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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
  د  وشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

بُرِج موشك هاي ثريا!

بهزاد   توفیق فر
هزار بار گفتم يه برنامه رو بيشتر از پنج بار افتتاح 
نكنيد  ، That’s Shit ، گفتم يا نگفتم؟! هزاربار 
گفتم وقتي به يه برنامه فحش مي د  يد  ، بعد  اً نگيد   
اصالً مال خود  م بود  ، تابلوئه! آخه مرد  ك فيلباد  ي! 
تو كه يه خ��ط د  رميون به رس��انه اي ها  فحش 
مي د  ي يا زيرآبشون رو مي زني، تابلو نيست ميري 
سراغ د  سترسي آزاد   به اطالعات؟ بد  م د  سترسي 
آزاد  تو بتن بگيرن؟ تابلو نيست جناب شهرآويز 
كه تا صند  لي د  بير خالي ميشه مثل ند  يد  - بد  يد  ها 
هجوم مي بريد   طرفش؟! تو كه پولتو از نامزد  هاي 
د  بيري َكند  ه بود  ي؟ موهاي بوقلمون نژاد   رو چرا 
كند  ي؟! خواهرماد  ر بني س��رد   رو چرا به صورت 
عمومي عرضه كرد  ي؟ مگه نگفتم هركي ُش��د   
ب��ه بقيه هم ميد  ه؟ گفتم يا نگفتم؟ مگه نگفتم 
انرژي و وقت تون رو بذاريد   روي تفكيك اتاقِ خبر 
تا اين چهارسال هم بگذره بره پي كارِش؟ گفتم 
يا نگفتم؟! ح��اال كي ج��واب خنج هايي كه به 
صورت بقيه كشيد  يم رو ميد  ه؟ حتماً بايد   تكرار 
كنم تا بفهميد   نبايد   كسي بو ببره كه به خاطر 
د  رآمد   د  بيري بود   كه خود  مون رو براي ش��وراي 

سرد  بيري هالك كرد  يم؟! 
 د  كت��ر! گفت��م ب��ه روزنامه هام��ون بگ��و براي 
د  وزار – د  ه شاهي آويزون هر بي بته عملي نشن، 
يا نگفتم؟! گفتم زيرآب شبكه تلويزيوني رو بزن 
كه اتاقِ خبر رو ببريم رو آنتن يا نگفتم؟! نمايند  ه ها 
رو چ��را ريختين توي د  ولتي ها؟ اصالً كي گفت 
خبر مرگ اين مرتيكه د  اعشي رو اعالن عمومي 
كنيد  ؟ حاال از س��ر قبر ارد  وغان بيارم جانشين 
معرفي كنم يا از زير د  شد  اش��ه بِن زايد  ؟ اعصاب 

نمي ذاريد   براي آد  م كه! 
ت��ازه آقايون و خانوم ها ميگن چ��را اختيار ُكل 
ش��بكه رو نمي د  يد   د  ست ما! بِد  ن د  ست تون كه 
چيكار كني��د  ؟ افتتاح تك��راري پخش كنيد   يا 
اس��تخر هم حزبي هارو نشون مرد  م بد  يد  ؟ با اين 
وضعمون اگه همين ستون رو هم اََزمون نگيرن 
بايد   كالهمون رو بند  ازيم هواي بُرِج موشك هاي 

ثريا... ولم كن آقا!

بی وطن امروز

مهد  ی وفایی
د  ر راس��تاي كم��ك ب��ه نماين��د  گان د  ول��ت 
)ببخش��يد  ، مل��ت!( ب��راي تفكي��ك چند  باره 
د  ول��ت و به فن��ا د  اد  ن اين چهارس��ال مهلت، 

پيشنهاد  ات زير تقد  يم مي شود  :
اول؛ وزارت امورخارجه به د  و وزارتخانه »امور« 
و »خارج��ه« تفكيك ش��ود  . وزارت امور براي 
رس��يد  گی به همه امور از جمل��ه برنامه نود  ، 
هنرپيش��ه هاي فيلم های س��ينمايی، تيم هاي 
ورزش��ي و غيرورزش��ي، تبليغ��ات كاند  يد  ای 

خاص، برنامه عمو پورنگ و...
وزارت خارج��ه براي رفتن ب��ه خارجه، خريد   
هواپيما برای راح��ت رفتن به خارجه، لبخند   
زد  ن ب��ه خارجه، پرتاب خ��ود  كار به خارجه و 

ارسال ايميل!

ب��ه  ارشاد  اس��المي  و  فرهن��گ  وزارت  د  وم؛ 
وزارت هاي فرهنگ، ارش��اد   و اسالمی تفكيك 
ش��ود  . وزارت فرهن��گ ب��راي ف��روش بليت 
كنس��رت پالپ)1(، د  رخواست پخش آهنگ از 
صد  اوس��يما، ايجاد   و حف��ظ كميته صيانت از 

نگهد  اري با هد  ف رهاسازي لباس هاي د  يگر!
وزارت ارش��اد   براي نامگذاري خيابان  ها به نام 
ارشاد  ، تش��ويق مرد  م به تماشای گشت ارشاد   
با خانواد  ه، ارش��اد   رس��انه هاي منتقد   با... حاال 

هرچي! 
وزارت اس��المی ب��راي اينكه د  ر يك گوش��ه 
بنش��يند   و نم��ازش را بخوان��د   و روزه اش را 
بگيرد   و كاری به كار 2 وزارتخانه قبلی و بقيه 

وزارتخانه ها ند  اشته باشد  .

