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دردسر جدید برای وکیل روس
ماجرای «برج ترامپ»

«ناتالیاوسلنیتسکایا»وکیلروسیکهدرسال ۲۰۱۶در«برجترامپ»بااعضایتیمکمپینترامپدیدارکردهومسئلهسازشد،توسطدادگاهیدرنیویورکبهنقضقوانینآمریکا
دررابطهبایکپروندهپولشوییمتهمشد.تحقیقاتانجامشدهپسازرویکارآمدنترامپنشاندادکهاینوکیلروسبرایارائهاطالعاتیکهبهکمپین«هیالریکلینتون»
آسیبواردکند،باپسرترامپواعضایدیگرکمپیناودیدارکردهبود.وسلنیتسکایاکهاکنوندرآمریکاحضورنداردبهنظرمیرسدهرگزبرایدفاعازخوددردادگاهحاضرنشود.
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مشکالت دیوار 3200کیلومتری
دیــواری که قــرار بود امنیت را بــرای جامعه
آمریکا به همراه آورد  ،اکنون این کشور را به
گروگان گرفته است  .دونالد ترامپ اعالم
کرده است که بدون دیوار  ،دولت فدرال را
از تعطیلی بیرون نمی آورد و دموکرات ها
هم پا را در یک کفش کرده اند که یک دالر
هم بابت ساخت دیــوار پول نخواهند داد .
قربانی ایــن لجبازی ها هم  ،در درجــه اول
 800هزار کارمند بدون حقوق مانده  ،در
درجــه دوم شهروندان نیازمند به خدمات
دولتی و در درجه سوم  ،کل جامعه آمریکاست
که در معرض نــاکــارآمــدی سیستمی قرار
گرفته اســـت .امــا مشکل دیـــوار چیست ؟
 – 1بودجه دیــوار  :ترامپ می گوید با 5.7
میلیارد دالر دیواری خواهد ساخت که مرز
 3200کیلومتری میان آمریکا و مکزیک را
در برابر مهاجران غیر قانونی  ،قاچاقچیان
مواد مخدر و خالفکاران ایمن خواهد کرد ؛
در حالی که برآورد خوش بینانه دموکرات ها
 75میلیارد دالر است که درباره موثر بودن
کارایی ایــن دیــوار نیز تردید جــدی دارنــد .
این در حالی است که ترامپ وعده داده بود
مکزیک هزینه ایــن دیــوار را تامین خواهد
کرد اما مکزیکوسیتی اعالم کرده است یک
سنت هم بابت این دیــوار پرداخت نخواهد
کرد  – 2 .جنس دیوار  :ترامپ بر ساخت دیوار
بتنی غیرقابل نفوذ تاکید دارد در حالی که
دموکرات ها در بهترین حالت ،فقط نصب
فنس یا نــرده هــای فــوالدی را می پذیرند .
ماموران مرزی نگران هستند با احداث دیوار
بتنی،امکانرصدتحرکاتپشتمرزهاازبین
برودومرزدربرابرهجومکاروانهایانسانیو
باندهای تبهکار بی دفاع بماند  – 3 .نگهبانی
از دیوار  :دیواری چند صد کیلومتری در نقاط
صعب العبور مــرزی به حداقل  200هزار
نگهبان نیاز دارد تا بتوانند در برابر باندهای
تا بن دندان مسلح قاچاق مواد مخدر و قاچاق
انسان ایستادگی کنند  .استفاده حتی به
اندازه یک دهم برآورد کنونی برای  365روز
سال،هزینهبسیارسنگینیرابهبودجهدولت
تحمیل خواهد کرد و بیش از پیش بر کسری
بودجه خواهد افزود  – 4 .مالکیت زمین های
دیــوار  :بر اساس طرح ترامپ  ،بخش عمده
دیوار مرزی باید در زمین هایی احداث شود
که مالک خصوصی دارد و به نظر نمی رسد
مرز نشینان در قبال پول اندک  ،زمین های
خــود را به دولــت بفروشند  .خــریــداری این
زمین ها بر بودجه احداث دیوار خواهد افزود
و تصرف زمین ها با زور  ،به سال ها دعوای
حقوقی علیه دولت فدرال و صرف هزینه های
سرسام آور رسیدگی قضایی خواهد انجامید.
 – 5محیط زیست اطــراف دیــوار  :احــداث
دیواری طویل  ،مرتفع  ،غیر قابل نفوذ و ایمن ،
محیطزیستوزندگیانواعگونههایگیاهی
و انسانی را برای همیشه تغییر خواهد داد ؛
موضوعی که می تواند تبعات ناشناخته ای را
در آینده متوجه کانون های جمعیتی اطراف
دو سوی مرز کند  – 6 .سیاست دیوار  :از همه
مهم تر  ،دیوار تا حد زیادی مشخص خواهد
کرد چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری
آمریکا خواهد نشست ؛ دونالد ترامپ که وعده
داده است جامعه را ایمن می سازد یا رقیب
دموکرات که جامعه به گروگان گرفته شده
از دست " فردی لجباز " را نجات خواهد داد .
فرد پیروز در این نبرد اراده ها  ،به شکل راحت
تری به سمت کاخ سفید گام برخواهد داشت .
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قاب بین الملل

