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نامزد جنجالی مورد حمایت ترامپ
به سنا راه یافت

سرنوشتآخرینکرسینامعلومسنایآمریکاباپیروزیسیندیهاید-اسمیتنامزدجنجالیموردحمایتترامپازحزبجمهوریخواهمشخصشد.باپیروزیاینخانم 59سالهشمارکرسیسناتورهایجمهوریخواهبه
 53کرسیاز 100کرسیرسید.رقیبدموکراتاودرایالتمیسیسیپی«مایکاسپی»سیاهپوستبود.مبارزاتایندونامزدبهدلیلاظهاراتجنجالیهاید-اسمیتباعثجلبتوجهدرسطحملیشدهبود.اوپیشتر
گفته بود که برای رضایت حامیان خود حاضر است در مراسم اعدام حضور یابد .در گذشته ،گاه سفیدپوستان نژادپرست به دلیل جرایم کوچک یا اتهامات واهی ،سیاه پوستان را بدون محاکمه در مأل عام به دار میآویختند.

تحلیل روز
دکترحامد رحیمپور
پشت پرده تور«پدر اره»

چهره روز

جانبولتون،مشاورامنیتملیآمریکادریککنفرانس
خبری بــه خبرنگاری که پرســیده بود چرا بــه نوار قتل
خاشــقچی گوش نداده اســت گفت« :فکــر میکند از
شــنیدن (این نــوار) چه چیــزی میفهمم؟ مــن عربی
نمیدانم ،شنیدنش چه فایدهای دارد؟» مشاور امنیت
ملی آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا به مترجم عربی
دسترسینداشتهگفتکهآنهابهایننوارگوشکردهو
بهویگزارشدادهاند .هاسپلتنهامقامیکهبهایننوار
گوشکردهدرکنفرانسخبریحضورنداشتهاست!

