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کنگره جدید ،دنیای جدید!
کنگره صد و شانزدهم ایاالت متحده آمریکا
آغاز به کار کرد .پیش بینی می شود دوره دو
ساله کنگره جدید یکی از جنجالی ترین دوره
های قانون گذاری سال های اخیر در آمریکا
باشد .جنجال هایی که بهانه اش فقط به
موضوع تنظیم بودجه دستگاه های فدرال یا
احداث دیوار مرزی با مکزیک محدود نیست.
پیش بینی می شود دموکرات ها با اتکا به
اکثریتدرمجلسنمایندگانواقلیتپرشمار
در سنا ،تمامی طرح ها و برنامه های دولت
ترامپ را زمین گیر کنند تا شانس خود را
برای پیروزی در انتخابات سال آینده افزایش
دهند .با این که چنین رویکردی همواره از
سوی احــزاب اپوزیسیون در آمریکا به کار
گرفتهشدهاستامااینبارپروندههایمتعدد
سیاسی ،مالی و اخالقی ترامپ موجب شده
است جدال میان کاخ سفید و کنگره بیش از
پیش شدت یابد .برخی گمانه زنی ها حکایت
از آن دارد که در نهایت کلید استیضاح دونالد
ترامپ در کنگره صد و شانزدهم زده شود.
دیروز نیزمجلس نمایندگان آمریکا بی اعتنا
به تهدید ترامپ به وتو ،الیحه پایان تعطیلی
دولتراباتامینبودجهچندنهاددولتیتا۳۰
سپتامبر تصویب کرد .مصوبه ای که دو پیام و
نتیجه را در بطن خود دارد -۱ :دموکرات ها
با قدرت و قاطعیتی آشکار به صحنه سیاست
داخلی آمریکا بازگشته اند -۲ .این ترامپ
نیست که همیشه در سورپرایز کردن دیگران
حرف اول را می زنــد ،حاال فرصتی شده تا
ترامپ هم سورپرایز شود .بی دلیل نیست که
نانسی پلوسی به ترامپ هشدار داد ":کنگره
با ترکیب جدید ،دنیای جدیدی برای وی به
وجود خواهد آورد".

پلوسیرئیسجدیدمجلسنمایندگان
احتمالمحاکمهترامپرابعیدندانست

شمشیرداموکلس
کنگره برسرترامپ

شریفی-چکشچوبیریاست مجلسنمایندگان
آمریکا یــک بــار دیگر در اختیار نانسی پلوسی
دموکرات قرار گرفت .رهبر  ۷۸ساله دموکراتها
در مجلس نمایندگان توانست با کسب  ۲۲۰رای
از  ۴۳۵رای ،کوین مک کارتی ،رهبر جمهوری
خواهان را شکست دهد و ریاست مجلس را از پل

رایــان ،عضو حزب جمهوری خواه تحویل بگیرد.
نانسی پــلــوســی ،از ســال  ۱۹۸۷وارد مجلس
نمایندگانشد.اودرسال ۲۰۰۷تا 2011ریاست
مجلسنمایندگانرابهعهدهداشت.حاالپیشبینی
میشوددورهدوسالهکنگرهجدیدیکیازجنجالی
ترین دوره های قانون گــذاری در سال های اخیر

نخستین جلسه دادگاه قتل خاشقچی برای  5نفر حکم اعدام صادر کرد

دادگاه فرمایشیسعودی

نخستین جلسه دادگــاه فرمایشی متهمان قتل
«جمالخاشقچی»روزنامهنگارمنتقدآلسعوددر
ریاض برگزار شد« .سعود المعجب» دادستان کل
عربستان با اعالم برگزاری نخستین جلسه دادگاه
رسیدگی به پرونده  11متهم به قتل خاشقچی
با حضور وکالی آن ها در ریاض گفت :دادستانی
عربستان خواستار مجازات متهمان و اعدام پنج
نفر از عامالن ایــن پــرونــده اســت امــا رسانههای
دولتی عربستان اطالعات زیادی دربــاره دادگاه
متهمان ونــام آن ها منتشر نکردند.با این حال
دادستانعربستانمدعیشد:طیدونامهازترکیه
خواسته ایم شواهد و مدارک خود در این پرونده را
ارائهدهداماتاکنونپاسخیازسویآنکارادریافت
نکرده ایم.در حالی عربستان از محاکمه عامالن
پروندهقتلخاشقچیخبرمیدهدکههمهشواهد
و قرائن دال بر آن است که متهم ردیف اول در این

پروندهکسیجز«محمدبنسلمان»ولیعهدسعودی
نیست و بر همگان آشکار است که این اقدامات
نمایشی تنها تالشی برای تطهیر چهره مخدوش
عربستان در مسائل حقوق بشری است .ترکیه از
عربستان خواسته بود تا  ۱۸نفر از مظنونان  -از
جمله ۱۵مامورکهبهگفتهدولتترکیهبهاستانبول
سفر کرده بودند  -به ترکیه استرداد شوند .آنکارا
میگوید ،این افراد باید در ترکیه محاکمه شوند
اما عربستان این درخواست را رد کرده است .در
پی بــرآورد نهایی سازمانهای اطالعاتی آمریکا
درباره این پرونده نیز واشنگتن ۱۷تن از مقامهای
عربستانی-ازجملهسعودالقحطانی،ازنزدیکانو
مشاورمحمدبنسلمان-رابهدلیل"دستداشتن
دربرنامهریزیواجرایعملیات"قتلجمال،تحریم
کرده است.روشن نیست که آیا هیچ یک از این۱۷
تنازسویعربستانمحاکمهشدهاندیانه.
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آمریکاباشد.حتیدردورهقبلیکنگرهکهجمهوری
خواهان اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را
در دست داشتند ،فعالیت دولت جمهوری خواه
ترامپ سه بار متوقف شد .آخرین بار در روزهای
پایانی عمر کنگره و در پایان سال  2018رخ داد،
زمانی که ترامپ موفق نشد بودجه  5.7میلیارد
دالری برای احداث دیوار جنجالی در مرز مکزیک
را به تصویب سنای تحت کنترل جمهوری خواهان
برساند .آغاز کنگره جدید همزمان شده با ادامه
تعطیلیبخشهاییازدولتفدرالکهپنجشنبهوارد
سیزدهمینروزخودشدهبود.ایندرحالیاستکه
بی بی سی پیش از این برآورد کرده بود که هر یک
هفتهتعطیلیدولتفدرال1.5میلیارددالرخسارت
بهدولتترامپتحمیلمیکند.اینیعنیسهمیلیارد
خسارت در دو هفته ای که گذشت .با وجود این،
پلوسیگفته«او(ترامپ)بههیچوجهنمیتواندمارابه
تصویببودجهدیوارقانعکند.اینموضوعمیتواند
بارها تکرار شود ولی پاسخ ما همیشه منفی خواهد
بود».رئیسجدیدمجلسنمایندگانهمچنینپس
از مراسم تحلیف گفته بود« :کارهای مهمی برای
انجام دادن در این کنگره پیش رو داریم.ما باید به

اختالفاتموجوددرکشورمان وهمچنین بحران
های بخش قضایی کشور رسیدگی و این موضوع
را تایید کنیم که از هر پنج کودک آمریکایی یکی
در فقر زندگی می کند ».سخنانی که سخنان،
شعارها و دستاوردهای اقتصادی دونالد ترامپ
در دو سال گذشته را هدف گرفته است.اکنون
با وجود اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان،
رسیدن به مصالحه بر سر موضوع تعطیلی بودجه
و احــداث دیــوار مــرزی ،بسیار دشــوار به نظر می
رسد.پلوسی همچنین در گفت و گو با شبکه
انبیسینیوز با رد نکردن احتمال محاکمه
ترامپ در مجلس نمایندگان که با هدف عزل وی
انجام میشود ،تاکید کرد :نظر دموکراتها به
نتایجی که تحقیقات رابرت مولر دادستان ویژه
تحقیق ارائه میدهد ،بستگی خواهد داشت .به
هر روی هرچند که به دلیل اکثریت جمهوری
خواهان در سنا ،رای به برکناری ترامپ بسیار دور
از انتظار خواهد بود اما دموکرات ها قادر هستند
در دو سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری،
موضوع استیضاح را همچون شمشیر داموکلس
بر سر دونالد ترامپ نگه دارند.

