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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانید

سجاد جعفریم. ر. سیخونکچی

سهم فرهنگ از نمایشگاه کتاب!

صفحه 6

برجام بهتر است  یا کلنگ؟! تخم مرغ ها را دریابیم

صفحه 6

شست بزرگ 
زیر چشم چپ

در روزهایی که فقط مانده ترامپ با برجام موشک کاغذی 
درست کند و حباب بازار مرغ از شترمرغ هم بیشتر شده و 
وضعیت بازار ارز جوری شده که حتی بابای جمشید بسم اهلل 
هم مسؤولیت آن را قبول نمی کند، کتابی چاپ شده با عنوان 
»تحلیل گفتمان صفحه فیسبوک دکتر محمدجواد ظریف«! 

با هم نگاهی به بخش هایی از متن این کتاب می اندازیم.

از منظر فالوئر
با بررس��ی روزانه تعداد فالوئرهای صفحه فیسبوک جناب 
ظریف، متوجه می شویم که هماهنگی عجیبی بین زوج یا 
فرد بودن تعداد فالوئرها با زوج یا فرد بودن روز هفته 
وجود دارد. جز 4 مورد، که آنها هم بین التعطیلین 
بوده و طبیعتا از دایره بررسی خارج هستند، 
تنها یک مورد را می ت��وان یافت که در روز 
زوج، تعداد فالوئرها فرد است. البته این روز 
را هم می توان نادیده گرفت چرا که به علت 
باران شدید، تهران به حالت نیمه تعطیل 

درآمده بود.
این میزان هماهنگ��ی در زوج و فرد بودن، تنها 
در صفحات فیس��بوک اش��خاصی چون کیم 
کارداشیان، تئودور روزولت، زین الدین زیدان و 
واکی بایاشی دروازه بان سابق تیم ملی ژاپن دیده 
می شود. البته کارشناسان با عنایت به اینکه جمعه 
برای ما و شنبه و یکشنبه برای کشورهای این افراد تعطیل 
است، چنین مقایسه ای را اساسا نادرست دانسته و معتقد 
هستند صفحه فیسبوک دکتر ظریف باید با صفحات افرادی 
چون بهاره رهنما و ساسی مانکن مورد مقایسه تطبیقی قرار 

بگیرد.

از منظر ایموجی
بررسی ایموجی های استفاده شده در صفحه فیسبوک دکتر 
ظریف نشانگر آن است که بیشترین استفاده از ایموجی هایی 
چون »خنده«، »بس��یار خنده«، »گریه از شدت خنده« و 
»پارگی بر اثر خنده« صورت گرفته اس��ت. از سوی دیگر، 
بررسی استفاده از ایموجی های خاص و اتفاقات جهانی رخ 
داده در آن زم��ان حکایت از آن دارد که ایموجی های دکتر 

ظریف تاثیر بسیار زیادی در عرصه جهانی داشته است.
برای مثال درس��ت در روزی که دکت��ر ظریف در صفحه 
فیس��بوک خود از ایموجی شست دست به سمت پایین 
استفاده کرد، برزیل با نتیجه هفت بر یک بازی نیمه نهایی 
جام جهانی را به آلمان واگذار کرد. یا ایموجی چتری که دارد 
رویش باران می ریزد وقتی مورد اس��تفاده گرفت، به فاصله 
چند ساعت مناقشه آبی بین دو کشور آفریقایی چاد و نیجر 
که سال ها ادامه داشت و منجر به کشته شدن هفت میلیون 
نفر شده بود پایان یافت. یا در مثالی دیگر یک مرتاض هندی 
که به مدت هفت سال سیخ ایستاده بود و ادای درخت را در 
می آورد، درست در روزی که آقای ظریف از ایموجی سیب 
اس��تفاده کرد، میوه داد! بازگشت پرندگان مهاجر به تاالب 
گاوخونی، دیدار رهبران دو کره، پایین آمدن آمار سقط جنین 
در مولداوی و نیمه کاره ماندن بزرگ ترین کس��وف سال را 
می توان از جمله دیگر اتفاقاتی دانست که با درج ایموجی در 

صفحه فیسبوک دکتر ظریف مرتبط بوده اند.

