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نحوهیهشتگسازی#جالدهای_سابق!

دندانهای مصنوعیات را از روی كیبورد بردار!
پ ـیوی شــوهرت! مگــر شــما  40ســال پیــش از
ایشــان طــاق نگرفتــه و بــه عقــد بــرادر مســعود در
نیامدیــد؟ لطفــا بــه جــای ایــن كارهــا بــه كار دل
بدهیــد .بــرادر بهــروز! چنــد بــار بــه شــما بگویــم
بــا دختــران قــرار خصوصــی نگذاریــد؟ شــما كــه
تهــران نیســتید برویــد ســر قــرار! حســابتان لــو
م ـیرود! آهــای خواهــر اقــدس! دندانهــای
مصنوعـیات را از روی كیبــورد بــردار ،آب دهانــت
ســیمهایش را خیــس میكنــد و موجــب
اتصالــی آن مــی شــود.
بــرادران و خواهــران عزیــز بــه مرحلــه
ناســزا رســیدیم .لطفــا در توییتهایــی
كــه برایتــان ارســال میشــود برویــد و
تــا میتوانیــد فحــش بنویســید .بــرای
ایــن كار بایــد بــا جعبــه ســیمدار كنــار
دســتتان روی شــكل نامــه برویــد و
دكمــه را فشــار بدهیــد .بــرادران و
خواهــران مبــارز! وارد مرحلــه اصلی
عملیــات یعنــی هشــتگگذاری
رژیمچنــج میشــویم .ابتــدا هــر
چرتوپرتــی كــه میخواهیــد
بنویســید و ســپس عالمــت مربعــی كــه
ضلعهــای آن از گوش ـههایش بیــرون
زده را پیــدا كنیــد و فشــار دهیــد .حــاال
عبــارت رژیمچنــج را حــرف بــه حــرف
فشــار دهیــد .بــرادران مبــارز! شــما
هنــوز روش ـن كــردن سیســتم را یــاد

بــرادران و خواهــران مبــارز! بــه نــام خلــق قهرمــان
دكمــه آبیرنــگ بزرگــی كــه روی صندوقهــای
ســفید كنــار پاهایتــان قــرار دارد را فشــار بدهیــد.
منتظــر باشــید تــا تلویزیونــی كــه روی میــز شــما
اســت روشــن شــود .خطوطــی كــه مالحظــه
میكنیــد مربــوط بــه بــاال آمــدن وینــدوز اســت.
لطفــا تحمــل كــرده از منفجــر كــردن كامپیوتــر
خــودداری كنیــد .فلشــی كــه روی صفحــه
شماســت را بــا جعبــه كوچــك ســفیدی كــه از آن
ســیمی خــارج شــده اســت تــكان دهیــد و روی
پرنــده آبــی موجــود در صفحــه رفتــه دكمــه ســمت
چــپ را فشــار دهیــد.
بــرادر شــهرام! لطفــا بــرادر چنگیــز را بیــدار كــن.
متنهایــی را كــه در مقابــل شماســت بــه صــورت
ف بــهحــرف در با كــس ســفید مقابــل صفحــه
حــر 
تایــپ كــرده و ســپس توییــت كنیــد .خواهــر
شــهناز! چنــد دفعــه بگویــم؟! در با كــس ننویــس
توییــت ،دكمــه دارد ،یــك دكمــه آبــی رنــگ كــه بــا
فشــار دادن آن پیــام شــما ارســال میشــود .ای
بابــا! چــرا دكمــه آبــی خامــوش كــردن را فشــار
دادیــد؟! بایــد بــا همــان جعبــه ســیمدار روی
دكمــه آبــی رنگــی كــه نوشــته اســت توییــت برویــد
و آن را فشــار دهیــد .حــال یکبــار دیگــر همــان
دكمــه آبــی بــزرگ را فشــار دهیــد تــا تلویزیــون
مقابلتــان روشــن شــود و بــا جعبــه ســیمدار...
نــه بــرادر! آن دكمــه آبــی كــه روی جعبــه كنــار
پــای شماســت .خواهــر اشــرف! دوبــاره كــه رفتــی

ت كــردن را چطــور آنقــدر
نگرفتیــد .ایــن چــ 
خــوب و ردیــف مســلط شــدهاید؟! ولكنیــد
لطفــا و كمــی دل بــه كار بدهیــد .خواهــر مریــم
منتظــر اســت هرچــه ســریعتر رئیسجمهــور
شــود .چشــمان بــرادر مســعود بــه شس ـتهای

اراب هی مرگ!
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ب کتاب
حسا 
وزارتخانهای!

