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نخست وزیر عراق
راهی ریاض شد
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ماجرایتکراراینباردرقاهره

پیشتازی ویدودو در نتایج اولیه انتخابات
اندونزی
رایگیریدرانتخاباتپارلمانیوریاستجمهوریاندونزیبا
احتمالانتخابمجددرئیسجمهوریکنونیدیروزپایانیافت.
انتخابات اندونزی که با توجه به جمعیت این کشور بزرگ ترین
رایگیرییکروزهدرجهاناست،دیشبدرحالیپایانیافت
که نظرخواهــی از رایدهندگان حاکی از آن اســت که «جوکو
ویدودو» ،رئیس جمهوری کنونی با اختالف حدود  ١٠درصد
آراازرقیباصلیخود،ژنرالبازنشسته«،پرابووسوبیانتو»جلوتر
اســت و انتظار میرود برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست
جمهوری این کشــور انتخاب شــود .در انتخابات سال٢٠١٤
میالدی« ،ویدودو» با اکثریت اندکی در برابر آقای ســوبیانتو به
پیروزی رسید .برگزاری انتخاباتی با نزدیک به دویست و پنجاه
هزار نامزد در هفده هزار جزیره تشکیل دهنده کشور اندونزی
ظرف چند ساعت مستلزم برنامهریزی و پیشبینی گسترده و
دقیقبودهاست.دراینانتخاباتنزدیکبهسیصدوپنجاههزار
مامورپلیسباحمایتبیشازیکونیممیلیونمامورداوطلببر
حسناجرایانتخاباتنظارتداشتند.نزدیکبهصدونودهزار
رایدهندهدراینانتخاباتشرکتکردند.

رئیسجمهورپیشینپروقبلازبازداشت
خودکشیکرد
آلن گارسیا ،رئیس جمهور پیشــین پرو ،در پی یورش پلیس
برای دستگیریاش به اتهام فســاد مالی ،به خودش شلیک
کرد و بعد از انتقال به بیمارســتان درگذشت .گارسیا متهم
بود که از یک شرکت ساخت و ساز برزیلی به نام «اودبرشت»
رشــوه گرفته اســت .او این اتهام را رد کرده بود .آلن گارسیا
بیــن ســالهای ۱۹۸۵تــا ۱۹۹۰میــادی و بعــد از آن بار
دیگــر بین ســالهای ۲۰۰۶تــا ۲۰۱۱رئیس جمهــور پرو
بود .بازرســان پرونده میگویند کــه او در دوره دوم ریاســت
جمهوری خــود درباره پروژه ســاخت خط مترویــی در لیما،
پایتخت پرو ،از شــرکت برزیلی اودبرشت رشــوه گرفته بود.
شرکتاودبرشتبهپرداختحدود ۳۰میلیوندالررشوهدر
پرو بعد از سال ۲۰۰۴اذعان کرده است .اما گارسیا که خود
را قربانی پروژهای سیاسی برای خدشهدار کردن وجههاش
میدانست ،روز سهشــنبه  ۱۶آوریل در توییترش نوشت که
هیچسرنخیامدرکیعلیهاووجودندارد.

رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب  138تن را
سلب تابعیت کرد
رژیمآلخلیفهدرادامهاقداماتخصمانهعلیهمردمبحرینو
در تازه ترین احکام قضایی 69،شهروند بحرینی را به حبس
ابد محکوم و تابعیت 138نفر دیگر را ســلب کرد .به گزارش
'اللوءلوء' ،دادگاههای رژیم آل خلیفه شماری از شهروندان
این کشور را بنابه دالیل سیاســی محاکمه و احکام متفاوتی
برای آن ها صادر کرد .بر اســاس این گــزارش ،دادگاه های
رژیم بحرین 69شــهروند را به زندان ابد 39،تــن دیگر را به
تحمل  10ســال حبس و  23نفر را به تحمل  7ســال زندان
محکومکردند.

خبر متفاوت

تداوم مشارکت درجنایتسعودی

امیر مسروری

اخبار

...

