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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

گزارش جنجالی صدای ملکه درباره کمیته امداد

صفحه 6

بستني قيفي آن، هست از اين جديدها! دروغگوان!

صفحه 11

گفت وگو  با سید محمد حسینی وقتی پژو برجام رو زیر کرد

يه دوری ميزنن برميگردن

صفحه 6

کمک به زلزله  زدگان تايلند!
در حاشیه شاکی شدن سلبریتی ها و الکچری ها از کمیته امداد

قاضی: شغل شما چیه؟
- آقای قاضی، من یه اس��تاد دانشگاه ساده  سابقم، یا 

سابق ساده ام! 

قاض�ی: چ�را س�ابق؟ یعن�ی االن دیگه اس�تاد 
نیستین؟ 

- واال آقای قاضی یک زلزله ای چند وقت پیش اتفاق 
افتاد که زندگی بنده رو اساس��ی ت��کان داد! زیر و رو 
کرد، یعنی من تا قبلش واح��د میلیارد رو فقط برای 
تبدیل ثروت میلیون دالری رضاش��اه به ریال استفاده 
کرده بودم ولی بعد زلزله تو حساب خودم چند میلیارد 

پول داشتم!

قاضی: خب االن شغلتون چیه؟ 
- بیکارم قربان، اخیرا یه چند هزار هکتار زمین خریدم 
خودمو با اونا مش��غول کردم، دو س��ه دهنه پاساژ هم 
دارم میسازم که همه برند های معروف اونورِ آبی توش 

غرفه دارن، واسه بعد بازنشستگی که حوصله ام سر نره!

قاضی: حاال از کمیته امداد چرا شکایت کردی؟ 
- آقای قاض��ی اینا پول های ما رو بر می دارن میبرن 
مصر تو محله چینی ه��ای قاهره، قورباغه می خرن به 
چینی ها افط��اری می دن! اینا امانتدار نیس��تن! االن 
خود من، پس��رم که فوتبالیسته و دخترم که بازیگره 
خودمون اومدیم وس��ط گود، کمک ه��ای مردمی رو 
جمع می کنی��م کارهای خیر می کنی��م، می دیم به 

اهلش.
قاضی: پس دختر و پسرتون سلبریتی هستن؟

- بله، ولی خودش��ون تواضع می کنن، پس��رم تو تیم 
“واردکنندگان بی گمرک” دروازه بان س��ومه و تا حاال 
هفت دقیقه و 11 ثانیه برای تیمش بازی کرده و فقط 

چاهارتا گل خورده.

قاضی: پس کلین شیت کرده، دخترتون چی؟ 

- دخترم��م تو ی��ه فیلم کوتاه که چندی��ن جایزه در 
سطح شهرستان دوشان تپه داشت، نقش یه رهگذر رو 
داشت، البته متاسفانه توی ممیزی نقشش حذف شد 

ولی فیلمش رو روی گوشی دارم، می خواین ببینین؟

قاضی: نه نمی خواد، حاال شما که از عملکردکمیته 
امداد شکایت دارین، خودتون چطوری پول هایی 
که مردم برای کمک به زلزله زده ها و موارد دیگه 

بهتون پرداخت می کنن رو هزینه می کنید؟
- آخه ریا می شه ولی برای شفاف سازی یه بخشیش 
رو می گم، با 400 میلیونش یه مزون زدیم تو نیاوران 
که مادر خانومم مدیریتش می کنه و یه کپی از همه 
ژورنال ها رو فرس��تادیم کرمانش��اه که زلزله زده های 
عزیز هر وقت خواس��تن بیان و ب��ا 8 درصد تخفیف 
هر مدلی رو که خواستن خرید کنن! با 300 تومنش 
هم یه آژانس مسافرتی راه  انداختم که پسرم علیرغم 
مشغله اش برای حضور تو تمرینات، این بخش رو هم 

مدیریت میکنه و خدمات تورهای تایلند رو اونجا ارائه 
می کنیم. از همه هموطنان زلزله زده مون هم دعوت 
کردی��م که بیان و به صورت رایگان و با پرداخت فقط 
70 درصد هزینه ها برن تایلند، به شرطی که چمدون 
بارشون مال ما باشه، اینجوری هم روحیه شون عوض 
میشه، هم یه بنگاه کوچک زود بازده واردات راه اندازی 

میشه که قطعا مفیده.