به آن جیبش روان کرد
از این جیبش
ت بگویی امتحان کرد
به هر صور
ت پول بیت المال را برد
چه راح
خوردن نوش جان کرد
تو گویی آب
صامرهحبیبی

موزاییک
فروشی!

ش باکالسی گفتش
دی دستفرو
چه دیدی مفتش
ای مرد بخر هرآن
دقطعهموزاییکم
مستاجرچن
جار هی هنگفتش
کشت هست مرا ا

عالیهرجبی

گاندو

جاسوس و کماندو دارد
گفتند که
ضرری برای آن دو دارد
گویا
در آستینشان جا رفته
چیزی که
مجموع هی گاندو دارد
چوبیست که
عالیهرجبی

آرامش سعودیانه!
ما توی حج حرف سیاسی را حرامیدیم
اینگونه حجت را در آرامش تمامیدیم
مثل همان آرامشی که در منا با آن
درجا حیات حاجیان را اختتامیدیم

زاهده شاد

شماســت .هــوی بــرادر! شــبدر نمیجــوم هــا
حــرف میزنــم .از خواهــران یــاد بگیریــد ،ببینیــد
چگونــه شــاخ بــودن را آموختنــد و پیویهــا را
دو خــط در میــان جــواب میدهنــد .خواهــران
مبــارز خســته نباشــید عملیــات عالــی و موفقیــت
آمیــز بــود  .تــا رژیمچنــج بعــدی برویــد اســتراحت
كنیــد .بــرادر! ول كــن دیگــه چــت را ،همــه
توییتهــات مانــده میزنــم بــا كلنــگ زبانــت را از
وســط قــاش میدمــا!

کاریکاتوریست:

مهدینظری

اتوبوسرانی:

جادهای:

یکــی از بــیدر و پیکرتریــن نــاوگان بــه شــمار م ـیرود و مســافران بــه دیــد راننــده بــه ماننــد «بــاد
الســتیک زاپــاس» میماننــد .ســاعت رســیدن بــه مقصــد نــه تنهــا بــرای راننــده بلکــه بــرای مســافران
هــم اهمیــت نــدارد ،چــرا کــه دیــر رســیدن بهتــر از گوشــتچر خشــد ه ســوخته رســیدن اســت .بــه طــرز
ی بــدنراننــده بــا بقیــه مســافران متفــاوت بــوده و نصــف مســافران تــا رســیدن بــه مقصد
عجیبــی دمــا 
ســینهپهلو میشــوند و در مقصــد ،راننــده بــا گفتــن« :هــوا کــه خیلــی تــوپ بــود» تیرخــاص را بــه روح
و روان مســافران میزنــد.

مهمتریــن نکتــه دراینبــاره را رئیــس
پلیــس راهــور ناجــا فرمودنــد کــه« :پرایــد و
پــژو آردی نبایــد در جادههــا تــردد کننــد.
ســهم خودروســازها در حادثههــا بــا تولیــد
«ارابهمــرگ» کــم نیســت ».در نتیجــه بــا
تکهتکــه کــردن و آتــشزدن ایــن دو خــودرو
 99درصــد تلفــات جــادهای بــه همیــن
خوشــمزهگی رفــع خواهــد شــد .آن یکدرصــد
هــم میمانــد بــرای عشقســرعتها و
گ و
ی ناتمــا م جادههــای تنــ 
پروژههــا 
بدترکیبــی کــه ا گــر حضرتملکالمــوت امــان
دهــد آنهــا هــم رفــع خواهنــد شــد.

