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تازههای مطبوعات
••شهروند -این روزنامه در گزارشی با عنوان « شیرین
کامی قندی ها » با اشــاره به احیای دو کارخانه بزرگ
تعطیل شده قند دزفول و قند فسا نوشت :حدود  ٣٠درصد
کارخانههایقندکه ١٠تا 15سالگذشتهتعطیلشدهاند
یکی یکی به چرخه تولید برمی گردند...صفر شدن تعرفه
واردات شکر در دولت محمود احمدی نژاد ،روند تعطیلی
کارخانه های قند را سرعت داد با تعطیلی کارخانه های قند
حدود  ١٨هزار کارگر بیکار شدند.
••قانون -این روزنامه در گزارشی با عنوان « عبور از روحانی
هزینه دارد» با پرداختن به اظهار نظرهای اخیر در جبهه
اصالحات و تبعات خروج از ائتالف  ۹۲نوشت :بسیاری
از تحلیلگران اصالح طلب معتقدند ائتالف میان حامیان
دولت باید ادامه داشته باشد ،در این باره عبدا ...ناصری،
فعال سیاسی اصالح طلب معتقداست که نباید به گونه
ای عمل شود که مقدمات شکست و بازگشت به گذشته
فراهم شود.
••وطن امروز -این روزنامه در مطلبی با عنوان « به دنبال
محدودیت مادامالعمر!» نوشت :قرارداد ایرباسها ،پژو
و توتال هم نتوانست فرانسه را کنار دولت حسن روحانی
نگه دارد.رئیسجمهور فرانسه ،حــرف رئیسجمهور
تاجر آمریکا را میزند.چرا که یکی دیگراز گزینههای
مــورد نظردولت ترامپ،حذف بند«تاریخ انقضا» برای
محدودیتهای توافق است.
••ایران – این روزنامه در گزارشی با عنوان " کارت دعوت
برای عزاداران «وی آی پی»"با اشاره به کارت های دعوتی
که برای مراسم شبهای محرم چاپ شده است،نوشت:
تا یادمان میآید،مراسم عــزاداری محرم بیهیچ تکلفی
برگزارمیشد.غریبه وآشنا نمیشناختند.خانهای که خرج
میداد ،درش به روی همه باز بود اما حاال پای تشریفات ،به
مراسم معنوی عزاداری این ایام هم باز شده است.
••شرق – این روزنامه در مطلبی با عنوان « ماشینها و
تبلتهای دردسرساز» به واکنش ها به خبر خرید تبلت
و خودروهای جدید بــرای  ٢١عضو شــورای شهر تهران
پرداخت و نوشت :براساس اطالعات «شرق» خرید تبلت
و خودرو صفرکیلومتر برای اعضای شورا دستکم در دوره
گذشته (دوره چهارم) نیز انجام شد اما حتی خبری از آن نیز
به رسانهها درز نکرد.
شهروند-شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برقراری
انشعاب موقت برق رایگان در حسینیهها و هیئتهای
عزاداری شهر تهران ،طی ایام محرم خبر داد.
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انعکاس
••پــارس نیوز مدعی شد  :در دولــت یــازدهــم ،ابتدای
جلسات مقدمه ای از سوی حسن روحانی ارایه می شد و
ادامه جلسات با ریاست اسحاق جهانگیری ادامه می یافت.
همچنین در زمانی که رئیس جمهور حضور داشت وزیران
کمتر امکان ارائه نقطه نظرات خود را پیدا می کردند.در
دوره جدید(دولت دوازدهم) بیشتر جلسه توسط روحانی
اداره می شود .همچنین با برنامه ریزی انجام شده وزیران
این امکان را پیدا کرده اند که بتوانند نظرات خود را به رئیس
جمهور در جلسه هیئت دولت ارائه کنند.در دولت دوازدهم
جهانگیریخیلیکمترتوانستهجلساتدولتراادارهکند.
••فرارو نوشت  :هیئت الرضا که به نام عبدالرضا هاللی
