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وزیر خارجه سابق آمریکا تاکید دارد که به علت تصمیم ترامپ برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس ،مردم جان شان را از دست خواهند
داد .جان کری که سال  2004نامزد دموکراتها برای پست ریاست جمهوری بود ،مکرر در طول ریاست جمهوری ترامپ از او انتقاد کرده
است .او در مصاحبه با گاردین احتمال شرکت در انتخابات  2020را رد نکرد.

...

تحلیل روز
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آمریکاودورتسلسلورودپناهجویان
نخســتین گــروه از کاروان چنــد هــزار نفــری پناهجویان
آمریکای التین با عبور از سراســر خاک مکزیک ،سرانجام
به مرزهای جنوبی ایاالت متحده رسیدند .ایاالت متحده
حتی ســال ها پیش از تاســیس ایــن کشــور در اواخر قرن
هجدهم ،مقصد مهاجران و پناهجویان بوده اســت .با این
حال ،در کمتر زمانی کاروان های پرشمار از پناهجویان با
پای پیاده و با طی مسیر چند هزار کیلومتری به سمت این
کشور حرکت می کردند .اما ،چرا این رفتار از پناهجویان
در آستانه دهه سوم قرن بیست و یکم بروز کرده است؟-1
سیاست مشت آهنین دولت دونالد ترامپ ،به ویژه اجرای
قانون جداســازی کــودکان از والدیــن مهاجرغیرقانونی
موســوم به«تحمل صفر» ســبب شــده اســت تا متقاضیان
ورود به خاک ایاالت متحده به شکل گروهی و در جمعیت
چند هزار نفره راهی این سفر پرمخاطره شوند تا فشارهای
وارد شده بر تک تک افراد را به حداقل برسانند  -2 .جریان
لیبرال در داخــل ایاالت متحــده که عالوه بــر موضوعات
مختلف ،حفظ فرهنگ چند نژادی را در این کشور رسالت
خود می داند ،برای به شکست کشاندن برنامه های دولت
محافظه کار دونالد ترامپ و همچنین ،بهره مندی از لشکر
مهاجران در انتخابات ،گروه های انسانی خسته از فقر ،بی
عدالتی و ناامنی در آمریکای التین را برای ورود به ایاالت
متحده تشــویق و ترغیب می کند -3 .کشــورهای منطقه
آمریکای التین که از شیوه زمامداری دونالد ترامپ به تنگ
آمده اند و در عین حال جرئت رویارویی مســتقیم با رئیس
جمهور پرخاشگر و عصبی قوی ترین کشور نیمکره غربی را
ندارند ،به سالح انسانی متوسل شده و درها را برای حرکت
جمعیت پرانگیزه به ســمت ایاالت متحده بازگذاشــته اند
  .به هر حال ،سختگیری های ضد مهاجرتی ،برنامه های
محافظه کارانه و زورگویی های منطقــه ای دولت ترامپ،
ایاالت متحده را در معرض هجوم هزاران انسان قرار داده
اســت که اگر وارد خاک این کشور شوند هم بر سختگیری
های ضد مهاجرتی افزوده خواهد شــد ،هم جامعه آمریکا
به ســمت محافظه کاری بیشــتر حرکت می کنــد و هم در
نهایت ،زورگویی های واشــنگتن به کشــورهای آمریکای
التین شدت خواهد یافت؛ البته این رویکرد به شکل گیری
موج های بزرگ تــر از پناهجویان به ســمت ایاالت متحده
خواهــد انجامیــد .از ایــن رو بــه نظر می رســد تا ســالیان
متوالی ،ایاالت متحده همچنان گرفتار دور تسلسل مقابله
با مهاجران و مواجهه با مهاجران باقی بماند .

...

