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 TechCrunch وب سایت خبری
طرح  پشت  متفکر  مغز  می گوید 
به  که   Calexit به  مشهور 
کالیفرنیا  ایالت  استقالل  دنبال 
و  سرمایه دار  یک  آمریکاست  از 
کار آفرین ایرانی االصل به نام »شروین 
او  پیشه ور« است که کمپانی بزرگ 
سیلیکون  در   Hyperloop one
سرمایه گذاران  اصلی ترین  از   ولی 
جمله  از  دنیا  روز  تکنولوژی های 
 Uber نخستین سرمایه گذار کمپانی

نیز محسوب می شود.
یک گروه از جدایی طلبان کالیفرنیایی 
وبگاه  اندازی  راه  با  این  از  پیش 
فعالیت   YesCalifornia.org
جمع آوری رای اینترنتی برای استقالل 

اما شروین  کالیفرنیا را آغاز کرده اند 
پیشه ور طرح Calexit را به منظور 
معرفی کالیفرنیا به عنوان یک قدرت 
مستقل اقتصادی، پشتیبانی کرده است.
راه  از  خود  قصد  پیشه ور  آقای 
خروج  را   Calexit جنبش  اندازی 
در  آمریکا  سیاسی  حیات  از  موقت 
ترامپ  دونالد  انتخاب  به  اعتراض 
دایمی  جدایی  خواستار  و  دانسته 
کالیفرنیا به عنوان یک ملت و کشور 
از ایاالت متحده نیست. بلکه معتقد 
اقتصادی  قدرت  با  کالیفرنیا  است 
بزرگی که دارد باید سهم بیشتری در 
تعیین سرنوشت سیاسی آمریکا داشته 

باشد.
کالیفرنیا  ایالت  است  ذکر  شایان 

جهان  اقتصادی  قدرت  ششمین 
کمپانی ها،  مشهورترین  دارای  و 
شرکت های  و  اقتصادی  بنگاه های 
تولیدکننده تکنولوژیک خصوصا در 

حوزه IT است.
آمریکا  عالی  دیوان  رای  اساس  بر 
هنگامی  ایالت  یک   ،1868 سال  در 
متحده  ایاالت  مجموعه  از  می تواند 
خارج شود که دچار انقالب شده و 

یا با رضایت ایالت های دیگر باشد.
آقای پیشه ور که نامش یادآور »جعفر 
پیشه وری« در غائله آذربایجان است، 
مهمانی  میزبان  انتخابات  دوران  در 
جمع آوری کمک مالی برای کمپین 
انتخاباتی هیالری کلینتون به میزبانی 

جوروج کلونی بود.

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

پشتیبان مالی طرح استقالل 
کالیفرنیا، یک ایرانی است

رویای بیلیونر ایرانی درسیلیکون ولی، »شروین پیشه ور«:

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

از حزب  ایرانی کانادایی  سیاستمدار  »مجید جوهری« 
لیبرال به خاطر سو استفاده از عنوان »مهندس« در مبارزات 
انتخاباتی پاییز گذشته )2015( مجلس فدرال عوام کانادا، 
عذرخواهی کرد. آقای جوهری که موافق برقراری ارتباط 
با جمهوری اسالمی است از سوی مخالفانش به جعل 
درباره  دروغگویی  نیز  و  دانشگاهی  و  عنوان حرفه ای 

موقعیت شغلی متهم شده بود.
این نماینده لیبرال پارلمان که با عنوان »مهندس مجید 
انتخابی ریچموندهیل در کالنشهر  از حوزه  جوهری« 
تورنتو به مجلس کانادا راه پیدا کرده بود، اکنون می گوید 
که مجوز مهندسی اش طی سال های 1995 تا 1999 اعتبار 
داشته و بدلیل عدم پرداخت حق عضویت آن به سازمان 

نظام مهندسی، الیسنس خود را از دست داده است.
بر اساس قوانین نظام مهندسی حرفه ای کانادا، استفاده 
از عناوین »مهندس« و »مهندس حرفه ای« منوط به داشتن 
مجوز معتبر از آن نهاد است. مخالفان اقای جوهری از 
همین ماده قانونی برای تحت فشار گذاشتن وی استفاده 

کرده اند.
طول  در  جوهری  آقای  اینکه  دلیل  به  حال،  هر  به 
مبارزات انتخاباتی خود از هر دو عنوان مهندسی استفاده 
استان  حرفه ای  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  کرده، 

اونتاریو کانادا به نقض قانون در اینباره متهم شد اما دو 
طرف پس از چند دور مذاکره به توافق رسیدند تا مجید 
جوهری با صدور نامه عذرخواهی و اهدای 5000 دالر 
به سازمان نظام مهندسی حرفه ای استان اونتاریو برای 

استفاده در امور آموزشی، بخشوده شود.
»من  نوشت:  بیانیه عذرخواهی اش  در  آقای جوهری 

قصد گمراهی کسی را نداشتم و بابت گفتار، اعمال و 
رفتارم پشیمان هستم و صمیمانه عذرخواهی می کنم. این 
تجربه درس ارزشمندی به من داد تا در همه حال در 

استفاده از القاب و عناوین با دقت بیشتری عمل کنم.«
ایرانی تبار مجلس کانادا علی احساسی  نماینده  دیگر 
است که نوه تیمورتاش وزیر دربار دوره رضا شاه است.

عذرخواهی نماینده ایرانی مجلس کانادا 

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

در ایالت  کالیفرنیا همزمان با انتخاب رئیس جمهور، 
برای  نوامبر(   8( رأی دهندگان روز سه شنبه گذشته 
به  مربوط  قوانین  تسهیل  مورد  در  تصمیم گیری 
صندوق های  پای  به  ماری جوآنا  تفریحی  مصرف 

رأی رفتند. 
در کالیفرنیا مصرف ماری جوآنا از سال 1996 برای 
مصارف پزشکی آزاد است. اما از این پس استفاده 
افراد باالتر از 21  تفریحی از این ماده مخدر برای 

سال هم آزاد خواهد بود.
در سال های گذشته مصرف ماری جوآنا در ایالت های 
آالسکا، کلرادو، اورگان و واشنگتن  آزاد شده بود. به 
این ترتیب در آینده دست کم در 8 ایالت از 50 ایالت 
آمریکا شهروندان دارای شرایط سنی می توانند از این 
ماده مخدر استفاده کنند. آریزونا،  نوادا و ماساچوست 
دیگر ایالت هایی بودند که در سه شنبه گذشته رای به 

آزادی مصرف تفریحی ماری جوانا دادند.
از  استفاده  قانونی شدن  انتخابات  همین  طی 
و  فلوریدا  در  پزشکی  مصارف  برای  ماری جوانا 
داکوتای شمالی هم به رأی گذاشته شد. استفاده از 
ماری جوانا برای مصارف پزشکی هم اکنون در 25 

ایالت آزاد است. 
در کالیفرنیا یکی دیگر از موضوعاتی که شهروندان 
انداختند،  صندوق  به  را  خود  رأی  آن  مورد  در 
از قوانین کیفری  اعدام  درخواست حذف مجازات 

بود که این درخواست با اکثریت آرا رد شد. 

در کالیفرنیا که پرجمعیت ترین ایالت آمریکا محسوب 
می شود، ده سالی است که مجازات اعدام دیگر به اجرا 
درنمی آید. در این ایالت تقریبا ۷۴0 زندانی محکوم به 
اعدام به سر می برند. شمار محکومان به اعدام در این 

ایالت از دیگر ایالت ها بیشتر است.
در ایالت نبراسکا و اوکالهما هم موضوع مجازات 
اعدام به رأی مردم گذاشته شد. در نبراسکا به احیای 
دوباره مجازات اعدام رأی داده شد. مجازات اعدام 
کیفری  مجازات های  از  ایالت  این  در  گذشته  سال 

حذف شده بود. 
انتخاب  با  همزمان  شهروندان  هم  کلرادو  در 
رئیس جمهور آینده به قانونی شدن اتانازی در مورد 
بیماران ناعالج رأی مثبت دادند. در این ایالت از این 
پس پزشکان اجازه دارند به بیمارانی که می خواهند 
به زندگی خود پایان دهند، در صورتی که مرگ آنها 

در 6 ماه آینده پیش بینی شده باشد، کمک کنند.
در کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، مونتانا و ورمونت، 

اتانازی مورد تایید پزشک قانونی است. 
»کامال  خانم  درصد   62.6 با  کالیفرنیا  شهروندان 
کرسی  دو  از  یکی  بر  نشستن  برای  را  هریس« 

سناتوری این ایالت برگزیدند.
شماره  به    )Proposition(ایالتی لوایح  همچنین 
 66-6۴-63-59-58-5۷-56-55-5۴-52-51

و6۷ نیز با رای مثبت مردم ایالت به تایید رسید.
امکانات  نوسازی  موضوعاتی چون:  بر  لوایح  این 

و  درمانی  هزینه های  تامین  برنامه  تحصیلی، 
تخصیص  قانونی،  الزامات  نظام مندی  بیمارستانی، 
ردیف بودجه از محل مالیات عمومی برای سیستم 
محصوالت  بر  مالیات  افزایش  درمان،  و  آموزش 
برای  قضایی  احکام  نظام  در  تغییراتی  دخانی، 
زبانه،  چند  آموزش  سیستم  نوجوانان،  و  کودکان 
برنامه مخارج مشاوره سیاسی، آزادی  مشارکت در 
خرید و فروش اسلحه  و مهمات و محدودیت های 
مربوط به آن، آزادی مصرف تفریحی ماری جوانا و 
پالستیکی  کیسه های  از  استفاده  ممنوعیت  استمرار 

در سراسر کالیفرنیا تمرکز داشته اند.
نمایندگان  از  تعدادی  همچنین  کالیفرنیا  اهالی 
مجلس در کنگره آمریکا را نیز با رای خود در د ه ها 
این  جنوب  تا  شمال  از   )District(انتخابیه حوزه 

ایالت برگزیدند.
 State( در این انتخابات 80 نماینده سنای ایالتی

Assembly( نیز انتخاب شده اند.
پروژه  به  شهر  این  شهروندان  هم  هیلز  بورلی  در 
معروف به HH که قرار بود برجی بلند مرتبه را بر 
پا کند رای منفی دادند تا محدودیت ارتفاع در این 

شهر همچنان بر اساس قوانین قبلی برقرار باشد.
فرمانداری  اطالعات  مرکز  اطالعات  اساس  بر 
 10 مجموعا  انتخابات  از  دوره  این  در  کالیفرنیا 
میلیون و ۷83 هزار نفر از حائزین شرایط رای دادن 

در انتخابات، مشارکت داشته اند.

نتایج انتخابات۸ نوامبردر کالیفرنیا:
HH آزادی ماری جوآنا، ادامه مجازات اعدام و »نه« به

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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ایرانی  زنان  بنیاد  رهبری  نشست  دوازدهمین 
برگزار  واشنگتن دی سی  در   )IAWF( آمریکایی 
شد. حدود ششصد نفر از زنان ایرانی آمریکایی در 
این کنگره با هدف تقویت و گسترش رهبری زنان، 

به یکدیگر پیوسته بودند.
برای  نیروهایشان  همه  بسیج  خواستار  زنان  این 
کمک به پیشرفت کشور خود، آمریکا شدند و نسل 
آینده ای از وکال، حافظان محیط زیست، بانکداران، 
دانشمندان،  اجتماعی،  مددکاران  هنرمندان، 

روانشناسان و روزنامه نگاران را معرفی کردند.
در این کنفرانس درباره نحوه تغییرات و چشم انداز 
واشنگتن  از  بهرامپور«  »تارا  آینده رسانه ها، خانم ها 
 ،NPR پست، »ساناز مشکین پور« از سرویس اخبار
از  روانی«  »سارا  و   VOX شبکه  از  گلشن«  »تارا 
نظر  تبادل  و  بحث  به  کرونیکل  سانفرانسیسکو 

پرداختند.

از  سخنرانی ها  این  در 
تغییر اطالع رسانی سنتی 
مانند  مدرن  شیوه های  به 
استفاده از شبکه اجتماعی 
و  پادکست ها  توییتر، 
واقعیت مجازی و استفاده 
افزاری  سخت  ابزار  از 
رایانه ای  افزاری  نرم  و 
برای  تعاملی  شبکه ای  و 
سخن  روزنامه نگاران 
مهم  نقش  و  شد  گفته 
برای  مدرن  فناوری های 

نسل بعدی اطالع رسانی سریع و دقیق تشریح شد.
»مریم خسروانی« بنیانگذار IAWF در این نشست 
با اشاره به الزام ساخت پل های ارتباطی، بر استحکام 
آمریکایی بدون در   – ایرانی  بین شبکه زنان  پیوند 

نظر گرفتن سیاست، عقیده و وضعیت اجتماعی و 
پست،  هافینگتون  گزارش  به  کرد.  تاکید  اقتصادی 
با  مشاوره  و  مذاکره  جلسات  شامل  امروز  رویداد 
صاحبان  دیگر  و  صنایع  شرکت ها،  ارشد  مدیران 

کسب و کار بود.

