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«اسرائیل هیوم» جزئیات «معامله قرن» را براساس سند لو رفته فاش کرد
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وزیرخارجهآمریکاسهشنبهشبسفرازپیش
تعیین شده خود به برلین برای دیدار با آنگال
مرکل را لغو کرد و دلیل این اقــدام «مسائل
ضروری»اعالمشد.پسازآنبهگفتهمنابعی
عازم بغداد شده است .با توجه به فرا رسیدن
سالگردخروجآمریکاازبرجاموباالرفتنسطح
تنش میان واشنگتن و تهران قابل حدس بود
که «ایــن مسائل ضــروری» چیست و در چه
زمینهای است .به گفته منابع آمریکایی قرار
بود دونالد ترامپ دیروزتحریمهای تازهای
علیهکشوردرسالگردخروجشازبرجاماعالم
کند.سفرناگهانیپمپئوبهبغدادبهدورازاین
تحریمهاواحتماال«تهدیداتی»نیستکهجان
بولتونودیگرمقاماتومنابعخبریآمریکایی
اعــام کردند از ناحیه همپیمانان ایــران در
منطقهمتوجهنیروهایآمریکاییاست.فارغاز
صحتوسقماینادعا،سفروزیرخارجهآمریکا
بهبغدادچهدربارهتحریمهایاحتمالیآینده
علیه ایران باشد یا تهدیدات پیش گفته یا هر
دو ،یک هدف را دنبال میکند و آن هم فشار
بر دولت عراق و احتماال تهدید آن در صورت
تداوم روابط تجاری با ایران و مقابله نکردن با
نفوذ آن است .چند روز پیش پمپئو تلفنی با
عبدالمهدیصحبتکرد.احتماالاینتماس
تلفنی مکفی نبوده که وزیــر خارجه آمریکا
سفر خود به برلین را لغو و به خاطر «مسائلی
ضروری» عازم بغداد شده است .حال بغداد
در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته و راهبرد
موازن ه در روابط خارجی آن با چالشی جدی
مواجهاست.اکنونپرسشایناستکهعراق
تا چه اندازه در اعمال این راهبرد میتواند در
مقابلفشارهاوتهدیداتآمریکامقاومتکند؟
شخصابعیدمیدانمبغدادباتوجهبهتجربهتلخ
حتوسعه
تحریمهادردهه 90قرنگذشتهوطر 
اقتصادی کشور بخواهد از حد مشخصی در
همکاریباایرانفراتررودکهخودرادرمعرض
تحریمهای آمریکا قرار دهد .حال باید منتظر
ماندودیدآیادولتعادلعبدالمهدیمیتواند
ازآمریکابرایمراوداتاقتصادیخودباایران
معافیتبگیردیاخیر؟درکنارنکاتگفتهشده،
ذکرایننکتههمخالیازلطفنیستکهسفر
اروپایی اخیر عــادل عبدالمهدی و امضای
قراردادهای چند میلیارد دالری دلخوری
ترامپ
آمریکاییهارابهدنبالداشتواحتماال
ِ
بازرگانبهشدتازاینکاردلخوراست.ازاین
رو،بعیدنیستفعالتمامیکاسهکوزههارابر
سرروابطتهرانبغدادبشکند.

چهره روز

هشدار سیا درباره تکرار
سرنوشت خاشقچی
به دنبال هشدار سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) مبنی بر در خطر جانی بودن
یــک فعال سیاسی عــرب از ســوی ریــاض،
پلیس نروژ این فرد را تحت نظر گرفت« .ایاد
البغدادی» ،فعال دموکراسیخواه و منتقد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،هم اکنون
به عنوان پناهنده در نــروژ ساکن است.
البغدادی در گفت وگویی تلفنی با گاردین
اظهار کرد :متوجه شدهام که عربستان روی
من تمرکز کرده اما ایدهای ندارم که چگونه
این کار را انجام میدهد .مقامهای نروژ به
من گفتند که آن ها این کار را با جدیت انجام
میدهند .آن ها آماده میشوند .مقامهای
نروژ با دو واحد ویژه به منزل من آمدند .یکی
برای انتقال من و دیگری برای تضمین این
مسئله که کسی دنبال ما نیست .تهدید
جانی ام از سوی سعودی به این معنی است
که من مؤثر بودهام اگر آن ها قصد کشتن
مرا نمیکردند ،دیگر به کار ادامه نمیدادم.
براساسسیاستآمریکا،سیاوظیفهحقوقی
بــرای اعــام هشدار دارد و باید در صورت
وجود ادله مستدل و کافی به قربانی اطالع
داده شــود .وظیفه ای که ایــن سازمان در
ماجرای خاشقچی از آن چشم پوشی کرد و
مورد سرزنش قرار گرفت.

