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

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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رویای بیلیونر ایرانی درسیلیکون ولی« ،شروین پیشه ور»:

پشتیبانمالیطرحاستقالل
کالیفرنیا ،یک ایرانی است

در صفحات دیگر:

نتایجانتخاباتدرکالیفرنیا:
آزادی ماریجوآنا ،ادامه مجازات
اعدام و «نه» به HH
البی غیر رسمی ایران در حال
مهره چینی در ساختار حزب
دموکراتآمریکا
دوازدهمیننشستبنیادزنان
ایرانیآمریکاییدرواشنگتن
رضا پهلوی در نامه اش به ترامپ
چهنوشت؟

وبسایت خبری TechCrunch
میگوید مغز متفکر پشت طرح
جمهوری! اگربتوانیدنگهش
مشهور به  Calexitکه به
دارید
دنبال استقالل ایالت کالیفرنیا
از آمریکاست یک سرمایهدار و
کارآفرین ایرانیاالصل به نام «شروین
همه فرزندان ترامپ
پیشهور» است که کمپانی بزرگ او
 Hyperloop oneدر سیلیکون
ولی از اصلیترین سرمایهگذاران
چرا آمریکا ترامپ را برگزید؟
تکنولوژیهای روز دنیا از جمله
نخستین سرمایهگذار کمپانی Uber
نیز محسوب میشود.
«سوپرمون» به روایت دوربین و
یک گروه از جداییطلبان کالیفرنیایی
پیش از این با راه اندازی وبگاه
فیسبوکدوستان
فعالیت
YesCalifornia.org
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید جمعآوری رای اینترنتی برای استقالل

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

ششمین قدرت اقتصادی جهان
و دارای مشهورترین کمپانیها،
بنگاههای اقتصادی و شرکتهای
تولیدکننده تکنولوژیک خصوصا در
حوزه  ITاست.
بر اساس رای دیوان عالی آمریکا
در سال  ،1868یک ایالت هنگامی
میتواند از مجموعه ایاالت متحده
خارج شود که دچار انقالب شده و
یا با رضایت ایالتهای دیگر باشد.
آقای پیشه ور که نامش یادآور «جعفر
پیشه وری» در غائله آذربایجان است،
در دوران انتخابات میزبان مهمانی
جمع آوری کمک مالی برای کمپین
انتخاباتی هیالری کلینتون به میزبانی
جوروج کلونی بود.

عذرخواهی نماینده ایرانی مجلسکانادا

«مجید جوهری» سیاستمدار ایرانیکانادایی از حزب
لیبرال به خاطر سو استفاده از عنوان «مهندس» در مبارزات
انتخاباتی پاییز گذشته ( )2015مجلس فدرال عوام کانادا،
عذرخواهی کرد .آقای جوهری که موافق برقراری ارتباط
با جمهوری اسالمی است از سوی مخالفانش به جعل
عنوان حرفهای و دانشگاهی و نیز دروغگویی درباره
موقعیت شغلی متهم شده بود.
این نماینده لیبرال پارلمان که با عنوان «مهندس مجید
جوهری» از حوزه انتخابی ریچموندهیل در کالنشهر
تورنتو به مجلس کانادا راه پیدا کرده بود ،اکنون میگوید
که مجوز مهندسیاش طی سالهای  1995تا  1999اعتبار
داشته و بدلیل عدم پرداخت حق عضویت آن به سازمان
نظام مهندسی ،الیسنس خود را از دست داده است.
بر اساس قوانین نظام مهندسی حرفهای کانادا ،استفاده
از عناوین «مهندس» و «مهندس حرفهای» منوط به داشتن
مجوز معتبر از آن نهاد است .مخالفان اقای جوهری از
همین ماده قانونی برای تحت فشار گذاشتن وی استفاده
کردهاند.
به هر حال ،به دلیل اینکه آقای جوهری در طول
مبارزات انتخاباتی خود از هر دو عنوان مهندسی استفاده
کرده ،توسط سازمان نظام مهندسی حرفهای استان

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  5000دالر
به سازمان نظام مهندسی حرفهای استان اونتاریو برای
استفاده در امور آموزشی ،بخشوده شود.
آقای جوهری در بیانیه عذرخواهیاش نوشت« :من

قصد گمراهی کسی را نداشتم و بابت گفتار ،اعمال و
رفتارم پشیمان هستم و صمیمانه عذرخواهی میکنم .این
تجربه درس ارزشمندی به من داد تا در همه حال در
استفاده از القاب و عناوین با دقت بیشتری عمل کنم».
دیگر نماینده ایرانیتبار مجلس کانادا علی احساسی
است که نوه تیمورتاش وزیر دربار دوره رضا شاه است.

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

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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نتایجانتخابات۸نوامبردرکالیفرنیا:
آزادی ماریجوآنا ،ادامه مجازات اعدام و «نه» به HH

در ایالت کالیفرنیا همزمان با انتخاب رئیسجمهور،
رأیدهندگان روز سهشنبه گذشته ( ۸نوامبر) برای
تصمیمگیری در مورد تسهیل قوانین مربوط به
مصرف تفریحی ماریجوآنا به پای صندوقهای
رأی رفتند.
در کالیفرنیا مصرف ماریجوآنا از سال  ۱۹۹۶برای
مصارف پزشکی آزاد است .اما از این پس استفاده
تفریحی از این ماده مخدر برای افراد باالتر از ۲۱
سال هم آزاد خواهد بود.
در سالهای گذشته مصرف ماریجوآنا در ایالتهای
آالسکا ،کلرادو ،اورگان و واشنگتن آزاد شده بود .به
این ترتیب در آینده دستکم در  ۸ایالت از  ۵۰ایالت
آمریکا شهروندان دارای شرایط سنی میتوانند از این
مادهمخدر استفاده کنند .آریزونا ،نوادا و ماساچوست
دیگر ایالت هایی بودند که در سه شنبه گذشته رای به
آزادی مصرف تفریحی ماری جوانا دادند.
طی همین انتخابات قانونیشدن استفاده از
ماریجوانا برای مصارف پزشکی در فلوریدا و
داکوتای شمالی هم به رأی گذاشته شد .استفاده از
ماریجوانا برای مصارف پزشکی هم اکنون در ۲۵
ایالت آزاد است.
در کالیفرنیا یکی دیگر از موضوعاتی که شهروندان
در مورد آن رأی خود را به صندوق انداختند،
درخواست حذف مجازات اعدام از قوانین کیفری
بود که این درخواست با اکثریت آرا رد شد.

در کالیفرنیا که پرجمعیتترین ایالت آمریکا محسوب تحصیلی ،برنامه تامین هزینههای درمانی و
میشود ،ده سالی است که مجازات اعدام دیگر به اجرا بیمارستانی ،نظاممندی الزامات قانونی ،تخصیص
درنمیآید .در این ایالت تقریبا  ۷۴۰زندانی محکوم به ردیف بودجه از محل مالیات عمومی برای سیستم
اعدام به سر میبرند .شمار محکومان به اعدام در این آموزش و درمان ،افزایش مالیات بر محصوالت
دخانی ،تغییراتی در نظام احکام قضایی برای
ایالت از دیگر ایالتها بیشتر است.
در ایالت نبراسکا و اوکالهما هم موضوع مجازات کودکان و نوجوانان ،سیستم آموزش چند زبانه،
اعدام به رأی مردم گذاشته شد .در نبراسکا به احیای مشارکت در برنامه مخارج مشاوره سیاسی ،آزادی
دوباره مجازات اعدام رأی داده شد .مجازات اعدام خرید و فروش اسلحه و مهمات و محدودیتهای
سال گذشته در این ایالت از مجازاتهای کیفری مربوط به آن ،آزادی مصرف تفریحی ماریجوانا و
استمرار ممنوعیت استفاده از کیسههای پالستیکی
حذف شده بود.
در کلرادو هم شهروندان همزمان با انتخاب در سراسر کالیفرنیا تمرکز داشتهاند.
رئیسجمهور آینده به قانونیشدن اتانازی در مورد اهالی کالیفرنیا همچنین تعدادی از نمایندگان
بیماران ناعالج رأی مثبت دادند .در این ایالت از این مجلس در کنگره آمریکا را نیز با رای خود در دهها
پس پزشکان اجازه دارند به بیمارانی که میخواهند حوزه انتخابیه( )Districtاز شمال تا جنوب این
به زندگی خود پایان دهند ،در صورتی که مرگ آنها ایالت برگزیدند.
در این انتخابات  80نماینده سنای ایالتی (State
در  ۶ماه آینده پیشبینی شده باشد ،کمک کنند.
در کالیفرنیا ،اورگان ،واشنگتن ،مونتانا و ورمونت )Assembly ،نیز انتخاب شدهاند.
در بورلی هیلز هم شهروندان این شهر به پروژه
اتانازی مورد تایید پزشک قانونی است.
شهروندان کالیفرنیا با  62.6درصد خانم «کامال معروف به  HHکه قرار بود برجی بلند مرتبه را بر
هریس» را برای نشستن بر یکی از دو کرسی پا کند رای منفی دادند تا محدودیت ارتفاع در این
شهر همچنان بر اساس قوانین قبلی برقرار باشد.
سناتوری این ایالت برگزیدند.
همچنین لوایح ایالتی( )Propositionبه شماره بر اساس اطالعات مرکز اطالعات فرمانداری
 66-64-63-59-58-57-56-55-54-52-51کالیفرنیا در این دوره از انتخابات مجموعا 10
میلیون و  783هزار نفر از حائزین شرایط رای دادن
و 67نیز با رای مثبت مردم ایالت به تایید رسید.
این لوایح بر موضوعاتی چون :نوسازی امکانات در انتخابات ،مشارکت داشتهاند.
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آمریکا رسما علیه حبیب و نسترن زارعی اعالم جرم کرد
سال  ۲۰۱۴تا ژانویه  ۲۰۱۶برای دور زدن قانون
تحریمهای آمریکا تالش کردهاند .این چهار نفر
در ترکیه سکونت دارند.
به گفته دادستانها ،حبیب زارعی  ۶۷ساله ،پدر
نسترن زارعی است .نسترن  ۳۹ساله نیز همسر
بورا دنیز  ۴۴ساله است .عبداﻟله اِورن اردم ۳۲
ساله ،دیگر داماد آقای زارعی است .همگی این
افراد شهروند ترکیه هستند و در آن کشور زندگی
میکنند و هنوز هیچکدام دستگیر نشدهاند.
بر اساس دادخواست صادر شده ،این چهار نفر
به سه شرکت ایرانی برای واردات و صادرات
مقادیر زیادی مس و فوالد به داخل و خارج
از ایران کمک کرده اند و هماهنگیهای الزم

