
 کنگره امریکا یک جوری به حمله ارتش به سوریه واکنش نشان 
داد انگار توی شش سال اخیر ترکیه، عربستان،  اسرائیل،  داعش 
و النصره دارند دست تنها خاک سوریه را شخم می زنند. الکی 

مثاًل ما نمی دونیم که جنگ را خود امریکایی ها می گردانند!
حاال جالب اس��ت که در ای��ران بعضی ها اعت��راض کنگره را، 
حمایت از سوریه حساب کردند! داداش داری اشتباه می زنی! 
آنها اعتراضش��ان به ترامپ این اس��ت که چرا با ما هماهنگ 
نکردی؟! شاید ما می خواستیم بگیم س��ر راه چند جای دیگر 

را هم بمباران کنی!
یک نکته دیگه هم درباره این آقایون داداشا هست، اینکه هنوز 
هیچی نشده »سایه جنگ« که می گفتند از سر کشور برداشته 

شده، گویا دوباره برگشته باالی سرش��ان! البته از اول هم این 
سایه فقط روی سر خودش��ان بود اما حاال با موشک هایی که 
ترامپ زد سایه هم برگشت! من بهشان پیشنهاد می کنم از آن 
باال باالها بیایند پایین به س��مت جنوب، این طرف ها آفتابش 

بهتر است!
اما اینکه می گفتند سازمان ملل با دبیرکل جدیدش دستخوش 
تحول اساس��ی خواهد ش��د و وارد عصر جدیدی می ش��ود، با 
واکنش دبیرکل به حمله امریکا کاماًل مش��خص شد. آنتونیو 

گوترش در این رابطه گفت: »نظری ندارم!«
به نظر می رسد س��ازمان ملل متحد در حال تغییر وضعیت از 

حالت »ابراز نگرانی« به »نظری ندارم« است!

پس از انتش��ار صحبت های پس��ر ترامپ، 
رهبر اکثریت کنگره امریکا خواستار توضیح 
رئیس جمهور درباره این اظهارات شد. وی 
اظهار کرد: »بس��یار نگران کننده است که 
رئیس جمهور ایاالت متحده از دخترش در 
مسائل مهم کشور مشورت می گیرد. قابل 
قبول نیست که وی در منزل بین فرزندانش 
تبعیض قائل می ش��ود! همه می دانند که 
در اینجور موارد باید به حرف پسر بزرگتر 

گوش کرد!«

در ادام��ه، دونالد ترام��پ در ای��ن رابطه 
توضیح داد: »من به وظایف خودم به عنوان 
رئیس جمهور امریکا آگاه و متعهد هستم. 
هیچ جای نگرانی نیست، زیرا ما در منزلمان 
همه مسائل را با مش��ورت حل می کنیم و 
به همه ش��هروندان اطمینان می دهم که 
در قضیه حمله به سوریه هم همه اعضای 
خانواده در تصمیم گیری نقش داش��تند. 
ما همگی س��ر میز صبحانه جمع شدیم و 
درباره اش صحبت کردیم، حتی س��گمان 

هم آنجا بود و 
چند تا هاپ هاپ 

کرد که در تصمیم من ب��رای اقدام نظامی 
بی تاثیر نبود!«

ترامپ همچنین خطاب به کسانی که نگران 
کشته شدن غیرنظامیان در اثر این حمله 
هوایی هستند گفت: »چیز خاصی نیست، 
همین دیشب بعد از شام همسرم مالنیا در 
این رابطه ابراز نگرانی کرد و قضیه حل شد 

رفت پی کارش.«

وزیری که چندی پیش از استیضاح مجلس جان به در برد و در 
وزارت متبوعش ماند، مصاحبه ای با یکی از خبرنگاران جوان 

کرده که در زیر می خوانیم:

 خبرن��گار: آقای وزی��ر! حقیقت دارد ک��ه هواپیمای جدید 
مرجوعی است؟

وزیر: خیر، اجازه بدهید یک مثال برایتان بزنم؛ مثاًل اگر من 
این میکروفون را از دست ش��ما بگیرم و پرت کنم آن طرف، 
بعد ش��ما بروید آن را بردارید، آیا میکروفون شما مرجوعی 

محسوب می شود؟!
 خبرنگار: چ��ه ربطی داش��ت؟ این کارها چی��ه می کنید؟ 

حرکتتان خیلی زشت بود!
وزیر: ربطش در همین حرکت پروازی میکروفون شما بود!

