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طرح استیضاح رئیس جمهور مورد سرقت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری خانه دولت، طرح استیضاح رئیس 
جمهور که با رای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان همراه 
بود، عصر دیروز مورد س��رقت عده ای آشنا قرار گرفت و 

همگان را در بهت و حیرت فرو برد.
یکی از ش��اهدان عینی این ماجرا ک��ه از بهت و حیرت 
بی��رون آمده ب��ود، در مورد نح��وه وقوع ای��ن حادثه به 
خبرنگار ما گفت: »با رای مثبت نمایندگان، قرار بود این 
طرح در مجلس بررس��ی ش��ود اما دیروز عده ای با ورود 
بدون خشونت به مجلس، این طرح را به سرقت بردند.« 
درحالیکه خبرنگار ما مش��غول نوش��تن جمله »هنوز از 
جزئیات این حادثه اطالعاتی در دست نیست« بود، یکی 
از نمایندگان به س��مت وی رفته و باصدای بلند جزئیات 
کامل شام هفته گذش��ته را تشریح کرد. در همین حال 
ناگهان دونفر از نمایندگان وی را به گوش��ه ای کش��یده، 
جنس آستری کتش را مورد بررسی قرار داده و درنهایت 

گفتند: »هیس! نماینده ها فریاد نمی زنند!«

هیچ یک از نمایندگان فهرست امید تهران حاضر نشدند 
طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کنند

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

توجیه جهنم و ضرر! خیار دوس داری؟ پوشک  ضمیمه! خواب گالبی!

امیرحسن محمدپور

سیدمحمدجواد طاهری ■
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خبرگزاریها و تلفن های دفاتر رسانه ها،  خبر مهمی را مخابره کردند که موجب پس از ماهها س��کوت خب��ری درباره دریافت کنن��دگان ارز دولتی,  تلکس های بغلی بگیر
اطمینان داد به محض دریافت فهرس��ت،  آن را به وزارت ورزش و جوانان تحویل این فهرست را تهیه و به وزارت صنعت تحویل دهد. سخنگوی وزارت صنعت نیز همچنین ابراز امیدواری کرد وزارت اقتصاد بتواند با تالش شبانه روزی همکارانش،  همکارانمان توانس��تیم این فهرست را تهیه و به وزارت اقتصاد تحویل دهیم.  وی س��خنگوی بانک مرک��زی در این باره به خبرنگاران گفت: با تالش ش��بانه روزی “بانک مرکزی,  فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را به وزارت اقتصاد فرستاد.”  شگفتی کارشناسان و مردم شد.  

دهد... 

قهوه ای
عابدزاده هرگونه نسبتی با عابدزاده را رد کرد و افزود: »این حرفها پیش متخصصین 

هیچ حنایی ندارد«. علی عابدزاده،  رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری در مراسم 

افتتاح هواپیما ملخدارها،  ضمن تش��کر از وزیر راه گفت: این اباطیل چیست که 

منتقدان تازه یاد گرفته اند و می گویند؟ هواپیماهای ما هم ای بی س��ی دارد هم 

دی اف ج��ی و خیلی هم خوب اس��ت. وی در ادامه اذع��ان کرد »وقتی می گویم 

استاندارد است یعنی استاندارد است و نهایتا ما هواپیما را به کرمان نمی فرستیم« 

و می گذاریم در همین خط مهرآباد - دوراهی قپان کارکند. عابدزاده در پاس��خ به 

سوالی مبنی بر سقوط یکی از همین هواپیماها در یاسوج گفت: اینا رنگش با اونا 
فرق داره، خیلی هم حواسمان خوبیم)!( 

خواستار
فک حبیب زاده از چهار جا شکسته،  رفته پی کارش.  کارشناس روزنامه »نون« 
نوشت: در بازی استقالل و ذوب آهن،  رضا حبیب زاده بازیکن ذوب آهن با اجرای 
یک فن تازه،  فک خود را به پای وریا غفوری کوباند و آن را خرد کرد. در این بازی 
که به همت فدراسیون فوتبال و با همکاری سازمان لیگ و با حمایت وزارت ورزش 

و جوانان در چمن برگزارشد،  هردو بازیکن اشتباه زدند. 
 کارشناس��ان معتقدند فوتبال بازی اشتباه زدن است و حمایتهای بیشتر دولت و 

مسؤولین را خواستار شدند.

پوشک 
ضمیمه!

آزادی نداریم که!