ترامپ مصوبه کنگره برای قطع حمایت از ائتالف سعودی در جنگ یمن را وتو کرد

تحلیلروز

ماجرا از این قرار اســت که مجلس و نهادهــای مقننه مصر با
دایمی شدن غیر رسمی ریاســت جمهوری موافقت کردند.
درواقعاصلموافقتآنهاحذفمحدودیتتعداددورههای
ریاست جمهوری از دو بار اســت؛ در حالی که هدف گذاری
آن "تکرار السیســی " برای انتخابات های آینده مصر است.
به عبارت دقیق تر مقامات قانونی مصر با تصویب این قانون
بهالسیسیمجوزدادندهمچونمبارک،قدرتفردمحور را
درکشور نهادینهسازدومسیریراطیکندکهمصردرچهار
دهه گذشــته طی کرده اســت .با این تفاوت که ژنرال سابق
اطالعاتارتشمصرورئیسجمهورکنونیمیداندمشکالت
واشتباهاتمبارکچهبودوتالشمیکندایناشتباهاترا
تکرارنکند.اوباکنارکشیدنازائتالفسعودیهارسماخودرا
ازدعوایزرگریمنطقهخارجساختوازتنشهایاجتماعی
در محیط خارجی نجات داد .از ســویی هرچقدر روابطش با
ریاضکاهشیابد،سطحهمکاریداخلیبابازیگرانمخالفی
کهعلیهمبارکشوریدند،همچوناخوانالمسلمینافزایش
خواهد داشــت و السیســی می تواند کنش گــران داخلی را
برایاتفاقاتآیندههمراهسازدامایکمشکلبزرگداردکه
به آن توجه نکرده است .تحوالت اخیر در شمال آفریقا نشان
داده موج ضد جریان های سیاسی مشــتق شده از نیروهای
نظامیافزایشیافتهاستوافکارعمومیحضوریکنظامی
را در محیط قدرت نمی پسندند .کما این که مخالفان هنوز
در ســودان حضور دارند و در الجزایر علیه نظامیان شعار می
دهند.درکنارآنبارفتنبوتفلیقهوعمرالبشیر،عمالمردماز
حکومتهایتکراریتبریمیجویند.ریسکمبارکبرای
خروج از قانون قدیمی و ورود به ریاست جمهوری پیا پی می
تواندایناعتراضاترادرپیداشتهباشدومخالفانشرامتحد
سازد.از ســوی دیگر مصر منتظر آینده جدید منطقه شمال
آفریقاست.تنشهادرحکومتهایسودانوالجزایربهطور
حتم به نا امنی منطقه شمال آفریقا می افزاید و این منطقه را
آبستنحوادثجدیدمیکند.مشارکتانتخاباتدورگذشته
ریاست جمهوری مصر پایین بوده و بسیاری معتقدند ژنرال
السیسی با دست بردن در انتخابات توانست کرسی ریاست
جمهوری را حفظ کند .به عبارت دقیق تر السیسی حمایت
مردم را پشت خود ندارد اما می داند سهم گروه ها را از قدرت
چگونهتقسیمکند.همانایرادیکهمبارکداشتوالسیسی
ندارد.البتهنبایدفراموشکردانگارالسیسیدرحالقماربر
سر قدرت با دالرهای نفتی و تصمیم های آمریکاست .مصر
یک پای توافق معامله قرن است و اگر این کشور آمادگی الزم
رانداشتهباشدبهطورحتمسرنوشتمعاملهقرننامشخص
خواهد بود .ژنرال السیسی تصور می کند با همراهی دولت
آمریکا و راضی کردن پشت پرده عربستان می تواند این طور
القاکنددرصورتکناررفتنازقدرت،سرنوشتمعاملهقرن
نامعلومباقیمیماندونتیجهاینتصمیماتبهدولتترامپ
قد نخواهد داد .بر همین اساس به تکرار دولت السیسی در
دورههایدیگر،ازسویآمریکاوعربستانحمایتخواهدشد
ونگرانیدراینبارهوجودندارد.بهعبارتدقیقترالسیسی
با داشتن برگ برنده معامله قرن ،حمایت آمریکا را در پرونده
هایداخلیمصرجلبکردهاست.

3

طالبان :نشست قطر مجلس عروسی نیست!

