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وزارت های قبل از تو سوءتفاهم بود!

 از قراردادهای گازی زمان هوخشتره تا اَبَروزیِر ایران
 خدمت زنگنه به آینده ایران با حذف نفت و گاز از اقتصاد کشور!

زنگنه: قرارداد توتال اسالم را تقویت می کند
 نفت و گاز را خیرات می کنیم تا اموات مؤمنان فیض ببرند

افت فشار گاز در زمان هوخشتره

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش

عکس بالوجه!
بعضی وقت ها هم بهتر است ما چیزی نگوییم. توئیت احمد مازنی )نماینده 
لیست امید و س��لفی بگیِر موفق!( را ببینید و در ادامه بعضی از پاسخ های 

کاربران را به این جمله بخوانید:

 پس خدا خیر بده به این هیئت رئیسه که جلوی فجایع بدی رو گرفته...
  چقدر بد وگرنه چه عکسی میشد دونفره، حیف!

 می خواستی سلفی گرفتناتو تَکرار کنی؟
 جوري توییت زدید که انگار عکس من اومده بیرون!

 نوع رفتار شما نشان داد که نوع نگاه به شما کامال درست بوده است.
 داداش اینارو بیخیال برو تو فاز رفع حصر اینجا بوش بد زد باال!

 اسالم که دست و پای شما رو نبست، بازم خداروشکر مجلس راه رو بست
 مانع بالوجه گذاشتن که عکس بالوجه نگیرید!

بعد از انتشار عکس نمایندگان مجلس با موگرینی با یکی از نماینده ها 
در این مورد گفت وگویی داشتیم.

 قبل از هرچیزی برامون از احساسی که دارید بگید.
- راستش از خوشحالی نمی دونم چی بگم. خیلی عالی بود، خداروشکر می کنم که به آرزوم 
رسیدم. وقتی بین اون همه آدم، کله ی تو وسط عکس می افته، با تمام وجود حس می کنی 

که یه دست هایی تو کاره.
 به نظر شما کیفیت مراسم امروز چطور بود؟

- باال، خیلی باال، این دوره رقیب ها همه َقَدر بودن، سطح نماینده ها واقعا باالست و دیگه 
به راحتی نمی شه ازشون رد شد. یادمه قباًل راحت می شد بری جلو و کارت رو انجام بدی. 

ولی این روزا دیگه چشم و گوش همه باز شده می دونی چی می گم؟
 خیلی ها هستند که می خوان مثل شما بش�ن، اگه می شه بفرمایید رمز 

موفقیتتون چی بوده؟
- به سؤال خوبی اشاره کردید، ببینید من کاراته رو بچه که بودم از زمین های خاکی شروع 
کردم. امروز نتیجه ش��و گرفتم. چند ثانیه قبل از اینکه عکس رو بگیرن، آرنج دو نفر جلوم 
بود که با یه کف گرگی عالی هردوش��ون رو از قاب خارج کردم. اینجا صدم ثانیه نتیجه رو 

مشخص می کنه.
 ممکنه برامون بیشتر از اون لحظه بگید؟ چقدر استرس داشتید؟

- خب تو این سطح همیشه استرس هس��ت. خصوصا وقتی طرف مقابلت جنس مخالف 
باشه. خوشبختانه بین ما یک ردیف صندلی بود و این باعث شد که هیچ شک و شبهه ای به 

وجود نیاد. از دست اندرکاران برنامه ممنونم.
 شما قبال هم با خانم موگرینی عکس داشتید؟

- راستش نه ولی امیدوارم باز هم بتونم افتخارآفرینی کنم و از این میادین همچنان سربلند 
بیرون بیام.

 و حرف پایانی؟
- اینجا جا داره از مادرم، پدرم، همسرم، مردم شهرم و همه کسانی که من رو حمایت کردن 
تا به این جایگاه برسم و این موفقیت رو به دست بیارم تشکر کنم . امیدوارم بتونم باز هم این 

افتخار را تَکرار کنم. ایشاهلل عکس بعدی همه با هم.

