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 معرفی محصول:
 چشمگیری بطور شادی جنگ ایههبرنام رایاج درخواست که است شده کشیده سمتی به اخیر هایسال در فجردهه جشن مراسمات
 محتواهای که کندمی اقتضا محتوا و اجرا در خاص هاییتحساس دلیل به تبلیغی نوین های برنامه از نوع این. است کرده پیدا افزایش
 :گردد ارائه و تولید مناسبی ای چندرسانه

 موضوع پژوهش
 انقالب یچله تبلیغی جُنگ

 اسالمی نظام دستاوردهای تبیین همراه به انقالبی روحیه تقویت برای حمفرّ و مهیج شادی و نشاط تزریق با مقاومت و امید یروحیه ایجاد
 .سلطه نظام جمله از طاغوتی هر افول رب یاله سنت دادن نشان و

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

8تا  1اسالید شماره   

 تصویر با صوت اهلل اهلل اهلل

 9 شماره اسالید

 شروع با شعری با نام و یاد خدا

 به نام خداوند نار و جنان

 خدای مکان و خدای زمان

 به نام خدایی که او حاکم است

 خدایی که شکرش به ما واجب است

مومنان خداوند یاری گر  

 خداوند بخشنده و مهربان

 خدای من و تو خدای جهان

 و داننده آشکار و نهان

ش نهاده به قلب و زبانستای  

خدای تقاص از همه ظالمان

 11و  11 شماره اسالید

 در صورت تمایل و فراخور شعری راجع به سالم

وارد کالم کنیم عشق را  

 و به هر چهره ای که تبسم داشت

 زندگی در سالم و پاسخ اوست

 در عمل باید عشق ورزیدن

 عابری شاید عاشقی باشد

 تا به هر عاشقی سالم کنیم

 ما به آن چهره احترام کنیم

 عمر را صرف این پیام کنیم

 گفت و گو را بیا تمام کنیم

کنیم پس به هر عابری سالم
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 های مختلفخشاب اضافی برای بخش سالم با سلیقه 

 1خشاب 

 سالااام

 سالمی عاشقانه نثار محضر پر مهرتون

 سالمی به گرمای حرارت محبت الهی

 ثابت الهیهای و به محکمی سنت

 سالم بر یاران

 سالم بر باران

 سالم بر جانان

 مهربانانسالم بر 

 سالم پاکان

 سالم همراهان

 .هاستو به شکر وجود ذی جود که قلب تپنده همه دوستی به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست

 2خشاب 

تمام دلم را یکجا  .دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سالمت کنم .م به گرمای دستت ای دوستمسال .سالم ...دوستان، یاران

 .به نامت کنم
 خواند،می نماید ومی نوازد و به سوی خودمی به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت

فت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خود عطا أبی همتای احدیت که در کمال رو سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات 

 .فرموده است
 .ازان، هم نفسان درود و سالم تان بادهمر

 سالم بر اندیشه توانای تو، سالم بر دستان خالق و سازنده ات، سالم بر تو که خود را باور داری،

 .فشارممی ستایم و دستان پر مهرت رامی تو را سالم بر پای استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده است؛
 3خشاب 

 حقیقت نگار وجود و عدم                           به نام خداوند لوح و قلم                   

 4خشاب 

شما برگزیدگانی که در  ،سازید سرشار از اخالصمی داریم خدمت شما عزیزانی که با دستان مهربانتان مأمنی باش سالم و عرض شاد

 کنید و در صحیفهمی شما خوبانی که انسانیت را تفسیر ،آخرتید شما نازنینانی که سعادتمندان دنیا و ،دهیدمی کالس ایثار درس سخاوت

 .دلهایتان وفاداری و از خود گذشتگی را رقم زده اید
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 را گرامیفشاریم و حضور ارزشمندتان می دستان گرمتان را .سازیدمی را بارورها درودی پر آفرین بر شما که با یاری سبزتان اندیشه

 .داریممی

 اندیشه تان رفیع و مقامتان منیع باد                      اهدافتان پایدار و گامهایتان استوار باد

 5خشاب 

 سالالالم ای نیالالد مالالردان خالالدایی

 چشم انتظالار آفتالاب اسالت ،وطن

 پالا  عشالقید        های شما که جلوه

 ز یالالاری شالالما دلشالالاد گشالالتیم

 ز دستان شالما ایالران مصفاسالت

 مومنالالان را شالالاد گالالردان !خالالدایا

 عزیالالالالالزان دیالالالالالار آشالالالالالنایی

 امیالالد یالالاری سالالبز بهالالار اسالالت

 نکالالو مالالردان و سالالردار بهشالالتید

 بالاله احسالالان شالالما آبالالاد گشالالتیم

 وجالالود پاکتالالان ماننالالد دریاسالالت

از فیضشالالان آبالالاد گالالردانجهالالان 

 #درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر 

 ،امام شهدا و شهدای انقالب اسالمی ؛درود بر روان پا  بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

 .درود و سالم بر مقام معظم رهبری و آرزوی طول عمر با عزت و پربرکت برای آن بزرگوار

 .بادتاب روز و درودی به تجلی ذوالجالل گشته پیروز نثارتان فهای روشن تر از آروی بزرگواران درود و سالمتان باد. سالمی چون

 

 12 شماره اسالید

 امید و نشاط درباره

 امروز دلم میخواد باهاتون درد دل بکنم

میخوام بگم که همه ؛ بگمنمیخوام از رمز و راز ثروت چیزی ؛ زندگی ماشینی صحبت کنمهای نمیخوام از پیچیدگی ؛نمیخوام از گرونی بگم

 ؛میشه امید داشت؛ چی رو میشه آسون گرفت

 .به خدا خدا هست و هست و زنده است

 . ما خدارو داریم

 .همه چیزو به اون بسپری میتونی

 :مغز حرف همه چی رو گفتنها ترمیخوام بگم قدیمی

 گشاید در دیگری ز رحمت                                      گر ایزد ز حکمت ببندد دری

 د.کنیاری میدف متعالی ه امید تنها کلمه ای است که همواره انسان را به بودن و تالش برای رسیدن

 .دانیممساوی می با امید ما انسانها بودنمان را
دم با برکت شامل هر آ عزم و جزم و حرکت با د.باز میکن او مسیر شفا ر ددهد اما درد را قابل تحمل میسازامید دارویی است که شفا نمی

 ود.شی میوارانگیزه و امید
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 .آخرت بهتر و جمع آوری توشه اعمال کنیم به امید انجامزندگی می
 .داریم تا با توسل به اعمالمان انسان خوبی باشیم و امید بینیمرا می مرگ

 نخواهد شد.در تمامی امورات اینگونه ایم که اگر جز این باشیم نتیجه ای جز شکست عایدمان 
 

 13 شماره اسالید

 امید به خدا داشتن حدیثی درباره

 .هر کسی با خدا صمیمی و آشتی نباشه با جهان قهره و همیشه تنهاست

 .به خلق اهلل فدا میشه ،به خاطر خدا ،داشتچرا که عاشق اهلل عاشق مخلوقات اهلل میشه و بدون چشم

 فرماید:می ×صادق امام 

عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِد مِنْ قَلْبِهِ لَمْ  أَحَدُکمْ أَنْ لَا یسْأَلَ رَبَّهُ شَیئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْییأَسْ مِنَ النَّاسِ کلِّهِمْ وَ لَا یکونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّاإِذَا أَرَادَ 

 .یسْأَلِ اللَّهَ شَیئاً إِلَّا أَعْطَاهُ 

و هنگامی که  شما بخواهد که خداوند حاجتش را بر آورد، باید امیدش را از دیگران قطع کند و به غیر خداوند امیدی نداشته باشداگر یکی از 

