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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
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می خواهم در آینده آدم بدی بشوم

صفحه 6

باألخرهیکجایشمیلنگد خوب،بد،آزیتا!

صفحه 12

گفت وگو با  دکتر محمدصادق کوشکی

ایصاحبفال،چرانمیمیری؟!

صفحه 11

»هر انساني محق به آزادي عقيده و بيان است. 
اين حق ش��امل آزادي داش��تن ب��اور و عقيده 
بدون مداخله، حق جست وجو، دريافت و انتشار 
اطالع��ات و افکار از طريق هر رس��انه اي بدون 

مالحظات مرزي است«.
انسان: پس��تانداري اس��ت که دو پا، دو دست، 
يک کله و مخلفاتي ديگر دارد و در شهرك هاي 
صهيونيست نش��ين در فلسطين اشغالي زندگي 
مي کن��د. يا در آمريکاس��ت و ثروت کالني دارد 
و آن را بدون هيچ چشم داشتي در راستاي نيل 
رژيم صهيونيستي به اهداف خود هزينه مي کند. 
يا در اروپاس��ت و در انجمن هاي ضد اس��المي 
عضويت دارد. يا مس��لمان اس��ت و مسلماناني 
ک��ه با رژيم صهيونيس��تي مخالفت مي کنند را 

مي کشد.

مح��ق: صفتي از ريش��ه حمق که در تسلس��ل 
 واژه اي ج��اي ح و مي��م آن ع��وض ش��ده و 
هم خانواده حماقت، تحميق، احمق و... مي باشد 
و هر گونه ش��باهت ظاهري و باطني به کلماتي 
نظير ح��ق، حقيقت، حق��وق و... اتفاقي بوده و 
مد نظر اين ماده نمي باش��د. لذا منظور از انسان 
محق انس��اني احمق است که به خوبي تحميق 

شده و اين بيانيه را پذيرفته است.

آزادي: هرگونه غلطي اس��ت که انس��ان انجام 
دهد! و تعريف انس��ان در بخش اول آمده است. 
در مورد غلط هاي س��اير موجودات تا جايي که 
در تعارض با غلط هاي انسان، که تعريف آن در 

بخش اول آمد، نباشد صدق مي کند!

عقيده: هم خانواده عقده اس��ت و به معني کليه 
مش��کالتي اس��ت که در کودکي براي انس��ان، 
که تعري��ف آن در بند اول آم��د، پيش آمده و 

مي خواهد سر ديگران خالي کند.

بيان: کليه کلماتي که از گلوي انسان، که تعريف 
آن در بند اول آمده، خارج مي شود. چه مفهومي 

داشته باشد چه نداشته باشد.

حق: همان محق اس��ت که ميم آن را مثل ميم 
مش��کالت زديم تا بلکه ش��کالت شود! هار هار 

هار!

باور: با چيزي ور رفت��ن، با چيزي بازي کردن. 
يعني آنقدر با اين م��اده و مصاديقش ور برويد 
تا در خور شأن انسان، که تعريفش در بند يک 

آمد، شود.

مداخله: فضولي در کار انس��ان است. ديگه نگم 
برات که تعريفش در بند اول آمده.

اطالع��ات:  انتش��ار  و  درياف��ت  جس��ت وجو، 
دردس��رتان نده��م! برويد هر چي��زي که براي 
انس��ان)بگم برات؟!( خوب اس��ت را يافته و به 

اشتراك بگذاريد.

افکار: يا همان آفکار يا س��اعت آف ش��دن کار 
يا پايان کار مغز اس��ت که در اين س��اعت بهتر 
مي توان از رفتار وحشيانه انسان)بگم؟( تمجيد 

کرد.

رس��انه: ه��ر وس��يله اي ک��ه بتوان��د ص��داي 
مظلوم نمايي انس��ان را به گوش ساير موجودات 
رس��انده و آن ها را تبديل به انس��ان کند. براي 
تاکيد عرض کنم که تعريف انسان اول در ماده 

اول و تعريف انسان دوم نيز در ماده اول آمده!

م��رز: فاصله بين دو رود ني��ل و فرات که ارواح 
عمه انس��ان دلش مي خواهد کش��ورش را آنجا 

بنا کند.

نتيج��ه تحليلي: فيس ب��وك و واتس آپ و بقيه 
موظف اند حس��اب تمام کاربراني را که بر عليه 
اسرائيل فعاليت مي کنند، ببندند. پولش را هم 

پيش پيشکي گرفته اند.

امین شفیعي

فیسخوك!
شرحي بر ماده  19 اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد

این سکه بد رها کن از دست

فیس بوک اعتراف کرده است که به دستور
 دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی صفحات برخی از کاربران را می بندد

کامران یاری
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عدس
ریی��س مرکز روابط عمومی وزارت بهداش��ت 
درباره دریاف��ت ۱۸ میلیون ی��ورو ارز دولتي 
توس��ط ای��ن وزارتخان��ه گف��ت: م��ا ب��ه جز 
آمبوالنس، خودروی دیگ��ری وارد نمی کنیم. 
وي در پاسخ به ش��ایعه واردشدن لوازم اداري 
و میز و صندلي هاي ریاس��تي چوب آبنوس و 
چند قلم چیز دیگ��ر با آمبوالنس ها ادامه داد: 
ش��ما عدس هم که مي خرید ممكن است به 
اش��تباه وس��طش چندتا پسته باش��د و دیگر 
زشت است که بخواهید پسته ها را ببرید پس 
بدهید. دکتر زارع نژاد در این نشس��ت خبري 
به توانایي س��ه ش��رکت داخلي ب��راي تولید 
آمبوالنس ه��اي موردنیاز وزارت بهداش��ت با 
استانداردهاي جهاني اش��اره نكرد و افزود: به 
زودي روي تمام آمبوالنس ها از این دستگاه ها 
که تویش اس��كناس فرو مي کني، ش��كالت و 
بیس��كویت مي دهند؛ نصب خواهدشد. رییس 

مرکز در پایان آرزوکرد.

