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اتوبان های کشــور آلمان همواره به یک نکته مهم 
شناخته می شوند و آن هم محدودیت نداشتن سرعت 
است. این یعنی هر کسی با سرعت دلخواه خود و بدون 
ترس از جریمه شــدن، در اتوبان های آلمان رانندگی 
می کند، اما خبر بد این است که احتمال لغو این آزادی 
وجود دارد. به گفته رویترز، دولت آلمان به منظور حفظ 
محیط  زیست قصد دارد تغییراتی را به وجود آورد و لغو 
محدودیت نداشتن سرعت در اتوبان ها یکی از اقدامات 
احتمالی اســت. دولت آلمان کمیته ای را برای بررسی 
اقدامات پیشــنهادی تشــکیل داده تا عواقب محیط 
زیســتی ناشــی از حمل ونقل را کاهــش دهد. دیگر 
پیشنهادهای ارایه شده شامل اعمال مالیات و گسترش 
خودروهای الکتریکی است تا آلمان به قوانین محیط 

زیستی اتحادیه اروپا برسد.
 بی شک اعمال محدودیت ســرعت در آلمان برای 
هیچ کس خوشایند نیســت، چراکه خودروهای عالی 
و ســرعت باال، برای همه آرزویی دست یافتنی است. 
به همین دلیل مخالفت ها با این تصمیم از حاال شروع 
شــده، اما باید بگوییم این اتفاق اکنون تنها یک ایده 
است و تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. بر 
اســاس معاهده پاریس، آلمان باید میزان آالیندگی 
ناشــی از صنعت، کشــاورزی، گرمایش، سرمایش و 
انرژی را تا  سال 2030 کاهش دهد و کاهش سرعت در 

اتوبان ها تنها یک راه حل برای بخشی از مسأله و نه تمام 
مشکل است. بعضی از گروه های طرفدار محیط  زیست 
می گویند با محدود کردن سرعت خودروها بالفاصله از 
گاز دی اکســید کربن تولیدی خودروها 5 درصد و در 

طوالنی مدت 15 درصد کاسته خواهد شد.
نازی ها بزرگراه های آلمان را بدون محدودیت سرعت 
ساختند و از پایان جنگ دوم نیز صاحبان بانفوذ صنایع 
خودروسازی بشــدت با هر نوع محدودیتی در سرعت 
خودروها -کاری که در تمام دنیا رایج است- مخالفت 

کرده اند. آلمان حدود 12 هزار کیلومتر بزرگراه دارد.
حدود نیمی از اتوبان هــای آلمان تقریبا محدودیت 
ســرعت دارند، اما بقیه آنها محدودیتی برای سرعت 
باال ندارند. البته این سرعت گاهی کار دست آلمانی ها 
می دهد، به همین دلیل چند سال پیش اتحادیه اروپا 
از این کشــور خواســت درباره محدودیت  سرعت در 
اتوبان ها، تصمیم های جدیدی اتخاذ کند. شرکت ها و 
سازمان های مردم نهاد بسیاری در آلمان خواهان تغییر 
در این وضع هســتند. با وجود این، حامیان جاده های 
بدون سرعت آمار مرگ و میر رانندگی را در این کشور 
با کشورهای همسایه آن مقایسه و استدالل می کنند 
آلمان با ۶ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر وضع بسیار بهتری 
نسبت به فرانسه با 7/5 مرگ و اتریش با 8/3 مرگ در هر 

۱۰۰ هزار نفر دارد.

احتمال اعمال محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان که
 این

و  
روزنامه گاردین نوشته مقامات شهر لندن با نصب مجسمه 
مارگارت تاچر در این شهر مخالفت کرده اند. درنهایت قرار بر 
این شده که این مجســمه برنزی به محل تولد تاچر در شهر 
گرانتهام، برده شود و در آن جا نصب شود. مردم این شهر نیز از 
این اقدام استقبال کرده اند. تاچر نخست وزیر اسبق محافظه کار 

انگلیس بود که آزادسازی اقتصاد را در این کشور آغاز کرد. 

روزنامه وال اســتریت ژورنال در عکس نخســت خود 
به ســخنرانی ســاالنه ترامپ در کنگره پرداخته است. 
ترامپ در این ســخنرانی ســعی کرد لحنی مالیم تر در 
قبال دموکرات ها داشــته باشــد. او البته از مواضع خود 
عقب نشینی نکرد و خواستار همکاری دموکرات ها برای 

ساخت دیوار مرزی مکزیک شد. 

روزنامه تایمز لندن نوشــته کــه خودرو های بدون 
راننده تا اواخر  ســال جاری میــالدی در خیابان های 
لندن به راه خواهند افتاد. البته قرار اســت برای این 
خودرو ها مســیری مخصوص درنظر گرفته شود. این 
خودرو هــا کامال بدون راننده هســتند و حتی فرمان 

ندارند. 

