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چندیست که ملت همه در فکر ُدالرند
یک عده که انگار نه انگار... خیارند

گویید به آنان که به اُّمید نشستند
جز حرف، عمل کرده و تدبیر بیارند

در کارِ کلیدند و همین کم الکی نیست
َدر را بده تا قفل دگر روش بذارند

یا سکه ندارند و رسیدند به قحطی
یا اینکه اگر هست به دنبال عیارند

یک عده بکارند و دگر ها بخوَرنَدش
یک عده بَِبلعند ولی دانه نکارند

بی کار نشستند و شکم ها زده باال
گویند به آنان که همی باز بکارند

گویا که در آرامش محض اند هماره
در کف دف و در شور و طرب، مست و 

خمارند

القصه بخوردند و برفتند و بُِبردند
االن لب آبند و به دنبال سه تارند

صد وای به آنان که به صد فتنه فتادند
آنان که همی بر شتر فتنه سوارند

این نکته نابی است که آنان که چنین اند
یا بی همه چیزند َو یا بی کس و کارند

ای کاش که آنان که چنین اند نمانند
در هیچ زمان، هیچ کجا رأی نیارند

امیرحسین كمال زارع

بي همه 
چيزان!

محسن انصاری نژاد

آبگوشت!
پس از ناپدید شدن خاشقچی در کنسولگری 
عربس��تان در اس��تانبول ترکیه، گمانه زنی های 
زیادی پیرام��ون این موضوع انج��ام گرفت. اما 
باالخره عربستان بیانیه ای صادرکرد و همه را از 
نگرانی)!( درآورد. در ادامه متن بیانیه را عیناً برای 

شما آورده ایم:

طی بررسی های کارآگاه های زبده ما باالخره 
فهمیدیم که خاشقچی خودش را به تکه تکه شدن 
زده و متاسفانه انگار مرده است. ای جزجیگر بزنی 
َمرد! ما هی توی این جیبمان را نگاه می کردیم، 
هی این یکی جیبمان را نگاه می کردیم می دیدیم 
نیس��ت، نگو آقا خودش را به کش��ته شدن زده. 
جهت تنویر افکار عمومی شرح حادثه را از گزارش 

سرکنسول خود در استانبول بیان می کنیم. 
»خاشقچی در زمان واردشدن به کنسولگری 
همراه خود ساطور حمل می کرده و حراست ما به 
گمان آنکه او قصاب محل می باش��د جلوی او را 
نگرفته و وارد س��اختمان شده است. بعد از ورود 
وقتی از او خواس��ته شده ساطور را تحویل دهد، 
گفته است که برای ماساژ ساطور قبل از ازدواج 
آمده و از آبدارچی درخواست ماساژ کرده است. 
متاسفانه آبدارچی کنسولگری به علت نداشتن 
تجرب��ه کافی او را تکه تکه کرده اس��ت اما خود 
آبدارچی به ما گفت که او از ماساژش خیلی راضی 

بوده و با لبخند ریز، ریز ریز شده است«.
جا دارد پس از این بیانیه از همه دوس��تان و 
آشنایان دور و نزدیک بابت ابراز احساسات تشکر 
کنیم و همه را جهت صرف آبگوش��ت به محل 
کنس��ولگری واقع در استانبول کوچه هشتم، دِر 

دوم دعوت می کنیم.

وقتی گفته می ش��ود آمریکا رو به زوال اس��ت، 
بعضی ه��ا ب��اور نمی کنند، اما نمی ش��ود بر آنها 
خ��رده گرفت، چرا که باور نزدیکی مرگ عزیزان 
سخت اس��ت. ما نیز با آرزوی صبر برای تمامی 
آمریکادوستان، به برخی دالیل پکیدن آمریکا که 

همانا مقدمه زوال زودرس آن است، می پردازیم:
1.آلزایمر و زوال عقل

در لیست جدید تحریمهای آمریکا که به تازگی 
منتشر شد، کشتی غرق شده “سانچی” و بانک 
منحل ش��ده “تات” به چش��م می خورد و بعید 
نیست، اگر نزدیکانش، حواسشان به آلزایمر این 
بي وجود پرحاشیه نباشد، وضع بیماری او وخیم تر 
ش��ود و میرزاکوچک خان جنگلی، س��تارخان و 
باقرخان را در لیست تحریمهای بعدی قرار دهد.

