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شکست گروهی از یمن
دوربینها قبل از شــروع دیدار ،بن سلمان را نشــان میدادند که
کنار پوتین نشســته بود و با تبســمی بر لب در انتظار شــروع بازی
بود ،اما شانس با شاهزاده جنگ طلب یار نبود .عربستان نتیجه را
5بر صفر واگذار کرد .همزمان،چند هزارکیلومتر آن طرف تر،در
نقطــهای دیگر از ایــن کره خاکــی ،جام جهانــی به گونــهای دیگر
رقم خورده بود .این بــار مردم یمن در بندر الحدیــده در حال نبرد
برای سرنوشت خود هستند.نبردی که در یک طرف آن انصارا...
و گروههــای مردمی که بــه دفاع از کشورشــان میپردازنــد ،قرار
دارند و در طرف دیگر ائتالف عربستان-امارات با کمک انگلیس،
فرانسه و آمریکا مستقر شدهاند.سه کشوری که تا کنون به صورت
غیر مستقیم و در دو بعد اطالعاتی و لجستیکی در جنگ علیه یمن
شرکت داشتند،حاال نقش خود را در حدیده علنی و عملیاتی کرده
اند.در این عملیات دستکم ۱۵تیپ رزمی شرکت دارند که شامل
پنج تیپ از نیروهای ارتش ســابق یمن به فرماندهی علی محسن
االحمر ،فرمانده سابق ارتش ،پنج تیپ از نیروهای نظامی وابسته
بهمنصورهادی،رئیسجمهورمستعفیوفراریکهازعشایرجنوب
شــکل گرفتهاند ،دو تیپ از نیروهای وابســته به امــارات ،دو تیپ
از نیروهای وابسته به عربســتان که عمدت ًا ســودانی هستند ،یک
تیپ از نیروهای حــزب وهابی -اخوانی اصــاح یمن ،یک گردان
از نیروهای نظامی فرانسه ،کمتر از یک گردان از نیروهای نظامی
انگلیس و نزدیک به یک گروهان از نیروهای آمریکایی موســوم به
کالهسبزها میشوند.تاکتیک نظامی این نیروها استفاده از حجم
ســنگین آتش و نیروی زیاد اســت تا به گمان خــود از یک طرف در
نیروهای انصارا ...رعب ایجــاد و آن ها را زمینگیر کنند و از طرف
دیگر تلفات نیروهای ائتالف را کاهش و جرئت آنان را در پیشروی
افزایــش دهند.اما تاکنــون رزمنــدگان انصــارا ...بــا بهرهگیری
حسابشــده از نیروهای محدود ،ضربات ســنگینی بــه آنان وارد
و ماشــین جنگ ائتالف را در زمین متوقف کــرده اند.انصارا ...با
عملیات پارتیزانی ،دستههایی از نیروها را به داخل منطقه حضور
نظامیان طــرف مقابل نفوذ داده بهگونهای که دشــمن نتوانســته
اســت علیه آنان از نیروهای هوایی خود اســتفاده کنــد چرا که در
چنین وضعیتی ،بمباران هوایی و گلولهباران از طریق ناوها ،بیش
از چریکهای انصارا ،...نیروهای پهنشده ائتالف عربی-غربی
را در معرض آسیب قرار میدهد.روند تحوالت میدانی در حدیده
نشــان می دهد زمان به نفع سعودی نیســت و تمرکز بیسابقه در
حدیده حاکی از آن است که ائتالف سعودی-اماراتی در تنگنای
زمان قرار دارد .کشــته شــدن ده ها نیروی متجاوز طی یک هفته
در اســتان حدیده که یک ســرتیپ ســعودی واماراتی نیز در میان
آن ها قرار دارند ،از اســتیصال آن ها حکایت میکند .حمالت بی
امان دیروز ســعودی به حدیده نیز نشــان داد برای آن ها چاره ای
جز متوسل شــدن به اقدامات وحشــیانه ای که اوضاع انسانی در
یمن را وخیم تر می کند ،نمانده است.اما اگر این منطقه در اختیار

