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فناوری

مهدی عزیزی  -خبرآنالین

شناسایی تومورهای سرطانی با کمک اسکن ام.آر.آی
محققان «موسســه تحقیقات سرطان» در لندن اخیرا اظهار
کردهاند اســکن ام.آر.آی که برای بیماریهای قلبی استفاده
میشود ،میتواند تومورهای تهاجمی را نیز شناسایی کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از یورک الرت ،یک تحقیق جدید
نشــان میدهد که یک نوع اسکن هوشــمند ام.آر.آی که در
افراد مبتال به بیمــاری قلبی مورد اســتفاده قرار میگیرد،
میتوانــد به ارزیابی اینکه ســرطانهای کــودکان تهاجمی
هســتند یا خیر کمک کند و عالئم اولیه را تشــخیص دهد.
محققان نشــان دادند که تکنیک تصویربــرداری ام.آر.آی،
معروف به «نقشهبرداری تیوان» ( )T۱-mappingمیتواند بینش مهمی در مورد زیست شناسی سرطانهای کودکان
ارائه دهد .اسکنهای نقشــهبرداری تیوان چگونگی تعامل مولکولهای آب در سطح میکروسکوپی در داخل سلولها را
برای درک نوع آرایش سلولی بافت اندازهگیری میکنند و در بیماریهای قلبی نیز برای ارزیابی آسیب وارده به بافت عضله
قلب مورد اســتفاده قرار میگیرند .اکنون دانشــمندان موسسه تحقیقات سرطان لندن در مطالعه خود نشان دادهاند که
تکنیک اسکن غیرتهاجمی این امکان را دارد که کودکانی که دارای اشکال پرخطر نوروبالستوما هستند را شناسایی کنند.
نوروبالســتوما ( )Neuroblastomaیکی از شایعترین تومورهای بدخیم دوران کودکی است که در کلیه ایجاد شده و
بیشترین احتمال بروز آن در کودکان وجود دارد.
محققان معتقدند که اسکن نقشهبرداری تیوان نه تنها میتواند اثر بخشی داروهای استفاده شده توسط کودکان مبتال به
نوروبالستوما را بهبود ببخشد بلکه به طور بالقوه میتواند روند درمان بیماران را نیز بهبود دهد.
محققان اثر نقشهبرداری تیوان را در موشهایی که مبتال به شکل تهاجمی نوروبالستوما بودند ،بررسی کردند تا تصویری
شفاف از خصوصیات میکروسکوپی و فیزیکی تومور بدست آورند.
محققان از هوش مصنوعی برای ترســیم جمعیت سلولی مختلف در تومورها استفاده کرده و این نقشهها را با نقشههای
ایجاد شده با استفاده از اسکنهای ام.آر.آی غیرتهاجمی تیوان مقایسه کردند .محققان دریافتند که مناطقی که مقادیر
تیوان باالیی دارند-در جایی که مولکولهای آب میتوانند آزادانه رفتار کنند– در مقایسه با نقاط داغ سلولهای سرطانی،
تهاجمیتر و سریعتر گسترش یافته و رشد میکنند .محققان همچنین بررسی کردند تا دریابند آیا این روش تصویربرداری
میتواند به آنها در ارزیابی چگونگی پاسخ موشهای مبتال با نوروبالستوما که داروهایی همانند« ،علیسرتیب» ()alisertib
و «ویستوســرتیب» ( )vistusertibاستفاده میکنند ،کمک کند یا خیر .این داروها یک پروتئین کلیدی به نام ام.وای.
سی.ان که با اشکال تهاجمی بیماری مرتبط است را مورد هدف قرار میدهند .محققان پس از بررسی دریافتند هنگامیکه
این داروها با موفقیت رشد تومورها را در موشها متوقف کردند ،کاهشی در میزان تیوان نیز مشاهده شد که این نشان
دهنده مرگ سلولهای سرطانی تهاجمی است .محققان معتقدند سلولهای سرطانی تهاجمی دارای مقادیر تیوان باالیی
هستند زیرا تمایل دارند کوچک باشند ،اما دارای هستههای بزرگ هستند(مراکز کنترل در هر سلول که حاوی دی.ان.ای
است) که در نزدیکی آنها آب میتواند آزادانه رفتار کند.
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حضرت محمد(ص):
بهترین زهدها آن است که از آنچه داری
خشنود باشی و بهترین چیزی که از خدا توان خواست
عافیت دین و دنیاست.
(نهجالفصاحه)

