگساز و نوازنده

چهارشنبه  10آذر  30نوامبر

 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
درگذشت سيد حسن مدرس ،روحانى و نماينده
مجلس شوراى ملى( .زادروز)1249
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز ابراهيم آشتيانى بازيكن و مربى فوتبال
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
زادروز  -شهال معززى،هنرمند نقاش
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
عراق از ايران به دليل تصرف سه جزيره
ابوموسى ،تنب كوچك و بزرگ ،به سازمان ملل
شكايت كرد
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
شروع سردادن تكبير (اهلل اكبر) بر سر پشت بام
هاى تهران ،توسط انقالبيون
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بيژن الهى ،مترجم ،شاعر و نقاش در
 65سالگى در تهران .بيژن الهى كه متولد تيرماه
 1324بود ،عصر سه شنبه  10آذر (اول دسامبر)
بر اثر عارضه قلبى درگذشت

 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تظاهرات مخالف دولت كودتاى  28مرداد در
دوشنبه  8آذر  28نوامبر
فيروزآباد فارس
 1278خورشيدى (  1899ميالدى)
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
قتل علیاكبر سعيدى سيرجانى ،نويسنده و زادروز ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى
سازمان برنامه
محقق ،در زندان جمهورى اسالمى
پنجشنبه  11آذر  1دسامبر
آثار مكتوب و كتابهاى گوياى شادروان سيرجانى كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
انتشارات شركت كتاب
در شركت كتاب موجود است
درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلى ،مبارز
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل
مجلس سيزدهم آماده كار شد.
درگذشت جعفر شهرى ،نويسنده و پژوهشگر
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است  1322خورشيدى (  1943ميالدى)
زادروز جالل آل احمد ،نويسنده معاصر
مالقات محمدرضا شاه پهلوى با وينستون
اكثر آثار جالل آل احمد در شركت كتاب
چرچيل،نخست وزير انگلستان ،براى درخواست
موجوداست
تغيير مكان تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
بیاثر ماند.
زادروز ساالر عقيلى ،خواننده سنتى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
كليه آثار صوتى اين هنرمند در شركت كتاب
انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت
موجوداست
ملى نفت ايران
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت ژاله اصفهانى ،شاعر مهاجر ايرانى
در سن هشتاد و شش سالگى دربيمارستانى در
یکشنبه  7آذر  27نوامبر
لندن .او متولد سال  1300شمسى در اصفهان بود.
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشت عبدالبهاء ،جانشين و فرزند پيامبر نخستين مجموعه شعرهاى او با عنوان گل هاى
خودرو در سال  1322منتشر شد.
ديانت بهايى.
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز داريوش صفوت ،موسيقيدان و مؤلف درگذشت سيف اهلل كامبخش فرد ،باستان شناس
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
و رئيس پيشين موزه ايران باستان در سن 81
متن هاى مربوط به موسيقى
درگذشت دكتر على اكبر شهابى  -نويسنده
سالگى در تهران
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
وپژوهشگر

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.

کشتار همگانی واقعیت بیبر و برگرد زندگی بود که از
همه انتظار میرفت خود را با آن تطبیق دهند».
ایستگاهی که بینام میخواهد ماند
ایستگاهی که در آنجا آمدهگان و رفتهگان یکساناند،
ایستگاهی که مسافرانش هرگز بازنگشتند
عظیمترین ایستگاه جهان است این.
مسافران در پس شب و روزها و گذر از ممالک
گونهگون بدینجا میرسند؛
با کودکان  -با شیرخوارهگان حتی  -که همسفریشان
بنا نبود.
آنان فرزندانشان را نیز آورده بودند -
در این خطیرانهترین سفر نمیباید از جگرگوشهگان جدا
شد.
همگان ،هر آن چه را عزیز میداشتند با خود آورده
بودند-
در این طوالنیترین سفر نمیباید آنها را به جا گذارد.
و هنگام که فرا میرسند ،میپندارند اینک به دروازه
دوزخ فراز آمدهاند.
نپنداشت ه بودند اما ،که با قطار نیز میشود به جهنم رفت،
این زمان که در این رباط کولهبار بر زمین نهادهاند،
شگفتا ،توان رویارویی را در خود احساس میکنند-
هم با همسران ،فرزندان  ،والدین سالخوردهشان،
با یادگارها و اسناد خانوادگیشان.

این همسفران را مصیبتی سهمناک و کالن در انتظار
است -
نه بدانگونه اما ،که پندارشان را گنجایش پذیرش نباشد.
مادران کودکان را در آغوش میفشارند -
از اندیشهی ز دست دادن آنان به خود میلرزند.
نوباوگان تشنهاند و گرسنه و خسته
و را خوابی در گذران سفر ،به خود میپیچند...

عاقبت اما آنان به مقصد میرسند و میتوان به کودکان
رسید.
ایستگاه مقصد دلخواه نیست ،پایان خط سرنوشت است
مسافران شبانه در انتظار میمانند و جگرگوشگان اندک
اندک
به بازوی مادران سنگینی میکنند
در شگفتی و انتظار میمانند تمامیشب
در روز اما درنگی نیست ،صفوف همسفران به ناگاه به
حرکت میآیند:
در ابتدا زنان و کودکان ،زیرا که آنان خستهترانند.
و سپس مردان،
آنان نیز رنجور و خستهاند ،خشنود بدین اندیشه اما که
شبانان
نخست همسران و فرزندان را درمییابند!
زنان و خردساالن همیشه برتر ینانند.
کنکاوشانه در تالشند که بدانند این کدامین گوشه از
جهان است،
آگاه نیستند که این مکان مقدر در قلب اروپاست
به دنبال نام ایستگاه میگردند.
ایستگاهی بینام و نشان؛
ایستگاهی که هرگز برای آنان نامینمیخواهد داشت.
شارلوت دلبو
آشویتس 1942
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مثلث پُخت (پوتین  ،خامنه ای  ،ترامپ)
برای شام ما چه خواهند پُخت؟

