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پدیدهمسلمانانسیاسیدرآمریکا
بعدازحدود 200سال،نخستینزنمحجبه
درکنگرهایاالتمتحدهحاضرشد.الیهانعمر
بههمراهرشیدهطالب،دوزنیهستندکهبرای
نخستینباربهعضویتکنگرهآمریکادرآمدند
 .عمر سومالیایی تبار با پوشش اسالمی در
مراسمتحلیفخودبهعنوانعضوجدیدکنگره
حاضر شد و طالب نیز گرچه حجاب بر سر
نداشت  ،اما لباس سنتی فلسطینیان را به
نشانه دلبستگی به فرهنگ والدینش بر تن
کرد و هر دو به قرآن سوگند خوردند .البته
اولینمسلمانآمریکایی کیتالیسون،حدود
 10سال پیش به کنگره آمریکا راه یافت  .با
این حال  ،پوشش الیسون و همچنین پوشش
طالب  ،تفاوتی با عموم شهروندان آمریکایی
ندارد ،اما حضور عمر در کنگره مستلزم تغییر
قانونی است که حــدود  180سال پیش به
تصویب رسید و بر اساس آن حضور اعضای
مجلس نمایندگان را با هرنوع پوشش سر از
جمله کاله  ،کاله یهودی و پوشش اسالمی
ممنوعکردهاست.ازآنجاکهعمراعالمکرده
است که بــدون حجاب اسالمی در جلسات
مجلس حاضر نخواهد شد  ،تالش هایی در
جریان است تا این قانون لغو شود  .انتخابات
سال  ، 2018تنوع نژادی  ،دینی و فرهنگی
را در کنگره آمریکا شدت بخشید به گونه ای
که برای نخستین بار در کنار دو زن مسلمان
 ،افرادی دیگر از جمله یک زن بومی یک زن
دو جنس گرا و یک مرد همجنس گرا نیز وارد
کنگره شدند و تعداد زنان در کل اعضای دو
مجلس نمایندگان و سنا به  100تن رسید
 .این در حالی است که در سال های اخیر ،
آمریکاشاهدفعالیتشدیدجریانهایراست
گراییبودهاستکهبامظاهریهمچونتنوع
نژادی  ،دینی و جنسیتی مخالفت می کنند .
دربارهمسلمانان،حادثه 11سپتامبر2001
موج گسترده ای از اســام ستیزی و اسالم
هراسیرادرآمریکابهراهانداخت.درنگاهاول
چنینتصورمیشدکهافزایشحمالتاسالم
ستیزانه علیه مسلمانان  ،به ویژه مسلمانان
مقیدبهرعایتشعائراسالمی،بهحاشیهرانده
شدن این افراد از فعالیت های اجتماعی را در
پی داشته باشد ،اما ورود دو زن مسلمان که
یکی حجاب اسالمی نیز بر سر دارد نشان داد
اسالم هراسی در کشوری به شدت متنوع از
لحاظنژادیهمچونآمریکا،درنهایتنتیجه
عکسبههمراهخواهدداشت.نکتهجالباین
که رشیده طالب در نخستین روز در کسوت
نمایندگی مجلس  ،رسما استیضاح دونالد
ترامپ  ،رئیس جمهوری متهم به جانبداری از
راستگرایانافراطیرادرخواستکردهاست
قابلپیشبینیخواهدبودکهتشدیدفعالیت
سیاسی – اجتماعی مسلمانان در آمریکا ،
تشدید فعالیت اسالم ستیزان را در این کشور
در پی خواهد داشت و تشدید فعالیت اسالم
ستیزان بار دیگر به تشدید فعالیت مسلمانان
خواهد انجامید تا بتوانند از هویت دینی و
نــژادی خود در برابر تمایالت برتری جویانه
راستگرایانافراطیپاسداریکنند.باادامه
این روند  ،بر تعداد صاحب منصبان مسلمان
در آمریکا افزودهخواهد شد و چه بسا همچون
برخی از کشورهای اروپایی  ،وزیران مسلمان
نیزبهکابینهروسایجمهوریآمریکاراهیابند
آن چه مسلم است این که دوران در حاشیه
ماندن اسالم در اروپا و آمریکا به سر آمده است
ودرآینده،حضورپررنگتریازمسلمانان،در
جوامعمسیحیدیدهخواهدشد   .

