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دبیرکل سازمان ملل خواستار
خلع سالح حزب ا ...شد!

دبیرکلسازمانملل درهمراهیباآمریکاورژیمصهیونیستیدرگزارشششماههخودخواستارخلعسالححزبا...لبنانوتوقفعملیاتنظامیحزبا ...در
سوریهشد.آنتونیوگوترس،ازدولتلبنانخواستحزبا...راازداشتنسالحمنعکندوبهایراننیزاشارهکردهونوشتهاست:کشورهاییکهروابطنزدیکیبا
حزبا...دارند،اینسازمانراتشویقکنندتاسالحهایخودرابهزمینبگذاردوتبدیلبهیکتشکیالتسیاسیفراگیرشود!

تحلیلروز
دکترحامد رحیمپور

محصولمشترکترامپوالسیسی
دولــت آمریکا در حــال تکمیل پــازل «معامله
قرن» است .این کشور بر همین اساس تالش
میکندباحذفگروههایاسالمگراومقاومت،
زمینه را بــرای اجــرای این پــروژه فراهم کند.
ترامپ از یک سو با انجام اقداماتی چون تشدید
فشارهای اقتصادی بر ایــران ،قــرار دادن نام
سپاه در فهرست گروههای تروریستی ،تحریم
و فشار بر حزب ا ...لبنان ،تالش برای انحالل
الحشدالشعبی ،باز گذاشتن دست عربستان
و امــارات برای کشتار شیعیان یمن و ...محور
مقاومت را در کانون حمالت خود قــرار داده
است و از سوی دیگرقرار است با تروریستی
اعــام کــردن اخــوان المسلمین دســت رژیم
صهیونیستی را بـــرای تشدید فشارهای
غیرانسانی علیه ساکنان غزه و گروه حماس
که دیگر مخالفان بزرگ معامله قرن هستند باز
بگذارد .جریان اخوانالمسلمین همواره یکی
از اصلیترین مخالفان این معامله که منجر
به پایمال شدن حقوق فلسطینیان میشود،
بوده است اما به نوشته نیویورک تایمز،تصمیم
ترامپ پس از دیدار سههفته پیش با عبدالفتاح
السیسی،رئیسجمهورمصرگرفتهشدهاست.
از طرف دیگر این اقدام عم ً
ال پاداش آمریکا به
کشورهای مصر ،عربستان و امــارات در ازای
همراهی با طرح معامله قرن پس از رونمایی
رسمی از آن خواهد بــود.در چنین شرایطی
سران اخــوان المسلمین نیاز به حمایتهای
بیشتری خــواهــنــد داشـــت ام ــا هیچ یــک از
کشورهایعربیتوانایستادگیدربرابرآمریکا
راندارندوحاضربهاینحمایتنیستند.بنابراین
آغوشبازتهرانمیتواندبهترینگزینهبرایاین
جریان وابسته به اهل سنت باشد.درواقع،در
روزهاییکهدونالدترامپبدوناندیشهبهعواقب
تصمیماتش،اقدامبهمقابلهبابرخیجریاناتو
کشورها میکند ،تهران میتواند بهعنوان یک
بازیگر فعال ،اقدام به یارگیری کند .هوشیاری
تهراندراینتحوالتمیتواندآرایشجدیدیبه
منطقهغربآسیاوشمالآفریقاببخشد.