اُرد بزرگ تر از دهان

تا تهش روی ما حساب کنید 
دست دردست هم دهید به قهر 

میهن خویش را خراب کنید
از گرانی اگر که خسته شدید
نتمرگید، اعتصاب کنید  
خودتان با زبان نرم چماق
همه اقشار را مجاب کنید
که بریزید در خیابان ها

با اتوبوس، پیچ و تاب کنید 
گفته بودیم ملت ایران

وقت آن است انتخاب کنید
عکس شاه فقید ایران را

روی تی شرت خویش قاب کنید
هرچه در سطح شهر می بینید
فوری آتش زده کباب کنید
عابری هم اگر که رد می شد

جزو شهر است، پس حساب کنید
یک ندای بلند آزادیست 

هر زنی را که بی حجاب کنید
تا بسیجی به سمتتان آمد

توی حلقش ِمس مذاب کنید
شیشه  بانک را بترکانید

توی آبسردکن شراب کنید
از سر اعتراض نعره کشان 
همه را غرق اضطراب کنید

اعتراضات اینچنینی را
توی کشور، قشششنگ باب کنید

اُرد دادیم و... هی نفهمیدید
هرچه که جز زدیم، خندیدید 

خودمان را مدام جر دادیم
باز از فرط خنده ترکیدید 

نیم قرن است نقشه میریزیم 
نیم قرن است که  نترسیدید
پیش چشم جهان و ملت ها

سرمان خوووب شیره مالیدید 
عوض اعتراض رویایی

جای پرتاب کفش و دمپایی
با شعار علیه اسرائیل 

می روید توی راهپیمایی؟

آه مردم... فازتان ایز وات؟؟
ای بر این انقالبتان صلوات

رضوان ابوترابی

شاهرخ بایرامی

ماله کوچیک!
)متن استعفای سخنگوی دولت که پذیرفته نشد، زود بخوانید 

تا فیلتر نشده است(

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی
با سالم

اینجانب محمد باقر نوبخت حقیقی )حقیقی پسوند فامیلم 
اس��ت و به معنای این نیست که بدل داشته باشم یا بخواهم 
بگویم نس��خه اصلی هس��تم( با توجه به تاثیر عمیق نقش 

سخنگو در پیاده سازی سیاستهای قوه مجریه و عملکرد دولت، با 
اجازه شما از این سمت کناره گیری کرده و در سایر سمتهای کم 
اهمیت تر مانند ریاست سازمان برنامه و بودجه به ادامه خدمت 
مشغول می گردم. در این نامه که به فارسی سخت نگارش شده 

ضمن ارائه گزارش هایی از محضرتان مرخص می شوم.
بنده علی رغم نظر شما و بقیه همچنان معتقدم که برجام با هر 
فرجامی قابل دفاع است و از اول هم بودن آمریکا در برجام خیری 
نداشت که بخواهیم از رفتنش ناراحت شویم، اگر بقیه هم بروند 

بازهم اشکالی ندارد. تنهایی مال مرد است. شاید شما ندانید ولی دولت 
برای بعد از خروج آمریکا از برجام، برنامه های حس��اب شده ای جهت 
مقابله با تحریم ها، کنترل ارز و مشکالت اقتصادی داشت که شاهد 
اجرا و تاثیرگذاری بخش کوچکی از آن هستید. اآلن که به اینجای 

نامه رسیده ام، با این همه آمادگی و برنامه نمی دانم من اصال چرا 
دارم استعفا می دهم؟ ولی حرف مرد یکی است. حیف که دارم 
م��ی روم و اال چه حرفهایی که ب��رای دفاع از عملکرد دولت 

همین اآلن به ذهنم رسید.
جناب رئیس جمهور، در پی اظهارات راه گشای بنده برای 
کنترل بازار ارز و دعوت از مردم برای عرضه و وسط آوردن 

ارزشان، مقدار قابل توجهی ارز به وسط آمد. 

آقای رئیس، گلدان ها را آب داده ام و یک کپی از بسته پیشنهادی دولت 
برای مقابله با اس��تعفای مدیران و دعوت به کار مجدد آنها را در کشوی 

میزتان گذاشته ام، توصیه می کنم آن را به دقت مطالعه فرمایید.
در انتها الزم می دانم تا اضافه کنم: من که جیک و جیک می کنم برات، 

ماله کوچیک می کشم برات بذارم برم؟

مصطفی صاحبی

پای خبر رتبه اول تعداد خودکش��ی دانشجویان آمریکایی 
و انگلیس��ی، عده ای از دوس��تان غرب زده کم  نیاورده و با 
گذاش��تن کامنت هایی که چند نمونه از آنه��ا را در اینجا 

آورده ایم به وجود آزادی در این کشورها غبطه خوردند.

غرب زده 1: به این میگن آزادی، هر وقت دلشون بخواد 
میرن، هر وقت دلش��ون بخواد میان، هر وقتم دلش��ون 
بخواد میمیرن، حاال ما باش��یم دو ساعت دیر بریم خونه 
از پزش��کی قانونی زنگ میزنن که ب��رادر من زودتر برو 

خونه نگرانتن...

غ��رب زده 2: اص��ال اونجا طرف 
ش��ب که میخ��واد بخوابه کلی 
قرص میخوره صبح بیدار نشه، 
اصال دلش نمیخواد بیدار بشه؛ 
حاال اینجا کل شب ۵ ساعت 
خوابیدی فرداش��م تعطیله 
ولی ه��ی یه صدایی میگه 
پاش��و  دیگه لنگه ظهره، 
بابات نون سنگک داغ دو 
رو کنجدی خریده سرد 
بشه از دهن میفته؛ اون 
لحظه است که دلت 
ی��ه آزادی ب��ا طعم 

مرگ می خواد.