نگاه
شکست ترامپ قطعی نیست
امیرعلی ابوالفتح *

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات –  10تیر 1342
یکــی از تیترهــای صفحــه اول روزنامه
اطالعــات و عکس اول ایــن روزنامه به
سخنان نخســت وزیر وقت درباره کمبود
قند و شکر اختصاص دارد .وی در مراسم
آغاز ســاخت خانههــای افســران گارد
شاهنشاهی (شــهرک امید فعلی) گفت:
قند و شکر مساله امنیتی است  ،به همین
جهت فرمانــداری نظامی هرکس ســوء
اســتفاده کند ،تحت تعقیب قرار ميدهد.
از دیگر سخنان اســداهلل علم چنین بود:
بیکاری تا ســه ماه آینده در کشور ریشه
کن خواهد شــد و آنوقــت همه از کمبود
کارگر شکایت خواهند داشت .لیست سوء
اســتفاده کنندگان در قند و شکر نزد من
است و اگر این افراد به کار خود ادامه دهند ،آن را به فرمانداری نظامی ميدهم.
از دیگر اخبار این روزنامه این است که از فردای آن روز کارت سهمیه قند و شکر به مردم داده ميشود!

چهرهها
سهراب شهید ثالث؛ فیلمساز و کارگردان
سهراب شهیدثالث ( ۷تیر  ۱۳۲۳تهران –  ۱۰تیر  ۱۳۷۷شیکاگو ،ایلینوی) کارگردان،
فیلمنامهنویس ،مترجم ،و تدوینگر ســینما بود .این کارگردان مطرح ایرانی به عنوان
یکی از آغازگران موج نوی ســینمای ایران شناخته میشــود .او برای مدتی کوتاه از
اعضای کانون ســینماگران پیشــرو بود .برخی فیلمهای او با نامهای یک اتفاق ساده
( ،)۱۳۵۲طبیعت بیجــان ( )۱۳۵۳و در غربت ( )۱۳۵۴برنده جایزههای بینالمللی
شدهاند .سهراب شهید ثالث  ۷تیر  ۱۳۲۲در یک خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد.
در ســالهای نوجوانی او خالقیت خود را با نوشتن و اجرای چند نمایشنامه به همراه
دوستانش نشان داد .در سال  ۱۳۴۲ایران را به مقصد وین به منظور تحصیل در رشته
ســینما ترک کرد و در مدرسه کارگردانی و بازیگری پروفسور کراوس وین مشغول به
تحصیل شد ،اما تحصیالت او به علت تشخیص نشانههای بیماری سل در وی قطع شد.
در میانه درمان او به پاریس رفت تا تحصیالت سینمایی خود را در مدرسه کنسرواتوار
مستقل سینمای فرانسه ادامه دهد .وی سال  ۱۳۴۷به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد .او در
این دوران چند فیلم مستند با موضوع رقصهای محلی در میان اقوام مختلف ایران ساخت .شهید ثالث در دوران اقامتش
در ایران دو فیلم یک اتفاق ساده ( )۱۳۵۲و طبیعت بیجان ( )۱۳۵۳را ساخت که هر دو به خاطر نگاه واقعگرایانه اجتماعی
و ســبک سینمایی نوآور و تجربهگرایانه برنده جوایز معتبر بینالمللی شدند .وی همچنین چندین مستند کوتاه در مورد
شرایط ناگوار طبقه کارگر در ایران ساخت که مضامین انتقادی پنهان در آنها به مذاق مسئوالن خوش نیامد و نهایتا مجبور
به ترک کشور شد .او در ایران ساخت فیلم قرنطینه را کلید زده بود که بعد از تولید حدود نیمی از کار ،فیلم توقیف شد و
ساخت آن نیمهکاره ماند .با اقامت در آلمان از سال  ۱۳۵۳وی شروع به تولید مستندهایی برای رسانههای آلمانی کرد که
این فیلمها یرای وی شهرت بینالمللی بیشتری به ارمغان آورد .شهید ثالث فیلمهای «در غربت» (« ،)۱۳۵۴زمان بلوغ»
(« ،)۱۳۵۵آخرین تابستان گرابه» ( )۱۳۵۹و «یک زندگی ،چخوف» ( )۱۳۶۰و  ...را در زمان اقامتش در آلمان ساخت .اداره
مهاجرت محل اقامت او در آلمان چند بار خواست او را از آلمان اخراج کند و در گذرنامه او مهری زدند با متن «اجازه اقامت
جایگزین اجازه کار نیست» .شهیدثالث دلگیر شده و از آلمان به چکسلواکی نقل مکان کرد .او از نظر سیاسی ،چپگرا و از
اعضای حزب توده ایران بود .وی چند سال پیش از مرگش به آمریکا رفت و در شیکاگو ،ایلینوی اقامت نمود و از آن پس
نتوانست فیلمی بسازد .او در دهم تیرماه سال  ۱۳۷۷بر اثر خونریزی شدید به علت از کار افتادن کبد و عود کردن سرطان
روده (به نقل از عمویش در کتاب یادنامه) در شیکاگو درگذشت.