نمای روز

انتشارتصویریجدیداز"طراح"
قتلخاشقچیجنجالبهپاکرد

محاکمهنمایشیسعودی
فعاالن در شبکههای اجتماعی تصویری از
معاون سابق رئیس سازمان اطالعات کل
عربستان منتشر کردند که به رغم این که از
متهمان اصلی در تیم ترور جمال خاشقچی
به شمار میآید ،گویا همچنان آزاد است.
منذر آل الشیخ مبارک تاجر سعودی تصویر
جدید احمد عسیری را در توئیتر منتشر کرد.
گویا تصویر عسیری با لباس سنتی سعودی
در داخــل منزلش در کنار "عمر عسیری"
برادرزادهاشبهمناسبتدانشآموختگیاش
ازدانشکدهنظامیبود.آفتابیشدنعسیری
منجربهبحثوجدلبسیارشدهبهخصوصکه
مقامات سعودی مدعی هستند تمام عامالن
جنایت قتل خاشقچی را بازداشت کردهاند.
بسیاریازفعاالنشبکههایاجتماعیاعالم
کردند  ،مقامات سعودی دروغ گفتهاند و تنها
ادعا میکنند که محاکمههای عادالنهای در
خصوص عوامل قتل این روزنامه نگار منتقد
سعودی برگزار کردهاند .مدیر سابق شبکه
الجزیرهدرزیراینعکسنوشت،مجرماحمد
عسیری رئیس تیم ترور روزنامهنگار سعودی
آزاد است و نمایش محاکمه اجــرا شد.وی
افزود:سوالمنازدادستانیکلایناستآیا
رای آزادی او صادر شده یا حکم تبرئهاش؟ یا
این که نمیداند چه اتفاقی افتاده است؟یک
فعال دیگر نوشت ،عسیری آزاد شــده زیرا
سرسپردگی خــود را به ولیعهد محمد بن
سلمانکهسیااوراآمرقتلخاشقچیمیداند،
ثابت کرد.مقامات سعودی در نوامبر گذشته
احمد عسیری را در کنار سعود القحطانی
مشاورسابقدفترسلطنتیدرقتلخاشقچی
مسئول اعالم کردند .سه منبع مطلع نیز به
سی ان ان گفتند ،طراح اصلی این جنایت
یک افسر عالی رتبه سازمان اطالعات کل
عربستانبودهکهاحتماالعسیریاست.
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چهره روز

کره شمالی چند فروند موشک کوتاه برد شلیک کرد

آزمایش موشکیدراولینسالگرد مذاکرات هستهای
 9روز پس از دیــدار رهبر کره شمالی
بــا والدیــمــیــر پوتین در شهربندری
«والدیوستوک» روسیه ،کره جنوبی
از شلیک آزمایشی چند موشک «کوتاه
برد» توسط همسایه شمالی اش خبر
داد.اینموشکهادرحالیشلیکشده
استکهکیمجونگاوندردیداروالدی
وستوک گفته بــود آمریکا در نشست
هانوی«رفتارصادقانهاینداشتهاست».

در حالی که صلح در شبه جزیره کره
«تماما به آمریکا وابسته است» .حاال به
نظر می رسد پیونگ یانگ که با ارسال
این هشدار پیامی از سوی واشنگتن
دریافتنکرده،درآستانهاولینسالگرد
مذاکرات هسته ای اون با ترامپ،وارد
فاز عملیاتی شده اســت .این موشک
ها که ساعت  9صبح به وقــت پیونگ
یــانــگ طــی مــدت  21دقیقه شلیک

شده بود ،بین  ۷۰تا  ۲۰۰کیلومتربرد
داشــتــه و پــس از پــرتــاب در آبهــای
دریای شرقی فرود آمدهاند .به گزارش
یونهاب ،کرهجنوبی میگوید دریافته
پیونگیانگچندموشککوتاهبردرادر
پایگاههودوواقعدرشرقکرهشمالیدر
نزدیکی شهر ساحلی ونسان آزمایش
کردهاست.هرچندتاکنونکرهشمالی
بنابردرخواستنخستیندیدارترامپ،

