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امضای جدیدترین تحریم های آمریکا

جای عملیات
لیست جدید تحریم های آمریکا منتشر شد. کارشناسان 
معتقدند، در این لیست که تنها یک گزینه دارد، فقط یک 

نام دیده می شود و برشمردند. 
همزمان با سالگرد شکست سخت ارتش ایاالت متحده در 
عملیات پنجه عقاب، اداره فدرال بانک مرکزی صندوق 
ملل پنتاگون )سیا(، لیست جدید تحریم های این کشور را 
منتشر کرد. با امضای این لیست، شن های بیابان طبس و 
هر شنی در هرجایی، مشمول تحریم های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، علمی و پزشکی آمریکا خواهد بود. این تحریم ها 
که در نوع خود بی سابقه و حتی کم سابقه هستند، شعبه 

دیگری ندارند. 
این تحریم های جدید، ضمن  امضای  ترامپ، در مراسم 
فحش و فضیحت به همه رؤسای جمهور قبلی آمریکا از 
جورج واشنگتن تا اوباما، گفت: یا با اونا یا با ما! وی ادامه 
داد: 40 سال است شن های بیابان براحتی و برای خودشان 
این طرف و آن طرف می روند و اصال عین خیال شان هم 
نیست. ترامپ همچنین از اعمال تحریم ها بر »توفان«، در 

آینده نزدیک خبرداد و اضافه کرد. 
این در حالی است که همچنان، جای عملیات پنجه عقاب با 
آمریکا دست به گریبان است. پیش از این، یکی از مسؤوالن 
بلندپایه پنتاگون، طی مراسم باشکوهی، اقدام به نشان دادن 
جای این عملیات، به خبرنگاران کرده بود که پس از این 

حادثه، حال سیزده تن، وخیم گزارش شده است. 

نامه عاشقانه ایاالت متحده آمریکا
بعد از پرتاب ماهواره نور

موشک سسی
سالم ایران ماهوارم!

چندی است بعد از آسفالت کردن عین االسد باز هم آرام و 
قرار نداری، فکر نکن نمی دانم، من از همه چیز خبر دارم 

حتی بیشتر ازخودت!
دیشب به رسم همیشگی به محل قرار آمدم و چند ساعت به 
چیزی که گفته بودی خیره شدم. نمیدانی بعدازاینکه فهمیدم 
به جای ماهواره با ظرف سس قرمز دلپذیر سر کار رفته ام، چقد 
شعر »باز شد پسندیده شد« را خواندم و فرت و فرت اشک 
از چشمانم سرازیر شد. این را هم نمی دانی بعد از شنیدن 
خبر پرتاب ماهواره نور هر خودکار و ظرف سس قرمز را که 
می بینم جیغ می کشم. یادم باشد سرویس های اطالعاتی مان 
را به خاطر شیطنت معشوق یک شیرینی باقلوا میهمان کنم. 
خدایی معشوق انقدر شیطون بال می شود؟ چرا »کووید-19« 
چشم غمزه ات را نگرفت! من کلی رویش حساب کرده بودم، 
حتی خودم به دست خودم سرکار رفته ام و روزی 20000 

کشته می دهم الکردار!
حتما این چند روز هارت و پورت هایم را شنیده ای، علی الحساب 
یه شکایت ریزی علیه ت می کنم تا ببینم جایش را چطور 

خوب کنم!
عاشق نور ندیده ات
USA

از کلنگ هم بگذریم از روبان نمی توانیم

افتتاح نایس 
به اطالع مردم عزیز می رسانم تا دقایقی دیگر پروژه بزرگ 
عمرانی و آبادانی محله تپه باال با حضور مسؤول محترم و 

رده باال به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد. 
- جناب آقای مسؤول بفرمایید. 

+ خواهش می کنم شما بفرمایید. 
- نه! منظورم اینه که بفرمایید افتتاح کنید. 

+ من می خوام افتتاح کنم ولی نمیشه. 
- چرا قربان مشکل چیه؟

+ کلنگ ندارم. 
- این افتتاح کلنگی نیست. از راه دور، یه علی برکت اهلل بگید 

افتتاح می شه. 
+کلنگ رو بتونم چشم پوشی کنم از روبان نمی تونم بگذرم. 

- آقا! روبان رو کجا ببندیم؟ نمیشه همینجوری افتتاح کنید بره؟ 
+ می خواهید آبرومون تو جامعه جهانی بره. ندیدی تو نروژ با 

روبان افتتاح کردن. تازه روبانشون از این جدیدا بود. 
- همونی که شبیه لنگ حموم بود؟

+ آره! دیدی چقدر باکالس بود. این اروپایی ها همه چیزشون 
نایس و باکالسه!

