
سرراهی!

یا مشغله های »شرق« بسیار شده
یا حضرت “اعتماد” هوشیار شده
اللند در این جشن تولد، گویا

برجام دوساله، بی کس و کار شده

   فهیمه انوری

در حدهیچ!

رویای ما هرچند تعبیری ندارد
برداشته تحریم و تأخیری ندارد

وقتی توافق های ما در حد هیچ است
برجام بیچاره که تقصیری ندارد

  زهرا آراسته نیا

دوتا موز!

دیوار تحریم از محیط حوض برداشت!
از ظرف آجیل لوزان هم لوز برداشت!
قبال در این کشور به کلی موز کم بود
برجام رفت آنجا و دوتّا موز برداشت!

   امین شفیعی

نامحسوس!

برجام برای راه مان فانوس است
هرچند نتایجش به کل معکوس است

برداشته برداشتنی را گرچه
برداشتنش ظریف و نامحسوس است

  مینا گودرزی

قابل تقدیر!

نگو برجام بی تاثیر بوده
که عشق دولت تدبیر بوده

نکرده مشکلی را حل، ولی خب
تالشش قابل تقدیر بوده

   فهیمه انوری
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بعد از حادثه نفتکش سانچی در حالی که من 
هم مثل بقیه فکر می کردم یک تصادف بوده 
و دنبال کروکی افسر می گشتم، متوجه شدم 
اصل قضیه چیز دیگری بوده! لذا از فرصت 
استفاده کردم و حقایق اصلی دیگر اتفاقات 
کشور را نیز از یک منبع پرسیدم که اینجا 

ذکر می کنم تا شما هم روشن شوید:

رادیواکتیو در استخر فرح: ماجرا واضح است. 
آن  نمی رسد  زورشان  دیدند  برجام  از  بعد 
کنند.  خارج  کشور  از  را  سنگین  آب  همه 
فرح!  استخر  ریختند در  را  آن  برای همین 
آنها  با  و  کردند  ذوب  هم  را  سانتریفیوژها 
که  لباسی  و  حوله  تا  ساختند  چوب لباسی 

روی آن آویزان می شود رادیواکتیویته شود!

برخورد قطارها: یک جاسوس اسرائیلی وارد 
حفاظت اطالعات سپاه شده و اطالعات سری 
ایجاد داعش توسط رژیم را ربوده بوده. بعد 
به  می خواسته  و  بوده  دزدیده  را  قطار  هم 
ترکمنستان برود و از آنجا به اروپا پناهنده 
شود و اسرار را لو بدهد. فرماندهان هم گفتند 
را  دیگر  قطار  ریل  رفتند  کنیم؟  چه  حاال 

انداختند روی ریل این قطار و...!

وقتی  چرا  می دانید  جام جهانی:  قرعه کشی 
اسم ایران درآمد آقای کافو می خند؟!! اسم 

پشت پرده اتفاقات
اصلی کافو »کریم آبودانی« و فرمانده سپاه 
ریودوژانیرو است. او ماموریت داشته ایران را 
بیندازد در گروه مرگ. چون رژیم دید اگر 
برای  مردم  کند،  صعود  گروهش  از  ایران 
جشن می ریزند توی خیابان و دیگر نمی شود 
جمع شان کرد. چون روحیه هم دارند، یکهو 

می زنند رژیم را عوض می کنند. 

ریزگرد:  وقتی نیروهای حکومت می خواهند 
صندوق  و  زلزله زده ها  به  مردم  کمک های 
صدقات و... را ببرند برای فلسطینی ها، اگر 
و  می فهمند  ملت  که  ببرند  همین جوری 
یک  روس ها  گویا  درمی آورند.  را  پدرشان 
می زند  اشعه  فضا  از  که  ساخته اند  چیزی 
بعد  بلند می کند.  و گرد و خاک  به زمین 
را نمی بیند،  توی آن هوا که چشم، چشم 
بسیجی ها اجناس را از مرز رد می کنند اگرنه 

چرا زمان هخامنشیان ازین ریزگردها نبود؟

کنید  دقت  شما  االن  جاده ای:  تصادفات 
هرکس که به حکومت معترض است، یک 
هفته نمی شود که بر اثر تصادف می میرد. در 
یک سایت نوشته بود پراید در حالت عادی 
تا 10 تن فشار را تاب می آورد و اصالً امکان 
ندارد با یک تصادف اینجور مچاله شود. اینها 
با تانک و موشک مردم هدف را می زنند بعد 

صحنه سازی می کنند!

