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تحلیل روز
نمایش ویرانی «معامله قرن»

دکترحامدرحیم پور-پرتاب700موشک
توسط مقاومت به سرزمینهای اشغالی که
دامنه آن به شکلی تاریخی تا بندر اشــدود و
حتی نزدیکی نیروگاه هستهای دیمونا نیز
رسید،رژیمصهیونیستیرامجبوربهپذیرفتن
آتشبس در کوتاهترین زمــان ممکن کرد.
دربارهاینجنگدوروزههزارانخطمیتوان
نوشت اما تاثیرش را در معامله قرن ،معامله
ای که میخواهد «اسرائیل بزرگ» را از نیل
تافرات بسط دهد،نمی توان نادیده گرفت.
به هر ترتیب جنگ دو روزه سبب ارتقای
موقعیت دوگ ــروه حماس وجهاد اسالمی
دربرابرفتح وتشکیالت خودگردان بود  ،آن
هم درشرایطی که تیم ترامپ امیدوار بودند
زمینه فکری و بسترالزم برای اعالم معامله
قرن را فراهم وتسهیل کنند ،اما این نمایش
48ساعتهگروههایمقاومت،یکوزنکشی
معنادار برای ویران سازی معامله قرن وموج
واکنشسنگینتردرروزهاوهفتههایبعدبه
همراهخواهدداشت.همچنینپیروزیگروه
هایمقاومتباعثقوتقلب مخالفانطرح
معاملهقرندراردنکهبهتازگیروابطخودرا
باعراقوکویتتحکیمکردهوازمحوراسرائیل
ـ عربستان فاصله گرفته،شده است.حاال به
نظر می رسد کوشنر معامله قرن را که گفته
بود پس از عید فطر رونمایی می کند،به بهانه
جدید دیگری،مجدد آن رابه تعلیق بیندازد
ودورتعلیق ها ،آن قدر تکرار شود که دیگر
به مقطع انتخابات سال آینده آمریکا منتقل
شود وعمال طرح پرطمطراق وپرهزینه ای که
بسیاری روی آن امیدداشته اندوبا چندین
موج سنگین حمایت ترامپ(شامل اعالم
بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و
نشست ورشو و الحاق جوالن به عنوان خاک
اسرائیل ) همراه شده بود ،خود پاشنه آشیل
ترامپبهنفعرقیبدموکرات یعنیجوبایدن
یابرنیسندرزشود.

نتایج انتخابات شهرداری استانبول به درخواست اردوغان باطل اعالم شد
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نبی شریفی
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رجبطیباردوغان،روزهاینزدیکبهانتخابات
شهرداریهاو شورایشهر بهطرفدارانشگفته
بود «هرکه استانبول را ببرد ،ترکیه را می برد».
رئیس جمهور ترکیه که خود در دهه نود میالدی
پله های ترقی در سیاست را پس از رسیدن به
شهرداریاستانبولطیکردهبود،براینشاندن
هم حزبی اش «بینالی ییلدریم» براین جایگاه از
هیچ تالشی فروگذار نکرد .برای همین ،یک ماه
ماندهبهانتخاباتشهرداریها،هنگامیکهیک
ساختمان در استانبول فرو ریخت اردوغان خود
را به این شهر رساند و زیر تابوت یکی از قربانیان
را گرفت و با خانواده آن ها ابراز همدردی کرد
اما بر خالف خواسته اردوغان« ،اکرم اماماغلو»،
کاندیدای حــزب اپوزیسیون جمهوری خواه
خلق از «ائتالف ملت» پیروز انتخابات در این
شهر تاریخی شد .پس از آن بود که حزب عدالت
و توسعه با محوریت شخص اردوغان درخواست
ابطال نتیجه انتخابات ایــن شهر را به کمیته
انتخاباتارائهکرد.دلیلآنهماینبودکه«برخی
اعضای کمیسیونهای محلی انتخابات جزو
کارکنان دولت نبودهاند» حاال ،با گذشت پنج
هفته سرانجام شورای عالی انتخابات ترکیه زیر
فشار شدید حزب حاکم عدالت و توسعه ،با هفت
رای موافق و چهار رای مخالف نتیجه انتخابات
استانبول را باطل اعــام و دستور برگزاری