جان کری حضور
در انتخابات  2020را منتفی نمی داند

اندیشــکده تبییــن در گزارشــی نوشــت ،در انتخابــات
میاندورهای کنگــره ،همانگونه که پیشبینی میشــد،
دموکراتهــا کنتــرل مجلــس نماینــدگان را در دســت
گرفتنــد و جمهــوری خواهــان همچنــان اکثریــت را در
ســنا حفظ کردنــد امــا ،آیــا تغییر نســبی ترکیــب مجلس
نماینــدگان ،تأثیری در سیاســت خارجــی ایاالتمتحده
در قبال ایران خواهد داشــت؟ ســکاندار اصلی سیاست
خارجی ایاالتمتحــده ،دولت این کشــور اســت و کنگره
آمریکا ،بیشتر نقشــی نظارتی در این حوزه بر عهده دارد.
با اینحــال ،تغییــر ترکیب مجلــس نماینــدگان ،احتما ًال
سیاست خارجی ایاالتمتحده را در برخی حوزهها دچار
تغییراتی خواهد کرد .مهم ترین حوزهها عبارتاند از:الف)
توافقهای تجاری :هرچند خروج از توافقها و نابودکردن
آنهــا -کاری که ترامپ تاکنون مشــغول آن بوده اســت-
نیازی بــه تأیید کنگره نــدارد ،ایجــاد پیمانهــای جدید،
نیازمند تأیید آن اســت .شــکلدهی به توافقهای تجاری
جدیــد (ماننــد توافق در حــال انجام بــا مکزیــک و کانادا)
میتوانــد تحــت تأثیــر ترکیب جدیــد مجلــس نمایندگان
قرار گیرد.ب) مذاکره با کره شــمالی :سرنوشــت برجام،
درس عبرتی برای معامله با یــک «رئیسجمهور» بود .کره
شــمالی ،درصورتیکه مجلس نماینــدگان را در موضعی
مخالف با ترامپ در مذاکرات خلع سالح ببیند ،اراده خود
را برای توافق با وی از دست خواهد داد.ج) بودج ه نظامی
و تشــکیل نیروی فضایی :تغییــر ترکیب کمیتــه نیروهای
مســلح ،میتواند دولت ترامپ را در تصویــب بودجه 1.2
تریلیون دالری برای ارتقای زرادخانه هســتهای و بودجه
 13میلیارد دالری برای تشــکیل نیروی فضایی با چالش
مواجه کند.د) حضور و کمکهــای نظامی :ترکیب جدید
کمیتههــای نیروهــای مســلح و امــور خارجــه ،میتوانــد
دولت آمریکا را در همکاری با عربســتان در حمله به مردم
یمن ،فروش تسلیحات به آن کشور و همچنین در موضوع
جنگ ســوریه با چالش روبــه رو کنــد .با اینحــال ،به نظر
نمیرســد تغییر اکثریت در مجلس نمایندگان ،سیاســت
خارجی آمریکا را در قبال ایران ،دچار تغییری جدی کند.
هردو حزب اصلــی آمریکا نظرات تقریب ًا یکســانی در قبال
جمهوری اسالمی دارند.

قاب بین الملل

در حملــه هوایــی ائتالف ســعودی بــه منزل یکــی از
شهروندانیمنیدرشهرستان«الحالی»درالحدیده،
چهارخواهریکخانوادهبهشهادترسیدند.

اظهار نظر روز

بنسلماندرمنگنه

پیروزیقانوناساسیبرترامپ

پرونده قتل جمال خاشقچی محسوب میشود ،همچنین
تالشهــای دونالد ترامــپ را بــرای حفظ روابــط با متحد
کلیدیخوددرمنطقۀخلیجفارس،واردمرحلۀپیچیدهای
میکند .پیش از این بســیاری از جمله برخی سناتورهای
آمریکایی ،مقامهای ترکیه و فعاالن حقوق بشر ،بن سلمان
را آمر قتل خاشقچی میدانســتند .اما این نخستین باری
اســت که ســازمانهای اطالعاتــی دولــت آمریکا بــر این
فرضیه مهر تأیید میزنند .روزنامه واشنگتن پست به نقل
از مقامهای مطلع از تحقیقات سیا نوشــته :در این تماس
شاهزاده خالد بن سلمان روزنامهنگار سعودی را متقاعد
کرده برای دریافت مدارکش به کنســولگری عربستان در
ترکیه برود و بــه او اطمینان داده که «هیــچ اتفاقی برایش
نخواهد افتاد».اما شاهزاده خالد بن سلمان روز جمعه در
حساب توئیتری خود نوشته است آخرین تماس او با جمال
خاشقچی  ۲۶اکتبر سال  ،۲۰۱۷تقریبا یک سال پیش از
قتل این روزنامهنگار بوده است .در این میان روزنامه وال
استریت ژورنال نیز به نقل از منابع آگاه نوشت :خاشقچی