   محمدامین میمندیان 

بر همگان واضح و مبرهن اس��ت که اگر برجام 
در جذب سرمایه گذار خارجی و چیزهای دیگر 
موفقیتی نداشته، همه اش تقصیر صدا و سیما 
است و حرف جناب عراقچی در این زمینه کامال 
درست است. اگرنه خود برجام که توسط امضای 
کری تضمین شده و تا تاریخ تاریخ است، تاریخ 

است.
مثال صدا و س��یما با پخش چند باره جومونگ، 
به سرمایه گذار خارجی اینطور القا می کند که 
ایرانی ها جنگ طلب و خشن هستند و از طرف 
دیگر با اون هم رابطه خوبی دارند. ُخب! معلوم 
است س��رمایه گذار خارجی جایی که ردپایی از 

اون باشد، پایش را هم نمی گذارد.
یا مثاًل با پخش مجدد زی زی گولو آس��ی پاسی 
دراکوت��ا تا به ت��ا، س��رمایه گذار خارجی پیش 
خ��ودش فک��ر می کند م��ردم ای��ران آدم هایی 
خیاالت��ی و آس و پ��اس بوده و به جای تکیه بر 
منطق و معادالت علمی، مدام به دنبال شعبده 
و ج��ادو - جمبل هس��تند. چون س��رمایه گذار 
خارجی که نمی دان��د زی زی گولو واقعاً وجود 
دارد و فک��ر می کند همه اش خیاالت اس��ت. از 
همین رو ریس��ک س��رمایه گذاری در همچین 
جایی را نمی پذیرد. به طور کلی، هرچه هس��ت 

زیر سر صدا و سیماست!

بازم تو جومونگ؟!
  محمدرضا رضایی

وقتی می گیم کار خودشونه از چی حرف می زنیم؟!

صدا و سیما چگونه جلوی سرمایه گذاری 

خارجی را در ایران می گیرد

   محمدرضا شکیبایی زارع

یکی داستان است پر داد و دود
که رستم در آن نقش اول نبود

شنیدم که در روزگار کهن
که حتما نه تو دیده ای و نه من

جهان پهلوان رستم نامدار
دلش را ز کف داد و شد بیقرار
به هر سو نگه کرد آیینه دید

جهان را فقط رنگ تهمینه دید
چو چشمان تهمینه کردش کمین
دلش بی هوا ریخت روی زمین
به امید عشق و به شوق وصال
دوان رفت رستم به نزدیک زال

بگفتا که بابا: به جان قباد
همه عمر من رفته از دم به باد
چو بشنید زال بزرگ این َسُخن

بگفتا برو نقش بازی مکن
اگرچه شدی مرد جنگ و دلیر
هنوزم دهانت دهد بوی شیر

از این گفت وگو رستم آشفته شد
در آتش نشست و کمی پخته شد
بگفتا پدر جان در این سال سی
که شد زنده با آن همین پارسی
دهانم هنوزم دهد بوی شیر؟!

به جای بهانه مرا زن بگیر
دگر آمد اندیشه  چاره کرد
و سیمرغ را باز آواره کرد
بدو گفت: دنبال یاری برو
برای پسر خواستگاری برو

شنید این سخن را و برگشت زال
بپرسید از رستمش این سوال:
که رستم بگو عاشق کیستی
تو پارو زن قایق کیستی؟

دقیقا کجا خواستگاری رویم؟
پیاده نشد با سواری رویم...

