
   محم�د معي�ن: اصالح طلبان به روش��ني مي دانند 
عملكرد دولت روحان��ي چقدر فاجعه بار بوده اس��ت كه 
اين امر يقيناً باعث شكست آنها در انتخابات آتي رياست 
جمهوري همچ��ون انتخاب��ات مجلس خواهد ش��د. بر 
اين اس��اس تالش مي كنند موضوع استعفاي روحاني را 
مطرح كنند و اين يك سال باقيمانده دولت را با مديريت 

جهانگيري سر و سامان دهند. 
   محمد عبداللهي: تصور كنيد روحاني استعفا كند. 
چه كسي كشور را اداره و آماده انتخابات مي كند؟ معاون 
اول يعني جناب جهانگيري. خب! چقدر تفاوت است ميان 
او و روحاني؟ بهتر بود آقاي عبدي پيش��نهاد اس��تعفاي 
ايده اصالحات براي توس��عه ايران را بدهد. مشكالت به 

شخص روحاني بازنمي گردد، مش��كل در ايده با كدخدا 
بستن است. 

   پهلواني: اين دومين بار است كه عباس عبدى بحث 
استعفاى حسن روحانى را مطرح مي كند. به جاى فرارى 
دادن روحانى بدانيد كه زنگ انشاء تمام شده اكنون زنگ 

حساب است. #فرار_از_پاسخگويى
   صادق كرماني: پيشنهاد عباس عبدي در حالي كه 
كمتر از چند ماه تا انتخابات رياست جمهوري مانده است 
توجيه پذير نيست. كنار رفتن روحاني در اين شرايط هيچ 
مش��كلي را حل نخواهد كرد. او بايد بماند و پاس��خگوي 
عملكرد خود باش��د. بهتر اس��ت جناب عب��دي به جاي 
گشودن راه فرار براي حسن روحاني، تالش و كمك كند 

در سه صد روز باقيمانده مطالبات مردم محقق شود. 
   صيرت محمدي: پيشنهاد استعفاي روحاني از طرف 
اصالح طلبان مانند پيشنهاد طالق از طرف مادر زني است 
كه از يكس��و داماد آنچه فكر مي كرد نش��د، از سويي هم 

چشم به مهريه دارد!
   عليرضا زادبر: عباس عب��دي فعال اصالح طلب كه 
خودشان اين دولت را سركار آوردند حاال در مقاله روزنامه 
اعتماد پيشنهاد اس��تعفاي روحاني را مطرح كرده است. 
شما پيش از ارائه پيشنهاد استعفا به دولتي كه اعضاي آن 
دوستان خودتان هستند ابتدا از مردم عذرخواهي كنيد. 
   محمدكاظ�م موس�وي: اصالح طلب ها مي خواهند 
روحاني كناره گيري كند! بله... گويي كشور روي انگشت 
اين طيف طلبكار مي گردد! يك روز مي خواهند روحاني 
بيايد و ي��ك روز مي خواهند روحاني ب��رود! آقاي عباس 
عبدي! و كسبه محترم اصالح طلب! دولت تا آخرين روز 

بايد سركار بماند. 
   نريم�ان نياپور: عب��اس عبدي خودش بيش��تر از 
روحاني نياز به اس��تعفا )از تحليلگري سياس��ي( داره. . . 

واقعاً اصالح طلب ها خسته كننده شده اند!
   پوريا صفارا: از 28 سال پيش تا همين امروز عباس 
عبدي يك حرف شاخص جديد در حوزه سياست داخلي 
نداشت بزنه؟ ايده خروج از حاكميت اسمش رو گذاشته 
طالق از حاكميت و با زباني نرم تر دوباره ارائه كرده و خب 
كه چي؟ چه فايده؟ چه سود؟ واقعاً ما با اين اصالح طلب ها 

دردسر داريم. 
   حميد رستگار: پيشنهاد عباس عبدي صرفاً فرار رو 
به جلوي اصالحاتي ها و عبور از روحاني است، شيخ بنفش 

