
ب��ار می زد روز و ش��ب نیس��ان کتاب
پخش می ش��د گوش��ه میدان کتاب

دس��ت ت��وران و فرنگیس و س��حر
دس��ت اصغر مرتضی پیم��ان کتاب

می ش��د از س��یصد روش ب��ا افتخار
طبخ در ه��ر ج��ور رس��توران کتاب

جای ع��ود و مود و ش��مع و ممع بود
روی س��نگ قب��ر قبرس��تان کت��اب

مج��رم حب��س اب��د هم می کش��ید
ی��ادگاری گوش��ه زن��دان کت��اب

نان گران می ش��د مرتب هر س��ه روز
برخالف��ش بیش��تر ارزان کت��اب

یک نفر پیدا ش��د از مس��تان عش��ق
گفت می خوان��م در این هجران کتاب

توپ و تانکی مرد جنگی مان نداش��ت
داش��ت جایش تا بن دن��دان کتاب

یافت می ش��د پیش بی پ��والن و نیز
در می��ان مجل��س اعی��ان کت��اب

زیر قرضی داش��ت له می ش��د کسی
کرده بود ای��ن قرض را جب��ران کتاب

در عروس��ی های ن��اب مختل��ط
همچو قدسی بود دست افشان کتاب

در می��ان مس��تطیل س��بز ه��م
م��ی زد از هرس��مت برگ��ردان کتاب

وری آن  برنامه ه��ای  مج��ری 
بی ام��ان می گف��ت جاوی��دان کتاب

از جلو باال عق��ب چپ یا که راس��ت
ک��رده ب��ود از هرجهت توف��ان کتاب

غص��ه ای من ب��اب کمب��ودش نبود
نشر می ش��د چون به هر میزان کتاب

ک��رده ب��ود القص��ه کل ش��هر را
مثل ب��اران س��خت بمب��اران! کتاب
افشار جابری

عشق سیاسی!

 زيباکالم:  امريکايی ها روح برجام را 
رعايت نکردند.

- حس می کنم بنده خدا از اینترنت 
دایال آپ استفاده می کنه!

 صالحی: اقتدار هسته ای به تعداد 
سانتریفیوژ نیست.
به حجم بتن ریزیه!

وزارت خزانه داری امریکا تحریم های جدیدی علیه 
۱۳ فرد و ۱۲ نهاد ایرانی اعالم کرد.

- ببین چطوری با روح و روان برجام بازی می کنندها !

سال 93 خطاب به منتقدان: بروید به جهنم!
حاال نزدیک انتخابات: بیایید به هم عشق بورزیم!

منتقدان: اتفاقًا این مدت که رفته بودیم جهنم به تجربیات عشقی مون 
افزوده شده! حاال یک عشقی می ورزیم که آن سرش ناپیدا !

در پی کشف یک بمب منفجر نش��ده از دوران جنگ 
جهانی، ۷۰ هزار نفر از سکنه یک شهر یونان تخلیه شدند.

- چرا سوس��ول بازی در میارن اینا؟ االن اینج��ا بود بچه رو 
می ذاشتن رو بمب باهاش سلفی می گرفتن!

واعظی: عده ای هرچه به ۲۹ اردیبهشت نزدیک تر می شویم به 
حجم تخریب دولت می افزایند.

آن عده ای از خود شما یاد گرفته اند که دولت قبل را باید زد! هر چه 
زمان می گذرد دولت به تدریج تبدیل به »دولت سابق« می شود!

اهواز طوری شده که وقتی برق میاد دختر بچه ها می پرن 
بغل باباها می گن بابا من از روشنایی می ترسم!

دبیر صفحه:مسعوددانشمنش
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نمره سی ام / بهمن ماه 1395

هر چه از دوست رسد نیکوست!
یه کم ُسر خوردیم پایین تر ...

دولت امریکا عالوه بر تحریم های جدید، صادرات تجهیزات پزشکی به ایران را باز هم محدودتر کرد

واکنش مسئوالن به این اقدام:
 دکتر عراقچی: این اقدام امریکا 75 درصد مخالف روح توافقه، 25 درصد هم 

مغایر با جسمش، ولی نقض نیست!
!Har shi mikeshim az daste oon baba ast :دکتر ظریف در توئیتر خود 

  دکتر الریجانی: متاسفانه بعضی ها در مجلس نگذاشتند این طرح 
کارشناسی بشه!

