اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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معنای وحدت اسالمی چیست؟

استاد شهید آیتاهلل مرتضی مطهری(ره):
معتقدین به اندیشه وحدت اس�لامی میگویند هیچ ضرورتی
ایجاب نمیکند که مس��لمین به خاطر اتحاد اس�لامی ،صلح و
مصالحه و گذشتی در مورد اصول یا فروع مذهبی خود بنمایند،
همچنانکه ایجاب نمیکند که مس��لمین درباره اصول و فروع
اختالفی فیمابین بحث و استدالل نکنند و کتاب ننویسند.
تنها چیزی که وحدت اسالمی ،از این نظر ،ایجاب میکند ،این است
که مسلمین -برای اینکه احساسات کینهتوزی در میانشان پیدا
سب و شتم
نشود یا شعلهور نگردد -متانت را حفظ کنند ،یکدیگر را ّ
ننمایند ،به یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندند ،منطق یکدیگر را
مسخره نکنند و باالخره عواطف یکدیگر را مجروح نسازند و از حدود
منطق و استدالل خارج نشوند و در حقیقت -الاقل -حدودی را که
اسالم در دعوت غیرمسلمان به اس�لام الزم دانسته است ،درباره
کمه َو ال ْ َم ْوع َِظه
ی َس
خودشان رعایت کنند :ا ُ ْد ُع ال 
ِ
��بیل َربِّک ب ِالْحِ َ
ال ْ َح َس َنه َو جا ِدل ْ ُه ْم ب ِالَّتی هِی ْاح َس ُن( .نحل)۱۲۵/
نتیجه آنکه منظور علمای روشنفکر اسالمی از وحدت اسالمی،
حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ مش��ترکات مذاهب و طرد
مفترقات آنها و ایجاد مذهبی جدید که نه معقول و منطقی است
و نه مطلوب و عملی ،نیس��ت؛ منظور از وحدت اسالمی متشکل
شدن مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان.
منبع :کانال رسمی «بنیاد شهید مطهری» در تلگرام به استناد
کتاب «شش مقاله» ،مقاله الغدیر و وحدت اسالمی ،ص ۳و ۴

کاربری با نام «تارا» که در روس��یه به دندانپزش��کی مشغول است در
رشته توئیتی نوشت :اینطور كه مردم در ایران آب و برق و گاز مصرف
میكنن ،مخصوصاً در زمس��تون ،یك نفر در روس��یه بخواد طبق این
الگو مصرف كنه ،دقیقاً به خاك سیاه میشینه ،یعنی باید نصف حقوق
ماهیانش رو شیرین ببخشه به دولت ،اینجا هیچ خونهای پیدا نمیكنی
كه ساكنانش همزمان از سه المپ استفاده كنن و خیلی در مصرف آب
و گاز صرفهجویی میكنن ،حتی اینجا بارها شوفاژ رو باز و بسته میكن
كه پول كمتری در قبال آب گرم س��نترال بدن .دق��ت كنید داریم در
مورد روسیه صحبت میكنیم ،كشوری كه اص ً
ال آب بوده بعد دست و
پا درآورده كل كشور رو آب پوشانده ،كش��وری كه یكی از بزرگترین
تولیدكنندههای انرژی در دنیاست .حاال دیگر كشورها رو نمیدونم!

ورود به فضای مجازی
با رضایتنامه اولیا!

کامیار بهش��تی در توئیتی با اش��اره به خبری از رویترز نوشت :ورود به
فضای مجازی با رضایتنامه اولیا! به گزارش رویترز ،استرالیا از برنامههای
خود برای وادار کردن رس��انههای اجتماعی به دریافت رضایت والدین
کاربران رونمایی کرد .بر اساس این طرح افراد زیر  ۱۶سال حق ندارند
بدون اجازه والدین خود از شبکههای اجتماعی استفاده کنند.
تصویر منتخب

واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به ترند شدن هشتگ «اردوغان استعفا» در ترکیه

