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درز اطالعات نشست شورای امنیت ملی انگلیس جنجال به پا کرد
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پیامدهای اختالف فزاینده بین آمریکا و
چین بر سر فعالیت شرکت هــواوی ،غول
مخابراتی چین در اروپـــا ،دامــن یکی از
مقامات ارشد بریتانیایی را گرفت.ترزا می
به دلیل فاش شدن اطالعات محرمانه و
سلب اطمینان از «گوین ویلیامسون» وزیر
دفاع بریتانیا ،وی را از سمتش برکنار کرد.
ویلیامسون به دلیل آن چه درز اطالعات
درباره ماجرای هواوی اعالم شده است،
برکنار شد.در این جلسه وزیران بریتانیایی
توافق کرده بودند که به شرکت ارتباطاتی
هــواوی چین دسترسی محدودی برای
کمک بــه توسعه شبکه نسل پنجم این
کشور داده شود.تصمیمی که به شدت
مورد انتقاد آمریکاست .ساعتی پس از این
برکناری ،ویلیامسون هرگونه همکاری و
دخالت در افشای اطالعات شورای امنیت
ملی ایــن کشور و ارتباط به عنوان منبع
افشای شرکت چینی هواوی را به شدت رد
کرد.پس از آن که روزنامه دیلی تلگراف
هفته گذشته گــزارش داد تــرزا می با
مشارکت شرکت مخابراتی هــواوی
در ایجاد زیرساخت نسل پنجم تلفن
همراه ایــن کشور ،به رغــم مخالفت
وزیران کابینه از جمله جاوید،
ویــلــیــامــســون ،هــانــت
و چــنــد تـــن دیــگــر
مــوافــقــت کـــرده
است ،تحقیقاتی
در خ ــص ــوص
چــگــونــگــی درز
ایـــن اطــاعــات
امــنــیــتــی آغـــاز
شد.اکنون این
زمــــزمــــه وجــــود
دارد وزیـــر دفــاع
پیشین بریتانیا

