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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

مالقات با مقامات در پنج قدم 
حتما شما هم با حسرت مالقات مقامات کشورهای اروپایی، 
دست و پنجه نرم کرده اید. ما در این مقاله راه حل این حسرت 
همیشگی زندگی بشر را در پنج قدم به شما آموزش می دهیم.

1( هیچ کاره بودن خود را مانع ندانید
از هیچ کاره بودن خود ناراحت نباشید. ارزش شما به تخصص 
و اطالعات شماست ولی اصال ارزش داشتن که مالک نیست 
و فقط باید بتوانید حرف بزنید که آن را هم طبیعتا...بی خیال؛ 

بروید به قدم بعدی.
۲( جادوگری را یاد بگیرید

اسم جادوگری ممکن است ترسناک باشد اما باید بدانید 
مثل  تیمی  همین که  نیست.  سخت  اصال  آن،  آموختن 
بایرن مونیخ بعد سال ها بفهمد شما جزو بدترین خریدهای 

تاریخش بودید، یعنی سحر و جادوی تان حرف ندارد. 
3( لگد بزنید

 از تخصص خود استفاده کرده و لگد بزنید. در این کار خود 
را محدود نکنید. تمام کائنات می توانند عرصه لگدپراکنی شما 
باشند؛ مگر اینکه از جیب های شان صدای جرینگ جرینگ 
سکه  بیاید. دینگ دینگ پیامک واریز وجه هم قبول است. 

 لگدهای ریِز کوچولو از زیر پتو را دست کم نگیرید. 
4( از وانمود کردن نترسید

مثال  بگویید.  آینه  را جلوی  کبیر  روز جمالت کورش  هر 
»بگویید تو مشهور هستی، پس هستی«،»بگویید تو بخواب، 
بلورینت!«  بیدارند«،»بگویید قربون دست و پای  که همه 
اهمیتی ندارد این جمالت واقعا از کورش باشند؛ مهم فقط 

این است که کامال باور داشته باشید که هستند.
توجه داشته باشید که گفتن »بگویید« الزم نیست. 

5( خودتان را لوس کنید
وانمود کنید برای مردم خیلی فداکاری کرده اید و هیچ کس قدر این همه فداکاری شما را نمی داند. مثال می توانید 
روی مواردی مثل پلمب شدن امالک تان در راه اهداف انقالب یا ریختن پول های میلیونی در حلقوم اداره برق، مانور 
دهید؛ حتی اگر قبال از ویال تا کفی دمپایی دستشویی تان را فروخته باشید. البته اگر در ویالی تان استخر و وسایل برقی 

پرمصرف دارید، روی دومی کمتر مانور دهید.
در پایان، برای خرید بسته آموزش زبان آلمانی، کلمه »طبیعتا« را به شماره ۲۹، دو تا ۸ ارسال نمایید.

مصوبات شلم شوربایی
در انگلیس

همزمان با اعتصاب سراسری در انگلیس تمام 
اعتصاب رزرو شد. در  برای  تقویم  روزهای 
همین راستا شورایی متشکل از سازمان های 
»بهداشت، پست و حمل و نقل« مصوبات 
خود را  قبل از اعتصاب خود شورا به شرح 

زیر اعالم کرد. 
- کلیه بیماری ها از سرماخوردگی گرفته تا 
بند  به مویی  نخاع که  تصادفات )جز قطع 
باشد(، سوختگی ها )جز سوختگی در حدی 
احتمال  و  شده  فسیلی  سوخت  شبیه  که 
وجود  زمستان  برای سوخت  فرد  به  حمله 
قلبی  و  مغزی  سکته های  تا  باشد(  داشته 
سوسول بازی تلقی شده و به علت اعتصاب 
پرستاران فقط به مشموالن بندهای داخل 

پرانتز خدمات ارائه می گردد.
افرادی که جزو مشموالن داخل پرانتز هستند 
با  آمبوالنس ها،  رانندگان  اعتصاب  علت  به 
بگیرند.  تماس  )ارتش(  جایگزین  نیروهای 
در صورتی که ارتش این افراد را با معترضان 
اشتباه نگیرد، به نزدیک ترین مرکز درمانی 

که تعطیل نشده باشد، می رساند.
»ضمنا مادران بارداری که توسط قابله و در 
خانه وضع حمل کنند، اسم بچه را رایگان 