مهدی پاکدل؛ بازیگر
مهدی پاکدل در ســال  1359در اصفهان متولد شــد .او دانشــجوی انصرافی رشته
گرافیک دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکز است .او برادر کوچکتر حسین پاکدل نویسنده،
مجری و کارگردان ایرانی است .عاطفه رضوی همسر برادر مهدی پاکدل نیز از بازیگران
معروف ســینما و تلویزیون میباشد .پاکدل در اســفند  ۱۳۸۹با بهنوش طباطبایی
(بازیگر سینما و تلویزیون) ازدواج کرد و در سال 94هم از یکدیگر جدا شدند .وی کار
بازیگری را از ســال  1376و با بازی در تئاتر و در نمایش جنبش انفیه در کلکته آغاز
کرد و در سال  1378با فیلم سینمایی آبی وارد عرصه سینما شد .او پس از چند سال
دوری از سینما و تلویزیون که بیشتر در تئاتر فعالیت میکرد در سال  1381با سریال
با من بمان کار بازیگری در تلویزیون را تجربه کرد.
مهدی پاکدل پس از ایفای نقش در ســریالهای مروارید ســرخ و و خاموشی دریا در
سریال اولین شب آرامش خوش درخشید و شهرت فراوانی بدست آورد.

اجاره پشتبام این مشکالت رو هم داره!

پیشنهاد
عاشق آتشفشان

عاشــق آتشفشان رمانی اســت تاریخی به قلم سوزان سانتاگ که زندگی سِ ر ویلیام همیلتون و همسر
جوانش ،ا ِما همیلتون و ســپس دلباختگی ا ِما به لرد نلســون را روایت ميکند .سانتاگ این رمان را در
اواخر دهه چهارم زندگی اش نوشت که در این عرصه نیز برایش شهرت و محبوبیت به همراه آورد.
«اينجا بازار كهنهفروشهاســت .ورود مجاني است .ورود براي همه آزاد است .جماعتي شلخته .ناقالها
خوش ميگذرانند .چرا داخل ميشوي؟ توقع داري چي ببيني؟ من تماشا ميكنم .چهارچشمي ميپايم
كــه چــه اتفاقي در دنيا ميافتد .چي باقي ميماند .چي را همينطــوري به حال خودش ول ميكنند.
چي ديگر عزيز نيســت .چي را بايد قرباني كرد .چي بود كه كســي فكر كرد براي ديگران جالب است.
ولي شــايد چيز با ارزشي باقي مانده باشد .نه اصال چيز با ارزشي وجود ندارد .اما چيزي هست كه من
ميخواهم .ميخواهم نجاتش بدهم .چيزي كه با من حرف ميزند .با شــيفتگيهاي من .با من حرف
ميزند ،از آن حرف ميزند .آه»...
عاشــق آتشفشــان نه فقط روایتی اســت از این ماجرای عاشــقانه که درگیر و دار جمهوری ناپل ميگذرد بلکه سانتاگ در بازگویی
رویدادهای تاریخی و نیز روایت شــیفتگی سِ ــر همیلتون به آتشفشان به کار ميگیرد طنزی اســت زنده و جاندار و بسیار ویژه که از
مختصات قلم اوست.
عاشق آتشفشان به قلم سوزان سانتاگ با برگــردان فرزانه قوجلو از سوي انتشارات نگاه در  ۵۱۰صفحه به بازار آمد.