برای انتقال دست کم  ۱۰۰میلیون دالر از طریق
بانکهای آمریکایی را انجام دادهاند.
به نوشته رویترز ،هر کدام از این چهار نفر
با چهار جرم جداگانه تقلب بانکی ،دور زدن
تحریم ها ،پولشویی و کسب درآمد نامشروع از
طریق فریب دولت ایاالت متحده روبرو هستند.
مجازات جرم اول ،یعنی تقلب بانکی ،به تنهایی
میتواند حداکثر  ۳۰سال زندان باشد.
در ماه مارچ سال جاری میالدی ،رضا ضراب
تاجر سرشناس ایرانی تبار در پروندهای جداگانه
به اتهام تالش برای نقل و انتقال مبالغ کالنی برای
دولت و نهادهای ایرانی ،در آمریکا بازداشت و
در نیویورک محاکمه شد.

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:
«همکار تریتا پارسی ،کاندید اصلی برای ریاست
کمیته ملی حزب دموکرات».
آقای داعی در توضیح تصویر افزوده است« :هر دم
از این باغ بری می رسد .حزب دموکرات که همواره
علمدار مماشات با رژیم آخوندی بوده و در دوره
ریاست جمهوری اوباما مرزهای جدیدی از خدمت
رسانی به رژیم را در نوردیده است ،اکنون در حال
انتخاب رئیس جدیدی برای کمیته ملی حزب می ایاالت متحده به البی غبر رسمی جمهوری اسالمی
باشد و کاندیدای اصلی نیز کیت الیسون ،نماینده نوشته« :وی در سال های گذشته ،نزدیکترین نماینده
کنگره از مینه سوتا است».
کنگره به سازمان نایاک بوده و ضمن سخنرانی در
آقای داعی درباره سابقه نزدیکی این نماینده 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».

در ویدیویی که اخیرا در شبکه اجتماعی فیسبوک
منتشر شده است ،یک شهروند ایرانی متولد آمریکا
مورد توهین نژادپرستانه توسط زنی آمریکایی قرار می
گیرد هنگامیکه میبیند او به زبان آشوری با موبایلش
حرف می زند.
به نقل از خانم آیوت لولهم (( Ivet Lolhamشاهد
عینی که در قطار سریعالسیر منطقه( Bay Areaدر 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 فیسبوک خود قرار داده است.
بر اساس این تصاویر ،وقتی خانم لولهم از زنی که

جلویش ایستاده درخواست میکند که جلوتر برود ،آن
زن به او میگوید« :ترامپ باید تو را اخراج کند ،االن
تو قانونشکنی میکنی با آنچه انجام میدهی .این زن
خاورمیانهای است .او تروریست است .او شهروندانی
مثل من را میترساند .او احتماال اخراج خواهد شد».
وقتی مسافر دیگری به او چیزی میگوید ،زن فریاد
می کشد« :تو خفه شو .شما همه قاتل هستید .دروغ
نگویید».
هنگامیکه خانم لولهم درباره نمایش ویدیو در
فیسبوک به زن هشدار میدهد ،او در پاسخ می گوید:
«هیچکس مزخرفات تو را در فیسبوک نگاه نخواهد

کرد .من فکر میکنم تو یک خوک کوچولوی زشت
هستی که باید (از آمریکا) اخراج بشوی .من دعا
میکنم».
وقتی خانم لولهم توضیح میهد که شهروند ایاالت
متحده است ،زن توهین کننده میگوید« :اوه ،تو االن
خوبی ،تو چقدر خوش شانسی ،تو االن این حرف از
خودت در آوردی ».افرادی که این زن را میشناسند،
مدعی شدهاند که او تعادل روانی ندارد و بیمار است و
از اینکه ویدیوی مربوط به توهینهای نژادپرستانهاش
در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است ،نگران
است.

دوازدهمین نشست رهبری بنیاد زنان ایرانی
آمریکایی ( )IAWFدر واشنگتن دی سی برگزار
شد .حدود ششصد نفر از زنان ایرانی آمریکایی در
این کنگره با هدف تقویت و گسترش رهبری زنان،
به یکدیگر پیوسته بودند.
این زنان خواستار بسیج همه نیروهایشان برای
کمک به پیشرفت کشور خود ،آمریکا شدند و نسل
آیندهای از وکال ،حافظان محیط زیست ،بانکداران،
هنرمندان ،مددکاران اجتماعی ،دانشمندان،
روانشناسان و روزنامهنگاران را معرفی کردند.
در این کنفرانس درباره نحوه تغییرات و چشم انداز
آینده رسانهها ،خانمها «تارا بهرامپور» از واشنگتن
پست« ،ساناز مشکینپور» از سرویس اخبار ،NPR
«تارا گلشن» از شبکه  VOXو «سارا روانی» از
سانفرانسیسکو کرونیکل به بحث و تبادل نظر
پرداختند.

در این سخنرانیها از
تغییر اطالع رسانی سنتی
به شیوههای مدرن مانند
استفاده از شبکه اجتماعی
توییتر ،پادکستها و
واقعیت مجازی و استفاده
از ابزار سخت افزاری
و نرم افزاری رایانهای
و شبکهای تعاملی برای
سخن
روزنامهنگاران
گفته شد و نقش مهم
نظر گرفتن سیاست ،عقیده و وضعیت اجتماعی و
فناوریهای مدرن برای
نسل بعدی اطالع رسانی سریع و دقیق تشریح شد .اقتصادی تاکید کرد .به گزارش هافینگتون پست،
«مریم خسروانی» بنیانگذار  IAWFدر این نشست رویداد امروز شامل جلسات مذاکره و مشاوره با
با اشاره به الزام ساخت پلهای ارتباطی ،بر استحکام مدیران ارشد شرکتها ،صنایع و دیگر صاحبان
پیوند بین شبکه زنان ایرانی – آمریکایی بدون در کسب و کار بود.

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

البی غیر رسمی ایران در حال مهره چینی در ساختار حزب
دموکراتآمریکا

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؟

شاهزاده رضا پهلوی رییس شورای ملی ایران در
نامهای خطاب به رییس جمهور منتخب آمریکا با
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.
در نامه ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات
آزاد به رییس جمهور منتخب مردم آمریکا که تنها 48
ساعت پس از اعالم پیروزی او در انتخابات نوشته
شده ،با اشاره به فراگیری رادیکالیسم اسالمی در
جهان آمده است« :امروزه مردم ایران ،خاور میانه و
جهان متمدن با تهدید اسالم رادیکالی مواجه هستند
که ریشههای آن در تفکر خمینیسم بر آمده از انقالب
 1979در ایران ،تئوری صدور انقالب و اسالم سیاسی
رهبران جمهوری اسالمی نهفته است».
در این نامه که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری جنگ و سپس جلوگیری از دستیابی رژیم مذهبی ایران برای اعمال تغییرات بنیادین در حکومت ایران،
ایرانشهر قرار گرفته با برشمردن برخی رفتارهای ایران به سالح هستهای .با این حال ،در همان از هرگونه مواجهه نظامی با ایران پرهیز کرده و نوشته
جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته اعم از ترورهای زمان هشدار دادیم تصور اینکه با سیاست تعامل است« :راه حل بنیادین برای برون رفت از بنبست
سیاسی ،اعدامهای دسته جمعی ،جنایت علیه بشریت ،بتوان رفتار جمهوری اسالمی را تعدیل کرد ،تنها کنونی به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای تغییر
تروریسم سایبری ،جنگ های نیابتی ،گروگانگیری ،یک توهم است .مگر اینکه مفاد این توافقنامه رژیم بنیادین در کشورشان از مسیر دموکراتیک و از مسیر
پول شویی و ...و همچنین با اشاره به برجام تاکید اسالمی را در مقابل میل به افزایش سرکوب داخلی برگزاری انتخابات آزاد در ایران است».
شده است:
و توسعه سیاستهای سلطه طلبانه خارجی ،محدود فرزند آخرین شاه ایران شکست رژیم بنیادگرای
اسالمی در ایران را پایان رادیکالیسم اسالمی و
«پانزده ماه پیش ،شورای ملی ایران برای انتخابات نماید».
آزاد حمایت مشروط خود را با توافق هستهای ایران ریاست شورای ملی ایران در ادامه از آقای ترامپ تروریسم سازمان یافته مورد حمایت جمهوری
اعالم کرد ،در درجه اول برای جلوگیری از خطر خواسته است با به رسمیت شناختن اراده ملی مردم اسالمی در منطقه و جهان دانسته است.
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روی میز تحریریه:

جمهوری! اگر بتوانید نگهش دارید

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
نزدیک به دوسال پیش بود که یادداشتی خواندم از زنی جوان ،مسلمان و محجبه که
در فروشگاهی صندوقدار بود .از تجربهی هر روز تبعیضی که به عنوان مسلمان و
محجبه در غرب نصیباش میشود ،نوشته بود .جایی گفته بود «بارها پیش میاد که
جلوی صندوقهای دیگر فروشگاه صف بسته میشود و در حالی جلوی صندوق
من کسی نیست اما مشتریان اغلب سفیدپوست و غربی حاضر نیستند صف خود را
عوض کنند و بهسراغمن بیایند».
ناگهان پردهای کنار رفت...این تصویر برای من آشناست .ناگهان دیدم که بارها
چنین وضعی را بهتصادف در فروشگاهها دیدم و انگار ندیدم .از دست خودم دلخور
شدم که چرا وقتی چنین وضعی دیدم ،حواسم پی سوی ه تبعیضآمیز ماجرا نرفته بود؟
دو سال است که در تمام فروشگاهها هربار پشت صندوق زنی محجبه یا مردی با
ظاهر کلیشه «مرد خاورمیانهای» ببینم ،حتا اگر جلوی او صفی طوالنی شکل گرفته
باشد ،به سراغ همان صف میروم و صبورانه میایستم تا نوبتام شود.
در قطار و اتوبوس سعی میکنم حتما کنار زنی محجبه ،مردی سیاهپوست يا يك
مسلمان و يا يك دگرباش بشینم ...هیچکدام اینها که نه شقالقمری و نه هنری
فزاينده تلقي نميشوند،تالش بسیار کوچک و شخصی من است برای تن ندادن به
کثافت تبعیض ،کلیشهسازی از هویتها ،ظلم به اقلیت ،دیوسازی از «دیگری» که
ظاهری متفاوت با «ما» دارد.
من تن نمیدهم که چیزهایی برای من «عادی» شود...
من از عادي شدن بوي گند بيزارم ،گر جز اين شود ،لجنزار منزلگه اول و آخر
خواهد شد و آدمي هرگز از اين زيستگاه شوم رهايي نيابد.
سالهاست که از دیو و دد و باال و پایین جهان ،و از دست آدمیزاد ،هر روز بیشتر
و بیشتر پناه میبرم به چهاردیواری خوش و امن ادبیات...
ادبیات برای من تنها چهاردیواری امنی است که زیر فرشهایش بمبی پنهان نیست،
عربده هراسناکی درکار نیست ،تهدید و ارعاب و نفرت از مشتهایش نمیچکد!...
هم ه این چند روز باز لنگستون هیوز خواندم ،برتولت برشت و مگی اسمیت و
شفیعیکدکنی و سایه...
این تالش شخصی من است برای نشکستن ،فرو نریختن ،زندگی کردن ...براي
تميز شدن و رهايي از اين حجم دهشتناك از خبرهاي كثيف كه بينفسمان ميكند.
الجرم به حكم كار روزانه رسانهها هميشه با من همراهند؛ ميبينم ،ميخوانم و
ميشنوم كه آدمها چگونه روند «عادیسازی» و «حاال شاید انقدری هم بد نباشد» و

«چگونه کمکاش باشیم کمتر گند بزند» را شروع کردند.
هشت سال سياهي محمود احمدینژاد برای من عادی نشد ،زخم باتوم و عربدههاي
گارد عرب زبان براي من عادي نشد ،چهره اين گربه در خود اسير عادي نشد ،چرا
كه نخواستم و عامدانه و باسماجت مقاومت کردم که نشود.
حتا ثانیهای خودمان را مستحق این جرثومه فساد و ظلمی که بر ما رفت و تکرار
مزخرف «خالیق هرچه الیق» ندیدم.
حال نيز نمیخواهم ریاستجمهوری بسازبفروش کالهبردار و شارالتان که ترکیب
نفرتانگیزی از جنسیتزدگی ،آزارجنسی زنان ،نژادپرستی ،توهین به اقلیتهای
مذهبی و نژادی ،چالهدهان بودن و تمسخر کمتوان جسمی است ،برای من عادی
شود و امری از جنس «حاال فاجعهای هم نیست» و «شاید آنقدرها بد نباشد» .بیشتر
و مداوم در روزمرهام تالش میکنم اقلیت(که خودم هم یکی از همانهایم) بداند که
تنها نیست ،بیپناه نیست.
در برنامه راديويي «صبحانه با هما سرشار» شنيدم كه او از مراقبت ميگفت ،از
مراقبتي كه دكتر بنجامين فرانكلين در باب صيانت از دموكراسي عنوان كرده بود:
«در سال  ۱۷۸۷زنی 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!»
به راستي زيبا گفت ،مراقبت همين است؛ كه افكار فاشيسم و سلطه اقليت
ستيزي و بيگانه هراسي عادي نشود.مبادا روزي در اين ديار كه ديربازي ميزبان همه
بيپناهان جهان بود ،همنوع ستيزي عادي شود .اين مبارزه را از مهرباني بيدريغ به
يكديگر شروع كنيم و هر چه بيشتر به ادبيات پناه بريم ،که همواره هنگام تحمل
تجربه هاي كمر شكن  ،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 ستارهگان فراگستر میشود؟
سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندهاند،
سیاهپوستی هستم که داغ بردهگی بر تن دارم،
سرخپوستی هستم رانده از سرزمین خویش،
مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستهام
اما چیزی جز همان تمهید ِ لعنتی ِ دیرین به نصیب نبردهام
که سگ سگ را میدرد و توانا ناتوان را لگدمال میکند.

به درازای بادهایی که خواهند وزید

امیر رنجبرنیا:

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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دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده انتخاب شد!
تنهاترین مرد آمریکا که حتی از سوی هم حزبیهای جمهوریخواهش مورد عتاب
قرار گرفت ،مردی که ناجوانمردانه از سوی رسانهها مورد تاخت و تاز بدترین
اتهامات قرار گرفت ،تنهای تنها و شکست خورده به نظر میرسید .به زنبارگی،
نژادپرستی ،پایمال کردن حقوق اقلیتها و بسیاری اتهامات چندشآور 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 رسانهها بود .آنهایی
که دم از دموکراسی و آزادی میزنند ،اکنون با اعتراضات غیرمنطقی خود دموکراسی
را تهدید میکنند .مگر نه اینکه دموکراسی یعنی احترام به رای اکثریت؟ پس چرا به
رای اکثریت احترام نمیگذارند؟ 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 حرفهای
غیرقابل فهم برای مردم باشد؟ آیا اگر تو را نفهمند یعنی تو خیلی میدانی و دیگران
نمیفهمند؟ بحران اقتصادی ،معضالت اجتماعی و غیره را فقط تو میفهمی و مردم
نمیفهمند؟ آیا سخنان سخیف و آزاردهنده برای عامه مردم است و یک سیاستمدار
باید فقط نقش بازی کند؟ آیا سادهگویی و صراحتگویی جرم است؟ مشخصا خیر!
مردمی که شما فکر میکنید عوام هستند با تمام وجود میفهمند و این سیاستمداران
جدا شده از توده مردم هستند که درکشان نمیکنند و اگر کسی پیدا شود که «ملت» را
درک کند به پوپولیسم متهم میشود .مردم دستاویزی هستند برای بازیهای سیاسی،
چه در ایاالت متحده و چه در دیگر کشورهای دنیا .سیاستمداران هرجا نیازمند
مفهوم دموکراسی باشند ،مردم را مستمسک امیال خود قرار میدهند و جای دیگر
که خودسرانه تصمیم میگیرند 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 میخواهند ،ملت آمریکا از سرویسدهی به کشورهای
دیگر ،از مالیات دادن و خرج دیگران شدن ،از دخالت در امور دیگران ،از اینکه با
سیاست بازی باید هزینههای اتفاقات کشورهای دیگر را بپردازند ،خسته شدهاند .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 دهنکجی به دموکراسی و پاشیدن بذر
تفرقه را میدهد .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 بودهاند ،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؟ بیشک روشن است .از نظر بینالمللی عرصه بر تروریستها 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 مستحکمتر خواهد شد .البته
تغییر چندانی نیز در سیاستهای آمریکا در قبال کشورهای دوست و متحدش بوجود
نخواهد آمد ولی عرصه بر حکومتهای ضد آمریکایی تنگتر خواهد شد .فراموش
نکنیم که بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده ،دو مجلس سنا و کنگره بعنوان
ستونهای مردمساالری از دیکتاتور شدن رییسجمهور جلوگیری خواهند کرد بویژه
که با انتخابات اخیر ،ساختار قدرت در آمریکا یکدست شده و به جمهوریخواهان
رسیده است که این هماهنگی بین قوههای مقننه و مجریه به نفع ایاالت متحده
خواهد بود .در تیم همکاران دونالد ترامپ ،سیاستمداران قابل و با تجربهای وجود
دارند که به رییس جمهور منتخب و معاونش مایک پنس ،مشاوره و یاری خواهند
رساند .این همان تیمی است که برخالف همه نظرسنجیها و آمارها با تاکتیکهای
منحصربفرد انتخاباتی باعث پیروزی آقای ترامپ شد .از نظر داخلی با تاکید رییس
جمهور منتخب بر اخراج احتمالی پناهجویان بدون مجوز که مرتکب جرم شدهاند
و کشیدن دیوار یا حصار در مرز کشور با مکزیک ،قاچاق مواد مخدر به آمریکا
محدودتر و سختتر خواهد شد و قطعا بر پایین آمدن آمار جرم و جنایت در کشور
تاثیر مثبت خواهد داشت .وعده کاهش مالیاتها و بازگرداندن مشاغل از دست رفته
مردم نیز میتواند از سوی یک بیزنسمن و سرمایهدار که حتما اقتصاد را به خوبی
درک میکند به نفع مردم ایاالت متحده باشد.
به هرحال داستان پرشور ریاست جمهوری دونالد ترامپ به درازای بادهای تغییراتی
است که خواهند وزید!
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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

دونالد جونیور ۳۸ ،ساله است .زمانی که مادر
و پدرش از هم جدا شدند نوجوان بود و دیدن و
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.
دونالد جونیور به زبان مادری اش ،چک ،تسلط
دارد .از تفریحات مورد عالقه اش شکار است .اما
عکسهایش هنگام شکار ،همواره با انتقاد حامیان
حقوق حیوانات همراه بوده است.
دونالد جونیور در سازمان ترامپ پست مدیریتی
دارد .همسرش ونسا که مدل بوده را پدرش در یکی
از نمایش های مد به او معرفی کرد .این دو در سال
 ۲۰۰۵با هم ازدواج کردند و پنج فرزند دارند.

