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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

سفرهای ایام الکرونا
گفتم: »نرو! وضع، َدرهم و داغان است«

گفتی که: »بیشین بینیم! کووید چاخان است«
مستر َدَدری! برو که از ما گفتن؛

»این راه که می روی به قبرستان است«

فهیمه انوری

سوده سالمت

کاردرست
توئیتر! کار تو خیلی درست است
غبار فتنه ها را زود شسته ست
نداری توی وراجی توقف  

ولی گاهی ادب درس نخست است
اگر در آمریکا شد اغتشاشی

کسی حرفی از آن در تو نجسته ست
رئیس کل کشور بی رسانه

زمین خورده، گدای چند پُست است
حقیقت، گفت وگو، چرت است دیگر
بدون امنیت هر چیز سست است

تو سانسور کن که آزادی همین است
یقینا این شکستت هم درست است

تیشه به ریشه
گرچه من ریشه و کووید شبیه تیشه ست

از قرنطینه مخم هنگ دلم هم ریش است

ای پرستار مرا درک کن و زخم زبان
به من خسته نزن، در دل من تشویش است

بیشتر می شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده ام پس چه غمی از نیش است

صاحبان قَدر صنعت موسیقی و فان
همه جمع اند و خوشی تا لب و بیش از بیش است

نه! دوباره نزنی زخم زبان بر این حرف
که چنین زخم زبان دور ز نواندیش است

تو خودت هم شده ای بیشتر از من غمگین
پس بیا؛ چون کرونا با پدر من خویش است

مقصدم ساحل دریاست عزیزم چاره
جهت رفع چنین غصه و ماتم کیش است

حافظه خرماهی
دوش گوترش بکشید از ته عمقش آهی
گفت: »با عرض تاسف دهم این آگاهی:

چک عضویت ایران نشده پاس و لذا
حق رأیش بشود باطل از این کوتاهی«

ای که در هوش عقب مانده ای از جلبک ها
وه که در حافظه ای هم رده  َخرماهی!

یادتان رفته که با طرح عمو سام پلید
بنمودید همه متفقاً همراهی؟!

پول ها یک شبه مسدود و تجارت تحریم
گشت با تهمت بی اصل و اساس و واهی!

حال پول خودتان مانده و این قصه شده است
نقل سنگی که بینداخت ُخلی در چاهی!

چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می خواهی

حال که رو زده ای روی تو را می گیریم!
گور بابای ضرر، این دو سه تا پنجاهی!

پنیر تبریز
در سس موشکی 

نامه دبیرکل سازمان ملل به دفتر 
حافظ منافع ایران 

از دبیر کل سازمان ملل متحد
به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا

سالم
به استحضار می رساند به دلیل پرداخت 
نشدن حق عضویت ایران در سازمان ملل، 
نه تنها مجبوریم آرای ایران را به رسمیت 
ابراز  جهت  گزینه هایی  بلکه  نشناسیم 

نگرانی در دستور کار داریم: 
- عوض شدن جای شیر آب سرد و گرم 

در برخی سرویس های بهداشتی
- سوراخ سوراخ بودن پنیر تبریز و شبهه 

غبن در معامله این پنیر
- راحت باز نشدن در سس موشکی دلپذیر

رب گوجه   از  بازشو  آسان  در  حذف   -
چین چین

پراید پس  دینام  تسمه  - صدای سوت 
از تعویض

- کیفیت کم باد آپاراتی ها در ایران
- خواب آلودگی رانندگان ایرانی در جاده و 

به خطر انداختن جان خود و بقیه
لطفا هر چه سریع تر نسبت به پرداخت این 
مبلغ اقدام شود، اگرنه مسوولیت همه ابراز 
نگرانی ها و تحریم های احتمالی پس از آن 

بر عهده دولت ایران خواهد بود.

تحریم برای تقلب 
دالیل سازمان ملل

- بررسی های سازمان نشان می دهد جایی که آمریکا 
حق رأی دارد خیلی مسخره است ایران هم حق رأی 
داشته باشد، این یعنی مسخره کردن دموکراسی، چیزه، 
اصال اگر ما اجازه دهیم ایران رأی دهد یعنی دموکراسی 
را به سخره گرفته ایم، کشوری که در انتخاباتش تقلب 

می کند )البته نه هر کشوری( حق ندارد رأی دهد. 
- طبق بررسی ها، ایران تا به حال چندین بار موقع رأی 
دادن به کشورهای بغل دستی اش خودکار با جوهر محو 
شونده داده، پنج بار فنجان چای اش را روی برگه  رأی 
کشور کنار دستش ریخته، دو مورد قاپیدن برگه  رأی 
آمریکا و ساخت موشک داشته و یک بار هم دِم در، در 
کیفش چند برگه  رأی دیگر کشورها پیدا شده است.

- طبق بررسی های سازمان، ایران در چند سال اخیر 
نه تنها بدهی های خودش را نداده بلکه سعی در گرفتن 
بدهی های دیگر کشورها به خودش را داشته است. 
پولش دست کشور  روز  دو  نمی گذارد  که  کشوری 
دوست و هم نوعش باشد و با وقاحت پولش را طلب 
می کند، چطور می تواند رأیش را با او در یک صندوق 
بیندازد؟ همان بهتر که رأی ندهد. جهان این دوست 

نداشتِن هم نوع را بر نمی تابد.

افزایش واردات دسته بیل 
ریزش  و  آتش سوزی  سانحه  سالگرد  به  نزدیک شدن  با 
ساختمان پالسکو مسوولین جهت جلوگیری از تکرار این 
حوادث ناگوار در ۱۰۰۰ ساختمان فرسوده در تهران، از 

برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود رونمایی کردند:

۱.  افزایش استخدام آتش نشان خبره در سال جاری
2.  اهدای کپسول آتش نشانی بزرگ به مدیریت ساختمان ها

3.  اعطای تسهیالت خرید شیلنگ و سطل آب به مالکان 
محترم ) مالکانی که شیلنگ شان زیر ۵ متر است در اولویت 

دریافت می باشند.(
4. اختصاص ارز دولتی جهت افزایش واردات دسته بیل

کردن  عریض  جهت  تهران  شهرداری  از  حمایت    .۵
تسهیل  و  فرسوده  به ساختمان های  منتهی  خیابان های 

عبور ماشین آتش نشانی
ساختمان های  در  ریزش  و  آتش سوزی  مانور  اجرای   .6

فرسوده هر شش ماه یک بار
7. اعطای تسهیالت خرید نیمکت جهت پناه گرفتن هنگام 

ریزش ساختمان
این  سکنه   برای  سوختگی  پماد  بیمه ای  پوشش   .8

ساختمان ها در داروخانه های سراسر کشور

جدول هزینه کرد
حق عضویت سازمان 

احتماال شما هم می پرسید سازمان ملل 6۰ 
میلیون دالر حق عضویت ایران را می خواهد 
ذیال  روشنگری  و  شفافیت  جهت  چه کار؟ 
بودجه  این  هزینه کرد  نحوه  از  ردیف هایی 

حضورتان تقدیم می گردد:

قبض آب و برق دفتر نمایندگی ایران )غیر یارانه ای(: ۵۰۰ هزار
حقوق و مزایای کارمندان سازمان: ۵ میلیون

حق ابراز نگرانی آنتونیو گوترش )هر بار در هفته(: 2 میلیون
عوارض تردد ظریف )به ازای هر پنجاه متر خارج از محدوده(: ۱ میلیون

گردگیری سالح های نیروهای حافظ صلح سازمان: 4 میلیون
قسط لباس مالنیا: ۱ میلیون

خرید جوهرنمک و بوگیر برای سرویس های بهداشتی: ۵۰۰ هزار
هزینه تایپ و تدوین سند 2۰3۰ برای ملل بدبخت بیچاره: 4 میلیون

هزینه استخدام نگهبان برای جلوگیری از حمله مردم: 4 میلیون
مخارج نگهداری منشور کورش: 2 میلیون

شهریه کالس نقاشی نتانیاهو: 3 میلیون

خالصه! پول اینا رو بدین. آخر ساله. الهی شرمنده زن و بچه نشین.

محمد کوره پز

انشای نوه  آنتونیو گوترش

می خواهید در آینده چه کاره شوید؟
خانم اجازه! من می خواهم ایران شوم چون  با اینکه پدربزرگ با آن ها بد است و ناهارش را در آمریکا، 
شامش را در انگلیس و ساالدش را با سس زیاد در خانه  می خورد و همه  گوجه های بشقاب من را 

هم ِکش می رود، باز هم نماینده ای از خودشان به سازمان پدربزرگ فرستاده اند.
با اینکه دیده اند پدربزرگ، موقع محروم کردن ایران و دزدیدن پول هایش، چشم می گذارد تا بقیه 
قایم شوند، باز هم میکروفنی که پدربزرگ دستکاری کرده را روشن می کنند و حرف شان را می زنند. 
آنها با سماجت رای شان را می نویسند و می دهند و با اینکه پدربزرگ جلوی چشم خودشان برگه را 
می جود، زبان درآورده، برگه ای از جیب شان در می آورند و می گویند: اون کپی بود اصلش اینجاست!