تولسی گابارد :ترامپ آمریکا را به فاحشه سعودی ها تبدیل کرده است

نبــی شــریفی -دونالــد ترامــپ قطعنامــه
کنگره را در خصوص توقــف حمایت نظامی
و تســلیحاتی از ائتــاف عربــی بــه رهبــری
عربســتان ســعودی وتو کرد .ایــن قطعنامه
از ترامپ می خواســت تــا نیروهــای نظامی
آمریــکا در یمــن یــا آن هایــی را که بــه نوعی
در این جنــگ اثرگذارند خارج کنــد مگر آن
دسته از نیروهایی که با القاعده یمن در حال
جنگ هستند .بنابراین ،وتوی این قطعنامه
بدان معناســت که ایاالت متحــده همچنان
از بمبارانهــای ائتــاف عربــی در مناطــق
غیــر نظامــی یمــن حمایــت میکند .ســنا و
مجلــس نماینــدگان آمریکا ایــن قطعنامه را
به ترتیب در اسفند ســال گذشته و فروردین
تصویب کــرده بودنــد .رویتــرز میگوید این
نخستین مصوبه مشــترک دو مجلس آمریکا
برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ
در اعــزام نیروهــای این کشــور بــه عملیات
خارجی محسوب میشود .این قطعنامه در
کنگره با رایی کمتر از رای الزم(دوسوم آرا)
برای ابطال وتــوی رئیس جمهــوری آمریکا
به تصویب رســیده بود .دیــروز ،دفتر رئیس
جمهوری آمریکا نامه ترامپ به مجلس ســنا
را منتشــر کرده که در آن آمده است« :بدین
وســیله مصوبــه مشــترک کنگــره را عــودت
میدهم که در آن ،رئیــس جمهوری به قطع
ارتبــاط نیروهای مســلح ایــاالت متحــده با
درگیری یمن یا در ارتباط با آن کشور مگر در
موارد استثنایی ملزم شده است .این مصوبه
به مثابه اقدامــی غیــرالزم و خطرناک برای
تولســی گابــارد ،عضــو کنگــره آمریکا
و نامــزد انتخابــات مقدماتــی
 :2020ترامــپ (در توییتــی
علیــه نماینــده مســلمان
کنگره) میگویــد ما هیچگاه
 ۱۱ســپتامبر را فرامــوش
نمیکنیــم .اما این خــود ترامپ
اســت که در نقش برادر بزرگ القاعده
و بزرگ ترین محافظ آن در سوریه ظاهر
شده اســت .او کسی اســت که کشور ما
را به فاحشــه بزرگ ترین حامی القاعده
یعنی سعودیها تبدیل کرده است.

نانســی پلوســی ،رئیــس مجلــس
نمایندگان :جنــگ یمن به بــروز یک
بحران انسانی منجر شده است.
با این همه ،رئیس جمهوری
(ترامپ) با ســوء نیت ترجیح
داده که یک مصوبه دوحزبی
هر دو مجلس را نادیده بگیرد
و ارتباط شــرم آور آمریــکا با این
بحران دلخراش را تداوم بخشد  .

تضعیف اختیــارات قانونی مــن و به مخاطره
انداختن جان شــهروندان و نظامیان شجاع
ما در زمان حال و در آینده بوده است ».کنگره
بــرای خنثی کــردن وتوی رئیــس جمهوری
نیاز به دوســوم آرا دارد و به باور تحلیل گران
با توجــه به اکثریــت آرای مجلس ســنا که در
اختیار جمهوری خواهان است ،دستیابی به
چنین سطحی از آرا بعید به نظر میرسد .در
مجلس نمایندگان که اکثریــت با دموکرات
هاســت قطعنامــه از مجمــوع  ۴۳۵رای
توانســت  ۲۴۷رای موافــق کســب کند و در
مجلس ســنا نیز که اکثریــت با جمهوری
خواهان اســت از مجموع  ۱۰۰رای،
تعداد  ۵۴رای در حمایت از قطعنامه
داده شد.
▪ دومین وتو در سال 2019

در آمریــکا ،مصوبات کنگــره بــرای تبدیل به
قانون نیاز به امضای رئیس جمهوری دارند.
رئیسجمهوری 10روز(بهاستثنایشنبهها)
بعد از تصویب قوانین می تواند با اســتفاده از
حق وتو ،با مصوبه یا قطعنامه کنگره مخالفت
کنــد .در صورتی که دو ســوم اعضای مجلس