 شود.می خداوند، این وضع را در قلبش ببیند، آن چه او طلب کند اجابت

 نشاط و شادی یمبانی توحید

 ید انسان است. سالمت انهاین ایمان و نشاط درونی تنها نش منی شاد است وؤهر م

 موارد است:ید فرد به این  مومن یا همان شاد و با انگیزه بودنهای پس ویژگی

 .ندیشدهر رفتنی به ماندنی بی در پس پرده
به بلکه ؛ که سایه است را نبیند و پست و مقام و قدرت یعنی پول و میز ()جهت را ببیند و نه انگشت راها دقت کند نه به سایهها به سرمایه

 و... و پیشرفت ایجاد کردن توسعه رشد، خدمت، عدالت، محبت، مشکل حل کردن، مانندسرمایه دقت کند یعنی به مواردی 
خزانه دارهای او که جهان  به به فردی متعال بی نهایت که بخیل و خسیس و فقیر و ذلیل و ندار و کم دار نیست اعتقاد و اعتماد دارد و نیز

پس  ؛هم اعتقاد و هم اعتماد دارد ^به خداوند عالم و اهل بیت عصمت و طهارت ) .چرخد اعتماد و اعتقاد داردمی ایشان با اشاره

 داند.(می توکل و توسل را جدی ترین باورهای مقوله
معشوق  و نامه خودکار ،عاشق ید فرد و برای معشوق و یا نامه ببیند و نه خالق و مخلوقی )جهان خودکار معشوق است خالقدنیا را تجلی 

 .(انگیز است و محبت کردنی بسیار شور
 .گردد بخاطر تقرب به اهللمی کند و فدای عیال اهللو آشتی است و به هیچ کس ظلم نمی جهان صمیمی پس با همه

 .اندسالمنا همیشه غمگین و تنها هستند پسافراد  اند بقیهغیر از افرادی که موارد باال را در خود نهادینه کرده
هیچگاه  ولیبه در شوند و شادی کاذب بیابند و غم د تا از تنهایی ناندازمی ای دستکاذب و بی فایده سه گانههای مردم به ترفند پس بقیه

 :است تاسه  . ترفندهای کاذب مردمی که موارد باال را ندارندشاد نخواهند شد

 (بودن گدای این اثبات-طول عمرتمام اثبات خود برای مردم در -نیاز به تشکرکردن )همه را از خود راضی -
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 تا تکاثر و تفاخر را فریاد بزند( و بالیدن تا عده ای دورش جمع بشوند ...)خود نمایی و به میز و تیپ و پول و قدرت و برتری جویی-

 گوشی و گوشی و مجازی و مجازی و با هیچکس نجوشیدن و با همه غریب بودن( ،هندز فری در گوش ،)فرار از مردم منزوی شدن-
 

 14 شماره اسالید

 .حب الوطن من االیمان ند:اهگفت چرا که ودن حاکم بشاجهان از جمله کشور خودم پس ما انقالب کردیم که این صفات مومن در همه

 .انقالب یعنی تبدیل غیر خدا محور به خدا محور و

وت پیشه کند و تکریم و فدا شدن و فنا شدن برای کند و دلسوزی و رحم و مر محبتبه آنها و  معشوق ببیند افراد دیگر را نامهتا هر کس 

اند نیامده است و انقالبی عمل نکرده آنجا انقالب هنوزیقین کنیم  است نبوده این اوصاف جاکهر در عیال اهلل در راه اهلل را هدف قرار دهد. 

دولت -نظام اسالمی -)انقالب اسالمی .و جهانی شود ایدبی انقالب در همه جا کنیم کهمی تالشهمه با هم اما شدیدا امید داریم و 

 ان شاء اهلل( -اسالمی تمدن –اسالمی  جامعه -اسالمی

 

 15 شماره اسالید

 ، رشد و عدالت در جهانآرامش ،توحید برای پاکی، شادی سنگر حفظشعر 

 رفتن به جهاد نفس راهی است بزرگ

 مالالا بالالر سالالر پسالالت انقالبالالیم اکنالالون

 از جبهه گریختن گناهی است بالزرگ

گخفتن سر پست اشتباهی است بالزر

 11 شماره اسالید

 عمار داره این شهر فیلم حماسی نماهنگپخش 

 

 11 شماره اسالید

 

 .استجمهوری اسالمی ریل گذاری و جاده کشی به سمت توحید و والیت 

 ، همیشه هشیار استو خط نگهدار کنند اما مسیر به سمت آفتاب شرقی استمی شیطنتو مهماندارها ها شاگرد شوفر شوفرها و گاهیاز هر 

 و حکیم و آگاه.

 

 18 شماره اسالید

  :بازی شمارش تند تند بدون نفس گرفتن

 !هر کس بیشتر بشمره برنده است

 .بشمارند تند تند با ید نفس .که توانستند از ید تا چهل و تا هر چقدر

05...05...74900 
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 .است فراد در مقاومت در نفستوانایی اتمرین و  برای انتقال مفهوم چهل سالگی انقالب این

 
 19 شماره اسالید

 :دخالت استند آپ کمدی کوتاه

 .ما انقالب کردیم که مستقل باشیم

 .ن بودااستقالل آزادی جمهوری اسالمی شعار و شعورم

هی  حاال مستقل بشه. ناخودش سابقش نوکر بود و مهره کشوری که شاهان سر سپرده دببینن دچشم نداشتناینقدر اما بعضی کشورها، 

 اند!هنداولی کور خو گذارنچرخ این انقالب بالت که چوب الی دخالت دخ

 !اصال دخالت که چه عرض کنم

 دخالت میکنن که بایستی بهشون بگیم:ها زندگی مسلمونا و ایرانی یتو راونقد هااین آمریکایی !عجیبه

 م! خخخیکنمی دخالتتون زندگی یم که توهیخوامی معذرت حضرت واالی قالبی! ما

 !اصال قانون خدا اینه .شنمی کله پاحضرت واالهای قالبی چجوری دیدیم که سریال بانوی عمارت  یالبته تو

 

 21 شماره اسالید

 غیر زبلهای استند آپ کمدی ملوان

 .گرچه خب ما هم بلدیم دمشون رو قیچی کنیم

 ایران شدن چه اتفاقی افتاد؟های زبل آمریکایی وقتی اومدن نزدید جزیره فارسی و وارد آب غیر یادتونه ملوانای
 تونه بگه چی شد؟می کی

 !مثل ماهی و میگو صید کردن - که فقط چند سانت داخل آب ما شده بودند-رو ها نیروی دریایی سپاه اونهای آفرین! بچه
 !یه دست به افتخارشون بزنید

 ؟!ت خواهی و گریه هاشون رو هم که همه یادشونهمعذر فیلم
 .ش اضافه کردهنچیز دیگه به تجهیزات سربازا دبه بعد، وزرات جنگ آمریکا یمیگن از اون تاریخ 
 اگه گفتید چی؟
 تفنگ جدید؟

 .نه
 اس؟ پی جی
 .نه

 جلیقه ضد گلوله؟
 .نه
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 کپسول اکسیژن؟
 .نه

 اگه گفتید چی اضافه کردن؟
 آفرین! پوشد!

