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رئیس دولت گفته اولین بسته حمایتی غذایی 
در آبان به کسانی که در فشار بیشتری هستند 
پرداخت خواهد ش��د. در همین راس��تا برخی 
تم��اس های تلفن��ی در رابطه ب��ا این موضوع، 

منتشر شده است:
- الو سلام. برای ثبت نام بسته حمایتی 

تماس گرفتم.
- سالم. درآمد ماهانه تون چقدره؟

- پانصد هزار تومان.
- خب س��قف درآمد برای این بسته 499 هزار 
تومنه. با این حس��اب ش��ما جزو قشر »بیشتر 
تحت فش��ار« نیس��تید. صرفا جزو قشر »فقط 

تحت فشار«ید. شامل شما نمیشه.
- به قشر »فقط تحت فشار« چیزی تعلق 

نمی گیره؟
- ن��ه دیگه آق��ا االن همه تحت فش��ارن. چه 
انتظارایی از دولت دارید. مگه قراره جواب همه 

قشری رو بده. )تق(

- الو سلام. مركز ثبت افراد بیشتر تحت 
فشاره؟

- سالم بله در خدمتم. شما خیلی تحت فشارید؟
- خیلی آقا. می خواسلتم آدرسلمو ثبت 

كنید برا دریافت بسته.
- بسته ها ارسال نمیشه. محل توزیع مشخص 

میشه میایید بسته رو دریافت می کنید.
- آقا من خیلی تحت فشارم نمی تونم بیام 

تا محل توزیع.
- حاال آدرس بدید ببینیم چی میشه.

- یادداشلت ملی فرماییلد؟ زعفرانیه،... 
خیابان ...

- م��ردک تو زعفرانیه زندگی میکنی اون وقت 
تحت فشاری؟

- بابا خو دستشلویی دارم تحت فشلارم. 
تو زعفرانیه كسلی نباید دستشویی اش 
بگیره؟ چه مملکتیه واس ما درسلت كر... 

)تق(

- الو ببخشید من خودم تحت فشار نیستم 
ولی بچم تحت فشاره. بهش چیزی تعلق 

نمی گیره؟
- بچه شمام دستشویی داره؟

- واااا نله آقلا ایلن چله حرفیله... بلرا 
دستشلویی اش لگلن گذاشلتیم ولی برا 

غذاش خیلی تحت فشاره. 
- ای وای پس شما واقعا تحت فشارید... کد ملی 

فرزندتون رو بفرمایید.
- كلد ملی؟ ای آقا یعنی واقعا فکر كردید 
تو مملکت ما این قدر سطح تمدن و شعور 

رفته باال كه به گربه ها كد ملی بدن؟
- شما که گفتید بچه تون خانم...

- وااااااااااا خلب مث بچه ام دوسلش دارم. 
اینسلتاگراممو مگله ندیدیلن؟! ای بابلا! 

یادداشت كن... )تق( 

فاطمه قلي پور

3 تماس براي يك بسته

داوود افرازی ■

143 نفر از نمایندگان مجلس به پیوس��تن 
کامل به FATF رأی مثبت دادند.

در همین راس��تا یکی از نمایندگان موافق 
در پاسخ به این س��وال که »چرا با این کار 
نیروهای نظام��ی- امنیتی خودم��ان را به 
دس��ت خودمان تحریم می کنیم« گفت: تا 
پیش از این دشمن با اینگونه ابزارها نیروها 
واش��خاص مهم ما را تحریم می کرد و این 
اب��زار تحریم دس��ت ما نبود، ب��رای همین 
ممکن بود از این ابزار اس��تفاده نادرست و 
نا به جا بشود؛ از طرفی به هرحال این افراد 

دیر یا زود تحریم می شدند.
وی با طرح این پرسش که اگر تحریم فایده 
نداشت آیا آمریکایی ها اقدام به این کار می 
کردن��د؟ افزود: پس چه بهت��ر که خودمان 
پیش دس��تی کنیم و فوای��د حاصل از این 

تحریم را هم خودمان ببریم. 
یکی دیگر از نماینده های موافق این طرح 
نیز گف��ت: تصویب FATF به خودی خود 
نه ض��رری دارد و نه منفعتی! تحریمو کی 
 داده کی گرفته! ایشان در پایان گفت لطفا 
س��یاه نمایی نکنید! یا بروید آن جای گرمی 
که دکتر روحانی گفت یا مي دهم ش��ما را 

ببرند به دادگاه مطبوعات!

