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سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه ای گفت 
که کشورش برای اصالح توافق هسته ای ایران و گروه 

۱+۵ در این توافق می ماند!
نیکی هیلی در مصاحبه با شبکه خبری »ان بی سی« گفت: »فکر می کنم 
فعاًل می بینید که در این توافق می مانیم. چیزی که امیدوار به انجام آن 

هستیم این است که وضعیت را بهبود ببخشیم. این هدف ما است.«
هیلی اضافه کرد: »بنابراین، در حال حاضر م��ا داخل توافق مانده ایم تا 
ببینیم چطور می توانیم آن را بهتر کنیم و هدف ما این است. هدفمان این 
نیست که از توافق خارج شویم. ما فقط می خواهیم اوضاع را بهتر کنیم تا 

مردم آمریکا احساس ایمنی بیشتری بکنند.«
 دست دادِن ترامپ خیلی باحال تر است!

وی بعد از مصاحبه، درگوشی به خبرنگار گفت: »راستش را بخواهید 
ما خیلی سعی کردیم ترامپ را قانع کنیم که حرف نامربوطی درباره 
برجام نزند، اما از خر ش��یطان پایین نیامد که نیامد. به خاطر همین 
به صرافت افتادیم که خود برجام را اصالح کنی��م. حاال امیدواریم 
طرف ایرانی ه��م این موضوع را درک کند و ی��ک بار دیگر مذاکره 
کنندگانش را بفرستد اینجا تا ما مقدمات دست دادن و تماس تلفنی 
و پیاده روی را فراهم کنیم. اگر این کارها را بکنیم بقیه چیزها خودش 
حل می شود. من مطمئنم دست دادن با ترامپ خیلی باحال تر از اوباما 
است و تیلرسون هم قدم زدن را بهتر از کری بلد است و حداقل پایش 

توی گچ نیست!
 خر سواری با شیطان

وی افزود: در حال حاضر دونالد ترامپ هنوز سوار بر خر شیطان است و 
خیال پیاده شدن هم ندارد. می گوید خر سواری خیلی کیف می دهد و این 
خِر سوپردولوکِس شیطان مدل 20۱8 فول امکانات است و من روی آن 
راحتم! حق دارد، شما تصور کنید ش��یطان بزرگ سوار خِر شیطان شود 

چقدر بهش می آید!

 هر روز دو تا گشایش!
نیکی هیلی در ادام��ه این مصاحبه درگوش��ی گفت: من ب��ه ایرانی ها 
قول می دهم که اگر دوباره مذاکره کنند گش��ایش های بسیار زیادتری 
نصیبشان شود و هر روز باران بر مردم ببارد در عین حال که آفتاب تابان 

می تابد. ضمنًا قول من قول است و مثل قول آن بابا نیست!
 ماجرای عشقی ترامپ

نشریه »وال استریت ژورنال« در یادداشتی به قلم »جان بولتون« نماینده 
پیشین آمریکا در سازمان ملل، نوش��ت: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در سخنرانی روز جمعه، توافق هسته ای را زخمی کرد اما باید آن 
را از بین می برد! همچنین جان بولتون دِر گوِش سردبیر »وال استریت 
ژورنال« گفته است: اگر ترامپ آنقدر که برای زن سابقش وقت می گذارد 
برای پرونده هسته ای ایران وقت می گذاشت، تا االن برجام را نقض کرده 

بودیم و خالص!
 خنده بر درد بی درمان

وی اضافه کرد: اما این المذهب را هر کاری می کنیم نقض نمی شود! دو 
برابر قبل از توافق، پس از توافق تحریم وضع کردیم اما نقض نشد. اگر 
هم شد نقض فاحش نش��د. چندین مرتبه روح برجام را احضار کردیم و 
سعی کردیم یک جوری نقضش کنیم، اما آخ هم نگفت. بدتر از همه این 
بود که در تمام این مدت یک نفر از ایرانی ها نشسته بود و قاه قاه بهمان 
می خندید! ما ایرانی ها را زیاد تهدی��د کرده ایم، اما هرگز یک ایرانی را تا 

این حد نخندانده بودیم!
 برجام را درمان می کنیم

به نقل از سردبیر »وال استریت ژورنال«، بولتون سرش را به نشانه تأسف 
تکان داده و گفته اس��ت: واقعیت این اس��ت که ترامپ زورش به برجام 
نرسید و آن همه تمرین کشتی کج که کرده بودیم بر باد رفت. حاال نگرانم 
که نه تنها کم بیاوریم، بلکه مجبور شویم همین زخمی را هم که به برجام 

زدیم پانسمان کنیم و طول درمانش را هم بپردازیم.

نیکی هیلی: برجام را اصالح می کنیم

جان بولتون: هرگز یک ایرانی را نخندان!

به اصالح ترامپ که امید نداریم!

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش ترامپ: در مسئله کردستان بی طرف هستیم

اصالً دعوا سر چی هست؟!
یک نفر از ساختمان بلندی پرت شد وسط خیابان. مردم دورش 

جمع شدند گفتند: آقا خوبی؟ جاییت نشکسته؟ چی شد؟
طرف گفت: واال نمی دانم، من خودم هم تازه رسیدم!

حاال حکایت دونالد ترامپ است که در مسئله کردستان اعالم 
بی طرفی کرده اس��ت! فقط مانده بگوید: اصاًل دعوا سر چی 

هست؟ من خودم تازه رسیدم!

نانسی پلوسی: سیاست ترامپ
»بایست دنیا من می خواهم پیاده بشوم« است

رضا صادقی:
بعد شما من را به خاطر سرقت هنری

می اندازید زندان؟!

استفاده از سیستم تشخیص چهره در بانک های چین
ارور سیستم:

اینها را مادرشان هم تشخیص نمیده
چه حسابی روی من کردید؟!

جمعی از دانشجویان در واکنش به تهمت های سازمان یافته مبنی 
بر »کپی کاری پایان نامه های دانشجویی« بیانیه ای صادر کردند. 

متن بیانیه بدین شرح است:
|copy from tebyan| بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما دانش��جویان پر کار و پرتالش که ش��بانه روز خود را وقف تحقیق و پژوهش و 
جستجو و فشردن دکمه Ctrl به طور بی وقفه کرده ایم، به دلیل برخورد این اتهام 
به تریج قبایمان و نیز کدر شدن روحیه لطیف تر از سمباده مان و برخورداری از رویی 
بلند و محکم همچون ستون هایی عظیم از س��نگ پا، این تهمت های ناروا را به 

|copy from wikipedia| .دالیل زیر محکوم می نماییم
۱- این نسل مظلوم همواره از بدو تولد با برنامه های تلویزیونی رشد کرده و گوشت 

و پوستش شکل گرفته که هر کدام کپی شده از یک برنامه خارجکی بوده اند!
2- در اوج نوجوانی شاهد پخش عمده و فله ای سریال های چشم بادامی بوده که 
این سریال ها عالوه بر کپی بودن سناریوهایشان، حتی بازیگرهایشان هم از روی 

هم کپی شده و حتی غیر قابل تشخیص بودند!
۳- از بدو ورود به دانشگاه، در حال خرید اجباری کتاب های اساتیدی بودیم که با 
آن ها هفت، هشت، ۱0 تا واحد پیش نیاز و پس نیاز داشتیم که خود از یک یا چند 
کتاب و جزوه اساتید دیگر تشکیل شده اند و ما مأمور   باال بردن تیراژ این کتاب ها 

بوده ایم!
۴- علمی و پژوهشی ترین حرکتی که در دوره چهار ساله کارشناسی زده ایم، تحقیق 
پیرامون زیباترین و خوش بر و رو ترین جزوه کالس بوده که گاهی با برخوردهای 

|copy from film hendi| زننده و هتاکی پدر نویسنده آن مواجه می شویم
۵- همواره طبق نصایح ترم باالیی ها در اردوی ترم اولی ها، هیچ وقت کتاب های 
عمومی را نخریده و نکات مهمی که توسط استاد اعالم شده: »حضرت عباسی در 

امتحان می آیند« را طبق یک سنت دیرینه کپی کرده ایم.
۶- همانط��ور ک��ه همگ��ی 

مس��تحضرید کپ��ی برابر با 
اصل اس��ت و جای حرف و 

حدیثی نباید باشد.
در پایان ضمن تاکید بر دالیل 
متق��ن و محک��م و کوبنده و 
دندان شکن ذکر شده در باال، 
باز هم تاکی��د می کنیم که بر 
اساس قرارداد: »گندم از گندم 
بروید، جو ز ج��و« و » کبوتر 

 copy from|»با کبوتر، باز با ب��از
ganjor|، پایان نامه های خود را آینه 
چندین سال آموزش و دانشجویی در 

دانش��گاه می دانیم و از مس��ئولین 
محترم تقاضا داریم آبسردکن 

حیاط پش��تی و کیفیت 
کوکو س��یب زمینی 

س��لف را پیگیری 
کنند.

دفاع دانشجویان از کپی پایان نامه

 درگیری با پدر نویسنده جزوه!

گندم از گندم رویید
ما  بی تقصیریم

@kadkhoda96

ترامپ باید تاریخ بخواند
البته خودم هم باید بخونم، فردا امتحان دارم!

رئیس جمهور:
اقدام آمریکا علیه سپاه خطا اندر خطاست

منظور دکتر این است که ما این اقدام را در 
انتخابات کردیم، حاال اگر امریکا تکرار بکند 

می شود خطا اندر خطا !

بعضی شخصیت ها گمانه زنی 
کرده اند ک��ه دونالد ترامپ 
برای جعل نام »خلیج  فارس« از سعودی ها پول 
گرفته است. بعید هم نیست. تصور کنید در آن 
مجلس رقص شمشیر، بعد از اینکه شاباش ها را 
جمع کردند و نشستند دور یک میز، شاه سعودی 
به ترامپ گفته است: حاال می خواهم عیشمان را 
کامل کنی و یک کلمه را بگویی. بعدش هر چه 

از من بخواهی غالمت هستم.
ترامپ نگران می شود و با خودش می گوید: ای 
داد بی��داد، زیاده روی کردیم پررو ش��د آن رگ 
جاهلی اش زد ب��اال! اگر االن ایوان��کا را از من 

خواستگاری کند چه خاکی بر سرم بریزم؟! هی 
به این دختر گفتم ورپریده اینجا خانه خودمان 
نیست، یک لباس مناسب تر بپوش! گوش نکرد 

و کار دستمان داد!
ملک س��لمان ادامه می دهد: چی��ز زیادی از تو 
نمی خواهم، فق��ط لطف کن یک کلم��ه را در 

سخنرانی ات به کار ببر: خلیج العربی!
برق از سر ترامپ می پرد! دست پاچه می شود و 
می گوید: آخه... چیزه... من که... اصاًل بیا راجع 
به یک چیز دیگر حرف بزنیم، شما عروس تازه 

نمی خواهید؟ ایوانکای ما هست ها !
سلمان می گوید: باشد، اما این مسئله خلیج برای من 

خیلی مهم است. چقدر بدهم این کلمه را بگویی؟
ترامپ: ول��ی این کار ش��دنی نیس��ت، ما روی 
نقشه های نظامیان خودمان و حتی روی مدال ها 
و سنگ قبر س��ربازانمان اس��م خلیج فارس را 
می زنیم! نمی شود که، کل دنیا بهمان می خندند!

سلمان یک کیسه سکه طال از جیبش درمی آورد 
و می ریزد روی میز. بعد می گوید: این س��که ها 
هم به تو لبخند می زنند. به نظرت خنده این ها 

قشنگ تر نیست؟
ترامپ هنوز مردد است. ملک سلمان دستور می زند 
پرده ای را کنار بزنند. پشت پرده یک عالم طال و 
جواهر هست. سلمان می گوید: این ها هم هست، 

تازه این ها به جز لبخند، چشمک هم می زنند!
دهان ترامپ باز می ماند، بعد می گوید: به درک، 
همین االن دستور می دهم کل نقشه ها و مدال ها 
و سنگ قبرها را عوض کنند! من همیشه گفته ام 
سیاس��ت عین تجارت اس��ت، با این فرق که 

سودش بیشتر است!

فرق سیاست با تجارت
 دستور می دهم کل نقشه ها و مدال ها را عوض کنند!

انتقاد دکتر روحانی از اظهارات ترامپ درباره 
عدم تعهد به تصمیمات دولت اوباما:

واقعاً شرم آور است که استدالل یک دولت این باشد که 
با هر کاری که دولت قانونی قبل انجام داده مخالفت کند

مگر آدم کم عقل باشد که  
همچین کاری بکند!

ضمناً من ترامپ را فردی بی هوش و بی ادب دیدم!

 محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید و سرلیست اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس: »یکي از ویژگي هاي اصالح طلبان پاکدست 

بودن آنها است.«
حاال کاری به آقازاده ها و ژن های خوب نداریم، کرباس��چی و مهدی هاش��می و 
شهرام جزایری هم هیچی، حقوق های نجومی و ذخیره های توی صندوق ها هم 
به کنار، حسین و مهدی هم داداش رؤسای دولت قبل هستند! اصالح طلبان همین 

که دلشان پاک است کافی است!
فکر کنم آقای عارف منظورشان این بوده که اصالح طلبان دست هایشان را خوب 
با آب و صابون می شویند که پاکدست هستند! توصیه بهداشتی کردند، بقیه هم 

یاد بگیرند، آفرین.

توصیه بهداشتی آقای سرلیست:

 عارف: یکي از ویژگي هاي اصالح طلبان پاکدست بودن آنها است

آب و صابون!

طرح : محمود محمدتبريزي|جوان


