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استعفای آقای معاون
به علت فساد اخالقی

«بارنابیجویس»معاوننخستوزیرورهبرحزبملیاسترالیااعالمکردکهبهخاطرافشایرابطهغیراخالقیازسمتخوداستعفاخواهدداد.بهنوشتهخبرگزاری«رویترز»جویستاکنوندربرابردرخواستها
برایاستعفا،پسازآشکارشدنرابطهغیراخالقیباکمپیون،مدیررسانهایخود،مقاومتکردهبود.کمپیونبهعلتروابطنامشروعیکهجویسباویبرقرارکردهاست،هماکنونبارداراست.البتهاوجایگاهخود
رابهعنواننمایندهپارلماناسترالیابرایحمایتاز«مالکومترنبول»نخستوزیراینکشور،حفظخواهدکرد.اماترنبولهفتهگذشتهاینرسواییاخالقیمعاونخودرا«خطاییتکاندهنده»توصیفکردهبود.

امیرعلی ابوالفتح

فاجعه ای به نام «معلمان مسلح» !

...

اندیشکده روز
خطر بازگشت حزب بعث در عراق
اندیشکده مطالعات جهان اسالم نوشت:احتمال بازگشت
حزب بعث در آینده به عراق با توجه به شواهدی که دیده می
شود ،چه اظهار نظر های مسئوالن ارشــد محور مقاومت در
عراق،چهازطریقفعالیتآشکاردررسانههایعربیوعراقی
وچهازطریقبرخیفراکسیونهاوهمچنینراهدادنبهآنها
دردولتآیندهبهشیوههایمختلفبرایکسبمودتبیشتر
قدر ت های بزرگ محتمل است.تمرکز حزب بعث بر حضور
قومیتی و ناسیونالیســتی اســت .هم اکنون این حضور می
تواندبهتقویتحسناسیونالیستیمردمعراقکمککندوآن
هاراعلیهکشورهایهمسایهبشوراند.دردودههگذشتهاین
موضوعموجبدرگیریوسهجنگمهمشدهوخسارتهای
فراوانیبرسرمایهاجتماعیوانسانیعراقواردکردهاست.

نبرد نظامی و دیپلماتیک بر سر «غوطه

»

این روزها حمالت ارتش سوریه به غوطه شرقی ،منطقهای راهبردی که تا دو
سه سال پیش دروازه ورود به دمشق و نقطه امید تروریستها و حامیان آنها
برایتصرفپایتختسوریهبود،تشدیدشدهاست.درحالیکهنبردنظامیدر
حومهدمشقونبرددیپلماتیکدرشورایامنیتبرسرغوطهشرقیوجوددارد
وزیرخارجهروسیهازحمایتاینکشورازآتشبسدرسوریهخبرداد.بهگفته
الوروف«،ستیزهجویان»درغوطهشرقیازغیرنظامیانبهعنوانسپرانسانی
استفادهمیکنندتادمشقرابهنقضقوانینانسانیمتهمکنند.حاالنیروهای
ســوری با پاکســازی این منطقه ،می توانند در دیگر جبههها به ویژه مناطق
جنوبی هممرز با اردن (استان درعا) به تقویت مواضع خود بپردازند .از سوی
کماهازتهاجمگستردهبهشمالسوریه،فقط
دیگرترکیهنیزپسازگذشتی 
کعفرینراتصرفکند،توافقمیان
توانستهاستنزدیکبههشتدرصدازخا 
یگانهایکردودمشق،ارتشاردوغانراگیجوزمینگیرکردهاست.پسازاین
که نیروهای مردمی دولت سوریه از ایست و بازرسی رد و با شعار «یک سوریه»
واردشهرکردنشینعفرینشدند،شهرتلرفعتراکهتحتتصرفنیروهای
مدافعخلقکردبود،تحویلگرفتند.اینیعنیراهترکهاازسمتراستبرای
ضربه زدن به عفرین توسط نیروهای مردمی سد شده است.همزمان ،شبکه
المیادین تصاویری از مرکز عفرین پخش کرد که در آن ســاکنان این شــهر در
جریان استقبال از نیروهای ســوری تصاویر عبدا ...اوجاالن و بشار اسد را در
دستداشتند.تصاویریکهپیاممهمیبهنیروهایاشغالگرترکیهمیدهد.

