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بخشنامه  دولتی برای جلوگیری از رنج مردم

رنجی که دیگر نمی بریم
جهت جلوگیری از رنج کشیدن بیشتر مردم عزیزتر از جان مان، الزم 

است مسئوالن به موارد زیر پایبند باشند:
1. مسئوالنی که ماشین های لوکس دارند، موّظفند فقط در تاریکی 
شب و در مناطقی که دوربین ندارد، از ماشین شان استفاده کنند. 
برای سایر اوقات حتما باید از یک پژو 405 استفاده شود. به عزیزانی 

که پژو 405 ندارند، وام خرید خودرو تعلّق می گیرد.
2. مسئوالنی که در مناطق خوش آب و هوای مملکت و در منازل 
باالی 1000 متر ساکن هستند، موّظفند شدیداً از انتشار تصاویر 
منازل و محله توسط خودشان یا آقازاده های شان جلوگیری به 
عمل آورند. برای جلوگیری از انتشار تصاویر توسط خبرنگاران یا 
سایر شهروندان محترم نیز محافظان گوالخ در اختیار مسئوالن 

قرار خواهد گرفت.
3. مسئوالن موظفند آقازاده ها و اقوام درجه یک شان را که دارای 
یک زندگی الکچری هستند، مجبور کنند که نام خانوادگی شان 
را تغییر داده و هرگونه نسبت فامیلی را نیز انکار نمایند. انتخاب 

روش مجبورسازی با خودتان.

مدیر: پول...
جوان: جان؟!

مدیر: چقدر خرجشه؟
جوان: هزینه معمول یه فیلم سینمایی دیگه.

مدیر: پس ببرش چون االن گرونیه زیرمعمول ها رو فقط می گیریم.
جوان: حاال شما بخون شاید ارزش داشت.

)مدیر در حال خواندن طرح فیلم(
مدیر: چرا هر چی می خونم نمی رسم به شوخی جنسیاش؟!

جوان: آخه کار جدیه!
مدیر: پس ببرش. فیلم بدون شوخی جنسی فروش نمی کنه چه برسه 

به جدی.
جوان: طرح خوبیه خب! مخاطب فیلم غیرکمدی هم می خواد.

مدیر: اگه قول بدی سلبریتی های فیلم بفروشو جمع کنی بقیه شو بخونم 
ببینم چه می شه کرد.

جوان: یه خاکی به سرم می کنم.
مدیر: االن این طرحت درباره چی هست؟!

جوان: یه آقاییه که مدافِع...
مدیری: شعاریه. ببرش

 حاشیه سخنرانی دیشب من
 در  تاکسی 

مسافران شریف یادتان هست؟ توی این خط تاکسی نبود، بنزین نبود، 
خیابان نبود، نور نبود؟! البته مسافر هم نبود؟! )بهت و حیرت مسافران( 
آن زمان اینجا کال بیابان بود. این ما بودیم که آمدیم اینجا شهر 
ساختیم. جاده زدیم، رفتیم از خارج بنزین و تیر برق و تاکسی وارد 
کردیم. این ما بودیم که دالر خرج کردیم تا قحطی از اینجا رفت و 

مسافر آمد. )شیشکی مخفیانه یکی از مسافران( 
ما از جان مایه گذاشتیم. شب و روز نشناختیم تا مسافرکشی در این 
خط راه افتاد. در این مسیر همه خانواده را مخصوصا برادر را به کار 

گرفتم تا گره کور مشکالت باز شود. )تکبیر مسافران( 
حاال امروز یک عده معدود مسافرنما از کمبود تاکسی ناراحت هستند! 
خب بروند یک جایی که ناراحت نباشند! امروز مردم از کمبود تاکسی 

ناراحت نیستند. )پیاده شدن مسافران( 
بلکه از رعایت نکردن صف توسط رانندگان ناراحت هستند. )ترمز 

شدید( 
راننده: داداش اینم تیمارستان. به سالمت.