بسته وانه
باالخره و با پیگیري هاي اداره پس��ت باغ ملي،  
بسته پیشنهادي سه کشور اروپایي براي حفظ 
برجام به دس��ت ایران رس��ید. این بس��ته که 
فوراً بازش��ده و در اختیار کارشناس��ان وزارت 

امورخارجه قرارگرفته، شامل موارد زیر است:
۱( از این پس، سه کش��ور اروپایي در برجام، 

سه کشور اروپایي نامیده مي شوند.
2( از این پس، در متن اصلي برجام، ایران نیز 

ایران خوانده خواهدشد.
3( بس��ته پیشنهادي حفظ برجام شامل چند 

بند خواهدبود.
4( س��ه کش��ور اروپای��ي از برجام اس��تقبال 

مي کنند.
5( همه کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در اروپا 

هستند.
6( از تاریخ تحویل این بس��ته به تهران، اروپا 

مي تواند بسته را تحویل شده تلقي نماید.
7( ایران متعهد مي ش��ود که به همه بندهاي 
برجام و قطعنامه هاي س��ازمان ملل و شوراي 
امنیت و ش��وراي حكام و آمریكا و اروپا و بقیه 
کشورهاي اسرائیل عمل کند و هروقت گزارش 

بدهد.
۸( ب��ه پیش��نهاد ایران، س��ه کش��ور اروپایي 
موافقت مي کنند به جاي اینكه دوباره از برجام 
پرینت بگیرند، نام آمریكا را در همه جاي سند 
اصلي، با الك غلط گی��ر، الك بگیرند. نظارت 
بر این امر برعهده نمایندگاني از س��ه کش��ور 

اروپایي و جیبوتي خواهدبود.

آشنا
ی��ك داماد هندي به علت ت��رس از رعدوبرق، 
وس��ط مراس��م عروس��ي جیغ زد و برسرزنان 
گریخ��ت. ش��اهدان معتقدند ک��ه وي پس از 
دیدن لیس��ت وعده هایي ک��ه در دوره عقد به 
ع��روس خانم داده ب��وده، به بهان��ه رعدوبرق 
گریخت��ه اس��ت زی��را از هم��ان اوِل اول، آب 
و ه��واي هند رعدوبرقي و باران��ي بوده و این 
چیز تازه اي نیس��ت. گفتني است پس از آنكه 
عموي عروس، مسئولیت برخي از این وعده ها 
را برعهده گرفت، یك آش��نا که نمي خواست 
نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: واقعیت 
این است که داماد همان است که بود. هم مرد 
رنگین کمان است و هم مرد باران. همین آشنا 
در ادامه افزود: همه شلوارفروش��ي هاي راسته 

بازار کلكته داماد را مي شناسند و تازه!

چهار شنبهسه  شنبهدو شنبهیکشنبهشنبه

به سر عشق طال داری شدیداً مثل یك زاغی!
به این حجم گرانی هم که وصلی! مثل سنجاقی!
عجب آشفته بازاری دو تُن سكه می انباری؟!

نكن با دشمنان البی! اال یا ایها الیاغی

یكی سر می شود اینجا یكی ُدم
شده تقسیم، کارِ پُر تراکم

اگر چه ساختن کار سپاه است
پُزش را می دهد دولت به مردم

ما را ز کار و زندگی و درس کنده ای
این روزها تو عامل هر اشك و خنده ای
ما و دمی جدا شدن از تو؟ نه! ای خدا
بی نت مباد روز و شب هیچ بنده ای

تقاضا رفته باال، عرضه پایین
اصول اقتصادی غرق تردید

تئوری های علمی را ولش کن
فقط مسعود نیلی را بیابید

هر چند به این رویه عادت داریم

در قلب جوانمان رشادت داریم

احسنت! ُدرست! جای خوبی رفتید!

ما بمب اتم در علم و صنعت داریم

دستگيري محتكر 
2 تُن سكه طال

سپاه مي سازد، دولت
 افتتاح مي كند

تلف شدن وقت جوانان 
با اينترنت گردي

تئوريسين اقتصادي 
دولت نيست

بازديد بازرسان آژانس 

از دانشگاه علم و صنعت

مینا گودرزی امین شفیعیمحمدرضا شکیبایی زهرا آراسته نیا

پنجشنبه

با خواِب زیاد، بچه ات دمساز است
یا تنبل و بی توجه و لجبار است؟

او را بفرست مهد فوراً زیرا
با بانگ خروس، مهد کودك باز است!

بازشدن ادارات و 
مهدكودک ها از 6 صبح 

مینا گودرزیمینا گودرزی

بهزاد توفیق فر

دوباره افتادم!
نُه ترم گذشت و ما ولی بی یاریم
همراز مداد و خط کش و پرگاریم
از دست غذای سلفمان بیماریم
دل در گرو غذای مامان داریم

دانشجوی ترم آخر و بیكاریم
از درس و کتاب و امتحان بیزاریم

گیریم که بیست هم گرفتیم، که چه؟!
استاد نفهمید خرفتیم، که چه؟!

در بند کالس و درس، ِخفتیم، که چه؟!
صبح از بغل پتو بلفتیم، که چه؟!

چون شغل کم است و ما ولی بسیاریم
از درس و کتاب و امتحان بیزاریم

پیدا نكنیم شغلكی! ممكن نیست!
حتی درپیت و الكی، ممكن نیست
با عشوه  و ناز خرکی ممكن نیست

چون گشت و گذار مفتكی ممكن نیست

مشغول گذار در اَپ دیواریم
از درس و کتاب و امتحان بیزاریم

تبدیل به پول نقد شد، شیشه  آب
یا گاز و پتو و موکت و سیخ کباب
با دفتر و جامدادی و کیف و کتاب

ای بر پدر بی پدر هرچه حباب

در شهر غریب در پی سمساریم
از درس و کتاب و امتحان بیزاریم

از تابش برجام، جمیعا کوریم
دلگیر از این جماعت مغروریم

دنبال سه تا فحش بد و ناجوریم
لطفا تو بفهم لعنتی! مجبوریم!

