
خيلي 
خوبه! 

اینکه خودت فیلتر کنی بعد خودت شاکی 
فیلتر بشوی و بعد خودت ابراز امیدواری کنی 
ب��رای رفع فیلتر و بعد خودت دس��تور رفع 

فیلتر صادر کنی... خیلي خوبه!

 مهدی نورمحمدی

طنز 0 چهارشنبه  27 دی 1396وطن امروز  شماره 2356 12

ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

مدعی  مطلبی  در  »ایران«  دولتی  روزنامه 
خاصی  افراد  انحصار  در  سیما  و  صدا  شد 
رئیس جمهور  و  است  دولت  منتقدان  از 
در  و  رابطه  همین  در  می کند!!  سانسور  را 
ادامه، لیستی از برنامه های پیشنهادي مورد 
پسند این روزنامه دولتی و خود دولت، به 
است.  شده  تهیه  شبکه هاي شان  تفکیك 
دولتی ها  رضایت  و  توجه  مورد  امیدواریم 

قرارگیرد و بودجه صداوسیما را ممنونم.

»بمونه  آشپزی  برنامه  یك:  شبکه 
ستاد  در  شام  طبخ  آموزش  برمي گردیم« 

انتخاباتی بغلی

شبکه دو: کابینه گل و بلبل،  تهیه شده و 
دکوپاژ در بنای ثبت شده و میراث ارزشمند 

شاید برای شما هم اتفاق بيفتد
باستانی منزل پدری فریدون در سمنان 

مستقیم  پخش  صد،  برنامه  سه:  شبکه   
و تحلیل و بررسي بازي »دست رشته« از 
از  رونمایی  با  روحانی  حسن  دکتر  منزل 
شلوار گرمکن ورزشی جدید رئیس دولت.

کنسرت  زنده  پخش  چهار:  شبکه 
برنامه »به  از  بعد  باشید  پیروز  دولتمردان 
و  عوامل  با  مصاحبه  و  چرا؟«  بگو   من 

دست اندرکاران

شبکه پنج: میزگرد ثریا، بررسی 5 سال 
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و پخش 
زنده دستاوردهاي دولت در  وزش باد و هوا 

و مسائل مرتبط

برای  هشدار  سریال   تکرار  نمایش:  شبکه 
اسحاق11 

شبکه آموزش:  آموزش ساده احکام  خوردن 
مدیران  براي  کهکشانی  و  حقوقی  فیش های 

دولتی

شبکه مستند: باز پخش 597892983219ام 
مستند تبلیغاتی سال 92 حسن روحانی 

اتفاق  هم  شما  برای  شاید  آي فيلم:   شبکه 
نقد  را  دولت  که  کسي  داستان:  این  بیفتد، 

مي کند.

شبکه نسيم: پخش زنده زنده دوربین مخفي 
»دولت چه خوب و نازه«

با  خانواده  و  خانه  برنامه  جم:  جام  شبکه 
حضور شهین، موضوع: بررسی وضعیت کارتوِن 

»خواب ها«

حضور  با  خبری  ویژه  گفتگوی  خبر:  شبکه 
نوبخت و با موضوع تکذیب سخنان شاذ شهین 
در شبکه جام جم و تاکید به فیك بودن ایشان

قلقلیه،  دارم  »دولتی  انیمیشن  پویا:  شبکه 
خاله  سخنان  و  عنابیه!«  زرد،  و  بنفش 
از  پس  فرزندان  وظایف  درباره  رنگین کمان 

جمع شدن سفره.

 واکنش مسؤوالن دولتي به 
آتش سوزی نفتکش ایراني

   فروغ زال 

- ال��و... مالنیا! اون ش��لوار قهوه ایم رو با 
دوتا پوشك بزرگ بده ایوانکا برام بیاره، 
مواظب باش کس��ي نفهمه... نه! نه! نه!... 
ایوانکا رو نده به ش��لوار قهوه ایم پوشك 
کنه! شلوار قهوه ایم رو بده... صبرکن! یه 
دقیقه حرف نزن!... اَه... خوبه! حاال ببین 
چي میگم! شلوار قهوه اي و دوتا پوشك 

ب��زرگ بچه بده ایوانکا، دخترم برام بیاره 
اینجا!... اووووه لعنت! ایوانا... من دونالدم... 
از کاخ س��فید زن��گ مي زن��م!... واااای... 
گندش بزنن... ولش کن! ولش کن! دیگه 
فای��ده نداره... درِ اون چاه توالت رو بزار و 
گوش��ي رو بده به هر َخري که االن اون 

نزدیکي هست... همین!