انتخاباتمجددشهرداریاینشهرراصادرکرد.
پس از آن رئیس جمهور ترکیه با سرخوشی تمام
در مصاحبه ای گفت« :ما این تصمیم را به عنوان
بهترین اقدامی تلقی میکنیم که عزم ما برای
حل مشکالت در چارچوب دموکراسی و قانون
را نشان میدهد ».اما« ،اونورسال آدیگوزل»،
معاون دبیر حزب جمهوری خواه خلق ،دیروز در
توئیتی نوشت« :نظامی که اراده مردم را با یک
فرمان نقض می کند و قانون را نادیده می گیرد
نهدموکراتیکاست،نهمشروع.بلکهدیکتاتوری
محضاست».حاالانتخاباتمجدددرحالی23
ژوئنبرگزارخواهدشدکه بهنظرنمیرسدحزب
عدالت و توسعه که در قالب «ائتالف جمهور» با
حزب راست افراطی «حرکت ملی» درانتخابات
حضور داشت ،به راحتی از استانبول به عنوان
آخرین سنگر عقب نشینی کند .هرچند این
ائتالفدرانتخاباتاخیر ۵۱درصدآرارابهدست
آورد ،اما نتایج در آنکارا ،ازمیر و آنتالیا را نیز به
احزاب اپوزیسیون واگذار کرده است .حاال باید
منتظر دور دوم انتخابات استانبول ماند و دید که
اردوغان با رای یا با اعمال قدرت نتیجه را به نام
حزبشمیکندیاخیر؟آنهمدرشرایطیکهاین
حزبپیروزیانتخاباتیشششهردارمنتخباز
«حزبدموکراتیکخلقها»درمناطقکردنشین
را به رسمیت نشناخت و نامزدهای رده دوم در
فهرست اسامی برندگان آرا از حزب حاکم را به
عنوانشهرداراینمناطقبرگزیدهاست.

3

گوایدو قربانی
سازمان سیا می شود؟

...

جزئیات توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و مقاومت نشان داد

نمای روز

شکست ننگیندرکارنامه نتانیاهو

رژیم صهیونیستی با تَن دادن به آتش بس در نوار
غزه و پذیرش توافق با گروه های مقاومت  ،ضمن
صحه گــذاردن بر قــدرت روزاف ــزون مقاومت در
واقع خود را از آتش جهنمی که مقاومت برای آن
تدارک دیده بود ،نجات داد .از جمله مهمترین
بندهای توافق آتشبس میان رژیم صهیونیستی
و مقاومت فلسطین افزایش مسافت مجاز برای
ماهیگیری فلسطینیان در آبهــای غزه به ۱۵
مــایــل ،افــزایــش مــیــزان سوخت ارســالــی بــرای
فعالیت نیروگاه تولید بــرق غــزه به ویــژه در ماه
مبارک رمضان ،تسهیل واردات کاال به غزه یا
صــادرات کاالهای ایــن منطقه به خــارج است.
همچنین در توافق حاصل شده بر ضرورت توقف
تیراندازی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به
سمت شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت
آمیزبازگشتهفتگیدرمرزهایغزهتاکیدواعالم
شده که در صورت نقض این بند ،هرگونه توافقی
باطل و لغو خواهد شد و در صــورت تیراندازی
به سمت تظاهرات کنندگان ،تمامی اهــداف
صهیونیستی در تیررس مقاومت خواهد بود.
به موجب ایــن تــوافــق ،رژیــم صهیونیستی حق
تــرور رهبران فلسطینی اعم از فعاالن سیاسی
یا نظامی را نیز نــدارد.درواقــع این توافق یعنی
رسوایی برای نتانیاهو که در انتخابات پارلمانی
رای باالیی کسب کرد تا موضع اش راقوی تر کند و
دستاوردهای بیشتری درتقابل با فلسطینی ها به
دست آورد اما حاالبا این عقب نشینی ،عجز گنبد

بیلبوردی در یکی از خیابانهای لندن
که روی آن نوشته شده «اسرائیل بازهم
کودککشی میکند ،آخر هفته خوبی
داشته باشید».