انصارا ...و مقاومت یمن بماند یا به دست طرف متجاوز بیفتد ،چه
سرنوشــتی در انتظار پرونده یمن اســت؟ برای پاسخ به این سؤال
هر دو احتمال ممکن را بررســی میکنیم -1:اگر بندر در اختیار
دولت صنعا باقی بماند ،خسارت چند صد میلیون دالری و هزاران
نفری بــه طرف مقابــل وارد خواهد شــد و به طور حتــم طرفهای
متجاوز مجبور میشوند تا حدودی به شرایط مذاکره یمنی  -یمنی
بیندیشــند و مقاومت را به طور رســمی بپذیرند .مســئلهای که به
تسلط مقاومت بر آبراه دریای سرخ کمک خواهد کرد و مسیر انرژی
دریای سرخ در کنترل صنعا قرار خواهد گرفت .از طرفی انصارا...
به حفظ صنعا امیدوارانهتــر مینگرد .موضوعی کــه در مذاکرات
آینده برای پایــان دادن به جنگ یمن میتواند کفه تــرازو را به نفع
مقاومت سنگین و دست آن ها را برای پذیرش شروط یا عدم پذیرش
شروط ریاض پر کند .در واقع پیروزی انصارا ...و همپیمانانش در
حدیده میتواند پایان جنگ را نزدیک و شــرایط صنعا را به ریاض
و ابوظبی تحمیــل کند .مخالفان بــا جنگ در عربســتان و امارات
صدایشــان بلندتر میشــود و طرفهای غربی نیز کمتــر از جنگ
حمایت خواهند کرد و آخریــن فرصت ریاض برای پایــان دادن به
جنگ برای پیروزی در یمن از بین میرود .در کنار همه این موارد
امکان شکستن محاصره یمن بیش از پیش قدرت میگیرد -2.از
طرفی شکست در حدیده به معنای پایان پرونده یمن نیست .زیرا
همه میدانند صنعا مهمترین مقصد حمله به یمن بوده و تا زمانی
که دست مقاومت است ،عربستان نمیتواند شعار پیروزی در جنگ
علیه مقاومت بدهد .پیروزی متجاوزان در حدیده راه نزدیک شدن
طرفهای درگیر در حمله را به صنعا هموار میکند و پایتخت یمن
در معرض تهدید قــرار خواهد گرفت .از طرف دیگر رســم ًا هر نوع
امدادرسانی دریایی در آینده به شهروندان یمنی قطع میشود و در
صورتیکهچنینشرایطیبرایامدادرسانیموادغذایییادرمانی
به شهروندان یمنی به وجود بیاید ،به دلیل آن که بنادر دریایی در
اختیار طرف متجاوز اســت ،پذیرش شــروط ،تحمیلی و کار برای
مقاومت در میدان پیچیده میشود.ائتالف متجاوز سعودی حتی
سعی خواهد کرد بدون تصرف کل شــهر الحدیده صرفا بر تصرف
نوار ســاحلی متمرکز شــود زیرا به خوبی می داند جنگ کوچه به
کوچه در الحدیده تلفات ســنگینی خواهــد داد .هرچند افزایش
فشارهای رسانهای برای تلقین شکستها در منطقه حدیده بیش
از آن که به واقعیت نزدیک باشد ،موج عملیات روانی برای تحمیل
خواستههای سیاسی طرف اماراتی و سعودی به منظور دستیابی
به یک توافق سیاســی اســت .آن ها میخواهند با بهدست آوردن
بندر حدیده تالش شان را برای پیروزی در مذاکرات آینده تقویت
کنند.به هرروی،نتیجه بازی در افتتاحیه جام جهانی روسیه خیلی
زود مشخص شد :سعودیهابه طرز عجیبی تحقیر شدند .اما باید
منتظر بود و دید نتیجه بازی سعودیها در زمین یمن چه میشود؟
آیا ماشــین جنگی گران قیمت ســعودی -اماراتی که توسط گروه
آمریکا و انگلیس وفرانســه روغن کاری میشود سرنوشتی مشابه
تیم فوتبــال پرهزینه عربســتان خواهــد داشــت؟  1500زخمی