چهره روز

دولت آمریکا اعالم کرد« :جیمز جفری»
که اکنون نماینده ترامپ در امور سوریه
است ،از این پس مسئولیت نمایندگی
آمریکا در ائتالف «مــبــارزه با داعــش»
را نیز بــر عــهــده خــواهــد داشـــت .وی
جایگزین «برت مکگورک» میشود که
در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خروج
از سوریه استعفا کرد.

تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا در حالی وارد
پانزدهمین روز خود شد که نشانی از توافق میان
کاخسفید و دموکراتها برای بازگشایی آن دیده
نمیشود.دونالد ترامپ میگوید برای تامین منابع
مالی و مجرای قانونی ساخت دیوار مکزیک اگر الزم
شود "وضعیت فوق العاده" اعالم خواهد کرد که با
استفاده از اختیارات آن ساخت دیوار حائلی را که
در دوران انتخابات ریاستجمهوری وعده داده بود
عملیکند.همزمان،سراندموکراتهادرکنگرههم
میگویند حاضرند لوایح بودجه بخش هایمختلف
تعطیل شده دولت را به تصویب برسانند اما بحث
دربارهبودجهدرخواستیبرایاحداثدیواربایدپس
ازبازگشاییدولتوبهطورجداگانهطرحشود.جمعه
شب نانسیپلوسی،رئیسجدیدمجلسنمایندگان
وچاکشومر،رهبردموکراتهادرمجلسسنابرای
ادامه مذاکره با دونالد ترامپ به کاخسفید رفتند اما
همچون جلسه روز چهارشنبه ،دست خالی بیرون
آمدند .دقایقی بعد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران
تاکید کرد که برای رسیدن به هدف خود اگر الزم
شود پای تعطیلی طوالنی مدت دولت هم حتی اگر
سال ها طول بکشد خواهد ایستاد  .در این میان اما،
رئیسجمهور چین بــدون نــام بــردن از کشوری
به ارتــش ایــن کشور فرمان داد همواره آمادگی
نظامی خــود را حفظ کند و قابلیتهای رزمی
خــود را بیش از پیش تقویت کند .از ســوی دیگر
رسانههای چینی از دستیابی پکن به یک فناوری
جنگیجدیدسخنمیگویندکهتحولیرادرعرصه
تسلیحات جنگی رقم میزند.به نوشته روزنامه
«استریتستایمز»،ارتشچینبهزودیبهیکسالح
پیشرفته الکترومغناطیسی به نام «ریلگان» مجهز
خواهد شد .تاکنون یک ناو ارتش چین بهصورت
آزمایشی به این سالح مجهز شده است .این سالح
میتواندموشکراباسرعتبیشتروباکمکدوریل
الکترومغناطیسیبهسمتهدفشلیککند،امااین
همه دستاوردهای نظامی چین نیست.همزمان،
شرکت دولتی صنایع نظامی چین NORINCO
برای نخستین بار عکسهای نوع چینی"مادر همه
بمبها" و آزمایش های آن را به معرض نمایش
گذاشت .این بمب از لحاظ قدرت و نیروی تخریبی
فقط از بمب هستهای ضعیف تر است .کارشناسان

ترامپ :دولت را سال ها تعطیل نگه می دارم تا بودجه ساخت دیوار تصویب شود

درهای بسته دموکراتهابه روی«دیوار»

کارمندان دولت فدرال ،بزرگ ترین بازندگان این
دعوای سیاسی هستند ۳۸۰۰۰۰.کارمند دولتی
که شغل آنها «غیرضروری» تشخیص داده شده ،به
مرخصیبدونحقوقفرستادهشدهاند۴۲۰۰۰۰.
نفر دیگر هم هرچند کارشان ضروری است و مجبور
به ادامــه حضور در محل کار هستند ،اما تا تکلیف
بــودجــه روش ــن نــشــده و حکومت
فعالیت خــود را از سر نگرفته،
حقوقی دریافت نمیکنند .از
 ۱۵وزارتخانه دولت فدرال۹ ،
وزارتخانهعمالنیمهتعطیل
شــدهانــد و بــســیــاری از
ادارات دول ــت ــی هم
خدماترسانیبهمردم
را به بعد از بازگشایی
ح ــک ــوم ــت م ــوک ــول
کــرد هانــد.ایــن روزهــا