ترامپدرنطقیزندهخواستار
بودجه برای احداث دیوار مرزی شد

نبردتلویزیونی
«دونالد»

پلوسی:ترامپمردمآمریکاراگروگان
گرفتهاست

نبی شریفی -دونالد ترامپ که با گذشت 18روز
از تعطیلی بخش های دولت فدرال نتوانسته بود
سناتورهایدموکراترابرایتصویبالیحهبودجه
قانع کند ،در قاب تلویزیون ظاهر شد تا به طور
مستقیم با مردم آمریکا سخن بگوید .او شامگاه
سه شنبه در حالی که پشت میزش در دفتر بیضی
شکل نشسته بود ،سخنرانی زنده تلویزیونی خود
را این چنین آغاز کرد« :من امشب با شما صحبت
میکنمچونبایکبحرانانسانیوامنیتیفزاینده
درمرزهایجنوبیروبهروهستیم».رئیسجمهور
ص ــف کــشــورهــایــی ک ــه درصـــــدد بــازگــشــایــی
سفارتخانههایشان در سوریه هستند رفته رفته
طوالنیترمیشود.حاالروزنامهالجمهوریهگزارش
داده است که"علی المملوک"رئیس دفتر امنیت
ملی سوریه چند روز قبل سفری به ریاض داشته
است .به نوشته این روزنامه ،این سفر در چارچوب
مقدمهچینیهابرایمرحلهجدیدیازروابطمیان
دو طرف انجام شده وظاهر ًا عربستان سعودی
آماده نرمش راهبردی و پذیرش وضعیت موجود
است .این روزنامه لبنانی به جزئیات بیشتری از
این سفر اشاره نکرد اما در ادامه نوشت که «جدای
ازروندارتباطمحرمانهریاضودمشقوماهیتآن،
منابع میگویند که گرم شدن روابط دیپلماتیک
(دمشق -ریــاض) قطعی است و عربستان دارد

آمریکا در این نطق دوباره بر اختصاص بودجه ای
 5.7میلیارد دالری از سوی کنگره برای ساختن
یک مانع فوالدی مرتفع سخن گفت و تاکید کرد
«یک دیوار یا حائل  -چه بتنی و چه فوالدی  -باید
باشد و کارشناسان ما گفتهاند که داشتن آن
ضروری است .منطق هم حکم میکند که دیوار
داشته باشیم .هزینه ساخت این دیوار به صورت
غیرمستقیم از قرارداد تجاری جدید ما با مکزیک،
تامین میشود ».او همچنین گفت که  ۹۰درصد
هروئینی که در آمریکا فروخته می شود از مکزیک