وهالکــت الاقــل 700نفــر از نیروهای ائتــاف عربــی در جریان
جنگ هفته اخیر حدیده،آن هم درست همزمان با حمله نیروهای
انصارا ...به استان مارب که در شرق پایتخت قرار دارد و آزاد شدن
دو شهرستان این استان ،حکایت از روحیه بسیار باالی رزمندگان
یمنی دارد .آن هایی که به پیروزی خویش در سایه نصرت الهی و
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یک هفته پس از دیدار تاریخی با ترامپ ،کیم جونگ اون برای مذاکراتی دو روزه به پکن سفر کرد .این سومین سفر رهبر جوان کره شمالی به چین در سه ماه گذشته
است .وی در مارس به پکن رفته و از شهر «دالیان» چین دیدن کرده بود .چین در حالی مایل است نقش فعالتری در تحوالت تازه میان کره شمالی و آمریکا ایفا کند که
جنگ اقتصادیاش با ایاالت متحده تشدید شده و آمریکا مانور نظامی مشترک خود با کره جنوبی را به حالت تعلیق در آورده است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• تا زمانی که سه قــوه صاحبان کارخانجات اعــم از
خودروو...هستندبهعناوینمتفاوتگرانیهستواگر
بخواهندمظلومنماییکنندوسودمیلیاردیببرند،گناه
به گردن واردات از چین می افتد در صورتی که بزرگ
ترینواردکنندهخودشانهستند.
••به قول وزیر راه ،توزیع پول به مردم به عنوان یارانه اثر
تخریبی دارد ولی ضعف عملکرد برخی مسئوالن آثار
سازندهومفیدیندارد.
••چــرا عــده ای چشم بــردن ایــران را نــدارنــد و عوض
خوشحالی و تشویق هنوز هم انتقاد می کنند؟ اگر ما
پرتغال و اسپانیا را هم  3بر صفر ببریم باز هم می گویید
ایرانشانسیبرده؟!
••زنسرپرستخانوادههستمبااینگرونیهادیگهنمی
دونمبایدچهکارکنم.یکماهدیگهبایدخونهامروتخلیه
کنم .اجاره ها سرسام آوره .فکر کنم آخرش باید کنار
خیابونچادربزنم!
••پایگاه اصلی و علمی مدارس آزمایشگاه و کتابخانه
است اما متاسفانه هر دو مــورد در مــدارس ما تعطیل
هستندوهمهمطالبفقطتئوریآموزشدادهمیشود.
••از دولت تدبیر و امید خواهش می کنیم فکر اساسی
برایگرانیهایلجامگسیختهدرهمهزمینههابکند.
••سال 96کهنزدیکانتخاباتبوداحکامکارگزینیدر
اسفندصادروافزایشحقوقازاردیبهشتاعمالشداما
امسالباجنگزرگریدولتومجلسهنوزهیچافزایش
حقوقیصورتنگرفتهاستچرا؟
••چرابانکمرکزینمیتواندقیمتسکهراکنترلکند؟
چرا بانک مرکزی نمی تواند از تصمیم های خود به نحو
شایسته پشتیبانی کند؟ چرا پایین آمدن قیمت سکه
قطرهچکانیوکوتاهمدتورشدقیمتآنسریعوشدید
است؟نبضاقتصادکشوردردستبانکمرکزیاست،
اگر بانک مرکزی تصمیم های بی تاثیر بر بازار بگیرد و
نتواند بازار را کنترل کند آیا در بلند مدت اعتماد مردم
راازدستنمیدهد؟چراباکسانیکهسکهراعمدهمی
خرندوباقیمتسازیمصنوعیبههمهمردمضربهمی
زنندبرخوردنمیکنید؟
••در جواب دوستی که درباره کافه ها گفته بود باید بگم
کهماهمسایههادرخیابانمطهری...همدیوانهشدیم
ازدستاینکافهخانگی!هرجاهممیریمجوابدرست
وحسابینمیدن.توروخدایهکاریبکنید.
•• وزارتخانههایبهداشتونیروورفاههرسالباالترین
بودجهرامیگیرندوکسینمیپرسدچهکارکردیدولی
بهبودجهسپاهودفاعگیرمیدهند.
••سهروزبااپلیکیشن 780امتیازجمعکردموفرستادم
برایکدقرعهکشی.ششکدششرقمیهمهبهصورت