براشون شده مهره سوخته !
   اميرحس�ين ثابت�ي: اگر اصالح طلب��ان و حاميان 
روحاني صداقت داشتند به جاي امروز، 18 ارديبهشت97 
از او مي خواستند اس��تعفا كند. روزي كه امريكا رسماً از 
برجام خارج شد و اصلي ترين ايده روحاني و يارانش براي 
اداره كشور كه همان مذاكره با امريكا بود، رسماً شكست 
خورد. 9 ماه مانده به پايان دولت، استعفا يك بازي است!
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پيشنهاد استعفا يك بازي است

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به پيشنهاد استعفاي روحاني از سوی عباس عبدي

عباس عبدي، فع�ال سياس�ي اصالح طل�ب و روزنامه نگار، طي يادداش�تي در 
روزنامه اعتماد پيش�نهاد داده اس�ت روحاني نه به خاطر اعتراض بلكه با هدف 
گشودن راهي براي حل مشكالت از س�مت خود كناره گيري كند. اين يادداشت 
با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه شد. كاربران اين پيشنهاد 
را در واقع راهي براي فراري دادن روحاني از نتايج ناكارآمد هفت سال مديريت 
بر مس�ند قوه مجريه دانس�تند. آنها تصريح كردن�د عباس عب�دي بايد پيش 

از پيش�نهاد جهت كناره گيري روحاني از م�ردم عذرخواهي كن�د و جوابگوي 
حمايت هاي خود در انتخابات از شخص روحاني باش�د. كاربران همچنين تأكيد 
داش�تند دولت بايد تا آخرين روز كاري خود برقرار باش�د و از عبدي خواستند 
به جاي اينگونه پيش�نهادات كه با وج�ود نزديكي انتخابات رياس�ت جمهوري 
بيش�تر ش�بيه يك بازي اس�ت، كمك كند تا در س�ه صد روز باقيمانده، دولت 
ب�ه مطالبات م�ردم بپ�ردازد. برخي از اي�ن واكنش ه�ا را در ادام�ه مي خوانيد.

آرزوي بلوك شرق و غرب درباره اسالم
كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد صفحه 159 كتاب 
»ده گفتار« از قول استاد شهيد نوشت: سياست حاكم بر جهان - يا بر نيمي 
از جهان - مي خواهد كه اسالم نه بميرد و نه زنده بماند، به حالت نيم  مرده و 
نيم  زنده بماند. دنيا به دو بلوك به اصطالح قسمت شده است: شرق و غرب. 
اين دو بلوك در دو مسئله  با هم اتفاق دارند: يكي مسئله  آلمان و ديگري 
مسئله  اس��الم. اما آلمان، هر دو بلوك در عين اينكه به ظاهر رويش بحث 
مي كنند، باطناً توافق دارند به اينكه اين ملت نبايد زنده بشود، نبايد جلويش 
را باز گذاشت. راجع به اسالم هم عيناً همين طور، منتهاي امر فرق اين است 
كه بلوك شرق فكر مي كند به اينكه ريشه اسالم را از بيخ بكند، بلوك غرب 
فكرش اين است كه اس��الم را به حال نيم زنده و نيم مرده نگه دارد، يعني 
همين كه هست، اين وضعي كه االن هست حفظ بكند؛ نه بگذارد از بين 
برود، نه بگذارد درست زنده شود. البته اين را نمي خواهم بگويم و شما را به 
غلط بيندازم كه استعمار و استثمار، ما را به اين حالت درآورده است. نه، ما 
قبالً به اين حالت درآمديم. آنها ما را امروز به اين حالت نگه مي  دارند و علت 
ُمبقيه ما هستند، واالاّ ما قبل از اينكه استعمار و استثماري بيايد، افكاري از 

نواحي اي تدريجاً در ما پيدا شد و ما را به اين حالت درآورد. 

