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دلم  شد! 
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ معنی 
واژه مناظره معادل عبارت لوس و بی مزه  بحث و 
نظر کردن بود اما با تجلی روح کلوسیوم های روم 
باستان در استودیوی مناظرات ریاست جمهوری 
معنی این واژه جان تازه ای گرفت. از آن به بعد 
امور  سال  بود ۴  قرار  که  فردی  انتخاب  مالک 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی یک 
مملکت را به او بسپاریم، تشویق با عبارت هایی از 
این قبیل بود: »بزن لثه هاش رو سنگفرش کن«، 
»اووف دلم خنک شد«، »ولش کن... ولش کن... 
ولش کن« و »بولدوزر قهرمان... امید نسل جوان«. 
در این میان آن دسته از افرادی که جنم کشیدن 
زیپ دهن شان را نداشتند و الیق مسؤولیت مهم 
ریاست جمهوری نبودند به بهانه های مسخره ای 
را  خودشان  حرف ها  اینجور  از  و  اخالق  مثل 

توجیه کردند. 
بر این اساس فردی که با مالک های مناظره ای 
رئیس جمهور شود با همان ایما و اشارات مناظره ای 
نیز به اداره مملکت می پردازد و مردم نیز از خدمات 

ارزنده او با همان اشارات تشکر می کنند.

»خودشان« در مسیر خطی
جناب آقای همتی، اقتصاددان بزرگ قرن اخیر در 
مناظرات اخیر از جدیدترین متد تحلیلی تحت عنوان 

»خودشان« رو نمایی کرد.
»کار  نظریه  از  گرته برداری  می توان  را  نظریه  این 

خودشونه« دانست.
نظریه »کار خودشونه« ضلع اصلی تحلیل های سه گانه 
»اسمال دربست« است که به صورت روزانه در مسیر 

خطی »ولنجک - خزانه« طرح و بررسی می شود.
گانه  دیگر این سه گانه، نظریه »اصالت بر خالف آمد 
عادت بطلب کام« است که می گوید: »وقتی همه 
می خرند بفروش و وقتی همه می فروشند بخر!« این 
تحلیل در تمامی بازارهای خرید و فروش اعم از دالر 
و سکه و بورس و حتی رمز ارز  امتحان خود را پس 

داده است.
زمینه  در  نیز  دربست  اسمال  سه گانه  آخر  گانه 
گیاهشناسی است. دربست معتقد است در زمان شاه 
گوجه فرنگی ها طعم تیزتر و ترش تری داشتند چون در 
آن زمان انقدر کود شیمیایی به خورد مردم نمی دادند!

پدیده انتخابات  
همتی را می توان پدیده انتخابات ۱۴۰۰ دانست. مردی که 
نشان داده در همه زمینه ها حرفی برای گفتن دارد، حتی 
زمینه هایی که خداوکیلی ما راضی به زحمت ایشان نیستیم 
و حاال خودمان یک کاری اش می کنیم. این همتی بود که 
کشف کرد اگر توی ماشین برای کسی پیامک تذکر بدحجابی 
نیاید مشکل اشتغال جوانان حل می شود )باالخره اگر جوانان 
با صدای هشدار پیامک پشت فرمان حواس شان پرت شود و 
تصادف کنند و به موقع به محل کارشان نرسند و اخراج شوند 
آمار بیکاری باال می رود دیگر(. این همتی بود که آمده بود 
تا به گفته خودش روحانی آخرین رئیس جمهور ایران نباشد 
)چون اگر مثال رئیسی رای بیاورد طرفداران معاندش همان 
فردای انتخابات کار نظام را یکسره می کنند و زنگ می زنند 
شاهزاده بیاید حکومت را به دست بگیرد( و این همتی بود 
که ۳ سال آزگار رئیس بانک مرکزی ماند و تا روز مناظرات 
آبروداری کرد و نگذاشت بفهمیم با روحانی اختالف نظر 
دارد! آن وقت دختره امروز می رود خانه شوهر، فردا می آید 
می گوید ما با هم اختالف داریم. من به جای همتی باشم، 
در دولت بعدی به پست کمتر از مشاور امور زنان و خانواده 