امنیتی و فقدان توانایی وی در برقراری امنیت
برای شهرک نشین ها به طور واضحی به اثبات
رسید .منابع مصری اعالم کردند که گروههای
فلسطینی حتی برای نخستین بار شرطی دیگر را
نیز به توافق آتشبس در غزه افزودهاند که عبارت
اســت از توقف تدابیر امنیتی و تــجــاوزات رژیم
صهیونیستی علیه ساکنان کرانه باختری و قدس
اشغالی و ارائه تسهیالتی به اسرای فلسطینی در
زندانهای رژیم صهیونیستی .شبکه عبریزبان
«کان» نیز اعالم کرد« :بنیامین نتانیاهو ،با ورود
 ۳۰میلیون دالر کمک مالی قطر به غزه به منظور
توافق آتشبس موافقت کــرده اســت .از جمله
دیگر بندهای توافقنامه ،پایبندی حماس به
کنترلفعالیتهایجنبشجهاداسالمیاست».
جزئیات توافق در حالی منتشر می شــود که
نتانیاهو بــرای حفظ آبــروی خود پیش از توافق
آتش بس که بر اساس اعالم طرف مصری بنا به
درخواست آن برقرار شده ،برای جلب و جذب
نظرات و افکار عمومی در داخل سرزمین های
اشغالی تهدید کــرده بــود که دامنه حمالت را
گسترشمیدهد،امابرهمگانمشخصاستکه
مصر هرگز بدون اجازه و درخواست این رژیم نمی
توانست برای وساطت وارد شود .با این آتش بس
مشخص شد که اقدام نتانیاهو در اعزام نیروهای
ویژهگوالنیبهمرزغزهتاکتیکیبیشنبودهوبرای
حفظ آبرو و حیثیت نداشته نتانیاهو در داخل و
خارج انجام شده است.

...

کارتون روز

کـــارتـــون کـــارلـــوس التــــوف دربــــاره
دخالت های آمریکا در ونزوئال با هدف
کودتا علیه دولــت م ــادورو ...جماعت
معترض با پرچمهای ونزوئال ؛ قسمت
بــاال سمت راســت نوشته شــده« :بلند
فریاد بزن  ،شفاف اعالم کن  ،کودتای
آمریکایی این جا خریداری نداره !»





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

پاسخ جالب رهبرانقالب به شاگردی که افطاری می خواست!






4.1 M views

2.8 M views

پاسخ جالب رهبر انقالب به شاگرد

دروغ آلمانی
انتشار عکس صدر اعظم آلمان در رستوران
مسلمانان مبنی بر این که آلمان فروشگاه های
اسالمی را در ماه رمضان از پرداخت مالیات معاف
کرده است بازتاب گسترده ای در فضای مجازی
داشت .ماجرای این ادعا به سال  2016میالدی
باز می گردد که برخی از منتقدان مرکل ادعا کردند
خانم صدر اعظم می خواهد تصمیمی را مبنی بر
معافیت فروشگاه های اسالمی از پرداخت مالیات
در ماه رمضان امضا کند .این در حالی است که
«دویچه وله» ،رسانه دولتی آلمان همان زمان
نوشت :چنین ادعایی کذب محض است و هیچ
گونه معافیتی در این زمینه از جانب دولت آلمان یا
شخصصدراعظماعمالنمیشود.کاربرینوشت:
«من نمي دونم اين خبراى دروغ رو كى و چرا مي
سازه ولى تباه تر از اونى كه اين خبرهارو درست
می کنه اون کسی است كه پخشش مي كنه .كم
مونده بگن که ترامپ هم روزه مي گيره!»