پیامك2000999 :

ایتا،

شش صفر ( )000000می آمد .تعجب کردم این همه
تبلیغی که این آقای رامبد جوان در خندوانه انجام می
دهد برای چیست؟ من که به این قرعه کشی ها شک
کردم.
••من کارمند فوالدم هم اکنون تولیدکنندگان داخلی
فوالد قیمت فوالد را با دالر آزاد  7000تومانی نرخ
گذاری و به بازار تزریق می کنند در حالی که فوالد در
داخلتولیدمیشود.لطفاپیگیرباشید.
••دو ماه اجاره خونه ام عقب افتاده حاال دخترم گریه
کناناومدهمیگهدانشگاهنمیذارنامتحانبدماینچه
قانونیهکهاجازهمیده،بهخاطرمقداریازشهریهازبچه
ها امتحان نگیرن؟ یعنی هیچ دستگاه نظارتی نیست
پیگیریکنه؟
•• در غرب ژاپن زلزله ای با قدرت 6.1ریشتر آمد که سه
کشته و صدها مصدوم و مجروح به جا گذاشت .حال
خدای ناکرده این زلزله در ایران احساس می شد چه
اتفاقات ناگواری رخ می داد؟ آیا آمار لطمات و صدمات
ماباژاپنیکسانوبرابربود؟!
••بعضیازمزونهاوآتلیههامانندتاالرهابرایسالبعد
پولپیشمیگیرند!بایدنظارتبیشترشود.
•• آقاینوبختچرااظهاراتشمادربارههمسانسازیو
افزایشحقوقبازنشستگانواقعیتنداشت؟
••آقای ربیعی هفته پیش اعالم کردند اضافه حقوق
بازنشستگان قبل از عید فطر پرداخت می شود .من
مستمریبگیرهستماماهنوزچیزیدریافتنکردهام.
آقایوزیرکارچیزیراکهنمیدانیاعالمنکن!
••آقای عارف بفرمایند چه تعابیر ناپسندی به مسئوالن
نسبتدادهشده؟
••آقای نهاوندیان فرمودند :اگر کاالیی گران است آن را
نخرید،شمابفرماییدچهکاالییارزاناستتاآنرابخریم!
••چرا دولت برای کاهش گرانی ،کاالهای اساسی را
درمکانهایمخصوصوثابتکهزیرنظرخودشباشد
توزیع نمی کند تا دست واسطه ها کوتاه شود وکاالها
مستقیمبهدستمردمبرسد؟
•• خراسان نون به نرخ روز خــوری! هر پیامک آبکی
رو چاپ می کنی خدا نکنه پیامک قدری رنگ و بوی
سیاسیداشتهباشهوبهعملکردبعضیازنهادهامربوط
بشه یک وقتی خجالت نکشی .به هر حال شما هم باید
نونبخورید.
••صدها بار از معاون دولت در رسانه ها شنیده ایم که
دولت اجــازه نمی دهد کسی گران فروشی کند یا در
تامین کاالهای اساسی مشکلی نداریم اما در عمل می
بینیمکهبرعکساست.دربازار،تورموگرانیکمرملت
راشکستهاست!