توئیت روز

تراوشهایذهنآشفتهترامپ

صابرگل عنبری

عراق در برابر یک آزمون دشوار!
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گروه بین الملل -روزنامه عبری زبان «اسرائیل
هیوم» با استناد به یک سند درز پیدا کــرده از
وزارت خــارجــه رژیــم صهیونیستی ،جزئیات
کامل طرح صلح آمریکا برای فلسطین و اسرائیل
موسوم به «معامله قرن» را فاش کرد.جزئیاتی
یک طرفه که عمال نمی توان آن رامعامله و بده
بستان دانست.این معامله یک طرفه خواستار
خلع سالح و انحالل شاخه های نظامی گروه
های فلسطینی و واگــذاری تمام شهرک های
ساخته شده در کرانه باختری به اسرائیل شده
و در ابتکاری خالقانه در آن ایجاد یک پل معلق
برای وصل کردن کرانه باختری و نوار غزه آن
هم تحت حفاظت نیروهای اسرائیلی در نظر
گرفته شده است .اگرچه این گزارش که از سوی
روزنامه دست راستی اسرائیل هیوم یک روز پس
از تن دادن نتانیاهو به توافق با حماس منتشر
می شود ،از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشده
است اما گــزارش های قبلی برخی رسانه ها،
مواردی مشابه را روایت کرده بود .در این گزارش
آمده است:
۱ـ توافق :توافق نامه سه جانبهای میان رژیم
صهیونیستی  ،سازمان آزادی بخش فلسطین
(ســاف) و جنبش حماس امضا خواهد شد که
طبق آن کشور فلسطین با عنوان «فلسطین
جدید» در اراضی کرانه باختری و نوار غزه تشکیل
و شهر کهای این مناطق نیز به اسرائیل داده
می شود۲ .ـ تخلیه زمین :کانونهای شهرک
ی که یکی از نقاط جدی مورد اختالف بوده،
ساز 
کماکان تحت تسلط اسرائیل باقی خواهند ماند
و شهر کهای جــدا افتاده نیز به آن ها ملحق
خواهند شد و مساحت کانو نهای شهرکی تا
رسیدن به شهر کهای جــداافــتــاده گسترش
خواهد یافت۳ .ـ قــدس :طبق این سند قدس
تقسیم نخواهد شد و میان رژیم صهیونیستی
و کــشــور فلسطین جــدیــد مشترک میماند.

پس از امضای توافق ،انتخابات دموکراتیک در
کشور فلسطین جدید برگزار می شود .یک سال
پس از برگزاری انتخابات ،تمامی اسیران به
شکل تدریجی و در مدت سه سال آزاد خواهند
شد .در طول پنج سال ،بندر دریایی و فرودگاهی
برای فلسطین جدید احداث خواهد شد و تا آن
زمان ،فلسطینیها از فرودگاهها و بنادر اسرائیل
استفاده خواهند کرد .مرزهای میان فلسطین
جدید و سرزمینهای اشغالی برای عبور و مرور
شهروندان و کاالها باز خواهند ماند۹ .ـ منطقه
غور اردن :وادی اردن همانند امروز در دست
اسرائیل باقی خواهد ماند.

بن رودز ،عضو شورای امنیت ملی آمریکا
دردولتباراکاوباما:عربستانسعودی
حقوق بشر را نقض و زنــان را سرکوب
می کند ،خبرنگاران را می کشد ،در
امور کشورهای خاورمیانه دخالت می
کند ،درگیر جنگی است که میلیون ها
نفر را در یمن به خطر انداخته است،
شهروندانیداردکهتامینمالیشدهاند
تا در اقدامات تروریستی شرکت کنند...
چرا این ها همه پذیرفتنی است اما ایران
در کانون انتقاد آمریکا قرار می گیرد؟

