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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

زهرا آراسته نیا

خونه ندار
خونه نَدار و بچه دار!
زنبیلو بردار و بیار

حراجیه مسکنامون
فقط نداره خریدار

تدبیر آوردیم براتون
دیگه همه برین کنار!

ببین به فکر ملتیم
مسکن داریم قطار قطار

ده تومنش اومد پایین 
بیخود بهونه پس نیار!

یادتونه گفته بودیم
بزک نمیر میاد بهار؟ 

یادبود سالروز 17 دی

کشف تنبالنه
در خاطر رضاشاه روزی سراب افتاد

یکهو نگاهش آنگاه سمت کتاب افتاد
می دید کشف علمی خیلی کالس دارد
تا های کالس گردد از خورد و خواب افتاد

وقت ناهار گفتا پس کو تراز علمی؟
با نعره هایش از سیخ حتی کباب افتاد

افسوس کشف علمی سختی و دردسر داشت
پس جای آن به فکر کشف حجاب افتاد!!

رفیق خوش خط و خال
گفتید اگر بیاید، تحریم می شود ول

بایدن رفیق مان است، حل می شود مسائل

سی سال می شناسیم او را شبیه یک دوست
حاال که او رئیس است، تحریم گشته کنسل

حاال میان مردم، پیچیده شایعاتی
خر هم شبیه آن فیل، بنشسته در مقابل

هر آنچه رشته بودید، مانند پنبه شد رفت
از خاک اگر خالصید، افتاده اید در گل

فیل و خِر سیاست، هر دو زبان نفهمند
فرقی نباشد انگار، مابین آن اراذل

آن مار خوش خط و خال، گر زد به ما گزندی
هرگز گزش نبیند، زانجا دوباره عاقل

دیگر برای مردم، از گفت وگو نگویید
از گفت وگوی با خر جز عرعرش چه حاصل؟

نامه ای برای گرگ
با سالمی گرم بر آن مغز پوک آکبند

چون تراوش کرده از ذهن پر از بادت، چرند

دیده ام الزم به خود، این بار طی نامه ای
حرف ملت را بگویم با توی قداره بند

گرگی و از »بازگشت« و »گفتمان« دم می زنی!
هر که گولت را خوَرد، شوت است مثل گوسفند

»باید« آوردی؟ غلط کردی! تو دوغت را بنوش!
بچه فنچولی بی دست وپای نیم بند!

 
موشک بالستیک است آن! موش بالشتی که نیست!

!hand و eye بِیبی، دیس ایز جیز! به سمتش هم نچرخان

حیف که در نامه عکسم را نمی بینی، بدان
من نگاهت می کنم از پشت آن، با پوزخند

جمله ای می گویم آخر، بعد مرخص می شوم:
»هوی! گلم! خوشگل پسر! خوشتیپ! فکت را ببند!«

فرشته پناهی

فروغ زال

صحنه ای از مذاکرات آینده 
جیک سالیوان گفته »قصد داریم نزاکت را چیز خوبی 

تلقی کنیم اما نزاکت ابزار سیاست خارجی نیست«.
بدعهدی  می شد  فقط  مذاکره  در  قبال  آخ جان. 
آمریکایی ها را به جهانیان ثابت کرد. اما حاال یک بهانه 
دیگر هم جور شد و این بار می توانیم برویم مذاکره تا 
جهانیان را متوجه بی تربیتی آنها کنیم و آبروی شان را 
ببریم. فلذا مشاهده صحنه های زیر در تیم مذاکره کننده 

بایدن دور از انتظار نیست:
- فحش گذاشتیم هر کی بالستیکش رو تعطیل نکنه!

+ هیچ وقت برای یک ایرانی فحش نذار. 
- شما ساکت! تو اون شهرای موشکیتون! 

+ آقاااااا نزاکت رو رعایت کن خبرنگار نشسته ها!
- حاال نزاکت که ابزار سیاست خارجی نیست ولی 
منظورم این بود که تو شهرای موشکیتون باید بتن 

بریزید. 
+ )نفس راحت( زودتر بگو خب... ترسیدیم. 

- می ریزید دیگه؟
+ )با جدیت( باشه ولی اگه یه بار دیگه حرف زشت 
بزنین، فقط خودکار پرت نمی کنیم... خودکارو می ذاریم 

الی انگشتاتون!

تفأل به گنجینه نظامی
پیرو سخنان اخیر مشاور امنیت ملی بایدن، یکی از تحلیلگراِن 
بنام در حوزه سیاست، تفألی به گنجینه حضرت نظامی زده اند 

که با هم می شنویم. 

اگر با من نبودش هیچ میلی
چرا جام مرا بشکست لیلی

این بدقلقی های جناب بایدن نشان می دهد دل در گرو همان 
آشنای قدیمی دارد چون اگر میلی وجود نداشته باشد چرا باید 
جام مجنون شکسته شود، جام هم به همان برجام اشاره دارد 
که حضرت نظامی یقینا برای رعایت وزن، آن را تخلیص نمودند. 
آقای بایدن ابتدا موافقت خود را با بتن ریزی در مراکز هسته ای 

اعالم کردند، حاال هم که محدودیت موشک های بالستیک... 
االن دیگر بایدن در مقام یک معشوق و محبوبی است که فقط 
باید نازش را کشید و به دلش راه آمد تا او را پای سفره عقد 
قراردادهای پرسود دیگر نشاند. هر مسؤولی نازکش تر در مدیریت 

روابط بین الملل موفق تر. 