 خبرنگار: عجب! ولی شما سؤال من را جواب ندادید...
وزیر: ببین عزیزم! اگر سؤالی داری بده به نمایندگان مجلس 

آنها از من بپرسند!
 خبرنگار: یعنی اگر نماینده ها بپرسند جواب می دهید؟

وزیر: نه !
 خبرنگار: چرا ؟

وزی�ر: چون فوقش استیضاحم می کنند که در هر حال رأی 
نمی آورد! پس چرا خودم را خسته کنم؟!

 خبرنگار: من دیگه حرفی ندارم.

  ب��ه تازگ��ی مش��خص ش��ده بعضی 
از رس��انه های مغرض در ای��ام تبلیغات 
انتخابات��ی دوره قبل ش��خصی را گریم 
کرده و جل��وی دوربین نش��اندند تا یک 
سری وعده ها از جمله تحول اقتصادی در 
صد روز را به مردم بدهد. البته شخصیت 
واقع��ی، طی چهار س��ال اخی��ر لزومی 
نمی دیده این قضیه را بازگ��و و وعده ها 
را تکذیب کند، به این امید که شاید واقعاً 
وعده ها محقق شود! خدا را چه دیدید؟! اما 
حاال که دیگر انواع چارپایان باربر از روی 
پل رد شده اند، در آخرین نشست خبری 

عمومی، وعده تحول ص��د روزه را دروغ 
رسانه ها می خواند! حاال باز جای شکرش 
باقیس��ت چیزهای اساس��ی تر را هنوز 
تکذیب نکرده است. مثالً یکهو دیدید آمد 
گفت من اصاًل قرار نبود کاندیدا باش��م، 
می خواس��تم برم انتخابات شورا ثبت نام 
کنم، اش��تباهی رفتم آن یکی انتخابات! 
بعد دیگه دیدم زشت است انصراف بدهم. 
البته صبر کردم بعد از 4 س��ال یک نفر 

سؤال کند تا این را بگویم!

 حقوق ملت از کف خیابان به ژنو برده شد.

- ولی حقوق بعضی ها از کف خیابان 
به آسمان هفتم برده شد!

 وجود بیکاران جوی��ای کار به معنای 
امید این مردم است.

- دولت تدبی�ر و امید یعنی همین 
که از هر مسئله ای یک امید بسازد!

خدایا چنان کن سرانجام کار
که بیکار باش��یم و امیدوار!

به زودی: وجود بیکارانی که دنبال کار نیستند 
به معنای رفاه باالی این مردم است!

با اینکه همیشه غصه دارید همه 
در دول��ت م��ا امیدواری��د همه 

کی گفته که بیکار در این مملکت است؟
با وع��ده دولت س��رکارید همه!
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ترامپ با 70 موشک دیپلماسی را به سوریه تزریق کرد

کدخدا بعد از عزتی که به پاسپورت ایرانی برگرداند، حاال سایه جنگ را 
که می گفتند دور شده نیز برگشت زد!

 سایه جنگ: واال من داشتم می رفتم که توی فرودگاه پاسپورتم را
دیدند و ریپورتم کردند

اریک ترامپ، پسر رئیس جمهور امریکا:
خواهرم پدرم را به انجام حمله هوایی علیه اسد در سوریه تشویق کرد

صداي رعد برجام را نشنیدید، بارانش را ببینید

اعتراف می کنم، اون روز من لپ تاپشوصداش هست، تصویرش نیست!
برداشته بودم اعصابش خرد بود!

سؤالت را بده نمایندگان مجلس از من بپرسند

بیشتر داشته باشد برخورد فیزیکی می کنم!
عباس آخوندی: خبرنگار باید یک ُجو عقل داشته باشد

Hi :سایه جنگ
من برگشتم!

مصاحبه وزیر در راه مانده با خبرنگار بی میکروفون!

افزایش 6 برابري واردات بنزین

زنگنه: خدا رو شکر
در واردات بنزین خودکفا شدیم!

