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هر چند وقت یک بار نیروهای نظامی امری��کا به طور اتفاقی 
ارتش سوریه را هدف قرار می دهند! البته امریکایی ها از این کار 
نیت بدی ندارند و این اقدامات اتفاقی است. حادثه هم که خبر نمی کند وگرنه همه 
می دانند که هدف امریکا از حضور در منطقه مبارزه با داعش و تروریسم است. مثاًل 
همین دو هفته پیش بود که جنگنده های امریکا محل عملیات ارتش سوریه را به 
طور اتفاقی بمباران کردند و 125 نفر را کش��تند! نظامیان سوری داشتند یکی از 
گروه های تروریستی را از یک پاالیش��گاه نفت در دیرالزور بیرون می کردند که 

ناگهان دچار بمب گرفتگی شدند!

  امریکا و دفاع از خود
جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا در توضیح این اقدام گفت: »این عملیات تدافعی 
بوده است و ما به دنبال دخالت در جنگ داخلی سوریه نیستیم.« با این توضیح همه 
جهانیان متوجه شدند که اگر عملیات شما تدافعی باشد، عیبی ندارد که سربازان 

ارتش یک کشور را در خاک خودش بکشید!

  دخالت به خاطر رودربایستی
ضمناً آقای ماتیس تأکید کرده که امریکا به دنبال دخالت در جنگ سوریه نیست، 
در حقیقت این جنگ سوریه است که به دنبال دخالت امریکا است! جنگ داخلی 
س��وریه راه افتاده دنبال امریکا و التماس می کند که بیا در من دخالت کن! هی 
امریکا می گوید نمی کنم، هی او می گوید باید بکنی. از جنگ س��وریه اصرار و از 
امریکا انکار. این که می بینید امریکایی های صلح دوست و بی نوا چند وقت یک بار 

حمله می کنند و عملیات نظامی انجام می دهند، از سر ناچاری است!

  نگفتیم اسد برود که!
تازه این کارها که دخالت حساب نمی شود. چندتا بمب ترکاندن و چندهزارتا سرباز 
پیاده کردن در خاک سوریه که دخالت نیس��ت. مثاًل زبانم الل امریکایی ها که 

نگفته اند رئیس جمهور سوریه باید برکنار شود!

  راهکارهای جلوگیری از دخالت ایران در منطقه
اصاًل امریکایی ها ذاتًا با دخالت مخالف هستند. به خاطر همین از دخالت کردن 
ایرانی ها در منطقه خیلی ناراحت می شوند. از طرفی هم بسیار مبادی آداب هستند 
و رویشان نمی شود خواسته هایشان را رک و پوست کنده بگویند. از این رو بهتر 
است ما خودمان راهکارهای پایان دادن به دخالت ایران در منطقه را پیشنهاد کنیم 

که مورد استفاده قرار بگیرد.

  ایران از منطقه بلند شود!
بهترین راه جلوگیری از دخالت ایران، عدم حضور ایران در منطقه اس��ت. خب 
آدم که نمی تواند در یک جایی باشد ولی نسبت به اطرافش بی تفاوت باشد. برای 
همین پیشنهاد می کنیم که ایران اسباب کشی کند و از منطقه برود! اگر ایران نقل 
مکان کند دخالت هایش هم تمام می شود. برای اینکه ایرانی ها انگیزه بیشتری 

برای اسباب کشی داشته باشند، امریکا می تواند خودش دنبال جای مناسب بگردد 
و به ایران پیشنهاد دهد. مثل صاحبخانه هایی که برای مستأجر خودشان خانه پیدا 
می کنند که بیرونش کنند! جای مناسب که پیدا شد ایران بند و بساطش را جمع 

کند و از اینجا بلند شود تا آرامش به منطقه برگردد.