پس از شرح رستم از آن ماجرا
خریدند یک دسته گل، این هوا
خبر چون به شاه سمنگان رسید
ز خشم و ز کین پیرهن را درید
دو روز از غم این خبر او نخفت
عنان را ز کف داد و با داد گفت:
اگر پول و پارتی ندارد به کار
چگونه طلب می کند او نگار

رود ابتدا و دو ویال خرد
و بهتر که در آنتالیا خرد

پس از آن حقوقش نجومی شود
و دالل مرغان بومی شود

حسابش که شد چند میلیارد و نیم
بیاید به حالش نظر می کنیم

شنید این سخن را چو فرزند زال
الف قد او شد به یک لحظه دال

دگر از جهانش صفایی نبرد
چهل روز او قند و چایی نخورد
هم او از غم و غصه رنجیده شد
و هم دختر شاه ترشیده شد

به همراه جنس خوش و یار بد
شد او در پی کار و افکار بد

جهان پهلوان بود و معتاد شد
چنین قصه پر دود و پر داد شد
تجارت چو شد، ازدواج، این زمان
به دود و دم افتد جهان پهلوان

یکی داستان 
است، پُرآِب چشم

به کوشش جمعی از شعرا 
در سالگرد اجرای برجام

به مناسبت سالروز تولد حکیم طوس

باخبر شدیم خزانه دار یکی از زیرمجموعه های 
یکی  آن  مقصد  به  اخیرا  نفت،  ملی  شرکت 
تابعیت شان از کشور خارج شده اند. آنهم فقط 
با یکصد میلیارد تومان! هرچند 100 میلیارد، از 
نظر عدد و رقم در تاریخ معاصر اختالس، نقطه 
عطف که هیچ، حتی در حد لکه ننگ هم نیست 
جنبه های  از  ولی  ندارد  بررسی  ارزش  واقعا  و 

دیگری می توان به آن پرداخت.

اول اینکه ما می توانیم با مهندسی معکوس و 
سایر  مدیران  به  خودمان  کشور  تابعیت  دادن 

کشورهای سرمایه دار و سپس نشستن در زیر پای 
آنها و ترغیب شان به اختالس، ارقام قابل توجهی 
سرمایه خارجی جذب کنیم! البته به شرطی که 
سیستم اداری کشورهای مورد نظر، از فساد اداری 
الزم برخوردار بوده و مدیران آنها جربزه کافی را 
داشته باشند! اگرنه مثل این جوجه اختالسگر، 
می خواهند با 100 میلیارد بلند شوند بیایند اینجا 
که آن هم تا بخواهند فرار مالیاتی و اینجور چیزها 

یاد بگیرند مجبورند همه را مالیات بدهند.

در  فوق،  روش  موازات  به  باید  بعد  مرحله  در 

دادن تابعیت دوم به مدیران دولتی هم حضور 
فعال داشت! یعنی ما خودمان بیاییم و تابعیت 
کشورهایی مانند بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، 
گواتماال و کومور را به مدیران دولتی اهدا کنیم. 
با مسمایی هم  اسم  کارت، یک  گرین  مشابه 
کارت«!  »قلیچ  مثال  می کنیم،  انتخاب  برایش 
اینطوری در عالم واقع که هیچ، آنها حتی اگر 
بخواهند در خواب هم اختالس کنند، یک پشه 
ماالریایی، مگس تسه تسه ای چیزی نیش شان 

می زند و همان اول کاری َسَقط می شوند!

قلیچ کارت!
   شاهرخ بایرامی 

یکصد مدیر دوتابعیتی در دولت تدبیر و امید داریم

   فاطمه سادات رضوی علوی

در مراس��می به مناس��بت روز پرس��تار، از 
فداکاری خاموش و تالش های ش��بانه روزی 
مشاغل سخت، بخصوص پرستاری تجلیل 

شد.
در این مراس��م که صبح امروز برگزارش��د، 
کچلیک ب��ه عنوان اولین س��خنران درباره 
س��ختی کار خود گفت: خدا میدونه هربار 
که میگم »َعععع« چه فشاری به همه جام 
میاد. همینجا از مسووالن می خوام که مثل 
برخی هنرمندان، حنج��ره، دهان، مردمک 
و بقیه جاهام رو بیمه کنن. ناس��المتی من 