غرب زده 3: اونجا طرف از این دنیا خس��ته میشه دلش 
می خواد یه دنیای دیگه رو تجربه کنه اراده میکنه میره 
یه دنیای دیگه؛ اونوقت ما اینجا از دنیا خس��ته میشیم 
میریم تو اتاقمون که خلوت کنیم ببینیم کدوم دنیارو 
انتخاب کنیم صد نفر پش��ت در اتاق صف میکشن که 

چته؟! اتفاقی افتاده؟ عاشق شدی؟ آزادی نداریم که...

غ��رب زده 4: آزادی یعنی هیجان... حاال از هر طریقی... 
شما تصور کن از باالی یه ساختمون ۵0 طبقه ای خودتو 
بندازی پایین و طوری با سر بیای رو آسفالت خیابون که 
از مغز س��ر تا انگشت کوچیکه پات 
ت��رک بخ��وره، 
حاال ما اگر اینجا 
بخوای��م این کار 
کنیم یک��ی میاد 
باال اونقدر رو مخت 
راه میره که این کار 
نکن بچه ج��ون! دنیا 
که به آخر نرسیده... که 
میای  داوطلبانه  خودت 
پایی��ن و از جم��ع حاضر 
در محل حادثه عذرخواهی 
میکنی که وقتشونو گرفتی!

سحر فتحی 

در بارعدس چرا تو سرگردانی؟!
تو اسوه  دولتی ترین مردانی

برخیز جزایری! خودت را بتکان!
امشب تو به یک آب خنک مهمانی

دروازه دولت
باید امور بی خود و بی جا عوض شود
بالفرض درب سفت مربا عوض شود

چون»برج زهرمار« پر از بار منفی است
با لفظ خوب و مثبت »پیزا« عوض شود
شعرم گرفته در دل مترو، بعید نیست
این شعر با پماد کف پا عوض شود

در این هجوم ولوله من می ُسرایمش
ای کاش َجو صوتی اینجا عوض شود

خوب است شیشه دو جداره که خارجی است
با واژگان شیشه دوالاّ عوض شود

درخواست می کنم به ِجد، از مردم فهیم
متن کامنت های اینستا عوض شود
تصمیم گیر مدرسه حاال مدل شده

ممکن نبود این همه کبری عوض شود!
حاال که پول چاره  علم است بهتر است
موضوع لوس و کهنه  انشاء عوض شود

میم و ه� و ب و ز و شین مختلس شدند
وقتش رسیده کلاّ الفبا عوض شود
مسئول هایمان چغر و بدبدن شدند

باید که جای دولت و فیال عوض شود
چسبیده یک نفر به مقامش، به هر جهت 
زشت است صدر مجلس شورا عوض شود
چون معتقد به اصل بقای ریاست است
گویا نِشسته تا خود دنیا عوض شود

گاهی حباب توی فضا پخش می کنند
تا جنس گاز دور و بر ما عوض شود

تازه به اوج شعر رسیدم که پخش شد:
دروازه دولت است! که خط ها عوض شود

مینا گودرزی

»هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک«
اگر شبیه تو هستند پس ندارم باک
تویی خروجی ترکیب صنعت و سنت
شبیه شیشه و شیره، کراک با تریاک
پیام داده ای آن گونه با حروف بزرگ
ولی چه گیر تو آمد از آن به غیر بالک!
پیام زشت تو را هر که دید اشاره نمود
به کله ی تو و اِسَپک زنان بگفتا: خاک!
نبوده قصه توفان شن تو را عبرت؟
که گندتان نشد از ذهن کل دنیا پاک
هنوز مانده از آن ماجرا برای شما
دهاِن چاک و دل و چند جای دیگر چاک!
پیام زشت تو چون الف در غریبی بود
توان جنگ نداری تو مردک هتاک!
دوباره از ملوانان تان رسیده خبر
برایشان شده پوشک ضمیمه  پوشاک!
خالصه باز اگر این چنین شکر خوردی
زرنگ باش و بزن زود بعد از آن مسواک!

خواب گالبی!
خوابیم و فقط خواب تو را می بینیم

در خواب گالبی تپل می چینیم
خوردیم یکی، ولی عجب سنگینیم!!!

از درد نمی شود زمین بنشینیم

با ترس، فقط منتظر تعبیریم
تا سال هزاروچارصد می میریم

فهیمه انوری

نه! چار و دویست نه! بگو چار و صد است
این قیمت خنده دار، صرفا عدد است

شاعر کلمات بوق بوقی بلد است
چون فحش و دری وری ناجور بد است

مشغول دعای دولت تدبیریم
تا سال هزاروچارصد می میریم

افتاد تمام مملکت در چاهت
هم طیف رقیب و طیف خاطرخواهت

لعنت به تِز و تفکر کوتاهت
رحمی بکن و برو! خدا همراهت!

