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کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

پس از پنج سال بازداشت پدر عرفان گردالی، استاد 
سازمان  همکار  برجسته،  دانشمند  مهندس  دکتر 
»فضایی« ناسا و... وی به دلیل فساد اخالقی و مالی 

به اعدام محکوم شد. 
ابراز  ضمن  کیهانی«  شعور  با  کمیته »خداحافظی 
»خب خیالمون راحت شد...« به علت نجات استاد 
از حمالت تالفی جویانه  طرفداران سابق و شاکیان 
خصوصی، برنامه ها ی قبل از اعدام ایشان را به شرح 

زیر اعالم کرد:

یک- خارج کردن جّنی که به صورت نصفه و نیمه 
در گلوی جوان مردم باقی مانده است: ازدیاد 
دس��ت در صنف فرادرمانان باعث شده کار 
شفاجویان سخت شود. اکنون جوان مردم که 

نمی تواند چیزی قورت بدهد، مانده است با 
جّن توی خودش چه کار کند.

دو- تعیین تکلیف س��ال آخری ها: 
متأسفانه با دستگیری استاد، شاگران 
ترم شش نامبرده درس شان همان 
س��ر چوپان دروغگو مانده اس��ت 
و به رغ��م پرداخت کامل ش��هریه، 
همان جا گیر کرده اند و نتوانسته اند 
به بخش های فرادرمانی، شفا با یک 
تکان، کپی کتاب مردم و انتشار به نام 
خود، جعل مدرک، مشکل اون جورِی 

اخالقی، تفسیر چپکی آیات و روایات و 
احضار اجّنه برسند و »َمسِتری«شان معلق 

است. همین جور بالتکلیف ول اند.

سه- راه اندازی کمپین »کار]دیگر[یابی برای محمود 
علیزاده طباطبایی«: این یکی که فورا باید رس��یدگی 
ش��ود. خودتان شاهدید! نامبرده وکیل هر کس شده، 
یا آن طفل معصوم باید الکی الکی اعدام  ش��ود، یا باید 
برود توی »سلول انفرادی« اوین سکه جایزه بدهد به 

هم بندی هایش!

چهار- رفع معضل ازدواج جوانان: استاد با تایید سابقه  
تاریخی ازدواج جّنیان و آدمیزاد، ناخواس��ته مش��کل 

کمبود »زن بساز« و »مرد زندگی« را حل کرده اند. لذا 
با احضار اجّنه  دم بخت، هی عروسی بشود.

پنج- دیدار با »اس��ماء جهانگیر« گزارشگر حقوق 
بشر: باالخره باید یک جوری مساله جان دادن استاد 
تحت ش��کنجه در س��ال ۹۳ و مجددا صدور حکم 
اعدام ایش��ان در روزهای اخیر، بررسی شود. آدم - 
ولو اس��تاد- مگر چندتا جان دارد که راه به راه اعدام 

شود؟! واال...

حکم اعدام رئیس فرقه انحرافی حلقه صادرشد

پایان سایمنتولوژی
 پدر جّد عرفان گردالی
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هم از حسن و قدرت او بیزارند
هم پای مسابقات او بیدارند
از نحوه   قهرمانی اش ترسیدم
از پول حسابمان کمی بردارند

از بس نُُنر و مسخره و لوس شده
در نوع خودش برند مخصوص شده
حاال به خودت آمده ای باغیرت؟  
برجام شبیه فحش ناموس شده!

بی آب، به اتّفاق، مرحوم شویم
از صفحه   روزگار، معدوم شویم

داعش به درک! خطر در این است که ما
از دست به آب ساده، محروم شویم

ُخم رنگ است یا دیگ چلویی؟
که حتی از خودت، سه - یک، جلویی!!

به ُکل، تصمیم هایت اینچنین است:
»من و صنعت، همین االن، یهویی!«

با این خدمات خوبت ای بور شهیر

از مجلسیان رسیده اکنون تقدیر

با یاد همان خانم مو بور قشنگ

با این بر و بچ بیا و یک عکس بگیر!

بُرد مقتدرانه حسن یزدانی و کسب 

مدال طالی کشتی آزاد جهان
مشاورسابق روحانی: 

امثال ما درباره برجام بي غيرتي کردیم  

کمبود آب 

بزرگ ترین تهدید کشور است

درخواست از وزیر صنعت:

 به تصميم هاي ناگهاني پایان دهيد  
تقدیر 207 نماینده مجلس

 از خدمات چشمگير قاليباف

فهیمه انوریفهیمه انوریمینا گودرزیافشار جابری
ملیحه خوشحال

سمیرا قره داغی  

راهکارهای مقابله با 
پرآبی در ایران!