موگرینی:
اتحادیه اروپا هر تصمیمی که مردم سوریه بگیرند قبول می کند

داعش: مگه ما هویجیم؟
- خیر، اختیار دارید، شما چماقید!
مردم سوریه به موگرینی: انگار با ایرانی ها پریدی اهل تعارف شدی!

داعش: قم و تهران را فتح می کنیم
صدام: قبول نیست، از رو دست من نوشتی!

پزشکیان: برخی نگذاشتند رجال سیاسی ظاهر شوند

شعبده باز: اول باید ظاهر شدنو یاد 
می گرفتی بعد خودتو غیب می کردی!

جهانگیري: مشکالت مردم را حل کرده ایم

توی چی حل کردید دقیقاً؟!
 جهانگیري: میگن این دولت پیر و خسته است. خانم و آقایي که 

این حرف رو تکرار مي کنید، قیامتي هم هست!
- اشکال نداره حاج آقا، شما عفو بفرمایید. جوانند نمی فهمند!

 جهانگیري: عملکرد وزیرهاي پیر ما را با دولت هاي قبل مقایسه کنید
- منصفانه نیست، آخه توی دولت های قبل همین وزرا جوان تر بودند!

منبع آگاه: شما یک دونه عملکرد بگو، ما مقایسه اش مي کنیم!

      

عبور نرخ بیکاري جوانان تحصیلکرده از مرز 35 درصد

نرخ بیکاری: میرم جایی که قدرمو بدونن!
ببین چه اوضاعی شده که »نرخ بیکاری« هم گذاشت از مرز رفت

فرار مغزها کرد!

      

نوبخت: همه به دنبال رئیس خود هستیم

اگر پیدا نشد زنگ بزنید 110
      

 معین: مهم ترین رقیب روحانی کارنامه اوست
نامزد ضربه گیر: پس ما قاقیم؟!

      

بقایی: مردم کارت سوخت خودروی خود را دور نیندازند
در دولت بعدی به کار خواهد آمد

من که کارت سوختم رو گم کردم
پس دلیلی نداره به ایشون رأی بدم!

      
احمد توکلی: روحانی اشتباهات اقتصادی احمدی نژاد را تکرار کرد
پس یعنی کلهم اجمعین تقصیر دولت قبله!

در واکنش به برخورد زننده وزیر راه با یک خبرنگار:

باز خوبه نگفت »بی شعور!«
آخوندی: نگران نباشید، میکروفون بیمه بوده!

معاونت اطالع رسانی دولت اعالم کرد برای حفظ امنیت خبرنگاران در نشست خبری با رئیس جمهور، 
از حضور عباس آخوندی جلوگیری شده است!

نشکنیم قلم ها را ... نبندیم دهان ها را ...

میکروفون چی؟! میشه پرت کنیم 
میکروفون ها را ؟!

 وطن امروز: رئیس جمهور از بیکاری گسترده شرمنده نیست.
بیکاری گسترده: ولی من شرمنده ام!

 روزنامه آرمان: لوازم ایجاد یک شوراي شهر کارآمد ...
- دو عدد خواننده، یک و نیم پیمانه مزقونچي، بعالوه ورزشکار 

به مقدار الزم!

  وزارت کشاورزی: گرانی شیر غیرمجاز است.
ولی واقعی است، غیرَمجازی باشه واقعی میشه دیگه!

  روزنامه ایران: سینماي ایران از مرزها فراتر رفته است.
اتفاقاً مرحوم فرج اله سلحشور هم همین را مي گفت!

  روزنامه همدلی: مالك قانون است نه حوادث 88
مثل اینکه بگي: مالک رساله احکام است، نه فعل حرام!

ترکان: دولت بساط رانت را در مناطق آزاد جمع کرد

... و در کل کشور پهن کرد!

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش

اين میکروفون
جنسش چیه؟ میشه 

پرتش کرد؟!

تو دو جو عقل
 داری! می فهمی؟

دو جو! زياده!

 داداش به وظایف خودت هنوز آشنایی نداری ها، االن باید ابراز نگرانی کنی

واکنش دبیرکل سازمان ملل به اقدام نظامی امریکا
علیه سوریه:  نظری ندارم!

      

      

      


