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نتانیاهو :استعفا نمی کنم
حتی اگر متهم به فساد شوم
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تحلیل روز
 ، 2019سال سرنوشت برای ترامپ
امیرعلی ابوالفتح -سال  ، 2019سومین
سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز می
شود  .این سال می تواند سالی سرنوشت ساز
دردورهریاستجمهوریترامپباشد.اماچرا؟
- 1جدالبودجهای:درسال 2019مشخص
خواهد شد که آیا دونالد ترامپ سرانجام به
خواستخودبرایاحداثدیوارجنجالیمرزی
با مکزیک خواهد رسید یا در نهایت  ،رئیس
جمهور آمریکا به خاطر پایان دادن به تعطیلی
دولت فدرال از یکی از اصلی ترین وعده های
انتخاباتیخودعدولخواهدکرد- 2.رویارویی
با کنگره متفاوت  :با آغاز سال ، 2019مجلس
نمایندگان در اختیار دموکرات ها قرار خواهد
گرفت  .دموکرات ها نشان داده اند بــرای به
چالشکشیدنتمامیبرنامههایدولتترامپ
عزم جدی دارنــد  - 3 .کابوس قضایی  :پیش
بینی می شود در سال  ، 2019تکلیف پرونده
های متعدد سیاسی  ،مالی و اخالقی دونالد
ترامپ تا حد زیــادی مشخص شود و چه بسا
سرانجام روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا
دراینسالکلیدبخورد- 4.شورشجمهوری
خــواهــان :در نیمه اول ســال  2019رقابت
انتخابات ریاست جمهوری ســال  2020با
ورودنامزدهاآغازمیشود.پیشبینیمیشود
برخی از جمهوری خواهان منتقد ترامپ  ،در
نهایتبرایبهچالشکشیدنبرنامههایدولت
وی در انتخابات مقدماتی وارد شوند و شانس
ترامپرادرمعرفینهاییحزبجمهوریخواه
در انتخابات سال  2020کاهش دهند - 5 .
چشم انداز رکود  :پیش بینی های اقتصادی از
جمله صندوق بین المللی پول از کاهش رشد
اقتصادیجهانخبردادهاند.سقوطکمسابقه
ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا در هفته
هایپایانیسال، 2018احتمالکاهشرشد
اقتصادیاینکشوروبروزیکبحرانمالیدیگر
را در آمریکا محتمل کرده است  - 6.کشمکش
در خــارج  :انتظار می رود در ســال ، 2019
مناسبات آمریکا با اروپا  ،چین  ،روسیه و ایران
رو به وخامت بگذارد و سیاست های منطقه ای
آمریکادرغربآسیابادستاندازهایبیشتری
مواجهشود.

راهکار دموکرات ها برای پایان
تعطیلی دولت آمریکا

بودجه بدون دیوار

با آغاز سال نوی میالدی و ادامه دار شدن
تعطیلی دولــت فــدرال آمریکا ،دموکرات
هــای ایــن کشور بودجه مد نظر خــود را به
کاخ سفید ارسال کردند.گفته می شود در
این بودجه اشاره ای به دیوار مرزی مکزیک
که موضوع اصلی اختالف سناتورها با کاخ
سفید و تعطیلی دولت فــدرال بــوده ،نشده
است.ترامپ خواستار دریافت پنج میلیارد
دالر برای دیوارکشی در مرز مکزیک بوده
اما گویا دموکرات ها فقط  1.3میلیارد دالر
به این موضوع اختصاص داده اند.دموکرات
ها در این بودجه خواسته ترامپ برای تامین
بودجه ساخت دیوار مرزی در مرز مکزیک را
بی پاسخ گذاشته اند .دموکرات های مجلس
نمایندگان در واقع دو طرح مجزا پیشنهاد
کردند .بر اســاس طرح اول 1.3 ،میلیارد
دالر به وزارت امنیت داخلی اختصاص داده
می شود که تا ششم فوریه ( ۱۷بهمن) امنیت
مرزها را تامین کند .به عبارت دیگر ،این مبلغ
صرف حصارکشی در مرز می شود.دموکرات
ها یک بسته دیگر هم پیشنهاد داده اند که
شامل شش الیحه بــرای تامین مالی دیگر
آژانس ها و نهادهای تعطیل شده است .این
لوایح  ۲۶۵میلیارد دالر بودجه مورد نیاز را
تا پایان سال مالی ۲۰۱۹که سی ام سپتامبر
است ،تامین خواهد کرد.با توجه به موافقت
نکردن دموکرات ها با بودجه پیشنهادی
ترامپ ،شاهد ادامه کشمکش های سیاسی
در داخــل آمریکا و بیشتر شدن اختالفات
میان کاخ سفید و کنگره خواهیم بود.
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کاریکاتورنشریههیل:ماکرون درحالفرار
ازاعتراضاتکریسمسیجلیقهزردهاست
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حملهگستردهطالبانبرایتصرفچاههاینفتدراستانسرپلافغانستان گروهطالبانکهبیشازنیمیازخاکافغانستانراتحتنفوذ
و کنترل خود دارد ،برای تامین مالی آتش افروزی های خود
به چاه های نفت استان شمالی سرپل حمله کرد .این حمله
گستردهکهدوروزپسازشروعبهکاراسدا...خالد،سرپرست
جدیدوزارتدفاعدرساعت 19شامگاهدوشنبهآغازشدهبود،
به هفت ساعت درگیری میان این گروه و نیروهای نظامی
دولتی انجامید .گروه طالبان به پاسگاههای چاههای
نفتقشقریدرشهرسرپلومرکزشهرصیاداستانسرپل
حملهکردندو  ۲۰سربازوفرماندهقرارگاهپلیسسرپل،
فرمانده پلیس محلی شهر صیاد این استان و فرمانده
یکقرارگاهراکشتهو ۲۵نفردیگررازخمیکردند.
با این حال تعداد کشته ها و زخمی های طالبان
مشخصنیست.آسوشیتدپرسگزارشدادهکه
در جریان حمله به اطراف شهر سرپل نیروهای
دولتی بــرای جلوگیری از پیشروی طالبان با
شلیک توپخانه سنگین موجب شدند اهالی

