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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه

یه جلسه نیمچه محرمانه، فردای 22 بهمن در کاخ سفید

ی نیست که...  چیز
فقط ضایع ش�دیم

هم�ه یکج�ور ناج�وری روی صندلی ها ول�و ش�ده اند. یکی با 
انگش�تش روی میز نقاشی می کند. یکی با موبایلش ور می رود. 
یکی انگش�تش را روی لبهایش می کش�د و صدای هلیکوپتر در 
می آورد. ج�ان بولتون برای اینکه فضای جلس�ه را عوض کند 
می گوید: »ولی خوبی اینجور س�بیل داشتن هم اینه که هیشکی 
نمیتونه برات سبیل آتشی بکشه ها!« و بعد هار هار می خندد. همه 
چپ چپ نگاهش می کنند. بولتون این بار خیلی جدی می گوید: 

»خب چیه مثل مادر مرده ها نشستید؟«
نتانیاهو: دوست داری مثل پدر مرده ها بشینیم؟

بن سلمان: تو حرف از پدر نزن خواهشا!
نتانیاهو: اینو کی راه داده اینجا؟

ترامپ: با گاو من کار نداشته باش بِنی!
بن سلمان: ممنون سیدی...

بولت�ون: بابا تو رو خدا یه دقیقه بی خیال گاوبازی بش�ید بگید 
ببینیم چی کار باید بکنیم؟ کاریه که شده باالخره...

ترامپ: کاریه که شده؟ مردک، تو )...(خوردی گفتی کریسمس رو 
توی ایران جشن می گیریم. رفتی؟ گرفتی؟

مکرون: چشمش به چهارتا از مخدرات رجوی افتاده بود جو گرفته 
بودتش... اذیتش نکن.

بولتون: اونا به درد تو می خورن که پیرزن دوست داری.
علینژاد: پیرزن فحش نیست! نگاه جنسیت زده به سیاست نداشته 

باشید... 
مکرون: بابا بس کن تو هم؛ فکر کردی رفتی باالی پس�ت برق 

داری سخنرانی می کنی؟
ترامپ: راس�ت میگه مکرون... این س�بیل جاروی�ی چهارتا زن 
میبینه دیگه نمیفهمه چی داره بلغور می کنه. توی س�ازمان ملل 

هم بود اون گند رو به بار آورد...
بولتون: ببخشید الهه عفاف و پاکدامنی، عالیجناب ترامپ...

ترامپ خیز برمی دارد و قندان را به سمت بولتون پرت می کند...
ک�ری: بابا چ�را چرت و پرت می گید؟ چرا دع�وا می کنید؟ رد 

دادیدها... چیزی که نشده. ما هر سال از این قمپزها در می کنیم، 
بعد هم 22 بهمن که میشه ضایع می شیم. چیزی نیست که...

نتانیاهو: نخیر... ایندفعه فرق می کرد... 40 ساله شدن...
کری: خب بش�ن! مگه 40 سال با 39 یا مثال 41 فرق داره... بی 

خیال بابا...
نتانیاهو: بله که فرق داره. 40 سالگی نشونه نشاطه، نشونه بلوغ 

فکریه، نشونه بالندگیه...
کری: جدی؟ مثال تو توی 40 سالگی بلوغ فکری داشتی؟ من از 

وقتی یادمه تو همینقدر احمقی!
همه می خندند.

نتانیاهو: من فرق دارم!
مهاجرانی: من که قبالً هم گفتم، اینا حداقل صدسال عمر می کنن.

بولت�ون: پس من میگم کریس�مس 2080 رو توی ایران جش�ن 
می گیریم!

ترامپ: تو )...( می خوری از این به بعد چیزی بگی!
بولتون: باشه از این به بعد فقط شما حرف بزن، فقط حواست باشه 

غلط امالیی نداشته باشی!
کری: بس کنید خواهش�اً. بیایید ببینی�م از این به بعد باید چی 

کار کنیم.
بن سلمان: باید با ایران مبارزه کنیم!

نتانیاهو: نه بابا؟ چقدر تو باهوشی پسر...
ترامپ: گفتم با گاو من کار نداش�ته باش... راس�ت میگی، باید با 
ایران مبارزه کنیم. یه تفنگ جدید ساختیم جون میده برای مبارزه 

با ایران. یه 10 میلیارد دالر ازش بخر، باشه؟
بن سلمان: چشم سیدی...

زم )روح اهلل ش�ون(: به نظر من این آش�فتگی شما بخاطر حضور 
مردم توی راهپیمایی بی م�ورده چون اون حضور ارادی نبوده. 
اینها یه ماده ای از روسیه وارد کردن، میریزن توی سدها و مردم 

که این آبها رو میخورن، ناخودآگاه با اونها همراه میشن...
مهاجرانی میزند زیر گریه.

مکرون: چی شد عطا؟
مهاجرانی: یهو یاد کروبی افتادم، دلم براش تنگ ش�د. بزرگوار 

همینطوری خزعبل می گفت...
رضا پهلوی هم می زند زیر گریه.

مکرون: تو هم یاد کروبی افتادی؟
پهلوی: نه بابا... امس�ال هم نش�د... من دیگه خس�ته شدم... من 
میخوام شاه بشم... چرا نمی فهمید؟ اگر انقالب نشده بود، بابام یه 
سال دیگه می مرد، اونوقت من شاه میشدم... خسته شدم از ولیعهد 
بودن... یه کاری کنید... دلم لک زده برای یه دستش�ویی رفتن 
توی س�عدآباد... بعضی وقتها به س�رم میزنه برم یه بلیط بخرم 

الاقل بعنوان بازدیدکننده برم کاخهای سعدآباد رو ببینم...
کری: باشه... گریه نکن... یه کاریش می کنیم...

ترامپ: من خسته شدم...
علین�ژاد: من هم باید ب�رم... با وزیر امور خارج�ه کانادا دیدار 

دارم...
ترام�پ: پیش ما هم بیا یه فکر اساس�ی ب�رای این قضیه حجاب 

بکنیم!
بولتون: دروغ میگه... نرو...

ترامپ: تو خفه شو سبیلو!
بن سلمان: من هم باید برم... راهم دوره...