 .به افتخار نیروی دریایی سپاه دوباره دست بزنید

 25تا  21 شماره اسالید

 .وگبکلمات را های بازی تعداد نقطه

 749 ...در سه ثانیه بگو چند نقطه دارد

و خوب است ساده و جذاب هر کدام خیلی خیلی کوتاه و صمیمی  رموز موفقیت و رشد با چندین کلمه که با حرف )ت( آغاز شده است

 توضیح داده شود:

 70 -هاتشکر و قدردانی از داشته
 79 -تربیت و تهذیب

 9 -وجودی توسعه
 9 -تحمل و صبر

 70 -تغافل و چشم پوشی
 6-تکاثر ممنوع
 0 -تفاخر هرگز

 0 -تنوع طلبی اصال
 6 -توقع از خود
 9 -تسلط مبرم
 77 -تدبر و تحقیق

 75 -تمرکز بر باطل ستیزی
 8 -تقسیم بندی امور
 71 -تمشیت تقدیرات

 6 -وافر تالش
 75 -تدبیر و برنامه ریزی
 75 -تشکیالتی عمل کردن

 0 -تداوم در توسل
 0 -تقوای هر لحظه
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 4 -توکل و دعا
 8 -توجه به نیازها

 1 -تفاهم و تاب آوردن
 1 -و تعقل تفکر
 8 -گیری هدفمندتصمیم

 6 -و احترام تکریم
 6 -تعلیم و تعلم
 1 -تبسم و نشاط

 77 -تحر  و پویایی فکری و جسمی
 0 -اسالمی بین تمدن

 0 -تهاجم را بفهم
 3 -افراط و تفریط تعادل و دوری از
 0 -توبه و ترحم

 

 21 شماره اسالید

 ...اندازی وکوتاه راجع به برهای استند آپ

 .سایش هم بیاد آرامش نمیادآولی برخی نمیخوان بفهمن که با نگاه مادی  راه روشن رشد و عدالت معلومه

 کنن.می حیوانی و شهوانی حساب کتاب غریزی و ،مادی هی همه چیز رو

 .کنم شما آمین بگیدمی بیارید باال من دعا ها رادستاول همه با هم 
 .رهبیار باال بیار باال آفرین! بیار باال جای دوری نمی

 !شفا بده... الهی آمین اهمه بیماران روحی روانی ر ،پروردگارا ،خدایا

 !مدیکم بخنه اما خدایا این براندازا رو شفا نده بذار ی
کشور ما بره باال! یعنی طرف فلسفه خلقتش این بوده که مردم رو  یاین براندازا رو آفریده که سرانه تفریح و شادی توفکر کنم خدا اصال 

 .ون شاد شهشروحیه کم بخندونه 

تو خا  اندازم نیستی چه  داداچ!« براندازم!»ه طرف با زیرشلواری مامان دوز خوابیده زیر لحاف، بعد تو فضای مجازی پست گذاشته نوشت

 !برسه به برانداز

 21 شماره اسالید

 استند آپ کمدی برانداز خاک انداز خاک انداز برانداز

 .اصال خیلی بد زمونه ای شده واقعا
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گفتی صدتا برانداز از می یه برانداز !بازار یه اعتباری داشتن یتو ؛یه ابهتی داشتن ؛نی داشتنأیه ش ...اندازها.. ببخشید بر.خا  اندازهاقدیما 

 .زد بیرونمی بغلش

داخل منتظر بودن  در بعضیابعد  هفته بعد نظام جمهوری اسالمی براندازی میشه گفت: شنبهمی مثال همون اوایل یکیشون میومد تو ماهواره

 .هفته بعد برسه ببینن شنبه چه اتفاقی قراره بیفته
بستن واسه شنبه رفتن چمدوناشون رو میمی شدمی حرف این یارو واقعا باورشون یمنافقین روا و گروهد هضد انقالب ،ا به کنارهحاال این

 !شد میدیدن اتفاقی نیفتادمی ولی هفته بعد که خریدن که برگردن ایرانمی بلیت هواپیما
 !افتادشد ولی بازم اتفاقی نمیمی بعد شنبه هفته بعد. نه من منظورم شنبه هفته بعد بود :گفتمی بعد دوباره یارو میومد تو ماهواره

شرکت در  درشد مردم می انتخابات که. نه قراره تو انتخابات آینده، مردم شرکت نکنن اینطوری به نظام ضربه بزنن :گفتمی بعد طرف

 !زدن و همه میومدنمی انتخابات رکورد بیشترین شرکت رو
برق جمهوری اسالمی  ،هم اتوهاشون رو بزنن به برق ر قراره همه مردم ایران باتی 95روز  :گفتمی ماهواره یبعد طرف دوباره میومد تو

 !نظام عوض بشه ،بره

آب های آبان قراره همه براندازای کشور برن دستشویی شیلنگ آب رو باز کنن بعد از وسط تا کنن به لوله 79 :گفتمی شد میومدتیر می 95

 !جمهوری اسالمی رو سیل ببره و آب پشت سدهای جمهوری اسالمی جمع بشه سد بشکنه ،فشار بیاد
 !دادمی یعنی اعتماد به نفس براندازای جمهوری اسالمی رو کاکتوس داشت سالی دوباره هلو

 کردیم.می ن داشتیم جای زعفران صادرشرو شلغم داشت اآل اعتماد به نفس اینا

 )باطل نابود شدنی است(.  بری پایین بیای حق ماندنی است و زهق الباطلللمتقین یعنی باال ةعمو والعاقب

 علی علی

 !یه دست با افتخار به افتخار خودتون

 28 شماره اسالید

 :البته اینم بگما

 !براندازیه یاالن نون تو

البته باید این تیکه شو عربی . براندازی کنمخوام ایران رو می یعنی شما فقط کافیه از کشور خارج بشی، بعد یه زنگ بزنی عربستان بگی من

 !نا براندازأمثال بگی ؛ بگی
 .همینجوری دالره که میریزن به پات تازه دعاتم میکنن

 .بعد میتونی برگردی اون پولو بزنی به یه زخمی

 .انقدر که اسکل ان این سعودیا

 29 شماره اسالید

 کنه انبارمی گرده دنبال غذا، غذا جمعمی رهمی تمام سال .یه پرنده کم حافظه ست خدااسکل بنده  که دونیدمی! البته بازم دم اسکل گرم

 !رو کجا قایم کرده ره غذاهامی شه یادشمی ولی خب بنده خدا زمستون که کنه واسه زمستونشمی
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 .گیرنمی این سعودیا از یکی اسکل تر از خودشون دارن خط

 کردن؟می کار شدن چیمی دونید اگه پرندهمی سعودیا

 دادن اسکل براشون قایم کنه...می به احتمال زیاد غذاهاشونو

 انبل - دنگل –شنقل -توضیح راجع به اسکل 

 
 31و  31 شماره اسالید

 خوانندگی پاپ خوانی با افه مسابقه

 !خود افه هم امتیاز داره

 .داور جمعیت حاضر است

 .استهر کدام محکم تر تشویق شدند آن خواننده برنده 

توان می نهگروبخوانند مربی و مجری  مدافع حرمی و مجاز داشتند با مدیریت حساب شده ،امام زمانی ،مناجاتی ،اگر خودشان شعر حماسی

 ند.امختلف خوهای این شعر را به سبد

 وقتالالالی تالالالو آمالالالدی

 از آسالالالمان گریخالالالت

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 سالالالالرخ هایگلبوتالالالاله

 بالالا یالالاد هالالر شالالهید

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 وقتالالالی تالالالو آمالالالدی

 خفالالاش شالالب پرسالالت

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 طالالرف دمیالالد از هالالر

 پالالر شالالد ز عطالالر تالالو

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 نالالالالور کالالالالالم تالالالالو

 بالالالان زنالالالدگی شالالالد

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 شالالد زنالالدگی قشالالنگ

 رنالالالگ ابالالالر تیالالالره آن

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 از خانالالالاله سرکشالالالالید

 ای دمیالالالالالدآاللالالالالاله

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 شالالیطان ز خانالاله رفالالت

 رفالالت شالالبانه زد  پالالر

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 یاسالالالالمن هالالالالایگل

 سالالر تالالا سالالر وطالالن

 خمینالالالالی ای امالالالالام

 چون چشمه شالد روان

 جالالالوان تالالالو مهالالالر از

خمینالالالالی ای امالالالالام
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 34تا  32 شماره اسالید