پیام های  7گانه البغدادی
«ابوبکر البغدادی» ،سرکرده گــروه تروریستی
داعش ،شامگاه دوشنبه گذشته و بعد از گذشت
پنج ســال از ظهور علنی خــود در مسجد جامع
النوری شهر «موصل» که طی آن ،از آغاز «خالفت»
این گروه تروریستی خبر داد ،بار دیگر در رسانهها
دیــده شد.البغدادی در این ویدئوی18دقیقه
ای چاق شده بود و این نشانی از بیتحرکی او به
دالیل امنیتی است .در کنار البغدادی یک سالح
کالشینکف با کالیبر  67به چشم میخورد که در
عراقآنرابهنام"بنالدن"میشناسند.بعیداست
که انتخاب این سالح و نمایش آن به این شکل
بیمعنا باشد.شکل و شیوه سخنرانی البغدادی
درژوئیهسال 2014برباالیمنبرمسجدتاریخی
نور موصل و در جمعی گسترده متناسب با شرایط
داعشدرآنبازهزمانییعنیاوجسلطهسرزمینی
آن بود .اکنون هم سخنرانی "نشسته" و "بر روی
زمین" و در "جمعی محدود" متناسب وضعیت
کنونی این گــروه است و این خود شرح حالی از
دیــروز و امــروز داعــش اســت.بــه احتمال خیلی
زیاد این ویدئو در بازه زمانی  23تا  31فروردین
ضبط شده اســت .یعنی یک روز بعد از کودتا در
سودان تا یک روز قبل از انفجارهای تروریستی در
سریالنکا.گفتههایالبغدادیدربارهاینانفجارها
صداگذاریاستوبعدااضافهشدهاستوبخشیاز
ویدئونیست.ایننشانمیدهدکهاینانفجارهابه
وسیله"گرگهایتنها"یداعشیانجامشدهاست
که ضرورتا ارتباطی با هسته تشکیالتی مرکزی
ندارند .از این رو ،البغدادی هم اطالع پیشینی از
آن نداشته است که اگر اطالع داشت صبر میکرد
تا این عملیاتهای تروریستی انجام شود و سپس
ظاهر میشد" .امت اسالم"" ،امت صلیب"" ،شبه
جزیره محمد (ص)"" ،آل سلول" (آل سعود) کلید
واژههای این خطابه هستند .خطابه دو روز پیش
خلیفه خودخوانده داعــش میتواند حامل این
پیامها باشد1 :ـ این ویدئو در وهله نخست حامل
اینپیاماستکهویزندهاستوخواستاینگونه
به شایعات درباره کشته شدن ،دستگیری و فرار
خود پایان دهد .البته مخاطب این پیام او در درجه
نخست خود نیروها و هواداران داعش هستند که
البغدادی الزم دیده است با توجه به شکستهای
متوالیاینگروه،خودرانشاندهدتاروحیهآنهارا
تقویتکند.درکنارآنهمهدفمهمدیگردرواقع
واکنش به طیفی از خود داعشیان است که مدتی
است به دنبال ظهور نداشتن رسانهای البغدادی
بحث غیر مشروع بــودن خالفتش را پیش می
کشیدند و زیر سوال میبردند و گسترش این نگاه
یک نوع خطر جدی برای آینده گروه و "خالفت"
خودالبغدادیبود.ازاینرویکپیامدیگراینظهور
رسانهایتاکیدبر"مشروعیتخالفتخودخوانده"
خود است2 .ـ البغدادی با گفتن این که "ما مامور
بهجهادهستیمنهپیروزی"بهشکستهایداعش
اذعان و از این طریق تالش کرد که نیروهای این
گروهرابهادامهجنگصرفنظرازنتیجهآنترغیب
کند3.ـبانامبردنازافرادمختلفیازامراونیروهای
گروه از کشورهای مختلف خواست حرکت خود
را جهانی و پرطرفدار معرفی کند و اعالم بیعت
گروهیبهتازگیدربورکینافاسوومالیباداعش،
این پیام را داشت که این گروه با وجود شکستها
در حال گسترش است4 .ـ این ظهور البغدادی
میتواند آغازگر مرحله جدیدی باشد که وی از آن
به عنوان "نبرد فرسایشی" در همه ابعاد انسانی،
نظامی و اقتصادی یاد کرد .ابــزار داعش در این
نبرد"گرگهایتنها"هستند.ازاینرو،پیشبینی
میشود که در آینده این دست عملیاتها افزایش
چشمگیریداشتهباشد.خودخلیفهخودخوانده
داعش هم در این نوار ویدئویی تهدید میکند که
دوره پس از شکست در باغوز متفاوت خواهد بود.
5ـ در هنگام تحویل گزارشهایی از ایالتهای
خودخوانده داعش در قالب جزوه به البغدادی،
ظهور ایالت ترکیه خودنمایی میکند .همین
اقدام گمانههایی را مطرح کرده است که ترکیه
هدف بعدی عملیاتهای این گروه است .با توجه
بهشرایطکنونیخاصترکیه،ایناقدامالبغدادی
قابلتوجهاست6.ـپایاندادنبهسیطرهداعشبر
زمینبهمعنایپایاناینگروهنیستوفعالدرسایه
اوضاعنابهسامانمنطقهوآفریقاشرایطمساعدی
برایفعالیتآنوجودداردوهمچنانبهعنوانیک
بازیگر مخرب و لو کوچکتر از قبل مطرح خواهد
بود7 .ـ البغدادی بر خالف رهبران القاعده هیچ
اشارهایبهفلسطینومسجداالقصیوقدسنکرد
وتنهابهپیروزینتانیاهودرانتخاباتاشارهکرد.
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طالبان فراخوان آتش بس لویه جرگه را رد کرد

صلح؛تنهارویکاغذ

گـــروه بین الملل« -کــشــور مــن سخت بیمار
است آزارش مده /زخم ها دارد ،نمک بر زخم آن
کمتر فشان» ایــن بخشی از شعری منتسب به
شاعری به نام «خلیلی» بود که ابیات آن روی چند
بنر در سالن نشست سه روزه لویه جرگه مشورتی
صلح در کابل نصب شده بود .اما آیا این نشست با
حضور 3200نمایندهازسراسرافغانستانتوانست
مرهمیبرتنبیماروپرزخماینکشورباشدیادست
کم راهی برای آن پیدا کند؟ این طور به نظر نمی
رسد .لویه جرگه با صدور قطعنامهای در  ۲۳ماده و
درخواست «آتش بس فوری» به کار خود پایان داد.
اما بالفاصله طالبان درخواست صلح برای آتش
بس در ماه رمضان را رد کرد.در این قطعنامه ،از
طرفهای درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح
افغانستان خواسته شده بود تا با «تفاهم و تشریک
مساعی ،زمینه گشایش دفتر سیاسی طالبان در
افغانستان را فراهم کنند» همچنین ،خطاب به
طالبان گفته شد که «به صدای کتله عظیم مردم
که از گوشه و کنار افغانستان نمایندگی میکنند،
گوش دهند ،دست از دشمنی بردارند و در عمران
و آبادی وطن خود سهیم شوند .جنگ برنده ندارد و
صلحبازنده».اشرفغنی،رئیسجمهورافغانستان
نیزبرایاثباتحسننیتخودگفت«:جنگکردیم
گاهی پیروز شدیم و گاهی پیروز شدید و گاهی
شکست خوردیم و گاهی شکست خوردید .بیایید
در ماه رمضان یک خوشحالی دیگر برای مردم به
وجود بیاوریم( .من) برای نشان دادن حسن نیت

و حرکت دوستانه  ۱۷۵زندانی طالبان را آزاد
میکنم».ظفرشاه رویی ،یکی از خبرنگاران افغان
در صفحه فیس بوکش نوشته« :اعضای جرگه
برای آزادی ۱۷۵زندانی طالبان چقدر خوشحال
شدند و برای این تصمیم ،از رئیسجمهور خیلی
زیاد تشکر کردند .نمیدانستم که اکثریت حامی
طالبان بودهاند ».عبد رب الرسول سیاف که از
سویمحمداشرفغنیبهعنوانرئیسلویهجرگه
منصوب شده بود در نطق اختتامیه این نشست
خواستار تشکیل مجمعی از علما برای بررسی و
تحلیل قرائتهای متفاوت از مسائل دینی و رفع
این اختالفات شد و در سخنانی بدیهی تاکید
کرد که اختالف دیدگاه اساسی میان طالبان و
مردم را «همین قرائتهای متفاوت دینی تشکیل
م ـیدهــد ».همزمان با ایــن تــحــوالت ،ششمین
دور گفتوگوهای نماینده آمریکا با طالبان در
دوحه قطر نیز آغاز شده است .زلمی خلیلزاد،
نماینده ویژه آمریکا دیروز در افتتاحیه این دور از
مذاکرات صلح ،از طالبان خواسته است سالح
خود را زمین بگذارند .ذبیحا ...مجاهد ،سخنگوی
طالبان نــیــز ،در پیامی توئیتری درخــواســت
آتشبس را رد کرد و گفت «خلیل زاد باید ایده به
زمین ماندن سالح های مان را فراموش کند» او
همچنین گفت بهتر است خلیلزاد به جای چنین
«خیالپردازیهایی» از دولت آمریکا بخواهد از
اعمال خشونت در افغانستان و حمایت از دولت در
حال «فروپاشی» این کشور دست بردارد.

که روز چهارشنبه از سمت خــود برکنار
شد ،ممکن است به اتهام افشای اطالعات
محرمانه زندانی شود .در واقع ویلیامسون
قربانی جدال بین آمریکا و چین در عرصه
اروپــا بر سر ادامــه فعالیت شرکت هواوی
در کشورهای اروپایی شد.دولت ترامپ
به بهانه های مختلف از جمله تهدیدات
امنیتی ،فــشــارهــای فــزایــنــده ای را به
متحدان اروپــایــی خــود بــرای جلوگیری
از ادامــه فعالیت شرکت «هــواوی» در این
کشورها وارد کرده است.با این حال این
خواسته آمریکا با مخالفت های جدی در
برخی کشورها مانند آلمان مواجه شده و
برخی کشورها مانند بریتانیا نیز به طور نه
چندان آشکار خواهان ادامه همکاری با این
شرکت چینی در زمینه مخابرات نسل پنجم
هستند.استفاده از محصوالت مخابراتی
و ارتــبــاطــاتــی ایــن شــرکــت در ســالهــای
اخیر نگرانیهای امنیتی را در
آمریکا برانگیخته و هر دو
دولــــت اوبـــامـــا و تــرامــپ
از کــشــورهــای اروپــایــی
خواسته اند که استفاده
از محصوالت هـــواوی را
محدود کنند .از نگاه چینی
ها ،مهمترین انگیزه آمریکا
بــرای متهم کــردن هواوی
به جاسوسی و درخواست
ایــن کشور بــرای کاهش
یا قطع فعالیت هــای آن
از جمله در اروپـــا ،حفظ
منافع شرکتهای رقیب
آمریکایی و جلوگیری از
نفوذ محصوالت هــواوی در
بــازارهــای آمریکا ،اروپــا و به
طور کلی کشورهای غربی
است.

نانسی پلوسی وزیر دادگستری آمریکا را "دروغگو" و مجرم خواند

جدال بازرس ودادستان برسرترامپ

پادشاه 66ساله تایلند با معشوقه اش،
ژنرال سوتیدا آیودیا ازدواج کرد .پادشاه
قبال سه بار ازدواج کرده و طالق گرفته
است و چند فرزند دارد.سوتیدای ۴۰
سالهنیزکهرئيسبخشمحافظتپادشاه
تایلنداست،قبلازاینبهعنوانمهماندار
شرکتهوایی ThaiAirwaysکارمیکرد
وسپسبهعنوانفرماندهمحافظانولیعهد
تایلند گماشته شد.تصویری ازپادشاه
تایلند که در حال ریختن آب مقدس بر
سر ملکه سوتیداست درفضای مجازی
جنجالسازشد.

...

توییت روز

برنی سندرز :خبر بد این که کنگره
نتوانست جلوی وتــوی پایان دخالت
آمریکا در جنگ یمن را بگیرد.خبر
خوب این که بعد از  45سال کنگره دارد
حق خود درباره جنگ را بر می گرداند.
بــا دوســتــان همفکر در هــر دو حــزب
موضوع را دنبال می کنیم که دولت
نتواند از قوانین بــرای ورود به جنگ
بهره برداری ابزاری کند.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

بوسه پرحاشیه یک نماینده و مبارزه انقالبی با گران فروشی


پایان تحقیقات  22ماهه بازرس مولر و انتشار
هــمــراه بــا سانسور گـــزارش  448صفحه ای
او توسط دادستان که رابطه کــارزار ترامپ با
روسیهدرسال 2016راتاییدنمیکند،بهمعنای
دست کشیدن دموکرات ها از این پرونده نیست.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج
شنبه بدون شرکت ویلیام بار ،وزیر دادگستری
اینکشور(کهازاودعوتشدهبود)تشکیلجلسه
داد .جلسه ای که در آن نانسی پلوسی ،رئیس
مجلس نمایندگان ویلیام بار را متهم به «دروغ
گویی» کرد و گفت« :او (دربــاره گزارش بازرس
ویژه تماس با روسیه) به کنگره دروغ گفته است.
هر کس دیگری که مرتکب این کار می شد  ،مجرم
شناخته می شد» .ویلیام بار که از سوی دونالد
ترامپ به این پست منصوب شده است ،پیش از

این در  ۱۸آوریل بخشهایی از گزارش بازرس
مولررامنتشرکردهبود.اوادعاکردهبودکهانتشار
کامل گــزارش ممکن نیست زیــرا بخشهایی
از آن حاوی اطالعات حساس است .در همین
حال ،جری نادلر ،رئیس کمیته قضایی مجلس
نمایندگان نیز ویلیام بــار را به خوشخدمتی
به ترامپ متهم کــرد .نادلر گفت ترامپ همه
تالش خود را به کار بسته تا حق نظارت کنگره
بر تصمیمهای او را مخدوش کند .دموکراتها
در تالشند تا با فشار از سوی مجلس نمایندگان
که در آن اکثریت را در اختیار دارنــد ،همچنین
با جمعآوری اطالعات دربارۀ وضعیت مالیاتی
ترامپ و فعالیتهای مرتبط با کسب و کار او ،از
نامزدی او برای دور دوم ریاست جمهوری آمریکا
خودداری کنند و او را از کاخ سفید دور نگه دارند.