بیچارهکسیکه روی حمایت این بیچاره
حساب بازکند!
محمد شیروانی:
مردم ترکیه دارند هش��تگ اردوغان استعفا
میزنند! نکشیمون صاحب منطقه )):
حسین اقبالی:
در پی ایجاد نارضایتیهای گسترده اجتماعی
در ترکیه ،سقوط شدید ارز لیر در برابر دالر و
همچنین کمبود بسیاری از مواد غذایی مردم
ترکیه هشتگ ERDOĞANİSTİFA#
را به ترند اول این کشور تبدیل کردند.
عبداهلل گنجی:
مواجهه غرب با ترکیه را ببینید! اردوغان فقط
میخواهد کمی خودی نشان دهد و قدری
جدا از هژمون غرب بایس��تد یا از مداخالت
غرب در کشورش جلوگیری کند .یکشبه
یکچهارم ارزش پولش نابود شد .اگر بخواهی

زیر بلیت نظام سلطه نباشی یا بندگی نکنی و
قدرت هم نداشته باشی یکشبه نابودی.
سما ارجمند:
یادتونه رهبر حکیممون گفتن کسی که برای
برادرش چاه بکنه خودش اول میفته توش؟
افتاد# ...اردوغان
مهدی یحیایی:
لیر ترکیه با س��قوط بیس��ابقه یک رکورد
جدید را ثبت کرد .یکی دیگر از رکوردهای
ثبت شده این کشور فرار سرمایهداران از این
کشور ورشکسته است .آمارها نشان میدهد
که در سه سال گذشته  23هزار سرمایهدار
شناخته ش��ده ۱۰ ،هزار میلیونر و  ۱۳هزار
کارآفرین و بازرگان ،ترکیه را برای همیشه
ترک کردهاند.

کاربران فارسیزبان توئیتر نیز با استقبال از این کمپین ضمن بازخوانی مواضع گذشته
اردوغان ،کریخوانیهای اخیر او را به س�خره گرفتند و به ح�ال امثال الهام علیاف،
رئیسجمهور آذربایجان ،که به اتکا ب�ه اردوغان حرفهایی را خطاب به ایران زده بود
تأسف خوردند .در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران در این خصوص آمده است.

سیدپویان حسینپور:
از دیروز پریروز ،در شبکههای اجتماعی ترکیه،
هشتگ اردوغان استعفا ترند شده ...بعد شما
حساب کنید الهام علیاف نادان ،روی حمایت
این بیچاره حساب باز کرده است!
علی جوانمردی:
شکس��ت رؤیای احیای امپراتوری عثمانی
و پای��ان عص��ر اردوغان در ترکیه! هش��تگ
درخواست استعفای اردوغان در ترکیه ترند
شد .صحبتهای اردوغان در مورد دالر و ارزش
بهای لیر که به مردم توصیه میکرد دالر نخرند
و ارزش لیره ترکی باال میرود ،همه دروغ از آب
درآمدERDOĞANİSTİFA# .
محمود میرحاجی:
یارو ادع��ا کرده بود ب��دون اطالعش خاکی

جابهجا نش��ه .االن ترند ش��ده باید خودش
جابهجا بشه! #اردوغان-استعفا
حسن رسولی:
اردوغان ( ۷ش��هریور)« :هرکس بخواهد یک
سنگ را هم جابهجا کند ،باید اول از ترکیه مجوز
بگیرد!» امروز ( ۳آبان) مردم ترکیه هش��تگ
( ERDOĞANİSTİFA#اردوغان استعفا)
رو ترند کردند .ازش اجازه گرفته بودن؟
عبدالرضا واسعی:
اردوغان چوب هر چی رو نخوره چوب حمایت
از تروریستهای تکفیری رو خواهد خورد .جو
امنیتی درست کردن و بگیر و ببندد اثر وضعی
ش��راکت در هدر دادن خون بیگن��اه رو دفع
نمیکنه! آهای اردوغان نمکنشناس خودکرده
را تدبیر نیست؟ ERDOĞANİSTİFA#

