
211

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

طنز
پنجشنبه 21 مهر 1401

وطن امروز     شماره 3600

نازنین اسماعیل زاده

علی رضا عبدی

دبیر سرویس نثر:  اعظم سادات موسوی
دبیر سرویس شعر:  صامره حبیبی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

پهپادنامه
۱. پهپاد نبین چه ریزه، بّترک ببین چه تیزه!

۲. پهپاد که دو تا شد، دهن مهن دشمنان تخریب می شه.
۳. جوجه رو آخر کار پهپادها می شمارن .

۴. موش توی سوراخ نمی رفت، تا پهپاد دید با شلوار خیس 
رفت توی سوراخ.

۵. پهپاد رو هر وقت از آب بگیری عمل می کنه.
گزارش بی بی سی۶. پهپادگزیده از پرچم سبز و سفید و قرمز می ترسه.

از وسط بازار
ایران سعی می کنند   در حالی که معترضان مظلوم 
با آتش زدن چند مغازه به هموطنان شان کمک کنند 
پول بیمه بگیرند، خبر پهپادهای ایرانی همچنان در 

صدر اخبار است.
داخلی  عواطف  به  داده  نشان  همیشه  ایران  رژیم 
بی توجه است؛ دختران ایرانی کم مانده موهای شان 

را دوباره با روسری بپوشانند. 
تا  را درآورده  لباسش  در حالی  که در خارج، یکی 
یک  روز  هر  ایران  رژیم  شود،  توجه  او  عواطف  به 
آنها  سر  و  می کند  اضافه  پهپادهایش  به  تکنولوژی 

مثل دختر دم بخت دعواست. 
کارشناسان نظامی دنیا اعتراف کرده اند پهپاد ایرانی 
حتی رادار ناتو را هم سر کار می گذارد و می تواند 8 
عدد موشک با خودش حمل کند. سوال اینجاست اگر 
پهپاد ایرانی ریگی به کفش ندارد چرا انقدر رادارگریز 
است! چیزهای دیگری هم در مورد پهپاد ایرانی گفته 
می شود، مثال؛ خلبان پهپادهای ایرانی با چشم مسلح و 

غیرمسلح دیده نمی شوند و اصال خلبان ندارند.
از  خود  حمایت  اعالم  برای  ایران  معترضان  حامیان 
معترضان شجاع ایرانی، پیامی ارسال کردند تا دوباره در 
کانون توجه قرار گیرند: هر چی می تونید شعله اعتراضات 

رو باال بکشید تا خبر پهپاد رادارگریز بکشه پایین.

ظل السلطان
در نمایشگاه ِایر اند ِاسپیس 

روز چهارشنبه شهر ربیع االول سنه ۱۴0۱ شمسی
امروز صبح علی الطلوع برخاسته به قصد دیدن نمایشگاه »اِیراَند اِسپیس« در ممالک 
فرنگ با کالسکه راه افتادیم. توسل کردیم بلکه خداوند نظری کند و ظل السلطان این 

فرنگیان باشیم.
وارد نمایشگاه که شدیم از طیاره جات مختلف چیده بودند، ماکت طیاره امیر قطر 
چشم مان را گرفت. مطالی کامل بود. به موسیو بکر گفتیم: »ما هم از این ها دل مان 
خواست چند متر بدهیم یک عدد بگیریم؟«راهنمایی مان کرد به اتاقک طیاره جات 
کوچک. برای ما سخنرانی می کند که نامشان پهپاد است. یک مشت طیاره نشان مان 
داده که پشکل االغ عماد الدوله هم درش جا نمی شود، گمان کنم خواست حقیرمان 

کند تا زمین بیشتری بگیرد.