جنگ،نفت،مذاکره

عقبنشینیازوعده 30روزه

خبر متفاوت

منطقه خانههای خود را ترک کنند و به مناطق امن پناه ببرند.
استان سرپل از مناطق نفت خیز افغانستان است .به گزارش
بیبیسی،نفتحوزهآمودریاکهدراستانهایفاریابوسرپل
درشمالافغانستانقراردارد،حدود 87میلیونبشکه(بیرل)
برآورد شده است .دولت افغانستان استخراج این منابع نفتی
را در سال  ۱۳۹۱با "شرکت ملی نفت چین" ( )CNPCامضا
کرد.قراربوددرمرحلهاول،روزانهپنجهزاربشکهنفتازاین
حوزهاستخراجشودوبعدتر،اینرقمبه 45هزاربشکهدرروز
برسدولیبهدلیلادامهناامنیاینطرحبهدرستیاجرانشد.
پیشازایننیزطالبانبارهابرایتصرفچاههاینفتوالیت
سرپلحملهکردهبودندوتاآستانهتصرفچاههاینفتپیش
رفتند ،اما حمله آنان دفع شد .این گروه سال های گذشته
بیشتر بر مزارع و معادن افغانستان متمرکز بودند .طالبان
تقریب ًا هر روز به نیروهای دولتی افغانستان حمله میکنند
درحالیکههمزمانمذاکراتیراباآمریکابرایپایاندادنبه
جنگبهپیشمیبرند.

سرقت از مردگان در ونزوئال

دیــلــی مــیــل -بـهدلــیــل بــحــران اقتصادی
ونزوئال ،مردم به گورستانها و قبرها حمله
می کنند و ضمن سرقت سنگهای قیمتی
و اشیای همراه مردگان ،بقایای اجساد را به
افرادی که مدعی جادوگریاند میفروشند.
در دهـــه۱۹۳۰و  ۱۹۴۰اجساد همراه با
جواهر دفن شدهاند و به همینخاطر برخی
قبرستانها در جنوب کاراکاس ،جوالنگاه
دزدان شــده اس ــت .دزدان حتی بقایای
جاکین کاسترو ،رئیسجمهور سالهای
۱۸۰۰میالدیرانیزبهتاراجبردهاند.