ما ایرانیها ،کم دلیل و بهانه داشتیم برای پیدا کردن
اختالف و چند دسته گیها ی بیشتر که انتخابات
امسال آمریکا هم شد ،قوز باال قوز ،و برای نخستین
بار انتخاب رئیس جمهور آمریکا دست آویزی شد
برای جنگ وجدلهای بیشتر بین هم میهنان و حتا
بین اعضای خانواده های ایرانی مهاجر ،من خود
شاهد بودم درمیان افراد چند خانواده بین پدر و
پسر و یا خواهر و برادر وهمسر و شوهر بر سر
انتخاب خانم هیالری و یا آقای ترامپ چه بحث و
گفتگوها ی تندی صورت میگرفت و چه جدلها
که باهم داشتند.
این امر با چنین هیجان و شدتی در هیچکدام از
انتخابات گذشته آمریکا دیده نشده و سابقه نداشت.
امسال دو دلیل اصلی باعث این جوش و خروش
و سیاسیتر شدن ایرانیها شد  ،یکی اینکه برای
نخستین بار یک خانم تا مرز و یک گامیرئیس
جمهور شدن پیش آمده بود وخیلیها انتخاب این
خانم را که میتوانست نخستین رئیس جمهرر زن
در نیرومندترین کشور جهان باشد ،نه تنها پیروزی
برای زنان آمریکا بلکه یک پیروزی مهم برای زنان
سراسر جهان میدانستند که زنان در بسیاری از
کشورها هنوز در سختی و فشار جنسیتی دست و
پا میزنند.
دلیل دیگر ،شخص مقابل این خانم مردی بود
کامال متفاوت با سایر روسای جمهورپیشین ،
مردی با سخنانی غیرمتعارف ،غیر سیاسی و بیشتر
تهاجمینسبت به همه حریفانی که از آغاز رقابتها
در برابر خویش داشت ،و البته توانا در دادن
شعارهای ناسیونالیستی و برانگیزاننده احساسات
ملی و میهن پرستانه آمریکاییهایی که مخالف
سیاستهای حزب دموکرات بودند ...از دیگر نکات
با اهمیت و جذاب آقای ترامپ برای ایرانیان،
مخالفت آشکار او بود با بده بستانهایی که آقای
اوباما در دوران ریاست جمهوریاش با حکومت
اسالمیایران برقرار کرده بود ،مانند رفع تحریمها و
داستان برجام و آزادسازی بدهیهای معوقه چند
میلیارد دالری و به فراموشی رفتن موضوع حقوق
بشر در ایران.
هم میهنان ما آقای ترامپ را در ذهن خود همان
سوپرمنی میدیدند که به محض ورودش به کاخ
سفید یکی از نخستین اقداماتش ساقط کردن
جمهوری اسالمیاز قدرت خواهد بود!.
هرچه خاک دایی جان ناپلئون است عمرهم میهنان
گرامیما باشد ،که به د ِل نود و نه درصد شان برات
شده است ،جناب ترامپ حتما حتما ایران را از
دست آخوندها نجات خواهد داد! حاال به چه دلیل
آمریکا باید این کار را انجام دهد و چه سودی
برای آنها دارد که اکنون آن سود حاصل نیست
کاری نداریم و از سوی دیگر هم میهنان گرامیما

فراموش کردهاند که ما ایرانیهای میهن پرست و
ملی چه بالیی سر همین آمریکاییها آوردیم که
چرا در بیست و هشت مرداد  32در سیاست داخلی
ایران دخالت کردهاند .
دخالت خارجی اگر بد است همیشه زشت است
و مذموم ،و اگر خوبست چرا از دخالت آنها در آن
رخداد گلهمند هستیم و تا پای پوزشخواهی آنها
پیش رفتیم و هنوز هم پوزش خواهی آنها را کافی
نمیدانیم .ولی امروز با فراموش کردن آن ماجرا
توقع دخالت آمریکا در سیاست داخلی ایران برای
براندازی حکومت داریم که دوباره چند سال بعد
بخش بزرگ دیگری از هم میهنان ما که حاضر به
سقوط رژیم اسالمینبودهاند و یا ازحکومت بعدی
ناراحت باشند ،آمریکاییها را برای دخالتی دیگر
مواخذه کنیم.
فرض محال که محال نیست ،آمد و این آقای
رئیس جمهور جدید پیش از رفع مشکالت عدیده
داخلی و پیش از حل مشکالت خود با چین و ناتو
و نفتا و پیش از کشیدن دیواری که قولش را داده
بود و پیش از روشن کردن وضع اقتصاد آمریکا و
کم کردن مالیاتها و غیره و غیره و غیره بیاید و
تصمیم بگیرد نخست ایران را از دست آخوندها
درآورده بدهد دست ما فرزندان آریایی کورش
بزرگ یعنی اپوزسیون ایران!
بفرمایید به دست کدام دسته از اپوزسیون بدهد
که به تنهایی ادعا و توانایی کامل اداره یک کشور
هشتاد میلیونی را دارد و سایر گروههای اپوزسیونی
هم این انتخاب را میپذیرند؟
هنوز فرض محال ،محال نباشد و چنان روز
خجستهای از راه برسد و آقای ترامپ بگوید،
نمایندگانی از اپوزسیون بیایند تا ببینیم مبلغ مورد
نیاز اولیه آنها برای آماده سازی برنامههایشان چقدر
است!
فکر میکنید چند نفر دوان دوان خود را از درهای
پشتی کاخ سفید به آنجا خواهند رسانید؟
حتما داستان کمک هفتاد و پنج هزار دالری چند
سال پیش دولت آمریکا به رسانههای ایرانی را
فراموش نکردهاید !
براستی شما خودتان را جای آقای ترامپ بگذارید
اگر بخواهد با اپوزسیون ایران مالقاتی داشته باشد
با چه سازمان سیاسی که دستکم پنجاه عضوسالم و
فعال داشته با سابقه عمر شش ماهه ،که در آن چند
انشعاب صورت نگرفته باشد! موجه خواهید بود؟
ترس من این است که داستان (چه میخواستیم
چه شد) پیش بیاید و انتخاب آقای ترامپ برای ما
ایرانیها نتیجهاش همان باشد که در انتخاب آقای
خمینی نصیب ما شد .احساس این ترس کار سختی
نیست ،مگر نه این است که ،روابط جمهوری
اسالمیبا دولت روسیه در عالیترین و عمیق ترین

رهبران مجلس نمایندگان آمریکا از باراک اوباما
خواستهاند تا پیش از ترک کاخ سفید ،اقدامات بیشتری
که موجب تقویت توافق هستهای ایران شود انجام ندهد.
اما همزمان مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران از
سوی وزرات خزانهداری آمریکا در نوعی دهان کجی به
همین درخواست صادر شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پل رایان
رییس مجلس نمایندگان ،کوین مککارتی رهبر اکثریت
جمهوریخواهان و اد رویس ،رییس کمیته روابط خارجی
مجلس نمایندگان این درخواست را روز سهشنبه 22
نوامبر از رییسجمهوری ایاالت متحده مطرح کردهاند.
جمهوریخواهان میگویند قرار است الیحه گسترش
تحریمهای ایران را به زودی تصویب کنند .آنها افزودهاند
که امضای این الیحه باید آخرین اقدام باراک اوباما در
قبال ایران قبل از ترک کاخ سفید باشد.
این رهبران تصریح کردهاند که دولت آمریکا نباید
تحریمها را کنار بگذارد ،مجوزهای جدید تجاری یا
راهنمای تازهای برای شرکتهای خارجی در زمینه
تجارت با ایران به صورت قانونی منتشر کند.
به گفته آنها ،دونالد ترامپ ،رییس جمهوری منتخب،

باید این فرصت را داشته
باشد که سیاست ایاالت
متحده در قبال ایران را
بدون اینکه باراک اوباما
آن را پیچیدهتر کند مورد
ارزیابی قرار دهد.
این نمایندگان کنگره
معتقدند تغییراتی که
که به تضعیف توافق هسته ای با ایران به انجامد را وتو
احتماال ریس جمهوری
فعلی در ایجاد ان به نفع جمهوری اسالمینقش دارد ،تنها خواهد شد.
به بغرمج شدن شرایط پرونده تهران در اتاق بیضی دوران اگرچه کاخ سفید هنوز به نامه رهبران کنگره واکنشی
نشان نداده است اما به تازگی شبکه سیانان به نقل از
ترامپ خواهد انجامید.
شایان ذکر است با اینکه مجلس نمایندگان روند تمدید مقامات آمریکایی مدعی شده است که دولت «باراک
ده ساله تحریم های ایران را کلید زده اند ،در صورت اوباما» قصد دارد با هدف محکم کردن توافق هستهای با
عدم امضای آن به وسیله رییس جمهور اوباما تا قبل از ایران ،گامهای بیشتری را برای اجرای تعهدات آمریکا در
 31دسامبر ،در حالی سال  2017شروع خواهد شد که توافق هستهای ،بردارد.
بنا بر این گزارش ،واشنگتن تالش خواهد کرد تا از
عمال از صبح اول ژانویه ایران زیر تحریم نیست.
با این حال مشخص نیست آیا پرزیدنت اوباما تمایلی اعمال هرگونه تحریم جدید علیه تهران جلوگیری کرده
به امضای طرح استمرار ده ساله تحریم های ایران داشته و ضمنا شرکتهای آمریکایی را به تجارت با ایران
باشد یا نه؟ پیشتر کاخ سفید تهدید کرده بود هر مصوبهای تشویق کند.