قاضی: حاال ش�ما چقدر به کمیت�ه امداد کمک 
کردین که شکایت کردین؟

- م��ن که خودم هیچی ولی ای��ن کارگر دفتر آژانس 
مسافرتی مون حواسش نبوده 2250 تومن انداخته تو  

صندوق که من اونو می خوام! زنده!

قاضی خطاب به منشی: بیا این پنج هزار تومن رو 
بنداز تو صندوق صدقات بلکه خدا یا مرگ من رو 

زودتر برسونه یا یه عقلی به اینا بده!

شاهرخ بایرامی

مهدی نظری
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يکی بود 
يکی نبود
پینوکیو که تازه به ســن بلوغ رســیده بود 
بــرای ترکاندن جــوش روی دماغش رفت 
جلوی آینه. همین که خواست دست ببرد تا 
جوش را بترکاند پدر ژپتو سررسید و گفت: 
پسرجان! مگه صد بار نگفتم اون جوش هارو 
نترکون جاشون میمونه! بازم که حرف گوش 
نکردی! پینوکیو گفت: فقط می خواســتم 
بشــمارم ببینم چند تا جوش دارم! وگرنه 

اصاًل چندشم میشه بترکونمشون!
پدر ژپتو از اتاق رفت و پینوکیو دســت برد 
تا جوش روی نــوک دماغش را بترکاند که 
دید دماغش کاًل از کادر خارج شده و دیگر 

دستش به نوک دماغش نمیر سد!
او کــه حاال عالوه بر جوش هــای متعدد با 
مشــکل درازی مفرط دماغ نیز روبه رو شده 
بود یک سلفی با دماغش گرفت و برای گربه 
نره و  روباه مکار فرســتاد و  زیرش نوشــت: 
دستم به پاچه شلوارتون، به دادم برسین که 

دماغم از کادر زده بیرون!
گربه نره و روباه مکار که سابقه ی همکاری 
بــا گریمور کاخ ســفید را داشــتند خیلی 
زود با یــک کرم جادویی به کمک پینوکیو 
آمدند، پینوکیو اول کمی ترسید که کرم را 
به دماغش بمالد چون روی جلدش نوشته 
بود عوارض مصــرف: زوال عقل، رنگ موی 
غیرطبیعی و... ساخت اســرائیل. گربه نره 
وقتی دید پینوکیو دســت دســت می کند 
گفت: خیالت راحت! گریمور کاخ سفید هر 
روز قبل از اینکه ترامپ دهنشو باز کنه ازین 

کرم میماله به دماغش!
روباه مکار گفت: حاال درسته رنگ موهاش 
هویجی شــده و هر کی می بینتش یکم به 
ســالمتیش شک می کنه ولی عوضش همه 
جا دماغش تو کادره! تازه پوستشــم دیگه 

جوش  نمیزنه! 
از آن روز مدت زیادی نگذشــته است حاال 
دمــاغ پینوکیو مثل روز اول شــده و حتی 
دیگر جوش هم نمیزند اما روز به روز رنگ 
موهایش به هویجی نزدیک تر میشــود که 
البته اشکال ندارد، چون قرار شده گربه نره 
و روباه مــکار از کاخ ریاض برایش رنگ مو 

بیاورند!

شادی عسکری

داوود افرازی

یعنی، دیگر هیچکس و هیچ چیز شــیرین 
نمی شود)و شیرین شــیرین ای یار را زمزمه 

می کرد(.

چرا احساسی تصمیم می گیرند
 مگر آب دریا شیرین می شود:

یعنــی، اوضاع خیلی خوب اســت و دیگر 
قرار نیست مثل نهنگ ها به پوچی برسند 
و خودکشی کنند، آنها راضی اند. شما هم 

راضی باشید. 

یوزپلنگ ها می میرند: 

یعنی کاوه رو بگم برگرده؟! این اگه برگرده دیگه 
اون کاوه قبلی نیستاا!! حاال خود دانید.

برای بهبود شرایط محیط زیستی
 نیاز به پژوهشهای علمی داریم: 

یعنی چند برابر هزینه تصمیمات باید درخواست 
بودجه بدهیم تا هزینه سفر کیش و رنگ موی 
آلبالویی زعفرانی برادر زاده ام را بتوانم بپردازم، 

باالخره باید دست اطرافیان را هم گرفت.