دانستنیها
بهبود ضعف بینایی با خیره شدن به نور قرمز
پژوهشــگران «کالج دانشگاهی لندن» در بررســی جدید خود دریافتند که خیره
شدن به نور قرمز میتواند ضعف بینایی را بهبود ببخشد.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینمگ ،پژوهشــگران «کالج دانشگاهی لندن»
( )UCLدر پژوهشــی که برای نخســتین بار روی انسان انجام شده است ،نشان
دادهاند که روزانه ســه دقیقه خیره شــدن به نور قرمز یک طول موج به خصوص
میتواند تا اندازه قابل توجهی به بهبود ضعف بینایی کمک کند.
پژوهشگران باور دارند که این کشف میتواند به ارائه روشهای کارآمد خانگی برای
درمان مشــکالت چشم کمک کند و میلیونها انسان مبتال به ضعف بینایی را در
سرتاســر جهان نجات دهد .پروفسور «گلن جفری» ( ،)Glen Jefferyنویسنده
ارشد این پژوهش گفت :با باال رفتن سن ،سیستم بینایی انسان به صورت قابل توجهی کاهش مییابد .این موضوع معموال پس از ۴۰
سالگی رخ میدهد .حساسیت شبکیه و دید رنگی به تدریج ضعیف میشوند و یک مشکل مهم به شمار میروند .ما برای برطرف کردن
این ضعف تالش کردیم تا نسبت به راهاندازی مجدد سلولهای شبکیه که در حال پیر شدن هستند ،اقدام کنیم.
سلولهای شبکیه چشم افراد باالی  ۴۰سال ،به تدریج پیر میشوند و بخشی از سرعت این روند پیری ،تحت تاثیر زمانی است که کاهش
میتوکندریهای سلول که در تولید انرژی نقش دارند ،آغاز میشود.
بیشــترین میزان تراکم میتوکندری ،در ســلولهای گیرنده نور شبکیه است که انرژی باالیی را میطلبند؛ در نتیجه شبکیه نسبت به
اندامهای دیگر ،زودتر پیر میشود و به کاهش قابل توجه بینایی میانجامد زیرا دیگر انرژی کافی را برای اجرای نقش معمول خود ندارد.
پژوهشگران ،یافتههای پیشین خود را روی موشها ،خرزنبوریان و مگسهای میوه آزمایش کردند و بهبود قابل توجهی را در عملکرد
سلولهای گیرنده نور شبکیه همه این موجودات یافتند .جفری اضافه کرد :میتوکندریها ،قابلیت به خصوصی در جذب نور دارند که
عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .جذب طول موجهای بلندتر ،عملکرد میتوکندریها را بهبود میبخشد و به آنها کمک میکند
تا تولید انرژی را افزایش دهند .پژوهشگران در این پروژه ۲۴ ،نفر را مورد بررسی قرار دادند که  ۱۲نفر از آنها زن و  ۱۲نفر مرد بودند.
شرکتکنندگان ،بین  ۲۸تا  ۷۲سال داشتند و هیچ بیماری چشمی در آنها گزارش نشده بود .پژوهشگران در آغاز این آزمایش ،چشم
همه شرکتکنندگان را برای ارزیابی میزان حساسیت یاختههای استوانهای و یاختههای مخروطی مورد بررسی قرار دادند.
جفری ادامه داد :پژوهش ما نشــان میدهد که میتوان بینایی تضعیف شــده افراد مسن را با کمک روش ساده قرار گرفتن در معرض
ل موجهای نور بهبود بخشید .این کار میتواند بینایی چشمی را که سلولهای شبکیه آن کاهش یافتهاند ،دوباره تقویت کند و کاری
طو 
مشابه شارژ مجدد باتری را انجام دهد .وی افزود :این روش ساده و ایمن ،با خیره شدن به نور قرمز یک طول موج به خصوص صورت
میگیرد که توسط میتوکندریهای شبکیه جذب میشود تا انرژی کافی را برای عملکرد سلولی فراهم کند .ساخت ابزارهای مورد نیاز
برای این روش ،تنها حدود  ۱۴دالر هزینه دارد؛ در نتیجه عموم مردم میتوانند به سادگی به آن دست یابند.

