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

  رضا عیوضی

مؤلف محترم، جناب آقای ل.ت.ک!
با سالم، نظر به درخواست شما در سال 1393 مبنی 
بر دریافت مجوز چاپ کتابی با عنوان »ش��گفتی های 
طبیعی ایران« در 184 صفحه، اعالم می دارد 4صفحه 
از متن مذکور مورد بررس��ی و مطالعه کمیته محترم 
ممی��زی وزارت محترم مذکور قرار گرفت و اصالحات 

زیر ابالغ مي شود:
1- در مقدمه کتاب، علت اصلی خوش آب و هوا بودن 
برخی مناطق کشور میزان امالح موجود در آب باران 

پس از برجام ذکرشود.
2- در مقدم��ه کت��اب، عب��ارت »ته��ران ب��ا تم��ام 
زیبایی های��ش، روزه��ای آلوده زیادی را پش��ت س��ر 
می گذارد« حذف ش��ده یا ذکر شود که این آلودگی ها 
در دولت های قبلی به وجودآمده و ربطي به دولت تدبیر 

و امید ندارد.
3- قبل و بعد و وسط جمله »مردم ایران سال ها دربرابر 
دشمنان خود ایستادگی کردند« ذکر گردد که منظور 

از دشمن، صدام بوده است. 
4- عب��ارت »در جن��گ اقتص��ادی مردم ب��ه اقتصاد 
مقاومتی رو آوردند« صفحه دوم، از آنجا که این کتاب 
برای توریست ها و آشنایی ایشان با فضای کلی حاکم 
بر کش��ور عزیزمان نگاشته شده اس��ت و قرار است به 
زبان های دیگر ترجمه شود، سعی شود از کلماتی که 
سخت فهم هستند مثل »اقتصاد مقاومتی« استفاده 

نشود.
5- در توضیح این جمله در اواسط صفحه دوم »مردم 
این کش��ور به رنگ های مختلفی عالقه مند هستند« 

برای مثال رنگ بنفش و یا رنگ بنفش، ذکر شود.
6- به دنب��ال عبارت »ب��رای مبارزه با خشکس��الی، 
مسووالن ابرها را بارور کردند« اشاره شود که ابر مذکور 

متعلق به دولت قبل بوده است.
7- در جمل��ه »بیش��تر مجری طرح ه��ای عمرانی و 
راه سازی کشور، شرکت ها و مهندسان ایرانی بوده اند« 
به جای کلم��ه مجری از جناب آقای رضا رش��یدپور 

پس از آنکه ش��بکه هاي منافق و معاند، بدتر از 
همیشه س��وتي دادند و اعالم کردند سپاه از راه 
دریا، ش��هر ایذه را اشغال کرده است!! دفتر طنز 
انقالب اسالمي جشنواره اي را با عنوان سواحل 
ایذه برگزارکرد. این جش��نواره که با اس��تقبال 
خوب اهالي هنر از رشته ها و شهرهاي مختلف 
به انتها رس��ید، در ش��ش بخ��ش و یك جایزه 
ویژه هی��ات داوران، برندگان خود را همزمان با 
چهارمین نشست طنز انقالب اسالمي)طنزیم( 

در فرهنگسراي انقالب اسالمي، معرفي کرد. 
بخش شعر

با تقدیر از: محمدحس��ین فیض اخالقی، امیر 
معظمی، مینا گودرزی

نفر اول: محمدرضا درخشان
نفر دوم: سیدمحمد حسینی
نفرسوم:محمدحسین علیان 

بخش متن
با تقدیر از:محمدحسن ابوحمزه

نفر اول: سمیه قربانی

نفر دوم: ناصر جوادی
نفر سوم: فاطمه سادات آزاده 

بخش کاریکاتور
نفر اول: سیدمحمدجواد طاهری

نفر دوم: داوود افرازی
نفر سوم: ریحانه سلطانی

بخش پادکست
با تقدیر از: رضا داداشی، حمیده باقریان، حجت 

یوسفی، حسین حداد، امیرحسن محمدپور
نفر اول: کمیل احمدی

بخش کلیپ
با تقدیر از: کانال من نگفتم

 رتب��ه اول: کان��ال دی��ش و می��ش )ب��رای اثر 
نوری زاده و بسیجی ها(

بخش گرافیک
با تقدیر از: سیدمهدی موسوی

رتبه اول: فاطمه سادات رضوی علوی
رتبه دوم: مهدی امیرعضدی

جایزه ویژه هیات داوران: »حانیه محمدرضایی«

  بهزاد توفیق فر
آخه چرا؟!