تقاص!

بيمه است 
نگران نباشيد! 

روحانی: »باید« سرنش��ینان نفتکش نجات 
داده شوند.

زنگنه: ولش کنین خودش خاموش میشه.
محمود صادقی: با خانواده مفقودان صحبت 

کردم، خواسته آنان فقط رفع حصر بود.
آخوندی: چ��ك کنین، ببینی��ن اگه بیمه 

هستن که نگران نباشیم.
نوبخت: اگه محموله کش��تی بیمه نباش��ه 
پونصدتوم��ن دیگه می��اد رو قیمت بنزین. 

گفته باشم!
ص��دا و س��یما: همزمان ب��ا حادثه نفتکش 
س��انچی، یك م��رد چینی رک��ورد خوردن 
سوسیس بدون استفاده از دست را شکست.

به��اره رهنما: برای نجاط مفغودین نفتکش 
ایرانی، دوآ کنیم.

روزنام��ه آرمان: دریا در س��المرگ آیت اهلل 
شعله ور شد.

 محمدامين ميمندیان

   مهدي سلمان

ب��ا توجه به نقدپذیری دولت ش��ریف و محترم 
و ب��ی عی��ب و نق��ص خودم��ان، مصوبه طرح 
تسهیالت 15 میلیونی ازدواج، به یکي از موارد 

زیر، اصالح می گردد. خودتون انتخاب کنید:
بند الف: تس��هیالت به  یکی از موارد زیر تغییر 

پیدا کند:
1-  تس��لیحات)ارائه ابزار خودکش��ي یا حتي 

کشتارجمعي به جاي وام به زوج هاي جوان(
2-  مخلف��ات) ارائه کمك هزینه خرید ضمایم 

و لوازم جانبی سمبوس��ه و فالفل دوران نامزدی 
مثل سس تند دست س��از و ساالد ماکارونی به 

زوج اولي ها(
3-  سالیس��یالت)واگذاري پم��اد رفع گرفتگی 
عضالت ناش��ی از باال و پایین ش��دن در ادارات 

دولتي با 50% فرانشیز(
بن��د ب: می��زان 15 میلیون وام به همان س��ه 
میلیون بیس��ت سال قبل افزایش مي یابد، باشد 

که دیگر دولت را نقد نکنید!

تسليحات ازدواج!
  فروغ زال

پيشنهادهایي براي صدا و سيما را سياسی نکنيد!

ش�ما هم مي توانيد با ارسال 
آثار خود در زمينه نثر، شعر، 
کارتون، عکس نوشت و... در 
این جشنواره جهاني شرکت 

کنيد. وااله!
تلگرام:
@izeh_fest
ایميل:
info@rahrahtanz.ir

جشنواره هنري 
سواحل ایذه

اصالحات هيأت دولت بر مصوبه وعده وام 15ميليون 

توماني ازدواج در سال بعد!

داوود افرازی

به یك عدد کارگر س�اده جهت تحویل گرفتن کارنامه به جای ولی دانش آموز، نيازمندیم... 
ترجيحا سيبيلو!

  ابراهيم کاظمی 
ترجيحًا سيبيلو!

   امين شفيعی

جمله مرغان سوی هدهد می شدند
با قوقولی یا که قدقد می شدند
جملگی از جای خود برخاستند
از سر حکمت گالبی خواستند

گفت هدهد راحت این ناید به دست
دل ز خیلی چیزها باید گسست

هفت وادی در مقابل آیدت
تا گالبی نیز حاصل آیدت
وادی اول ز خود وا می رهی

وعده های رنگ رنگی می دهی
وادی دوم َروی توی ژنو

قافیه تنگ آیدت گردی کنف!
وادی سوم که جانت در رود
وادی موگرینی و اشتون شود

باید آنجا هی بخندی! خز شوی!
بین جمع پنج و یك آچمز شوی

وادی چارم که خیلی الکچری ست 
وادی تضمین و امضای کری است
وادی پنجم خطرناک است! هان

وادی تصویب باشد آن مکان
بیست minute نیز می خواهد زمان

تا کند تصویب آن را اندر آن 
وادی  شش، تا نمایی پاچه را
گل لگدسازی و سیمان، ناقال

وادی هفتم چو تأییدت کنند 
هر چه تحریم است ازجا برکنند
بعد از آن گنج تو می آید به پیش
میکشی آنجا گالبی را به نیش

عاقلی گفتا بدان کاین راه نیست!
آخر این راه، غیر از چاه نیست

هدهدش می داد چندین فحش بوق
گفت سرهنگی! نئی اهل حقوق!