از منظر استیکر
متاسفانه دکتر ظریف در صفحه فیسبوک خود تنها دوبار از  
استیکر یا عکس های دارای کپشن استفاده کرده اند که این 

امر، تحلیل این حوزه را با دشواری مواجه می کند. 
در یکی از این دو بار، دکتر ظریف تصویری از سجاد رضایی 
فرزند اکبر را که دارد پوریا جعفری و ش��هریار فدایی را لو 
می دهد در صفحه فیسبوک خود منتشر می کند. این اتفاق 
درست بیست و هشت دقیقه بعد از آن افتاده است که یک 
بازیگر بدنام هالیوودی خبر از ارتباط نامشروع خود با ترامپ 
داده است. تحلیلگران معتقدند دکتر ظریف با این تصویر قصد 
داشته به ترامپ یادآوری کند »تو اول آنتن های دفتر خودت 
رو جمع کن بعد با ایران طرف شو بابا«. نرم تر شدن مواضع 
ترامپ در برابر ایران و تمدید برجام برای یک دوره 120 روزه 

دیگر را می توان از نتایج این هشدار دانست.
در مورد دوم هم تصویری از یک پیرمرد که به چند پشتی 
در ایوان تکیه داده و عبارت »یَک یَکش��ون...« زیر آن درج 
شده در صفحه فیسبوک جناب ظریف قرار گرفته است. با 
بررسی مناسبت های این روز و همچنین اتفاقات رخ داده در 
سطح جهان به هیچ مورد خاصی که ربط معنا داری داشته 
باشد نرسیدیم. پاک شدن این تصویر تنها چند دقیقه بعد 
از بارگذاری، این گمانه زنی را که گوشی دست بچه بوده و 

اشتباهی دستش خورده، تقویت می کند.

محمد رضا شهبازی

بخش هایی از کتاب
 »تحلیل گفتمان صفحه فیسبوک دکتر محمدجواد ظریف«

تقصیر آستینش بود!

دکت��ر روحانی، رئیس جمهور محب��وب، مردمی، 
بااخالق، فیلس��وف، معتدل و س��اکن در ولنجِک 
ایران، در آخرین موضع گیری رس��می خود فیلتر 
شدن تلگرام را تقصیر دیگران انداختند و گفتند که 

ما اصال هم به این کار راضی نبودیم. 

این روزها در ایران دارد اتفاق هایی می افتد که دکتر 
روحانی اصال از آنها راضی نیس��تند. افزایش افسار 
گسیخته قیمت ارز در حالی است که آقای نوبخت 
خیل��ی وقت پیش و در زمانی که قیمت ارز خیلی 
کمتر افزایش پیدا کرده ب��ود گفته بودند افزایش 
قیم��ت ارز رئیس جمه��ور را مکدر کرده اس��ت. 
بی توجهی بازار ارز به تکدر خاطر رئیس جمهور از 
آن اتفاق هایی است که نباید به سادگی از کنارش 
گذش��ت و آیندگان به بدی از بازار ارز یاد خواهند 

کرد.

افزایش قیمت کاالهای اساس��ی چون گوشت و 
مرغ نیز از جمله اتفاقاتی است که دولت و رئیس 
جمهور عالوه ب��ر اینکه از آن راضی نیس��تند، 
در آن نقش��ی هم ندارند. تالش دولت و رئیس 
جمهور برای هرچه بیش��تر ناراضی بودن از این 
وضعیت تا کنون نتوانسته باعث کاهش قیمت 
این اقالم ش��ود و متاسفانه دیگر کاری از دست 
آنها بر نمی آید و بیش��تر از این نمی توان از یک 

چیز راضی نبود!