برنی ســندرز ،ســناتور ورمونت و نامزد
انتخابــات مقدماتــی  :2020مــردم
یمــن بــه شــدت بــه کمکهــای
بشردوســتانه نیــاز دارنــد تــا
بمب .من بابت تصمیم ترامپ
ناامیدم اما متعجب نشــدم .او
مصوبه دو حزب را بــرای پایان
دادن بــه دخالــت آمریــکا در ایــن
جنگ دهشتناک در یمن رد کرده است.
نمایندگانیاسنابهمصوبهایرایدهند،حق
وتوازرئیسجمهوریگرفتهمیشودومصوبه
کنگره به قانون تبدیل میشــود .با احتساب
وتــوی روز گذشــته ،ایــن دومین باری اســت
کــه ترامپ از حق وتــوی خود بــرای مخالفت
با تصمیــم کنگره اســتفاده میکنــد .رئیس
جمهوری آمریــکا پیــش از این نیــز قطعنامه
دیگــری از کنگــره را کــه خواهان لغــو اعالم
وضعیت فوقالعاده در مرزهای جنوبی آمریکا
بود ،وتو کرد .ترامپ برای ساخت دیوار مرزی
درخواستبودجهایمعادل ۵میلیاردو۷۰۰
میلیون دالر از کنگره کرده بود اما با مخالفت

این تعــداد  3هــزار و  547تن را کــودکان و
2هزار و  271تن را زنان تشکیل می دهند.
همچنین ،شمار زخمی های حمالت ائتالف
عربــی به یمــن نیــز بــه  24هــزار و  967تن
رسیده اســت که از این تعداد 3هزار و568
کودک و 2هزار و  560نفر زن هســتند .این
آمار مربوط به چهارم فروردین  98و پیش از
بمباران وحشیانه سعودی ها به یک مدرسه
دخترانه در صنعاســت که  14شــهید و 95
زخمی به جا گذاشت.

دموکراتهــا ،تصمیــم گرفــت بــرای تامین
بودجه ساخت دیوار در مرز آمریکا با مکزیک
وضعیت فوقالعاده اعالم کند.

بعد از این که حزب «لیکود» به ریاســت «بنیامین نتانیاهو»
توانســت با اختالف یک ُکرســی ،بیشــترین کرســیهای
پارلمان رژیــم صهیونیســتی را در اختیار بگیــرد ،اکثریت
نماینــده «کنســت» (از  ۱۲۰نماینــده) از نخســتوزیری
دوباره وی حمایت کردند .به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»
 ۲۹نفر از نمایندگان احزاب «اســرائیل بیتونا»« ،کوالنو»،
«بیت یهودی»« ،شاس»« ،اتحاد یهودیت توراتی»« ،تکوما»
و «عوتصما یهودیت» بهعــاوه  ۳۶نماینده حزب لیکود در
نامهایرسمیبه«رووینریولین»رئیسرژیمصهیونیستی،
نتانیاهو را برای نخستوزیری دولت جدید معرفی کردند.
حال به گزارش عصر دیپلماسی« ،بل ترو» در گزارشی برای
ایندیپندنت نوشته اســت :انتخابات روز ســه شنبه (هفته
گذشــته) ،بیشــتر به یک همه پرســی بــرای حاکمیت 10
سالهحزبجناحراستگرای
بنیامین نتانیاهو ،شــباهت
داشت .او اکنون به باسابقه
ترین نخســت وزیردر تاریخ
این رژیم تبدیل شــده است
ولــی همچنیــن عنــوان
رســواکننده نخســتین
نخستوزیرحاضربرمنصب
متهم به فساد را با خود دارد.
نتایج نهایی انتخابات نشان
می دهد که او بزرگ ترین پیروزی خود را از نظر کسب شمار
کرســی ها به دســت آورده و حزب لیکود به رهبری او ٣٦
کرســی از مجموع  ١٢٠کرسی کنســت را کسب کرده که
بیشترینتعدادبرایاینحزبدرزمانرهبرینتانیاهوبوده
است  .حزب آبی و سفید بنی گانتس – ائتالفی از سه ژنرال
سابق و یعیر لید ،رهبر میانه رو جناح مخالف -با کسب ٣٥
کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و عملکرد بسیار مطلوبی
ازخودبهجاگذاشتکهنشانمیدهدتنهاگزینهممکندر
برابر نتانیاهو محسوب می شود.این مسئله بیانگر آن است
که اسرائیل دچار دسته بندی شــدیدی شده است و حزب
لیکود با دشــواری زیادی مواجــه خواهد بــود .این قطبی
شــدن نگران کننده در ماه های آینده و زمانی که نتانیاهو
در برابر دادگاه احضار شود ،عمیق تر خواهد شد .به نقل از
تحلیل گران و رسانه های اسرائیلی ،دادستان به احتمال

