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پسر تخم مرغی
نماد مبارزه با نژادپرستی شد
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تیراندازیدرهلند 3کشتهو 9زخمیبهجاگذاشت

تحلیل روز
شریک دزد و رفیق قافله در قتل
عام نیوزیلند!

صابر گل عنبری -جنایت تروریستی علیه
نمازگزاران در دو مسجد شهر کرایست چرچ
نیوزیلند در کنار هولناک بودن واقعه ،نکات
آموزندهوقابلتاملیداشت.ازسالمکردناولین
مقتول جنایت به قاتل  -قبل از شلیک  -و سپر
شدن پدر عراقی برای فرزندانش و نجات دادن
جان آن ها گرفته تا شجاعت مرد افغانی برای
تالشدرجلوگیریازکشتاربیشترنمازگزاران
وداستان جوان اردنی پناه برده به امنیت غرب
از خشونت خاورمیانه.این حادثه دهشتناک
الیههای عمیقتری را از رشد خزنده جریان
راستگرای افراطی و پوپولیستی در جوامع
اروپایی کنار زد که در تعدادی از کشورهای این
قاره به ارکان قدرت هم راه یافته و میرود که
بنیانهایتکثرگراییفرهنگیوسیاسیغربی
را دستخوش تغییر و عقبگرد کند .از طرفی ،در
میان واکنشها به این واقعه ،آن چه اما بیشتر
خندهداربودپیامتسلیتوهمدردینخستوزیر
اسرائیل به زبانهای مختلف از جمله فارسی و
عربی بود که از قضا برخالف ترامپ این حمله را
«تروریستی»توصیفکرد؛درحالیکه 19تناز
قربانیانجنایتدردومسجدآوارگانفلسطینی
بودند که نتانیاهو راههای بازگشت آنها را به
میهنشان مسدود کرده بود .در کنار آن هم،
نتانیاهودرانتخاباتآیندهکنستباافراطیترین
گروه راستگرا یعنی پیروان بــاروخ گلدشتاین
و مئیر کاهانا خاخام بنیان گذار جنبش کاخ
ائتالف کرده است؛ جنبشی که قبال هم توسط
خودتلآویوغیرقانونیاعالمشدهوفعالیتآنبه
شدتمورداعتراضاروپاییهابودهاست.نکته
جالبتر این جاست که باروخ گلدشتاین همان
پزشکی است که در فوریه سال 1994با سالح
خود  29نمازگزار مسلمان به صف ایستاده
در نماز صبح را در حرم ابراهیم پیامبر در شهر
الخلیل به شهادت رساند و ده ها نفر دیگر را هم
زخمیکرد.شریکدزدورفیققافله!

آزادی اجتماعات در پاریس محدود می شود

هلنددر وحشت

ساعت  ۱۰:۴۵صبح دوشنبه در
میدان « ۲۴اکتبر» شهر اوترخت
هلند ،در جریان تیراندازی به یک
«ت ــرام ــوا» در مــرکــز شــهــر ،چندین
شــهــرونــد ه ــدف تــیــرانــدازی قــرار
گرفتند .پلیس ایــن شهر میگوید
که انگیزه «تروریستی در این حمله
منتفی نیست ».به گزارش یورونیوز،
بنا بر اعــام یان فن زانــن ،شهردار
اوترخت در جریان این حمله سه نفر
کشته و  ۹نفر زخمی شدهاند .سه
تن دیگر از مجروحان نیز در شرایط
بحرانی به سر میبرند .پلیس هلند
نیز در پیامی توییتری خبر  ۳کشته
و  ۹زخمی این حادثه را تایید کرده
است .در پی این رویداد در کل شهر
 ۳۵۰هــزار نفری اوتــرخــت حالت
هشدارقرمز(باالترینوضعیتخطر)
اعــام شده اســت .تا لحظه نگارش
این گــزارش ،پلیس فرد مظنون را



دستگیر نکرده است اما در آخرین
اطالعرسانی خــود ،با انتشار یک
عکس،دربارۀمردی ۳۷سالۀمتولد
ترکیههشداردادهوازساکنانمنطقه
خواستهاستکهبهاونزدیکنشوند.
عکس منتشر شده از او ،چهار دقیقه
قبل از حمله توسط دوربینهای
مداربستۀ تراموا گرفته شده است.
نام این مرد «گوکمن تانیش» اعالم
شده است و احتمال داده میشود
که با خودرو از محل گریخته باشد.
درستقبلازاینتیراندازیمرگبار،

