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خواهر پادشاه تایلند
نخست وزیر نمی شود
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ورود پاپ به منطقه ،سناریوی
جدید سازش

ذبحکودکعربستانیبهدستیکوهابیدرمدینهمنوره

تیغسانسور برگلوی زکریای6ساله

کودک کشی گویا به «عادت رفتاری» سعودی
ها تبدیل شده است .گفته میشود پسری شش
ساله به نام زکریا بادر الجبیر ،به همراه مادرش
برایزیارتمقبرهپیامبر(ص)ازجنوبعربستان
به مدینه رفته انــد .در راه ســوار تاکسی شده و
صلواتیبرمحمدوآلمحمدفرستادهاند.راننده
وهابی فهمیده است که آن ها شیعه اند .تاکسی
راگوشهقهوهخانهاینگهداشته،شیشهماشین
اش را شکسته ،کودک را از صندلی عقب بیرون
کشیده و با بریده های شیشه گلوی کودک را به
قصد بریدن سرش بریده. ...پدربزرگ مقتول
نیز می گوید  ،مادر این کودک که بیماری قلبی
نیز دارد ،پس از مشاهده قتل وحشیانه پسر
خردسالش ،به حالت کما رفته و به بیمارستان
منتقل شده است .در حالیکه حدود یک هفته
ازوقوعاینجنایتمیگذردولیپلیسسعودی،
هنوز انگیزه و هویت قاتل را فاش نکرده است.
جنایتی که نشان می دهد آل سعود با رفتارهای
معترضان به دولــت فرانسه که به "جلیقهزردها"
شهرت یافتهاند برای سیزدهمین شنبه متوالی به
خیابانهایاینکشورآمدندوخواستارکنارهگیری
امانوئل ماکرون ،رئيسجمهور این کشور شدند .به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،فقط در پاریس هزاران
نفرازکاخالیزهبهسویبرجایفلراهپیماییکردند.
راهپیماپیدرنزدیکیساختمانپارلمانبهدرگیری
خونینمیانتظاهرکنندگانوپلیسانجامید.پلیس
از گاز اش ـکآور بــرای متفرق ساختن راهپیمایان
استفاده کــرد.در شهرهای بــوردو ،نانت و تولوز نیز

خود و وهابیت با تفکر خود ،جامعه عربستان را
درگیرفضایدوقطبیمذهبیکردهاندوچنین
فضایی نیز می تواند زمینه گسترش خشونت را
فراهم کند .کشتن کودک  6ساله به جرم شیعه
بودن رخ داده است و خشونت علیه شیعیان هم
در تفکر وهابیت و هم در الگوی رفتاری آل سعود
آشکارا دیده می شود .پایگاه اسرار االسبوع در
گزارشی به سانسور و روایت وارونه رسانه های
سعودی نیز که کوشیدند جنایتکار وهابی را
تبرئه و وی را دارای اختالل روانی معرفی کنند،
اشاره کرده و آورده است :این روایت رسانه های
سعودی درحالی مطرح می شود که به اعتقاد
ناظران این موضوع با رانندگی فرد جنایتکار
همخوانی ندارد زیرا به کسی که مشکل عقلی
دارد ،گواهی نامه نمی دهند و این ثابت می کند
که جانی در صحت عقل مرتکب جنایت شده و
انگیزهواقعیاینجنایتتفکراتوهابیاستکه
تفکرداعشیهاست.