در ویدیویی که اخیرا در شبکه اجتماعی فیس بوک 
آمریکا  ایرانی متولد  منتشر شده است، یک شهروند 
مورد توهین نژادپرستانه توسط زنی آمریکایی قرار می 
گیرد هنگامیکه می بیند او به زبان آشوری با موبایلش 

حرف می زند.
 به نقل از خانم آیوت لولهم ))Ivet Lolham شاهد 
عینی که در قطار سریع السیر منطقه Bay Area )در شمال 
کالیفرنیا( حضور داشته و این اتفاق برای وی رخ داده و از 
نزدیک، ماجرا را با گوشی موبایلش فیلمبرداری کرده و در 

حساب کاربری فیس بوک خود قرار داده است.
بر اساس این تصاویر، وقتی خانم لولهم از زنی که 

جلویش ایستاده درخواست می کند که جلوتر برود، آن 
زن به او می گوید: »ترامپ باید تو را اخراج کند، االن 
تو قانونشکنی میکنی با آنچه انجام می دهی. این زن 
خاورمیانه ای است. او تروریست است. او شهروندانی 

مثل من را می ترساند. او احتماال اخراج خواهد شد.«
وقتی مسافر دیگری به او چیزی می گوید، زن فریاد 
می کشد: »تو خفه شو. شما همه قاتل هستید. دروغ 

نگویید.«
در  ویدیو  نمایش  درباره  لولهم  خانم  هنگامیکه 
فیس بوک به زن هشدار می دهد، او در پاسخ می گوید: 
»هیچکس مزخرفات تو را در فیس بوک نگاه نخواهد 

کرد. من فکر میکنم تو یک خوک کوچولوی زشت 
دعا  من  بشوی.  اخراج  آمریکا(  )از  باید  که  هستی 

می کنم.«
وقتی خانم لولهم توضیح می هد که شهروند ایاالت 
متحده است، زن توهین کننده می گوید: »اوه، تو االن 
خوبی، تو چقدر خوش شانسی، تو االن این حرف از 
خودت در آوردی.« افرادی که این زن را می شناسند، 
مدعی شده اند که او تعادل روانی ندارد و بیمار است و 
از اینکه ویدیوی مربوط به توهین های نژادپرستانه اش 
نگران  است،  شده  گذاشته  اشتراک  به  فیس بوک  در 

است.  

در  ایران  ملی  رییس شورای  پهلوی  شاهزاده رضا 
با  آمریکا  منتخب  جمهور  رییس  به  خطاب  نامه ای 
اشاره به ریشه رادیکالیسم اسالمی در منطقه از وی 
خواست ضمن به رسمیت شناختن اراده مردم ایران 
در تغییر بنیادین حکومت در این کشور از هرگونه 

احتمال درگیری نظامی با ایران پرهیز کند.
انتخابات  برای  ایران  ملی  شورای  ریاست  نامه  در 
آزاد به رییس جمهور منتخب مردم آمریکا که تنها ۴8 
ساعت پس از اعالم پیروزی او در انتخابات نوشته 
در  اسالمی  رادیکالیسم  فراگیری  به  اشاره  با  شده، 
جهان آمده است: »امروزه مردم ایران، خاور میانه و 
جهان متمدن با تهدید اسالم رادیکالی مواجه هستند 
که ریشه های آن در تفکر خمینیسم بر آمده از انقالب 
19۷9 در ایران، تئوری صدور انقالب و اسالم سیاسی 

رهبران جمهوری اسالمی نهفته است.«
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری 
رفتارهای  برخی  برشمردن  با  گرفته  قرار  ایرانشهر 
جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته اعم از ترورهای 
سیاسی، اعدام های دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، 
تروریسم سایبری، جنگ های نیابتی، گروگانگیری، 
تاکید  به برجام  با اشاره  پول شویی و... و همچنین 

شده است:
»پانزده ماه پیش، شورای ملی ایران برای انتخابات 
آزاد حمایت مشروط خود را با توافق هسته ای ایران 
از خطر  برای جلوگیری  اول  در درجه  کرد،  اعالم 

از دستیابی رژیم مذهبی  جنگ و سپس جلوگیری 
همان  در  حال،  این  با  هسته ای.  سالح  به  ایران  
تعامل  سیاست  با  اینکه  تصور  دادیم  هشدار  زمان 
تنها  کرد،  تعدیل  را  اسالمی  جمهوری  رفتار  بتوان 
یک توهم است. مگر اینکه مفاد این توافقنامه رژیم 
اسالمی را در مقابل میل به افزایش سرکوب داخلی 
و توسعه سیاست های سلطه طلبانه خارجی، محدود 

نماید.«
ریاست شورای ملی ایران در ادامه از آقای ترامپ 
خواسته است با به رسمیت شناختن اراده ملی مردم 

ایران برای اعمال تغییرات بنیادین در حکومت ایران، 
از هرگونه مواجهه نظامی با ایران پرهیز کرده و نوشته 
است: »راه حل بنیادین برای برون رفت از بن بست 
کنونی به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای تغییر 
بنیادین در کشورشان از مسیر دموکراتیک و از مسیر 

برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.«
بنیادگرای  رژیم  شکست  ایران  شاه  آخرین  فرزند 
و  اسالمی  رادیکالیسم  پایان  را  ایران  در  اسالمی 
جمهوری  حمایت  مورد  یافته  سازمان  تروریسم 

اسالمی در منطقه و جهان دانسته است.

توهین نژادپرستانه به یک شهروند ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا

دوازدهمین نشست بنیاد زنان ایرانی آمریکایی در واشنگتن

رضا پهلوی در نامه اش به ترامپ چه نوشت؟

در کانون خبر:

حسن داعی تحلیلگر سیاسی ایرانی تبار که در پرونده 
مشهوری شورای ملی ایرانیان آمریکا )نایاک( را متهم 
به البیگری برای جمهوری اسالمی کرد، هشدار داده 
است که این سازمان در حال تالش برای مهره چینی 

در حزب دموکرات آمریکاست.
آقای داعی با انتشار عکسی از کیت الیسون نماینده 
کنگره در کنار تریتا پارسی رییس نایاک نوشته است: 
ریاست  برای  اصلی  کاندید  پارسی،  تریتا  »همکار 

کمیته ملی حزب دموکرات.«
آقای داعی در توضیح تصویر افزوده است: »هر دم 
از این باغ بری می رسد. حزب دموکرات که همواره 
دوره  در  و  بوده  آخوندی  رژیم  با  مماشات  علمدار 
ریاست جمهوری اوباما مرزهای جدیدی از خدمت 
رسانی به رژیم را در نوردیده است، اکنون در حال 
می  ملی حزب  کمیته  برای  رئیس جدیدی  انتخاب 
نماینده  الیسون،  کیت  نیز  اصلی  کاندیدای  و  باشد 

کنگره از مینه سوتا است.«
آقای داعی درباره سابقه نزدیکی این نماینده کنگره 

ایاالت متحده به البی غبر رسمی جمهوری اسالمی 
نوشته: »وی در سال های گذشته، نزدیکترین نماینده 
بوده و ضمن سخنرانی در  نایاک  به سازمان  کنگره 
جلسات نایاک، همکاری نزدیکی با این سازمان برای 

مبارزه با تحریم و فشار علیه رژیم داشته است. نایاک 
به الیسون کمک مالی کرده و وی نیز در جلسه جمع 
آوری پول برای نایاک سخنرانی کرده است. واقعا که 

شرم آور و محکوم کردنی است.«

با صدور دادخواستی  نیویورک  منهتن در  دادگاه 
علیه »حبیب الله زارعی«، دخترش »نسترن زارعی 
و  دنیز«  »بورا  خانواده  این  تبار  ترک  دو  نیز  و   »
»عبدالله اِورن اردم« اعالم جرم کرد و گفت آنها از 

سال 201۴ تا ژانویه 2016 برای دور زدن قانون 
نفر  چهار  این  کرده اند.  تالش  آمریکا  تحریم های 

در ترکیه سکونت دارند.
6۷ ساله، پدر  به گفته دادستان ها، حبیب زارعی 
همسر  نیز  ساله   39 نسترن  است.  زارعی  نسترن 
 32 اردم  اِورن  عبدالله  است.  ساله   ۴۴ دنیز  بورا 
این  همگی  است.  زارعی  آقای  داماد  دیگر  ساله، 
افراد شهروند ترکیه هستند و در آن کشور زندگی 

نشده اند. می کنند و هنوز هیچکدام دستگیر 
بر اساس دادخواست صادر شده، این چهار نفر 
صادرات  و  واردات  برای  ایرانی  شرکت  سه  به 
خارج  و  داخل  به  فوالد  و  مس  زیادی  مقادیر 
الزم  هماهنگی های  و  اند  کرده  کمک  ایران  از 

از طریق  دالر  میلیون   100 کم  انتقال دست  برای 
بانک های آمریکایی را انجام داده اند.

نفر  چهار  این  از  کدام  هر  رویترز،  نوشته  به 
زدن  دور  بانکی،  تقلب  جداگانه  جرم  چهار  با 
از  نامشروع  درآمد  کسب  و  پولشویی  ها،  تحریم 
هستند.  روبرو  متحده  ایاالت  دولت  فریب  طریق 
تنهایی  به  بانکی،  تقلب  یعنی  اول،  جرم  مجازات 

می تواند حداکثر 30 سال زندان باشد.
ضراب  رضا  میالدی،  جاری  سال  مارچ  ماه  در 
پرونده ای جداگانه  تبار در  ایرانی  تاجر سرشناس 
به اتهام تالش برای نقل و انتقال مبالغ کالنی برای 
و  بازداشت  آمریکا  در  ایرانی،  نهادهای  و  دولت 

نیویورک محاکمه شد. در 

البی غیر رسمی ایران در حال مهره چینی در ساختار حزب 
دموکرات آمریکا

آمریکا رسما علیه حبیب و نسترن زارعی اعالم جرم کرد
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روی میز تحریریه:

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:

جمهوری!  اگر بتوانید نگهش دارید

به درازای بادهایی که خواهند وزید

نزدیک به دوسال پیش بود که یادداشتی خواندم از زنی جوان، مسلمان و محجبه که 
در فروشگاهی صندوق دار بود. از تجربه ی هر روز تبعیضی که به عنوان مسلمان و 
محجبه در غرب نصیب اش می شود، نوشته بود. جایی گفته بود »بارها پیش میاد که 
جلوی صندوق های دیگر فروشگاه صف بسته می شود و در حالی جلوی صندوق  
من کسی نیست اما مشتریان اغلب سفیدپوست و غربی حاضر نیستند صف خود را 

عوض کنند و به سراغمن بیایند«. 
ناگهان پرده ای کنار رفت...این تصویر برای من آشناست. ناگهان دیدم که بارها 
چنین وضعی را به تصادف در فروشگاه ها دیدم و انگار ندیدم. از دست خودم دلخور 
شدم که چرا وقتی چنین وضعی دیدم، حواسم پی سویه  تبعیض آمیز ماجرا نرفته بود؟ 
دو سال است که در تمام فروشگاه ها هربار پشت صندوق زنی محجبه یا مردی با 
ظاهر کلیشه »مرد خاورمیانه ای« ببینم، حتا اگر جلوی او صفی طوالنی شکل گرفته 

باشد، به سراغ همان صف می روم و صبورانه می ایستم تا نوبت ام شود.
 در قطار و اتوبوس سعی می کنم حتما کنار زنی محجبه، مردی سیاه پوست یا یک 
مسلمان و یا یک دگرباش بشینم... هیچ کدام این ها که نه شق القمری و نه هنری 
فزاینده تلقي نمي شوند،تالش بسیار کوچک و شخصی من است برای تن ندادن به 
کثافت تبعیض، کلیشه سازی از هویت ها، ظلم به اقلیت، دیوسازی از »دیگری« که 

ظاهری متفاوت با »ما« دارد.
من تن نمی دهم که چیزهایی برای من »عادی« شود...

من از عادي شدن بوي گند بیزارم، گر جز این شود، لجنزار منزلگه اول و آخر 
خواهد شد و آدمي هرگز از این زیستگاه شوم رهایي نیابد.

سال هاست که از دیو و دد و باال و پایین جهان، و از دست آدمی زاد، هر روز بیشتر 
و بیشتر پناه می برم به چهاردیواری خوش و امن ادبیات...

