
فرزانه زینلی

ارسالی از  برانداز
جاریست به جای اشک، خون از دیده

استاد عزادار سگش گردیده
در مجلس او تاج گل ارسال کنید
گلچین زمان عجب گلی را چیده

حسن اویسی

ارسالی از  بن سلمان
هم درد تو ام از ته قلبم شب و روز

چون رفته ز دست یاوری خوش پک و پوز
مرده سگ تو، غم عظیمی است ولی
یک گاو ته طویله ات مانده هنوز!

مهدی امام رضایی

ارسالی از ملکه الیزابت
بایدن، ننه! گوییا عزاداری تو

دلخسته و بی حال و بسی زاری تو
من در غم چارلزم، تو در سوگ سگت 

مثل من بینوا وفاداری تو

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

* جای ملت درخت گذاشتند
شد:  مدعی  دی بی سی پرشین  خبرگزاری 
صداوسیمای ایران در تصاویر منتشر شده از 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، 
از فناوری فوتوشاپ و پرده سبز استفاده کرده 
است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه 
گفت: همه مردم درخت بودند. این رسانه به 
انتقادات مردم مبنی بر ماسک داشتن افراد 

در صف رای پاسخی نداد.

* حق با ماست
در ایالت خارج مردم به همدیگر حمله کردند و یکدیگر 
را دریدند.  موافقان نظام دیکتاتوری صبح جمعه پای 
و جان برکفان  رای سفارت حاضر شدند  صندوق های 
ملت، دلسوزان قاتل منسوب به منافقین و یاران رجوی 
فقید، به آنها حمله نمودند. این عزیزان که از ارشاد لسانی 
هموطنان شان ناامید شدند، بار دیگر به طبع خشن خود 
برگشتند و با تاسی از نیاکان شان، پوست از سر میوه های 
فصل کندند و به سر رای دهندگان کوفتند. هنوز اطالعات 
دقیقی از مجروحان احتمالی واقعه در دسترس نیست.

سرخط اخبار خارج آباد

انتخابات ریاست جمهوری ایران
آزاد و عادالنه نبود!

وزیر خارجه آمریکا

طنز
پنجشنبه 3 تیر 1۴۰۰

وطن امروز     شماره 32۴1

محمدحسین صادقی

رضا حسین پور

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

گاهی گلوله بودم و گاهی مشت
باید تو را به شکل قشنگی کشت

رأیی دهم که ای پشه  موذی
له باشی از همین اثر انگشت! 

سوده سالمت

در و دیوار را کردی بهانه 
پینوکیو تراشیدی شبانه

که مردم پای صندوق ها نیایند
شتر در خواب بیند پنبه دانه

الهه جاودانی

آتش به تالش شب و روزش زده شد
سدی به سر راه نفوذش زده شد
بند دلش از فشار انگشت گسست

آخیش! دوباره سخت پوزش زده شد!!

فرشته پناهی

انتخابات تویی
بقیه اداتو در میارن ...

خبرنگار: انتخابات آزاد و عادالنه از نظر شما چیه؟
وزارت امور خارجه  آمریکا: انتخاباتی که در اون نخبگان برای 

اداره  مملکت در راستای منافع ملّی تصمیم بگیرن.
خبرنگار: خب مثاًل مثل کجا؟

وزارت خارجه  آمریکا: مثل عربستان.
خبرنگار: وات؟! اونجا شما صندوق انتخابات نشون شون بدی، 

همه جیغ می کشن و فرار می کنن.
وزارت امور خارجه  آمریکا: انتخاباتی که برای عربستان برگزار 

میشه، نیاز به صندوق نداره، یه مدل دیگه ست.
خبرنگار: چجوریه؟

وزارت امور خارجه  آمریکا: طبق تعریفی که از انتخابات آزاد 
و عادالنه ارائه کردم، گروهی از نخبگان مثل رئیس جمهور 
آمریکا، ملکه  انگلیس و سایر افرادی که الزم نیست اسم شون 
رو بیارم، برای اداره  مملکت عربستان تصمیم گرفتن که آل 

سعود در اونجا سلطنت کنه.
خبرنگار: خب این کجاش در راستای منافع ملّی عربستانه؟

وزارت امور خارجه  آمریکا: منظور من از منافع ملّی، منافع 
ملّی آمریکاست که تأمین بشه، منافع ملّی بقیه  جاها به ما 

ربطی نداره.
خبرنگار: اوکی، کامالً فهمیدم.

محمدرضا رضایی

تو خوبی!
باشه تو بگو نبوده خوبی اصال

هرچی تو بگی جناب واال دشمن
این رأیای ما نشون آزادی نیست

آزاد فقط جرج فلویده قطعا!

