
ُگندهگویی!
از کنایه آشنا به روحانی، تا حضور آدم های قالیباف در برج گرنفل لندن

رضا عیوضی
حسن روحانی: زندگی حضرت علی)ع( به ما می آموزد که تبلیغات ناصحیح می تواند 

حتی چهره امیرالمومنین را مخدوش کند.
- ُخب همین که از زندگی حضرت علی)ع( درس تعامل و مذاکره نگرفتید، جای 

شکرش باقیه!

حس��ین دهباشی: من به میرحس��ین رای دادم. دورادور و اوایل اطمینان کردم به 
شایعه تقلب. االن اما به رأی شماری ۸۸ ایرادی نمی بینم.

- آمدی جانم به قربانت ولی حاال که چي؟!

 یك کارشناس شرق: برج گرنفل لندن در آتش سوخت ولی فرو نریخت.
- میگ��ن آدم های قالیباف که رفته ب��ودن اونجا رو آتیش بزنن اون تو گیر کردن، 

به خاط��ر همین قالیباف 
دس��تور داده فع��ا برجو 

نریزن!

کنایه آش��نا ب��ه روحانی: 
صفحه  باش��یم  مراق��ب 
ب��ه  را  اینس��تاگرام مان 
کسانی نسپاریم که در برابر 
هزینه هایی که برای ما ایجاد 

می کنند مسئولیتی نمی پذیرند.
- فردا گندش در نیاد که صفحه اینستاگرام 

روحانی، دست یه جاسوس بوده هورا... 

آب  تُ��ن  بیس��ت   آمان��و: 
س��نگین ایران در آینده 
نزدیك ب��ه خارج منتقل 

می شود
روزی  داری��م  م��ا  داداش   -
30میلی��ون مترمکعب گاز رای��گان می دیم به 

ترکیه، ما رو از چی می ترسونی؟
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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
دوشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

تحریریهبیوطنامروز

بهزاد توفیق
ب��ا نوک خودکار، محکم کوبی��دم به همان جای 
همیشگی و بلند گفتم:»الووووو... اینجا اتاِق خبِر 
یا حم��وِم زنونه؟!« مهن��دس انجیرخوار عینك 
دودی اش را باال برد و ُزل زد به من. هنوز نفهمیدم 
با ک��دام س��رویس جاسوس��ی کار می کند ولی 
محل اش نگذاشتم و ادامه دادم: »به جای تشکیل 
جلسات فرعی، بگید تصویب تحریم های جدید 
در مجلس س��نای آمریکا را چطوری ماستمالی 
کنیم؟« تا دکتر بنی َس��رد با صدای تودماغی اش 
گفت: »اینکه بد نیست! منافع ملی را می دهیم، 
زمان می خریم!« مسیج بوقلمون نژاد جیغ کشید 
که »آررره! زمانو می دیم به کدخدا، آزادی یواشکی 

می خریم...«.
انجیرخوار پووف ش��دیدی کرد و زیر لب فحش 
بدی گف��ت که فق��ط »زن جماع��ت« را از آن 
ش��نیدم. خانم بوقلمون ن��ژاد آب بین��ی اش را 
پاک کرد، همزمان با ایییشش��ش کشیده رو به 
من گفت:»عوضش سناتور س��ندرز امضا نکرده 
فداش بشم!« شهرآویز همینطور که ناخن هایش 
را وارس��ي مي ک��رد، ادامه داد:»گفته باش��م! اگه 
 شهردار لندن، شهردار تهران نشه من دیگه اینجا 
نمی مونم! عملکردش تو قضیه برج گرنفل محشر 
بود آقا!« می خواستم بگم تو چای نباتتو بزن که 
آقای فیلبادی در حالی که سرش را به شدت تکان 
می داد از ابوبکرالبغدادی به دلیل رساندن صدای 
اعتراض عربس��تان به گوش نمایندگان مجلس 
ایران تش��کر کرد و بافاصله با صدای بلند روی 

هوا عطسه کرد. 
انجیرخوار ان��گار که چیزی یادش افتاده باش��د 
گوشی اش را درآورد و کلیپ رقص شاه عربستان 
ب��ا ترامپ را به فرهادی نش��ان داد. فیلبادی هم 
همینط��ور ک��ه ُزل زده بود به صفحه گوش��ی، 
پرسید:»کسی شماره خواهر ملك سلمان رو داره 

لطف کنه، برای کار فرهنگي می خوام«.

