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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

معترضم
اعزامی به برلین 

یک لشکر آواره به برلین بفرستید
مرد و زن بیچاره و مسکین بفرستید 
با کامیون و مترو، اتوبوس و سواری
با وانت و مزدای دو کابین بفرستید
با یاری هر دولت مستعمره غرب
یا با کمک دولت پوتین، بفرستید
دنبال فراوانی جمعیت شهرید؟

یک لشکر تزیین شده از چین بفرستید
هر کس که نپیوست به آشوب، به پی ویش

صد فحش وقیحانه سنگین بفرستید
چون اردوی مفتی است جوانان فشل را 

از نسترن و آرش و افشین بفرستید
یک وقت نیفتند ز پا لشکر دودی؟
نوشابه آلوده به مرفین بفرستید!

در رفته مچ پیر نری،  قبل فراخوان
او را دو سه روزی سر تمرین بفرستید
تا گرم شود مجلس شان با اثری شاد

ساسی - نجفی )از نوع شاهین( بفرستید
با پرچم احوازی و همجنس گرایی
پیغام به استاد شیاطین بفرستید
نفرین شدگانند که پابند شمایند 

هر چه دل تان خواسته نفرین، بفرستید
ای اهل خدا، مشکل اینها همه دین است

در پاکتی از نور خدا دین بفرستید

پا تو کفش بابا
او هدایت می کند هر چیز را

اغتشاش ُخرده و ناچیز را
سطح های شیب دار و ُسرُسره

روسری و شال های لیز را
ُشل حجابی را حمایت می کند

دوست می دارد نگاه هیز را
پای در کفش پدر جا داده و

کاخ پنداریده آن دهلیز را
در بهار جان تنش چاییده است

می خورد هی قرص اسمارتیز را
کودتا ها را حمایت می کند

تا بگیرد صندلی و میز را

از این وره یا به اون وره؟
به  پاسخ  در  خبری  نشست  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
پرسشی درباره کودتای ۲۸ مرداد، ضمن پاسخ ندادن، 
ایران هم اکنون به یاری سبز  گفت: معترضان بی دفاع 
انقالب  تنهایی  خودشان  اگر  و  نیازمندند  خارجی ها 
با  کنند،  نگاه  ماست  عوامل خارجی هم مثل  و  کنند 

آنها قهر می کنیم.
وی افزود: حتی شاید تا روز قیامت!

او سپس بی توجه به سوال گفت: بعضی آدم های ِدمده 
می گویند نباید در کشور دخالت خارجی باشد. اما مگر 
دنیا چند روزه؟ اینکه همه دور هم در کشور حکومت 
کنیم بهتر است یا اینکه هیچ کدام هیچ پخی نشویم؟ 
مثال آزادی عقیده را در میان معترضان برلین ببینید. 
اصال چه عیبی دارد کنار پرچم شیر و خورشید برای 
تنوع، چندصد تا پرچم دیگر هم باشد؟ تازه شم من که 
تنها نمی توانم مملکت را اداره کنم؛ آمدیم و پس فردا 

مامان ُمرد.
داشت:  ابراز  کودتا  به  اشاره  عدم  با  ادامه  در  پهلوی 
۲۸ مرداد هم در واقع روزی است که از نیمه ماه که 
به آخرش نزدیک شده، در واقع دو روز به اولش رفته 
به  بدید  اجازه  نوعی...  به  وارونه کنیم،  اگر  رو  نیمه  و 

فرانسه توضیح بدم.
شاهزاده در پایان با اکراه گفت: باشه اصن! حاال یکی 
دستش خورده یه کودتایی شده. از قدیم گفتن آمریکا و 
انگلیس کودتا کنند، ابلهان باور کنند! اصال مگر کودتا از 
پایین به باال نیست؟ نیست؟ چپ به راست؟ منتهی الیه 
شمال شرق ضلع جنوبی به غرب؟ عه، آقا، اصال مامان 
از ترس اینکه تو روحیه ام اثر منفی بذاره، قضیه شو برام 

تعریف نکرده به خدا!

خانه از پای بست شد ویران
من در اندیشه تم ایوان!

گرچه آتش بیار معرکه ام
هیزمی نیست بهر آتش مان

هی برای تو نسخه می پیچیم
خود گرفتار درد بی درمان

ته چاهم ولی شبیه لیدر
می دهم راه را ز چاه نشان

الجرم از سر شکم سیری
بیقرارم برای لقمه   نان

بس که در نقش خود فرو رفتم
یکهو گفتم که: زنده باد ایران... 

زمســـتان ســـــرد

بایکوت خبری اعتراضات فرانسه و پوشش 
حداکثری ایران

بغای خواهغم، خواهغت 
خواهغامون

آغامتغین* کشوغ دنیاست، فغانس
مهد ادب و کالس باالست فغانس

باتوم که نه! خوغاک آشوبگغش
نون بغبغی و کغه مغباست فغانس

*آرام ترین
ـ ـــــــــــــــــ

با گاز اشک آور که در دست پلیس است
می آید اشک شوق و چشم خلق خیس است

دورهمی دارند ملت در خیابان... 
اخبار دنیا دست مشتی کاسه لیس است!

