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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

ممنوعیت واردات لوازم آرایشی برداشته شد
مژده به پژمردگان

هرچند که پژمرده و بیتاب شدی
بی روح و کدر شبیه مرداب شدی
گور پدر فقر و نداری، در عوض 
مشمول پَک مفتِی ُسرخاب شدی

حسن اویسی

سوز سیلی
چاقو و قمه ز هرچه قاتل بخوری
کف گرگی و کلّه از اراذل بخوری

سخت است که در مملکت اسالمی
سیلی ز عصاره  فضائل بخوری

احد ارسالی

ابرقدقد
مستر اَبَرچاخاِن اَبَرُقدُقِد قناس! 

هی جز نزن ندارد اثر عجز و التماس

افتاده ای ز اسب و ز اصِل نداشته!
سر داده ای ز عمِق تهت ناله از هراس

بازنده قمار حکومت! چه خیط و خوار 
از صحنه زود جمع نمودی جل و پالس

بد جور سوختی تو ز تاثیر نیش مار
بیچاره اینَقَدر الکی هی نریز تاس! 

مانند چرخ پنچری افتادی از نفس
تعویض کرده اند تو را با تایر زاپاس

وزیر خارجه عربستان: دست ما 
همواره برای گفت وگو دراز است

از آمریکا بیاموز! 
برای گفت وگو دستم دراز است

و آغوشم برایت باز باز است

کمی از صاحبم خوش عهدی آموز
از آمریکای بی اندازه دلسوز

مرا رقصانده با شمشیر بّران
سپس دوشیده با مهر فراوان

نخود هستم به دنبال کمی آش
مرا در هسته ای راهم دهی کاش

ز دست گاو بودن »ما« و فریاد
حسابم کن میان آدمیزاد

آمریکایی ها در تاریخ ثابت کرده اند به دلیل داشتن 
ثابت  به صورت  جا  یک  دیگری  چیز  هر  یا  انگل 
نمی توانند بنشینند. به همین دلیل هر روز سر از یک 
جای دنیا در می آوردند و بشین و  پاشو و بلبشویی 

راه می انداختند. 
مثال یک بار با خودشان و سرخ پوست های شان، یک بار 
در مکزیک و فیلیپین و ویتنام، بعد در سومالی و 
افغانستان و عراق و... . حاال که به خرفتی و پیری 
را  تحرکات شان  همان  از  بخشی  یک  رسیده اند، 
مجبورند پشت میز مذاکره انجام دهند. با این حال 
هنوز هم نمی توانند یکجا بنشینند و از همان پشت 
میز، هر بار یک بامبول در می آورند. تقصیری هم 

ندارند، چون عادت اجدادی شان است. 

برگه های پاره شده از 
دفترچه خاطرات عراقچی 

عصر آفتابی یک سه شنبه
تفاهم  به  مختلف  چیزهای  پرتاب  از  بعد  باالخره 
رسیدیم. این یک پیروزی بزرگ است. بعد از خشک 
شدن جوهر امضا، متعاقبا تحریم ها برداشته خواهد شد.

پنج سال بعد، غروب همان سه شنبه
پیام  در  زیرکانه  این قدر  نمی شود.  باورم  هم  خودم 
تبریکم به بایدن، از مذاکره  مجدد حرف زدم که دهانش 

بسته شد و پیامی برایم نفرستاد. 

سه شنبه  یک ماه بعد
امروز با جواد قهر کردم؛ قرار نبود او هم پیام تبریک 

بفرستد.

دو هفته بعد از یک ماه
امروز پست ها معلوم شد و تیم بایدن به شکل یه ور 

روی صندلی های خود نشستند.

چهارشنبه  همان هفته
امروز تیم بایدن ور دیگر خود را روی صندلی گذاشتند.

توئیت های عراقچی که متعاقباً منتشر خواهد شد

همش اینقد دیگه مونده
پس از روی کار آمدن بایدن: باالخره صبر ملت ایران جواب داد و 
دشمن دیرینه  ایرانیان سرنگون شد. منتظر جاافتادن تیم بایدن 

می مانیم. پیشاپیش تبریک به ملت صبور ایران.
پس از روی کار آمدن تیم بایدن: باالخره کاخ سفید از دشمنان 
دیرینه  ایرانیان پاک شد و تیم بایدن جا افتاد. منتظر انتصاب 
مقامات کم اهمیت تر کاخ سفید نیز می مانیم. پیشاپیش تبریک 

به ملت بزرگ ایران.
پس از انتصاب کم اهمیت ترین مقامات آمریکا: باالخره امروز آخرین 
انتصاب بایدن هم انجام شد و آبدارخانه  کاخ سفید از آبدارچی 
اختصاصی دشمن دیرینه  ایرانیان پاک شد. دیگر آخرهای انتظارمان 

است. پیشاپیش تبریک به ملت فهیم ایران.
پس از شروع تبلیغات  انتخاباتی ایران: باالخره زمینه  تغییر و روی 
کار آمدن یک رئیس جمهور صلح طلب و زبان دنیا فهم در ایران 

فراهم شده است. پیشاپیش تبریک به ملت غیور ایران.
پس از شکست در انتخابات ایران: ما در یک قدمی پیروزی بودیم. 

واقعا متأسفم ملت عزیز ایران با این رأی تون...

تیم بایدن آماده استقبال 
بایدن :خب بچه ها همه سر جای خودتون قرار گرفتید؟

تیم بایدن: بله قربان.
بایدن: مسؤول نوشتن قرارداد آماده ای، خودکار پررنگ آبی و مداد نرم 

مشکی و خط کش و کاغذ قرارداد رو آماده کن.
- مسؤول تضمین امضا، تا حاال چند بار تمرین کردی که امضات 
شبیه کری باشه؟ بجنب دیگه االن می رسن. اینا فقط امضای کری 

رو تضمین می دونن.
- اونی که قراره در مقابل خودکارهای پرت شده سپر بال بشه یادش 
نره لباس کلفت بپوشه و عینک جوشکاری بزنه تا چشاش کور نشه. 

ضرب خودکارهاشون زیاده.
- مسؤول موز و سیب کجاست؟ موزها رو وسط میز بذار همه شو 

نخورن تو این گرونی.
- کی قراره با وزیرشون قدم بزنه. کفش تن تاک سفارش دادی؟ راه 

طوالنیه پاهات درد می گیره.
- یه نفر هم بذارید کنارشون تا اون جاهایی که تحریم شدن و نمی تونن 

پا بذارن یاد آوری کنه.
- وای چقدر کار ریخته روی سرم االن تیم مذاکره کننده ایرانی می رسن 

هیچ چیز آماده نیست.
بجنبید دیگه تنبال.

- یکی تلفن رو بده من ببینم کجا موندن.
- اصال یکی به ظریف پیام بده تیم ما آماده شده پس چرا نمیان.

نقطه زن کی بودی تو؟!
شهروند

عنابستانی: اشتباه کردم، از مردم و سرباز عذر می خواهم
– دیدی درد نداشت!

صدای اصالحات
کارگر باید ۱۰۰ سال پس انداز کند تا توانایی خرید 

مسکن را داشته باشد؟
– از قدیم گفتن زندگی ۱۰۰ سال اولش سخته!

پشت پرده خاموشی های اخیر چیست؟
– آثار موخره جنبش اتو ۸۸ هست، منتها اینترنت 

عوامل جنبش دایال آپ بوده، االن نتیجه آپلود شده!

کیهان
برجام یک موافقتنامه امنیتی بود و ربطی به تحریم ها 

نداشت
– یعنی کاسبان تحریم همه این مدت اشتباه می زدن؟!

صدها صهیونیس��ت در س��رزمین های اشغالی پس از 
دریافت واکسن، به کرونا مبتال شدند

فایزر:  واکسن  به  خطاب  بالستیک  موشک های   –
نقطه زن کی بودی تو؟!

آرمان ملی
انتظارات سهامداران از رئیس جدید بورس

– لطفا به چیزی دست نزنید!

نزاع بر سر شغل های اینستاگرامی
– از دیگر دستاورد های دولت تدبیر و امید، ایجاد فضای 

کار برابر و استاندارد است. علی برکت اهلل. 

گفت وگو با عراقچی
- آقای عراقچی! اوضاع آمریکا روی عملکرد شما تاثیری داره؟

+ ابداً! بایدن از نظر ما سگ زرد پشمالوی خوشگل و بامزه ایه که برادر 
همون شغال بوگندوی کثیف، یعنی ترامپه. ما کالً نسبت به اینکه کی 

تو آمریکا روی کار میاد بی اعتنا هستیم.
- پس چرا برای بهبود وضع مردم دست به کار نمی شین؟

+ خب منتظریم تیم بایدن کامال در پست های خود قرار بگیرن و دست 
به کار بشن، ما هم متعاقبا دست به آب... ببخشید دست به کار می شیم.

- شما که بهشون بی اعتنا بودید، چی شد پس؟
+ هنوزم بی اعتنا هستیم. ولی باید اونا کامال درست در پست های خود 
قرار بگیرن و دست به کار بشن تا ما بفهمیم دقیقا باید به چی بی اعتنا 

باشیم و بتونیم برای نحوه بی اعتنایی مون برنامه ریزی کنیم.
- حاال نمیشه همینجوری دست به کار شین و بی اعتنا باشین؟

+ به هیچ وجه! تا حاال کی دیدین که این دولت همینجوری و بدون 
برنامه ریزی دست به کار شده باشه؟
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فرزانه صنیعی

محمدرضا رضایی

فرشته پناهی

رئیس جمهور: ما مواد غذایی را به گونه ای گران 
کردیم که کسی متوجه نشد!

تورم رندانه
داد صاحب منصبی از قوم رندان یک خبر

گفت میدانی چرا گشته تورم بی اثر؟
اندک اندک می کنیم اجناس را گاهی گران

تا نفهمد از گرانی ها کسی جز کارگر!

محمد علی کمالی مقدم

مانی
سلی

ل 
االفض

اب

فروغ زال

قیمه رو نریز تو ماستا
با هر شکری که از لبش می ریزد
هی ماست درون قیمه می آمیزد!

با نعره  فیل گرچه بیدار نشد
باشد که به جفتک خران برخیزد!

مهدی امام رضایی

پنجشنبه همان هفته
قالب  از کمی تکان  بعد  امروز کامال جاگیر شده و 
صندلی شده و مطمئنیم که متعاقبا دست به کار 

خواهند شد.

سه شنبه  ماه بعد
باورم نمی شود. ۱۱3 تماس از دست رفته از بایدن، 
2۰۰ ایمیل از کارکنان کاخ سفید، چشم هایم را مالیدم. 
می خواستم به جواد خبر دهم که با صدای زنگ گوشی 

از خواب پریدم. جواد بود او هم خواب مرا دیده بود.

بدون تاریخ
حسی درونم قیلی ویلی می رود که یه تک زنگ به بایدن 
بزنم و سریع شماره اش را پاک کنم که یعنی من نبودم. 

بدون تاریخ
امروز خودکارم را عوض کردم، سیم تلفن دفترم را 
چک کردم. دوباره بسته  اینترنت خریدم. شاید متعاقبا 

تماسی دریافت کنم.

همچنان بدون تاریخ
باز هم با جواد دعوایم شد، خب! فکر من بود که اول 

تک بزنم و بگویم دستم خورد.

این عادت سخیف آمریکایی ها کفر تیم مذاکره 
و خصوصا آقای عراقچی را درآورده است. آقای 
این چند سال مذاکره  عراقچی که هر چه در  
نصیحت شان کرده که از موی بور و خط اتوی کت 
و شلوارتان این بامبول بازی ها  بعید است، اثری 

نداشته و بسیار عصبانی شده است. 
حاال با تغییر رئیس جمهور آمریکا، آقای عراقچی 
فقط یک پیش درخواست دارد و آن هم این است 
که سر جای شان قرار بگیرند. چرا که با ویر و وور 
کردن شان نمی تواند خوب نشانه بگیرد و خودکاری 

که پرتاب می کند خطا می رود. 

تیم بایدن چرا و چگونه باید قرار بگیرند؟  

خر هم خر است گرچه زند نعل آدیداسمستر! سگ و شغال که فرقی نمی کند
همچون زباله هستی و با جارویی خالصآخر میان معرکه جمعت نموده اند

این داغ بر دلت که بگیریم یک تماسچشمت به صفحه تلفن شد سفید و ماند
بگذار دم به کول و برو سوی الس وگاسچخ کرده اند از قفس کاخ چون تو را

پیروزی آخرش همه دربست »واس ماس«! چاهی که کنده ای شده حاال سرای تو

فرزانه زینلی