2. افزایش توهم در عین كاهش قدرت
یک زمانی آمریکا یک نفر می فرستاد یک کشور، 
ی��ک روزه کودتا می کرد، ام��ا اکنون،پول خرج 
می کند، داعش می س��ازد و ارتش می فرس��تد 
سوریه، منطقه غرب آسیا را ناامن کند، آخر سر 
باید بنشیند یک گوشه، التماس کند آن یه ذره 

که دستشان مانده را نزنید.
3. كاهش ارتفاع محاسبه كالم از روی چشم 

به پایین تر
قب��ا آمری��کا ح��رف م��ی زد، همه کش��ورها 
همینجوری قبول می کردند، اما حاال چه، احترام 
موي زردش را هم نگه نمی دارند، هند و چین و 
کشورهای اروپایی و غیراروپایی همینطوری پررو 

پررو مخالفت می کنند.
پی نوش�ت: از پیری بگذریم، بدهی خودش 
هزار درد و مرض می آورد و اگر نکشد، خودت 
یک بایی س��ر خودت م��ی آوری، حال اگر 
مبلغش 800میلیارد دالر را رد کرده باش��د 

که بدتر.

جلسه محرمانه به 
سبک آمریکایی

در آخرین جلسه محرمانه مسئولین بلندپایه آمریکا و  رفقا چه گذشت

بدیم که هنوز انجام ندادیم.

اوباما: به نظرم کا دور جنگ مس��تقیم رو خط 
بکشیم بهتره نه؟

بوش پس��ر پوزخن��دی می زن��د و می گوید: آره 
بیایید از راه های غیرمستقیم استفاده کنیم مثا 

پهپادهای عمو اوباما رو بفرستیم باال سرشون.

ب��وش دخت��ر بافاصل��ه می گوید: عم��و اوباما  
آرکیو170صورتی هم دارید؟

مریم رجوی به میکروفن��ش تقه ای می زند و با 
جل��ب توجه می گوید: اهم اهم امتحام می کنیم 

الو یک دو سه

ایوانی��کا ترامپ: ایشششش��ش باز ای��ن پیرزنه 
ایکبیری اومد!

مریم رجوی: واه واه چشمم روشن! دختره دماغ 
عمل��ی! اون موقعی که تو به منهتن می گفتی 
لحاف تش��ک من داش��تم تو ای��ران عملیات 

تروریستی انجام می دادم.

جان بولتن: دعوا نکنید راست می گه، گزینه 
نظامی و عملیات انتحاری و این مسخره بازیا 

واسه ایران جواب نمی ده.

جان کری با خنده می گوید: ناموس��ا بذارید 
بریم دوباره مذاکره کنیم بخندیم.

بوش پدر: هه! فکر می کنی اونا باز میان پای 
میز مذاکره؟

ج��ان ک��ری: همی��ن دیگ��ه! نش��ناختی 

دولت ش��ونو این حرفو می زن��ی! اونا یه 
عراقچی دارن هنوز از اون موقع تاحاال سر میز 
نشسته بهش میگن آمریکا از برجام خارج شد 

جیغ می زنه میره زیر میز.

بن سلمان با ترس می گوید: ماذا؟ خاشقچی؟

جان کری: نه عزی��زم عراقچی تکرار کن ع راق 
چی...

روح جمال خاشقچی: هوووو هووو هووووو

بن سلمان: ووویییی ماذا هذا هوووو؟

ترامپ: 100تا دیگه می گیرم بدم دعانویس روح 
خاشقچی رو ازت دور نگه داره.

اردوغان وسط می پرد و می گوید: بعد از بررسی 
صحنه قتل به این نتیجه رسیدیم که باید 100 

تا هم ما بگیریم.

نتانیاهو: تبریک می گم ش��ما به نقطه امن اول 
رسیدید! براش برنامه ای هم دارید؟ 

بن سلمان ادای گاو در می آورد و می گوید: ماغ... 
ماااااغ...

مریم رجوی ناگهان با خانم س��لبریتی چش تو 
چش می ش��ود: عه! سام خانوم سلبریتی! شما 
اینج��ا چیکار می کنی؟ باز اوم��دی بچه به دنیا 

بیاری؟

سلبریتی: نه بابا...

ترامپ رو به خانم س��لبریتی می گوید: خواهرم 
شما شماره ات همون قبلیه؟

ایوانیکا ترامپ: بابایی مامان پیام داده میگه چی 
شد؟ راه های ضعیف کردن ایران رو پیدا کردید؟ 

چی بگم بهش؟

ترامپ: آه��ان حله؛ ببینید نقش��ه اینه که من 
می خوام با تحریم های جدید ایران رو فلج کنم. 