گوایدودخالتنظامیواشنگتنرامنتفیندانست

جنگ روانیآمریکاعلیهارتشونزوئال
آمریکا در حال برقراری ارتباط مستقیم با اعضای
ارتشونزوئالوتشویقآنهابهترکنیکالسمادورو
است .خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئال در گفت
وگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد ،از راه حل هایی
که"کمترینهزینهاجتماعیراداشتهباشد"حمایت
می کند تا به آن چه آن را "برگزاری انتخاباتی آزاد"
خواند ،دست یابد و ونزوئال را از بدترین بحران تاریخ
خود خارج کند .گوایدو  35ساله در ادامه منظور
خود را از «راه حل هایی با کمترین هزینه اجتماعی»
اینگونهتشریحکرد":آمادهاستهرکاریراازجمله
صدور مجوز برای آمریکا به منظور مداخله نظامی
انجام دهد تا نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال
از قدرت کناره گیری کند" .همزمان یک مقام ارشد
کاخ سفید گفت :آمریکا در حال برقراری ارتباط
مستقیمبااعضایارتشونزوئالوتشویقآنهابهترک
نیکالسمادورورئیسجمهوراینکشورونیزتدوین
تحریم های جدید با هدف اعمال فشار بر اوست.به
گزارش رویترز ،این مقام آمریکایی در ادامه با بیان

این که "دولت ترامپ انتظار دارد افراد بیشتری از
ارتش ونزوئال بگریزند" به این واقعیت اذعان کرد که
"فقط تعداد اندکی از افسران ارشد از زمان اعالم
شدن خوان گوایدو رئیس مخالفان به عنوان رئیس
جمهور خودخوانده این کشور ،این کار را کرده اند".
با این حال وی ادعا کرد« :معتقدیم این ها همان
سنگ ریزه های اولیه هستند پیش از آن که تخته
سنگهایبزرگترازتپهفروبغلتند».بهنظرمیرسد
محافلرسانهایوسیاسیغربیوآمریکاییباانتشار
این قبیل گزارشها در پی دلسرد کردن مــادورو و
طرفدارانشازمهمترینپشتوانهخوددرمقابلآمریکا
ومتحدانداخلیآن-یعنیارتشونزوئال-هستند.
عالوه بر این ،هدف این گزارش ها میتواند متزلزل
کردن عزم ارتش برای ادامه حمایت از دولت قانونی
این کشور نیز باشد .بسیاری معتقدند" ،سرنوشت
مادوروبهاقداماتارتشبستگیدارد".ایندرحالی
استکهفعالتعدادمعدودیازنظامیانازحمایتاز
مادورودستبرداشتهاند.

نارنجک پلیس دست یکی از "جلیقه زردها"را قطع کرد

سیزدهمینشنبهخونین فرانسه

تظاهرات صــورت گرفت .حــدود سه ماه است که
"جلیقهزردها"درفرانسهتظاهراتمیکنند.اینبار
تظاهرات نه تنها سمت و سویی ضددولتی داشت
بلکه علیه یک طرح پیشنهادی بر پا شد که قرار است
ممنوعیت برخی تجمعات را تسهیل کند و زمینه را
برای مجازات کسانی که در تظاهرات نقاب بر چهره

میزنند،فراهمسازد.همزمان،ویدئوهاوعکسهایی
که در شبکههای اجتماعی منتشر شــده ،نشان
میدهدبراثرشلیکیکنارنجکدودزاتوسطپلیس
دستیکیازمعترضاندرپاریسازمچبهپایینقطعو
پارهپارهشدهاست.بهگفتهحاضراندرصحنه،پلیس
ازنارنجکدودزای GLI-F4استفادهکردهکهحاوی

رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که دومین
دیــدار او با رهبر کــره شمالی روزه ــای  ۲۷و ۲۸
فوریه ( ۸و  ۹اسفند) در هانوی ،پایتخت ویتنام،
انجام خواهد شد.دونالد ترامپ در توئیتر نوشت:
«نمایندگان من پس از یک نشست موفقیتآمیز و
توافقبرسرروزوساعتدومینمالقاتباکیمجونگ
اون ،همین االن کره شمالی را ترک کردند».وی
سپساضافهکردکهدرانتظاردیدار
با رهبر کره شمالی و پیش بردن
فرایند صلح است.نخستین دیدار
سران ایاالت متحده و کره شمالی
خـــرداد مــاه امــســال در سنگاپور
برگزار شد که در روابــط دو کشور
بیسابقه بــود.آن دیــدار به توافق
بر سر خلع ســاح هستهای کره
شمالی انجامید اما هنوز ابهاماتی
دربارهاجرایاینتوافقوجوددارد.
دراین مدت نیز دوطرف از یک سو
به یکدیگر هشدار میدادند و از سوی دیگر بر تمایل
خود برای ادامه مذاکرات صلح تاکید میکردند.به
گزارشخبرگزاریفرانسه،کارشناسانهشدارمی
دهند دست یابی به پیمان صلح قطعی به مذاکرات
طوالنی نیاز دارد ،به ویژه این که آمریکا همچنان
از ادبیات تهدید آمیز خود در قبال کره شمالی به