ترامپ: قبل رفتن قرارداد اون تفنگا رو امضا کن...
بن سلمان: چشم سیدی.

مکرون: ما هم یه س�ری تفنگ داریم ب�رای کور کردن تظاهرات 
خیابونی خوبه، نمیخوای؟

بن سلمان: هرچی آقا ترامپ بگه...
پهلوی: من کاخ میخوام...

نظرات کارشناسان برندازی درباره 
طول عمر انقالب

محمد کوره پز

ن نشد  این قر
قرن بعد!

دهه 60: انقالب دارد روزهای آخر عمرش را می گذراند. عملیات هایی 
هم که در مقابل عراق و تروریست های داخلی و قاچاقچیان مرزی انجام 
می دهند برای فریب افکار عمومی اس�ت. چند تا شورش و بمب گذاری 

دیگر انجام بگیرد -به سر اعلیحضرت قسم - نفله شده اند.

 دهه 70: ما در ماه های پایانی عمر جمهوری اسالمی به سر می بریم. این سدها و 
جاده ه�ا و آب و برقی که دارند به همه جا می رس�انند برای گول زدن 
م�ردم اس�ت. چند تا ترور و تحری�م دیگر برنامه ریزی بش�ود، به جان 

کلینتون کار تمام است.

دهه 80:  حکومت تا ش�ش ماه دیگر، فوقش یک س�ال، کارش تمام است. 
دس�تاوردهای هس�ته ای و ماهواره و فالن که هی می گویند برای شیره 
مالیدن س�ر من و شماست. چند تا قطعنامه و بیانیه دیگر بدهیم دخلشان 

آمده. شاهرگ آریل شارون هم گرو!

دهه 90: جمهوری اس�المی که تا چند س�ال دیگ�ر از بین می رود. این 
موش�ک هایی هم که اینطرف و آنطرف می زنند برای پرت کردن حواس 
ماست. س�ه چهارتا پیام دیگر بفرستیم توی تلگرام و توییتر، چیزی اش 

نمی ماند. اوباما بمیره راس میگم.

روزهای آخر قرن 15: این دهه نش�د تا دو دهه بعدش ریژیم رو به فنا 
دادی�م رفته. خود ترام�پ امضا داده امضاش تضمینه. هی نگا نکن به این 
راهپیمایی ها و پیشرفت ها و اقتدار و حضور و اینها، اعصابم یارو میشه. 
اینا همه اش نواره ... ببخشید ... درخته. نه همون نواره، فوتوشاپ شده. 

چه می دونم ... بده من اون سرنگ رو...

نتایج تحریم های چهل ساله بر ما
فیروزه کوهیانی

عبرت شدیم
عاقبت نافرمانی از آمریکا

در زم�ان ریاس�ت جمهوری کارتر، از نظر ممنوعی�ت واردات نفت تحریم  
ش�دیم. حق صادر یا واردکردن هیچ چیز را نداشتیم و دارایی هایمان مسدود 
ش�د. به طوری که از بی پولی آدامس های جویده شده  خود را برای استفاده  
مج�دد الی کاغذ می پیچیدیم تا در وعده  غذایی بعد دوباره آن را بجویم و 
از گرسنگی تلف نشویم ولی باالخره تحریم ها اثر کرد و خیلی زود مردیم.

در زم�ان ریگان، کمک های س�ازمان های بین المللی به ایران محدود ش�د. 
فرس�تادن بسته های حمایتی ش�امل پتوی پادگانی، ناخن گیر، کِش شلوار، 
پالستیک یکبار مصرف، به کل قطع شد. ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران 
ضربه  س�نگیِن فراموش نشدنی بر ما وارد کرد و باعث شد یک دقیقه بعد از 

حمله صدام نیست و نابود شده و از نقشه  جهان محو شویم.

در زم�ان بوش پدر، تحریم کاالهای دو منظوره اعمال ش�د. آب )به منظور 
خوردن و به منظور شستشو( را به روی ما بستند و بر اثر تبخیر شدِن زیاد 

خشک شدیم و مردیم.

در زم�ان کلینتون، آمریکا به دوران کارتر بازگش�ت. ولی این بار نفتمان 
دس�ت خودمان بود و معامالت نفتی با ما ممنوع ش�د. چون در زمان کارتر 

مرده بودیم نفت ها روی دستمان ماند و َگندید.

در زمان بوش پسر، ایران و کشورهایی که با آن معامله می کردند تحت فشار 
قرار گرفتند. آنقدر تحت فشار قرار گرفتیم که لِه شدیم. 

در زمان اوباما، ما تصمیم گرفتیم برای مذاکرات به آمریکا برویم ولی چون 
در زمان های قبل مرده بودیم )انتظار ندارید که مرده حرف بزند!( نتوانستیم 

یک عکس حسابی بگیریم بزنیم روی پاسپورتمان!

در حال حاضر نیز ترامپ با تعدد تحریم های طاقت فرس�ا و کمرش�کن ما را 
ب�ه مرده های متحرکی تبدیل ک�رده که به رتبه های تک رقمِی بی ارزش�ی 
)7،6،5،4،3،2،1( در زمینه ه�ای بی ارزش�ی مث�ل علم�ی، نظام�ی، 

منابع طبیعی، ورزشی و اقتصادی در بین 200 کشور جهان رسیده ایم.

برگی از خاطرات ارتشبد فردوست  
فروغ زال 

در همان روزهایی که  هنوز جای عزیمت »تمام همایونی« به جزیره موریس درد میکرد، این جان نثار  پیام »ترات« اهتباه سد
وزیر اطالعات بریتانیا را محضر »نیمه همایونی« رساندم: » گوش دادن به رادیو برلین و پیگیری نقشه های پیشروی 

آلمان مانع از انتصاب شما به عنوان شاه ایران خواهد شد« 
تمام برگ های نقش�ه ای که در دس�تان »نیمه همایونی« بود ریخت. و رادیو را خمیر کرد و رفت تا دهان مبارک را 

آب بکشد.
 عرض شد:»این دهان آب کشیدن در پیام ذکر نشده بود!«

 فرمودند:»از صبح تا کنون حروف  اشتختقسشسخخختختشخ  در میان کلماتم بر زبانم آمده. یکبار هم گفته ام مرسی«.
 عرض شد مرسی فرانسوی است.

 فرمودند:»اهتباه سد. ببحسید.«

محمدرضا شهبازی
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روایت 
لعنت به تو و بهانه و تحریمتهفت�ه

هرگز نشویم لحظه ای تسلیمت
در روز چهل سالگی نهضتمان

یک سطل زباله می کنیم تقدیمت

کادو
سیدمحمد صفایی نویسی

در خانه، تَهش، گلیم را می چنجد
یا که کانال نسیم را می چنجد

خورشید درون کاسه جا خواهد شد
آن روز که این رژیم را می چنجد

زیرانداز
فهیمه انوری

تا پرچم ایران عزیزم سرپاست
عهد همه ملت ما پا برجاست

در روز چهل سالگی نهضتمان
شیطان همه  دغدغه اش پاچه  ماست

 دغدغه
سیدمحمد صفایی نویسی

آقای ترامپ حیف قدری تو کجی
با کشور و انقالب ایران تو لجی
باید کمکی فکر تو را راست کنیم
با گفتن یک اجی مجی الترجی

ترامپ کج
سیدمحمد صفایی نویسی

چرا افتاده در تنبان تو کک
مگر نوشیده ای معجووون، زردک

شده چل ساله روز نهضت ما
بمیر از غصه بولتون با ترامپک

معجووون
سیدمحمد صفایی نویسی

هی حرف قر و قاطی و هی زر زر و هی الف 
هی گاف َو هی گاف َو هی گاف َو هی گاف

تا له شدن فاحش تو فاصله ای نیست!
ای سوسک برانداز شدی طعمه  پیف پاف

هی گاف
مینا گودرزی

پیرامون اقدامات درخشان اعلیحضرت نیم پهلوی  و  واکنش وی به آن اقدامات
علی بهمنی

احساس َترک
کنسرس�یوم نفتی: اواخر بهمن ۱۳۳۲ نمایندگان کمپانی های بزرگ نفت آمریکا، ش�رکت نفت انگلیس و 
ش�رکت های فرانس�وی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران، در لندن گرد هم آمدند و درباره تقسیم نفت 
ایران به توافق رسیدند. در هنگام طرح کنسرسیوم، اعلیحضرت از مجلس خواست بدون اتالف یک دقیقه آن 

را تصویب کند.
 اعلیحضرت همایونی به زمان و وقت شناسی بسیار اهمیت می داد!

اصالحات ارضی: سال ۱۳40 قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن قرار بود هر زمین دار یک دانگ 
از زمین های خود را برای خود نگه دارد و 5 دانگ آن را بین کش�اورزان تقس�یم کند. این طرح که توس�ط 
آمریکایی ها تدوین شده بود مورد حمایت کندی و جانسون قرار گرفت و برای اجرا شدن این طرح، کاخ سفید 

تمایل خود را به نخست وزیری علی امینی نشان داد و کشاورزی ایران نابود شد.
اعلیحضرت با زرنگی این مشکل را چاره کرد، نفت بیشتر داد به آمریکا به جایش خودروی لوکس خرید!

کاپیتوالسیون: در مقابل تصویب کاپیتوالسیون همه مردم احساس حقارت می کردند، اعلیحضرت فرمودند مهم 
نیست عادت می کنند! گفته می شود اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر می گرفت، آمریکایی ها شاه ایران 
را... اما اگر یک سگ آمریکایی، شاه ایران را تکه پاره هم میکرد باید برایش بلیط فرست کالس میگرفتند تا برود 

در کشورش و در شهرش و در خانه اش و در اتاق خودش به کار بدی که کرده فکر کند!
چون اعلیحضرت اهل این حرف ها نبود که بخواهد یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، پس دید مشکلی نیست!

تظاهرات: عده ای از مردم ورامین در اعتراض به دستگیری آیت اهلل خمینی به خیابان ها ریختند اعلیحضرت 
فرمودند مبادا مردم را با دستگیری و شکنجه اذیت کنید، با مسلسل مساله را حل کنید!

س�فر درمان�ی: اعلیحضرت همایونی جهت درمان از کش�ور خارج ش�د. کارشناس�ان امر، هن�وز هم خروج 
اعلیحضرت با ۳5 میلیارد دالر و ۳84 چمدان را تعجب برانگیز می دانند!

اعلیحض�رت با رد کردن هرگونه گمانه زنی بی مورد درباره دزدی، گفت: به زودی برمی گردم و این ها هم 
بخاطر درمان خاص همایونی می باشد، چون دکترهای آنجا کارتخوان ندارند، نگران نباشید!

ی�م! بخور دوغ  ته�ران  ی�م  بر
نقشه محرمانه دشمن برای رژیم چنج

امیرحسن محمدپور

محمد الزواوی، لیبی

۱-موهایش متحد شدند، شپش ها را گرفتند.
۲-تفریحی می کشید سختی را، بعد معتاد شد.
۳-به دوست ناباب گوش داد، نقص عضو شد.

4-درخت افتاد، کمر جنگل شکست.
5-قلبش گرفت، چاه باز کن خبر کردند.

۶-حواسش را پرت کرد، دیگر نتوانست جمعش کند.

۷-یک من ماست به اندازه چربی خون گاو،کره دارد.

کلمتون
)کلمه +کارتون(

نرگس داشادیان

»عمرسعد« زمانه ات را توئیزر
بهزاد  توفیق فربشناس!

شاهدان چهل ساله
روزنامه های مهم آمریکا از جمله نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست امسال 
هم مانند چهل س�ال گذش�ته، گزارش هایی تحلیلی، سیاس�ی، فرهنگی، هنری، کشاورزی 
درباره حوادث ۲۲ بهمن ایران منتشر کرده اند. در این گزارش ها تصریح کرده اند شاه ایران 
همین هفته بعد و پس از درمان، به ایران بازمیگردد و همه اینها درخت هستند. این روزنامه ها 
به نقل از ش�اهدان عینی که همگی قس�م خورده اند همزمان در راهپیمایی هزارش�هر ایران 
شرکت داش�ته اند، نوشتند: تمام خیابان ها و کوچه ها، حتی پس کوچه ها توسط عوامل امنیتی 
حکومت ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش، بسیج، کارمندان، کارگران، 
کس�به، بازاریان، دانشگاهیان، پزشکان، مهندسان، دانش�مندان، دانش آموزان و دانشجویان 
طرفدارحکومت، درختکاری شده و غرفه های ساندیس و کیک با آخرین فناوری های روز دنیا 

استتار شده بودند تا از دید دوربین های خبرنگاران مخفی بمانند. 
خبرنگاران و شاهدان عینی این روزنامه ها ماجراهای وحشتناکی از برخورد خود با درختان 

تعبیه شده در خیابان ها تعریف می کنند، حتی! 

ترتیب اثر
نبیره بختیار در دیدار با ندیده کارتر، فرودگاه های ایران را بسته اعالم کرد و افزود. در این 
دیدار که پش�ت درهای بسته انجام شد، موش�ه مک بختیار معروف به جو، اعالم کرد که مرغ 
طوفان است و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد آقای خمینی یا شخص دیگری به ایران آمده 
و ج�ای او را بگی�رد. وی همچنین از همراهی کامل ارت�ش و مردم با خود خبر داده و اضافه 
کرد: هریک از  پارس�یان خارج از کشور، از سلطنت طلبان و ملی - مذهبی ها تا مجاهدین و 

معاندین و غیره  که طرح یا پیش�نهادی برای نخس�ت وزیر ایران دارند می توانند آن را به 
نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان تولید، گروه کودک و نوجوان شبکه 
دو ارسال کنند تا در نوبت پخش قرارگیرد. جو تأکید کرد که حتماً اسم و فامیل واقعی خود 
را - اگر دارید - روی نقاش�ی های ارسالی بنویسید و به نقاشی هایی که نام ساقی و شماره 

تماس فوری وی روی آن نوشته نشده باشد، ترتیب اثرداده نخواهدشد.

تدبیروامید
هم س�رمایه گذاری اروپایی را میگیریم و هم س�ایه جنگ از مزارع و دامها و ویالهایمان دور 
می شود. یک مقام آگاه در این دولت و همین مجلس، در پاسخ به خبرنگار ما که پرسید بعد 
از چه�ل س�ال بدعهدی و دروغ و توطئه و جنگ و برجام، چ�را باید دوباره به اروپایی ها 
اعتم�اد کنیم و FATF را امضاء کنیم؟ گفت: اینکه معلومه! اولش با دنیا گفتگو می کنیم 
و دنیا میگوید اینها چه آدم های نایس و دیپلماتی هستند. بعد، هرپیشنهاد بیشرمانه ای که 
دادند - حتی نفت در برابرغذا - را می پذیریم و پس از خرید س�وغاتی به مقدار الزم به 
کشور عزیزمان بازمیگردیم و هم، اینجا که آمدیم، با رهبری و مردم چانه میزنیم تا یا امان نامه 
آنها را بپذیرند و یا به خاطر گرانی گوشت و مرغ و برنج و میوه و اینها، بیخیال مقاومت 
شوند. این مقام آگاه که روابط نزدیکی دارد تأکید کرد که عمرسعد هم به همین روش توانست 
هم حکومت ری را تصاحب کند و هم ضمن رفع س�ایه جنگ از سر باغات خودش، دستش را 

به خون فرزند پپیامبر آلوده نکند! 
وی، عمرس�عد را نمونه یک سیاس�تمدار پیروز و موفق دانس�ت و از شمر و خولی و حرمله 

تشکر کرد. 

بیت: من مرغ طوفانم نیندیشم به طوفان/ موجم نه آن موجی که از دریا گریزد

من: کس�ی که از ش�دت وطن پرستی اسامی فرزندان خود را فرانسوی انتخاب کرده و دوران نخست وزیری او با عمر مگس خانگی برابر 
است.

مرغ طوفانم: مقصود مرغی است که در زمان فشار و سختی ها بسیار تخم می گذارد.
نیندیشم به طوفان: اهل دل معتقدند سراینده می خواسته بگوید که اصال اهل فکر نیست و در مواقع سختی با دوتا دود، خود را رها می سازد.

موجم: حالتی خلسه مانند که در فرد مورد نظر بعد از خوردن به وجود می آید.
نه آن موجی: در اینجا سراینده به یکی از دوستان خود که در حالت نشئگی است هشدار می دهد در و دیوار را باهم اشتباه نگیرد.

دریا گریزد: همان فرار است اما بخاطر »زیباکالم«، همان ترک کردن معنی می شود.
مفهوم کلی: آدم نباید در زمانی که در حالت عادی نیس�ت حرف بزند. اصال کس�ی که همچین آدمی را انتخاب می کند از مرغ تخم گذار 

هم کمتر است. آخه ۳۷ روز هم شد دوره نخست وزیری شاپور!

تفسیر شعر

مرغ تخم گذار!
محسن انصاری نژاد

ابوالفضل سلیمانی

یم  چی دار
چ�����ی 

یم ندار
مهدی حصارکی

امانات پهلوی ، آمریکا و سایر اراذل نزد ایران
-النه جاسوسی )عاشقان آمریکا بخوانند سفارت ایاالت متحده، ایرادی ندارد(

آمریکایی ها از این مکان که محلی برای چرای جاس�وس ها بود، قبل از انقالب 
برای چاپیدن شاه و بعد از انقالب برای پاشاندن انقالب استفاده می کردند. ولی 

اشتباهی خودشان پاشیدند و با بستن فِلِنگ، از کشور فرارکردند!

-کهوخ )جمع کاخ( گوناگون
ای�ن که�اخ )جور دیگه جمع کاخ( در اقصی نقاط تهران و دیگر شهرس�تان ها به 
صورت پراکنده و در ارتفاعات همراه با بارش برف واقع ش�ده اند و هر یک برای 
کاری. از جمله: زمستانی، اشرف دانی، وقتی فرح با کسی کار داشت، وقتی کسی 

با فرح کار داشت، وقتی همه با هم کار داشتند و غیره و ذلک.

-براندازها و پس مانده های همایونی
خب بی انصاف ها ش�ما که ُدمتان را گذاشتید روی کولتان و در رفتید، الاقل این 
گوگولی های بامزه را هم با خودتان می بردید. این بیچاره ها خیال می کنند اینجا 

کسی برایشان تره خرد می کند. ولی فقط خیال می کنند.

-هیچی
بیش�ترین چیزی که پهلوی ها پیش ما به امانت گذاش�تند هیچی است. ما هم از 
آنجایی که انس�ان های امانتداری هستیم، ضمن حفظ این امانت یکسری چیزمیز 
دیگه بهش اضافه کردیم تا موقع پس دادن خجالت زده نباشیم. مثال: صنعت موشکی، 

سلول های بنیادی، پیشرفت پزشکی و صنعتی و ...

امانات ایران نزد آمریکا و بقیه
-ف�رح دیبا، رضا پهلوی ی�ا همان رب پهل�وی )االن رب خیلی گرونه، نگید 
نگفتیدها(، مریم رجوی، حسینی، مَسی علینژاد، زم و ... از این ها خوب مراقبت 
کنید. اگر اتفاقی برایش�ان بیفت�د وای به حالتان. ما کلی ب�ا این ها و به این ها 

می خندیم.

درآد! چش�متون  تا 
پاسخ یک عده به »آینده 
انقالب ایران رو چه جور 
میبینین؟«

محمدامین میمندیان

جان درحالی که نوک س�بیل های�ش را می جوید 
و معلوم بود حس�ابی خون خون�ش را می خورد، 
گوش�ی را برداشت و به رضا زنگ زد. بعد از پنجاه 
و هفتمین بوق، رضا گوش�ی را بر داشت و گفت: 
»جانم جان؟!« جان س�بیل های�ش را مرتب کرد و 
قب�ل از هر چیز گفت: »چ�را بعد از پنجاه و هفت 
تا بوق گوش�ی رو جواب می دی؟ مگه نمی دونی 
من به این عدد آلرژی دارم؟« رضا با خونس�ردی 
گفت: »بازم اتفاق مهمی افتاده که وسط حمام آفتاب 
گرفتنم زنگ زدنت گرفته؟!« جان لیوان آبی که تا 
چند دقیقه پیش دندان مصنوعی هایش داخل آن 
بود را برداشت، با دست دیگرش که تلفن را گرفته 
بود، سعی کرد بینی اش را هم بگیرد و چند جرعه 
آب نوش�ید. بعد با آرامش گفت: »رضا جاااان!...« 
و »جان« را طوری کش�ید که یعنی انتظار داش�ت 

رض�ا هم از آنطرف خط با او همنوا ش�ود و بگوید 
جااااان؟! اما رضا فقط گفت: »هان؟!« جان ادامه داد: 
»می دونی که من چند وقت پیش چه قولی دادم؟« 
رضا بالفاصل�ه گفت: »قول دادی دیگ�ه دور و بر 
مامان من نپلکی!« جان دستپاچه شد و گفت: »نه!... 
یعنی آره؛ اما یه قول دیگه هم دادم.« رضا کمی فکر 
کرد و گفت: »قول دادی ش�یش ماه دیگه که رفتیم 
ایران برام دوغ آبعلی بخری؟!« جان عنان از کف 
داد و گفت: »نه رب گوجه فرنگی! قول دادم ایران 

چهل سالگی انقالبشو نبینه«!
رضا به صورت کش�یده و یک نفس گفت: »آهاااان! 
این ک�ه کاری نداره. االن زنگ م�ی زنم مریم اینا 
برن یه کار خرابی،... نه ببخشید، خرابکاری بکنن 
که همونجا ریشه های رژیمو بخشکونن.« جان گفت: 
»چی میگی دیوانه؟ اون عنتر خانوم اگه از ش�وهر 

کردن وقت داش�ت، کارایی ک�ه قبل از این بهش 
سپرده بودیمو درست انجام می داد. در ثانی، اون 
موقع جوونیاش قول داده بود به صدام کمک کنه تا 
ی�ه هفته ای تهرانو بگیرن، اما نتونس�ت. وای به 
حال االن که خودش خش�ک شده. چجوری می خواد 
رژیمو بخش�کونه؟« رضا پرس�ید: »خب میگی من 
چی�کار کنم؟« جان با لحنی ملتمس�انه گفت: »کار 
خودت�ه رضا جون. آ قربون پس�ر. بدو برو ایرانو 
نج�ات بده و برگردونش به ما. نور تو گور بابات. 
نذار س�ر پیری آبروی من ب�ره.« رضا با ناراحتی 
گفت: »مگه من بیکارم که االن پاشم برم ایرانو نجات 
بدم؟! من کلی کار دارم واسه شیش ماه آینده. االن 
هم اصالً آمادگی ش�اه شدنو ندارم«. جان دوباره به 
همان حالت پیش فرض�اش، یعنی عصبی بودن، 
برگش�ت و از رضا خواس�ت توضیح بدهد که دقیقا 

دارد چ�ه کاری انجام می دهد؟ این س�وال به رضا 
برخورد و گفت: »نخیرم! قبول نیس�ت؛ اینو اون 
آقاهه هم ت�وی تلویزیون ازم پرس�ید. تو تقلب 
کردی. اگه دلت خنک میش�ه بازم میگم که من کارم 

ولیعهد بودنه. پولشم از مامانم می گیرم«.
جان گفت: »اما هر روز کلی نامه و ایمیل از تهران 
به دست من می رسه که هوادارات بهم میگن آقای 
بولتون، یه کاری کن ش�اه ما برگ�رده« رضا گفت: 
»اوال بهشون بگو اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد! 
هه هه هه... بعدشم خودم دایرکتای اینستاگراممو هر 
روز چک می کنم. بهم گفتن یه کم دیرتر برم تا الغر 
کنن و لباس�ای باربی تنشون بشه واسه استقبال از 
من. الو جان... داری میش�نوی؟...« جان همه آب 
لیوان را طوری سر کشید که دندان مصنوعی هایش 

را هم قورت بدهد و از خفگی بمیرد.

۱۳5۶: انقالب چی؟ آینده چی؟ یک عده کمی هس�تن 
جوگیر شدن میریزن تو خیابونا شعار میدن. همین روزاست 
که گارد شاهنشاهی همشون رو  کتلت کنه. مگه کسی میتونه 
جای شاهنش�اه رو بگیره؟ اعلیحضرت یک روز نباشه این 

کشور عین کله قندی که زمین بخوره از هم میپاشه.

۱۳۶0: آینده؟ مشخص نیس�ت؟ اونور جنگ خارجی، 
اینور جنگ داخلی. س�قوط که حتمیه. بحث س�ر اینه که 
امروز س�قوط کنه یا فردا. مملکتی نمونده. یه دستشویی 
آدم نمیتونه بدون استرس بره. تا میری یهو آژیر قرمز 
میزن�ن. حاال بیا و فرار کن. یک روز تو خیابون قدم بزن 
آنقدر بمب میترکونن که میتونی درس تش�ریح اعضای 
بدن رو همونجا پاس کنی. ملت بدبخت کوپن روغنشون 
اعالم نش�ده بعد اینا کل پول مملکت رو دارن تو جبهه ها 

خ�رج میکنن. همین عراق اگه تا ده س�ال دیگه ابرقدرت 
منطقه نش�د بیا بزن تو گوش من. چون کل دنیا پشتشن. 
اینا با همه دنیا دشمنن. تمومه دیگه. اینا از اولش هم اینکاره 

نبودن.

۱۳۷8: االن دوره خیزش مردمی علیه جمهوری اسالمیه. 
دیگه کار رژیم تمومه. امسال آخرین سال حکومت ایناست. 
تم�وم پ�ول مملکت رو خرج بوس�نی ک�ردن. بعد یارو 
بوسنیایی رو میخواستن خون ایرانی بهش تزریق کنن 
گفته تیر خالص بزنین تو مغ�زم ولی خون ایرانی بهم 
نزنین. کل دنیا االن انرژی هسته ای دارن ما درگیر اینیم 
که کفن میت چهل تیکه است یا دوالیه. قرن بیست و یکم 
قرن علم هس�ت. آمریکا کل دنی�ا رو داره میگیره. ما که 
هنوز تو پادگان هامون از فشنگای شاه استفاده میشه. سال 

آینده حکومت جدید و مترقی رو تاسیس خواهیم کرد.
۱۳88: آین�ده انق�الب؟ آینده انقالب س�بزه. انقالب 
واقعی اینه. حکومت رای مارو دزدیده تا بتونه همینجور 
پ�ول م�ا رو بریزه تو حلق فلس�طین و لبنان. من کلی 
دوست فلسطینی و لبنانی دارم که همیشه به من میگن ما 
حالمون از هرچی ایرانیه بال اس�تثناء به هم میخوره. االن 
آمریکا دنبال اینه که آدم بفرس�ته مریخ ما دنبال انرژی 
اتم�ی افتادیم. اصال ما به انرژی اتمی نیاز نداریم. ما کلی 
آفتاب داریم که میتونیم ازش برق بگیریم. الکی خودمون 

باعث تحریم خودمون شدیم.

۱۳9۷: دیگه تمومه ماجرا. امس�ال آخرین س�ال حکومت 
دیکتاتوری رژیمه. این انقالب چهل سالگی اش رو نخواهد 
دید. تمام پول ما رو دارند تو سوریه و عراق خرج می کنند. 

مردم پول ندارن مرغ بخورن بعد اینا افتادن دنبال موشک و 
فضاپیما و این اداها. آمریکا بعد از اینهمه تو دنیا گشتن داره 
برمی گرده داخل مرزهای خودش بعد ایران تازه افتاده دنبال 
کشورگشایی. واال کورش کبیر هم به اینجا که رسید ول کرد 

اینا ول نمیکنن. یکی نیست بگه چه خبرتووونه!؟

۱4۱0: نفس های جمهوری اس�المی به ش�ماره افتاده. 
مرگ این رژیم پش�ت دره.  دیگه بسه ظلم ودیکتاتوری. 
ملت پول ن�دارن آووکادو بخورن بع�د اینا همه پول 
مل�ت رو دارن تو ایتالیا و فرانس�ه خ�رج میکنن یا تو 
فلسطین و عربستان حرم میس�ازن. یکی نیست بگه به 
سر کشور خودتون چه گلی زدین که حاال میخواین برین 
ماه؟ اینا همون مس�یریه که آمریکا می رفت. آخرش هم 

مثل همون سقوط می کنند...
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سیدمحمدجواد طاهری 

 برای دیدن جواب جدول
 این کد را اسکن کنید

ل و ج�د

كلماط 
مطنازر

افقی
1- طبق کاپیتوالسیون، اگر شاه ایران، به این موجود میگفت 

تو، فاتحه اش خوانده بود- به این ولیعهد آخری می گویند
2- چیزی که شاه فقط در کارتون هزار فرسنگ زیر دریا ممکن 
بود ببیند، ولی االن ایران دارد زارت و زورت میسازد- یکی 

از مواد آرایشی
3- از فاکتورهای اصلی برای ازدواج- در غذای آدم هایی که از 

مو بدشان می آید، به وفور یافت می شود
4- مصدر یک فعلی- به هیدروکسید پتاسیم می گویند

 5- یک�ی از خ�واص انقالبی بودن اس�ت - ماهی که در آن 
نیم پهلوی از ایران فرارکرد 

6- رفیق مشهدی ها- اسکار دروغ پراکن سال تقدیم می شود 
به....

7- از جمله کارهای بی تربیتی- از فامیل های مادری
8- از ترس این کارامام، ش�اه ش�ب ادراری گرفته بود- تکرار 

حرف ر
9- از وظایف همس�ران ش�اه، زاییدن آن است- به بچه های 

شیطون می گویند
10- آیین ذاتا هندی- صاف نیست- آهن به روایت بهاره 

رهنما
11- از چی�زی حکای�ت دارد- پول چش�م بادومی- برای 

پرکردن راکتور هم می تواند استفاده شود
12- به تکنیک های ورزشی می گویند- سراینده دیوان حافظ

13- از بی مخ های کودتاچی
14- از دادنش معذورند- از بس اشرف پهلوی دل نازک بود، 

واردات آن را به او واگذار کردند
15- چو بیرون رود، فرشته درآید- نیم پهلوی کال یکی دو 
ب�ار خوابش را دید، آن هم وس�طش از خواب پرید، آنوقت 
االن آمریکا از ترس می آید برایش مذاکره می کند- نفس خسته

عمودی
1- ژله ایست ولی خوردنی نیست، خیلی هم چندش است- 
در پی تالش های ش�اه برای کاهش س�ن ازدواج، این بخش از 

کشور، شوهر کرد
2- س�ینمایی که خیلی اتفاقی ش�ب کودت�ا آتش گرفت و 
هفتصدنفر از مردم در آن س�وختند، آنقدر اتفاقی که نگو- 
حرف تعجب- یکی دیگر از چیزهایی که نصفه پهلوی به خواب 

هم نمی دید، اما االن هرجا را نگاه می کنی یه دونه از این هاست
3- از ایس�تگاه های مت�روی خ�ط ک�رج- یک�ی از ارکان 

اقتصادمقاومتی
4- دعوت به گروه- سال هاست نشسته و همینجوری حکایت 

می کند-به کسی که روی خط باشد، می گویند- صدای باد
5- تلخ- نصف جواب سؤالهای تاریخ این بود که فالنی را با 

وعده حاکمیت این شهر گول زدند
6- دوباره همون ش�هر سوال قبلی - یه حرف تعجب دیگه- 
فامیلی دوست داشتنی که عالوه بر مامان، معموال آماج الطاف 

دوستان نیز هست
7- حرف انتخاب- جواب منفی- ماچ

8- چه کس�ی؟ نه نه مدرسان شریف نیست!- نقش ولیعهد 
برای شاه به مثابه آن است- چی؟ اینم مدرسان شریف نیست ها

9- س�رعت رشد علمی این کشور، یازده برابر متوسط جهان 
است- »کوثر«، نخستین ........ تماماً ساخت ایران است

10- بام به هم ریخته
11- جواب مثبت خارجی ها- نوعی بستنی

12- سطح شیبدار- به ژست و قیافه گرفتن می گویند- نامی 
پسرانه

13- سس�تی و تنبلی و بی عاری و چند فحش دیگر- آخر 
نفهمیدیم »باالخره« درست است یا »بلخره«!

 14- حرف همراهی- از مکان های مناسب برای برندازی
15- کسی که وعده آب و برق مجانی داد و چهل سال است از 

ترسشان آن را به امام)ره( منتسب میکنند.

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

راه راه  طن�ز  ضمیم�ه 
كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

فال چهل سالگی

رضا عیوضی

ای صاحب فال! 
هسته اش را تف كن

یک “ربع” 
در الیو

فاطمه سادات محمودیان

كمتر انگشتت را توی 
دماغت كن!

بخشی از نامه نیم پهلوی به ربع پهلوی
اعظم محمدی

فرشته  موسوی

با درود!
اینک که  این نامه را می خوانی ش�اید ما دیگر در این دنیا 
نباشیم و تو و ننه ات می توانید هر جفنگی را به ما نسبت 

بدهید.
از حاال با در دس�ت داشتن پاسپورت، هر دو ساعت یک 
بار به سفارت آمریکا سر بزن تا ببینیم کی از خر شیطان 
پیاده می شوند و ما را به آمریکا راه می دهند. پسرم نوکر 
هم ش�دی مثل ما نباش! مردب�اش و یک جوری نوکری 
کن که به کشورت راهت بدهند. این آمریکایی ها حتی 
اگ�ر بگذاری زنت هم با آنها قرکمر بدهد باز هم به تو 

خیانت می کنند.
خاک برسرت! کمتر انگشتت رِ توی دماغت کن! روزی را 
می بینم که عکس انگش�ت توی دماغت سوژه خنده ملت 
شده است. المصب ما بعد از مرگمان این تاج و تخت را به 
تو می سپاریم و امید داریم که بعد از سرنگونی جمهوری 
اسالمی که احتماال همین هفته آینده باشد، برگردیم و باز 

حکومت کنیم. پس دلبندم کمتر مثل اوسکل ها تردد کن!
پس�ر! درست است که ما آریایی هس�تیم اما اینکه عرب 
نمی پرس�تیم یک حرف چرتی است. دیشب خواب دیدم 
هفت گاو ش�یرده درون یک بادکن�ک بزرگ را اینقدر باد 
کردند تا ترکید و به هفت قس�مت تقس�یم شد. به نظرم 
تعبیرش این می ش�ود که روزی دوستانمان در عربستان 
جیب هایت را پر از پول می کنند و تو تکثیر می ش�وی. 

آدم باش و از این فرصت استفاده کن!
پسر بیشعورم! با س�ابقه ای که ازتو سراغ داریم می گوییم 
راه س�ختی در پیش داری. تو گس�ترده تر از آنی که با 
جمهوری اسالمی دربیفتی و ما می دانیم که با این اعتماد، 
داریم روی چرتکه، ویندوز نصب می کنیم. اما چه کنیم که 
همه رفتند و کسی دورو برمان نیست و مجبوریم با چون 

تویی درد دل کنیم...
حاال هم بلند شو و از کنار تختمان گورت را گم کن تا قبل 
اینکه سرطان ما را بکشد از بوی گند جورابت خفه نشده ایم.

ش�اهزاده رضا پهلوی، ولیعهد ای�ران با حضور در “انجمن 
سلطنت طلبان گریز از مرکز” با قاطعیت اعالم کرد: “اگر قیام 
کنید، قبل از بهمن ایران را پس خواهم گرفت”. این سخنان 
او بازتاب گسترد ه ای در رسانه ها مخصوصاً در فضای مجازی 
داش�ت تا جایی که ولیعهد در اقدامی مردمی تصمیم گرفت 
از طریق الیو اینس�تاگرام به صورت آنالین و بدون واس�طه 

پاسخگوی سواالت مردمی باشد.

shab_pare: لطف�اً ب�ه فن هاتون بگی�ن کمتر زیر 
پس�تاتون فحش بدن. المصب هر فحشی سرچ می کنیم پیج 

شما میاد.
رض�ا پهلوی: ممنونم از لطفت ش�ب پاره عزیز که این خبر 
خوب رو به ما دادی... خوش�حالم که پی�ج ما در صدره. این 

نشون میده که قیام داره به پیروزی می رسه.