در پي سقوط هواپیماي فرانسوي در کوه هاي دنا و 
کشته ش��دن 66 نفر از هموطنانمان، رئیس دولت 
تدبیروامید، وزیر راه را مسؤول پیگیري علت حادثه 
کرد. به نظر ما که واقعاً از ایشان بعید بود! آخر سقوط 
هواپیم��ا، به وزی��ر راه چه ارتباط��ي دارد؟ آیا نباید 
تخصص گرایي را سرلوحه مسؤول کردن ها قرار دهي، 
آیا؟ آقاي آخوندي که وزیر راه و شهرسازي هستند، 
همانطور که قبالً هم گفته و نوشته بودند، در حوزه 
قیمت نفت، اقتصادکالن و خورد)!( و کمي هم بیمه 
صاحبنظر هس��تند و امور راه ها، تصادفات جاده اي، 
ناوگان فرسوده حمل و نقل، شرکت هاي هواپیمایي و 
مسائلي از این دست اصالً و ابداً و مطلقاً و حاشا و کال 
ربطي به ایشان ندارد! آخر چرا وقت یك متخصص 
در یك چیز دیگر را یك جوري مي گیرید که به یك 

کار اصلي خودش هم نرسد؟ چرا؟!

روان شان را بپا!
چندي پیش یك دانش آموز دبیرستاني در آمریکا، از 
بقالي محل شان یك مسلسل خریداري و ضمن تشکر 
از س��ازمان جهاني یونیسف بابت اجراي سند 2030 
و س��ایر اسناد، همکالس��ي هایش را به گلوله بست. 

البته که والدین آن 17 دانش آموز کشته شده همگي 
اذعان داشتند که مدیرمدرسه باید حواسش به روان 
دانش آموزان باشد تا خداي نکرده افسردگي یا جوري 
نداشته باشند. از همین جا باید اعالم کنیم اینجا هم 
همینطور است و طفلکي جاسوس مردم که سي سال 
بود داش��ت اطالعات فوق محرمان��ه امنیت مردم را 
مي فروخت به خارجي ها، به دلیل افسردگي خودکشي 
کرده است و متأسفانه هرچه برخي نمایندگان مجلس 
و تیم دولت پیگی��ري مي کنند، روانش��ناس زندان 

گوشي را برنمي دارد!

 باشه!
نمي دانم چرا برخي دلواپس��ان، م��رام و معرفت دولت 
تدبیر و امید را به ضعف و دروغ و چیزهاي دیگر تعبیر 
مي کنند. دولت هزار بار اعالم کرده بعد از برجام، مشکلي 
در دریافت پول هاي نفت مان نداریم، کشورهاي خریدار 
نفت هم مش��کلي براي پرداخت ندارن��د، فقط موقع 
پرداخت، ما مي گوییم: بابا باشه حاال! چه عجله ایه؟! آنها 

هم مي گویند حاال که اصرار مي فرمایید دیگه...
اینطوري مي شود که دولت بعد از واردات سنگ پا 
و چوب بس��تني و کود مرغوب، مجبور مي ش��ود 
طرح نوس��ازي ناوگان فرس��وده جدی��د بریزد و 
به خودروس��ازان بگوید از هرکش��وري خواستید 
ماشین بخرید، بگویید ما پولش را همانجا بدهیم، 
ش��ما اینجا به ما پرداخت کنید. مدیونید اگه فکر 

دیگري بکنید!

جاسوس آفرینی
  فهیمه انوری

بیا واست بگم ماها کجاییم
چقد ما زیرک و شیطون بالییم
قدیما اهل دولت زشت بودن
ولی ما خوشگلیم و دلرباییم

دالمون غنج میره واسه خارج
غالم بی رقیب کدخداییم

اگرچه مفت، گرونه مدرکامون
ولی ما دلخوشیم که دکتراییم

کی گفته چرخ تولیدو شیکستیم
تو این عرصه، خدای ادعاییم
اگر هم تخته کردیم کارگاهارو
به جاش مشغول تولید طالییم
توی تولید جاسوسای خبره
خداروشکر! حاال خودکفاییم