 دکتر نوبخت: این دیگه تقصیر دولت قبل امریکاست!
 دکتر هاشمی: من که گفته بودم طرح تجمیع تحریم ها را اجرا کنیم، گوش 

نکردید.
 دکتر جهانگیری: هنوز سقوط نکردیم، فقط یه کم سر خوردیم پایین تر.

 دکتر آخوندی: عیبی نداره، مردم بیمه هستند.
 نعمت زاده: وقتی چند تا دکتر دارند صحبت می کنند من چی بگم دیگه!

 پروفسور زیباکالم: هر چه از دوست رسد نیکوست!!
 دولتمردان امریکا: ای بابا ! اینم نقض نیست؟! آقا شما خودتان بگید چی نقض برجامه ما همونو تصویب کنیم!

جناب رئیس جمهور پا توی کفش ما کردند و یک جمله طنز وسط یک 
سخنرانی جدی گفتند.

روحانی: بعضی می گفتند با قدرت های بزرگ گفت وگو نکنید، کاله 
گشادی سرتان می گذارند. گفتیم ما عمامه داریم، کاله سرمان نمی رود!

ما هم به استقبال رئیس جمهور بانمک خودمان می رویم و در تایید 
فرمایش ایشان عرض می کنیم قدرت ها نتوانستند کاله سر ما بگذارند، 

چون با تدابیر دولت محترم ما خودمان سر را بریدیم کاًل گذاشتیم کنار که 
دیگر نقطه ضعفی نداشته باشیم! آدم بی سر دیگر کاله سرش نمی رود!

 
سعدی –علیه الرحمه- می فرماید: چو به ترک سر بگفتم چه غم از کاله دارم؟!

 
من آخر نفهمیدم آدم سرش کاله برود بدتر است یا سرش بی کاله بماند!

سر بی کاله

محمدرضا باهنر: در اصولگرا بودن روحانی
هیچ تردیدی نیست

االن تردید در مورد خودمه بیشتر!

رئیس جمهور: بیایید به هم عشق بورزیم

روحانی غیرمستقیم اعالم 
نامزدی کرد!

معمواًل در دوران نامزدی است که عشق فوران می کند!

ترامپ: ایرانی ها با آتش بازی می کنند
هیچ وقت مردمی را که شلیک ضدهوایی وسط شهر 

براشون جک و سرگرمیه تهدید نکن!

ترامپ: ایرانی ها با آتش بازی می کنند
هی ما هشدار می دیم که چهارشنبه سوری کارهای 

خطرناک نکنید، بفرما به کدخدا برخورد!

در حاشیه لغو فرمان اجرایی ترامپ  

- بودن یا نبودن... مسئله این است!

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بحران آب و هوا و برق خوزستان، 
طی یک حرکت نمادین برق سالن را خاموش کرد!

اقدام
نمادین

قبل از 22 بهمن؛
ترامپ: من به اندازه اوباما مهربان نیستم.

اوباما : عه؟ حاال الف بزن بعدا معلوم می شه! 

بعد از 22 بهمن؛
اوباما: چطوری مهربون؟!

ترامپ: اوباما جان خوبم فقط یه حسی دارم؟ 
اوباما: حس می کنی هیچ غلطی نمی تونی بکنی. درسته؟ 

ترامپ: تو از کجا می دونی...؟
اوباما: گفتم که بعدا معلوم می شه! 

ترامپ: تو با تجربه ای، جان ترامپ بگو چیکار کنم؟ 
اوباما: این بیماری العالجه، 6 ماه اول که جاش می مونه 6 ماه بعدی هم کم کم شروع 
می کنه به خوب شدن که البته تو 22 بهمن سال بعد دوباره عود می کنه! حاال برای آروم 

شدن این شعر را با خودت زمزمه کن:
زدی با مشت بر پوزم بنازم ضرب دستت را / ولی بردار از روی دمم انگشت شستت را !

بنازم ضرب دستت را

سندروم کتاب!

وزيراطالعات: يخ تحريم ها درحال ذوب شدن است

حیف که خوردیم به سرما !

انصاری معاون رئیس جمهور: مردم ممکن است 
حواسشان نباشد اما در نعمت های برجام غرق هستند

مردم: قولوپ... قولوپ... روحانی... 
قولوپ... متشکریم... قولوپ...!

ظریف : امریکا در برجام تقریبًا به هیچ یک از خواسته هایش نرسید

سیف: ممدجواد! مگه »تقریبًا هیچ« واسه ما نبود؟!

محمود محمدتبریزی