ــــــــــــــــــ

با چوب و شوکر به شصت حالت بزنید
با کل توان و زور و قدرت بزنید

ما مهد تمدنیم پس سعی کنید
با خنده و در اوج اصالت بزنید

ــــــــــــــــــ

»ایرانیان اسیرند« این جمله تیتر باشه
هشتگ بزن که سرکوب با کلت و با کالشه

باید بمونه ایران در زیر ذره بینا
شورش توی اروپا، یا نیست یا یواشه

چیستان
آن چیست که چیستان است، چاره غرب است ولی 

جنگ نیست، سوخت زمستان است ولی نفت نیست، 
بویش فراوان است ولی عطر نیست، محصول دام است 

ولی پشم نیست؟

به یک پیرزن مجرب با ویزای فرانسه جهت برگزاری 
بدون  کرسی  ساخت  موضوع  با  آموزشی  کنفرانس 

سوخت فسیلی نیازمندیم. 
آموزشگاه بین المللی باغ نشینان متمدن

به صد جین پتوی پلنگی در حد نو جهت اعزام فوری 
به ادارات فرانسه جهت استفاده کارمندان نیازمندیم.

گروه خیریه پناه یخ زدگان

در  ذکر شیخ الملولی
علیه الرحمه 

بازاری  از  مریدان  با  شیخ  روزی  است  نقل 
می گریست.  که  دید  را  پسرکی  می گذشت. 
گفت: »از چه می گریی؟« گفت:»کودکان جامه 
دارند و من ندارم« ناگاه شیخ احوالش دگرگون 
گشت. مریدان وی را بگفتند: »یا شیخ ما کفایت 
»اظهار  بگفت:  شیخ  جامه«.  از  را  وی  کنیم 
ملولی، ما را کفایت است و عمل،  مارا شقاوت« 
مریدان چون این سخن بشنیدند، چونان اسپند 
برای شیخ دود کردند که عن قریب بود به جرم 

اغتشاش در بازار بگیرندشان.
چون جلوتر رفتند دیدند که بانگ »هلپ می« 
را  رنجوری  فربهی،  که  بنگریستند  برآمد. 
مریدان  شد.  زردروی  شیخ  می کند.  آسفالت 
گفتند یا شیخ اجازتی بده تا رنجور را بهلیم. 
شیخ بازگفت »هالندن از فروع باشد، اصل بر 

اظهار ملولی است.« 
اندکی جلوتر مستی دیدند که اسباب پیرزنی 
ربوده بود، مریدی قدم تند کرد که مست را 
بازگفت: »چو من ز بی  سرکه بخوراند. شیخ 
بدان  همین«.  و  باش  ملول  جهان  در  عملی 
هر رنجی بر خلق فرود آید، یقینا فرجش در 
اظهار ملولی ماست.گویند مست تا این بشنید 
سبو بشکست و خمر بریخت و گفت: »اکنون 
بر  بدیدم همت گمارم  از شیخ  این عمل  که 
تاسیس سازمانی ملول نام، که جملگی خلق 

در آن اظهار ملولی کنند«. 
و  مشرق  به  ملول  سازمان  آوازه  گویند چون 
ممبرشیپ  خلق  جملگی  رسید  زمین  مغرب 
آن شدند، تا آنجا که بر اثر اختالف زبانی به 
سازمان ملل تغییر نام یافت. گویند این واقعه 

در سنه 1945 اتفاق افتاد.

زهرا محبی

منصور سمائی

محمد عظامی

ریحانه یوسفی

بیا تا گل برافشانیم و هی در منقل اندازیم
بریم برلین و یه دودی بدیم و خویش برسازیم

برو پرچم بیار تا ۶۰ طرح نو دراندازیم
آهای ال جی بی تی! چندش! خفه شو! ما براندازیم!

ابوالقاسم سیفی

امیر یزدی قزوینی

مجازی هشتکش دائم به  راه است
اگر چه فیک اما رو به راه است

براندازان برلین پس کجایید؟
که آمار حقیقی افتضاح است

طاهره ابراهیم نژاد

مرضیه سادات آل ایوب
فرشته پناهیش

نصایحی برای براندازان
چند روز پیش براندازان خدوم جمهوری اسالمی تجمعی در برلین 
برگزار کردند که در نوع خودش تجمع خوبی بود. البته منظورمان 
از »در نوع خودش« همین نوع تجمع های زورکی براندازان است 
که خب توقع زیادی ازشان نمی شود داشت. ولی ما در ادامه چند 
نصیحت دلسوزانه به این عزیزان می کنیم که من بعد سوتی های 
کارشان کمتر شود. باالخره بعد از چهل  وخرده ای سال براندازی 

بعضی چیزها زشت است. 

