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امشب سر ده سران شورا جمعند
اصغر،حسن و سعید و کسری جمعند

سرد است ولی اهل مدارا جمعند
فرمود یکی: جلسه امشب این است
گفتند که امضای کری تضمین است

اصغر گله از قپه  خالی دارد
در دل هوس شیره  عالی دارد

برجام و کوپن چه شد؟! سوالی دارد
چون وعده  جنس دولتی تسکین است
گفتند که امضای کری تضمین است

دایی حسن از غصه زمینگیر شده
شش هفته دوای دخترش دیر شده
تحریم نرفته، پس چه تدبیر شده؟!
بیکار به فکر دخترش پروین است

گفتند که امضای کری تضمین است

خوش گفت سعید و عینکی دودی داشت:
برجام برای مملکت سودی داشت

از بس که گشایشات و بهبودی داشت
چون آب و هوای پاکمان تامین است
گفتند که امضای کری تضمین است

من عاشق غرب و عیش یو اس آهم
برجام گل است، اف ای تی اف می خواهم

بومی شده تحریم از آن آگاهم
چون خاصیت صنعتی و مورفین است
گفتند که امضای کری تضمین است

محمدایوبی نیا

خاصيت 
صنعتي

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني
دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

است  شفاهی  توافق  نوعی  ضمانت 
نیز  مکتوب  کاری،  محکم  منظور  به  که 
نکند.  سیاه  را  کسی  کسی،  تا  می گردد 
فرایند  یک  در  تاریخ  طول  در  ضمانت 
تدریجی و حتی دفعی دستخوش تغییر 
که  طوری  است  شده  بسیاری  تحول  و 
تاریخ دانان در برابر این حجم از تغییرات 
انگشت به دهان مانده اند. این مقاله سعی 
کرده است فرایند تحول و تطور ضمانت 

را در چشم همگان فرو کند.
انواع ضمانت:

ضمانت،  اصلی  ویژگی های  از  یکی 
اعتبار و اعتماد حاصل از آن بوده است. 
در گذشته های نه چندان دور، قدیمی ها 
نکنده  و  کنده  را  سیبیلشان  تار  یک 
از  طبقات  همه  و  وسط  می گذاشتند 
الیه های رویین و زیرین بر سر آن قسم 

می خوردند.
آن  در  سیبیل  تار  یک  حقیقت  در 
اعتبار چک سفید امضا را داشت  دوران 
طال  سیبیل  تارها،  از  دسته  این  به  که 

می گفتند.
این نوع از ضمانت، پاره ای از مشکالت 
خود را داشت و اگر تار سیبیل ها بر باد 
لذا  بود.  فنا  بر  هم  ضمانت ها  می رفت 
پایین  تُف،  با  را  سیبیل  تار  آن  درابتدا 
برگ ضمانتنامه مي چسباندند. اما بازهم 
در  ضمانت  از  فقره  این  بنابراین  نشد. 
به حال خود رها شد  تاریخ  از  گوشه ای 

تا آیندگان از آن عبرت بگیرند.
بعد از آن، و پس از آن همه سیبیل و 
سیبیل کشی، ضمانت ها بر اساس ظواهر 
صورت گرفت بدین شکل که هر چه ابرو 

از سيبيل تا غرب
کلفت تر و خفن تر، ضامن تر! به این دسته 
که  می شد.  گفته  خان  سیبیل  افراد  از 
همه شهر و حتی کشور بر سر آن ها قسم 

