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توئيزرِهمايوني

ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym.به مناسبت دهه فجر، اين شماره  با اين گرافيک تقديم شما می شود

آشنايي با چند دستاورد فرعي انقالب

شاهرخ بایرامی

درست است که مي گويند دستاورد اصلی انقالب، نجات 
جان صن��ف نانواي��ان، آن هم ب��ا اين نان های ش��ان! از 
سرنوشت هايی مانند داخل تنورافتادن است ولی بد نيست 

با برخی از دستاوردهای فرعی انقالب هم آشنا شويم!
1- نقش مردم در عرصه های سياس��ی پيش از انقالب، 
در ح��د برداش��تن موز ه��م نب��ود، يعنی راس��تش را 
بخواهي��د اصال موز نبود که بخواهند بردارند، دس��ت 
که می انداختند نهايتا يک خي��ار چنبری، ُکمبزه ای، 
ش��لغمی، چيزی دستگيرشان می ش��د و موز بزرگ ها 
بين خاندان   س��لطنتی دست به دست می شد ولی امروز 
90 درصد مردم سر اينکه تا 1400 با چه کسی بروند، 

با موز به سر و کله هم می زنند. 

2- بسط و توسعه تکنولوژی ساخت آفتابه! که به گفته 
نخس��ت وزير وقت، رزم آرا، تنها فناوری بومی ايران 
پيش از انقالب بود! امروزه تمام سرويس های بهداشتی 
مراکزی مانند نيروگاه ها و موسسات تحقيقاتی انرژی 
هسته ای، صنايع دانش بنيان و حتی توالت ماهواره اميد، 

نه تنها آفتابه، بلکه شلنگ هم دارد.
3- پي��ش از انق��الب،  آخِر الکچری بازی؛ داش��تن 
س��واد، تحصيالت اکابر يا نهايتاً س��يکل بود! فقط 30 
 درص��د از مردم داش��تند! اما االن چه؟ با ليس��انس و 
فوق ليس��انس که هيچ، تا دکترا هم که درس بخوانی 
بايد برای الکچری ب��ودن با نيمی از کاربران ايرانی 

که بيو زده اند»دکتر آينده« رقابت کنی!

آفتابه در ايستگاه فضايی!
4- ي��ک عيب ديگ��ر انقالب ، افزاي��ش خطراتی مانند 
برق گرفتگی، گازگرفتگی و گرفتگی عضالنی اس��ت! 
پي��ش از انقالب تنه��ا حدود 3 ميليون مش��ترک برق و 
150 هزار مشترک گاز وجود داشت که اکثر آنها هم در 
چند مرکز استان مهم قرار داشتند و باقی مردم شهرها و 
روس��تاها، پيت حلبی و کپس��ول گاز به دست، دربه در 
حامل هاي  انرژی بودند. همين تحرک ها و جابه جايی ها 
باعث می ش��د، اکثر مردم چغر و بد بدن شده و آمادگی 
جس��مانی خوبی داشته باشند. اما امروز با داشتن بيش از 
30 ميليون مشترک برق و 20 ميليون مشترک گاز، مردم 
ديگر تنبل شده اند و با کوچک ترين حرکتی، ديسک شان 
از يازده جا بيرون می زند! حاال افزايش تلفات ناش��ی از 

برق گرفتگی و اينها بماند!

5- طرف��داران انقالب، س��عی دارند ت��ا افزايش توليد 
داروی مورد نياز م��ردم از 25 درصد قبل از انقالب، به 
98 درصد امروز يا صادرات دارو را به عنوان دس��تاورد 
مطرح کنند. اما اين يک روی سکه است! پيش از انقالب 
کس��انی که بيماری های متوسط می گرفتند و کارشان با 
نبات داغ و عرق نعناع راه نمی افتاد، دو گزينه پيش رو 
داشتند، يا متمول بودند و می رفتند خارج، که هم فال بود 
و هم تماشا! يا تمکن مالی نداشتند و دعوت حق را لبيک 
می گفتند. يعنی يا خير دنيا بود يا آخرت! اما اآلن طرف 
با ش��اخص اميد به زندگی 75، تا خود 80 سالگی دنبال 
الواط��ی می رود و همه مرض هاي��ش را با بيمه تکميلی، 
درمان می کند، آخر سر هم به خاطر استهالک قطعات، توبه 

نکرده تلف می شود! خسر الدنيا و اآلخره!