عکس:آرشیو

سعودی ها هیچ وقت فکر نمی کردند که مردمان کشورهای
مختلف بــا «اره»به اســتقبال ولیعهدشــان بروند وبــه او لقب
«ابومنشــار»یا همــان «پــدراره »بدهند.به دنبال تــرور جمال
خاشــقچی  ،نزدیک دو ماه اســت که تمام دنیا علیه ســعودی
موضع گرفتــه و شــخص بنســلمان را زیر ســوال بــرده اندو
سعودیها تقریبا ســاکت بودند.از این منظر ،گویا محمد بن
سلمان تصمیم گرفته است ،خود وی با برپایی تورعربی عمال
واکنش نشــان دهد .ولیعهد عربســتان از پنج شــنبه گذشته
نخســتین ســفر خارجی خود را پس از حادثــه جنجالی ترور
خاشقچیشروعکرد.بیانیهدیوانپادشاهیعربستاندرهمان
روز از سفر بنسلمان به چند کشور عربی خبر داد ،اما نامی از
اینکشورهانبرد.اینسفرازاماراتشروعشدهوایستگاهدوم
بنسلمانهمبحرینبوداوسپسبهمصروتونسرفت واحتماال
به الجزایر وموریتانی هم خواهد رفت.جالب این جاســت که
در گذشــته اگر یک فعال سیاســی عرب انتقادی هم از دولت
عربستان داشت تالش می کرد در لفافه و به طور ناصحانه آن
را ارائه دهد اما امروز کار از این ها گذشته وبرای نخستین بار
است که این چنین مردمان عرب با برپایی تظاهرات خیابانی
به سفر ولیعهد عربستان به کشورشــان معترض هستند و در
تونس ،الجزایر و حتی مصر از دولتهای خود خواسته بودند
که آن را ملغی کنند .البته نمی توان علت خشم مردمان عرب
رافقطدرموضوعقتلفجیعخاشقچیخالصهکرد،بلکهچند
سالی است که مردمان عرب ،دل خوشی از عربستان ندارند.
کینهوکدورتهاازکودتایمصروحمایتتمامقدعربستاناز
آنشروعشدوبامحاصرهقطر،جنگیمن،عادیسازیروابط
بااسرائیلوبهتازگیهمقتلخاشقچیبهشدتتشدیدشده
است.بااینحال،بهگفتهخالدفالحوزیرانرژیعربستان،قرار
اســت ولیعهد عربســتان بعد از این دیدارهای عربی نیز برای
شرکتدرنشستسرانگروهبیستعازمبوینسآیرسپایتخت
آرژانتین شــود.امامی توان پیام ها و اهداف سفرهای ولیعهد
خام ســعودی را این چنین برشــمرد-1:حاکم کردن فضای
جدید رسانهای درباره عربستان و شخص محمدبن سلمان و
القایبرخورداریاینکشورازامنیتوثباتسیاسیوآرامش
و اطمینان ولیعهد از آینده سیاسی خود در عربستان از جمله
مواردی است که برخی تحلیل گران به عنوان اهداف کلیدی
این سفر برشــمردهاند.درواقع،پس از شــایعاتی درخصوص
احتمال نشســتن احمد بن عبدالعزیز برادر ملک ســلمان بر
کرســی والیتعهدی به جای محمد بن ســلمان در واقع وی با
انجاماینسفرهامیخواهدایننکتهراگوشزدکندکهآنقدر
ارکانقدرتشمستحکماستکهبدونهیچواهمهایبرایدو
هفتهای به خارج از عربســتان میرود و در داخل آب از آب هم
تکاننمیخورد-2.بنسلمانمیخواهدبهمخالفانخوددر
داخلوخارجبهویژهغرببگویدکههمچنانازحمایترسمی
و مشــروعیت عربی برخوردار اســت و بحران ترور خاشقچی
تاثیریبرروابطعربیسعودینگذاشتهاست.انتخابکشوری
همچونتونسباگرایشاخوانیواحتمالدیدارباسرانترکیه
در آرژانتین کــه روابط نزدیکی با قطر دارنــد ،می تواند حامل
این پیام باشد که عربستان نه تنها منزوی نشده بلکه در میان
متحدانوهمفکران قطرهمازاهمیتوجایگاهالزمبرخوردار
است-3.شرکتدرنشستگروهبیستمهمترینبخشبرنامه
محمد بن سلمان اســت .وی با حضور در این نشست در واقع
عمال میخواهد بگوید آن همه هیاهوی آمریــکا و اروپا هیچ و
پوچ بوده و او هنوز از "مشروعیت بینالمللی" برخوردار است.
به هر صورت ،تبعات ناشــی از قتل جمال خاشــقچی و نقش
پررنگمحمدبنسلماندراینحادثهودرکنارفجایعانسانی
جنگ یمن ،باور انزوای عربســتان در افــکار عمومی و محافل
سیاسی دنیا را بیش از هر زمان دیگری تقویتکرده است .به
نظر میرســد تالش بن سلمان در شکســت و ابطال این باور،
یکیدیگرازاهدافسفردورهایویباشد.درایننشستوی
تمام تالش خود را خواهد کرد که با ترامپ و پوتین به دالیلی
مختلف دیدار و گفت وگو کند؛ چون هر کــدام از این دیدارها
پیام خاص خــود را دارد .واقعیت این اســت که بدون حمایت
یا چراغ ســبز دولت آمریکا امکان جابه جایی در ارکان قدرت
در عربستان در سطح پادشــاه و ولیعهد ممکن نیست و هیچ
کودتایی رخ نمیدهد و اگر چنین اتفاقــی هم بیفتد در واقع
"کودتاییآمریکایی"است.شاهزادگانمخالفبنسلمانبه
خوبی بر این موضوع واقف هســتند و به همین دلیل بیگدار
دســت به اقدامی شکســت خورده نمیزنند .در کنار آن هم
به نظر میرسد که محمد بن ســلمان از حمایت قاطع دولت
ترامپ از خود آگاه است که بدون بیمی به خارج از کشورش،
آن هم برای مدت زمانی طوالنی سفر میکند .هرچندکه به
باورنگارندهفعالنمیتوانهمهچیزراکامالپایانیافتهتلقی
کرد؛ باید مشاهده کرد که نتیجه جنگ رسانهها و البیهای
قدرت در آمریکا بــا دونالد ترامپ چه خواهد شــد-4.فراهم
آوردن زمینه عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی
و به تبع آن ،تحقق"معامله قرن" ترامپ نیز نکته دیگری است
که برخــی تحلیل گران به عنوان هدف اساســی این ســفر به
آن اشــاره می کنند.باید گفت که هم اکنون ســخن گفتن از
موفقیت یا شکست این سفر در عادی ســازی روابط اعراب با
رژیمصهیونیستی اندکیعجوالنهبهنظرمیرسد،اماواکنش
روزنامه نگاران ،اتحادیهها و افکار عمومی به این سفر به ویژه
درمصروتونس،نهتنهافضارابهنفععربستانوبهطورخاص
شــخص محمدبن ســلمان تلطیف نکرده بلکه باعث تشدید
اوضاع،تقویتباورنفرتعمومیوتضعیفقدرتنرمعربستان
درکشورهایعربیشدهاست.