شانس ترامپ برای انتخابات  ۲۰۲۰افزایش پیدا کرد

موفقیت دونالد در بازارکار

درحالیکه تازهترین نظرسنجی سیانان از رشد
محبوبیت اقتصادی دونالد ترامپ در آمریکا خبر
مــیدهــد،وزارت کــار آمریکا  ،میزان بیکاری در
این کشور را  3.6درصــد اعــام کرد  ،پایین ترین
میزان در  49ســال گذشته .تنها در مــاه آوریــل
ترامپ توانسته  ۲۶۳هزار شغل اضافه کند ،باالتر
از پیش بینی ها .خبرگزاری سیانان که نزدیک
بهدموکراتهاستوازلحظهپیروزیدونالدترامپ
با وی در تنش بوده است اعالم کرده که در تازهترین
نظرسنجی انجام گرفته توسط ایــن رسانه۵۶ ،
درصد از شرکتکنندگان تاکید کردهاند که ترامپ
درزمینههایاقتصادیعملکردقابلقبولیداشته
اســت .این نتایج درحالی اعــام شد که براساس
گزارشهای اخیر رشد اقتصاد آمریکا بسیار بهتر
از آن چه پیشبینی میشد در فصل نخست سال
 ۲۰۱۹رقم خــورد .از ای ـنرو عملکرد اقتصادی
تــرامــپ یکی از نقاط قــوت وی بــرای انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۲۰خواهد بود .آخرین
محبوبیت باالی ترامپ در نظرسنجی سیانان
دربارهنحوه عملکردویدراقتصادآمریکادرمارس
 ۲۰۱۷برگزار شد که در آن زمــان  ۵۵درصــد از
شرکتکنندگان از وی دفاع کردند .از آن زمان در

چهار نظرسنجی میزان محبوبیت ترامپ به بیش
از  ۵۰درصد نرسید اما نتایج اخیر تغییر معنادار
محبوبیت اقتصادی وی را به بیش از کانال ۵۰
درصــد نشان میدهد .از نظر «میک مولوانی»،
رئیس موقت کارکنان کاخسفید رایدهندگان
حتی اگر بهطور شخصی از ترامپ رضایت نداشته
باشندبهدلیلعملکرداقتصادیاومجبورمیشوند
تاهمچنانازویحمایتکنند.اوتاکیدکردکهمردم
حتی به فردی که به او عالقه ندارند ولی برای آن ها
مفیداسترایمیدهند.درصدتاییددرزمینههای
اقتصادی بههمراه بیشترین میزان محبوبیت وی
نشان از آن دارد که ترامپ شانس بیشتری برای
انتخابات  ۲۰۲۰پیدا کــرده است.اما در رقابت
شانه بهشانه با نامزدهای دموکرات برای انتخابات
 ،۲۰۲۰رقمها بهطور قابلتوجهی به سود ترامپ
نیست .بیشترین درصد محبوبیت در میان شش
نامزددموکراتنصیب«بتواوروکه»با۵۲درصدشد.
همچنینجوبایدن( ۵۱درصد)،برنیسندرز(۵۰
درصـــد) ،کاماال هــریــس( ۴۹درصــد) و الیزابت
وارن( ۴۸درصــد) نظر مثبت شرکتکنندگان را
کسب کردهاند .شایان ذکر است ،آمارهای مربوط
بهترامپدربازه ۴۲تا ۴۸درصدبودهاند.

خادم -اعتراضات مردمی به دولت سوسیالیست
نیکالس مــادورو در مقابله با سونامی تــورم در
این کشور ،با مداخله واشنگتن از خوان گوایدو،
رهبر مخالفان در مسیر کودتا قرار گرفته است.
کودتایی احتمالی که مثلث مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا ،جان بولتون مشاور امنیت ملی
کاخ سفید و پاتریک شاناهان ،کفیل وزارت دفاع،
در دولت دونالد ترامپ آن را هدایت می کنند.
اقدامی که باعث شد دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
دمدمی مزاج آمریکا برخالف شعارهای انتخاباتی
اش در سال  2016خود نیز در دام ورود به جنگی
جدید قرار گیرد .حاال به نظر می رسد که رئیس
جمهور آمریکا که رکورد قابل توجهی در عزل و
نصب های فراوان کابینه اش دارد ،نه از دخالت در
ونزوئال ،بلکه از تحت فشار قرار گرفتن اش توسط
تیم امنیتی ناخرسند است .سـیانان دیــروز با
استناد به منابع آگاه اعالم کرد که ترامپ پس از
گفت وگوی تلفنی یک ساعت و نیمه اخیرش با
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،مواضع
خود را در قبال تحوالت ونزوئال تعدیل کرده و
جانب احتیاط در پیش گرفته است .رئیس جمهور
آمریکا همچنین ،به تازگی در جمع گروهی از
دوستان و مشاورانش نارضایتی و ناراحتی خود
را دربــاره اظهارات جان بولتون مشاور امنیت
ملی کاخ سفید اعالم کرده و گفته که «اگر بولتون
به حال خــودش رها میشد ،تاکنون آمریکا در
مکانهای زیادی درگیر جنگ شده بود ».در این