دریافت می کنند«
تبریک  پستال های  کارت  از  یک  هیچ   -
برفی،  کریسمس، درخت کریسمس، گوی 
بابانوئل زنده و... به علت اعتصاب کارکنان 
پست ارسال نمی گردد. ضمنا تمامی حشرات 
موذی که بعلت تاخیر در ارسال بسته های 
باز  فاسد شدنی بی ادبی کرده و بسته ها را 
کرده  بودند، از هدایای کریسمس  پیشاپیش 
کاغذی حاوی  پیام های  تنها  کردند.  تشکر 
»بوس بوس و قلب« که قابلیت حمل توسط 
پاهای نازک کبوتران نامه بر را داشته باشند، 
ارسال می گردند. در صورتی که کبوتران هم 
اعتصاب کنند، پیام ها را برای اهل و عیال 

می برند، نگران نباشید.
- کلیه وسایل حمل و نقل عمومی از جمله 
سرویس  جز  متروها   اتوبوس ها،  قطارها، 
حمل و نقل سلطنتی ملکه جوان  مرگ شده 
)کالسکه، اسب، فیل و سایر حیوانات حّمال( 
ارائه  به  قادر  سراسری  اعتصابات  علت  به 
سواری نمی باشند. در صورت نیاز به وسیله 
حمل و نقل ابتدا از تعطیلی یا باز بودن محلی 
که قصد دارید به آنجا بروید اطمینان حاصل 

کنید، شاید اصال وسیله الزم نشد.

ِیره ما ِر نخندون!
 صهیونیست ها برای اعتراض به دولت نتانیاهو همزمان که بیرون 
ریخته بودند، خشم خود را هم بیرون ریختند. کارشناسان که کاّلً 
حواس شان به خبرهای مهم جهان بود و توّجهی به اسرائیل نداشتند، 
با وقوع این اتّفاق بسیار خندیدند. آنها معتقدند رژیمی که به یک 
پِخ بند است و هر لحظه ممکن است مثل خاکستر مّیت در دریا 

ریخته شود را چه به این ادا و اصول ها.
»اعتراض  گفت:  جایی  یک  با  گفت وگو  در  کارشناسان  از  یکی 
به دولت و این حرف ها، مال جایی است که قرار باشد سال های 
سال بماند؛ اگرنه اعتراض به دولتی که قرار است نابود شود، آن 
هم توّسط شهروندانی که آن ها هم قرار است نابود شوند، خیلی 

مسخره است خدایی«.
مّربیان شنای اسرائیلی که این روزها سخت مشغول آموزش نحوه 
فرار از طریق دریا به صهیونیست ها هستند نیز، از دیگر معترضان 
بودند. البته این مربّیان به خود شهروندان اعتراض دارند، چرا که 
معتقدند شهروندان اعتراض به دولت را بهانه کرده اند تا از درس 
و استخرشان فرار کنند. یکی از صهیونیست های معترض ضمن 
تأیید ضمنی این موضوع گفت: »آخه آبش خیلی سرده«. مربّیان 
شنای اسرائیلی نیز ضمن تأیید سردی آب استخرها، تأکید کردند 
که »آب دریایی که قرار است در آن شنا کنیم، به مراتب سردتر 

از آب استخر است«.
در حالی که خنده کارشناسان داشت تمام می شد و کم کم می رفتند 
که به خبرهای مهم تر جهان بپردازند، بوگی یعالون یکی از ژنرال های 
صهیونیست معترض به کابینه نتانیاهو گفت که کابینه نتانیاهو فاقد 
مشروعیت اخالقی است و اسرائیل را از مسیر خود منحرف خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند استفاده از ۲ واژه  »مشروعیت« و »اخالقی« 
توّسط یک ژنرال اسرائیلی، قطعاً نشانه مصرف جنس نامرغوب بوده 
و الزم است مقامات اسرائیلی بر کیفیت کار ساقی های صهیونیست 
نظارت داشته باشند. این کارشناسان همچنین اطمینان دادند که 
اسرائیل هرگز از مسیر خود منحرف نخواهد شد و به ته مقصد خود 

که همان نابودی است خواهد رسید.
در ادامه کارشناسان در واکنش به اظهارات ژنرال صهیونیست آن قدر 
خندیدند که دچار جراحاتی شده و  ناچار مرخصی استعالجی گرفتند.

زهرا محبی

محمد عظامی

تو شهر ما به باغ میگن درخُتون
به دسته کالغ میگن کالُغون

بگو ببینم اگه یاد گرفتی...
چی روی هم جمع بشه میشه مکرون؟

ای بسوزد پدر مشغله!

زیاد شدن حجم مشغله   و ازدست  دادن سررشته امور، رخدادی است که شاید صابون 
انسان های عصر حاضر خورده باشد. نتیجه طبیعی چنین  بار به تن تمام  آن حداقل یک 
می شود.  فراموش  ضروری،  هرچند  کارها،  برخی  انجام  گاهی  که  است  این  رخدادی، 
مطمئنم اگر بنده بیایم و از شما بپرسم که در چنین شرایطی، آیا "دیگر حالی به آدم 
می ماند؟!" حتماً پاسخ خواهید داد که "نه وااّل!" و اگر در ادامه بپرسم که آیا "احوالی 
بروز  باِّل!". پس همه هم نظر هستیم که در صورت  "نه  خواهید گفت که  به آدم می ماند؟!" 
چنین شرایطی برای فرد یا گروهی، نه تنها جای سرزنش نیست، بلکه وظیفه حکم می کند با 

یادآوری کارهای فراموش شده، کمک شان کنیم.
از جمعه گذشته به دنبال وقوع یک حادثه تیراندازی در منطقه ای که مختص تبعه های ُکرد 
اعتراضی ُکردها و وقوع تنش میان معترضان و پلیس فرانسه  فرانسه است، شاهد تجمعات 
هستیم. اما گویا برخی از رسانه ها )مانند اینترنشنال، بی بی سی و...( که عالقه خاصی به مخابره 
ایران  اخیر  ناآرامی های  پوشش خبری  برای  فعالیت شان  نمونه  )به  دارند  این چنینی  حوادث 
مراجعه فرمایید(، به دلیل حجم زیاد مشغله و گرفتاری های مختلف زندگی، فراموش 
کرده اند رویه غالب رسانه ای خود را در مورد فرانسه نیز پیاده کنند. به همین دلیل، 
به حکم وظیفه باید به یاری شان بشتابیم و با یادآوری اولویت های کاری شان، مانع 

انحراف رویه شان شویم.

بیدارگری احساسات
پمپاژ  با  باید  نخست  گام  در  بود،  خلوت  سرشان  اگر  مذکور  رسانه های 
بیست و چهارساعته گزارش های مهیج و پخش تصاویر باکیفیت معترضان خون آلود، 
آن دسته از ُکردهایی را که به دلیل بیدارنشدن احساسات، هنوز به خیابان ها نیامده اند، 
تشویق به پیوستن به جمع معترضان می کردند. پس بهتر است دست بجنبانند و 

گام نخست را بردارند.

پلیس باید موز بخورد
باید نیروهای پلیس را که سعی می کنند مانع بزن وبشکن معترضان خشمگین شوند، 
به خشونت، درندگی، نقض حقوق بشر و هر چیز دیگری که بگنجد یا حتی اصاًل 
نگنجد، متهم کنند. چون پلیس به بهانه برقراری امنیت، دارد غلط زیادی می کند 
باید مصرانه  از وظایف رسانه های مذکور است.  این غلط زیادی،  از  و جلوگیری 
یادآور شوند که پلیس در این مواقع فقط باید گوشه خیابان بایستد و موز بخورد.

تنویر افکار با آمار
باال ببرند.  با کمک آمار،  انتقال اخبار را  باید مثل همیشه سرعت  این رسانه ها 
مردم خبر ۳ کشته را ممکن است منتشر نکنند اما خبر ۲00 کشته، خودش 
بر پشِت میگ میگ سوار است. االن فقط مهم این است که به عنوان یک رسانه، 
به  افکار را متوجه این حادثه کنند. حاال آمار آن ۳ کشته هم در آینده حتماً 

۲00 تا می رسد دیگر.
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

نتانیاهو و کابینه جدیدش
اگر یاران غارت بی شمارند

 در اینجا پس چرا ردی ندارند؟! 

گمان دارم که محو و ناپدیدند
و یا اینکه همه، هم را دریدند

به سمت کودکان در واق واق اند
به ظاهر آدم اما چون االغند

آقای جادوگر
جادوگــِر درمــانده با ابلیس خو کن
در ُجستِن تکلیف، با او گفت و گو کن

با آنچه دشمــن در دهانـت می گذارد
ذهن جوانان وطن را شست وشو کن

دنبــال تصویـری پِی تشویــش اذهــان 
مشغول شو از نو دوباره جست وجو کن

تا صاحبانت راضی از دست تو باشند
هر لحظه در قلـب وطن چاقو فرو کن

دستور دشمن را به چشم خویش بگذار
در اوج نامــردی خودت را صرف او کن

خرگوش نه از جیب خود کفتار در کن
مــار خـیـانــت خـــارج از غــاِر َگلو کن

دستی ببر توی ُکـــاله حقه بازی
آقای جادوگر دروغ تازه رو کن

فرزانه صنیعی

پاریس در آشوب و آتش
جنگ و گریز خیابانی پلیس با معترضان خشمگین

حکایت خیراندیشی
جرج ششم

به  انگلستان را حکایت کنند که  از ملوک  یکی 
فکر مردم جهان بود و لشکرش دائم همه جا روان. 