سطح خود قرار دارد؟
ومگر نه این است که ،رابطه آقای ترامپ با آقای
پوتین در بهترین شکل ممکن درحال پیش رفتن
است؟
و از آن سو مگر نه اینکه حکومت اسالمیهمواره
در توهم این است که آمریکا دشمن اوست و در
اندیشه برانداختن رژیم اسالمیاست؟
پس چرا فکر نمیکنید در چنین موقعیتی امکان
دارد آقای پوتین برای بهره برداریهای بیشتر خود
ترتیب یک برنامه آشتی کنان و برقراری ارتباط
سیاسی بین ایران و آمریکا را بدهد و آخوندها را
از شر سقوط برای همیشه و یا سالیان دراز نجات
دهد؟
و ناگهان ،خامنهای را برای دیدار آقای رئیس
جمهور آمریکا در کاخ سفید ببینیم و یا به جای
رفتن اپوزسیون به ایران آقای ترامپ برای نشان
دادن حسن نیتاش راهی دیدار خامنهای به بیت
رهبری شود؟
از درون سیاستی که میگویند بی پدر و مادراست!،
آنهم زمانیکه پای پوتین مارخورده افعی شده از
یکسو و یک رئیس جمهور معامله گر بیسیاست و
بیشیله پیله از سوی دیگر در میان باشد ،همه چیز
بیرون میآید و امکان پذیر است .
شکایت من زیاد از ایرانیهای احساسی و
غیر سیاسی و متوهم مقیم آمریکا نیست که به
آقای ترامپ رای دادند ،نگرانی و ناامیدی من از
اپوزسیون درب و داغانی است که اگر یک در
سد هم شانس جایگزین شدن با رژیم مالیان را
داشته باشد کمترین آمادگی را برای انجام آن ندارد
و کوچکترین تفاهمیبین گروههای سیاسی در سی
هفت هشت سال گذشته را شاهد نبودهایم.
به جای خوشحالی از انتخاب آقای ترامپ نگران
نبودن اپوزسیون واجد شرایط و متحدی باشیم که
تک تک خودمان در به وجود نیامدنش موثر و مقصر
بودهایم  .سقط شدن جمهوری اسالمیبدست آقای
ترامپ یک توهم و خواب و خیال و سرگرمیبرای
چند سال دیگرمان است و دیگر هیچ .ما ایرانیهای
میهن پرست وعاشق ایران! فقط به دنبال یک
سرگرمیهستیم ،در حالیکه اگر نیمیاز جوش و
خروشمان را که برای انتخاب آقای ترامپ یا خانم
کلینتون صرف کردیم ،صرف داشتن یک اپوزسیون
نیرومند و متحد برای چنین روزهایی میکردیم
خیلی بهتر و مطمئن تر میتوانستیم به مردم ایران
برای به زیر کشیدن حکومت یاری برسانیم.
به نظر من از مثلث«پُخت» همان به دست خواهد
آمد که از دست مثلث «بیق» (بنی صدر ،یزدی و
قطب زاده) گرفتیم.
شاید هم خیلی بدتر و زیانبارتر...

رهبرانکنگره:باراکاوبامابدونتقویتبرجامبرود
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خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 42جمعه  25نوامبر 2016

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:42 - NOV, 25 , 2016

نگاهی به نیمه پنهان:

تحوالت سیاسی در ایران در عصر ترامپ

مجید محمدی  -جامعه شناس:

در روزهایی که ترامپ با توطئه اندیشی از اشکاالت نیست بیت رهبری به گزینهای بهتر (دست آموز تر و
در دمکراسی امریکا و امکان تقلب در انتخابات ،مطیع تر) دست یابد.
علیه رقیب دمکرات خویش سخن میگفت مقامات
جمهوری اسالمیاز مواضع وی شاد و خشنود بودند تا
سرکوب بیشتر؟
حدی که خامنهای در مورد توجه مردم آمریکا به وی کسانی که همیشه خواهان همراهی دول غربی
گفت" :آن مرد چون واضحتر گفت ،صریحتر گفت ،با اصالح طلبان حکومتی در ایران بودهاند -تنها
توجه کردند .طرف مقابل اپوزیسیون نظام را آنها تصور میکردهاند -بدین سو
مردم آمریکا بیشتر به او ّ
گفت این پوپولیستی کار میکند؛ عوامگرایانه ،چرا میروند که اصولگرایان و جناح ارزشی با آمدن ترامپ
عوامگرایانه؟ برای خاطر اینکه حرفهایش را مردم بهانهی بیشتری برای سرکوب پیدا میکنند یا حداقل
نگاه میکردند ،میدیدند درست است؛ در واقعیّات چنین تبلیغ میکنند .این دیدگاه تحریف واقعیات برای
زندگی خودشان آن را میدیدند ۱۲( ".آبان )۱۳۹۵
تبلیغ یک سیاست خاص است .اگر کسی  ۳۸سال
مقامات جمهوری اسالمیبدون توجه به سخنان و جمهوری اسالمیرا با دقت دنبال کرده باشد حتما
اپوزیسیون؟
مواضع دیگر وی و امکان رای آوردنش به ترامپ همان دیده است که جمهوری اسالمیبرای سرکوب نیاز برخی از منتقدان سیاست خارجی ترامپ ممکن است
دیدگاهی را داشتند که به جنبش اشغال وال استریت ،به بهانه گیری ندارد .سرکوب بخشی از کارکردهای تصور کنند اپوزیسیون جمهوری اسالمینمیتواند
و انتظار داشتند نامزدی وی به وعدههای پیامبرانهی هر روزهی حکومت است .در دولتهای دمکرات امیدی به دولت ترامپ داشته باشد ،گویی آنها به
آنان مبنی بر فروپاشی و تجزیهی عن قریب این کشور و جمهوریخواه ،خواهان رابط بهتر با ایران و مخالف دولت اوباما امید داشتند .اگر ایاالت متحده مورد
(شورش هواداران ترامپ بعد از شکست وی) جامهی با آن ،باورمند به حقوق بشر و غیر آن (در غرب) ،توجه اپوزیسیون جمهوری اسالمیبرای اصالح یا
عمل بپوشاند اما در عمل حوادث سیر دیگری پیدا کرد .جمهوری اسالمیسرکوب اقلیتهای قومیو مذهبی ،براندازی آن نیست ناشی از سیاستهای اوباماست و
نامزدهای کابینهی ترامپ برای مشاغل امنیتی (رئیس دگرباشان و دگراندیشان ،روزنامه نگاران و فعاالن نه سیاستهایی که احتماال دولت ترامپ اتخاذ خواهد
سی آی ای ،وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی) که موضع سیاسی را با شدت ادامه داده است .نهادهای امنیتی و کرد.
سرسختی در برخورد با جریان اسالمگرایی (نوع نظامیبرای سرکوب به این که دول غربی چه میگویند به نظر میآید میان اپوزیسیون و اصالح طلبان در
شیعه و سنیاش  ،هر دو) در منطقه و سطح جهان یا نمیگویند نگاه نمیکنند .به همین دلیل سرکوبهای این نظر خلط شده باشد .اول این که اصالح طلبان
دارند کم کم دارد چشم مقامات جمهوری اسالمیرا چهار سال بعد را نمیتوان بر عهدهی دولت ترامپ در داخل هیچگاه ادعای اپوزیسیون بودن برای رژیم
بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده باز انداخت.
را نداشتهاند گرچه برخی از آنها در برابر دول خارجی
میکند .این نتایج بر سیاست داخلی و تحوالت سیاسی
چنین مینمایند .و دوم آن که اصالح طلبان هشت
جمهوری اسالمیچه خواهند بود.
حمایت از دمکراسی؟
سال است تالش میکنند میان خود و اعتراضات
برخی منتقدان ایرانی دولت ترامپ که هشت سال در سال  ۸۸فاصله بیندازند و اعتماد خامنهای و سپاه را
دورهی دوم روحانی؟
کنار دولت اوباما ایستادند حتی قبل از مراسم تحلیف به دست آورند .کاری نیست که آنها برای جلب اعتماد
بعد از پیروزی نامنتظر ترامپ تردیدهایی در باب وی دارند از این دولت شکل ناگرفته انتقاد میکنند که نکرده باشند :از فراموش کردن مطالبات گذشته (مثل
دور دوم ریاست جمهوی روحانی ابراز میشود .به دمکراسی و حقوق بشردر ایران بیتفاوت خواهد بود لغو نظارت استصوابی) تا بیاعتبار کردن همپیمانان
تردیدکنندگان میگویند روحانی سرنوشت دولت خود در حالی که بیتفاوتی به این مسائل از مبانی سیاست گذشتهی خود (مثل سروش و موسوی و کروبی) .به
را به برجام گره زد و اگر برجام از سوی دولت ایاالت خارجی دولت اوباما بوده است و اگر دولت ترامپ همین دلیل ،اصالح طلبانی که پرچم خامنهای را بلند
متحده نقض شود یا مورد مذاکرهی جدی قرار گیرد در این زمینه بیتفاوتی اختیار کند دنبالهی دولت اوباما کردهاند (اکثر آنها) اصوال تخم مرغهای خود را در سبد
یا دور زده شود مخالفان روحانی فرصت خوبی برای خواهد بود .این منتقدان به این نکته توجه نکردهاند که دولت ایاالت متحده نمیگذارند و امیدی به آن نداشته
انکار دستاوردهای آن و پیروزی در انتخابات  ۹۶پیدا "سیاست خشنود سازی" جمهوری اسالمی -با تصور و ندارند.
میکنند .اگر اصالح طلبان در پی آن بودند که دولت این که حکومت بر سر عقل خواهد آمد و فتیلهی
اوباما -به زعم آنان -به گونهای عمل کند که اصالح دشمنی با غرب را پایین خواهد کشید -توسط دولت
اغراقها
طلبان هم سهمیدر قدرت داشته باشند (سخن ظریف اوباما نه تنها به پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر کمکی به نظر میآید در باب تاثیر ترامپ بر سیاست داخلی
خطاب به کری" :شکست مذاکرات ضربه سنگینی به نکرده بلکه به تحکیم بیشتر نظام سرکوب با سرازیر جمهوری اسالمیمبالغه میشود .جمهوری اسالمیدر
وضعیت سیاسی حسن روحانی وارد خواهد کرد زیرا شدن دهها میلیارد دالر به حسابهای بانکی نهادهای سیاست داخلی روالها و برنامهها و سیاستهای
این امر موجب تقویت مواضع مخالفان وی خواهد نظامییاری رسانده است.
مشخصی را دنبال میکند که تحوالت جهانی تاثیر
شد" ،مهر به نقل از رویترز  ۱۸بهمن  )۱۳۹۳و دولت در طول  ۳۸سال گذشته بارها گروههایی در واشینگتن چندانی بر آنها ندارند .سیاست داخلی جمهوری
اوباما نیز چنین رفتار میکرد دولت ترامپ چنین و پایتختهای اروپایی بر سر کار آمده و تالش کردهاند اسالمیچهار بنیاد محکم دارد :امتیازات روحانیون و
ترجیحی ندارد.
چرخ چهار گوش اختراع کنند و جمهوری اسالمیرا بر سپاهیان در کسب قدرت و ثروت و منزلت ،فساد
روحانی با تایید خامنهای و نهادهای نظامیو امنیتی سر عقل بیاورند اما همه شکست خوردهاند .بیشترین ساختاری که چرخ دندههای نظام را به حرکت در
برای پیشبرد مذاکرات اتمیبه نامزدی و بعد به ریاست فحاشیهای خامنهای علیه غرب و مخالفان حکومتش میآورد و قشری را بدان امیدوار میکند ،برگزاری
قوهی مجریه رسید (هیچ نامزدی بدون اجازهی وی (با اتهام مزدوری غرب) در یک سالهی بعد از برجام انتخابات نمایشی برای کاهش منازعات درون حاکمیت
وارد میدان نمیشود) چون دولت اوباما احمدی نژاد صورت گرفته است .هیچ یک از سخنرانیهای وی در و نمایش دمکراسی و مردمیبودن ،و سرکوب هر گونه
را طرف مناسبی برای مذاکره نمیدید (در حالی که این دوره از حمله به ایاالت متحده تهی نبوده است.
صدا و دیدگاه و رفتار مخالف و منتقد و "غیر".
احمدی نژاد در سالهای پایانی همین سیاست مذاکره
تغییر دولتها در امریکا و اروپا یا تغییر سیاست آنها یا
را دنبال میکرد) و خامنهای میخواست مسیر جاری
جامعه مدنی؟
مواضع گوناگون آنها نسبت به ایران این بنیادها را تغییر
شدن دالرهای نفتی را باز کند .به همین ترتیب در منتقدان سیاست خارجی ترامپ (آنچه از سخنان نداده و حتی دستکاری نکرده است .البته جمهوری
سال  ۹۶نیز بنا به مصالح دیوانساالری مذهبی و نظامی ،وی در کارزارهای وی بر میآید) میگویند دولت اسالمیخود را با تغییرات جهانی وفق میدهد و
ممکن است نامزدی که از نگاه حاکمان مناسب با ترامپ بدترین گزینه محتمل برای جامعهی مدنی تالش میکند فشارها بر خود را کاهش دهد (با تغییر
برخورد با ریاست جمهوری ترامپ در عرصهی بین در ایران است .اگر در ایران جامعهی مدنیای وجود تاکتیک یا چهره) اما راهبردها و سیاستهای خود را
المللی باشد به صحنه آورده شده و سپاه و بسیج و داشت شاید در نظر گرفتن این سخن وجهی داشت تغییر نمیدهد .روزی یک بسیجی سابق و متهم به
نهادهای مذهبی پشت سر وی بایستند .همین موضوع اما در ایران جامعهی مدنی (نهادهای کامال مستقل از قتل مخالفان (احمدی نژاد) به عنوان پیشگام مدیریت
است که اصالح طلبان و اعتدالیون و همپیمانان آنها در دولت ،در اداره ،کسب منابع مالی و انتخاب مدیران جهانی و عدالت ،و روزی دیگر یک چهرهی امنیتی
غرب را نگران ساخته است .اما معلوم نیست از بخت خود) وجود خارجی ندارد .بخش قابل توجهی از (روحانی) به عنوان صلح طلب و اصالحگر به دنیا
روحانی برای دور دوم کاسته شده باشد چون معلوم آنچه به عنوان جامعهی مدنی ایران به دنیا معرفی معرفی میشود.
میشود نهادهای مدنی قالبی و دولت ساخته هستند.
آنها نیز که مستقیما توسط دولت ساخته و پرداخته
نشدهاند کامال تحت سلطه و کنترل دولت هستند و
نمیتوانند گام از گام بردارند :در انتخابات درونی
آنها با نظارت استصوابی دخالت میشود ،فعالیتهای
آنها مدام لغو میگردد و اعضای آنها مدام مورد
ارعاب واقع میشوند .در این حوزه نیز باید دقت
کرد و سرکوبهای نهادهای مدنی در ایران را که
یک سیاست همیشگی بوده به گردن دول غربی و
سیاستهای آنها نینداخت.