اگر در واشنگتن کسی بخواهد ازدواج کند ،دست
کم برای ثبت رسمی ازدواج ،باید صبر داشته باشد
تا بلکه دموکراتها و جمهوریخواهان به توافق
برسندودستورازسرگیریفعالیتهایدولتفدرال
صادر شود ،چراکه دادگاهی که در
پایتخت آمریکا گواهی ازدواج
صادرمیکند،فعالتعطیلشده
است .اگر تعطیلی حکومت تا
 ۱۱ژانویه ( ۲۱دی)
ادامـــه پــیــدا کند،
بــــودجــــه بــقــیــه
دادگـــاههـــا هم
تــمــام میشود
و آنهـــــا هم
بـــــه اجـــبـــار
کــــــار خـــود
را مــتــوقــف

فرمان آماده باش جنگی«شی»به ارتش کشورش دربرابر تهدیدها

چینهم"مادر بمبها" ساخت

میگویند که به احتمال زیاد بمب چینی کوچکتر
از بمب آمریکایی ساخته شده تا بمب افکن6K-H
بتواند آن را حمل کند.اگر چه دولت چین در زمینه
افزایش رشد اقتصادی همچنان سیاست صبر و
حوصله و تاکید بر آرامش و ثبات را پیگیری می کند
اما به نظر می رسد چالشهای فراروی این کشور
همچنانروبهافزایشاستکهباعثشدهاینکشور
بهسمتتقویتقدرتنظامیحرکتکند.ژوکیان،
رئیس شرکت صنایع هوایی چین دربــاره تقویت
قدرتهواییارتشاینکشور میگوید«:چینبرای
افزودنهزارهواپیمایجدیدبهناوگانهواییارتش
«برگرفتهازتجربیاتآمریکاوروسیه»تالشمیکندو
عمدتابرصنایعداخلیمتکیاست.پکنمیخواهد
توان ناوگان هوایی خود را به اندازه این دو کشور
تقویتکند».بههمیندلیلرئیسجمهوریچینبا

دستور آماده باش به ارتش این کشور درصدد است
نشان دهد در حالی که دولت پکن تمام تالشش
پرهیز از درگیری و خشونت است اما این آمادگی
را دارد تا با هر گونه تهدیدات امنیتی مقابله کند.
افزایش روند استقالل طلبی در تایوان که از سوی
آمریکا و بریتانیا حمایت می شود و در همان حال
افزایشحضورنظامیآمریکادردریایچینجنوبی
ودریایچینشرقی درکنارافزایشتهدیداتآمریکا
ضدکرهشمالیازسویآمریکاورویکردنظامیژاپن
ازجملهمهمترینچالشهایامنیتیبالفعلوبالقوه
چین هستند.اگر چه دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا به تازگی
دربارهسیاستهای
اع ــم ــال فــشــار
کــاخ سفید بر

میکنند.طوالنیترین تعطیلی حکومت در آمریکا
 ۲۱روز بــوده ،اما کارمندان دولــت فــدرال اکنون
نگرانهستندکهترامپکهسابقهایطوالنیدرثبت
رکوردهای مختلف دارد ،این رکورد را هم بشکند
و طوالنیترین تعطیلی دولت در تاریخ را به نام خود
ثبتکند.هرچهاینوضعیتطوالنیترشود،اوضاع
مالیکارمنداندولتفدرالهمپیچیدهترمیشود.
با ادامــه بنبست تعطیلی دولــت ،کارمندانی که
از دعــوای دموکراتها و جمهوریخواهان فقط
دریافت نکردن حقوق نصیب شان شده ،در توئیتر
«داستانهای تعطیلی» ( )#shutdownstoriesرا
هشتگکردهاندومشکالتیراکهاینوضعیتبرای
آنها ایجاد کرده ،به اشتراک گذاشتهاند«.بکی»
یکی از این کارمندان است که نوشته است« :من
کــارمــنــدیام کــه ک ــارم ضـــروری تشخیص داده
شــده .حقوق خــواهــم گــرفــت ،امــا ِکــی؟ زندگی
ما به حقوق سر ماه بند اســت .میترسم اگر این
تعطیلی ادامــه پیدا کند ،ماه آینده نتوانیم کرایه
خانه ،وامهای دانشجویی و بقیه قسطها را بدهیم.
کابوسی که قبال داشتم ،حاال واقعیت پیدا کرده.
#داستانهایتعطیلی».
پکن نرمش نشان داد امــا دولــت چین همچنان
سیاست های واشنگتن را مهار این کشور از طریق
محاصره دریایی و محدود کردن در مرزهایش می
داند که شامل مرزهای چین با هندوستان نیز می
شود.در این حال ،دستور «شی جین پینگ»برای
آموزشهایجدیدارتشاینکشورتاکیدبرتقویتو
مدرنیتهشدننظامیانچیناستکهاززمانجیانگ
زمین رئیس جمهوری اسبق
چین آغاز شد و شی جین
پینگ رئیس جمهوری
این کشور درصدد است با
جدیت بیشتری آن
رادنبالکند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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فریاد اعتراض فرانسوی ها در
نخستین شنبه سال 2019

