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وطن امروز شماره 2255

طنز
دوشنبه

مقصر خود بچهها بودند!

هزاران مسلمان بیگناه را به قتل رساند

کره شمالی بمب هيدروژني
رونمايي كرد

کشف یک باند از مدیران دولتی که
گوشت های فاسد را به جای معدوم
کردن ،در بازار می فروختند

هرچند اسیر یک دوجین کمبودند
با سعی و تالش ،راه می پیمودند
با اینهمه ،توجیه خطاها این است:
اصال خو ِد بچه ها مقصر بودند

آدم نکشی وبا و سل میگیری
گر قلوه دهی به بنده دل میگیری
هر بیست مسلمان که ُکنی غرق به خون
یک جایزه صلح نوبل میگیری

شبیه فلفلم ،بس تند و تیزم
فرو ننشسته آن غیظ غلیظم
فقط کِش میدهم این بحث را ،تا
بگویی« :من غلط کردم عزیزم!»

تا قبل تو هر چیز گل و بلبل بود
خدمت ،هدف مدیرها بود نه سود
فاسد شدی و فاسدشان کردی تو
ای گوشت بد! بگو غلط کردم ،زود...

یکشنبه

معاون وزيرراه:

ارتش میانمار  2600خانه را آتش زد و

می
نا گودرزی

نسخه ایرانی بازی
نهنگ آبی رونمايي شد
افشار جابری
نسخ ه ایرانی بازی مخوف نهنگ آبی به
بازار آمد .سازنده این بازی خطرناک گفته
است چون ایرانیها خیلی حساس هستند،
این نسخه فقط  10مرحله به شرح زیر دارد
که در نهایت موجب خودكشي کاربر میشود.
 -1از یک اثر باستاني دیدن کن ،اما تصویر
یک نهنگ را به عنوان یادگاری روی یکی از
سرستونهای آن حکاکی نکن.
 -2ساعت  ۰۵:۲۰صبح از خواب بیدار شو و
دو ساعت ورزش مفید انجام بده.
 -3شجاع باش .امروز یازده و نیم خط کتاب
مطالعه کن ،ولی پز آن را به کسی نده.
 -4راه برگشتی نیست ۲۴ .ساعت وارد
تلگرام نشو.
 -5اگر هنوز زندهای حتما تقلب کردهای،
در نتیجه باید تنبیه بشوی 10 .بار از پل
عابر پیاده استفاده کن.
 -6امروز از لوازم آرایشی استفاده نکن.
 -7امروز به یک نفر که بدبختیهایش را
برایت توضیح میدهد ،ثابت نکن که از او
بدبختتری.
 -8درج ه صدای تلویزیون را روی یک عدد
فرد بگذار.
 -9اگر گواهینامه داری ،فقط  10دقیقه
بین خطوط رانندگی کن ،تو رو خدا! اگر
گواهینامه نداری انصافاً بیخیال رانندگی
شو.
 -10قوی باش .مرگ پایان هم ه بازیهاست.
به یه مسافرت یک روزه برو ولی عکسش رو
نذار توی اینستاگرام.

تهِ ضربالمثل!

تو نیکی میکن و
استعفا بده...
رضا عیوضی
مدیرسابق راهآهن که در اقدامی نادر به خاطر
تصادف قطار س��منان  -مشهد استعفا داده بود،
در اقدام��ی نادرتر ،به معاونت ش��هرداری تهران
منصوب شد.
یک ضرب المثل معروف هست که میگوید:
«تو نیک��ی میکن و !»...ای��ن را برای همینجا
گفتهاند .یعنی تو به خاطر وزیر راه و خارج شدن
او از زیر فش��ارها اس��تعفا بده ،چندروز بعد و در
یک فرصت مناسب ،پست بهتری گیرت بیاید باز!
یک ضرب المثل معروف دیگری هم هست
ک��ه« :بیکفایتی یک مدیر ،بهت��ر از یک مدیر
بیکفایت اس��ت» این المصب ت�� ِه ضربالمثل
است...

فه
یمهانوری

میرمعظمی
ا

می
نا گودرزی

درآ
مد هدفمندی یاران هها در
شرکته
ای دولتی غیب میشود
یارانه اگرچه رنجهاتان داده
هر
ماه ،زده به جانتان ُسمباده
هر
چند
ن
شد
ب
رای ما نان اما
آب
ش که به آسیابتان افتاده!..

سیدمحمدحسینی

خفاش شب
جايزه صلح نوبل گرفت!
بهزادتوفيقفر
كميته جايزه صلح نوبل اعالم كرد :خفاش
شب به دليل تالش براي نقل و انتقال امن زنان
و دختران به مكانهاي خلوت و آرام ،نامزد
دريافت اين جايزه شدهاست .پيش از اين ،افراد
زير ،همين جايزه را دريافت كردهاند:
باراک اوباما :از زمان کاندیداتوری برای
انتخابات ،پایان دادن به جنگ عراق را مطرح
کرد ولي بعدا ً گفت چه كاريه حاال؟! او بعدتر به
وعده خود عمل نكرد و زندانها و شكنجهگاههاي
آمريكا مانند گوانتانامو را تعطيل نكرد!
شيرين عبادي :کمیته صلح نوبل علت
انتخاب او را ،تالش ،عنوان كرد .گرفتن پول از
بهاييهاي خائن و نوشتن دادخواست براي آنها
از ديگر فعاليتهاي او است.
شيمون پرز ،اسحاق رابین و مناخیم بگین:
هر سه از اعضاي سازمانهاي تروريستي و
حرفهايهاي قتل و كشتار هستند كه جايزه
صلح نوبل را به شايستگي تصاحب كردهاند! در