زیاد کیفرخواست خود را درباره ســه پرونده فساد مطرح
خواهد کرد .اگرچه به موجب قوانین اســرائیل ،نخست
وزیر هنگام محاکمه شــدن نیز می تواند بــه فعالیت خود
ادامه دهد ولــی آیا شــرکای ائتالفی نتانیاهــو در کنار او
خواهند ماند یا این که انتخابات دیگری در راه خواهد بود
این انتخابات همچنین نشــانه های نگــران کننده تری را
نیز درباره آینده این رژیم و منطقه به همراه دارد .موفقیت
حزب آبی و سفید تا اندازه ای به علت جذب آرای جناح چپ
بود و درواقع ،حزب چپگرای کارگر بــه جا مانده از دیوید
بن گورین ،موسس اسرائیل  ،تنها شــش کرسی به دست
آورد .احزاب عرب زبان نیز به علت تحریم انتخابات از سوی
اعراب عملکرد خوبی نداشتند .ســاکنان عرب اسرائیل
درباره قانون جنجالی «ملت کشور» Nation State Law
که اســرائیل را تنها متعلق به
مردم یهود می داند ،معترض
هســتند.نتانیاهو احتمــا ًال
راســتگرا ترین دولــت خود را
تشــکیل خواهــد داد و بــرای
اجابت خواسته های شرکای
خود تحت فشــار قرار خواهد
گرفــت .بــدون حضــور یــک
جناحچپمنتقدیانمایندگان
قدرتمنــد از احــزاب عرب در
مجلس،میتوانتصورکردکهنتانیاهوجنجالیترینوعده
های انتخاباتی خود را مانند الحاق یک جانبه بخش هایی
از کرانه باختری به اســرائیل اجرا خواهد کرد که خواست
جناحراستاستولیبهموجبحقوقبینالمللیاقدامی
غیرقانونی است .این اقدام چشم انداز صلح با فلسطینیان
را با خطر مواجه می کند ،به ویژه از آن نظر که امید اندکی
در میان مردم فلسطین درباره طرح صلح موسوم به معامله
قرن وجود دارد که ترامپ در ماه هــای آینده احتما ًال ارائه
خواهد کرد.هــر آن چه کــه روی دهد ،اســرائیل همراه با
رهبری که باســابقه ترین نخســت وزیر در تاریخ اســرائیل
محســوب می شــود ،به مرحله تازه ای از قطبی شدن وارد
شــده و بــا اتهامــات چندگانه فســاد مالــی مواجه اســت.
درهمین حال قرار اســت رونــد صلح نیز به اجرا گذاشــته
شود .سال  ٢٠١٩سال مهمی خواهد بود.

چهره روز
فرماندار ماساچوستی رقیب ترامپ شد
«بیل ولد»  ۷۳ساله که دو
دوره در سال های۱۹۹۱
تــا  ،۱۹۹۷فرمانــدار
ایالــت ماساچوســت
بــوده ،بــه عنــوان رقیــب
هم حزبــی دونالد ترامپ
در رقابــت هــای درون
حزبی انتخابات ریاســت
جمهــوری ،2020وارد
رقابت ها شد .او در اظهار
نظری گفتــه« :اگر ما بخواهیم شــش ســال دیگر هم
گروهی را که اکنون در کاخ سفید حضور دارند ،تحمل
کنیم  ،در این صورت با یک فاجعه سیاسی به تمام معنا
روبه رو خواهیم شد؛ از این رو اگر برای ورود به رقابت
های انتخاباتی برای ریاست جمهوری پا پیش نگذارم،
پیش خود احساس سر افکندگی خواهم کرد ».با این
حال« ،کمیته ملی حزب جمهوری خواه» در بیانیه ای
در واکنش به نامــزدی ولد اعالم کرده اســت که «هر
گونه تالش برای به چالش کشــیدن نامــزدی رئیس
جمهور مطلقا به جایی نمی رســد ».نظرسنجی اخیر
«گالــوپ» نشــان مــی دهــد  89درصــد از جمهوری
خواهان همچنان از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری  2020حمایت می کنند.