اینجی واس ماس 
کوه ها را گشته ای تا توی غار

 بس تصاویر خفن کردی شکار 
خورده هر کس بر تنش صابون تو

 از تعجب کرده کف بی اختیار
 از همه پهپادهاشان سان ببین

 روی شان بنویس از »قدرت« شعار
 هر که آمد هک کند رمز ترا

 مانده در گل بینوا عین حمار
وای اگر ماسماسکی آید به مرز 

کنده با دست خودش اینجا مزار
 عکس شان را خواستی تا )گر( رو کنی 

 کاش شطرنجی کنی یا تاِر تار!!
 تر شده تنبان شان از هیبتت

 کرده اند از النه موش الفرار
 گر بداند که چه ِکش رفتی از او 

سکته خواهد زد، شود کم کم بخار 
از خیاط خلوتش عکسی بده 

تا بماند در زمانه یادگار! 

بازیگر جهانی
دسته دسته پهپادا

 میرن سمت شیادا
 تا با گوشمالی و داد 

 برن تو فاز ارشاد
هم usa هم موساد

میگن »*shame on us«، ای داد
 از ایران چون ابابیل

 می ریزن رومون سجیل 

پهپاد ایرانی شیر
عشق فرهاد است ایرانیست این 

جمع اضداد است ایرانیست این 
می رسد چون برق و باد از هر طرف

باد باد است باد ایرانیست این 
غم مخور وقتی بریدی از همه

چتر امداد است ایرانیست این 
حاصل سعی و تالش و بومی است

خانه آباد است ایرانیست این 
نیست در بند و نه دل بسته به غیر 

چونکه آزاد است ایرانیست این
نو عروس بخت او در حجله است

تازه داماد است ایرانیست این 
نقل می بارد به فرق دشمنان 

شاخ شمشاد است ایرانیست این  
این که غران است در هر بیشه ای

شیر پهپاد است ایرانیست این 
شاد باش و شادمانی کن وطن

وقت فریاد است ایرانیست این 

فریبا رئیسی

سمیه قربانی

مرضیه قاسمعلی

مرضیه قاسمعلی

محمد صبوریانمحمد عظامی

گر جنگ شود یکهو، جت ها برسند اینجا
نابود شود فی الفور هم ناو و هم جت ها

چون صنعت پهپاد ایران شده طوری که
باید بخرد از ما حتی خود آمریکا

می رود هرقدر باشد الزم و مقدور دور
کرده کارش مردم چشم آبی و موبور بور

آنکه پشت دوربین سیس سوپرمن می گرفت
هست او را مطمئناً آخرین فیگور گور

ت و مال
مش

مردک می گوید بعضی هاشان برای عکاسی است، یه انگشت آقارضا عکاسباشی هم در 
آن جا نمی شود چه برسد به آن همه دم و دستگاه و بساط. نمی دانم خواستند ما را 
خفت دهند یا چه که روی هرکدام یک پرچم ممالک محروسه ما را زده بودند باید 
بدهم عماد الدوله را فلک کنند تا بدون اطالع پول خزانه را برای خرید این قاطرها 
در حلقوم این نامسلمان ها نکند. دست آخر موسیو بکر چیزی  گفت که یقین کردم 
کهولت چهارنعل روی مشاعرش دویده. می گفت کار خود مهندسان ایرانی است 
ما در کل ممالک محروسه یک مهندس بیشتر نداریم که تازه او هم نتوانست 
»مشکل درد عشق« ما را حل کند، اصال معلوم نیست این بی قواره ها را در کدام 
قبرستانی خلق کردند که از نظر شاهی ما دور مانده. باید گوش این اخبارالملک 
رو بپیچانیم که غیر گیس کشی حرمسرا، اخبار دیگر مملکت را هم به سمع ما 
برساند. دیگر نگذاشتیم این موسیو بکر وقت مان را بگیرد فی الفور به آصف الدوله 
تلگراف کردیم برای آنکه سایه مان بیشتر بر سر رعیت باشد یک طیاره فرنگی  

سفارش دهد که مانندش در اقصی بالد عالم نباشد.