مضرات كدِربودگي
احسان حميدي زاده در كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« نوشت: 
شفافيت  از موضوعاتي اس��ت كه  در علوم اجتماعي، تحقيقات و مطالعات 
فراواني روي آن انجام شده اس�ت. شفافيت، عالوه بر »باز بودن حكومت« 
شامل مفاهيمي چون سادگي و جامعيت هم مي ش��ود. در حوزه عمومي، 
شفافيت زاييده تمايل به پيشبرد دموكراسي اس��ت. از ديدگاه اقتصادي، 
ش�فافيت به معناي اطالع رساني حقيقي  و همه جانبه در عرصه فعاليت هاي 
اقتصادي و روشن بودن سازوكارهاي حاكم بر روابط اقتصادي، يعني چگونگي 
توليد و توزيع ثروت در جامعه است. شفافيت و فساد اقتصادي در مقابل هم 
قرار دارند؛ از ه�مين روس�ت  كه  برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوي با 
افزايش در انحصار قدرت و صالحديد شخصي و كاهش پاسخگويي، اعتماد، 

درستي و شفافيت مي داند. 
آزادي اطالعات صرفاً براي  مردم الزم نيست، ب�لكه ب�راي يك دولت خوب 
نيز اجتناب ناپذير اس��ت. دولت فاس��د براي بقا محتاج پنهان كاري است. 
پنهان كاري به ناكارآمدي ، اسراف كاري و فساد امكان ادامه حيات مي دهد. 
»آماريتاسن« اقتصاددان برنده ج�ايزه  ن�وبل،  گفته است در كشورهايي كه  از 
 ش�يوه  ح�كومتي دموكراتيك و آزادي بيان نسبي برخوردار هستند، قحطي 
شديد به وقوع نپيوسته اس��ت. اطالعات به مردم اين  امكان  را  مي دهد كه 
اقدامات حكومت را بر مبناي اطالعاتي  م�ناسب  و آگ�اهانه نسبت به اقدامات 

م�ذكور م�ورد مداقه قرار دهند. 
مهم ترين داليلي كه براي لزوم ش��فاف  بودن حكومت  مطرح مي ش��ود، به 
اين شرح است: اول اينكه باعث  تسهيل نظارت بر فعاليت ها و كم كاري هاي 
مقامات عمومي مي شود. اين عقيده مبتني بر اين ف�رض اس�ت كه قدرت 

منجر  به  فساد مي شود. اين سنتي ترين تلقي از دليل نياز به شفافيت است. 
از ديدگاه فردي ، نظارت  مستلزم  دسترسي به اط�العات م�ربوط به م�وقعيت 
فرد در رابطه با دولت است  تا  فرد  بتواند در برابر سوءاستفاده سياسي از خود 
دفاع كند، اما از سوي ديگ�ر ، از  ديدگاه شهروندي يا اجتماعي، نظارت براي 

جلوگيري از سوءاستفاده مقامات منتخب ض�روري اس�ت. 
دوم�ين  توجيه  ش��فافيت كه بيش��تر رويك��ردي معرفت شناس��انه دارد، 
عبارت اس��ت از تمايل به ارتقاي معقوليت ، كارشناسي  و كارايي  در فرآيند 
تصميم گيري ع�مومي  و ب�ه تبع آن افزايش اعتماد عمومي به اين فرآيند. 
ب�ه رسميت شناختن حق دسترسي به اطالعات از جانب نظام  دولتي  كه بايد  
ب�ه ص�ورت ك�ارآمد در اسناد قانوني منعكس شود، از آن جهت اهميت دارد 
كه جامعه همواره دسترسي  به اطالعات را به عنوان ح�ق م�شروع و ق�انوني 

براي خود مفروض  مي داند . 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 بداخالق شويد 
عبادت تان ضايع مي شود

آيت اهلل فاطمي نيا:
من تعجب مي كنم از بعضي ها! يك خانم مؤمن 2۰ بار به عمره 
رفته. بار 21 به او مي گويند بيا اين پول عم��ره را بده براي يك 
دختر يتيم، مي گوي��د: »نه من نمي توانم. دوس��تان همه دارند 
مي روند عمره. من چطور نروم؟« حاال به اين خانم بگو شما اين 
همه عمره رفتي، مسئله اخالق رو در خانه رعايت مي كني؟ مگر 
دين خدا مسخره است؟ هر سال عمره مي روي يك عيب و بدي 
را از خودت دور نكردي؟ يا آقا؛ فرقي ندارد. آقا بداخالق بش��ود، 
عبادتش ضايع مي ش��ود. خانم بداخالق بشود، عباداتش ضايع 

