دوشنبه  10دي  23 ،1397ربيعالثاني  31 ،1440دسامبر  ،2018سال شانزدهم ،شماره 4270

info@etemadnewspaper.ir

دريچ هديگر

تيترمصور

سه بحراني كه در سال  ۲۰۱۹نبايد فراموش شوند

مرگ،قحطي،آوارگي

ترجمه :صدف فاطمي
س��ال  ۲۰۱۸رو به اتمام اس��ت و هن��وز بحرانهاي
حل نشده بس��يار جدي از سال قبل در سراسر جهان
باقي مانده كه نبايد به دست فراموشي سپرده شوند.
سوريها همچنان خودشان را به آب و آتش ميزنند
كه از كشورشان فرار كنند چرا كه زندگي در آنجا زير بار
موشكميگذردوبمباران.حاالچندساليميشودكه
مفهوم وطن براي سوريها با بوي باروت هجي ميشود
و خون .در طول تابستاني كه گذشت ،ميليونها نفر
در معرض حمله احتمالي در اس��تان ادلب بودند كه
ميتوانست منجر به يك فاجعه بزرگ بشري شود.
در آفريقا ،با اينكه معاهده صلح سودان جنوبي شادي
كوچكي در دل ش��هروندان ايجاد ك��رد اما مقررات
آن هنوز اجرا نشده اس��ت .در بنگالدش نزديك به
يك ميليون پناهنده روهينگياي��ي در برزخ به دام
افتادهاند .ترس بازگشت به ميانمار دست از سرشان
برنميدارد و مثل خوره جانش��ان را ميخورد .در
سالي كه گذشت موج زيادي از مردم ناچار به فرار از
خانههاي خود در اتيوپي ،ونزوئال ،سوريه و جمهوري
دموكراتيك كنگو ش��دند .حاال سال  ۲۰۱۸به خط
پايان رسيده و جهان در حالي به پيشواز سال ۲۰۱۹
ميرود كه دستكم سه بحران بسيار حاد وجود دارد
كه ممكن است در سال جاري بدتر از قبل هم شوند؛
بحرانهايي كه انسانيت را نشانه گرفتهاند و با جان
بش��ر بازي ميكنند .تعريفشان در يك خط ترس
دارد و پريشاني؛ اينجا هر روز عدهاي ميميرند.
آوارگي در كامرون ادامه دارد
مدتهاي زيادي كامرون پناهگاه امني براي تمامي
افرادي بود كه از درگيري در همس��ايگي جمهوري
آفريق��اي مركزي و نيجريه فرار ك��رده بودند .حاال
ام��ا كامرون هم بحرانهاي الينح��ل خود را دارد و
اردوگاههاي كامرون ديگر امن نيست .از اكتبر سال
 ۲۰۱۷چندين گروه مسلح براي مبارزه با استقالل
در مناطق انگليس��ي زبان كامرون وارد شدهاند كه
منجر به حكومت شديد امنيتي در اين مناطق شده
است .اين وضعيت در ش��ش ماه گذشته به سرعت
در حال افزايش بود كه بخش زيادي از آن در نتيجه
انتخاب��ات رياس��تجمهوري  ۲۰۱۸و محدوديت
جنبش عليه غيرنظاميان اتف��اق افتاد .جابهجايي
بيش از ۴۰۰هزار نفر توجه رسانههاي بينالمللي را
جلب كرد و تالشهاي ديپلماتيك اندكي به منظور
تضيف تنشها انجام شد.

