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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

اردوغان؛

آنکارا از  3چیز دست نمیکشد؛ اتحاد با آمریکا،شراکت با روسیه و همکاری با ایران

همیشه کار رو میندازن گردن ما
کواکبیان:

حکمت عدم برخورد
با «احمدینژاد» و بازداشت نکردن
«فالن مسئول سابق» چیست؟
>

رعای�ت نوبت و طوالنی بودن صف متخلفان
منتظر برخورد

پارادوکس

ضدقیچی

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

بارگیری
بیش از حد ظرفیت

aabotab
aabotab
		
دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

بعضی از خُ طبا میل عجیب و غریبی به استفاده مکرر
از عِباراتِ بخص��وص دارند" .مِن حِ ی��ث المجموع"،
"ب��ه ضرس قاط��ع" و دهن پرکنهایی ب��ا این وزن و
و این بار
عرض چاشنی کالم عالیجنابان است.
با عزمی راسخ
قانونی نانوشته در خصوص ن ُطق مسئوالن میگوید:
ن ُطق مزین به نثر مسجع یعنی این بابا مدرک سازی
فائزه صدر
نکرده و واقعا چیزی بارش هست!
آش نط��ق بزرگان این ایام ادوی��ه جدیدی دارد .آنها
ِ
اراده کردهاند تا در بهکار بردن عبارت "با عزمی راسخ"
از هم پیشی بگیرند.
این عبارت دو جا فراوان اس��راف میش��ود؛ یکی ایام
انتخابات که نامزدها با عزمی راس��خ س��وپرمن وار به
دل فساد گسترده حمله ور میشوند و از بس فسا ِد ما
دولتمردمان بین راه از کار میافتد
تَه َمه ندارد موتور
َ
و خودشان و دولتهای پاکدستشان یک و ِر فساد کرانه میگیرند و مشغول میشوند.
بار دوم همین ایام اول س��ال اس��ت که در کالم ریخت وپاش��ی با عزمی راسخ دارند.
ش��بکههای تلویزیونی و فرکانسهای رادیوی��ی و گفتوگوهای مطبوعاتی پر از تکرار
"با عزمی راسخ" است.
و معلوم نیست منظور از این عزم راسخ دقیقا چیست؟! تا حاال کجا بوده؟! اصال از کجا

میآید و باقی سال به کجا میرود؟! و چه گر ِه ب ِسازی است که بیبودجه و برنامه ،بدون
حمایت و تجمیع نیرو فقط و فقط به قوه همین عزم راسخ باز خواهد شد.
اینجاست که باید گفت :و من اهلل توفیق الزم میشود.

