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درگفتوگوبا»جامجم«مطرحشد

درخواست اصناف برای برخورد  با اخاللگران
پشتپردهتحریم

چهرههایرسانهملی

گفتوگوی»جامجم«
باپژوهشگرجنگشناختی
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خاموشی
خانهعنکبوت

28آبان۱۴0۱
سال بیست و سوم شنبه

ــران ــ ــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ای ــ ــام ــ  روزن

2۴ربیعالثانی۱۴۴۴

تومان   4000 البرز  و  تهران  استان  در   قیمت 

تــومــان کــشــور 3500  اســـتـــان هـــای  ــگــر  و دی

کــوچــک« ــه هــمــراه ضمیمه رایـــگـــان »قـــاب  ب
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5شهردراراضیاشغالی
درتاریکیمطلققرارگرفتند
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کیدکردند رهبرمعظمانقالبتا

 »شهادت«
 نخ تسبیح قومیت ها

آنالین

جدیدترینخبرهارادرجامجمآنالینبخوانید
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امــام خمینی )ره(، در یکی از سخنرانی  هــای خود 
دربــاره ایــاالت متحده آمریکا به روش  های دشمنی 

این کشور علیه ایران پرداخته است. 

سخنانامام)ره(دربارهتوطئههایآمریکا

کدباالرااسکنکنید

ــزار لیتر  آب   مشترکان پرمصرف تهرانی  بیش از  20ه
 در ماه  مصرف می کنند.  به عبارت دیگر آنها حدود 

680 لیتر آب در  روز مصرف می کنند.

مصرف قطعآبمشترکانپر

کدباالرااسکنکنید

تیم ملی فوتبال ایــران در ششمین حضور خود در 
رقابت های جام جهانی به دنبال این است تا برای 

اولین بار از  گروهش صعود کند .

سودایاولینصعود در

کدباالرااسکنکنید

که بدن انسان قــادر به  ویتامین C ویتامینی است 
ساخت آن نیست و باید توسط مصرف مواد غذایی 

دیگر برای بدن تامین شود. 

اینویتامینرابخوریدتاسرمانخورید

کدباالرااسکنکنید

فوتبال یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین ورزش  های 
جهان است که جام جهانی فوتبال را می توان به عنوان 

پربیننده ترین رویداد ورزشی شناخت.

جامجهانیباایدهچهکسیایجادشد؟

کدباالرااسکنکنید

که ورزش  داده هـــای یک مطالعه جدید نشان داد 
هــوازی می تواند خطر ابتال به سرطان متاستاتیک 

یا مرحله چهار  بیماری را تا ۷2 درصد کاهش دهد.

سرطان ورزشهوازیبر تاثیر

کدباالرااسکنکنید

جلد دوم

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از  جلد دوم ر
مجموعه مطالبی در حوزه های رادیو، تلویزیون، رسانه، 

فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

برگزاری انتخابات میاندوره ا ی کنگره آمریکا، دغدغه های 

دبیر گروه بین الملل
ی حنیف غفار

 مهمی را در جــامــعــه ایـــن کــشــور بــر ســر الــگــوهــای رفــتــار 
سیاسی - اجتماعی شهروندان ایجاد کرده است. برتری 
نسبی  دموکرات ها بر  جمهوریخواهان در مجلس سنا و 
برتری نسبی جمهوریخواهان بر دموکرات ها در مجلس 
ــنــدگــان، قــطــعــا نــتــیــجــه مــطــلــوبــی بــــرای تـــرامـــپ و  نــمــای
کــنــون در جــامــعــه آمــریــکــا بــر سر  طــرفــدارانــش نــیــســت. ا
آنچه»آینده ترامپیسم« نامیده می شود، اختالفات عدیده ای رخ داده است. برخی 
کامی اخیر ترامپ در ایاالتی مهم و  که باید از نا جمهوریخواهان سنتی معتقدند 
سرنوشت ساز مانند جورجیا، آریزونا، پنسیلوانیا و نوادا استفاده کرد و یک بار برای 
برخی  پــرداخــت.  را  جمهوریخواه  حــزب  از  وی  مطلق  جــدایــی  هزینه  همیشه، 
رسانه های وابسته به حزب جمهوریخواه صراحتا ترامپ را نه عامل اتحاد، بلکه 
عامل شکست در برابر دموکرات ها در برخی ایاالت مهم دانسته اند؛ به عنوان مثال، 
کنان  کرسی ایالت نیوهمپشایر در سنا  در حالی دوباره به دموکرات ها رسید که سا
با همه این  کنونی معترض بودند!  ایالت شدیدا نسبت به عملکرد سناتور  این 
اوصاف، اختالف میان طرفداران ترامپ و مخالفان وی در حزب جمهوریخواه در 
ایــن ایالت سبب شد تا نامزد دموکرات ها پــیــروزی بــی دردســری را در ایــن ایالت 