در تهران شناخته شده اســت،در اطالعیه ای اعالم کرد
امسال در دهه اول محرم برنامه نــدارد .کانال تلگرامی
این هیئت در اطالعیه اش نوشت :این هیئت ،در سال
جاری و در ایام دهه اول محرمالحرام  ۱۴۳۹هجری قمری
بهدلیل استمرار و تشدید مشکالت ،که رفع آن خارج از
اراده خادمین هیئت در این بازه زمانی میباشد ،برنامه
اقامه عزا برای عزاداران حسینی نداشته و ان شاءا ...پرچم
پرافتخار نوکری بر دیوار نوکرخانه خادمین هیئت افراشته
خواهد شد.پیشتر گزارش هایی درباره بازداشت دو مداح
مشهور منتشر شده بود .
••تابناک خبرداد  :مریمرجوی،سرکردهگروهکمنافقین
از سخنرانی ضد ایرانی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در هفتاد و دومین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل بر دشمنی همیشگی آمریکا با ایران
تأکید و اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد.
••عصرایران نوشت  :هر چند اعضای شورای شهر گفته
اند خودروها و تبلت های واگذار شده برای استفاده اداری
و امانی است اما هر چه اعضا وام دار نهاد شهرداری نباشند
بهتر است .عضویت در شورای شهر شغل تمام وقت نیست
و نیاز به طول و تفصیل ندارد .هر چه ارتباط اداری عضو
شورای شهر با شهرداری کمتر باشد بهتر است .نظارت
مستمر آری اما وام دار خودرو و تبلت شدن نه!
••نامه نیوز نوشت  :حال و هوای این روزهای جمنا نشان
می دهد که هنوز اعضای این جبهه نوپا ،برای تبدیل شدن
به محور اصولگرایان ،نقشه هایی در سر دارد و از پای
ننشسته است.اماپایداری ها بــرای اهالی جمنا و سایر
اصولگرایان همچون کودکانی سرکش هستند ،که برای
رسیدن به هدف و اتحاد ،چاره ای جز تالش برای بازی در
یک زمین با آن ها ندارند .حال باید منتظر ماند و دید که
این کودکان سرکش اصولگرا با برادری که مدعی بزرگ
تری در اصولگرایی است ،همراه می شوند یا هنوز هم سر
ناسازگاری دارند.
••خبرآنالین نوشت  :چند روز قبل فیلمی از توریست
روسی در فرودگاه امام خمینی (ره) منتشر شد که وی در
آنادعامیکردمجبورشدهدرصفهایچندساعتهبایستد
و در زمان ارائه روادید نیز مامور ایرانی توانایی تشخیص
روادید شینگن را نداشته است.به دنبال این اتفاق کوروش
فتاحی ،سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
(ره)  ،در یادداشتی پاسخهایی جدی به این توریست روسی
داده و تقریبا تمامی ادعاهای او را تکذیب کرده است.
••جماران نوشت  :حسن رسولی عضو شورای شهر تهران
با بیان این که اصالحطلبان در سال  92و  96تشخیص
دادند که حسن روحانی بر تعقیب این خواستهها و مسائل
نسبت به سایر رقبا و نامزدهای انتخاباتی مناسبتر است و
بههمینخاطرازاوحمایتکردند،تصریحکرد:اینحمایت
برای دستیابی به آن اهداف هماینک نیز از حسن روحانی
ادامه دارد؛ صرف نظر از آن که رفتار او بعد و قبل از انتخابات
چه تاثیری بر افزایش یا کاهش حمایتهای او و سرمایه
اجتماعی پشتیبان اوست.
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سخنان ضدایرانی ترامپ و نتانیاهو در سازمان ملل ،چهره های سیاسی کشور را متحد کرد