ک
وس

 کی

نمایندگان زن دموکرات کنگره آمریکا در حمایت 
از حقوق زنان و اعتــراض به اقدامات رئیس جمهوری 
آمریکا در جلســه ســخنرانی ترامپ در این مجلس 

لباس سفید به تن کردند. 
کارگروه زنان دموکــرات در مجلــس نمایندگان 
آمریکا از قانونگذاران زن در هر دو حزب دعوت کرده 
بود با به تن کردن لباس ســفید در مراسم سخنرانی 
دونالد ترامــپ در کنگره یاد جنبش حق رأی زنان در 

آمریکا را گرامی بدارند.
لوییس فرنکل، رئیس کارگروه زنان گفت: »ســفید 
پوشــیدن پیام مثبتی به همراه دارد؛ بــه این معنی 
که بخش بزرگــی از دســتور کار ما ترویــج امنیت 
اقتصادی برای زنان و خانواده هایشــان اســت.« این 
دستور کار شــامل پرداخت دســتمزدهای یکسان، 
بیمه کودکان مقرون به صرفه، سیاســت های ایجاد 
 محیط های کار مناســب خانــواده و مقابلــه با آزار

جنسی است.
پوشیدن لباس ســفید از اوایل قرن بیستم از سوی 
حامیــان حقوق زنان در آمریــکا رواج پیدا کرد و روز 
گذشــته که دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
برای نخســتین بار برای ســخنرانی به کنگره آمریکا 
رفت با جمعیتــی از زنان دموکرات مواجه شــد که 
لباس سفید به تن داشتند. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت 
مجلس نمایندگان آمریکا با هدایت سایر نمایندگان 
تاکید کرد که ترامپ از حقوق زنان حمایت نمی کند. 

این نمایندگان سفیدپوش ســنجاق هایی با نوشته 
»اوباماکــر« به لباس هایشــان وصل کــرده بودند تا 
حمایت خودشــان را از برنامه بهداشت و درمان اوباما 
اعالم کنند؛ برنامه ای که با خطر لغو در دوران ترامپ 
مواجه اســت. حدود ۶۶ عضو مجلــس نمایندگان و 
چهار تن از اعضای هیأت هایی که حق رأی ندارند، در 
این حرکت اعتراضی شرکت کردند. آنها همچنین به 

ممنوعیت مسافرتی ترامپ معترض هستند.
یکی از نکات قابــل تأمل در پوشــیدن لباس های 

سفید برای سیاستمداران زن آمریکایی این است که 
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا 
کــه در انتخابات رقیب جدی ترامپ بود، در مراســم 

تحلیف او لباس کامال سفید به تن کرد.
همچنین نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا و رهبر اکثریت حزب دموکرات پس از سخنان 
ترامــپ با صدور بیانیــه ای باز هــم رئیس جمهوری 
آمریکا را به بــاد انتقاد گرفت. او گفت: »ســخنرانی 
رئیس جمهوری کامال با واقعیــت ظالمانه رفتار او در 
تناقض کامل بود. او شــبیه یک پوپولیســت صحبت 
کرد اما طبقه کارگر را به ســهامداران وال اســتریت 
فروخت. او مدعی اســت که آمریکا را امن تر کرده اما 
او در واقعیت امنیت کشــور ما را بــه خطر انداخته و 
با بی کفایتــی و اقداماتی ضد قانون اساســی، مبارزه 
ما علیه رعب و وحشــت را نیز تضعیف کرده اســت. 
دولت ترامپ دوباره آمریکا را بیمار کرد و به جوامع ما 
ترس را تزریق کرد و اطمینان یافت که روســیه روی 
امنیت و دموکراسی ما سلطه یافته است. دموکرات ها 
همچنان به مبارزه با حمالت ترامــپ ادامه خواهند 

داد.«
دعوت ترامپ از ترامپ کوچک

از حاشیه های مراسم سخنرانی ترامپ، دعوت او از 
کودکی به نام جوشــوآ ترامپ بود. دونالد ترامپ این 
کودک را که در مدرسه به دلیل تشابه اسمی با دونالد 
ترامپ مورد اذیت و آزار قرار گرفته اســت، به عنوان 
میهمــان ویژه به کنگره ایاالت متحــده دعوت کرده 

بود.
کاخ سفید اعالم کرده بود که این دانش آموز کالس 
ششم یکی از ده ها میهمان ویژه دونالد ترامپ و مالنیا 
ترامپ در جریان مراســم خواهد بــود. در بیانیه کاخ 
سفید آمده است که جوشوآ ترامپ به علم، هنر، تاریخ 
و حیوانات عالقه دارد. به گفته کاخ ســفید او امیدوار 
است بتواند در آینده شغلی مرتبط با حیوانات داشته 

باشد.