زعم خود سود میجوید .وزارت امور خارجه آمریکا
دیــروز نیز خبر داد این کشور به طور شفاف اعالم
کرده است که کاهش تحریم های کره شمالی پس
از خلع تسلیحات هسته ای انجام خواهد گرفت.
این در حالی است که «لئون پانتا» ،رئیس سابق
سازماناطالعاتمرکزیآمریکادیدارترامپرئیس
جمهوری این کشور با رهبر کره شمالی در سنگاپور
رافقطیکنمایشتمامعیاردانست.
پانتا با بیان این که نشست ترامپ با
اون ،در سنگاپور فقط یک "نمایش"
بود ،اظهار کرد :مشکل این جاست
که از همان ابتدای کار مشخص بود
این دیدار محکوم به شکست است
چونهیچآمادهسازیبرایآنوجود
نداشت آن ها فقط دست دادنــد و
حرفهاییراردوبدلکردنداماکار
اساسی در فرایند رصد سایتهای
اتمی ،رژیم بازرسیها و این که چه
کاری باید در قبال تحریمها صورت گیرد ،انجام
نشد ،همه این کارها برای اطمینان یافتن از حل
مسالمتآمیزمسئلهکرهشمالیبایدانجامشوند.وی
افزود:زمانیکهنشستتمامشد،همهچیزسرجای
اول بازگشت و آن چه نیاز بود دربــاره کره شمالی
صورتگیرد،انجامنشد.

سازمان ملل حکومت عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی اعالم کرد

انیس کــاالمــار ،گزارشگر ویــژه سازمان ملل در
امور اعدام های فراقضایی و رئیس گروه تحقیق
بین المللی و مستقل دربـــاره قتل خاشقچی
بعد از تحقیقات یک هفته ای در ترکیه اعالم
ک ــرد "،شــواهــدی که در مــدت مأموریت من در
ترکیه به دست آمده است ،به صراحت نشان می
دهد خاشقچی قربانی یک قتل وحشیانه ،با قصد
قبلی و از پیش برنامه ریزی شده است که مقامات
دولت عربستان سعودی آن را مرتکب شده اند".
همزمان،روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی
تصریحکردکهمحمدبنسلمانولیعهدعربستان
سعودی یک سال قبل از قتل جمال خاشقچی
روزنامهنگارمنتقدسعودی(سال ۲۰۱۷میالدی)
تهدید کرده بود که وی را با یک گلوله می ُکشد.

پسر خوب! " "!Good Boy؛اشــاره به
دست زدن معنادار نانسی پلوسی برای
ترامپ،كاری از :ادل رودریگز-طراح
روی جلد تایم و اشپیگل





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جشنهایمندرآوردیوروبهروشدنشکنجهگرساواکی باشکنجهشدههاپساز 40سال!
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همتداوطلبانهجوانانبرایجمعآوریزباله
کار زیست محیطی جوانان شهر چاهمبارک عسلویه
در فضای مجازی بازتاب زیــادی داشــت .جوانان
چاهمبارک ،داوطلبانه به جمع آوری زباله ها در
ساحل «بنود» پرداختند .کاربری نوشت« :از
وقتي پاي تورها باز شده به بنود ،ساحل به اين
روز افتاده و اال بومی ها آلوده نمی کنن ساحل رو».
کاربر دیگری نوشت« :احسنت به مردم خونگرم
جنوب ،هشت سال اون جا خدمت کــردم .واقعا
مردم بافرهنگی هستن ».کاربری هم نوشت:
«کاش فرهنگ سازی بشه بعد از پاک سازی مردم
به احترام این جوان ها دیگه زباله نریزن».