 اعداد مسابقه

 .و وقایع انقالب است &شتر راجع به حضرت امام یماری و تاریخی بمطلب و اطالعات آ دد نشان دهندههر ع

 35 شماره اسالید

 .عوامل قیام گفته شده است در این آیتم
 .کل جمعیت بتوانند جواب دهند تا کردهعوامل قیام مردمی و شروع انقالب را به صورت نصفه بیان 

 31 شماره اسالید

 .ندهاسالش م 23که بیند ا نمیر سال دیگر 25 اسرائیلاینكه استند آپ کمدی راجع به 

 .شروع شده شمارش معکوس برای منهدم و گور به گور شدن اسرائیل
 ان الباطل کان زهوقا                           جاء الحق و زهق الباطل
از طرفی امارات که یکی از حامیان داعش بود، دست از پا درازتر به سوریه . تر  کرد اخبرها دیدیم آمریکا سوریه ر یخب همونطور که تو
 .سوریه دبرمیگردن دهم دارن رباز کرده دوباره... خیلی از کشورهای دیگ ابرگشته و سفارتش ر

 .بشار اسد هم که هنوز سر کاره
 !با اسرائیل هم مرز شدن هم یه طرف این که مدافعان حرم االن، اینا یه طرف

 آینده رو؟ سال 49میدونید این یعنی چی؟ یعنی اسرائیل 
 چی نشنیدم؟

 ؟...چی
 :دوباره بگو
 نخواهد دید... ،آفرین

 38و  31 شماره اسالید

 بله و خیر به صورت برعكس مسابقه

 شود.می اال بازندهجواب عکس دهد وباید به سؤاالت مخاطب 

 41و  39 شماره اسالید

 بله و خبر و نه و آرههای پاسخ بدون به کار بردن واژه مسابقه

 .باشدن بله و خیر و آره و نهست یبامی پرسیده شدهجواب سواالت 

 41 شماره اسالید

 استند آپ کمدی کوتاه از برجام

 راستی چه خبر از برجام؟
ها تحریم؛ مشکل سرمایه گذاری حل میشه؛ زیست حل میشهمشکل محیط ؛ می گفتن برجام امضا بشه مشکل آب خوردنمون حل میشه

 ...دالر میشه هزار تومن؛ مشکالت اقتصادی رفع میشه؛ همه شون با جاش یهویی برداشته میشه
 !ههدف برجام اقتصادی نبود خیلی ظریف خاطر نشان کردن که ،خنده رو آقای جناببه نام  ولئید مقام مسوقت پیش  اما همین چند

دادید، اگه هدف برجام اقتصادی نبوده پس می گوشامون مخملیه! با این شعارهایی که شما قبل امضای برجامپشت آره دیگه ماهم که 
 بوده؟! فرهنگی -هدفش عبادی
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 41تا  42 شماره اسالید

 انجز وعده و نصر عبده... جبهه: رزمنده درهای خوانی به سبک بچه جمع

 مالالا همالاله بالاله شالالور و بالاله التهالالابیم
 اومالالدیم تالالا بفهمالالونیم بالاله دنیالالا
 حالالالالالالالالالالالاف  کشالالالالالالالالالالالوریم
 تالالالا نفالالالس تالالالو سالالالینه سالالالت
 مطیالالالع محالالال  حضالالالرت حقالالالیم

 4 دریالالالاب مالالالا را یالالالابن الزهالالالرا
 مال شالالالوددشالالالمنان بالالالر نقشالالاله

 هر طالیالی باله چکالش جالال شالود
 هالالالالالالیچ غمالالالالالالی نالالالالالالداریم
 تالالالالالالالا داریالالالالالالالم بهالالالالالالالاریم
 گالالالور بابالالالای دشالالالمن و تحالالالریم
 از مسالالاللمانی مالالالا شالالالود عیالالالان
 شیعه یعنالی کاله خالود را کنالی فالدا
 شالالالالالالالالالالالهادت راهالالالالالالالالالالاله
 هالالالالر کالالالالی خالالالالود خواهالالالاله
 شالالالادی قلالالالبم شالالالادی مالالالردم

 4 را دریالالالاب مالالالا یالالالابن الزهالالالرا
 هالالم مالالرام و هالالم آیالالین مالالا بالالود

 خالالالدا بالالالودهای عاشالالالق بنالالالده
 انصالالالالالالالالالافامون زیبالالالالالالالالالاس
 کالالالالالالاله مرکالالالالالالالز دنیالالالالالالالاس
 تالالو چالالاه نیفتالالیم بالالا بنالالد برجالالام

 م والیالالت مالالا همالاله مسالالتیماز خُالال
 بالالا ذکالالر یالالا حسالالین و یالالا ابالفضالالل
 دالمالالالالالالالالالالون شالالالالالالالالالالیداس
 علالالم خمینالالی تالالو دسالالت ماهاسالالت

 ایالالالالالمفالالالالالدای راه سالالالالالیدعلی
 رهبالالالالالالر پاینالالالالالالده اهلل اکبالالالالالالر

 بالالالالرای دشالالالالمنان اوج عالالالالذابیم
 های انقالبالالالیممالالالا همالالاله بچالالاله

 از همالالالالالاله دنیالالالالالالا سالالالالالالریم
 شالالالالالالت سالالالالالالر حیالالالالالالدریمپ

 بالالالالرای باطالالالالل آیینالالالاله دقالالالالیم
 تالالا امیالالد و حماسالاله بالاله پالالا شالالود
 مالالالا بالالاله وعالالالده حالالالق امیالالالدواریم
 تالالالالالالالالا خالالالالالالالالدا داریالالالالالالالالم
 هالالالالالالالالالالالوای هالالالالالالالالالالالم رو
 مطیالالالالع و یالالالالار ولالالالالی امالالالالریم
 4یالالالابن الزهالالالرا دریالالالاب مالالالا را 
 روح همبسالالالتگی بالالالین مردمالالالان
 پر شود عشق و پاکی و حق، جهالان
 خودخالالالالالالالالالواهی بیراهالالالالالالالالاله
 تنهالالالالالالالالا تالالالالالالالاله چاهالالالالالالالاله

 نالالدمغالالم میشالاله پیالالدا در غالالم گ
 چون که صبر و بصر دیالن مالا بالود
 عاشالالق حالالق همیشالاله و هالالر کجالالا
 تالالالالالالالالالالالا دال شالالالالالالالالالالالیداس
 هالالالالر کسالالالالالی هالالالالالر جالالالالالاس
 با کار و کوشش خوش میشه فرجام
 4یالالالابن الزهالالالرا دریالالالاب مالالالا را 
 بالاله اذن فاطمالاله حیالالدری هسالالتیم
 پیالالالرو مکتالالالب خمینالالالی هسالالالتیم
 پرچمالالالالالالالالالامون بالالالالالالالالالاالس
 ایالالالممطیالالالع محالالال  امالالالر ولالالالی

 4یالالالابن الزهالالالرا دریالالالاب مالالالا را 
کبار...مالالالالالالرگ بالالالالالالر اسالالالالالالت

 48اسالید شماره 

 خبریهای نامردی در حساسیتاستند آپ کمدی راجع به 

 گفتن که امضای کری خودش به خودی خود تضمینه؟می حامی برجام زمان مذاکراتهای یادتونه! روزنامه
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درشت خط درمورد نحوه نگهداری و خیلی مبسوط و ها ولی وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دوباره ایران رو تحریم کردن همون روزنامه

 !...نزدمی پرورش پنگوئن تیتر

 و انگار نه انگار که چنین حرف مفتی زده بودند.