	▪کارنگی :سعودی در یمن سر در گم است

اندیشــکده کارنگی در گزارشــی بــه تحلیل
جنــگ ظالمانه ســعودی مــی پــردازد و می
نویسد :عربستان ســعودی نمیداند در یمن
چــه چیــزی میخواهد .جنــگ چهار ســاله
فعلی عربستان در یمن به هدف عقب راندن
حوثیها (نیروهای مقاومــت) به پایگاههای
شان در شــمال یمن و روی کار آوردن مجدد
یک رهبــری همپیمــان با عربســتان در یمن
آغاز شد .با این حال عربستانیها با مشارکت
امارات متحــده عربــی ،گرفتار یــک کمپین
روتین و مخــرب و به لحاظ سیاســی زیان بار
حمالت هوایی در یمــن شــدند و در کنار آن
سیاست سنتیتر خود در استفاده از پول نقد
برای به دست آوردن دوستانی را به کار گرفته
انــد که تنها تــا حــدی در زمینــه تأثیرگذاری
بر مــردم موفــق بــوده اســت .عربســتانیها
بــه شــکلی کورکورانه بــه یک جنــگ هوایی
شکســت خورده در یمن چسبیدهاند که تنها
حاصلش تشــویق بیشــتر حوثیها به دســت
زدن به حمالت موشکی به داخل عمق خاک
عربستان بوده است.

حامیان قطعنامه چه می گویند؟

طرفــداران تصمیــم قطــع حمایت
نظامی از عربستان در جنگ یمن بر
این باور بودند که مشارکت در جنگ
یمن ،حقوق و اختیارات کنگره در باره با
اعالن جنگ را محدود میکند .به باور آنها
این تنها کنگره اســت و نه رئیــس جمهوری
که میتواند درباره اعزام سرباز به یک جنگ
تصمیم بگیرد .همچنیــن ،از منظری دیگر،
طرفداران قطعنامه قطــع حمایت نظامی از
عربســتان در جنگ یمن از حمــات هوایی
ائتالف نظامی به یمن انتقاد کردند و معتقد
هستند که بسیاری از شهروندان غیرنظامی
یمن در اثر این حمالت جان خود را از دست
داده و این حمالت منجر به فاجعهای انسانی
در آن کشور شــده است .بر اســاس گزارش
(چهــارم فروردین  )98ایرنا بــه نقل از مرکز
حقوق بشری توســعه «عین» یمن 16 ،هزار
و پنــج نفر کشــته به جــا گذاشــته اســت .از

ایندیپندنت:

انتخاب دوباره نتانیاهو اسرائیل را به سمت مرحله
شدیدتری از قطبی شدن میبرد

کابل فهرستی از اســامی  ۲۵۰نفر را منتشــر کرد که قرار
است به زودی در دومین نشست بینافغانی در قطر حضور
یابند .حکومت اعالم کرد که این افراد به نمایندگی از تمام
اقشــار افغانســتان هســتند .ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی
این گروه با انتشــار بیانیهای گفت :برگزار کنندگان این
نشســت این تعداد افراد را از ســوی حکومــت نخواهند
پذیرفت؛ اصال در چنین نشســتهایی حضور این تعداد
نماینده رواج ندارد .طالبان با اشــاره به محل نشســت در
یکی از کشورهای خلیج فارس گفته است« :تهیه کنندگان
فهرستدرکابلبایددرککنندکهاینیککنفرانسمنظم
و طراحی شــده در یک کشــور دوردست اســت ،نه مراسم
عروســی یا مهمانی در کدام تــاالر کابل ».در این نشســت
بیناالفغانی که قرار اســت روزهای شنبه و یکشنبه هفته
آینــده در قطر برگــزار شــود ،هیچ فــردی بــه نمایندگی از
حکومت افغانستان حضور نخواهد داشت.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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 2000تن علوفه ایرانی برای ملخ های عربستانی