باید ببینیم هزینه تصمیاتی 
که اتخاذ کردیم چقدر است: 

یعنی فعال پیاز داغ قیمه ام ســوخته  و راه حل 
دیگری به ذهنم نمی رســد، در همین هوا هم 
زنده می مانید، ببینید)وپنجره رو به جنگل را 
باز می کند و نفس عمیق می کشــد تا آنجا که 
از هجوم اکســیژن به ریه ها ساعتها  سکسه 

می گیرد(

مردم بروند بسوزند و بسازند: 

یعنی االن هم که در سال 1397هستیم خشک 
نیســت، هزینه ی احیا را بدهیــد به ما، نوه ی 

دختری ام چند وقتیست یبس شده است.

دریاچه ارومیه جز در عصر یخبندان
 هیچوقت خشک نبوده:

یعنی من فقط مســئول فرو کــردن چهار 
انگشت به درون موهای پس کله ام در جهت 
افق به صورت رفت و برگشتی هستم که مباد 
ذرات خاک بر رویشــان مانده باشد،که اگر 
مانده باشد در روحیه ی همسر تاثیر می گذارد.

مردم دعا کنند باد بیاید: 

هــر چند بــه کل تیــم هــا می بازیم

در حمله تمام شــوت هامان اوت است

چــون داور و فیفا همــه کاًل خودی اند

اصــال به درک کــه لغو کــرد آرژانتین

این بیست و دو ساله را که فرصت داریم

مــال خودتــان جــام جهانــی اصــاًل

بــا مارشــال و میکرونزی و بــا آمریکا

بيانيه تيم كودک ُكش
همــواره بــه تیــم خودمــان می نازیم

دروازیــم! کلهــم  دفــاع  خــط  در 

خــود را بــه امیــد فــول می اندازیــم

دیگــر به مســی پــول نمــی پردازیم!

نمی اندازیــم دردســر  بــه  آنقــدر 

ما نیز بــه جــام خویــش می پردازیم

یک جــام جهانی خودمان می ســازیم

امین شفیعی

نزديک تنبان
ابر ِرحمت می رسانَد باز باران غم مخور

کشور ِما می شود بی شک گلستان غم مخور

وعده های اشتغال از دم محقق می شوند
پس سر ِکارند دیگر کل ِایران غم مخور

هسته ای را ما بتن کردیم اما در عوض
پیکر ِتحریم شد با خاک یکسان غم مخور

شاخص ِنرخ ِتورم گرچه باشد زیر ِصفر
نرم نرمک می رود پایین تر از آن غم مخور

دشمن از پیمان اگر خارج شده این روزها
می شود از نقض ِعهد ِخود پشیمان غم مخور

ای که از جنگیدن ِما توی لبنان دلخوری..
می رسد این جنگ روزی هم به تهران غم مخور

گرچه تا نزدیک ِتنبان* آمده دشمن ولی
تا نُبرده دست ِخود را سوی تنبان غم مخور

اینَقَدر از کفر روس و نّیت شوم اش نگو
شخص ِپوتین می شود آخر مسلمان غم مخور

حزبها شمشیر ِخود را گرچه از رو بسته اند
پشت ِسر دارند بازی های پنهان غم مخور

تا شود آسان تردد کردن ِبرخی به غرب
می کشیم از غرب تا اینجا اتوبان غم مخور

قوت ِغالب در زکات ِفطریه غیر از برنج
در کنار نان، شود مرغ و فسنجان غم مخور

تا نگیرد وقت تان را، گفتن اِلطائالت...
در همینجا می رسد شعرم به پایان غم مخور

*تنب کوچک و بزرگ

سیدمحمدحسینی

یک آزادی خواه لیبرال باید به شدت در مورد 
کنش هــای اطراف خود حســاس، دقیق و 
سریع الواکنش باشد! مثاًل فرض کنید عده ای 
قصد دارند FATF و چالرمو را مثل برجام 
در بیســت دقیقه تصویب کنند برود پی 
کارش. خوب حق دارند! مردم که وقتشان 
را از ســر راه نیاورده اند که ساعت ها و 
روزها وقت بگذارند و بررســی کنند 
تا به نتیجه درست برسند! حاال دو 
نفر نشسته اند کف مجلس و به 
معترضند!  تصویب  نحوه  این 
مشــخص اســت که یک 
باید  آزاد اندیش  لیبرال 
به آنها حمله کرده، 
با انواع نیش و 
از  کنایه، 

قبیل کاســبان تحریم، دلواپس، واپسگرا و 
غیره بزند حسابشان را برسد.