▪ویلیام برنز« :معامله قرن» محکوم به شکست
است

ساکنان عــرب از ایــن شهر منتقل می شوند تا
جزو اهالی فلسطین جدید شوند .طبق این بند،
به یهودیان و اعراب نیز اجازه داده نخواهد شد
که خانه همدیگر را خریداری کنند و مناطق
اضافی به قــدس ملحق نخواهد شد تا اماکن
مقدس به همین شکل امروزی خود باقی بماند.
۴ـ غزه :مصر با هدف ایجاد کارخانه ،فرودگاه
و اماکنی بــرای مبادالت تجاری و کشاورزی،
اراضی را به فلسطین میدهد اما به فلسطینیان
اجازه داده نخواهد شد تا در این اراضی ساکن
شوند .یک اتوبان روی پلی معلق ! نیز بین غزه
و کرانه باختری احداث خواهد شد.پل معلق با
ارتفاع  ۳۰متر از سطح زمین احداث می شود و
کرانه باختری و نوار غزه را به هم وصل میکند
و ماموریت احــداث آن به شرکتی از چین داده
میشود۵ .ـ کشورهای تأیید کننده و حامی:
روزنــامــه اسرائیل هیوم مدعی شــده اســت که
آمریکا ،اتحادیه اروپــا و کشورهای عرب حوزه
خلیج فــارس بــرای کمک به اجــرای این توافق

نامه و حمایت اقتصادی آن موافقت کرد هاند.
6ـ درصد مشارکت میان کشورهای حامی:
درصد مشارکت میان کشورهای حامی از این
قرار است؛ کشورهای تولید کننده نفت حوزه
خلیج فــارس  ۷۰درصــد ،آمریکا  ۲۰درصــد،
اتحادیه اروپــا  ۱۰درصــد۷ .ـ ارتــش :طبق این
طرح به فلسطین جدید اجازه داده نخواهد شد
که ارتــش و سالح قوی در اختیار داشته باشد
و تنها سالحی که میتواند داشته باشد سالح
پلیس است .توافق نامهای در این باره میان رژیم
صهیونیستیوفلسطینامضاخواهدشدکهطبق
آن اسرائیل از فلسطین جدید در مقابل هرگونه
تجاوز خارجی دفاع میکند اما این دفاع مشروط
به پرداخت هزینه آن به این رژیم است -8 .جدول
زمانی و مراحل اجرا :هنگام امضای این توافق
نامه ،حماس به طور کامل خلع سالح و تسلیحات
آن به مصر تحویل خواهد شد .مرزهای نوار غزه
برای تجارت جهانی باز و همچنین ارتباط بازار
غزه با کرانه باختری برقرار میشود .یک سال

تراوش های ذهن آشفته ترامپ در تنظیم توافقی
کامالیکطرفهبهنفعرژیمصهیونیستیدرحالی
است که «ویلیام جی .برنز» رئیس اندیشکده
کارنگی و معاون سابق وزیر خارجه در یادداشتی
بــرای واشنگتن پست نوشت« :آن چه جسته
گریخته از طرح جدید ترامپ و جرد کوشنر ،داماد
و مذاکرهکننده اصلی آمریکا به دست آمده است،
مجموعهایازمفروضاتوتوهماتبهشدتناقص
را نشان میدهد.خاورمیانه سرزمین گزینههای
سیاسی بد برای ایاالت متحده است اما تفاوتی
میان گزینههای بد و انتخابهای بد وجود دارد
و به نظر میرسد توهمات «معامله قرن» هدفمند
و آگاهانه طراحی شدهاند تا احیای امیدهای
تشکیل دو کشور بــرای دو ملت را غیر ممکن
سازند .این خطرناکترین گزاره ممکن است».
در ادامه این یادداشت آمده است ،اگر «معامله
قرن» رئیسجمهور آمریکا بهرغم خشونتهای
اخیر در غزه و طبق وعده قبلی در هفتههای آینده
ارائهشود،احتماالچیزکامالمتفاوتیخواهدبود؛
مرثیهای بر راهکار دو کشوری.

...

کارتون روز

کــارتــونــی از استیو ســک در «اســتــار
تــریــبــون» کــه ج ــان بــولــتــون ،مــشــاور
امنیت ملی جنگ طلب دولت ترامپ
را با سبیل هایی به شکل ( warجنگ)
نشان می دهد.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

صف آمریکایی دونات رایگان و تقدیر عجیب از کتک زدن داور!


ترزامی :شایدمثللیورپول ورق را برگردانم!
دولتمحافظهکاربریتانیاگفتوگوهایبهاصطالح
سازندهخودباتمرکزبرجزئیاتبرگزیتراباحزب
اپوزیسیون کارگر آغــاز کــرده اســت تا پایانی بر
بنبست پارلمانی خــروج از اتحادیه اروپــا بیابد.
این اقدام پس از آن انجام شده که الیحه «ترزا می»
نخستوزیر این کشور سه بار در پارلمان رد و وی
مجبور شد که اجرای برگزیت را به تعویق بیندازد.
دولت چهار هفته با حزب کارگر گفت وگو کرد و
توانستاندکیموضعحزبکارگررادربارهبرگزیت
نرمتر کند اما تا به حال این گفت وگوها به انعقاد
قراردادیمنجرنشد هاست.بهگزارشبیبیسی،
«می»روزگذشتهدرجلسهپارلمانبریتانیادرپاسخ
بهجرمیکوربین،رهبرحزبکارگرگفت«:راستش
بانگاهبهبرددیشبلیورپولازبارسلونا،فکرمیکنم
این نشان میدهد وقتی همه میگویند کار تمام
است و حریف اروپایی شکست مان داده و زمان از
دست میرود و باید شکست را پذیرفت ،درست در
همینموقعاگرهمهمتحدباشیممیتوانیمموفق
شویم».جرمیکوربینبهنخستوزیرگفت«:شاید
با توجه به بازی خیرهکننده لیورپول ،نخستوزیر