#مذاکره

صنم یاوری

فهیمه انوری

ریحانه یوسفی

احتکار آالینده ها
و جای خالی کرسنت

دی اکسید گوگرد موجود در هوای تهران حتی 
بوی  آنفلوآنزا،  کرونا،  معلق،  ذرات  مجموع  از 
سیرترشی و رایحه کارگاه های بازیافت کهریزک 
که رئیس جمهور محبوب را هم مکدر نموده بود، 
بیشتر شده و رسما مسخره اش را درآورده است. 
عیسی کالنتری به عنوان یکی از متولیان پیگیری 
قضیه گفته »مازوت به خاطر تحریم در داخل 
نیروگاه ها به جای  لذا داده اند  کشور دپو شده. 

گاز، بسوزانند«.
یک مقام آگاه در صنعت نفت هم در یک تو دهنی 
درمیاری  کجا  از  رو  اینا  »آقا  پرسید:  آشکار 

می بافی؟«
عیسی کالنتری هم گفت: »عمویی! تو اون موقع 
که من درباره امام خمینی ... گفتم، کجا بودی؟«

طرف رویَش کم شد. 

پژوهشی بر پدیده
خودآزاری اجتماعی و

تیغدارپنداری دستاورد های ملی 
با مقایسه باورپذیری متخصصان و
نظریه پردازان ایرانِی قبل و بعد 

چکیده
آنچه مسلم است ظهور و بروز پدیده خودآزاری )masochism( اجتماعی در 
اظهارات عده ای از ایرانیان پیرامون دستاورد های ملی است. در این پژوهش از 
روش پیمایشی- همبستگی استفاده شده و جامعه آماري شامل »َدمِ دست ترین 
متخصصان )specialists( و نظریه پردازان )teorists( ایرانی« و نمونه پژوهش 
با استفاده از فرمول کوکران روی » همان ها« برآورده شده است. نمونه گیري 
تحقیق به روش نمونه گیري خوشه اي مرحله اي بوده و داده ها از طریق پرسشنامه 
گردآوري شده است. براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی 
بین میزان  نتایج نشان داد:  استفاده گردید.  پیرسون و رگرسیون چندگانه 
باورپذیری جامعه نمونه نسبت به آیا می دانیدهای قبل و باورپذیری دستاوردهای 
جدید رابطه ای وجود دارد. همچنین علت باورناپذیری دستاوردهای جدید با تکیه 
بر نتایج دیدگاه ها به واکسن کرونای ساخت ایران در این پژوهش شناخته شد. 

واژگان کلیدی: باورپذیری- خریت - تجسم واقعی خر - خود کلمه خر که میگن 
تویی - دستاورد های تیغدار
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#موشک-های-بالستیک

سمیرا قره داغی

فرزانه صنیعی

بیژن زنگنه هم بعد از 100 سال وزارت، سوزاندن 
انداخته  مردم  خود  گردن  را  مازوت 
آقای  به توصیه های  و گفته: »وقتی 
ایمنی توجه نمی کنید و الی پنجره 

با  زمستان  سیاه  سر  و  می گذارید  باز  را 
تیشرت توی خانه می چرخید و گاز هدر می رود و 
نمی دهید ما بسپریم به کرسنت، خب کم می آید. 
مجبوریم کمبود سوخت نیروگاه های برق را با 

مازوت جبران کنیم و اینجوری می شود«.
که  درآمد  هم  نفت  صنعت  دیگر  کارشناس 
»المصب ها! االن اصال به دستور ستاد کرونا در 
کالنشهرها مازوت مصرف نمی شود. بگردید ببینید 
گیر کار کجاست و اصال مگر بار اول تان است که 
تهران را دود برداشته؟« بعد خودش هم به خاطر 
استنشاق بیش از حد مجاز هوای تهران نفس کم 

آورد، افتاد مرد.

محمدعلی کمالی مقدم
ناصر جوادی

مهران محمدپوران

بدو بدو بهار اومد
کمبزه اومد با خیار

اگه که خونه دار نشی
مقصری و بی بخار

خونه ندار و بچه دار! 
بدو که سر اومد انتظار

پس چرا هیچ کس نمیاد؟!
آهای هوار آهای هوار!!

رئیس اتحادیه امالک:
فروشندگان مسکن متری 1۰ میلیون تخفیف 

می دهند، کسی نمی خرد!

واکسن  دوز  هزار   15۰ اهدای 
آمریکایی از گروهی تحت عنوان 

»خیرین خارج از کشور«!

مقدمه 
اظهارات متخصصان زبده در سالن تخصصی »عروس 
»صف  در  حاضر  نظریه پردازان  همچنین  و  خلیج« 
در  موجود  بی رنگ  سفید  مایع  پیرامون  خودپرداز«، 
شیشه های پنی سیلین، به عنوان واکسن کرونای ساخت 
ایران، موجب شد در پژوهشی به میزان باورپذیری ۲ 

نوشته زیر توسط جامعه نمونه، بپردازیم. 