با امید و شوق آزادی همه
جملگی رفتند در وادی همه

خه خه ای موسیچه ا ی خوب و ظریف
خیز و ایمیلی، توئیتی، کن ردیف

بلبل اهل درختان بلوط
خیز سوی خلق خودکاری بشوت

ای برادر! طوطی شکر شکن
با زبان سرخه ای حرفی بزن
غاز! از جام خرد پر کن مئی
هیات ما را بگردان بیمه ای

چون که سطح اشتیاق از جان گذشت
اندراین ره هفت وادی شان گذشت،
راه کم کم داشت پایان می نمود
اندر آنجا یك گالبی هم نبود
یافتند آن خیل مرغان بِرند 
که خود از اول، گالبی بوده اند

منطق الطير 
الي الگالبی

  بهزاد توفيق فر 

  قبض گرفتگي!
مدیر ش��رکت توانیر اعالم کرد: »پول برق از مش��ترکان چادرنشین زلزله زده دریافت نمي شود و قبضي 
هم برایشان صادر نمي شود«. وي در پاسخ به خبرنگار ما اطمینان داد به جان مادرم از چادرنشینان پول 
برق نمي گیریم و حتي برایشان قبض هم صادر نمي کنیم. او در ادامه گفت وگو اذعان کرد چادرنشینان 
زلزله زده مي توانند پول برق پرداخت نکنند و براي ش��ان قبض برق صادر نخواهدشد. مدیرشرکت توانیر 
همچنی��ن با تأکید بر اینکه از مش��ترکان زلزل��ه زده اي که زیرچادر زندگي مي کنن��د پول برق دریافت 

نمي کنیم افزود: براي آنها قبض برق صادر نخواهدشد!

  قاليباف، استعفا!
در پي آتش س��وزي کش��تي نفتکش ایراني و قربانی ش��دن بیش از 30 خدمه آن در ش��عله هاي آتش، 
کارشناس ارشد شرکت ملي نفتکش جیبوتي، ضمن اعالم تأسف از فیلترینگ تلگرام، از جلسه مشترک 
»دبیرشوراي عالي امنیت ملي« و »رییس دولت« خبرداد و ابراز امیدواري کرد زین  پس، اختالف سلیقه  
این دو نفر! مانع چیزي نش��ود. این کارشناس همچنین از صاحب تلگرام خواست تمهیدات دیپلماتیك 
الزم را براي اضافه ش��دن اس��تیکر تام و جري، بررس��ي کند. وي در پاسخ به خبرنگاري که پرسید مگر 
امدادرساني به کشتي نفتکش وظیفه ارتش است، گفت: توضیح درباره اقدامات انجام شده، شرایط کشتي 
نفتکش، علل حادثه و سایر اطالع رساني هاي الزم و ضروري در این گونه موارد، برعهده آقاي قالیباف است 

که به هرحال باید استعفا کند!

  بيمه است!
عب��اس آخوندي، »وزیر راه و شهرس��ازي« دولت تدبیروامی��د، در مقاله اي که در یک��ي از روزنامه هاي 
»غیردولتي« و »غیرخصوصي«! نوشته، گفته است که آغاز اغتشاشات اخیر، توسط چپاولگران بیت المال؛ 
براي اعتراض به گراني هاي رو به افزایش توسط دولت، تدارک دیده شده است! وي در نوشتاري عصباني، 
ضمن بیان ارتباط مشهود گودرز به شقایق در نظام بانکي کشور، از کنده شدن پَِر حبه انگور، توسط خسرو 
گله کرده و افزود: وقتي راننده اتوبوس بین شهري دارد وام میلیاردي را در اتوبان تهران - شمال به مسکن 
اجتماعي ریخته شود، نمي توان انتظار بود که مهناز رهنما، روي نوک تایتانیك، میکروفن به دست بگیرد 

و ُکشته هاي تصادف قطار را با تأخیر پروازها بیمه است! فاطمه سادات رضوي علوي

زهرا طاهری

شاه 
با پول در رفت!

سریع و فرز، خیلی ریز، در رفت
رئیس حزب رستاخیز، در رفت
کنار کیف های پول، بگذاشت

دمش را روی کولش، تیز در رفت

   فهيمه انوری

عباس گودرزی