ادبیات برای من تنها چهاردیواری امنی است که زیر فرش هایش بمبی پنهان نیست، 
عربده  هراسناکی درکار نیست، تهدید و ارعاب و نفرت از مشت هایش نمی چکد...! 
همه  این چند روز باز لنگستون هیوز خواندم، برتولت برشت و مگی اسمیت  و 

شفیعی کدکنی و سایه...
این تالش شخصی من است برای نشکستن، فرو نریختن، زندگی کردن... براي 
تمیز شدن و رهایي از این حجم دهشتناک از خبرهاي کثیف که بي نفسمان مي کند. 
الجرم به حکم کار روزانه رسانه ها همیشه با من همراهند؛ مي بینم، مي خوانم و 
مي شنوم که آدم ها چگونه روند »عادی سازی« و »حاال شاید انقدری هم بد نباشد« و 

»چگونه کمک اش باشیم کمتر گند بزند« را شروع کردند. 
هشت سال سیاهي محمود احمدی نژاد برای من عادی نشد، زخم باتوم و عربده هاي 
گارد عرب زبان براي من عادي نشد، چهره این گربه در خود اسیر عادي نشد، چرا 

که نخواستم و عامدانه و باسماجت مقاومت کردم که نشود.
حتا ثانیه ای خودمان را مستحق این جرثومه فساد و ظلمی که بر ما رفت و تکرار 

مزخرف »خالیق هرچه الیق« ندیدم.
حال نیز نمی خواهم ریاست جمهوری بسازبفروش کاله بردار و شارالتان که ترکیب 
نفرت انگیزی از جنسیت زدگی، آزارجنسی زنان، نژادپرستی، توهین به اقلیت های 
مذهبی و نژادی، چاله دهان بودن و تمسخر کم توان جسمی است، برای من عادی 
شود و امری از جنس »حاال فاجعه ای هم نیست« و »شاید آن قدرها بد نباشد«. بیشتر 
و مداوم در روزمره ام تالش می کنم اقلیت)که خودم هم یکی از همان هایم( بداند که 

تنها نیست، بی پناه نیست. 
در برنامه رادیویي »صبحانه با هما سرشار« شنیدم که او از مراقبت مي گفت، از 

مراقبتي که دکتر بنجامین فرانکلین در باب صیانت از دموکراسي عنوان کرده بود:
»در سال ۱۷۸۷ زنی از بنجامین فرانکلین ـ یکی از پدران بنیانگذار آمریکا ـ 

پرسید: خوب دکتر، باالخره چه خواهیم داشت؟ جمهوری یا سلطنت؟
فرانکلین پاسخ داد: جمهوری، اگر بتوانید نگهش دارید!«

اقلیت    به راستي زیبا گفت، مراقبت همین است؛ که افکار فاشیسم و سلطه 
ستیزي و بیگانه هراسي عادي نشود.مبادا روزي  در این دیار که دیربازي میزبان همه 
بي پناهان جهان بود، همنوع ستیزي عادي شود. این مبارزه را از مهرباني بي دریغ به 
یکدیگر شروع کنیم و هر چه بیشتر به ادبیات پناه بریم، که همواره هنگام تحمل 
تجربه هاي کمر شکن ، آب و نان و مهر و خیال و چهاردیواری امن من است... مثل 

این خطوط که شاملو برای ما از هیوز ترجمه کرد:
کیستی تو که حجابت تا ستاره گان فراگستر می شود؟
سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده اند،

سیاهپوستی هستم که داغ برده گی بر تن دارم،
سرخپوستی هستم رانده از سرزمین خویش،

مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته ام
اما چیزی جز همان تمهید ِ لعنتی ِ دیرین به نصیب نبرده ام
که سگ سگ را می درد و توانا ناتوان را لگدمال می کند.

دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده انتخاب شد!
تنهاترین مرد آمریکا که حتی از سوی هم حزبی های جمهوری خواهش مورد عتاب 
قرار گرفت، مردی که ناجوانمردانه از سوی رسانه ها مورد تاخت و تاز بدترین 
اتهامات قرار گرفت، تنهای تنها و شکست خورده به نظر می رسید. به زنبارگی، 
نژادپرستی، پایمال کردن حقوق اقلیت ها و بسیاری اتهامات چندش آور دیگر متهم 
شد؛ ژان پل سارتر چه زیبا گفت: »گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، 
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار 
را خراب میکند!« و ملت آمریکا دیوار را خراب کردند. دیواری که نه خود دونالد 
ترامپ ایجاد کرده بود بلکه ساخته و پرداخته ارباب جراید و رسانه ها بود. آنهایی 
که دم از دموکراسی و آزادی می زنند، اکنون با اعتراضات غیرمنطقی خود دموکراسی 
را تهدید می کنند. مگر نه اینکه دموکراسی یعنی احترام به رای اکثریت؟ پس چرا به 
رای اکثریت احترام نمی گذارند؟ اکثریت مردم ایاالت متحده به تنهاترین مرد این پیام 

را دادند که دیگر تنها نیستی و تنها نخواهی ماند! 
پوپولیست؟ چه اتهام نامفهومی! آیا باید بدنبال واژگان و جمالت ثقیل و عامه نفهم 
بود تا خود را به دیگران قبوالند؟ آیا باید یک سیاستمدار دایم بدنبال حرف های 
غیرقابل فهم برای مردم باشد؟ آیا اگر تو را نفهمند یعنی تو خیلی می دانی و دیگران 
نمی فهمند؟ بحران اقتصادی، معضالت اجتماعی و غیره را فقط تو می فهمی و مردم 
نمی فهمند؟ آیا سخنان سخیف و آزاردهنده برای عامه مردم است و یک سیاستمدار 
باید فقط نقش بازی کند؟ آیا ساده گویی و صراحت گویی جرم است؟ مشخصا خیر! 
مردمی که شما فکر می کنید عوام هستند با تمام وجود می فهمند و این سیاستمداران 
جدا شده از توده مردم هستند که درکشان نمی کنند و اگر کسی پیدا شود که »ملت« را 
درک کند به پوپولیسم متهم می شود. مردم دستاویزی هستند برای بازی های سیاسی، 
چه در ایاالت متحده و چه در دیگر کشورهای دنیا. سیاستمداران هرجا نیازمند 
مفهوم دموکراسی باشند، مردم را مستمسک امیال خود قرار می دهند و جای دیگر 
که خودسرانه تصمیم می گیرند انگار ملتی وجود ندارد. دونالد ترامپ با قدرت رای 
مردم آمریکا را جذب کرد زیرا زبان مردم را فهمید، با اینکه سابقه سیاسی چندانی 
نداشت ولی فهمید مردم چه می خواهند، ملت آمریکا از سرویس دهی به کشورهای 
دیگر، از مالیات دادن و خرج دیگران شدن، از دخالت در امور دیگران، از اینکه با 
سیاست بازی باید هزینه های اتفاقات کشورهای دیگر را بپردازند، خسته شده اند. این 
مردم خسته باید نفسی بکشند و بخواهند سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند، 

نه اینکه به امید اتفاقات جهانی بنشینند. 
اعتراض؟ اگر مدافع مردمساالری هستیم باید به رای اکثریت مردم احترام بگذاریم، 
در شرایط کنونی اعتراض و شورش مفهوم دهن کجی به دموکراسی و پاشیدن بذر 
تفرقه را می دهد. همانگونه که بانو کلینتون با پذیرش شکست و عرض شادباش به 
رییس جمهور منتخب خواستار دادن فرصت رهبری به آقای ترامپ شد و نیز رییس 
جمهور اوباما با فراموش کردن سخنان پیش از انتخابات و قول مساعد برای یاری 
به دونالد ترامپ، کالس باالی سیاسی و شخصیتی خود را نمایش دادند، افرادی هم 
که در گروه رای دهندگان حزب دموکرات بوده اند، باید به احترام دموکراسی دست 
از اعتراض و آشوبگری بردارند و متحد در کنار اکثریت توده مردم برای سازندگی 

آمریکا تحت رهبری رییس جمهور منتخب تالش کنند.
آینده؟ بی شک روشن است. از نظر بین المللی عرصه بر تروریست ها در خاورمیانه 
و سایر نقاط جهان تنگتر خواهد شد. با توجه به نظر مساعد رییس جمهور منتخب 
درباره والدیمیر پوتین، ریاست جمهور روسیه، تیرگی اخیر روابط آمریکا و روسیه 
کاهش پیدا خواهد کرد که به نفع کل دنیا خواهد بود. همکاری دیرپای انگلستان و 

آمریکا با توجه به رای مثبت مردم بریتانیا به برگزیت مستحکم تر خواهد شد. البته 
تغییر چندانی نیز در سیاست های آمریکا در قبال کشورهای دوست و متحدش بوجود 
نخواهد آمد ولی عرصه بر حکومت های ضد آمریکایی تنگتر خواهد شد. فراموش 
نکنیم که بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده، دو مجلس سنا و کنگره بعنوان 
ستون های مردمساالری از دیکتاتور شدن رییس جمهور جلوگیری خواهند کرد بویژه 
که با انتخابات اخیر، ساختار قدرت در آمریکا یکدست شده و به جمهوری خواهان 
رسیده است که این هماهنگی بین قوه های مقننه و مجریه به نفع ایاالت متحده 
خواهد بود. در تیم همکاران دونالد ترامپ، سیاستمداران قابل و با تجربه ای وجود 
دارند که به رییس جمهور منتخب و معاونش مایک پنس، مشاوره و یاری خواهند 
رساند. این همان تیمی است که برخالف همه نظرسنجی ها و آمارها با تاکتیک های 
منحصربفرد انتخاباتی باعث پیروزی آقای ترامپ شد. از نظر داخلی با تاکید رییس 
جمهور منتخب بر اخراج احتمالی پناهجویان بدون مجوز که مرتکب جرم شده اند 
و کشیدن دیوار یا حصار در مرز کشور با مکزیک، قاچاق مواد مخدر به آمریکا 
محدودتر و سخت تر خواهد شد و قطعا بر پایین آمدن آمار جرم و جنایت در کشور 
تاثیر مثبت خواهد داشت. وعده کاهش مالیات ها و بازگرداندن مشاغل از دست رفته 
مردم نیز می تواند از سوی یک بیزنس من و سرمایه دار که حتما اقتصاد را به خوبی 

درک می کند به نفع مردم ایاالت متحده باشد.
به هرحال داستان پرشور ریاست جمهوری دونالد ترامپ به درازای بادهای تغییراتی 

است که خواهند وزید!

امیر رنجبرنیا:
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همه فرزندان ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا سه 
بار ازدواج کرده و پنج فرزند دارد؛ دونالد جونیور ، 
ایوانکا و اریک از همسر اول ایوانا ، تیفانی از همسر 

دوم مارال و برون از همسر کنونی مالنیا.

دونالد جونیور

مادر  که  زمانی  است.  ساله   38 جونیور،  دونالد 
بود و دیدن و  از هم جدا شدند نوجوان  و پدرش 
شنیدن خبرهای جنجالی پیرامون زندگی مشترک پدر 

و مادرش برای او آسان نبود.
در آغاز عالقه ای نداشت در انظار عمومی باشد. اما 
بعد تصمیم گرفت از نام ترامپ به نفع خود استفاده 

کند.
تسلط  چک،  اش،  مادری  زبان  به  جونیور  دونالد 
اما  از تفریحات مورد عالقه اش شکار است.  دارد. 
حامیان  انتقاد  با  همواره  شکار،  هنگام  عکسهایش 

حقوق حیوانات همراه بوده است.
مدیریتی  پست  ترامپ  سازمان  در  جونیور  دونالد 
دارد. همسرش ونسا که مدل بوده را پدرش در یکی 
از نمایش های مد به او معرفی کرد. این دو در سال 

2005 با هم ازدواج کردند و پنج فرزند دارند.

 ایوانکا

ایوانکا، شناخته شده ترین فرزند ترامپ است. می 
گویند »سالح سری« پدرش است.

اعتماد  قابل  مشاور  و  دارد  نزدیکی  رابطه  پدر  با 
اوست.

ایوانکای سی و پنج ساله در سازمان ترامپ مسئول 
امور خرید و توسعه است و برند کیف و کفش خود 

را دارد.
بر  انتخابات  منفی  تأثیر  نگران  گوید  می  ایوانکا 
فروش اجناسش نیست و ریاست جمهوری پدرش و 

مسئولیتی که با آن می آید اهمیت بیشتری دارد.
همسرش، جرد کوشنر، سرمایه دار و مدیر روزنامه 
»نیویورک آبزرور« است که در کمپین انتخاباتی دونالد 

ترامپ نقش مهمی ایفا کرد.
ایوانکا، مادر سه فرزند است؛ دختری پنج ساله به نام 
آرابال، پسری سه ساله به نام جوزف و پسری هشت 

ماهه به نام تئودور.
یکی از دغدغه های اصلی ایوانکا ترامپ ، چالشهای 
مادران شاغل است. ایوانکا می گوید قصد ندارد کار 
زنان خانه دار را دست کم بگیرد و هدفش ، توجه 
بیشتر به مادرانی است که در خارج از خانه نیز کار 

می کنند.
زنان قصد  برای  ارائه محصوالت  در  او می گوید 
معماران  زنان  که  کند  تأکید  مسأله  این  روی  دارد 

زندگی خود هستند.
ایوانکا، از دوستان صمیمی چلسی کلینتون ، دختر 
هیالری و بیل کلینتون است و مسائلی برایش اهمیت 

دارد که به ارزشهای دموکراتها نزدیک است.

اریک 
و  دارد  سال  ترامپ 32  دونالد  فرزند سوم  اریک، 
او نیز همچون خواهر و برادرش در سازمان ترامپ 
فعالیت می کند و مسئولیتش اداره زمین های گلف 

ترامپ است.
اریک همچنین مدیر کارخانه شراب سازی ترامپ 
در ویرجینیاست. او نیز مانند برادرش دونالد جونیور، 

به شکار عالقه زیادی دارد.
کرده،  اندازی  راه  که  بنیادی  طریق  از  همچنین  او 
کمکهای مالی قابل توجهی برای بیمارستان پژوهشی 
»سنت جود« که تخصصش سرطان اطفال است، جمع 

کرده است.
تلویزیونی  کننده  تهیه  یک  با  پیش  سال  دو  اریک 
کرد. همسرش الرا، حامی حقوق حیوانات  ازدواج 
که  دارند  چارلی  نام  به  سگ  یک  زوج،  است.این 
عکسهایش را هر از گاهی در شبکه های اجتماعی 

به اشتراک می گذارند.
 

تیفانی
تیفانی، تنها فرزند دونالد ترامپ از همسر آمریکایی 
اش مارال، 22 ساله است. هر چند به نظر ساکت و 

تودار می رسد اما در شبکه های اجتماعی بسیار فعال 
است.

او رابطه بسیار  با  تیفانی را مادرش بزرگ کرده و 
نزدیکی دارد و عکسهایش با او را مدام در اینستاگرام 
به اشتراک میگذارد. تیفانی با سخنرانی در کنوانسیون 
حزب جمهوریخواه ، زمانی که نامزدی پدرش رسما 

اعالم شد بیشتر خود را به مردم آمریکا شناساند.
تیفانی می خواهد در رشته حقوق درس بخواند و 
ابراز عالقه کرده که در سازمان ترامپ فعالیت کند. 

تیفانی صدای خوبی دارد و آواز هم می خواند.

برون

سخنرانی  هنگام   ، ترامپ  ساله  ده  پسر  برون،  نام 
انتخابات در ساعت سه  پیروزی در  از  پدرش پس 
پدرش  کنار  که  او  شد.  مطرح  ها  رسانه  در  بامداد 
ایستاده بود به سختی سعی می کرد خمیازه نکشد و 

خودش را هوشیار نشان دهد.
مادرش مالنیا می گوید می خواهد وقتش در کاخ 
گوید  می  او  کند.  فرزندش  تربیت  را صرف  سفید 
پسرش می داند االن در چه موقعیتی قرار دارد و او 
در طول انتخابات مدام از او در مورد نظرسنجی ها 

سوال می کرده است.
مالنیا می گوید گاه در خانه برون را »دونالد کوچک« 
صدا می زند و این به خاطر شباهت عجیبی است که 

به پدرش دونالد ترامپ دارد.
منهتن  در  خانواده  لوکس  هاوس  پنت  در  برون، 
نیویورک، طبقه مخصوص خود را دارد و در مدرسه 

خصوصی درس می خواند.
او تنها فرزند ترامپ خواهد بود که در دوران ریاست 
جمهوری ترامپ در کاخ سفید اقامت خواهد داشت.

از زندگی شخصی دونالد
دونالد ترامپ ، چهل و پنجمین مردی که به سمت 
رییس جمهوری  آمریکا برگزیده شده، چهارمین فرزند 

خانواده است.
او در مدرسه، شاگرد شیطانی بود و در سیزده سالگی، 

پدرش او را در مدرسه نظام ثبت نام کرد.
دانشگاه  بازرگانی  دانشکده  التحصیل  فارغ  دونالد، 
پنسیلوانیاست، که یکی از بهترین ها در دنیا محسوب 

می شود.
خودش می گوید با قرض گرفتن »یک میلیون دالر 

ناقابل« از پدرش، وارد دنیای ساخت و ساز شد.
دونالد سه بار ازدواج کرده است. همسر اولش اهل 
بود.  آمریکایی  دومش  همسر  بود،  چک  جمهوری 

مالنیا، همسر فعلی اش، اهل اسلوونی است.
یا   Apprentice برنامه  اجرای   ،200۴ سال  در 
دونالد  به  را   NBC تلویزیونی  شبکه  در  کارآموز 
تلویزیونی  ستاره  یک  او  از  برنامه،  همین  سپردند. 

ساخت.
در این برنامه، عالقمندان به تجارت برای استخدام 
شدن در یکی از شرکت های زیرمجموعه ترامپ، با 

هم رقابت می کردند. کمتر کسی بود که بعد از برنده 
شدن در این برنامه، برای ترامپ کار کند. بیشتر آنها 
با شهرت و تجربه ای که به دست آوردند، خودشان 

مدیران مستقل و موفقی شدند.
اما دونالد بابت هر قسمت این برنامه، 3۷5 هزار دالر 

گرفت.
انگلیسی،  زبان  در  خانوادگی  دونالد  اسمش  معنای 

تکخال، یا به قول ورق بازها، »آتو« است.
دونالد پیش از مشهور شدن، یک بازی هم به اسم 
خودش داشت که تا سال 1989 تولید می شد. بازی 
مسابقه  وقتی  ولی  افتاد،  رونق  از  آن  از  بعد  ترامپ 
بود،  محبوبیت  اوج  در   Apprentice تلویزیونی 

دوباره روانه بازار شد.
و  امالک  فروش  و  خرید  هم  بازی  این  موضوع 

مستغالت است، یعنی کسب و کار اصلی ترامپ ها.
موفقیت برنامه اپرنتیس، در سال 200۷ ستاره ای را در 

گذر مشاهیر هالیوود نصیب دونالد کرد.
این ستاره را یکی از مخالفان ترامپ که از حرف های 
او درباره زنان در جریان انتخابات ریاست جمهوری، 

شاکی بود، با کلنگ از جا در آورد.
اما دونالد اولین رئیس جمهور ستاره دار آمریکا نیست 
چرا که  رونالد ریگان، چهلمین رئیس جمهور آمریکا، 
نام  به  گذر  همین  در  ستاره ای  و  بود  سینما  بازیگر 

خودش دارد.
برادر ترامپ، ۴3 ساله بود که اعتیاد به الکل جان او را 
گرفت. برای همین، دونالد لب به مشروب نزده است. 

با این حال، برند ودکا و شراب خودش را دارد.
در کتابی به نام The Art of Comeback یا هنر 
بازگشت که نوشته، می گوید همیشه دلش می خواست 
با پرنسس دایانا رابطه عاشقانه داشته باشد و او را زنی 

رویایی توصیف کرده است.
ترامپ، چهل آپارتمان برای خودش دارد، از جمله 
پنت هاوس هایی که خودش و دخترش ایوانکا گه گاه 

در آن می نشینند.
خانه دائمی اش برجی است به نام خودش در محله 
»بتمن: ظهور  فیلم  از  نیویورک. قسمت هایی  منهتن 
شوالیه ظلمت«، ساخته کریستوفر نوالن، در همین برج 

ساخته شد.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 2۸ آبان/1۸ نوامبر

13۴1 خورشیدی ) 1962 میالدی(
زادروز اردشیر کامکار، نوازنده کمانچه

13۷۷ خورشیدی ) 1998 میالدی(
قتل دکتر مجید شریف، نویسنده، مترجم، و فعال 

سیاسی )از سری قتلهای زنجیره ای(
ایران  از   1362 سال  در  شریف  مجید  دکتر 
خارج شد و حدود 12 سال در فرانسه زندگی 
می کرد. او در آبان ماه 13۷۴ به ایران بازگشت و 
سه سال بعد، در آبان ماه 13۷۷ به قتل رسید. وی 
در اطالعیه ای که به مناسبت بازگشتش به ایران 
نوشته بود، علت تصمیم اش به بازگشت را چنین 
باید بروم، خانه  ذکر کرده بود: »مرگ یا زندان، 

طبیعی من آن جاست«.
شریف  مجید   13۷۷ آبان   28 روز  صبح  در 
درحالی که با لباس گرم کن برای ورزش از خانه 
مادرش در یوسف آباد خارج شده بود، به خانه 
و  شد  انداخته  خیابان  در  او  جسد  بازنگشت. 
نزدیکان او - شش روز بعد - در بعدازظهر روز 
۴ آذر 13۷۷ جسد او را در پزشکی قانونی تهران 
را  مرگ  علت  قانونی  پزشکی  کردند.  شناسایی 

»نامعلوم« تشخیص داده بود.
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

در  مزین،  منصور  سرلشکر  تیمسار  درگذشت 
سن 106 سالگی در شمال کالیفرنیا.

از  رجل  آخرین  و  جدید  ارتش  بانیان  از  وی 
دوران قاجار بود که با سه پادشاه ازنزدیک کار 

کرده بود.

شنبه 29 آبان/19 نوامبر

131۴ خورشیدی ) 1935 میالدی(
 - )مشیرالدوله(  پیرنیا  حسن  درگذشت 

سیاستمدار، عالم و ادیب
مشیرالدوله  تالیف  باستان،  ایران  تاریخ  کتاب 

درشرکت کتاب موجود است
1319 خورشیدی ) 19۴0 میالدی(

زادروز محمدعلی سپانلو، شاعر و پژوهشگر
آثار محمدعلی سپانلو در شرکت کتاب موجود 

است
1336 خورشیدی ) 195۷ میالدی(

زادروز شهرام صولتی، خواننده موسیقی پاپ
1356 خورشیدی ) 19۷8 میالدی(

زادروز مریم حیدرزاده، نویسنده، شاعر و ترانه 
سرا

138۴ خورشیدی ) 2005 میالدی(
درگذشت منوچهر آتشی شاعر، بر اثر جراحی 
کلیه وبیماری قلبی در بیمارستان سینا در تهران. 
خاک،  آواز  دیگر،  آهنگ  او  شعرهای  مجموعه 
دیدار در فلق، وصف گل سوری، گندم و گیالس، 
این  تلخ است  قدیم جهان، چه  از شکل  زیباتر 

سیب، حادثه در بامداد ،...
در شرکت  آتشی  منوچهر  آثار  کتاب مجموعه 

کتاب موجود است

یکشنبه 30 آبان/20 نوامبر

13۴۴ خورشیدی ) 1965 میالدی(
درگذشت روح اهلل خالقی - موسیقیدان

موجود  کتاب  در شرکت  اهلل خالقی  روح  آثار 
است

 139۴ خورشیدی )2015 میالدی
درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور 

صدا و سیما در سن 95 سالگی.
او حدود ۷5 سال فعالیت هنری را در کارنامه 
هنری خود دارد. وی متولد 1299 در شهر مشهد 

بود.