آخرين خبرها حاكي از آن است كه يك كمپين خل 
ع
س�لاح ،تخريب و ادغام مجدد از سوي دولت كامرون
ايجاد ش��ده و رياس��تجمهوري حكم آزادي برخي
از افرادي كه در درگيريهاي اخير بازداش��ت ش��ده
بودند را صادر كرده است .اما انتخابات محلي در سال
 ۲۰۱۹دوب��اره ميتواند به بحرانها دامن بزند و آتش
زير خاكس��تر را شعلهور كند و درگيريها را به كشور
همسايه ،نيجريه هم بكشاند؛ س��ناريويي كه بسيار
وحشتناك است.
در حاليكه چالش كامرون به عنوان نقطهاي بحراني
در جامعه جهاني شناخته نشده ،بودجه كمي كه براي
حل بح��ران اين منطقه در نظر گرفته ش��ده ،نه تنها
كامرون ،بلكه م��ردم آواره جمهوري مركزي آفريقا و
نيجريه را هم تحت تاثير قرار خواهد داد.
سايه قحطي در يمن
جنگ يمن در سالي كه گذشت غيرنظاميان را بيشتر
از هر زمان ديگري مورد هدف قرار داد .پس از سه سال
درگيري مسلحانه ،زيرساختها ،مكانهاي عمومي،
خانهها ،مدرسهها و در واقع زندگي بسياري از مردم با
خاك يكسان شد .در خبرها آمد ،حدود دوميليون نفر
از غيرنظاميان يمن ناچار به ترك خانههاي خود شدند.
آژانسه��اي محلي در يمن يك ص��دا درباره قحطي
قريبالوقوع هشدار ميدهند .اين گرسنگي جسمي
ناشي از برداشت ناپايدار يا بالياي طبيعي نيست .در
يمن،شهروندانبهآسانيدراثرگرسنگيجانميبازند

و اين چيزي جز يك فاجعه انساني نيست كه باعث و
بانياش انسانها هستند .جنگ ،محدوديت دسترسي
و تحريمهاي اعمال ش��ده عليه غيرنظاميان از سوي
احزاب دشمن تنها مورد سرزنش قرار ميگيرد و هيچ
اقدام كارسازي در دستور كار نيست.
مذاكرات صلح در استكهلم در اوايل ماه جاري منجر
به توافقنامه آتشبس طوالنيمدت براي شهر بندري
حديده شد .با اين حال ،ميليونها نفر از زنان ،مردان
و كودكان نيازمند ديدن تاثي��رات توافقنامهها در
خاك يمن هس��تند ،جاييكه درگيريها هنوز هم
ادامه دارد.
انگليس ،اياالت متحده ،فرانسه و ساير قدرتهايي كه
از يمن حمايت ميكنند و مخالف ادامه خشونتها در
اين منطقه هس��تند ،بايد از قدرت و نفوذ خود براي
پايان دايم��ي اين درگيريها اس��تفاده كنند .خون
مردم و به خصوص كودكان بيگناه يمن در دس��ت
احزاب و حاميان اين سرزمين است .اگر موافقتنامه
ساخته شده در استكهلم س��ال آينده اجرايي شود،
ريسك قحطي پيشرو ميتواند جان ميليونها نفر
را نشانه بگيرد.
بحران فراموششده كنگو
جمهوريدموكراتيككنگودرسال ۲۰۱۸ناامنيهاي
بس��يار زيادي را ديده كه مثل آت��ش به يكباره تمام
منطقه را در برگرفته اس��ت .خشونتهاي دروني در
استان امن ايتوري در كنگو باال گرفت .گروههاي مسلح