نیویورکتایمز:بنسلماناز 2017دراندیشهقتل
خاشقچیبود
بر اساس این گزارش ،نهادهای اطالعاتی آمریکا
تماستلفنیبنسلمانو«ترکیالدخیل»(Turki
 )Aldakhilیکی از معاونانش را ردیابی کرده
اند که در آن بن سلمان گفته بود اگر بازگرداندن
خاشقچیبهعربستانسعودیامکانپذیرنباشد،
باید از زور استفاده کرد و اگر این نقشه نیز ناکام
بماند،راهحلمشکلاستفادهازگلولهخواهدبود.
در این گزارش همچنین آمده است ،تحلیل گران
اطالعاتی آمریکا کلمه «گلوله» را شناسایی کرده
اند .البته این بدان معنا نیست که بن سلمان لزوم ًا
نقشمستقیمیدرقتلخاشقچیداشتهولیاین
تحلیل گران بر این باورند که این اظهارات گویای
تمایل ولیعهد سعودی برای قتل است؛ آن هم در
صورتیکهبهعربستانسعودیبازنگردد.

...

قاب بین الملل

 ۲۵گرم تیانتی است .شاهدان میگویند یکی از
ایننارنجکهادرفاصلهچندسانتیمتریدستاین
معترضحادثهدیدهمنفجرشدهواینجراحتشدید
وغیرقابلجبرانراایجادکردهاست.

دومین دیدار سران آمریکا و کره شمالی در هانوی ویتنام انجام می شود

نمایشادامهدارد

با ادامه سرکوب خشونتبار اعتراضات
در فرانسه ،تصویر معترضانی که یک
چشم خود را از دست داده اند ،اکنون به
نماد تازه اعتراضات مردمی در فرانسه
علیه دولت ماکرون تبدیل شده است.