س��ازمان محي��ط زيس��ت هم ضم��ن ارتقا 

شنبه

ابراز نگرانی از بازگشت تروريست های اروپايی 
د  اعش به کشورهای خود  

ناهید   رفیعی
چه كنم گاو پا به ماهم را  

بچه  تُخِس روسياهم را  
زود   برگشته از سفر د  اعش
د  ير فهميد  م اشتباهم را... 

یکشنبه

 معاون وزير نفت: قرارد  اد   با توتال »عبور« 
از د  يوار تحريم هاست

محمد  حسین مهد  ویان
تحريم هميشه باقی و جنجالی

ای طبل پر از صد  ا ولی تو خالی
يك روز عبور از تو شد   با برجام

يك روز عبور می شود   توتالی

د  و شنبه

 نعمت زاد  ه وزير صمت: هنوز برای گشايش 
ال سی مشکل د  اريم!

محمد   ایوبی نیا
هرچند   كه د  كتراي سازش د  اريم

د  رحوزه  صاد  رات كاهش د  اريم
برجام مگر نكرد  ه ال سي را حل؟
انگار كه مشكل گشايش د  اريم!!

سه شنبه

قطر تهد  يد   کرد   از شورای خلیج فارس خارج 
خواهد   شد  !

محمد  حسین مهد  ویان
تحريم شد  يم و وضع ما هست خراب

يعنی شد  ه كل نقشه هامان بر آب
نگذار به زور از تو خارج بشويم

شورای خليج فارس، ما را د  رياب

چهار شنبه

روز عفاف و حجاب

مصطفی صاحبی
خورشيد   جهانم  آفتابت كو پس؟

فتانه من بگو نقابت كو پس؟
فرمود   كه بند  ه مرد   هستم، مرد  ك!
گفتم كه براد  رم حجابت كو پس؟

ب��ه وزارت، تفكي��ك ب��ه 2 وزارت محيط و 
زيست ش��ود  . سازمان محيط براي مبارزه با 
مس��احت، حجم، َكعب و ناهنجاري هايي از 

اين د  س��ت.
سازمان زيست براي توجه به عكس گونه هاي 
گياهي و جان��وري، عكس گرفتن با گونه هاي 
گياه��ي و جان��وري، فرس��تاد  ن ع��كاس ب��ه 
گونه ه��اي گياهي و جانوري و هر فعاليتي كه 

عكس زيست د  ر آن باشد  !
س��ازمان مي��راث فرهنگي، صنايع د  س��تي و 

گرد  شگري نيز... بله؟ ...جد  اً؟! باشه بي خيال!
البت��ه بقيه وزارتخانه ها و س��ازمان هاي د  ولتي 
را هم مي توان تفكي��ك كرد   تا جايي كه د  يگر 
تفكيك ش��ان نيايد  ، مثاًل وزارت كش��اورزي به 
وزارت ِك��ش و آورزي؛ وزارت ورزش به وزارت 

َور و ِزش؛ وزارت عل��وم،  تحقيقات و فناوري به 
وزارت ه��اي علومِ تح و قيقاتِ فن��اوري؛ وزارت 
كش��ور به وزارت... ببخش��يد  ! و سازمان انرژي 
اتمي به س��ازمان هاي اِن و رژي اتمي، تفكيك 
ش��وند  . حتي س��خنگوي د  ولت را نيز مي توان 
نص��ف كرد   به س��خن و گو! د  ر اي��ن ميان يك 

وزارتخانه جد  يد   هم بايد   افتتاح شود  .

وزارت جد  ید   واو!
اين وزارتخانه جهت صيانت »و« های بر زمين 
ماند  ه د  ر جريان تفكيك وزارتخانه ها تش��كيل 
مي ش��ود   و تنها وظيفه آن چيزي نيس��ت جز 

ضايع نشد  ن اين واوها! علي بركت اهلل...
1- تيكه هاي ميوه كه د  ر آبميوه هست را پالپ 

مي گويند  . 

من نامه

سید  محمد   حسینی
هرچه خوبی د  رون عالم هست

جملگی بر مد  ار من بود  ه
يا خود  ِ بند  ه عاملش بود  م

يا كه از اعتبار من بود  ه
مثال اين حكيم نيشابور

شاعر هفت شهر عاشق ها
اوالً طای آن ُمشد  د   نيست

ثانياً او عطار من بود  ه
تب مجنون برای ليلی هم

گرچه افسانه هست، خيلی هم
آنچنانی نبود  ه و مجنون
عاشق بی قرار من بود  ه

»نيش عقرب نه از ره كين است
اقتضای طبيعتش اين است«

اقتضای طبيعت آن هم
البته اختيار من بود  ه... 

آب د  ريا اگر كه شور شد  ه
يا كه خورشيد  ، اصل نور شد  ه

ابرهايی كه پُر ز باران است
همگی پشتكار من بود  ه

آنچه كرد  ه جد  ا برای مثال
كل قطب جنوب را ز شمال

بله، نصف النهار مبد  أ نيز
نصفه ای از ناهار من بود  ه

د  ر زمانی كه د  زد  ی آسان است
كار جعل و كپی فراوان است

شد  ه جنس تقلبی بسيار
د  كتری، افتخار من بود  ه
خبر آمد   اگر كه از ايران

خورد  ه موشك به قلب د  اعشيان
نيست كار سپاه يا كه بسيج

بی گمان شاهكار من بود  ه
الغرض! هرچه مشكل و سختی ست
ارث قبل است و عين بد  بختی ست

هرچه خوبی د  رون عالم هست
جملگی بر مد  ار من بود  ه

ُگند  ه گويی!
از اعتراض نوبخت به حرف های مفت تا فرستاد  ن عارف د  نبال نخود   سیاه

رضا عیوضی
وزير بهد  اشت: نمی شود   هم كار كرد   و هم كتك خورد  

 ظاهرا جز جای جالد   و شهيد  ، جای كتك زنند  ه و كتك خورند  ه هم عوض شد  ه

روحانی: پول موشك را د  ولت د  اد  
 متاسفانه مرحوم نيس��ت تا ببينه د  ر د  ولت بعد  ی آقای روحانی چه اتفاقات خوبی 

افتاد  ه

نوبخت: حرف مفت كه ماليات ند  ارد  
 نوبخت جلسه بعد  : من اينها را می شناسم، اينها جمله من را بعد   از جمله رئيس جمهور 

می آورند  

عارف: اگر ما را د  نبال نخود   سياه نفرستند   قصد  مان كمك كرد  ن است
 سخت نگير د  نبال نخود   سياه رفتن هم خود  ش يه نوع كمكه 

قائم مقام وزير صنعت: اجازه نمی د  هيم واحد  های توليد  ی تعطيل شوند  
 ما كی باشيم كه لنگ اجازه ما باشند  ، آنها اجازه شان د  ست خود  شان است

مهد  ی منظرقائم

د  ولت تفکیك و وزارت واو!

يك رئیس د  اعش بايد   چگونه باشد  ؟
آگهی استخد  ام رئیس د  اعش

يك خر د  يگر
افشار جابری

يك كاسه  عمر تيره سر می آيد  
سركرد  ه  د  اعشی، د  َمر می آيد  

فرقی نكند   به حال ما البته
يك خر برود   خری د  گر می آيد  

محمد   رضا رضایی
با توجه به تاختن جناب ابوبكر البغد  اد  ی به د  يار باقی 
بد  ين وس��يله از د  اوطلبان برای س��ركرد  گی لشكر 

عظيم د  اعش، د  عوت به عمل می آيد  . 
د  اوطلبان بايد   واجد   شرايط زير باشند  :

1- ريش بلند  ، موی سياه، ناخن كثيف، واه واه  واه.
2- د  اش��تن رزوم��ه د  ر زمينه  انفج��ار و تركيد  ن 

)حد  اقل 2 انتحار موفق(
۳- د  اشتن حد  اقل 5 بار سابقه مصاحبه با بی بی سی 

بعنوان يك »پيكارجو«ی صلح طلب!
۴- برخورد  اری از حد  اقل ش��عور و فهم مورد   نياز نه 

بيشتر
5- آشنايی با طرز كار پوشك های بزرگساالن برای 

مواقع اضطراری
6- فلج كامل از گرد  ن به پايين برای عد  م د  اش��تن 

توانايی فرار د  ر مواقع شكست
7- عد  م اشتهای زياد   جهت جلوگيری از تمام شد  ن 

آذوقه نيروها
روابط عمومی د  اعش »رعد  «

)نخند  ... ميگم نخند  ...  مخففشه د  يگه.. ميگم نخند   
بی ش��رف! بياييد   اين رو بتركونيد   د  اره به مخفف ما 

ميخند  ه!(

د  رد   د  ل يك د  اعشی
 با روح ابوبکر بغد  اد  ی

محمد  یاسین اسد  ی
يا اميراً بالكجا رفتی چنين از پيشنا؟

اشكنا فی الحزنك ريزد   به روی ريشنا
د  ر فراقك جيشنا خيساند  ه اَلشلوارنا

موشك االيرانيون باشد   د  ليل الجيشنا
فی النبود  ت می شود   بيكار اَلچاقوينا

بی حضورت می شود   خاموش اآلتيشنا
فی العزايت می شوم انی نماد  ين منفجر
فی الكنار الهمسر و ياران نيك اند  يشنا

تا نبينم خاطراتت فی الد  يار السوريه
باالُروپا أذهُبوا همراه قوم الخويشنا

بزن د  و پُشتك
قاسم احمد  ی

شاد  انه بكوب روی تنبك
برعكس بپر بزن د  و پُشتك 

هرچند   كه طفلكي عليل است
برجام د  وساله شد  ، مبارك!
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