جشن عروسی روی آب

دولت و داستان احیای دریاچه ارومیه

فیلمیازهجومدستههایچندصدمیلیونیملخهاکهباپرواز
از شبه جزیره عربستان خودشان را به جنوب ایران به ویژه
به استان هرمزگان رسانده اند در فضای مجازی پخش شده
است .این ملخ ها که برای تخم ریزی به مناطق جنوبی ایران
آمده اند روزانه چیزی حدود  2هزار تن علوفه را خواهند
خورد .این اتفاق واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه
داشت .کاربری نوشت« :بارش های هفته های گذشته در
مناطق مختلف کشورمان جاذبه ایران را برای حضور این
موجوداتافزایشدادهومتاسفانهگلههایچندصدمیلیونی
ملخ با ورود به اراضی کشاورزان محصوالت تولیدی آن ها
را نابود می کنه!»کاربر دیگری نوشت« :ببینیم مسئوالن
تدبیری می اندیشند برای زنده گرفتن این ملخ ها تا ازشون
با صادرات و فروش به عربستان و چین درآمدزایی کنن».
کاربر دیگری هم نوشت« :دوستان داریم به مرحله آخر می
رسیم یه کم دیگه طاقت بیارید و گیم اور نشید تا برسیم
مرحله بعد ».کاربر دیگری هم نوشت« :تا یه ذره بارون اومد
کشاورزها خوشحال شدن حاال ملخ ها دارن به زمین های
کشاورزیحملهمیکننکاشمسئوالنتدبیریبرایاینحمله
اندیشیده باشن و الزم نباشه مردم با دمپایی برای کشتن ملخ
ها وارد عمل بشن».

ویدئویی از عروسی زوج جــوان اهــل دشــت آزادگــان
(خوزستان) که روستای آن ها زیــرآب رفته در فضای
مجازی بازتاب زیادی داشت .این زوج جوان اهل روستای
سیل زده سبهانیه سوسنگرد از بخش مرکزی شهرستان
دشت آزادگان ازدواج شان را در یک قایق و روی آب جشن
گرفتند .کاربران با آرزوی خوشبختی برای این زوج به این
اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری با شعری حال و هوای
این عروسی را توصیف کرد و نوشت« :بر موج سیل بزم
عروسی گرفته ایم  /سیالب ماتم را ،ما به شوخی گرفته
ایم  /سهراب کجاست که ببیند کنار هور  /قایق سواره
ایم و جشن عروسی گرفته ایم .ای جانم خوزستان ،ای
جانم سوسنگرد ».کاربر دیگری نوشت« :سیل؛ گسترده
و پرخسارت است؛ بسیاری خانه و محصو لشان و برخی
دسترنج یک عمر زندگیشان را از دست دادند؛ اما هم آن
ایستادگی دربرابر سیل و هم؛ این عروسی؛ نشان داد:
زندگی و امید؛ پایدارتر از هر چیزی است».

پخش شدن صحبت های رئیس جمهور در فضای مجازی که
به تازگی در هیئت وزیران گفته بود « :احیای دریاچه ارومیه
یکی از افتخارات بزرگ دولت است که به معنی نجات زندگی
 15میلیون نفر از جمعیت کشور است » واکنش کاربران را به
همراه داشت .عده ای موافق این صحبت رئیس جمهور بودند
و عده ای مخالف که در ادامه کامنت های هر دو گروه را می
خوانید .کاربری که مخالف نقش دولت در احیای دریاچه بود،
نوشت« :با این حساب باید گفت احیای زمین های کشاورزی،
احیای هورالعظیم و حتی بارور کردن ابرها هم کار ایشون
بوده فقط سیل کار خدا بوده ».کاربر دیگری در تایید حرف
های رئیس جمهور نوشت« :الی روبی رودخانه های منتهی به
دریاچه و رها سازی آب در سدها موجب شد تا روان آب ها
به دریاچه برسد و تراز افزایش پیدا کنه در ثانی در زمینه
مدیریت مصرف آب ،تاثیر طرح ها و پروژه ها در افزایش تراز
دریاچه می توان نقش دولت را دید ».یکی دیگر از مخالفان
نظر روحانی نوشته است« :تنها خبر خوب این روزا این بود که
دریاچه ارومیه ،با تدبیر شرایط جوی صدای موج هاش شنیده
شد ».کاربر دیگری نوشت« :در دولت یازدهم عزمی ایجاد
شد و پروژه هایی با هدف احیای دریاچه ارومیه مصوب شد
از جمله تغییر الگوی مصرف کشاورزها با کشت های جایگزین
و یادمان نرود بارش در هر دوره ای کم و بیش بوده اما مهم
این است که اقدامات صورت گرفته باعث شد تا روان آب ها
وارد دریاچه شوند».