درحال مذاب گشتن و تبخیریم
تا سال هزاروچارصد می میریم

شهرام عدسی!

زیرا که نتیجه قهوه ای خواهد شد!پرهیز کن از کالس استاد بنفشدانشجو نیز نمره هایش بد شدمسئول ضعیف دوره اش تا رد شد

استعفای سخنگو!

چون هوای شهرمان آلوده بود

دست خواهش سوی باران می گشود

برق او شد قطع چون پر مصرف است

ظاهراً سرکنگبین صفرا فزود

سازمان ُپرمصرف
نمونده حرفی بین ما هویجی!
تو انگار قاطی وگاگول وگیجی!
برو! واینستا اینجا بچه پر رو!
بگم واست بیاد بچه بسیجی؟

بیام برات؟

در این جهان مباد که تو کور و کر شوی
باید تمام حادثه ها را ز بر شوی

می گفت با صدای رسا یک خبرنگار:
“ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی”

روز خبرنگار

گفتیم »سالم دکتر!« و َچک زده اید

ما تک نزده چه زود پاتک زده اید!

از شاه و سکوت و خفقان حرفیدید

انگار به آن زمان فالش بک زده اید

چوب الی چرخ دکترسالم

ناهید رفیعی

مصطفی صاحبی

ناهید رفیعیامین شفیعی 

مینا گودرزی

فهیمه انوری

زیِر معمولی!
درآمدم بخرم یک پنیر معمولی
شب از مغازه دکتر امیر معمولی

که ناگهان هوس پسته کرد این دل تنگ
امان از این دل لغزش پذیر معمولی

تهش به قیمت یک مشت پسته هم نرسد
تمام زندگی یک دبیر معمولی

حقوق و وام و مزایای توپ می گیرد
نود برابر من یک مدیر معمولی
مدیر هم نه بیا تا همین محله ما

ببین چه می کند آن فالگیر معمولی
به قشر ما متوسط همیشه می گویند

ولی زمان نوشتن فقیر معمولی
به هر اداره که کارم رسید بی شک داشت

همیشه پوشه من چند گیر معمولی
به قبر مرده او تف همان که گفت نخست

به این پروسه امضا: مسیر معمولی
مرا به قعر جهنم که برد گفت اینجا
دچار گشته به کمبود قیر معمولی
گرفته بود فقط با سه چار ده میلیون
برای بچه عروسی، سفیر معمولی

فغان که آروغ خود را که زد نشست و سپس
فروتنانه به خود گفت: سیر معمولی
به رغم وانت مشدی غالم همسایه
نداشت مملکتی دزدگیر معمولی

گذشت آنکه به خوبی محافظت می شد
تمام قافله با یک دلیر معمولی

وزیر کاری و خیلی خفن نمی خواهم
یکی علم بکند یک وزیر معمولی

شبی رفیق منافق به حجره آمد و گفت
چفیه ای زده ام با حریر معمولی

یکی از اوج تصادف، یکی هم از سرطان
سقوط کرده بسی مرگ و میر معمولی

سؤال کرد عزیزی چگونه ای امروز؟
جواب دادم و گفتم خمیر معمولی
دم از مذاکره با غرب می زنی اُسکل؟

نتیجه را زده حدس این حقیر معمولی
به زیر وعده شان می زنند هربارش
گرفته حرف مرا هر بصیر معمولی

تمام مشکلمان حل و فصل خواهد شد
به چند ایده امکان پذیر معمولی

به سان شیر ژیان از تو درس می گیرند
کمی اگر بخوری خاک شیر معمولی
بگو به حرمت کشتی  »نقی معمولی«
بگیرد از خم مفسد، یه »زیر« معمولی

افشار جابری

ُسدیم کلریدیم 
بگو خب!

یک عمر پی پول دویدیم، بگو خب!
از هرچه خوشی بود، بریدیم، بگو خب!

نان و نمک از بس که جویدیم شب و روز
یک گوولاّه ُسدیم کلریدیم، بگو خب!

بعد از دوسه سالی که پس انداز نمودیم
رفتیم و جوراب خریدیم، بگو خب!

با شیب مالیم که همه چیز گران شد
با شیب بدی باز خمیدیم، بگو خب!

از شش گل خوشبو، همگی سال گذشته
َخرَزهره ازین باغچه چیدیم، بگو خب!
قحطی زده را باز سر سفره نشاندیم

چون جمله  ما چشم سفیدیم، بگو خب!
مدیونی اگر فکر کنی منتقدم من

ما عااااشق تدبیر و امیدیم، بگو خب!
چون تلویزیون گفت شبی، ارز گران نیست!!!

رفتیم و فقط زود کپیدیم، بگو خب!
صد حیف از آن فاق، که ِجر خورده عمیقاً

بدجور ز روکود پریدیم، بگو خب!
این »اِقاّ و تصاد« است، شده نصف و خوب است

نوبخت! به حرف تو رسیدیم، بگو خب!
مانند کالس عربی، طول کشیده!