نیوزیلند



3

کارتونروز

عقبنشینیماکرونازدموکراسی
تنها یک روز پس از پایان «مناظره و گفت
وگوی بزرگ ملی» ،دولت فرانسه بر این
باوربودکهخشممعترضاندرهجدهمین
شنبه فروکش خواهد کرد .اما بر خالف
تصور ،پاریس و بسیاری از شهرهای
بــزرگ فرانسه ،شنبه گذشته ،شاهد
درگیریهای شدید میان معترضان و
نیروهای امنیتی و به آتش کشیده شدن
تعدادی ساختمان ،مغازه و خودرو بود.
حــاال پس از ایــن واقــعــه ،رئیس جمهور
فرانسهگفتهقصدداردازتجمعمعترضان
در برخی از اماکن حساس پاریس مانند
بــولــوار شانزلیزه جلوگیری کند .این
اظهارات ماکرون درســت نقطه مقابل
سخنانیاستکهاودر11اسفندامسال
بیان کرد .در آستانه شانزدهمین هفته
تظاهرات جلیقه زردها ،امانوئل ماکرون
درجریانگفتوگوبانمایندگانمنتخب
در منطقه بــوردو ،ممنوعیت ملی برای
تظاهرات را لغو کرد و گفت :ممنوعیت

یکخودرویرنویقرمزرنگدزدیده
میشودوپسازحادثه،دریکیدیگر
از خیابان های شهر در حالی که رها
شده بود ،یافت میشود .پیتر-یاب
آلبرسبرخ هماهنگ کننده پلیس
ضد تروریسم گفته است اکنون همه
تالشوهدفماایناستکهعامالن
تیراندازی را پیدا کنیم و این احتمال
وجود دارد که آن ها بیش از یک نفر
باشند .حملۀ هلند سه روز پس از
حملۀمرگبارنیوزیلندرویدادکه52
کشتهبهجاگذاشت.

هرگونه تظاهرات در همه جای فرانسه
هیچتاثیریندارد.حاالبهگزارش شبکه
رادیویی یوروپ  ،1رئیس دولت فرانسه
دربارهتظاهراتاخیربههمکارانشگفته
که«اینیکتظاهراتنیست،بلکهشورش
بود ...دولت باید از فرانسوی ها به ویژه
کسانی که کار می کنند در مقابل این
اراذلواوباشوهمدستانشانمحافظت
کند بنابراین می خواهم تظاهرات را در
شانز لیزه متوقف کنم ».شنبه گذشته،
معترضان با آجرهایی که از سنگفرش
خیابان کنده بودند ،به ویترین بوتیکها
و رستورانها و کافهها حمله کردند .دو
کیوسکروزنامهفروشیویککافهبهکلی
سوختند.آنهااجناسغارتیازمغازهها
را وسط خیابان روی تل آتش انداختند.
طی درگیریها در مرکز پاریس با بمب
دودزا ،سنگ و گاز اشــکآور دستکم
یازده نفر در آتشسوزی یا در کشمکش با
نیروهایپلیسزخمیشدند.



عربستان

اما و اگرهای محدودیت سالح در نیوزیلند

افشاگری عملیات سرکوب بن سلمان

در واکنش به ماجرای حمله تروریستی در کرایستچرچ،
کابینه دولت نیوزیلند تصمیم گرفت شرایط دسترسی به
اسلحه را سختترکند .حدود یک و نیم میلیون شهروند غیر
نظامی از جمعیت  5میلیون نفری نیوزیلند سالح گرم در
اختیار دارند .در این کشور ،حداقل سن برای گرفتن مجوز
سالح ۱۶سالوبرایگرفتنسالحنیمهخودکارنظامی۱۸
سالاست.فروشگاهسالح"گانسیتی"میگویدکهمتهماین
حملهازآنهااسلحهمیخریده،اماسالحقدرتمندیراکهدر
این تیراندازی استفاده کرده از آن ها نخریده است .اصالح
قوانین اسلحه در حالی کلید خــورده که البی های داخلی
اسلحهبرایمقابلهباتغییرقانونتالشمیکنند.