می خوام پدرشون رو در بیارم.

اوباما: اینو که 40 س��اله داریم انجام 
می دیم! االن یعنی دقیقا می خوایی 

چی کار کنی؟

ترام��پ: می خوام کلی آدم و ش��رکت 
دیگ��ه مخصوصا ی��ک ش��رکت صادرکننده 
گیاهان دارویی و ش��یرین بیان رو هم تو لیست 

تحریم ها قرار بدم!

بن س��لمان بص��ورت عربی می زن��د زیر خنده: 
الخخخ الخخ الخخخخخخ

چند تبصره 
به یک ماده

از تاریخ ابالغ این قانون، به كار گیری 
افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات 
مربوطه، بازنشس�ت یا بازخرید شده 
یا بش�وند، در دس�تگاه های اجرایی 
موضوع این قانون و هرقانون دیگري، 

ممنوع است و ان ُقلت هم نیارید.

تبصره1:
دس��تگاه ه��ای موض��وع ای��ن قان��ون در 
ص��ورت ل��زوم م��ی توانن��د از خدم��ات 
بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی 
کارشناسی خمیازه کش��یدن حین انجام 
ام��ور، »ها«ک��ردن خودکاره��ای پُری که 
نمی نویسند و... حتی کارشناسی رشته های 
مرتبط با اداره مربوطه! به صورت پاره وقت و 
ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز 
برای استفاده از بازنشستگان تا ساعت یازده 
صبح است تا بتوانند خواب قیلوله خوبی را 
داشته باشند و قند خونشان باال پایین نشود.

تبصره2:
دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت 
ششصد وشصت و شش روز بعد از تاریخ 
اباغ این قانون، آن دس��ته از افرادی که 
سن شان تا موعد مقرر به شصت و شش 
سال می رسد را نگه دارند و بعد از صرف 
چای زغال��ی  زیر باد کولر یا در دمای ده 
درجه ای پاییز عذرش��ان را بخواهند تا 
مبادا سکته ای چیزی کنند، البته فقط 
س��کته اش قدری مهم اس��ت، چیزی 
زدنشان به دستگاه های مشمول ربطی 

ندارد.

تبصره 3:
طبق بن��د )پ(م��اده ُفان، اف��رادی که 
فرزندان یا نوه باالی بیست سال سن دارند 

می توانند راه جدشان را ادامه دهند.
تبصره۴:

طبق اصلی که فقط خودمان شماره اش را 
می دانیم، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری و اپراتور 
صف س��رویس بهداش��تي دفتر ریاست 
جمهوری بعد از بازنشستگی نیز می توانند 
ب��ه کار خود ادام��ه دهند.تامام. بحث هم 

نکنید.

به دنبال خ�روج آمریکا از برج�ام و اعمال 
تحریم های جدید و جدیدتر از سوی دولت 
آمری�کا ب�ا هدف س�قوط رژی�م جمهوری 
اس�المی ایران، تن�ی چند از مس�ئولین و 
صاحب نظ�ران آمریکایی به هم�راه رفقا و 
س�ایر وابس�تگان، دور هم جمع ش�دند تا 

تصمیمات تازه ای در این باره اتخاذ كنند.

در ادامه به مشروح این جلسه می پردازیم.

قبل از آغاز ممکن اس��ت برای ش��ما این سوال 
پی��ش بیاید که ما چطور توانس��تیم به محتوای 
چنین جلس��ه مهمی دست پیدا کنیم. در پاسخ 
باید گفت این که چیزی نیس��ت ما حتی از این 

هم می توانیم به آنها نزدیک تر بشویم.

افراد حاضر دور یک میز بیضی شکل نشسته اند و 
صدایی جز صدای نفس کشیدن از کسی بیرون 

نمی آید.

در خیابان مشرف به اتاق جلسه، نور زرد و ضعیف 
تیر چراغ برق، توس��ط باد سرد پاییزی این ور و 
آن ور م��ی رود و صدای فریاده��ای نامفهومی از 

جنگل به گوش می رسد.

در اتاق جلس��ات اما کس��ی جرات شروع کردن 
جلسه را ندارد... .

همه جمع اند. 

از ترامپ و بن س��لمان و اوباما و خانواده بوش، تا 
مریم رجوی و خانم سلبریتی و جان کری و حتی 

نتانیاهو.