اینفولوَعنسر این مملکتم!
در ادامه این مراس��م، بازیگ��ر فیلم دونفر و 
نصفی و سریال پرس��تاران، ضمن دریافت 
جای��زه خود، با ذکر ای��ن نکته که بازیگری 
خیلی قبل تر از پرس��تاری، سخت ترین کار 
دنیا بوده است، گفت حاال حساب کنین یه 
بازیگر بخواد نقش پرستار هم بازی کنه!  آخه 
با مقنعه سفید میشه بازی کرد؟ این ریمل ها 

هم که چینی...
ح. ه� نیز با اجرای آهنگ »تب کنم پرستارم 
تو باش��ی! به به! به به! « به مشکالت شغل 
دش��وار پرس��تاری پرداخت و از مسووالن و 

مردم خواست!
در انته��ای مراس��م، با حض��ور وزیر طرح 
سالمت، از هشداردهنده هوشمند با قابلیت 
هش��دار همزمان 50 بیمار و 10 مدل آژیر 
متنوع رونمایی ش��د. وزیر در توضیح گفت: 
ای��ن طرح موج��ب تحول دوب��اره در نظام 
س��المت خواهد شد. پرستاران اگر تا دیروز 
به طور مصوب هرک��دام 25 بیمار را تحت 
نظر داشتند، امروز با خیال راحت می توانند 
50 بیمار را مراقبت کنند. وی در پاس��خ به 
س��والی درباره حق س��ختی کار و افزایش 
حقوق پرس��تاران، ابراز امیدواری کرد همه 

پشت گوش شان را ببینند.
گفتنی اس��ت در انتهای مراس��م نوبت به 
س��خنرانی یکی از پرستاران نمونه کشوری 
رس��ید، اما به دلیل ازدحام جمعیت جلوی 
سالن غذاخوری و گم شدن فیش ناهار یکی 

از مدعوین، سخنرانی او لغو شد.

رونمایی از 
هشداردهنده 

هوشمند

گزارش جشن روز پرستار 
و گرامیداشت زحمات آنان

   سمیه قربانی   سیدمهدی موسوی

  امین شفیعی 

کباب ریزگرد
شبیه ماهی بی آب، در شنزار باید مرد

و یا باید که چون ما مرگ را اینگونه از رو برد:
کباب و ماست با نوشابه یا با پالم می چسبد!
هوای پاک را با ریزگرد و خاک باید خورد

مهدی نظری

مریم کمالی

جیم!
مدیرا جمله باهم قوم و خویشن 
همش یا خارجن یا اینکه کیشن
گرین کارتا همه حاضر تو جیبا

خدا می دونه که کی جیم میشن

عراقچ�ی: چ��ون صداوس��یما می گوی��د برجام  فهیمه انوری
دستاوردی نداشته، سرمایه گذاران خارجی دچار 

تردید شده اند.
 با اعالم این خبر صداوسیما که داشت کلی برنامه 
پخش و پال می کرد، دس��ت و پایش را گم کرده 
و چون نمی خواست به عنوان سنگ انداز معرفی 
ش��ود، هرچه زودتر به تهیه برنامه دستاوردهای 

برجام اقدام کرد.
دستاوردهای برجام بدین شرح است:

بیش��ترین دستاوردی که به دس��ت آمد، گرانی 
شانه های تخم مرغ بود که شانه ای 20 هزار تومان 
ش��ده بود. در واقع مرغاورد، نه دستاورد! با توجه 
به ارتباط دام و طیور با همدیگر لبنیات نیز گران 
شده بود و این هم لبناورد برجام! صداوسیما که 
در حال سیاه و سفید شدن بود همچنان به دنبال 
دسته گل آوردهای برجام بود که به برنج رسید. هر 
جا رفت به یک آوردی رسید، دالرآورد آخرین و 
باکالس تری��ن گرانی برجام بود که موجب تبرئه 
صداوس��یما ش��د. عراقچی در حالی که به روی 
خودش نمی آورد به دنبال س��نگ اندازهای دیگر 

عازم سرزمین موگرینی شد البته با چمدانش!

از تردد گرانی 
تا تردید در برجام