علی بهمنی

ال حــا
 تحـريم 
دســت 
سـت در غزه گمان کنم که اعجاز شدهما

آن در که تو بسته بودی اش باز شده

از گنبد آهنین نیاید کاری
آهنگ فرو پاشی ات آغاز شده

***

با آن همه کر و فر هالکت کردند
در داخل مستراح خاکت کردند

گفتند برو زِ ارض اشغالی ما
آنقدر نرفتی که »بالک«ات کردند

***
ای مردک گنده الت پوچ و الشی
هم احمقی و کودنی و هم ناشی

تا گنبد آهنین تان سوراخ است
باید بروی به فکر پوشک باشی

***

بااینکه خودت التی واز اوباشی
جوری زده اندت که نخواهی پا شی

اوضاع بدی شده »نتانی یاهو«
باید که به فکر قبر کندن باشی

سیدمحمدصفایی نویسی

بالك 
ريموو!

حاال که حضور س��لبریتی ها در هر جایی 
نقش الکچ��ری بودن می زند ب��ر لوح آن 
جا )المصب عجب جمله ای شد!(، پیشنهاد 
می شود چند جای دیگر را هم همینطوری 
الکچری کنید، بلکه دوزار بیش��تر کاسب 

شویم.
دستشلویی های عمومی: با این قیمتها اگر 
مسئول دستش��ویی عمومی بخواهد از هر 
نفر ۵۰۰ تومان بگیرد واقعا نمی صرفد؛ حال 
آنکه با دعوت از یکی - دو تا سلبریتی جهت 
حضور چند دقیقه ای در این دستشویی ها 
می ش��ود از هر نفر تا سقف 3۰ هزار تومان 
هم گرفت. من قول می دهم که مش��تری 
این پول را می دهد، اگر عکس سلبریتي هم 

روي دیوار نصب شود که... به به!
رب گوجه: این روزها که رب گوجه خودش 
یک چاش��نی الکچری محسوب می شود، 
الاقل از یک سلبریتی دعوت کنید تا دیگ 
پخ��ت رب را یک هم بزن��د بلکه آدم دلش 
بیای��د ۲۰ هزارتومن ب��راي رب بدهد، اگر 
انگش��ت کوچیکه اش را بزن��د داخل رب و 
مز مزه کند که قشنگ قیمتش تا 3۰ هزار 

تومان هم منطقی است.
ملکان هلای عموملی: ای��ن هم��ه مکان 
عمومی در این مملکت افتاده و دارد خاک 
می خ��ورد و از آن بدت��ر که مل��ت به طور 
رایگان از آن اس��تفاده می کنند. خب یک 
شب یک س��لبریتی بیاید وسط یک پارک 
و ب��ا خانواده اش کتلت بخورد، می ش��ود از 
هر جنبنده ای ب��راي ورود به پارک ورودی 
گرفت. یا حتي س��گش را بیاورد پاي یکي 
از درختهاي پ��ارک، ...کند! چرا این قدر به 

درآمدهای نفتی وابسته ایم ما؟
خالصه این که یک س��فره ای پهن است ، 

پس چرا؟

محمدرضا رضایی

سلفي با سگ 
سلبريتي!

هیس ! الشخور ها فرياد نمی زنند 
فروغ زال 

افقی
1. روزنامه نگار س��عودی که تکه تکه ش��د- پذیرایی 

راهپیمایی ها که آخرش هم به آدم نمی رسد
۲. چند روزیس��ت می بارد- برای روحیه دادن به ربع 
پهلوی، با این نام صدایش می کنند- از کلمات پرسشی 

برای مواقعی که منظور طرف را نفهمیدیم
3. از مش��اغل مرتبط با اتو- پزشک حاذق و بدبخت 

دربار
4. کالم تعجب- مایه حیات

۵. کلمه دهن کجی- قگ!!!- برعکس بم
6. جلوی آب را گرفته و به محیط زیست گند می زند

7. قرار بود بترکد ولی ظاهرا کشس��انی اش باالست- 
حرفه- جواب منفی- مغازه دار

8. صاحب چیزی بودن- بارشی اش وارد کشور شده
9. شهری به نام یزد که در یزد واقع است- کاف گاف- 

از فصول درس فیزیک 3
1۰. مادر به زبان لری- حرف خطاب- مظنه کف بازار

11. از اجرام هندسی که غذاییش معروف است- کم 
خونی 

1۲. همراه- روی دماغ آدم خط می اندازد
13. تک��رار حرف ر- ابزار برای جابجایی کودک و رفع 

انواع کمردردهای والدین- بازی یه پایی
14. رها- از ترامپ ها

1۵. از شعرای انقالبی معاصر، معروف به فرید

عمودی
1. بع بع می گوید- از اساتید لب زنی روی آهنگ

۲. حناچی عاشق مدیر اینجوریست-  همینجوری در 
نوسان است

3. گاری- پیر خارجی ها- نصف غزل های س��عدی در 
وصف حلقه آن است- آق 
4. شأن- عقب- مادر لری

۵. وسیله ای برای حرف گوش کردن بچه از بدو تولد-  
واحد اندازه گیری

6. بحران این روزهای بوشهر
7. صد ترکی- پهلوان

8. نام کوچک مسی- از مظلومین عصر حاضر
9. حرف مفعولی-قهرمان پرش حشرات
1۰. تالش- قبل از بازدم- پرنده  سعادت

11. کالمی که بعد از افتادن دوزاری استفاده می شود- 
ما قبل آنجلس

1۲. ندن- از افتخارات آخوندی می توان به عدم ساخت 
آن اشاره کرد- محل تجمع فضوالت

13. در مقابل موش��ک های حم��اس، پوکید!- یعنی 
عامیانه

14. ناگهانی - یک هزارم
1۵. االن  در کشور است و همش می باراند- خاطره

فرشته موسوی
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عراقچی: هن��وز به قطع کامل امید از اروپا 
نرسیده ایم.

+ فکر کنم قطع کِن امیدتون اتصالی کرده!

صادقی: فرار مالیاتی همان پولشویی است

+ ب��از از س��رویس بهداش��تی وزارت خارجه 
استفاده کردی؟

رییس سوئیفت: از اینکه نتوانستیم بي طرف 
باشیم متأسفیم

+ فدای س��رت! از اینکه آدم نیستی متأسف 
باش!

شریعتمداری: ما بلندگوی فقرا هستیم

+ فق��را بلندگ��و نخوان چی رو ب��ه چند باید 
بفرستن؟

ربیعی: من آش کش��ک خاله ش��ریعتمداری 
هستم

+ میگم قیافه ات »آشنا« ست!

کریم��ی قدوس��ی: تقل��ب وزارت خارجه در 
ترجمه غلط الیحه CFT، قطعی است.

+ تقصیر اینا چیه؟ مترجم گوگل خوب ترجمه 
نمی کنه!

اعتصاب
دولت کانادا جایزه جهاني مدیریت اعتصابات و 
شورش ها را از آن خود کرد. این جایزه زماني 
به دول��ت کانادا تعلق گرفت ک��ه این دولت 
توانست به بهترین شکل ممکن و بدون درد و 
خونریزي، مسئله اعتصاب سراسري کارکنان 
ش��رکت پس��ت کانادا را حل و فصل کند و 
خالص! پیش از این، کارکنان شرکت پست 
کانادا در اعتصابي سراسري، همه محموله ها 
و نامه ه��اي مردم را زمین گذاش��ته بودند و 
رفته  بودن��د جل��وي وزارت مربوط اعتصاب 
کرده بودند تا یک نفر بیاید و تقاضاهاي آنها 
را بشنود و باالخره همانطور که مرسوم است، 
یا فحشي، چیزي بدهد و یا با وعده بفرستد 
بروند. اما دولت کانادا طي اقدامي مدیریتي، 
به هم��ه صدونودوُخرده اي کش��ور دنیا نامه 
نوش��ته و درخواست کرده که تا اطالع ثانوي 
به کانادا نامه نفرستند و طبعاً منتظر جواب 
نامه هایش��ان از کان��ادا هم نباش��ند. نیروي 
انتظامي کانادا هم به مردم هشدار داده که هر 
نام��ه اي از کانادا دریافت کردید کالهبرداري 
است و ما نفرس��تاده ایم و لطفاً ضمن حفظ 
هشیاري خود، از ارسال رمزدوم و مشخصات 
حس��ابهاي بانکي خود در پاسخ به این گونه 

نامه ها خودداري کنید.
گفتني است به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت 
پست کانادا، آن نامه دولت به دست کشورهاي 
دیگر نرسیده است و کشورهاي دیگر همچنان 

منتظر نامه از کانادا هستند.

پیش آمد
پیش آمد اس��ت، پیش مي آید. نماینده مردم 
و عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجي 
مجلس اعالم ک��رد ترجمه اي که وزارت امور 
خارج��ه از مت��ن CFT به مجل��س داده و 
مجلس هم آن را تصویب کرده و براي تأیید 
به ش��وراي نگهبان ارسال کرده است، اشتباه 
بوده اس��ت. نماینده مجلس، ضمن بیان این 
مطلب افزود: ترجمه وزارت امور خارجه برخي 
اش��تباه ها دارد و با متن اصلي CFT مطابق 
نیس��ت و باید دوباره ترجمه شود. وي یادآور 
شد که همین اش��تباه براي متن برجام هم 

اتفاق افتاده بود.
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه در پاسخ 
به خبرنگار ما گفت: پیش آمد اس��ت و پیش 
مي آید! وي که صحبت مي ک��رد اضافه کرد: 
اش��کال در ترجمه متون انگلیس��ي اتفاقي 
نادر و غیرقابل باور نیس��ت و ممکن اس��ت 
همیش��ه پیش بیاید زیرا اینترنت وزارتخانه 
گاهي دچار قطعي مي ش��ود و ممکن است 
 درس��ت در همان زمان قطعي ما بخواهیم از
 Google Translate یا یک سایت مترجم 
آنالین دیگر اس��تفاده کنی��م. وي از فرصت 
اس��تفاده کرد و از وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات خواست تا اینترنت پرسرعت بدون 

قطعي به وزارت خارجه اختصاص داده شود.

چاییدگي
س��خنگوي مدیرعامل شرکت نیشکر هفت 
تپه خوزستان اعالم کرد: مدیرعامل شرکت 
نیشکر هفت تپه فراري نیست، فقط سر کار 
نمي آید. وي ضمن اش��اره به سرماخوردگي 
مدیرعامل این شرکت که از این جدیدهاست 
از کارگران این شرکت خواست که به اعتصاب 
و اعت��راض خود پای��ان دهند. س��خنگوي 
مدیرعامل همچنین در پاس��خ به پرس��ش 
یکي از خبرنگاران مبني بر اینکه چرا حقوق 
کارگران این شرکت چندماه است که پرداخت 
نش��ده گفت: دقیق��اً وقتي ک��ه مدیرعامل 
مي خواس��تند از خانه خارج شده و به شعبه 
بانک مراجعه کنند تا حقوق کارگران را بگیرند 
و بیاورند یک عدد عطسه عارض شده است. 
چون ایشان نمي دانسته اند که عطسه مذکور، 
صب��ر بوده یا َجخ، لذا همانجا جلوي در خانه 
نشسته اند که متأس��فانه به دلیل بارندگي و 
برودت هوا، دچار چاییدگي شده اند و تا اطالع 

ثانوي امکان هیچ پرداختي ندارند.

بهزاد توفیق فر

شاعر شده تحريم
بال و خوئک و چنجه و جیگر، شده تحریم
از ب��س ک��ه گرانی  ش��ده اعص��اب نداریم
همبرگ��ر و پیتزا ب��ه جهنم! ب��ه چه علت
از چی��ن نفرس��تید دگ��ر کاس��ه  بنج��ل
اینس��تاگرامش: در  زده  ننج��ون مج��رد، 
اهلل یک��ی، ی��ار یک��ی، خ��رج گران اس��ت
دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
مام��ان ماکاران��ی  طالی��ی  ته دی��گ 
ان��گار ورامی��ن ش��ده خارج،ک��ه خیارش
اجن��اس خ��ودی ب��از گ��ران، ب��از گران تر
این شعر جفنگ است و چرند است؟ همین است!

فهیمه انوری

کاه��و و کلم، می��وه  نوبر، ش��ده تحریم
م��اچ پدر و بوس��ه  م��ادر، ش��ده تحریم
سمبوس��ه  تولید همین ور، شده تحریم؟!
بهتر که همان “چینی” لب پر، شده تحریم
“تقصیر ترامپ است که شوهر، شده تحریم”
چون عاقد و سردفتر و محضر، شده تحریم
اب��زار آالگارس��ون دلب��ر، ش��ده تحریم
آم��د خبری دله��ره آور: “ش��ده تحریم!”
از ساده و س��االدی و چنبر، شده تحریم
از ماست که این ُملک، مکرر، شده تحریم
چون ش��اعر عاقل تر و بهتر، شده تحریم مرگ گربه کوره

تا حرف USA شد از آن حلق، صدا رفت
با اینکه در آنجا، بشریت به فنا رفت

هشتگ زده “وا امنیتا!”، چون که در ایران
یک گربه  کور سرطانی، سر زا، رفت

فهیمه انوری

همین که میخوام پولی که چند س��اله 
از دوس��تم دس��تی گرفتم و پس بدم یه 
زیب��اکالم درون دارم که میگه مهم تر از 
پ��س دادن پول همین محبتاس، همین 

فرهنگ دوستیه

در نهایت پشیمون میشم پولو برمیگردونم 
سر جاش

فاطمه بختیارزاده

بی تربیت!
با خنده، بدون ُمشت، صحبت کردیم
رفتیم حیاط پشت صحبت کردیم!

گفتند خبرنگارِ بی تربیتی ست
این شد که به قصد ُکشت صحبت کردیم!

مصطفی صاحبی

+ هنوز ق��رارداد پاری��س رو امضا نکردید؟ 
همین کارا رو می کنید که آمریکا از دستمون 

ناراحت میشه دیگه...
- ولی آمریکا خودش��م جدیدا از این قرارداد 

خارج شده!
+ خب اون از برجامم خارج شده، به ما چه؟

ابراهیم كاظمی

رای+کاك
به این ویرانه ها، راهی ز home شد

امید از ُقمپزاتش، ماکزیمم شد
نشانش داد tv، بعد پخش اش

دو سه  تا کاک خورد و گور و گم شد

فهیمه انوری

داوود افرازی ■

َ

یک هفته از آتش سوزی عظیم کالیفرنیا می گذرد  و  آتش 
همچنان پیشروی می کند. بیش از 1۰۰۰ نفر مفقود شده 
اند . بیش از 9۰۰۰ خانه در آتش سوخته است . یک شهر 
تخلیه شده و بیش از 8۰ نفر کشته شده اند . بیش از 14 
میلیون کاربر  واتس اپ هنوز نگفته اند تعداد کشته ها صد 
ها برابر این اس��ت و گونی کش��یده اند تا  حکومت پنهان 
کند . بی��ش از ۲4 میلیون کاربر تلگرام هنوز اعالم نکرده 
اند که مالک اصلی این جنگل یک س��رمایه دار مسیحی 
بوده که اموالش مصادره ش��ده و االن آهش این جنگل را 
به آتش کش��یده و بیش از ۲۰ میلیون  کاربر اینستاگرام 
نیز هنوز سلفی های خود را با این آتش سوزی  به اشتراک 
نگذاش��ته اند و یا حداقل یک ش��مع و گل رز پر پر را در 
کنار جنگل با کپشن »کالیفرنیا تسلیت« منتشر نکرده اند . 
عالوه بر این  حتی  خبری  از »امنیتی بودن آتش سوزی« ، 
»مقصر بودن نیرو های لباس شخصی«، »کمبود امکانات از 
جمله واتر گان و هلیکوپتر آتش نشانی« و حداقل یک »کار 
خودشونه « خشک خالی هم منتشر نشده است. نبود این 
واکنش ها مانند این می ماند که دامادتان هنگام خیار گاز 
زدن جوک تعریف نکند و یا یک استاد فیزیک پیدا کنید که 
ریش پروفسوری نداشته باشد و یا بعد از شنیدن یک خبر 
دزدی کسی نگوید کار، کار آشناست .  بر همین اساس الزم 
شد  فضای رسانه های مختلف را بررسی کنیم تا مشخص 

شود کجای کار می لنگد که یک چیزی کم است؟ 

• شلبکه تو و اون : جش��ن ملی آتش ب��ازی در کالیفرنیا 
همچنان ادامه دارد. در ویدئو هایی که ش��هروند خبر نگار از 
کالیفرنیا برای ما ارسال کرده پای کوبی  مردم رو میبینیم 
که بیرون از خونه هاش��ون آتش نشان بازی می کنند که از 
بازی های دوست داشتنی محلی مردم کالیفرنیاست. در ادامه 
گزارشی از کاربران مجازی رو می بینیم که  یک جوان ایرانی 
اخراج شده از دانشگاه  و جویای کار، در اعتراض تمام  سیب 

زمینی های منزلش رو در آتش انداخته.

• پی پی چهل فارسی: رقص زیبای شعله های نارنجی 
و رویای��ی در انب��وه جنگ های س��بز و ش��گفت انگیز 
جنگل های کالیفرنیا.مردم غرق در شادی چایی آتیشی 

و بالل درست کردن شده اند. در ادامه  شما را به دیدن 
گزارشی از شالق تیره های باران و درماندگی نیرو های 
امدادی ایران در جلوگیری از س��ر ریز شدن سد کرج، 

دعوت می کنیم .

• رفت نیوز: آتش س��وزی های ما vs  آتش س��وزی های 
اونه��ا... در حالی که یک هفته از آتش س��وزی جنگل های 
کالیفرنیا می گذرد جنس شعله های خارجی این آتش این 
قدر خوب است که هنوز خاموش نشده . مردم از این منظره 
ها استفاده می کنند و حتی درب  منازل را  به روی  شعله 
ها گشوده اند. در حالی که اگر این شعله های آتش در ایران 
بود ، سپاه با دور کردن مردم از منطقه  فضای خفقان آوری 
برای ش��عله ها به وجود می آورد و مردم را از سوختن  منع 

می کرد . 

• روزنامه َشَتَرق: فوت ترامپ تضمین است 

رئیس جمهور آمریکا برای س��ر زدن به مناطق آتش سوزی 
شده در اولین دقایقی که دلش خواست راهی کالیفرنیا شد. 
شواهد حاکی از آن است که ترامپ با غنچه کردن لب خود 
در تصاویر قصد فوت کردن آتش ها و خاموشی آنها را داشته 
اس��ت که  به زودی ش��عله ها در اولین لحظ��ه پس از فوت 

برچیده می شوند . 

• روزنامله آرمام : اولین آتش س��وزی کالیفرنیا بعد از فوت 
آیت اهلل 

برای مشاهده  سایر تصاویر خانوادگی  ورق بزنید.

• روزنامه مهتاب : آتش نشان ها: نمی شود / ترامپ: می شود 

ترامپ در یک کنفرانس خبری اعالم کرد خود این آتش نشان 
ها باعث ایجاد این شعله ها در  جنگل شده اند. رئیس جمهور 
آمریکا سپس با دریافت یادداشتی که حاوی » اون آتش فشان 
هس��ت  نه آتش نشان « دستور تحریم یک شرکت  سازنده 

کبریت بی خطر  ایرانی را صادر کرد. 

َ