قبل از آن که به کنسولگری عربســتان در استانبول برود،
از طریق پیام رسان «واتس آپ» مرتب با سفیرعربستان در
آمریکا در تماس بوده است .حاال دو فایل صوتی از کنسول
گری سعودی که احتمال می رود مقامات ترکیه در اختیار
جینا هاسپل ،رئیس ســیا گذاشــته اند ،تحقیقات را وارد
مرحله جدیدی کرده است .فایل نخست مربوط به تماسی
در کنسول گری بود که فردی پس از قتل در تماسی تلفنی
می گفت «به رئیست بگو قتل انجام شــد» و دیگری صوت
لو رفته از برادر بن سلمان است .چند سناریو برای افشای
این اخبار محتمل اســت .اول ،برنامهریزی حسابشــده

برای قرار دادن محمدبنسلمان در یک موقعیت ضعیف،
کنترلشــده و بازداشــتن وی از سرعت بخشــیدن به سیر
تحوالتپرشتابدرعربستانوتضمیننظریه"گاوشیرده"
به مــدت طوالنــی اســت .دوم وجــود دو قطبی آشــکار در
نهادهای قدرت در آمریکا در دوره ترامپ اســت .سوم این
که مخالفان ترامــپ در نهادهای قدرت ،همســو با جریان
رسانهای قدرتمند آمریکا با محوریت راس آنها واشنگتن
پســت  ،نیویورک تایمز ،ترکیه و قطر تصمیم دارند پرونده
خاشقچیراتابرکناریمحمدبنسلمانپیشببرند.حال
باید دید کدام یک در این هماورد موفق میشوند.

باحکمقاضیفدرالخبرنگارسیانانبایدبهکاخسفیدبرگردد

خنجری به قلبترامپ

قاضی دادگاهی در واشــنگتن با صدور حکمی به کاخســفید دســتور داد مجوز
خبرنگاری جیمی کاستا ،گزارشگر ارشد شبکه سیانان به او بازگردانده شود.
حکمی که چیزی جز شکست ترامپ و پیروزی رقیب دیرینه او یعنی سی ان ان را
در پی نداشــت .اما این همه ماجرا نبود ،ترامپ وقتی در خود فروریخت که اعالم
شــد «تیموتی کلی» ،قاضی دادگاه فدرال که ( 27ژوئن )2017از سوی خود او
منصوبشدهاینحکمراصادرکردهاست.مجوز«جیمیکاستا»درپیتنشمیان
اوودونالدترامپدرکنفرانسخبریهفتهگذشتهلغوشدهبود.اینحکمدرپیآن
صادرشدکهشبکهخبریسیانانبهطوررسمیازرئیسجمهورآمریکاشکایت
کردولغومجوزورودکاستابهکاخسفیدراغیرقانونیخواند.قاضیفدرالدراین
حکمبهمادهاولمتممقانوناساسیآمریکاکهآزادیبیانومطبوعاتراتضمین
می کند ،اشاره نکرده و به جای آن روی موادی از قانون اساسی تاکید کرده که به
«برخوردعادالنهدرتصمیمگیریهایاداریوقضایی»مربوطمیشود.اودرحکم
شفاهیخودگفت«:نحوهتصمیمگیریدولتدراینزمینهچنانگنگواسرارآمیز
استکهنتوانستهاندبهمنبگوینددقیقاچهفردیامقامیاجازهکارآقایکاستارا
لغو کرده است».پس از صدور این حکم ،جیمی کاســتا در خارج از دادگاه ضمن
استقبالازحکمقاضیبهخبرنگارانگفت«:اگرموافقایدبرگردیمسرکارمان».
اکنونکاخسفیدموظفاستباصدورپروانهموقتبرایکاستابهاواجازهبازگشت
بهکنفرانسهایخبریکاخسفیدرابدهدوهمچنینبگذارداوباگروهخبرنگاران

اندیشکدهروز
باپیروزیدموکراتهادرمجلسنمایندگان؛
چهچیزیتغییرمیکند؟

...