نوشتههای ناخوانده

اصالح طلبان و اصولگرایان علیه مواضع ترامپ
طاهری -اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا و نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی از تریبون سازمان ملل علیه
کشورمان با واکنش مقامات و چهره های سیاسی اصالح
طلب و اصولگرا روبه رو شد.

مقابل ترامپ تازه آغاز راه است و آنچه اهمیت راهبردی
دارد این است که آمریکا پاسخ های دردناک تر را در عمل
و در رفتار و تصمیماتی که ایــران ظرف ماه های آینده
خواهد گرفت ،مشاهده کند.

▪شمخانی :پنگوئنهای قطب جــنــوب هــم ننگ
طرفداری رژیم کودککش را نمیپذیرند

▪سرلشکر فیروزآبادی :به ملت آمریکا به دلیل داشتن
چنین رئیسجمهوری تسلیت عرض میکنم

در همین حال علی شمخانی دبیر
شــــورای عــالــی امــنــیــت مــلــی در
گفتوگویی دربــاره مواضع اخیر
رئیس جمهور آمریکا و نخستوزیر
رژیم صهیونیستی در سازمان ملل،
این اظهارات را نمایانگر روحیه جنگ طلبانه ،خصمانه و
ضد صلح دانست .وی اظهار کرد :مواضع ترامپ ناشی از
درک ضعیف رئیس جمهور آمریکا از توافقات بینالمللی
و مبانی حقوقی آن بوده و از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت
تلقی میشود .شمخانی تاکید کرد :رئیس جمهور آمریکا
فردی دروغگو و حامی گروههای تکفیری و تروریستی در
منطقه است.
▪ظریف :سخنان نفرت پراکنانه و جاهالنه ترامپ به
قرون وسطی تعلق دارد

«محمد جواد ظریف» نیز که برای
شرکت در نشست ساالنه مجمع
عمومی ســازمــا ن ملل متحد در
نیویورک به سر می برد ،در واکنش
به سخنرانی ترامپ ،در این نشست
اظهار کرد :سخنان وی به ویژه آن جا که به ملت بزرگ
ایران اشاره داشت ،چنان سخیف ،شعاری و بی محتوا بود
که ارزش پاسخ ندارد .وزیر امور خارجه همچنین در توییتر
نوشت؛ «سخنان نفرت پراکنانه و جاهالنه ترامپ که به
قرون وسطی تعلق دارد ،نه سازمان ملل در قرن بیست و
یکم ،ارزش پاسخگویی ندارد .همدلی ساختگی با مردم
ایران هیچ کس را فریب نمی دهد».
▪سرلشکر جعفری :آمریکا پاسخ های دردناک تر را در
عمل دریافت خواهد کرد

ســرلــشــکــر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه هم در همین
رابطه با اشــاره به ایــن که باید از
ترامپ بابت برداشتن نقاب از چهره
واقعی آمریکا تشکر کــرد ،گفت:
سخنان رئیس جمهور آمریکا نباید بی جــواب بماند و
امیدواریم رئیس جمهور محترم در نطق خود پاسخ قاطع،
انقالبی و روشنگر چنان که در شأن ملت ایران است به وی
بدهد .سرلشکر جعفری تأکید کرد :موضعگیری قاطع در

سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی
مشاور عالی نظامی فرماندهی
معظم کــل قــوا هــم در واکــنــش به
اظهارات ترامپ در سازمان ملل
گـــفـــت :ایــــن شــــرمآورتــــریــــن و
بیمحتواترین سخنرانی خطابه در سازمان ملل بود .وی
افــــزود :مــن بــه ملت آمــریــکــا بــه دلــیــل داشــتــن چنین
رئیسجمهوری تسلیت عرض میکنم و بــرای بشریت
آزادی از شر شیطان بــزرگ مظهر استکبار جهانی را
خواهانم و برای تمامی ملتهای آزاده و مردم معترض
ایاالت متحده از خدای بزرگ آرزوی پیروزی دارم.
▪عارف :سخنرانی ترامپ نفرتانگیز بود

محمدرضا عــارف نیز در حساب
توییتر خــود بــا اش ــاره بــه سخنان
تــرامــپ در ســازمــان ملل نوشت:
«سخنرانی ترامپ آن قــدر نفرت
انگیز بود که حمایت مردم کشورش
را هــم بــه دنــبــال نــخــواهــد داشــــت .افــــراط گــرایــان و
خشونتطلبان روز به روز در جهان منزویتر خواهند شد».
▪باهنر :این است واقعیت شیطان بزرگی که امام می
شناخت

باهنرهمدرپیامیتوئیتریدرواکنش
به اظهارات ترامپ نوشت«:سبک مغز
بی ادبی در سازمان ملل علیه مردمی
بزرگسخنگفت؛یکدروغگو،فاسد
و حامی تروریسم ملت ما را متهم کرد.
این است واقعیت شیطان بزرگی که امام می شناخت».

▪ابوطالبی :ترامپ از درک تفاوت سخنرانی درسازمان
ملل و فوتبال آمریکایی عاجز است

«حمید ابوطالبی» معاون سیاسی
دفتر رئیس جمهور نیز در توییتر
نوشت« :کسی که با عوام فریبی و
رفــتــار غــیــردمــوکــراتــیــک رئیس
جمهور شود ،از درک تفاوت میان
سخنرانی در سازمان ملل و بازی خشن فوتبال آمریکایی
عاجز است».
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▪رضایی :ظاهر ًا پیش نویس نطق ترامپ را نتانیاهو
نوشته است!