باالخره بن سلمان که شدیدا مشغول فکر کردن 

بود، اسم خبرنگاری را به محافظش می گوید 
و ب��ا رضایت صندل��ی اش را به ترامپ که به 
او بی تفاوت اس��ت نزدی��ک می کند و بلند 
می گوید: سام علیکم و رحمه اهلل یا انصار 

خادم الحرمین...

ترامپ که انگار رشته افکارش پاره شده با 
عصبانیت می گوید: کی گفت تو زر بزنی 

بچه؟ 

بن سلمان سرخورده می گوید: معذرت یا 
شیخ! معذرت! اکس کیوز می...

ترامپ از بن س��لمان فاصل��ه می گیرد و 
می گوید: شپشوی چندش! چون بی اجازه 

حرف زدی 100میلیون دیگه باید بدی.

بن سلمان: سمعا و طاعتا سیدی!

بوش پ��در: کافیه! لطف��ا بیایی��د در این باره 
صحبت کنیم که چه کارهای دیگه ای می تونیم 

برای تغییر رژیم ایران انجام 

تُخِم خروس
وزیرامورخارج��ه گف��ت: »هرچ��ه در برجام 
بود را گرفته ایم«. ظریف، ضمن نش��ان دادن 
تصوی��ر یک خروس الری ب��ه خبرنگاران، از 
تخمی که این خ��روس در آینده ای نزدیک 
خواهدگذاش��ت، خبرداد و افزود: این عکس 
را خ��وِد خوِد جیم ]کری[ ب��ه من داد و تازه 
پش��تش را هم امضاء کرده و گفت که هرچه 
این خروس تخم بگ��ذارد مال خوِد خودمان 
اس��ت. وی ب��ا اش��اره به کله کچ��ل یکی از 
خبرنگاران و سبیلهای تراشیده یکی دیگر از 
خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد: حتی مشکل 
کله کچل آن خبرنگار و سبیل تراشیده این 
خبرنگار هم ب��ا تخِم خ��روِس مذکور، حل 
خواهدشد، چه برسه به آب و کاالهای اساسی 
و مسکن و اینا! وزیرامورخارجه این دولت، در 
پایان، ضرب المثل »توبه گرگ مرگ اس��ت« 
را به ش��دت تکذیب و محکوم و رد کرد و آن 
را ساخته و پرداخته منتقدان دولت و کسانی 
دانس��ت که زبان دنیا را بلد نیستند. ظریف 
همچنین از سرنوشت دیپلمات ایرانی زندانی 

شده در اروپا اظهار رضایت کرد.

برنامه ریزی دقیق
ممکن است کارت س��وخت برگردد ممکن 
هم هست برنگردد و ممکن هم هست کارت 
دیگ��ری بدهیم و ممکن هم هس��ت کارت 
دیگری ندهیم. معاون وزیر نفت ضمن بیان 
این خب��ر، از برنامه ریزی دقی��ق دولت برای 
جلوگیری از توزیع کارت س��وخت، همزمان 
با حمای��ت از توزیع آن خب��رداد و مژده داد 
ک��ه در آین��ده ای نزدیک، ای��ن وزارتخانه با 
هم��کاری س��ایر وزارتخانه ه��ای اقتصادی، 
هرنوع خروج غیرقانونی سوخت و موادنفتی 
از مرزهای کش��ور را »قاچاق سوخت« اعام 
خواهدکرد و بازگش��ت هم��ه قاچاقچیان به 
مرزهای بین المللی را خواستار خواهدشد. وی 
همچنین ابراز امیدواری کرد که برای س��ایر 
بخش��های اقتصادی و فرهنگی و غیره کشور 
نی��ز مانن��د وزارت نف��ت، برنامه ریزی دقیق 
و مؤثری انجام ش��ود تا بیش از پیش شاهد 
برنامه ریزی ه��ای دقی��ق و مؤثر برای س��ایر 

بخشهای کشور باشیم.

اعتراض توتال
یک��ی از روزنامه ه��ای سراس��ری یک��ی از 
کشورهای یکی از قاره های جهان در یکی از 
صفحات اصلی خود ک��ه در یکی از روزهای 
گذشته منتشرشد نوشت: »شرکت توتال به 
جرم پرداخت رش��وه 30 میلی��ون دالری به 
مهدی هاشمی، 750 هزاریورو جریمه شده 
اس��ت«. این روزنامه ضم��ن عجیب خواندن 
حکم صادرشده توسط دادگاه، از درخواست 
توتال برای تجدید نظر خبرداد و افزود: وکای 
شرکت توتال به محاسبه مبلغ رشوه با »دالر« 
و محکومیت ش��رکت به جریمه ب��ا »یورو« 
اعتراض و تهدید کرده اند درصورتی که دادگاه 
تجدیدنظر به اعتراض آنها رسیدگی نکند و 
ه��ردو مبل��غ را با یک واحد پولی محاس��به 
ننماید، دادخواست اعتراض خود را به دیوان 
بین المللی الهه ارسال خواهندکرد و تا آخرش 
هم پای آن خواهند ایستاد، به روح پدرشون!