بهزاد توفيق فر

تاريخ نويس معتبري مي گفت: يکي از بهترين نظام هاي اداري را احمدش��اه قاجار در ايران آن زمان س��اخته 
بود. يعني سيستم اداري برقرارکرده بود که با لب هاي مردم بازي مي کرد. چطوري؟ اونش با... بگذريم. در 
اين سيستم، هرکسي که خرده هوشی داشت و سر سوزن ذوقي، مي توانست پله هاي ترقي را دوتايکي بگيرد 
و برود بشود خادم مُلک و ملت! به همين سادگي، به همين هلوبروتوگلويي! باور بفرماييد اولش خود من هم 
باور نمي کردم و مي خواستم هرچي فحش بد از بچه هاي محل شنيده بودم، نثارش کنم اما وقتي مثالش را رو 

کرد، انگشت حيرت به دندان گزيده، پس آنگاه متحول شدم!
 تاريخ نويس مذکور گفت مثالش همين رضاقلدر، که ظرف 18 ماه - يعني يک س��ال و نيم به حس��اب ما - از 
جمع کردن تاپاله هاي طويله سفارت هلند، ترقي کرد و شد شاهنشاه ايران! زنش هم از جمع کردن کارخرابي 
بچه ها از کنار پاشور آب انبار سنگلج، در همين مدت - يعني 1/5سال - شد ملکه ايران! تاريخ نويس مذکور 
اين را هم اضافه کرد که البته آن وقت ها 1/5 س��ال خيلي بود و االن را نبين که در 1/5 س��ال س��رکه هم تُرش 

نمي شود چه برسد به شاه!

هرکس فحش رکيک مي داند 
و کمي تيزي دست گرفتن 
بلد است، در دم بيايد به بنگاه 
س��خن پراکني بي بي س��ي

محمدرضا درخشان

وقتی نخوری مغز و خوری سيرابی
بيهوده مزخرفات می پرتابی!

گفتی نرسد به پانزده سال، ولی
رفته است چهل سال و شما در خوابی

شاهدخت اش��رف همانطور که کنار دوست ش��ان آقاي فِري 
ايستاده بودند به خبرنگار ما گفتند که نمي توانند بين شيش 
نفري که باهاشان دوست مي باشند، يک نفر را انتخاب کنند. 
شاهدخت همچنين با اشاره دست، فِري را مورد تفقد قرارداده 
و فرمودند: اما فِري يک چيز ديگر مي باشد. پس از اين مصاحبه 
مفصل، ايشان احساس خستگي کردند و با فِري و دوتن ديگر 
از آقايان همراه، براي گرفتن حمام آفتاب و غيره، به س��مت 
فران��س، رهسپارش��دند. در اين س��فر، جت نقره اي ش��خصي 

شاهدخت و چمدان هاي شان، ايشان را همراهي مي کرد.

اشرف َپهلوِي فري: من نمي توانم!

حقايقی که رژيم نمی گذارد ما بفهميم

محمدرضا رضایی

متاس��فانه در روزهايی به س��ر می بريم که رژيم، دست به يک سانسور تاريخی گسترده زده و 
نمی گذارد حقايق سلطنت پهلوي به گوش جوانان اين مرز و بوم برسد. متن زير حاصل مصاحبه 

ما با يکی از کارشناسان تاريخی است که روشنگر حقايق قبل از انقالب است.
+ ميتونم قبل از شروع سواالم سن شما رو بپرسم؟

- بله من 22 سالمه و کارشناسی بهداشت سطل هاي بي در، دارم.
+ اگر ممکنه از زمان پهلوي بگيد؟

- بله! حقيقت اينه که خيلی از مردم فريب رسانه ای رژيم رو خوردن و نميدونن که چه خدمات 
گسترده ای در اون زمان به مردم ارائه می شد. مثال من خودم يادمه! در اون زمان شما ميتونستی 
با يک الی دو ريال، خونه بخری، ازدواج کنی، ماشين بخری، کار و کاسبی راه بندازی، اما 
اآلن چی؟ اآلن با يک الی دو ريال چی ميشه خريد؟ اون زمان مترو اينقدر بی نظم و شلوغ بود 
واقعا؟ نه، چون رضاخان خودش يک روز چندتا از مسافران مترو رو انداخت تو تنور، از اون 

موقع به بعد ديگه کسی مترو رو شلوغ نديد تا بعد از انقالب.
+ خاطره از اون زمان داريد؟

- بل��ه، زياد! يادم مياد يکی از مس��ووالن آمريکايی اومده بود ته��ران، رمز وای فای کاخ 
سعدآباد رو داده بودن بهش، خيلی تعجب کرده بود از سرعت اينترنت ايران. تا جايي که خيلي!

+ گفتين اينترنت، يک خاطره فرهنگي هم بگين!
- خيلي ها هنوز اطالع ندارن، فيلمنامه سه گانه پدرخوانده، تايتانيک، ماتريکس و خيلی از 
فيلم های معروف ديگه رو خود رضاخان نوشتن، حتی قرار بود نقش پدر خوانده رو خودشون 

بازی کنن که »مارلون« اومد به پاشون افتاد و نقشو دادن به اون...
+ گفتين چندسالتونه شما؟

- 22 سال. چطور؟
+ هيچي. بدرود!

ز خود متشکری، بی حد، عزيزم!
من از رويت خوشم آمد عزيزم!

برادر! نمره ات در برف روبی
شده هجده، ولی از صد عزيزم
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مهدی نظری

سيرابی

آن وقت ها 1/5 سال 
خيلی بود!  

نيازمنديم

شهرداری به 
خودش 18 داد!

مارلون براندوی 
درون اعليحضرت