دوشنبه 1 آذر/21 نوامبر

1306 خورشیدی ) 192۷ میالدی(
زادروز بیژن جاللی، شاعر

133۴ خورشیدی ) 1955 میالدی(
کلیه  و  صفوی  نواب  سیدمجتبی  دستگیری 

اعضای فداییان اسالم
1336 خورشیدی ) 195۷ میالدی(

زادروز ایرج بسطامی، خواننده موسیقی سنتی
آثار ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجود است

1338 خورشیدی ) 1959 میالدی(
پهلوی و  نامزدی محمدرضا شاه  مراسم  انجام 

فرح دیبا
135۴ خورشیدی ) 19۷5 میالدی(

بشکه  هزار   550 روزانه  ایران  نفت  صدور 
افزایش یافت

13۷۷ خورشیدی ) 1998 میالدی(
داریوش  و  )اسکندری(  فروهر  پروانه  ترور 
وزارت  مأموران  توسط  سیاسی  فعاالن  فروهر، 

رژیم اسالمی
قتل های زنجیره ای،که داریوش و پروانه فروهر 
هم در خالل آن کشته شدند،  به قتل برخی از 
رژیم  منتقد  اجتماعی  و  سیاسی  شخصیت های 
هفتاد  دهه  در  اسالمی  جمهوری  استبدادی 
گفته  ایران  از  خارج  و  داخل  در  خورشیدی 
می شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوی 
توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت 
)وزیر  فالحیان  علی  وزارت  زمان  در  اطالعات 
هاشمی  ریاست جمهوری  دوران  اطالعات 
وزیر  )اولین  آبادی  نجف  دری  و  رفسنجانی( 
صورت  خاتمی(  محمد  دولت  در  اطالعات 

گرفت.
کتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر 

ازانتشارات شرکت کتاب
 

سه شنبه 2 آذر/22 نوامبر

1302 خورشیدی ) 1923 میالدی(
زادروز جالل آل احمد، قصه نویس

موجود  کتاب  در شرکت  احمد  آل  آثار جالل 
است

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
درگذشت درویش خان از بنیانگذاران موسیقی 

نوین ایران بر اثر حادثه رانندگی
130۷ خورشیدی ) 1928 میالدی(

پاپ  زادروز ویگن دردریان، خواننده موسیقی 
و بازیگر

آثار ویگن در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته 
به شرکت کتاب موجودند

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(
زادروز علی شریعتی، نویسنده و متفکر مذهبی .

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
درگذشت غالمحسین درویش )درویش خان(، 

استاد تار و سه تار
1335 خورشیدی ) 1956 میالدی(

انتشار نخستین شماره مجله »نمایش«
1336 خورشیدی ) 195۷ میالدی(

تشکیل نیروی مقاومت ملی در شیراز
136۴ خورشیدی ) 1985 میالدی(

و  قصه  ساعدی،  غالمحسین  درگذشت 
نمایشنامه نویس در پاریس

کتاب  شرکت  در  ساعدی  غالمحسین  آثار 
موجود است.

چهارشنبه 3 آذر/23 نوامبر

1335 خورشیدی ) 1956 میالدی(
از  آمریکا،  از  دالری  میلیون   1۷ وام  دریافت 

طریق بانک صادرات ایران
13۴3 خورشیدی ) 196۴ میالدی(

زادروز کیهان کلهر، نوازنده کمانچه و آهنگساز
آثار کیهان کلهر در مرکز موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شرکت کتاب موجودند
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت مصطفی مصبا ح زاده، پدر روزنامه 
کیهان،  روزنامه  مؤسس  ایران،  نوین  نگاری 
سناتور، مؤسس مدرسه عالی علوم ارتباطات، پایه 
گذار دانشکده روزنامه نگاری، بنیان گذار روزنامه 
کالیفرنیای  در  سالگی   9۷ سن  در  لندن،  کیهان 

جنوبی در امریکا.
 

پنجشنبه 4 آذر/24 نوامبر

131۴ خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز آذر حکمت شعار)دهقان(، از پیشکسوتان 

بازیگری در تأتر و سینما
13۴5 خورشیدی ) 1966 میالدی(

و  کر  فرهنگ  پدر  باغچه بان،  جبار  درگذشت 
اللها

1352 خورشیدی ) 19۷3 میالدی(
امیرعباس هویدا، نخست وزیر، بزر گترین رقم 
بودجه تاریخ ایران )تا آن زمان( را به مجلس داد.

) 1089 میلیارد ریال(
1356 خورشیدی ) 19۷۷ میالدی(

درگذشت منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره و 
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(
زخمی شدن حدود 180 تن از افراد پلیس آلمان 
در  درآلمان،  ایرانی  دانشجویان  از  تن   200 و 

تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

شاعر  آینده«   « شاهرودی  اسماعیل  درگذشت 
معاصر 

138۴ خورشیدی ) 2005 میالدی(
درگذشت مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران  در 
سن 69 سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان در 

بیمارستان آبان تهران.
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت بابک بیات، آهنگساز معروف ایران، 
در  کبدی  نارسایی  دلیل  به  سالگی   60 سن  در 

تهران.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
1۸ تا 24 نوامبر  )2۸ آبان تا 4 آذر(

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

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

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

یک گام...
»هر یک از ما با عجله کار می کرد تاکتک نخورد. به من گفته بودند هر نشانی از کتک که بر 
صورتت به جا بماند یک گام به مرگ نزدیک تر می شوی. مارتین را دیدم. ورم بزرگی د،ی 
پیشانی اش بود. در همان مسیری که بودم به دویدن ادامه دادم. او هم در مسیر خودش. در همان 
حالی که از کنار دو مأمور اس اس آلمانی به دو می گذشتیم، یکی با خنده به دیگری گفت، این 

یهودی ها را ببین، چه برای کارشان مایه می گذارند! خیال می کنند قرار است زنده بمانند!«

دویدن
»مدام می دوی، با تمام سرعت

اگر بایستی مرده ای
دویدن یعنی زندگی!«

امیلی برنستاین

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10919&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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در جنوب کالیفرنیا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پیش بینی هوا

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

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net تنظیم:  مژگان انوشیروانی

event@08.net رویدادهای هفته:

 از جمعه 1۸ نوامبر 2016
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

event@08.net
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نگاهی به نیمه پنهان:

www.iranshahrnewsagency.com

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

خبرگزاری ایرانشهر

شما  هم می توانید رویدادهای محلی 
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید

چرا آمریکا ترامپ را برگزید؟

رازِ  بزرگ ترین  می خواهیم 
رمزگشایی  را  امریکا  کنونی 

کنیم:
 انگیزۀ هواداران دونالد ترامپ 
منتخب  جمهوری  ریاست 

امریکا از انتخاب او چیست؟ 
»راز«  را  آن  علت  این  به 

می خوانم که طبقۀ کارگر سفیدپوستی که بدنۀ اصلی پایگاه 
هواداران ترامپ را تشکیل می داند و در نهایت او را به 
ریاست جمهوری رساندند، با تعدادی شگفت انگیز در 
اجتماعات حضور یافتند و استادیوم ها و آشیانۀ فرودگاه ها 
در  را  آن ها  دیدگاه های  روی هم رفته،  اما  کردند؛  پر  را 
روزنامه های معتبر ندیدیم. حتی در صفحۀ نظرات روزنامه 
های بزرگ دقت زیادی به خرج داده شد تا دیدگاه های 
تقریباً هر نوع گروه جمعیتی را منعکس کنند؛ اما دائمًا 

»کارگران یقه آبی« را نادیده گرفتند.
دیدگاه های طبقه کارگر برای این دنیا چنان بیگانه است که 
وقتی نیک کریستوف، مقاله نویس روزنامۀ نیویورک تایمز، 
کند.  مصاحبه  ترامپ  هواداران  از  یکی  با  می خواست 
شخصی ساختگی درست کرد و از زبان او به پرسش های 

خود پاسخ داد. 
اگر اعضای طبقۀ متخصص بخواهند طبقۀ کارگر را درک 
کنند، روش سنتی این است که با کارشناسان صاحب نظر 
این صاحب نظران  از  وقتی  کنند.  مشاوره  موضوع  در 
دربارۀ جنبش ترامپ می پرسیم، همۀ توجه خود را به 
یک اتهام عمده معطوف می کنند: تعصب. می گویند فقط 
نژادپرستی توانایِی راه اندازِی چنین جنبشی را داشت. این 
پدیده همچون توفان تورنادو که انبوه خانه های اعیانی 
را درمی نوردد، ساختار موروثِی حزب جمهوری خواه را 

درمی نوردد و شکست آمریکاست.
خودِ ترامپ شاهد و سندی عالی برای این یافته است. 
اودر دوران تبلیغات انتخاباتی اش به منتقد درشت گویی 
می ماند که به نحوی نظام مند به سراغ فهرست گروه های 

قومی امریکا رفته و تک تِک آن ها را آزرده بود.
خودش گفت که قصد دارد میلیون ها مهاجر فاقد مدرک 

اقامت را اخراج کند.
 می خواهد سفر مسلمانان به ایاالت متحده را ممنوع کند.
 رهبران زورگو و دیکتاتورهای زیادی را تحسین کرد 
و حتی نقل قولی از موسولینی را نیز در توییتر بازنشرداد. 
این مو طالیی نه چندان محبوب برای روشنفکران در 
میاِن طیف وسیعی از متعصبان توانست حمایت پرشور 
عمدۀ نژادپرستان و نیز حمایت آمیزه ای متنوع از منزجرین 
را جلب کند. اما این همه رای او نبود. پشت شلوغی 
متعصبانی که روزنامه های بزرگ نشان دادند میلیون ها 

کارگری گم شدند که یقه آبی داشتند. 
تحلیلگران، کلیت مبارزۀ انتخاباتی ترامپ را ازاین دست 
مسائل جنون آمیز و تکان دهنده می دانستند. ترامپ به ظاهر 
پایگاه  محرِک  باید  قاعدتاً  پس  بود؛  نژادپرست  فردی 

هواداران ترامپ، نژادپرستی باشد.
تیمتی ایگان، مقاله نویس روزنامۀ نیویورک تایمز، نژادپرستِی 
ترامپ را فقط از چشم همین مردم می بیند: »هواداران 
دونالد ترامپ به خوبی می دانند که او مدافع چیست: مدافع 
تنفر از مهاجران، برتری نژادی و رعایت نکردن نزاکت اولیه 

که عامل پیوستگی جامعه است.« 
تقریباً هر روز ماجراهایی عجیب از حماقت رأی دهندگان 
به ترامپ در رسانه ها منتشر می شد. شمار مقاالتی که 
طرف داران ترامپ را به تعصب متهم می کرد، اگر نگوییم 
چندین هزار، به چندصدتا می رسید. در جمع نویسندگان، 
از هر گروهی که بودند، این مقاالت وجود داشت. از 
محافظه کاران گرفته تا لیبرال ها و حتی کارشناسان بی طرف!
حتی تیتر یکی از مقاالت هافینگتن پست به صراحت 
عنوان کرد: »ترامپ برندۀ »سه شنبۀ بزرگ« شد؛ چون امریکا 

نژادپرست است.«
یکی از گزارشگران نیویورک تایمز از طریق تطبیق نقشۀ 
طرف داران ترامپ با جست وجوهای نژادپرستانه در گوگل 
نشان می داد که هواداران ترامپ چقدر متعصب اند: »همه 
می دانند که شوروشوق هواداران ترامپ چیزی نیست 
جز افشای جاهالنۀ ماهیِت امریکاییان سفیدپوستی که از 
حضور یک سیاه پوست در کاخ سفید به خشم آمده اند. 
جنبش ترامپ پدیده ای یکنواخت و موجی گسترده از تنفر 

نژادی است.«
***

بعد از پیروزی اش در انتخابات با اینکه دلم میخواست 
هیالری رییس جمهور شود، به شخصه تصمیم گرفتم تا 
چند ساعت از سخنرانی های ترامپ را شخصا تماشا کنم:

مردی را دیدم با سخنان طوالنی و مالل آور، الف زن و 
تهدیدگر که حتی وقتی معترضانش را از محل سخنرانی 
او بیرون می رانند، نگاهی مغرورانه به خود می گیرد. این 
چیزها باعث انزجارم شدند دست کم در مقایسه با کسی 
مثل پرزیدنت اوباما که باز هم به شخصه دوستش داشتم 
و حتی برای کالس زبان او را انتخاب کرده بودم که 

گفتارهایش را تکرار و تکرار و تکرار کنم.
 اما متوجه چیز جالبی نیز شدم. در سخنرانی هایی که 
دیدم، ترامپ بخش زیادی از وقت خود را صرف صحبت 
دربارۀ موضوعی کامالً قانونی می کرد. این موضوع را حتی 
می توان مسئله ای چپ گرا دانست. دونالد ترامپ دربارۀ 
تجارت سخنرانی کرد. در واقع اگر بخواهیم بر اساس 
زمانی که ترامپ صرف صحبت درباره تجارت می کند، 
درباره اش قضاوت کنیم، شاید بتوان گفت که بزرگ ترین 

و یگانه دغدغۀ او تجارت است؛ نه برتری سفیدها و نه 
حتی برنامه او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک که 

شهرت سیاسِی اولیه اش را مدیوِن آن است. 
به نظر می رسد این مسائل فکرش را مشغول کرده اند: 
داده اند  انجام  ما  رهبران  که  ویرانگری  آزادِ  معامالت 
و شرکت های بسیاری که تأسیسات تولید خود را به 
سرزمین هایی دیگر منتقل کرده اند و تماس های تلفنی ای 
که قصد دارد با مدیران ارشد آن شرکت ها برقرار کند و 
به وضع تعرفه هایی سنگین تهدیدشان کند، مگر اینکه به 