مریم کوهستان

را دارد.
ایوانکا می گوید نگران تأثیر منفی انتخابات بر
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 تودار می رسد اما در شبکه های اجتماعی بسیار فعال
می کنند.
است.
او می گوید در ارائه محصوالت برای زنان قصد تیفانی را مادرش بزرگ کرده و با او رابطه بسیار
دارد روی این مسأله تأکید کند که زنان معماران نزدیکی دارد و عکسهایش با او را مدام در اینستاگرام
زندگی خود هستند.
به اشتراک میگذارد .تیفانی با سخنرانی در کنوانسیون
دختر
،
کلینتون
چلسی
صمیمی
ایوانکا ،از دوستان
حزب جمهوریخواه  ،زمانی که نامزدی پدرش رسما
هیالری و بیل کلینتون است و مسائلی برایش اهمیت اعالم شد بیشتر خود را به مردم آمریکا شناساند.
دارد که به ارزشهای دموکراتها نزدیک است.
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

اریک
ایوانکا
اریک ،فرزند سوم دونالد ترامپ  ۳۲سال دارد و
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.
او همچنین از طریق بنیادی که راه اندازی کرده،
کمکهای مالی قابل توجهی برای بیمارستان پژوهشی
«سنت جود» که تخصصش سرطان اطفال است ،جمع
کرده است.
اریک دو سال پیش با یک تهیه کننده تلویزیونی
ازدواج کرد .همسرش الرا ،حامی حقوق حیوانات
است.این زوج ،یک سگ به نام چارلی دارند که
ایوانکا ،شناخته شده ترین فرزند ترامپ است .می عکسهایش را هر از گاهی در شبکه های اجتماعی
گویند «سالح سری» پدرش است.
به اشتراک می گذارند.
با پدر رابطه نزدیکی دارد و مشاور قابل اعتماد
اوست.
تیفانی
ایوانکای سی و پنج ساله در سازمان ترامپ مسئول تیفانی ،تنها فرزند دونالد ترامپ از همسر آمریکایی
امور خرید و توسعه است و برند کیف و کفش خود اش مارال ۲۲ ،ساله است .هر چند به نظر ساکت و

نام برون ،پسر ده ساله ترامپ  ،هنگام سخنرانی
پدرش پس از پیروزی در انتخابات در ساعت سه
بامداد در رسانه ها مطرح شد .او که کنار پدرش
ایستاده بود به سختی سعی می کرد خمیازه نکشد و
خودش را هوشیار نشان دهد.
مادرش مالنیا می گوید می خواهد وقتش در کاخ
سفید را صرف تربیت فرزندش کند .او می گوید
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.
برون ،در پنت هاوس لوکس خانواده در منهتن
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.

هم رقابت میکردند .کمتر کسی بود که بعد از برنده
شدن در این برنامه ،برای ترامپ کار کند .بیشتر آنها
با شهرت و تجربهای که به دست آوردند ،خودشان
مدیران مستقل و موفقی شدند.
اما دونالد بابت هر قسمت این برنامه ۳۷۵ ،هزار دالر
گرفت.
معنای اسمش خانوادگی دونالد در زبان انگلیسی،
تکخال ،یا به قول ورق بازها« ،آتو» است.
دونالد پیش از مشهور شدن ،یک بازی هم به اسم
خودش داشت که تا سال  ۱۹۸۹تولید میشد .بازی
ترامپ بعد از آن از رونق افتاد ،ولی وقتی مسابقه
تلویزیونی  Apprenticeدر اوج محبوبیت بود،
دوباره روانه بازار شد.
موضوع این بازی هم خرید و فروش امالک و
مستغالت است ،یعنی کسب و کار اصلی ترامپها.
موفقیت برنامه اپرنتیس ،در سال  ۲۰۰۷ستارهای را در
گذر مشاهیر هالیوود نصیب دونالد کرد.
این ستاره را یکی از مخالفان ترامپ که از حرفهای
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،
بازیگر سینما بود و ستارهای در همین گذر به نام
خودش دارد.
برادر ترامپ ۴۳ ،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 Comebackیا هنر
بازگشت که نوشته ،میگوید همیشه دلش میخواست
با پرنسس دایانا رابطه عاشقانه داشته باشد و او را زنی
رویایی توصیف کرده است.
ترامپ ،چهل آپارتمان برای خودش دارد ،از جمله
پنت هاوسهایی که خودش و دخترش ایوانکا گهگاه
در آن مینشینند.
خانه دائمیاش برجی است به نام خودش در محله
منهتن نیویورک .قسمت هایی از فیلم «بتمن :ظهور
شوالیه ظلمت» ،ساخته کریستوفر نوالن ،در همین برج
ساخته شد.

اززندگیشخصیدونالد

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.
دونالد ،فارغ التحصیل دانشکده بازرگانی دانشگاه
پنسیلوانیاست ،که یکی از بهترین ها در دنیا محسوب
میشود.
خودش میگوید با قرض گرفتن «یک میلیون دالر
ناقابل» از پدرش ،وارد دنیای ساخت و ساز شد.
دونالد سه بار ازدواج کرده است .همسر اولش اهل
جمهوری چک بود ،همسر دومش آمریکایی بود.
مالنیا ،همسر فعلی اش ،اهل اسلوونی است.
در سال  ،۲۰۰۴اجرای برنامه  Apprenticeیا
کارآموز در شبکه تلویزیونی  NBCرا به دونالد
سپردند .همین برنامه ،از او یک ستاره تلویزیونی
ساخت.
در این برنامه ،عالقمندان به تجارت برای استخدام
شدن در یکی از شرکت های زیرمجموعه ترامپ ،با

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
 18تا  24نوامبر( 28آبان تا  4آذر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آثار روح اهلل خالقى در شركت كتاب موجود
جمعه  28آبان 18/نوامبر
است
 1394خورشیدی ( 2015میالدی
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور
زادروز اردشير كامكار ،نوازنده كمانچه
صدا و سیما در سن  95سالگی.
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
قتل دكتر مجيد شريف ،نويسنده ،مترجم ،و فعال او حدود  75سال فعالیت هنری را در کارنامه
هنری خود دارد .وی متولد  1299در شهر مشهد
سياسى (از سرى قتلهاى زنجيرهاى)
دکتر مجید شریف در سال  ۱۳۶۲از ایران بود.
خارج شد و حدود  ۱۲سال در فرانسه زندگی
دوشنبه  1آذر 21/نوامبر
میکرد .او در آبانماه  ۱۳۷۴به ایران بازگشت و
سه سال بعد ،در آبانماه  ۱۳۷۷به قتل رسید .وی
در اطالعیهای که به مناسبت بازگشتش به ایران  1306خورشيدى (  1927ميالدى)
نوشته بود ،علت تصمیماش به بازگشت را چنین زادروز بيژن جاللى ،شاعر
ذکر کرده بود« :مرگ یا زندان ،باید بروم ،خانه  1334خورشيدى (  1955ميالدى)
دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه
طبیعی من آنجاست».
در صبح روز  ۲۸آبان  ۱۳۷۷مجید شریف اعضاى فداييان اسالم
درحالی که با لباس گرمکن برای ورزش از خانه  1336خورشيدى (  1957ميالدى)
مادرش در یوسفآباد خارج شده بود ،به خانه زادروز ايرج بسطامى ،خواننده موسيقى سنتى
بازنگشت .جسد او در خیابان انداخته شد و آثار ايرج بسطامى در شركت كتاب موجود است
نزدیکان او  -شش روز بعد  -در بعدازظهر روز  1338خورشيدى (  1959ميالدى)
 ۴آذر  ۱۳۷۷جسد او را در پزشکی قانونی تهران انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و
شناسایی کردند .پزشکی قانونی علت مرگ را فرح ديبا
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
«نامعلوم» تشخیص داده بود.
صدور نفت ايران روزانه  550هزار بشكه
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار سرلشكر منصور مزين ،در افزايش يافت
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
سن  106سالگى در شمال كاليفرنيا.
وى از بانيان ارتش جديد و آخرين رجل از ترور پروانه فروهر (اسكندرى) و داريوش
دوران قاجار بود كه با سه پادشاه ازنزديك كار فروهر ،فعاالن سياسى توسط مأموران وزارت
رژيم اسالمى
كرده بود.
قتلهای زنجیرهای،که داریوش و پروانه فروهر
هم در خالل آن کشته شدند ،به قتل برخی از
شنبه  29آبان 19/نوامبر
شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد رژیم
استبدادی جمهوری اسالمی در دهه هفتاد
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
درگذشت حسن پيرنيا (مشيرالدوله)  -خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته
میشود که به گفته برخی منابع با صدور فتوی
سياستمدار ،عالم و اديب
كتاب تاريخ ايران باستان ،تاليف مشيرالدوله توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت
اطالعات در زمان وزارت علی فالحیان (وزیر
درشركت كتاب موجود است
اطالعات دوران ریاستجمهوری هاشمی
 1319خورشيدى (  1940ميالدى)
رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر
زادروز محمدعلى سپانلو ،شاعر و پژوهشگر
آثار محمدعلى سپانلو در شركت كتاب موجود اطالعات در دولت محمد خاتمی) صورت
گرفت.
است
كتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
ازانتشارات شركت كتاب
زادروز شهرام صولتى ،خواننده موسيقى پاپ
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
سه شنبه  2آذر 22/نوامبر
زادروز مريم حيدرزاده ،نويسنده ،شاعر و ترانه
سرا
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت منوچهر آتشى شاعر ،بر اثر جراحى زادروز جالل آل احمد ،قصه نويس
كليه وبيمارى قلبى در بيمارستان سينا در تهران .آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود
مجموعه شعرهاى او آهنگ ديگر ،آواز خاك ،است
ديدار در فلق ،وصف گل سورى ،گندم و گيالس 1305 ،خورشيدى (  1926ميالدى)
زيباتر از شكل قديم جهان ،چه تلخ است اين درگذشت درويش خان از بنيانگذاران موسيقى
نوين ايران بر اثر حادثه رانندگى
سيب ،حادثه در بامداد ...،
كتاب مجموعه آثار منوچهر آتشى در شركت  1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز ويگن دردريان ،خواننده موسيقى پاپ
كتاب موجود است
و بازيگر
آثار ويگن در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته
یکشنبه  30آبان 20/نوامبر
به شركت كتاب موجودند
 1312خورشيدى (  1933ميالدى)
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
زادروز على شريعتى ،نويسنده و متفكر مذهبى .
درگذشت روح اهلل خالقى  -موسيقيدان

 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان)،
استاد تار و سه تار
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
انتشار نخستين شماره مجله «نمايش»
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز
 1364خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشت غالمحسين ساعدى ،قصه و
نمايشنامهنويس در پاريس
آثار غالمحسين ساعدى در شركت كتاب
موجود است.