پوتین:هدفماجراجوییپروشنکوتاثیرگذاریبرانتخاباتریاستجمهوریاوکرایناست

تقابلانتخاباتیمرد شکالتیو جاسوسروسی
پشــت پرده درگیری نیروی دریایی روســیه بــا ناوچه های
اوکراینی چــه بوده اســت؟ در ســر والدیمیر پوتین ،افســر
ســابق کا گ ب و پترو پروشــنکو ،معروف به «مرد شکالتی
اروپا» و مالک شــرکت « »Roshenچه می گــذرد؟ آیا تنش
روزیکشنبهدردریای«آزوف»اقدامیتحریکآمیزوبرنامه
ریزی شده از سوی کی یف بود یا اشتباه ملوانان اوکراینی و
واکنشتندنیرویدریاییروسیه؟تنشتازهمیاندوکشور
ونخستینرویاروییمستقیمبینآنهابحرانکریمه است،
هرچند جدایی طلبان هوادار روســیه و «داوطلبان» ارتش
روسیه مشــغول نبرد با ارتش اوکراین در دو منطقه شرقی
دونتســک و لوهانســک بوده اند .دیروز ،دســتگاه امنیتی
ســازمان ملل به آینده افغانســتان خوشبین اســت اما
فعاالن جامعــه مدنــی میگویند این کشــور در آســتانه
فروپاشی قرار دارد .طی یک ســال گذشته صدها هزار
شــهروند افغانســتان به دلیــل درگیریهــای نظامی و
خشکســالی آواره شــدهاند .روزی نیســت کــه صــدای
انفجارهــای تروریســتی دل هــای نگــران و خانــه های
مــردم افغانســتان را نلرزانــده باشــد .در ایــن میــان در
نشســت ژنو که دیروز برگزار شد نمایندگان بیش از 60
کشــور در یک کنفرانس دو روزه در سازمان ملل،ضمن
بررســی وضعیت افغانســتان ،به طالبان توصیه کردند
مذاکــرات صلــح بــا دولــت افغانســتان را شــروع کند.
کشورها و نهادهای شرکتکننده در کنفرانس بروکسل
متعهد شدهاند تا ســال  ۲۰۲۰میالدی برای بازسازی
افغانســتان  ۱۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون یــورو در اختیار
ایــن کشــور قــرار دهنــد .اشــرف غنــی ،رئیسجمهور

روسیه «اظهارات» سه سرنشین ناوچه های نیروی دریایی
اوکراین که روسیه آن ها را در «تنگه کرچ» اسیر کرد منتشر
کردهاست.دراینویدئو«آندریدراچ»گفتهکهاوازملوانان
ناوچه توپدار نیکوپول بوده و دستور داشته از اودسا به بندر
ماریوپول در شــمال «آزوف» برود .او گفت« :سازمان مرزی
روســیه به ما اخطار داد که درحال تخطی از قوانین روسیه
هستیم.آنهابارهاازماخواستندآبهایسرزمینیروسیه
راترککنیم».ملوانیدیگربهنام«سرهیتسیبیزوف»گفت
کهاوهمسرنشیننیکوپولبودوایناظهاراتراتاییدکرده
است .ملوان سوم «ولودومیر لیســووی» که خود را فرمانده
یک یگان نظامی و بخشــی از یک کارگروه نیــروی دریایی