بهزاد توفیق فر

رضا عیوضی

راز قتل خاشقچی فاش شد

کله خر و پنبه دانه خور کشف شده
با مغز تهی، معده  پر کشف شده

با کشف ترامپ، شوکه شد دنیا، چون
یک گونه  نادر از شتر کشف شده

واحد ترامپ شناسی

سیمش به سپاه و ارتش ما وصل است!در نطق اخیر خود بیان فرمودهاز بس که خجسته و درخشان نسل استجنسی که زده، کشیده، قطعا اصل است

كارت بسيج وليعهد

ای دلقِک فلک زده کمتر هوار کن

برگرد زود بر سِر کارت قمار کن

حرف از شروع فصل زمستان نزن مشنگ!

ماییم مردماِن »زمستاْن بهار ُکن«

 بازگشت تحریم ها
بن سلمان باد فدای تحریماتت!هر چیز که نیست را تو می تحریمیقاطی شده کل باکس تنظیماتتاز برکت اتصالی سیماتت

تحریم سانچی

تهران شده مثل لوله  بی واشر!
یا مثل درایو A  کامپیوتر

انگار که پست شهرداری شده است
بعد از ِسرالکس، نیمکت منچستر

شهر بی شهردار

جز پول و شکم نبوده در تدبیرش

آقای ترامپ هم شده درگیرش

به به که چه خوب لقمه ای خواهد شد

این گاو که »رادیوم« زده در شیرش

هسته ای شدن عربستان

فهيمه انوری

مينا گودرزی

مينا گودرزی
مينا گودرزی

امين شفيعی

زهرا آراسته نيا

نرگس داشادیان

شاید براي شما هم سئوال باشد که یک 
نماینده در مواجهه با یک طرح یا الیحه 
در مجلس چه واکنش��ی از خود نش��ان 
می دهد؟ ب��ه همین خاط��ر به صورت 
علنی در صحن غیر علنی مجلس حاضر 
ش��دیم تا کم و کی��ف کار را از نزدیک 

مشاهده کنیم.

 واكنش موافقت: این واکنش نزدیک ترین 
حالت به رفتار عروس ها کنار سفره عقد 
است. یعنی همان گونه که عروس قبل از 
اعام موافقت )بله گفتن(، زیرلفظی خود 
را از داماد مفلوک گرفته است. نماینده هم 

قبل از اعام موافقت، وعده خود را بله!
واكنش مخالفت: این واکنش نزدیک ترین 
حالت به رفتار عروس ها در هنگام طاق 
است. یعنی همان گونه که عروس قبل از 
اعام مخالفت )نه گفتن(، مهریه خود را 
از دام��اد مفلوک مطالبه کرده اما نگرفته 
است. نماینده هم قبل از اعام مخالفت، 

خیر!
واكنش ممتنع: این واکنش نزدیک ترین 
حالت به رفتار دختران دم بخت نسبت به 
خواستگار است. یعنی همان گونه که هم 
قصد ازدواج دارد و هم قصد ادامه تحصیل 
و از قضا هم از تحصی��ل می ماند هم از 
تزویج! نماینده هم در این حالت )ممتنع( 
هم قصد مخالفت دارد هم قصد موافقت. 
لذا هم از شام دفتر جا می ماند هم از ته 

دیگ محروم می شود.
واكنش غیبت: این واکنش نزدیک ترین 
حالت به بخت برگشتگان دم بخت است 
که لحظه آمدن اسب سفید، سر راه اسب 

سوار حضور ندارند!

مهدی سلیمان نژاد

سه واكنش 
یک صندلي

زوال و 
هزار درد!