برو ز جرج ششم رسم معرفت آموز
که هیچ ُملک به جور و جفا نمی گیرد

چو گربه باش که موشان زار مفلس را
جز از برای رضای خدا نمی گیرد

مردم  همه  به  من  خیر  اندیشید:  خود  با  روزی 
رسیده است اال ایرانیان، واجب است به آنان نیز 
آخرت  عذاب  از  آنان  دعای  به  مگر  دهم  حالی 
جاخالی دهم. و ایرانیان را به یمن وجود رضاخان 

همه چیز هست:

موبایل و مدرسه و برق و گاز و لوله و کابل
نت سراسری و آیفون و تلسکوپ هابل

رادیوی  جز  فارسی زبان  خارجی  رادیوی  لیکن 
برلین و شوروی در ایران نیست، و آنان به قدر 
من نیکخواه ایرانیان نباشند. پس فرمود تا رادیوی 
فارسی بی بی سی را در سال ۱۹۴0 به راه اندازند و 
از بهر ایرانیان طعام رسانه ای چرب وچیلی بسازند:

اخبار و سخنرانی و تحلیل سیاسی
فاخر چو کلیپی ز تتلو و ز ساسی

بود که  تاریخ سالی بیش نگذشته  از آن  گویند 
و  کرد  خویش  مسخر  را  ایران  انگلیس،  ارتش 
رضاخان را چون مرغ، کیش. و این همه از برکات 

خیراندیشی جرج ششم حاصل آمد.

فاطمه بحرکاظمی

بی شرف گفتی و کردی قصد جاِن آمبوالنس؟
فکر کردی مثل ایران هست دلسوزت فغانس؟!!

چهره ایرانیان را در جهان ترکانده ای!
اصال ایران از براندازان نیاورده ست شانس

طاهره ابراهیم نژاد

احمد رفیعی وردنجانی

ترسیم شفاف آینده
به سرعت چند نفر را تحت عنوان بحث کارشناسی 
دور یک میز جمع کنند - حتی ساقی های پارک 
محله هم قبول است - و آینده  ای روشن را برای 
جبران  برای  است  بهتر  کنند.  ترسیم  معترضان 
مبهم  خیلی  قسمت های  از  ازدست رفته،  زمان 
با  و  بگیرند  بهره  نوستر اداموس  پیش گویی های 
تفسیر آن قسمت ها به پیروزی قطعی معترضان، 

آنها را برای ادامه بزن وبشکن ها تشویق کنند.

بی خیال دنیا
اخبار  از  غیر  دیگری  هر خبر  انتشار  وسوسه  بر   
خبری  اساساً  اینکه  کنند. ضمن  غلبه  اعتراضات، 
هم در دنیا نیست، به  اندازه کافی رسانه غیرحرفه ای 

برای پوشش اخبار سایر نقاط جهان، وجود دارد.

افشای بی کفایتی ها
قطعاً ریشه این اعتراض هم یک بی کفایتی حکومتی 
 است. بی کفایتی ها را قاطعانه افشا کنند و بر لزوم 
از  کنند.  تأکید  بی کفایت،  حکومت  ساقط شدن 
گسترده شان،  فعالیت  قبلی  نوبت  در  چون  طرفی 
نتوانستند ساقط شدن حکومت را دشت کنند و رنگ 
به رخسارشان نمانده، این یکی را حسابی بچسبند تا 

بلکه حال به حال دان شان بیاید.

سمیه قربانی

کردند دهان معترض را سرویس
باتوم زده به کله خلق، پلیس

"تهران" نه! نوشته را بخوان با دقت:
»از اول دی، ساعت هجده، پاریس!«

امانوئل تازگی ها شد نماد اعتدال
معترض ها را پناه است و شدیدا اهل حال

تا قولنج کردهای کشورش را بشکند
می دهد روز و شب آنها را به نرمی مشت و مال

زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!
بیا حرف داداشتو گوش کن

بِشین و گره واکن از کار خود!
گره های ما رو فراموش کن!

علی زارع

نه، حیف نام خر بر روی آنها
نباشد موی خر چون موی آنها 

سگان زرد و داداش شغالند
سیه رو، دائماً همچون زغالند

گمانم گشته ای درگیر افیون 
توهم میزنی از عمر صهیون

به رأس قدرتی و در هوایش؟  
کرال سینه تمرین کن به جایش

ده
ل زا

عی
سما

ن ا
زنی

نا