مــحــســن رضـــایـــی دبــیــر مجمع
تشخیص مصلحت نظام در توئیتر
نوشت« :ظاهرا پیشنویس نطق
ترامپ را نتانیاهو نوشته است! این،
دولــت آمریکا را از آنچه هست،
بدنامتر و منزویتر میکند».
▪آشنا :نزدیکان اسرائیل و منافقین بیشترین نقش را
در تدوین متن ترامپ داشتند

حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی
رئیس جمهور هم دربــاره سخنان
تــرامــپ نــوشــت :بــه نظر میرسد
نــزدیــکــان اســرائــیــل و منافقین
بیشترین نقش را در تدوین متن
ترامپ داشتند .در این ادبیات ،کمترین اثری از روحیه
دیپلماتیک ،وزارت خــارجــه آمریکا یــا عقل متعارف
دیپلماسی آمریکا وجود نداشت.
▪صادقی :سخنرانی ترامپ شکست گفتمانی بود

محمود صادقی عضو فراکسیون
امید مجلس هــم بــا بیان ایــن که
«ســخــنــرانــی تــرامــپ در مجمع
عمومی سازمان ملل را میتوان
شکستگفتمانیتلقیکرد»گفت:
سخنرانی ترامپ بیشتر یک رجزخوانی بود تا سخنرانی
رئیسجمهور یک کشوری که از قدرتهای جهانی است.
▪ملکی :کافر همه را به کیش خود پندارد!

حسینملکی،رایزننمایندگیدائم
ایران در سازمان ملل هم در واکنش
بــه ادعــاهــای نخست وزیـــر رژیــم
صهیونیستی علیه کــشــورمــان
اظــهــارات نتانیاهو را منافقانه و
فریبکارانه خواند و با بیان این که کافر همه را به کیش خود
پندارد ،گفت :آیا واقعا فکر میکند میتواند دستان
خونآلود خود را با پوشیدن دستکش سفید مخفی کند و
جهان قتلعام صبرا و شتیال را فراموش کرده است.
▪آصفی :ترامپ به لحاظ سیاسی نابالغ است

حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق
دستگاه دیپلماسی بــا اش ــاره به
اظــهــارات ضــد ایــرانــی تــرامــپ در
مجمع عمومی سازمان ملل اظهار
کرد :ترامپ نشان داد علیرغم این
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که به دوره سالخوردگی و سالمندی رسیده هنوز به لحاظ
سیاسی نابالغ است و پختگی الزم را ندارد.
▪نماینده کلیمیان در مجلس :یکی از بــزرگ ترین
دشمنان صلح و آزادی در جهان نتانیاهوست

سیامکمرهصدقنمایندهکلیمیان
ایــــران در مجلس هــم بــا صــدور
بیانیهای درباره اظهارات نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی نوشت:
سخن گفتن از صــلــح ،آزادی و
دوستی با مردم ایران توسط سردمداران رژیم اشغالگری
که نه تنها در خط دستورات حضرت موسی (ع) حرکت
نمیکند بلکه به هیچ اصل انسانی پایبند نیست ،بار دیگر
سبب انزجار تمام یهودیان و موحدان آزاد اندیش ایران و
جهان شده ،بدون شک یکی از بزرگترین دشمنان صلح و
آزادی در جهان کنونی بنیامین نتانیاهوست که بارها
دست به تجاوز و جنایت زده و اکنون نیز همراه با همپالگی
آمریکایی خود نعرههای مستانه سر میدهد.
▪انتقادات چهره های برجسته آمریکایی