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

سروش9033337010:

••آقایروحانیاگرمدیراناقتصادیشماکاربلدنیستند
اخراجشانکنید!کسیراانتخابکنیدکهبداندگرانیو
تورمیعنیچه!(یکمستمریبگیرمستاجر)
•• در روزنــامــه از قــول استاندار تهران خبری دربــاره
پیش فــروش نــوزاد خواندم اشکم درآمــد! قابل توجه
مسئوالن ،برخی مردم از مشکالت به کجا رسیده اند؟
پدر و مادر حاضرند خار به چشم شان برود ولی به پای
فرزندشچیزینرودحاالوقتیوالدینتصمیمبهفروش
فرزندشانبگیرندچه؟مسئوالنبداننداینمردمهمان
کسانیهستندکهدرهشتسالجنگدرمقابلدشمن
سینهسپرکردند.
••چرا شرکت های ایران خودرو و سایپا اقدام به احتکار
خودرو می کنند ولی در برابر مردم و رسانه ها ادعای
احتکارخودروراتکذیبمیکنند؟
••بیچاره آن هایی که مهریه را با سکه به قیمت روز
پرداختمیکنندبایددرانتظاربهزندانرفتنباشند!
••چرا برای اوقــات فراغت جوانان اتاق فکر و سامانه
مشترک اطالع رسانی مناسب وجود ندارد و به صورت
جزیره ای عمل می شود؟ این قشر متاسفانه بیشترین
آسیبرامیبیند.
••خدایاقرضمقروضینراادابفرما!
••چه خوب است مردم سراسر جهان به ویژه ملت های
مسلمان که این روزها تماشاگر بازی های جام جهانی
فوتبال هستند تماشاگر بی تفاوت و خاموش و ساکت
بازی های خطرناک و جنایتکارانه اسرائیل و آل سعود
درمنطقهغربآسیانباشند.
••اگردولتمشکلسهامدارانپدیدهراحلکندومردم
بهپولشانبرسندمطمئناوضعیتکسبوکارواشتغال
واقتصادحداقلدرتهرانومشهدبهبودمییابدومردم
ازبالتکلیفیدرمیآیند.
••ازمسئوالنخصوصیسازیتقاضاداریمکهمبلغسود
سهامعدالتکارگرهایساختمانوفصلیرادرمرحله
جدیدواریزیزیادکنند.
••خــودروفــروشــان راســت نمی گویند .از ساعت 10
صبح حدود  20نفر از دوستان و آشنایان حتی یک نفر
هم نتوانستیم ثبت نام کنیم .تا زمانی که بازار خودرو
انحصاریباشدوضعیتهمیناست.
••اگر به جای یک صدم حرف ها و وعده های مسئوالن
کار عملی برای رفع مشکالت سهامداران پدیده انجام
میشدمشکالتخیلیزودتررفعمیشد.
••چقدر این بوالعزیز زننده گل به خودی مراکش این
روزهابرایمانعزیزودوستداشتنیاست!
••تکلیفافرادیکهبرایسهامعدالتثبتنامنکردهاند
چیست؟