قد علم کردی و دنیا ناگزیر
می زند هر دم ز کار تو کهیر

آه پهپادا! بیا و لطف کن
از خصوصی الاقل عکسی نگیر!

جهان اولی های ختم سواد
پز »ما َسریم« و تبار و نژاد

چو همسایه پهپاد را دید گفت:
»چو ایران نباشد تن من مباد«

طاهره ابراهیم نژاد

سید محمد صفایی نویسی

مرضیه سادات آل ایوب

رو هر سجیل یادگار 
نوشته یا ذوالفقار 

تموم شد اون دورانی 
که می دادید جوالنی

  بزن در رو دیگه مرد
 اون ممه رو لولو برد

 میشه از این پس شکار
 هر ذره با این شعار

 هر پهپاد ایرانی
 بازیگر جهانی

* : خاک بر سر ما

فرزانه صنیعی

چرا زمان 
اعلیحضرت

پهپاد نبود؟

پیشرفت  هر  می دانند  همه 
علمی و صنعتی که امروز در 
هر جای دنیا صورت می گیرد، 
از ربات جراح گرفته تا موشک 
ن  ما ز کلنگش  ه پیما  ر قا
اعلیحضرت خورده بود. حتی 
عکسی که تلسکوپ جیمز وب 
از کهکشان گرفته هم مال زمان اعلیحضرت بوده که نگاتیوهایش 
تازه پیدا شده و برده اند ظاهر کرده اند. با این اوصاف عجیب است 
که آن خدابیامرز در راستای ساخت پهپاد کاری نکرده باشد. در 
ادامه توضیح خواهیم داد که چرا تولید پهپاد جزو اولویت های 

اعلیحضرت نبود.
۱( نمی شود سوارش شد: اگر پهپاد جوری بود که به محض وقوع 
هر گونه شلوغی و کودتایی می شد آدم بپرد توی آن و گازش را 
بگیرد به مقصد یک کشور خارجی، حتما شاهنشاه می داد توی 
حیاط قصر خودش خط تولید پهپاد راه بیندازند اما متاسفانه بدون 
سرنشین بودن جزو اشکاالت فنی پهپاد است که تا به حال کسی 

به فکر رفع آن نیفتاده.
۲( شمال کشور را به جنوب وصل نمی کند: این یکی ربطی به 
پهپاد ندارد ولی وصل کردن شمال کشور به جنوب آن، به خودی 
خود مسأله مهمی است، آنقدر که پهلوی اول راه آهن سرتاسری 
را صرفا به همین دلیل ایجاد کرد بدون این که راه آهن مذکور، 
محض نمونه از یکی دو شهر مهم کشور عبور کند . لذا به نظر 
از به دردبخور بودن یا  می رسد پهلوی ها اول هر پروژه ای فارغ 
نبودن آن، دنبال این بوده اند که شمال یک جایی را به جنوب 

آن وصل کنند یا حداقل برعکسش. 
۳( در چمدان جا نمی شود: تولید هر کاالیی باید صرفه اقتصادی 
داشته باشد. وقتی شما چند هزار دالر برای تولید پهپاد هزینه کنید 
و هنگام ترک کشور ناچار شوید آن را بگذارید و بروید تولید آن کاال 
از لحاظ اقتصادی توجیه ندارد. لذا بهتر است تمرکز روی کاالهایی 
مواقع ضرورت  بتوان در  باشد که  یا عتیقه جات  مثل جواهرات 
چندصدتا چمدان از آن ها پر کرد و با خود برد. متاسفانه پهپاد که 
این قدر الکی از آن تعریف می کنند، عالوه بر سایر اشکاالت فوق، 
بدبار هم هست. حیف که اعلیحضرت رفت، می گویند روزهای آخر 

داشت روی پروژه پهپاد تاشو کار می کرد!

 چندی پیش نیویورک تایمز اعتراف کرده بود
 ایران  به یک بازیگر جهانی در صادرات پهپاد

تبدیل شده است