بتواندازیورگنکلوپدربارهنتیجهگیریموفقدر
سطحاروپامشورتبگیرد«».یورگنکلوپ»،مربی
آلمانیتیملیورپولاست.سهشنبهشبتیممردان
باشگاه لیورپول انگلستان با نتیجه غیرمنتظره
چهار بر صفر بارسلونا را شکست داد و به فینال
جامقهرماناناروپارسید.اینتیمبازیرفترا ٣بر
صفرباختهبود.ترزامیدرحالیدربارهآیندهخودو
بیرونرفتنازبنبستبرگزیتابرازامیدواریکرده
استکهدرخواستهابرایکنارهگیریاوباالرفته
و دیروز نمایندگان محافظهکار همحزبی او درباره
آیندهنخستوزیرجلس هداشتند.حزبمحافظهکار
در انتخابات شوراهای محلی که هفته پیش در
بریتانیا برگزار شد ،بیش از هزار کرسی را از دست
دادوبسیاریازنمایندگانوهواداران،حزب«می»
وراهبرداودرخصوصخروجبریتانیاازاتحادیهاروپا
را عامل چنین شکستی میدانند .دولت خانم می
ناگزیرشدهازاتحادیهاروپابخواهدکهمهلتخروج
ازایناتحادیهراتمدیدکندتابریتانیابابحرانهای
احتمالیناشیازخروجبدونتوافقازاتحادیهاروپا
مواجهنشود.

حمله طالبان به موسسه ای بین المللی
در کابل  15زخمی به جا گذاشت

 ۱۱:۴۰سومین روز مــاه رمــضــان بــه موسسه
«کاونترپارت» در عقب لوی سارنوالی صورت
گرفت .مقامها گفته اند که حــدود  ۱۵۰تن از
کارمندان ایــن موسسه به مناطق امــن انتقال
داده شده اند و تالشها جریان دارد تا کارمندان
بــاقـیمــانــده نیز نــجــات داده شــونــد .موسسه
«کاونترپارت» همکار آژانس انکشاف بینالمللی
ایاالت متحده آمریکا (یو اس ای آی دی) است.
شاهدان عینی گفتند که چند فرد مهاجم هنگام
حمله به این موسسه با نیروهای امنیتی درگیر
شدند و انفجار صورت گرفت .این حمالت 15
زخمیبهجاگذاشتهاست.

نخستین حمله پس از لویه جرگه
گـــروه طــالــبــان بــه دفــتــر ســازمــان غیردولتی
«کاونترپارت اینترنشنال» در شهر نو کابل حمله
کردند .ایــن نخستین حمله تروریستی پس از
نشست لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان
بود .نشستی که خواستار آتش بس موقت دولت
با طالبان در ماه رمضان شده بود .وزارت داخله
افغانستان گفته است که این حمله حوالی ساعت



3.1 M views

5.8 M views

چند می گیری خواستگار جور کنی؟
برنامه «اختیاریه» میزبان افرادی بود که زمینه
آشنایی دختران و پسران جوان را برای ازدواج
فراهم میکنند .در ویدئویی از این برنامه که در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت ،روایتی از
مؤسسهای می بینید که واسطه ازدواج میشود
و  7000عضو دختر آماده ازدواج دارد .در این
موسسه با  25هزار تومان حق عضویت می توان
فرد مناسب برای ازدواج را پیدا کرد .کاربری
نوشت« :حیرت و تعجب متین ستوده مجری
برنامه از مبلغ  25هزار تومن برام جالب بود .بابا
االن  25هزار تومن پول یه جعبه خرما میشه».
کاربر دیگری نوشت« :با این وضعیت بیکاری و
تورم و گرانی کو دیگه خواستگار واقعی ».کاربر
دیگری هم نوشت« :خوب بود یه آمار از فعالیت
سه ساله شون می دادن که بفهمیم چند تا ازدواج
داشتن و چندتا طالق».