گــزارش آمــده ،شک و تردیدهای دونالد ترامپ
بعد از آن باال گرفت که اقدام نظامی که گوایدو و
برخی مقامهای آمریکا رویش حساب کرده بودند
نتوانست در ونزوئال به جایی برسد و متعاقب ًا ترامپ
قابل اعتماد بودن اطالعات آمریکا را زیر سوال
برده است .چرا که این مقامات اطالعاتی آمریکا
بودند که گفتند ،اعضای ارشد حلقه نزدیک به
مادورو آماده فرار هستند .جان بولتون ،به تازگی
ژنــرال «هرناندز» را مــورد نکوهش قــرار داده و
او را یکی از سه مقام داخلی حکومت ونزوئال
دانسته که در دقیقه  ۹۰از توطئه هماهنگ شده
با آمریکا برای سرنگونی «مادورو» ،کنار کشیدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،معتقد است که آمریکا
خود برای جلب نظر ژنرالهای ونزوئال فرصت
ســوزی کــرده اســت .بــرای مثال ،ژنــرال «ایــوان
هرناندز» که هم رئیس گارد ریاست جمهوری و
هم رئیس بخش ضد اطالعات ارتش ونزوئال بود
حدود ماه مه  ۲۰۱۷به صورت سری از کاخ سفید
خواست که پسر سه ساله خود را برای جراحی مغز
به بوستون بفرستد و برای خانواده خود نیز روادید
صادر کند .درخواستی که ترامپ آن را نپذیرفت.
«پادرینو لوپز» ،وزیر دفاع سابق نیز بنا به گفته دو
منبع آگاه به دنبال ارتباط برقرار کردن با آمریکا
بود ولی واشنگتن چراغ سبز نشان نداد .حاال،
در پی افزایش گمانهزنیها درباره حمله آمریکا
به ونزوئال ،مادورو از ارتش خواست برای حمله
احتمالی آمریکا به این کشور آماده باشد.

موشک بالستیک آزمــایــش یا پرتاب
نکرده است .خبرگزاری کیسیانای
کرهشمالی ،ادعــا کــرده است که این
آزمایشها به منظور «بررسی قابلیت
استفاده از این سالحها برای اهداف
مختلف» انــجــام و ایــن گـــزاره از نظر

بیش از  150موشک فلسطینی به سمت اراضی اشغالی شلیک شد

فروپاشیگنبدپوشالی اسرائیل

جنگندههایرژیمصهیونیستیجمعهشبحمالت
تجاوزکارانه ای را علیه مواضع گروههای مقاومت
فلسطین در نوار غزه ترتیب دادند؛ حمالتی که به
دنبال آن شماری از غیرنظامیان فلسطینی شهید
و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.با این حال،
صهیونیستها به هیچ وجه گمان نمیکردند که
با پاسخ سخت و دندان شکن فلسطینیان مواجه
شوند .در همین راستا ،رسانههای صهیونیستی
از شلیک بیش از  150موشک از نــوار غــزه به
سمت اراضی اشغالی خبر دادند .در پی حمالت
موشکیمقاومت،آژیرخطردرتمامیشهرکهای
صهیونیستی مجاور غزه به صدا درآمــد و موجی
از رعــب و وحشت بر صهیونیستها حاکم شد.
شهرکهای نتیفوت ،عسقالن و شاعر هنیغف
در اطراف باریکه غزه هدف موشک های مقاومت
قرارگرفتند .ایــن درحالی اســت که در حمالت
توپخانهای و هوایی دیروز ارتش رژیم صهیونیستی
به غــزه ،پنج نفر به شهادت رسیده و دههــا نفر
دیگر زخمی شــده بــودنــد .ارتــش صهیونیستی
نیزمدعی شد ،بیش از ۳۰هدف متعلق به حماس
و جنبش جهاد اسالمی فلسطین را در نــوار غزه
هدف قــرار داده است.با این حــال ،این واکنش