ابعاد مختلف توئیتهای فارسی ادوارد اسنودن

کانال تلگرامی «خیابان انقالب» یادداشتی
از «سیدمحس��ن هاش��می» را به اشتراک
گذاشت .هاشمی در این یادداشت به واکاوی
توئیتهای اخیر اسنودن پرداخت .او نوشته
است :اس��نودن کارمند س��ازمان اطالعات
مرکزی امریکا و پیمانکار آژانس امنیت ملی
امریکا یکی از معدود شخصیتهای مطرح
حوزه امنی��ت اطالعات در س��الهای اخیر
میباشد که میلیونها اطالعات سری امریکا
را لو داده و پرده از جاسوسی بزرگ امریکا از
مردم جهان برداشت.
اسنودن با خروج اس��ناد اطالعاتی و سپس
فرار از امریکا ،اس��تقرار در روسیه و افشای
ابعاد مختلف جاسوسی دولت امریکا از مردم
کشور خود و دیگر کشورهای جهان به یک
ش��خصیت بینالمللی مبدل شد که حتی
نامزد دریافت جایزه نوبل نیز معرفی شدند.
این شخصیت مرموز و مهم اطالعاتی به ناگاه
در صفحه توئیتر شخصی خود در  ۲۹مهرماه
یک توئیت با زبان فارسی زده و ضربالمثل
«دیوار موش داره و موش گوش داره» را درج
میکند .به فاصله یک روز بعد از این توئیت،
یک توئیت دیگر با نقلقول و اشاره مستقیم
به آن توئیت به این عنوان منتش��ر میکند:
«من فقط میگویم ،دلیلی وج��ود دارد که
گربهها محبوب هستند».
این دو توئیت با واکنش و بازتاب رس��انهای

بسیار زیادی در فضای مجازی روبهرو شد که
قرار است چه اتفاقی در عرصه جهان و مرتبط
با ایران روی دهد که اینچنی��ن توئیتی از
اسنودن منتشر میش��ود .واکنشهایی که
حتی در اکانت ش��خصی ایش��ان نیز نمود
دارد ،بهگونهای که این دو مطلب بیش از ده
برابر میانگین دیگر توئیتهای او مورد تأیید
کاربران خصوصاً ایرانیان قرار گرفته است.
در ادامه نکاتی تحلیلی جهت روشن شدن
ابعاد این دو توئیت بهص��ورت چند فرضیه
اطالعاتی مطرح میشود:
 -1ابتدا اینکه ای��ن توئیت یک امر معمولی
و بدون هرگونه پش��ت پرده میباشد اما به
علت ش��خصیت مرموز اس��نودن ،تابعیت
امریکایی او ،پناهنده بودن در روسیه ،اطالع از
جنگهای اطالعاتی و سایبری بین کشورها،

چالش پنداشت رایج از کرهجنوبی در «بازی مرکب»

خانه قوام ،شیراز | عکس از میرسعید هادیان | منبع :صفحه توئیتری «ایرانلند»

سعید غفاری در کانال تلگرامی «شامات»
نوشت :پلتفرم نتفلیکس در اقدامی که در
نوع خود اولین محسوب میشود ،بخش
وی��ژهای را ب��ا عن��وان «داس��تانهای
فلس��طین» ،ش��امل  32اثر سینمایی و
مستند ،در یک مجموعه گردآوری و به
مخاطبان��ش عرضه ک��رده اس��ت .این
مجموعه شامل فیلمهای برنده جوایز یا
آثار پربیننده دیگری است که موضوع آنها فلسطین یا درباره فلسطین میباشد .نتفلیکس اعالم
کرده که این ابتکار« :ادای احترام به خالقیت و اشتیاق فیلمسازان عرب است ».این اقدام نتفلیکس
در میان هنرمندان فلسطینی نیز انعکاس مثبتی داشته است .بهعنوان نمونه امین نایفه کارگردان
فلسطینی در توئیتی نوشته است« :امروز هنگامیکه کلمه فلسطین را در نتفلیکس جستوجو
میکنید ،عناوین مختلف زیادی را برای تماشا خواهید یافت .پیشاز این ،هرگاه کلمه فلسطین را
جستوجو میکردم ،آدرسهای اسرائیلی برای من ظاه ر میشد ».نتفلیکس متهم به جانبداری
از روایت اسرائیلی است .بررسی فعالیتهای این پلتفرم نیز همین موضوع را تأیید میکند .به نظر
میرس��د تحول سیاس��ی در امریکا ،حادثه محله ش��یخ جراح و درگیریهای نژادپرستانه در
بیتالمقدس و همراهی حماس از غزه که با پیوست رسانهای و مجازی مؤثری همراه بود سبب شد
تا متأثر از فضای به وجود آمده ،روایت فلسطینی ،به سطح باالتری در افکار عمومی جهانی منتقل
شود .موضوعی که البته میتوان آن را از سوی مخاطبان جهانی مطالبهای را برای فهم دوباره مسئله
اسرائیل در قاب «فلسطین» تلقی نمود .از این منظر نتفلیکس برای رفع نیاز مخاطب و تماشاگر
غربی که تمایل به دیدن داستانهای فلسطینی داشت دست به این اقدام زده است .در این وضعیت
طرح این پرسش ضروری است که سهم ما از روایت هنرمندانه ،صحیح و مؤثر فلسطین چیست؟

