
در شرايطي كه دونالد ترامپ گفته تحريم هاي اقتصادي روي معيشت 
مردم ايران تأثير منفي گذاشته است وزير خارجه امريكا در اظهارنظري 
جديد درباره تحريم ه��اي ضدايراني گفته هدف غاي��ي اين اقدامات 
ايجاد شرايطي اس��ت كه به زندگي بهتر مردم ايران منجر شود! يعني 
اينكه امريكايي هاي دلسوز و مردمدار قصد دارند به طور همزمان وضع 
ايرانيان را هم بهتر كنند، هم بدتر! واقعاً كارهاي سياستمداران ينگه دنيا 

اعجاب آور است و چشم هر ناظري را خيره مي كند. 
در شرايط كنوني وضع ما توسط امريكايي ها در حال خوب و بد شدن 
است. از يك طرف ترامپ وضع ما را گرفته و مي كشد كه بدتر شود و از 
طرف ديگر پمپئو مي كش��د كه بهتر شود! اميدواريم در اين كشمكش 

وضعمان پاره نشود كه دوختنش كار راحتي نيست. 
  بيمار بهتر است

البته درك اين مسئله كه تحريم ها باعث بهتر شدن زندگي ما مي شود، 
آن طور كه مايك پمپئو مي گويد، كمي دش��وار اس��ت. مثالً 

فرض كنيد ش��خصي كه به يك بيماري خاص مبتال 
است به داروخانه مراجعه مي كند تا دارويش را تهيه 

كند. داروخانه چي مي گويد داروهايتان به علت 
تحريم ها موجود نيس��ت. درج��ا وضع زندگي 
بيمار خاِص محترم بهتر مي شود، چه رسد به 
اينكه برود منزل و دو، سه ماه آن داروي حياتي 
را كه روزي سه وعده بايد مصرف مي كرده در 

اختيار نداشته باش��د. وضعش به مراتب بهتر و 
بهتر مي شود. 

 وضع خوب دسته جمعي
يا مثالً توليدكننده يكي از كاالهاي اساسي، نتواند مواد اوليه 

مورد نياز خودش را به خاطر تحريم ها تهيه كند. كارخانه اش مي خوابد 
و كارگرها حقوقشان دير مي شود و اعتراض مي كنند و اخراج مي شوند 
و مديرعامل زنداني مي شود و بي بي سي و من وتو هر روز ناخن هايشان 
را به هم مي سابند تا درگيري شود و كاًل وضع يك جمعي از افراد بهتر 

مي شود دور هم. 
  زندگي بهتر براي آيندگان

مثال ديگر اينكه فرض كنيد صادرات نفت كشور با مشكل مواجه شود 
و نفت هايمان بماند براي خودمان و آيندگان. درآمد نفتي مان هم صفر 
شود. در آن صورت زندگي ما و آيندگانمان آن قدر بهتر مي شود كه نگو 

و نپرس. 
  حسادت امريكايي

از همه اين ها باالتر فرض كنيم )فرض محال كه محال نيست!( بر اثر 
تحريم ها نظام عوض ش��ود و يك حكومت دلخواه امريكايي ها بر سر 
كار بيايد و كل كشور را توي سيني تقديم غربي ها كند. در آن صورت 
وضعمان چنان بهتر خواهد شد كه خود امريكايي ها هم روزي صد دفعه 
آرزو كنند كاش يك ابرقدرتي پيدا شود حكومتشان را با تحريم برايشان 

عوض كند! اصالً ممكن است به ما حسودي كنند و از اينكه وضعمان 
را بهتر كرده اند پشيمان شوند و براي جلوگيري از بهترتر شدِن زندگي 

ايراني ها، ما را به حال خودمان بگذارند!
   بولتون: ولم كنيد!

اما اين تنها كار جالب سياس��تمداران اياالت متحده در چند وقت اخير 
نبوده است. به تازگي نيويورك تايمز فاش كرد كه جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي رئيس جمهور امريكا درخواس��ت حمله نظامي به ايران را 
مطرح كرده ولي رهبران نظامي اياالت متحده به شدت با آن مخالفت 
كرده اند. مقامات ارش��د پنتاگون عميقاً نگراني خود را از اينكه بولتون 
اقدام به ايجاد مناقشه با ايران كند، آن  هم در زماني كه ترامپ دستور 
خروج نيروهاي امريكايي از خاورميانه را صادر كرده است، ابراز نموده اند. 
يك مقام ارشد امريكايي كه نخواسته نامش فاش شود، گفته ممكن بود 
حمله به مواضع ايران به يك درگيري مسلحانه منجر شود و مي توانست 
عراق را مجاب كند كه دس��تور خروج اياالت متحده از اين 
كش��ور را بدهد. در مجموع اين قضايا به آن معناست 
كه امريكا مي خواس��ت به ايران حمل��ه كند ولي 
نتوانست. يعني در ش��رايطي كه سعي داشتند 
زندگي م��ا را بدتر كنند ناخ��ودآگاه زندگي ما 
را بهت��ر مي كنند، جوري ك��ه خيالمان راحت 
مي شود آن قدر امنيت داريم كه ابرقدرتي مثل 
امريكا هم به خودش جرئت تجاوز به حريم ما 