المشاعرهالعربستانباالقطر
قبلازالقطعالروابط

محمدرضا شکیبایی
عربستان:

منافع را رها کردی و رفتی 
به ما بیخود جفا کردی و رفتی

نگفتی بی تو داعش می شود زار؟!
از او خود را جدا کردی و رفتی

قطر:
تو را با دیگری ای شیخ دیدم
کنار جان کری ای شیخ دیدم
زمانی که ترامپ آمد تو را من
به فکر سروری ای شیخ دیدم

عربستان:
تماماً من تو را تکریم کردم

و عشقم را به تو تقدیم کردم
ولی وقتی نمکدان را شکستی
همانجا من تو را تحریم کردم

قطر:
اگر چه از تو الیق تر نبودم

به قدرت گر چه از تو سر نبودم
ولیکن عشق تو هم ساعتی بود

-بانسبت- که من هم خر نبودم
عربستان:

برو تا با غم و دردم بسازم
ز دست یار نامردم بسازم
برو تا بعد تو از این امارات

به جایت یك نفر همدم بسازم
قطر:

دعایم هست تا تنها بسوزی
به دست انتحاری ها بسوزی

برای ازدیاد سوزش تو
َروم من سوی ایران تا بسوزی

سرمقاله

محمدرضا  شهبازی
س�ناتور باب کروکر یک جورهای�ی پدر طراحی تحریم 
علی�ه ایران اس�ت. یعنی اگ�ر خبرچین ه�ای داخلی و 
ایرانی های تحریم طلب کِن خارج نشین را مادر این قضیه 
بدانیم، ایش�ان پدر قضیه اس�ت! البته ما خیلی به این 
بحث های خانوادگی کاری نداریم و دخالتی هم نمی کنیم؛ 
زندگی خودشان است، هر جور دوست دارند پیش ببرند! 
ما در اینجا فقط می خواهیم به بهانه تحریم های جدیدی 
که علی�ه ایران و با طراحی آقای کروکر تصویب ش�ده، 

برنامه یک روز کاری ایشان را بیان کنیم:
ساعت 5/ ساعت برای نماز صبح زنگ می زند )صدای ساعت 
همسایه بغلی آقای کروکر است! او یك ایرانی معتقد است که 
در آمریکا، مهد زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان می زیَد!(.

ساعت 7/ س��اعت زنگ می زند )این بار س��اعت خود آقای 
کروکر است(.

ساعت 7:30/ آقای کروکر روزنامه صبح را کنار میز صبحانه 
مطالعه می کند. روزنامه گزارش��ی درب��اره تاکید آژانس بر 

پایبندی ایران به تعهداتش در برجام کار کرده است.
ساعت 7:50/ آقای کروکر روزنامه را می بندد و به حلیم روی 
میز نگاه می کند. مردد است حلیم را با شکر بخورد یا نمك! 

)حلیم را همان همسایه ایرانی اش سر صبح آورده(
ساعت 9/ آقای کروکر در دفتر کارش سرش را می خواراند. 
حوصله اش سر رفته است. بی هدف کانال های تلگرامی جوک 

را می خواند.
ساعت 9:37/ زنگ می زند به همس��ایه ایرانی اش. از او درباره 
اینکه باالخره حلیم را با نمك می خورند یا ش��کر می پرسد. 
همسایه اش توضیح می دهد که با هرچه گیر بیاید، چون در 
ایران سی سال است قحطی است و خزانه خالی است و شکر و 
نمك اصا گیر مردم نمی آید. آقای کروکر می پرسد آب چی؟ 
بعد از برجام مش��کل آب خوردنتان حل شد؟ آقای همسایه 
جواب مثبت می  دهد و مردم زابل را مثال می زند. آقای کروکر 

خدا را شکر می کند و گوشی را می گذارد.

برنامه کاری سناتور باب کروکر در یک روز معمولی

روحبرجامکیبودیتو؟!
س��اعت 9:57/ آقا کروکر به منشی اش می گوید متن برجام را 
برایش پرینت بگیرد و بیاورد. منشی اش اول می گوید تو دروغ 
می گوی��ی، می خواه��ی گولم بزنی. آقای کروک��ر به جان بیل 
کلینتون قسم می خورد که اینطور نیست. منشی اش می گوید 
من که دیروز پرینت گرفتم آوردم، دیدی دروغ می گویی؟ آقای 
کروکر می گوید آن را دیروز داده نوه اش موش��ك درست کرده. 