  زمان را نگه دارید!
راهکار دیگر جلوگیری از دخالت ایران، متوقف کردن زمان اس��ت. امریکایی ها 
خیلی راحت می توانند از دانشمندانش��ان بخواهند که یک دستگاه توقف زمان 
اختراع کنند. اگر هم دانش��مندان معمولی نتوانس��تند، از دانشمندان فیلم های 
هالیوودی استفاده کنند! با توقف زمان، شمارش معکوس عمر 25 ساله اسرائیل 
متوقف می ش��ود و ایرانی ها هم اقداماتشان علیه اس��رائیل را که بهانه ای برای 
دخالت در منطقه اس��ت، متوقف می کنند! از طرف دیگر اگر زمان را نگه دارند، 
جلوی پیش��رفت های علمی و امنیتی و دفاعی ایران گرفته می شود که در حال 

حاضر هر روز و هر ساعت دارد با شتاب به جلو می رود.

  ایده هایی برای احمق ها
راهکار بعدی که به امریکایی ها پیشنهاد می دهیم این است که ایرانی ها را درگیر 
مشکالت داخلی کنند تا فرصت دخالت در منطقه را نداشته باشند. چند تا ایده خوب 
هم داریم که می تواند به سرعت نظام ایران را ساقط کند. مثل کمپین به برق زدن 
همزمان اتوها و ماشین لباسشویی ها در ساعت اوج مصرف که خیلی جنبش مدنی 
خوبی است! یا جنبش پنچر کردن ماشین بسیجیان و آتش زدن مدارس و مساجد! 
یا مثاًل جنبش موسوم به سبز که توضیحش مفصل اس��ت و بر پایه یک نظریه 
علمی دقیق به نام »نظریه داماد لرستان« بنا شده است و دیگر جنبش هایی از این 
دست که مسئوالن ایرانی را مشغول می کند و از فکر دخالت در منطقه بازمی دارد. 
همه این ایده ها در چند جای جهان آزمایش شده و جواب داده است. در ایران هم 

صددرصد جواب می دهد. به شرط اینکه »احمق ها« کار را به دست نگیرند!

  دیوار به دیوار با همسایه ها
راهکار دیگر، کش��یدن دیوار دور ایران اس��ت. جناب دونالد ترامپ که در دادن 
وعده دیوارکشی تخصص دارد و مصمم است دیوار مرزی مکزیک را بسازد، خب 
یک دیوار هم دور تا دور ایران بکشد که دیگر نتواند دخالت کند. باالی دیوار هم 
س��یم خاردار کار بگذارند که هر نوع دخالتی غیرممکن شود! حاال اگر هم ایران 
همکاری نکرد و نشد که دور ایران دیوار بکشند، می توانند به جایش دور مناطقی 

که می خواهند از دخالت ایران مصون بماند دیوار بکشند! 

  دخالت درجه یک، جنس اصل امریکایی
مخلص کالم اینکه دخال��ت داریم تا دخالت. دخال��ت امریکایی ها در منطقه از 
جنس خوب و مرغوبش است. تازه ما باید ممنون باش��یم که این عزیزان از آن 
طرف دنیا این همه راه می آیند که در امور ما دخالت کنند. انشاءاهلل اجر اینها و همه 

دخالتگران در امور با آل سعود!

راهکارهای پایان دادن به دخالت های ایران در منطقه

دفاع از خود در آن سر دنیا !

ترامپدورایراندیوارمیکشد!

جلودارزاده: زمینه بازگشت پیاده شدگان از قطار 
انقالب را فراهم کنیم

مثالً برایشان دربست بگیریم!
ولی اکثر این هایی که پیاده شدند خودشان به امکانات قطار اعتراض 
داشتند، پیاده شدند که با ماشین شخصی و اسکورت و محافظ بیایند!

نوبخت: طبق محاسبات ما
دالر زیر 4 هزارتومان است

نوچه جمشید بسم اله: شما محاسباتتونو 
بکنید، لطفاً مزاحم کار ما نشید!

خبرنگار: ببخشید محاسباتتان چه جوری است؟
سخنگو: قیمت روز دالر هر چه بود 1500 تا ازش کم می کنیم!

قیمت فعلی دالر حباب است
ولی حبابش از جنس فوالده المصب!

  
- ببخشید، جناب رئیس جمهور هنوز مکدر هستند؟

- بله بله، خیلی هم مکدرند.
- پسر، 100 تا بذار رو قیمت دالر، دکتر مکدره!