SWEET_LIFE: م�ا قیام کنیم تا توبیای؟؟ میگم 
لباس گرم بپوش نچای!

رضا پهلوی: مرسی که به فکر سالمتی من هستین. اتفاقاً من 
به تازگی چک آپ دادم و باعث خرسندیه که همه چیم باالس 

و به عنوان ش�اه ایران در همه چیز بیش�ترین و باالترین ها 
رو دارم.

error0000: اگه عرضه داری فعالً بیس�ت هزار تومن 
کارت به کارت کن شارژم داره تموم میشه چتم با جاست فرندم 

نصفه مونده.
رضا پهلوی: شماره حساب جهت واریز کمک های مردمی به 
این هموطن عزیز در بیو پیج هس�ت. س�هم هر ایرانی یک 

میلیون تومان

RegimeChange: چه�ل س�اله داری میای که! 
نرسیدی هنو؟

رضا پهلوی: اندکی صبر سحر نزدیک است...

soheil&sahar: س�حر اونج�اس؟؟؟؟ بهش بگو 
خیلی نامردی... لیاقتت همین رب گندیده س

رضا پهلوی: ربع درسته البته؛ به معنای یک چهارم: رضاخان 
بزرگ، پدرم و من.

تک بیت: این خودشم هنوز نمی دونه چند چندمه!

رضا پهلوی: درود بر تو ایرانی غیور

زری هفت قل�م: م�ا )اتحادی�ه ش�ینیون کاران پنج بع�دی( 
دسته جمعی اعتصاب و قیام کردیم تا بیاین. فالو=فالوبک

رضا پهلوی: من همیشه به ادبیات عالقه داشتم و خوشحالم که 
اهالی قلم هم به قیام پیوستن. زنده باد قلم ایرانی

RegimeChange: قب�ل از بهم�ن یعن�ی کی 
دقیقاً؟

رضا پهلوی: فکر می کنم تقریبا نیمه جوالی میش�ه. حدوداً 
همزمان با فرار پدرم از ایران.

آژیدهاک: فرار؟ گفتین مریض بود که!!!

Turn off commenting

رضا پهلوی: درود می فرستم به شهامت، شجاعت و فداکاری 
هم میهنانی که در شیش گوشه مملکت مبارزه می کنند: از شمال 

تا جنوب و از شرق تا غرب #ایران_را_پس_میگیریم

ایمن چه نشینی درین سفینه
کاین بحر همیشه در انقالبست

خواجه بر این باور اس�ت ک�ه این جهان دیگر آن 
جهان س�ابق نیست. مانند کش�تی روی آب، هر 
روز باید در گوشه و کنار منتظر انقالب ملت ها بود

برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب
کرد بر آهنگ صبح جای به جای انقالب

خواجه میگوید دوران دیکتاتوری و غم و محنت به 
پایان رسیده است. ای صاحب فال! از وقتی انقالب 
57پیروز ش�د باید هر روز صبح که از خواب بلند 
میشوی منتظر باش�ی تا در جای جای جهان مثل 

آن را ببینی

تپد در کالبد روئین تنان را چون جرس
از هجوم فتنه برخیزد غبار انقالب

از فتنه ه�ا نترس و خوش�حال باش ک�ه فتنه مثل 
واکسن میماند. اولش کمی مریض میشوی اما بعدش 

تا ابد دیگر آن مریضی را نمیگیری

سرت را کس نکوبد جز به سنگت
اگر دریا درافتی ای منافق

ای مناف�ق بد بخت! تا ک�ی میخواهی خودت را 
به نفهمیدن بزنی و وقتی سرت به سنگ میخورد 
بازهم ب�ه روی خودت نیاوری؟ تک�رر ادرار هم 

گرفتی بس نیست؟ آدم شو!

چهل سال است در عالم به گرد این بیابانم
مپرس از کشتی و دریا بیا بنگر عجایب ها

ای صاحب فال! چهل س�ال اس�ت خانه به دوش و 
آواره ای! ی�ک روز در کمپ اش�رف و یک روز در 
لیبرت�ی و خ�دا می داند فردایش کجایی! خس�ته 
نشدی از بدبختی؟ تو می خواستی همان روزهای 
اول انقالب را زمین بزنی اما حاال به چهل سالگی 
رس�یده است! خوبت شد؟ خوردی؟ خواجه معتقد 

است هسته اش را تف کن

خار تو ما را بکشت مار تو ما را گزید
با تو موافق شدم با تو منافق شدم

ای مناف�ق صاحب ف�ال! خواجه معتقد اس�ت اگر 
خواهر و مادر خودت هم انقالب میکردند اینطوری 

آنها را ترور می کردی؟ بیناموس!

ازواج موافق را شربت ده و دم دم ده
امشاج منافق را درهم زن و برهم زن

ای مناف�ق خس�ته! خواج�ه معتقد اس�ت اینهمه 
زن هایت�ان را با هم عوض کردید و بعد همه را زن 
رئیس�تان کردید و کال گند زدید ب�ه همه اصول و 

قواعد! خسته نباشید

بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را
بزن گردن منافق را اگر از وی بیاشوبی

ای صاحب فال! اگر منافق را دیدی گردنش را درجا 
بزن و برایت مهم نباش�د که فردا ممکن است جای 
جالد و شهید را عوض کنند. تو عاشقانه از حقیقت 

دفاع کن

ما ز نقش پا چراغ مردم آینده ایم
نیست در روی زمین، یک کف زمین بی انقالب

به به از این فال! جگر خواجه از این بیت حال آمده 
است و معتقد اس�ت این انقالب در آینده در تمام 

زمین جاری و ساری خواهد شد. ان شاءاهلل