جلیقه زردها:با مردم مانند گدا
رفتار نکنید
امانوئل ماکرون یکی از بدترین رهبران فرانسه
طــی صــد ســال گذشته ب ــوده اس ــت .آخرین
نظرسنجیها نشان میدهد  75درصــد از
جامعه فــرانــســه از عملکرد رئیسجمهور
بانکدارشان راضــی نیستند .این در حالی
اســت کــه شبکه  RTمـیگــویــد  25درصــد
باقیمانده هم رضایت کاملی از جوانترین
رئیسجمهورفرانسهندارند.شایدبدینخاطر
استکهمعترضانفرانسویدرهشتمینهفته
متوالی و نخستین شنبه سال نوی میالدی به
خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای این کشور
از جمله لیون ،گرونوبل ،روئن ،بوردو و تولوز
آمدند .راهپیماییهای دیــروز ،اولین تجمع
بــزرگ جلیقه زردهــا در سال جدید میالدی
محسوب میشد و محل اصلی گردهمایی
معترضاننیزعمدتامکانهاینمادینشهرهای
بــزرگ بود.همزمان؛ جلیقه زردهــا با ارسال
نامهای سرگشاده بــرای «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه به وی درباره شیوه رفتار
با مردم هشدار دادند.معترضان ضمن انتقاد
از اینکه با معترضان مثل گدا رفتار میشود،
پیشنهادگفتوگویملیراردکردندوخواستار
کاهش قابل توجه مالیاتها شدند.این نامه
در شبکه اجتماعی فیسبوک به نمایندگی از
گروهی که حدود  300هزار نفر از هواداران
جلیقهزردازآنحمایتمیکنند،منتشروبرای
رسانهها هم فرستاده شده است.معترضان
خطاب به ماکرون نوشتند « :در صورتی که
شما و همکارانتان به مــردم مانند گــدا نگاه
کنید ،خشم به نفرت تبدیل خواهد شد».به
نظر می رسد اکنون ،رویاهای ماکرون برای
تبدیل شدن به ناپلئون جدید اروپا کامال نقش
بر آب شده است ،زیرا خروج انگلیس از اتحادیه
اروپایی هم نتوانست موقعیت او را تثبیت کند
و اعتراضات عمومی و بیاعتمادی به دولت او
عمالنقشآفرینیفرانسهدراتحادیهاروپاییرا
نیزازخودمتاثرکردهاست.

امام جمعه های خوش خبر و کنایه های فتوشاپی!




2.1 M views

پالم  ،شیر و اره آتشی !
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در
شرح آن آمده بود « :آن چه در تصویر میبینیم
نتیجه ترکیب روغن پالم با آب است که محصولی
شبیه همین شیری که در فروشگاهها میخریم،
به دست میآید .تخصصی در این باره ندارم
کاش مرجعی مورداعتماد و ذی صالح توضیحی
در اینباره میداد ».کاربری نوشت« :آب شنیده
بودیم به شیر اضافه کنن ولی پالم نشنیده
بودیم .باید ضرب المثل اینم بسازیم» .اما همین
کاربر سپس توضیحی منتشر کرد که گویا «این
ماده داخل فیلم مخصوص خنک کردن دستگاه
تراشکاری و اره های آتشی در حین کار است و آن
ماده هم روغن پالمنیست».





3.5 M views

امامجمعههایخوشخبر
کلیپی از رفتار ائمه جمعه فعال و مردمی کشورمان
در فضای مجازی پخش شد که گوشه ای از فعالیت
های این ائمه جمعه را در کنار مردم نشان می
داد .در این ویدئو به لباس مبدل پوشیدن ،شب
یلدا در کنار شاغالن بودن ،حضور در مغازه چای
فروش با انصاف ،تشکر از ماموری که امام جمعه
را جریمه کرد ،جوشکاری ،درو کردن شالیزار ،
کانکس نگرفتن در مناطق زلزله زده و جمع آوری
زباله توسط امامان جمعه شهر های مختلف دیده
می شود .کاربری نوشت« :در اصل امام جمعه باید
این جوری در کنار مردم باشه و بهتره بقیه امام
جمعه ها هم به این کارها بپردازن» .کاربر دیگری
نوشت« :این حرکت که در امام جمعه ها شروع
شده میتونه به همه مسئوالن تسری داشته باشه
و شاهد حضور اونا هم در کنار مردم باشیم».