سخنان اخیر ترامپ در سازمان ملل با واکنش چهره
های برجسته داخل آمریکا نیز روبه رو شد .کالین کال،
مشاور جو بایدن معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا
در واکنش به این اظهارات نوشت« :درست قبل از این
که ترامپ خواستار تغییر نظام در ایران ،کوبا و ونزوئال
شود از این که چقدر سخنرانی او در سازمان ملل در
برگیرنده حق حاکمیت و ضد مداخلهگری است تعجب
کرده بودم ».ماکس فیشر روزنامه نگار و ستو ننویس
روزنامه نیویورک تایمز نوشت« :تهدید به خروج از توافق
هستهای ایران از سویی این پیام روشن را مخابره کرد
که قولهای آمریکا پوچ و توخالی است و ما قابل اعتماد
نیستیم ».تریتا پارسی رئیس شورای ایرانیان آمریکا نیز
نوشت« :در روزی مانند امروز باید بر یک مسئله تاکید
شــود؛ آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی تا امــروز هشت
گزارش منتشر کرده و در همه آن ها بر پای بندی ایران
به توافق هستهای تاکید داشته است » .مهدی حسن
ستو ننویس و دبیر شبکه الجزیره و استاد دانشگاه
جرج تاون آمریکا نوشت« :تصور کنید یک مریخی در
سازمان ملل فرود آمده تا به حمالت ترامپ درباره فقدان
دموکراسی در ایران گوش دهد و سپس ویدئوی رقص
ترامپ با سعودیها نمایش داده میشود ».باربارا لی
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نوشت:
«اظهارات خطرناک و کنار گذاشتن ارز شهــا توسط
رئیس جمهور ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان
ملل .کنگره باید پشت توافق هستهای بایستد و برای
تنشزدایی با کره شمالی تالش کند».

روایتی از آخرین روزهای یک دیکتاتور
«پیتر آوری» ،ایرانشناس و مورخ معروف انگلیسی ،در جلد
دوم کتاب «تاریخ معاصر ایران»(ترجمه :محمد رفیعی)،
به ماجرای استعفا و فرار رضاشاه از تهران و حرکت او به
سمت اصفهان و بندرعباس ،در اواخــر شهریور 1320
اشاره میکند و مینویسد«:رضاشاه میدانست که دیگر
قادر به سلطنت نیست ،از این رو استعفا داد؛ اما به روال
همیشگیاش که همه چیز را دستور میداد ،در این مورد
نیز دستور تهیه استعفانامهاش را صادر کرد! هنگامی که
رضاشاه از جاده کرمان و یزد میگذشت ،برای آخرین بار
شهرهای کشور خود را دید که سلطنت اوُ ،گلی به سر آن
ها نزده بود؛ شهرهایی که مردم آن جا از فرط گرسنگی ،در
آستانه مرگ بودند .رضاشاه سوار کشتی و در  27نوامبر
سال  4(1941مهرماه  )1320از بندرعباس عازم بمبئی
شد؛ چون او در بانکهای هند حساب داشت ،بنابراین
میخواست در هند بماند ،امــا میزبانان انگلیسیاش
مخالفت کردند .بی آنکه به او اجازه دهند حتی از کشتی
پیاده شود ،او را با کشتی دیگری به موریس بردند« ».پیتر
آوری» ،پیش از شرح چگونگی فرار پهلوی اول ،به شرایطی
که قبل از این اقــدام به وجود آمده بود هم ،میپردازد و
مینویسد«:افراد طبقه ممتاز کشور ،در حالت اضطراب و
تردید به سر میبردند .در مجلس شورای ملی که انباشته از
نمایندگان طبقه ممتاز بود ،غوغایی به راه افتاد .محمدعلی
فروغی ،فرزندانش را مأمور کرد تا در خانه بمانند و به
پرسشهای مردم ،پاسخ گویند .وی خطاب به نمایندگان
مجلس شورای ملی گفت« :خارجیان ،میآیند و میروند
و با کسی کاری ندارند!!» اما جاده تهران – قزوین ،یک بار
دیگر ،زیر پوتین سربازان روسی ،به لرزه درآمد .تانکها و
کامیونهای نظامی شوروی ،به سمت پایتخت پیشروی
کردند؛ گویی که نوامبر سال (1915آذر  )1294از نو
تکرار شده بود .این بار ،شاه ایران ،یک شاهزاده فربه قاجار
نبود ،بلکه قزاق پیری بود که روسها را میشناخت و از آن
ها نفرت داشت .شاه ایران از ترس ،بدنش به لرزه درآمد».