پاسخ جالب رهبر انقالب به طلبهای که از ایشان
افطاری میخواست با استقبال کاربران فضای
مجازی همراه بود .رهبر انقالب در جلس ه درس
خارج فقه در پاسخ به درخواست یکی از طالب
که گفته بود« :حاج آقا ببخشید ،اگر بشود ماه
رمضان افطاری هم به شاگردان تان بدهید،
انشاءا ...خوب است » با خنده بیتی از غزلیات
سعدی را خواندند و فرمودند« :ما کجاییم در این
بحر تفکر ،تو کجایی» رهبر انقالب در این جلسه
توصیههایی برای استفاده از فرصت ماه مبارک
رمضان و توجه ویژه به عبادت در سحرهای این
ماه بیان کردند .کاربری نوشت« :احتماال طلبه
روزه بوده و بی سحری روزه گرفته و گرسنه اش
بود .یهو این فکر افطار اومد تو ذهنش ».کاربر
دیگری نوشت« :پاسخ همراه با لبخند حضرت آقا
خیلی دلنشین و جالب بود».





3.2 M views

رقص روی پای مصنوعی
رقص و شادی احمد ،کودک افغان پس از دریافت
پای مصنوعی از پربازدیدهای فضای مجازی بود.
احمد که پایش را در انفجار یک مین در افغانستان
از دست داده بود به تازگی توانسته با پای مصنوعی
خود راه برود که لحظات شادی اش را در تصوریر
میبینید.طبقآمارسازمانمللدرسالگذشتهدر
افغانستان حدود 10هزار نفر کشته و زخمی شده
اند .کاربری نوشت« :فکر نکنم چیزی به اندازه
ذوق بچه ها حال دل آدمو خوب کنه ».کاربر دیگری
نوشت« :به امید روزی که توی دنیا جنگ نباشه».



3.6 M views

کار برای ایرانی ها در افغانستان فراهم شد!

3.1 M views

درس ماه رمضان
با شروع ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن که
حکمت های متعددی چون خودسازی ،یکرنگ
شدن مردم و درک تهیدستان دارد تصویری از
کودکی تهیدست در فضای مجازی منتشر شد
که دل انسان را به درد می آورد .کاربران هم
با درخواست توجه مردم به این عزیزان به آن
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :توی این
ماه عزیز سعی کنیم حواسمون به این قشر جامعه
باشه ».کاربر دیگری نوشت« :نکنه فقط گرسنگی
بکشیم و از گرسنه ها غافل باشیم».

2.9 M views

کاروان صادرات موتوری سوخت!
ویدئویی از چند صد موتورسوار در فضای مجازی
منتشرشدوموتورسوارانحاملسوخترانشان
می داد که در حال قاچاق آن از سراوان بودند.
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :چطور کارت سوخت حذف شد که
حاالشاهداینحجمقاچاقباشیماصالکسیپاسخ
گوی میلیاردها تومانی که از طریق قاچاق از جیب
مردم دزدی میشه هست؟» کاربر دیگری نوشت:
«تاقیمتهاواقعینباشهبازهمقاچاقصورتمی
گیرهالبتهباسهمیهبندیشدنهممیشهکمیاز
مقدارش کم کرد».

«با وجود اشتغال و زندگی دست کم دو میلیون
افغانی از دهـههــای قبل در ایـــران ،مقامات
این کشور میگویند زمینه کار اتباع ایرانی
در افغانستان فراهم شده است و ایرانیها
میتوانند برای کار به این کشور بروند!» این
متن خبری بود که هرچند متعلق به سال  94بود
ولی این روزها دست به دست در فضای مجازی
می چرخد و کاربران زیادی به آن واکنش نشان
داده اند .کاربری نوشت« :کار عار نیست و انسان
هر جایی می تونه با تالش و پشتکار یه لقمه حالل
گیر بیاره و با زن و بچه اش بخوره ».کاربر دیگری
نوشت« :این قدر بعضی از مسئوالن خودمون
برای ایجاد شغل منفعل عمل کردن که افغانستان
می خواد کم کاری اونا رو جبران کنه ».کاربری
هم نوشت« :لزوما کار کردن برای دیگران معنی
بدی نداره و ممکنه منظور از کار برای ایرانی ها
نیازشونبهتکنسینوخدماتمهندسیباشهواال
خودشون کلی کارگر ماهر دارن».