همين باره ،مناخيم گفت«:من یک تروریست
سابق هستم!» .از ديگر افتخارات آنان ،کشتار
دیریاسین( 250عدد) ،الدوايمه(500عدد)،
خان يونس(270عدد) و صبراوشتيال(800عدد)
است .آنها در حال انجام اين فعاليتهاي
صلحجويانه ،شعار ميدادند«:بدون عاطفه باش
تا خدا رحمتت کند»!
آنگ سان سوچی :سیاستمدار ،دیپلمات،
دالل ،زامبي و مدافع حقوق بشر! است .وي
تحت تأثیر فلسفه بدون خشونت گاندی و بویژه
مفاهیم بودایی آنقدر بود كه نگو! سوچي به
عنوان رييس ميانمار ،درباره قتلعام و سوزاندن
مسلمانان گفت اينها دعواي زن و شوهري است
و به دیگران ربطي ندارد! در عين حال به بازرسان
سازمان ملل ،خبرنگاران و حتي پزشکان بدون
مرز ،اجازه ورود نداد .وي با شوهر انگليسي و
 2پسرش مشكل زبان ندارد.
دااليي الما :با نام اصلي جتسون جامفل

بوي كباب ميآيد
مهدیپیرهادی
هر آنچه هست از آنسوی آب میآید
لباس و چتر و کاله و کتاب میآید
اگر چه داخل کشور طناب هم داریم
ولی از آن سر دنیا طناب میآید
ست لوازم آرایش زنان جور است
مداد و ریمل و رنگ و لعاب میآید
درون کشور ما گرچه شهر قمصر هست
برای کشورم از چین گالب میآید
هزار بست ه تسبیح و مهر و سجاده
مسلماً به امید ثواب میآید
مگر نه اینکه فقط نفت خوب میدادی؟
چرا پس اینهمه جنس خراب میآید؟؟
بگو به اینهمه بنجل چه حاجتی دارم؟؟
که از تمام جهان بیحساب میآید؟؟
امید نیست شود حل ،رکود و بیکاری
از آن نشست که بوی کباب میآید
َمخَ ر برای خودت فحش تازهای شاعر
خدا نکرده برایت عذاب میآید...

نگاوانگ لوبسانگ یشه تنزین جیاتسو ،متولد
تبت است .تبتيها عقيده دارند كه روح الماي
قبلي به جاي گاو ،آفتابپرست يا هرچيز ديگر،
بيهوا در وي حلول كرده فلذا او الماست.
دااليي بعد از اينكه هزاران تبتي را به كشتن
داد ،خودش براي صحبت کردن درباره اهمیت
شفقت به عنوان سرچشمه شادیها ،در تور
دور اروپا ثبتنام كرد!
ل صلحگرفتگان
انورسادات يكي ديگر از نوب 
است كه شيك و مجلسي گروههای مصري
ف خود را اعدام كرد .وي ضمن
مخال 
آزادكردن فعاليت سياسي براي همه ،دستور
دستگیری اعضای حزب کمونیست ،ملیگراها،
فمینیستها ،اسالمگراها ،گروههاي فعال
دانشجويي ،كاسبها ،كارگران ،كارمندان و
بقيه مردم را صادركرد .آگاهان تعداد مفقودان
را به دليل نمايش حرف  Eروي صفحه
ماشينحساب ،کمتر از اين ميدانند.

میگن هدف اصلی داعش ،کسب جایزه صلح نوبل بوده،
خالفت اسالمی براي رد گم كردنه!
حسيناسماعيلي

با این همه ترسناکی و مرموزی
دانلود شده است بازی جان سوزی
چون اِند کالس است پس امکان دارد
ُمد هم بشود نهنگ آبی روزی

دانش��مندان اعالم كردند شركت نفت س��عودي  -آمريكايي آرامكو،
در قتلعام مس��لمانان بيگناه ميانمار ،دخالتي ندارد و اينكه به تازگي
خط لوله نفت و گاز خود را از وس��ط روهينگيا به س��مت چين افتتاح
كردهاست ،خُ ب كه چي؟! در همين باره مديرامور مالي دانشمندان گفت:
ي ُكشند ،اينكه تمام نميشوند ،به مطالعه
نيم قرن اس��ت كه آنها را م 
بيشترنيازدارد!

رضا عیوضی

از اصولگرايي روحانی
تا کالس کاری سازمان ملل
زیباکالم :روحانی بیش از آنکه یک
اصالحطلب باشد یک اصولگراست
 روزنامههای اصالحطلب :اص ًال روحانی
آدم احمدینژاد است!

حرفهای ظریف ُمضحک
عادل الجبیر:
است.
فهاي عادل الجبير براي
 ظریف :حرمصرف داخلي است!
وزیر بهداشت :اگر اتفاقی براي مريض
بیفتد ،ميگويند تقصیر پزشک است.

شركتنفتآرامكو
درفاجعهميانماردخالتندارد

خودكشي با ُمد!

داوود افرازی

ميگن...

دانشمندانثابتكردهاند

مهديسلمان

افشار جابری

چهارشنبه

سهشنبه

شنبه

ویژهنامه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym
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 البته بعضیام یواشکی امضا میکنن،میگن خدا آورد!
جهانگیری :امروز فساد در سطوحی که
تصور آن را نمیکردیم رسوخ کرده است
 -مردم! ببینید فساد چقدر مظلومه!

مدیرعامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج
فارس :توان تولید بنزین یورو  ۵را داریم

 همسر خانم ابتکار :گفتی؟ آفرین حاالبرو سر کارت!

دبیرکلسازمانمللاعالمکرد:شمارمسلمانان
کشته شده در روهینگیا از مرز هزار نفر گذشت
محمدکارگر

فاطمه سادات رضوی علوی

 وي افزود :زير  6ميليون ،محكوم نميكنم،اصرار نكن!