می خوردند.
و  بزرگ  تحوالت  آمدن  وجود  به  با 
پیدایش روابط بین الملل، دیگر نه از تار 
سیبیل خبری بود و نه از سیبیل خان 
و حتی در برخی کشورها، آقایان با زدن 
گفتند:  می  صورتشان  روی  ضربه  چند 
اگر راه دارد، یک کاري اش بکن... در این 
دوره از تاریخ انسان ها وامانده بودند چه 
بزرگی  دستاوردهای  به  اینکه  تا  کنند 
همین  آن ها  جمله  از  که  آمدند  نائل 
روش  این  در  است.  امضاء  با  ضمانت 
جیب  در  خودکار  یک  همواره  مردم 
گذارده  خود  کت  راست  سمت  پنهانی 
کشیده  بیرون  ناگهان  هنگام ضمانت  و 
و با چند حرکت دست، نقوشی را روی 
امضاء  آن  به  که  مي زدند  نقش  کاغذ 
این امضاها بسیار به سیبیل  می گفتند، 
از  دیگری  قسمت  در  است.  بوده  شبیه 
تاریخ نیز آمده در آن دوران به سیبیل 
سیبیل  همان  و  نبوده  اعتمادی  بورها 
نشود  رو  دستشان  اینکه  برای  بورها 
از  و  تراشیدند  می  را  سیبیل هایشان 
مدت ها  تا  و  می کردند  استفاده  امضاء 
به منظور تشویش اذهان عموم شرقی ها 
از همان امضاء به شکل سیبیل استفاده 
می کردند. در اینجا باستان  شناسان وارد 
که  کرده اند  پیدا  را  فسیل هایی  و  شده 
گول  شرقی ها  از  برخی  می دهد  نشان 
همین امضاي سیبیلی را خورده و بعضاً 

به آن افتخار هم کرده اند.

سحر فتحی

“اتاب��ک  درب��ار  در  ش��یرازی  س��عدی  روزی 
مظفرالدین ابوبکربن سعد بن زنگی” )633-658 
هجری قمری(، مجلس را به دس��ت گرفته بود 
و از هر دری س��خنی و حکمت��ی بیان می کرد. 
ناگهان “طغرل بن دراز”، که از اصحاب حاکم بود 

بر وی وارد شد. 
بن دراز حاکم را گفت: درود بر خورشید سرزمین 
پارس، اتابک مظفرالدین ابوبکربن سعدبن زنگی. 

)نفسی تازه کرد(
حاک��م بن دراز  را گفت: درود بر تو ای طغرل بن 

دراز! چه خبرها؟ کم پیدایی؟
بن دراز حاکم را گفت: زیر س��ایه  س��لطان البّر 

والبحر، به جزیره کیش سفر کرده بودم.
حاکم که جزیره کیش را به تازگی تصرف کرده 
بود، کنجکاو شد که در آن جا چه می گذرد. پس 
بن دراز را گفت: از کیش برای مان بگو! شنیده ام 
اجناس همگ��ی آف خورده اند. با دلفین ها توپ 
ب��ازی کردی؟ بلیت کنس��رت “س��لجوق بند” 

گیرت آمد؟
بن دراز حاک��م را گفت: اعلیحضرت! حقیر برای 
کار دیگری رفته بودم کیش و ای کاش نمی رفتم 
که این گونه خوار نمی شدم. اگر رخصت دهید در 

مجلس ویژه دربار سخن همی خواهم گفت.
حاکم فرمان به تشکیل مجلس ویژه داد. سعدی 

برخاست که از حضور حاکم مرخص شود. حاکم 
دست سعدی را بگرفت و کشید و گفت: به جان 
سعدی اگر بگذارم شام نخورده بروی! مضاف بر 

این، حضور تو در مجلس ویژه، کارگشاست.
مجل��س ویژه با حضور حاکم، س��عدی، بن دراز، 
قاضی القض��ات و تنی چند از درباریان تش��کیل 

شد.
حاکم بن دراز را گفت: بن دراز! بگو در کیش بر تو 

چه گذشت که اینگونه دپرس شده ای.
ب��ن دراز حاک��م را گف��ت: از کجای��ش بگویم 
اعلیحضرت؟! از کارمند گستاخ گمرک کیش که 
بیست دقیقه مرا یک لنگ پا دم در نگه داشت؟
یکی از درباریان بن دراز را گفت: وا مصیبتا! آن 

مردک از قرابت تو با اعلیحضرت خبر داشت؟
بن دراز درباری را گفت: نه تنها خبر داشت بلکه 
پر رو پر رو از قصد بی محلی می کرد و کار رعیت 

را راه می انداخت.
س��عدی بن دراز را گفت: آن مرد نیک نهاد کار 
درس��تی می کرد! بدان كه ملوک از بهر پاس 
رعی�ت اند نه رعیت از به�ر طاعت ملوک. 