ایاالت متحده بازگردند. 
مطلوب  که  دیگری  ایدۀ  با  را  خود  رؤیای  ترامپ 
چپ گراهاست، شاخ و برگ داد؛ اینکه تحت رهبری او، 
دولت در صنعت دارو قیمت گذارِی رقابتی خواهد کرد. 
او تعجب می کند که در این حوزه »ما به صورت رقابتی 
قیمت گذاری نمی کنیم!« این واقعیتی دیگر است و البته 
برنامه ای بی ارزش و افسانه ای که دولت جرج دابلیو. بوش 

به ارمغان آورده است.  
موافقانش می گفتند: »ازآنجا که ترامپ خودش بسیار 
ثروتمند است، تحت نفوذ البی گران تجاری و کمک های 
مالی قرار نمی گیرد. همچنین ازآنجا که این معامله گرِ نامدار 
به قدرِت فاسدکنندۀ تأمین مالی در مبارزات انتخاباتی 
وابسته نیست، می تواند از طرف ما معامله کند و این خود 
امری »خوب« است، نه »بد«. « و ترامپ با بیان اینکه از 
حقوق ریاست جمهوری اش فقط یک دالر در سال را 
دریافت خواهد کرد پای همین حرف ها که روزنامه های 

بزرگ مخصوصا آ«ها را ندیدند مهر تایید زد.
همۀ این سخنرانی ها تعجبم را برانگیختند؛ چون به 
یاد ندارم که در گزارش هایی که در ماه های اخیر دربارۀ 
ترامپ خوانده بودم، از تجارت حرف زیادی به میان آمده 
باشد. حتی بی بی سی بعد از پیروزی مستقیما رفت سراغ 
آتالنتیک سیتی تا نشان دهد تاج محل ترامپ چگونه به 
شهری متروکه تبدیل شده، سرنوشتی که گویا می خواست 

بگوید حاال در انتظار همه آمریکاست.
***

اساس  بر  را  امریکایی ها  که  است  مسئله ای  تجارت 
وضعیت اجتماعی اقتصادی، چند قطبی می کند. از نظر طبقۀ 
متخصص که شامل اکثر چهره های رسانه ای، اقتصاددانان، 
دموکرات  متنفذان  و  واشینگتن نشین  صاحب منصبان 
می شود، خوبی و شکوهِ آنچه که »تجارت آزاد« می نامند، 
چنان روشن است که نیازمند هیچ گونه توضیح و تحقیق 
یا حتی تفکر نیست. رهبران جمهوری خواه و دموکرات 
در این باره اتفاق نظر دارند و هیچ چیز نمی تواند آن ها را از 
رؤیایی که از درس مبانی اقتصاد در ذهن دارند، منصرف 

کند. 
از نظر هشتاد یا نود درصد باقی ماندۀ امریکا، تجارت 
معنایی بسیار متفاوت دارد. قیمت هایی که همیشه میل به 
صعود دارند و توصیف های زه ظاهر علمیس و رسانه ای  
که هیچ پمپ بنزینی حاضر نیست با آنها یک گالن بنزین 

به تو بدهد.
آنها که اتفاقا خیلی از ما هم جزوشان هستیم می گویند 
بیان متخصصان  اقتصاد در  بین علم  فاصله ای معنادار 
رسانه ای و تجربه واقعی آن در شهرهای این کشور وجود 

دارد.
***

حاال دلیل خاصی برای تردید در نژادپرست بودن دونالد 
ترامپ دارم. آیا او یک نژادپرست است یا به گفته جان 
اُلیور، کمدین انگلیسی، وانمود می کند که نژادپرست است. 
پیروزی ترامپ را می توان به روشی دیگر نیز تفسیر کرد. 
نقشۀ طرفداران ترامپ ممکن است با جست وجوهای 
نژادپرستی در گوگل مطابقت داشته باشد؛ اما با صنعت زدایی 
و نومیدی و نقشۀ فالکت اقتصادی مطابقت بیشتری دارد.

 »این ها را اجماع سی سالۀ واشینگتن دربارۀ بازار آزاد، 
برای بقیۀ امریکا به ارمغان آورده است.«

شرکت  موضوع  روی  سخنرانی هایش  در  ترامپ 
َکریِر)شرکتی از شیکاگو که برای ادامه حیات اقتصادی 
به مکزیک مهاجرت کرد( زیاد تأکید می کند. این داستاِن 
او دربارۀ خشم اقتصادی به داستان نژادپرستی اش می ماند. 
بی تردید بسیاری از هواداران ترامپ متعصب اند؛ اما بسیاری 
دیگر احتماالً مشتاقانه به آیندۀ او امیدوارند. آنان در انتظار 

رئیس جمهوری هستند که حرف هایش جدی است.
وقتی توافق نامه های تجاری  را محکوم می کند و قول 
می دهد که کار مدیر ارشدی را که کارگران را اخراج کرده 
و شهر را به نابودی کشانده، تمام خواهد کرد. این یعنی 
درست برخالف باراک اوباما و هیالری کلینتون با همه 

احترامی که برایش دارم. 
در اینجا به مهم ترین واقعیتی اشاره می کنم که این نکته 

را تأیید می کند:
تا پیش از پیروزی وقتی مردم با هواداران سفیدپوست 
ترامپ از طبقۀ کارگر صحبت می کردند، به جای آنکه فقط 
به چیزی که می گویند، فکر کنند، به این نتیجه می رسند که 
دغدغه اول این افراد، اقتصاد و جایگاه شان در اقتصاد است.
گروه  اخیرا  که  می کنم  اشاره  مطالعه ای  به  اینجا  در 
»امریکای کارگر«، شاخه اقدام سیاسِی فدراسیون کارگران 

این  طی  است.   کرده  منتشر   ،)AFL-CIO(امریکا
مطالعه،  از 1600 رأی دهنده از طبقه کارگر سفیدپوست در 
حومه های کلیولند و پیتسبرگ مصاحبه گرفته شده است. 

بررسی ها نشان می داد که حمایت از دونالد ترامپ در بین 
این افراد تقویت شده بود؛ حتی در بین کسانی که خود را 

دموکرات معرفی می کردند.
 اما دلیل آن ها این نبود که دلشان برای دیدن رئیس جمهوری 
نژادپرست در کاخ سفید تنگ شده است. آن ها در ترامپ 
خصوصیتی محبوب یافته  بودند و آن طرز برخورد او و 
بیان صریح و بی پرده اش بود. درباره مسائل موجود باید 
گفت که مسئله »مهاجرت« از نظر این رأی دهندگان در 
درجۀ سوم اهمیت قرار داشت و از مسئله شماره یِک آن ها 

یعنی »اقتصاد و اشتغال« با فاصله استاده بود. 
کارن نوسبام، مدیر اجرایی »امریکای کارگر« در توصیف 
یافته های تحقیق مذکور می گوید: »مردم خیلی بیشتر از 

آنکه متعصب باشند، وحشت زده اند.«
این نظرسنجی »چیزی را که همیشه می شنیدیم، تأیید 
می کرد: مردم دیگر خسته شده اند. مردم رنج می کشند. 
مردم خیلی نگران اند که بچه هایشان آینده ای نخواهند 
داشت و هنوز اوضاِع رکود کامال بهبود پیدا نکرده و هنوز 

هم هر خانواده ای به نحوی از آثار رکود رنج می برد.« 
وقتی نظر تام لواندوفسکی رئیس و رهبر متفکر  »شورای 
مرکزی کارگران شمال شرق ایندیانا« در شهر فورت وِین 
را دربارۀ هواداران طبقۀ کارگری ترامپ پیگیری می کنم، 
پاسخ صریح تری داد. او دربارۀ هوادارانی که می شناخت، 
گفته بود: »این افراد نژادپرست نیستند؛ حداقل می توان 
گفت نژادپرستِی این افراد بیشتر از دیگران نیست. وقتی 
ترامپ دربارۀ تجارت صحبت می کند، ما به دولت کلینتون 
فکر می کنیم که در آن ابتدا با قرارداد نفتا و سپس با برقراری 
»روابط تجاری عادی دائمی«با چین، در اینجا یعنی شمال 

شرق ایندیانا، مشاغل را از دست دادیم.« 
بهتر است کمی به انحراف موجود فکر کنیم. احزاب 
چپ گرا در سراسر دنیا به منظور پیشرفت و بهبود وضعیت 
کارگران تأسیس شده اند؛ اما حزب چپ ما در امریکا، یعنی 
یکی از دو حزب انحصاری ما، از مدت ها پیش تصمیم 
گرفته که به دغدغه های این طبقه پشت کند و خود را به 
تریبون طبقۀ متخصص روشن فکر تبدیل کند؛ یعنی همان 
»طبقۀ خالق« که دست به خلق چیزهای مبتکرانه مثل 

اوراق بهادار و برنامه های گوشی هوشمند می زند.«
ریشه را باید کمی عقب تر جست در دوران زمامداری 
شوهری که به جای بال پرواز هیالری، باری بر دوش او 
شد. در دورۀ مشهور کلینتون، دموکرات ها به این نتیجه 
رسیدند که قشر کارگری که حزب در گذشته به آن ها 
اهمیت می داد، دیگر جایی برای رفتن ندارند. حزب دیگر 

نیازی به شنیدن حرف های آن ها نداشت. 
پس حرف لواندوفسکی و نوسبام برای هرکسی که ذره ای 
فراتر از مناطق محصورِ هر دو ساحل قدم گذاشته، باید 
روشن باشد. انجام معامالت تجاری بدون بررسی مناسب 
و کمک های سخاوتمندانۀ بانکی و سود تضمین شده برای 
شرکت های بیمه و جبران نشدن خسارت برای مردم عادی: 

این سیاست ها تأثیر بدی از خود به جا می گذارند.
به گفتۀ ترامپ، »ما چین را بازسازی کرده ایم؛ اما کشور 
خودمان در حال متالشی شدن است. زیرساخت های ما 
از هم می پاشد... فرودگاه های ما شبیه فرودگاه های جهان 

سوم شده است.« 
سخنان ترامپ واکنش شدید عامۀ مردم را علیه لیبرالیسم 
برمی انگیزد که به تدریج در طول چندین دهه شکل گرفته 
و حاال کاخ سفید را نیز اشغال کرده است. و سراسر جهان 
وظیفه خواهند داشت تا ایده های دیوانه وار آن را جدی 

بگیرند. 
به خودم می گویم با اینکه به نوبه خود به عنوان یک 
شهروند ساده ایرانی آمریکایی با یک رای نیم بند که دادن 
و ندانش در کالیفرنیا راه به جایی نمی برد، شاید اهمیتی 
در تعیین سرنوشت این کشور نداشته باشم، اما از منظر 
ایدئولوژی لیبرالیستی که از آن حمایت می کنم، هنوز هم 
نمی توانم خود را با این مسئله رودررو کنم. ما بله همه 
نمی توانیم بپذیریم که ما لیبرال ها بخشی از مسئولیِت ظهور 

این پدیده را به عهده داریم.
مسئولیت ناکامِی میلیون ها نفر از طبقۀ کارگر، مسئولیت 
قهقرایی شان.)که  زندگی  و  آن ها  شهرهای  محرومیِت 
چه بسا خود ما هم بخشی از همین کارگران، شهر ها و 

فالکتشان هستیم. (
روزها  این  ساختند  ترامپ  از  رسانه  ها  که  چهره ای   
منتقدانش )از جنس فرزندان کارگرانی که در اسارت 
تحصیالت عالیه آمریکایی گرفتار هستند( را به خیابان ها 
آورده است و مرا هم وا داشته تا به جای تحصن در مقابل 
ساختمان CNN در بلوار سان ست، بنشینم خانه و در 
آرشیو CNN از نو به بریکینگ نیوزهایی نگاه کنم که 
در همه این سال گذشته همین غول سرخ رنگ رسانه ای 
درباره ترامپ صادر کرد. از روزی که  با تدکروز روی 
رینگ بوکس بودند تا تمرکز روی واژه WRONG در 
مناظره اش با هیالری دوست داشتنی من که آرزو می کردم 

که رییس جمهور شود.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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 نقد و نظر:

فرشته قاضی:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
۱- گرما درماني - آتش نشاني

2- الیق و درخور - هنگام - در دل افکندن
3- انابت - اجاق - واحد پول ویتنام

4- رهن - دین دار - زیرکي
5- قافله - باز شکاري

 - سمنان  از شهرهاي   - دهان  کام   - مزه خرمالو   -6
چاي انگلیسي

۷- اوضاع جوي - تیر و کمان رستم - پایتخت اتریش
۸- ني میان تهي - به اندازه - لوله تنفسي - بریدن رگ گردن

9- محموله - نگاه دزدانه - از گلها
۱0- میوه نیکو - از شهرهاي مرکزي - شهر رازي - پسوند 