مي شود. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي 
علماي اسالم«

   سبوي دوست

حس�ين قدياني، روزنامه نگار در كانال 
تلگرام�ي »قطع�ه 26« نوش�ت: حال 
مي كنم با سيد! رهبري در ذاتش است! مقام، 
خامنه اي را معظم نك��رده؛ دل بي زنگارش 
معظم است! بيرون از بيت  رهبري هم معظم 
است! خميني فقط به خاطر بصيرت سياسي، 
عاشق حضرت آقا نبود! صفا مي كرد با خودش! 
اين كه پاستور را مي پيچاند و مي رفت جنوب و 
زير عباي علم، جامه  جهاد مي پوشيد و برايش 
مهم هم نبود كه دكمه  لباس سبزش باز باشد، 
بسته باش��د! يك چيزهايي بايد در درونت 
بجوشد تا درون بيني چون بهاءالديني صحه 
بگذارد بر قلب معظمت! عجيب رند اس��ت 
اين س��يد! بي خود نبود مادر گرامي اش آن  
همه عاشق حافظ بود! فروغي دارد خامنه اي، 
يادآور اين مصرع بسطامي: »مردان خدا پرده  
پندار دريدند«. مي مرد عاشورا براي هميشه، 
اگر بصيرت علمدار انقالب نبود! عاشورا كرد 
بيش از پيش عاش��ورا را با حكمت درستي 
كه سنجيد! دست مهدي فاطمه روي سينه  
سيدعلي است! در روزگاري كه همه از عشق 
در جبهه و جنگ سخن مي گويند، خامنه اي 
اش��اره به عقل در دفاع مقدس مي كند! اما 
نمرديم و سوتي گرفتن ضدانقالب از سخن 
رهبر انقالب را هم ديديم! عرعر خر، خطبه  
ماه را خراب نمي كند! آقا نگفت جام زهري كه 
امام سركشيد، مدبرانه بود! قطعنامه را گفت! 
البته پذيرش قطعنامه براي امام سخت بود؛ 
براي همه  ما سخت بود! ما خو گرفته بوديم 

به دوكوهه و باز مي خواستيم باب شهادت را! 
عاشق تانك نبوديم؛ عشق چمران داشتيم! 
مرحوم هاشمي آرزو داشت پيام قطعنامه را 
خودش بنويسد ولي امام با زيركي نشان داد 
كه هم فرمانده  جنگ است، هم سردار زندگي! 
همان امامي كه از جنگ 2۰ساله هم ترسي 
نداشت، فصل الخطاب پايان جنگ شد! پايان 
جنگ اما پايان مبارزه نبود! جنگ را درست 
تحليل كنيد، نه درش��ت! تلخ��ي قطعنامه 
به خاطر دلتنگي براي غروب شلمچه بود، نه 
جنگي كه ما هم آغازگرش نبوديم! صرف نظر 
از مرصاد، مذاكره با عراق باعث ش��د هشت 
سال جنگ تمام ش��ود اما مذاكره با امريكا 
هم آيا باعث لغو تحريم ها ش��د؟ اين جاست 
كه قياس قطعنامه و برجام نادرس��ت جلوه 
مي كند! اگر كش��ور ديروز كش��ش جنگ 
نداشت، امروز كش��ش مذاكره ندارد! هشت 
سال ننگ تحميلي دولت بي اعتدال بس است! 
گره مشكالت با كار گشوده مي شود، نه حرف! 
اوباما و ترامپ دلس��وز ما نيستند! خامنه اي 
حتي با برجام ظريف هم زمختي دست طرف 
يانكي را عيان كرد! برجام همان جام زهري 
بود كه ريخته شد در كام غرب زده ها تا بفهمند 
راه گشايش اقتصادي، سازش سياسي نيست! 
خيال ضدانقالب را جمع كنم؛ با مردي طرفيد 
كه حتي با توافق هم جام زهر مي دهد به غرب 
و غرب زده! با ايده  آشتي مي خواستيد امريكا 
را سفيد كنيد؟سيد، مرد خداست؛ مستند به 

پارگي پرده  پندارتان... 

جام دهر است آقا

پارامترهاي حاكم بر شبكه هاي اجتماعي

عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتراي علوم 
سياسي دانش��گاه تهران، در كانال تلگرامي 
خود در خصوص ريشه هاي اختالف مقتدي 
صدر با حشدالشعبي نوش��ت: اخيراً چونان 
ماه ها و سال هاي گذشته مقتدي صدر رهبر 
جريان صدر عراق در سخناني حشدالشعبي 
يا همان مقاومت مردمي عراق را به باد انتقاد 
گرفته است. شايد بسياري علت يا علل اين 
موضع گيري ها را به خوبي متوجه نشوند لكن 
نگارنده معتقد است اين تعرض ها به مقاومت 

عراق دو علت اصلي دارد. 
1( اول اينكه عمده امني��ت جنوب عراق و 
بخش عمده كش��ور توس��ط حشدالشعبي 
تأمين مي ش��ود و نيروهاي سراياالس��الم 
وابس��ته به مقتدي كه چند وقتي اس��ت از 
حشد جدا شده اند، در مناطق بغداد تا سامرا 
مستقر بوده و بخش كمي از عراق را به آنها 
سپرده اند. در واقع قدرت حشدالشعبي كه 
زير نظر مرجعيت ش��يعه حضرت آيت اهلل 
سيستاني بوده و توسط نيروهاي سپاه بدر 
چون ه��ادي العامري فرماندهي مي ش��ود 
بسيار بيش��تر از نظاميان وابسته به مقتدي 
صدر اس��ت، در صورتي كه او خود را وارث 

پدرش و رهبر عربي عراق مي داند. 
2( پدر مقتدي مرحوم »سيدمحمد صدر« 
مرجع تقليد ديني اصالتاً عراقي بود، اما نفوذ 
و جايگاه ايش��ان به هيچ عنوان ب��ه قواره و 
اندازه حض��رت آيت اهلل العظمي خويي)ره( 
نمي رسيد. آن مرحوم اگرچه در زمان حيات 
آقاي خويي رفتاري علني عليه ايشان انجام 
نداد، ولي طرفدارانش پس از رحلت ايشان 
براي حضرت آيت اهلل سيس��تاني و كساني 
كه در برابر مظالم صداميان راه س��كوت را 
پيش��ه كرده بودند و در سياس��ت دخالت 
علني نداش��تند، واژه »الحوزه الصامت« به 
كار مي بردند و در مقابل سيدمحمد صدر و 

پيروانش را »الحوزه الناطق« مي ناميدند. 
پس از انتفاضه شعبانيه در 1991 و اتفاقاتي 
كه ب��راي آيت اهلل العظمي خوي��ي)ره( رخ 
داد، آيت اهلل سيس��تاني به عنوان جانشين 
ايش��ان به مدت هفت س��ال از خانه خارج 
نش��دند و به نوعي سياس��ت قهر و تحريم 
حكومت و سياست را دنبال نمودند. در مقابل 
سيدمحمد صدر با حكومت صدام مصالحه 
كرد و تضمين داد اگر اجازه نشر مذهب به 
او داده شود، نخواهد گذاشت فعاليت امنيتي 
عليه حكومت بعثي از جانب ش��يعيان رخ 
دهد. بنا بر اين توافق، دولت صدام اداره حوزه 
نجف را به سيدمحمد صدر سپرد و مرجعيت 
او را بر شيعيان به رسميت شناخت . همين 
امر مسبب اعتراضاتي جدي به آيت اهلل صدر 
ش��د. اين مرجع تقليد در اين دوره به نشر 
جدي فرهنگ اسالمي پرداخت و توانست 
مذهب سركوب شده ش��يعه را در عراق تا 

حدود زيادي سامان دهد. 

پس از گذشت هفت سال از انتفاضه شعبانيه، 
هنگامي كه صدام دوباره توانست ساختارهاي 
امنيت��ي و نظامي خود را مس��تحكم كند، 
برخالف گذشته در مقابل جريان صدر از در 
تهديد وارد شد و به علل مختلف به كارشكني 
در برابر فعاليت هاي آنان پرداخت. براي مثال 
حكومت وقت، مانع از راهپيمايي مذهبي بين 
نجف و كربال به مناسبت تولد امام دوازدهم 
ش��يعيان ش��د كه در مقابل آيت اهلل صدر، 
در خطبه هاي نماز جمعه كوف��ه، صدام را 
خدمتگزار رژيم صهيونيستي دانست و او را با 
متوكل عباسي مقايسه كرد. صدر در مقابل 
تهديدهاي اس��تخبارات عراق كه خواستار 
دعا و حمايت از ص��دام در خطبه هاي نماز 
جمعه مي شدند، مقاومت كرد و در نهايت به 
دست نيروهاي مسلح وابسته به قصي پسر 
كوچك تر ديكتاتور عراق، همراه با پسرانش 
مومل و مصطفي ترور شد. پس از اين حادثه، 
مقتدي پس��ر كوچك تر س��يدمحمد صدر 

مخفي شد و به مبارزه پرداخت. 
حال اما طرفداران صدر معتقدند مديريت و 
رهبري جريان شيعه بايد در دستانشان باشد، 
چراكه آنها در عراق ماندند و مبارزه كردند و 
هزينه دادند، اما امثال آيت اهلل سيستاني )كه 
حشدالشعبي تحت فرمان اوست( در مقابل 
حكومت بعثي سكوت كردند و بقيه نيروهاي 
شيعه چون آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم، 
ابومهدي مهندس، ه��ادي العامري، عادل 
عبدالمهدي، ابراهيم جعفري، حيدرالعبادي، 
نوري مالكي و... به خارج رفته و پس از 2۰۰۳ 
به عراق بازگش��تند. در نتيجه ب��ا توجه به 
اصالت ايراني آيات عظام خويي و سيستاني 
و ارتباط دوستانه فرماندهان و رؤساي فعلي 
حشدالشعبي با ايران، طرفداران جريان صدر 
)كه خود را داعيه دار شيعه در عراق مي دانند( 
 نسبت به اين افراد مالحظه منفي داشته و 
هر از چندگاهي ش��خص مقت��دي نيز اين 

دست از نظرات را ابراز مي كند. 

ريشه مخالفت مقتدي صدر با حشدالشعبي

ترامپ گفت: »شما دادستان خوبي داشتيد. آقاي جولياني مرد بسيار قابل احترامي است. 
اگر او بتواند همزماني كه شما با دادستان كل صحبت مي كنيد با شما در ارتباط باشد و اگر 
بتوانيد با او صحبت كنيد، عالي مي شود. خبري كه مبني بر بازگشت سفير سابق اوكراين 
در اياالت متحده داديد خبر ش��ومي بود. البته افرادي كه با آنها س��روكار داشتند افراد 
خوشنامي نبودند. حرف ها و گمانه هاي بسياري وجود دارد كه پسر بايدن مانع تحقيقات 
قضايي ]عليه كساني كه عمليات توطئه روسيه را طراحي و اجرا كردند[ شده است. او همه 

جا با غلو مي گويد كه مانع اين رويه شده كه اين خيلي وحشتناك است!«
زلنسكي گفت: »از آنجا كه اكثريت مطلق را در پارلمان به دست آورده ايم، قطع به يقين  
من خواهم بود كه دادستان بعدي را كانديدا خواهم كرد. كار او از سپتامبر آغاز خواهد 
شد و او قطعاً اين شركت را بررسي خواهد كرد. هدف ما از اين تحقيقات بازسازي و اثبات 
صداقت است. اگر شما اطالعات بيشتري داريد كه مي تواند به ما كمك كند لطفاً آنها را در 
اختيارمان بگذاريد. درباره يووانيچ، سفيرمان در اياالت متحده هم خيلي خوشحال شدم 
كه گفتيد او بد بوده است. من صددرصد با شما موافقم. نگاه او به من اصالً خوب نبود و هرگز 

من را به عنوان رئيس جمهور نمي پذيرد.«
ترامپ پاسخ داد: »من به جولياني و دادستان كل، بار مي گويم. من مطمئنم كه شما اين 
قضيه را حل و فصل خواهيد كرد. در همه زمينه ها براي شما آرزوي موفقيت دارم. اوكراين 

كشور بزرگي است و من دوستان اوكرايني بسياري دارم.«
زلنسكي ضمن اينكه گفت من هم دوستان امريكايي- اوكرايني بسياري دارم و قطعاً به آنها 
اضافه خواهد شد، افزود: »بابت دعوتتان از من براي حضور در واشنگتن بسيار ممنونم. من 
در اين مورد بسيار جدي هستم. ظرفيت هاي بسياري در كشور ما وجود دارد. ما خواهان 

استقالل انرژي هستيم.«
ترامپ گفت: »براي تماس با من راحت باشيد و هر زمان كه خواستيد زنگ بزنيد. بر سر 

يك تاريخ به توافق خواهيم رسيد.«
 زلنسكي سپس ترامپ را به اوكراين دعوت كرد. او تأكيد كرد هر دوي آنها روز اول سپتامبر 
در ورشو خواهند بود تا در مراسم هشتادمين سالگرد حمله آلمان به لهستان كه سرآغاز 
جنگ جهاني دوم بود، شركت كنند و پيشنهاد داد ترامپ مي تواند از همان جا مستقيماً 

به كي يف برود. ترامپ مؤدبانه با اين پيشنهاد مخالفت كرد. 
به نظر من اينها اصلي ترين نكات تماس 25 ژوئيه بود  كه بعداً آن همه سروصدا و توجه ها 
را به خود جلب كرد. البته اين موارد، خواه حرف هاي ترامپ قابل استيضاح يا مجرمانه بد 
باشد يا نه، قابل توجه بود. در سال 1992 زماني كه بوش پدر در رقابت انتخاباتي مقابل 
بيل كلينتون داشت احساس شكست مي كرد، هوادارانش از او خواستند از حكومت هاي 
خارجي عليه بيل كلينتون كمك بگيرد، اما او و جيم بيكر قاطعانه و كامالً آن پيشنهاد را 

رد كردند. اين در حالي بود كه ترامپ دقيقاً برعكس عمل كرد!

 پاورقي »جوان«  
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ترجمه:  محمدصادق عبد اللهي

 ترامپ براي مقابله با رقباي انتخاباتي 
از كشورهاي خارجي كمك مي گرفت

دكتر يونس ش��كرخواه در كانال تلگرامي 
»عرصه ه��اي ارتباط��ي« نوش��ت: هويت، 
گفت وگو، اشتراك گذاري، حضور، مناسبات، 
شهرت و گروه از جمله پارامترهاي حاكم بر 
گونه هاي مختلف رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماعي هستند. مثاًل هويت در لينكداين 
يك هويت سايبر و مدرن است و گفت وگوي 
خ��ود را در اكث��ر رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي در قالب اكتيويس��تي نش��ان 
مي دهد يا مثاًل اش��تراك گذاري يك جنبه 

تك عنصري اوليه در يوتيوب است، مسئله 
حضور در اين رسانه ها هم كه جنبه حاد به 
خود مي گيرد از طريق مفهوم موس��وم به 
فومو )FOMO( قابل درك اس��ت: ترس 
از نبودن در شبكه به اين مفهوم كه كاربران 
گم��ان مي كنند اگر دائماً كانكت نباش��ند 
از همه چيز عق��ب مي افتند. از ديگر س��و 
مسئله مناسبات و شهرت در اكثر رسانه هاي 
اجتماعي مطرح است و همينطور احساس 

تعلق به گروه. 