اتفاقی مبارک بعد از  50سال
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پایگاههای خبری گزارش دادهاند که صدها نفر از مردم ترکیه در اعتراض به سیاستهای
اقتصادی دولت این کشور که موجب کاهش چش�مگیر ارزش لیر در برابر دالر شد به
خیابانها آمدند و در شبکههای اجتماعی نیز خواستار استعفای اردوغان شدند .کاربران
ترکزبان ب�ا هش�تگ « »ERDOĞANİSTİFA#اعتراض خود را بیان داش�تند.

روایتی از تفاوت مصرف انرژی
در ایران و روسیه

برای اولین بار «داستانهای فلسطین» در نتفلیکس

فرهاد نظریان در توئیتی نوشت :سریال بازی مرکب پنداشت رایج از کرهجنوبی به عنوان
کشوری خوشبخت و مرفه را به چالش میکشد .آنچه که در این سریال میبینیم حقیقت
تنازع بقا و نمایش داروینیسم اجتماعی در جامعهای است که در سیطره نظام سرمایهداری
نئولیبرال قرار گرفته است .بالیی که سالهاست امریکا بر سر کرهجنوبی آورده است.

بیسابقه بودن توئیت زدن فارسی توسط او
و نگارش خوب و بدون غلط توئیتها باید به
آنها حساس بود.
 -2دوم اینکه شاید اسنودن میخواهد یک
پیام اطالعاتی به ایران بدهد که ضربالمثل
اول در مورد گوش داشتن موش درون دیوار،
جنگ سایبری اخیر در جهان و ایران و مسائل
روابط خارجی ایران در مذاکره با عربستان و
اروپا ،این احتمال را قوی میکند.
 -3سوم اینکه همزمانی حضور تیم عالیرتبه
نیروهای مسلح کشورمان به ریاست رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح در روسیه و انجام
مذاکرات مختلف با مس��ئوالن روسی با این
توئیت ،شاید یک هشدار به ایران برای مراقبت
از جاسوس��ی از آنان توسط س��ازمانهای
جاسوسی غربی در روسیه باشد .و شاید هم

تالش برای کارشکنی در عدم اطمینان ایران
به روسیه و نزدیکی این دو کشور.
 -4نکته چهارم ناظر به این اس��ت که شاید
ایشان میخواهد یک خطر را به ایران گوشزد
کند و خبر از ی��ک توطئه ب��زرگ دهد که
اسم آن را افشاگری میداند ،یک افشاگری
دوستانه در راستای نزدیکی و پیام مثبت به
ایران ،که بالفاصله فعال سیاسی امریکایی نیز
به آن واکنش نشان میدهد و اتفاقاً در اقدامی
عجیب به زبان فارسی بیان میکند که شما
افشاگری نمیکنید بلکه خیانتکار هستید .و
این ش��اید یک زنگ خطر برای ایران باشد.
زنگ خطری که در توئیت دوم دلیل آن را با
جمله «من فقط میگویم دلیلی وجود دارد
که گربهها محبوب هستند» بیان میکند.
-5پنجماینکهادبیاتنگارشصحیحواستفاده
از یک ضربالمثل ایرانی برای کسی که سابقه
نگارش فارس��ی ندارد ،نش��ان از این دارد که
چند متخصص زبان فارسی یا ایرانی مشاور و
راهنمای او هستند و یا اینکه او بنا به دالیلی به
فهم زبان فارسی رو آورده باز خود جای سؤاالت
متعدد دیگری را در ذهن متبادر میسازد.
اما هر چه باشد باید مراقب بود که در روزهای
آینده چه اتفاقی در صحنه داخلی و خارجی
مرتبط با ایران قرار است روی دهد و یا اینکه
اگر روی داده ،چگون��ه میخواهد منعکس
شود تا تأثیر بیشتری از خود به جای بگذارد.

تبدیل نهاد علم به کارخانه تولید انبوه مقاله!

علیرضا کیانپور در توئیتی نوش��ت :ظاهرا ً نهاد تولید علم در کشور تبدیل کارخانه تولید
انبوه مقاله شده و مالک همه ارتقاهای علمی از مصاحبه دکتری و جذب و ارتقای هیئت
علمی مقاالتی است که الاقل در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی 90درصد آنها چیزی
به عرصه دانش اضافه نمیکند .اکثر اهالی علم در ایران به تألیف کتاب بیتوجهند.