سی ان ان :ترامپ برای مداخله نظامی در ونزوئال جانب
احتیاط در پیش گرفته است

درسهایکودتا برایآمریکا

روزنامه والاستریت ژورنــال با اشــاره به افزایش
خطر تعداد پهپادهای جنبش انــصــارا ...یمن ،
تاکید کرد :این پهپادها خطرناکتر از آن هستند
که عربستان و امارات تصور میکنند.به نوشته این
روزنامهآمریکایی،حمالتیکهانصارا...باپهپادهای
خود علیه دشمنانش آغاز کرده ،دقیقتر و فراتر از
آن چیزی است که کشورهای عضو ائتالف عربی
و آمریکا رسما اعالم میکنند.یک مسئول اجرایی
شرکت آرامکوی عربستان و یک مسئول دیگر از
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به والاستریت
ژورنـــال گفتند :پهپاد انــصــارا ...ژوئیه گذشته
پاالیشگاه شرکت آرامکو در نزدیکی ریاض را هدف

قرار داد و خسارات مالی به آن وارد کرد ،هرچند که
ریاضرسماانجامچنینحملهایراتکذیبکرد.در
ژوئیهگذشتهنیزیکپهپاددیگرانصارا...واردحریم
هواییاماراتشدوفرودگاهبینالمللیدبیراهدف
قرار داد و موجب خساراتی به آن و تاخیر چند پرواز
شد.براساسارزیابیهایمسئوالنعربستان،تعداد
پهپادهای انصارا ...که توسط نیروهای این کشور
رهگیری و ساقط شدند ،به بیش از  ۱۰۴فروند
رسید.انصارا...درادامهبهجایپهپادهایکوچک
ازنمونهپیشرفتهآنکهقادربهطی ۱۴۰۰کیلومتر
اســت ،به شکل گستردهای علیه پایتختهای
عربستانواماراتاستفادهکردند.

قاطعانهگروههایمقاومتفلسطینیبهتجاوزهای
نظامی رژیم صهیونیستی درحالی است که اتاق
عملیاتمشترکگروههایمقاومتدرغزهشامگاه
دیروز تهدید کرده بود که پاسخ سخت و محکمی
به این جنایت صهیونیستها خواهد داد و هرگز
در برابر آن سکوت نخواهد کرد.نکته جالب توجه
در حمالت گروههای مقاومت فلسطین به مواضع
صهیونیستهافرارشهرکنشینانازاینحمالت
بود.تصاویرمنتشرشدهدررسانههانشانمیدهد
که شدت حمالت موشکی مقاومت به حدی بوده
که شهرک نشینان را وادار به فرار به مناطق امن
کردهاست؛مسئلهایکهالبتهموردتمسخرکاربران
شبکه هــای اجتماعی نیز قــرار گرفت و شهرک
نشینان را مضحکه آن ها کــرد .شــدت حمالت
موشکیمقاومتبهاراضیاشغالیبهحدیبودکه
جلسهفوریفرماندهانارتشصهیونیستیدرپی
تشدیدتنشدرغزهرابهدنبالداشت.کابینهامنیتی
رژیمصهیونیستینیز قراراستامروزبرایبررسی
تنشها در غزه تشکیل جلسهدهد.همزمان،مصر
تالش برای میانجی گری در نوار غزه را آغاز کرد و
خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط حمالت
هواییارتشرژیمصهیونیستیبهنوارغزهشد.

پیشخوان بین الملل
ه ــف ــتــهن ــام ــه
«ویک» طرحی
از رهبر سابق
حزباستقالل
بریتانیا کــه با
دنــــدان هایی
شــبــیــه خ ــون
آشامهادرحال
خندیدناستولیوانیکهرویآن«حزب
برگزیت» نوشته شده ،اختصاص داده
است .طرح جلدی که تیتر «او برگشته!»
رویآننقشبستهومیپرسد«:آیا«نایجل
ف ــاراژ» محافظهکاران (اعــضــای حزب
حاکم)راغرقخواهدکرد؟





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جهانیشدنپایاننامهفروشیوطوالنیترینترافیکجهانبهاسماعتراضبنزینی!