مطلب اول 
 آیا می دانید:

- اولین مردمانی که به کروی شکل بودن زمین پي 
بردند ساسانیان بودند. 

- نخستین مردمانی که ترکیب پنیر و خیار و گوجه را 
کشف کردند هخامنشیان بودند.

- اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایرانیان 
بودند و کریستف کلمب بر اثر خواندن کتاب های ایرانی 

که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتاد.

مطلب دوم 
- دستیابی ایران به فناوری و دانش کامل چرخه سوخت 

هسته ای و قرار گرفتن در ردیف 5 کشور برتر جهان

    
نتیجه گیری

براساس یافته های به دست آمده در این پژوهش مطالعات 
میدانی روی دستاورد های جدید ملی صورت گرفت. بنا 
بر تحقیقات صورت گرفته این دستاورد ها دارای تیغ های 
به  بودندکه  خود  بر سطح  میکروسکوپی   )Thorn(
محض تماس با آنها »باورناپذیری« )Incredible( را 

ایجاد می کنند. 

کشورهای  سایر  با  همزمان  ایران  موفقیت آمیز  ورود   -
پیشرفته به عرصه علوم جدید مانند: نانو تکنولوژی که رتبه 
هفتم جهانی را به خود اختصاص داده و سایر علوم جدید 
از جمله لیزر، میکرو الکترونیک، ورود به علم ساخت روبات 

و توسعه سخت افزاری و ساخت ابررایانه 
بنیادین،  سلول های  کشت  دانش  به  ایران  دستیابی   -
قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان 

بیماری های چشمی
-ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین )شخصی و 
عمومی( و پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق 

که برای نخستین بار در تاریخ کشور رخ داد. 
- نخستین واکسن کرونا که از سوی محققان ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( تولید شده، وارد مرحله تست انسانی شد. 

یافته ها 
نتایج باور پذیری گروه نمونه نسبت به ۲ مطلب باال طبق 

جدول زیر به دست آمد:
 

انحراف استانداردمیانگین باورپذیریمتغیرها

Send to all groupta chesheshon daradنوشته اول

maket hastankhob malomeنوشته دوم

می بیند اشک از چشمانش سرازیر شده و بدو بدو با تصویر آهسته به سمت 
او می دود و در حالی که می خواهد او را در آغوش بگیرد فیلم قطع می شود 

)به دلیل رعایت شئونات(.
فیلم بازگشت به برجام بعد از بازگشت زورو و بازگشت شرلوک هولمز 

و بازگشت بتمن، بهترین بازگشت پیش بینی شده در هالیوود می باشد. 

گفتمان بالستیک! 
دنیای فردا و حتی امروز دنیای گفتمان است. 
دوره موشک های بالستیک،کوتاه برد، زمین به 
هوا و هوا به زمین گذشته. االن بهترین فرصت 
است که موشک ها را بالگردان برجام کنیم 
و خودمان را از شر این ادوات ضدگفتمانی 
خالص کنیم. شاید عده ای این وسط بگویند 
نابودی  از  بعد  و  کرد  بدعهدی  آمریکا  اگر 
بالستیک های مان، خیال بدی به سرش زد 

چه کنیم؟
اوال آمریکا اگر این کار را بکند دستش پیش 
دنیاست  دنیا  تا  و  شد  خواهد  رو  جهانیان 
خجل خواهد بود. حاال خجل هم نشد یکم 
شرمنده که می شود. دوما گفتمان هم آنقدر 
سیب زمینی نیست که در خودش هیچ ابزار 
بازدارنده ای نداشته باشد. نفرین و فحش را 
برای همین روزها گذاشته اند دیگر. ما باید 
سراغ  به  بالستیک  موشک  تولید  جای  به 
تقویت گفتمان بالستیک برویم و تا می توانیم 
فحش های چیزدار و آبدار یاد بگیریم. هر وقت 
آمریکا خواست به ما حمله کند ما هم فحش 

می دهیم و در می رویم!

بازگشتی که اشک همه را در آورد
فیلم سینمایی »بازگشت به برجام« در سینماهای هالیوود روی پرده سینما رفت. 
این فیلم که روایتگر بازگشت پیروزمندانه یک قهرمان به برجام است توانسته 

تاکنون رضایت بسیاری از منتقدان را به خود جلب کند.
ماجرا از آنجا شروع می شود که جو پس از سال ها دوری از برجام و پس از 
تحمل رنج های فراوان که به همراه هاچ زنبور عسل متحمل شده اند برجام 

را پیدا کرده و به آغوش او بازمی گردد. 
این فیلم که اشک همه را در آورده بود توانست بعد از فیلم های هندی آمیتا 

باچان عنوان گریه دارترین فیلم جهان را از آن خود کند. 
در بخشی از فیلم می بینیم که جو وقتی برجام را در دستان دیپلمات ها 

برای بازگشت به برجام باید درباره 
برنامه موشک های بالستیک ایران مذاکره شود