اولتیماتوم عیدانه اون

ترامپ به پنتاگون برای خروج از سوریه  4ماه فرصت داد

تحریم ها باقی بماند تغییر مسیر می دهیم

هیچ گونه فهم درســت و مبتنی بر واقعیات
رئیس جمهور آمریکا که پیشتر وعــده خروج
میدانی از وضعیت نیروهای آمریکایی مستقر
یک ماهه از سوریه را داده بود ،با اجرای چنین
در ســوریــه و نیز نیروهای
عملیاتی در یــک پروسه
متحد آن یعنی شبه نظامیان
چهارماهه موافقت کرد؛
احتمالاثرگذاری
موضوعی که از تردید در مخالفتهایداخلیبرکیفیت کرد و نیروهای دموکراتیک
حاکمیت واشنگتن در حضوروخروجآمریکاازسوریه ســوریــه نــــدارد .اگــرچــه او
پیشتر نیز از ضرورت خروج
تصمیم گیری ها و فشارها وجوددارد.ازاینروبایدبه
آمریکا از سوریه سخن گفته
بر رئیس جمهور آمریکا
حــکــایــت دارد .آمــریــکــا موضوعخروجآمریکاازسوریه،
بود اما تصمیم اخیرش -اگر
اکنون از کمترین میزان بادیدهشکوتردیدنگریست روایتهای ذکرشده درست
باشد -حتی برخی نزدیکان
تاثیرگذاری بر تحوالت
اورانیزغافلگیرکرد.درعینحالساختار
سوریه یا تغییر موازنه قدرت به نفع
حاکمیتی  Establishmentآمریکا،
گــرو ههــای تروریستی بــرخــوردار
مخالف اقــدام ترامپ است و خــروج از
اســت .درعــیــن حــال ،هزینههای
سوریه را مخالف تعهدات و
گزاف اداره و حفظ این نیروها و از
منافعمنطقهایآمریکا
همه مهم تر رویکرد
میداند .از دیدگاه
دونالد ترامپ رئیس
مـــنـــتـــقـــدان،
جــمــهــور آمــریــکــا
تـــصـــمـــیـــم
بــــرای کــاهــش
ترامپ برای
تــــعــــهــــدات
خارج کردن
مــنــطــقــهای
نـــیـــروهـــای
آمــــریــــکــــا و
نــــــظــــــامــــــی
ســــــپــــــردن
آمریکایی از سوریه،
آن بـــه مــتــحــدان
عــقــبــگــردی کــامــل
منطقهای باعث شد ترامپ
اســــــت کــــه بــــدون
در تصمیمی غیرمنتظره در
بررسی و در نظر گرفتن
 19دسامبر  2018اعــام
ریسکهایاحتمالیاتخاذ
کند که نیروهای آمریکایی
شــده و تبعات جــدی بــرای
را از سوریه خــارج می کند.
واشنگتن و متحدان منطقهای
حاال عقب نشینی ترامپ از وعده
آن خواهد داشت.
ســی روزه نشان مـیدهــد کــه وی

نمیاندیشد.حتی تابستان سال 2018آمریکا
رهبر کرهشمالی در سخنانی به مناسبت آغاز
بهبهانهنقضتحریمهایکرهشمالی،چندبانک
ســالنــوی مــیــادی بــه آمریکا هــشــدار داد در
وموسسهروسی،کرهشمالیوچینیودرپاییزدو
صورتی که تحریمهای ایــن کشور ادامــه پیدا
شرکت کره شمالی را به
کند ،پیونگیانگ رفتار خود
را تغییر خــواهــد داد«.کــیــم پیونگیانگدریافتهاستکه اتهامپولشوییتحریمکرد
جــونــگ اون» همچنین بر آمریکاطرفقابلاطمینانیدر که واکنش پیونگیانگ
عزم پیونگیانگ برای بهبود مذاکراتنیستوواشنگتنبه را درپی داشــت.در چنین
شــرایــطــی اســــت کـــه از
روابط دوجانبه با کره جنوبی
چیزیغیرازخلعسالحکامل
ســرگــیــری فعالیتهای
تاکیدکردوبااشارهتلویحیبه
یاندیشد
کر هشمالینم 
گذشته کرهشمالی در
کارشکنیهای آمریکا گفت:
عرصه دفاعی دور از ذهن
یــک قـــدرت خــارجــی نباید
نیست .البته به رغم چنین هشداری
مانعی بــرای صلح ایــن دو همسایه باشد.
به آمریکا  ،تاکید کیم جونگ اون
.اکنون هشدار رهبر کرهشمالی به آمریکا
بر عزم کشورش برای بهبود روابط
یک سال پس از سیاست جدید خودنشان
با کر هجنوبی نشان میدهد
میدهد پیونگ یانگ نیز دریافته است
وی به گشایشهای بیشتر
که آمریکا طرف قابل اطمینانی در
در رواب ــط بــا همسایه
مذاکراتنیستوواشنگتن
جنوبی خود امیدوار
ب ــه چــیــزی غــیــر از خلع
است.
ســاح کــامــل کرهشمالی

پیشخوان بین الملل

مجله نشنال اینترست :چین و روسیه؛
بهتریندوستانجدید؟





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

خیار وگوجه  5میلیونی وشلیک موشک آوانگارد روسی به قبر اینشتین!




2.1 M views



2.5 M views

خیار وگوجه  5میلیونی!

برنج های پالستیکی ساخت چین!