زير ذرهبين

خاشقجي اولين و آخرين قرباني بلندپروازيهاي محمد بن سلمان است؟
نوشته:كاترينزوپف،كارشناسخاورميانه
ترجمه:صابرمقدمي
در نوامبر س��ال  2015براي يك پوشش خبري چند
هفتهاي به جده عربستان سعودي رفته بودم .كمتر از
دو س��ال از آخرين سفرم به اين كشور و درست 10ماه
ازانتخابسلمانبهعنوانپادشاهعربستانميگذشت.
فضايبدبينيونوميديشديديدربينفعاالنسياسي
و روشنفكران عربستاني حكمفرمابود .در آخرين شب
اقامتم در جده دوستم فهد الفهد ،يك مشاور بازاريابي
و فعال حقوق بش��ر مرا به يك گردش برد كه به گفته
او ميتوانس��ت كمك ش��اياني به درك فضاي جديد
عربستانكند.
ما به س��مت مس��جد جفالي كه احكام گ��ردن زدن
محكومين در مالء عام مقابل آن اجرا ميشود حركت
كرديم .اوايل آن س��ال محكوميت شالق رايف بداوي
يكفعالسياسيديگرسعوديدربرابرديدگانهزاران
تماشاگران اجرا ش��د .بعد از آن از دل كوير رانديم و به
دهكده داهبان؛ جايي كه حكومت در حال ساخت يك
زندانبزرگجديدبودرفتيم.بهگفتهدوستمفهدهدف
از بناي اين زندان كمك به اسكان جمعيت رو به رشد
محكوميندرچارچوبقوانينضدتروريستعربستان
سعودي بود .به گفته فهد در دوران صدارت سلمان از
اينقوانينبهطورگستردهبرايسركوبوزندانيكردن
دگرانديشانمدنياستفادهميشود.
فهدميگفت:هرباركهزنگدرخانهامبهصدادرميآيد
فكر ميكنم مامورين براي دستگيريام آمدهاند.
زندان مركزي داهبان چند هفته بعد از اتمام ماموريتم
افتتاح شد و بسياري از زندانيان مشهور و شناختهشده
پادشاهي عربستان نظير بداوي و وكيل سابقش وليد
ابوالخير به اين زندان منتقل شدند .چهار ماه بعد از آن،
نوبت دستگيري وحشيانه فهد رسيد و او نيز به داهبان
منتقلشد.اواكنوندرحال سپريكردندورهمجازات
زندان پنج ساله خود به جرم اظهارنظر خصمانه عليه
دولت از طريق توييتر است .عالوه بر اين او به  10سال
ممنوعيت خروج از عربستان و ممنوعيت مادام العمر از
فعاليت روزنامهنگاري محكوم شده كه بعد از اتمام دوره
مجازاتش شروع خواهد ش��د .قتل جمال خاشقجي
در كنسولگري عربستان سعودي در استانبول در دوم
اكتبر  2018موجب تش��ديد توجه جهاني به وليعهد
قدرتمند و فرمانرواي مس��تبد روز عربستان سعودي
يعني محمد بن س��لمان و اقدامات گس��ترده او شد.
اما با وجود تداوم موج اعتراضات گس��ترده نس��بت به
سرنوشت خاشقجي ،آنچنان كه بايد و شايد به برخورد
شديد محمد بن س��لمان با دگرانديشان سعودي كه
اغلب امكاناتي براي زندگي در تبعيد ندارند و به صورت
فلهايدرزندانبنسلمانگرفتارشدهاندتوجهينشده
است.براساسگزارشسازمانزندانيانسياسيكهيك
گروه سعودي براي پيگيري وضعيت زندانيان سياسي
در عربستان سعودي است بيش از  2600دگرانديش
سعودي ش��امل دانش��مندان سرش��ناس و مشهور،
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نويس��ندگان ،وكال و مبارزين حق��وق اجتماعي زنان
هماكنون در زندانهاي عربستان سعودي محبوسند.
اغلب اي��ن چهرههاي سرش��ناس در چارچوب قانون
پادشاهي مبارزه با تروريسم به زندان افتادهاند .آنان به
خاطر جرمهاي غيرخشونتآميز مانند انتقاد از دادگاه
پادشاهي و تمس��خر مقامات مذهبي وهابي در حال
س��پري كردن مدت محكوميت زندانشان هستند.
تعدادانگشتشماريازاينزندانيانمانندخاشقجيدر
پايتخت كشورهاي غربي شناخته شدهاند اما داستان
محكوميت آنان اهميت كمتري نسبت به خاشقجي
ندارد.
رفتار پادش��اهان سعودي نسبت به مخالفين هميشه
چنين نبوده اس��ت .اگر نگاهي به سلس��له پادشاهان
س��عودي بيندازيم با تعدادي از پادش��اهان مس��تبد
روبرو ميشويم .درجه و ميزان تحمل مخالفان توسط
پادشاهان سعودي بس��ته به خلق و خوي استبدادي
پادشاه و فشارهاي وارده بر آنها در دوران زمامداريشان
ممكناستمتفاوتباشد.
هر چند پادش��اه عبداهلل سلف پادش��اه سلمان اغلب
مورد انتقاد گروههاي حقوق بشر غربي قرار داشت اما
محافظهكارانجامعهعربستاننيزاورامحكومميكردند
كه به بحث عمومي اصالحات دامن ميزند .در س��ال
 2003پادش��اه عبداهلل كه هنوز وليعهد عربستان بود
گردهماييهايي متش��كل از نماين��دگان بخشهاي
مختلف جامعه سعودي جهت بررسي و تبادل نظر در
زمينه مشكالت پادشاهي عربستان ترتيب ميداد .بعد
ازآنكهعبداهللدرسال 2005بهسلطنترسيدبهصدها
هزار جوان سعودي براي تحصيل در دانشگاههاي اروپا
و امريكاي شمالي بورسيه تحصيلي داد .تا سال 2010
شهروندان عربستان سعودي از نظر ميزان استفاده از
ش��بكههاي اجتماعي مانند توييتر و فيسبوك براي
اجرايكمپينهايطرفداريازحقوقبشروزنانجايگاه
رفيعيبهخوداختصاصدادهبودند .امادومينويسقوط
رهبران عرب در برابر خيزشهاي بهار عربي به پادشاه
پير و مشاورانش هش��دار داد كه اگر در رفتارهايشان
تجديدنظر نكنند عواقب شديدي در انتظار آنان است.
بر اين اساس دولت سعودي كوشيد با صرف ميلياردها
ريال جهت اسكان عمومي و افزايش حقوق كاركنان،
صداي اعتراض مخالفان حكومت را بخواباند .عالوه بر
اينتعداديازمشهورترينفعاالناجتماعينظيرمحمد
فهدالقحطاني،عبداهللالحميدومحمدصالحالبجادي،
اعضايموسسانجمنحقوقسياسيومدنيعربستان
س��عودي را كه سرسختانه از همراهي حكومت سر باز