یا مثاًل فرض کنید مداحی -همین عید فطر 
پارسال- هشــدار می دهد که غرب غیرقابل 
اعتمــاد اســت و برجام و هســته ای به فنا 
خواهــد رفت که خواهد رفــت! یک لیبرال 
خوب نباید از کنار این مساله به آسانی عبور 
کند! باید پیج او را در فضای مجازی بیابد و 
تا می تواند فحش بدهد و بوق بگذارد. حتی 
اگر حرفش درســت درآمد، لیبرال که نباید 
کم بیــاورد! می رود با اروپــا می بندد! اصاًل 
اروپا هم نبســت، با چین و روسیه می بندد! 
آنها هم نبســتند می گردد یک چیزی پیدا 
می کند و با آن می بندد! حتی ممکن اســت 
هم قطارهــای خودتان تمــام حرف های آن 
مداح یا نمایندگان دلواپس را تایید کنند! باز 
هم کم نیاورید! خود را آن قدر به این کوچه 
و آن کوچــه بزنید تا کت و کولتان از جا در 

رود، امــا به هیچ وجه زیر بار این که ممکن 
است منتقدان روزی راست گفته باشند نروید 

که نروید!
اصاًل لیبرال اگر می خواســت به نصیحت 
پدرانه و حرف درســت گــوش کند که 
لیبرال نمی شــد! می شد یکی از این بچه 
درسخوان های عینکی که می روند یک 
گوشه بی سروصدا به کشورشان خدمت 

می کنند و آخر هم ترور می شوند! اَه 
اَه اَه! آدم حالش بد می شود!

اصــاًل یک لیبــرال در جریان 
مذاکــره هرگز نباید انشــا 

بخواند! حاال امالء نوشت، 
نوشت!

امین شفیعی

مداحی پارسال میثم مطیعی در عیدفطر و یک لیبرال 

چراغونی پارسال

بشکن گاگول
منتقد تا حرف می زد، زود سوزن می زدید
هی به پررویی این گاگول، دامن می زدید

رفتنش هیچ اتفاق قابل ذکری نبود؟
پس چرا تا بود در برجام، بشکن می زدید

فهمیه انوری
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يکی بود 
يکی نبود
پینوکیو که تازه به س��ن بلوغ رس��یده بود 
ب��رای ترکاندن ج��وش روی دماغش رفت 
جلوی آینه. همین که خواست دست ببرد تا 
جوش را بترکاند پدر ژپتو سر رسید و گفت: 
پسرجان! مگه صد بار نگفتم اون جوش هارو 
نترکون جاشون میمونه! بازم که حرف گوش 
نک��ردی! پینوکیو گفت: فقط می خواس��تم 
بش��مارم ببینم چند تا ج��وش دارم! وگرنه 

اصاًل چندشم میشه بترکونمشون!
پدر ژپتو از اتاق رفت و پینوکیو دس��ت برد 
تا جوش روی ن��وک دماغش را بترکاند که 
دید دماغش کاًل از کادر خارج شده و دیگر 

دستش به نوک دماغش نمیر سد!
او که ح��اال عالوه بر جوش ه��ای متعدد با 
مش��کل درازی مفرط دماغ نیز روبه رو شده 
بود یک سلفی با دماغش گرفت و برای گربه 
نره و  روباه مکار فرس��تاد و  زیرش نوش��ت: 
دستم به پاچه شلوارتون، به دادم برسین که 

دماغم از کادر زده بیرون!
گرب��ه نره و روباه مکار که س��ابقه  همکاری 
با گریم��ور کاخ س��فید را داش��تند خیلی 
زود با یک ک��رم جادویی به کمک پینوکیو 
آمدند، پینوکیو اول کمی ترسید که کرم را 
به دماغش بمالد چون روی جلدش نوش��ته 
بود عوارض مص��رف: زوال عقل، رنگ موی 
غیرطبیعی و... س��اخت اس��رائیل. گربه نره 
وقتی دید پینوکیو دس��ت دس��ت می کند 
گفت: خیالت راحت! گریمور کاخ سفید هر 
روز قبل از اینکه ترامپ دهنش��و باز کنه از 

این کرم میماله به دماغش!
روباه مکار گفت: حاال درس��ته رنگ موهاش 
هویجی ش��ده و هر کی می بینتش یکم به 
سالمتیش ش��ک می کنه ولی عوضش همه 
ج��ا دماغش تو کادره! تازه پوستش��م دیگه 

جوش  نمیزنه! 
از آن روز مدت زیادی نگذش��ته است حاال 
دم��اغ پینوکیو مثل روز اول ش��ده و حتی 
دیگ��ر جوش هم نمیزند اما روز به روز رنگ 
موهای��ش به هویجی نزدیک تر میش��ود که 
البته اشکال ندارد، چون قرار شده گربه نره 
و روباه م��کار از کاخ ریاض برایش رنگ مو 

بیاورند!