چهارشنبه  3آذر 23/نوامبر

 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
دريافت وام  17ميليون دالرى از آمريكا ،از
طريق بانك صادرات ايران
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
زادروز كيهان كلهر ،نوازنده كمانچه و آهنگساز
آثار كيهان كلهر در مركز موسيقى و فيلم ايران
وابسته به شركت كتاب موجودند
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت مصطفى مصبا ح زاده ،پدر روزنامه
نگارى نوين ايران ،مؤسس روزنامه كيهان،
سناتور ،مؤسس مدرسه عالى علوم ارتباطات ،پايه
گذار دانشكده روزنامه نگارى ،بنيان گذار روزنامه
كيهان لندن ،در سن  97سالگى در كاليفرنياى
جنوبى در امريكا.

پنجشنبه  4آذر 24/نوامبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز آذر حكمت شعار(دهقان) ،از پيشكسوتان
بازيگرى در تأتر و سينما
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
درگذشت جبار باغچهبان ،پدر فرهنگ كر و
اللها
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
اميرعباس هويدا ،نخست وزير ،بزر گترين رقم
بودجه تاريخ ايران (تا آن زمان) را به مجلس داد.
(  1089ميليارد ريال)
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت منوچهر اقبال ،رييس هيأت مديره و
مدير عامل شركت ملى نفت ايران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
زخمى شدن حدود  180تن از افراد پليس آلمان
و  200تن از دانشجويان ايرانى درآلمان ،در
تظاهرات دانشجويان كنفدراسيون
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت اسماعيل شاهرودی « آينده» شاعر
معاصر
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت مرتضى مميز پدر گرافيك ايران در
سن  69سالگى به علت ابتال به بيمارى سرطان در
بيمارستان آبان تهران.
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت بابك بيات ،آهنگساز معروف ايران،
در سن  60سالگى به دليل نارسايى كبدى در
تهران.

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.

یک گام...

«هر یک از ما با عجله کار میکرد تاکتک نخورد .به من گفته بودند هر نشانی از کتک که بر
صورتت به جا بماند یک گام به مرگ نزدیکتر میشوی .مارتین را دیدم .ورم بزرگی د،ی
پیشانیاش بود .در همان مسیری که بودم به دویدن ادامه دادم .او هم در مسیر خودش .در همان
حالی که از کنار دو مأمور اساس آلمانی به دو میگذشتیم ،یکی با خنده به دیگری گفت ،این
یهودیها را ببین ،چه برای کارشان مایه میگذارند! خیال میکنند قرار است زنده بمانند!»

دویدن

«مدام میدوی ،با تمام سرعت
اگر بایستی مردهای
دویدن یعنی زندگی!»
امیلی برنستاین
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پیشبینی هوا

GLENDALE

				SAN FERNANDO VALLEY

LOS ANGELES

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

08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از جمعه  18نوامبر 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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نگاهی به نیمه پنهان:

چراآمریکاترامپرابرگزید؟

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

خبرگزاری ایرانشهر

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

میخواهیم بزرگترین رازِ
کنونی امریکا را رمزگشایی
کنیم:
انگیزۀ هواداران دونالد ترامپ
ریاست جمهوری منتخب
امریکا از انتخاب او چیست؟
به این علت آن را «راز»
میخوانم که طبقۀ کارگر سفیدپوستی که بدنۀ اصلی پایگاه
هواداران ترامپ را تشکیل میداند و در نهایت او را به
ریاست جمهوری رساندند ،با تعدادی شگفتانگیز در
اجتماعات حضور یافتند و استادیومها و آشیانۀ فرودگاهها
را پر کردند؛ اما رویهمرفته ،دیدگاههای آنها را در
روزنامههای معتبر ندیدیم .حتی در صفحۀ نظرات روزنامه
های بزرگ دقت زیادی به خرج داده شد تا دیدگاههای
تقریب ًا هر نوع گروه جمعیتی را منعکس کنند؛ اما دائم ًا
«کارگران یقهآبی» را نادیده گرفتند.
دیدگاههای طبقه کارگر برای این دنیا چنان بیگانه است که
وقتی نیک کریستوف ،مقالهنویس روزنامۀ نیویورکتایمز،
میخواست با یکی از هواداران ترامپ مصاحبه کند.
شخصی ساختگی درست کرد و از زبان او به پرسشهای
خود پاسخ داد.
اگر اعضای طبقۀ متخصص بخواهند طبقۀ کارگر را درک
کنند ،روش سنتی این است که با کارشناسان صاحبنظر
در موضوع مشاوره کنند .وقتی از این صاحبنظران
دربارۀ جنبش ترامپ میپرسیم ،همۀ توجه خود را به
یک اتهام عمده معطوف میکنند :تعصب .میگویند فقط
ِ
اندازی چنین جنبشی را داشت .این
نژادپرستی تواناییِ راه
پدیده همچون توفان تورنادو که انبوه خانههای اعیانی
را درمینوردد ،ساختار موروثیِ حزب جمهوریخواه را
درمینوردد و شکست آمریکاست.
خودِ ترامپ شاهد و سندی عالی برای این یافته است.
اودر دوران تبلیغات انتخاباتی اش به منتقد درشت گویی
میماند که بهنحوی نظاممند بهسراغ فهرست گروههای
قومی امریکا رفته و تک ِ
تک آنها را آزرده بود.
خودش گفت که قصد دارد میلیونها مهاجر فاقد مدرک
اقامت را اخراج کند.
میخواهد سفر مسلمانان به ایاالت متحده را ممنوع کند.
رهبران زورگو و دیکتاتورهای زیادی را تحسین کرد
و حتی نقلقولی از موسولینی را نیز در توییتر بازنشرداد.
این مو طالیی نه چندان محبوب برای روشنفکران در
میا ِن طیف وسیعی از متعصبان توانست حمایت پرشور
عمدۀ نژادپرستان و نیز حمایت آمیزهای 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 ازایندست
مسائل جنونآمیز و تکاندهنده میدانستند .ترامپ بهظاهر
ِ
محرک پایگاه
فردی نژادپرست بود؛ پس قاعدت ًا باید
هواداران ترامپ ،نژادپرستی باشد.
تیمتیایگان،مقالهنویسروزنامۀنیویورکتایمز،نژادپرستیِ
ترامپ را فقط از چشم همین مردم میبیند« :هواداران
دونالد ترامپ بهخوبی میدانند که او مدافع چیست :مدافع
تنفر از مهاجران ،برتری نژادی و رعایتنکردن نزاکت اولیه
که عامل پیوستگی جامعه است».
تقریب ًاهرروزماجراهاییعجیبازحماقترأیدهندگان
به ترامپ در رسانهها منتشر میشد .شمار مقاالتی که
طرفداران ترامپ را به تعصب متهم میکرد ،اگر نگوییم
چندینهزار ،به چندصدتا میرسید .در جمع نویسندگان،
از هر گروهی که بودند ،این مقاالت وجود داشت .از
محافظهکارانگرفتهتالیبرالهاوحتیکارشناسانبیطرف!
حتی تیتر یکی از مقاالت هافینگتنپست بهصراحت
عنوان کرد« :ترامپ برندۀ «سهشنبۀ بزرگ» شد؛ چون امریکا
نژادپرستاست».
یکی از گزارشگران نیویورکتایمز از طریق تطبیق نقشۀ
طرفداران ترامپ با جستوجوهای نژادپرستانه در گوگل
نشان میداد که هواداران ترامپ چقدر متعصباند« :همه
میدانند که شوروشوق هواداران ترامپ چیزی نیست
ِ
ماهیت امریکاییان سفیدپوستی که از
جز افشای جاهالنۀ
حضور یک سیاهپوست در کاخ سفید به خشم آمدهاند.
جنبش ترامپ پدیدهای یکنواخت و موجی گسترده از تنفر
نژادی است».
***
بعد از پیروزیاش در انتخابات با اینکه دلم میخواست
هیالری رییس جمهور شود ،به شخصه تصمیم گرفتم تا
چند ساعت از سخنرانیهای ترامپ را شخصا تماشا کنم:
مردی را دیدم با سخنان طوالنی و ماللآور ،الفزن و
تهدیدگر که حتی وقتی معترضانش را از محل سخنرانی
او بیرون میرانند ،نگاهی مغرورانه به خود میگیرد .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 سخنرانیهایی که
دیدم ،ترامپ بخش زیادی از وقت خود را صرف صحبت
دربارۀ موضوعی کام ً
ال قانونی میکرد .این موضوع را حتی
میتوان مسئلهای چپگرا دانست .دونالد ترامپ دربارۀ
تجارت سخنرانی کرد .در واقع اگر بخواهیم بر اساس
زمانی که ترامپ صرف صحبت درباره تجارت میکند،
دربارهاش قضاوت کنیم ،شاید بتوان گفت که بزرگترین