وضعیت بازار س��که و وضعیت اجاره مس��کن هم 
توامان حتما از جمله عوامل نارضایتی رئیس جمهور 
است. اوضاع طوری شده که برخی مالکان به جای 
پول، از مستاجران سکه به عنوان اجاره ماهانه طلب 
می کنند. رئیس جمهور و دولت که طبیعتا کاری 
جز نارضایتی از آنها بر نمی آید بارها این مس��أله را 
اب��راز کرده اند اما مالکان اصال انگار نه انگار که این 

رئیس جمهور مملکت است که راضی نیست!

رئیس جمهور از وضعیت کابینه هم رضایت ندارد. 
او از وضعی��ت انگیزه و می��زان فعالیت برخی وزرا 
ناراضی اس��ت. واقعا این چه وضعش اس��ت؟ چه 
کس��ی پاسخگوس��ت؟ رئیس جمهور با این وزرا 
چطور به اهداف بلندش برسد؟ چرا با انتخاب وزرای 
ناکارآمد رئیس جمهور را ناراضی می کنید؟ خوب 
اس��ت رئیس جمهور هم با انتخاب مردم ناکارآمد 

شما را ناراضی کند؟

اما مهمترین چیزی که نارضایتی رئیس جمهور را 
برانگیخته اوضاع و احوال برجام در این روزهاست.  
اگرچه برجام اساس��ا هیچ ربطی ب��ه این دولت و 
رئیس جمهور ن��دارد اما آقای دکت��ر روحانی در 
کمال مس��ؤولیت پذیری حت��ی از آن هم ناراضی 
است. ایشان می توانس��ت بگوید »به من چه؟ هر 
کسی برجام را امضا کرده و 5 سال ملت را سر کار 

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

درباره همه مسؤولیت هایی که دولت ندارد و نارضایتی هایی که دارد

گذاشته و به آنها گفته حتی آب خوردنتان هم به 
برجام مربوط است بیاید خودش ناراضی شود«، اما 
می بینیم که ایشان شانه را داده زیر بار مسؤولیت 
و بدون توجه به جناح بندی های مرسوم در عرصه 

سیاس��ت، از اقدامات آمریکا درباره برجام هم ابراز 
نارضایتی می کند. امید اس��ت حامیان و مسببان 
برجام از این همه مس��ؤولیت پذیری درس گرفته، 
شرمنده ش��وند و بروند در اتاقشان بنشینند و به 

کارهای بدشان فکر کنند!
خالصه اینک��ه در این اوض��اع و احوال تنها 
چیزی که رئیس جمهور از آن راضی است این 

است که وسط پیاده روها دیوار نکشیده اند.

الف( این ره که تو می روی به ترکستان است
به( نرو پشیمون میشی

جیم( بن بست مذاکره با وحوش
دال( بزرگراه برجام

الف( عبور کانتینر
به( عبور کانتینر کاال

جیم( عبور کانتینر کاالی قاچاق
دال( عبور کانتینر کاالی قاچاق از گمرک

الف( با لبخند به چپ بپیچید
به( به چپ لبخند بزنید

جیم( برای چپ دوال شوید
دال( محل عبور چپ کرده ها

الف( به جلسه افزایش حقوق نزدیک می شوید
به( اینترنت تنگ می شود

جیم( کار به جاهای باریک رسید
دال( سفره کوچک می شود

مهدی سلمان

گفت وگو با سیدعلی صدری نیا
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سردبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

گرافیک:  سیدمهدی موسوی

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی:  مجتبی ساالری

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش 

tanzym_ir :ایتا   

tanzym_ir :بله 

چرِك بازنشستگي
هر پول که بوده و هر آن پول که هست
ُشستی همه را شبیه چرک کف دست

تا چرک به دستان تو بنشیند باز
از بازنشستگی شدی بازنشست

بازگشت مدیران بازنشسته به كار

سید محمد جواد طاهری

روي ميز!
از آنج��ا که برجام و اهالی آن منتظر دس��تور 
ترامپ هس��تند تا موضع خود را در قبال این 
قرارداد نصفه و نیم بند اعالم کند، دولت اعالم 
کرد تدابیری اندیش��یده که در صورت هرنوع 
خارج ش��دگي، ِجرخوردگي یا نقض فاحش؛ 

