
ایران اکنون تحریم بین المللی نیست؛
برجام باعث از بین رفتن آن تحریم ها شد! 

محمد صدر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

طنز
پنجشنبه ۴ دی 1399

وطن امروز     شماره 310۶ 144

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

فهیمه انوری

مهدی سلیمان نژاد

کامران یاری

رساله شیخ برجامی
سوال: همچنان که مستحضرید »امضای کری تضمین 
است« آیا اعتقاد به برجام ۲، ۳ و... با امضاهای بایدن 

و دیگران، شرک محسوب می شود؟
پاسخ: مقلدین توجه داشته باشند که هر کدخدا، مبشر 
و مصدق کدخدای بعد از خویش است. امضاها در طول 

سمیه قربانی

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  سارا رمضانی

دبیر سرویس کارتون:  مهدی نظری
دبیر فنی:   سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

احوال شما!
گفتا سخنی کسی به آواز جلی
از گفته او فتاده در سر کچلی

»برجام نموده برطرف بالمره
تحریم، و مشکالت بین المللی!!«

گفتم که عمو! خوش است احوال شما؟
با اخم دهان گشود و فرمود: بلی... 

سیدمحمدجواد طاهری

دوران تحریم شناسی
1- پِرتَدبیریَن

این دوره به زمان ماقبل دولت تدبیر و امید برمی گردد 
که در این دوره تحریم بود اما ناشی از سوءمدیریت، عدم 

مشورت و ندانستن زبان دنیا بود.

2- ِژنِووئیک
این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. 
البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم، بود اما تنها ناشی از 
»مصارف داخلی در کشور آمریکا« بود هر چند خیلی 

اذیت کرد. 

وقتی همه از محمد صدر یاد می گیرند

از بین رفتن چه آسان... 
روحانی: دالر دیگر گران نیست. رأی آوردن من باعث از بین رفتن 

این نگرانی شد. 
جهانگیری: ِکِره دیگر نایاب نیست. اینکه مردم یادشان بود، باعث از 

بین رفتن قحطی کره شد. 
طبری: دیگر فساد در کشور وجود ندارد. تالش های من باعث ریشه کن 

شدن فساد شد. 
نوبخت: بودجه دیگر وابسته به نفت نیست. نگاه خودکفایانه دولت 

باعث از بین رفتن این وابستگی شد. 
یک سلبریتی که سگش پیدا شده: دیگر در جامعه غم و غصه نیست. 

پیدا شدن پینگیل باعث از بین رفتن ناراحتی مردم شد. 
یک سلبریتی که گربه اش مرده: کی گفته تو جامعه غم و غصه نیست؟ 

اتفاقا مردن مشا باعث از بین رفتن خوشحالی مردم شد. 
وزیر کار: دیگر بیکاری در کشور نیست. دلیل خاصی هم برای از بین 

رفتن بیکاری وجود ندارد، آمار اینطوری گفته، االن حرفیه؟
یک روشنفکر: دیگر در جامعه بی سوادی وجود ندارد و فقط فعالیت های 

روشنفکران و سلبریتی ها باعث از بین رفتن بی سوادی شده. 

یک روز برزخی روزنامه چی

زقوم
روزی یکی از خدایگان تیتر روزنامه را که دست عجیبی در 

تحریف داشت، در خواب دیدند. وضعیت او در عالم برزخ این 
طور بود؛ از بلندگویی صدایی شنیده می شد که می گفت این 

میوه ها را به جهنمیان بدهید »سیب، موز، خیار، زقوم«. ملکه عذاب 
از بین میوه ها زقوم را در کف دست خدایگان تیتر گذاشت. او اعتراض 

کرد که چرا سیب و موز ندادی؟ ملکه عذاب گفت من فقط زقوم را شنیدم. 
خدایگان تیتر نتوانست تحمل کند و با صدای بلندی به محضر خدا شکایت 

کرد. دستور داده شد یک قسمت قبل و بعد از مرگش را از نامه اعمال او play کنند. 
صحنه ای از کودکی او به نمایش درآمد در  حالی که نمرات زیر 10 کارنامه اش را به 

باالی ۲0 اصالح می کرد و از همانجا به او بچه اصالح طلب گفتند. در قسمت دوم؛ 
در برزخ به کسی آدرس درخت گالبی را به جای درخت سیب داده بود. 