قاب

رویترز

یادداشت
قهرمانی لیورپول چگونه محقق شد

ادامه از صفحه 8
همه میدانستند که این لیورپول با هر بار دیگری متفاوت است .وین رونی ستاره سالهای نه چندان دور منچستریونایتد ،به
تازگی در ستایش لیورپول کلوپ گفت« :او میگوید برای هر تیم دیگری غیرممکن است که سلطنتی را مانند من یونایتد
در انگلستان شکل دهد اما اشتباه میکند ...اگر کلوپ برای  ۱۰سال در آنفیلد بماند ،لیورپول حداقل پنج بار قهرمان لیگ
خواهد شد ».همچنین پپ گواردیوال سرمربی موفق منچسترسیتی و رقیب اصلی کلوپ در کورس قهرمانی نیز سال گذشته
اقرار کرده بود که این بهترین تیمی است که تاکنون مقابلش بازی کرده .و ظاهرا حق با وی بود .در این فصل ،لیورپول در
 ۲۱بازی نخستش توانست  ۶۱امتیاز کسب کند که در تاریخ لیگهای معتبر اروپایی بی نظیر به شمار میرفت .همچنین
آنها با  ۱۸برد متوالی در کنار منچسترسیتی از این بابت نیز رکورددار شدند و با روند شکست ناپذیریشان در آنفیلد تاکنون
( ۵۵بازی) ،و تنها یک شکست و دو مساوی ،در هفته  ۳۱با شکست منچسترسیتی برابر چلسی با  ۸۶امتیاز به سریعترین
تیمی در تاریخ لیگ برتر تبدیل شدند که قهرمان لیگ شدند و با کسب حداقل ۱۵امتیاز دیگر از  ۲۱امتیاز پیش رویشان نیز
میتوانند به عنوان پرامتیازآورترین تیم تاریخ لیگ برتر معرفی شوند .حال ،همانگونه که گری لینه کر اشاره کرده بود ،آخرین
تیمی که در ماه جون قهرمان لیگ شــد ،لیورپول بود و  ۷۳ســال بعد اکنون دوباره لیورپول در ماه جون قهرمان لیگ شد.
گویا دست تقدیر باردیگر با غیب بینی اش ،سناریویی را نگاشته بود تا جمله قابل تامل راست کول (با بازی متیو مک کانهی)
در سریال کارآگاه حقیقی را در ذهنمان تداعی کند« :زمان برای آدمها تکرار میشود ».و ظاهرا برای قرمزها نیز ،همینطور.