راستی تو در گمرک چه کار می کردی؟
بن دراز اخم هایش در ه��م رفت و گفت: خدای 

مغلطه، مغلطه را آغاز کرد!
حاکم بن دراز و س��عدی را گفت: باز ش��ما دو تا 
ش��روع کردید؟ س��پس بن دراز را گفت: تو در 
مقابل گستاخی کارمند چه تدبیری اندیشیدی؟ 
ب��ن دراز حاک��م را گف��ت: ب��دو گفت��م مردک! 

  عنبرنسارا میخوری که کار مرا راه نمی اندازی؟
یک��ی از درباریان بن دراز را گف��ت: دمت گرم! 
آبروی س��لطنت را حفظ ک��ردی! حتما آن فرد 

گستاخ حسابی ادب شد؟
بن دراز درباری را گفت: نه بابا دلت خوش است! 
مردک م��را در جلوی رعیت کنف��ت کرد و ندا 
س��ر داد که این بی ادب بی ش��عور از نزدیکان 

حاکم است.
حاکم آمپرش باال رف��ت و فریاد زد: بگویید آن 
دری��وزه را پی��دا کنند و گردن بزنند. ش��وخی 

نیست که!
س��عدی حاکم را گفت: قربان بی خیال! این کار 
ظلمی است آشکار در حق رعیت. به قول خودم 
آتش سوزان نکند با سپند/ آنچه كند دود 

دل دردمند. بترسید که آه رعیت دامان ملک 
را بگیرد.

قاض��ی القضات س��عدی را گف��ت: دیگر یواش 
یواش داری اذهان عمومی را مش��وش می کنی 

و علیه امنیت ملی اقدام می کنی ها!
س��عدی زب��ان در کام ف��رو کش��ید و خیاری 

برداشت.
ب��ن دراز حاکم را گفت: تازه هنوز تمام نش��ده! 
رعیتی قبا مش��کی آن جا بود. وقتی از نزدیکی 
من به دربار آگاه ش��د، مثل یک تکه دس��تمال 

کاغذی مرا از اندرون به بیرون انداخت.
حاکم همچون اس��پند روی آتش برافروخت و 
فریاد زد: بگویید س��ربازان هر قبا مشکی ای در 
خیابان دیدند، بگیرند و گردن بزنندش. شوخی 

نیست که!
س��عدی که دانس��ت برخی از درباریان مخالف 
رای حاکم هس��تند اما جرات اعت��راض ندارند، 
درباریان را گفت: ش��ما را چه شده که زبان در 
کام ف��رو برده اید و از اعتبار و آبروی مجلس در 
نزد رعایا می کاهید؟ چه خوب گفتم من که  به 
یک ناتراش�یده در مجلس�ی /  برنجد دل 
هوشمندان بس�ی / اگر بركه ای پر كنند از 

گالب / سگی در وی افتد كند منجالب 
درباریان کماکان جراتی ب��رای مخالفت با رای 
س��لطان نداش��تند و زبان را در حلق خود نگه 

داشتند.
قاضی القضات پس از ش��نیدن اش��عار سعدی 

کاغذ و قلمی درآورد و چیزی یادداشت کرد.
سعدی برآش��فت و زیر لب گفت با فرومایه 
روزگار مبر / كز نی بوریا ش�کر نخوری. 

سپس برخاست و مجلس را ترک کرد.
بن دراز حاک��م را گف��ت: واه واه! همان بهتر 

که رفت! راس��تی اعلیحضرت! در جزیره کیش 
دلبری مه روی دیدم و او را به همس��ری اختیار 

کردم.
حاکم بن دراز را گفت: خب بعدش؟

بن دراز حاکم را گفت: بعدش را که زشت است 
بخواهم بگویم!

حاکم بن دراز را گفت: ابله جان! منظورم این بود 
که ارتباطش به این ماجرا چه بود؟

بن دراز حاکم را گفت: ربط خاصی نداشت! گفتم 

صرفا حکایت هپی اندینگ بشود!
پس از پایان مجلس، قاضی القضات س��عدی را 
به اتهام نش��ر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، 
تالش برای تضعیف امنیت ملی و حمل س��الح 
س��رد دادگاهی کرد. اما خدای سخن، سعدی، 
ط��وری در دادگاه از خ��ودش دف��اع کرد که از 
همه اتهامات تبرئه شد و تا آخر عمر به خوبی و 

خوشی زندگی کرد.  

* منبع مطالب بُلد شده، گلستان سعدی است.

کری دارای یک امضایی اس��ت ک��ه در نوع خود 
منحصر به فرد اس��ت. این امضا ساختار پیچیده 
گرافیکی دارد که هر نوع احتمال نقض را منتفی 
می کن��د و به همین دلیل در بین سیاس��یون به 
جی اس یا گارانتی سیگنچر مشهور است. در این 
مقاله س��عی کردیم ویژگی هایی ک��ه این امضا را 

از امضای سایرین متمایز می کند 
بررسی کنیم.

1. جان. 
ن��ام کوچ��ک 
او اس��ت ک��ه 
آن  معن��ای 
و  جوه��ره 
اصالت هر چیز 
طبیعی  و  است 

این  ک��ه  اس��ت 
در هر چه  جوهره 

باش��د ب��ه آن روح 
می بخش��د. نظیر خود 

برجام ک��ه تنها قراردادی 
اس��ت که دارای روح اس��ت و 

صد البته دلیل آن امضای کری در آن است.

J 2. حرف
این حرف در امضای کری شبیه لوله باز کن های 
خانگی اس��ت که در اصط��الح عامیانه 
ب��ه آن »چاه  بازکن« گفته 
می شود و این قابلیت 
را دارد ک��ه ه��ر 
مانعی را از سر 
اجرای قرارداد 
باز  مربوط��ه 

کند.

 
O 3. حرف

از آن جایی که 
این ح��رف کامال 
است  سوراخ  شبیه 
و می توان��د ب��ه عنوان 
درزی ب��رای نفوذ پذیری 
در ق��رارداد ذی امضا ش��ناخته 
ش��ود، در امض��ای ک��ری به ش��کل 

هوش��مندانه ای کوچک و غیر قابل نفوذ طراحی 
ش��ده که در نوع خود کم نظیر اس��ت و در واقع 
قرارداد هایی که توس��ط کری امضا می ش��ود هر 

گونه راه نفوذ طرفین را خواهند بست.

h 4. حرف
این حرف در امضای کری 

کامال ش��بیه چوب 
طراح��ی  گل��ف 
ش��ده؛ آن ه��م 
وود  چ��وب  نه 
همینطور  ک��ه 
بکشند  هرتکی 
هر  ت��وپ  زی��ر 
رفت!  رفت  کجا 

صورت  ب��ه  بلکه 
دقیقی شبیه چوب 

پاتر اس��ت که از آن 
دقیق  ضرب��ه  ب��رای 

نهایی اس��تفاده می شود 
که ت��وپ را در چاله هدف 

می ان��دازد و طراح��ی این حرف 

در امض��ای کری بس��یار امین شفیعی
است  ش��ده  حساب 
و نش��ان از دقت 
اجرای  کام��ل 
ق��رارداد امضا 

شده دارد.

n 5. حرف
ح��رف  ای��ن 
پُل��ی  ش��بیه 
است که رودخانه 
عب��ور  زی��رش  از 
می کند. به همین دلیل 
کری نیز این ح��رف را با 
ارتفاع بسیار کم ترسیم می کند 
تا از زیر قرارداد هیچ آبی عبور نکند و 

هیچ کس نتواند زیر آب قرارداد را بزند. 