رضایت نمی دهم. حیف توانمندی های آدم نیست؟

فروغ زال

فرزانه زینلی

داوود افرازی

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!
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فرزانه صنیعی

سندروم بقیه بی قرار
حل  توانایی  می کنید  احساس  است  مدتی   آیا 
مشکالتی که به وجود آورده اید را ندارید و آن را به 
بقیه حواله می کنید؟ جای نگرانی نیست؛ همه  آدم ها 
گاهی به خاطر به وجود آوردن مشکالتی حل نشدنی، 
دچار سندروم »بقیه بی قرار« یا همان »اختالل تقصیر 
بقیه  است« می شوند. اما برای اینکه بدانید تا چه حد 
دچار این اختالل هستید به پرسش ها پاسخ داده و 

راهکار مناسب را پیدا کنید.

1- بعد از یک مناظره چقدر طول می کشد یک بقیه 
برای حواله مشکالت پیدا کنید؟

الف- جیک ثانیه
ب- زمان نیاز نیست، همان لحظه

ج- فرقی نمی کند همه بقیه هستند.

2- جزو کدام دسته اید:
الف- مشکل می سازم سپس بقیه را پیدا می کنم.

ب- حین ساخت مشکل به بقیه فکر می کنم.
ج- اول انتخاب بقیه، بعد ایجاد مشکل.

3- برای گردن بقیه، انداختن مش��کالت، چه کاری 
الزم است؟

الف- لفت دادن از گروه
ب- ساخت گروه پنج نفره

ج- ساخت گروه ده نفره

بیشتر پاسخ ها کدام بود؟
الف: اختالل کم

نگرانی شما ۲ حالت بیشتر ندارد: یا نمی دانید مشکل 
چیست یا ناخواسته مشکل ایجاد می کنید. اگر چند 
سال دیگر صبر کنید از شر این دنیای لعنتی و بقیه 

خالص می شوید. 

ب: نیمه مختل
به نظر می رسد از دوران دبستان با تقسیم و بقیه ا ش 
مشکل دارید و دارید تالفی نمرات کم ریاضی را با 

تقسیم مشکالت بر سر بقیه در می آورید. واقعا که.

ج: هشدار! سندروم اورژانسی
بی رو دربایستی دچار سندروم بقیه بی قرارحاد هستید 
و همین موضوع تا همین حاال هم گردن خیلی ها را 
باریک تر کرده است. این سندروم تا جایی پیش رفته 
که به عنوان نوعی تفریح به آن نگاه می کنید. درمانی 

برای شما نداریم فقط مراقب گردن بقیه باشید. 

گردن هم شد جا؟
الگو قرار داد. ایشان  جناب آقای همتی را باید 
در زمانی که قحطی رجال آمده بود با فداکاری 
بانک  و بی میلی زیاد مجبور شد پست ریاست 
مرکزی را بپذیرد. کمتر کسی پیدا می شد در آن 
زمان پست ریاست قبول کند اما او به خاطر ما 
قبول کرد. بزرگوار حتی هر ۸ ساعت یک بار با عقاید 
رئیس جمهور مخالفت می کرد. تازه بعضی وقت ها 

اخم هم می کرد. دیده شده قهر هم کرده است.
حاال هی مشکالت را گردن این جناب بیندازید. 
دیوار کوتاه تر از او گیر نیاوردید؟ مثل این است که 
مشکل اشتغال را گردن پیامک بدحجابی بیندازید. 
خودش گفته که خودش گفته. حتما مثل گرفتن 
پست ریاست مجبورش کردند. اصال خیلی هم 
درست گفته. پول هر پیامک ۱۰۰ تومان است 
که اگر پس انداز شود می توان با آن اشتغال ایجاد 

کرد. حاال بعد از ۸۰ سال. باالخره که می شود. 
اگر نبود تدبیر ایشان در نحوه  توزیع ارز به افرادی 
خاص، که حاال معلوم نبود ارزها کجا بودند. بد 
است می دانیم کجا هستن؟! خوب بود گم و گور 
می شدند؟ تازه جناب در نحوه  توزیع هم با دولت 
مخالفت کردند. ایشان ثابت ایستادند و ارزها را 
ریختند و بقیه جمع کردند، در صورتی که دولت 
می گفت باید بچرخند. آخر کجای دنیا شاباش، 