  
نوبخت: مگر چه اتفاقی افتاده که قیمت دالر 

این همه باال رفته؟!
واال ما هم تازه رسیدیم مثل 

شما خبر نداریم!

وزیر ارتباطات: تا 10 روز دیگر مجری
طرح اینترنت کودکان معرفی می شود

االن رقابت بین عموپورنگ و مل مله
ولی آخرش رشیدپور مجری می شه!

نیش��م اندازة دریای خزر وا می ش��دهر زمان بحث عروسی جوان ها می شد
یار می گفت: »بله«، هلهله بر پا می شدخواب هایم همه دربارة وصلت بودند
سرِ من گیس کشی می شد و دعوا می شدبین صد دختر زیبای دِم بخِت محل
جسِم بی چارة من، صبح، عزب پا می شد...باز با این همه خوش بختی و  شادی در خواب
نیمة گمشده ام کاش که پیدا می شد»با صبا در چمِن الله، سحر می گفتم«:
گر چه تا چار نفر داخل آن جا می شد!دل من در پی یک ی��اِر نکو بود فقط
ترشِی سیِب دلم داشت مربا می شد...عاقبت دلبر ش��یرین خ��ودم را دیدم
داشت کم کم سنِد عاشقی امضا می شدآخر هفته و شد و خواستگاری رفتیم
کرد تعریِف مرا مادِر من، تا می ش��دگفتم: »ایول! چه جواِن گلی ام« از بس که
مث��ل یارانة او کاش مجزا می ش��د...پدرش گفت به م��ا: »خان��ة آقازاده
در فالن دهکده هم صاحب ویال می شد«خانه ای لوکس در آن منطقة عالی شهر
قطرة خواسته ها داشت که دریا می شدگفت: »باید بخرد شازِده ماشین و طال«
به گمانم که دو دو تاش، چهل تا می شدبعد از آن چرتکة مهریه مان را انداخت
کمِر ِگیْتس هم از این همه فن تا می شد«گفتم: »ای بر پدرت... رحمِت بسیار خدا
ناگهان داد زد و عیِن »تسونامی« شدتا که فهمید که موجودِی ما کافی نیست
کاش با قش��ِر جوان نیز مدارا می شدگفته حافظ که مدارا بش��ود با دشمن

 محسن طاهری

سِرمنگیسکشیمیشد!

دانش آموز اخراج شده در امریکا، 17 نفر را در مدرسه اش کشت. 
اینجوری که دانش آموزها در امریکا کش��ت و کشتار می کنند، 
تروریست ها هم دلش��ان می سوزد. طوری ش��ده که وقتی می خواهند دو نمره از 
انضباط یک دانش آم��وز کم کنند، یک گ��ردان پلیس خبر می کنن��د! روِز دادن 
کارنامه ها کاًل ارتش امریکا آماده باش اس��ت! االن جلیق��ه ضدگلوله جزو لوازم 
ضروری دبستانی هاست که مادرها صبح به صبح تن بچه می کنند و بچه را هلی برد 
می کنند تا مدرس��ه، بعد از آنجا با چتر نجات فرود می آی��د! در واقع دانش آموزان 
امریکایی با تحصیل در مدارس همزمان سربازی را هم طی می کنند. این یعنی آخر 

پیشرفت و تمدن!

آماده باش ارتش امریکا در روز کارنامه دادن مدارس!

تلفیقسربازیباتحصیل

یک روز ناظم مدرسه دانش آموزی را می بیند که در حیاط مدرسه با تیرکمان 
کالغ ه��ا را می زند. ناظم گ��وش دانش آموز را می پیچان��د و تیرکمانش را 
می گیرد. روز بعد همان دانش آموز را صدا می زند و جیب هایش را می گردد تا یک تیرکمان دیگر 
پیدا می کند. باز هم تنبیهش می کند و تیرکمان را می گیرد. فردای آن روز دوباره دانش آموز را 
در حیاط مدرسه می بیند و این بار بی مقدمه گوشش را می پیچاند! دانش آموز می گوید: این دفعه 
دیگه چرا؟! ناظم می گوید: من که می دانم االن می خواهی بروی تیرکمان بسازی و جایی قایم 