2.2 M views

بــاراک اوباما و همسرش میشل اوباما در تهیه
سریالی بــرای نتفلیکس شرکت میکنند.
شخصیت محوری این سریال جانشین اوباما
در مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده است:
دونالدترامپ.اینسریالویدئوییقراراستبرپایه
کتابمعروف"ریسکپنجم"نوشتهمایکللوئیس
ساخته شود .کتاب تحقیقی و انتقادی نویسنده
پرطرفدارآمریکاییدربارهخطاهاوخرابکاریهای
آشکار و پنهان در سه وزارتخانه انرژی ،کشاورزی
و تجارت پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ
در کاخ سفید است.کتاب سعی کرده ترامپ را
شخصیتی ناآگاه ،غیرمسئول و بیثبات ترسیم
کند .بنا به مستندات کتاب ،ترامپ که خود را

"عقلکل"میداند،درواقعنهخودشاهلتحقیق
و مطالعه است و نه به نظر کارشناسان و مشاوران
خوداهمیتیمیدهد.باراکاوباماوهمسرشدر
می ۲۰۱۸حقتهیهفیل مازرویکتابافشاگرانه
مایکل لوئیس را خریداری کرده و برای این کار
شرکتیهمتأسیسکردهاند.بهگفتهنتفلیکس
رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده و همسرش
مایل هستند به تهیه مجموعهای از فیلمهای
افشاگرانه با مضامین تاریخ معاصر آمریکا دست
بزنند.یکی از این پروژهها تهیه فیلمی دربــاره
فردریک داگــاس اســت؛ یک بــرده پیشین که
در برانداختن بــردهداری در آمریکا به مبارزهای
گستردهدستزد.

2.6 M views

مبارزه انقالبی با گران فروشی
در چند روز اخیر که التهاب بازار همچنان ادامه
دارد ویدئویی دست به دست می شود که نحوه
مبارزه جدی با گران فروشی در اوایل انقالب
اسالمی را روایت می کند .در این ویدئو ماموری
مشاهده می شود که در برخورد با یک میوه
فروش متخلف ،اجناسش را به قیمت بسیار
ناچیزی به حراج گذاشته است و در ادامه راوی
مستند می گوید مامور دادگاه ویژه امور صنفی
در مرحله اول به گران فروشان تذکر می دهد
اما با تکرار گران فروشی مجازاتی مانند شالق در
مأل عام در انتظار متخلف است .کاربر ی نوشته:
«در عین حال که چنین مجازاتی خوبه اما باید
بررسی بشه که مثال شالق زدن در مأل عام اصال
قانونیه؟»



خبر متفاوت

اوبامادربارهترامپسریالمیسازد!



جراحت بین راهی شیر ایرانی!

2.1 M views

فرار از زندان به سبک برزیلی

هیرمان ،شیر نر ایرانی ،وارد تهران شد تا
ایــران پس از  ۸۰سال مجددا میزبان این
گونه بومی خــود باشد .ایــن شیر که از باغ
وحش بریستول انگلیس به تهران آمده هنوز
نرسیده حاشیه ساز شده است در تصویری که
از این شیر منتشر شده چند زخم روی صورت
او دیده می شود ،در عین حال که این زخمها
در تصویر منتشر شده از باغوحش بریستول
دیده نمیشود .کاربری در این باره نوشته:
«این شیر در حال انقراضه و باید بیشتر از این
بهش رسیدگی کنن ».کاربر دیگری هم نوشته:
«البته این حیوان وحشیه و ممکنه از روی خوی
وحشی بودنش خودشو زخمی کرده باشه .نمی
تونیم همین جوری حکم بدیم که از روی غفلت
مسئوالن زخمی شده».