افشاگری رسانه های آمریکایی از گزارش سیا درباره دستور
ولیعهد عربستان برای قتل خاشقچی

پس از افشــای اطالعاتی قطره چکانی از سوی اردوغان،
این بار افشــای گزارش ســازمان اطالعات آمریکا بود که
موج خبری جدیدی را درباره قتل جمال خاشقچی به راه
بیندازد .روزنامه واشنگتنپســت در گزارشــی نوشت که
سازمان ســیا با اتکا به مدارکی از جمله تماسهای تلفنی
میان «خالد بن ســلمان» ،ســفیر ســعودی در واشنگتن با
جمال خاشــقچی و دیگــر تماسهای تلفنی برقرار شــده
در این زمینه به این نتیجه رسیده که قتل این روزنامهنگار
بدون اجــازه محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان ممکن
نبوده اســت .این خبر روز جمعه از ســوی منابع نزدیک به
این پرونده اعالم شــد و به گفته آن ها ،سازمان سیا برخی
از نهادهــای عالی آمریــکا از جمله کنگره این کشــور را در
جریان تحقیقات و ارزیابیهــای خود در ایــن پرونده قرار
داده اســت .نتیجهگیری ســیا بر خالف ادعاهــای دولت
عربستاناستکههموارههرگونهدخالتولیعهدعربستان
در قتل جمال خاشقچی را رد کرده است .این نتیجهگیری
کــه «دقیقترین» ارزیابــی انجام شــده از ســوی آمریکا در

تنهایی اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل

آمریکا بار دیگر در حمایت از خشــونت ،اشغالگری
و تجاوز با قطعنامه ساالنه سازمان ملل متحد که از
رژیم آپارتاید اســرائيل به دلیل اشغال بلندیهای
جوالن ســوریه انتقاد کرده بود ،مخالفــت کرد و به
عنوان تنها کشــور ســازمان ملــل بــه آن رای منفی
داد .در مقابل  ۱۵۱کشــور جهان بــه این قطعنامه
رای مثبت دادند.در این قطعنامه از رژیم اشــغالگر
اســرائیل خواســته شــده بــه اشــغال بلندیهــای
جوالن ســوریه که  ۵۱ســال پیش صــورت گرفته،
خاتمه دهــد .ایــن قطعنامه که هــر ســاله ارائه می
شود ،الزام آور نیست .نیکی هیلی ،نماینده آمریکا
در ســازمان ملل متحد این قطعنامه را "بی فایده و
در ضدیت آشــکار با اســرائیل" توصیف کــرد .رژیم
غاصب صهیونیســتی ســال  1967بخش بزرگی
از جــوالن را اشــغال و ســال  1981آن را به خاک
فلســطین اشــغالی الحاق کرد .جامعــه بین الملل
هرگز ایــن الحاق را به رســمیت نشــناخته اســت.
اســرائیل و ســوریه به لحاظ نظری در وضع جنگی
قرار دارنــد .در ایــن قطعنامه ســازمان ملل متحد،
تصمیم اسرائیل به الحاق جوالن "پوچ و بی معنی"
توصیف شــد .دنــی دنــون ،نماینــده اســرائیل در
ســازمان ملل از موضع جدید آمریکا درباره جوالن
اســتقبال و اعالم کرد "این تصمیم نشــانه دیگری
از همکاری فشــرده بین دو طرف است" .واشنگتن
در دوره ریاســت جمهــوری دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهور آمریکا سیاســت حمایت کامل از اســرائیل
را در پیش گرفته است که به ویژه می توان به اقدام
واشــنگتن در به رســمیت شناخته شــدن قدس به
عنوان پایتخت این رژیم اشاره کرد .دیوید فریدمن،
ســفیر آمریکا در فلسطین اشــغالی ماه سپتامبر به
رســانه های صهیونیســتی گفته بود که هرگز نمی
تواند تصور کند که بلندی های جوالن برای همیشه
تحت حاکمیت اسرائیل نباشد« .قطعنامه جوالن»
یکی از  ۹قطعنامهای بود کــه کمیته چهارم مجمع
عمومی ســازمان ملل امروز بررســی کرد .هشــت
قطعنامه دیگر نیز در حمایت از فلســطین و محکوم
کردنبرخوردصهیونیستهابافلسطینیاننگاشته
شده است« .بشار الجعفری» نماینده دایم سوریه در
ســازمان ملل متحد با انتقاد از رأی منفی آمریکا به
قطعنامه ای که بر حاکمیت سوریه بر منطقه جوالن
اشغالی صحه میگذارد ،تاکید کرد :جوالن بخشی
از خاک سوریه اســت و چه به طور مســالمت آمیز و
چه با اســتفاده از قدرت نظامــی آن را پس خواهیم
گرفت.