جاسوس که 
این شکلی 

نیست...
  محمدرضا رضایی

واقع��اً جمهوری اس��المی چ��را این 
کارها را می کند؟ آخر مگر می ش��ود 
یك استاد محترم دانشگاه جاسوس 
باش��د؟ آن هم چه استادی؟ استادی 
ک��ه به گفته  اطرافیان��ش خیلی آدم 
مؤمن��ی بوده و هر ج��ا دیگ غلور یا 
آش ن��ذری می دیده خودش را به آن 
می رسانده و هم می زده. کسی که این 
 قدر مقید به هم زدن آش نذری است، 
می تواند جاس��وس باش��د؟! مگر در 
فیلم ه��ا و س��ریال های مناس��بتی 
نمی بینید که همیشه آدم های خوب، 
پای دیگ نذری هس��تند و آن را هم 

می زنند؟
اطرافیان این استاد می گویند نامبرده 
ه��ر وقت ب��ه یك ایس��تگاه صلواتی 
می رسیده، حتماً مي ایستاده و هرچه 
که بوده را مي خورده! حاال چه کسی 
جاسوس است؟ آن استاد مقید یا این 

استاد غیرمقید و  پُرادعا؟
بع��دش هم اص��الً جاس��وس ها این 
ش��کلی نیس��تند ک��ه. کافی اس��ت 
ی��ك بار بنش��ینید 007 ی��ا 008 یا 
دوصفرهرچ��ي، نگاه کنی��د. آن وقت 
می فهمید که جاسوس ها همیشه یك 
پالتوی سیاه می پوش��ند و یك کاله 
ش��اپو)از این لبه دارها( هم می گذارند 
روی سرش��ان! تازه یك عینك دودی 
که درونش دوربین جاسازی شده هم 
روی چشم دارند. حرفه ای ترهای شان 
ه��م  س��فید  دس��تکش   معم��والً 
دست ش��ان می کنند که حتماً چرم 
اصل است! حاال شما بگویید این استاد 
محترم اصال به قیافه و تیپش می خورد 

که جاسوس باشد؟ نه! مي خورد؟

 دالر در مرز
5 هزارتومان

  فهیمه انوری

گرونیه! خیار شده پنج تومن
جوراب نونوار شده پنج تومن

فدای هّمت بلندتونم
یه ُهل بدین، دالر شده پنج تومن

خبرگزاری ماست بند: بعد از این اظهارنظر خبرنگار 
ما بین مردم رفت و نظر آنها را جویا شد که در ادامه 

آورده شده است:
پیرمرد بازنشسته ای که در حال برداشت 10 هزار 
تومن از خودپرداز بود گفت: خیلی تشکر می کنم از 
آقای نوبخت که بخت سیاه ما را با این حرف شان 
س��فید کردن. فقط ماندم این عیدی که میخوان 
ب��دن را پس انداز کنم یا ب��رای نوه هام قاقا لی لی 

بخرم!

خانم خانه داری که بچه در بغل داش��ت گفت: آقا 
من تا حاال اینقدر احساس آرامش نداشتم. همین 
بچه تو بغل��م صبح خودش را خیس ک��رده بود. 

فکرکنم دیشب این خبر را شنیده بود!

پیرزن که به زور حرف ما را ش��نید گفت: نوبخت 
شوهر خدابیامرزم بود ننه! همیشه دم عید می گفت 
نگران نباشید. نور به قبرش بباره هیچوقت نذاشت 
ما احساس نگرانی کنیم. شب عید که می شد در 
خانه را گِل می گرفت و ما تا یك ماه از سبزی باغچه 

و تخم مرغ های خونه تغذیه می کردیم. روحش شاد!

رضا رش��یدپور در حال ب��اال و پایین پریدن حین 
اجرای برنامه فیتیله گفت: بچه های توی خانه به 
مامان بابا بگی��د اصال نگران کفش، لباس، آجیل، 
میوه، کرایه خانه و مواد غذایی نباشن. عمو نوبخت 
ق��ول داده هم��ه چی مثل قضیه دالر حل بش��ه. 
)درحالی که با پرش در حال خارج ش��دن از کادر 
بود می گفت( یه قول دیگه، یه قول دیگه، یه قول 

دیگه... !