و یگانه دغدغۀ او تجارت است؛ نه برتری سفیدها و نه
حتی برنامه او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک که
شهرت سیاسیِ اولیهاش را مدیو ِن آن است.
به نظر میرسد این مسائل فکرش را مشغول کردهاند:
معامالت آزادِ ویرانگری که رهبران ما انجام دادهاند
و شرکتهای بسیاری که تأسیسات تولید خود را به
سرزمینهایی دیگر منتقل کردهاند و تماسهای تلفنیای
که قصد دارد با مدیران ارشد آن شرکتها برقرار کند و
به وضع تعرفههایی سنگین تهدیدشان کند ،مگر اینکه به
ایاالتمتحدهبازگردند.
ترامپ رؤیای خود را با ایدۀ دیگری که مطلوب
چپگراهاست ،شاخ و برگ داد؛ اینکه تحت رهبری او،
ِ
گذاری رقابتی خواهد کرد.
دولت در صنعت دارو قیمت
او تعجب میکند که در این حوزه «ما بهصورت رقابتی
قیمتگذاری نمیکنیم!» این واقعیتی دیگر است و البته
برنامهای بیارزش و افسانهای که دولت جرج دابلیو .بوش
به ارمغان آورده است.
موافقانش میگفتند« :ازآنجا که ترامپ خودش بسیار
ثروتمند است ،تحت نفوذ البیگران تجاری و کمکهای
مالی قرار نمیگیرد .همچنین ازآنجا که این معاملهگ ِر نامدار
ِ
قدرت فاسدکنندۀ تأمین مالی در مبارزات انتخاباتی
به
وابسته نیست ،میتواند از طرف ما معامله کند و این خود
امری «خوب» است ،نه «بد» » .و ترامپ با بیان اینکه از
حقوق ریاست جمهوریاش 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 سخنرانیها تعجبم را برانگیختند؛ چون به
یاد ندارم که در گزارشهایی که در ماههای اخیر دربارۀ
ترامپ خوانده بودم ،از تجارت حرف زیادی به میان آمده
باشد .حتی بیبیسی بعد از پیروزی مستقیما رفت سراغ
آتالنتیک سیتی تا نشان دهد تاج محل ترامپ چگونه به
شهری متروکه تبدیل شده ،سرنوشتی که گویا میخواست
بگوید حاال در انتظار همه آمریکاست.
***
تجارت مسئلهای است که امریکاییها را بر اساس
وضعیتاجتماعیاقتصادی،چندقطبیمیکند.ازنظرطبقۀ
متخصص که شامل اکثر چهرههای رسانهای ،اقتصاددانان،
صاحبمنصبان واشینگتننشین و متنفذان دموکرات
میشود ،خوبی و شکوه ِ آنچه که «تجارت آزاد» مینامند،
چنان روشن است که نیازمند هیچگونه توضیح و تحقیق
یا حتی تفکر نیست .رهبران جمهوریخواه و دموکرات
در این باره اتفاقنظر دارند و هیچچیز نمیتواند آنها را از
رؤیایی که از درس مبانی اقتصاد در ذهن دارند ،منصرف
کند.
از نظر هشتاد یا نود درصد باقیماندۀ امریکا ،تجارت
معنایی بسیار متفاوت دارد .قیمت هایی که همیشه میل به
صعود دارند و توصیف های زه ظاهر علمیس و رسانهای
که هیچ پمپ بنزینی حاضر نیست با آنها یک گالن بنزین
به تو بدهد.
آنها که اتفاقا خیلی از ما هم جزوشان هستیم میگویند
فاصلهای معنادار بین علم اقتصاد در بیان متخصصان
رسانهای و تجربه واقعی آن در شهرهای این کشور وجود
دارد.
***
حاال دلیل خاصی برای تردید در نژادپرستبودن دونالد
ترامپ دارم .آیا او یک نژادپرست است یا بهگفته جان
اُلیور ،کمدین انگلیسی ،وانمود میکند که نژادپرست است.
پیروزی ترامپ را میتوان به روشی دیگر نیز تفسیر کرد.
نقشۀ طرفداران ترامپ ممکن است با جستوجوهای
نژادپرستیدرگوگلمطابقتداشتهباشد؛اماباصنعتزدایی
و نومیدی و نقشۀ فالکت اقتصادی مطابقت بیشتری دارد.
«اینها را اجماع سیسالۀ واشینگتن دربارۀ بازار آزاد،
برای بقیۀ امریکا به ارمغان آورده است».
ترامپ در سخنرانیهایش روی موضوع شرکت
َکریِر(شرکتی از شیکاگو که برای ادامه حیات اقتصادی
به مکزیک مهاجرت کرد) زیاد تأکید میکند .این داستا ِن
او دربارۀ خشم اقتصادی به داستان نژادپرستیاش میماند.
بیتردیدبسیاریازهوادارانترامپمتعصباند؛امابسیاری
دیگر احتماالً مشتاقانه به آیندۀ او امیدوارند .آنان در انتظار
رئیسجمهوری هستند که حرفهایش جدی است.
ی را محکوم میکند و قول
وقتی توافقنامههای تجار 
میدهد 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 مهمترین واقعیتی اشاره میکنم که این نکته
را تأیید میکند:
تا پیش از پیروزی وقتی مردم با هواداران سفیدپوست
ترامپ از طبقۀ کارگر صحبت میکردند ،بهجای آنکه فقط
به چیزی که میگویند ،فکر کنند ،به این نتیجه میرسند که
دغدغه اول این افراد ،اقتصاد و جایگاهشان در اقتصاد است.
در اینجا به مطالعهای اشاره میکنم که اخیرا گروه
«امریکای کارگر» ،شاخه اقدام سیاسیِ فدراسیون کارگران

امریکا( ،)AFL‑CIOمنتشر کرده است .طی این
مطالعه ،از  ۱۶۰۰رأیدهنده از طبقه کارگر سفیدپوست در
حومههای کلیولند و پیتسبرگ مصاحبه گرفته شده است.
بررسیها نشان میداد که حمایت از دونالد ترامپ در بین
این افراد تقویت شده بود؛ حتی در بین کسانی که خود را
دموکرات معرفی می کردند.
امادلیلآنهاایننبودکهدلشانبرایدیدنرئیسجمهوری
نژادپرست در کاخ سفید تنگ شده است .آنها در ترامپ
خصوصیتی محبوب یافت ه بودند و آن طرز برخورد او و
بیان صریح و بیپردهاش بود .درباره مسائل موجود باید
گفت که مسئله «مهاجرت» از نظر این رأیدهندگان در
درجۀ سوم اهمیت قرار داشت و از مسئله شماره ِ
یک آنها
یعنی «اقتصاد و اشتغال» با فاصله استاده بود.
کارن نوسبام ،مدیر اجرایی «امریکای کارگر» در توصیف
یافتههای تحقیق مذکور میگوید« :مردم خیلی بیشتر از
آنکهمتعصبباشند،وحشتزدهاند».
این نظرسنجی «چیزی را که همیشه میشنیدیم ،تأیید
میکرد :مردم دیگر خسته شدهاند .مردم رنج میکشند.
مردم خیلی نگراناند که بچههایشان آیندهای نخواهند
داشت و هنوز اوضا ِع رکود کامال بهبود پیدا نکرده و هنوز
هم هر خانوادهای بهنحوی از آثار رکود رنج میبرد».
وقتی نظر تام لواندوفسکی رئیس و رهبر متفکر «شورای
ت ِوین
مرکزی کارگران شمال شرق ایندیانا» در شهر فور 
را دربارۀ هواداران طبقۀ کارگری ترامپ پیگیری میکنم،
پاسخ صریحتری داد .او دربارۀ هوادارانی که میشناخت،
گفته بود« :این افراد نژادپرست نیستند؛ حداقل میتوان
گفت نژادپرستیِ این افراد بیشتر از دیگران نیست .وقتی
ترامپ دربارۀ تجارت صحبت میکند ،ما به دولت کلینتون
فکر میکنیم 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
چپگرا در سراسر دنیا بهمنظور پیشرفت و بهبود وضعیت
کارگران تأسیس شدهاند؛ اما حزب چپ ما در امریکا ،یعنی
یکی از دو حزب انحصاری ما ،از مدتها پیش تصمیم
گرفته که به دغدغههای این طبقه پشت کند و خود را به
تریبون طبقۀ متخصص روشنفکر تبدیل کند؛ یعنی همان
«طبقۀ خالق» که دست به خلق چیزهای مبتکرانه مثل
اوراق بهادار و برنامههای گوشی هوشمند میزند».
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 ،دموکراتها به این نتیجه
رسیدند که قشر کارگری که حزب در گذشته به آنها
اهمیت میداد ،دیگر جایی برای رفتن ندارند .حزب دیگر
نیازی به شنیدن حرفهای آنها نداشت.
پس حرف لواندوفسکی و نوسبام برای هرکسی که ذرهای
فراتر از مناطق محصورِ هر دو ساحل قدم گذاشته ،باید
روشن باشد .انجام معامالت تجاری بدون بررسی مناسب
و کمکهای سخاوتمندانۀ بانکی و سود تضمینشده برای
شرکتهای بیمه و جبراننشدن خسارت برای مردم عادی:
این سیاستها تأثیر بدی از خود به جا میگذارند.
بهگفتۀ ترامپ« ،ما چین را بازسازی کردهایم؛ اما کشور
خودمان در حال متالشیشدن است .زیرساختهای ما
از هم میپاشد ...فرودگاههای ما شبیه فرودگاههای جهان
سوم شده است».
سخنان ترامپ واکنش شدید عامۀ مردم را علیه لیبرالیسم
برمیانگیزد که بهتدریج در طول چندین دهه شکل گرفته
و حاال کاخ سفید را نیز اشغال کرده است .و سراسر جهان
وظیفه خواهند داشت تا ایدههای دیوانهوار آن را جدی
بگیرند.
به خودم میگویم با اینکه به نوبه خود به عنوان یک
شهروند ساده ایرانیآمریکایی با یک رای نیم بند که دادن
و ندانش در کالیفرنیا راه به جایی نمیبرد ،شاید اهمیتی
در تعیین سرنوشت این کشور نداشته باشم ،اما از منظر
ایدئولوژی لیبرالیستیکه از آن حمایت می کنم ،هنوز هم
نمیتوانم خود را با این مسئله رودررو کنم .ما بله همه
ِ
مسئولیتظهور
نمیتوانیمبپذیریمکهمالیبرالهابخشیاز
این پدیده را به عهده داریم.
مسئولیت ناکامیِ میلیونها نفر از طبقۀ کارگر ،مسئولیت
ِ
محرومیت شهرهای آنها و زندگی قهقراییشان(.که
چه بسا خود ما هم بخشی از همین کارگران ،شهر ها و
فالکتشانهستیم).
چهرهای که رسانهها از ترامپ ساختند این روزها
منتقدانش (از جنس فرزندان کارگرانی که در اسارت
تحصیالت عالیه آمریکایی گرفتار هستند) را به خیابانها
آورده است و مرا هم وا داشته تا به جای تحصن در مقابل
ساختمان  CNNدر بلوار سان ست ،بنشینم خانه و در
آرشیو  CNNاز نو به بریکینگ نیوزهایی نگاه کنم که
در همه این سال گذشته همین غول سرخ رنگ رسانهای
درباره ترامپ صادر کرد .از روزی که با تدکروز روی
رینگ بوکس بودند تا تمرکز روی واژه  WRONGدر
مناظرهاش با هیالری دوست داشتنی من که آرزو می کردم
که رییس جمهور شود.
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نقد و نظر:

پرستو فروهر از آلمان به زندان اوین احضار شد

فرشته قاضی:
پرستو فروهر که ساکن کشور آلمان است هر سال
همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران سفر
میکند و برای دادخواهی و دادرسی عادالنه در
پرونده قتل والدینش تالش میکند .دستگاههای امنیتی
جمهوری اسالمی اما تا کنون هرسال از برگزاری
مراسم بزرگداشت برای قربانیان قتل های زنجیره ای
جلوگیری کردهاند.
امسال اما پرستو فروهر پیش از سفر به ایران به
دادسرای اوین احضار شده است .او میگوید« :این
احضاریه بار اول است که از این نهاد قضایی خاص
که دادسرای شهید مقدس در اوین است برای من
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 میخواستند
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 پروندهای که وجود دارد
چیست».
خانم فروهر از فشارهایی می گوید که مدت هاست
متوجه او است« :مدتی است فشارهای عجیب و
غریبی بر روی خودم و محیط اطراف خودم حس
میکنم .به لحاظ شغلی ،فشار را بر من افزایش دادهاند.
هر از چند گاهی در ایران ،کارهای هنری ام را عرضه
میکردم حاال شاید برطبق شرایطی که آنجا حاکم
است همه کارها نه ،ولی بعضی کارها را میکردم .با
چنان شدت و حدتی در اسفند سال گذشته ممنوع
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 میکند و میگوید« :من میدانم برای برخی
خانوادههایی که اعضای خانودهشان را در سرکوبهای
سیاسی از دست دادهاند 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 نمونههای مختلف».
منصوره بهکیش از اعضای گروه مادران پارک الله
(مادران عزادار) است که  ۶عضو خانواده اش در دهه
 ۶۰در 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 میگوید که همه این مسائل در کنار هم برای
منصرف کردن او از دادخواهی است .او توضیح
میدهد« :دو دستبردی که به خانه پدر و مادرم در سال
گذشته زده شده واقعا شرایط ویژه ای داشته ،بدون
چشم پوشیهایی ممکن نبوده در آن بافت شهری که
خانه در آن قرار دارد چنین دستبردهایی توانسته باشد
به آن زده شود».
اما با گذشت بیش از  ۱۸سال از قتلهای سیاسی
پاییز  ۷۷در ایران و در حالی که حکومت جمهوری
اسالمی ایران با معرفی یک “گروه خودسر” در وزارت
اطالعات تالش کرد از این قتلها خود را تبرئه کند،
چرا چنین رفتارهایی با خانوادههای قربانیان قتلها
صورت می گیرد؟
پرستو فروهر میگوید« :شاید از همان جا ناشی
میشود برای اینکه وقتی که آن موج اعتراض در
جامعه پدید آمد و واکنش صحیحی دستگاه حاکمه
نسبت به موج اعتراض نشان داد و چیزی که واقعا
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
حال یک روندی پدید آوردند و تحمیل کردند که
رسیدگی قضایی صحیح انجام نشود .دستگاه قضایی
در واقع یک پرونده پوشالی و یک دادگاه نمایشی
برپا کرد و تنها کسانی را که مامور اجرای قتل ها
بودند به محاکمه کشید بدون اینکه به بستر فکری و
سازمانی این قتلها رسیدگی بکند ،بدون اینکه آمران
و دستور دهندگان این قتلها را حتی اشاره کند و
پیگیری کند چه برسد به اینکه به دادرسی بکشد.

بنابراین یک مسیر منحرفی را تحمیل کردند .منتهی
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 خواستهای است که طلب جامعه است و هنوز
مسئوالن به پاسخگویی به این طلب تن ندادند».
پرستو فروهر می گوید که علیرغم فشارها و
احضاریهای که برای او فرستادهاند 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 کردهام خواهم
ایستاد ،درست بوده و هیچ کجا بدون دلیل و مدرکی
که از خود آن پرونده (پرونده قتلها) بوده حرفی
نزدهام .همیشه مستدل بوده آنچه که گفتهام و روی
این حق ایستادگی خواهم کرد همین طور که تا اینجا
ایستادهام .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 گاهشان بگیرم اگر
چه که در طی تمام این سالهای 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 نردهها هم می شود خاطره کسانی که
برای آزادی ،جانشان را از دست دادند گرامی داشت،
امیدوارم که این اتفاق امسال هم بیفتد».
داریوش و پروانه فروهر در اول آذر  1377در تهران
و در جریان قتلهای زنجیرهای کشته شدند.

 -5هزار كيلو  -نوشته شده  -رنگ ناخن  -نفس خسته
افقي:
 -6جامه صافكن  -كيميا
 -1گرما درماني  -آتش نشاني
 -7رفيق تركي  -گشايش در كار  -سبزي ساالد
 -2اليق و درخور  -هنگام  -در دل افكندن
 -8از شهرهاي خراسان  -از تنقالت
 -3انابت  -اجاق  -واحد پول ويتنام
 -9معلم زن  -قوم آتيال  -نمك نشناس
 -4رهن  -دين دار  -زيركي
 -10كاخي در پاريس فرانسه  -نغمه
 -5قافله  -باز شكاري
 -6مزه خرمالو  -كام دهان  -از شهرهاي سمنان  -11 -نت چهارم  -برداشت محصول  -دوستان  -سوغات
اصفهان
چاي انگليسي
 -12دشمن سخت  -ميوه تنبل  -مير  -تاب و توان
 -7اوضاع جوي  -تير و كمان رستم  -پايتخت اتريش
 -13از حواریون  -امروز تازي  -پافشاري و اصرار
 -8ني ميانتهي  -به اندازه  -لوله تنفسي  -بريدن رگگردن
 -14تصديق آلماني  -مجسمه  -سنگ سخت
 -9محموله  -نگاه دزدانه  -از گلها
 -10ميوه نيكو  -از شهرهاي مركزي  -شهر رازي  -پسوند  -15عمومي  -جاني
شباهت
حل جدول شماره گذشته
 -11فراهم  -كشور نوشابه نارنجی رنگ معروف
 -12دهان جنين  -مركز عدسي  -طالع
 -13سالح آرش  -پسر مازندراني  -پارچه تبليغاتي
 -14ترس  -رقيب خانمها!  -نوشين
 -15ببر فرانسه  -تقويم و سالنامه

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 :
 -1نام قديم شهر گنبد كاوس  -پايتخت تايلند
 -2همراه و ياريگر  -انگشت گواهي  -آرزوها
 -3كتاب الكترونيكي  -دوستي و محبت  -همسويي تفكر
 -4قمر  -پژمردگي  -رفوزگي  -ظاهر عمارت
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همگام با انتخابات:

سنتمایکلقربانییکسلفیمضحک

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  ۱۸میالدی برخورد و آن را واژگون کرد.
نه این خبر تکراری نیست .اگر به نظرتان می آید که
این خبر را قب ً
ال 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 غیر قابل تعمیر است .مقامات دولتی پرتغال نیز اعالم جرم تخریب اموال عمومی شهر محکوم شود.
نوشته «این قیمتی است که برای ورودی مجانی در اولین کردند که در حال بررسی این حادثه هستند .اگر فردی که عالوه بر نداشتن نگهبان به اندازه کافی ،گرفتن عکس
به این مجسمه آسیب رسانده ،دستگیر شود ،احتمال دارد سلفی ،به یکی از نگرانی های خیلی از موزه های جهان
یکشنبه ماه باید پرداخت».
مقامات موزه تصویب کردند که مجسمه «سینت مایکل» همانند کسی که به مجسمه ایستگاه روسیو صدمه زد ،به در آمده است.