شرمنده!
بگذر اگر انتخاب آزاد نبود
ایرانی اگر قابل ارشاد نبود

شرمنده  تو، اگر که در کشور ما
رأیی که کند دل تو را شاد نبود

طاهره ابراهیم نژاد

مصاحبه با وزارت خارجه آمریکا 

از ترم بعد

بایدن عزادار سگش شد! ـ جراید

محمد کوره پز
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

+ سالم. لطفا بفرمایید چرا وزارت خارجه آمریکا 
این موضع رو گرفته؟

یه  به وزارت جنگ گفتیم  اولش  - راستش 
تکونی بخوره. فحش داد قطع کرد.

+ نه ببینید وزارتخونه اش مهم نیست...
- واال منم همینو میگم. حتی به وزارت راه هم رو 
انداختیم یه راهی واسه نابودی ایران پیدا کنه، نشد.
+ توجه بفرمایید. من هدف کار رو دارم میگم...

- آی قربون دهنت! کاش وزیر خزانه داری اندازه 
شما شعور داشت چهارتا تحریم کمرشکن دیگه 

پیدا می کرد.

+ عزیز من! با شخص کار نداریم...
- خب ما هم نداریم. اصال سیدعبدالناصر جلیلی 

میرقائد رای بیاره یا هرکی، دعوا سرجاشه.
+ آقای محترم! من دارم موضع شما رو میگم.

- همینه که هست. مثل عربستان انتخابات آزاد 
بذارین که موضع مون عوض بشه.

+ اصال بی خیال! میگم برای ایرانی ها پیغامی 
چیزی ندارین؟

- نخیر. با اون انتخاب شون! بگید وزارت خارجه 
آمریکا دیگه دوست تون نداره!

زهرا آراسته نیا
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اثر جنس 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران گفت: ما خوبیم! 
وی همچنین اظهار داشت: این انتخابات هم کارخودشونه 

اگرنه نمی  انداختنش صبح جمعه!
رئیس اتحادیه تاکسی رانان ضمن شکایت از این مقام ناآگاه 
به علت عدم رعایت حق کپی گفت: معلومه که کار خودشونه! 
پ ن پ، یکی دیگه بیاد براشون انتخابات برگزار کنه! اینم 

ما باید تحلیل کنیم؟
رئیس ستاد مبارزه با ساقی های جنس قاطی دار نیز ضمن 
ابراز تأسف از این میزان ناخالصی در جنس سخنگو هشدار 
داد کارکنان وزارت خارجه آمریکا به هیچ عنوان از موتوری 
جنس نخریده و فقط مواد دارای هولوگرام را مصرف کنند، 

خصوصا قبل از سخنرانی!
پلیس آمریکا که دستش به تمرین بوکس با معترضان بند بود 

واکنشی جز الیک نشان نداد.

فرشته موسوی نازنین اسماعیل زاده

صامره حبیبی

آقای روحانی: دولت از امروز در کنار
رئیس جمهور آینده است - جراید

دولت قبل 
مشغول کسب و کار شد اما از امروز
کم های او بسیار شد اما از امروز

گفته کلید نو برای ما بسازند
از معرفت سرشار شد اما از امروز

هم ریش خود را رنگ زد هم مردمش را
آماده ایثار شد اما از امروز

تازه به گوشش خورده درد مملکت چیست
بیننده اخبار شد... اما از امروز

حاال که آمد دولتی مسؤول، آگاه
از قیمت بازار شد اما از امروز

آن رانت های گل درشت باغ دیروز
در چشم هایش خار شد اما از امروز

خدمت به مردم بود تا دیروز تعطیل
خدمت به خلق اجبار شد اما از امروز

چشم بد از خوشحالی ملت شود دور
به به طرف بیدار شد اما از امروز

دیر است آقای رئیس دولت قبل...

انتخابات متمدن 
برای برگزاری هر چه بهتِر انتخابات ریاست جمهوری 

در آمریکا چه کنیم؟ 

1.  از بین نامزد های گوناگون، نامزد اصلح را انتخاب 
کنیم)متاسفانه این مرحله برای مردم آمریکا قفل است، 
چرا که فرصت تبلیغات و مناظره به صورت کامال اتفاقی 
فقط به دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات می رسد و 

بقیه گوشه ای نان و ماست شان را می خورند(. 

2. لوله  تفنگ نامزد را تمیز کنیم، تفنگ خود را هم.

3. نامزدی با فنون پاچه گیری مدرن برگزینیم )نگران نباشید در 
2 نامزد هست(.

4. مرحله  2 را تکرار کنیم.

5. حزب بازی را کنار بگذاریم. این کارها برای هیچکس نان و ماست 
نشده ) متاسفانه این مرحله نیز برای مردم آمریکا قفل است چرا 
که 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه، آمریکا را قبضه کرده اند(. 

6. گزینه یک را با زور گزینه  2 باز کنیم و اصلح را انتخاب کنیم 
)متاسفانه امکان پذیر نیست چون اصال رئیس جمهور آمریکا با رای 

مستقیم مردم انتخاب نمی شود(. 