محمد کوره پز

گرفته،  تالش های صورت  به رغم  متأسفانه 
کویر  به  که  مانده  از کشور  جا  هنوز چند 
جهت  زیر  راهکارهای  لذا  نشده،  تبدیل 
تسریع در این مهم، تقدیم مسووالن محترم 

می شود:
1- با توجه به اینکه ۹0 درصد آب کشور 
لذا  می شود  مصرف  کشاورزی  بخش  در 
روش های  اصالح  بی خیال  کمافی السابق 
مشترکان  کنتور  عوض  در  و  شده  آبیاری 

پرمصرف را نگاه کنید!
2- تا می توانید کارخانه و صنایع آب بر در 
کویرهای مرکزی ایران بسازید و اگر شده با 

دبه و آفتابه، آب به آنها برسانید!
۳- سعی کنید تمام کشور را هندوانه بکارید 
جوری که اقیانوس آرام هم برای آبیاری اش 

کفایت نکند!
4- از ساخت هرگونه آب شیرین کن خورشیدی، 
بادی، هسته ای و...اجتناب  ورزیده و برای تیم 

مذاکره کننده شر درست نکنید!
5- بعضی کشورهای بغلی یک جوری ابرها 
در  زبان بسته  ابرهای  که  می کنند  بارور  را 
به  پای شان  و  شده  فارغ  کشورها  همان 
اینطرف نمی رسد. کاری به کار این کشورها 

نداشته باشید!
6- هرجا دست تان رسید چاه زده و آنقدر از 
منابع زیرزمینی استفاده کنید تا برسید به 

گدازه های هسته مرکزی!
7- به کشورهای همسایه کمک کنید روی 
رودخانه های شان بازهم سد بسازند. لبخند 

دیپلماتیک فراموش نشود.
فاضالب،  بازیافت  نظیر  پروژه هایی   -8
دریای  آب  انتقال  آسمانی،  نزوالت  ذخیره 
خزر به کویر و هرجور طرح و برنامه دیگر را 
تف و لعن کرده و از اجرای آنها جلوگیری 

مریم عین علیکنید!

در تأیید حرف آقای جهانگیری که گفت: تعطیلی کارخانه ها  نشان دهنده رکود نیست

خيلی چيزها نشان دهنده خيلی چيزها نيست

احسان مالیی

همه می دانند که خیلی چیزها نش��ان دهنده  خیلی 
چیزها نیس��ت، مثاًل نداشتن ش��غل، نشان  دهنده 
بیکاری نیست بلکه یعنی آنقدر شاغالن زیاد هستند 
که به یه عده، ش��غل کافی نمی رسد، یا تحریم های 
جدید آمریکا، نش��انه بدعهدی آمریکا نیس��ت بلکه 
نشانه دلس��وزی این یار دیرینه اس��ت، زیرا می داند 
وقتی ما تحریم نش��ویم ممکن اس��ت ی��ک عده به 
قدری واردات  کنند که دهان اقتصاد مس��واک شود. 

گرانی همه کاالها هم نشانه  ارزان نشدن آنهاست.      
خیلی چیزها هم نشان دهنده  خیلی چیزها هست؛ 
مثال قلع و قمع ش��دن داعش در عراق و س��وریه و 
موشک مال کردنش��ان، نشان دهنده  دستور شخص 
رئیس دولت بوده، یا هجوم ریزگردها، نشان دهنده ی 
یورتمه رفتن اس��ب های داعش بوده و یا...، مدیونید 
اگر فکر کنید این »چیزها« مس��وولی داش��ته که... 

چه خبر؟!   