افزایش محبوبیت ترامپ پس از انتخابات

خبرگزاری ایرانشهر

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

پولتیکو میگوید نظرسنجی تازهای از طرف این نشریه
و موسسه «مورنینگ کانسالت» نشان میدهد محبوبیت
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری منتخب آمریکا ،طی
روزهای گذشته و پس از پیروزی در انتخابات افزایش
پیدا کردهاست.
برپایه نظرسنجی این دو ،در حال حاضر شماری بالغ
بر  ۴۶درصد از شهروندان ،نظر خیلی مثبت یا کموبیش
مثبت در مورد آقای ترامپ دارند .دقیقا همین شمار از
شهروندان نیز نظر کامال منفی یا ک م وبیش منفی در مورد
او دارند.
اما شمار کسانی که نظر مثبتی در مورد رئیسجمهوری
منتخب دارند ،از ساعاتی پیش از انتخابات هشتم نوامبر،
به میزان  ۹درصد افزایش پیدا کرده و از  ۳۷درصد به
مجموع  ۴۶درصد رسیدهاست .از عدم محبوبیت او نیز
در این نظرسنجی کاسته شده و از  ۶۱درصد در زمان
انتخابات به  ۴۶درص رسیدهاست.
به گفته پولتیکو /مورنینگ کانسالت اکنون و در آخرین
ماه فعالیت در مقام ریاست جمهوری ،پرزیدنت اوباما

نزد  ۵۴درصد از شهروندان محبوب و نزد  ۴۳درصد
نامحبوب است .نظرسنجی پیشین این آمار را در اندازه
 ۵۰و  ۴۸درصد قرار میداد.
کیل دراپ ،پژوهشگر ارشد «مورنینگ کانسالت»
میگوید این پدیده ،یعنی افزایش ناگهانی محبوبیت
رئیسجمهوری منتخب ،اندکی پس از انتخابات پدیدهای
معمول است .برای نمونه محبوبیت باراک اوباما در سال

 ،۲۰۰۸اندکی پس از آنکه برای نخستین بار به مقام
ریاستجمهوری رسید ۲۰ ،درصد افزایش پیدا کرد.
نیمیاز کسانی که در نظرسنجی تازه شرکت کردهاند،
در مورد روند نقلو انتقالت در حلقه رئیسجمهوری
منتخب ،رویکردی «بهتر از دوره پیشین» یا «مانند دوره
پیشین» دارند.
از سویی ،بیشتر از نیمیاز جامعه آماری ،هرگز چیزی در
مورد کسانی که ترامپ به عنوان رئیس دفتر (پریبوس)،
مشاور ارشد امور راهبردی (بنن) و دادستان کل (سشنز)
انتخاب کرده ،نشنیدهاند و در کل ۲۰ ،درصد معتقد
هستند استفان بنن ،انتخابی مناسب است.
نظرسنجی «مورنینگ کانسالت» در عین حال حاکیست
 ۵۹درصد از جامعه آماری معتقد هستند دونالد ترامپ
نباید برای بستگان و فرزندان خود گواهی عدم سوءپیشینه
برای دسترسی به مدارک بسیار محرمانه دولتی بگیرد.
این نظرسنجی در میان نزدیک به ۱۹۰۰رایدهنده ،تقریبا
به طور مساوی از میان دمکراتها ،جمهوریخواهان و
مستقلها انجام شدهاست.
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گزارش:

نگارههای الهه زارع روی دیوار گالری سیحون

امیر رنجبر:
از روز شنبه نوزدهم نوامبر  ،2016گالری سیحون
در خیابان  Melroseواقع در وست هالیوود ،میزبان
آثار نقاشی الهه زارع است .سرکار خانم زارع هنرمند
ایرانی است که نگارگری را پیشه خود ساخته و آثار
زیبایش چشم را مینوازد و روان را پرواز میدهد .در
روز افتتاحیه نمایشگاه آثار الهه زارع در لسآنجلس
به مالقات این بانوی هنرمند ایرانی رفتیم تا ضمن
تهیه گزارش و گپی با ایشان ،از دیدن هنرشان بهرهمند
شویم.با الهه زارع هم کالم شدیم تا بیشتر درباره
کارهایشان مطلع شویم:
•درود بر شما .سرکار خانم الهه زارع ،لطفا اتوبیوگرافی
در مورد خودتان بیان بفرمایید.
من متولد هجدهم آبان  )1980( 1359هستم و
شانزده سال است که به کار زیبای نگارگری مشغول
هستم و مدت ده ماه است که به آمریکا آمدهام .پیش
از این در تهران زندگی میکردم و افتخار شاگردی
استاد محمدباقر آقامیری را داشتهام و مدت کوتاهی نیز
واترکالر (آبرنگ) در خدمت استاد بهمن نیکو آموزش
دیدم.
•با چه هدفی به آمریکا آمدید؟
همسر من بدلیل بیماری که داشت و سالها دور از
خانوادهشان بود و بعد از عمل جراحی سختی که در
ایران داشت ،مجبور به ترک وطن شدیم تا همسرم
در کنار خانواده قرار بگیرد و آرامش روحی و روانی
بیشتری پیدا کند .البته اتفاق خوبی که برایم افتاد این
بود که بتوانم در اینجا از تسهیالت خوبی که برای هنر
وجود دارد بهرهمند شوم و بتوانم با وجود دوستان و
عزیزان ،برای نمایشگاههای بزرگ آینده آمادگی پیدا
کنم.
•در کارهایی که امروز در نمایشگاه ارایه کردید،
خودتان کدامیک را بیشتر دوست دارید؟
من همه کارهایم را دوست دارم اما بعضی آثارم را که
در حالتهای روحی خاصی بودهام و غم و شادی را
با یکدیگر نشان دادم یا در نهایت ناامیدی ،نقطه امید
را نمایش دادهام را بیشتر میپسندم ،مثل تابلوی سمبل
مادر که با رنگ سبزی که خیلی سرد و ساکت است
اما در کنارش دست زنی است که همانند درخت نشانه
رویش است و آشیانه پرندهای شده که تخم گذاشته و
نویدی برای زندگیست و در دست دیگر کره زمین را
بدست دارد که به معنی حیات است .کار دیگری هم
هست که رنگ غمگین بنفش در آن غالب است ولی
نارنجیها بعنوان سمبل شادی آن را در بر گرفتهاند.

میکنید و الهام میگیرید؟
من در کارهایم از سبک استادم (محمدباقر آقامیری)
پیروی میکنم زیرا ایشان رنگ ،تصویر ،آناتومی،
کمپوزیسیون و همه چیز را درباره نگارگری میشناسد
و من سعی میکنم بتوانم مثل ایشان در راه هنر قدم
بردارم .من در نقاشی و نگارگری ،سبک سورئالیسم را
دوست دارم زیرا دنیای من است و هر چه را به تصویر
در میآورم از فکر من نشات گرفته و این ارزشمند
است که میتوانم آنچه میاندیشم را به دیگران ارایه
دهم و با عالقمندان به هنر ،فکرم را به اشتراک بگذارم.
• بر خالف کلیشههای رایج در مصاحبهها به جای
پرسش و پاسخ ،شما برای ما بگویید هر آنچه که الزم
میدانید مخاطبان کارهای شما بدانند.
من خیلی اهل مصاحبه و گفتگوهای اینچنینی نیستم و
مطالبم بسیار ساده است ،چون سادگی را بیشتر ترجیح
میدهم و دوست دارم احساساتم را با بینندههایی که
کارهایم را میبینند به اشتراک بگذارم .میدانم که هر
کاری نقاط ضعف و قوت خودش را دارد اما دوست
دارم تا دیگران همینطور که هستم مرا بپذیرند و
دوست دارم وقتی حس خود را خودمانی به دیگران
منتقل میکنم ،آنها نیز متقابال نقصهای کارهایم را به
من گوشزد کنند ولی به احساسات نمایش داده شده
در کارهایم احترام بگذارند زیرا معتقدم که احترام
به یکدیگر ،بزرگترین فهمیاست که ما میتوانیم از
انسانیت داشته باشیم.
•معموال هنرمندان در آثار خود هدف خاصی را دنبال
میکنند ،هدف شما چیست؟
•شما در کارهای هنریتان از سبک خاصی پیروی هدف من این است که به خودم ثابت کنم که بعنوان

یک زن ،میتوانم خیلی پیشرفت کنم علیرغم عواملی
که دست و پای من را میبندد .شما میدانید که
محدودیتهای یک زن خیلی چیزها میتواند باشد.
یک زن میتواند یک مادر و همسر باشد و نقش
بزرگی در حمایت و هدایت خانواده دارد ولی دوست
دارم تا در کنار این موضوع ،من هم به خواستههای
دلم برسم ،چون فکر میکنم زیباترین کار دنیا را انجام
میدهم.
• با آرزوی موفقیت برای شما ،در پایان اگر نقطه نظر
خاصی دارید ،بفرمایید.
سخنم برای کسانی که کار هنری انجام میدهند این
است که همه ما انسانها استعداد و عشق داریم ،تنها
چیزی که در هنر عشق و استعداد را کامل میکند،
پشتکار است.
در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه آثار الهه زارع در گالری
سیحون ،حضور پررنگ و گرم هنرمند خوشنویس و
نقاش علی بزرگمهر و بانو فریده در بین مدعوین ،ما را
بر آن کرد که از محضر استاد بهرهمند شویم و گپی هر
چند کوتاه ولی با کیفیت با ایشان داشته باشیم.
از آقای بزرگمهر درباره کارهای خانم زارع پرسیدم و
نظر ایشان چنین بود:
«خانم زارع بانوی هنرمند جوان ایرانیست که به
تازگی به لسآنجلس آمده و کار نگارگری میکند.
نگارگری در حقیقت شامل تذهیب ،مینیاتور و گل و
مرغ است که تلفیق این سه رشته ،این هنر را بوجود
میآورد .خانم زارع شاگرد استاد ارجمند محمدباقر
آقامیری بوده است و کارهایش به نظر من فوقالعاده
است .سبک کار الهه زارع صددرصد ایرانیست .بعد
از اسالم بدلیل اینکه در ایران تصویرگری ممنوع شده
بود ،هنرمندان ایرانی ،این هنر را بصورت ریزتر در
آوردند که امروزه آن را به اسم مینیاتور میشناسیم که
در پارسی به آن نازکنگاری میگویند و چون با نقطه
کار میکنند ،بسیار کار سخت و زمان بری است .این
نخستین نمایشگاه خانم زارع در آمریکاست و باعث
شده تا بنده هم برای دیدن هنر ایشان به اینجا بیایم و
آرزومندم که موفقیتهای بیشتری از این بانوی هنرمند
در آینده ببینم .من برای همه هنرمندانی که از گوشه
و کنار جهان ،میخواهند نام و آوازه ایران و ایرانی را
به بلندای گیتی بگسترانند ،آرزوی بهروزی و شادی
میکنم».
نمایشگاه آثار نگارگری الهه زارع در گالری سیحون
از  19نوامبر تا یکم دسامبر از سهشنبه تا شنبه به
مدت دو هفته از ساعت  12تا  5بعدازظهر پذیرای
عالقمندان به هنر نقاشی است.

افقي:
 -1برنج هندي  -مجلس نمايندگان
 -2كشتي ژاپني  -طال
 -3تصديق روسي  -مقراض  -نخستين امپراطور ژاپن  -زهر
 -4لكه سفيد پوست  -بي بند وبار  -پرچم
 -5حيا  -پايتخت تبت  -رگ گياه
 -6حديث  -ميداني در تهران  -اعالم خطر
 -7تمر  -اهمال
 -8بخش مياني دست  -خطيب روم باستان
 -9طناب خيمه  -سازمان جهاني نفت
 -10گل هميشه بهار  -صليب بزرگ  -هديه اي به عروس
خانم
 -11فراهم  -واحد پول فنالند  -تاالر
 -12خوراك ساعت  -فشار سنج  -بنوسياه
 -13ميوه نيكو  -دختر مازني  -فرياد بلند  -نگهبان گله
 -14گوشه فوتبالي  -پايتخت كره جنوبي
 -15به اين منطقه دشت پياز هم ميگفتند  -گياهي دارويي

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 :
 -1صبوری کردن  -سولفات مس
 -2اميد  -شوهرمرده
 -3چاشني ساالد  -فرياد وخروش  -مركز استان مركزي -
همراهشلوار
 -4كند ذهني  -متصدي اصطبل  -غم و غصه

 -5اثر ژان ژاكروسو  -ممارست  -انف
 -6از كوه هاي شمال تهران  -پولخرد هند  -حادثه
 -7نداي درويشان  -سنگ سخت
 -8انبار پول!  -فالني
 -9شهري در هرمزگان  -كفش ساقبلند
 -10سردار قوم هون  -مجلس اعيان  -دختر كوروش
 -11سنگانداز  -امتياز در زبان بيگانه  -اتصالي در پاراگاليدر
 -12چغندر پخته  -هشت پا  -فلز چهره
 -13ضمير جمع  -باباشمل  -آشيانه درندگان  -نفي تازي
 -14حمام بخار  -شيره چغندرقند
 -15زن بابا  -محل تحصيالت عاليه

حل جدول شماره گذشته
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همگام با انتخابات:

هاوکینگ:بهمهاجرتازکرهزمینفکرکنید
استیون هاوکینگ ،فیزیکدان و کیهانشناس برجسته
بریتانیایی میگوید «برای آینده بشریت» باید مسیر
مهاجرت به جایی دیگر به جز زمین را هموار کرد.
به گزارش ایندیپندنت ،او در یک سخنرانی در دانشگاه
آکسفورد ،گفته است «من فکر نمیکنم بدون فرار از
سیاره شکنندهمان ،قادر به بقا تا هزار سال دیگر باشیم».
موضوع این سخنرانی که روز دوشنبه همین هفته
برگزار شد ،کیهان و سرچشمه پیدایش بشریت بود.
به گزارش «سیبیاسنیوز» با اینکه هاوکینگ چندی
قبل گفته بود اگر بشر نتواند استفاده از فنآوریها را
به درستی کنترل کند ،نسل خودش را منقرض خواهد
کرد ،در این سخنرانی سعی کرد در خصوص آینده
دستآوردهای بشری امیدوارتر باشد.
او گفته است «به خاطر بسپارید که سرتان را باال بگیرید
و به ستارهها نگاه کنید نه به پایین و پاهایتان».
استیون هاوکینگ از دانشمندانی است که عقیده دارد
استفاده نادرست و بیقاعده از فنآوری هوش مصنوعی،
روباتها و همینطور مهندسی ژنتیک ،آینده بشر را تهدید
میکند.
به گزارش ایندیپندنت هاوکینگ که عقیده دارد تسلیم
نشدن در برابر آینده مهم است ،در این سخنرانی گفت
«سعی کنید علت چیزهایی را که میبیند دریابید .ببینید
که کیهان چطور بهوجود آمده است .کنجکاو باشید .هر

چقدر که زندگی سخت به نظر برسد ،همیشه کاری
هست که شما میتوانید انجام دهید و در آن موفق شوید.
این که به این زودیها تسلیم نشوید مسئله مهمیاست».
در چند ماه اخیر هاوکینگ سعی کرده است از
جایگاه علمیاش در جامعه جهانی به عنوان تریبونی
ِ
اخالقیات در حال زوال و
برای صحبت در خصوص
معضالت سیاسی که جامعه جهانی در حال حاضر با آن
روبهرو است استفاده کند.

او در مقالهای که در ماه ژوئیه در روزنامه گاردین منتشر
شده ،گفته بود بشریت برای بقا در برابر چالش جدی و
عظیم گرمایش زمین ،کمبود غذا یا افزایش جمعیت ،باید
از فردگرایی و انزواگرایی که حرکتهای سیاسی مانند
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت،
پرهیز کند.
او گفته بود جامعه جهانی ،نیاز دارد که به «معنی» ثروت
و دارایی  ،دوباره فکر کند و آن را تغییر دهد.

آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش خود با
اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاریها در انرژیهای
تجدیدپذیر پیشبینی کرده است که تا سال  ۲۰۴۰حدود
 ۸.۸تریلیون دالر در این بخش سرمایهگذاری شود و سهم
انرژیهای پاک در افزایش تولید برق جهان به  ۶۰درصد
برسد.
حجم سرمایهگذاری در پروژههای جدید انرژیهای
تجدیدپذیر حدود ۲۰درصد از کل سرمایه گذاریهای پیش
بینی شده در بخش انرژی جهان در افق  ۲۰۴۰خواهد بود.
این گزارش با اشاره به عملیاتی شدن توافق آب و هوایی
پاریس در ماه جاری میالدی میگوید که اگر  ۱۹۰کشور
متعهد به مفاد این توافق تالش خود برای کاهش تولید
گازهای گلخانه ای را ادامه دهند ،میتوان به رشد گرمایش

زمین در محدوده زیر  ۲درصد و حتی کمتر امیدوار بود.
آژانس میگوید که رشد تولید دی اکسید کربن در سال
 ۲۰۱۵نسبت به سال قبل آن متوقف شده است که بیشتر
بخاطر بهبود شاخص شدت مصرف انرژی به میزان ۱.۸
درصد ،همچنین رشد انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
این گزارش با اشاره به رشد آهسته مصرف نفت و زغال
سنگ در افق  ۲۰۴۰مینویسد که انتظار میرود مصرف
گاز جهان در این مدت  ۵۰درصد افزایش یابد.
گاز نسبت به نفت و زغال سنگ آلودگی کمتری تولید
میکند.
این گزارش میافزاید که نیاز جهانی به نفت تا سال ۲۰۴۰
روزانه حدود ۱۰۳میلیون بشکه خواهد بود که رشد ساالنه
حدود نیم درصدی را شاهد خواهد بود .بر اساس این

گزارش ،این رشد بیشتر به افزایش تولید نفت ایران و عراق
متکی خواهد بود.
به گفته این نهاد انتظار میرود تولید نفت ایران تا سال
 ۲۰۴۰به  ۶میلیون بشکه در روز برسد ( ۱.۵برابر تولید
کنونی) و تولید نفت عراق نیز به  ۷میلیون بشکه برسد
(رشد  ۳۶درصدی) و کال انتظار میرود که این رشد
جذب بازارهای آسیایی شود ،چرا که احتماال آمریکا
واردات نفت را تا  ۲۵سال آینده کال متوقف میکند و رشد
مصرف نفت اروپا نیز کند خواهد بود.
این گزارش همچنین میگوید که شمار خودروهای برقی
از  ۱.۳میلیون دستگاه کنونی احتماال به  ۱۵۰میلیون برسد
که نیاز به مصرف فرآورده های نفتی در سطح جهانی را
 ۱.۳میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.
آژانس پیش بینی میکند که هزینه تولید انرژیهای
خورشیدی در این مدت به میزان  ۴۰تا  ۷۰درصد و
انرژی بادی  ۱۵تا  ۲۰درصد کاهش یابد که مشوقی برای
سرمایهگذاری بیشتر در حوزه انرژیهای پاک و نترسیدن
دولتها از پرداخت یارانه برق خواهد بود.
بخش دیگری از این گزارش میافزاید هنوز بخش
عمدهای از مردم جهان به سوختهای انرژی معمول و
برقدسترسیندارند«.هماکنون ۱.۲میلیاردانساندسترسی
به برق ندارند و این رقم تا سال  ۲۰۴۰به نیم میلیارد خواهد
رسید .هم اکنون  ۲.۷میلیارد نفر بخاطر عدم دسترسی به
سوختهای معمول ،از منابع زیست توده (درختان جنگل،
زباله های کشاورزی ،دامیو غیره) برای نیازهای انرژی
خود مانند پخت و پز استفاده میکنند که این رقم تا ۲۵
سال آینده به  ۱.۸میلیارد نفر کاهش خواهد یافت».
این گزارش میافزاید که استفاده از سوختهای زیست
توده ساالنه منجر به کشته شدن  ۳.۵میلیون انسان میشود.

آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش خود با
اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاریها در انرژیهای
تجدیدپذیر پیشبینی کرده است که تا سال  ۲۰۴۰حدود
 ۸.۸تریلیون دالر در این بخش سرمایهگذاری شود و
سهم انرژیهای پاک در افزایش تولید برق جهان به ۶۰
درصد برسد.
حجم سرمایهگذاری در پروژههای جدید انرژیهای
تجدیدپذیر حدود  ۲۰درصد از کل سرمایه گذاریهای
پیش بینی شده در بخش انرژی جهان در افق ۲۰۴۰
خواهد بود.
این گزارش با اشاره به عملیاتی شدن توافق آب و
هوایی پاریس در ماه جاری میالدی میگوید که اگر ۱۹۰
کشور متعهد به مفاد این توافق تالش خود برای کاهش
تولید گازهای گلخانه ای را ادامه دهند ،میتوان به رشد
گرمایش زمین در محدوده زیر  ۲درصد و حتی کمتر
امیدوار بود.
آژانس میگوید که رشد تولید دی اکسید کربن در سال
 ۲۰۱۵نسبت به سال قبل آن متوقف شده است که بیشتر
بخاطر بهبود شاخص شدت مصرف انرژی به میزان ۱.۸
درصد ،همچنین رشد انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
این گزارش با اشاره به رشد آهسته مصرف نفت و
زغال سنگ در افق  ۲۰۴۰مینویسد که انتظار میرود
مصرف گاز جهان در این مدت  ۵۰درصد افزایش یابد.
گاز نسبت به نفت و زغال سنگ آلودگی کمتری تولید