«میوه فروش کالهبرداری که در ازای فروش
سیب زمینی ،پیاز ،گوجه و خیار میلیونها تومان
از حساب مشتر یها برداشت میکرد!» چند
روز پیش گزارشی از دستگیری میوه فروش
کالهبرداری منتشر شد که در مغازه میوه
فروشی کارت عابر بانک مشتریانش را در لحظه
خرید کپی و با استفاده از رمزی که مشتری در
اختیار وی قرار می داد موجودی اش را برداشت
می کرد .یکی از شاکیان در این گــزارش می
گوید:چند کیلو خیار و گوجه برای من  5میلیون
آب خورد ! کاربری نوشته« :این قدر میگن رمز
کارت تون رو به کسی ندید ،این هم نتیجه اش.
مشتری بی خبر از همه جا برای یک کیلو خیار و
گوجه میلیون ها تومان پول داده!»

تصویری از مواد خوراکی در شبکه های اجتماعی
دست به دست می شود که فضای مجازی را
هم ترکانده اســت .زیــر ایــن تصویر نوشته
شده« :برنج های ساخته شده از سیبزمینی
و پالستیک ،گردوی سیمانی ،تخممرغ از جنس
رزین و رنگدانه و گوشت موش به جای گوشت
گاو! انگار چینی ها عالوه بر جنسای درجه چندم
تو کار صادرات مواد غذایی تقلبی هم هستند!
جالب این جاست که تمام این کاالها به کشورهای
فقیر صادر می شه!» کاربری نوشته« :واقعا اگه
چنین خبری صحت داشته باشه باید مسئوالن
جلوی واردات این خوراکی ها رو بگیرن»





1.9 M views

شلیک موشک آوانگارد روسی به قبر اینشتین!
انتشار خبری توسط خبرگزاری صداو سیما به
نقل از یک مقام روس درباره دستاورد نظامی
جدید این کشور با عنوان «موشک آوانگارد 27
برابر سریع تر از نور حرکت می کند» بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی داشت .چند کاربر
نوشتند  «:معاون نخستوزیر روسیه زد زیر
قوانین فیزیک و گفت ما میتوانیم....اولین
قانون در بحث فیزیک اینه که وقتی جسمی به
سرعت نور برسه ،ینی یک برابر سرعت نور،
اون جسم دیگه جسم نیست .انرژی است....
خوبه اینشتین زنده نیست واال با این خبر توی
قبر منفجرمی شد!»کاربر دیگری هم نوشت :
«در نگاه اول مشخص است که تیتر کامال اشتباه
است اما نه سردبیر و نه خبرنگار اهمیتی به آن
نمی دهند .چرا؟»



2.1 M views
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اخبار خوب به سبک دیرین دیرین!
قسمت جدیدی از پویانمایی دیرین دیرین
منتشر شد که مثل همیشه بازتاب زیــادی
داشت .این قسمت دیرین دیرین به اخبار صدا
و سیما می پردازد و خبرهای تلخ را از نگاهی
دیگر دنبال می کند .مثال در قسمتی از پویانمایی
گفته می شــود« :در جریان حادثه اتوبوس
دانشگاه  10نفر جان شان را ازدست دادند اما
خوشبختانه حدود چهار میلیون دانشجوی دیگر
که سوار اتوبوس نبودند سالم هستند و»!...
کاربری در این باره نوشته« :البته این دیگه
خیلی سیاه نمایی می کنه».

زنده نگه داشتن انسانیت با ساندویچ رایگان
انتشار تصویری از یک ساندویچی که با نصب
نوشته ای پشت شیشه از ارائــه ساندویچ
رایگان مخصوص نیازمندان خبرداده ،در فضای
مجازی بازنشر زیادی داشت .کاربری باتوجه به
این تصویر نوشته است «:این روزها که واقعا
مردم تحت فشار اقتصادی هستند وجود این
موارد موهبتی است که می تونه حداقل چند
نفر نیازمند رو پوشش بده » اما کاربر دیگری از
جنبه مهم تری به این تصویر نگریسته و نوشته
است «:قطعا این بنده خدا نمی تونه بیش از
چند نفر رو سیر کنه اما کار مهمی که انجام می ده
زنده نگه داشتن انسانیته  ،انسانیتی که این
روزها بد جور مهجور شده »

2.2 M views

کشف دلیل سرعت دانلود نرم افزار در ایران
پستی تلگرامی با این مضمون که «آیا میدانید
سرعت نصب نر م افــزار در ایــران  10برابر
انگلیس و آمریکاست؟!»روز گذشته به صورت
مکرر در فضای مجازی پخش شد و پاسخ این
سوال در ادامه این پست آمده « :چون اونا
مرحله به مرحله توضیحات رو می خونن ،ولی
ما نمی خونیم و فقط  yesو  Nextمی زنیم و به
امید خدا می ریم جلو!» کاربری با توجه به این
تصویر نوشت«:این نکته خیلی درستی است،
وقتی می فهمیم که ناگهان صــوت و تصویر
خصوصی مون توسط این نرم افزار های سارق
منتشر می شه».