مرد امنیتیاسد در ریاض

میدهد ،انگلیس نیز با ترمیم ساختمان سفارت
خود ،میخواهد به زودی سفارتش را در دمشق
بازگشایی کند .منابع میگویند ،سفیر انگلیس
قصد دارد به سوریه برگردد و مأموریت دیپلماتیک
خودراازسربگیرد.پیترفوردسفیرسابقانگلیسدر
سوریه،گفتهبودآمریکانمیتواندمانعازسرگیری
روابطدیپلماتیکمیانکشورهایاروپاییوعربیبا
سوریهشودوکشورهایاروپاییروابطخودبادمشق
رابدونپیششرطازسرمیگیرند.پسازاینکشور
ایتالیاییها برای بازسازی ساختمان سفارت خود
واردعملشدندتاروابطدیپلماتیکدوکشوردوباره

اتحادیه اروپا میگوید دولت آمریکا بدون اطالع،
جایگاهدیپلماتهایایناتحادیهدرواشنگتنراتنزل
داده است .این مسئله که با تصمیم دونالد ترامپ و
از طریق تغییر در پروتکلهای دیپلماتیک رخ داده
به این معناست که دیپلماتهای مستقر در آمریکا
احتماال کمتر از قبل به مراسم و رویدادهای مهم در
این کشور دعوت خواهند شد یا جایگاهی نازلتر
از گذشته در مراسمهای رسمی خواهند داشت.

چرا التنف سوریه برای آمریکا
مهم است؟
جانبولتون،مشاورامنیتملیرئیسجمهور
آمریکا بهتازگی گفته است که فعال نظامیان
این کشور از منطقه التنف در سوریه خارج
نمیشوند .بر این اســاس میتوان گفت در
ادبیاتپرتغییرمقاماتآمریکاییدرخصوص
خروجازسوریه،حسابالتنفازمناطقشرق
فراتجداشدهاست.اماچراآمریکابهراحتیاز
التنفنخواهندگذشت؟اندیشکدهراهبردی
تبیین می نویسد:گذرگاه التنف ،پس از مرز
سوریه و اردن (بهسوی شــرق) ،نخستین و
مهمترینگذرگاهمرزیسوریهباعراقاست.به
عبارتدیگرالتنف،جنوبیترینگذرگاهمرزی
سوریه و عراق است و از این منظر و به دلیل
قرار داشتن این منطقه در میان سوریه ،عراق
و اردن ،حائز اهمیت است.گذرگاه التنف به
صورتزمینیبغدادراازطریقالرطبهدرغرب
استان االنبار به السبع بیار و دمشق متصل
میکند.اینیعنیدرصورتآزادسازیالتنف،
ایــران میتواند به صــورت زمینی به دمشق
و سواحل مدیترانه دسترسی داشته باشد.
دسترسی زمینی ایــران به دمشق میتواند
قدرتمانورمیدانیوچانهزنیسیاسیمحور
مقاومت را افزایش دهــد و شرایط را برای
طرف مقابل دشوار سازد .بنابراین آمریکا و
متحدانش سعی خواهند کرد تا بهگونهای
عمل کنند که این مهم بههیچ وجه محقق
نشود.خروج آمریکا از التنف و تسری سیطره
دولتسوریهبرآن،میتواندموجبهمافزایی
عراقوسوریهدرمبارزهباتروریسمشود.اکنون
برخالفبرخیتنشهاینهچندانمهممیان
بغدادودمشقدرسالهایبحرانی،روابطدو
کشوربامحوریتمبارزهباتروریسمدرباالترین
سطوح تحکیم یافته است .اتصال یکپارچه
دو دولت در مرزها ،میتواند این همافزایی را
بیشترسازد.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جنجال علی انصاریان و مجری افغانستانی و جوالن سرویس مرگ!




3.1 M views

بازی علی دایی در زمین خودرو سازان ؟
تصاویر علی دایی از بازدید از کارخانه سایپا
در حالی در فضای مجازی پخش شد که خبر لغو
اردوی تیم سایپا در قطر هم در پی همین بازدید
و باتوجه به شرایط اقتصادی موجود کارخانه سایپا
رسید .کاربری نوشت« :خداکنه پول اردو رو به
کارگران سایپا بدن و این پول به پاداش یکی از
مدیران خودروساز تبدیل نشه» .کاربر دیگری
نوشت« :این که علی دایی فهمید در خودرو سازی
مشکالت ،اجازه هزینه اضافی از جیب کارگران و
سهامداران را نمی دهد و اردوی ترکیه تیم سایپا
لغو شده به فهمیدن زخم های صنعت خودرو
مربوط است ».کاربری هم نوشت« :خدا کنه علی
دایی رو برای این که محصوالت سایپا رو گرون
کنن بازی نداده باشن یا بهتره بگیم خدا کنه علی
دایی تو زمین خودروسازها بازی نکرده باشه».