••به معاون رئیس جمهور که در اخبار  22:30گفت
میوه فروش گران فروشی کرده! بگویید خودرو فروش
استکهگرانفروشیکردهنهیکمغازهدارمعمولیکه
براساس بازار ملتهبی که شما درست کرده اید مجبور
استگرانتربفروشد.
••چراشبکهایکهمخصوصکودکاناستبایدتاساعت
12شبپخشبرنامهداشتهباشد؟شبکهپویابایدساعت
 8شب تمام شود تا بچه بفهمد نباید تا دیر وقت بیدار
باشد .ماه رمضان که 24ساعته بود حاال هم تا 12شب
جای تاسف دارد! زندگی هایمان شده جنگ و دعوا با
بچههابهخاطرکارتونهایمزخرف!
••امثال مغازه داری که از کسادی بــازار گریه های
دردناکی می کرد هزاران نفر هستند که با سختی زیاد
روزها را سپری می کنند .با این بازار کساد و اقتصاد اگر
مسئوالنتواناییرفعمشکالتراندارندچرامجلسآن
هارااستیضاحنمیکند؟!
••آقای رئیس جمهور و معاونان و هیئت محترم دولت
کجای کار هستید؟! یک سکه در دولت یازدهم زیر یک
میلیون بود االن طبق گزارش ها به دو میلیون و 500
هزار تومان رسیده .مواد غذایی ،لوازم خانگی ،لوازم
یدکی و مصالح ساختمانی همه و همه بین  50تا 70
درصد افزایش قیمت داشته وقتی یک کیک رضوی
 500تومان بشود  800تومان این از آستان قدس
رضــوی .وقتی یک متر ساختمان بین  400تا 700
هزار تومان گران شود ،وقتی یک آپارتمان اجاره ای از
 30میلیونبشود 50میلیونهمهوهمهحباباست؟!
••چرا تخفیف بیمه شخص ثالث خودروها باالی هفت
سال شامل تخفیف تشویقی از طرف شرکت های بیمه
نمیشود؟
••اشعارجنابمیثممطیعیبرایمسئوالنحرفحساب
وکتاباستولیمتاسفانهوقتیپشتوانهایناشعاراقدام
عملی و واقعی نباشد هیچ فایده ای ندارد و فقط برای
دلخوشیمردمرنجکشیدهاست.
••خراسان عزیز ،خراسان بدون تو انگار یه چیز کم داره
حتی اگه یک روز نباشی .تولدت مبارک 170 .ساله
بشی.
••لطفامایحتاجخوراکیوضروریمردمراگراننکنید.
••تو روزنامه تون هر روز پر از لغات عربی است .من چند
روزاستبرایمتوجهشدنبرخیلغاتبهفرهنگلغت
مراجعهمیکنم.فارسیراپاسبدارید.
••یکی از روش های کالهبرداری حضور خانواده ای در
خودروی مدل باالست به بهانه این که پول مسافران را
زده اند و نیاز به پول بنزین دارند و به مقصد که رسیدند،
پرداختمیکنند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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درد زایمان برای آقایان ،تمرین عجیب ماتادورها و میوه ای که طال شد!

120.6

فانتزی آقای خواننده در آسمان؟!
بهنام بانی ،خواننده مشهور
و محبــوب ایــن روزهــای
دنیای موسیقی در ویدئویی
پیشبینی کرد کــه تیم ملی
فوتبال کشورمان اسپانیا را
در بازی پیش روی جام جهانی با نتیجه یک بر صفر
یا 2بر یک خواهد بــرد! کاربری دربــاره این ویدئو و
پیشبینی نوشــت« :طرف تو هواپیما رفتــه ارتفاع
 35هزارپاییتوهمزده!مردحسابیبااسپانیابازی
داریمباکرهوژاپنکهنداریم!»وکاربردیگرینوشت:
«بهنظرمناینحرفآقایخوانندهتوقعاتروازتیم
ملیباالمیبره.بایدمنطقیبهماجرانگاهکنیم».

36.4

احضار جنجالی آقای ستاره به دادسرا

علی کریمی ،ستاره جنجالی فوتبال که این روزها با
ُپستهاواظهارنظرهایشدرفضایمجازیحسابی
سروصدابهپاکردهاستبهدادسرااحضارشد.ایندر
حالی است که پس از راهاندازی کمپین جنس گران
نخریم از سوی کریمی ،شایعه شــد که این احضار به
همین دلیل است .این در حالی است که وکیل علی
کریمی این مســئله را تکذیب و ادعا کرده اســت این
احضار بــرای پروندهای دیگر مربوط بــه 6ماه پیش و
شــکایت ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان
اســت .کاربری نوشــت« :علی کریمی تــاش کرده
یک کمپین مجازی تحریم خرید کاال راهاندازی کند
برای نه گفتن بــه گرانی .اتفاق خوبی اســت ،تمرین
مســئولیتپذیری ».کاربر دیگری هم نوشــت« :من
نمیدونمچهرسمیشدهاینسلبریتیهابهخودشون
اجازهدخالتناآگاهانهدرهرکاریرومیدن؟!»