با اینکه می دانند پدربزرگ ایران را بی حقوق بشر خوانده ولی عربستان را از فهرست کودک کشان 
حذف کرده و با اسرائیل دست و روبوسی می کند، هر روز به موقع سر کار می روند تا مخالفت  کنند. 
در حالی که پدربزرگ به زور با دمپایی مادربزرگ ساعت یازده بلند شده، صبحانه می خورد و موقع 
ِکش رفتن گوجه های لقمه نان و پنیر من می گوید بریم سازمان چیکار کنیم، کسی که چیزی رو 

نقض نکرده به جز ایران. 
آنها به رفتارهای بد پدربزرگ محل نمی گذارند و همش اعتراض می کنند. 
خانم اجازه! من می خواهم مثل ایران شوم و اعتراض کنم و گوجه بخورم.

وقتی دبیرکل هم بلد است حرف بزند
در پی این اظهارنظِر دبیرکّل سازمان ملل موجی از حیرت و تعّجب 
جهانیان را دربر گرفت. البته جهانیان از محتوای این اظهارنظر در 
حیرت فرو نرفتند، بلکه از این که فهمیده اند دبیرکّل سازمان ملل غیر 
از ابراز نگرانی، حرف های دیگری هم می تواند بزند، فرو رفتند. بسیاری 
از کارشناسان سیاسی معتقدند حرف زدن دبیرکّل می تواند معادالت 
جهانی را دگرگون کند و الزم است مسووالن فکری برای این معضل 

بزرگ کنند.
در پی این حادثه  عجیب بازارهای بورس سرتاسر جهان دچار ریزش های 
سنگین شده اند و سایه  ترس بر سر سهامداران سایه افکنده است، 
البته سهامداران بورس ایران که از شش ماه پیش غیر از رنگ قرمز 
چیزی ندیده اند، بی حس شده  و نسبت به این حادثه واکنش خاّصی 

نشان ندادند. 
همچنین در پایتخت آمریکا هزاران نیروی نظامی و انتظامی برای مقابله 
با تجّمعات مردم حیرت زده به حالت آماده باش درآمده اند. گفتنی است 

کارشناسان سیاسی معتقدند: »خدا به خیر کند«.

#ایران

#حق
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فرزانه صنیعی
محمدرضا رضایی

مریم محمودی

مهدی امام رضایی

ظرفیت هتل های کیش
تکمیل است - جراید

گرگ و میش
گرِگ کرونا برای برخی میش است

نوش است گهی و گاه همچون نیش است

با خوب ژنان کار ندارد کرونا
این درد به جان ضعفا سیریش است 

رامیده و تربیت شده است انگاری
مهماِن مدام کلبه درویش است

گرم صله رحم شده با آنان
گویا ز هزار نسل، قوم و خویش است

 داِم کرونا میان دنیا پهن است
جایی که نگشته پای او وا، کیش است!

شاید ز هتل های گران بیزار است
از بس که فهیم و خوب و دوراندیش است!

فرشته پناهی

با تو ام!
ای آنکه بودی یک غذای خوابگاهی
حاال برای خود شدی چون پادشاهی
از لطف آهن قیمتت رفته است باال

هان با توام با شخص تو کنسرو ماهی!

سارا رمضانی

اباالفضل سلیمانی

پیامک دبیرکل سازمان ملل
به کشورهای عضو

مشترک گرامی!
با پرداخت به موقع حق عضویت، هدایا و کمک های نقدی خود به 
صندوق سازمان، عالوه بر دریافت جایزه  خوش حسابی، عضو باشگاه 
مشتریان سازمان ملل شوید و از جوایز ارزشمند آن استفاده کنید. 

ضمنا شیرینی بچه ها یادتون نره.
مزایای عضویت در باشگاه مشتریان سازمان ملل:

بخشودگی حرکت های تروریستی 
حذف نام از فهرست کشتار کودکان 

معافیت از ابراز نگرانی در صورت انجام جنایت جنگی

همچنین هر ماه از میان اعضایی که بیشترین امتیاز را دارند، به قید 
قرعه یک عضو انتخاب شده و به عنوان جایزه، از کمک های سخاوتمندانه 

عربستان به کودکان یمن تقدیر و تشکر به عمل می آید.