منشی قانع می شود.
ساعت 11:1۸/ آقای کروکر به وسط های برجام رسیده است. 

س��اعت 11:21/ از اتاق آقای کروکر ص��دای خنده می آید. او 
جماتی از برجام را بلند بلند می خواد و می خندد. منشی اش با 

خود می گوید دیدی گولم زد!
ساعت 13:11/ آقای کروکر زنگ می زند به همسایه ایرانی اش. 

او جواب نمی دهد. سر نماز است. آقای کروکر می رود نهار.
ساعت 14:49/ همسایه ایرانی زنگ می زند. میس کال را دیده. 
آقای کروکر از او می پرس��د که به نظرش تصویب تحریم های 
جدید نقض برج��ام خواهد بود؟ آقای همس��ایه رد می کند. 
آقای کروکر اصرار می کند که ش��اید باشد ها! همسایه زیر بار 
نمی رود. آقای کروکر بندهایی از برجام را برای او می خواند که 
نشان می دهد نقض است. همسایه قبول نمی کند. آقای کروکر 
خواهش می کند! همسایه عصبانی می شود! آقای کروکر کوتاه 

می آید.
س��اعت 16:00/ آقای کروکر از نوشتن متن طرح تحریم های 
جدید فارغ شده و آن را به منشی اش می دهد تا بفرستد برای 

مقامات و نمایندگان آمریکا.
س��اعت 16:17/ س��ناتور مك کین زنگ می زند. آقای کروکر 
گوش��ی را جواب می دهد. سناتور مك کین می گوید یه وقت 

برجام رو نقض نکنی اوخ بشه؟ هر دو می خندند.
س��اعت 16:14/ آق��ای کروکر زنگ می زند به همس��ایه اش. 
همسایه با عصبانیت گوشی را برمی دارد و می گوید نیست، بخدا 
نیست، نقض برجام نیست... آقای کروکر می خندد و می گوید 
درباره تحریم ها نیست. می خواهد بداند در ایران باالخره حلیم 

را با ح می نویسند یا ه!

بهقیافهاشنمیخورد
بشهنقضشکرد

محمدامین میمندیان
عراقچی: ببینید برجام االن هم نقض شده 
هم نقض نشده. یه جورایی بین نقض شدن 

و نشدن داره لق میزنه.
ظری��ف: ما به ش��دت ای��ن کار رو محکوم 
می کنی��م و اجالتاً چندت��ا ایمیل می زنیم، 
چندتا هشتگ رو هم ترند می کنیم تا بفهمن 

هیچوقت نباید یه ایرانی رو تحریم کنند.
روحانی: چرا اینها برجام رو نقض کردند؟ چرا 
پاسخ مناسبی به اینها ندادند؟ چرا همچین 
توافقی امضا شد؟ چرا به مردم راستش رو 
نمیگید؟ چ��را دولت قبل مذاکرات را کش 
داد که کار به اینجا بکشه؟ وقتی نمی گذارید 

ربنا پخش بشه همین میشه دیگه.
جمش��ید مش��ایخی: اگر به تحریم ها رای 

نمی دادند از ایران می رفتم.
الریجانی: م��ا موقع تصویب برجام، اون رو از 
نظر شکلی بررس��ی کردیم. به فونت و رنگ 
جوهر و جنس کاغذاش نمی اومد که بش��ه 
نقضش کرد. محتواش رو ما دیگه نگاه نکردیم.

حداد عادل: مردم در انتخابشون دقت کنن 
و به آقای رییسی رای بدن.

آشنا: مجلس س��نا رو دست کسانی ندیم 
که در قبال تصمیماتش��ون برای ما هزینه 
 ایجاد می کنند و مسوولیت قبول نمی کنند. 
به راستی چه ارتباطی بین ادمین اینستاگرام 

رییس جمهور با نقض برجام هست؟
جهانگیری: مظلومیت دولت رو ببینین ملت 
ایران. من اول فکر کردم اون تحریم هایی که 
تابستون قراره اعمال بشه رو میگن بعد که 
فهمیدم اینو میگن تازه فهمیدم قضیه چیه. 

اینکه چیزی نیست!
امیرجعفری: االن با ایرباس نو میریم آمریکا. 
با عزت و احترام بهمون نگا میکنن. اینا به 
این مهمی رو نمیگیم فقط میگیم آقا برجام 

نقض شد. رعیت همینه دیگه.

احسان مالیی
َمر او  را زِ دوشیدنی چارپای

زِ هر یك هزار آمدندی به جای 
همان گاو  دوشا به فرمانبری

همان تازی اسِب گزیده  مری

ای صاحب گاو! ببخشید صاحب فال! کلسیم 
اقتصادت کم ش��ده اس��ت، گاوه��ای فربه و 
ش��یردهی وجود دارد اگر خ��وب از تخصص 
گاو چرانی ات اس��تفاده کن��ی می توانی از هر 
گاو هزار لیتر ش��یر سیاه کاسب بشوی، البته 
اول بجوشان بعد با نان تیلیت کن، گاو دیگری 
در نزدیکی اس��ت. او را هم بدوشی خبرهای 
خوش��ی در انتظارت هست. فقط نقد کارکن 

چون عمرشان به دنیا نیست... 

فال راه راه

چندپیامبرگزیدهازچنلهايدمبُریده

زهرا جمالی
خوشبختانه یك گوشي قفل ندار انگلیسي به دستمان 
رس��ید و کاناله��اي تلگرامش را ن��گاه کردیم. این هم 

برگزیده پیام هاي همان کانال هاي همان گوشي:
سی نود چنل: به نظر شما تاکنون چند آرسنالی و چند 
منچستری زیر آوار گرفتار شده و مرده اند؟ حدس خود 

را به سامانه 3090 ارسال کرده و جایزه بگیرید.
کاغ چن��ل: خبرها حاکی از آن اس��ت که یك نفر از 
پش��ت بام برج آتش گرفته گرنف��ل، یك ویدئوی الیو 
فرستاده و گفته ما اینجا چند نفر هستیم که زنده ایم. 
آب و غذا و اکس��یژن و همه چی هم هس��ت فقط اگه 
میش��ه... اینجا ویدئو قطع ش��ده و یکس��ري اتفاقات 

خانوادگي دیده مي شود.
Comenews چنل: تصویر لو رفته از لحظه آتش گرفتن 

برج گرنفل. برخاس��تن دود س��فید و نقره ای به جای 
س��یاه که حاصل از آتش سوزی طبیعی نبوده باشد و 
مالك ساختمان برای بنیاد لندن بوده و صاحبخانه ها 
قاق بوده اند. مملکتی که س��ربازانش تا هرات می روند 
اما نردبان های آتش نشانی اش به طبقه سوم نمی رسد. 
به گفته ش��اهدان عینی صداهایی از داخل تونلی که 
از پاساژ اس��کاتلندی های کنار برج به داخلش زده اند، 

شنیده می شده. 

یکشنبه

روحانی در مراسم تجلیل از خادمان قرآنی : 
امامحسن)ع(مظهرصبربرایصلحبود

سید احسان گلپر
صلح حسن و خون حسینی را هم

گفتار امام مان ، خمینی را هم
از بهر حدیث، حول برجام بگرد
حتی کتب شیخ کلینی را هم...

دو شنبه

راستیآزماییبرنامههستهایایرانامروز
دردستورکارنشستشورایحکامآژانس

بینالمللیانرژیاتمیقراردارد

زهرا آراسته نیا
وقتی که به جای امر، خواهش بشود 
با گرگ و سگ و شغال سازش بشود 

پیداست که هسته ای شود چون موش و
باید برود هی آزمایش بشود 

سه شنبه

زندانوجریمهبرایپوشیدنلباسبارسلونادر
عربستان

مصطفی صاحبی
می خواست نماند از رقیبش اثری 

فرمود به کل بخش های خبری
با چند لغت جمله نسازید اصًا
با قاطر و قطره و قطور و قطری

چهار شنبه

آتشسوزیدربرجگرنفللندن

ملیحه خوشحال
آتش گرفته برجی در قلب شهر لندن
سلفی گرفته اینجا مردی کنار یك زن

فوری پیام داده: در دردتان شریکیم
 شنبه ،پاسکو، تهران، من در کنار سوسن

پنجشنبه

تصویبتحریمهایجدیدضدایرانتوسطسنا

یونس فرقانی
صدبار اگر نقض کنی کم باشد
در سینه  ما گمان مبر غم باشد

»تو عهد وفای خود شکستی« اما
»از جانب ما هنوز محکم« باشد

طراح : محمد جواد طاهری

طراح: محمد حسین بناکاران

طراح: احمدرضا بیضایی
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