در حیرت از این دور مدیدیم، بگو خب!
دور کمر هیات دولت شده باریک

شرمنده  آن حجم لیپیدیم، بگو خب!
خالی شده از رونق و آزادی و کاریم

فول از کلک و وعده وعیدیم، بگو خب!
جاری شده اشکم و چه بهتر که نگویم
از لطف شماها چه کشیدیم، بگو خب!
با دسته کلیدت برو ای شیخ! به قرآن
وحشت زده از هرچه کلیدیم، بگو خب!
از خیر شما، ما که گذشتیم خداییش

از دولتتان خیر ندیدیم، بگو خب!

فهیمه انوری

چند روزنامه دولتی همزمان با قیمتهای سرسام آور و 
مشکالت اقتصادی مردم چه نوشتند

باهم به بررسی تیترها و موضوعات موردنظر 
ای��ن روزنامه ها در این روزهای گرانی دالر و 

بحران اقتصادی می پردازیم.

روزنامه اعتماد 
ای��ن روزنام��ه در صفحه اول خ��ود با تیتر 
»س��الم علیک��م« روی دکه رفته اس��ت. 
نویس��نده در مطلب مربوط ب��ه این تیتر، 
از فواید و آثار س��الم کردن و گش��اده رویی 
با هم دیگر نوش��ته و نوشته است که سالم 
کردن در دین اس��الم خیلی توصیه شده و 
ثواب خیلی زیادی برای کسی که در سالم 

کردن پیش دستی کند دارد. 
نویسنده در ادامه این مطلب گفته است که 

» تازه! سالم سالمتی هم می آره«
این روزنامه همچنین در صفح��ه اول خود به 
مسابقات دوچرخه سواری اچ  س��ی کراس اروپا 
پرداخته و تصاویری از آن را به چاپ رسانده است. 

روزنامه آرمان 
روزنام��ه آرم��ان ب��ا تیتر »خاطره منتش��ر 
نش��ده مرح��وم از کنجدها« ب��ه گرانی ها و 
تورم های زمان ریاست جمهوری 
اشاره  هاشمی رفسنجانی 
نکرده است! بلکه خاطره ای 
از ایش��ان در آن ای��ام را 

منتشر کرده است. 
در بخشی از این خاطره 
آم��ده اس��ت: صب��ح از 
خواب بلند شدم. بعد از 
تحقیق زیاد فهمیدم که 
مردم در سراس��ر جهان 
صبح ها از خواب بلند 
می ش��وند. پاسدارها 
سنگک تازه آورده 
بودن��د که 

کنجد رویش از کنجد روی سنگک های دیروز 
کمتر بود. به وزیر کشاورزی زنگ زدم و علت 
از بین رفتن چسبندگی کنجدها را جویا شدم. 
قول پیگیری داد. شب شد. من هم خوابیدم. 

این روزنامه در تیتره��ای دیگر صفحه اول 
خود، به موضوعات روز پرداخته اس��ت مثل 
»تفاوت های پنیر تبریزی با پنیر معمولی«، 
»سریال های ماه رمضان«، »علت خم شدن 

زرافه ها هنگام آب خوردن« و... 

روزنامه شرق 
این روزنامه با تیتر یِک »شسِت َکری تضمین 
است«، همچنان مشغول پرداختن به برجام 
اس��ت. نویسنده در این مطلب معتقد است 
اگرچ��ه آمریکا از برجام خارج ش��د و کری 
در ج��واب ایمیل های عراقچی فقط و فقط 
شس��ت خودش را نشان داد، اما در فرهنگ 
غربی نش��ان دادن شست چیز بدی نیست 
بلک��ه برعکس، در آن جا ب��ه معنی اوکی و 

درست بودن چیزی  است. 
ای��ن روزنامه در مطل��ب دیگری در صفحه 
اول خ��ود ب��ه موض��وع جذاب ت��ر ش��دن 
بس��ته بندی های چیپس و پفک پرداخته و 
گفته است این بسته بندی ها باعث تشویق 

کودکان به مصرف این چیزها می شود. 

روزنامه  آفتاب 
تیتر یک این روزنامه این است: »خیار دوس 

داری؟«
نویس��نده در ای��ن مطل��ب به طب��ع گرم 
رئیس جمهور و عالقه ش��دید او به چیزهای 
خنک مخصوصاً خیار پرداخته و گفته است 
روحانی هرجا می رود باید برایش کولر بگیرند. 
این روزنامه در پایین صفحه اول خود، نحوه 

ساخت بادبادک را آموزش داده است.

خیار دوس داری؟ 
رضا عیوضی

کامران یاری ■

مهدی نظری ■

بهزاد توفیق فر

انقالب کنید!
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ابلهان
تهدی��د اگ��ر ش��دی نش��و هی جوش��ی
خ��ود را ت��و ب��زن ب��ه خنگی و بیهوش��ی
ب��ر طب��ل نک��وب و از س��ر ت��رس بگ��و:
ای��ن اس��ت ج��واب ابله��ان! خاموش��ی!