ميزدند دستگير كردند و به زندان منتقل شدند .بعد از
به قدرت رسيدن سلمان بن عبدالعزيز در ژانويه2015
آهنگدستگيريهاسرعتبيشتريگرفت.تعداداحكام
اعدام به باالترين سطح دو دهه اخير رسيد .بعد از اعالم
برنامه چشمانداز سال 2030توسط وليعهد كه با هدف
متنوعسازياقتصادسعوديدرآوريلسال 2016انجام
ميشد فشار بر مردم براي حمايت از مباحث مطروحه
در اين برنامه ش��دت و حدت بيشتري يافت .سركوب
فعاالنسياسيواجتماعيحتيشديدتروشديدترشد
وفقطشهروندانعربستانيمخالفبابنسلماننبودند
كهدستگيروبازداشتميشدند:وليعهددرحالاجراي
يك سياست مبارزه با فس��اد بود اما بطور همزمان به
دستگيرينويسندگانينظيرفهدكهبهطوررسميازاو
انتقاد ميكرد ،پرداخت .از همان لحظاتي كه دولت حق
رانندگي زنان را به رسميت شناخت فعاالن زن كمپين
حق رانندگي زنان نظير لجين الهذلول و ايمن النفجان
دس��تگير و زنداني شدند .چند ماه قبل عفو بينالملل
گزارشهاييمبنيبربدرفتاريوشكنجهآنانارايهكرد.
طي 18ماهي كه از وارث تخت و تاج ش��دن محمد بن
سلمان ميگذرد پيامهايي كه او به شهروندان سعودي
مخابرهكردهبسيارصريحوآشكاراست:عزموليعهدبراي
كنترلتمامامورچنانخدشهناپذيروجدياستكهنه
تنهابهسركوبوحشيانهدگرانديشانبلكهموافقانشنيز
اقدام خواهد كرد تا جرات آن را نداشته باشند كه به بيان
نظرات خود در ميان مردم بپردازند .پيام او به خارجيان
نيز روشن و آشكار است :بن سلمان تنها اميد و منجي
عربستان سعوديست… اراده او براي القاي شكستن
تمامموانعدرآيندهخدشهناپذيراست .تمامآنروايتها
اكنونبادهواشدهاست.قتلخاشقجييكيازمنتقدان
ميانهروپادشاهيسعودينياتپنهانمحمدبنسلمان
ودولتشرادرخصوصعدممسامحهنسبتبهمخالفين
برهمگانآشكارساختهاست.اماهزارانزندانيسياسي
نيز بايد بخشي از گفتوگو باشند؛ حتي اگر آنان مانند
خاشقجي س��تون نويس روزنامههاي غربي يا مهمان
مشهور مهماني شام واشنگتن و لندن نباشند .هر چند
محمد بن س��لمان ممكن است به خاطر خلق و خوي
استبدادياش متوجه آن نشود اما تالش او براي معرفي
كردن خود به عنوان تنها صداي پيش��رفت عربستان
ممكن تالشهاي او براي ايج��اد اصالحات در جامعه
عربس��تان را به خطر بيندازد .او با آزادسازي زندانيان
سياسيوبرداشتنمحدوديتهايايجادشدهبرسرراه
آزاديانديشهنهتنهاباعثايجادحسننيتوخواباندن
تالشهاي جهاني براي مجازات عربس��تان سعودي
خواهدشدبلكهباعثبازبينيجنبههايانسانيوداخلي
پايههايحكومتخويشميشودوبدينترتيبشانس
تحقق اصالحات اجتماعي و اقتصادي مورد عالقه خود
را باال خواهد برد .دوس��ت من فهد و س��اير همكاران
دگرانديششمانندخاشقجيهمگيميهنپرستبوده
و هيچ دغدغهاي غير از به كار بستن توان و انرژي براي
پيشرفت و آباداني كشورشان ندارند.
منبع:نيويوركتايمز

در هفته گذش�ته دولت ژاپن اعالم كرد كه از كميسيون بينالمللي شكار نهنگ ،سازماني كه متعهد
به حفاظت از نهنگ است ،خارج ميشود و از ماه جوالي شكار نهنگ را از سر ميگيرد .تصميمي كه با
واكنشهاي منتقدانه بسيار زيادي روبهرو شده و كارتونيستهاي جهاني هم در اعتراض به آن دست
به قلم شدهاند .طرحي كه ميبينيد توسط محمود رياف طراحي شده و عنوانش «شكار نهنگ» است.
بيشماري به مبارزه با يكديگر و حمله به غيرنظاميان
در ش��رق و بخشه��اي مركزي اين كش��ور وس��يع
پرداختند .در مورادي كه خانوادهها قادر به بازگشت به
خانههاي خود بودند ،با ساختمانهاي ويراني مواجه
ميشدند كه با خاك يكسان شده و ديگر قابل زندگي
كردن نبودند.
عالوه بر تمامي خشونتهاي بيرويه ،نرخ گرسنگي
بين مردم افزايش يافت .بر اساس گزارشهاي منتشر
ش��ده ،نرخ گرسنگي در س��ال  ۲۰۱۸نسبت به سال
 ۲۰۱۷افزايش صد درصدي داش��ت و ميزان ناامني
غذايي بهشدت باال رفت.
با ش��روع انتخابات رياس��تجمهوري كنگ��و در ۳۰
ي خود پاي صندوق
دس��امبر كه مردم براي دادن را 
حاضر ميش��وند ،دوربين دنيا بطور موقتي روي آن
س��رزمين و مردمش زوم خواهد ش��د .اين اما پايان
داستان اس��ت؛ انتخابات تمام ميشود و باز رسانهها
سراغ سوژههاي ديگر ميروند .اين وسط كنگو ميماند
و مردمي كه با بحران ادامهدارشان دست و پنجه نرم
ميكنند.
در خبرها نوشته شده اما نگاهي كوتاه به وضعيت كنگو
به خوبي نشان ميدهد كه بحران اين سرزمين در سال
 ۲۰۱۹بيشتر از قبل خواهد شد .مردم بيشماري به
سوي جنگ با گرسنگي ميروند و بحران تغذيه شدت
ميگيرد .اگر خشونت كاهش پيدا نكند و واكنشهاي
بشردوستانه تقويت نشود ،خانوادههاي بسيار زيادي
ش��اهد ابتالي فرزندان خ��ود به س��وءتغذيه و انواع
بيماريهاي واگيردار خواهند بود.
آنط��ور ك��ه الجزي��ره مينويس��د ،كمكه��اي
انساندوس��تانه ميتواند ت��ا حد زي��ادي رنج مردم
كنگو ،يم��ن و كامرون را كاهش ده��د .اما اين اتفاق
تنها در صورتي عملي ميشود كه كشورهاي حامي،
كمكهاي مالي خود را افزايش دهند و به داد جوامعي
برس��ند كه درگير جنگ هس��تند؛ حاال نوبت مردان
سياس��ت اس��ت كه پا به ميدان بگذارند چرا كه تنها
راهحلهاي سياس��ي در مواجهه با اين درگيريها به
طور قطع ميتواند از وقوع فاجعههاي بالعوض بشري
جلوگيري كند .تصورش س��خت است كه در دنياي
تكنولوژيها و در حاليكه بسياري از مردم جهان هر
روز با اختراعي تازه روبهرو ميش��وند ،عده ديگري با
گرسنگيبجنگندودرگيرتاميننيازهايابتداييشان
ل پيشبيني بسيار زيادي
باشند .امروز مرگهاي قاب 
مقابل چش��مان جهان اس��ت و اگر از آنها جلوگيري
نشود ،وجدان دنيا حتما درد ميگيرد.
منبع:الجزيره