7. الکی خودمان را مسخره نکنیم، اینقدر هم مرحله  2 را تکرار 
نکنیم. یک سیاه پوست بکشیم تا کمی آرام شویم.

حسن صابری

#آزاد

فرزانه صنیعی

مشت و مال مشارکتی

روحانی:
برای انتقال تجارب به دولت بعدی آماده ایم!

جان کری:
برای انتقال تضمین به بدنه برجام آماده ایم!

بن الدن:
برای انتقال صلح و امنیت به مردم افغانستان 

آماده ایم!

فیروزه کوهیانی

هوا را از من بگیر، آزادی را نه
آزادی در آمریکا مقوله ای ناموسی است. یک ضرب المثل مشهور آمریکایی هست که 
می گوید »هوا را از من بگیر، آزادی را نه« و مثال خیلی واضحش هم خدابیامرز جرج 
فلوید است که چون بلد نبود مثل یک شهروند آزاد زندگی کند خفه اش کردند رفت. 
اصال ناف آمریکا را با همین احترام به آزادی بریده اند . همان اول که مهاجران اروپایی 
وارد آمریکا شدند همه سرخپوستان را فرستادند آن دنیا، چون آنها دیگر آزادی شان 
محدود شده بود و طفلی ها اذیت می شدند. یعنی در آمریکا اگر آزادی کسی به خطر 
بیفتد ترجیح می دهند طرف را راحت کنند که زیاد زجر نکشد. حاال فکر  کنید یک 
مقام آمریکایی با این حجم از حساسیت روی آزادی، آن سر دنیا نشسته باشد و انتخابات 
ایران را تماشا کند. حقش نیست فشارش بیفتد و کف و خون باال بیاورد؟ این هم شد 
آزادی که آدم فقط چهارتا حق انتخاب داشته باشد؟ آمدیم و یک نفر پدربزرگ خودش 
را اصلح می دانست، چه کار کند بنده خدا؟ واقعا کی می خواهیم تعدد و تکثر نامزدها 

را از انتخابات آمریکا یاد بگیریم؟ نه خداییش!

الهه جاودانی

اطالعیه وزارت کشور

دموکراسی در قلمرو ملکه
ایرانیان مقیم خارج کشور که قصد شرکت در انتخابات دارند باید در روز رای گیری موارد زیر را حتما همراه 

داشته باشند.
1. شناسنامه ایرانی یا پاسپورت

به منظور احراز هویت، به همراه داشتن مدارک شناسایی الزامی  است.
2.  همراه داشتن خودکار

با توجه به ابالغیه ستاد مبارزه با کرونا بهتر است خودکار شخصی همراه داشته باشید.
3. وسایل دفاعی از قبیل اسپری فلفل، نانچیکو و چوب بلند بامبو

با توجه به احتمال هجوم اراذل محترم و دموکرات خارج نشین، به همراه داشتن هر نوع وسیله دفاعی الزامی است.
4. داروی بیهوش کننده فوری

ترجیحا از آنها که با تفنگ از راه دور شلیک می شود. دقت کنید که برای شغال و کفتار از داروی آبی رنگ و برای 
گرگ و سگ وحشی از داروی قرمز رنگ استفاده کنید.

5. همراه داشتن نقره آالت
یک باور کهن می گوید که زامبی ها از نقره می ترسند. شاید هم نترسند اما به هر حال همراه داشتن آن ضرر ندارد.

امین شفیعی

ترم جاری را فنا کردی پسر از ترم بعد
گر سه ماه از زندگی هم شد هدر از ترم بعد

آمد ایام پشیمانی و در گل مانده ای
چون شدی در بحری از گل غوطه ور از ترم بعد

لشکری از امتحان ها پیش رویت صف زده
مانده ای در امتحانت بی سپر از ترم بعد

شانس نامشروطی این ترم هم هیچ است و تو
می شوی مشروطه خواهی مفتخر از ترم بعد

پیش ما ترمکچه ها مجنون نمایی مد شده
ای پسر عاشق نخواهی شد دگر از ترم بعد

یاد ایام گذشته چاره کارت نشد
از همین رو می کنی شق القمر از ترم بعد

تا شوی از منت شاگرد اول ها رها
می نویسی جزوه را شب تا سحر از ترم بعد

عطسه استاد را در جزوه ات جا می کنی
می شوی در خط اول مستقر از ترم بعد

می شود تعطیل این گوشی صاحب مرده چون
می گذاری دیگر آن را پشت در از ترم بعد

غیر ممکن های دنیا یک به یک ممکن کنی
چون بدوشی شیر را از گاو نر از ترم بعد

فرصتت کوتاه و رویایت بلند است و کنون
چاره در کارت نمی بینی مگر از ترم بعد

ای رضا تا کی کنی این ترم و آن ترم عاقبت
می کنی تو خاک عالم را به سر از ترم بعد