3.8 M views



3.2 M views

4.1 M views

تبدیل تهدید سیل به فرصت

امام جمعه مردمی

اعتراض بنزینی که تو زرد از آب درآمد

«خط تولید کارخانه یخچالسازی لرستان که به دلیل
مشکالت اقتصادی متوقف شده بود ،با قرارداد خرید
 5هزار یخچال برای هدیه به سیلزدگان توسط ستاد
اجرایی فرمان امام مجدد راهانــدازی و برای بیش
از  300نفر شغل ایجاد شد ».این یکی از خبرهای
خوبی بود که در بین گرانی ها دل بسیاری را شاد کرد
و واکنش کاربران فضای مجازی را در پی داشت.
کاربری نوشت « :از این که برای  300نفر شغل ایجاد
شده و  300خانواده از حاال خوشحال می خوابن همه
خوشحالیم ».کاربر دیگری نوشت« :اگه همه جنس
ایرانی بخریم مثل این  300نفر ،میلیون ها نفر از
جوونای بیکارمون دیگه دنبال کار نمی گردن ».کاربری
هم نوشت« :به نظرم تبلیغ تولیدات ایرانی وظیفه
سازمان خاصی نیست و همه باید این فرهنگ رو برای
داشتن جامعه عاری از بیکاری گسترش بدیم ».

دستور جمع کــردن میله هــای حائل بین مردم
و مسئوالن توسط امــام جمعه جدید اهـــواز از
پربازدید های فضای مجازی بود .نماینده ولی فقیه
همچنین بعد از اتمام نماز جمعه صمیمانه در جمع
مردم نشست تا به سواالت آن ها پاسخ دهد .کاربری
نوشت« :دیدن گفت وگوی صمیمی نماینده ولی فقیه
و امام جمعه با مردم بدون محافظ و نرده اصوال ً نباید
شدن چنین خصوصیات
عجیب باشه ولی مجدد ارزش
ِ
مردمی پس از سالها ،حرکتی رو به جلو محسوب می
شه ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم نسل جدیدی که
در حال قبول مسئولیت هستن مردمی ترند و درد
جامعه رو میدونن و امیدوارم این حرکت ها ادامه
داشته باشه».

تصویری از بزرگ ترین و طوالنی ترین ترافیک سال
 2010در چین ،با طول بیش از 100کیلومتر با عنوان
دیگری در فضای مجازی بازنشر شد .چندین صفحه در
فضای مجازی این ترافیک را که به طور باور نکردنی
12روز طول کشیده بود با شرح« :با گرون شدن
قیمت سوخت در چین مردم خودروهاشونو تو خیابونا
رها کردن و پیاده رفتن خونه و سه ساعت بعد قیمت
سوخت به شرایط قبل بازگشت!» منتشر کردند.
کاربری نوشت« :یه عده هستن که برای گرفتن الیک
و دیده شدن حاضرن هرکاری بکنن .این خبر نشون
میده باید در مواجهه با مطالبی که در فضای مجازی و
کانالهای بینام و نشان میبینیم خیلی احتیاط کنیم».
کاربر دیگری نوشت« :این که نحوه برخورد با گرونی
ها باید چطور باشه رو کاری ندارم ولی این که به دروغ
نمونه های خارجی بیاریم کار کثیفیه».






وال استریت ژورنال :پهپادهای انصارا ...خطرناک تر از آن هستند که عربستان
و امارات تصور می کنند

کارشناسان نظامی به قابلیت شلیک
موشکهاازسطحزمین،دریاوهواتعبیر
شده بود .به نظر می رسد که آزمایش
اخیر پالسی از پیونگ یانگ برای انجام
یک گفت و گوی جدید با ترامپ بر سر
مسائلاینکشورباشد.