مصاحبه با نماینده سلفی بگیران

 خوشبختانه بین ما و موگرینی یک ردیف صندلی بود
 امیدوارم این موفقیت را باز هم تَکرار کنم!

حس خوِب بودن در وسط عکس!

ش��اید این تحریم هاي تازه را منحل کنمعکس مي گیرم که شاید مشکلي را حل کنم
وقت کم دارم که با دلواپسان کل کل کنمکار من خوب و طبیعي بود ناراحت نش��و
پس نباید این ژن مرغ��وب را مختل کنماز نژاد خوب��ي ام حتما، ک��ه مجلس آمدم
مي روم تا مشکالت کش��ورم را حل کنمچند لحظه صبر کن سلفي بگیرم بعد چشم

 فاطمه دلشادي

منحل کنم؟

@kadkhoda96

آِه عب��اس جدیدی اصالح طلب ه��ا را گرفت! بخاطر س��لفی 
مسخره اش کردند، دچار سلفی حقارت شدند!

وقتی ح��رف از رونمایی مادر مذاکرات به می��ان آمد، بعضی از 
نماینده ها موگرینی را با مادر مذاکرات اش��تباه گرفتند! غافل از 
اینکه مادر مذاکرات کاترین اش��تون بود! موگرینی نهایتاً خواهر 

بزرگ مذاکرات می تواند باشد!

در این مملک��ت بعضی ها با هواپیمایی که ب��وی نویی می داد 
عکس یادگاری گرفتند؛ موگرینی که جای خود دارد!!

حاال می فهمم سلفی مهدی هاشمی توی آمبوالنس زیاد هم بد نبود!

از آنجایی که دوره قبل بحث »مجاهداِن ش��نبه« پیش آمد و 
شایعه سهم خواهی عده ای از دولت مطرح شد، این دفعه دولت 
محترم پیش بینی های الزم را انجام داد و اولین ش��نبه بعد از 
شروع ریاس��ت جمهوری آقای روحانی را تعطیل اعالم کرد! 
بدین وسیله گام مهمی در جهت عمل به وعده های انتخاباتی 
برداشته شد و مش��کالت مردم عمیقًا مورد توجه قرار گرفت. 
یکی از مهم ترین مش��کالت مردم عزیز، همین مسئله شنبه 
بود. مردم! یادتان هس��ت؟ ش��نبه ها بیدار شدن چقدر سخت 
بود؟! غروب جمع��ه آدم چقدر دلش می گرف��ت؟ پیر و جوان، 
زن و مرد از شنبه تنفر داش��تند. با تدبیر دولت محترم، یکی از 
دغدغه های اصلی حل شد. طرح تعطیلی شنبه های کل سال 
نیز در دست بررسی است. به این ترتیب دولت جدید اولین روز 
کاری خود را با موفقیت پشت سر گذاش��ت مردم را به تحقق 

وعده ها امیدوار کرد.

عمل به وعده ها با تعطیلی شنبه!

استقاللی ها از »فالن نامزد انتخابات« حمایت کردند.
زامبی ها: هورااا...! آفرین به غیرت و شجاعتشان!

شجاعی و حاج صفی با نماینده اسرائیل بازی کردند.
زامبی ها: فوتبال که سیاسی نیست.

  
زود قضاوت نکنید! شاید شجاعی و حاج صفی هدفشان دفاع 
از مظلومیت مردم فلسطین باشد! مثاًل کی فکرش را می کرد 

هدف از قرارداد با توتال تقویت اسالم بوده؟!
  

حاج صفی: مردم ناراحت شدند که ما بازی کردیم، حاال چیکار 
کنیم؟

شجاعی: می گیم فوتبال سیاسی نیست.
حاج صفی: باشه، فقط مگه خودت نبودی سال 88 توی بازی 

ملی مچ بند سبز بستی؟!
شجاعی: ولش کن! تو چرا اونجا پاس ندادی...؟

فوتبال که سیاسی نیست!

برنامه نود از دولت خواست که شرایط حضور 
خانم ها را در استادیوم فراهم کند

فردوسی پور: بین وزرا که راهشان نمی دهید
 بگذارید بروند ورزشگاه سرگرم باشند!

