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باید در مذاکره با ایران حضور داشته باشیم

داوود افرازی

156

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

مصاحبه یک خبرگزاری خارجی با یک مقام سعودی

شیر تازه آوردم... 
+ بینندگان عزیز! شاهد مصاحبه ما با یک مقام بلندپایه سعودی 
هستید. جناب فیصل الّطارق! بفرمایید که چرا خواهان حضور در 

مذاکرات احتمالی ایران و غرب هستید؟
- نحن قدره.. التأثیرکذار فی المنطقه و فی اآلسیا حتی.

+ جناب فیصل! شما خیلی شوخ طبعید، ولی نه، ناموسا جّدی 
جواب بدید.

- حقیقتاً نحن ترسون الجّداً من القدره.. األیران.
+ می ترسید از قدرت ایران؟

- نعم، مثل الکلب!
+ خب صرفا ترس از قدرت ایران که دلیل نمیشه، اگه اینجوری 

باشه اسرائیلم باید همچین اّدعایی داشته باشه.

خودآموز گام به گام 
مذاکره برای عربستانی ها

۱. مذاکره عملی است که به دور یک میز و بر روی چند 
صندلی انجام می شود و طی آن افراد درباره موضوع 
مشخصی به بحث و تبادل نظر می پردازند )برای اطالع از 
مفهوم »نظر« به فصل بعدی همین کتاب مراجعه شود(

۲. مذاکره توسط گروهی مذاکره کننده واجد شرایط 
انجام می شود. از جمله شرایط مذاکره کننده وزن زیر 
۱۰۰ کیلوگرم )برای جلوگیری از شکستن صندلی( و 

گیر نکردن شکم به میز مذاکره است. 

۳. اعضای تیم مذاکره کننده توسط رئیس دولت انتخاب 
می شوند که خود او نیز مستقیما توسط مردم انتخاب 

کتف و بال مرغ سحر ناله سرکن!
دولت دوازدهم به ماه های آخر خود رسیده است اما هنوز وقتش نرسیده، پس به رمزگشایی 
از وعده ها و نشانه های تبلیغات انتخاباتی خود همچنان پایبند است. وعده هایی که همواره 
روی مردم عملی شده اند؛ از کلید عمودی، رنگ بنفش  و دالری که نباید 5 هزار تومان 

می شد گرفته تا عباراتی مانند »اونچنان« و »گشایش«.
 آنچه تا کنون روی مردم عملی نشده، مهم ترین شعار و وعده تبلیغاتی جناب روحانی 

یعنی »کنسرت« و »شجریان« است!
در بخشی از مستند انتخاباتی سال 9۲، آقای روحانی گفت: »من دوست دارم صدای 
شجریان رو.. هم گوش می کنم و هم دوست دارم« و البته در مناظره های انتخاباتی سال 

96 هم به شجریان اشاره کرد.
این بی انصافی است که بخواهید فکر کنید آقای روحانی تصنیف های هنرمند مورد عالقه اش 

را فقط برای رای جمع کردن تبلیغ کرده است. 
خیر! آقای روحانی همواره نشان داده که اهل عمل بوده و به خاطر همین هم تصنیف های 
شجریان را در زندگی مردم آورده است. به عنوان مثال تصنیف »یادباد آن روزگاران« در هنگام 
تمدید اجاره خانه، تصنیف »این دهان بستی دهانی باز شد« در هنگام برخورد با منتقدان و 
رسانه ها و اکنون نیز معروف ترین تصنیف شجریان یعنی »مرغ سحر« به عمل رسیده است. 
اگر تاکنون فکر می کردید که دولت به هنر شجریان در این تصنیف کم لطفی کرده است 
کافیست یک روز صبح، قبل از طلوع آفتاب به میادین پخش مرغ تنظیم بازار بروید. مردم مرغ  

و کتف و باِل مرغ تنظیم بازار 
را سحر در صف و با ناله ای که 
سر می دهند دریافت می کنند 
و به غوغای روحانی می نگرند.

بر این اساس جایگاه فرهنگ 
و هنر همراه با چرخ اقتصاد و 
چرخ هسته ای و چرخ زندگی 
مردم با هم و در هم می چرخد 
هم  نشده ای  عمل  وعده  و 

روی زمین نمی ماند.