شباهت
۱۱- فراهم - کشور نوشابه نارنجی رنگ معروف

۱2- دهان جنین - مرکز عدسي - طالع
۱3- سالح آرش - پسر مازندراني - پارچه تبلیغاتي

۱4- ترس - رقیب خانمها! - نوشین
۱5- ببر فرانسه - تقویم و سالنامه

عمودي :
۱- نام قدیم شهر گنبد کاوس - پایتخت تایلند
2- همراه و یاریگر - انگشت گواهي - آرزوها

3- کتاب الکترونیکي - دوستي و محبت - همسویي تفکر
4- قمر - پژمردگي - رفوزگي - ظاهر عمارت

5- هزار کیلو - نوشته شده - رنگ ناخن - نفس خسته
6- جامه صاف کن - کیمیا

۷- رفیق ترکي - گشایش در کار - سبزي ساالد
۸- از شهرهاي خراسان - از تنقالت

9- معلم زن - قوم آتیال - نمک نشناس
۱0- کاخي در پاریس فرانسه - نغمه

۱۱- نت چهارم - برداشت محصول - دوستان - سوغات 
اصفهان

۱2- دشمن سخت - میوه تنبل - میر - تاب و توان
۱3- از حواریون - امروز تازي - پافشاري و اصرار

۱4- تصدیق آلماني - مجسمه - سنگ سخت
۱5- عمومي - جاني

پرستو فروهر که ساکن کشور آلمان است هر سال 
ایران سفر  به  مادرش  و  پدر  قتل  سالروز  با  همزمان 
در  عادالنه  دادرسی  و  دادخواهی  برای  و  می کند 
پرونده قتل والدینش تالش می کند. دستگاه های امنیتی 
برگزاری  از  هرسال  کنون  تا  اما  اسالمی  جمهوری 
مراسم بزرگداشت برای قربانیان قتل های زنجیره ای 

جلوگیری کرده اند.
به  ایران  به  سفر  از  پیش  فروهر  پرستو  اما  امسال 
»این  او می گوید:  است.  احضار شده  اوین  دادسرای 
احضاریه بار اول است که از این نهاد قضایی خاص 
من  برای  است  اوین  در  مقدس  شهید  دادسرای  که 
آمده، در گذشته اغلب احضارها در واقع احضارهای 
امنیتی بوده که از سوی مامورین و کارشناسان وزارت 
اطالعات برای ابالغ ممنوعیت برگزاری سالگرد برای 
پدر و مادرم و یا تحمیل چارچوبی که می خواستند 
صورت می گرفت، ولی این یک مساله جدیدی است 
و متاسفانه بر اساس روالی که آن دادسرا دارد حتی 
هیچ اعالم نمی کنند اتهام یا پرونده ا ی که وجود دارد 

چیست.«
خانم فروهر از فشارهایی می گوید که مدت هاست 
و  عجیب  فشارهای  است  »مدتی  است:  او  متوجه 
اطراف خودم حس  محیط  و  روی خودم  بر  غریبی 
میکنم. به لحاظ شغلی، فشار را بر من افزایش داده اند. 
هر از چند گاهی در ایران، کارهای هنری ام را عرضه 
حاکم  آنجا  که  شرایطی  برطبق  شاید  حاال  می کردم 
است همه کارها نه، ولی بعضی کارها را می کردم. با 
اسفند سال گذشته ممنوع  چنان شدت و حدتی در 
کردند، بر چاپخانه داری که می خواست چیزی برای 
من چاپ کند یا گالری داری که می خواست یک روز 
یک کار من را نمایش بدهد واقعا فشار را باال بردند.  
این احضار هم در همان راستا است، برای اینکه به هر 
صورت فشار را آنچنان باال ببرند که آدم فکر کند که 
از پی گیری اش دست بردارد، از رفتن دست بردارد.«

او به فشارها بر دیگر خانواده های قربانیان سیاسی در 
ایران اشاره می کند و می گوید: »من می دانم برای برخی 
خانواده هایی که اعضای خانوده شان را در سرکوب های 
سیاسی از دست داده اند همین فشارها االن اعمال می 
شود. دوست عزیز من منصوره بهکیش که او را هم 
به همین نهاد احضار کرده بودند و حاال جریان پرونده 

اش ادامه دارد و نمونه های مختلف.«
منصوره بهکیش از اعضای گروه مادران پارک الله 
)مادران عزادار( است که 6 عضو خانواده اش در دهه 

60 در ایران کشته یا اعدام شده اند.
پرستو فروهر سپس به دو بار دستبردی که در سال 

گذشته از منزل پدر و مادرش صورت گرفت اشاره 
کرده و می گوید که همه این مسائل در کنار هم برای 
توضیح  او  است.  دادخواهی  از  او  کردن  منصرف 
می دهد: »دو دستبردی که به خانه پدر و مادرم در سال 
گذشته زده شده واقعا شرایط ویژه ای داشته، بدون 
چشم پوشی هایی ممکن نبوده در آن بافت شهری که 
خانه در آن قرار دارد چنین دستبردهایی توانسته باشد 

به آن زده شود.«
قتل های سیاسی  از  از 18 سال  بیش  با گذشت  اما 
پاییز ۷۷ در ایران و در حالی که حکومت جمهوری 
اسالمی ایران با معرفی یک “گروه خودسر” در وزارت 
اطالعات تالش کرد از این قتل ها خود را تبرئه کند، 
قتل ها  قربانیان  خانواده های  با  رفتارهایی  چنین  چرا 

صورت می گیرد؟ 
ناشی  جا  همان  از  »شاید  می گوید:  فروهر  پرستو 
در  اعتراض  موج  آن  که  وقتی  اینکه  برای  می شود 
جامعه پدید آمد و واکنش صحیحی دستگاه حاکمه 
اعتراض نشان داد و چیزی که واقعا  به موج  نسبت 
برداشت عمومی بود را اعالم کرد که از درون بافت 
حکومتی این جنایت ها انجام شده و ماموران وزارت 
اطالعات بودند که این کارها را انجام دادند، در عین 
که  کردند  تحمیل  و  آوردند  پدید  روندی  یک  حال 
رسیدگی قضایی صحیح انجام نشود. دستگاه قضایی 
نمایشی  دادگاه  یک  و  پوشالی  پرونده  یک  واقع  در 
ها  قتل  اجرای  مامور  که  را  کسانی  تنها  و  کرد  برپا 
بودند به محاکمه کشید بدون اینکه به بستر فکری و 
سازمانی این قتل ها رسیدگی بکند، بدون اینکه آمران 
و  کند  اشاره  حتی  را  قتل ها  این  دهندگان  دستور  و 
بکشد.  دادرسی  به  اینکه  به  برسد  چه  کند  پی گیری 

منتهی  بنابراین یک مسیر منحرفی را تحمیل کردند. 
ما تالش کردیم و انچه که آنها کردند پذیرش عمومی 
پیدا نکرد. این خواست دادخواهی همچنان باقی ماند 
و این حرکت هایی که حاال می کنند برای پس زدن 
همان خواسته ای است که طلب جامعه است و هنوز 

مسئوالن به پاسخگویی به این طلب تن ندادند.«
و  فشارها  علیرغم  که  گوید  می  فروهر  پرستو 
احضاریه ای که برای او فرستاده اند عازم ایران است تا 
همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش، برای برگزاری 

مراسم بزرگداشت آنها تالش کند.
او می گوید: »من سر آن کاری که آغاز کرده ام خواهم 
ایستاد، درست بوده و هیچ کجا بدون دلیل و مدرکی 
حرفی  بوده  قتل ها(  )پرونده  پرونده  آن  خود  از  که 
آنچه که گفته ام و روی  بوده  نزده ام. همیشه مستدل 
این حق ایستادگی خواهم کرد همین طور که تا اینجا 
ایستاده ام. شرایط هرچه که باشد من عازم تهران هستم 
و امسال هم امیدوارم در سالروز قتل پدر و مادرم بتوانم 
مراسم بزرگداشتی برای آنها در قتل گاه شان بگیرم اگر 
چه که در طی تمام این سال های گذشته این مراسم 
را دستگاه حاکمه ممنوع اعالم کرده، خیلی وقت ها 
لشکرکشی کردند سر کوچه را بستند و به هر صورت 
بسته به شرایط کلی، هیچ وقت اجازه ندادند که این 
مراسم برگزار شود. اما به هر صورت بزرگداشت در 
شرایطی که ممنوعیت وجود دارد شکل خودش را پیدا 
می کند، پشت نرده ها هم می شود خاطره کسانی که 
برای آزادی، جان شان را از دست دادند گرامی داشت، 

امیدوارم که این اتفاق امسال هم بیفتد.«
داریوش و پروانه فروهر در اول آذر 13۷۷ در تهران 

و در جریان قتل های زنجیره ای کشته شدند.

پرستو فروهر از آلمان به زندان اوین احضار شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19855&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

همگام با انتخابات:

سنت مایکل قربانی یک سلفی مضحک

گوشی گوگل به راحتی هک شد

میشل اوباما در مجله مشهور ووگ

پیش از این شنیده بودیم کسانی که دیوانه سلفی گرفتن 
هستند، حتی موجب مرگ خودشان شده اند اما تازه 
ترین مورد اشتیاق سلفی به قیمت از بین بردن یک اثر 

باستانی است.
در موزه ملی هنرهای باستانی لیسبون پایتخت پرتغال، 
یک توریست برزیلی تمام سعی و تالشش را می کرد 
که یک عکس سلفی عالی از خودش و یکی از آثار 
هنری بگیرد، و وقتی عقب عقب رفت، به یک مجسمه 
با ارزش از قرن 18 میالدی برخورد و آن را واژگون کرد.
نه این خبر تکراری نیست. اگر به نظرتان می آید که 
این خبر را قباًل شنیده اید به خاطر این است که در ماه مه 
گذشته، جهانگرد دیگری در حال گرفتن عکس سلفی، 
مجسمه ای را در ایستگاه روسیوی لیسبون انداخت و 

شکست.
یکی از مشتریان دائمی موزه ملی لیسبون در پستی 
در فیسبوک، عکس مجسمه شکسته شده را گذاشته و 
نوشته »این قیمتی است که برای ورودی مجانی در اولین 

یکشنبه ماه باید پرداخت.«
مقامات موزه تصویب کردند که مجسمه »سینت مایکل« 

غیر قابل تعمیر است. مقامات دولتی پرتغال نیز اعالم 
کردند که در حال بررسی این حادثه هستند. اگر فردی که 
به این مجسمه آسیب رسانده، دستگیر شود، احتمال دارد 
همانند کسی که به مجسمه ایستگاه روسیو صدمه زد، به 

جرم تخریب اموال عمومی شهر محکوم شود.
عالوه بر نداشتن نگهبان به اندازه کافی، گرفتن عکس 
سلفی، به یکی از نگرانی های خیلی از موزه های جهان 

در آمده است.