جواد لگزیان

تظاهرات علیه اجباری شدن ماسک در شهر «آستن» ایالت تگزاس آمریکا

انتشــار کتاب جدید جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق
کاخ ســفید ،با نام «در آن اتاق اتفاق افتاد» جنجالهای
زیادی را در داخل آمریکا پدید آورده است.
کتاب جدید بولتون در خارج از آمریکا به نسبت با استقبال
بیشــتری در داخل روبرو بوده اســت .این به معنای عدم
توجه اذهان عمومی به این کتاب نیست .در عرصه داخلی
شاهد قطبی شــدن آمریکا هســتیم و طرفداران دونالد
ترامــپ به اظهارات جان بولتــون و آنچه که در خاطرات
او آمده اســت اعتنایی ندارنــد و کتاب او را کینه ورزی و
تسویه سیاســی تلقی میکنند که با چاشنی انتقامگیری
همراه است.
بنابراین افرادی که تصمیم دارنــد در انتخابات به دونالد
ترامــپ رأی دهنــد این کتاب را روایتــی غیرقابل اثبات
میدانند و انتشــار و یا عدم انتشــار این کتاب تأثیری در
تغییر موضع آنان ندارد.
در خصوص دموکراتها نیز مساله به همین شکل است و
از مدتها قبل تصمیم گرفته اند تا به ترامپ رأی ندهند.
دموکراتها حتی از جــان بولتون انتقاد نیز میکنند چرا
که بر این باورند وی میتوانست در جلسات استیضاح این
مطالــب را بیان کند ،اما برای اینکه کتابش به فروش رود
حاضر به شــهادت علیه ترامپ در کنگره نشــد .بنابراین
به نظر نمیرســد که این اقدام صفوف دشمنان ترامپ را
تقویت کند و تأثیر بسزایی در انتخابات داشته باشد.
طیف خاکســتری که به دور از تعصبات حزبی هســتند
مســائل مهمتری را برای انتخاب نامــزد ایده آل خود در
نظر میگیرند .موضوع بحران ســامت ،بیکاری ،وضعیت
اقتصادی ،تبعیض نژادی و غیره بســیار سرنوشت سازتر
و حیاتی تر از آن هســتند که این قشر از مردم بخواهند
کتاب جان بولتون را مرجعی برای قضاوت و تصمیم گیری
در نظر بگیرند.
اگر کتاب جان بولتون در ماهی چون اکتبر منتشر میشد
میتوانســت تاثیرگذارتر باشــد و تهدیدهایــی را متوجه
ترامپ کند ،اما  4ماه آینده ممکن اســت آبستن حوادث
مهمی باشــد .اینکه مناظرههای جو بایدن و دونالد ترامپ
چگونــه پیش خواهــد رفت و مباحث اولویــت دار مانند
بیکاریهای حاصل از بحران شیوع ویروس کرونا ،تبعیض
نژادی و غیره به کجا خواهد رســید همگی تعیین کننده
خواهند بود.
تا ماه اکتبر نیز بخشهای عمده کتاب بولتون به فراموشی
ســپرده خواهد شــد و مردم آمریکا دیگر به یاد نخواهند
داشت که چه مواردی مطرح شده است.
از سویی شــاهد هســتیم که در روزها و هفتههای اخیر
میــزان محبوبیت جو بایدن رقیــب اصلی ترامپ افزایش
یافته است ،اما نکته ای که در این زمینه باید مدنظر قرار
داد این اســت که نباید نظرســنجیهای صورت گرفته را
مرجع اصلی دانست؛ البته این به معنای غیرقابل اطمینان
بودن آنها نیست اما باید توجه داشته باشیم که  138تن از
نمایندگان منتخبین مردم آمریکا در نهایت رئیس جمهور
را انتخاب میکنند .ضمن اینکه ترکیب آرای الکترال است
که برنده شدن و یا باخت یک نامزد را تعیین میکند.
تجربه سال  2016را به یاد داریم که هیالری کلینتون در
اکثر نظرسنجیها پیشتاز بود و در انتخابات نیز آمار قابل
توجهی از آرای مردمی را کسب کرد اما در نهایت به کاخ
ســفید راه نیافت چرا که ترکیب آرای الکترال سرنوشت
دیگری را رقم زد.
اما از این واقعیت نیز نباید غافل شویم که بحران سالمت،
بیکاری و شــیوع ویروس کرونا دونالــد ترامپ را متوجه
تهدیدهایی کرده و به جایگاه او لطمه زده اســت .شــاید
تا اوایل ســال  2020درصد شــانس پیــروزی ترامپ در
نزد افکار عمومی بســیار باال بــود ،اما با بحرانهای ایجاد
شــده شــانس او به مراتب کاهش یافته اما مهمتر اینکه
با اطمینان زیادی نیــز نمیتوان دموکراتها برنده نهایی
قلمداد کرد.
بــه دلیل بحــران بیماری کوویــدـ 19تا بــه این لحظه
دموکراتها موفق نبوده اند تــا کمپین مبارزاتی موفق و
کارسازی را داشته باشند.
عدم ارائه برنامههای جذاب از ســوی آنها و اقناع مردم در
این زمینه که بر خالف ســنت سیاســی میتوانند رئیس
جمهوری را تک دوره ای کنند ســبب شــده تا منفعالنه
عمل کرده و مســیر دشــواری برای پیروزی مقابل آنان
باشــد .احساس پیروزی کاذب از دیگر تهدیداتی است که
دموکراتها را با تهدیــد مواجه کرده و میتواند بر میزان
درصد آرای آنان تأثیر مهمی بگذارد.
در آن ســو در حالی که محافظه کاران قدرت را در دست
دارند تالشهای زیادی دارند و به نظر میرســد برای هر
تک رأی در حال جنگیدن هستند.
اینکه دونالد ترامپ ریسک برگزاری تجمعات انتخاباتی را
به جان میخرد نشــان دهنده جنگ تن به تن جمهوری
خواهان با دموکراتها برای کســب کرســی قدرت است.
احســاس سرخوشی و قدرت کاذب دموکراتها سبب شد
تا در روزهای اخیر باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا
هشدارهایی را در این زمینه بدهد.
وی تاکید کرد که دموکراتها نباید اشتباه سال  2016را
مرتکب شوند و احســاس پیروزی کنند .بنابراین میتوان
پیش بینی کرد که در صورت توجه نکردن دموکراتها و
عدم احســاس خطر چه بســا ترامپ بتواند در این فضای
سرد و یخ زده کمپین دموکراتها بار دیگر بتواند جایگاه
خود را در کاخ سفید به مدت  4سال دیگر تثبیت کند.
*کارشناس مسائل آمریکا