...
عراق

حمل مخفیانه سالح؛ پیشنهاد ترامپ به معلمان
برای مقابله با تیراندازی ها

وقتی مدارسآمریکا پادگان میشوند
رئیسجمهورآمریکادردیداربادانشآموزانووالدینقربانیانتیراندازیاخیر
درمدرسه فلوریداکهبهمرگ 20نفرمنجرشد،گفتکهدرحالبررسیطرح
هایی به منظور ترویج حمل مخفیانه سالح توسط معلمان و دیگر کارمندان
آموزشدیدهمدارساستتاازاینطریقآنهابتوانندقبلازرسیدنماموران
قانون به محل حادثه  ،به تیراندازی ها واکنش نشان دهند.ترامپ با اشاره به
اینکهبرخیازخلبانهاقبلازوقوعحمالتتروریستی 11سپتامبر2001
درآمریکاباخودسالحمخفیحملمیکردند،افزود:اعتقاددارماجرایاین
طرحمیتواندمشکلتیراندازیدرمدارسراحلکندزیراباوجوداینطرح،
مهاجمانبالقوهقبلازاقدامبهحمله،دوبارهفکرمیکنند.طرحیکهالبتهبه
گفته«داگجونز»سناتوردموکرات"احمقانه"است،چراکهبهطورمیانگین
سهم هر مدرســه ،بین 40تا 50قبضه اسلحه خواهد شــد .به نظر می رسد
حمایتازمسلحکردنمعلماننیزراهیبرایسودآورترکردنصنعتوتجارت
اسلحهدراینکشوراستزیرازمینهرابرایخریدبیشتراسلحهدرآمریکافراهم
میکند.جالبایناست کهکاخ
ســفید بــرای ایــن که تحــرکات
غیــر موثــرش در زمینــه حادثــه
تیراندازیباعثنگرانیصاحبان
صنایعاسلحهسازیوتجاراسلحه
نشــود اعالم کرد "دولــت ترامپ
به دنبال ممنوعیت بــر کل انواع
ســاح های گــرم نیســت" .این
بیانیه نشان دهنده این است که
کاخ سفید بیش از این که نگران
جان دانش آموزان و شــهروندان
ایــن کشــور باشــد ،بــه نگرانــی
صاحبان تجارت و صنایع اسلحه
ســازی در آمریــکا توجــه دارد.

...

عطوان:

جنگ آینده با اسرائیل دریایی است
رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی به دنبال
پس گرفتن زمین های کشورش از سفیدپوستان است