شادی عسکری

داوود افرازی

یعنی، دیگر هیچکس و هیچ چیز ش��یرین 
نمی شود)و شیرین ش��یرین ای یار را زمزمه 

می کند(.

چرا احساسی تصمیم می گیرند
 مگر آب دریا شیرین می شود:

یعن��ی، اوضاع خیلی خوب اس��ت و دیگر 
قرار نیست مثل نهنگ ها به پوچی برسند 
و خودکش��ی کنند، آنها راضی اند. شما هم 

راضی باشید. 

یوزپلنگ ها می میرند: 

یعنی کاوه رو بگم برگرده؟! این اگه برگرده دیگه 
اون کاوه قبلی نیستاا!! حاال خود دانید.

برای بهبود شرایط محیط زیستی
 نیاز به پژوهشهای علمی داریم: 

یعنی چند برابر هزینه تصمیمات باید درخواست 
بودجه بدهیم تا هزینه سفر کیش و رنگ موی 
آلبالویی زعفرانی برادر زاده ام را بتوانم بپردازم، 

باالخره باید دست اطرافیان را هم گرفت.

باید ببینیم هزینه تصمیماتی 
كه اتخاذ كردیم چقدر است: 

یعنی فعال پیاز داغ قیمه ام س��وخته  و راه حل 
دیگری به ذهنم نمی رس��د، در همین هوا هم 
زنده می مانید، ببینید)وپنجره رو به جنگل را 
باز می کند و نفس عمیق می کش��د تا آنجا که 
از هجوم اکس��یژن به ریه ها ساعتها  سکسکه 

می گیرد(

مردم بروند بسوزند و بسازند: 

یعن��ی االن هم که در س��ال ۱۳۹۷هس��تیم 
خشک نیس��ت، هزینه ی احیا را بدهید به ما، 
نوه دختری ام چند وقت است یبس شده است.

دریاچه ارومیه جز در عصر یخبندان
 هیچوقت خشک نبوده:

یعن��ی من فقط مس��ئول فرو ک��ردن چهار 
انگشت به درون موهای پس کله ام در جهت 
افق به صورت رفت و برگشتی هستم که مباد 
ذرات خاک بر رویش��ان مانده باش��د،که اگر 

مانده باشد در روحیه  همسر تاثیر می گذارد.

مردم دعا كنند باد بیاید: 

ه��ر چن��د ب��ه کل تی��م ه��ا می بازیم

در حمله تمام ش��وت هامان اوت اس��ت

چ��ون داور و فیف��ا هم��ه کاًل خودی اند

اصال ب��ه درک ک��ه لغو ک��رد آرژانتین

این بیست و دو ساله را که فرصت داریم

اص��اًل جهان��ی  ج��ام  خودت��ان  م��ال 

ب��ا مارش��ال و میکرون��زی و ب��ا آمریکا

بیانیه تیم کودک ُکش
هم��واره ب��ه تی��م خودم��ان می نازی��م

دروازی��م! کله��م  دف��اع  خ��ط  در 

خ��ود را ب��ه امی��د ف��ول می اندازی��م

دیگ��ر ب��ه مس��ی پ��ول نم��ی پردازیم!