اظهار نظر روز
عقب نشینی پلکانی از وعده
خروج از شام

رئیس جمهورآمریکا :سوریه
خیلی وقت پیش از دست رفت

رئیس جمهور آمریکا پس از اینکه گفت،
نیروهای آمریکایی باید از ســوریــه بــه خانه
برگردند،درتوئیتیدرحالیبرخروجنیروها«به
آرامی»ازسوریهتاکیدکردکهدرابتداازفرصت
 30روزه برای خروج سخن گفته بود .پس از
آن به نوشته نیویورکتایمز ترامپ در جریان
سفرشبهعراق،به فرماندهنیروهایآمریکایی
مستقر در سوریه و عــراق ،گفته بود نظامیان
4ماه فرصت دارند تا به نحوی «امن و منظم» از
سوریه خارج شوند اما حاال وی در جریان جلسه
کابینهاشباعقبنشینیپلکانیاززمانبندی
خروج از سوریه ،به وضوح درباره تاریخ خروج
نیروهایآمریکاییازسوریهصحبتنکرد.بهنظر
میرسدتصمیمجدیدترامپکهخروجنیروهای
آمریکایی از سوریه را دیگر با قید فوریت مطرح
نمیسازد ،بیشتر ناشی از فشارهای داخلی و
ارائه برآوردهای نظامی به اوست.ترامپ البته
درسخنانی که ناشی از شکست سیاست های
آمریکادرسوریهاست،گفت:سوریهخیلیوقت
پیش از دست رفت .به عالوه این جا-سوریه-
صحبت از ماسه و مرگ است .این چیزی است
کهازآنصحبتمیکنیم.

انتشار اطالعات شخصی مرکل و صدها سیاستمدار آلمانی توسط هکرها

شوک سایبریبهژرمن ها

سورپرایزسالنو،سیاستمدارانآلمانیرادرشوک
فرو بــرد .گروهی از هکرها روز جمعه اطالعات
شخصیربودهشدهازصدهاسیاستمدارآلمانیاز
جملهآنگالمرکل،صدراعظماینکشوررادرتوئیتر
منتشرکردند.بیشازهرچیزشمارهتلفنونشانی
ایمیلافرادبیشماریمنتشرشدهاست.افزونبر
این مقدار زیادی اطالعات شخصی مانند آدرس
هایشخصی،کپیکارتهویت ،صورتحساب،
گزارشسفریااسناددرونتشکیالتیبهاینترنتراه
یافتهاست.بسیاریازاطالعاتمنتشرشدهجنبه
کامالشخصیدارند،مانندکارتهایشناسایییا
حتی نامههای دوستانه و مکاتبات خانوادگی که
معلومنیستباچهانگیزهایربودهشدهاند.باحجم
باالی اسنادی که منتشر شده ،بیتردید آسیب
فراوانیبهافرادواردآمدهاستامابهنظرنمیرسد
که اطالعات سیاسی مهمی فاش شده باشد .در

این میان یک نکته توجه همه را به خود جلب کرده
است؛قربانیاناینحملهسایبریسیاستمدارانی
از همه احزاب چپ و راست و حزب سبز آلمان بوده
اند و تنها از اعضای حزب راست افراطی «آلترناتیو
برای آلمان» اطالعاتی منتشر نشده است .این
اسناد ماه گذشته در حساب توئیتری با  17هزار
دنبال کننده منتشر شده اما تنها اواخر پنج شنبه
شببودکهمقاماتازهکشدناطالعاتشانآگاه
شدند .حمله سایبری در آلمان بی سابقه نیست.
اعضای پارلمان آلمان می گویند که سال گذشته
حمله ای سایبری علیه شبکه کامپیوتری وزارت
خارجهاینکشورتوسطهکرهایروسانجامشده
بود .اسنودن ،پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی
آمریکانیزدرسال 2013فاشکردهبودکهایاالت
متحدهتماسهایتلفنهمراهصدراعظمآلمانرا
شنودمیکند.

نمای روز
تعطیلیدولتآمریکا
بهدلیلعدمتوافقبا
کنگره بر سر بودجه،
بــــاعــــث ان ــب ــاش ــت
زبــالــه در پــارکهــا و
خیابانهای اطراف
کــــاخ ســفــیــد شــده
است.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

زندان VIPوذوق مرگی از ارزانی در ایران!




3.1 M views

افتتاح بند  VIPدر زندان!
فیلمی که ادعا می شود متعلق به زندان قزل
حصار است ،در فضای مجازی پخش شد .در این
فیلم که مدت زمانش به صورت الیو اینستاگرام
بــود ،نشان می دهد که زندانیان (ادعــا شده
در فضای مجازی) بدون محدودیت از گوشی
هوشمند و اینترنت استفاده می کنند و حتی
در آخرین فریم های ویدئو تصاویر برنامه های
ماهواره ای نیز دیده می شود .کاربری نوشت:
«مثل این که توی قزل حصار بند وی آی پی هم
افتتاح شده خبر نداشتیم» .کاربری هم نوشت:
«معموال هر از چندی یه همچین فیلم هایی منتشر
و ادعا میشه از داخل زندانه ولی تایید نمیشه» .