معرفیکردگفتهاستکه«منعمدادرخواستهایمطرح تنشهایبهوجودآمدهتغییریدرزمانبرگزاریانتخابات
شده رادیویی روی موج کوتاه را نادیده گرفتم» او همچنین ریاســت جمهوری ایجاد نخواهد شــد و انتخابات در زمان
اعتراف کرده که از «ماهیــت تحریک آمیز» اقــدام اوکراین مقرر برگزار می شود .والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه
خبرداشتهاست.بااینحالفرماندهنیرویدریاییاوکراین تأکیدکرد«:غربجرماوکراینیهادرورودبهحریمآبیمارا
گفتکهاینسهنفرتحتفشارمجبوربهبیاناظهاراتکذب نمیبیندوآنهارامیبخشدزیراچنینسیاستیبرایآنها
شدهاند.پتروپروشنکو،رئیسجمهوریاوکراین،روسیهرا درایجادجویضدروسیاهمیتدارد».روسیهنیزخودسال
متهم به تمرکز شدید نیروهای نظامی خود در مرز اوکراین  2014در یک ماجراجویی وارد کریمه شــد و بــا برگزاری
کردهاست.اودرگفتوگوباچندکانالتلویزیونیاینکشور یک همه پرسی این شبه جزیره را به خاک خود الحاق کرد.
مدعی شده است که روســیه تعداد تانکها و زرهپوشهای مسکوسپسپلیرامیانخاکروسیهوشبهجزیرهکریمهبر
تنگه کرچ  -که دریای سیاه را به دریای
خود را در مناطق مرزی سه برابر کرده
آزوف وصــل می کنــد  -احــداث کرد.
اســت .بر اســاس اخباری که دیروز از
اوکراین در شمال آزوف دو بندر بزرگ
سوی رســانهها منتشر شــده ،تجمع و
دارد و توافقی بین دو کشور که در سال
تمرکز نظامی روســیه در مرزهای این خبرگزاریاینترفاکس
 ۲۰۰۳امضاشداجازهکشتیرانیآزاد
کشوربااوکراین،بهنگرانیهایناشی روسیهبهنقلازوزارت
به هــر دو کشــور را در آزوف مــی دهد.
از وقوع یــک «جنگ کامــل» دامن زده
است.خبرگزاریاینترفاکسروسیهبه دفاعاینکشوراعالم
روسیهاماروزیکشنبهپیشازضبطدو
کردبهزودیروسیه
ناوچه توپدار و یک یدک کش اوکراینی
نقلازوزارتدفاعاینکشوراعالمکرد
درتنگهکرچآنهارابهورودغیرمجازبه
بهزودی روسیه ســامانههای موشکی
سامانههایموشکی
آبهایخودمتهمکرد.امااوکراینمی
اس ۴۰۰را در شــبهجزیره کریمــه
جزیره
ه
شب
در
را
اس۴۰۰
گوید حادثه در منطقه کشــتیرانی آزاد
مستقر میکند .این تصمیم پس از آن
گرفته میشــود کــه اوکرایــن بهمدت کریمهمستقرمیکند
اتفاق افتاده اســت برخی تحلیل گران
نیز معتقدند پوتین با علم به محبوبیت
 ۳۰روز در بخشهایــی از کشــورش
حکومتنظامیاعالمکرد.اینسامانههایموشکیجدید اندکپروشنکوسعیداردباضربهزدنبهیکیازشاهراههای
تا پایان سال عملیاتی خواهند شد .با همه جنجال های به اقتصادیاوکراینیعنیبندرماریوپل،دولتپروشنکورادر
وجود آمده« ،والدیمیر پوتین» در سخنرانی خود در نشست وضعیت بدتری قــرار دهد و عمال نتیجه انتخابــات را از قبل
رقم بزند  .حاال بر اساس این گزارش احتمال دارد که دیدار
اقتصادیمسکو،تنشدریاییاخیرروسیهواوکراینرانتیجه
سیاستهایماجراجویانه«پتروپروشنکو»بهمنظورافزایش رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست ســران و رهبران
محبوبیتوتأثیرگذاریبرانتخاباتریاستجمهوریسال کشورهای «جی  »۲۰که در بوینس آیرس برگزار می شود،
آینده اوکرایــن توصیف کرد .بســیاری از تحلیــل گران نیز لغو شود .حاال باید دید که پروشــنکو پای آمریکا را به دعوای
برانگیختنحسناسیونالیستیاوکراینیراهدفپروشنکو جدید خود باز مــی کند یا خیر .آن هم در شــرایطی که میان
ازاینتنشودرنهایتکسبرایمیدانند.انتخاباتریاست مسکو-واشنگتن بر سر بحران کریمه ،جنگ سوریه ،نقش
جمهوریاوکراینقراراستمارسسال( 2019فروردین داشتنروسیهدرانتخاباتریاستجمهوری 2016وخروج
ماه)98دراوکراینبرگزارشود.پروشنکوگفتهکهباتوجهبه ازپیمانموشکهایمیانبرد INFشکرآباست  .

سران  60کشور خواستار مذاکره طالبان با دولت افغانستان شدند

توصیه صلح درژنو ،انفجاردرکابل

افغانســتان اعالم کرد یک تیم  ۱۲نفره برای دستیابی
به توافق صلح در افغانستان و ایجاد جامعه دموکراتیک
که در آن حقوق زنان رعایت شود ،تشکیل شده است .او
تاکید کرد :ما ساختار و مکانیسم هایی را برای دستیابی
به توافق صلح ایجاد کردهایم .ما وارد مرحله بعدی روند
صلح میشویم .استراتژی جدید آمریکا که توسط دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در تابســتان گذشته اعالم
شــد ،باعث تغییر بــازی در مذاکــرات صلح افغانســتان
شد .این استراتژی باعث تمرکز بر دســتیابی به اعتماد
به نفس و اصالحات در افغانســتان شــد .این استراتژی
یک استراتژی بر مبنای شرایط است.چند ساعت بعد از
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این سخنرانی ،انفجار یک خودروی بمب گذاری شده،
منطقه وسیعی از شرق شــهر کابل را لرزاند .این انفجار
دیشب در ناحیه نهم پایتخت روی داد و پس از آن ،صدای
تیراندازی شــنیده شــد .وزارت بهداشــت افغانســتان
میگوید دســت کم  ۱۱نفر در این انفجــار و تیراندازی
زخمی شدند .مقامهای محلی میگویند محل انفجار،
مقر یک پیمانــکار بریتانیایی آمــوزش نیروهای امنیتی
افغانستان بوده که با دفتر کمیسیون انتخابات و فرودگاه
کابل ،فاصله زیادی ندارد .خبرگــزاری رویترز به نقل از
مقامهــای دولتی گــزارش داده که یک خــودروی بمب
گــذاری شــده در نزدیــک این مرکــز آموزشــی در جاده