انواع ناوگان حم 
لونقل در کشور

ریلی:

وا گنهــای بعضــی از قطارهــا همزمــان
بــا تولــد ملکــهحاضــر انگلیــس ســاخته
شــد ه و در عیــن نابــاوری همچــون ملکــه
بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد .ا گــر
زمانــی احســاس کردیــد در حــال جزغالــه
شــدن هســتید آرام باشــید ،درجــای
خــود نشســته ،ترمــر دســتی را نکشــیده
و بــا اطمینــان بــه اینکــه بیمــه هســتید،
بــا خیــالراحــت بمیریــد .جالــب اســت
لونقــل
بدانیــد از معــدود وســایل حم 
کــه ســر وقــت حرکــت میکنــد قطــار
بتــر ایــن اســت کــه زمــان
اســت ولــی جال 
رســیدن بــه ایســتگاههای مختلــف را
خــود راننــده هــم نمیدانــد.

هوایی:

ی بلیــ 
ط
ا گــر بــا ایــن قیمتهــای نجومــ 
هواپیمــا ،توانایــی خریــد آن را داریــد پــس هــر
بالیــی ســرتان بیایــد حقتــان اســت!

دریایی:

بیشــتر مخصــوص عزیــزان قاچاقچــی اســت و بــه مــا
چــه!
محسن انصاری نژاد

قفر
بهزادتوفی 

ُ
گاندو در شورای حكام
بیانیه شماره صفر دولت درباره دلیل عدم ا كثر چیزها
بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم  51درصــدی كــه بــه
مــا رأی دادنــد ،میرســاند ،دولــت تدبیــر و امیــد،
پــس از 6ســال و انــدی و در راســتای اهــداف،
عــاوه بــر ســاخت و تحویــل واحدهای مســكونی
ارزان قیمــت ،وســایل حملونقلعمومــی
كافــی ،ایجــاد راههــای ایمــن و حمایــت از
صنایــع داخلــی ،قصدداشــت بــا كاه ـشدادن
90درصــدی قیمــت انــواع لبنیــات ،گوشــت،
برنــج ،مــرغ و تخــم آن ،محصــوالت جالیــزی،
پوشــاك و آمــوزش و پــرورش و خیلــی چیزهــای
دیگــر ،چنــان رفاهــی بــرای مــردم ایجــاد كنــد كــه
دیگــر بــه یارانــه نیــازی نداشــته باشــندّ ،امــا بــا
پخــش ســریال «گانــدو» ،دیگر قصد نــدارد و همه
چیــز بیــن مــا تمــام شــد.
حتــی داشــتیم اعتبــار پاســپورت ایرانــی را

بــه حــدی میرســاندیم كــه نگــو ،ولــی ایــن
ســریال گانــدو نگذاشــت و همـهاش بــه خاطــر
پخــش ســریال گانــدو اســت .شــاید ســوال
كنیــد كــه چــه ربطــی دارد؟ جــواب ایــن اســت
كــه ا گــر ربــط نداشــت ،پــس چــرا؟! دولــت كــه
پــول نــدارد بــرای خــودش ســریال بســازد
و خالــی اســت جــای آن در دولــت .همیــن
نفتكــش ایرانــی كــه توســط انگلیس ـیها
ـود
راهزنــی شــده اســت ،طبــق اعــام رســمی خـ ِ
ملكــه پوسیدهشــان ،بــه دلیــل پخــش ســریال
گانــدو بــوده و آمریــكا هــم ایــن ســریال را دانلــود
كــرده و بــه شــورای ُحــكام ارجــاع دادهاســت.
دیگــر خودتــان میدانیــد ،مــا میرویــم ســد
لتیــان بــرای ج ـت اســكی!

فت اجاره پیاده رو از دستفروشان!
دریا
کاریکاتوریست:

ثاراهللجعفری

ضمیمه طنز راه راه کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
سر دبیر :فروغ زال
دبیرتحریریه:محسنانصارینژاد
دبیرسرویسشعر:زهرافرقانی
دبیرسرویسکارتون:کامرانیاری
دبیرفنی :مهدینظری
صفحهآرا:حسینشهریاریمزرعهامامی

با ما بتماسید!
رایانامهinfo@rahrahtanz.ir:
سروشtanzymir :
ایتاtanzymir :
بلهtanzymir:

