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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!

شوخی با خبرها
BBC

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: از زمان به 
قدرت رسیدن طالبان نتوانسته ایم کار کنیم.

ابراز تاسف و نگرانیشون  + یعنی نتونستن به 
ادامه بدن؟ چه بد!!!

شکایت از وزارت بهداشت به خاطر مرگ شهروندان 
بر اثر کرونا

+ طبق اون قاعده »هر اتفاقی که در این یک ماه 
افتاده روحانی قبال کاراشو کرده« این شکایت هم 

نباید از وزارت بهداشت روحانی صورت بگیره؟

رعایت کنید!
با سالم خدمت مشاور محترم

قائم مقام سفیری هستم که فکر کنم دارم دچار افسردگی 
می شوم. قبال پول ایران را نمی دادیم و خوشحال هم بودیم 
اما االن این هفت میلیارد دالری که بابت نفت به ایران 
بدهکاریم و نمی دهیم همچین یک خرده به نظرم غم انگیز 
می آید. حاال مبلغی هم نیست ها! چطور می توانیم مثل 
قبل از خوردن پول ایران لذت ببریم؟ لطفا راهنمایی کنید.

***

با سالم خدمت شما دوست عزیز
هنوز  احتماال  و  دارد  گذشته ها  در  ریشه  مشکل شما 
نتوانسته اید از فکر آن نفتکش تان که پارسال توی دریا 
پوست تخمه ریخته بود و ایران توقیفش کرد رها شوید. 
اگر هم توانسته بودید االن که من گفتم دوباره یادتان آمد 
و حال تان گرفته شد. این افسردگی متاسفانه درمان ندارد 
اما می توان از شدیدتر شدن آن جلوگیری کرد. پیشنهاد 
می کنم عجالتاً در دریا نظافت را رعایت کنید. احتیاطاً 
در خشکی هم رعایت کنید. اصال هر چیز دیگری را هم 
که دست تان رسید رعایت کنید، نوبت نانوایی هم بود 
ایرادی ندارد. آدم نمی داند چه چیزی قرار است پیش 
بیاید. اینطوری احتمال ضایع شدن مجددتان کمتر است. 

می شود
شما نمی توانید!

یکی از مسؤولین با بیان اینکه برای افزایش توانایی 
کره جنوبی هم برنامه دارد، افزود: کشور کره جز 
مشکل ناتوانی پرداخت پول ایران، از ناتوانی های 
زیاد دیگری رنج می برد. مثال ناتوانی در ورود به 
برخی بازارهای انحصاری آمریکا، ناتوانی در کاهش 
تراکم حمل و نقل عمومی و ناتوانی در کاهش آمار 
خودکشی و افسردگی. شاید اصلی ترین دلیل این 
ناتوانی ها را بتوان در پاسپورت مسؤولین جست وجو 
کرد. متاسفانه اقتصاد این کشور به شدت در مقابل 
آمریکا آسیب پذیر بوده و مسؤوالن این کشور هرگز 
پاسپورت الزم برای مقابله یا حتی رقابت با آمریکا 

را ندارند.
قدرت  افزایش  برای  می شود  توصیه  بنابراین 
پاسپورت، برنامه جامع دولت تدبیر و امید را مطالعه 
کنند و ریز به ریز عملکردها و دیپلماسی های ایشان 
را به دقت نت برداری کنند و سعی کنند آنقدر 
تا همه را حفظ شوند. آنگاه  تَکرار کنند  با خود 
تالش کنند تمام آن نکات را برعکس پیاده کنند 
تا مشکالتی نظیر نتوانستن و پاسپورت نداشتن 
برای همیشه از این کشور جومونگ خیز محو شود.

سمیرا قره داغی

امین شفیعی

سمیه قربانی

فرزانه صنیعی

سیده کوثر هاشمی زاده

نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
ما به منظور داشتن خاورمیانه ای 
باثبات و امن، به توافقنامه های 

آبراهام ادامه خواهیم داد - جراید

توافقات زورکی 
با تیر و تفنگ عینهو نقل و نبات
بر روی همه گشوده ام باب نجات

با زور توافقات خواهم بخشید
بر عالم و آدم امنیت، عشق، ثبات

فرشته پناهی

الر
_د

ارد
یلی

_ م
۷#

سهم ِتسو
من مثل سوسانو ام فریبا و فهیم
بگذار شوم در اقتصاد تو سهیم

جومونگ که رفته و تسو ماند لذا
ما پول تو را نمی توانیم دهیم

گل روی پار
تو ز »پارک سو«ی بی دل، گل شادمان، چه دانی؟

که خزان به جانش افتاد و نمانده اش جوانی
ز غم »نمی توانیم« به اشک دیده می گفت:

ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی!

واااقعا غم انگیز
نشستی غصه خوردی جای واریز؟
گلم، انگشت کردی توی پیریز!
نده! بنشین و بنگر تا بفهمی

چه چیزی هست، در واقع غم انگیز

طاهره ابراهیم نژاد

  

اگه گفتین حیوون کیه؟

درندگان لنگ انداختند

  

 

فاضــــالب

۲۰ ترابایت اطالعات مربوط به دانشجویان و

 اساتید دانشگاه »بارایالن« اسرائیل توسط هکرهای 

گروه »دارک ریپت« لو رفت - جراید 

شنای قورباغه در سلف سرویس

جمعی از حیوانات وحشی طی جلسه فوری دور 
هم جمع شدند. هدف از این گردهمایی اعتراض 
در  مارها  و  دلفین ها  کشتار  فستیوال های  به 

کشورهای دانمارک و آمریکاست. 
نماینده مارهای زنگی: یه زمانی ته بد رفتاری آدما 
با ما این بود که مرتاض ها اسکولمون می کردن 
ما هم که جو گیر... یکی دو متر قر می دادیم 
می رفتیم باال بعد تلپی می افتادیم پایین. االن تو 
این فستیوال های مسخره چند صد تا مار کشتن 
و پوست کندن که یه کف دست خونی بزنن به 
دیوار واسه یادگاری. من موندم اینا تو خونه شونم 

اینطوری خیار پوست می گیرن!

گورخر: اینکه چیزی نیست! من شنیدم یه عده 
تماشا کنن  این چیزارو  برن  پول می دن  هم  

عرررررررعررررررر عررررررررر
یبار  می خواد  دلم  فقط  من  دلفین ها:  نماینده 
اون بی پدری که سنت مسخره دلفین کشی 
رو تو مخ این خل و چل ها کرد ببینم. تو سنت 
مسخره شون جایی اشاره نشده  دلفین ها کلی به 
آدما کمک کردن ماهی بگیرن ببرن سر سفره زن 
و بچه شون؟ ماهی خوردن و دلفین شکستن....

ببخشید نمکدون... الهی که....
کفتار: نفرین نکن حیوان! نه.. بخشید انسان... آقا 
منم قاطی کردم نمی دونم کی حیوونه، کی آدم.

دونالد ترامپ اعالم کرد: آمریکا در حال تبدیل شدن به فاضالب 
است. رئیس جمهور سابق آمریکا در بیانیه ای با اشاره به سرازیر شدن 
ده ها هزار مهاجر به این کشور گفت که آمریکا در حال تبدیل شدن 
به فاضالب بشری است. ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود برای 
ورود مهاجران به آمریکا قوانین سختی وضع نموده بود و در پی آن 
بود تا سیستمی به وجود بیاورد که تضمین کند افرادی که به آمریکا 

انتشار اطالعات زیر، در کنار فرار مهدوی کیایی شش اسیر فلسطینی از 
سوراخ های موجود در سطح رژیم جعلی، نشانه روند هیجان انگیز زندگی 

در سرزمین های اشغالی است:
یک: سارا دانشجوی ترم یازده رشته »شنای قورباغه در مدیترانه«، دروغ 
گفته و به علت شرکت در تجمع اعتراض آمیز علیه سوراخ های گنبد آهنین 
به کمیته انضباطی احضار نشده است، بلکه برای شصتمین بار در پی مصرف 
بی رویه، اقدام به شکستن شیشه های کافه سلف سرویس دانشگاه کرده است 
و احضار شده تا به اطالعش برسانند شیشه بر می گوید خودتان پنجره ها را 

با پالستیک بپوشانید، من دیگر نمی آیم.
دو: داوید تنبل کالس یِک سه، که پیش تر مدعی شده بود رانی هایی که به 
دخترهای کالس می دهد از کارخانه بابایش می آورد، حین سرقت شبانه 

رانی از بقالی های فلسطینی دیده شده است.
س�ه: تمام پاسخنامه های امتحانات ثلث دوم بچه های جغرافی سال دوم، 
دست خط ساموئل مهاجر توسری خور کنیایی است. فعال معلوم نیست وی 
چقدر گرفته اما پیش تر دیده شده در ازای دریافت یک وعده غذای گرم 
حاضر است در گروه تلگرامی کالس، به زشت ترین مهاجر در سطح منطقه 

بگوید »پروفایلت بانو«.

چهار: پرس��نل حراست، اس��تادتمام گروه تاریخ را حین مصرف شیشه 
غیرخالص الی شمش��ادها پیدا کرده اند اما به دلیل سختی کار و فشار 
روانی حاصل از بی تاریخی رژیم جعلی، وی با دس��تور عفو نخست وزیر 
به کار خود ادامه داده است. به شرطی که من بعد فقط از آشپزخانه های 

معتبر خرید کند.
پنج: طبق اس��ناد آموزش؛ در پی اشتغال مداوم دانشجویان به مناسک، 
کارناوال ها، جشن ها و سایر مسخره بازی هایی که عموما برای تسکین آالم 
مهاج��رت صورت می گیرد، وقت نمی ش��ود در کالس ها محتوایی درس 
داده شود. به همین سبب االن یک فارغ التحصیل صهیونیست در مقطع 
کارشناسی، با یک فارغ التحصیل آدم در مقطع دوم راهنمایی در سایر نقاط 

جهان برابر است.
شش: فتوشاپ عکس کشتی گرفتن نوید افکاری پروژه پایان ترم بچه های 
ترم یازده گرافیک بوده و تازه آی کیوها موفق به قبولی با نمره ۱۹/۷۵ به 

باال هم شده اند.
در پایان این گزارش تصریح شده است: کی بشود بر گردیم کشورهای 
خراب شده خودمان و این خفت و خواری به یک تلخی بی پایان یا پایان 

بدون باز یا یک چیز این مدلی، ختم شود؟!

زهرا آراسته نیا

فهیمه انوری

ِدِهکـّــی 
آهم الهی آرزویت را بگیرد

یا در دماغت رفته مویت را بگیرد
فعال هوا گرم است خیلی حالی ات نیست

وقتی زمستان شد پتویت را بگیرد
یک وقت دیدی ضربه ای شد برسرت خورد

یا سنگ شد تا راه جویت را بگیرد

گفتی تو را ول می کند آهم؟ ِدِهّکی!
حتی پسرهای عمویت را بگیرد

یک ذره نه! دو ذره نه! آماده هستی
نکبت تمام پشت و رویت را بگیرد؟

خیلی خیالت راحت راحت نباشد
پول مرا خوردی! گلویت را بگیرد

صامره حبیبی

سیدمحمدجواد طاهری

دیگه چیا غم انگیز است؟ 

با غم انگیزترین حالت دزدی چه کنم؟
بایدن: اینکه سال ها باعث کشته شدن افغان های بی گناه شدیم، واقعاً غم انگیز است.
خاوری: اینکه مجبورم پول دزدی را تنهایی در کانادا خرج کنم واقعاً غم انگیز است.

مالهبت اهلل آخوندزاده: اینکه زنان را از مناسبات اجتماعی افغانستان حذف کردیم 
واقعاً غم انگیز است.

صادق زیباکالم: اینکه نمی توانم به دستاوردهای داخلی افتخار کنم واقعاً غم انگیز است.
علی مطهری: اینکه بدون پیوستن به FATF واکسن وارد می کنیم خدایی خیلی 

غم انگیز است. نامردا...
صدا و سیما: اینکه اینقدر تبلیغات پخش می کنیم واقعاً غم انگیز است.

گرگ: اینکه سالم من بی طمع نیست واقعاً غم انگیز است.
حسن روحانی: سفرهای استانی رئیسی ناموساً غم انگیز است. بابا صبح جمعه واسه 

خوابیدنه، نه سفر استانی. اه...
چنگیز مغول: قتل و غارت در ایران واقعاً غم انگیز بود.

برخی هموطنان: اینکه تو این وضعیت می رویم شمال واقعاً غم انگیز است ولی خداییش 
خیلی کیف می ده.

محمدرضا رضایی

داوود افرازی

تالش ماموران برای جلوگیری از سوختن 
جنگل سکوئیا در کالیفرنیا

+ تالش هم تالش خارجی! تالش های 
ایرانی جنسش خوب نیست اثر نداره!

حراج عینک زمردین قرن هفدهمی که 
شیطان را دور می کند.

+ پناه می برم به باورها و اعتقادات 
نایس خارجی از شر خرافات و جهل 

داخلی ها

اعطای جایزه انجمن قلم آمریکا به سه 
نویسنده زندانی ایرانی

+ احساس می کنم اونقدری که باید 
تو نویسندگی استعداد ندارم. کاش 
برم برانداز بشم حداقل آرزو به دل 

نمونم.

manoto
اقتصادی  تورم  اکونومیکس:  تریدینگ 

عربستان در آستانه صفر شدن است.
+ یه همسایه داشتیم همیشه کنتور 
آب و برقشون رو دست کاری می کرد 

و پز می داد که ما مصرفمون کمه

زندانی   6 هر  اسرائیل:  وزیر  نخست 
فلسطینی که از زندان جلبوع اسرائیل 

گریخته بودند، دستگیر شدند.
+ وی افزود: به این 6 تن، پیشنهاد 
»وزارت راه و تونل سازی با قاشق« 
قبول  که  باشد  است،  شده   داده 

کنند.

می آیند به ارزش های این کشور عشق می ورزند. 
کارشناسان معتقدند درآمدن حرص ترامپ از جو 
بایدن دو علت دارد! یکی این است که مهاجرانی 
که با آمدن بایدن وارد آمریکا شده اند، نتوانسته اند 
مراتب عشق ورزی خود به صورت عملی به ترامپ 
و مردم آمریکا را ثابت کنند و گند فاضالب اقدامات 
آمریکا در جهان دارد درمی آید. دلیل دوم هم این 
است که میخواهد برای دور بعد رأی بیاورد و مجبور 

است این فاضالب را هم بزند!

مرضیه ربیعی

رئیس سازمان تروریستی سنتکام درباره کشته شدن
1۰ غیرنظامی از جمله ۷ کودک در حمله پهپادی هفتم شهریور به 

کابل اذعان کرد: »عذرخواهی و تالش می کنیم از این
اشتباه وحشتناک درس بگیریم!« - جراید