نمی اندازی��م دردس��ر  ب��ه  آنق��در 

ما نی��ز ب��ه ج��ام خوی��ش می پردازیم

ی��ک جام جهان��ی خودمان می س��ازیم

امین شفیعی

نزديک تنبان
ابر ِرحمت می رسانَد باز باران غم مخور

کشور ِما می شود بی شک گلستان غم مخور

وعده های اشتغال از دم محقق می شوند
پس سر ِکارند دیگر کل ِایران غم مخور

هسته ای را ما بتن کردیم اما در عوض
پیکر ِتحریم شد با خاک یکسان غم مخور

شاخص ِنرخ ِتورم گرچه باشد زیر ِصفر
نرم نرمک می رود پایین تر از آن غم مخور

دشمن از پیمان اگر خارج شده این روزها
می شود از نقض ِعهد ِخود پشیمان غم مخور

ای که از جنگیدن ِما توی لبنان دلخوری
می رسد این جنگ روزی هم به تهران غم مخور

گرچه تا نزدیک ِتنبان* آمده دشمن ولی
تا نُبرده دست ِخود را سوی تنبان غم مخور

اینَقَدر از کفر روس و نّیت شومش نگو
شخص ِپوتین می شود آخر مسلمان غم مخور

حزبها شمشیر ِخود را گرچه از رو بسته اند
پشت ِسر دارند بازی های پنهان غم مخور

تا شود آسان تردد کردن ِبرخی به غرب
می کشیم از غرب تا اینجا اتوبان غم مخور

قوت ِغالب در زکات ِفطریه غیر از برنج
در کنار نان، شود مرغ و فسنجان غم مخور

تا نگیرد وقت تان را، گفتن اِلطائالت...
در همینجا می رسد شعرم به پایان غم مخور

*تنب کوچک و بزرگ

سیدمحمدحسینی

یک آزادی خواه لیبرال باید به شدت در مورد 
کنش های اط��راف خود حس��اس، دقیق و 
سریع الواکنش باشد! مثاًل فرض کنید عده ای 
قصد دارند FATF و پالرمو را مثل برجام 
در بیس��ت دقیقه تصویب کنند برود پی 
کارش. خب حق دارند! مردم که وقتشان 
را از س��ر راه نیاورده اند که ساعت ها و 
روزها وقت بگذارند و بررس��ی کنند 
تا به نتیجه درست برسند! حاال دو 
نفر نشس��ته اند کف مجلس و به 
این نح��وه تصویب معترضند! 
مش��خص اس��ت که یک 
باید  آزاد اندیش  لیبرال 
به آنها حمله کرده، 
با انواع نیش و 
از  کنایه، 

قبیل کاس��بان تحریم، دلواپس، واپس��گرا و 
غیره بزند حسابشان را برسد.

یا مثاًل فرض کنید مداحی -همین عید فطر 
پارسال- هش��دار می دهد که غرب غیرقابل 
اعتماد اس��ت و برج��ام و هس��ته ای به فنا 
خواه��د رفت که خواهد رف��ت! یک لیبرال 
خوب نباید از کنار این مساله به آسانی عبور 
کند! باید پیج او را در فضای مجازی بیابد و 
تا می تواند فحش بدهد و بوق بگذارد. حتی 
اگر حرفش درس��ت درآمد، لیبرال که نباید 
کم بی��اورد! می رود با اروپا م��ی بندد! اصاًل 
اروپا هم نبس��ت، با چین و روسیه می بندد! 
آنها هم نبس��تند می گردد یک چیزی پیدا 
می کند و با آن می بندد! حتی ممکن اس��ت 
هم قطاره��ای خودتان تم��ام حرف های آن 
مداح یا نمایندگان دلواپس را تایید کنند! باز 
هم کم نیاورید! خود را آن قدر به این کوچه 
و آن کوچ��ه بزنید تا کت و کولتان از جا در 

رود، اما به هی��چ وجه زیر بار این که ممکن 
است منتقدان روزی راست گفته باشند نروید 

که نروید!
اص��اًل لیبرال اگر می خواس��ت به نصیحت 
پدران��ه و حرف درس��ت گ��وش کند که 
لیبرال نمی ش��د! می شد یکی از این بچه 
درسخوان های عینکی که می روند یک 
گوشه بی سروصدا به کشورشان خدمت 

می کنند و آخر هم ترور می شوند! اَه 
اَه اَه! آدم حالش بد می شود!

اصاًل ی��ک لیب��رال در جریان 
مذاک��ره هرگ��ز نباید انش��ا 

بخواند! حاال امال نوشت، 
نوشت!

امین شفیعی

مداحی پارسال میثم مطیعی در عیدفطر و یک لیبرال 

چراغونی پارسال

بشکن گاگول
منتقد تا حرف می زد، زود سوزن می زدید
هی به پررویی این گاگول، دامن می زدید

رفتنش هیچ اتفاق قابل ذکری نبود؟
پس چرا تا بود در برجام، بشکن می زدید

فهمیه انوری
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