1. یک چیزی شنیده اید که رژیم توی راهپیمایی ها ساندیس پخش می کند، گفتید ما هم ساندویچ بدهیم پوزشان 
را بزنیم؟ رژیم که نمی آید شب قبل از راهپیمایی شماره حساب اعالم کند تا ملت نفری پنج هزار تومان پول 
بریزند و فردایش بروند با ارائه فیش واریز ساندیس شان را بگیرند . شما که االن کارتان دست تجمع کننده ها گیر 
است و الزم شان دارید دیگر پول آن ساندویچ و آب معدنی را پیش پیش ازشان نگیرید خوش انصاف ها! یا الاقل 
بگویید کرایه اتوبوس را مهمان باشند. بعدش هم با آن پولی که بابت یک ساندویچ زپرتی می گیرید می شود 

رفت یک پرس چلوکباب با گوجه اضافه خورد. فکر نکنید کسی حواسش نیست.

۲. شما که فقط مانده از قبایل اسکیموی نوار قطبی شمال، آدم برای تجمع بیاورید، باید منوی خوراکی های تان 
متنوع تر باشد و با یک ساندویچ سر و تهش را جمع نکنید. مثال آفریقایی ها  این میوه های استوایی را دوست دارند، 
کره ای ها از حلزون و جک و جانور خوش شان می آید، حتی به نظرم یک خرده گوشت خام نهنگ هم دم دست داشته باشید. 
آمدیم و یک وقت چهارتا اسکیمو هم توی جمعیت بودند، طفلکی ها شکم گشنه از تجمع برنگردند. پولش را می گیرید دیگر!

۳. به بعضی از گروه هایی که خیلی تابلو هستند بگویید باالغیرتا پرچم نیاورند. پرچم شان توی عکس ها سوژه می شود و بعد 
رسانه های رژیم برای تان دست می گیرند. این گروه ها بهتر است یک جور دیگری موجودیت شان را اعالم کنند. مثال گروهک 
تروریستی االحوازیه به جای آوردن پرچم، زیر لباس شان اسلحه ای چیزی قایم کنند و در پایان تجمع ده بیست نفر را به 
رگبار ببندند یا بمب و نارنجکی زیر پای جمعیت ول بدهند. خیطی اش کمتر است. ولی دقت کنید پرچم اسرائیل حتما باشد. 
خاطره می شود. پانزده بیست سال دیگر خدا می داند چقدر از این تجمع ها برپا بشود و آنها نباشند! همین عکس هاست که از 

آدم می ماند. آن وقت عکس ها را نگاه می کنید و می گویید یادش بخیر آن زمان ها اسرائیل هنوز وجود داشت. 

4. قوانین طرح شده برای تجمع خیلی سخت است. ملت آشغال که نباید بریزند، فحش و فضیحت هم نباید بدهند، فقط مانده 
بود بنویسید شب قبلش مسواک بزنند و انگشت در دماغ شان نکنند. )البته این که در قوانین خاطرنشان نکرده اید دستشویی 
کردن در مال عام حین تجمع ممنوع است خودش پیشرفت بزرگی محسوب می شود، هرچند تجمعی که به همجنس بازان 
تریبون می دهد، با قضیه ای در حد دستشویی کردن جلوی چشم ملت حتما مسأله ای ندارد!( ولی خداییش انقدر سخت 
نگیرید. پلیس اروپا هم که برعکس پلیس ایران خیلی مهربان است. من شنیده ام توی اروپا وقتی تجمع می شود پلیس ها 
می آیند می گویند تو را به خدا یکی بزنید توی گوش ما، اینجوری ما معذبیم. چند تا چیز که در تجمع آزاد است - هرچند 

بدیهی باشد- در آیین نامه قید کنید مردم تشویق شوند. مثال استعمال کوکائین، یا همان مورد دستشویی که ذکر کردیم. 

فرزانه صنیعی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

برلین دوباره قبله اهل دغل شده
جایی برای محفل ضرب االجل شده 

یک مشت بوق جمع شدند از حوالی اش
این باغ ِوحش آخور کور و کچل شده

پذیرایی که خیلی مختصر بود
ز هر قشری چالق و کور و کر بود

اگر چه متحد بودیم اما... 
دو  صد پرچم برای صد نفر بود

برانداز خیابان های برلین
یکی کنج قفس یا توی کابین

شبیه گیمری که تازه فهمید
نکرده سیو، تنها کرده تمرین

سی
سن اوی

ح

مرضیه قاسمعلی

علی اکبر مدرسی زاده

فیفا به ایرانی ها خوش آمد گفت
پایانی بر شایعات عدم حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی

محمود حسنی مقدس

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

با جلیقه شعار می دادم
که به صرف کتک شدم مهمان! 