درمسیربرابری نژادی
کریلراماپوسارئیسجمهورجدیدآفریقایجنوبیازبرنامهدولتخودبرایپس
گرفتن زمینهایکشاورزیازسفیدپوستانوواگذاریآنهابهسیاهپوستان
این کشور خبر داد .قرار است در قالب این برنامه زمینهایی که طی قرنهای
گذشتهوحتیازسال 1600میالدیتوسطسفیدپوستانتصاحبشدهاست،
بدونپرداختغرامتبهآنهاضبطوبهسیاهپوستانواگذارشود.ویکههفته
گذشتهبهعنوانرئیسجمهورجدیدآفریقایجنوبیقسمیادکرد،قولداداین
مسئلهبهصورتکام ً
الموفقیتآمیزمدیریتشودوافزود:هیچکسنمیگوید
مابایدزمینهاراازمردمبگیریم،بلکهبایدمطمئنشویمآنهابهصورتکامالً
عادالنه و برابر به زمین و امنیت دسترسی دارند .راماپوسا قول داد این مسئله
آسیبیبهصنعتآفریقایجنوبیواردنخواهدکرد.باگذشتحدود 20سالاز
سرنگونیدولتآپارتایدونژادپرستیآفریقایجنوبی،حزبکنگرهملیآفریقابه
شدتتحتفشاراستتابهنابرابریهاینژادیدرمالکیتزمینهایاینکشور
پایاندهد.آفریقایجنوبی 50میلیوننفرجمعیتداردوبخشقابلتوجهی
از زمینهای این کشور تحت مالکیت سفیدپوستان است.بر اساس مطالعات
صورتگرفته79درصدجمعیتکشورآفریقایجنوبیراسیاهپوستانتشکیل
میدهند ،اما تنها 1.2درصد از زمینهای روستایی و شهری این کشور تحت
مالکیتسیاهپوستاناست.سفیدپوستانآفریقاییکهتنها 9درصدجمعیت
این کشور را تشکیل میدهند ،به طور مســتقیم  23.6درصد کل زمینهای
روستاییوکشاورزیو 11.4درصدزمینهایشهریرادراختیاردارند.

...

لبنان

...

اظهار نظر روز

کنایه نیویورک دیلی نیوز :ترامپ یک کلمه از  ۳۰۰میلیون اسلحه در خیابان ها سوال نکرد

موافقت ضمنی ترامپ با مســلح کردن معلمــان در فضای
این روزهای رسانه های آمریکا که به شدت علیه تیراندازی
های خونین در اماکن عمومی به ویژه در مدارس بسیج شده
اند ،بر خشم عمومی افزوده است.هرچند جریان قدرتمند
حامیآزادیاسلحهنیزبیکارننشستهوطرحهاییراباهدف
مقابله با خشونت های مسلحانه در آمریکا ارائه کرده است .
این جریان برخالف جنبش اعتراضی ضد اسلحه  ،بر هر چه
مسلح تر شدن جامعه تاکید دارد  .به عبارت دیگر حامیان در
تالش هستند با استفاده از فضای ضد اسلحه این روزهای
آمریکا  ،به بازار پر رونق فروش ســاح گرم  ،رونق بیشــتری
دهند  .گروهی از شهروندان آمریکایی نیز که به ظاهر از کنار
گذاشته شدن سالح یا استفاده درست از آن ناامید شده اند،
راهکاررادرمسلحترشدنافرادمیبینندتاحداقل،دربرابر
روان پریشان و جنایت کاران مســلح  ،قادر به دفاع از خود یا
بستگان شان باشــند  .اما این راه حل  ،جامعه خشونت زده
آمریکا را در گردابی از خشونت های گسترده تر فرو خواهد
برد  .حضور معلمان مسلح ســر کالس های درس  ،آرامش
و اطمینان دانش آموزان را بــرای تحصیل در محیطی امن
از بین خواهد بــرد و بر بروز حوادث تیرانــدازی تصادفی در
مدارسخواهدافزود.ضمناینکهحتیپادگانهایارتش
آمریکا نیز کــه افراد شــاغل در آن ها  ،تقریبا همگی مســلح
هستند از آسیب کشتارهای کور در امان نبوده است  .از این
رو بدل ساختن صدها هزار مدرسه و دبیرستان در شهرهای
بزرگ و کوچک آمریکا به پادگان های نظامی نیز به نظر نمی
رسد جامعه را از دور تسلسل خشونت و ناامنی برهاند .

