
 
 
 
 

انه رو را به عنوان نامزد خود 

 ش گرفت تا انتخابياط را پ

 يآقا ينيجانش يبرا جنگ عراق

نده ينمادن يبا يآقا، همان نده

ت يجذابچ يه يول كه ين دل

 مقابله با يبرا يزيجان انگ

بلكه  ، نبوده ياسيسم سيكالي

فرزند دو س، ين رو  خانم كماال هر

  .مددان آيبه م 

استمدار يك سي ييايفرنيسناتور كال

 اخذ مبالغ هنگفت ازدر سرشارش

مارس گذشته  ماهت ، كه قبالً در

س ، يبا خبر انتصاب خانم هر

 -دموكرات ها  يبا شكست فاحش در مبارزات مقدمات

است كه او  يون مرديدز را ميهمه چ

 يفكر م همه يار شبيبس نجاست كه هر دو

ارزش . سازدبهتر  يقدرآن را 
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  م چهره واشنگتن

انه رو را به عنوان نامزد خود يدن  ميجوزف با ٢٠٠٨باراك اوباما در سال 

اط را پيجانب احتكرد،  انتخاب ياست جمهوريمعاون ر

جنگ عراق مخالفو  وشريپ ،اه پوستيس يفرد

ندهينوامبر آ نبار اما، در ماهيا .اعتدال بخشد را

ن دليبه ا باشد  و يم ياست جمهوريام رقاحراز م

جان انگينماد ه جذاب تر كه ياسيگر سيك بازي ، الزم شد

يراد ن شخص نماديالبته ا . انتخاب شوددر كنارش 

ن رو  خانم كماال هرياز ا .باشد  ياجتماع »جذب«ست مظهر 

 يهودي ك يهمسر  و  يهند يگريو د  ييكا

سناتور كال ن خانميكه ا ارود  چر ينم يراه دور يانتخاب 

سرشارشو استعداد  بي اندازه يشخص يجاه طلب است كهمتعارف و فرصت طلب 

ت ، كه قبالً دريوال استر يشاخص ها). ١( باشد يمشهره خاص و عام 

با خبر انتصاب خانم هرصعود كرده بود سندرز را شكست داد،  يبرن، دن 

با شكست فاحش در مبارزات مقدماتكه  يم كه وياد آور شوي

همه چن خانم يا –د رك يريكناره گ يريگ ين راي

نجاست كه هر دويجالب ا. شود اشن يجانشده و به او فرصت داده تا 

آن را  تواند يم اصالحات يبا ست ، برخيكا زياست ، آمر

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

م چهره واشنگتنيترم
  

  يمينوشته سرژ حل

  ريترجمه مرمر كب

  

باراك اوباما در سال  يآقا كه يهنگام

معاون رسمت   يبرا

فرد يعني دموكرات ها

را و بوشيجورج دبل

احراز م يبرا دموكراتها

، الزم شدندارد يخاص

در كنارش باشد ب يرق

ست مظهر يبا يمتنها 

كايجامائ يكيمهاجر، 
  

 نيچن» جسارت«البته 

متعارف و فرصت طلب 

شهره خاص و عام اردرها يليم

دن يبا يكه آقا يهنگام

ي. افتيش يدوباره افزا

يسال گذشته قبل از اول

ده و به او فرصت داده تا يرا برگز

است ، آمر ميظكا عيآمر: دنكن



 
 
 
 

در برابر استبداد  يبرال دموكراس

خود  ياست جمهورياوباما در دو دوره ر

 نخواهند كرد كهادعا  ياطياحت

 البا ن روزياكه پس از م ياد آور شو

 يآقا يهشت سال بعد ، وقت. »

 تن سطحفباال ركاهش ه آنكدونالد ترامپ داد ، بچه ها بزرگ شدند بدون 

ز يجان انگيك هدف هيحداقل 

كه دموكرات ها آن را هتك  ينهاد

تو يترامپ را با بن يراً آقا

كنار نهادن رود  يانتظار م. )

 .ج كندي

از  ييرها بهكه  آنها. بازگرددبه واشنگتن 

 بي حرمت ، فرهنگ وگستاخ  ي

امر  نيا.كندبيشتري با آنها رفتار 

ز ين غرب  يو ارزشها »جهان آزاد

نه يگز ن كهيل اين دليم چهره واشنگتن، به ا
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برال دموكراسياز ل اش ينظام ياتحادها است و  انيآن الهام بخش جهان

اوباما در دو دوره ر يش از آقايكه ب تعهد نكرده اندس يدن و خانم هر

احت يبشدن با  در شب انتخاب  دست كم همانند او. 

اد آور شويو به فرزندان خود  ميخاطر بسپارروز را به  ن

»نهاد يبهبود رو به  ارهيساوضاع و  افتيكاهش  انوس ها 

دونالد ترامپ داد ، بچه ها بزرگ شدند بدون  يخود را به آقا

  .ده باشند

حداقل  ،رفت يراه دورنتوان  سيهر-دنيبا »طيبل«با رسد 

نهاد  يد  و پاك سازياز كاخ سف يس جمهور فعلي

راً آقاياز رهبران آنها اخ يكي . دانند يم و پارس يب فردي

)٣( »تلر استين هيپوت«معتقد بود كه نين چهمو ، اسه كرد

ج كنديدموكرات را بسدهندگان  يرانوامبر  ٣ بتواند روز

به واشنگتن  »يعاد« يجمهور سيئدوارند ريز امياروپا ن

يب يفرد ياست جمهوريكه تحت  رندارند ـ  يدي

بيشتري با آنها رفتار  هظمالحبا حد اقل موكرات د يس جمهوريرانتظار دارند 

جهان آزاد« يمعمول در مورد دموكراس يهاموعظه دهد تا 

م چهره واشنگتن، به اين ترميست از ايبا يما ما يآ حال 

  ؟ مي، خوشحال هم باشجهان را نابود سازد 
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آن الهام بخش جهان يها

  .كند يمحافظت م

   

دن و خانم هريبا يآقا

. دستاورد داشته باشند

نيام يتوان يما م« ): ٢(

انوس ها ياقرفتن سطح 

خود را به آقا ياوباما جا

ده باشنديدانوس ها را ياق

  

رسد  يبه نظرمهر چند 

يرون راندن رئيب  :دارد

فرديشده توسط  حرمت 

سه كرديمقا ينيموسول

بتواند روز، يمنفورب يرقن يچن

 
اروپا ن يتخت هاياكثر پا

يام  كايامر يوغ رهبري

انتظار دارند  ـ گشته زينتر

دهد تا  يدر ضمن اجازه م

حال  .ديبه نظر آمعتبرتر 

 مي تواندآن ن يگزيجا
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Michela Tindera, « Billionaires
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و نه شب انتخاب ) ٢٠٠٨ژوئن ( * 

   ان ان ياوت بر امواج س
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Billionaires Loved Kamala Harris », Forbes,

( * انتخابات دموكراتها  يمقدماتروز انتخاب شدن در دور 

  )٢٠٠٨نوامبر (ئس جمهور 

اوت بر امواج س ٢از سران دموكرات ، روز  يكيبورن يمز كل
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Forbes, New York, 

روز انتخاب شدن در دور  يسخنرانـ ٢

ئس جمهور يشدن به عنوان ر

  

مز كليج يسخنان آقاـ٣ 

 