انفاس جهانگیری 
دوش وقت سحر انگار کبابم کردند 
گویی از زندگی خویش جوابم کردند

بیخود از خود شدم و هیچ نمی فهمیدم
بد رقم قاط زده، یکسره می خندیدم 

آن دالری که  به داد من بیچاره رسید
پر در آورد و به یکباره از این شهر پرید

یادتان هست که اجناس چه ارزان شده بود
هر چه کمبود به یکباره فراوان شده بود  

 
بعد از این روی من و آینه دق، چه کنم؟ 

ایهاالناس! به جز گریه و هق هق، چه کنم؟ 

همت دولت و انفاس جهانگیری بود
اگر ایام خوشی بود و شکم سیری بود

اصرار رئیس جمهور فرانسه بر نشاندن عربستان 
پای میز مذاکرات هسته ای ایران

شیر چرب 
انقالب کبیرمان هستی

کپی بی نظیرمان هستی
چه شبیه گیوتین مایی 

اّره  دلپذیرمان هستی
تیغ اصالح ملت عربی  

روح روشن ضمیرمان هستی
شیر خیلی شریر ایران است

شیر چرب و پنیرمان هستی
موم شیرین مشت مان هستی

ژله ای یا خمیرمان هستی
تا سیاهی روغنت بچکد

تو امیر اجیرمان هستی
کابوی ورژن به روز تویی

داعش هفت تیرمان هستی
ضربه گیر  بزرگ صهیونی

نازنین حقیرمان هستی
»جای تو در مذاکره خالی« 

چرت و پرت اخیرمان هستی! 

 صوت مکالمات مکرون
 و عربستان منتشر شد

+ سالم المکرون جان
- سالم بر گاو شیرده خودمون 

+ خواهش می کنم گاوی از خودته، داداش یه کاری داشتم 
باهات جون من رومو زمین ننداز؟

- شما جون بخواه
+  این پسر ما از بچگی آرزو داشت تو مذاکرات شرکت کنه.

وقتی دید شما رفتید مذاکره و نبردینش خیلی ناراحت شد. 
االن 5 ساله داره گریه می کنه

- مگه فهمید میریم مذاکره؟من گفتم داریم می ریم آمپول 
بزنیم.

+ آره بابا، بچه های کاخ سفید زنگ زدن بهش پز دادن که 
ما رفتیم مذاکره، این هم دلش خواسته.

- داداش جا نداریم.
با این حجم عظیمی که داره تو صندلی مذاکرات جا نمیشه.

+ بلیت 2 تا صندلی براش می گیرم، پولش فردا تو حسابته. 
روی ما رو زمین ننداز.

- باشه داداش حله.
هر وقت اس ام اس بانک اومد اسمش رو می نویسم.

فقط راضی کردن ایران خیلی سخته.
+ چند تا کانال و نشریه تو دست و بالم هست تو همه شون 

شلوغ بازی دربیار و بگو اگه ما رو بازی ندن قهر می کنید.
- خوبه، فقط پوشک یادتون نره 

بچه های شما ایرانی می بینن کنترل شون رو از دست میدن.
میان اونجا آبرومون رو می برن. 

+ حله داداش. ایزی الیف بستم براشون.

شوخی با پیشخوان روزنامه ها
آفتاب یزد

روحانی برای زنان چه کرد؟
– اصال مگه برای مردان چه کرد؟

ابتکار
پیام بایدن به ایران

-س. چطوری؟

اطالعات
ظریف: ایران و آمریکا می توانند همزمان به برجام 

برگردند. 
– بایدن خطاب به ظریف: اول تو!

صدای اصالحات
ظریف: اول باید آمریکا به برجام برگردد. 

– جوابیه ظریف به بایدن!

جوان
 این بودجه درست بشو نیست

- جوانی ام در این انتظار پیر شد...

آرمان ملی
چرا فشار های داخلی بر دولت بیش از خارجی هاست؟

– چون دولت داخل است و شریک خارج!

شرق
ابتکار: در برابر رئیس جمهور شدن زنان وظیفه ای 

ندارم
– در برابر رئیس جمهور شدن مردان هم وظیفه ای 

ندارید، راحت باشید کال.

#رنج

سمیه قربانی

پیمان غفاری پناه

محمدرضا رضایی
مهران محمدپوران

مطهری: شرایط به دولت ها تحمیل شده است
خطای تحمیلی

گر که وضع جیب تو شوالت و هردمبیلی است
مشکالتت رنگ رنگ و در هم و آجیلی است

دولت مظلوم بی آزار دستش بسته است!
هر خطایی هم که کرده، کلّهم تحمیلی است!

فرشته پناهی

فرزانه زینلی

تبعیض دالری
همه رنجیده هستیم از نداری
نداری کار تبعیض است آری!

گرانی و نداری و تورم
بود محصول تبعیض دالری!

تناقض
کم الف بزن در عالم سرمستی

گویا به 1400 دل بستی
دیگر تو بیا حرف ز تبعیض نزن

وقتی که خودت اِند تناقض هستی

#تبعیض

#نداری #مردم
محمدعلی کمالی مقدم

احد ارسالی

سارا رمضانی

رضا عیوضی

داوود افرازی

گزینه های تاپ واکسن فایزر

تور کرونا
-سالم؛ ظاهرا شما از افرادی هستید که واکسن خارجی رو قبول داشتید 

و بعد از تزریق به کشور برگشتید. لطفا از این واکسن برامون بگید! 
+ من از این واکسن هر چی بگم کمه! اصال فکرشم نمی کردم همچین 
امکاناتی داشته باشه! مثال یه حالت ویبره داره که شما تا آخر عمر بدنت 

در حال گرم کردنه. حین کار، زندگی.. همه چی...
-بله دارم می بینم با عصا دارین راه می رین.