خدایگان تیتر با دیدن اعمالش شرمنده شد و یک لیوان آب سر کشید. 
وقتی تمام روحش جوش زد به ملکه عذاب نگاه کرد و او هم شانه هایش 

را باال انداخت و گفت من فقط آب فلز داغ را شنیدم آب میوه نشنیدم. 
از عالمی علت حال وی را جویا شدند؛ گفت برایش حمد بخوانید و 

همه برایش خواندند. البته فقط والالضالینش را شنیدند. 

3- ِمَنقضوئیک
این دوره پیچیده متعلق به دوره بعد از اجرای برجام است که 
تمام تحریم ها به صورت بالمره لغو شد اما با این وجود باز هم 

تحریم بود که ناشی از »نقض غیرفاحش برجام بود«

۴- دونالوییک
این دوران به پس از رئیس جمهوری ترامپ برمی گردد که 
تحریم بود خیلی هم بود و هر چه لعنت هم دارید باید بر سر 

این دوره بفرستید!

5- جولوسن
این دوره از زمان ریاست جمهوری بایدن به اینطرف است که 
یکهو دالر و سکه عقب نشینی کرد. تحریم های موجود در این 

دوره موسوم به »تحریم های غیر بین المللی« بود.

امین شفیعی

کو تحریم؟
می گفت یکی که دیپلماسی دان است:
آن چیز که تحریم نشد ایران است 
او گفته ولی یقین بدان منظورش
ایران زن همسایه پشتیمان است

دست مخملی
رفت با برجام تحریمات بین الَملَملی

شد گره ها باز، با آن دست های مخملی
آنچنان رونق گرفته اقتصاد مملکت

چرخ صنعت شد چنان ماشین مشتی ممدلی

طاهره ابراهیم نژاد

زهرا آراسته نیا

مهدی امام رضایی داوود افرازی

محمدرضا رضایی

#ایران

#برجام

#محمد-صدر

ها
م-

حری
#ت
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تحریف سخنان رهبر انقالب

در روزنامه های حامی دولت

شپلق
حیف نان! حیف پول! حیف ورق!
ییهویی شد دو چشم تو چو وزغ

آنهمه ذوق کردی و افسوس
چه قَدر ضربتی درآمد تق

فکر کردی بریده های طال
می دهد بر دکان تو، رونق!

اعتبار دوباره با تحریف
هست افکار عده ای احمق

خیلی قشنگ
تغییر لغت ها و تعاریف، قشنگ است
توجیه توسل به اراجیف، قشنگ است

تعبیر جدیدی شود از ظالم و مظلوم 
برعکس نمایاندن و توصیف، قشنگ است

وارونه شدن مشکل الینحل ما نیست
تدبیر ورود از ته هر قیف، قشنگ است

هرکس که در آیینه پر از لک شده رویش
اینجا به هنرمندی تحریف، قشنگ است

با ژست طلبکاری و پیچاندن مردم
در رفتن از این بار تکالیف، قشنگ است

این روی زغال است سفیدآب نمالید
آنقدر سیاه است که بی لیف قشنگ است

گفتم که خدا شفای عاجل بدهد!
انگار فتاده توی مغزت خللی!

از شمس توافقات و آن فتح فتوح
جز وعده و امتناع، کو ماحصلی؟!!

اوضاع شما شده چو آن دهقان که
برده به دهان خرس، دست عسلی!

کامی ز عسل گرفت و دستش را خورد!
ایول به خودم! زدم چه زیبا مثلی!

بر سفره برجام دگر نانی نیست
برخیز و برو درب ستاد بغلی!!!!

هم هستند نه در عرض. پس مکلف با اعتقاد و عمل به 
برجام ۲ و ۳ و... نه تنها دچار شرک نشده بلکه اسباب 

تقرب را فراهم کرده. 
سوال: یکی از مریدانت گفته دستاورد برجام »تقریبا 
چه  مومنین  اعتقاد  در  تشکیک  است.  بوده  هیچ« 

حکمی دارد؟
پاسخ: »اگر شاکر نعمت برجام نباشیم، عذاب الهی 

نازل می شود«
سوال: فتوای »مذاکره مجدد با آمریکا دیوانگی است« 
نافی فتوای »برجام یک تمام شد، همه باید برای اجرای 
بیایند« است. حال سوال پیش  برجام ۲ به صحنه 
می آید که آیا فتوای »با آمدن دولت جدید آمریکا 
نباید فرصت سوزی کرد« منسوخ کننده همه فتاوای 

ماقبل تان است؟
پاسخ: بله همه فتاوای ماقبل، ماتحت فتوای جدید 

برجام قرار می گیرند. 

#تحریم-بین-المللی

زهرا نادریان

فرهنگ لغت
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر: قاچاق مواد مخدر 

)شیشه( با صنعت خودروسازی برابری می کند. 

قاچاق: گذشتن از خط، از این ور به آن ور بردن. 
کاری که مسؤوالن گاهی اوقات از آن چشم پوشی 

می کنند، حیطه کاری دختر وزیر

ناباب،  دوست  اثرات  از  زدن،  تفریحی  مخدر:  مواد 
یک بار زدن اشکال ندارد، از نشانه های بچه ننه و 

پاستوریزه نبودن

صنعت: تولیدکننده، چشم ندارد مثل خودش را ببیند. 

برابری: یکسان، آنچه پولش به یک اندازه است گاهی 
اوقات بیشتر هم می شود؛ مخصوصا از نوع شیشه آن

خودرو: )خود/رو( بردو نوع است: باری، سواری
باری: خود انواع مختلف دارد: پراید، نیسان، دوچرخه 

و... 
سواری: گاهی اوقات به باری تبدیل می شود حتی 

بیشتر از باری، جا می گیرد 
اعمال  آن  روی  بر  گرانی  که  شونده، چیزی  گران 
می شود )در این اوضاع بگو روی چی اعمال نمی شه!؟( 

برای تصادف و جریمه شدن ساخته شده است. 

مغز تو، ریز و کله ات گنده
می زند مثل فک دشمن، لق

با دو تا ژست نسبتا خیر
زده ای گند، ماکزیمم! مطلق!

رفته آن آبروی پوشالی
روی پیشانیت نشست عرق

آدرس اشتباه دادی، لیک
گم نشد این وسط َمَسط ها، حق

پوستری منتشر شد و خوابید
مثل چک توی صورتت، شپلق!

90 درصد خریداران درخت کریسمس در 
ایران، مسیحی نیستند! - جراید

حمالت سایبری به ده ها حساب ایمیل 
وزارت خزانه داری آمریکا 

هک و حک
ای وای چگونه پشت هم هک شده اید؟

از ضرب چه کس اینهمه کوچک شده اید

پنتاگون و امنیت، سالمت،... اُه اُه!
سوراخ، شبیه نان سنگک شده اید

ارباب قشنگ و پاک و زیبای جهان!
لک لک لََل لک، دقیق لک لک شده اید

قبال دو سه جا اگر مترسک بودید
حاال متاسفانه دلقک شده اید

بادی زد و تشتی از لب بام افتاد
کی خرد و خمیر، زیر غلتک شده اید؟

بیچاره! دلم نسوخت عمرا! زیرا
مارید که شکل مارمولک شده اید

در دفتر ضایعات تاریخ جهان
با نام ابرعبرتیان حک شده اید!

سوده سالمت