3.3 M views

وقتی سرمربی دست به کار دفاعی میزند!

تصویری از خــودروی حامل رهبر کره
شمالی در سفر به چین؛ این بار گروه
 12نفره محافظان به دنبال خــودرو
نمی دویدند .تنها موتورسواران چینی
مسئولیت امنیت را بر عهده داشتند.
تصویری که اعتماد «اون» به دوستان
چینی اش را نشان می دهد.

اندیشکده روز

آغازشود.اماپیشازایندوکشوراروپایی،بسیاری
ازکشورهایعربیاقداماتالزمرابرایبازگشایی
سفارتهای خود در سوریه انجام داده بودند تا بر
عقبنشینی از مواضع پیشین خود مهر تأییدی
بزنند.کویتخبردادهبود،پسازهفتسالمجدد
سفارت خود را در دمشق راه اندازی خواهد کرد.
بحرین هم ۲۸دسامبر ،۲۰۱۸با انتشار بیانیهای
خبردادفعالیتهایسفارتخانهاینکشورآغازشده
است.امااماراتمتحدهعربیپیشازاینکشورها،
در ۲۷دسامبرسفارتخوددردمشقرابازگشایی
کرد.وئاموهابرئیسحزبتوحیدعربیبااشارهبه
میلکشورهایعربیبرایبازگشتدیپلماتیکبه
سوریهگفت«:همهسفارتخانههابهزودیبهسوریه
بازخواهندگشت».

ترامپ جایگاه دیپلماتیک نمایندگان اتحادیه اروپا را تنزل داد
این اقدام در اواخر سال  ۲۰۱۸رخ داده است ،اما
مقامات اتحادیه اروپــا میگویند چون اطالعی از
سویآمریکادراینخصوصدادهنشده،ایناتحادیه
نمیدانددقیقاازچهزمانیاینموضوعدردستورکار
واشنگتنقرارگرفتهاست.سخنگویکمیسیوناروپا
دراینخصوصمیگوید«:ازتغییراتیکهبهتازگیدر
تشریفاتدیپلماتیکباآمریکاایجادشدهمطلعودر
حالرایزنیبامقامهایآمریکاییهستیم».

...