230.5

تمرین عجیب ماتادورها قبل از بازی با ایران!

ویدئــوی تمریــن عجیــب و
غریبماتادورهایاسپانیایی
در آســتانه دیدار با تیم ملی
فوتبــال کشــورمان تعجــب
کاربــران فضای مجــازی را
برانگیخت .در این ویدئو ماتادورها دو گروه شدهاند
ودرحالیکهباهمپاسکاریمیکنندبهیکبارهتوپ
را رها کرده و با نظم عجیبی همه به ســمت مخالف
قدم میزنند و گروه دوم توپ را برمیدارد .کاربری
نوشت«:داداشاینجلفبازیهافایدهنداره.بچهها
میانتاببرنتونومنبهاینبازیخیلیامیدوارم».و
کاربردیگرینوشت«:فریبرونالدینیوییماتادورها
درقالبکارگروهی.خدایاخودتبهخیربگذرون».

580.7

درسهای کالس اولی از هک شدن سایت!

ماجرای هک شدن ســایت وزارت صنعت  ،معدن
و تجــارت و واردات  5هــزار خــودروی غیرمجاز با
تکذیــب عجیبتــر وزارت مربوط طی یــک بیانیه
همراه بود .کاربــری در واکنش به ایــن ماجراها با
اشاره به اسفناک بودن این مسئله جدای از صحت
و سقم آن نوشت« :شما هرجای دنیا بگویی سایت
یکوزارتخانه را هک و ۵۰۰۰دستگاه خودروی
غیرمجــاز وارد کردنــد ،نه فقــط از تو تســت الکل
میگیرند،کهمیفرستندتکالسچهارمدبستان
که از اول یادبگیری ،سایت چیه؟ هک چیه؟ مجوز
چیه؟ وزارتخانــه چیــه؟ پنجهزارتا چندتا ســت؟
خودرو چیه؟ تو کی هســتی؟ اینجا کجاســت؟»
و کاربری هم نوشــت« :من نمیدونم ایــن آقایون
واسه چی حقوق میگیرن؟! یکی نباید جلوی این
مسائل رو بگیره؟»

98.3
115.9

میوهای که طال شد!
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزیجات در
اظهاراتی جالب گفت« :قیمتها در بازار مرکزی
میــوه و ترهبارمثل طال ســاعتی تعیین میشــود و
نظارت مناســبی در این زمینه نیســت ».صحبتی
که با واکنشهای متفاوت کاربران فضای مجازی
همراه بود .کاربری در این خصوص نوشت« :آقای
رئیس من نمیفهمم پس شما اینجا چکارهاید که
با افتخار ایــن حرف رو میزنیــد؟» و کاربر دیگری
نوشت« :باز خوبه این بابا شــجاعت اینو داشته که
اعتراف کرده و خودش این مسئله رو گفته».

شبیهسازی درد زایمان و حقیقتی بزرگ
در شبیهسازی درد زایمان برای مردان توسط یک
بیمارستان،هیچمردینتوانستبیشاز 30ثانیه
این درد را تحمل کند! این در حالی است که درد
زایمان زنان معموال چند ســاعت طول میکشد.
کاربری با انتشار این ُپست در صفحه شخصیاش
نوشت«:اینتحقیقعلمیبهسادگینشونمیده
چرا جایگاه مادر اینقدر باالســت .عشــق مادر به
فرزندش بزرگترین عشق بشری است ».و کاربر
دیگری خاطرنشان کرد« :عشــقی که خداوند در
وجود مادر قرار داده سبب شــده بتونه این درد رو
تحمل کنه .واقعا متاثرکننده است».
CMYK