 ؟...توبه گرگ

 چی...؟

 مررررگه

 49 شماره اسالید

 دشمن در عراقهای استند آپ کمدی راجع به هزینه

 ...نه و مخفیانه بیام عراق و برگردماولی آخرش مجبورم شبنه خرج کردیم خاورمیا یتریلیون دالر تو 1 ترامپ گفته غم انگیزه که
کوچه خیابونای عراق و سوریه قدم بزنن  یالکیه! همه که مثل سردارهای سپاه قدس نیستن که شب و روز تو کم کردید ر! فکدیگه بععععله

 !و سربازای دیگه باهاشون سلفی بگیرن

 .داریم غم نداریما تا مدافعین حرم و حریم ر ؛داریم اخستگی ناپذیر ر هایهو بچ تا بر

 صلوات نداره؟

 11تا  51 شماره اسالید

 جمله سازی مسابقه

 ای قشنگ و با معنا بسازد:جملهها ب باید با آنطشود و مخامی سه واژه داده

 مدیریت بحران -زلزله  -سیل 

 ...و

 11ص 

 چند شعر میان برنامه

 در این کشالتی درآ، پالا در رکالاب ماسالت دریاهالا

 !ریزنالد طالوْری نیسالتمی اگر این ساحران اطوار
 زمین آسمان جُالل را باله حالال خالویش بگذاریالد

 تالر باشالدشالیرین عقاللبیاید هالر کاله از فرهالاد 

 همین از سر گذشتن سرگذشالت ماسالت پنالداری

 شالالب قالالدری رقالالم زد خالالون مالالا تقالالدیر عالالالم را

 مُرسالالیها و مجریهالالا اهلل بسالالم مالالوج، از متالالرس

 هالا موسالی کالوه از رسندمی ایند دست در عصا

 باالهالالا و بالالاال آن ماسالالت انتظالالار چشالالم کسالالی

 لیالهالا و هالامجنون و مالا جالز کالس هالیچ نیاید

 صالحراها سرگردان سرهای همین... سرها همین

فرداهالا سالرخ صالبح ماسالت غالروب همرنگ که

                                                                ********* 

 شالالالودبالالالرای مالالالن آقالالالا نمالالالیهالالالا ایالالالن متن

 بگالالذار راسالالت بگالالویم پالالس از عمالالری ادعالالا

 شالالالودهالالالا دل مالالالن وا نمالالالیبالالالا ایالالالن پیام

شالالودقفالالل فالالرج بالاله کالالذب و ریالالا وا نمالالی
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 11تا  18 شماره اسالید

 نما تفكرسی مسابقه

 دو فیلم کوتاه جالب

 نماییم.توضیحات را کامل  مانخودبعد از ایشان  .فیلم را هر کس گفت برنده است سه نکته از بین مخاطبان

 

 11 شماره اسالید

 بعضی شرکتهای خصوصی استند آپ کمدی کوتاه راجع به خودرو طوفان و خودرو

 مشابه همین طوفان توی خارج داره چند. راه انداخته اسمشم طوفانه اسپاه از خودرو هوشمند جدیدش رونمایی کرده و خط تولیدش ر

 .کننمی این خودرو رو تولید تر،سپاه دارن با قیمت خیلی خیلی پایینهای بچه میلیون دالر خرید و فروش میشه اما
 موافقت رو برمیدارن و دولت هم با افزایش قیمت خودروهه عنوان ید دستاورد شگرف، زه بغل خودرو داخلیهشرکتا ب اونوقت بعضی بعد

 !کنهمی

 12 شماره اسالید

 نامزد انتخاباتی امریكادو  استند آپ کمدی بلند راجع به محاربه

 .شاکی زن داشته مورد 96گفت ترامپ می مثال کلینتون سر و کله هم؟ یدیدید تو انتخابات آمریکا چطوری میزدن تو

 !تا بودن 90 نتا نبود 96کنی خدا جای حق نشسته و میدونه که می گفت چرا خودتو مدیونمی بعد ترامپ در جواب
سال بعد هم توی این کشور انتخابات برگزار بشه بازم همین آش و همین  مثال اگه چندصد؛ به نظرم این آمریکا درست شدنی نیستهه! 

 است. کاسه

 :خونهمی مثال گوینده خبر میاد اینطوری خبرش رو برامونها یه چیزی تو این مایه
 .بزودی برگزار خواهد شدت و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هزار و نهصد و شص به گزارش گزارشگران، هشت

دموکرات، با هم به مناظره، مجادله، خواه و در همین راستا و به دنبال ادامه مناظرات انتخاباتی نامزدها، دیشب دو نماینده حزب جمهوری

 !مقاتله و محاربه پرداختند
ن، شونصدسال پیش هم نماینده حزب دموکرات و هیالری کیلینتو غیر مغفوره همرحوم غیر وی یعنی قیالری کیلینتون که اتفاقا جد مادری

جدی  نامزد انتخابات آمریکا شده بود، در این مناظره به بحث و گفتگو با نُهنالد ترامپ، پرداخت. گفتنی است نُهنالد ترامپ با هفت واسطه به

نماینده انتخابات  4576عنی سال رسد که از قضا او نیز شونصدسال پیش یدونالد ترامپ می نار آشیان جهنم مکانپدری خود یعنی 

 !جمهوری آمریکا شده بودریاست
است. نُهنالد در شده به این زنان متعرض زن را به صحنه آورد و مدعی شد نُهنالد در ید ماه گذشته  89در ابتدای این مناظره، کیلینتون 

 !داداش ارثیه ها گفت: ارثیهبه دوربین مسخره ای ههقهق لحظه ضمن ارائه این
مرحوم دونالد، جد پدری من همون موقع به غیر در ادامه مناظره، ترامپ موضوع ایران را پیش کشید و خطاب به رقیب انتخاباتی خود گفت: 

 !ها نمیشه جلوی ایرانو گرفتاون ننه بزرگ خرفت تو گفت که با این سیاست
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و خفیف و ذلیل شدیم! ایران تو همه منطقه نفوذ کرده و کاری  وی افزود: ولی به گوشش نرفت که نرفت! االن نتیجشو ببین! بدبخت و خار

 .هم از دست ما ساخته نیست
کرد گفت: باورت میشه قیالری! همین دیروز تلفنم زنگ زد، گوشیو هایش را پا  میکه اشدهای خود درحالیترامپ در ادامه صحبت

. رفتم دیدم یه «برو تو اتاق خوابت ببین زیر متکات چی هست ه!داد الی واحضرت وا» :داری از پشت خط گفتبرداشتم، یه صدای خش

 فهمی چاقوی زنجان یعنی چی؟اون زیر گذاشتن! کفم بردیده بود زن! تو می ،دار اصلچاقوی زنجان ضامن

 دونه این یعنی چی!می زنجان اوشاقی فقط

 «اشت از این نزدیکتر بشیم بهت!خداوکیلی دیگه راه ند» :بودوی در پایان این بخش از مناظره گفت: کنارشم یه نامه بود که توش نوشته 

 !است های اون زنیکهاینا همه نتیجه سیاست

های حزب ما و جد مادری ما بود که توانست ایران را به اتفاقا سیاست :گفت ،مشتر ، برجام جامعدر ادامه قیالری با اشاره به سند اقدام 

تر شده بودا، ولی خب دیگه عمر اون بندگان خدا هم به دنیا نبود، سال عقب برگرداند، وی در ادامه افزود: البته با برجام اسرائیل امن 70

هرچی خاکشونه بقای عمر شما باشه؛ ولی اگرچه ایران با موشد یه جوری زد که حتی خار بیست سال نشد که پودر شدند بیچاره ها. 