3.8 M views

ادامه داستان کباب های بدلی
3.9 M views

فیک نیوز و گوسفندهای دمدراز وارداتی
چند روزی است فیک نیوزها و شایعه پراکن ها تصاویری از
گوسفندهای وارداتی دمدار در کنار تصاویری از بازی سگ
و گوسفند را در فضای مجازی پخش کردند و در شرح آن
نوشتند« :گوسفندهای وارداتی ،حاصل آمیزش گوسفند
و سگ هستند ».اما رئیس سازمان دام پزشکی کشور
میگوید« :آمیزش دو گونه متفاوت و ایجاد حیوانات خاص،
مستلزم کار ژنتیکی و فاقد توجیه اقتصادی است؛ آن هم
در این تعداد انبوه .با یک جستوجوی ساده در اینترنت
مشخص میشود که در نتیجه اصالح نژادهای صورتگرفته،
نه تنها در جهان بلکه در کشورمان ،نژادهای متعددی از
گوسفند با اشکال ،رنگها و اندازههای مختلف وجود دارند؛
برخی از نژادهای گوسفند دارای دم هستند ،برخی دارای
دنبه و برخی دارای هــردو ».قبل از پاسخ سازمان دام
پزشکی کاربران هم به این شایعه ها واکنش نشان دادند.

صحبت های رستوران داری که چلوکباب کوبیده با تمام
مخلفات را  ۸هزار تومان می فروخت در فضای مجازی بازتاب
زیادی داشت .او مدعی بود کوبیده سیخی 2هزار تومان ارائه
می دهد و سود می کند .کاربران فضای مجازی معتقدند در
دورهای که قیمت گوشت مرز  ۱۰۰هزارتومان را رد کرده
خوردن یک پرس چلوکباب با این قیمت افسانه ای است که
شنیدنش هم محال است .البته آن ها بر این باورند که این
کوبیده های ارزان همه چیز دارد اال گوشت .رئیس صنف
رستوراندارها هم در واکنش به اظهارات این فروشنده که
گفتهبودباگوشتدولتی،چلوکبابتهیهمیکندگفت«:دولت
گوشت  ۵۳هزارتومانی در اختیار رستورانها قرار میدهد
که با این قیمت ،برای خود رستوراندار چیزی حدود ۱۲
هزارتومان هزینه میبرد ».کاربری نوشت« :بابا پول پیازی
که تو یک سیخ کوبیده باید بزنن از این مبلغ بیشتره اصال
گوشت پیشکش ».کاربری هم نوشت« :خواهشا اگه جایی
دیدین دارن کوبیده رو به این قیمتای ارزون می فروشن
به بهداشت اطالع بدین تا اون بیچاره هایی که پول ندارن و
میخوان غذای ارزون بخورن کلی هزینه برای دوا دکتر ندن».

3.1 M views

راز پالک پیدا شده
چند روز پیش خبری از پیدا شدن پالک یک شهید در کارون
که سیل آن را با خود آورده بود در فضای مجازی پخش شد.
اما طولی نکشید که مشخص شد این پالک به ایرج کاویانی
جانباز متولد  1343اهل تنکابن تعلق دارد که بسیاری
از رسانه ها و صفحات شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر
پیدا شدن وسایل شخصی و پالک او به عنوان یک شهید در
شعبه ای از کارون خبر داده بودند .ویدئوی صحبت های این
جانباز بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .او در بخشی
از صحبت هایش می گوید « :در سال  1363در اروندرود
مجروح شدم و پالک را گم کردم  ...من سعادت نداشتم که
شهید شوم و مجروح جنگی هستم».

CMYK