زینب نصرا،...دختر دبیرکل حزب ا...
لبنان گفت« :بعد از جنگ 33روزه با
رژیم صهیونیستی ،دیدارهای سید با
مردم و جوانان خیلی کم شده است اما
ایشانسعیمیکننددرماههایرمضان
ودیگرماههایدینیومناسباتمذهبی،
با مــردم گفتوگوهای تصویری انجام
دهند .پدر مان بهشدت اهل مطالعه
هستند اما چون ما سالهاست که پدر
را خیلی دیر به دیر میبینیم ،نمیتوانم
دقــیــق ـ ًا بــگــویــم او اکــنــون چــه کتابی
میخواند یا کتاب های مورد عالقهاش
چیست .ایشان همواره ما و جوانان و
شاگردانشانرابهمطالعهدرحوزههای
مختلفتوصیهمیکرد».

3.8 M views
5.2 M views

اشانتیون سواری!
تصویری از تابلوی تبلیغی مغازه ای در تهران فضای
مجازی را ترکاند .در این تصویر که اختالف طبقاتی در
آن به وضوح دیده می شود می بینیم که بنگاه ماشینی
آگهی زده به ازای یک و نیم میلیارد خرید ،یک پراید
 ۱۱۱صفر اشانتیون می دهد! کاربری نوشت« :یعنی
ن حساب  ،درصد عمدهای از ملت دارن اشانتیون
با ای 
یه عده دیگه رو سوار میشن ،تازه تعداد زیادی همون
اشانتیون رو با وام هم دیگه نمی تونن بخرن!» کاربر
دیگری نوشت« :شکاف طبقاتی یعنی یه عده حتی
نمیتونن اشانتیون یه عد ه دیگه رو بخرن!» کاربری
هم نوشت« :خودرویی که سایپا از شهریور پارسال
نتونسته به کسایی که خریده بودن تحویل بده رو این
بنگاهی داره اشانتیون می ده».

چرت نیمروزی آقای فرماندار!
انتشار ویدئویی از ُچرت زدن فرماندار خوانسار
در اجالس مشترک شورای اسالمی استان اصفهان
حواشی زیادی را به دنبال داشت .در ویدئوی این
جلسه که با حضور استاندار ،امام جمعه شهرستان
و دیگر مدیران کل و مسئوالن استان و شهرستان
خوانسار در روز جمعه  ۱۳اردیبهشت برگزار شد،
منصور کمالی را در حال ُچرت زدن می بینیم که
واکنشهایی در فضای مجازی را به دنبال داشت.
کاربرینوشت«:بهنظرمیرسهیکیازدالیلمشکالت
کشور همین در خواب بودن برخی از مسئوالنه ».کاربر
دیگری نوشت« :این رویه در مجلس هم رایجه به نظر
برخی پول می گیرن که تو جلسه ها بخوابن ».کاربری
هم نوشت« :بابا بنده خدا ممکنه بیماری داشته باشه
یا از صبح کار کرده و خسته است و نیاز به استراحت
داشته چرا اینقدر زود قضاوت می کنید».

3.4 M views

پایاننامه فروشی جهانی شد!
تصویری از تبلیغ فروش مقالههای دانشگاهی در
تورنتو از شهرهای کانادا برای کسب درآمد در فضای
مجازی ،نشان از جهانی شدن این پدیده ایرانی دارد.
این موضوع موجب نگرانی مسئوالن این کشور شده
و دستور رسیدگی سریع به این ماجرا داده شده
است .کاربری نوشت« :این آگهی نشون میده فروش
رسالهها و مقاله های دانشگاهی فقط مخصوص ایران
نیست و تونستیم این فرهنگ کپی پیست مون رو
جهانیکنیم!»کاربر دیگرینوشت«:بهتونقولمیدم
از بچه های وطنی هستن که رفتن اونور کاسبی راه
انداختن ».مسئول رسیدگی به مقالهها در دانشگاه
رایرسون کانادا درباره این موضوع نوشت« :این خبر
باعث شد به مقالههای دانشجویان بیشتر شک کنم».