میشل اوباما در مجله مشهور ووگ

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  ،۲۰۱۶تمام 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.
پس از پیروی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا و آغاز موجی از اعتراضات به انتخاب
او ،برخی نگاه خود را به انتخابات سال  ۲۰۲۰دوختند و

پیشنهاد دادند میشل اوباما برای ریاست جمهوری نامزد
شود.
البته میشل اوباما بارها گفته که قصد ندارد فعالیت سیاسی
داشتهباشد.
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
عاشقششد».
داخل مجله ،عکسهای بیشتری از خانم اوباما چاپ
شده که پیراهن سیاه مارک ورساچی به تن دارد؛ همینطور
عکسهایی که انی لبوویتز ،عکاس مشهور آمریکایی از او
گرفتهاست.
مقاله ووگ که پیش از اعالم نتیجه انتخابات ریاست

پرچمدار اصلی گوشیهای گوگل در کمتر از یک دقیقه
هک شد و هکر هم توانست  ۱۲۰هزار دالر جایزه بگیرد.
البته این مشکل توسط شرکت سازنده در کمتر از ۲۴
ساعت حل شد.
شرکت گوگل  ۱۴مهر ماه گذشته  ۵-اکتبر -گوشیهای
جدید این شرکت که اچ تی سی ساخت آنها را بهعهده
دارد را رونمایی کرد .پیکسل نام اولین پرچمدار
اختصاصی گوگل است .عالوه بر این مدل ،گوگل
پیکسل ایکس ال نیز رونمایی شد .یکی از روشهای
مرسوم برای شناخت گپها یا پیدا کردن حفرههای
امنیتی در وسایل ارتباطی ،سپردن آنها به هکرها برای
هک کردن این دستگاههاست.
گروهی از هکرهای «کاله سفید» با نام کیهو ( هکرهایی
که برای افزایش سطح امنیت سیستمها دست به نفوذ
میزنند) توانستند گوشی گوگل پیکسل را در مدتی کمتر
از یک دقیقه هک کنند .این کار در جریان مسابقهای که
میان هکرها در کره جنوبی برگزار میشود ،انجام شد.
این تیم هکری که هک کردن گوگل پیکسل را انجام
داده ،توانسته است از حفرهای امنیتی بهره ببرد که امکان
میدهد به شکل از راه دور گوشی را کنترل کنید .اگر
این حفره امنیتی که آن را روز صفر نامگذاری کردهاند،
در اختیار افرادی برای سو استفاده قرار بگیرد ،میتواند
عواقب خطرناکی به بار بیاورد .با شناسایی این حفره
و درواقع ضعف گوشیهای تازه رونمایی شده گوگل،
میتوان هر ک ِد دلخواهی را روی گوشی افراد اجرا کرد.
به این ترتیب دزدیدن اطالعات شخصی فرد ،دادهها و
هر آنچه درباره کاربر میتواند در اختیار دیگران قرار
بگیرد کامال در دسترس خواهد بود.
تیم هکری که توانست این حفره امنیتی گوشیهای
گوگل پیکسل را پیدا کند  ۱۲۰هزار دالر جایزه برد.
گوگل هم اعالم کرد ظرف  ۲۴ساعت پس از مشخص
شدن ایراد امنیتی گوشیهایش ،این مشکل را برطرف
کرده است.
گوگل اما پرچمدار خود را با چه مشخصات فنی روانه
بازار کرده است؟ پیکسل و پیکسل ال ایکس گوشیهایی
با ظاهری متفاوت و البته با سختافزاری بسیار قدرتمند

هستند که با لوگوی گوگل عرضه میشوند .پیکسل و
پیکسل ایکس ال دارای صفحه نمایش  ۵و  ۵.۵اینچی
هستند و هر دو از پردازندهی اسنپدراگون  ۸۲۱در کنار
 ۴گیگابایت رم بهره میبرند.
وزن پیکسل  ۱۴۳گرم و پیکسل ایکس ال  ۱۶۸گرمی
است .نمایشگر پیکسل  ۵اینچی دارای رزولوشن ۱۰۸۰
در  ۱۹۲۰و نمایشگر پیکسل ایکس ال  ۵.۵اینچی با
رزولوشن  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰پیکسل است .هر دو گوشی
سیم کارت نانو میخورد .ضمن اینکه هر دو گوشی
گوگل مجهز به گوریال گلس  ،۴اندروید نوقای  ۷.۱که
جدیدترین است ،پردازنده اسنپ دراگون با معماری ۴
هستهای و گرافیک آدرنوی  ۵۳۰هستند .حافظه داخلی
این دو گوشی گوگل  ۳۲یا  ۱۲۸گیگ است و  ۴گیگ رم
یا حافظه موقت دارند.عالوه بر این اسالت برای افزودن
حداکثر  ۲۵۶گیگ حافظه جانبی وجود دارد .پیکسل
و پیکسل ایکس ال دوربین  ۱۲مگاپیکسلی اصلی و ۸
مگاپیکسلی جلو دارند .همچنین از وای فای ،یو اس بی
تایپ سی ،حسگر اثر انگشت نیز برخوردارند .باتری
گوگل پیکسل غیرقابل تعویض و  ۲۷۷۰میلیآمپری
است و باتری گوگل پیکسل ایکس ال غیر قابل تعویض

جمهوری آمریکا تنظیم شده است ،امروز که نتیجه
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 .میتوانستم 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 نمیداند 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.

گوشیگوگلبهراحتیهکشد

خبرگزاری ایرانشهر

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

اما قویتر و  ۳۴۵۰میلی آمپری است .این گوشیها در
رنگهای سفید ،نقره ای ،آبی و مشکی تولید میشوند.
گوشی پیکسل با  ۳۲گیگا بایت حافظه داخلی۶۴۹ ،
دالر قیمت دارد که در بازار ایران با قیمتی حدود ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان فروخته میشود .این مدل با
 ۱۲۸گیگا بایت حافظه داخلی  ۷۴۹ ،دالر قیمت دارد و
در ایران با قیمتی در حدود  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
به فروش میرسد .گوشی گوگل پیکسل ایکس ال با ۳۲
گیگا بایت حافظه داخلی ،در بازارهای جهانی  ۷۶۹دالر
قیمت دارد و در ایران حدود  ۲میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
فروخته میشود .این گوشی با  ۱۳۲گیگا بایت حافظه
داخلی  ۸۶۹دالر است و در بازار ایران حدود  ۳میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان قیمت دارد.
شرکت آلفابت ،که مالک رسمی گوگل و شعبههای
دیگر آن است «پیکسل» را معرفی کرده است .پیسکل
قصد رقابت با بازار چهارصد میلیارد دالری آیفون،
ساخت شرکت اپل ،را دارد.
ریک استرلو ،مدیر بخش سختافزاری گوگل میگوید «
اگر ما بتوانیم در هر دو زمینه سخت افزار و نرم افزار با
هم کار کنیم ،میتوانیم نوآوریهای خیلی بهتری داشته
باشیم».
تا به حال سیستم عامل اندروید ،ساخت گوگل ،ابتدا
در تلفنهای ساخت شرکت نکسوس نصب میشد و
پس از آن توسط شرکت های دیگر مانند سامسونگ با
تغییراتی توسط این شرکت ها استفاده میشد .اما پیکسل
تماما توسط خود گوگل طراحی و توسط شرکت تایوانی
اچتیسی ،ساخته میشود.
البته با پیدا شدن چنین حفره امنیتی آن هم در چنین زمان
اندکی بیم آن میرود که در نرم افزار اندروید حفرههای
امنیتی باقی مانده باشد که کشف نشده باشند .در این
صورت تمام گوشیهای اندرویدی جهان در خطر هک
شدن قرار دارند.
در صورت هک شدن گوشی ،هکر میتواند به
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.
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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 میآوریم.
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آیا مجاهدین جانشین نایاکی ها در
وزارتخارجه خواهند شد؟

وجود نام برخی سخنرانان در گردهماییهای پیشین سازمان
مجاهدین خلق( )MEKدر پاریس ،در بین کاندیداهای احتمالی
وزارتخارجه آمریکا به احتماالت درباره جایگزینی مجاهدین به
جای نایاکیها در ساختار مشاورهای سیاست خارجی آمریکا
دامن زده است.
برخی جراید معتبر آمریکایی از جمله وال استریت ژورنال
و پس از آن خبرگزاری آسوشیتدپرس در این هفته گفتند:
«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
مینگرند».
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  MEKنام برده میشود.
با پررنگتر شدن احتمال انتخاب رودی جولیانی در روزهای
گذشته ،رسانههای آمریکایی به سراغ او رفتند تا درباره

احتماالت مطرح شده اخبار بیشتری به دست آورند .در نهایت،
روز دوشنبه در جلسه شورای سردبیری روزنامه «والاستریت
ژورنال» در واشنگتن ،جولیانی در پاسخ به این سوال که «آیا
ِس َمت وی به زودی به وزیر خارجه «تغییر خواهد کرد یا
خیر؟» ،این شایعات را رد نکرده و گفته «هیچکس نمیداند» .او
تاکید کرده جان بولتون هم میتواند گزینه مناسبی برای وزارت
خارجه آمریکا باشد.
«آسوشیتدپرس» نوشته ،بولتون هم سیاستمداری محافظهکار
و تندرو است که در سالهای گذشته مواضع جنگطلبانه داشته
ت او از بمباران ایران برای متوقف کردن
است؛ از جمله حمای 
دستیابی جمهوری اسالمی به سالحهای اتمی.
این مهم در حالی است که برخی کوشندگان سیاسی ایرانی
این نزدیکی را نقد کرده و میگویند در حالی وزارتخارجه از
نزدیکان به شورای ملی ایرانیان آمریکا( )NAICجارو خواهد
شد که گروهی دیگری از تمامیت خواهان سیاسی میکوشند 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 میکنند و برخی موافقان این گروه سیاسی ،آنها
را سازمان یافته ترین بخش اپوزسیون میدانند.
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