3.3 M views

عذر بدتر از گناه !
تصاویری از دختر «کی نژاد» ،عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی در فضای مجازی پخش شد که
حرف و حدیث های زیادی در پی داشت و باعث
شد کی نژاد به آن ها واکنش نشان دهد .او
در توئیترش نوشت« :عکسها همگی فتوشاپ
بودند .من نانحالل در آوردم و بچههایم اصال
این طور آدمی نیستند ...صفحه دخترمن را هک
کرده اند ».کاربری نوشت« :توضیح آقای کی
نژاد به نظرم تلخی موضوع را دوچندان کرد.
راه رفع یک مشکل ابتدا پذیرش اون هست،
نه تکذیب اش» .کاربر دیگری نوشت « :دختر
کی نژاد برای این که غائله رو ختم کنه زد و
دیلیت اکانت کرد ».



2.5 M views

فقردرزیرساختمانتلویزیونسلطنتیانگلیس

2.9 M views

م مرکز استان قزوین شد!
ق

فیلمی از زندگی بی خانمان ها در مرکز انگلیس
و درست روبه روی ساختمان تلویزیون بی بی
سی گرفته شد که بی خانمان های زیادی را نشان
می دهد که در چادر زندگی می کنند و در فضای
مجازی پخش شد .کاربری نوشت« :بیبیسی
بهتره به جای سیاه نمایی درباره ایران ،از فقر
در انگلیس گزارش تهیه کنه چون هر روز جلوی
چشمشونه! البته اگر بخوان ببینن» .کاربر دیگری
نوشت« :کارمندان بیبیسی هر روز که درباره
فقر و بدبختی مردم ایران حرف می زنن ،قبل
از ورود به ساختمان شاهد دیدن این بی خانمان
های انگلیسی هستن ولی چیزی نمی گن!»

در برنامه آسیا  2019وقتی مجری برنامه محمد
حسین میثاقی از ســردار آزمــون اســم مرکز
استان قزوین را پرسید ،او در جواب قم را به
عنوان مرکز استان قزوین معرفی کرد که با خنده
بیرانوند و عوامل پشت صحنه روبه رو شد .این
بخش از برنامه بسیار در فضای مجازی پخش شد.
کاربری نوشت« :این که فوتبالیست تیم ملی
مراکز استان ها رو نمی شناسه عیب یا عجیب
نیست .عجیب اینه که جامعه عقل و سبک زندگی
خودش رو به دست این جور سلبریتی ها می
ده» .کاربر دیگری نوشت« :کاش این جور آدما
که مورد توجه مردمن یکم مطالعه شون رو بیشتر
کنن که حداقل جواب های ساده رو بدونن».





2.1 M views

2.2 M views

فرهنگ برخورد با حیوانات

ذوق مرگی از ارزانی در ایران!

ویدئویی از برخورد یک شهروند ترکیه با حیوانات
که در تلویزیون ترکیه پخش شده بود ،در فضای
مجازی بازتاب زیادی داشت .در این فیلم شهروند
ترکی وقتی دید سگی زیر باران دراز کشیده،
شالش را روی او انداخت .کاربران فضای مجازی
این رفتار را با رفتار مردم کشورمان با حیوانات
مقایسه کردند .کاربری نوشت« :اگه تو ایران
بود دوتا لگد به حیوون می زدن و بعدش هم زنگ
می زدن به شهرداری» .کاربر دیگری نوشت:
«این ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و زیبا نشان دادن
ماجراس» .کاربری هم نوشت« :در همه دنیا
رفتارهای متناقض با حیوانات وجود داره و این
ربطی به کشور ما تنها نداره .هرچند برای رفتار
بهتر با حیوانات باید فرهنگ سازی بشه».

ویدئویی از گردشگری در فضای مجازی منتشر
شد .او که از سفرش به ایران بسیار خوشحال
است از ارزانی هایی که در کشورمان می بیند
شگفت زده شده و خطاب به هموطنانش در
آمریکا با تعجب می گوید« :یک هتل روزی هشت
دالر با صبحانه .ساندویچ بزرگ فالفل  30سنت،
بستنی پنج سنت!» کاربری نوشت« :همین فیلما
رو به مسئوالن نشون میدن که میگن گرونی
نداشتیم» .کاربر دیگری نوشت«:اگه به ریال
درآمد داشت این جوری ذوق مرگ نمی شد».
کاربری هم نوشت« :در خیلی از کشورها از باال
رفتن قیمت ارز برای جذب گردشگر استفاده
می شود ما هم باید از این موقعیت پیش آمده
استفاده کنیم».