روسیه از قطعنامه پیشنهادی درباره آتش بس در
سوریه حمایت کرد

تصاویر عبدا ...اوجاالن و بشار اسد کنار یکدیگر در عفرین

تحلیل روز

3

...
سوریه

ترکیه

موافقت اربیل با تحویل فرودگاههای
منطقه کردستان به بغداد

ادعایی درباره نامه محرمانه
"حریری" به آیتا« ...سیستانی»

خشم ترکیه از تصویب طرح نسل کشی
ارامنه در پارلمان هلند

افزایش تلفات غیرنظامیان در
حمالت ائتالف آمریکا به  841نفر

ســخنگوی دولــت عــراق از موافقــت اربیــل بــا
تحویل فرودگاههای اربیل و ســلیمانیه به بغداد
و پیشــرفت مذاکرات میــان دو طرف خبــر داد.
هماکنون بغداد و اربیل هر دو بــر آغاز گفتوگو
به عنوان تنها راه حل برای حل مشــکالت تأکید
میکنند اما بغــداد شــرط آن را ابطال آشــکار و
صریح نتیجه همهپرسی دانســته؛ موضوعی که
اربیــل هنــوز آن را رســما عملی نکــرده هرچند
اعــام کــرده کــه بــه رأی دادگاه عالــی و قانون
اساسی احترام میگذارد.

یــک روزنامه ســعودی مدعی شــد که نخســتوزیر
لبنــان دو نامه به مرجــع عالی قدر شــیعیان عراق و
همچنیننخستوزیراینکشوردربارهسفربرخیاز
فرماندهانگروههایبسیجمردمی(الحشدالشعبی)
به لبنان فرســتاده اســت.به نوشــته روزنامه الوطن
ســعدحریری در این نامههــا از آیتا ...سیســتانی و
العبادی خواســته اســت مانع از ورود ایــن نیروهابه
مناطــق لبنــان شــوند.به تازگــی قیــس الخزعلی،
دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق و اکرم الکعبی،
دبیرکلجنبشالنجبابهلبنانسفرکردهاند.

پارلمــان هلند طرحــی را بــه تصویب رســاند که
کشتار  1.5میلیون نفر از ارامنه در سال 1915
توســط عثمانی را نســل کشــی قلمداد می کند.
آنــکارا واکنــش خشــمگینانه ای به ایــن تصمیم
پارلمــان هلنــد نشــان داد .ارامنه تــاش زیادی
کرده اند تا کشتار  1915-1917ارامنه در دوره
امپراتوری عثمانی به رســمیت شناخته شود .آن
ها می گویند که طی آن ســال ها حدود یک و نیم
میلیون نفر کشــته شــده اند.اما ترکیــه می گوید
شمار قربانیان ترک و ارمنی ها برابر بوده است.

مرکز فرماندهی ائتــاف بینالمللی موســوم به
ضد داعش به رهبری آمریکا با اعالم کشته شدن
 116غیرنظامی در جریــان حمالت هوایی علیه
داعش در عراق و سوریه طی ماه اول سال ،2018
مدعی شــد از ابتــدای آغاز عملیاتهــای ائتالف
(آگوست )2016تا کنون 841غیرنظامی کشته
شدند.پنج شنبه نیز جنگنده های ائتالف آمریکا با
ارتکاب جنایتی جدید موجب کشته شدن 12نفر
از غیرنظامیان در محالت مسکونی منطقه هجین
واقع در حومه شرقی دیرالزور شدند.

ســردبیر روزنامــه فرامنطقــه ای «رای الیوم» در یادداشــتی
با عنوان «رویارویی آینده با اســرائیل عمدتا دریایی اســت تا
زمینی»،ازفشارهایداخلیوخارجیبرنتانیاهوبرایدست
یابی به راه حل سریعی با لبنان و اجتناب از وقوع جنگ خبر
داد و گفت :فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل به اغراق
گفته است که هواپیماهایشان در پنج ســال گذشته صد بار
خاک ســوریه را مورد حمله قــرار داده اند امــا نمیگوید این
حمالت مانع از رســیدن 150هزار موشــک به دست حزب
ا ...در جنوب لبنان و توسعه موشــکهای SAM 5نشده که
هواپیمای اف  16اسرائیل را برای اولین بار از زمان ورود آن
بهدستگاهنظامیدرسال 2000سرنگون کردند .نتانیاهو
همچنانازتوافقصادراتگازبامصرخوشحالاستکهیک
مشــکل مازاد بزرگ برای قاهره درست خواهد کرد که نمی
داندچگونهآنرابهبازارجهانیعرضهکند،امااگرجنگآغاز
شود،ممکناستاینخوشحالیموقتیباشدوموشکهای
حزب ا ...با فرود آمدن بر سکوهای گازی اسرائیل آن ها را به
کوهیازآتشمبدلکند.