تا سال هزار و چارصد پاکاریم
از درس و کتاب و امتحان بیزاریم

مصطفی صاحبی

الف( سیاست اروپایی 
به( محل براندازی

ج( محل مبارزه با اخاللگر بازار
د( بچرخ تا بچرخیم

الف( محل ورود اخاللگران
به( محل باال کشیدن اموال خود و جد و آباد

ج( محل زدن خود به آن راه
د( یواش برو نخوری زمین

الف( خطر پرش اخاللگر ارز
به( خطر جفتك پرانی منافقین
ج( خطر واردات کاالی لوکس

د( گوزن هم خودتی!

الف( خطر تحمیل بسته های پیشنهادی اروپا
به( خطر برجام گرفتگی

ج( خطر میانه روی
د( از چاله در نیای بیفتی تو چاه!

امتحان آيين نامه 
با مداد بنفش کمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

فاطمه سادات رضوی علوی
۱- ب��س که حباب زیاد ش��ده، همه چیز روي 

هواست.
2- آت��ش را با آب خاموش ک��ن، »آتش بیار« 

را با بیل.
3- بعضی ها هم فقط»حرف می خورند«.

4- بي چیز بود، وعده داد.
5-کله اش بوی قرمه س��بزی می داد، اما خوب 

جا نیفتاده بود.

6- آنقدر زمین خورد تا سیر شد.
7- اطالعاتم را بُرد، به جایش الیك داد.

كلمتون
)کلمه + کارتون(

ای صاحب فال، چرا نمی ميری؟!
رضا عیوضی

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

کم مان��ده اس��ت بازرس��ان آژانس 
انرژی اتمی، از جوانان نشس��ته روی 
چمن های دانشكده ها هم بازرسی کنند 
و از آن ها نمونه برداری کنند و تو هنوز 

زنده ای؟
خواجه معتقد است باید آن گل و درخت 
و چمنی که این جاسوسان بازرس نما از 

کنارش رد شده اند را هم سوزاند... .

پسرانی همه بر سرو نشانیده قمر

دختران سروقد و الله رخ و سیم اندام

عزی��زان دل! همان طور که می بینید 
خواجه اینس��تاگرام نصب کرده است 
و بعد از 3س��اعت اینستاگردی و چك 
کردن پیج های شما گل های باغ زندگی، 

این دو بیت را سروده است!
ای صاحبان فال، آمار حضور جوانان در 

اینترنت فاجعه است، تباهی تا کی؟!

تا در من و در تو سکه ای هست

این سکه بد رها کن از دست

خواج��ه معتق��د اس��ت س��عی 
ک��ن س��كه در نگاه تو باش��د نه 
دستان سلطان سكه ای که به آن 

می نگری!

می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت

کار این زمان ز صنعت دالله می رود

ای صاحب فال! شادباش و خوشحالی 
کن که یك س��ال از 4 سال باقیمانده 

حسن رفت!
غم و قصه ها تمام می ش��ود و از دست 
ای��ن تفكر و قیمت هایی که براس��اس 

داللی شكل گرفته خالص می شویم.

آگهی و خدمت دل های آگه می کنی

با فریب رنگ این نیلی خم زنگارفام

ای صاحب فال که آقای مسعود نیلی 
نام داری! خواجه ش��دیداً معتقد است 
شما به عنوان دس��تیار ارشد اقتصادی 
رئیس جمهور، مس��ئول ای��ن وضعیت 
اقتصادی هستید درحالی که االن چندماه 
است معلوم نیست کجایید! خواجه اعصاب 
ندارد! به نظر من هم حق دارد. با پول تعبیر 

فال که زندگی نمی چرخد!

اين راه كه مي روي
 به تركستان است
ای آنكه کلید طبل جنگت on است
ظلم و ستمت مثل کش تنبان است
برگشتن آن سمت خودت آسان است

عقلت زده جاده خاکی و ویالن است
این راه که می روی به ترکستان است

کفشت  که به طرز آشكاری ُسم شد
مابین خریتت، تفكر گم شد

اول تو نفهمی، خوِد خر دوم شد

هرچند دالر، توی آن پاالن است
این راه که می روی به ترکستان است

این »آل سقوط« ساقطت خواهد کرد
با بخت سیاه خود، set ات خواهد کرد
همراه خودش ِشت و پِت ات خواهد کرد

پرونده تان روی خط بطالن است
این راه که می روی به ترکستان است

چندش! تو در این جهان نداری جایی
ای مسخره! وقتی به خودت می آیی
سوسكی شده ای به زیر یك دمپایی

له می شوی و لهیدن تو fun است
این راه که می روی به ترکستان است

افكار ِول و در به درت سیری چند؟
مغِز فلج و گوش کرت سیری چند؟
منشور حقوق بشرت سیری چند؟

در کاخ سیاِه تو بشر ارزان است
این راه که می روی به ترکستان است

هرچند که دست و پنجه ات خونین است
گفتی که چرا جهان به من بدبین است؟
الموت! بمیر!Die  !  جوابت این است

دوران تو رو به پستی و پایان است
این راه که می روی به ترکستان است

مینا گودرزی

ریی�س دولت: خروج آمری��كا از برجام 
از اول ه��م برای دولت م��ن معلوم بود. 
در ضم��ن م��ن ک��ی گفتم ک��ه آمریكا 
کدخداس��ت و باید به جای بقیه کشورها 

َدِم او را ببینیم؟!

زیباکالم: آمریكای جیگر از برجام خارج 
نشده و اصال جای نگرانی نیست. اظهارات 
دیشب ترامپ نیز در واقع دسیسه چینی 
دلواپسان است و به زودی شماره حساب 

من اعالم خواهد شد.

مکرون: آقای روحانی ش��ما دو قرارداد 
جدید با فرانسه ببندید برگرداندن ترامپ 

با ما!