میکند.
این گزارش میافزاید که نیاز جهانی به نفت تا سال
 ۲۰۴۰روزانه حدود  ۱۰۳میلیون بشکه خواهد بود که
رشد ساالنه حدود نیم درصدی را شاهد خواهد بود .بر
اساس این گزارش ،این رشد بیشتر به افزایش تولید نفت
ایران و عراق متکی خواهد بود.
به گفته این نهاد انتظار میرود تولید نفت ایران تا سال
 ۲۰۴۰به  ۶میلیون بشکه در روز برسد ( ۱.۵برابر تولید
کنونی) و تولید نفت عراق نیز به  ۷میلیون بشکه برسد
(رشد  ۳۶درصدی) و کال انتظار میرود که این رشد

دانشمندان میگویند که اولین فسیل بافت مغزی
دایناسور را کشف کرده اند .تصور میشود که این
فسیل که در نگاه اول یک سنگ ساده به نظر میآید،
بافت مغزی دایناسوری متعقل به گیاه خواران عظیم
الجثه مانند ایگوآنودون است.
یک فسیل شناس با نام جمیهیسکاک ،سال  ،۲۰۰۴در
ساحل شنی بکسیل-آن-سی در بریتانیا ،آنچه او «ریگ
های قهوه ای رنگ» مینامید را کشف کرد .اکنون پس
از دوازده سال ،با تحقیقات دیرینه شناسان مشخص شد

که این سنگ ،فسیل مغز یک دایناسور است.
دانشمندان دیرینه شناس معتقدند که سر این دایناسور
مدتی پس از مرگ در گل و الی ته باتالق و یا مرداب
دفن شده است .همین موضوع ،بافت های نرم مغز را
پیش از فاسد شدن به مواد عالی (معدنی) تبدیل کرده
است.
الکس لیو ،دانشمند دیرینه شناس دانشگاه کمبریج
در این مورد گفت« :وقتی این دایناسور مرد ،حداقل
قسمت سرش در آب بود .پس احتماال بصورت وارونه

سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر

« »5Gاز تابستان 2020

جذب بازارهای آسیایی شود ،چرا که احتماال آمریکا
واردات نفت را تا  ۲۵سال آینده کال متوقف میکند و
رشد مصرف نفت اروپا نیز کند خواهد بود.
این گزارش همچنین میگوید که شمار خودروهای
برقی از  ۱.۳میلیون دستگاه کنونی احتماال به  ۱۵۰میلیون
برسد که نیاز به مصرف فرآورده های نفتی در سطح
جهانی را  ۱.۳میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.
آژانس پیش بینی میکند که هزینه تولید انرژیهای
خورشیدی در این مدت به میزان  ۴۰تا  ۷۰درصد و
انرژی بادی  ۱۵تا  ۲۰درصد کاهش یابد که مشوقی برای
سرمایهگذاری بیشتر در حوزه انرژیهای پاک و نترسیدن
دولتها از پرداخت یارانه برق خواهد بود.
بخش دیگری از این گزارش میافزاید هنوز بخش
عمدهای از مردم جهان به سوختهای انرژی معمول
و برق دسترسی ندارند« .هم اکنون  ۱.۲میلیارد انسان
دسترسی به برق ندارند و این رقم تا سال  ۲۰۴۰به نیم
میلیارد خواهد رسید .هم اکنون  ۲.۷میلیارد نفر بخاطر
عدم دسترسی به سوختهای معمول ،از منابع زیست
توده (درختان جنگل ،زباله های کشاورزی ،دامیو
غیره) برای نیازهای انرژی خود مانند پخت و پز استفاده
میکنند که این رقم تا  ۲۵سال آینده به  ۱.۸میلیارد نفر
کاهش خواهد یافت».
این گزارش میافزاید که استفاده از سوختهای زیست
توده ساالنه منجر به کشته شدن  ۳.۵میلیون انسان میشود.

کشفسنگوارهمغزیکدایناسور

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com

در باتالق فرو رفته و مغز او در محور خود چرخیده
و به سمت ته آبگیررفته است .در این قسمت از آبگیر
ما بافت های غشا مغزی بهتر محافظت شده ای را پیدا
کردیم».
دانشمندان بر این باورند که ساختار این فسیل بافت
مغزی به ساختار مغز حیوانات حال حاضر از نسل
دایناسورها ،مانند بعضی پرندگان و تمساح ها شبیه
است.
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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 جمعه  25نوامبر 2016

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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فراخوان همایش سراسری «ایرانیکا» به
میزبانی دانشگاه کمبریج

سومین سمپوزیوم دوساالنه مطالعات ایرانشناسی به میزبانی
دانشگاه کمبریج انگلستان در تاریخ یازدهم و دوازدهم
آوریل  2017برگزار خواهد شد .در این کنفرانس مقاالت
و پروژههای تحقیقاتی دانشپژوهان دانشگاهی و محققان
حرفهای در موارد مختلف درباره هنر ،علوم انسانی و علوم
اجتماعی مربوط به ایرانشناسی پیش از تاریخ تا کنون ارایه
خواهد شد.
دانشگاه کمبریج از پژوهشگران متقاضی دعوت میکند
تا مقاالت خود را در همه جنبههای ایرانشناسی در
زمینههای علوم انسانی و اجتماعی از دوران ماقبل تاریخ
تا دوره معاصر و تاریخنگاری را به این کنفرانس ارایه
کنند .همایش ایرانیکا پذیرای مقالههای ایرانشناسان در
رشتههای زیر است:
مردمشناسی ،باستانشناسی ،میراث فرهنگی و حفاظت
از آثار باستانی ،نظریههای سیاسی و اجتماعی ،مطالعات
پراکندگی جمعیت (بویژه جمعیت مردم یهودی ایرانی)،
بومشناسی و محیط زیست ،اقتصاد ،جغرافیای تاریخی،
تاریخ پزشکی ،تاریخ هنر و معماری ،آموزش ،روابط
بینالملل و علوم سیاسی ،مطالعه سنگ نبشته و زبانهای
باستانی ،زبانشناسی و ادبیات ،مطالعات رسانههای نوین

و ارتباطات ،فلسفه ،ادیان و الهیات ،مطالعات کالسیک،
جامعهشناسی ،مطالعات فیلم و هنرهای نمایشی ،مطالعات
موضوعات تطبیقی و سایر زمینههای علمیو تحقیقی.
محققان باید مقاالت خود را تا تاریخ دوم دسامبر 2016
به دبیرخانه سمپوزیوم ایرانیکا ارسال کنند .همه طرحهای
ارسالی به سمپوزیوم ایرانیکا ،پیش از ارایه به همایش تحت
بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.
همایش دوساالنه ایرانیکا ،کنفرانس بینالمللی درباره
مطالعات ایرانشناسی است که با هدف گردهم آوردن
دانشجویان و محققان حرفهای از سراسر جهان درباره
ایران در جهت تشویق و تعامل عالقمندان به ایرانشناسی
در زمینههای گوناگون و پیشرفت در جنبههای آکادمیک
و حرفهای و تبادل تجربیات و تحقیقات در اینباره برگزار
میشود .این همایش توسط انستیتو مطالعات پارسی بریتانیا،
بنیاد یادبود سودآور ،کالج پمبروک ،دانشکده مطالعات آسیا
و خاورمیانه و مرکز مطالعات پارسی شاهنامه در دانشگاه
کمبریج و مرکز همایش ایرانیکا پشتیبانی میشود.
عالقمندان و پژوهشگران میتوانند برای دستیابی به
اطالعات بیشتر به وبگاه رسمیهمایش ایرانیکا به نشانی
 symposia-iranica.comمراجعه کنند.
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