دستور عجیب کمیته داوران فدراسیون فوتبال: 
کارشناسی عملکرد داوران در رسانه ها ممنوع است!

از زنگنه الهام گرفتند
مدل موفق کرسنت و توتال را پیاده می کنند!

بهترین هدیه ای که دولت می تواند در روز خبرنگار 
به اهالی رسانه بدهد:

مرخصی به آخوندی و قاضی زاده!

روزی شاعری مدح بلند باالیی برای 
یکی از مالکان متمول سرود و نزد 
او خواند. مرد ثروتمند بسیار تحسین و تشکر کرد 
و به شاعر وعده داد موقع برداشت محصول بیاید 
صله خود را بگیرد. ش��اعر در موعد مقرر به سر 
خرمن در زمین آن مرد رفت و سهم خود را طلب 

کرد. اما م��رد مالک توجهی به ش��اعر نکرد و 
هنگامی که با اعتراض شاعر روبرو شد گفت: تو 
آن موقع چیزی گفتی که ما خوشمان آمد، ما هم 

چیزی گفتیم که تو خوشت بیاید. این به آن در!
حکای��ت این توئی��ت نماینده لیس��ت امید در 

مجلس است:

 بنده خدا نمی داند مردم فقط دارند حسابشان 
را تسویه می کنند! او در انتخابات یک چیزهایی 
گفت که یک عده خوششان آمد و رأی دادند، 
حاال هم همان ها یک چیزهای��ی گفته اند که 

ایشان خوشش بیاید. حساب بی حساب!
از ط��رف دیگر؛ مردم دیدند ش��ما که مرد حل 
کردن ریزگرد و فقر و بیکاری نیس��تید، گفتند 
مش��کالت مان را به کس��ی بگوییم که بتواند 
کاری بکند! نخواس��تند اذیت ت��ان کنند. یک 

چیزی گفتند که شما هم مشغول باشید!
از آن گذش��ته، بنده خداها دیدند اگر از ریزگرد 
و فقر و بیکاری ش��کایت کنند، دهانشان خرد 
می ش��ود؛ گفتند یک چیزی بگویند که خیال 

نکنید بی سواد و بی شناسنامه هستند!

وزیر محترم نفت، در یک سخنرانی به تحلیل شرایط گازی در 
زمان »هوخشتره« پرداختند و با مقایسه دستاوردهای دولت 
یازدهم با اقداماتی که از زمان هوخشتره تا قبل از این دولت انجام شده، تلویحًا 

کلهم اجمعین را به کم کاری )یا شاید خودشان را به پرکاری!( متهم کردند.
آقای زنگنه فرمودند: »از زمان هوخشتره تا شروع دولت یازدهم به ۱۴ هزار روستا 

گازرسانی شده بود. در سه سال اخیر به ۹۰۰۰ روستای دیگر گازرسانی شد.«

 زنگنه، نقطه عطف تاریخ
البته ایش��ان احتمااًل شکسته نفس��ی کرده اند و خواس��ته اند ریا نشود، وگرنه 
حتمًا می گفتند که از آن ۱۴ هزار مورد، سیزده هزار و نهصدتایش هم در شش 
دوره وزارت قبلی خودش��ان انجام شده است. حاال درس��ت است که بعضی از 
وزارتخانه هایی ک��ه قباًل وزیرش بوده اند ربطی به موضوع نداش��ته، اما همین 
نفس حضور ایش��ان در کابینه، انرژی مثبت به دولت می داده و به ُیمن حضور 

ایشان کارها پیش می رفته!
در حقیقت با این نظریه ایشان، تاریخ ایران به دو دوره تقسیم می شود: دوره قبل 

از آقای زنگنه، دوره بعد از آقای زنگنه! یک همچین پدیده ای هستند ایشان.