یک گزارش جنایی

محرمانه 
از: معاون اول رئیس جمهور

به: خود رئیس جمهور
پیوست: نیاز شد اضافه کنین

موضوع:
متهم ساعت 5صبح روز جمعه نانچیکو به دست قصد ورود به کشور 
را داشته و پشت درِ کشور ایستاده و هی هل می دهد. از او فشار و 
از ما فشار. وی که زور زدن را بی فایده می بیند تصمیم می گیرد از 
درز های در عبور کند که خوشبختانه با تدبیر ما و تشکیل قرارگاه 
ساماندهی درزگیر، درزگیر گران شده و وی به دلیل حجم زیادش 

نتوانسته از زیر در رد شود. 
ما به تنهایی زور زده و با قرمزشدن های مکرر پوست اجازه ندادیم 

قحطی وارد کشور شود. 
وی طبق اقرارهای اولیه مدعی است ما جرزنی کرده ایم، شستش از 

زیر در رد شده و تقاضای ویدئو چک کرده است.
طبق تحقیقاِت چهره به چهره به عمل آمده ادعاهای وی کذب بوده 
چرا که با تدابیر ما اوالً مردم هنوز زنده اند و می توانند در صف های 
مختلف بایستند. ثانیاً با وجود ایستادن در صف های طوالنی، قوز در 
آورده اما هنوز نفس می کشند. ثالثاً زیر بار سنگین زندگی خم شده 
اما هنوز چهارستون بدن شان سالم است. رابعاً ما هنوز می توانیم 

جوجه بخوریم.

توضیح المسائل السعودیه
- موشی هستم که موقع شلیک موشک های یمنی نمی دانم 

به کدام سوراخ بگریزم. حکمم چیست؟
+ در فرض مذکور باید جاروی ایرانی به دم ببندید. باشد که 

افاقه کند.

- گاوی هستم شیرده، به خر و فیل های آمریکایی هم شیر 
داده ام. حاال که در ایران سال گاو است آیا می شود در مذاکرات 

هسته ای من هم بازی؟
+ ایرانی ها از گاو بازی درآوردن در مذاکره خوش شان نمی آید. 

بنا بر احتیاط واجب باید بروید اسپانیا با ماتادورها مذاکره کنید. 

- قورباغه ای می باشم که به دلیل تغییر حرکت آب، میل به 
نغمه ابوعطا دارم. آیا خواندن من برای ایرانی ها اشکال دارد؟ 

+ اصوال اصل حرف زدن شما محل اشکال است. باید ببندید 
تا ایرانی ها نبسته اند برای تان.

- مورچه ای رو به موت می باشم. حکم اهدای کله پاچه اینجانب 
بعد از فوت چیست؟

+ با توجه به اینکه شما را نمی بینم که جواب بدهم، باید بروید 
با بزرگ ترتان بیایید. 

ایران: نه آقا. این طوری آب مون تو یه جوب نمی ره. ما 
به شما دیگه اعتماد نداریم.

طرف غربی: بابا سخت نگیرید دیگه. شما ایندفعه تو 
نطنز و پارچین هم بتن بریزید ما قول می دیم تحریم ها 

رو دیگه کم کنیم.
ایران: احساس می کنم شما می خوایید ما رو گول 

بزنید. 
طرف غربی: گول چیه بابا. شما انرژی هسته ای تون 
رو بتن کنید ما اصال تضمین می دیم! خوبه؟ پشت 

قرارداد سه تا امضا بزنیم خوبه؟
ایران: دارید دبه در میاریدا. می گم عباس اون خودکار 

جدیداشو نشون تون بده ها!
عربستان: ببخشید من یه سوال بپرسم؟

طرف غربی: بپرس.
عربستان: با انرژی هسته ای میشه ازدواج کرد؟ 

چیز  یه  هسته ای  انرژی  عزیزم.  نه  غربی:  طرف 
اتفاقا  ما  نرید.  طرفش  اصال  نگو.  که  خطرناکیه 
واسه همین داریم با ایرانیا مذاکره می کنیم دیگه. 

ما می گیم انرژی هسته ای شون رو بدن ما به جاش 
تحریمارو برداریم.

عربستان: خوردن چی؟ نمی شه خوردش؟
طرف غربی: نه بابا خیلی هم بد بو هستش.

می زنیم  دور  یه  می ریم  ما  پس  بابا.  ای  عربستان: 
هروقت درباره زن و ازدواج و خوردنی و نوشیدنی با 
کسی خواستید جلسه بذارید ما رو خبر کنید. آهان 

درباره شتر هم جلسه داشتید بگید.

فروغ زال

فرزانه صنیعی

محمدرضا رضایی

#باید

فقط با تو
»گفته زین باغ پر گالبِی گس

یک سعودی که سهم ما کو پس؟«
جان دل، خر که سهم بُرد از باغ
الجرم گاو هم فتد به هوس!!!!