فهیمه انوری

اونکه ردیفه

+ سالم، عصرتون بخیر، ببخشید که مزاحم 
شدم، می خواستم با جناب آقای خان پرور، 

ریاست محترم سازمان فرهنگ، چالش های 
روبه رو و غیره صحبت کنم.

 نیستن.
+ مطمئنید؟ من واسه مصاحبه وقت قبلی 

گرفته بودما.
 آها تویی؟ همون خبرنگاره؟

+ بله بله در خدمتم.
 یه ایمیل بده می فرستم واست.

+ ایمیل؟
 می خوای تلگرام کنم اگه سختته؟

+ نه ایمیل که دارم، فقط ببخشید نفهمیدم 
چی رو می خواید بفرستید.

 سؤاالی مصاحبه رو دیگه، فایل پی دی افه.
+ آها، بله درسته، چیزی هم می تونم 

بهشون اضافه کنم؟
 نه ولی می تونی اونایی که ستاره دار نیستن 

رو حذف کنی.
+ آو چه خوب، ترتیب چی؟ می تونم جابه جا 

کنم؟
 اگه به روند کلی مصاحبه آسیبی نزنه 

می شه، ولی بهت توصیه می کنم این کار 
رو نکنی، کلی کار کارشناسی پشت این 

سؤاالس.
+ بله بله حق با شماست، بعد ببخشید من 

کی حضوری بیام واسه خود مصاحبه؟
 سؤاالرو که خوندی یه زنگ بزن جواب ها 
رو می فرستم واست، پیام هم بدی کافیه.

+ به به چه عالی. پس من ایمیلم رو 
می فرستم خدمتتون.

 دستت درد نکنه، فقط داداش اون وسطا 
یادت نره به نقش پررنگ مشاور ارشد 

حاج آقا هم اشاره کنی، یه جوری خودت 
جاش کن دیگه.

+ حتما، فقط جسارتا کی هستن ایشون؟
 من.

+ بابا اون که ردیفه، نمی گفتیدم خودم 
می نوشتم، خیالتون راحت باشه.

 دمت گرم.
+ در انتها صمیمانه به آقای خان پرور 

سالم برسونید، خیلی ممنون از وقتی که 
گذاشتید. فعال خدانگهدار.
 خواهش می کنم، خدافظ.

افشار جابری

س�وال اول: طبق آمار جهانی، 
43 درصد خانواره��ای آمریکایی، 
توان تهیه خوراک، پوشاک و مسکن 
ندارند، به نظر شما مسئله اصلی این 

افراد در زندگی چیست؟
مهناز: خب مشخصه که، مسئله ای 
ندارند اونا، حجابش��ون که اجباری 
نیس، ورزشگاه هم که اگه بخوان 
مي تونن برن، درسته که خوراک 
و پوشاک و مسکن ندارند ولی 
مگر زندگی این چیزهاست، 

زندگی اون چیزهاست.
تران�ه: ب��ه نظر من، 
رو  اصلی  مسئله 
دولت آمریکا 

حل کرده و آن هم مشکل مهم »حاال 
چی بپوشم« هست، هیچی دیگه، فقط 
عش��ق وحال می کنند من خودم که 

دغدغه اصلیم اینه.
دیگ�ران: مسئله ش��ون اینه که سال 
1400 که روحانی میره، ببینن، جناب 

مشایخی میره یا نمیره؟!
س�وال دوم: از لحاظ آم��ار جهانی، 
آمریکا جزء 3 کش��ور اول در تجاوز به 
زنان و مردان اس��ت، نظرت��ان در این 

مورد چیست؟
مهناز: خب این یعنی آن کشور آنقدر 
آزاد است که می توانند به طور آزادانه به 
هم تجاوز کنند، تازه به مردانشون هم 
تجاوز می شه و این تساوی حقوق زن 
و مرد در کشور رو نشون میده و همه 

چیز فیفتی فیفتیه.

تران�ه: این آمار خیره کننده، تنها به 
دس��ت مردم سلحشورشون به دست 
نیام��ده و پلیس و مس��ئولین هم در 
این امر دخیل بودن، اونوقت پلیس ما 
هنوز که هنوزه نمیذاره یکی آزادانه 
مزاحم دختر مردم بشه، آخه پلیس 

آنقدر گیر؟!
دیگ�ران: فستیواالش��ون ک��م 

خدمت نکرده به این آمار، مثال 
همین َکن، ول��ی عوام که 

درک نمی کنند خدمات  
فستیوالها رو.