+گفتن اولش یکم سخته بعد عادت می کنم. 
- خب دیگه چی؟

+ هیچی دیگه یه گافی که دادم یکی از بهترین امکاناتش رو عالمت نزدم 
- چی رو؟

+ »آیا می خواهید کال از درد راحت شوید«
- عجب گزینه تاپی بوده!

+ بله حیف. 
- درسته که میگن عالئم آنفلوآنزای شدید هم داره؟

+ نه بابا شایعه است. عالئم نبود خود کرونا بود. واکسن یک دور 
تور کرونا تو بدنت برگزار می کنه. نه که فایزر بزنی با کرونا 
خداحافظی می کنی! اینو تجربه می کنی حسرت به دلت نمونه 

یه بار کرونا نگرفتی.
- عجب! شما در مورد واکسن ایرانی چیزی شنیدین؟

+ ایرانی؟ )ترش می کند( میگن بعد تزریق واکسن ایرانی 
جوش می زنی.

- بله درسته جوش چیز بدیه.
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صنم یاوری

جوان: چرا آخه ؟!
مدیر: مگه مدافع حرم نیست؟

جوان : نه، مدافع حقوق حیواناته
مدیر: آها خوبه. این چرا همش تو ایرانه، چندتا لوکیشن خارج از کشورم 

براش بذار.
جوان: مگه نگفتی کم خرج بشه؟!

مدیر: حاال اینا که هزینه ای نیست. اصال هزینه های خارج از کشور رو تا 
حدودی از جیب کمک می کنم. خودمم با خانم بچه ها میام خارج که نظارت 

داشته باشم روی پروژه.
جوان: باشه! 

مدیر: ببین! من اینو خوندم. باید تغییرش بدی. یه کاری کن که آدم خوبه 
به هدفش نرسه. سکانس آخرشو حذف کن که حس پایان باز بده. قسمت 
مسجدشو هم بکن کلیسا که شعاری نشه. یه طالقی چیزی هم بذار، یه زن 

معتاد داغونم بذار که...
جوان: آقا اصال نخواستم طرحو بده برم پی کار و زندگیم.

مدیر: کجا؟ فکر کردی می ذارم در بری؟! اسم شخصیت منفی فیلم چرا 
کورشه؟!!! می خوای فرهنگ غنی ما رو زیر سوال ببری؟!! حراست!...

در کشورهای دوردست ...

مدیران خیلی فرهنگی

پنجشنبه 16 بهمن 1399
وطن امروز     شماره 3140

طنزیم تاریخ
42 سال پیش در چنین روزی، از مراکش 
خبر می رسد شاه و ملکه حال شان خوب 
است و شب ها که شاه می گوید: »عشقم 
سیگار  یه  بیرون  می رم  من  بخواب،  تو 
بکشم«، واقعا می رود سیگار بکشد و دیگر به 
دوست دختر سوییسی اش فکر نمی کند. در 
عوض فرح هم روزها یک جوری در سواحل 

مدیترانه ولو می شود که یربه یر شوند. 

تا امروز 8  هزار نفر که دیدند اینجا دیگر 
جای زندگی نیست، پس از ترک ایران به 
پروژه زادوولد و تولید شهروند برای کشور 

تازه تاسیس پیوسته اند. 

در  ناکامی  به  یک جوری  »سیا«  امروز 
که  کرد  اعتراف  ایران  مسائل  پیش بینی 

انگار خودمان نمی دانستیم. 

آمد.  در  ارتش  اشغال  به  وزارتخانه  چند 
ارتش برای اداره  وزارتخانه های اشغال شده، 

ایده خاصی نداشت و الکی ول شان کرد. 

رادیو مسکو از ذوقش برنامه های خود را 
بازرگان  نخست وزیری  تا خبر  کرد  قطع 

را اعالم کند.  

اکثریت  کس  »هر  گفت:  امروز  بختیار 
داشت حکومت می کند«. بعد که فهمید 
بود،  زنده  مصاحبه اش  چون  گفته،  چه 

دیگر دیر شده بود. 

کریم آقا امروز توی حمام با مصرع »ولی 
اعلی حضرت برمی گرده« یک آهنگ جدید 

از خودش درآورد...

سمیرا قره داغی