خبر
دیدار ضرغامی با فرزند مهدی کروبی
ایلنا  -ضرغامیبا انتشار تصویری در اینستاگرام خود از
دیدارشباحسینکروبیفرزند مهدیکروبیخبرداد«:یک
استکان چای با حسین کروبی (شهریور)۹۶آقای کروبی در
دوره ریاست مجلس ششم به نیروهای تندروی مشارکتی
اعتماد نداشت .از من خواسته بود تا مطالب مهم را مستقیما
و یا از طریق حسین آقا به ایشان اطالع دهم ،نه دفتر ریاست!
به همین دلیل رابطه من با ایشان صمیمی و صریح است».

#ShutupNetanyahu؛ واکنش کاربران ایرانی
به اظهارات نتانیاهو!
حتی پنگوئن ها هم نتانیاهو را دوست ندارند

در ساعات ابتدایی روز گذشته پس از سخنان سخیف و
توهین آمیز ترامپ علیه ایران ،بنیامین نتانیاهو نخست
وزیر رژیم صهیونیستی هم در اظهاراتی مضحک با تکرار
ادعاها علیه کشورمان گفت که قصد دارد به قطب هم سفر
کندزیرامعتقداستپنگوئنهاهمحامیاسرائیلهستند!
جمله ای که البته با واکنش کاربران توئیتر مواجه شد و به
سبب این اظهارات او را به سخره گرفتند .علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم در واکنش
به سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی که هر ساله
در قالب نمایشهای کودکانه ارائه میشود  ،خاطرنشان
کرد :با توجه به موج گسترده نفرت و انزجار مردم جهان از
این رژیم و شخص وی که قاتل زنان و کودکان فلسطینی
است ،به طور قطع پنگوئنهای قطب جنوب هم حاضر
نخواهند شد ننگ طرفداری از این رژیم کودککش را
بپذیرند .نتانیاهو در این سخنرانی بار دیگر ادعاهای خود
را درباره تهدیدآمیز بودن برنامههای هستهای کشورمان
تکرار کرد و گفت :ایران به نابودی اسرائیل متعهد است.
نتانیاهو دربــاره برجام گفت :موضع اسرائیل در قبال
توافق هستهای ایران مشخص است؛ این توافق یا باید لغو
شود ،یا تغییر یابد .نخستوزیر رژیم صهیونیستی در میانه
صحبتهای خود به انگلیسی ،خطاب به مردم ایران به
فارسی گفت :شما دوست ما هستید!
▪مــــــوج تـــوئـــیـــتـــری کــــــاربــــــران ایـــــرانـــــی بــا
هشتگ  #ShutUpTrumpو #ShutupNetanyahu

کاربران شبکه های اجتماعی ایرانی نیز در واکنش به
توهین های رئیس جمهور تازه وارد آمریکا ،با استفاده از
هشتگ «ترامپ،دهانت را ببند» ()#ShutUpTrump
و نتانیاهو دهانت را ببند دیدگاه های خود را مطرح
کردند .کاربری نیز با انتشار تصویر پنگوئنی که خونین
و زخمی شده است نوشت :وضعیت احتمالی پنگوئن
ها پس از سفر نتانیاهو به اقیانوس منجمد شمالی.
دیگری نوشت:نتانیاهو پس از ماجرای نقاشی_بمب و

شلوار_جین ،با حرف زدن از پنگوئن ،در حماقت هت
تریک کرد .در همین زمینه کاربر دیگری نوشت  :پیام
پنهان نتانیاهو این بود که شاید نقاشی اش خوب نبوده
اما جغرافیاش خوبه...
*همونقدر که پنگوئن ها پرواز می کنند ،به همون اندازه
اسرائیل رو دوست دارند .نتانیاهوی احمق هنوز نمی
دونه قطب شمال پنگوئن نداره.
کاربر دیگری نیز نوشت :نمی دونم چرا وقتی نتانیاهو
فارسی گفت مردم ایران من دوست شما هستم یاد قصه
بزبزقندی افتادم اونجا که آقاگرگه پشت در می گفت منم
منم مادرتون!
کاربر دیگری عکس شهید رضایی نژاد و شهید احمدی
روشن را همراه فرزندانشان زیر جمله نتانیاهو که ما
دوست مردم ایران هستیم قرار داده است .
در پست دیگری نیز آمده است :اندرمصیبت هایکی
این که تاپارسال فقط باید نتانیاهو روتحمل می کردیم
امسال ترامپ اضافه شد.یک جورهایی باهم برسر منفور
بودن رقابت دارند.
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