آزموني که توسط ربات 
با درستی 99% شبیه سازی 

شده است

ترانه، مهناز و دیگران پاسخ می دهند

احسان مالیی

»آمریکا و انگلیس دارای باالترین آمار خودکشی 
دانشجویان هستند«! یک درصد اگر فکر کنید 
این خبر صحت داشته باشد! مثل این است که 
فکر کنید فیل ها هم پرواز می کنند، بله می دانم 
برای اینکه حال مارا بگیرید و ما را ضایع کنید، 
می گویید: می ش��ود آنها را ب��ا هواپیما به پرواز 
درآورد! ام��ا خداییش هی��چ کس تا حاال ندیده 
که فیلها بال داشته باشند! فلذا اگر بشود واقعی 
بودن خب��ر دوم را یک جوری زیر س��بیلی رد 
کرد، صحت خب��ر اول به هیچ وجه من الوجوه 
در ک��ت و کولمان نمی رود! حاال گیریم که این 
اخب��ار را دفتر ملی آم��ار آمریکا و انگلیس داده 
باشد، خب که چه؟ اینها سند و مدرک می شود 
 مگر؟! یک جوری می گویند دفتر ملی آمار، انگار 
»بی بی س��ی فارس��ی« خبر را تیتر یک کرده 

است! یعنی همینقدر دارای ضعف تحلیل!
اص��ال یک صدم درصد هم اگ��ر احتمال بدهیم 
چنین چیزی وجود دارد )که ندارد( این همه خبر 
مهم، بعد ما چسبیده ایم به یک خبر دست چندم 
که چه بشود؟ اصال وقتی خبِر »پیچ خوردن پای 
یک سگ در ایران و نقض فاحش حقوق بشر« در 
میان است، چرا گیر بدهیم به زندگی خصوصی 
بقیه کشورها؟ هان؟ چی؟ میپرسید سگ کجاش 
بش��ره که نوشته نقض حقوق بشر؟! خب همین 
کارها را می کنید که خبر دست چندم را به عنوان 
تیتر یک به خوردتان می دهند دیگر! اصال همین 
حرفتان ثابت کرده از کمپین »من هم یک سگ 

هستم« حمایت نکرده اید.
حاال اگر این موض��وع را هم نادیده بگیریم و باز 
یک صدم درصد دیگر )جهنم و ضرر!( صحت این 

توجیه جهنم و ضرر!
سیده کوثر سعیدزاده

خبر را بپذیریم، فرهنگ لغت آمریکا و انگلیس را 
که خدا از ما نگرفته! با یک جست وجوی کوچک 

متوجه می ش��وید در فرهنگ لغتش��ان 
اصال کلمه ای به نام خودکش��ی 

وج��ود ندارد، چه برس��د 
اینها  اینکه ح��اال  به 
آم��ار  بیش��ترین 
خودکشی دانشجویان 

را هم داش��ته باشند! باور نمی کنید؟! 
دیکشنری موبایلتان را باز کنید 

 khodkoshi و بنویس��ید
اگر ننوشته بود: داداچ! داری 
اشتباه میزنی، بر من و تحلیلم 

لعنت بفرستید!

مهدی پیرهادی 

مشروطه پُکید
مش��روطه سرس��بد  گل  م��رگ  ب��ا 
مش��روطه یَ��د  ب��ا  پُکی��د  مش��روطه 
هرک��س ک��ه ش��نیده ش��یخ را دار زدن��د
خندی��ده ب��ه صف��ر ت��ا ص��د مش��روطه

فهیمه انوری

درآمد ِتق 
مشروطه

مش��روطه عاش��ق  و  غری��ب  م��رد  آن 
مش��روطه تِ��ق  درآم��ده  گف��ت  چ��ون 
مش��روطه ِس��رتِق  ج��وان  دس��ت  ب��ا 
مش��روطه خال��ق  ب��ه  ش��بی  پیوس��ت 

فهیمه انوری

جزئیات مصاحبه چالشی رئیس جمهور با صداو سیما

در هفته ای که گذشت رئیس جمهور محترم 
جهت پاس��خگویی به مشکالت جاری کشور 
ش��جاعانه جلوی دوربین صدا و سیما حضور 
یافت و به سواالت چالشی مجری برنامه پاسخ 

گفت.
***

مج��ری: آق��ای روحان��ی از این ک��ه دعوت 
این کمترین)منظورش ریاس��ت سازمان( را 
پذیرفتی��د و لطف نمودید درباره مش��کالت 

کشور با مردم صحبت کنید ممنونیم.
روحان��ی: از همی��ن جا ب��ه مردم ای��ران به 
خص��وص 24 میلیون و خرده ای باس��واد و 
با معرفت، عرض س��الم دارم... . البته اغراق 
نفرمایید مشکل خاصی که اصالً نداریم و اگر 
هم دشواری هس��ت مربوط به دولت قبله و 

نگران نباشید!
مج��ری: جناب روحانی دول��ت قبل که خود 

شما بودید!
روحانی: مهم نیس��ت هر کی می خواد باشه 

باشه در هر صورت تقصیر این دولت نیست!
مجری: لطفاً بفرمایی��د چرا قیمت ارز به این 
وض��ع درآمده و لحظه ب��ه لحظه باال و پایین 

میش��ه؟! مثال همین االن شما ببینید قیمت 
دالر 10 هزار و هفتصد تومنه... ببخشید همین 
االن توی گوشی گفتند این قیمت مربوط به 
30 ثانیه پیش بود، قیمت فعلی دالر 11 هزار 

و 560 تومنه!
روحانی)ب��ا خن��ده متعجبان��ه(: ک��م لطفی 
نفرمایید! قیمت واقع��ی دالر االن 11 هزار و 
557 تومنه ن��ه 11 هزار و 560 تومن. در هر 

صورت بابت ارز و دالر خیالتان راحت باشه!
مجری: بنده همین رو می خواستم بشنوم آیا 

ما خیالمان بابت دالر راحت باشه؟!
روحانی: تخِت تخت!