من الف. ح، یك وابسته

  فهیمه انوری

من الف.ف، دربدر، وابسته ام
عالم و آدم! خبر! وابسته  ام
همسرم اما نمی داند که به
خواهر شاه قطر، وابسته ام
نیستم شرمنده از وابستگی
بنده هستم مفتخر، وابسته ام

بنده نون.ت، نیستم در پیچ و تاب
مستقیما چون به »شر« وابسته ام

هرکجا باشد معاند بیشتر
من به آنجا بیشتر وابسته ام

هم به »فیل« و هم به »روباه« خبیث
هم، بالنسبت، به »خر« وابسته ام

من الف.ح، عشق پاک انقالب
در دلم دارد شرر، وابسته ام
میکشم از آشنا و غیر، جور
با هزاران دردسر، وابسته ام

من به رهبر عشق می ورزم، به او
مثل طفلی با پدر، وابسته ام

هم به خون الله ها و هم به جنگ
ای رضای خیره سر! وابسته ام
شکوه هایم را خدا داند فقط

چون به »حّی دادگر« وابسته ام

گندهگویی
از چشمك الریجانی 

به هیأت رئیسه تا سؤال 
ظریف از امیرکویت 

  رضا عیوضی

الریجانی:کسیمانعنمایندگانبرایطرح
سوالنیست

-]بههیأترئیسهچشمکمیزند[

مدیرعام��لای��رانخ��ودرو:بن��زوهیوندا
نمیتواننداستانداردهایخودروییایرانرا

پاسکنند!
-]بهالریجانیچشمکمیزند[

وزیرجنگرژیمصهیونیستی:اکنونزمان
پارسکردننیست،زمانگازگرفتناست

-بعدماچندس��الپیشبهاسرائیلگفتیم
س��گهار،یهعدهتوهمینایرانناراحت

شدن!

جراید:ظریفباامیرکویتدیدارکرد
-دوستداریازاینبرجاماداشتهباشی؟

نمایندهمردمتبری��ز:رئیسجمهوربهجای
رفراندوم،بازارارزراجمعکند

-حسینفریدون:دیدمداداشدستشبنده،
خودمجمعشکردم

آلودگی هوا در دولت های قبلی 
چه بسا بیشتر بوده است

اظهارنظرکارشناسي کمیته ممیزی کتاب
استفاده شود.

8- جمل��ه »مردم برای آبادانی روس��تاها با هم متحد 
شدند« از مصادیق بی اعتنایی به خدمات دولت تدبیر 

و امید در روستاهاست، لذا حذف گردد.
9- در جمله »همسایه های شرقی ایران عبارتند از...« 

حتما در ادامه به همسایه های »غربی« نیز اشاره شود.
10- باتوج��ه به نق��ش برجام در جذب توریس��ت و 
گردشگری کشور، بهتر است نام کتاب از »شگفتی های 
طبیعی ایران« به »ش��گفتی های طبیعی ایران پس از 

برجام« تغییر یابد.
 باتوجه به موارد فوق، چنانچه مؤلف محترم همچنان 
قصد چاپ کتاب مذکور را دارند، الزم است مابقی متن 
را طبق نکاتی که مطرح ش��د اصالح نموده، با مدارک 
م��ورد نیاز جهت تجدید ممیزی به این وزارت محترم 
ظرف 24س��اعت آینده ارس��ال فرمایند. بدیهی ا ست 
درصورتی که زمان من��درج، منقضی گردد، به منزله 
انص��راف خواهد بود و دولت ضم��ن قطع یارانه مولف 
و اعضای خانواده ایش��ان، اقدام به بایگانی متن کتاب 

خواهد کرد.
............................................................................................

رونوشت:
- رئیس محترم حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
- مدیرکل محترم معاونت امور مالی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی جهت واریز حق الزحمه اعضای هیات 

ممیزی
- سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها جهت حذف یارانه 

مؤلف
- جمعیت هالل احمر به منظور حذف از لیست اهداي 

چادر
- س��ازمان محترم صدا و س��یما )جن��اب آقای رضا 

رشیدپور(
- رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

جهت اطالع از مناطق سرسبزکشور
- کاترین اشتون جهت اطالع
- جان کری جهت استحضار

- تیم محترم هسته ای به جز دری اصفهانی

سخنگوی دولت:

مردم نگران مسائل اقتصادی شب عید نباشند!
  محسن انصاری نژاد

 ■ سیدمحمدجواد طاهری

 ■ مهدی نظری

اسامی برگزیدگان جشنواره هنری سواحل ایذه