لحظه قطع شدن دست جلیقه زرد

امیر مسروری -یک :امارات در سال های اخیر
هزینه زیادی برای خریدن آبرو و نمایش چهره
ای دیگر از خود در جهان به کار گرفت ،به طوری
که راه اندازی چندین شبکه اجتماعی ،حمایت
از رسانه های مطرح دنیا و به تازگی برگزاری
بازی های آسیایی در این کشور ،فضای جهانی
را نسبت به امــارات تغییر داد .هرچند گزارش
های منتشر شــده ،امــارات را مکانی بــرای پول
شویی می داند اما بازار اقتصادی جذاب امارات،
هر روز بــرای عالقه مندان به سرمایه گــذاری
در منطقه غرب آسیا جذابیت دارد .البته نباید
فراموش کرد این هزینه کردهابا جنگ در یمن
دچــار چالش جــدی شــد .افشای شیوه جنگ
امــارات در یمن و بازداشت های غیر قانونی در
جنوب یمن و ایجاد زندان های قرون وسطایی
توسط ابوظبی موجب انتقادهای فراوانی شد،
به طــوری که بعضی ها امــارات را عامل اصلی
حمله به صنعا و جنایت جنگی رخ داده در یمن
معرفی می کنند.دو :در سال های اخیر امارات
روابط ویژه ای در پس پرده با رژیم صهیونیستی
برقرار کرده و در این زمینه ،شاهد پخش سرود
این رژیــم در مسابقات بین المللی در امــارات
بودیم .موضوعی که حتی مقامات آمریکایی از
آن به عنوان یک دستاورد مهم در حوزه سیاسی
و منطقه یاد کردند و آن را گام اول برای پذیرش
معامله قرن یا به تعبیرشان ،حل مناقشه اعراب و
اسرائیل نامیدند .اما در این بین یک مشکل مهم
وجوددارد،چگونگیحرکتکشورهایعربیبه
سمت گام های بعدی و پذیرش در افکار عمومی
مسلمانان.دعوتاماراتازپاپفرانسیسرامی
توان در همین راستا دانست .پیش از این هیئت
بحرینیبهعنوانیکهیئتدینیومذهبیباسفر
بهقدسشریفومناطقاشغالیفلسطین،عمال
به عنوان اولین هیئت بحرینی از مناطق مختلف
رژیم صهیونیستی بازدید و با مقامات این رژیم
دیداروگفتوگوکرد.گفتوگوییکهدرپوشش
گفت وگوی میام ادیان مطرح شد .درخواست
امارات در خصوص بازدید پاپ فرانسیس نیز دو
دستاورد مهم بــرای ابوظبی داشت.دستاورد
اول آن ،بازسازی وجه تخریب شده این کشور
در قبال جنگ یمن و حوادث تحریم اقتصادی و
انسانی قطر است که هزینه بسیاری بر ابوظبی
تحمیل کرده است .دیدار پاپ کاتولیک که نماد
مخالفت با جنگ و جنگ طلبی در دنیاست ،می
تواند چهره شیخ نشینان اماراتی را تا حدودی
بازسازی کند .کما این که این سفر با تبلیغات
و هزینه های سنگینی همراه بوده است .البته
دستاورددیگراماراتیهاازاینسفر،معرفیکشور
اماراتبهعنوانالگوییبرایکشورهایاسالمی
وشخصیتهایجهاناسالماستکهبابسیاری
از مسائل داخلی اسالمی با تسامح و تساهل
برخوردمیکنند.درواقعآیندهایکهبنسلمان
برای خود ترسیم می کند ،امارات کنونی است و
ابوظبیبهدنبالمعرفیخودبهعنوانتنهاکشور
مترقیاسالمیاست.کشوریکهدرآنمسلمانان
درعباداتآزادهستندوازطرفیخوردنمشروب
تادیسکووبردگیجنسیبهراحتیقابلدسترس
است.دستاورددومامامتفاوتتراست.اماراتبا
دعوت از پاپ فرانسیس نشان داد ،اهتمام جدی
برای گفت وگو میان ادیان ابراهیمی دارد و بر
آن است تا به عنوان یک کشور مسلمان رحمانی
با دیگر ادیــان از جمله یهودیت ،ارتباط برقرار
کند ،هدفی که در پس پرده دیدار پاپ فرانسیس
نهفتهاستتاهمچونبحرین،شاهداعزامهیئت
دیپلماتیکدرقالبهیئتگفتوگویبینادیان
به رژیم صهیونیستی باشیم .گام دومی که اتاق
فکرهای مرتبط برای معامله قرن طراحی کرده
اند،کاهشتنشمذهبیودینیوایجادکرختی
درمیانمسلماناناست.مسلمانانقدسشریف
را قبله اول خود می دانند و برای جلوگیری از این
تفکروارزشگذاری،بهترینکارتسامحوتساهلی
است که ترویج می شود .اگر بتوان کاری کرد که
مسلمانان ،صهیونیست هارا متجاوز نپندارند و
سرزمین فلسطین را موطن آنان بدانند ،به طور
حتم معامله قرن انجام شده و شاهد تنش میان
مسلمانان و مردم منطقه با رژیم صهیونیستی
نخواهیم نبود .سفر پاپ در همین زمینه برنامه
ریزی و هدف گذاری شد.سه :نکته دیگری که
باید به آن اهتمام داشت ،چرایی انتخاب امارات
به عنوان مقصد اولین سفر پاپ به منطقه غرب
آسیاست.بنسلمانتبلیغاتسنگینیانجامداد
تاچهرهریاضرادگرگوننشاندهداماباکشتن
خاشقچی و پرونده یمن این چهره به کنار رفت و
بسیاری آینده ترسیم شده ریاض را ناموفق و غیر
واقعی می دانند .حال امارات فرصت دارد تا از
برادریباریاضبهسلطنتبرریاضتغییرماهوی
دهــد و خــود را به عنوان پــدر کشورهای عربی
معرفیکند.