مجری: طرح دولت برای حل نابسامانی های 
پیش رو چیست؟!

روحان��ی: دولت باید ط��رح مدونی برای حل 
مشکالت داشته باشد. البته همانطور که باید، 
این دولت یک بس��ته 2 روزه، 4روزه، 8 روزه، 
16روزه و همین طور باین��ری طور دارد تا 2 
مگا بای��ت روزه! پس اصال نباید جای نگرانی 
باشد. دولت باید مشکالت کشور را بشناسد. 
دولت باید پس از شناختن این مشکالت آنها را 
حل کند. دولت باید جهت حل این مشکالت 

کم لطفی نفرمایید!
علی بهمنی

راهکار ارائه بدهد. البته مردم هم باید دست به 
کار ش��وند! مثال برق نداریم، خب سهم دولت 
باید ایجاد برق باش��د که ممکن اس��ت بعضی 
اوقات نباشد، اینجا سهم مردم برجسته می شود 
که باید از قطعی برق کمال استفاده را ببرند و 
در این مدت زمان استراحت کنند تا برق بیاید 

دوباره!
البته باید کارهای دیگری هم بش��ود که نباید 
نگران باش��ید و در هر صورت باید مردم دست 
در دست مسئولین بدهند تا مشکلی اگر هست 

رفع بشود!  باید!
مج��ری: از ای��ن که در این مصاحبه چالش��ی 
ش��رکت فرمودید ضمن عذرخواهی از ش��ما 

قدردانی می کنیم!
روحانی: بنده هم به نوبه خودم باید از ش��ما و 
مردم عزیزمان به خص��وص اون 24 میلیون و 
خرده ای با سواد و با معرفت  تشکر کنم و اصاًل 
جای عذرخواهی نیست و دولتمردان باید همین 
طوری به چالش کشیده شوند و پاسخ دهند و 

اصال باید نگران نباشید!

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس کارتون: کامران یاري
مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

به مناسبت روز خبرنگار

بر اساس تحقیقاتی که توسط دفتر ملی آمار انگلیس صورت گرفته خیلی تابلو مشخص است که نرخ خودکشی دانشجویان بین 
سال های 2007 تا  پایان 2016 افزایش 56 درصدی داشته است. در زیر یک روز از زندگی یکی از این دانشجوها شرح داده شده 

است:

ساعت 6:30

 چراغ اتاقش روش��ن می ش��ود و نور مالیمی 

بر صورتش می تابد. تختش ویبره نازی می رود. 

تلویزیون روشن می شود و می گوید اردک های 

ملکه از خواب بیدار شده اند.

تنها، سوار بر اتوبوس سوخت هیدروژنی مدل با هم به دانشگاه بروند. دوستش نمی آید و او در ایس��تگاه اتوبوس منتظر دوستش است تا ساعت 7:30
2018 راهی دانشگاه می شود.

ساعت 10

تیزری با کیفیت از زندگی دوستش در مانیتور 
دانشگاه پخش می شود. دوستش با گاز نئون 

دنیای مدرن را ترک کرده است.

در کالس به کفش��ش زل زده و به دوستش ساعت 10:30
فکر می کند.

ساعت 12

کالس تمام ش��ده و او همچنان به کفش��ش 

زل زده و آب چش��مانش خشک شده است. 

همکالسی اش به او نزدیک می شود و می فهمد 

در فکر نیس��ت بلک��ه به دلی��ل اینکه قرص 

اعصابش را نخورده قفلی زده است. همکالسی 

از قرص اعصاب خودش به او می دهد.

می گوید و خودش را از طبقه بیستم به پایین تلویزیون پخش می شود. به ملکه شب بخیر به س��راغش می آیند. پیام شب بخیِر ملکه از قرص اعصابش را پیدا نمی کند. قفلی زدنهایش ساعت22
پرت می کند.

ساعت 16

در راه برگشت به منزل است. تلویزیون تاکسی 

از تعویض آب اس��تخر قص��ر ملکه می گوید. 

رانن��ده موج را ع��وض می کن��د و آهنگی از 

چاووشی انگلیس��ی ها پخش می شود. او روی 

صندلی های چرم نشسته و با آهنگ زار می زند.

ساعت 14
یک��ی از دوس��تانش کنارش می نش��یند و با 
گوشی جدیدش فیلم کتک خوردن یک دختر 
از پلیس دانشگاه را به او نشان می دهد. الکردار 
ضربات مشت را با قابلیت تصویر آهسته پخش 

می کند.

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 