ببخشید ارز را در حال حرکت می ریزند.
جناب همتی تحول عظیمی در بانک مرکزی ایجاد 
کردند. اونچنان تحولی که ما به دالر ۸ تومانی دیگر 

احتیاجی نداشته باشیم. 
حاال باز گردن جناب بیندازید! حداقل روی پایی، 
لوزالمعده ای جایی بیندازید. کمتر درد  کمری، 

بگیرد بی انصاف ها!

نه
به عامالن وضع موجود

۲۴ خرداد ۱۳9۲ بود که سعید جلیلی با کسب 
بیش از 5۰ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور 
منتخب مردم ایران انتخاب شد و بعد از یک 
دوره ۴ ساله، در حالی که بارها ادعای عبور 
از رکود داشت، در شرایط رکود و در حالی که 
تمام ۴ سال گذشته، اقدامات دولت خود را به 
نتایج مذاکرات با ۱+5 وابسته کرده بود، کاری 

از پیش نبرد.
سال 96 سعید جلیلی، حاضر نشد دوباره کاندیدا 
شود اما با حمایت خود از سید ابراهیم رئیسی 
به او کمک کرد تا این بار او با کسب بیش از 
5۰ درصد آرا و میزان رای بیشتر از دوره قبل 

جلیلی، رئیس جمهور ایران شود.
حسن روحانی و اصالح طلبان، پیش از انتخابات 
نسبت به دالر 5 هزار تومانی و تورم بسیار زیاد 
آنچه  اما  بودند  داده  تذکر  رئیسی  دوران  در 
اتفاق افتاد از آنچه می گفتند هم بدتر بود، دالر 
در دوران ریاست زاکانی بر بانک مرکزی، تا ۳۰ 
هزار تومان هم رشد کرد و در فروردین ۱۴۰۰ 
رکورد تورم 75 ساله ایران شکست، یعنی کاری 
با کشور شد که جنگ دوم جهانی هم نکرده بود.

اقتضای طبیعتش 
این است

آن یکه سوار وضع موجود
زد گاز به گردن بقیه 

می گفت فقط سواری از ما
پرواز به گردن بقیه 

اطناب بال به دست ما بود
ایجاز به گردن بقیه 

از پول و پله نشد گذشتن 
اغماض به گردن بقیه 

هرچند اَبَر سر و صداییم
آواز به گردن بقیه

ما دور زدیم مملکت را
آغاز به گردن بقیه 

ضرب المثلی میان ما هست
»بنداز به گردن بقیه«

اقرار نمی کنیم چی شد
نه ! باز به گردن بقیه

جناب نامزد: اعتراض داریم!
سخنگوی ستاد »جناب« نامزد در کنفرانس مطبوعاتی گفت: نسبت به شیوه مناظرات 

انتخاباتی اعتراض داریم. مگر مسابقات هفتگی رزمی محالت است؟ 
وی با بیان عادالنه نبودن شرایط برای کاندیداها گفت: نامزدها اصال باهم برابر نبودند. 
نباید فرقی میان آنها باشد. ما همگی با هم برابریم. او همچنین افزود: چند نفر به 
یک نفر نامردها؟ اگر مردید یکی یکی سوال کنید. چرا همه شیفت کردید روی من؟

نماینده جناب نامزد درباره سواالت مناظره نیز معترض بود. وی معتقد بود سواالت از 
قسمت های سخت جزوه طرح شده بود و حتی بعضی از آنها نیز از قسمت حذفیات بود. 
او معتقد بود سواالت ریاضی و اقتصاد نکته انحرافی داشته و منصفانه نبود. وی افزود: از 
آنجایی که ما خوانده بودیم هیچ سوالی طرح نشده بود و این خودش جای بحث دارد.

این نماینده در خصوص نپذیرفتن مناظره دو نفره با دیگر نامزدها به هیچ سوالی 
پاسخ نداده و سریعا محل را ترک نمود.