را نمي دهد. 
در حال حاضر ش��رايط جان بولتون مثل كس��ي 
است كه وسط دعوا تا مي بيند چند نفر هستند كه سوا 
مي كنند شروع به گردن كلفتي مي كند و عربده مي زند ولم 
كنيد تا حسابش را برسم! حاال اگر ولش كنند سرش را مي اندازد پايين و 

مي گويد: حيف كه نگذاشتند وگرنه...!
   شب عيدي كه خراب شد

اين هم مثل وعده جان بولتون به منافقين بود كه جشن سال نوي 2019 
را در تهران مي گيريم! در صداقت بولتون شكي نيست)!( او واقعًا از ته دل 
مي خواست كه شب سال نو در تهران باش��د، اما نتوانست بيايد! يعني جور 
نشد. فقط من نگران آن بندگان خدا هستم كه با هزار زحمت از توي سوراخ، 
سمبه شان بيرون آمده بودند و بليت سفر به ايران را OK كرده بودند، اما 
بولتون كه قرار بود تماس بگيرد و ق��رار را قطعي كند حتي يك تك زنگ 
هم نزد و هر قدر هم ش��ماره اش را گرفتند رد تماس داد! چي كشيدند آن 
بزرگواران آن شب. جّز جگر بزني بولتون كه شب عيدشان را خراب كردي!

   دقت لطفاً
حاال اشكالي ندارد. حمله كه جور نشد، ش��ب عيد هم هماهنگ نشد، 
خواهش��مان اين اس��ت كه تالش بعدي تان براي بهتر كردن زندگي 
ايراني ها را يك كم با دقت بيشتري انجام بدهيد كه مثل قبلي ها نشود! 

با تشكر
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اينطوركهبويشميآيد
هفته پيش خبر رسيد كه در پايتخت بوي گندي به مشام مي رسد 
ولي مس��ئوالن متوجه نش��دند علت چيس��ت. از اين جهت بايد 
به مس��ئوالن تبريك گف��ت كه بوه��اي بد را ح��س نمي كنند و 
اذيتشان نمي كند ولي ما براي بررسي ابعاد مختلف بو از تعدادي از 

صاحبنظران در اين زمينه نظرخواهي كرده ايم كه مي خوانيد. 

 فعال سياسي و كارشناس امور توئيترينگ:
اين طور كه بويش مي آيد عمليات فريب شروع شده، پاسخ را در 
سه راهي قبرس، دبي و پيچ ش��ميران بايد جست وجو كرد. رمز 
عمليات هم »ش.م.ر« اس��ت. ضمنًا از دوس��تان و آشناياني كه 
توئيت بنده را مي خوانند اگر كس��ي به خانم بنده دسترسي دارد 
بگويد من هنوز توي صف سنگك هستم، ناهار نخوريد تا بيام. 

آخه گوشيش خاموشه. 
پ. ن: اگر از توئيت هاي بنده سر درنمي آوريد حتماً به دكتر مراجعه 

فرماييد. اما اگر سر درمي آوريد ولي باور نمي كنيد از 118 بپرسيد!

 عضو شوراي شهر هرت:
اين بويي كه امروز در شهر پراكنده شد ربطي به ما ندارد. ما فقط در 
راستاي مبارزه با مديران قبلي، يك چيزهايي را هم زديم و زير و رو 
كرديم. شهروندان بدانند تا احقاق حق همه اعضاي شورا )حداقل 

نفري 2 ميليارد( از هم زدن دست برنمي داريم. 

 وزير رابطه ها: 
اين هم يك گام ديگر در راس��تاي دولت الكترونيك بود. البته آن 
قسمت بودارش اتفاقي شد و دس��ت ما نبود، كسي هم نمي تواند 
گردن ما بيندازد چون نمي تواند چي��زي را ثابت كند! فقط در حين 
تالش ها انگشتمان اتفاقي خورد به يك دكمه و بو بلند شد. بو هم 
كه پخش شود مثل شايعه در شبكه هاي اجتماعي ديگر نمي توانيم 
جلويش را بگيريم. هر كاري هم كه بكنيم و هر چند تا دكمه را هم 
كه همه اعضاي هيئت دولت فشار بدهند ديگر نمي توان بو را جمع 
كرد. بايد شهروندان عزيز تحمل كنند و بيني خود را گرفته از دهان 
نفس بكشند تا مشكل حل شود. اگر مشكل جدي شد از كپسول 