«زندانیان برزیلی ،با خواندن یک کتاب و نوشتن
برداشت خود از کتاب می توانند چهار روز از
مدت زمان حبس خود کم کنند!» این مطلبی
استکهسوسنحسنیدخت،گویندهشبکهخبر
در صفحه اینستاگرامی خود گذاشته که بازتاب
زیادی هم داشته است .کاربری نوشته« :جالبه
که ما هم بررسی کنیم و ببینیم کتاب خوندن
چه اثری روی زندانی ها داشته .اگر نتیجه خوبی
داشته این روش رو پیاده سازی کنیم».کاربر
دیگری نوشت  :بهترین روش مقابله با ناهنجاری
ها ایجابی است نه سلبی .کتابخانههایی هم در
سراسر لس آنجلس هست که بچهها میتوانند
شهریه عقبافتادهشان را در آن ها با خواندن
کتاب کاهش دهند .هر یک ساعت مطالعه پنج
دالر از بدهی شان کم میکند».





2.8 M views

بوسه پرحاشیه یک نماینده!
تصویری از یک نماینده مجلس در جلسه ای
منتشر شد که حسابی حاشیه ساز شد .ماجرا از
اینقراراستکهوقتیعبدالرضاعزیزی،نماینده
شیروان مقابل حاضران قرار گرفت تابلویی
را برای رونمایی روی صحنه آوردند که کنار آن
تصویری از عبدالرضا رحمانی فضلی گذاشته
شده بود و آقای نماینده بعد از رونمایی خم شد
و تصویر وزیر کشور را بوسید.کاربر ی نوشته:
« چنین مجلسی چگونه می تواند در راس امور
باشد و به وظایفی مانند رای اعتماد به وزرا تذکر
و ...به درستی عمل کند و یک بازوی نظارتی بر
دولت باشد؟»! کاربر دیگری هم نوشته« :قطعا
نمایندگان واقعی هم در این مجلس هستند اما
ی این نماینده
به نظر می رسه چون دوران نمایندگ 
محترم داره تموم می شه باید یه جوری آینده
خودشون رو تضمین کنن دیگه!»

2.8 M views

2.7 M views

شعارهای نژادپرستانه در ورزشگاه!

تقدیر از معلم کوچک ترین مدرسه جهان

حاشیه های بازی پرسپولیس و تراکتور تمام
شدنی نیست .در جدیدترین ویدئویی که از
چند به اصطالح هوادار تراکتورسازی منتشر
شده تعداد معدودی از تماشاگرها شعارهای
نژادپرستانه ای سر می دهند که واکنش
کاربران زیادی را به دنبال داشته است .کاربری
نوشته« :گول نخوریم .اینا عده ای هستند
که می خوان جو روانی جامعه رو به هم بریزن
و موجب چند دستگی در کشور بشن ».کاربر
دیگری هم نوشته« :البته فقط نمیشه به این
آدم ها گیر داد .وقتی بعضی از ما نژادهای دیگه
کشورمون رو مسخره می کنیم چه انتظاری می
تونیم داشته باشیم از این تماشاگر ها؟!»

«تقدیر استاندار گیالن از معلم مدرسه یک
نفره» ماجرا از این قرار است که مصطفی ساالری
استاندار گیالن در روز معلم ،از کوچک ترین
مدرسه گیالن در روستای «تنبو»ی شهرستان
تالش که یک دانش آموز دارد ،بازدید و از معلم
این مدرسه تقدیر کرد .روستای تنبو 18،خانوار
و فقط  42نفر جمعیت دارد و شکور قاسمی،
معلم این مدرسه هرروز مسیر  45دقیقه ای را
با موتورسیکلت می پیماید تا به مدرسه برسد.
کاربری نوشته« :واقعا از این معلم باید تقدیر
کرد .معلمی که چند سال بدون هیچ بهانه ای
مسیریطوالنیرامیآیدتایکدانشآموزروستا
بی سواد نمونه واقعا فداکاره».