چالش سوسکی!
به تازگی چالشی عجیب و چندش آور در صفحات
مجازی منـتشر شده که حواشی و واکنش های
متعددی در پی داشته اســت .در این چالش
یکی از کاربران شناخته شده صفحات مجازی
از طرفدارانش می خواهد که با سوسک روی
صورت سلفی بگیرند .در عین چندش آور بودن
این چالش ،تعداد زیادی از کاربران صفحات
مجازی این چالش را پذیرفتند .کاربری نوشت:
«سوسک ها در محیطی کامال کثیف و آلوده رشد
می کنند و قرار دادن آن ها روی صورت کار کامال
اشتباهی است».



4.2 M views

کودک ربایی یک زن
فیلمی از دوربین های مدار بسته که لحظه ربوده
شدن پسربچه مشهدی را ثبت کرده است در
فضای مجازی بسیار باز نشر شد .دوشنبه شب
مهدی که جلوی در منزلشان در حال بازی بود توسط
زنی ربوده شد .کاربران به این فیلم واکنش نشان
دادند و از والدین خواستند که بیشتر مراقب
فرزندانشان باشند .کاربری نوشت« :عزیزانی
که بچه دارید حواستون باشه جگر گوشه هاتونو
شب ها تنها نفرستید تو خیابون و مغازه ».کاربر
دیگری نوشت« :باید به بچه ها یاد داد در این جور
مواقع چه کارهایی باید انجام بدن که سارق نتونه
آدم ربایی کنه».




4.9 M views

3.1 M views

صف آمریکایی برای دونات رایگان!
«نه صف گوشت ،نه صف مرغ یا شکر یا بنزین!
این جا آمریکاست و این مغازه دونات فروشی
قراره فردا افتتاح بشه و به  100نفر اول دونات
رایگان بده حاال مردم یک شب زودتر اومدن چادر
زدن تا شاید جزو  100نفر اول باشن ».این شرح
عکس باالست که در فضای مجازی بسیار منتشر
شد و واکنش کاربران را به همراه داشت .کاربری
نوشت« :مثل این که عالقه به صف و محصول
رایگان در همه دنیا طرفدار داره ».کاربر دیگری
نوشت« :نمی توانم باور کنم برای چند تا دونات آن
هم در کشور آمریکا چنین صفی تشکیل شود».

2.6 M views

عضو شورا دست «داور» زن ها را می بوسد!

سقوط به خاطر سلفی!

بعد از باخت تیم داماش برابر نیروی زمینی
در مرحله پلی آف ،داماش از صعود به لیگ یک
بازماند.درپایانمسابقههمحواشیبسیارزیادی
از جمله حمله به کمک داور اتفاق افتاد .در کمال
ناباوریعضوشورایاسالمیشهررشتازکسانی
که داور را کتک زدند ،قدردانی کرد که مورد
توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت .فرهام
زاهد گفته بود« :دست تکتک افرادی که در
جریان بازی روز گذشته به دلیل رفتار ناعادالنه،
داور بازی فوتبال تیم داماش را مورد ضرب و
شتم قراردادند ،میبوسم .من هم اگر بودم
داور را کتک میزدم .ما باید در رشت به جای
اعتراض درست و حسابی ،کار عجیب بکنیم که
صدای ما شنیده بشود ».کاربری نوشت« :وقتی
قانون گذار شهر بی قانونی رو ترویج کنه از مردم
انتظاری نیست».

ویدئویی دلخراش از سقوط یک مکزیکی در
فضای مجازی منتشر شد که توصیه می کنیم
افراد زیر  16سال و کسانی که بیماری قلبی یا
دل نازکی دارنــد از دیدنش اجتناب کنند .در
این ویدئوی  25ثانیه ای جوانی که برای گرفتن
سلفی روی پاور کرین (جرثقیل بزرگ) رفته بود،
از روی آن سقوط می کند .هرچند تصور می شود
که زنان بیشتر سلفی می گیرند اما 75/5درصد
مرگ ناشی از سلفی گرفتن مربوط به مردان بوده
است و بیشتر جان باختگان ،بین  10تا  19سال
داشته اند .کاربری نوشت« :اگر خطر مرگ در
دل آتشفشان ،سیل ،تصادف یا زیر ریزش کوه یا
آوار باشد مردمانی برای مورد توجه قرار گرفتن با
سلفی گرفتن به آن خواهند رسید!» کاربر دیگری
نوشت« :این قدر آمار جان باخته های سلفی زیاد
شده که یه روز جهانی بدون سلفی داریم».

