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                                                                                             بی بی سی  

 آریانا افغانستان آنالین ۀبا تبصر

 
 ۰۷/۱۱/۲۰۱۸ 

 پناهنده زن افغان که در انتخابات امریکا به پیروزی رسید

رقیبان بومی خود  خانم وزیر توانست 
 را شکست دهد

 

 

 

 

 

 

 

 صفیه وزیر، مهاجری از افغانستان در امریکا، برنده انتخابات ایالتی نیوهمپشایر شد.

که برای چهار دوره سال دارد، توانست چند ماه پیش در انتخابات مقدماتی ایالتی، رقیب خود را  ۲۷صفیه وزیر که 

 مجلس ایالتی نیوهمپشایر نمایندگی کرده بود، شکست بدهد.

 ای آمریکا روز گذشته برگزار شد. عالوه بر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کنگره فدرال، رای گیری انتخابات میاندوره

ا ز صورت گرفت. نتایج این انتخابات تبرای انتخاب شماری از نمایندگان کنگرس های ایالتی و فرمانداران چند ایالت نی

 حال

های مجلس نمایندگان را به دست  ها اکثریت کرسی دهد که دموکراتنهایی نشده است ولی آنچه روشن شده نشان می  

 آورده

 اند اکثریت قبلی خود در سنا را افزایش دهند.  اند اما جمهوریخواهان توانستهآ
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 3از 2

 اننمایندگ رسد که بیشتر از صد زن به مجلسکردند و تا حال به نظر می ای از زنان شرکت سابقه  در این انتخابات شمار بی

 اند.  یافته راه

 است. شدهعضویت مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا انتخاب در این میان یک زن امریکایی ایرانی تبار نیز به 

 .ها مجلس نمایندگان را تصاحب کردند خواهان اکثریت سنا را حفظ کردند دموکراتانتخابات کنگرس امریکا؛ جمهوری 

رش به امریکا پناهنده با ماد ۲۰۰۷صفیه وزیر شش سال داشت که با خانواده از افغانستان به ازبکستان رفت و در سال 

 شد.

 تابعت امریکا را به دست آورده است. ۲۰۱۳او در لیسۀ کنکورد فارغ التحصیل شده و در سال 

م ارت و سپس کتابخانه دانشگاه، او مدرک تحصیلی از یک کالج ای والسه سال بعد، پس از کار در فروشگاه زنجیره 

 ر فرزند سوم خود است.محلی دریافت کرد. خانم وزیری متاهل و در انتظا

را  خواهمقامات نیوهمپشایر گفته بودند که اگر خانم وزیر در انتخابات ماه نوامبر دنیس سوزی، رقیب حزب جمهوری

 ای است که در تشکیالت اداره امور ایالتی در نیوهمپشایر مشارکت خواهد کرد. شکست دهد، اولین پناهنده
 

                                                     ***** 

درین جای شکی نیست که جامعۀ امریکا با داشتن لقب قانونیت و دیموکراسی، با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین: 

فعالیت مخصوصاً دو حزب بزرگ مقتدر و انتخابات گوناگون و پی درپی، همیشه سمبول و نمونه ای از روشیست که 

د. در پهلوی انتخابات پر آشوب ریاست جمهوری که نمونه های آن هر چهار سال در اکثر ممالک جهان تقلید میگرد

مشاهده می گردد، انتخابات پارلمانی و انتخابات والی های ایالتی فیدرال هم دارای ارزش فراوان بوده و حتی سیاست 

 های امریکا را در داخل و تصمیم گیری های این کشور را در قبال جهان تغییر میدهد.

صمیم که ت« دونالد ترمپ»خابات اخیر را که میشود میان دوره یی پارلمانی هم دانست، با موجودیت شخصیتی مانند انت

گیری های غیر منتظرۀ وی و عملی نمودن اوامری که تا به حال از تصور بدور بوده، دقیقاً مردم امریکا را به شرائط 

که بیشترین مردم امریکا را از خیر آن مستفید « صحی اوبامابیمۀ »دوگانگی مواجه نموده است. مسائلی مانند لغو 

بیشترین مردم امریکای التین و شرق میانه و امثال آن شرائطی را بار  –گردانیده بود، مسئلۀ حاد مهجرین و پناهندگان 

رأی دادند، نادم ساخته است. ولی میبینیم که اقتصاد امریکا رو به « دونالد ترمپ»آورده است که حتی آنانی را که به 

ترقی میرود و سطح استخدام درین مملکت بسیار باال رفته  و در سیاست خارجی وی دیده میشود که برای اولین بار 

رد موده، از جانب این کشور وافشار های جدی بر پاکستان که افغانستان و جهان را به فعالیت های تروریستی مبتالء ن

 میگردد و دست ایران را از تقویۀ تروریزم و مداخالت و تقویت این و آن کوتاه می نماید.

بهر حال انتخابات روز قبل که اشتراک کنندگان ان بیسابقه بود تعداد زیادی زنان امریکایی و حتی مهاجر را به عمارت 

اکثریت را در کانگرس بدست  «ترمپ»مخصوصاً که دیموکرات های مخالف قانون گزاری این ابر قدرت وسیله گردید، 

 آوردند.

 

 پایان
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 پناهنده زن افغان که در انتخابات امریکا به پیروزی رسید

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