ناشون با خا  یکسان شد، ولی بازم معتقدم امنیت اسرائیل با برجام بیشتر شده بود. حاال بگذریم، درست نیست پشت سر اسرائیل تو بیابو

 .مرده حرف بزنیم
بازی  بازی و در نهایت منتر نترعبازی، بازی، مسخرهبازی، وحشیس، بدجنبدن یأقیالری در پایان مناظره گفت: اگه مردم آمریکا به من ر

 !کنمآزاد میرو هم 
 .کنمر میرواجِجِ ی بیارم اون برجام کوفتی روأمن اگه ر اوه مای گاد! ترامپ نیز در پایان خاطرنشان کرد:

 84ص  تا 13 شماره اسالید

 انقالبهای شعار مسابقه

 نشود کفن تا شاه

 این وطن، وطن نشود

 85 شماره اسالید

 سیبیاستند آپ کمدی راجع به بی

 !فارسی هم داریم خیلی باحالهسی بیاما یه بی
 ند!اهدر ایران فعالیت مدنی کرد ی خستگی ناپذیرگفت: پیکارجوهامیکرده بود اجرا ایران عملیات تروریستی  ی مجلسمثال وقتی داعش تو

نان و کودکان و جالدهای از خدا بی خبر داعشی زها گفت: تروریستمی کرداجرا فرانسه عملیات تروریستی  یاما وقتی همین داعش تو

 .مظلوم و بی دفاع پاریس را به خا  و خون کشیدند
 برو عاموووو!
 کنه؟می پخشهایی سی به نظرتون زمان انتخابات ایران و آمریکا چه برنامهبیهمین بی

 کنه:می مثال تو انتخابات ایران اینارو پخش
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 «فوساخت کوکتل مولوت»مستند آموزشی -
 «حریق، بدون کبریت و فند ه ایجاد نحو»برنامه ویژه-
 «های منطقهنقش مردم در انقالب»گفتگوی زنده خبری با موضوع -
 «صمیمانه با سران منافقین»برنامه -
 «برداری و تهیه گزارش از ید جنگ خیابانینحوه فیلم»آموزش تصویری -

 کنه:می رو پخش سی تو انتخابات آمریکا اینابیاما همین بی
 «انتخابات دموکراتید را قبول کنیمنتیجه ید  چطور»ویژه برنامه -
 «خواب آرام»گفتگوی زنده خبری با موضوع -
 «کنندها هم پرواز مینگوئنپ»تند مس-
 «آشپزی در ملل مختلف»برنامه -
 «خندندها میزامبی»فیلم سینمایی -
 !قدر اینا کثیف و رذل هستناین

 !خدایا شکرت دشمنای ما رو احمق آفریدی

 مزه است.شون خیلی باها ایرانی روی حرفها و تهدیدهای کامنت

؛ دارم امتحانفردا حمله نکن ؛ شب حمله نکن ما خوابیم؛ واای لرزیدیم ترسیدیم :کامنت گذاشته بودند، کنیممی مثال وقتی میگن ما حمله

 !شنبه حمله کن کالسمون تعطیل شه؛ شمالیم داداش هااا نه جمعه

 خخخخخ

 ااااها ایرانییه دست به غیرت 

 89تا  81 شماره اسالید

 مسابقات علمی و معرفتی

 آرماگدون چیست؟

 مهمترین دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران چیست؟

 ؟است ایران چندمین کشور جهان در فناوری نانو

 هژمونی چیست؟پایان 

 .فرجام جهان را توضیح دهید
 ایران چندمین کشور ناو شکن در جهان است؟

 د است؟پاپه چندمین کشور سازندهایران 

 ست؟را دارا ایران رتبه چندم تولید علم در جهان

 ایران چندمین کشور درمان ناباروری در جهان است؟
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 ؟است خاص در جهان هایداروهای بیماری ایران چندمین کشور سازنده

 علم ژنتید و رویان است؟جهان در ایران چندمین کشور 

 کشتی دنیاست؟ایران چندمین کشور ورزش 

 ؟استتکواندو در دنیا  ورزشی فوتسال وهای ایران چندمین کشور در رشته

 ؟استایران رتبه چندم مسابقات رباتید در دنیا 

 ضد مهدوی و ضد اسالمی را میشناسید؟های و فیلمها و انیمیشنها چندتا از بازی

NWO چیست؟ 

 سریعترین اژدر جهان در کدام کشور قرار دارد؟

 جهان است؟در ایران چندمین کشور دارای زیر دریایی 

 ایران چندمین قدرت موشکی جهان است؟

 امن ترین کشور جهان کجاست؟

 امن ترین آسمان جهان کجاست؟

 چند درصد از زیر ساختارهای کالن کشور توسط سپاه پاسداران درست شده است؟
 91 شماره اسالید

 ایرانیاستند آپ کمدی گفتگوی یخچال خارجی با 

 !گفتگوی یخچال خارجی با یخچال ایرانی
 !یخچال خارجی گفت: برو کنار بذار باد بیاد جوجه. بازار مال ماست، بازار تو مشت ماست

 ساید بای ساید -ال جی -سامسونگ

 .بینیمکنن، حاال میمردم منو انتخاب می نه مستر! یخچال ایرانی گفت:

 ببینم! تو اصال میدونی برند یعنی چی؟یخچال خارجی گفت: من برند هستم! 

 ره فقط بخاطر اسم مار  و برند بودن.می که کلی پول مفت هدر خورهبه هم می «برند»یخچال ایرانی گفت: حال مردم من از این کلمه 

 !خوری؟یخچال خارجی گفت: آخه بچه جون! تو رو که تو کشور خودتم نمیشناسن. داری حرص چی رو می
 .شهگفت: این غربت که ابدی نیست، به زودی تموم می یخچال ایرانی

 .یخچال خارجی گفت: من مجهز به سیستم گردش و تهویه هوای خند هستم

 .گفتم من کاالی ساخت وطنم هستمفهمی وطن یعنی چی؛ وگرنه برات مییخچال ایرانی گفت: حیف که نمی

 !یخچال خارجی پوزخندی زد و گفت: زرشد
 !کن قر قرهای تو توی تحریم تونستن چیزی بسازن، اونوخ بیا موضع برتر برداشت و گفت: منو نیگاه! هر وقت سازندهیخچال ایرانی تریپ 

 ریف و نحیفات با لبخندی بر لب خیلی ظی رتبهعال مدیراست که ره، فردا پس فردکه داره پیش می یخچال خارجی گفت: فعال اینطوری

 !بیاد برای ساخت تو هم از سازندگان من اجازه بگیره خخخخخخ
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 !ای رسیدیم، یخچال و لباسشویی که چیزی نیست گاوچرون جانیخچال ایرانی گفت: ما بدون اجازه شما به هسته
کردن، به هدید مییخچال خارجی چیزی نگفت! به فکر فرو رفت و ناگهان گفت: راستی میگما! چطوری وقتی همه دنیا شما رو تحریم و ت

 رسیدین؟ به این همه تکنولوژی مثل نانو و زیر دریایی و اژدر و ایهسته

 یخچال ایرانی لبخندی ملیح زد و گفت: اونجوری! خخخخخخ

 !یخچال خارجی گفت: جون من بگو! جون من بگو
 .کنیمعمل می "توانیمما می"یخچال ایرانی گفت: چون ما واقعا به شعار 

 !که در چشمانش برفد جمع شده بود گفت: کاش من هم ید ایرانی بودمبغ  خود را فرو داد و درحالییخچال خارجی 
 یخچال ایرانی گفت: آخییی! چرا خب؟

.. اصال هیچی بی .هی دارید ؟کنیم از قدرت جهانی اما شما چیمی ما داریم هی هر روز عقب نشینیگم! کل میگفت: در  یخچال خارجی

 .خیال

 هی گفتید نمیشه هی گفتید نمیشه کردیم و شد. .دیگهبعلللله 

 91 تا 91اسالید شماره 

 آواز خوانی با یک کلیپ هاللی کوتاه بین دو آواز مسابقه

 !سالالری بالالاالی سالالری بالالاال خالالدای ای
 نالالوکراش و حالالق دشالالمن از کالاله تالالا
 دسالتم به قلم و لوح جستم جستم جستم