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که مقامهای آمریکایی
معتقدندولیعهدعربستانیکسالپیشازماجرایقتلجمال
خاشقچی مجوز کمپینی محرمانه را با هدف ساکت کردن
مخالفانازطرقمختلفنظیراستراقسمع،آدمربایی،بازداشت
تمحرمانه
وشکنجهشهروندانسعودیصادرکردهاست.عملیا 
سرکوب توسط اعضای تیم قتل خاشقچی در استانبول انجام
ش کشته شدن خاشقچی یکی از
شده بود .بر اساس این گزار 
بخشهایکمپینگستردهتریبودکهمحمدبنسلمان،ولیعهد
عربستانبرایساکتکردنمخالفانسعودیبهراهانداختهبود.
«گروه مداخله سریع» در ژوئن گذشته به حدی پر مشغله بوده
کهازولیعهدخواستهبودندبهاینتیمپاداشعیدفطربدهند.

واکنش کــارلــوس التــوف کارتونیست
برزیلی در ارتباط با رسانه های غالب
جهانی که از عباراتی چون مرد مسلح و
تیرانداز به جای تروریست برای افرادی
که عملیات تروریستی را در نیوزیلند
انجامدادنداستفادهمیکنند.

پیشخوانبینالملل

برزیل
سفر بولسونارو به آمریکا برای ائتالف با ترامپ

درحالیکهطیهفتههایگذشتهونزوئالشاهدتظاهراتبزرگ
وبحرانداخلیاست،رئیسجمهوربرزیلهمسایهجنوبیاین
کشور ،برایدیداربادونالدترامپوتحکیمائتالفمحافظهکار-
پوپولیستیبرایافزایشفشارهابرونزوئالواردواشنگتنشد.به
گزارشفرانسه،ژایربولسونارو،رئیسجمهوریراستافراطی
برزیلبههمراهششوزیرشراهیآمریکاشد.بولسوناروپساز
ورود در پیامی نوشت :پس از مدتها این اولین بار است که یک
رئیسجمهوربرزیلکهضدآمریکایینیست،بهواشنگتنمیآید.
این اولین سفر بولسونارو به خارج از برزیل برای یک نشست
دوجانبه،اززمانآغازریاستجمهوریدراولژانویهاست.اوماه
ژانویهدرنشستداووسشرکتکردهبود.

هفتهنامه«اکونومیست»بااینطرحجلد
به بالتکلیف ماندن سرنوشت بریتانیا و
برگزیتپرداختهاست.آنهمدرشرایطی
که نمایندگان مجلس عوام بریتانیا سه
شنبه هفته گذشته بــرای دومین بار با
اکثریت آرا به توافق برگزیت که ترزا می،
نخست وزیر این کشور با اتحادیه اروپا به
دستآوردهبودرایمنفیدادند.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جورابهاینجومیونمایشجدیدآقایشهردار!






4.9 M views

می رسد اینک بهار

5.9 M views

جوراب را برای باباها بذارید ،بمونه!

آخرین روزهای سال است و پیام هایی مثل «پاشو با
هر کی قهری بهش زنگ بزن»« ،هشدارهای امنیتی
پایان سال»« ،یاد درگذشتگان و جای خالی شون» و
چندین پیام دیگر در فضای مجازی در حال بازنشر
است اما در این میان خواندن شوخی های کاربران در
انتهای سال که لبخندی هم بر لب ها می نشاند خالی
از لطف نیست .کاربری نوشت« :لحظه تحویل سال نو
امسال قراره صدا و سیما شبکه یک آهنگ صبرایوب
رو برای مردم پخش کنه که بفهمن سال  98شوخی
نداره با کسی» کاربر دیگری نوشت« :خزترین شوخی
سال نو هم اینه که طرفو سه ساعت پیش دیدی ،بعد
ازتحویلسالمیخندهمیگهواااییهسالهندیدمت».

خبر قیمت نجومی جوراب در آستانه روز پدر هم
از خبرهای پر بازدید فضای مجازی بود .قیمت
شناور پنج تا  ۱۰۰هزار تومانی جوراب از جنوب تا
شمال تهران واکنش های زیادی را در بین کاربران
به همراه داشت.کاربری نوشت« :حتی با جوراب
هم دیگر نمیشود شوخی کرد من نمی دونم از این
به بعد روز پدر چی بخرم» کاربر دیگری نوشت:
« همین یک جفت جوراب رو بذارید برای پدرهای
طفلی بمونه ».کاربری هم نوشت« :چرا به جز
جوراب و عرق گیر پیشنهاد دیگه ای برای هدیه
روز مرد و روز پدر وجود نداره!»