به دست بیاورد! 
کارگردانی  که مدت هاست آن را  که ترامپ به راحتی از صحنه ای  اما مسلم است 
آمریکا شکست خــود را در این  کنار نــمــی رود. اساسا رئیس جمهور سابق  ــرده،  ک
انتخابات قبول ندارد و حتی برتری جمهوریخواهان مخالف خود در برخی ایاالت 
مانند فلوریدا که مرهون قدرت رقیب بالقوه وی ، دی سانتیس، فرماندار این ایالت 
 ، کرده است. نتیجه این اصــرار و انکار بوده را به حساب خود و طرفدارانش واریــز 
کل جامعه  تبلور آنارشیسم در حزب جمهوریخواه آمریکا و متعاقبا تسری آن به 
از حضور  آنارشیسم و بی قاعدگی منبعث  که  اما چرا مدعی هستیم  آمریکاست. 

ترامپ در حزب جمهوریخواه، به دموکرات ها نیز تسری پیدا خواهد کرد؟ به عبارت 
کنگره، صرفا  ، چرا آشفتگی ایجاد شده پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای  بهتر
محدود به حزب جمهوریخواه نخواهد شد و دموکرات ها و حتی افراد مستقل را نیز 

درگیر خواهد کرد؟
مطابق آنچه مؤسسات نظرسنجی و تحقیقاتی در آمریکا در تحلیل خود از نتایج 
کرده اند، جنس آرای دموکرات ها در انتخابات  کنگره بیان  انتخابات میاندوره ای 
آنها نه در حمایت   ، کامال سلبی بــوده اســت؛ به عبارت بهتر کنگره  مــیــانــدوره ای 
از بایدن، بلکه در مخالفت با ترامپ آرای خود را به سود برخی نامزدها به گردش 
در آورده اند. نتایج به دست آمده از آخرین نظرسنجی ملی آمریکا که همزمان با این 
انتخابات از سوی بنیاد »ادیسون ریسرچ« انجام شد نیز نشان داد که بیش از دو سوم 
رای دهندگان به نامزدهای مجلس نمایندگان، نمی خواهند جو بایدن بار دیگر در 
انتخابات سال 202۴ میالدی نامزد شود. فراتر از آن، حدود 60درصد از شهروندان 
از دموکرات یا جمهوریخواه( نیز در مجموع با نامزدی ترامپ در  آمریکایی ) اعــم 
گر این دو نظرسنجی را با  انتخابات ریاست جمهوری سال 202۴ مخالف هستند. ا
نگاه فرامتنی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، به 
همان »آنارشیسم داخلی« در این کشور می رسیم. بدون شک این روند تا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 202۴ تغییری پیدا نخواهد کرد و حتی در 
برخی موارد، شاهد تشدید آن خواهیم بود. در این معادله، عناوین و اسامی نقش 
تعیین کننده ای نداشته و آنچه مورد هدف و هجمه قرار می گیرد، زیرساخت ها و 
مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت در آمریکاست. به قول بسیاری از نظریه پردازان 
که ساختار دوحزبی قدرت را به  گرفتار شده  کشور در دور باطلی  آمریکایی، این 

چالش کشیده است. 
در این میان، امکان ظهور حزب سوم ) آن هم حزبی مستقل و واقعی( در آمریکا 
نیز با توجه به قدرت انحصاری دو حزب سنتی دموکرات و جمهوریخواه حداقل در 

آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد.

آنارشیسم آمریکایی 

یادداشت

مما شات تا  کی؟
فراخوانهایچندروزگذشتهشاهدتروریسمعیانبودیم در
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