...

خبرهای متفاوت
▪بازشدن پای ترامپ به فوتبال

تایمز44:ســناتور آمریکایی در نامهای بــه دونالد ترامپ،
از او درخواســت کردند که از نامزد شدن مشــترک آمریکا
با مکزیک و کانادا برای میزبانی جــام جهانی  ۲۰۲۶فیفا
حمایت کند .این در حالی است که ترامپ در آخرین اظهار
نظر خود کشورهای آفریقایی را "کشورهای کثیف" خواند
و این مســئله باعث شــد بین او و تیــم مذاکره کننــده برای
میزبانی آمریکا در جــام جهانی فاصله بیفتد ۳۲ .شــهر از
آمریکا ،کانادا و مکزیک برای نامزدی میزبانی جام جهانی
 ۲۰۲۶از سوی این کشورها انتخاب شدهاند.
▪ژنرال «خاص» در المپیک زمستانی

رویترز:ژنرال کیــم یونگ چول ،از مقام های تحریم شــده
کره شــمالی و معــاون رئیس کمیتــه مرکزی حــزب حاکم
کارگرقراراستدرراسهیئتیبلندپایهدرمراسماختتامیه
بازیهایالمپیکزمستانیدرکرهجنوبیحضورپیداکند.
این مقام تحریمشــده کره شــمالی قبال ریاســت اداره کل
شناسایی کرهشــمالی را بر عهده داشــت که آژانس عالی
اطالعاتی ارتش این کشور محســوب میشود؛ آژانسی که
کره جنوبی آن را مقصــر غرق یک ناو این کشــور می داند و
باعث کشته شدن  ۴۶تن شد.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09333816749

@ Khorasannewspaper

«مانی حقیقی» علیه سیاستزدگی و اشتباه تخممرغی« ۲میترا»!

13.3

بدونتوقفبا«بدونتوقف»!
برنامه چالشی و داغ «بدون توقف» با حضور
دکتر رحیمپور ازغذی در حالی به پایان رسید که
بحثهای داغ درباره «حجاب» در این برنامه مورد
توجهقرارگرفت.یکیازحاضراندرجلسات«بدون
توقف» با انتشار نتایج نظرسنجی در توئیتر خود
مدعی شد از میان بیش از  11هزار نفر  82درصد
به این برنامه رای «عالی» دادهاند .کاربری در این
خصوص نوشت« :برنامه خوبی بود ولی کاش در
جایی که بحث حجاب مطرح بود الاقل یک خانم
همحضورداشتتااظهارنظرکند».وکاربردیگری
نوشت« :مهمترین نقطه ضعف این برنامه حضور
افرادازیکطیففکریبود».

12.8
126.2

مانی حقیقی علیه سیاست زدگی
مـــانـــی حــقــیــقــی ،کـــه در
جشنواره برلین حاضر است
در نشست خبری فیلمش
وقتی بــا ســـواالت سیاسی
خبر نگاران خارجی مواجه
شد ،در اظهاراتی متفاوت و شجاعانه گفت« :چرا
فکر میکنید فیلمهای ایرانی برای شما یک جور
تور ایــران گــردی است که بیایید ببینید ما چقدر
قربانی هستیم؟ ...خواهش می کنم فیلم من را
فقط به عنوان یک اثر هنری ببینید .»...کاربری با
تحسینپاسخشجاعانهحقیقیبهسواالتسیاسی
خبرنگارانآننشست،نوشت«:مانیحقیقینشون
داد مرعوب جشنوارههای خارجی نیست و خیلی
مسلطوخوبحرفزد».وکاربردیگرینوشت«:نه
وطنفروشیکردونهسیاهنمایی.حقیقتروگفت».