کابــل  -جاللآباد منفجر شــده اســت .یک ســخنگوی
وزارت داخله افغانســتان گفت بالفاصله پس از انفجار،
گروهی از مردان مسلح به مقر شرکت امنیتی بریتانیایی
حملهور شدند .درگیری و تیراندازی برای ساعتی ادامه
داشته است .نصرت رحیمی ،ســخنگوی وزارت داخله
افغانســتان در گفت وگو بــا خبرگزاری فرانســه ( )AFP
تایید کرد که هدف حمله ،مقر شــرکت بریتانیایی G4S
بوده اســت .تا لحظه نــگارش خبر ،هنوز هیــچ گروهی
مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است .اگر طالبان
مســئولیت حمله را بر عهــده گیرد ،چیزی جز تمســخر
دولت افغانستان در نشســت صلح ژنو نخواهد بود .اگر
داعش بر عهده گیرد نشــان دهنده این است که آرامش
افغانســتان در پی صلح با طالبان به دست نمی آید .چرا
که هنوز گروه های تروریستی دیگری هستند که خاک
این کشور را به خون بکشند.

اظهار نظر روز
توماس فریدمن:

فراموشیترامپ،بزرگترینتهدیدبرایآمریکا

من در این هفته ســفری به توکیو و هنگ کنگ داشــتم ،اگر
بخواهم بگویم چه چیــز در گفت وگو های مــن بیش از همه
تکرار شد ،این پاسخ من اســت :در گفت وگو های حکومتی
و تجاری در چیــن ،نوعی اضطراب واقعی – "می شــود لطفا
به من بگوییــد در این جنگ تجاری ،مهم ترین مســئله برای
پرزیدنتترامپچیست؟آیامسئلهبهتعادلرساندنتجارت
است یا جلوگیری از به قدرت رسیدن چین؟" – ترکیب شده
باالفزنی–"متوجهشدهایدکهشماآمریکاییهاخیلیدیر
دستبهکارشدهاید؟مادیگرخیلیبزرگترازآنهستیمکه
بخواهید برایمان قلدر بازی در بیاورید .شــما باید این کار را
یکدههپیشانجاممیدادید".دیدهمیشد.درگفتوگوها
باژاپنیها،قدردانی–"ماخدارابرایدونالدترامپشاکریم.
باالخــره یک رئیس جمهــور آمریکا متوجه شــد که چین چه
تهدیدی است!" – ترکیب شده با اضطرابی واقعی – "لطفا،
مراقب باشــید .در تعامل با پکن زیاده روی نکنید و سیســتم
تجارت جهانی را در هم نشکنید" هم دیده می شد و در گفت
وگو با یک مشاور زیرک اروپایی ،این حس سردرگمی بود که
نمایان بود – "آیا اطالعات غلط به دســت ایــن چینی ها می
رسد؟ آن ها اصال نمی دانستند که چقدر هم دموکرات ها و
هم جمهوری خواهان و هم اروپایی ها ،همگی می خواهند
ببینندترامپچینرادراینجنگتجاریبهزمینمیکوبد.
امالطفا،جنگسردیراباچینآغازنکنیدکهمامجبورشویم
طرفیکیرابگیریم".ازنظرمنتجارتیکبازیبردوباخت
نیست .چین می تواند رشد و پیشرفت کند و ما هم ،همزمان
میتوانیم.اینهماناتفاقیاستکهدر 40سالگذشتهرخ
دادهاست.امااگرچینمیگذاشتتولیدکنندگانآمریکایی
به بازارش همان دسترســی را داشته باشــند که خودش به
بازار آمریکا دارد ،شرایط برای ما بهتر می شد .اکنون وقت
آن اســت که روابط اقتصادی آمریکا و چیــن ،پیش از آن که
واقعا دیر شود ،دوباره اصالح شود.هر دو کشور درباره این
که چگونه به این جایگاه رسیده اند باید با صداقت و ذکاوت
برخوردکنند.چینبهدلیلرشدسریعاقتصادیاشمدیون
آمریکاست و ترامپ هم درخصوص این که آمریکا چگونه این
همه مدت این قدر قوی بوده اســت ،باید باهــوش تر از این
حرف ها عمل کند.وقتی من جنگ تجــاری ادامه دار و روز
افزونرامیبینموبه حرف های هردوطرفگوش می دهم،
می خواهم به چینی ها بگویم :شما تنها با سخت کوشی به
این جا نرسیده اید و سیستم اقتصاد جهانی را که شما در آن
رشد کرده اید خودتان نســاخته اید .بزرگ ترین مشتری و
دشمنتان آن را به وجود آورده است؛ آمریکا و می خواهم به
ترامپ بگویم :آمریکا با فرمولی به قدرتمندترین تبدیل شده
که همه رئیس جمهورهای بزرگ آمریکا آن را اصالح کرده
و بهبود بخشیده اند و تو این کار را انجام نمی دهی .در واقع
تو داری برخی از عناصر کلیدی آن را نادیده می گیری و آن
ها را تضعیف می کنی .





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید.

مهار سیل با بیل و فرغون و قبیله هواداران علیخانی !




خاطرات پرفروش بانوی اول سابق که گمانه نامزدی وی در انتخابات  2020را تقویت کرد

«اوباما»ها بهکاخسفید باز میگردند؟

«اگر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا همین امروز برگزار
شــود از میان این افراد [شــاخص حزب دموکــرات] به کدام
یک رای میدهید؟» این ســوالی اســت که به تازگی گروهی
از رایدهنــدگان دموکــرات در یــک نظرســنجی موسســه
«مکالفن» به این ســوال جواب دادهاند و جو بایدن و میشل
اوباما بــا اختالفی انــدک در راس این فهرســت قــرار دارند.
در ســال  ۲۰۲۰جو بایدن  ۷۸ســاله خواهد بود و هنوز هیچ
نشــانهای از احتمــال اقدامش بــرای حضــور در رقابتهای
انتخاباتــی دیــده نمیشــود .کتاب «شــدن» نوشــته میشــل
اوبامــا ,بانــوی اول ســابق آمریــکا ،رکــورد کتــاب «تاریخچه
زندگی» هیالری کلینتــون را که در هفته اول انتشــار ۶۰۰
هزار نسخه فروش داشــت ،شکســت .زندگی نامه میشل ،با
یک میلیون و  ۴۰۰هزار نســخه فــروش در هفته اول ،رکورد
کم سابقه ای را به ثبت رســاند .رکوردی که بیانگر محبوبیت
خانواده اوباما در جامعه آمریکاســت .حال ســوال این اســت
که او با کتاب خاطراتش ،رویای بازگشــت به کاخ سفید را در
ســر دارد؟در برنامه معرفی و تبلیغ کتاب زندگی نامه میشل
در واشــنگتن که به تازگی منتشر شــده ،باراک اوباما رئیس
جمهوری پیشــین آمریکا با دســته گلی صورتــی روی صحنه
آمد تا همسرش را غافلگیر کند .یک تور فشرده برای معرفی
کتــاب ،گفتوگوهــای داغ دربــاره سیاســت و زندگی مردم
آمریکا و البته هر بار حرف به دونالد ترامپ هم میکشد .این
میتواند حضور یک چهره سرشــناس بــرای کمک به فروش
بیشتر یک کتاب یا بخشی از شــروع نمایش بزرگ انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  ۲۰۲۰آمریکا باشــد هرچند خانم
اوباما اصرار میکند عالقهای به سیاست ندارد و نمیخواهد
نامزد ریاست جمهوری شــود« .میشــل اوباما شدن» اندکی
پس از انتخابات میاندورهای مجلس آمریکا ،منتشــر شده و
اینطور که روزنامه گاردین گزارش داده است با رکورد فروش
 ۹نســخه در هر ثانیه در صدر فهرســت کتابهــای پرفروش
آمریکا قــرار گرفته اســت .پنگوئن رنــدوم هاوس ،ناشــر این
کتاب اعالم کرده که یک بار دیگر هشــتصد هزار نسخه دیگر
از این کتاب را چاپ کرده اســت که پیش از این یک میلیون و
هشتصد هزار نســخه آن فروش رفته بود .بنا به اعالم شرکت
پنگوئن ،تنها در  ۲۴ســاعت اولیه پس از انتشار کتاب۷۲۵ ،
هزار نســخه از آن به فروش رفته اســت.اما این کتــاب درباره
چیست و چرا اینقدر مشــتری دارد؟ به گزارش بی بی سی،

میشــل اوباما در آغاز کتابــش میگوید در کودکــی آرزوهای
سادهای داشتم .یک سگ میخواستم .خانهای دو طبقه که
داخلش پله داشته باشد و دلم میخواســت به جای اتومبیل
بیوک دو در پدرم ،یک استیشــن چهار در داشته باشیم .این
شروع روایتی است که قرار است نشان دهد ،بانوی اول آمریکا
که در فاصله سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷مستاجر کاخ سفید
بوده  ،زندگیاش را از کجا شروع کرده است .از طبقه دوم خانه
یکی از بســتگانش در بخش جنوبی شهر شیکاگو ،منطقهای
که هنوز هم به دلیل نــرخ باالی جرم و جنایت در آن مشــهور
است .کتاب او به نوعی داســتان «رویای آمریکایی» است .او
ی و ازدواجش با باراک اوباما را هم
در این کتاب داستان آشنای 
تعریف می کند .میشل مینویسد چطور وقتی یکی از روزهای
سال  ۱۹۹۱با باراک در رستورانی در شیکاگو نشسته بودند و
غذایشان داشت تمام میشد ،او موضوع ازدواج را پیش کشید
و گفت با ایــن که با تمام وجود دوســتم دارد وقتی بحث و غذا
تمام شد موقع دســر «پیشخدمت ،ظرفی با درپوش نقرهای
را جلوی من گذاشت که داخل آن به جای کیک شکالتی یک
حلقه الماس بود ».باراک اوباما زمانی تصمیم میگیرد برای
ریاســت جمهوری آمریکا نام خود را مطرح کند که میشــل به
عنوان دانش آموخته دانشگاه پرینستون و یک وکیل مشهور
مشغول به کار بوده اســت .میشــل در کتابش مینویسد :در
این ســالها هم به عنــوان «قدرتمندترین زن جهــان» از من
تعریف کردهاند و هم یک «زن سیاه عصبانی» نامیده شدهام.
«دلــم میخواهد از مخالفانم بپرســم کدام بخــش این جمله
بیشتر برای آن ها مهم اســت .عصبانی بودن ،سیاه بودن ،یا
زن بودنم».میشــل اوباما هم در کتابش نوشــته است همین
جا روشن کنم که «اصال و ابدا قصد نامزدی ریاست جمهوری
را ندارم ».اما الگویی که او دنبال میکند مانند همه کســانی
است که پیش از این برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
آماده شــدهاند .باراک اوباما و هیالری کلینتون هر دو کتاب
خاطراتشــان را پیش از اعالم نامزدی در انتخابات ریاست
جمهــوری منتشــر کردند .پیــش از آن هــا بیــل کلینتون هم
خاطراتش را قبل از شروع کارزار انتخاباتیاش منتشر کرده
بــود .میشــل اوباما دو ســال پیــش و از زمان ســخنرانیهای
انتخاباتی به نفع هیالری کلینتون ،به چهرهای شــاخص در
میان دموکراتها تبدیل شد و همان زمان کسانی از توانایی
او برای ریاست جمهوری نوشتند.

3.4 M views

سردیس اهدایی قبیله هواداران علیخانی!

یکی از تصاویری که چند روز است فضای مجازی را
پر کردهسردیس علیخانی است که بر روی آن «قبیله
هواداراناحسانعلیخانی»بهمناسبتتولدشنوشته
شدهاست.کاربرینوشت«:بایدمیزدقبیلههواداران
سلطان اشــک» .کاربر دیگری نوشت« :بعد لشکر
تتلیتیهاشاهدرشدونموقبیلهعلیخانیلیتیهاهستیم
یعنیهردمازاینباغقبیلهجدیدیمیرسد».کاربری
همنوشت«:بهنظرمبایدیکیاینهوادارهایدوآتیشه
رو روشــن کنه که این سلبریتی ها هم آدم هستن و
خطا می کنن پس ازشون برای خودتون بت نسازید»




1.8 M views

زندهشدنامیدهابراییوزایرانی

3.2 M views

مهار سیل با بیل و فرغون

تصاویریازشکارخرگوشبهدستیوزپلنگایرانیدر
منطقه بیارجمند شاهرود توسط «آرش اینانلو» فرزند
مرحوممحمدعلیاینانلودرفضایمجازیپخششد
کهدرآنادعاکردهبودایناولینتصاویروصحنهشکار
خرگوش توسط گروه اینانلو گرفته شده است ،شادی
کاربران را در پی داشت .کاربری نوشت « :ممنون اما
آدرس چرا میدی .حاال میرن شکارش کنن .اصالح
کن توئیتو بنویس در صحرای کاالهاری بود!» کاربر
دیگری نوشت« :کــاش شکارچیها به جای شکار
حیوانات ،دنبال شکار عکس و فیلم ازشــون بودن.
حتما که لذت داره و سختتره» کاربری هم ضمن
تکذیب ادعای اینانلو نوشت « :این فیلم سال  ۹۱در
منطقه میاندشت خراسان و در یک محوطه محصور
ضبطشده».

دو ویدئو در فضای مجازی پخش شد که در یکی از آن
هایکبیلمکانیکیدرحالآبریختندرکفکامیون
بودکهباچندشرحمختلفازجملهتشبیهکردنآنبه
رفتار های پت ومتی پخش شد.اما بعدا توضیحات
دیگری منتشر شد از جمله جایی نوشته شده بود:
«مشغول برداشتن گل والی از محل دریچههای
فاضالب» جایی دیگر نوشته شــده بــود« :در حال
شستوشویکفگلیکامیون»البتهخیلیجاهاهم
یمعابربالودروکامیون
نوشتند«:مهارآبگرفتگیها 
در اهواز» و در ویدئویی دیگر که مشابه همان قبلی در
ورژن کوچک تر است از جمع آوری آب باران با بیل
و فرغون و کاسه خبر می داد .کاربر دیگری نوشت:
«معلوم نیست واقعیت این فیلم ها چیه چون قبل و
بعدشرانمیبینیم»کاربردیگریامانوشت«:مسخره
نکنید،امکاناتمدیریتبحرانموندرهمینحده»





2.8 M views

جنجال پوشش خبری ازدواج «خمینی جوان»

«ازدواج ناگهانی خمینی جوان » تیتر و عکس یک
روزنامه شهروند در دو روز پیش بود که به سرعت در
فضایمجازیپیچیدوبازتابزیادیداشت.کاربران
زیادیبهمطالبیچونمهمانهایمدعو،سنوسال
عروس خانم و تعداد فالورهایش که در این گزارش
آمدهبوداعتراضداشتند.کاربرینوشت«:واقعاچرا
روزنامه ای که داره با بودجه هالل احمر و کمک های
مردمی چاپ میشه به جای پرداختن به مشکالت
مردم سیل زده و زلزله زده به ازدواج نتیجه حضرت
امام (ره) بپردازه»اما برخی کاربران هم از پوشش این
مسئلهدفاعکردهوکاربری نوشت«:جدایازاینکهبه
«خمینیجوان»چهنگاهیداریمازدیدروزنامهنگاری
بــرای یک روزنامه اجتماعی کار درستی اســت ،به
موضوعی پرداخته که با ارزش خبری «ارجاع به افراد
مهم/مشهور» سازگاری زیادی دارد و به همین دلیل
جلبتوجهمیکند».

1.1 M views
1.6 M views

با جوانمردی ها شهرمان را زیبا کنیم

ویدئویی از مرد سالخورد های در حال عبور از
چهارراهی پر تــردد در شهر میانیانگ چین در
فضای مجازی بسیار بازنشر شد .در این ویدئو
پیرمردی قصد عبور از چهارراهی پر تردد را دارد
و به دلیل حرکت آهسته اش خودر وها با وجود
سبز شدن چراغ حرکت نمیکنند و درآخر پلیسی
پیرمرد را کول میکند .کاربری تحت تاثیر این
ویدئو نوشت« :شهر با این جوانمردی هاست که
زیبا میشه بیاین ما هم شهرمون رو زیبا کنیم» کاربر
دیگری حدیثی از امیر مومنان(ع) را نوشت که در
زیبایی او،
آن آمده بود « :شاخص انسان ،خرد او و
ِ
به جوانمردی اوست (غررالحکم)»

پولی که از جیب مردم به حساب بانکها می رود

پایشدراینقسمتازبرنامهاشدربارهبخشودگی
جرایمدیرکردبانکهاازبندواوتبصره 19گفتکه
در آن قرار است از جیب مردم بخشودگی دیرکرد
وام را به بانک ها پرداخت کنند .پولی که قرار است
صرف زلزلهزدگان کرمانشاه و شهرسازی شود به
حساب بانکها میرود .کاربران درباره این قانون
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :مراجع که
میگن گرفتن دیرکرد وام ایراد شرعی داره چرا باز
مجلس میخواد پولی رو که از اساس ایراد داره از
جیب همه مردم به بانک ها پرداخت کنه» کاربری
هم نوشت« :بانک ها به اندازه کافی توی وام ها از
مردم سود می گیرن دیگه این سود دیر کرد چه
معنایی داره که دنبالش هستن»
CMYK