پوششدهندهرویدادهاییکهترامپدرآنهاشرکتمیکند،همراهشود.وکیل
جیمیکاستا،سردبیرگزارشگرانکاخسفیدشبکهسیانان،رایامروزدادگاه
را"روزیبزرگبرایآزادیبیان"دانستهاست.ترامپامادرواکنشبهحکمدادگاه
با کم اهمیت خواندن آن به خبرنگاران گفت اگر در آینده درســت رفتار نکنند او
کنفرانسخبریراترکخواهدکرد.
▪درکنفرانسخبریچهاتفاقیافتاد؟

درجریاننخستینکنفرانسخبریدونالدترامپپسازانتخاباتمیاندورهای
کنگرهآمریکا(ششمنوامبر)جیمیکاستا،دونالدترامپرابهعلتاستفادهازکلمه
"تهاجم"برایتوصیفکاروانیازمهاجرانکهازآمریکایمرکزیبهسمتآمریکادر
حرکتهستند،بهچالشکشید.کاستاهمچنینازترامپبهخاطریکتبلیغضد
مهاجرتکهنژادپرستانهخواندهشدهبود،سوالکرد.پسازآنزمانیکهخبرنگار
سیانانقصدداشتسوالیدربارهتحقیقاتمربوطبهمداخلهروسیهدرانتخابات
ریاستجمهوری ۲۰۱۶آمریکاازترامپبپرسد،رئیسجمهورآمریکاچندباربهاو
گفت":کافیاست"وازآقایکاستاخواستکه"میکروفونراکناربگذارد".همزمان
یکیازکارآموزانکاخسفیدتالشکردمیکروفونراازخبرنگارسیانانبگیرد،
اما کاســتا از دادن میکروفون خودداری کرد .پس از آن ترامپ گفت« :سیانان
بایدازاینکهشمابرایآنهاکارمیکنیدشرمندهباشد.شمابیادبهستید».





رای ۱۵۱کشور به
حاکمیت سوریه بر
جوالن اشغالی
الجعفری :جوالن را پس می گیریم
چه مسالمت آمیز وچه با جنگ
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این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان
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ماشین وزیر جوان و نصیحت خطرناک سلطان سکه!
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سرقت کامپیوتر خودرو در کمتر از  ۳۰ثانیه

فیلمی از سرقت توسط مرکز
اطالع رسانی پلیس پیشگیری
پایتخت در فــضــای مــجــازی
پخش شد که در آن دو سارق
در کمتر از  30ثانیه کامپیوتر
یک دستگاه زانتیا را جدا کرده و به سرقت می
برند .کاربری نوشت« :بــا گــرون شــدن قطعات
خودروهای داخلی و خارجی کامپیوتر ماشین
های کنار خیابون به علت قیمت خیلی باالشون
به دزد ها چشمک میزنه» کاربر دیگری نوشت:
«سعی کنید بیشتر به ایمنی خودروهاتون اهمیت
بدید که خدای نکرده دچار ضرر و زیان نشید»



به پايان دنيا سالم كن





230.5 K views

نصیحت خطرناک سلطان سکه

توئیتی در فضای مجازی بازنشر شد که در آن
یک خبرنگار خاطره ای از سلطان سکه در صفحه
اش قرار داد و نوشت« :وحید مظلومین سال ۹۱
نصیحتگونه میگفت“ :آخه  !...روزنامهنگاری
هم شغله تو رفتی انتخاب کردی؟ حیف این زبون
دراز تو نیست؟ بیا بازار کنار خودم کار کنیم سر
یکسال ب ـیامو اتــاق  ۷ســوار شو .سال دوم هم
الهیه همسایه خــودمــی!” شانس آوردم امــروز
همسایهاش نیستم ».کاربری نوشت« :به جای
تو رفت سراغ عمه زنــش ...با حساب هاش کلی
تراکنش کرد» کاربر دیگری نوشت«« :اینجور
پیشرفت کردن مثل فواره ای میمونه که هرقدر
زود باال بری زودم میفتی پایین»