این اقدامات را انجام مي دهد: 

۱. تلگرام را که فیلتر کردیم، اینستاگرام را هم 
می بندیم 

۲. عکس های یادگاری ک��ه در لوزان و ژنو و 
سوییس گرفتیم؛ پاره می کنیم

۳. ایمیالشونو وا نکرده دیلیت مي کنیم
۴. وقتی رفتیم سازمان ملل برای همه می گیم 
که آمریکا چکار کرده تا همه  دنیا باهاشون قهر 

کنن و منزوی بشن ِجزجیگرزده ها!
5. غنی سازی مون و از ۱/5 درصد به ۲ درصد 
ارتقاء میدیم که اگر بهمون خندیدن، سریع 

برگردیم به همون ۱/5 درصد
 ۶. ع��وارض خروج از کش��ور به مقصد ترکیه 
رو ارزون می کنی��م که بگ��ن ایرانی ها غصه 

نمیخورن و عین خیال شون هم نیست 
۷.برای اعتراض، سوار هواپیماهایی که خریدیم 

و هنوز ندادنش نمیشیم
۸. مجس��مه ظری��ف رو در حال��ی ک��ه داره 
میخنده، رو به جزیره  عربستان نصب می کنیم 

تا عربستان و ولیعهدش دق کنن
۹. جلوی اج��رای مخفیانه س��ند ۲۰۳۰ رو 

می  گیریم و رسماً اجراش مي کنیم
۱۰. دوستاشون که تو دفاترمون کار میکنن و 

صدا مي کنیم و مي گیم خاک برسرت!

در پایان برجام نقض نشده و نخواهیم شد زیرا 
ما تا پ��ای جان به آن تعهد داریم و حتی اگر 
هیچ کشوری آن را نپذیرد و همه از آن خارج 
شوند، ما دست از اجرای آن نخواهیم کشید و 

همان داخل مي مانیم.

طوبي عظیمي نژاد

۱- از االن مراقب س��المتی خود باشید! 
رژیم های غذایی کم کلسترول و کم نمک را 
رعایت کرده و هر روز ورزش کنید! تا تاریخ تاریخ 

است سالمتی شرط اصلی شهردار بودن است!

۲-پس ان��داز کنید! همانط��ور که می دانید 
یکی از راه های ش��هردار شدن عضو شورای 
ش��هر شدن است و الزمه عضو شورای شهر 
ش��دن پول خرج کردن اس��ت!  دقت کنید، 
پول��دار ب��ودن نه! پ��ول خرج 
کردن! پس اگر پولدار نیستید 
نگران نباش��ید! اگ��ر از امروز 
پس انداز را ش��روع کنید چهار 
س��ال بعد با تبلیغات س��اده و 
آبرومندانه ای در حد کوبیده با 
نوش��ابه می توانید تا آخر عمر 

پولدار باشید!

۳- تا اطالع ثانوی ممتنع باش��ید! حواستان 
را جم��ع کنید! ت��ا حداقل یکس��ال پس از 
ورودتان به شورا یا معاشرت تان با اعضای آن 
ب��ه همه چیز فقط رای ممتنع بدهید! وقتی 
کم کم مش��خص شد که شورا کدام سمتی 
است پس از حصول اطمینان با احتیاط به 

همان سمت بروید!

با عم�ل به این توصیه ها ش�هردار 
ش�دن كه نه ولی حداق�ل برای 

مدتی سرپرس�ت شهرداری 
شدن تان تضمینی است!

شادی عسکری

با توجه به اینکه ش�واهد نش�ان می دهد وضعیت شهرداری تهران طی 3 سال آینده نیز مانند یکسال گذشته خواهد بود و دیگر صرف 
نمی كند كه توصیه هایمان را خرج این دوره از شورای شهر كنیم امیدواریم توصیه های زیر به درد دوره های بعد و شهرداران بعدی بخورد!