امین شفیعی

یهمحمدرسول نوروزی
#بق

#گردن
زهره کاظم زاده فیروزه کوهیانی صامره حبیبی

همتی: چرا در مناظره از تحریم و کرونا سوال نشد؟

جواب عالمانه
نبین که دست بنهادم به چانه

ز پاسخ طفره رفتم ناشیانه
نپرسیدی خب از تحریم و کووید!
که جای طفره من گیرم بهانه!

مهدی امام رضایی

تکذیبیه
تکذیب  با  مرکزی  بانک  تکذیب پراکنی  و از بورس و غیره نداشته و اصوال مدیران خدوم بانک بانک هیچ نقشی در مشکالت اقتصادی کشور، اعم تهمت های مطروحه در مناظرات اعالم می دارد، این معاونت  به سر می برند  مرکزی مدت هاست در مرخصی 

عکس های آن هم موجود است.

نارضایتیه
خواستار اختصاص زمان کافی در صداوسیما جهت ایران در مناظرات ریاست جمهوری اعالم داشته و برجام و وضع تحریم های حیوان صفتانه علیه مردم ذکر دستاوردهای مهم این کبیر از قبیل پاره کردن اینجانب دونالد ترامپ، نارضایتی شدید خود را از عدم 

اعاده حیثیت از خود می باشم.

تکذیب التکذیبیه

بانک  تکذیب های  با  مبارزه  دایره  بدینوسیله 

مرکزی با تکذیب صدور تکذیبیه توسط این بانک 

اعالم می دارد بانک مرکزی اساسا سازمانی به نام 

تکذیب پراکنی نداشته و ندارد. همچنین بانک 

مرکزی حضور رئیس سابق این بانک در هرگونه 

مناظرات ریاست جمهوری را تکذیب می نماید. 

ترغیبیه

به اطالع نامزدهای محترم می رساند سازوکار 

مالی اف.ای.تی.اف و تمامی لوایح مربوط، آماده 

گردن گرفتن هر نوع مشکل اقتصادی، فرهنگی، 

ورزشی، متابولیسم غدد، آلودگی هوا، قطع برق 

و... در طول مناظرات انتخاباتی می باشد.

امین صالحی آگهی های انتخاباتی

رضایی در پاسخ به شوخی کاربران فضای مجازی:
آرزوی من آرزوی شماست

نامزدی
هست آرزویم این که باشم آرزویت

 بسته شود دست و دلم در تار مویت
 این دوره را بله بگو، راضی شو این بار

 تا دائمی گردم، بگردم گرد رویت

فریبا رئیسی

کشف بقایای جسد 215کودک 
مدفون در مدرسه ای در کانادا

درس عبرت
از این قوم چشم آبی بور موی
بگیر الگوی زندگی مو به موی

پس از گور جمعی بگیر عبرت و
»ز گهواره تا گور دانش بجوی«

فرشته پناهی

همتی: جلوی فروپاشی اقتصاد را گرفتم!

رئیس
بنازم بانکداری های مشروع
تورم را  اکیدا کرده ممنوع
وطن را از فروپاشی رهانده

رئیس البانک، ناصر خان مخلوع!

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

روحانی مچکریم 
از چهره  شاداب و خندانت تشکر
از دولت شاد و خرامانت تشکر

گفتی فراوان  است کاالی اساسی
از مرغ ارزان و فراوانت تشکر

دیگر ندارم غصه  تامین مسکن
از مسکن زیبا و ارزانت تشکر

خورشید برجامت چه خوش تابیده بر ما
از بابت شمس درخشانت تشکر

مردانه جنگیدند با پرتاب خودکار
از قدرت مردان میدانت تشکر

با بودنت طنز همه رونق گرفته
از رونق خوب و دوچندانت تشکر

هر صبح جمعه می کنم با یک دعا از
سهمیه  بنزین آبانت تشکر

دیگر نمانده تپه ای تا فتح گردد
از آن همه کار فراوانت تشکر

باور ندارم زنده مانده باشم اما
از اینکه هستم روز پایانت تشکر

#مناظره