- نگران نباشید. االن میگم اکبر حمومی براتون بیاره. 
 + پس من برم یه چرت بزنم هر وقت آماده شد بیدارم کن. 

مرد آن بود که ...
اندر کرامات شرق

شرق ما را که تیترسازی، تیتربازی و تیترنازی یک از هزاران 
خود  ویروس یاب  دستگاه  از  سپاه  گفتند:  اوست،  کرامات 
رونمایی نموده است؛ گفت: سهل است؛ غرب نیز از اعجاز 

تزریق وایتکس در بدن رونمایی نموده است. 
گفتند: بسیج و سپاه روزانه 3 میلیون ماسک تولید می کنند؛ 
گفت: آمریکا و اروپا نیز می توانند روزانه 3 میلیون ماسک از 

محموله های دیگران به سرقت برند و تصاحب کنند. 
گفتند: سپاه ماهواره نظامی نور را به فضا فرستاده و در مدار 
زمین قرار داده است؛ شرق گفت: آفرین! آفرین! احسنت! 
گفتند: بر؟! شرق گفت: بر مدیریت شهری که تصمیم به 

شکایت از سحر قریشی گرفته است؛ همین را تیتر می زنیم!
گفتند: یا شرق! پس ماهواره نور چه؟! گفت: این چنین چیزها 
را چندان قیمتی نیست؛ مرد آن بود که در پای میز مذاکره 
بنشیند و برنخیزد و پای میز بماند و بخسبد و بشنود و در 
برجام در میان خلِق به عالوه یک داد و نستد کند و هیچ 
نخواهد و با غرب در آمیزد و یک لحظه از کدخدای غافل نباشد. 

در آستانه نزدیک شدن به لحظات خوشمزه

کم بخور که گربه شاخت نزنه! 
به گزارش خبرگزاری های ناشناس، شب گذشته و همزمان با 
اولین افطار ماه رمضان، گلمراد فرزند قربان، همسایه دیوار به 

دیوارمان، از فرط پرخوری، راهی بیمارستان شد. 
ایشان که به دلیل دل درد شدید در کوچه داد و هوار کشیده 
و تا آمدن آمبوالنس، همسایه ها را بشدت ذله ساخته بود، 

پیوسته اسم همسرش گلنسا را صدا می زد. 
او روی تخت بیمارستان در پاسخ به خبرنگاری در این رابطه 

گفت:
مادر بچه ها)گلنسا( دستپخت خوبی دارد. دیشب موقع افطار 
ندیدید که چه بو و برنگی راه انداخته بود. از شربت و دمنوش 
و چای گرفته تا دیس پلو و  آش و شله زرد، مجبور شدم به 

هرکدام ناخنکی بزنم. 
در این میان گلنسا، میکروفن را از جلوی دهان شوهر خود ربود 
و گفت: تقصیر شکم شلی خودت است. چقدر گفتم گلمراد! تا 

سحر فرصت داری، ولی گوشت بدهکار نبود!
پزشکان از دل و روده این مرد توده ای به وزن ۷ کیلو و ۸00 
گرم، درآوردند. حال فعلی بیمار خوب است. ولی تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد. 

دمپایی ابری در فضا 
چگونه جمالت را بدون تنش ادا کنیم؟

گفته اند: »با دیالوگ و گفت وگو تنش های حاصل از پرتاب 
ماهواره نظامی را کاهش دهیم«. این اتفاق چطور ممکن است؟!

جمله اصلی: ایران اولین ماهواره نظامی خود را به فضا پرتاب 
کرد.

جمله بدون تنش: ایران یک دمپایی ابری را در کویر لوت به 
سمت یک مارمولک پرتاب کرد. 

جمله اصلی: شناورهای سپاه پاسداران ناوهای آمریکایی و 
ناقض قوانین را محاصره کردند. 

جمله بدون تنش: شناورهای موتور پرایدی سپاه که در حال 
صید خرچنگ بودند برای ناوهای آمریکایی بوق زدند. 

جمله اصلی: سپاه پاسداران پهپاد گلوبال هاوک را بر فراز 
آب های خلیج فارس سرنگون کرد. 