اكسيژن استفاده كنيد. #هشتگ_بازي

 سلطان عطر و ادكلن ايران: 
ش��ايعاتي كه درباره بوي بد راه افتاده كار يك عده آدم خشك مغز 
و حسود است كه چش��م ندارند موفقيت ديگران را ببينند. در واقع 
اين بو از انبار عطرهاي ش��ركت ما بود ولي مسئوالن در چاه هاي 
فاضالب به دنبال منبع بو مي گشتند! جالب است كه بو براي مردم 
آشنا بود و سريع تشخيص دادند كه مال ماست ولي مسئوالن گويا 
حس بويايي شان را از دست داده اند و متوجه نيستند. حاال از فرصت 
استفاده مي كنم و همين جا اعالم مي كنم تمام اتهاماتي كه به بنده 
زده شده بيخودي و الكي است. دست هاي پشت پرده بدانند كه اگر 
مرا اعدام هم بكنند، بو را نمي توانند اعدام كنند. حتي زنداني اش هم 

نمي توانند بكنند. تا بوي ما هست ما هم هستيم. #زنده_باد_بو

  مسئول مبارزه با فساد: 
بعضي ها گمانه زني كرده اند كه اين بو ناش��ي از فس��اد است ولي 
ما بررس��ي كرديم چيزي فاسد نش��ده بود. در حال حاضر محض 
احتياط همه مسئوالن كش��ور را گذاشته ايم در يخچال تا مشكلي 

پيش نيايد.
محمدعلي رجبي/ فارس

رهبر انقالب:  برخی دولتمردان امريكايی اين طور وانمود می كنند كه ديوانه اند، البته بنده اين را قبول ندارم اما آنها حقيقتاً »احمق های درجه يك« هستند

ظريفروياسببرنده
وزير امور خارجه افزود: كشور هاي منطقه روي اسب بازنده شرط بندي نكنند. 

محمدجواد ظريف افزود: اگر روي اسب بازنده شرط بندي كنيد بازنده مي شويد، اما 
اگر روي اسب برنده شرط بندي كنيد برنده مي شويد. 

وي افزود: ما خودمان روي اس��ب برنده ش��رط بندي كرده بوديم ولي يك اسب 
چموش اسب برنده ما را گاز گرفت و به آن لگد زد و در آخر هم از مسابقه خارج شد 

و اسب ما را هم با خودش خارج كرد و در نتيجه اين شد كه مي بينيد. 
دكتر ظريف افزود: البته اروپايي ها قول دادند تا آخر هفته يك اس��ب خيلي برنده 
برايمان بياورند و ما هم نديد روي آن اسب شرط بندي كرديم كه به زودي برنده 

خواهد شد. 

ترامپ:منهمفالفلميخواهم
رئيس جمهور اياالت متحده امريكا افزود: صادقانه بگويم ايراني ها در سوريه هر 

كاري مي توانند بكنند. 
دونالد ترامپ افزود: باور كنيد اين يكي جزو دروغ هايي كه امسال قرار است بگويم، 
نيست و راست راست است. پارسال من 7 هزار و 600 تا دروغ گفتم و امسال برنامه 
دروغ هايم را روي 8 هزار تا بسته ام و ديگر دروغ جديد به آن اضافه نخواهم كرد. 
براي همين صادقانه مي گويم ولي اگر باور نداريد يك سر به سوريه بزنيد تا قضيه 

دستگيرتان شود. 
وي افزود: به عنوان مثال فرماندهان و مسئوالن ايراني در عراق و سوريه پياده راه 
مي روند و سمبوسه مي خورند ولي مِن بدبخت توي عراق از تشنگي هالك شدم 
ولي حتي نگذاشتند يك جرعه آب بنوشم! محافظانم گفتند اينجا امنيت نيست و 

زودتر بايد جيم شويم!
ترامپ افزود: االن من مدت هاست هوس يك فالفل كرده ام. چرا بايد ايراني ها هر 
قدر كه مي خواهند فالفل عربي داشته باشند ولي من نداشته باشم؟ به خاطر همين 

چيزها نيروهاي مان را از منطقه بيرون كشيدم!
وي پس از افزودن، گفت »اَه« و سپس كنفرانس خبري را با عصبانيت ترك كرد. 

موگريني:دستمبنداست
مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود: اتحاديه اروپا همچنان به توافق 

با ايران پايبند است. 
فدريكا موگريني افزود: همان طور كه عرض كردم پاي ما بند است و دستمان هم 

بند است؛ در نتيجه كاري نمي توانيم بكنيم. 
وي افزود: ايراني هاي عزيز لطفاً بعداً مراجعه كنيد. 