افقی
1. از اق��ام الزم براي قصابان رژیم صهیونیس��تي - 
به خاط��رش دنیا را که هی��چ، خودمان را هم تحریم 
می کنیم- از دالیل اصلی مشکات خانوادگی، دعوا 

بر سر پارو زدن آن است
2. غذای��ی از جنس گربه س��انان- باالخره به نفع ما 

رای داد- سیلی
3. کلمه پرسش��ی- بازار ارز زیاد دارد- اون یکی قلم 

موردنیاز قصابان رژیم صهیونیستي
4. به عصاره  چیزی می گویند- تس- رود بزرگی که 

آخرش به دریا می رسد.
5. حرف مفعولی- خدا بیامرز، مخترع تلفن
6. بعد از جام- نوای خوشحالی پس از گل 

7. با نمک می خورند)جدول خودمه؛ دوست دارم بگم 
حلیمو با نمک میخورن(- وزارتخانه ظریف

8. از خواننده های سیبیلو- به موزی که در دوردست 
قرار دارد، می گویند- پارگی پایین کت

9. هنوز خارجی ها- غذای پیچیده
10. آس��ان- امر از گفتن- خاک مناسب برای بر سر 

ریختن
11. واحد پول ژاپن- عامت رضایت

12. نام اصیل سربازی- قسمتی از تخم مرغ
13. منطق��ه ای ک��ه در آن ارتش بعثي را سوس��ک 
کردیم- پدر- سازمان اطاعات رژیم صهیونیستي که 
کارکنان آن، اخیرا مجهز به پوشک ضدگلوله شده اند-

14. جنس پارچه- نویسنده »سگ کوره پز«
15. سیب زمینی و دیگر هیچ

عمودی
1. روی دی��وار می چس��بانند- انواع »ه���«-  بعد از 
شاهکار »عقل سلیم«، »منطق« به آن جواب مثبت 

داد.
2. از انواع رفیق- یکی دیگر از اقام موردنیاز سربازان 
رژیم صهیونیستي)بدبختا چجوری شنا ُکنن با این 

همه بار و بندیل(
3. پوتی��ن را در خانه اینجوری صدا می زنند- محل 

پول درآوردن از باال پایین رفتن همه چیز
4. بعد از روز- تو و من- او

5. از بازی های بِکش بِکش قدیمی- ته اش از خودش 
خوشمزه تر است- نب!!

6. خانم جومونگ- از داخلی اش باید حمایت کرد
7. نوچه شبکه من و تو در آمدنیوز- متحجر

8. ش��غل پردرآمد که این روزها بازارش سکه است- 
ب��ه نانوایی هایی که نان را هرقیمتی دوس��ت دارند 

می فروشند، می گویند- نام دیگر جین
9. ارباب- جواب منفی- کتاب قصه آدم بزرگ ها

10. روستا-  تو -  جاتفریحی پولدارها
11. از مهم، مهم تراس��ت- حیوان درازگوش- حسد 

با دوچشم
12. میل به غذا که در کمال ناباوری بعضی ها ندارند- 
در مدرس��ه می خوانن��د- جواب تابلوی این س��ؤال 

جغرافی: رود مرزی؟
13. کلی پولش را می دهی آنوقت جلوی چش��مت 

پاره اش می کنند- صفتی برره ای
14. از لوازم خانگی برانداز- هنوز جایش درد می کرد 

که CFT را تصویب کردند- این نه!
15. نوعی از کاه که خار چشم دشمن است

فرشته موسوی
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Marijuana
پیامک داده لیدی جان به آقا:

»عزیزم! your mother coming اینجا
سر راهت به home، پیلیز buy کن

برنج و بُنشن و ماری جوانا«

فهیمه انوری

اتصالی
درباره  مجنون چه خیالی کرده؟
که حرمت عشق را زغالی کرده

هیز است؟ نخیر، او فقط بیمار است
چون ول کن چشمش اتصالی کرده

زهرا فرقانی

تصویب شد!
دو دست خویش را در جیب کردیم

اتاق فکر را تخریب کردیم
شبیه آب خوردن مثل برجام
FATF تو را تصویب کردیم

صامره حبیبی

صف ماری جوانا 
در كانادا

چون تاب و تحمل خماری سخت است
ثابت شده ترک زهر ماری سخت است
آزاد شده است بس که خواهان دارد

چون زندگی بدون »ماری« سخت است

مینا گودرزی

فتف تفف تُف
CFT و پالرمو و تحریم و فریب

 بی هیچ ضمانتی شد آخر ترکیب
تاریخ نوشت FATF در مجلس

بعد از دو سه تا فتف تفف شد تصویب!

امین شفیعی

هوای پایيز
با زردی خود زهره ما را برده ست
ابری ست هوا و آسمان افسرده ست
درگیر تب و لرز شوی میفهمی

پاییز بهاری ست که سرماخورده ست!

زهرا آراسته نیا

محمدرسول نوروزی

محمدحسین بناکاران ■