پرچم دار اصلی گوشی های گوگل در کمتر از یک دقیقه 
هک شد و هکر هم توانست 120 هزار دالر جایزه بگیرد. 
البته این مشکل توسط شرکت سازنده در کمتر از 2۴ 

ساعت حل شد.
شرکت گوگل 1۴ مهر ماه گذشته -5 اکتبر- گوشی های 
جدید این شرکت که اچ تی سی ساخت آنها را به عهده 
پرچمدار  اولین  نام  پیکسل  کرد.  رونمایی  را  دارد 
گوگل  مدل،  این  بر  عالوه  است.  گوگل  اختصاصی 
پیکسل ایکس ال نیز رونمایی شد. یکی از روش های 
پیدا کردن حفره های  یا  برای شناخت گپ ها  مرسوم 
امنیتی در وسایل ارتباطی، سپردن آنها به هکرها برای 

هک کردن این دستگاه هاست.
گروهی از هکرهای »کاله سفید« با نام کیهو ) هکرهایی 
که برای افزایش سطح امنیت سیستم ها دست به نفوذ 
می زنند( توانستند گوشی گوگل پیکسل را در مدتی کمتر 
از یک دقیقه هک کنند. این کار در جریان مسابقه ای که 

میان هکرها در کره جنوبی برگزار می شود، انجام شد.
این تیم هکری که هک کردن گوگل پیکسل را انجام 
داده، توانسته است از حفرهای امنیتی بهره ببرد که امکان 
می دهد به شکل از راه دور گوشی را کنترل کنید. اگر 
این حفره امنیتی که آن را روز صفر نامگذاری کرده اند، 
در اختیار افرادی برای سو استفاده قرار بگیرد، می تواند 
عواقب خطرناکی به بار بیاورد. با شناسایی این حفره 
و درواقع ضعف گوشی های تازه رونمایی شده گوگل، 
می توان هر کِد دلخواهی را روی گوشی افراد اجرا کرد. 
به این ترتیب دزدیدن اطالعات شخصی فرد، داده ها و 
هر آنچه درباره کاربر می تواند در اختیار دیگران قرار 

بگیرد کامال در دسترس خواهد بود.
تیم هکری که توانست این حفره امنیتی گوشی های 
گوگل پیکسل را پیدا کند 120 هزار دالر جایزه برد. 
گوگل هم اعالم کرد ظرف 2۴ ساعت پس از مشخص 
شدن ایراد امنیتی گوشی هایش، این مشکل را برطرف 

کرده است.
گوگل اما پرچمدار خود را با چه مشخصات فنی روانه 
بازار کرده است؟ پیکسل و پیکسل ال ایکس گوشی هایی 
با ظاهری متفاوت و البته با سخت افزاری بسیار قدرتمند 

هستند که با لوگوی گوگل عرضه می شوند. پیکسل و 
پیکسل ایکس ال دارای صفحه نمایش 5 و 5.5 اینچی 
هستند و هر دو از پردازندهی اسنپدراگون 821 در کنار 

۴ گیگابایت رم بهره می برند.
وزن پیکسل 1۴3 گرم و پیکسل ایکس ال 168 گرمی 
است. نمایشگر پیکسل 5 اینچی دارای رزولوشن 1080 
در 1920 و نمایشگر پیکسل ایکس ال 5.5 اینچی با 
رزولوشن 2560 در 1۴۴0 پیکسل است. هر دو گوشی 
سیم کارت نانو می خورد. ضمن اینکه هر دو گوشی 
گوگل مجهز به گوریال گلس ۴، اندروید نوقای ۷.1 که 
جدیدترین است، پردازنده اسنپ دراگون با معماری ۴ 
هسته ای و گرافیک آدرنوی 530 هستند. حافظه داخلی 
این دو گوشی گوگل 32 یا 128 گیگ است و ۴ گیگ رم 
یا حافظه موقت دارند.عالوه بر این اسالت برای افزودن 
حداکثر 256 گیگ حافظه جانبی وجود دارد. پیکسل 
و پیکسل ایکس ال دوربین 12 مگاپیکسلی اصلی و 8 
مگاپیکسلی جلو دارند. همچنین از وای فای، یو اس بی 
تایپ سی، حسگر اثر انگشت نیز برخوردارند. باتری 
گوگل پیکسل غیرقابل تعویض و 2۷۷0 میلی آمپری 
است و باتری گوگل پیکسل ایکس ال غیر قابل تعویض 

اما قوی تر و 3۴50 میلی آمپری است. این گوشی ها در 
رنگ های سفید، نقره ای، آبی و مشکی تولید می شوند.

گوشی پیکسل با 32 گیگا بایت حافظه داخلی، 6۴9 
قیمتی حدود 2  با  ایران  بازار  دالر قیمت دارد که در 
میلیون و 300 هزار تومان فروخته می شود. این مدل با 
128 گیگا بایت حافظه داخلی ، ۷۴9 دالر قیمت دارد و 
در ایران با قیمتی در حدود 2 میلیون و ۷00 هزار تومان 
به فروش می رسد. گوشی گوگل پیکسل ایکس ال با 32 
گیگا بایت حافظه داخلی، در بازارهای جهانی ۷69 دالر 
قیمت دارد و در ایران حدود 2 میلیون و 900 هزار تومان 
فروخته می شود. این گوشی با 132 گیگا بایت حافظه 
داخلی 869 دالر است و در بازار ایران حدود 3 میلیون 

و 200 هزار تومان قیمت دارد.
شرکت آلفابت، که مالک رسمی گوگل و شعبه های 
دیگر آن است »پیکسل« را معرفی کرده است. پیسکل 
آیفون،  دالری  میلیارد  چهارصد  بازار  با  رقابت  قصد 

ساخت شرکت اپل، را دارد.
ریک استرلو، مدیر بخش سختافزاری گوگل می گوید » 
اگر ما بتوانیم در هر دو زمینه سخت افزار و نرم افزار با 
هم کار کنیم، می توانیم نوآوری های خیلی بهتری داشته 

باشیم.«
تا به حال سیستم عامل اندروید، ساخت گوگل، ابتدا 
در تلفن های ساخت شرکت نکسوس نصب می شد و 
پس از آن توسط شرکت های دیگر مانند سامسونگ با 
تغییراتی توسط این شرکت ها استفاده می شد. اما پیکسل 
تماما توسط خود گوگل طراحی و توسط شرکت تایوانی 

اچ تی سی، ساخته می شود.
البته با پیدا شدن چنین حفره امنیتی آن هم در چنین زمان 
اندکی بیم آن می رود که در نرم افزار اندروید حفره های 
امنیتی باقی مانده باشد که کشف نشده باشند. در این 
صورت تمام گوشی های اندرویدی جهان در خطر هک 

شدن قرار دارند.
به  می تواند  هکر  گوشی،  شدن  هک  صورت  در 
اطالعات فرد دارنده موبایل مانند موقعیت مکانی دست 
پیدا کند و در مواردی حتی از دوربین گوشی بدون با 

خبر شدن صاحب آن استفاده کند.

در آمریکا، بانوی اول بر اساس باورهای خود تصمیم می 
گیرد چه نقشی را در دورانی که در کاخ سفید اقامت دارد 

بر عهده بگیرد.
میشل اوباما، سالمت کودکان، آموزش و پرورش و تأمین 
نیازهای خانواده های سربازان آمریکایی را اولویت قرار 

داد.
او که در آغاز چهره ای ناشناخته برای مردم آمریکا بود 
و ظاهرش همواره زیر تیغ انتقاد مخالفان بود، امروز که 
روزهای آخر اقامت در کاخ سفید را میگذراند یکی از 

محبوب ترین بانوان اول آمریکا به شمار می آید.
خانم اوباما در ماه های باقیمانده به انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2016، تمام توانش را برای تشویق مردم 
برای رأی به هیالری کلینتون به کار گرفت و بسیاری، به 
ویژه زنان، می گویند به خاطر سخنان بانوی اول آمریکا به 

کلینتون رأی دادند.
ریاست  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  پیروی  از  پس 
جمهوری آمریکا و آغاز موجی از اعتراضات به انتخاب 
او، برخی نگاه خود را به انتخابات سال 2020 دوختند و 

پیشنهاد دادند میشل اوباما برای ریاست جمهوری نامزد 
شود.

البته میشل اوباما بارها گفته که قصد ندارد فعالیت سیاسی 
داشته باشد.

مجله مشهور مد، ووگ، در روز دیدار میشل اوباما با مالنیا 
ترامپ، بانوی اول آینده آمریکا در کاخ سفید، با انتشار مقاله 

ای از بانوی اول آمریکا خداحافظی کرد.
این، سومین باری است که تصویر میشل اوباما روی جلد 

مجله ووگ قرار می گیرد.
او در پیراهن سفید مارک »کارولینا هررا« ساده تر و شیک 

تر از هر زمان دیگری به چشم می آید.
ووگ در توصیف خانم اوباما نوشته »بانوی اولی که دنیا 

عاشقش شد.«
داخل مجله، عکس های بیشتری از خانم اوباما چاپ 
شده که پیراهن سیاه مارک ورساچی به تن دارد؛ همینطور 
عکس هایی که انی لبوویتز، عکاس مشهور آمریکایی از او 

گرفته است.
مقاله ووگ که پیش از اعالم نتیجه انتخابات ریاست 

نتیجه  که  امروز  است،  شده  تنظیم  آمریکا  جمهوری 
مشخص شده، برای مردم حسی نوستالژیک دارد.

بانوی اول آمریکا در بخشی از صحبتهایش با ووگ گفته 
»من می توانستم در این هشت سال، به هر کاری مشغول 
باشم. می توانستم روی گل آرایی و دکور تمرکز کنم و یا 
سرگرمی. به خاطر اینکه بانوی اول، از آنجایی که انتخاب 
نشده است، حق این را دارد که نقشش را خودش تعیین 

کند. این آزادی، هدیه ارزشمندی است.«
میشل اوباما در مورد خداحافظی با کاخ سفید به ووگ 
گفته که دلش برای لحظاتی تنگ می شود؛ لحظاتی مانند 
نگاه کردن به بنای یادبود واشنگتن و دیدن چمن های 
خیس و سبز و براق محوطه کاخ سفید که هر روز صبح 

می توانست آن را ببینند و حس کند.
هنوز کسی نمی داند مالنیا ترامپ، در مدت زمانی که 
بانوی اول آمریکا خواهد بود چه اهدافی را دنبال خواهد 
کرد اما برخی فکر می کنند که خانم ترامپ همانطور که 
خودش گفته، زندگی خصوصی و تربیت فرزندش را 

اولویت قرار دهد و کمتر در انظار عمومی دیده شود.
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به روایت تصویر :

سوپرمون به روایت دوربین و فیسبوک دوستان
انتخابات یعنی اعمال اراده یک ملت برای تعیین رهبران سیاسی. شاید همه یک انتخاب نداشته باشیم اما دست کم با مشارکتمان زمینه حفظ مردم ساالری را فراهم می آوریم.

ابرماه به روایت گردآفرید

ابر ماه از دید بایک علیپور

ابر ماه از دید فرزین جواهریان

ابر ماه از دید  دکتر نلی فرنودی

ابر ماه از دید روشی رهنما 

ابر ماه از دید فرناز سماوی

ابر ماه از دید  رودی بختیار

ابر ماه از دید اولین خنانیشو

ابر ماه از دید پیمان اخالقی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

وجود نام برخی سخنرانان در گردهمایی های پیشین سازمان 
مجاهدین خلق)MEK( در پاریس، در بین کاندیداهای احتمالی 
وزارتخارجه آمریکا به احتماالت درباره جایگزینی مجاهدین به 
جای نایاکی ها در ساختار مشاوره ای سیاست خارجی آمریکا 

دامن زده است.
برخی جراید معتبر آمریکایی از جمله وال استریت ژورنال 
این هفته گفتند:  از آن خبرگزاری آسوشیتدپرس در  و پس 
»دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به رودی 
جولیانی شهردار سابق نیویورک و جان بولتون سفیر اسبق امریکا 
در سازمان ملل به عنوان کاندیداهای اصلی پست وزارتخارجه 

می نگرند.«
این در حالی است که قبال از آقای جولیانی شهردار سابق 
نیویورک و از رفقای نزدیک پرزیدنت ترامپ احتماال به عنوان 
اولین گزینه تصدی پست دادستانی کل آمریکا سخن به میان 

آمده بود.
اما نکته مهم در این میان برای بسیاری از ایرانیان نزدیکی 
آقای جولیانی و بولتن به سازمان مجاهدین خلق است که در 

واشنگتن به اختصار از آنها به اسم MEK نام برده می شود.
با پررنگ تر شدن احتمال انتخاب رودی جولیانی در روزهای 
درباره  تا  رفتند  او  سراغ  به  آمریکایی  رسانه های  گذشته، 

احتماالت مطرح شده اخبار بیشتری به دست آورند. در نهایت، 
روز دوشنبه در جلسه شورای سردبیری روزنامه »وال استریت 
ژورنال« در واشنگتن، جولیانی در پاسخ به این سوال که »آیا 
یا  »تغییر خواهد کرد  به وزیر خارجه  به زودی  ِسَمت وی 
خیر؟«، این شایعات را رد نکرده و گفته »هیچ کس نمی داند«. او 
تاکید کرده جان بولتون هم می تواند گزینه مناسبی برای وزارت 

خارجه آمریکا باشد.
»آسوشیتدپرس« نوشته، بولتون هم سیاست مداری محافظه کار 
و تندرو است که در سال های گذشته مواضع جنگ طلبانه داشته 
است؛ از جمله حمایت  او از بمباران ایران برای متوقف کردن 

دست یابی جمهوری اسالمی به سالح های اتمی.
این مهم در حالی است که برخی کوشندگان سیاسی ایرانی 
این نزدیکی را نقد کرده و می گویند در حالی وزارتخارجه از 
نزدیکان به شورای ملی ایرانیان آمریکا)NAIC( جارو خواهد 
شد که گروهی دیگری از تمامیت خواهان سیاسی می کوشند تا با 
استفاده از شرایط موجود به مهمترین رکن تصمیم گیری سیاست 

خارجی آمریکا نزدیک شوند.
برخی منتقدان مجاهدین خلق آنها را بدون پایه مردمی در داخل 
کشور توصیف می کنند و برخی موافقان این گروه سیاسی، آنها 

را سازمان یافته ترین بخش اپوزسیون می دانند.

آیا مجاهدین جانشین نایاکی ها در 
وزارتخارجه خواهند شد؟
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