می آید و اشاره کرد که دموکرات ها در گذشته از رئیسمجلسنمایندگانوچاکشومررهبراقلیت
نوعیمانعمرزیحمایتکردهاند.اشارهاوبه سال دموکرات در مجلس سنا دقایقی پس از پایان پیام
 ۲۰۰۶است که سناتورهای دموکرات همچون ترامپ ،به گفتههای او واکنش نشان دادند .ابتدا
چاک شومر ،باراک اوباما ،هیالری کلینتون و جو پلوسی گفت« :رئیس جمهور تصمیم گرفته برای
بایدنبهعنوانبخشیازقانون«حصارامن»بهیک دیــواری که گفته بود پول ساخت آن را مکزیک
حصار  ۱۱۲۰کیلومتری رای داده بودند .حال میدهد،دولتراگروگانبگیرد.حتیاوگفتهاین
آن که حصار فوالدینی که ترامپ از آن سخن می تعطیلیممکناستماههایاسالهاطولبکشد».
پسازآنچاکشومرگفت«:ماهمه
گوید حدود  3200کیلومتر طول
خواهان امنیت مرزی هستیم .اما
دارد .این سخنرانی در حالی انجام
شده است که در بین تعطیلی بخش براساسنظرسنجی دلیلی ندارد میلیونها آمریکایی را
با مشکل روبه رو کنیم .ما میتوانیم
هایی از دولت فدرال ،سناتورهای رویترز–ایپسوس،
دولت را بازگشایی و بدون ساخت
دموکرات و ترامپ جمهوری خواه که حدفاصلاولتا
دیــواری گران ،امنیت مرز را تامین
سعیکردهاندموقعیتیبرتردرمیان
هفتمژانویه()2019
کنیم.نمادآمریکابایدمجسمهآزادی
افکار عمومی پیدا کنند .براساس
نظرسنجی رویــتــرز – ایپسوس ،انجامشده 51،درصد باشد و نه یک دیوار بلند .تقاضای ما
که حد فاصل اول تا هفتم ژانویه پرسششوندگان
ساده است :آقای رئیس جمهوری
( )2019انجام شــده 51 ،درصد اعالمکردهاند ترامپرا دولترابازگشاییکنوماهمکاری
پرسش شوندگان اعــام کــرده اند مسئولتعطیلیدولت الزم را خواهیم داشت ».کشمکش
میانسناتورهایدموکراتوترامپ
دونالد ترامپ را مسئول تعطیلی
میدانند
در حالی ادامه دارد که گمانه هایی
دولتمیداننددرحالیکهاینرقم
درنظرسنجی 21دسامبرتا 25دسامبر( )2018مبنی بر استفاده از «اختیارات ریاست جمهوری»
برای اعالم «وضعیت اضطراری» و حل قضیه دیوار
 4درصدکمتربود.رئیسجمهورآمریکادرحالیبا
مردم سخن می گفت که حدود ۸۰۰هزار کارمند مرزی است .اگر رئیس جمهوری آمریکا دست به
دولت تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتهاند .این چنین اقدامی بزند ،میتواند از محلی دیگر بودجه
کارمندان مجبور شدهاند بدون حقوق کار کنند یا ساختدیوارراتامینکندونیازیبهمذاکرهباکنگره
این که به مرخصی اجباری بروند .نانسی پلوسی ،نخواهدداشت.