64.4

11.3

گالیههاییکتولیدکنندهدردورهمی
گالیههای یک کارخانهدار
در دوره ــم ــی ســــوژه داغ
کاربران در فضای مجازی
شد.اینکارخانهدارکهبرای
پرسش و پاسخهای معمول
مهران مدیری به روی سن آمــده بــود با گالیه از
مدیری که چرا همیشه هنرمندان و ورزشکاران
مهمان شما هستند ،گفت« :خــوب اســت یک
کارخانهداروتولیدکنندهرابیاوریدتاازمشکالتشان
برای مردم بگویند ».کاربری در اینباره نوشت:
«تعطیلی واحدهای تولیدی در کشورمان درد
بزرگیاستکهبایدبهآنپرداختهشود».وکاربری
همباانتقادازاینفردنوشت«:برخیازهمینآقایان
محترماونقدرتولیداتکارخانهشانپاییناستکه
همانبهترتعطیلشوند».

حجاب؛ ســوغات بانوان فوتسالیســت روسیه
از ایران
تیم ملی فوتسال بانوان روسیه در ایران مقابل تیم
ملی فوتسال کشورمان به میدان رفت که در نهایت
یک پیروزی و یک شکست عایدشان شد .اما اتفاق
جالبوموردتوجهکاربراندرفضایمجازیاینبود
کهروسهادربازیدومباحجاباسالمیبهمیدان
آمدند .کاربری در این خصوص نوشت« :این همه
ادراک فرهنگی واقعا ستودنی است .باید به آنها
آفرین گفت ».و کاربری هم نوشت« :روسها با این
اقدامشاننشاندادندکهورزشباحجاباسالمی
هیچمحدودیتینیست».

15.7

انتقال اجساد سانحه هوایی با «اسکی»!
ویــدئــویــی ک ــه در فضای
مجازی با عنوان «انتقال
اجـــســـاد ســانــحــه هــوایــی
آســمــان بــا اســکــی» منتشر
شده با واکنش های زیادی
روبه رو شد.کاربری در این خصوص نوشته است:
«بهنظرماینکارکوهنوردانوامدادگرانفداکارانه
است .واقعا دل و جرئت میخواد ».و کاربر دیگری
نوشت«:واقعاتلخه.خانوادههایدرگذشتگانچی
میکشن.اجسادروتویکولهپشتیکردن!»

اشتباه تخممرغی « 2میترا»!
استوری جالب «میترا حجازیپور» شطرنجباز
کشورمان در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا
کرد.ایناستوریچتاوبافردیرانشانمیدهدکه
گویااورابا«میتراحجار»اشتباهگرفتهاست.حجاردر
تمرغآکندهاز
برنامهدورهمیباادعایاینکهگوش 
آنتیبیوتیکاست،ازمردمخواستکهمرغنخورندو
گویافردیکهبهنظرمیرسدیکتولیدکنندهاست،
میترا حجازیپور را با میترا حجار اشتباه گرفته و در
پیامی به او میگوید« :ایشاال بمیری ...چه کردی
با تولیدکنندههای بدبخت ...مرغداران به اندازه
کافی مشکل دارن ...ازت شکایت میکنم»...
کاربریباانتشاراین ُپستنوشت«:وایچقدرطرف
تعطیل بوده این دو تا رو با هم اشتباه گرفته .فقط
«میترا»شون مشترکه واال حجار کجا حجازیپور
کجا؟!»
CMYK