جمله بدون تنش: یکی از تیله های سپاه پاسداران به اشتباه 
به توک بال پهپاد گلوبال هاوک خورده و باعث سرنگونی 

ناخواسته آن شد. 
جمله اصلی: پایگاه نظامی عین االسد توسط سپاه پاسداران 

هدف چندین موشک قرار گرفت. 
توسط  تراکتور  به  آمریکا  نظامیان  نیاز  تنش:  بدون  جمله 
موشک های سپاه پاسداران رفع شد. سپاه هیچ هزینه ای برای 

این خدمت دریافت نکرد. 
جمله اصلی: ایران در حمله گسترده دفاعی به اسرائیل، تل آویو 

و حیفا را با خاک یکسان کرد. 
جمله بدون تنش: ایران با توجه به حق مالکیت)!( صهیونیست ها 
بر مناطق اشغالی، اقدام به خاکبرداری مناطق مسکونی در 

تل آویو و حیفا برای ساخت و ساز بیشتر کرد. 
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داوود افرازی

سردبیر: امین صالحی
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون: مهدی نظری
دبیر فنی:  سیدمحمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym_ir دنبال کنید!

و اینجا به خاطر این حرف ها مسخره می کنن، دستگیر می کنن ... داداش! من ر

ولی من اینجا با همین حرف ها رئیس جمهورم!

پزشکان بدون مغز

شاد شاد
تعطیلی من همیشگی باد چنین

باشم زغم مدرسه آزاد چنین
بر گوشی داغان پدر می خندم 
سامانه شاد، شادی ام داد چنین

زهرا آراسته نیا

الف در غریبی
مانند ماهی، کشتی جنگیش در تور است
تهدید توخالی اگر کرده ست، مجبور است
هی الف در غربت نزن، پیغام هم نفرست

چون پاسخ »قاصد« فقط »نور علی نور« است

زهرا فرقانی

احواالت قرنطینه
قرنطینه مرا درویش تر کرد 
و نیش فقر من را نیش تر کرد
شده منزل برایم قبر و الکل
فشار قبر من را بیشتر کرد

هاجر جان نثار

تهدید ترامپ
وقتی که دوباره کرده ای جنگ هوس
یک بار عمیقا بکش از سینه نفس

تا ضربه مغزی مالیم نشوی
بر یاد بیاور غم صحرای طبس

یاسر پناهی فکور

تعطیالت کرونایی
در خانه نشستیم ز بیم کرونا
مستور ز شیطان رجیم کرونا

یک نیمه مدرسه بدینگونه گذشت
یک هیچ، جلو به نفع تیم کرونا

هاجر جان نثار

محبوبه قائمی

رئیس جمهور هند: 
جفت تون برای ما مقدسین

رئیس جمهور چین:
 حتی ما هم وایتکس نمی خوریم

تیم پزشکی کره شمالی:
اگه اون با این به هوش نیاد، اون 

رو امتحان می کنیم

سخنگوی دولت کره جنوبی:
لطفا با رئیس جمهور »این« کاری 

نداشته باشید

زیباکالم:
منظور ترامپ هیپوکلریت سدیم 

بود. ایرانیا سواد ندارن میگن 
وایتکس

جدول اکران مجازی در هفته ای که گذشت

لمیدن اینترنتی 
با تعطیلی سینماها، لمیدن اینترنتی و. . . یا همان الیو در 
فضای مجازی شدت گرفت که در کمال تعجب با استقبال 
نفسگیر هموطنان روبه رو شد. در اینجا جدولی از پربیننده ترین 

آنها را مشاهده می کنید.
لمیدن اینترنتی و حرف های خاک برسری: این الیو جنجالی 
بین یک خواننده مغز در رفته و یک شاخه )مونث شاخ( در رفته 
به خارج از کشور بود که با همراهی عده کثیری از هموطنان، 

رکورد بیننده در جهان را شکست. 

لمیدن اینترنتی و خوانش شعر: این الیو محل تالقی یک صیاد 
و آهوی پریشان بود که اگر چه قرار بود با ارشاد آهو توسط 
صیاد به پایان برسد، اما صیاد زلف پریشان ندیده، در میانه 

میدان دل از کف بداد و خواندن آغاز کرد. 

لمیدن اینترنتی و گریستن: شاید رمانتیک ترین الیو هفته های 
اخیر، متعلق به یکی از فوتبالیست های محبوب کشور بود که 
در اثنای دیدن یک فیلم رمانتیک تصمیم گرفت لحظات 
پراحساس خود را با طرفداران خود به اشتراک بگذارد. تاکنون 

گزارشی از واکنش داعش به این اقدام منتشر نشده است. 

با  این هفته  یکهویی: کم بازدیدترین الیو  اینترنتی  لمیدن 
شکست کامل در گیشه، اصال قرار نبود الیو باشد ولی شد. 
شخص حاضر در این الیو در حال شانه کردن موهای خود 

گفت: به نظرم داره فیلم می گیره!

سمیه قربانیامین صالحیبهزاد توفیق فرمحمدحسین صادقی