ایران 1416 : مردم یادتانه اون موقع ها 
حتی یک قطره آب هم نبود؟ 

محمد صالح کریمی

ایران تا 20 سال دیگر کامال خشک می شود! خبر بسیار نگران کننده ای  
است! خودتان تصور کنید اگر با همین وضع مصرف پیش برویم، 20 سال 

دیگر شاهد چه وضعی خواهیم بود:  
نخوری؟«،  آب  می گیری  »چند  آب«،  دبه  »یک  نام  با  هایی  فیلم   • 

»لب تشنگان« و... ساخته می شود.   
• تازه به دوران رسیده ها جوری عکس می گیرند که حتما در کنار سیب 

گاززده، یک بطری آب معدنی هم در کادر باشد.  
• سایپا و ایران خودرو رادیاتور ماشین و آبپاش برف پاک کن را به عنوان 

آپشن به حساب می آورند.   
• مهریه از سکه بهار آزادی ، به دبه آب تغییر می کند 

• کاندیداها در بین مردم به جای شام، آب معدنی پخش می کنند .
• برنامه ماه عسل از میهمانانی دعوت می کند که توانسته اند چند سال 

بدون نوشیدن یک قطره آب زنده بمانند.  
• در مناظرات انتخاباتی یک سری از کاندیداها می گویند: »مردم یادتانه 
اون موقع ها حتی یه قطره آب هم نبود و ما مدیریتش کردیم که وضع 
بدتر از این نشه؟!« بعد احتماال یکی دیگر از همان کاندیداها به لیوان های 

نیمه پر روی میز اشاره می کند و می گوید: » آقای .... اینو چی میگی؟«  
حیف که... اگرنه وضع احتمالی سلفی گرفتن مسووالن داخلی با مسووالن 
کشورهای آبدار را برای تان توصیف می کردم، خودتان با همین فرمان تا 

آخرش بروید! 

در فحش لذتی است
که در صد درود نيست

مصطفی صاحبی

چندی است جمله های غلط گفته می شود  
در گفتن خالف که حد و حدود نیست 
چندین مثال هست برای شروع کار 

بابای داعش اوالً آل سعود نیست!
هر روز گفته اند سخن ضد پیتزا  

اما بدان غذای مضر فست فود نیست
گفتم به دوستان که پی کار می روم 

گفتند: گشته ایم، نگردی، نبود، نیست  
در وصف شهردار نوشتند مرد دود

بیخود نوشته اند، که او اهل دود نیست 
گفتند زود می برد از شهر دود را

اغراق کرده اند چون ایشان که هود نیست! 
دشمن به پای عهد خودش کار زشت کرد
هر کار زشت البته در حکم کود نیست
فرموده اند »لَغو« فقط روی کاغذ است 

قدری برای گفتن این جمله زود نیست؟ 
پنجاه جور فحش نثار رقیب شد 

در فحش لذتی ست که در صد درود نیست!
دیدی که زیر و رو شده آن دختر وزیر

در کار واردات که همواره سود نیست  
یک روز بی گمان همه perfect می شوند 
غصه نخور عزیز که اوضاع good نیست

این پاسخ جناب معاون که گفته اند 
تعطیل کارخانه نشان رکود نیست

فاطمه سادات رضوی علوی

فقط برای باجناقم

رکود نشانه مهاجرت است!
فرشته موسوی

هنوز کام��ل روی مبل ولو نش��دم که صدای 

اس��حاق جهانگی��ری را از پش��ت تلویزی��ون 

می شنوم:»تعطیلی کارخانه ها نشانه رکود نیست«.

آی مردم یادتان می آیه قبالًترها تعطیلی کارخانه ها 
نشانه روکود بود؟

یادتان می آیه قبالًترش نشانه توکود بود حتی؟

چون امسال، سال ۹6 است، ۹۳،۹4،۹5و... نیست!

یهو دختر 8س��اله ام می رس��د و می پرسد چرا مثل 
سوباسا اینا در هوا مانده ای؟

از پاس��خ در نمی مانم و می گویم توی فکر بودم و 

شاالپ می افتم روی مبل. 

درهمین احواالت تلفن زنگ می خورد، شماره باجناقم 

است، مثل سوباسا اینا می روم تو فکر که جواب بدهم 

یا نه؟ از وقتی کارخانه شان تعطیل شده هربار که زنگ 

می زند پول دستی می خواهد. او که هنوز بدهی های 

قبلی اش را پرداخت نکرده، دست بردار نیست، گوشی 

را برمی دارم، مثل مهران غفوریان در سریال حاشیه، 

قیافه ام کجکی می شود، می گوید زنش از بیکاری او 

خسته شده و قهر کرده دارد می آید خانه ما. 

اسحاق راس��ت می گفت، تعطیلی کارخانه ها نشانه 

رکود نیست، نشانه مهاجرت و حرکت است... عباس گودرزی

عباس گودرزی