چند راهکار برای شهردار شدن تضمینی

شهردارشو...

الیور استون: درک نمي کنم چگونه فیلم هاي ایراني 
تا این حد خسته کننده مي شوند و در آخر هم در 

بعضي جشنواره ها جایزه مي برند!

 از بس همشهری هاتون زیرپوش ندیده ان!

نوبخت: علت افزایش نرخ ارز، سیاسی بود!

 تازه عل�ت بیکاری، ت�ورم و گرونی هم 
باخت بارسلونا به رم بود!

رئی��س دولت: دولت خیلی چاق اس��ت، باید الغر 
کنیم.

حاال این سه سال را هم بخور، بعد!

اس��حاق جهانگیری: عده ای اصرار دارند مشکالت 
حل نشود.

 شما هم اصرار دارید آن عده شما نیستید!

کریمی قدوس��ی: آماده ام اسامي ۳۰۰ مدیر دو 
تابعیتي را اعالم کنم.

 بشمار... یک... دو... سه!

اشکان خطیبی: گردش مالی رستوران داری بیشتر 
از فرهنگ و هنر است.

هم خواننده و هم استاد و هم كارگردان!

وزی��ر علوم: س��اختار کالن نظام دانش��گاهي باید 
بازنگري شود.

یک دانشجو: از سلف سرویس شروع كنید لطفا!

محمدحسین مهدویان: از نزدیک شدن به خطوط 
قرمز استقبال می کنم.

 بعضیا هم از زدن شما!

نوبخت: هیچ تحریمی را علیه منافع جمهوری 
اسالمی تحمل نمی کنیم.

بلکه تشکر مي كنیم! 

برخي اقدامات دولت در صورت خروج 
آمریکا از برجام

پيشنهادهایی
 برای کتک نخوردن معلمين گرامی

در چند روز گذش�ته خبر ضرب و شتم 

معلمی توسط پدر یکی از دانش آموزان 

پخش شد كه باعث تعجب من نگردید! 

چ�را؟ چون بن�ده از قبل گفت�ه ام باید 

مدارس طی روش هایی كه ارائه كرده ام 

اداره ش�وند. لطفا به آنه�ا توجه كنید.

محسن انصاری نژاد

 پیشگیری كنید
پیشگیری بهتر از دماغ و دست شکسته است!انجام می دهند را سوال کنید. از قدیم گفتند االمکان از مادران آنها نوع ورزشی که در باشگاه دور بازوی بزرگی دارند اجتناب کنید. حتی دانش آموزانی که پدر آنها قد و باالی بلند و  در ابتدای سال تحصیلی از ثبت نام 

سکوت كنید
هنگام صدای گاو و گوسفند شنیدن و 

برخورد کاغذ گلوله شده به سرتان، فقط 
لبخند زده و فرد مورد نظر را شناسایی و 

با لباس مبدل تالفی کنید.

فیلم نشان دهید

همه معلم ها باید یک فیلم ترسناک آدم کشی از خود 

ضبط و در کالس پخش کنند. به صورتی که کف و 

خون به وضوح در دهان دانش آموزان دیده شود. با 

این کار شما عالوه بر کار فرهنگی، ترس را در آنها 

نهادینه کرده و امنیت خودتان را افزایش می دهید.

تعهد بگیرید

 بعد از گرفتن تعهد محضری از والدین دانش آموزان 

مبنی بر احترام به قوانین، به آنها متذکر شوید دیر رسیدن 

سرکالس، نمره کم گرفتن و مردود شدن جزء طبیعی 

فرآیند آموزش و درد ناشی از اوف شدن پا و افتادن دندان 

شیری جزء طبیعت هر انسان است و مدرسه در آن دخالتی 

نداشته و فحش ناموسی تلقی نمی گردد!

دور بسازید
مدارس را دور از شهر بسازید تا در صورت بروز 
مشکل و تماس دانش آموزان با والدین، زمان 
کافی جهت فرار و زنده ماندن را داشته باشید.
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