س��یدجواد میری ،عض��و هیئتعلمی
پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات
فرهنگی ،در پی انتصاب دکتر موس��ی
نجفی به ریاست این پژوهشگاه نوشت:
پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات
فرهنگی پس از نیمقرن از تأسیس شاهد
یک «چرخش پارادایمی» شده است .در
طی این 50سال مدیریت این بزرگترین
ت میشد و اعضای هیئتعلمی آن فرصت رشد و
پژوهشگاه علوم انسانی کشور از بیرون هدای 
مدیریت درونزا نداشتند و این موجب شده بود که نیروهای داخلی دچار تشتت و در «وضعیت
صغارتگونه» قرار گیرند و چنین بپندارند که ما در حدی نیستیم که پژوهشگاه را مدیریت کنیم.
اما با انتخاب درست وزیر محترم علوم ریاست پژوهشگاه به دست یکی از اعضای محترم پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپرده شده است و این «چرخش» فرصتی برای توسعه حس
مدیریت از درون در بین اعضای محترم این مجموعه ایجاد خواهد کرد .من این چرخش را به فال
نیک میگیرم و به نظرم یک اتفاق بزرگ دیگر هم خواهد افتاد و آن این است که پژوهشگاه که در
دوران مدیریت هشتساله گذشته تبدیل به یک «شرکت سهامی ورشکسته» شده بود تدریجاً به
سمت تبدیل ش��دن به «اتاق فکر» در س��طح ملی و بینالمللی گردد .امیدوارم خانواده بزرگ
پژوهشگاه در این دوران جدید موفق به بازسازی اعتماد جمعی و همبستگی بیشتر گردد تا در کنار
هم بتوانیم فضای جدیدی در افق ملی و جهانی خلق کنیم.

نظام شفاف مالیاتی به سبک فنالند

کان��ال تلگرامی «فرنگنوش��ت» طی
پس��تی خب��ر داد :یک��ی از بارزترین
شاخصههای فنالند ،اختالف طبقاتی
پایینه .نظ��ام مالیات��ی طبقاتی باعث
میشه مالیات بر درآمد هر فرد با افزایش
درآمد ،زیاد بش��ه و از خیلی ثروتمند
شدن افراد جلوگیری میکنه.
در فرهنگ فنالند ،س��ؤال پرسیدن از
افراد در مورد درآمدش��ون سؤال بیادبانهای محسوب میش��ه .اما طبق قانون ،نظام مالیاتی
باید شفاف باشه و در نتیجه ،این نظام مالیاتی شفاف به همه افراد اجازه میده تا بتونن با اداره
مالیات تماس بگیرن و درآمد هر شخص رو در سال گذشته بپرسن!
به همین دلیل ،نزدیکهای آخر سال ،اداره مالیات با تعداد زیادی تلفن از سوی رسانهها مواجه
میشه که میخوان درآمد افراد سرشناس کش��ور رو بدونن .برای کاهش تعداد تلفنها ،اداره
مالیات هر ساله لیست کسانی که بیشتر از  ۱۰۰هزار یورو درآمد داشتند رو منتشر میکنه.
بعد از تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا ( )GDPRدر سال  ،۲۰۱۶بعضی
از افراد به دلیل نقض حریم شخصی و یا به خطر افتادن امنیتشون ،هر ساله درخواست میدادن
ی میشد درآمد اونها رو هم از
که اسمشون از لیست حذف بشه .اگرچه همچنان با تماس تلفن 
اداره مالیات پرسید .اما چند هفته پیش دادگاه فنالند رأی داد که اداره مالیات دیگر حق حذف
اسم افراد از لیست عمومی رو نداره و همچنین باید لیست سالهای گذشته رو بهروزرسانی
کنه و اسمهای حذفشده رو وارد لیست کنه .دادگاه معتقده شفافیت دادهها و درآمدها بسیار
مهمه و نباید به هیچ دلیلی ،درآمد افراد از سایر افراد جامعه مخفی نگه داشته بشه.