ماجرای برخورد با یک گروه موسیقی خیابانی
در رشت

یکیازویدئوهاییکهدرفضایمجازیبسیاربازنشر
شد ویدئوی برخورد با یک گروه موسیقی بود که در
شبشهادتامامحسنعسکری(ع)درحالنواختن
موسیقی بودند .گفتنی است این گروه که در رشت
بازداشت شده بودند آزاد شدند .کاربری نوشت:
«کاش مراحل امر به معروف رو درست اجرا کنیم و
اول تذکر بدیم نه اینکه دنبال ضرب و شتم باشیم»
کاربری هم نوشت« :کار اون گروه موسیقی در شب
شهادتامام(ع)جرمهاماکاراونماموریهمکهاونا
رو روی زمین کشون کشون میکشونه هم جرمه.
بهتره پلیس همونطوری که با بی قانونی اون گروه
موسیقیبایدبرخوردکنهبامامورخاطیهمبرخورد
کنهکهدیگه هیچماموریبهخودشاجازهندهبرای
برخوردبامتخلفانقانونازقانونسرپیچیکنه»

طغیان «جلیقه زردها» درفرانسه
یورونیوز:هزاران نفر از معترضان به افزایش قیمت سوخت
خودرو ،روز شــنبه بزرگراههای فرانســه را مسدود کردند.
از نخســتین ســاعتهای بامداد شــنبه تا کنون نزدیک به
 ۵۰هزار معترض در هزار نقطه تجمــع کردهاند و از عبور و
مرور خودروها جلوگیری میکنند.این افراد که به «جلیقه
زردها» معروف اند به ویژه در ورودی بزرگراهها ،عوارضیها
و میادین اصلی حضور دارند .از جمله مهم ترین محورهایی
که عبور و مرور در آن مختل شده بزرگراه پاریس-بروکسل
است .همچنین تاکنون یکی از این معترضان در اثر برخورد
با یــک خودرو جــان خــود را از دســت داده اســت.به گفته
پلیس فرانســه پس از آن کــه معترضان جلــوی این خودرو
را میگیرند و به روی آن میکوبند ،راننده دچار «وحشــت
ناگهانــی» میشــود و به صــورت غیرعمــدی پای خــود را
روی پدال گاز فشــار میدهد و خودرو بــه جمعیت برخورد
میکند .بر اســاس مصوبه جدید دولت فرانســه از ابتدای
ســال آینده میالدی مالیات بر هر لیتــر گازوئیل  6.5و هر
لیتر بنزین 2.9سنت افزایش خواهد یافت.

نمای روز

ماشین وزیر چی بود؟!

فایل گیفی از رودخانه ای مملو از زباله در فضای
مجازی پخش شد که در شرحش نوشته شده بود:
«به پایان دنیا سالم کن» کاربران برای این گیف
کامنت های زیادی نوشتند .کاربری نوشت« :با
این وضعی که ما پیش گرفتیم و در حال نابود کردن
محیط زیستیم فاصله زیادی با پایان دنیا نداریم»
کاربر دیگری نوشت« :باید فرهنگ استفاده نکردن
از پالستیک در مردم نهادینه بشه قبل از اینکه
اسیر زباله های پالستیکی بشیم» کاربری هم
نوشت« :بالیی که انسان سر محیط زیست آورده
مغول با بشریت نکرده»
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...

خبر متفاوت

230.5 K views

یکی از کاربران توئیتر عکسی از آقای جهرمی سوار
خودرو در صفحه اش گذاشت و نوشت« :وزیر جوان
کابینه در مراسم تشییع مرحوم نوربخش .فکر می
کنیدماشینایشونچیه؟»قبلازاینکهکاربرانبه
اینموضوعواکنشنشاندهندخودآقایوزیرجوان
درپاسخبهاینتوئیتنوشت«:هيوندایاكسنتکه
سهچهارسالقبلخریدمکهقسطهایشهمچنان
باقیاست.امروزظهرباخانواده،شهرکتاببودیمکه
پسازاطالعازتغییرزمانمراسممرحومنوربخش،
خودمتنهاباماشینشخصیآمدم ».کاربرینوشت:
«ممنون آقای وزیر که به هر شبهه ای پاسخ میدی و
شفافسازیمیکنی»