محم�ود صادقی: ترامپ اگ��ر در اقدام 
خ��ود صادق اس��ت و این همه ب��ا ایران 
دش��من، پس چرا در خان��ه اش به جای 
مستراح فرنگی از مستراح ایرانی استفاده 

می کند؟

علی مطهری: موفقی��ت دولت تدبیر و 
امید در این پی��روزی بزرگ را به دولت، 
ملت و خصوصا ریاس��ت محترم مجلس 
تبری��ك ع��رض نم��وده و امی��د اس��ت 
FATF با ثبت رک��ورد تصویب در ۱0 

دقیقه برگ سبزی دیگر از این همكاری 
دولت و مجلس باشد.

روزنامه ش�رق: امض��ای موگرینی هم 
تضمین است!

 روزنامه آرمان: پیش بینی عجیب آیت اهلل
از عاقبت برجام

عراقچی: خ��روج آمریكا برجام را نقض 
نمی کند.

نوبخت: خارج ش��دن آمری��كا از برجام 
باعث پیش��رفت مذاکرات می ش��ود. به 
ج��ای این که 6 کش��ور را متقاعد کنیم 
این بار باید 5 کش��ور را متقاعد کنیم و 

این دستاورد کمی نیست!

لی�ال حاتم�ی: ترامپ به خاطر فش��ار 
ن��ه  پروس��تات ه��ا...!  ن��ه  پروتزه��ا...! 
پروتئوس ها... پرتئوس ه��ا دیگه هان...؟ 
این هم نه...؟ آهان پرومتئوس ها...؟ بله 
به خاطر پرمتئوس ها... چی این هم نه؟ 
خب به هر حال به خاطر یه دلیل کوفتی 

خارج شده دیگه...!

مدیر رسانه ملی: اجازه آقا میشه اعالم 
کنیم ترامپ از برجام خارج شده؟

علی بهمنی

نرگس داشادیان

واكنش های  محرمانه
افشای اسکرین شات محرمانه  از واکنش ها به خروج آمریکا

باألخره يک جايش می لنگد
خالصه مباحث نشست سوم عصرطنز با حضور دکتر محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و نویسنده کتاب 

»تاریخ مستطاب آمریکا«

چ�را  و  می خ�ورد؟  دردی  چ�ه  ب�ه  طن�ز   +
راهبردی)استراتژیک( است؟

- انس��ان ها عموم��اً تلخی را تحم��ل نمی کنند هر 
چن��د صادقانه باش��د، پس به تلخ��ی صادقانه کمی 
ش��یرینی اضافه می کنیم و به خوردشان می دهیم و 
نمی فهمند که چه خوردند. بعد تأثیرش را می گذارد 
و این می ش��ود طنز. طنز در دنیا، هر چقدر به سمت 

آینده می رویم، بیشتر می شود. هم مصرفش، هم 
کاربردش و هم تاثیرش. دالیل زیادی هم 

دارد. یك��ی از دالیلش، این اس��ت که 
آدم ها کم حوصله تر می شوند، هرچه 
آدم ه��ا ظرفیت روحی ش��ان کمتر 
می شود، قدرت استفاده از حقایق 
تلخ را کمتر دارند و باید حقایق تلخ 
را الی َزرورق شیرین پیچید و به 

خوردشان داد.
+ راهبردی یعنی چه؟ 

یعنی مقطعی   -
 ، نیس����ت

کوتاه مدت نیست، هرچه بیشتر، بهتر. یعنی حساب 
هفته بعد و ماه بعد و سال های بعد را برای اینجا کردم 
و یك برنامه ریزی چند ساله دارم. این می شود هرچه 
 بیشتر، بهتر و اینكه موضوع آن هم، کالن باشد، مثاًل 
شما می خواهید بگویید ظلم بد است. این یك بحث 
راهبردی است، چون ظلم همیشه هست، تا وقتی که 
بشر ناقص العقل  هست. خداوند در قرآن می فرماید اِنُه 
َظلوماً َجهوالً. این می ش��ود یك موضوع 

راهبردی. 

طن�ز  زمان�ی  چ�ه  از   +
راهبردی ش�ده؟ از اول به 
ای�ن صورت ب�وده یا نه، 
از ی�ک مقطع�ی به بعد 

راهبردی شده؟
- طنز راهبردی نشده، بلكه 
می شود آن را راهبردی کرد 
و گرنه برای مسائل تاکتیكی 
هم می توان طنز گفت. مثال برای 
گرانی میوه، اتفاقاً بی خاصیت ترین 
طنز، طنز تاکتیكی هست چون 
تاری��خ مص��رف دارد و بعد از 
را  مدتی خاصیت خودش 
از دس��ت می دهد. یكی 
از کس��انی ک��ه نقش 
واقعی داش��ته در طنز 

اتفاقی که برای هیچ هنرمندی تكرار نشد. نشان می 
دهد آمریكایی ها فهمیده بودند که اثر چنین کاری از هر 
 کار هنری دیگری بیشتر است. همینطور که امام )ره(
می فرمایند: س��الح تبلیغات از سالح جنگ برنده تر 

است. حاکمیت آمریكا این را 
خیلی خ��وب فهمیده بود که 
اگر دو - سه عصر جدید دیگر 
ساخته شود، باید جمع کند و 
ب��رود و بنیادش بر باد می رود. 
کاری ک��ه چاپلین ک��رد، در 
تاری��خ آمریكا هیچ هنرمندی 
نكرده بود و ممنوع الورود شد 
و جز چاپلین هیچ کس دیگر 
نش��د؛ با اینكه چاپلین بنگاه 
بزرگ فیلم س��ازی در هالیوود 

داشت. 

+ با این اوصاف چرا پرداختن به طنز و استفاده از 
این ابزار راهبردی کمتر مورد توجه جبهه انقالب 

است؟
- طنز امروز ما، با طنز انقالبی فاصله دارد. شاید عصر 
ظهور به آن برس��یم چون اصالً هیچ حرکتی برایش 
اتفاق نیفتاده اس��ت. جبهه ای که دستش از این ابزار 
خالی است، مثل لشكری است که تانك ندارد در یك 
نبرد زمینی یا گلوله ندارد یا توپچی ندارد، باالخره یك 
جایش لنگ است، مخصوصاً االن که جبهه انقالب نیاز 
دارد با مردم ارتباط بیشتری برقرار کند. نسل چهارم از 
کجا باید بداند مرگ بر آمریكا بد است یا نه؟ حتی نسل 
اول که یادش رفته است، ممكن است اصل را بگذارد 
ْر  بر اینكه آمریكا خوب است! خداوند می فرماید: َوَذِکّ
ْکَری تَْنَفُع الُْمْؤِمِنیَن ]آیه 55 س��وره ذاریات[.  َفإَِنّ الِذّ
یعنی ذکر ]یادآوری[ حتی برای آقای بهجت و آقای 
]مجتهدی[تهرانی، مفید اس��ت چه برس��د به مردم 

عادی. 