4.6 M views

آقای شهردار لطفا خراب ترش نکن !
شهردار برازجان که در جلسه ای کارگران را روی زمین
نشانده و سوژه رسانهها شده بود بعد از فشار افکار
عمومی مجبور به عذرخواهی شد اما شهردار برای
این که نشان دهد رابطه خوبی با پاکبان ها دارد بعد
از ترتیب دادن جلسه ،ویدئویی از حضورش در بین
کارگران و پاکبانان شهرداری تهیه و در فضای مجازی
پخش کرد .ویدئویی که متاسفانه دست کمی از جلسه
قبلی ندارد و در آن پاکبان های مظلوم به صف شده و
به نفع شهردار شعار می دهند .کاربران اما بازهم این
عملکرد شهردار را نقد کردند و به آن واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :شهردار برای رفع و رجوع ِ
گند
کار قبلیش ،مراسمی به سبک کیم جونگ اون ترتیب
داده مثال من خیلی با کارگرای شهرداری رفیقم ».کاربر
دیگری نوشت« :آقای شهردار همین که عذرخواهی
کردیدوقولبدید دیگهتکرارنکنیدکافیهلطفا بااین
کارا خراب ترش نکنید».

4.1 M views

 215میلیون دالر پول بلیت ندادن؟
یکی از مشکالت شهر نیویورک که در حال اپیدمی
شدن است فرار از پرداخت هزینه مترو است.
به تازگی نیز فیلمی از راههای فرار نیویورکیها
از پرداخت هزینه بلیت مترو در فضای مجازی
پخش شد که در شرح آن آمده بود« :نپرداختن
هزینه سفر در متروی نیویورک طی سال گذشته
میالدی  ۲۱۵میلیون دالر خسارت روی دست
شهر گذاشته است ».کاربری نوشت« :مهد تمدن
مهد تمدن که میگن همین جاست؟ بابا اینا که یه
مشت شیادن!» کاربر دیگری نوشت« :این جا
همون جاییه که بعضیا به خصوص برخی سلبریتی
های بیسوادمون بزکش می کنن و دم از شعور و
فرهنگ باالی مردمش میزنن».



3.6 M views

سلبریتیهایسوءاستفادهگر!
صحبت هــای یک پزشک جــراح متخصص مغز
و اعصاب در یک برنامه تلویزیونی دربــاره
کالهبردار ی های برخی سلبریتی ها در فضای
مجازی با سوءاستفاده از احساسات مردم پخش
شد که با دیدنش بسیار شوکه خواهید شد .این
پزشک از پول های هنگفتی که برخی از سلبریتی
ها به اسم کمک به بیماران از مردم جمع آوری می
کنند پرده برداشت و گفت برخی از سلبریتی ها
با داشتن صفحاتی با چندین میلیون فالوئر اقدام
به این کار می کنند و برای خود کاسبی راه انداخته
اند .این جراح متخصص مغز و اعصاب در انتها
خطاب به مردم گفت« :هیچ عمل  60میلیونی و
هفتاد میلیونی نداریم مگر در موارد خاص که نیاز
به وسیله باشد و در بیمارستان خصوصی عمل
صورت بگیرد که برای کارهای خیرخواهانه که نیاز
به عمل در بیمارستان خصوصی نیست و کافیه هر
کس به نیازمندان اطراف خودش کمک کند».

3.8 M views

گریههای سرباز دلتنگ
فیلم احساسی اشک های یک سرباز که با شعر و
صدای یکی از هم خدمتی هایش توام شده بود از
پربازدیدهای فضای مجازی بود .هم خدمتی این
سرباز در بخشی از شعرش می خواند « :پرنده
در پرندک ناله کرده  /غم مادر مرا دیوانه کرده
 /الهی خیر نبینی سر گروهبان  /چــرا کردی
مرا هر شب نگهبان  /نوشتم نامه ای بر برگ
چایی  /کالفم میرم مادر کجایی» کاربری نوشت:
«نزدیک تعطیالت عیده و چقدر سخته برا اونایی
که سربازن توی تعطیالت توی پادگانن ».کاربر
دیگری نوشت« :سالمتی همه سربازا که این
روزها از خانوادشون دورن ».کاربری هم نوشت:
«دلتنگی این سرباز یه حقه اما سربازی رفتن
شوخی نداره و سربازی از آدم ،مرد می سازه».