 گپالالی اون بالاله گپالالی اون بالاله آسالالمون
 بشالاله کشالالته دیالالن راه تالالو کسالالی هالالر
 دستم به کالشینکف جستم جستم جستم
 دسالتم به قلم و لوح جستم جستم جستم

 بمیالالالالرم نگالالالالذار بمیالالالالرم نگالالالالذار
 4  بگیالالرم تقالالاص       بگیالالرم تقالالاص
 برسالتم تنبلالی از  پرسالتم حالق فالرد مو

 نوشالته ش گوشاله     نوشالته ش گوشه
 بهشالالته تالالو جالالاش بهشالالته تالالو جالالاش
 پیوسالتم خمینالی باله پرستم حق مرد مو
پیوسالتم شالهدا باله پرسالتم حالق فرد مو

 برستوم تنبلی از

                                                           ******* 

 برجام
 برجام
 برجام
 برجام
 برجام

 رزوهای مرا بردیآ
 رزوهای مرا تو بردیآ

 زردیآدم به دم مرا تو 
 نه تموم نمیشه تحریم ها

 وعده درون امریکا
                                                          ******** 
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 مرز پر گهر ای ایران ای

 بدان دور از تو اندیشه

 آهنمای من دشمن ار تو سنگ خاره ای،

 اممهر تو چون شد پیشه

 در راه حق کی ارزشی دارد این جان ما

 دُرّ و گوهر استسنگ کوهت، 

 مهرت از دل کی برون کنم

 تا گردش جهان و دور آسمان به پاست

 امشد پیشه مهر خدا

 در راه حق کی ارزشی دارد این جان ما

 ایران، ای خُرّم بهشت من

 گر آتش بارَد به پیکرم

 و مهر حق سرشته شد گِلماز آب و خا  

 مهر خدا شد پیشه ام

 در راه حق کی ارزشی دارد این جان ما

 ای اسالم ای دین باشکوه

 آیین تو عین حمت است

 ما افتخارمان به تو بود در این جهان

 نور خدا بر ما فکن

 در راه حق کی ازشی دارد این جان ما

 

 ای خاکت سرچشمه هنر

 پاینده مانی و جاودان

 فدای خا  پا  میهنمجان من 

 امایمان و دین اندیشه

 پاینده باد خا  ایران ما

 خا  دشتت، بهتر از زر است

 برگو بی مهر تو چون کنم

 نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

 امایمان و دین اندیشه

 پاینده باد خا  ایران ما

 روشن از تو سرنوشت من

 جز مهرت در دل نپرورم

 دلمعشق اگر برون رَوَد تهی شود 

 ایمان و دین اندیشه ام

 پاینده باد خا  ایران ما

 استواری تو در جان چو کوه

 پیرو تو غرق رحمت است

 حکمتت نموده خیره چشم دشمنان

 ظلم و ستم از جا بکن

پاینده باد دین و قرآن ما

 98اسالید شماره  

 شمردن نعمتهای خدا بدون مكث و یک نفس مسابقه

 التحصوا ها

 

 99 اسالید شماره 

 استند آپ کمدی بلند راجع به شاه خائن و مستندات بعد آن

 .بینه شاخ درمیارهمییه چیزایی تو فضای مجازی بعضی وقتا  آدم،

 :مثالها یه چیزی تو این مایه
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 !ایران میهنمون برای بودافتخاری 

 !چه مردی بود! خدا بیمرزتش

 ؟دونید این آدم چه کسیهمی

 .که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره آمریکا شد 70 افدار شرکت هواپیمایی سهام

 .شد 7+0درصد سهام شرکت بنز کروپ آلمان که بعدها باعث خشم نماینده آلمان در مذاکرات  15دارنده 

 .اهلل و پسرانسازی حاج عیندرصد سهام شرکت ایتالیایی پشمد 07دارنده 

 .«اینتلیجنت سرویس»درصد سهام شرکت آمریکایی  755دارنده 

 .فرانسه که باعث خشم تنها بازیکن دو گله تیم ملی این کشور شد "شارل دوگل"دار شرکت هواپیمایی سهام

 «برادران خارنر»سازی سهام دار شرکت کلمن

 اینا همش ید نفر هستش، تونستید بفهمید کیه یا بازم بگم؟

 :گمبازم می
 .آمریکا که بعدها باعث خشم تلویزیون شهاب شد «لرب»سهام دار شرکت 

 .ساله که نشان تمدن ایران بود 4055گذار جشنهای بنیان

 .بزرگترین دارنده مار کبری در دنیا بعد از آمریکا

 :صبر کنید، هنوز مونده
 .مرکوری انگلستان "سازیتاندفالش"دار شرکت بزرگترین سهام

 .پدر زن صدام بعد از آمریکا رمتر مربع از حسن البک 6 ساعته با عراق و گرفتن 6پیروز جنگ 

 .آمریکا "لنددیزنی"اولین دعوت شده به همراه سگ ملکه به پار  

 .ترین خلیج در جهان به نام خلیج پارسدارنده استراتژید

 .کیه شدتر "سازیدستسگ"کارمند که باعث ورشکستگی بزرگترین کارخانه  75555 سازی تبریز باتاسیس تراکتور

 متعلق به کیه؟ها حاال میدونید همه این مقامات و عنوان

 !درست حدس زدید، همونی که ما بهش میگیم دیکتاتور منحوس فراری نوکر آمریکا
 .اشت میگفتند البد کدخدا مهمونشهذمی سالی چند بار کسی برنج. ناآمار خودش به گفته ددرصد مردم گرسنه بودن 84ن شاه ازم

 .سر شاه :خواست تاکسی بگیره گفته بودمی طرف رو گرفته بودن چون. ترسیدنمی ساوا  مثل چیهمه از 

 کنی؟!می خورد که پدر سوخته سر شاه حضرت واال رو مسخرهمی ید ماه داشت کتد

 رو باید به کتاب شوهر شاه مراجعه کرد. داشتهشاه دو تا شوهر 

 نگاه کنیم: رااین اطالعات 

به دانشکده افسری رفت!  7971تا  7970پهلوی دانشگاه نرفت و دکترا نداشت! او به امر پدرش و به صورت سفارشی از محمدرضا 

 !دکتراهای اعطایی به او افتخاری بود و جنبه سیاسی داشت
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تصاویر و ادعاهای خلبانی قدیمی را بیاموزد.  شاه هیچ دوره رسمی خلبانی طی نکرد! ماجراجویی او سبب شد پرواز با چند هواپیمای مدل

 !شاه با هواپیماهای مدرن، مربوط به پروازهای تشریفاتی او به عنوان خلبان افتخاری و در کنار خلبانان اصلی آن هواپیماها است
در شرف ورشکستگی  70 محصولی استراتژید بود و آمریکا آن را به ایران نفروخت! چند سال بعد که شرکت گرومن سازنده اف 70 اف

 .فروند به ایران تحویل داده شد 13فروند سفارش داد که تنها  85دالر بیش از  اردیلیم 4بود، شاه با پرداخت 
خرید سهام خارجی با سرمایه "درصد! نویسنده توضیح نداده که دزدی بزرگ  10درصد سهام کروپ آلمان متعلق به ایران بود، نه  40تنها 

 !کند؟می شاه افتخار ایجاد ، چگونه برای"ملی و برای منافع شخصی
میلیون دالر  705ساله از نظر تاریخی جایگاه مورد ادعای پهلوی را نداشت و همزمان با مشکالت اقتصادی شدید مردم،  4055های جشن

 !هزینه شد! این نمایش پرهزینه تبلیغاتی، تفریحی برای سران کشورها بود، نه افتخاری برای شاه و ایران
ود او را حف  نکرد! منافع آمریکا، توهم ژاندارمی منطقه و جنون قدرت، دالیل شاه برای تجهیز ارتش، با سرمایه ملت ارتش شاه حتی خ