کنی که من پیدایش نکنم! به خاطر همین تنبیهت می کنم!
این هم می گذرد، ی��ک روز دیگر ناظم باز ه��م آن دانش آموز را صدا می کند و گوش��ش را 
می پیچاند! دانش آموز بینوا گریه می کند و می گوید: آقا به خدا با این همه مبصر و خبرچین ما 
نمی توانیم تیرکمان بیاوریم مدرسه. ناظم می گوید: اتفاقاً به خاطر همین می زنمت! امروز من 
به مدیر مدرس��ه می گفتم که بچه ها تیرکمان می آورند، باور نمی کرد اما من هر کاری کردم 
نتوانستم یک تیرکمان توی مدرسه پیدا کنم! چرا دیگر تیرکمان نمی آوری؟ می خواهی من 

را ضایع کنی؟!
بعدش در مدرسه قانون می گذارد که بچه ها باید هر روز با خودشان تیرکمان بیاورند تا ناظم 

ازشان بگیرد و تنبیهشان کند. باالخره مدرسه حساب کتاب دارد. الکی که نیست!
  

حاال حکایت ماست با شورای امنیت؛ گفته می ش��ود نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کرده  اند که هدف آن در 
ظاهر »تمدید تحریم تسلیحاتی یمن برای یک س��ال دیگر« و در واقع محکومیت ایران به 
خاطر ناکامی در ارسال موشک به حوثی های یمن است! یعنی اینکه ناظم ها ناراحت شده اند 
که ما موشک نمی فرستیم یمن تا آنها بگیرند و متهممان کنند! فقط یک ابهامی وجود دارد، 
اگر ما محکومیم که موشک نمی فرستیم، پس آن نمایش سفیر امریکا که موشک مثاًل ایرانی 

را نشان می داد چه بود؟ باالخره ما االن حرف کی را باور کنیم؟!

ماجرای تیرکمان دانش آموز و ناظم بداخالق!

 بچه ها موظفند تیرکمان بیاورند مدرسه تا ناظم تنبیهشان کند!

میخواهیمنراضایعکنی؟

نمره هشتادم / اسفند ماه 1396

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش

@kadkhoda96

تیتر فوق متعلق به یکی از خبرگزاری ها اس��ت. منظورش 
افزایش فروش هندوانه و کاهش فروش خیار بوده است! 
با این معیار اگر بخواهیم بسنجیم، تا چند وقت دیگر شاهد 
کنسرت موزیکال پرتقال و موز خواهیم بود! پسته و تخمه 
جابانی هم به زودی تور بین المللی حرکات موزون خود را 

شروع می کنند. کاًل سال شادی پیش رو داریم!

خوش رقصی هندوانه در سال شوم خیار

غلظت ریزگردها در لرس��تان به 135 
برابر حد مجاز رسید. اگر سعدی امروز 
بود یک »غبارستان سعدی« می نوشت 

و اینطوری آغاز می کرد:
»هر نفسی که فرومی رود مملو از خاک 
است و چون برنمی آید موقع وفات! پس 
در هر نفسی دو ریزگرد موجود است و بر 

هر ریزگردی سرفه ای واجب!«

غبارستان سعدی!

مهناز افشار از صدا و سیما انتقاد کرد که  
مراسم اختتامه فیلم فجر طوری پخش 
شده انگار هیچ زنی در سالن نیست.

آخه بازیگرهای زن طوری به 
مراسم آمده بودند که انگار 
هیچ مردی در سالن نیست!

مدیرعامل ایران خودرو: بنز و هیوندای 
نمی توانند استانداردهای ایران را پاس کنند!

گفته اند ما عمراً نمی توانیم 
یک چنین خودروهایی را با این 

قیمت ها بفروشیم!

 وزیر دفاع امریکا : دنبال دخالت در سوریه نیستیم
توی رودربایستی گیر کرده ایم!

- آقا بقایی گفت بالل ها را که فروختید زنبیلم را بیاورید. 
گمانم دوباره دادگاه دارد...!