+ در حال حاضر رسانه های غالب تغییر کرده اند، 
مثالً کتاب، نقش و فراگیری خودش را از دست 
داده و رس�انه های جایگزین، جای رس�انه های 
سنتی را گرفته اند، با این حال هنوز هم »طنز« 

خاصیت راهبردی خودش را حفظ کرده؟
- ح��رف اول را در فضای مجازی طنز می زند، حتی 
در رسانه های تصویری هم محتوای طنز بُرد بیشتری 
 دارد، مثالً شما اگر صحنه ای خشن را  استفاده کنید
)سر بریدن با شمش��یر( این فیلم به صورت محدود 
منتشر می ش��ود و بعد از مدتی متوقف می شود. ولی 
طنز »لقمه شو« و »دیرین دیرین« به خاطر محتوای 
طنز خوب، بدون محدودیت بین مردم انتش��ار پیدا 

می کند.

+ حوزه اثرگذاری و منطقه شمول طنز کجاست؟ 
و اصوالً طنز ابزار دفاع است یا پیشروی؟ یعنی 
پرداختن به طنز نش�ان دهنده انفعال اس�ت یا 

اقتدار؟
- امام خمینی )ره( می فرمایند: 
س��الح تبلیغ��ات برن��ده تر از 
سالح جنگ است! و همچنین 
می فرمایند که: به امید آن روز 
که مسلسل ها را به قلم تبدیل 
کنیم! ای��ن جمله از جمله های 
رمانتی��ك ضد جنگ نیس��ت، 
بلكه ام��ام از یك اتفاق جهانی 
قلم  صحبت می کنن��د. یعنی 
ظرفیت این را دارد که باالتر از 
مسلسل عمل کند! و این نگاه 
دین اس��الم است. این جمله را 
در واقع امام)ره( از پیامبر)ص( 
گرفته است. پیامبر)ص( زمانی که مكه را فتح کردند، 
دس��تور عفو عمومی می دهند، به جز برای س��ه نفر! 
این س��ه نفر افرادی بودند که علیه دین اسالم حتی 
یك تیر هم نینداخته بودند، بلكه سه شاعر بودند! در 
پاس��خ به سوال کنندگان هم می فرمایند: آنها - ُکفار 
و مش��رکین - فقط چند نفر را کشتند، ولی این سه 
ش��اعر، می خواستند اس��الم را بكش��ند! این را هنوز 
بچه های خودی نفهمیده اند، آدم حسابی های مومن 
و بچ��ه انقالبی و پیروان خط امام)ره(، باید این جمله 
پیامبر)ص( و امام)ره( را بفهمند و بدانند که در روزگار 
ما تقریباً هیچ تبلیغی به اندازه طنز، کاری نیست و من 

به هیچ وجه مبالغه نمی کنم.

+ چه چیزی باعث متفاوت شدن یک اثر هنری 
از حیث طنز خواهد شد؟ در واقع، شاخصه طنز 

بودن یک اثر چیست؟ 
- گاه��ی اوقات فكر می کنیم 
طنز یعنی چی��زی که به هر 
قیمتی مردم را بخندانیم! ولی 
اینطور نیست. یا گاهی اوقات 
فكر می کنیم ما چیزی بگوییم 
و بعد افكت خنده پخش کنیم 
و مخاطب بخن��دد و یا اینكه 
حرف ه��ای رکیك و زش��ت 
بزنیم، مثل برخی سریال های 
تلویزیونی، که از سكانس های 
سخیف برای خنداندن استفاده 
می کنند، نه! اینها طنز نیست، 

بلكه بی تربیتی است! طنز یعنی اینكه آدم ها بخندند به 
چیزهای بد! در واقع باید زشتی های آن رفتارهای بد را 
نشان بدهیم، آن هم به صورتی که مردم هم خنده شان 

بگیرد و هم رفتار زشت را بشناسند.

+ چق�در کار پژوهش�ی ی�ا در واقع پش�توانه 
مطالعاتی می خواهد که یک فردی بتواند به این 

توانایی برسد؟
- ش��ما هرچقدر که می خواهید طن��ز تاثیرگذارتری 
 داش��ته باش��ید، باید باس��وادتر باش��ید! یعن��ی آدم 
بی س��واد ه��ر کاری می تواند انجام بده��د، اال طنز! 
می توان��د حرف ه��ای بی تربیتی بنویس��د، می تواند 
فح��ش بدهد، می تواند دلقك ب��ازی در بیاورد، مردم 
هم بخندند، اما اس��م این کار طنز نیس��ت. شما هر 
 چق��در که می خواهی��د خلوص طنزت��ان باالتر برود 
)چون می دانید که طنز هم نیاز به غنی س��ازی دارد( 
باید هر روز باس��وادتر بشوید و اتفاقاً باید با جدیت به 
س��مت طنز رفت، چرا که اگر با ش��وخی سراغ طنز 

برویم، نتیجه می شود لودگی، می شود  بی تربیتی. 
وقتی که قرار بوده حضرت امیر)ع( خلیفه بشوند، یكی 
از دالیلی که مخالفان می گفتند این بود که حضرت 
امیر)ع( همیشه جدی نیست، شوخی می کند، با مردم 
می خن��دد، می گفتند که حاکم باید همیش��ه جدی 
باشد! ولی چون یكی از آدم های درست و حسابی امام 
علی)ع( بوده، به همین دلیل به موقع، هم می خندیده 
و ه��م می خندانده! کج س��لیقه بودند اف��رادی که از 
طنازی های اهل بیت)ع( چیزی ثبت نكرده اند، چرا که 
فكر می کردند خوب نیس��ت که این بخش از صفات 

اهل بیت)ع( را ذکر کنند! 

+ از یک دوره ای به بعد طنز به سمت رک گویی 
و  اعتراض رفته و به نظر می رس�د که س�لیقه 
مردم از طنز فاصله گرفته. به نظر می رس�د که 
مردم اعتقاد دارند هر چه بُرنده تر و افشاگرانه تر 
صحبت کنی، بهتر اس�ت! دلیل به وجود آمدن 

این وضعیت چیست و چه کاری باید کرد؟

- ش��اید کارهای آقای زرویی 
نصرآباد، مثل تذکره المقامات، 
س��واد و فهم خواندنش وجود 
نداشته باش��د، اما مثالً »لقمه 
ش��و« با اینك��ه  طن��از، هیچ 
متن طن��زی را اضاف��ه نكرده 
و صری��ح هم نیس��ت، اما خود 
ای��ن کار به خاطر خالقیت، در 
ذهن مخاطب می ماند! جنس 
کاره��ای طن��ز ام��روز باید از 
امثال طنز لقمه شو باشد. البته 
ای��ن از مجموعه طنز تصویری 
هست که با طنز نوشتاری فرق 
می کن��د! پس موضوع رك بودن یا نبودن نیس��ت، 
هنوز هم اگر مردم طنز متناسب با روزگار خودشان 
و به زبان خودشان ولی با پس زمینه سنگین طنز را 

ببینند، می فهمند. 

راهبردی، نس��یم شمال)سید اش��رف الدین حسینی 
گیالنی( اس��ت. اگر کسی بگوید من می خواهم طنز 
سیاسی به زبان فارسی مرتكب بشوم و کارهای نسیم 
شمال را حفظ نباش��د، به او می گویم عوضی آمدی، 
چون آنقدر کارهای نسیم شمال به روز است که همین 
االن بخواهید می توانید در روزنامه ای چاپ کنید و حق 
التحریریه هم بگیرید. کس��ی هم متوجه نمی ش��ود. 
نس��یم ش��مال، اصالح طلب نبوده است. شعرهایش 
نشان می دهد اصولگرا هم نبوده است، بلكه جزو جبهه 
فرهنگی انقالب بوده اس��ت. چون کامالً طرفدار فقیر 
بیچاره ها بوده است. اگر االن بود، احتماالً می آمد اینجا 
]دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس��المی[ کار 

می کرد.

+ یعنی طنز یک ابزار جدی راهبردی اس�ت از 
این جهت؟

- بله، کسی که می خواهد حكومت داری بكند، کسی 
ک��ه می خواهد جهانگیری و جهان��داری بكند با ابزار 
فرهنگ، مگر می تواند از ابزاری به نام طنز برکنار باشد 
و می بینیم که واقعاً ش��ناخته شده نیست متأسفانه. 
شاید این جلسه ]عصر طنز[ و جلساتی از این دست، 
یك مق��دار بین بچه ه��ای خودی کم��ك بكند که 
ضرورت این مقوله و تأثیرش را متوجه بشوند. خدا در 
قرآن می فرماید: منم کسی که می خندانم و می گریانم 
]آیه 43 س��وره نجم[. یعنی آنقدر این خنداندن مهم 
است که خدا می فرماید خنداندن آد م ها کار من است. 

یعنی کار کمی نیست. خنداندن کار خداست.
کاری مثل عصرجدید چاپلین که طنز فلسفه و اندیشه 
سیاسی است، راهبردی است؛ چاپلین به خاطر ساختن 
این کار دیگر تا آخر عمر از ورود به آمریكا منع ش��د، 

افقی:
۱. از عوامل کاهش ایدز- حاتمی کیا در خانه

2. دختر ترامپ که در عربستان سوژه شد- صدای خر
3. دماغ آن را می فهمد- کارگردان بچه های آسمان- این 

نه!
4. کد محرمانه- آدم وقتی شگفت زده می شود، می گوید- 

ترمیم
5. چین و چروك پوست- حرف ی
6. شث- کار راه انداز در براندازی ها

7. دیالِق کباب غاز- محل عبور چارپا
۸. شهری به نام چابكسر در گیالن- خواب ترسناك- وی

9. چون ایرانی ها اینجوری اند، مجبور شدیم آن را از ترکیه 
وارد کنیم- از لوازم سرب دار برای رنگ و لعاب صورت
۱0. با این کلمه مخاطب قرار می دهیم- صاف نیست

۱۱. باد عربی- ویژه اش خیلی باحال است.
۱2. اینستا پر از این نوع چیزمیزهاست- نقش جهانگیری

۱3. پول جكی چان اینا- کیش و مات تكواندویی ها
۱4. گروه مرگش به فنا رفت- به احترامش زیر پای تاریخ 

علف سبز شده
۱5. می گویند پسر معاویه است- زندان 

عمودی:
۱. شوهر اول مریم فیصل- اگر رئیس جمهور می شد دالر 

می شد هفت هزار تومن، شانس آوردیم واقعاً
2. گل آقا

3. ایرباس باید این بو را بدهد- به دنیا آوردن- محلی که با 
طوفان آمریكا را ضایع کردیم- پنبه زنی 

4. عموی آمریكایی ها- قسمت تحتانی صورت- عناد با الف
5. رنج دیده بیچاره بدبخت- همراه عسر است

6. بر بادش معروف است- از هشتگ های براندازان
7. آدم را به گروه ها.... می کنند- راه راه نصفه

۸. ایس��تگاه قب��ل از مت��روی کرج - ان��دك- جوانان 
گوجه ایشو عشقه

9. میالد و آزادی از اینا هستند- من و تو- کاتد نیست
۱0. آدم را یاد انتخابات می اندازد، آن هم از نوع با اختالف 

باال - هست ولی کم است- هی کارتون پخش می کند
۱۱. آن مرد ........ - افشا کردن- تو برعكس

۱2. وقتی خوش��حالی ولی فارس��یت نمیاد- پیرایش 
درختان- برگه، قبض- ظت

۱3. از صفات بسیجی ها-گردشگری چپه!
۱4. آرزوی هر جوانی- حرف خطابه- حرف انتخاب

۱5. ماشین نقلی- قبال با این ها اعدام می کردند-ترازو 
دو تا از اینها دارد

جدول كلمات مطنازر

فرشته موسوی

جبه�ه ای ک�ه دس�تش از 
ابزار طنز خالی اس�ت، مثل 
لش�کری اس�ت ک�ه تانک 
ندارد در ی�ک نبرد زمینی 
یا گلول�ه ندارد ی�ا توپچی 
ن�دارد، باالخره یک جایش 

لنگ است

طن�ز یعن�ی اینک�ه آدم ها 
بخندن�د ب�ه چیزه�ای بد! 
در واق�ع باید زش�تی های 
آن رفتاره�ای بد را نش�ان 
بدهیم، آن ه�م به صورتی 
که م�ردم هم خنده ش�ان 
بگیرد و هم رفتار زش�ت را 

بشناسند

+ متن کامل مباحث این نشست را می توانید در سایت راه راه بخوانید

گفت وگو کننده: بهزاد توفیق فر
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ويژه نامه طنز راه راه

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی:  مجتبی ساالری

  طنزيم شويد!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش 

tanzym_ir :ایتا   

tanzym_ir :بله 

وزیر صنعت: با عقل خدادادی كشور را اداره 
می كنیم

 عقل: شوخی قشنگی بود!

سخنگوي دولت: مردم پول و طالهای شان را 
به بازار بیاورند.

 پرستو صالحی: میام یه چیزی بهت میگم ها

مع�اون وزی�ر بهداش�ت: اگر م�ردم ندارند 
بخورند چرا چاق هستند؟!

 مردم: دور دهنتو پاک کن داداش! چرب و چیله

وزیر اطالعات: با بدهکاران بانکی و مفسدین 
اقتصادی نباید برخورد قهرآمیز كرد.

مشاورآش��نا: بلکه باید بذاریم برن کانادا به کارای 
بدشون فکر کنن

رئیس سازمان نظام پزشکی: پزشکان بدخط 
تذكر می گیرند.

بیمار: پزشکان بداخالق چي؟

نماینده مجلس: چه كنم؟ حرف دلم را بزنم 
یا نزنم؟

 رییس دولت: با اجازه کپی!!

اعظم محمدی

من وقتی بزرگ شدم می خواهم آدم بدی بشوم تا بتوانم برای پدرم خانه  باغ دار و از آن ماشین هایی که خیلی تند 
می روند بخرم تا مادرم دیگر به ماشینش نگوید ابو قراضه. برای مادرم هم یک عالمه طال می خرم تا دست هایش و 
گردنش به خاطر سنگینی آن قوی شود و بتواند در واقعیت هم مثل رؤیاهایش، عمه آزیتا را که همیشه النگوهایش 

را به رخ مادرم می کشد، خفه کند. 

هفته  پیش پدرم بعد از اخبار یک عالمه در باره آقای سلطان سکه حرف زد. پدرم می گوید آقای سلطان سکه آدم 
بدی است. او دو تُن سکه  طال خریده است. دو تُن یعنی دو هزار کیلو که می شود خیلی سکه. پدرم می گوید اگر 

من خوب درس بخوانم دو سال دیگر می توانم تعداد سکه هایی که سلطان سکه خریده است را بشمرم.

مادرم می گوید با آن همه سکه می شود همه چیز خرید و وقتی من پرسیدم یعنی می شود یخچال بستنِی مغازه  
اکبر آقا را خرید، مادرم گفت حتی می شود صد تا از آن مغازه ها را که هفته  پیش در پاساژ دیده ایم خرید. مادرم 
می گوید کس��ی که سلطان س��که را زندانی کرده آدم خوبی است. او هرچه سلطان سکه پول داده نگرفته است. 
البته من شاید نتوانم آدم بدی بشوم و مهندس و دکتر و از این چیز ها بشوم اما هیچ وقت آدم خوبی نخواهم شد!

چند شب پیش خواب دیدم که بزرگ شده ام و برای خودم آدم بدی هستم و یک عالمه یخچاِل بستنی دارم و 
پدرم هم به جای کارهای اداره، مشق های من را می نویسد و مادرم هم آنقدر طال دارد که نمی تواند عمه آزیتا را 
بگیرد تا خفه اش کند. اما یکهو یک آدم خوب آمد و من را به زندان برد و گفت که باید صد صفحه جریمه بنویسم.

این بود انشای من...

خوب، بد، آزيتا!
می خواهم در آینده آدم بدی بشوم

ابراهیم كاظمی مقدم

اسپاگتی با سس فرنچی

جه��ت پخت این غذا برای چه��ار نفر آدم 
بخ��ور، ابت��دا یک بس��ته ماکارون��ی »نان 
خش��کک« را تهیه ک��رده و در ظرف های 
نچس��ب »تفلونینه« جوش بدید، در ضمن 
اگر ِس��ت کامل این ظرف ها رو تهیه کنید 
می تونید در قرعه کشی هفتگی هزار ویالی 
مبله هم ش��رکت کنید. در ادامه ماکارونی 
رو آبکش کنید و با اس��تفاده حش��ره کش 
»کی��ش و مات« که تا آخ��ر ماه خریدش 
10 درص��د تخفی��ف داره، فضایی ایمن و 
پرنش��اط رو برای خودت��ون و خانواده تون 

فراهم کنید.
ب��رای تهیه س��س فرانس��وی ای��ن غذای 
خوش��مزه، همی��ن االن ع��دد ی��ک رو به 
سامانه س��ه تا صفر، یک، هشت، دوتا هفت 
بفرس��تید. سپس به فس��ت فود و بیرون بر 
»سه  س��وت بامزه« همراه ب��ا پیک رایگان، 
متمایز در خدمات، زنگ بزنید تا این سس 
فرانسوی رو به عالوه س��ه تا قاشق یک بار 