  واژه وزیر را بایگانی کنیم
به اعتقاد بنده وزارت همه وزیرها تا قبل از زنگنه، سوءتفاهم بود! بعد از ایشان 
هم )که انشاهلل ۱2۰ دوره ای بش��وند( باید به احترام این اَبَرمرد، یا بهتر بگویم: 
»اَبَروزیر«، واژه وزیر را بایگانی کنیم و دیگر به کسی وزیر نگوییم. البته یکی دو 
نفر در همین دولت به رکورد آقای زنگنه نزدیک شدند، اما در نهایت هیچکس 

به رتبه ایشان نرسید و نخواهد رسید!

 قبل از هوخشتره وضع خوب بود
حاال اینکه چرا ایشان به هوخشتره اشاره کرده و قبل از او را نادیده گرفته اند، شاید 
به این علت بوده که قبل از هوخشتره اوضاع چندان هم بد نبود و در حد بضاعت 
برای مردم کار می کردند. اما هوخشتره که آمد اوضاع عوض شد و مسئوالن به 
جای خدمت رسانی، به کارهای دیگری مثل تفریح و شکار و اختالس و کاسبی 
مشغول شدند. بعضاً برای خودشان حقوق و مزایای آنچنانی تعیین می کردند و از 

بیت المال خرج اوقات فراغت و خوشگذرانی بچه هایشان می کردند.
قبل از هوخشتره با وجود مشکالت، مردم احساس همبستگی با مسئوالن داشتند 
و به نوعی با شرایط کنار می آمدند، اما بعد از روی کار آمدن هوخشتره، هنگامی 
که سوءاستفاده های بعضی از مسئوالن را دیدند و از آن بدتر حمایت و همراهی 
نزدیکان هوخشتره را مشاهده کردند، تحمل شرایط برایشان سخت شد و اوضاع 
به هم ریخت و هرج و مرج به وجود آمد. حاال هرچه هوخشتره قسم می خورد و 
تالش می کرد تا وضع را برگرداند دیگر امکان نداشت و مردم می گفتند تو که 
بار اولت نیست قس��م می خوری و ما قباًل به تو اعتماد کردیم، اما به جای کار و 
خدمت، سرت گرم درگیری های بی فایده خودت با این و آن بود و ندیدی دور و 

بری هایت خون مردم را توی شیشه کرده اند!
خالصه این شد که وضع مملکت از آن زمان خراب شد و کاری برای مردم نشد تا 

همین اواخر که آقای زنگنه ظاهر شد و ورق را برگرداند. دستش درد نکند.
بخاطر همین آقای زنگنه از هوخشتره تا شروع وزارت خودش در دولت یازدهم 

را یک دوره به حساب آورده و بعد از خودش را یک دوره مجزا.

 قراردادهای ننگین هوخشتره
ش��اید بعضی ها بپرس��ند مگر در زمان هوخش��تره، »گاز« وجود داشت که آن 
مادرُمرده به روستاها برساند؟ باید در جواب بگوییم: بله، البته که وجود داشت. 
در حقیقت گاز طبیعی از اول، یعنی از زمان دایناسورها وجود داشت. اما یکی از 

اقدامات غلط هوخشتره همین بود که قرارداد ننگینی با خارجی ها بست و گاز را 
مفت و مجانی تقدیم آن ها کرد. البته به خاطر اینکه هوخشتره لزومی نمی دید 
به کسی جواب پس بدهد، قرارداد را محرمانه امضا کرد. بنابراین کسی اعتراض 
نکرد و هوخشتره که زمینه را مس��اعد می دید، چندین قرارداد ننگین دیگر هم 
بست. دیگر کارش شده بود که قرارداد ننگین پشت قرارداد ننگین ببندد تا جایی 
که در تاریخ معروف شد به قراردادننگین بند! اینطوری بود که فشار گاز کم شد 
و دیگر به روستاها نرسید. این وضع ادامه داش��ت تا وقتی که دوره آقای زنگنه 

شروع شد.

 زنگنه آفت اقتصاد کشور را ریشه کن می کند
یکی از کارهای مهمی که زنگنه کرد این اس��ت که قرارداد مهمی را با شرکت 
معتبر »کلش واس ماست« بس��ت که در اس��رع وقت، تتمه نفت و گاز و سایر 
مواد بدبو و کثیف را از کش��ور خارج کنند. او می خواهد نفت و گاز را که به گفته 
کارشناس��ان، آفت اصلی اقتصاد ایران اس��ت، به کلی از صحن��ه حذف کند تا 
اقتصاد ایران شکوفا شود! جالب اینکه خارجی ها در ازای این خدمت بزرگ و کار 
طاقت فرسا، هیچ پولی هم از ما نمی خواهند! این یکی از معجزاتی است که جناب 
مهندس زنگنه با اتکا به اعتبار خود و توان مدیریتی و تجربه ش��خصی اش به 

سرانجام رسانده که از آن به عنوان برجاِم گازی و برجام نفتی هم نام می برند.

 نیت روحانِی وزیر نفت
البته خود جناب زنگنه، که انسان وارسته ای هستند، هدف غایی شان از این اقدام، به 
مسائل دنیوی محدود نمی شد. بلکه می خواستند با این کار خدمت بزرگی به اسالم 
و مسلمین بکنند. خودشان رسماً اظهار داش��تند: »قرارداد توتال اسالم را تقویت 
می کند.« بنابراین ایشان که از مهم ترین وزرای تاریخ اسالم هستند، اینجا هم نقش 
خودشان را به خوبی ایفا نموده و قراردادی منعقد کردند که تا قیام قیامت موجبات 
تقویت امت را فراهم می کند. به طوریکه هرگاه آیندگان به آنچه که به موجب این 
قرارداد بر کشور رفت نگاه کنند، درس های بزرگی بگیرند. باالخره یک روز می رسد 
که دانش آموزان مجبور نخواهند بود درس های سخت و تحقیرآمیز قرارداد گلستان 
و ترکمانچای و هوخشتره را بخوانند، بلکه می توانند قراردادهای توتال )یا همان 

کلش واس ماست( و کرسنت را بخوانند و افتخار کنند... که در آن دوره نبوده اند!
از طرف دیگ��ر خارجی ها که منابع طبیعی ما را می برن��د، باالخره یک فاتحه ای، 
خدابیامرزی چیزی نثار اموات ملت می کنند که خودش موجب تقویت ارواح مؤمنان 

در آن دنیاس��ت. اگر هم فاتحه نفرستند، 
الاقل یک دقیقه سکوت می کنند. با 

این خیرات، ارواح درگذش��تگان 
ملت شاد می ش��ود و اسالم و 
مس��لمین تقویت می شوند. 

چی از این بهتر؟!

چند وقت پیش و در حول و حوش به دنیا آمدن عبارت »نوزاد برجام«، ایاالت 
متحده »مادر بمب ها« را رونمایی و در افغانس��تان منفج��ر کرد! آن موقع از 
آنجایی که بمب مذکور خیلی بزرگ و جامع و کامل بود اسم مادر بمب را روی آن گذاشته بودند. آن بمب 
که برای نوزاد ما مادری نکرد، حاال بعضی ها دوباره به تحریم های جامع و گسترده ای که امریکا به تازگی 
علیه ایران تصویب کرده، اسم »مادر تحریم ها« را داده اند! بیچاره نوزاد برجام اگر قرار باشد زیر دست این 

مادر بیفتد! شاید قصه برجام هم به اخبار تلخ کودک آزاری های این چند وقت اضافه شود.
البته تا زمانی که ما دور و بر خودمان دایه های مهربان تر از مادر داریم، نوزاد در امان است! خیالتان راحت.

پ.ن۱: حاال می فهمیم یک عده چرا اینقدر روی سند 2۰3۰ اصرار داشتند! می خواستند نوزاد برجام 
مجهز به سند 2۰3۰ باشد که آزاری به او نرسد!

پ.ن2:
- باید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم.

-پدر مذاکرات: مگر خودتان خواهر مادر ندارید؟!

نوزاد برجام، مجهز به سند 2030

 پدر مذاکرات: مگر خودت خواهر مادر نداری؟!
مادر تحریم ها علیه ایران
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