هشتگ هفته

پايان جنگ و آغاز صلح

در آخرين روزهاي سال  2018كاربران جهاني توييتر
از اميدهايشان براي سال جديد ميگويند .اميدهايي
كه از زندگي ش��خصي اين كاربران آغاز ميش��ود و به
جامعه جهاني ميرسد .در آخرين لحظات سال،2018
هشتگ «آرزوهاي  »2019در توييتر داغ شده است و
آنچه ميخوانيد منتخبي از اين نوشتههاست:
«اميدوارم امس��ال همه رضايت ش��خصي بيشتري از
ي داشته باشند و عشق ،صلح و شادي براي جهان
زندگ 
ميخواهم»« ،براي  2019اميدوارم كه فلس��طينيها
به سرزمينش��ون برگردن»« ،امي��دوارم زندگيم هر
روز شاد و خوش باشه امس��ال»« ،اميدوارم امسال آدم
بهتري باشم»« ،براي همه امسال رو سالي آرزو ميكنم
كه سالم باشن ،ذهنشون مثبت باشه ،رابطههاي سالم
داشته باشن ،تو افس��ردگيها و نااميديها قوي باشن،
با بدن خودش��ون به صلح برسن و با دوستهاي خوب
روزگار بگذرونن»« ،ميخوام امسال بيشتر روي درس
خوندن تمركز كنم و كار پيدا كنم»« ،اميدوارم اوني كه
دوستشدارم،منروهمدوستداشتهباشه»«،اميدوارم
امسال دنيا بفهمه كه من چه موسيقدان نابغهاي هستم،
معروف شم»« ،اميدوارم امسال ،صلح و امنيت در سراسر
جهان برقرار ش��ه و آن قدر خبر از جنگ و تروريس��ت
نش��نويم»« ،اميدوارم امس��ال محيطزيست تميزتر
باش��ه»« ،اميدوارم روياها به حقيقت بپيوندد و اهداف
به دست بيايند»«،اميدوارم امسال همه قلبها سالم و
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پاك باشن»« ،امسال ميخوام آدم بهتري باشم ،بيشتر
تالش كنم و دنبال اتفاقهاي خ��وب برم»« ،اميدوارم
امس��ال ترامپ از كاخ س��فيد بيرون بره»« ،اميدوارم
امسال به آرزوهام نزديكتر ش��م»« ،امسال اميدوارم
آدمهاي زيادي رو ببينم كه خوشحال و سالم هستن و
اميدوار»« ،اميدوارم هم ه چي بهتر از سال 2018باشه»،
«اميدوارم بتونيم امس��ال صلح رو به دنيا برگردونيم»،
«براي همه اونهايي كه نتونس��تن برن حج ،اميدوارم
امسال خدا راهي براشون باز كنه تا بتونن برن»« ،براي
 2019براي همه اميد و صلح رو دعا ميكنم .اميدوارم
يادبگيريمكهباهمديگهبااحترامرفتاركنيم،نظرمخالف
رو بپذيريم و اميدوارم دوس��تام و توييترم امن باشن»،
ح شروع»« ،اميدوارم
«اميدوارم جنگها تموم شن و صل 
ملكه اليزابت امسال من رو به فرزندخوندگي قبول كنه
و خوشبخت و پولدار شم»« ،اميدوارم امسال همه يك
شروع خوب داشته باشن ،چون زندگي خوب حق همه
آدمهاست»« ،اميدوارم امسال ديگه خبري از گرسنگي،
جنگ و سختي نخونم و نشنوم»« ،سال جديد به ما365
روز خ��وب و  365فرصت تازه م��يده ...اميدوارم از اين
فرصتها استفاده كنيم»« ،اميدوارم همه براي شروع
يه سال خوب آماده باشن»« ،ميشه امسال بشنوم كه
مشكل مهاجرها حل شده ،داعش ديگه حمله نكرده و
ترامپ هم دست از تصميمهاي احمقان هاش برداشته» و
«اميدوارم امسال ترامپ از توييتر خسته شه».