2.9 M views

کنایه های فتوشاپی!
دیروز رضا رشیدپور در برنامه حاال خورشید در
جمالتی خطاب به مسئوالن گفت« :مسئوالن یک
دوره فتوشاپ بگذرانند تا با قابلیتهای این نرم
افزار قبل از اظهار نظر آشنا شوند!» این بخش
از برنامه در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت
و بسیاری از کاربران این صحبت های رشیدپور
را کنایه ای به اظهار نظر کی نژاد درباره عکس
های منتسب به دخترش که گفته بود فتوشاپ
است ،قلمداد کردند .کاربری نوشت« :خوب
شد فتوشاپ اومد که هرکی از عکسی خوشش
نیاد بگه کاره فتوشاپه» .کاربر دیگری نوشت:
«احتماال برخی از این مسئوالن بر اساس صحبت
های بچه هاشون این ادعا رو تکرار می کنن».



2.4 M views
3.3 M views

ویدئویی دلخراش از مرگ های ناگهانی در فضای
مجازی پخش شد که نشان می داد حتی اگر در
صحت و سالمت باشی بازهم مرگ در یک قدمی
شماست .کاربری نوشت« :ملک الموت مهلت نمی
دهد ،تا می تونید حواستون به رفتارتون باشه».
کاربر دیگری نوشت« :درسی که میشه از این
مرگ های ناگهانی گرفت اینه که قدر لحظه هامون
رو بدونیم کمتر کینه و دشمنی بورزیم ،شاید
فردایی نباشه دیگه!» کاربری هم نوشت « :خیلی
از این مرگ های ناگهانی به دلیل رانندگی های
نادرست در جاده ها اتفاق میفته پس خواهشا
موقع رانندگی مراقب باشید».

2.1 M views

پیرمرد کتاب خوان و سرانه مطالعه
تصاویری از یک پیرمرد در خیابان های تهران در
فضای مجازی منتشر شد که در آن پیرمردی را می
بینیم که غرق در مطالعه است .نگاهی همراه با
تحسین و تعجب را می توان در چهره عابران دید.
کاربری نوشت« :این پیرمردخودش به تنهایی چند
دقیقه آمار مطالعه ایرانی ها رو افزایش داد».
کاربر دیگری نوشت« :این قدر مطالعه رو دوست
داره که غرقش شده و واکنش های مردم رو هم
نمی بینه» .کاربری هم نوشت« :این جور آدما
خودشونیککتابسیارندکهمیشهپایحرفشون
نشست و قصه هاشون رو شنید».