كامران:نظارتبايدكيلوييباشد
نماينده مردم اصفهان در مجلس افزود: متأسفانه در راهرو هاي مجلس كارچاق كني 

مي كنند!
دكتر حسن كامران افزود: البته منظور من به همه نيست و بعضي از افراد هم هستند 

كه در راهروهاي مجلس مشغول پياده روي هستند و كارالغركني مي كنند. 
كامران افزود: كاهش وزن و توجه به تناسب اندام موضوع بسيار مهمي است كه 
راهروهاي مجلس در اين زمينه اهتمام وي��ژه اي دارد و همه روزه افراد متفرقه از 
اقصي نقاط به راهروهاي مجلس رفت و آمد مي كنند و به الغركردن مي پردازند 
ولي بعضي ها هم تحركشان كم است و هر روز چاق تر مي شوند كه هيئت نظارت 

بر وزن نمايندگان بايد رسيدگي كند. 
وي افزود: رس��يدگي بايد با دقت و به صورت كيلويي باشد. يعني كيلو به كيلوي 

نمايندگان را پايش كند. 

كيروش:بهمنميگوينددايناسور
س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران افزود: االن زمان اين نيست كه كروكوديل ها به 

تيم ملي نزديك شوند. 
كارلوس كي روش افزود: به كروكوديل ها هش��دار مي دهم كه اگر نزديك شوند 

خودم گازشان مي گيرم. 
كي روش س��پس دندان هايش را نش��ان داد و افزود: دوس��تانم به من مي گويند 

دايناسور.

... وی اف��������������زود ...

پمپئو:تحريمميكنيم
تازندگيمردمايرانبهترشود!

با داغ شدن هشتگ #موسوي_سند_تقلب_كو؟ از سوي كاربران فضاي 
مجازي، ما كه همه مي دانند يك سبزي تمام عيار هستيم و از كسي هم 
نمي ترسيم كه بگوييم سبزي هستيم، در صدد پاسخ برآمديم و دو، سه 
تا از آن سندهاي بي شمار را اينجا منتشر مي كنيم تا ديگر هشتگ نزنند 
#موسوي_سند_تقلب_كو؟ ولي از آنجا كه ما بي شماريم و سندها هم 
دست همين بي شمارها است جمع كردنش يك مقدار سخت است. به 

همين خاطر فعاًل همين دو، سه تا را داشته باشيد تا بعد. 
سند اول: همه مي دانند كه نه تنها اهالي لرستان بلكه كل مردم ايران به 
داماد لرستان رأي مي دهند. مردم كه نمي آيند داماد لرستان را بگذارند 
كنار، به داماد يك جاي ديگر رأي بدهند. چون مي دانند كه لرهاي غيور 
به هر كس��ي دختر نمي دهند و بنابراين اگر كس��ي بتواند رضايت يك 
هموطن لر را براي ازدواج با دخترش جلب نمايد، حتماً آدم بسيار باعرضه 
و باجنمي است. اين ديگر سند و مدرك نمي خواهد كه! سند تقلب از اين 

واضح تر؟!
سند دوم: عطف به سند فوق، مردم هيچ وقت نمي آيند فرزند آذربايجان 
را كنار بگذارند و به فرزند يك ج��اي ديگر رأي بدهند. بر فرض هم كه 

س��هواً چنين خطايي مرتكب ش��وند بايد انتخابات باطل شود و دوباره 
رأي گيري كنند. اگر باز هم فرزند آذربايجان رأي نياورد انتخابات به دور 
سوم كشيده مي شود و همين طور ادامه پيدا مي كند تا جايي كه باالخره 
فرزند آذربايجان از صندوق دربياي��د و لباس خدمت بر تن كند. االن در 
تمام دموكراسي هاي نوين دنيا به اين نقطه رسيده اند كه انتخابات بدون 

پيروزي فرزند آذربايجان و داماد لرستان اصالً مشروعيت ندارد. 
سند سوم: همه مي دانند كه مردم ايران هرگز رنگ سبز را ول نمي كنند 
به رنگ هاي ديگر رأي بدهند! االن اين نظريه در دنيا بعد از نظريه داماد 
لرستان و نظريه فرزند آذربايجان سومين نظريه پرطرفدار است. اگر باور 

نمي كنيد زنگ بزنيد از بنياد سوروس و شبكه من  و تو بپرسيد. 
اين ها اسنادي بود كه مو الي درزش نمي رود و بايد رأي ما را با سودش 
پس بدهند. ضمناً بدانند كه جنبش سبز هنوز در حال جنبيدن و لرزيدن 
است و خاموش نشده بلكه فقط روي ويبره گذاشته شده است. همه ما 

سبزي هستيم حتي اگر پالسيده شويم.

جنبشسبزرويويبرهاست