محبوبیت بایدن به پایینترین سطح خود
در  ۸ماه گذشته رسید

کانالتلگرامی«ایسپا»نظرسنجیمنتشر
ش��ده در پای��گاه اینترنت��ی مؤسس��ه
نظرس��نجی گالوپ را با ترجمه و تدوین
ابراهیم شیرعلی ،به اش��تراک گذاشت.
نظرسنجی گالوپ نشان میدهد میزان
محبوبیت ج��و بایدن طی هش��ت ماه
گذشته کاهش یافته اس��ت .یافتههای
نظرس��نجی نش��ان میده��د می��زان
محبوبیت وی از  ۵۷درصد در ژانوی��ه ( ۲۰۲۱بهمن  )۱۳۹۹به  ۴۳درصد در س��پتامبر ۲۰۲۱
(شهریور )۱۴۰۰کاهش داشته است .این رقم پایینترین سطح محبوبیت از زمان ریاست جمهوری
«جو بایدن» را نشان میدهد .آخرین نظرسنجی گالوپ در سپتامبر ( ۲۰۲۱شهریور  )۱۴۰۰با
اندازه نمونه  ۱۰۰۵نفر و به شیوه مصاحبه تلفنی از افراد باالی  ۱۸سال نشان میدهد  ۵۳درصد از
افراد باالی ۱۸سال امریکایی ،سیاستها و اقدامات بایدن به عنوان رئیسجمهور را تأیید نمیکنند
و در مقابل ۴۳درصد آنها را تأیید میکنند .میزان تأیید سیاستهای جو بایدن رئیسجمهور امریکا
در میان دموکراتها ۹۰درصد ،بین جمهوریخواهان ۶درصد و در میان افرادی که خود را به لحاظ
سیاسی مستقل میدانند  ۳۷درصد اس��ت .میزان محبوبیت بایدن در میان دموکراتها پس از
گذشت هشت ماه از زمان شروع ریاست جمهوری (در سپتامبر  )۲۰۲۱تقریباً با میزان محبوبیت
باراک اوباما بین دموکراتها در همین زمان برابر اس��ت .طبق نظرس��نجیهای گالوپ میزان
محبوبیت بایدن در میان دموکراتها در هشت ماهه نخست ریاست جمهوری  ۹۰درصد ،باراک
اوباما  ۸۶درصد و کلینتون  ۷۵درصد گزارش شده است .همچنین میزان محبوبیت دونالد ترامپ
پس از گذشت هشت ماه از ریاست جمهوری در میان جمهوریخواهان  ۸۰درصد و همین آمار بر
اساس نظرسنجی گالوپ برای جورج بوش در میان جمهوریخواهان  ۸۷درصد است .مقایسه
میزان محبوبیت رؤسای جمهور امریکا در اولین س��ال ریاست جمهوری نشان میدهد ،میزان
محبوبیت «دونالد ترامپ» با  ۳۷درصد از سایر رؤسا ،پایینتر است .نتایج نظرسنجیهای گالوپ
نشان میدهد میزان تأیید سیاستهای «دونالد ترامپ» در ماه هشتم ریاست جمهوری (سپتامبر
 )۲۰۱۷برابر با  ۳۷درصد است .این رقم برای «جو بایدن» (س��پتامبر  ۴۳ )۲۰۲۱درصد ،برای
«باراک اوباما» در سپتامبر  ۲۰۰۹برابر با  ۵۲درصد ،برای «جورج دبلیو بوش» در سپتامبر ۲۰۰۱
برابر با  ۵۱درصد و برای «بیل کلینتون» در سپتامبر  ۱۹۹۳برابر با  ۴۷درصد گزارش شده است.
نتایج دیگر همین نظرسنجی که در شهریور ۱۴۰۰اجرا شده است ،نشان میدهد میزان محبوبیت
«کاماال هریس» معاون جو بایدن برابر با  ۴۹درصد است .میزان محبوبیت هریس بین افرادی که
خود را دموکرات میدانند  ۹۲درصد ،در بین کسانی که خود را مستقل معرفی کردهاند  ۴۶درصد
و در بین جمهوریخواهان تنها  ۴درصد اس��ت .این رقم یعنی  ۴۹درصد ،نشان میدهد میزان
محبوبیت هریس نسبت به جو بایدن ( ۴۳درصد) در سپتامبر ۲۰۲۱بیشتر است .گفتنی است این
میزان محبوبیت کاماال هریس ( ۴۹درصد) با میزان محبوبیت جو بایدن در سال ،۲۰۰۹زمانی که
بایدن معاون باراک اوباما بود نیز ،کام ً
ال برابر است.