3.9 M views

فقطدربست!
همیشه در مواقعی که هوا سرد یا با بارندگی همراه
است ،پیدا کردن تاکسی خطی به نوعی یافتن
کیمیاست که یا خیلی نایاب است یا پیدا شدنی
نیست .این درد مشترک تمام کاربران فضای
مجازی در روزهای سرد و همراه با بارندگی است که
بسیار هم بازنشر شده است .کاربری نوشت« :ما
خودمون هم بعضی وقت ها به خودمون رحم نمی
كنيم ».کاربر دیگری نوشت« :هنوز برف پارسال
و هزینه سنگین فرودگاه تا مرکز شهر رو یادمون
نرفته» .کاربری هم نوشت« :کی گفته ماشین تو
هوای سردگیر نمیاد ،خیلی خوبم گیر میاد فقط با
چندین برابر قیمت روزهای عادی!».

3.1 M views

تاریخرویبستنیبرایمحکمکاری
تصویری از یک بستنی در فضای مجازی منتشر
شده که تاریخ تولید و انقضا به جای این که روی
بسته بندی درج شود روی خود بستنی حک شده
است .کاربری نوشته« :من اگه بودم نگهش می
داشتم برای آیندگان تا بدونن ما چه نسل باحالی
بودیم» .کاربر دیگری نوشت« :این اشتباه پیش
میاد حاال الکی گنده اش نکنید ».کاربری هم
نوشت« :به نظرتون این بستنی رو با تاریخش
خورده یا حواسش بوده تاریخش رو با چاقو بتراشه
بعد بخوره؟» .کاربر دیگری هم نوشته« :احتماال
مسئول درج تاریخ خواسته محکم کاری کنه چون
کار از محکم کاری عیب نمی کنه!» .





3.6 M views

روبهروشدنشکنجهگرساواکی بازندانیان

شکنجهشدهپساز 40سال!

ویدئویی از روبه رو شدن یکی از کارمندان ساواک
با زندانیان شکنجه شده پس از  40سال بسیار
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
این شکنجه گر به نام علیاکبر دهقانی (با نامهای
مستعار طالبی ،محمودی ،بهرنگ) پس از  ۴۰سال
به ایران برمیگردد و توسط یک تیم مستندساز
قانع میشود با شکنجهشدگانش روبهرو شود .او
در مواجهه با زندانیانی که شکنجه کرده بود ،وقتی
که آن ها می گفتند ما از حق خودمان گذشتیم
سرافکنده شد .کاربری نوشت« :من به ایمان و
جهاد اکبر این انقالبیونی که به شکل های فجیع
شکنجه شدن ولی باز هم از این یارو شکنجه گره
گذشتن غبطه می خورم».

3.8 M views
2.9 M views

پدیده دریای دورنگ در کنارک
یکی از ویدئوهای پربازدید فضای مجازی پدیده
ایجاد دریای دورنگ بعد از بارندگی های اخیر در
اسکله پزم کنارک در سیستان وبلوچستان بود.
کاربری نوشت« :دلیلش چیزی شبیه به پدید ه
چای دورنگه مثال آب شیرین رودخانهای تازه وارد
دریا شده و به خاطر امالح و موادش با آب دریا
خیلی متفاوته و طول می کشه تا قاطی بشن» .کاربر
دیگری نوشت« :فصل زمستون بهترين فصل سفر
به چابهاره چون همه پدیده های جذاب این منطقه
رو می تونید ببینید و گرما هم اذیت تون نمی کنه».

«جشن خودکار» از جشن های باورنکردنی!
شاید باورش برای شما هم سخت باشد اما یکی
از تصاویری که در فضای مجازی بسیار دیده شد
و مورد توجه قرار گرفت «جشن خودکار» بود که
خانواده ای برای فرزند کالس سومی شان گرفته
بودند که یاد گرفته با خودکار بنویسد .کاربری
نوشت« :جشن پی پی و ختنه سورون و ...اینا
کم بود این یکی هم به مسخره بازیاشون اضافه
شد» .کاربر دیگری نوشت« :کاش به جای این
همه خرج الکی و اضافی بیشتر به محرومان کمک
کنیم» .کاربری هم نوشت«:شاید این ها بهانه
های کوچکی برای جشن گرفتن کنار خانواده باشه
که اگه با ولخرجی همراه نباشه بد هم نیست».