الجمهوریه :سعودی آماده نرمش راهبردی مقابل دمشق است
خود را برای نرمشی راهبردی آماده میکند؛ حال
چه علت این کار ،تن دادن به توازن قوای موجود و
لزومتعاملباواقعیتباشدچهبراساساینادعاکه
گفتهمیشودسیاستبازکنونیخلیجفارسبرای
بیرونکشیدناسدازسایهایراناست».الجمهوریه
لبنان نوشت :شاید اقدام عربستان در تغییر وزیر
خارجه سابق عادل الجبیر که سقف خواستهاش
[ازدمشق]بلندبودباابراهیمالعساف(وزیرخارجه
جدید عربستان) نشانهای از آمادگی عربستان
باشد برای تغییر موضع خود و تعامل با مقتضیات
مرحله جدید و معادالت آن» .گــزارشهــا نشان
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ویدئویی در فضای مجازی پخش شده که هر
بیننده ای را متعجب می کند .این فیلم شاید
اولش شما را بخنداند اما در واقع ویدئوی تلخی
است که نشان می دهد یک نفر برای رسیدن به
هدفش حاضر به هر کاری است .در این ویدئو
می بینیم که سرمربی خیبر خرم آباد در لیگ
دسته دوم برای این که جلوی حمله حریف را
بگیرد در کنار زمین به زیر پای مهاجم می زند که
در نهایت با کارت داور اخراج می شود .کاربری
نوشت« :حاال کار به ناجوانمردانه بودنش ندارم
ولی خیلی خندیدم» .کاربر دیگری نوشت« :کاش
اساسی جریمهاش کنن تا یاد بگیره دیگه از این
کارها نکنه».
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جنجال علی انصاریان و مجری افغانستانی
ویدئوی کنایه مجری یک شبکه تلویزیونی
افغانستانی که در هنگام گزارش بازی ایران و
یمن گفته بود «این صحنه ها را ایرانی ها با یکی
دو دقیقه تاخیر می بینند یا اصال نمی بینند» و
پاسخ علی انصاریان در شبکه پنج که خطاب به
خبرنگار افغانستان ضمن تقلید لهجه وی می
گوید« :یادت باشه درباره کشوری داری حرف
می زنی که خیلی مدیونش هستی پس سعی کن
فقط گزارشت رو بدی» دیروز بازتاب زیادی در
شبکههای اجتماعی داشت .برخی کاربران در
ابتدا صحبتهای انصاریان را تقبیح کردند و آن
را نژادپرستانه دانستند .کاربری در این باره
نوشت« :کاش میشد فهمید ریشه این خودبرتر
پنداری مضحک چیه؟» کاربر دیگری نوشت:
«ما تمسخر گزارشگر افغانستانی رو به حساب
مردم افغانستان نمیذاریم،امیدواریم مردم
افغانستان نیز این کار مجری ما رو به حساب نظر
مردم ایران نگذارن»
برخی کاربران نیز نظر متفاوتی داشتند و او
را تحسین کردند« :اوال ً  2دقیقه نیست و ثانیا ً
به مجری خارجی مربوط نیست .انصاریان خوب
کــاری کرد که جوابش رو داد ».کاربر دیگری
این گونه نوشت« :فکر میکنم درباره ماجرای
گزارشگر افغانستانی ،باید حواسمون رو جمع
کنیم .مواظب باشیم آدمی که معلوم نیست کیه
و چیه ،نتونه بین دو تا ملت ایران و افغانستان
اختالف بندازه».
البته ساعاتی بعد با اطالعاتی که دربــاره این
گزارشگر منتشر شد ،ماجرا تغییر کرد .کاربری
نوشت« :حاال فهمیدیم هدف گزارشگر افغانستانی
چی بوده .توجه کنید شبکهاش مال گروه روپرت
مرداک ،سرمایهدار معروف صهیونیستیه ».کاربر
دیگری نوشت« :مرداک آدم معلومالحالیه .یعنی
تا ته خط اتفاقات رو میتونیم بخونیم ».در ساعات
بعد هم که اخبار عذرخواهی گزارشگر افغانستانی
و همچنین علی انصاریان در شبکههای اجتماعی
منتشر شد ،بسیاری عمل انصاریان را تحسین
کردند .به طور مثال کاربری نوشت« :از شجاعت
علی انصاریان خوشم اومد .وقتی آدم میفهمه
اشتباه کرده ،باید عذرخواهی کنه ،دمت گرم».
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جوالن سرویس مرگ!
خودروی در حالحرکت با تعداد زیادی نوجوان که
روی کاپوت و لبه پنجره آن نشسته اند .این شرح
ویدئویی بود که در فضای مجازی به سرویس
مدرسه ای در قم منتسب شده بود و واکنش های
فراوانی داشت .هر چند روابط عمومی آموزش و
پرورش استان قم در پاسخ نوشت« :این گونه
سرویس های دانش آموزی بدون مجوز ،به هیچ
عنوان اختصاص به شرکت های طرف قرارداد با
آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی ندارند
و هماهنگی انتقال دانش آموزان در این گونه
سرویس ها بر عهده خود اولیای محترم و خارج
از نظارت مدرسه و سازمان تاکسیرانی است».
کاربری نوشت« :اون راننده ای رو که داره با جون
این همه بچه بازی میکنه باید به اشد مجازات
رسوند» .
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کلکسیونی از تقلب ها
رشیدپور در برنامه حاال خورشید توئیت کاربری را
خواند که از وجود لوبیا چیتی در بسته قرص گران
قیمت خبر داده بود و در ادامه خودش از پیگیری
های برنامه از این گونه تقلب ها گفت و ویدئویی
از روغن های خودرو را نشان داد که در آن گفته
شده قوطی های اصلی کارخانجات روغن با روغن
های تقلبی پر و پلمب شده و در اختیار مصرف
کننده قرار می گیرد .در این بین چاپ کارتن و
هولوگرام این شرکت های نام دار توسط چاپخانه
ها بدون استعالم ،خودش جای سوال بود .کاربری
نوشت« :شرکت های سابقه دار و معروف معموال
خودشون اعتبارشون رو خراب نمی کنن این کار،
کارِ داروخونه ها یا واسطه هاست».