تحلیلروز
صابرگل عنبری

international@khorasannews.com

سودان؛آتشی زیر خاکستر
عربها وقتی بخواهند به وضعیتی بسیار
شکننده و قابل انفجار و دگرگونی در هر لحظه
و در هر جا ،از ادارهای کوچک گرفته تا شهر،
کشور و منطقه اشاره کنند ،میگویند :اوضاع
فالنجا"علیکفعفریت"است.اینمثلخود
داستانی تاریخی دارد که این جا مجال بیان آن
نیست؛ اما بر حال و وضع امروز منطقه و جهان
عرب انطباق کامل دارد.ایــن تصور که بعد از
کودتای نظامیان در مصر ،انقالبهای نوپای
عربی دیگر به تاریخ پیوسته و «بهار عربی» برای
همیشه خزانی و زمستانی شده است ،درست
به نظر نمیرسد؛ حوادث این روزهای سودان
مویداینمدعاستونشانمیدهدکهدرجهان
عرب همچنان غلغله و اوضاع به شدت ناپایدار
است.تحوالت کنونی سودان را میتوان موج
دوم« بهار عربی »دانست که اگر به انقالبی در
این کشور ختم شود ،میرود که به تبع آن آتش
زیرخاکستردرخاورمیانهوشمالآفریقابهویژه
مصر و اردن سر برآورد.مصر به شدت نگران
تحوالتسوداناستوباوجوداینکهعبدالفتاح
سیسی رئیس جمهور آن دل خوشی از عمر
البشیر ندارد ،اما خوب میداند که آتش سقوط
البشیر پایههای لرزان قدرت او را هم خاکستر
خواهد کرد .در چنین وضعیتی است که ملکه
رانیاهمسرملکعبدا...دومپادشاهاردنمجبور
میشودبراینخستینباردربارهقیمتوهزینه
لباسهایخودبیانیهایصادروتالشکندتابا
ادعای "هدیه" و "امانتی" بودن اردنیها را قانع
کند .به رغم توفیق نیافتن ،همین که او خود را
در برابر موج اعتراضی شبکههای اجتماعی
برای نخستین بار ملزم به پاسخ گویی دانسته،
امر مثبتی است؛ هرچند به نظر نمیرسد این
گونه رفتارهای دیرهنگام دیگر در جهان عرب
جواب دهد .واقعیت این است که امروز جهان
عرب نه تنها علیه دولت های پیدا و پنهان ،بلکه
علیه احزاب سیاسی و حتی اپوزیسیون هم در
حال غلیان است .شاید این مخالفت عمومی با
احزاب اپوزیسیون نمود زیادی نداشته باشد،
اماپیداستکهمردمعربامروزدیگرهیچامید
و اعتمادی به این احزاب برای ایجاد تغییرات
مطلوب ندارند .در چند سال اخیر بارها احزاب
مخالف سودانی و در راس آنهــا حــزب امت
به رهبری صــادق المهدی تــاش کردند که
اردوکشیخیابانیعلیهعمرالبشیرراهبیندازند
ولیموفقنشدند،اماچندکارگرودانشآموزدر
اعتراض به کمبود نان چنان آتشی برافروختند
کهامروزشعلههایآنتاکاخرئیسجمهوریدر
خارطومهمرسیدهاست.البتهاینمسئلهفقط
ویژه جهان عرب نیست ،بلکه در نقاط مختلفی
در جهان از خاورمیانه گرفته تا اروپا هم مشهود
است .تظاهرات جلیقهزردها در فرانسه و اروپا
همدراینچارچوبقابلفهماست.باورمردمبه
شکلیکسانهمبهقدرتحاکموهمبهاحزاب
سیاسی در مسیر رنــگ باختن کامل اســت و
جریانسوممردمیدرحالشکلگیریاستکه
نهلیدرداردونهتشکیالت.جانکالماینکهدر
نتیجهتداومبحرانهایدولتملتی،منطقهایو
نزاعهایچندالیهوپیچیدهمیانبازیگرانبزرگ
و کوچک ،اوضاع داخلی کشورها و کل منطقه
بر "کف عفریت" است و هر لحظه احتمال آن
میرودکهانفجارهایمتعددیرخدهد  .

خبرهای متفاوت
جیبهایخالیآقایرئیسجمهور



مرگ در یک قدمی است
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روحانی قصه خوان
عکس ها و فیلم های زیادی از اسماعیل آذری
روحانی فعالی که در روستاها برای بچه ها کتاب
قصه می خواند در فضای مجازی پخش شده
است و کاربران هم به آن واکنش نشان داده اند.
کاربری نوشت« :این که یک روحانی ،یک معلم
مثل خود بچه ها روی زمین بشینه و به اونا درس
بده هم تاثیر بیشتری داره و هم جای تقدیر».
کاربر دیگری نوشت« :گاهی اوقات یک نفر با یک
حرکت درست و پشت کار مثال زدنی به تنهایی
به اندازه یک دستگاه عریض و طویل فرهنگی با
بودجه چند میلیاردی بازده داره » .کاربری هم
نوشت« :این روحانی از اون هاست که ارزش
داره انسان چهار دست و پا بشینه منبرش رو
گوش کنه!»

خبرگزاری فرانسه:رئیس جمهور مکزیک
اعالم کردکه در اظهارنامه رسمی داراییهای
او تقریبا هیچ دارایی ذکر نشده است .او برای
اثبات حرفش کیفپول خود را که تقریبا خالی
بود ،به خبرنگاران نشان داد.اقدامات ریاضتی
او انتقاداتی را برانگیخته است.این اقدامات
شاملکاهشحقوقخود،انحاللبخشهاییاز
نهادامنیتیریاستجمهوریوانجامسفرهای
رسمیازطریقپروازهایمعمولیاست.

استقبالازآهنگباراکاوباما

آرت :ترانهای با صدای بــاراک اوباما ،رئیس
جمهورپیشینآمریکا ۹،هزارنسخهاشفروش
رفته و بیش از ۳۰۰هــزار پخش دیجیتال (یا
استریمینگ)داشتهاست.متناینترانهبخشی
از نامه خداحافظی جرج واشنگتن ،نخستین
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکاست که در
موزیکال مشهور و پرفروش "همیلتون" به کار
رفتهاست.