قاضــی تیموتی جی .کلــی کاخ ســفید را لرزانــد .قاضی
عالی ناحی ه کلمبیا که به شکایت سیانان از دولت آمریکا
رســیدگی میکرد ،اکنــون در حکمی فوری به ســود این
شــبکه خبــری رای داده که به دشــمنی با ترامپ شــهرت
دارد .پس از جر وبحث خبرنگار سیانان با رئیسجمهور
آمریکا در کنفرانس خبری و لغو مجوز ورود جیمی آکوستا
به کاخ سفید ،سیانان متاسفانه بدون توجه به الگوهای
موجود رسانهای در ایران ،از اقدام دولت به دادگاه فدرال
شکایت برد .اکنون قاضی کلی به کاخسفید دستور داد تا
زمان رســیدگی به این پرونده ،مجوز دسترســی خبرنگار
سیانان را دوباره برقرار کند و این یک پیروزی درخشان
دیگر به ســود حکومت قانون در آمریکاست.سیانان در
شــکایت خود به اصل اول قانون اساســی و متمم پنجم آن
اســتناد کرده که بر مبنای آن؛  )۱دولــت هرگز نمیتواند
ســدراه آزادی بیــان و آزادی رســانهها شــود و  )۲دولــت
نمیتواند بــه حقــوق ،داراییهــا و مالکیت یک شــهروند
آمریکا آسیبی برســاند مگر با حکم قطعی و روشن دادگاه
در فراینــد معلوم قضایی.با اســتناد به ایــن اصول ،قاضی
کلی در حکم موقت خود ســلب حق ورود خبرنگار به کاخ
ســفید و حق شــرکت در کنفرانس خبــری رئیسجمهور
را نقض قانون اساســی دانســته اســت .هرچند رسیدگی
به این پرونده تا زمان حکــم نهایی ادامه خواهــد یافت اما
رای کنونی ،نخستین گام دفاع از آزادی رسانهها در برابر
نیت و میل شــخصی پرزیدنت ترامپ خواهــد بود.قاضی
تیموتی جی .کلی در سال  ۲۰۱۷از سوی شخص ترامپ
برای ریاســت دادگاه فــدرال ناحیه کلمبیا انتخاب شــده
بود؛ با وجود این او حاال رای داده که قانون چیزی باالتر از
قدرتمندترین فرد آمریکاست!
ساسان آقایی


یک بــی خانمان کنــار خیابانــی در نیویــورک در حال
گدایی؛ روی تکه ای کارتن نوشــته اســت :نظامی بی
خانمان

پیشخوان بین الملل
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مدیران خارجی در راه شهرداری تهران؟!

ویدئویی از شهردار جدید تهران پخش شد که او می
گوید« :مــا بــرای تیم ملی مـیرویــم ،مربی خارجی
میگیریم ...مگر شهرسازی کشور از تیم ملی کشور
کمتر است!؟ ما باید قبول کنیم که خیلی از تجربیات
رانداریم.مابایدقبولکنیمکهتجربهتعادلمنطقهای
درمقیاسکالنشهررابهطورکاملنداریم».کاربری
نوشت« :استفاده از تجربه دیگران همیشه خوب
است اما نزدیک به همین حرف را سه سال پیش آقای
نعمت زاده با واردات مدیران خارجی مطرح کرده
بود» شهرداری نیز در واکنش به این ویدئو اعالم کرد:
«فیلمیکهبهتازگیازحناچیدرشبکههایاجتماعی
منتشرشدهاست،درحاشیهانتخاباتدانشکدهفنی
دانشگاهتهران ودرزمانمعاونتمعماریوشهرسازی
ایشان ضبط شده و حناچی در آن بر انتقال دانش و
تجربیاتکارشناسانخارجیبهکشورپرداختهاست»

تنها یک عکــس کافی اســت؛ یک تصویر ســاده که
نیازی به هیچ طراحی و دستکاری ندارد .تصویری از
یک مرد سیاهپوست با کتاب مقدسی در دست ،زنی
محجبه در حال دعا ،زنی سرخپوست با چیزی شبیه
به عود در میان دســتان ،مردی با لباس سیکهای
هنــدی؛ تصویر چنــد انســان از نژادهــا و آیینهای
مختلــف در کنــار یک تیتــر« :چــه کســی میتواند
آمریکایی باشــد؟» مجله تایم با همین عکس و تیتر
ســاده به بررســی حقایقــی در دنیای امــروز آمریکا
پرداخته اســت و نشــان داده کــه در هر کشــوری از
جمله آمریکا ،جمیع انسانها از فرقههای مختلف،
آن جامعه را شکل میدهند.
CMYK