اعتراض به ترامپ با لباس سفید
اقدامنمادین66زنکنگرهدرجلسهسخنرانیرئیسجمهوری

عملیشدنایدهایکهبرایهیچکسخوشایندنیست

کشف راز تخم مرغ مشهور 
اینستاگرام

ســرانجام مشخص شــد تصویر تخم مرغی که 
پرطرفدارترین تصویر اینستاگرام شده، در حقیقت 
یک ویدیوی تبلیغاتی برای کمک به سالمت روان 

کاربران شبکه های اجتماعی است.
درچند عکس، مراحل ترک خوردن این تخم مرغ 
به تصویر کشیده شــده و درنهایت این پیام را داده 
که این ترک ها به خاطر »فشار توجهاتی که جلب 
کرده« اســت. در آخرین ویدیو بــه کاربرانی که 
احساس مشــابهی دارند، توصیه شده که کمک 

بگیرند.
بیش از ۵۲ میلیون کاربر عکسی از یک تخم مرغ را 
که از روز چهار ژانویه در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
منتشر شده است، الیک کردند. این عکس رکورد 
بیشترین عکس الیک شده در شبکه های اجتماعی 

را جا به جا کرد.  
تا پیش از این، پرطرفدارترین عکس اینستاگرام، 
عکسی از کایلی جنر، مدل و هنرپیشه آمریکایی 
بود که بیش از ۱۸ میلیون الیک گرفته بود. وقتی 
نخســتین تخم مرغ تصویرش منتشر شد، تصور 
همه این بــود که هدفش فقط شکســتن رکورد 
عکس کایلی جنر است. او به »ملکه اینستاگرام« 
معروف اســت. فقط ۹روز طول کشید که عکس 
تخم مرغ رکورد پرطرفدارترین عکس کایلی را که 
عکسی از دست او و دختر تازه به دنیا آمده اش بود، 
شکست. از یک ماه پیش 6 عکس مختلف که مراحل 
شکسته شــدن تخم مرغ را به تصویر می کشد، از 
سوی اکانتی به نام )world_record_egg( به 
معنای رکورد جهانی تخم مرغ در اینستاگرام منتشر 

شده است.
آخرین ویدیو با این توضیح آمده اســت که اگر 
کسی احســاس می کند به این شکل تحت فشار 
است، به نشانی اینترنتی ای که مخصوص مشاوره و 
راهنمایی کاربران شبکه های مجازی است، مراجعه 
کند. این نشــانی کاربران را به ســایتی راهنمایی 
می کند که نشانی مراکز حمایت و درمان مشکالت 
روحی کشــورهای جهــان در آن به شــکل یک 

فهرست قرار داده شده است.

چهره

عفو بین الملل، امارات 
را به ارسال تسلیحات 
برای گروه هایی متهم 

کرد که دست به 
ارتکاب جنایات جنگی 

در یمن می زنند. 
سازمان  عفو بین الملل 

در بیانیه ای اعالم کرد: 
»نیروهای امارات 

از کشورهای غربی 
و کشورهای دیگر 

سالح هایی را به ارزش 
میلیاردها  دالر دریافت 
کرده اند تا آنها را برای 

گروه هایی در یمن 
بفرستند که متهم به 

ارتکاب جنایات جنگی 
هستند .«

گروهی از افراد 
خرابکار به مزار کارل 

مارکس، فیلسوف 
آلمانی در گورستانی 

در لندن حمله کردند. 
در جریان این حمله 

به سنگ بنای آرامگاه 
کارل مارکس آسیب 

رسید. بنا به گزارش ها 
به نظر می رسد حمله 

به مزار کارل مارکس، 
متفکر الهام بخش 

جنبش سوسیالیسم طی 
روزهای اخیر صورت 

گرفته است.
گورستان »های گیت« 

در لندن اعالم کرده 
که به نظر می رسد به 
سنگ مرمری آرامگاه 

کارل مارکس با 
چکش ضرباتی وارد 
شده است. مقامات 

گورستان اعالم 
کرده اند که »تا حد 
امکان« بنای یادبود 

آرامگاه کارل مارکس 
را تعمیر خواهند کرد.

عفو بین الملل: امارات به 
شبه نظامیان در یمن سالح 

می دهد

»چکش« افراد ناشناس به 
مزار کارل مارکس آسیب 

رساند

عکس خبراخبار روز

بلفاست، ایرلند شمالی- ترزا می خود را برای سخنرانی در مورد مرزها پس از برگزیت 
آماده می کند.
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پکن، چین- مردمی که برای آینده خوب در اولین روز ســال جدید در معبد الما دعا 
می کنند.
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نیس، فرانســه- کارگری که در حال کار بر روی مجسمه ترامپ برای کارناوال نیس 
است.
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گاه
ن پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، برای نخستین بار تأیید کرده است که شماری از کشیش ها 

و اسقف های کاتولیک در  مواردی راهبه های این کلیسا را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند . پاپ روز 
سه شنبه )۵ فوریه( مراسم عشــای ربانی را با  حضور چند هزار نفر در استادیوم ورزشی زاید در ابوظبی، 
پایتخت امارات متحده عربی، برگزار کرد. او در جریان بازگشت از  این سفر تاریخی، در هواپیما گزارش ها 
مبنی بر وقوع آزار جنسی برخی راهبه های کاتولیک به دست کشیشان را تأیید کرد . او  گفت که پیشتر، 
پاپ بندیکت شانزدهم، تعدادی از جماعت های مذهبی کاتولیک را به دلیل آزارهایی که به حد »برده داری 

جنسی« رسیده بود، منحل کرده است .

اذعان پاپ به آزار 
جنسی برخی 

راهبه های کاتولیک
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