 
آنها که خود مردم ایران بودند

در صحنه اثر گذار و خندان بودند

از صبح به شب در صف مرغ اند کنون

آنها که همه »مرغ سحر« خوان بودند

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

 
دیگر همگی مرغ سحر خوان شده ایماز کله صبح تا به شب توی صفیمشیدای کباب و مرغ بریان شده ایمهر چیز نبودیم کنون آن شده ایم

محمود حسنی مقدس

صامره حبیبی

آل سعود:

#حضور

#مذاکره

ود
سع

ل_
#آ

#آل_سعود

المیانه،  الخاور  اآلمریکیه من  الدوله..  بعد األخراج  - ال! ال! 
األسرائیل نابودون کاّلً و خالص؛ ولی تازه نحن می مونیم و 

ایران که روزکارنا سیاٌه فی األبد.
+ خب حاال برنامه تون بعد از حضور در مذاکرات چیه؟

- تأمین الشیرکاکایو و پنیرالشتر التازه لّصبحانه و ایضاً دوغ 
و الماست المحلّی لّناهار و الّشام.

تأمین  مذاکرات،  در  برای حضور  برنامه تون  تنها  یعنی   +
لبنیات هست؟

- ال! ایضاً اجراء الرقص الشمشیر المحلّی لألوقات الفراغه.. 
المذاکرون.

+ خسته نباشید.

فیروزه کوهیانی

مهدی امام رضایی

می شود )رجوع کنید به کتاب »خودآموز گام به گام 
انتخابات« از همین ناشر( 

۴. در مذاکره از اره برقی استفاده نمی شود. )عبارت »اره 
بده تیشه بگیر« صرفا یک اصطالح است(

5. مذاکره نیازی به تماشاچی ندارد. همچنین حین 
مذاکره خوراکی داده نمی شود.

6. حضور در مذاکره با پرداخت پول امکان پذیر نیست . 
همه جا سازمان ملل نیست که!

۷. )مهم( موضوع مذاکره باید به شرکت کنندگان در 
مذاکره مربوط باشد.

محمد کوره پز

بخشی از مشروح مذاکرات برجامی با حضور عربستان

رضا عیوضی

جهانگیری: دیپلماسی قوی داریم؛ 
گشایش های اقتصادی را در پیش 
داریم؛ افتخار نیست ملت در صف

مرغ باشند - جراید

ساعت خواب 
بکن آغاز کاَرت را اساسی

اگر داری به سر هوش و حواسی
گمانم دیده ای کابوس رفتن

نداری هیچ از دستش خالصی
به لطفت در دل تنگ برادر

نمانده آرزوی اختالسی
فک و فامیل هم شد نان شان چرب

و خیلی گنده تر با هر تماسی
یکی سلطان موز است و یکی... بوووووق..

بدون هیچ هولی و هراسی
صف مرغت عجب دارد گشایش 

گرفتی جایزه در صف شناسی
عبای شیخ تان ایتالیایی

چقدر آقای دولت باکالسی
بنازم اقتصاد محشرت را

نیامد گیر ملت یک پاپاسی
رسیده موعد پایان خدمت

تو رفتی در نخ کار سیاسی 
کجای کاری آقا؟! ساعت خواب

ندارد ارزشی این دیپلماسی

قحط الرجال  قحطی ایران را فرا گرفته بود - جرایدآخوندی: اگر ما نبودیم
رفع تبعیض هاست معیارممن رساندم خیار را تا موزبس که دستان بی نمک دارم این وسط سیبل منتقد شده امزخمی انتحار و پیکارمآمدم من به جنگ قحطی هااز ریا گرچه سخت بیزارمفاش گویَم زِ ِسّر اَفکارَم

 تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ و وضعیت توزیع مرغ در میادین!

سر هر تپه بوووق می کارم!نیتم رونق کشاورزیستجای هر اطعمه زمین خوارممی دهم من به نفس خود سختیعاشق سادگی بسیارمساده کردم تم غذاتان را

یار دیرینه دوستت دارمسرکیفی عزیز؟ جان دلمبازی نو برات می آرمکار؛ پر! خانه؛ پر! جوانی؛ پر!چوب را کرده اند در کارم عده ای بی سواد غر زده اند

زهرا آراسته نیا

فصل سوم سریال گاندو پس از 
انتخابات ریاست جمهوری 
پخش خواهد شد - جراید

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

از بر
هرچند سند، چینی و ایرانی بود
 اما برکاتش آنچه می دانی بود

آن کس که صحیفه امام از بر شد
گلشیفته خانِم فراهانی بود

گلی
دیدیم که واعظی بنام است ُگلی
شاگرد مراجع عظام است ُگلی!

چندی ست که او به درِس خارج رفته
پس اِنِد صحیفه امام است ُگلی

مقلد
دیوانه و ساده لوح و خامید همه

دنبال خریت عوامید همه
دیروز که با نظام دشمن بودید

امروز مقلد امامید همه؟!

مصطفی صاحبی

سید محمدجواد طاهری

گلشیفته فراهانی به خاطر مخالفت با قرارداد 
همکاری ایران و چین به صحیفه امام خمینی )ره( 
استناد کرد! - جراید

مرغ سحر