6. فوربس.
همان فوربس��ت اس��ت یعنی برای بهترین ها که 
مش��خص می کن��د کری ت��ا چه ح��دی ایده آل 
گراس��ت و اجازه هیچ نقض��ی را نمی دهد! اما  از 
آن جای��ی ک��ه در قواعد وزن ش��عر، »ت« بعد از 
هجای کش��یده از تقطیع خارج است، حذف این 
هجا از آخر کلمه فوربست نشان از موزون بودن و 
احساس آمیز بودن نام کری دارد که برای خودش 

تضمین به حساب می آید.

f 7. حرف
در ای��ن بخش از 
ک��ری  امض��ای 
ی��ک  از  تنه��ا 
فوربس  ح��رف 
استفاده شده که 
خودش نمایانگر 
صرف��ه جویی و 
دقت است؛ ضمن 
این که این حرف با 
ح��رف k  همانند دو 
گوش یک س��گ طراحی 
ک��ه  آن جای��ی  از  و  ش��ده 
س��گ نماد وفاداریست هیچ کس 
نمی تواند به وفاداری و پایبندی او به مفاد 

قرارداد شکی به دل راه دهد.
8. كری

َکری  نه  این کلمه 
ُکری.  نه  و  است 
وضوح  به  بلکه 
ِکری است که 
مخفف  همان 
است  ای  ِکره 
قطع��ا  ک��ه 
برای ملتی که 
گیرش��ان  ِکره 

ک��ه  نمی آی��د 
بخورن��د یک خبر 

خ��وب و تضمی��ن 
بزرگ است.

k 9. حرف
ضمن این ک��ه توضیحش در م��ورد هفتم آمد، 
خود این حرف نیز خالی از فلس��فه نیس��ت. در 
قس��مت پایینی شکل یک س��وزن و در قسمت 
باالی آن ش��کل یک جوالدوز ترس��یم شده که 
به وض��وح ضرب المثل »یک س��وزن به خودت 
ب��زن یک جوالدوز به بقی��ه« را تداعی می کند و 
مش��خص اس��ت صاحب این امضا فردی منصف 
است و هر گز حاضر به خیانت نیست و می توان 

روی امضای او حساب کرد.

10. حرف r اونم نه یکی دوتا!
این ح��رف ابت��دای کلمه 

معن��ی  ب��ه   Rule
قانون اس��ت که 
تکرار آن نشان 
اهمی��ت  از 
باالی  بسیار 
در  قان��ون 
ن��وع  ه��ر 
دی  ا د ر ا ق��ر
ک��ه  اس��ت 

توسط این فرد 
امضا می شود. و 

نشان می دهد که 
قانون و عمل به آن 

اهمیت  چقدر  برایش 
دارد. از طرف��ی ای��ن دو 

حرف به ش��کل هوشمندانه ای 

به ش��کل تش��دید در زبان 
فارس��ی طراحی شده 
که هم��ان معنی 
داب��ل ی��ا تکرار 
ح��رف  ی��ک 
انگلیس��ی  در 
و  می ده��د  را 
می  دهد  نشان 
امضا  نگارن��ده 
هوش  با  فردی 
و مودب اس��ت و 
ط��رف خ��ودش را 
و  خیلی درک می کند 
به زبان و فرهنگ و تمدن 

او احترام می گذارد.

y 11. حرف
ی��ک پرتگاه و بعد س��قوط به ت��ه دره! منتقدان 
تضمی��ن امضای کری معتقدند اس��تفاده از این 
حرف در پایان امضا نشان می دهد جوجه را آخر 
پاییز می ش��مارند و هر چه حروف قبل نمایانگر 
پایبن��دی کری به امضای خود اس��ت این حرف 
نمایانگ��ر پایان تل��خ و تلخی بی پای��ان هر نوع 
قرارداد با اوس��ت و کری با مرموزی تمام قرارداد 
را ب��ه قعر دره ای می فرس��تد که ص��د عاقل هم 
نتوانن��د آن را بیرون بیاورند. اما کامال 
 y اش��تباه می کنند. چون 
پایان کلمه  هاراگیری 
و  هس��ت  نی��ز 
کری با ترس��یم 
ح��رف  ای��ن 
ش��باهت  و 
دره،  ب��ه  آن 
س��عی دارد به 
منتقدان بگوید 
ق��رارداد  به  اگر 
عمل نکردم خودم 
را از ی��ک پرتگاه به 
پایی��ن می اندازم و این 
تِه تِه تضمینی اس��ت که 
یک سیاس��ت مدار توی امضای 

خودش جا می دهد.

چرا امضای 
کری تضمين است

کره تضميني
با پمپ بتن درب رآکتور را بست
زد چرخه سانتریفیوژ را بشکست

گفتند که »امضای کری تضمین است«
تضمین هم اگر نبود، اقال َکره هست!

امین شفیعی

تضمين گلي
گفتند که امضای کری تضمین است
آسایش مال و جانمان تامین است

از کیفیت ذغالشان فهمیدیم
تاثیر گل و پپسی و کوکایین است!

محمدرضا درخشان

افقی:
1. کاب��وس این موج��ود، نمی گذارد کوروش آس��وده 

بخوابد- عید باستانی آریایی ها که کریسمس نام دارد
2. خارجی ها در جواب “آیا وکیلم؟” می گویند- خرسی 
که وسط آسمان بس��اط پهن کرده خوابیده- موجود 
ترس��ناک کودکی که آمپول می زد- نام نصف بیشتر 

شخصیت های فیلم های  هندی 
3. کابینه دولت بدین وسیله پر و خالی می شود- الیه!- 

روابط امروزی؛ مختصر و غیرمفید
4. از دس��ت اندرکاران بتن ریزی در رآکتورها- االن در 

آن هستیم- از این عفونت ناجورهای دندان
5. هنوز هیچ کس خبری از تک��رار غریبانه روزهایش 
ندارد- دهان و ل��ب و دندان اینا- تازه کاری که کارش 

خرابکاری  است
6. از همین هایی که روی میز رستوران می گذارند و اسم 

فوتبالیست های خارجی روی آن نوشته شده
7. درخ��ت مورد عالقه آریایی ها ک��ه میوه اش را برای 
فصول گرم سال ریز می کنند- تضمین کننده بالمنازع 

همه چیز-  پایتخت ایتالیا

8. به ابزارهایی که با فلز س��اخته می شوند می گویند، 
همین آچار پیچ گوشتی خودمان مثال- طالی خندان- 

آتش عربی
9. سر خارجی ها- مثل بقیه دنبال مادرش می گشت- 

هشت بیت
10. ظرفی مناسب ترشی انداختن- به همراه خاشاک- 

محل تجمع نژاد خوبی ازگاوهای شیرده
11. قرمز- عدد تاریخی

12. شاید به اسمش نیاید ولی از تیره باقالییان است- ول 
و خسته و رها و له و لورده- پول این سفر را باید داد برای 

بعضی ها کاج کریسمس خرید، مبادا اذیت شوند
13. نوعی سنگ- منبع غنی شوری- پسوند شباهت- 

برای تمرین “س”، این کلمه را دیکته می گفتند-
14. س��ال ترکی- قبال این تضمین ب��ود، االن امضای 
کری  اس��ت- تنها عاملی که موفق ش��د جماعت را با 

لباس پاره به خیابان بکشاند
15. از تایتانیکی ها- سرس��ام آور ای��ن روزها- طریقه 
مخاط��ب ق��رار دادن پدرها وقتی گل گیر ماش��ین را 

زخمی کردیم.

عمودی:
1. ش��اعر انقالبی “چق��در پنجره”- ماه م��ورد عالقه 

آریایی ها، آریایی های اصیل نه این الکیا...
 2. مح��ل پرورش م��ار- پ��ای ثابت فیلم ترس��ناک 

چندش ها
3. میان برنامه- شوماخر کارش را از اینجا شروع کرد 

4. در مجلس ریخته اس��ت همینجوری- کاردس��تی 
سهراب که هنوز به سرانجام نرسیده

5. بین بودن و آن مسأله ایجاد شده- کار دوخت و دوز 
را به صورت تمام وقت انجام می دهد- جین

6. امید آخر اینترنت اکسپلورر
7. نمک را با آن غنی سازی می کنند- محتسب یقه اش 

را جر داد
8. پرنده ای که در بخش زایمان بیمارس��تان فعالیت 
می کند- بدون تش��کیل دادگاه، حکم نماینده سراوان 

را اجرا کرد
9. اولین گام در مرتب کردن کمد- همان دو افقی اولی 

10. ای��ن روزها ملت دنبال جعل امضایش هس��تند 
ب��رای دریاف��ت وام- لب��اس دیپلماتیک- ب��ه همراه 
 گالبی های برجام قرار است کمپوت شود و الباقی هم 

مربا
11. راه- سبدش چند کشته و شونصد زخمی به جای 

گذاشت
12. زمین ترکی- کم خونی - از اقوام خیلی مهربان که 
همش میخواستند همه جا را بگیرند و مثل خودشان 

مهربان کنند
13. همش سعدی بهش می گوید آهسته رو جریمه ات 
می کنند، گ��وش نمی دهد- مجرای تنفس��ی- خوب 

نیست
14. در میدان بهارستان است

15. جهت- تکرار مداوم اعصاب خرد کن- نقاش معاصر 
ایرانی و نقاش دفاع مقدس

فرشته موسوی
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جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور: فس��اد 
اصلی اقتصاد، ناشی از ساختار دولت است.
+ خودت کجای این ساختاری خانم دکتر؟

هاشمی، رییس شورا: شما هنگام خوردن ران مرغ 
پیدایتان می شود.

+ میگه یه کم صبرکنید ما همه ش��و بخوریم، بعد 
پیدایتان بشود!

جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو: اصطالحي 
به نام داروي آزاد وجود ندارد.

+ موافقم! »اصطالح« نیست، واقعیته!

واعظی، رییس دفتر رییس جمهور: برخی رسانه ها با 
انتشار وسیع شایعات، خبرشویی می کنند.
+ بي ادب های خبرشور!... بتن بیارم دکتر؟

یزدانی، معاون خدمات ش��هری شهرداری تهران: 
شهرداری تهران س��ال گذشته هنگام بارش برف 

غافلگیر نشد.
+ امسال هم غافلگیر نمی شود، فقط مردم برای سه 

روز، غذا و دارو در خانه داشته باشن!

روحانی: چه اشکالی دارد بنزین دونرخی شود؟ 
+ حرفتون دوتا شد اشکالی نداشت، اینکه بنزیِن!

رحمان��ی، وزیرصمت: قیمت خودرو اصالح ش��ده 
است.

+ میش��ه حق��وق کارمنده��ا و کارگره��ا را ه��م 
همینطوری اصالح کنید؟

قاسمی، س��خنگوی وزارت خارجه: به گرجستان 
نروید.

+ چطوره گذرنامه ایران را  کال »از اعتبار س��اقط« 
اعالم کنید؟

کرباسچی: »آشنا« دروغ مي گوید.
+ هرچی می کشیم از شما آشناهاست!

تنــاول 
عنبرنسارا 
درگمرک

علی عموكاظمی

ماجرایی كمتر خوانده شده از 
سعدی

چه چیزی دیده نمی شود؟
الف( بسته پیشنهادی اروپا

به( دستاوردهای مذاکره با 5+1
جیم( سرمایه گذاری خارجی

دال( گالبی برجام

استفاده از باتوم، كجا توصیه شده است؟
الف( فرانسه
به( فغانسه
جیم( فرنچ

دال( هرجا که عشقشون بکشه

خودروی تدبیروامید چه می كند؟
الف( روی نخبگان ِگل می پاشد.
به( روی بورسیه ها ِگل می پاشد.
جیم( به نخبگان سنگ می زند.
دال( به بورسیه ها سنگ می زند.

چی به بن بست خورده است؟
الف( لیبرال دیکتاتوری فرانسه.
به( فرانسه لیبرال دیکتاتوری.

جیم( لیبرال فرانسه دیکتاتوری.
دال( دیکتاتوری فرانسه لیبرال.

امتحان آیين نامه 
با مداد بنفش كم رنگ پاسخ صحیح را دهید!

اال یا ایها الیاغی یو آر اند خل و چل ها
که امضای گوگولی ات زده طعنه به باطل ها

چنان رفتی تو با فیگور سمت دفتر و خودکار
که گویی رفته ای سمت تردمیل ها و دمبل ها

برای هر که تو جانی، برای ما بادمجانی
تو در چشم همه ریزی، مگر ترسو و بزدل ها

اتاق فکر برخیها، طعامش مغز خر بوده
که مثل خر، بالنسبت فروماندند در گل ها

مگر شرق از تو می گیرد روتیتر و زیر تیترش را
که اخبارش شده پر از حواشی اراذل ها؟

بگو، از حق که پنهان نیست، از ملت چرا پنهان؟
مدال و سکه  برجام کو؟ کو آن تراول ها؟

به لطف شرق یک مدت، همه ملت سرکارند
حسابی رفته باال اینچنین آمار شاغل ها

زهرا صفری

بالنسبت
شــما

سیدمحمدجواد طاهری ■

یکی از اجحاف های عظیم تاریخ، تیتر یک روزنامه 
ش��رق در تقلیل جای��گاه رفیع امض��ای کری به 
»تضمین« بود. در سالگرد این حادثه دردناک الزم 

است جایگاه واالی  این امضا را یادآوری کنیم. 

امضای كری مساعده است!
مس��اعده یا پیش پرداخت کامال دوطرفه صورت 
 گرفت. ب��ه این ترتیب که تی��م ایرانی به صورت 
پیش پرداخت اکس��ید و پلمب و تنزل و توقف و 
بتن انجام وظیفه کرد و کری هم در مقابل، ساعد 
ظریف را به گرمی در دست فشرد و مساعده کرد. 
این مس��اعده - گرفتن س��اعد با دست -  عزت و 

منزلت ایران  را در جامعه  جهانی افزایش داد. 

امضای كری حواله است
ابتدا امضای کری حواله بود. طی این حواله، ابتدا 
تیم مذاکره کننده  ایرانی »هول« ش��د و س��پس 

تضمین بودن امضاء را اعالم کرد.
 

امضای كری مضاربه است
در ای��ن  ن��وع مضاربه که با امضای کری اس��ت، 
صاحب مال و عامل، خ��ود تیم ایرانی بود. یعنی 
قراردادی را کری امضا می کند که  باید با سرمایه  
خودتان بروید س��ود کسب کنید و آن  سود را با 
نسبت 99 به یک درصدی با صاحب امضاء - یعنی 

همان کری - سهیم شوید.  

امضای كری وام است
این امضاء ضمانت یک وام ویژه است. شرایط این 
وام به پیش پرداخت اقساط با سود 99 درصد است  
که در صورت خوش حس��اب ب��ودن در پرداخت 
اقس��اط و دست در دماغ نکردن، در یک دوره  10 
ساله، این پیش پرداخت قسط، 15 سال دیگر هم 
برای شما تمدید می شود و می توانید دوباره از اول 

قسط های آن را پرداخت کنید.

فروغ زال

دوباره 
از اول!

به مناسبت یکم دی ماه سالروز انتشار تیتر “امضای كری تضمین است” و هفته گرامیداشت این مناسبت