مصرف بیارن دم در خونتون.
در ضمن اصال نگران کثیف کاری  ها نباشید. 
اگ��ر مقداری از غ��ذا روی زمی��ن ریخت، 
می تونی��د از قالی ش��ویی »ف��رش، ع��رش 
ماس��ت« با حمل بار رایگان و پیش��رو در 
خدمت رس��انی کمک بخواهی��د. همچنین 
با پیش بینی درس��ت قهرم��ان جام جهانی، 
یک��ی از ش��انس های قرعه کش��ی ب��زرگ 
شست وش��وی رایگان »10 فرش برای 10 

خانواده« باشید.
در پای��ان باید بگم برای آم��وزش بهترین 
غذاهای ای��ران و جهان، چند کتاب کمک 
آموزشی به نام »قدم به قدم« تهیه شده که 
توش عالوه بر درس نامه، تست های کنکور 
10 سال اخیر همراه با جواب تشریحی هم 
وجود داره. همین االن ستاره چهل بیست 

و پنج رو بگیرید تا بهتون بگم.

افشار جابری

ماله بيني هفته
متولدین فروردین:

امروز به دانش��گاه علم و صنعت وارد نشو. 
اگر وارد شدی زردآلو با خود نبر. اگر بردی 
هسته  آنرا قورت بده وگرنه بازرسان آژانس 
انرژی هس��ته ای نمونه ات را برداش��ته و با 
فارسي دست و پا شکسته پلمبت می کنند.

متولدین اردیبهشت:
نور چش��می را خبر کن تا هرچه زودتر به 

وطن بازگردد. 

متولدین خرداد
من نمیدون��م چرا هرک��ی از مامانش قهر 
میکن��ه میره ی��ه همایش میزن��ه و میگه 
نظام تا س��ال آینده نابوده! دیگه پیشگویی  
هم ش��ده مث��ل خوانندگی. مری��م از خدا 
نمي ترسي از نوسترآداموس خجالت بکش.

متولدین تیر
نگران نب��اش تو دوتابعیتی نیس��تی. تو تا 
تابعی��ت فاح��ش، فاصله داری. تو بیش��تر 

اشتباهی هستی.

متولدین مرداد
ش��ده؟  گ��م  اقتص��ادي ات  تئوریس��ین 
خس��ته اي؟ دلت ج��ت اس��کي مي خواد؟ 

بیخود! برو دوغتو بنوش!

متولدین شهریور
ام��روز را راح��ت بخ��واب! دالرهای��ی که 

خریده ای همچنان گران می شوند.

متولدین مهر
دو تُن س��که ای که پنه��ان کردی لو رفت. 
بیخود دیوارو نَکن! همین االن پشت درند.

ضمن پوزش از متولدین ماه هاي دیگر، 
تا همین جا بودجه داشتیم.

علیرضا تائبي پور

و  فیس ب�وك  مدیرعام�ل  وقت�ي 
واتس آپ اعتراف كرد حس�اب هایي 
رژی�م  و  آمری�کا  ب�ه س�فارش  را 
صهیونیستي، بسته است، ما هم زود 
دست به كي بُرد شدیم تا توجیه اش 
كنیم، ببینیم اس ام اس واریزي این 

ماه می آید یا نه؟! 

این کار زش��ت فیس بوک می تواند به 
دالیل زیر باشد:

1- ُخ��ب امریکا و اس��رائیل خیلی 
بشردوست هس��تند و نمی خواهند 
در  را  وقت ش��ان  مه��م  آدم ه��ای 

فیس بوک تلف کنند. 
٢- از آنجای��ی ک��ه زاکربرگ یک 
م��ادر مریض و دو خواهر دم بخت 

دارد و بای��د جهیزیه آن ه��ا را تهیه کند، 
مجبور اس��ت آمار زار و زندگ��ی آدم ها را 
به قیمت های ناچیز به آمریکا و اس��رائیل 
بفروشد. آن ها هم وسط این آمارها دیدند 
که ش��لوار بعضی ها دارد دو تا می ش��ود و 
بحث از »با اجازه کپی« به »شما فیت نس 
کار می کنید؟« کش��یده اس��ت، فی الفور 
دس��تور دادند حساب این ها را ببندند که 

کانون شان از هم نپاشد.
٣- بعضی ها هم امس��ال کنکور داش��تند 
و به ج��ای حف��ظ کردن تاری��خ ادبیات و 
آثار جامی، در فیس بوک مش��غول پوک 
و پوک بک با بروب��چ قلم چی بودند، خب 
صددرصد اینج��ا هم الزم ب��ود آمریکا و 
اس��رائیل وارد ش��وند و حس��اب آن ها را 

ببندند.

۴- بعضی پدر  و مادرها هم که دست شان 
به جایی بند نبوده، دست به دامن این ها 
شدند که حساب بچه های شان را ببندند. 
گویا آنقدر بسته اینترنتی خریده بودند 
که بچه کوچیکه بی شیرخشک مانده و 

داشته مودم را گاز می زده.
٥-ی��ک ع��ده ه��م فیس ب��وک را با 
اینستا اش��تباه گرفته و تایم الین را با 
عکس های لب غنچه ای کنار ماشین و 
پیتزا و نوتال پر کرده بودند، خب برای 
فراغت ما هم که شده الزم بود آمریکا 
وارد شده و حسابشان را ببندد. آی 

دلم خنک شد...
خب می بینید که آمریکا و اسرائیل 
ب��دون دلی��ل کاری نمی کنن��د، 

خصوصاً خالف حقوق بشر!

آزادی بيان شون از پهنا تو حلقم! 
تالشی برای توجیه غلط های اضافه

فرشته موسوی

محمدرضا شکیبایی

صرفه جويی
در مصرف برق تا که اعجاز شود
گفتند که زود اداره ها باز شود
آن دغدغه دیر رسیدن ها هم
از ساعت پنج صبح آغاز شود

آموزش آشپزی سالم در سیمای سالم

داوود افرازی

پول و طالی تان 
را با عقل 

خدادادی 
بياوريد!