 !بود
مایلی ایران به  9فروش نفت سایر کشورها ارتباطی با شاه نداشت! مناقشات مرزی با عراق مدتها ادامه یافت و عراق تنها ادعای ورود 

 !بود نه حسن البکر "خیراهلل تلفاح"صدام هم خاکش را کرد! پدر زن 
مجددا به ایران رسید! آزادی، مدرن ترین ورزشگاه  4577آمریکا عضو اوپد نیست و ریاست اوپد بر اساس حروف الفباست که در سال 

 !جهان نبود! طرح و ساخت آن با عبدالعزیز فرمانفرمائیان بود نه فرانسویها
ی ساخت و توسعه زیرساختهای کشور است؛ ذوب آهن اصفهان قطب اقتصادی ایران و خاورمیانه نبود! از بدیهی ترین وظایف هر حکومت

 !تراکتورسازی ایران سهامی خاص بود! ایران ناسیونال هم خصوصی بود و توسط محمود خیامی تاسیس شد
جای هضم شدن در فرهنگ غرب، بر ه یی بود که بدر تربیت مهره هایش بود! شهید چمران از موارد استثنا "فرانو"بورسیه ابزار استعمار 

 .باورهایش پابرجا ماند
از بحران مالی و جلب نظرشان بود! پرداخت این وامها از ثروت ملت ایران، افتخاری  وامهای خارجی شاه به غربیها برای کمد به خروج آنها

 !نداشت و تنها خسارتی برای ملت بود
اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی بود! آمریکا در رقابت با شوروی ادعای حمایت هسته ای از ایران کرد، خلعتبری وزیر امور خارجه و دکتر 

 !اما تنها ید راکتور تحقیقاتی، چند کیلو سوخت و قرارداد چرخه سوخت ده ساله نصیب ایران شد
و  است! سفر آزاد، کمترین غرامت غرب بابت غارت ایرانکشور فقط ید ادع 14سیاحتی نیاز به ویزا نداشتند، نه اقامت! آمار  سفرهایفقط 

 !ایرانیان و تاثیر گذاری فرهنگی بر آنها بودهای وسیله جذب دارایی
دلیل تحریم کشورهای عربی در پاسخ به ه اثر افزایش قیمت جهانی نفت ب در 7904دالر در سال  74به  9بحران و افزایش قیمت نفت از 

 !یه و مصر با اسرائیل رخ داد و به شاه که متحد آمریکا و اسرائیل بود ارتباط نداشتدخالت آمریکا در جنگ سور
در هیچ کشور دیگری حتی به عکس سران ابرقدرتها هم احترام نظامی داده نمیشد، چه رسد به شاه ایران! شاه با شوروی قطع ارتباط نکرد 

برای اعراب ناشی از تخیل و  ماهه 0رسیده بود! تعیین وقت مالقات با انقالب بلشویکی به پایان  7371و سلطنت تزارهای روس در 

 نژادپرستی نویسنده است!
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 .و اراضیها بادیآانتی بود برای تصاحب استقالل اراضی خی
پایین ساخته عادی و با اسراف و تبذیر فراوان برای دسترسی به منافع انگلیس از باال به  راه آهن ایران به دستور انگلیس با ده برابر هزینه

 کرد و به نفع مردم بود.می ابریشم که شرق را به غرب وصل شد که به روسیه نزدید باشد و نه موازی جاده

 111تا  111اسالید شماره  

 ...الكی مثال

 

 111اسالید شماره  

 استند آپ بلند راجع به نتانیاهو

 ؟رفقا چه گذشت در آخرین جلسه محرمانه مسئولین آمریکا و

های جدید با هدف سقوط رژیم جمهوری اسالمی ایران، تنی چند از مسئولین و دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمه ب

در  .باره اتخاذ کنند ای در ایننظران آمریکایی به همراه رفقا و سایر وابستگان، در مکانی نامعلوم دور هم جمع شدند تا تصمیمات تازهصاحب
 :پردازیمن جلسه میادامه به مشروح ای
شوند. نور زرد و ضعیف تیر چران می جابجاها درخت اند، مدام الیای قدیمی در وسط ید جنگل متروکه را دوره کردهبادیگاردها که خانه

های یدرعب انگیزی، در میان صدای گنگ شل رود و صدای فریادهای نامفهوم وور میبرق جلوی خانه، توسط باد سرد پاییزی اینور و آن

 .در اتاق جلسات اما کسی جرات شروع کردن جلسه را ندارد .رسدپی درپی، از عمق جنگل به گوش می
 .اندهمه جمع .آیداند و صدایی جز صدای نفس کشیدن از کسی بیرون نمیافراد حاضر دور ید میز بیضی شکل نشسته

 .خانم سلبریتی و جان کری و حتی نتانیاهوتا مریم رجوی و  سلمان و اوباما و خانواده بوشاز ترامپ و بن
 ): گویدمیبه آرامی  آید و اسم خبرنگاری را در گوش محافظشمی بن سلمان که شدیدا مشغول فکر کردن است، ناگهان چیزی یادش

کند و بلند میتفاوت است نزدید اش را به ترامپ که به او بیو سپس با رضایت صندلی را مثل قاشقچی سر به نیست کنید( یچنگالچ

 ...گوید: السالم علیکم و رحمه اهلل یا انصار خادم الحرمینمی
 بزنی بچه؟ور گوید: کی گفت تو ترامپ که رشته افکارش پاره شده با عصبانیت می

 ! معذرت!ترامبگوید: معذرت یا گذارد و میمی بن سلمان سرخورده موز را سرجایش

 !بی سواط .نه ترامب و گه ترامپمی ترامپ عصبانی

 ...میکیوزاکس بن سلمان میگه ما پ نداریم
 .میلیون دیگه باید بدی 755اجازه حرف زدی گوید: شپشوی چندش! چون بیگیرد و میترامپ از بن سلمان فاصله می

 .و موالی گوید: سمعا و طاعتا سیدیمی بن سلمان

تونیم برای تغییر ای میباره صحبت کنیم که چه کارهای دیگهبیایید در اینگوید: کافیه! لطفا می تکاند ومی خاکستر سیگار را ،بوش پدر

گوید: به نظرم کال دور جنگ مستقیم رو خط می گیرد ومی اوباما فاز عقل کلی به خودش .رژیم ایران انجام بدیم که تا حاال انجام ندادیم

 بکشیم بهتره نه؟
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. های غیرمستقیم استفاده کنیم مثال پهبادهای عمو اوباما رو بفرستیم باال سرشوناز راه گوید: آره بیاییدزند و میبوش پسر پوزخندی می

 صورتی هم دارید؟ 715 آرکیو گوید: عمو اوبامابوش دختر بالفاصله می

 .کنیم الو ید دو سه به نام خلق قهرمانمی نگوید: امتحاند و با جلب توجه میزای میش تقهمریم رجوی به میکرفون

 ؟فریتهع جدیدا شوهر نکردی .کبیری اومدگوید: ایششششش باز این پیرزنه امی انیکا ترامپایو

تشد من داشتم تو ایران عملیات گفتی لحافاونموقعی که تو به منهتن می .مریم رجوی: واه واه چشمم روشن! دختره سرتاپا عملی

گه، گزینه نظامی و عملیات انتحاری و این مسخره بازیا واسه ایران راست میاوباما  !باباجان بولتن: دعوا نکنید . دادمتروریستی انجام می

گوید: ناموسا بذارید بریم دوباره مذاکره کنیم بخندیم... تازه امضای می جان کری که انگار چیز خنده داری یادش آمده با خنده. دهجواب نمی

 ...قاه قاه قاه منم تضمینه

 .زنند زیر خندهمی همه

 کنی اونا باز میان پای میز مذاکره؟گوید: هه! فکر میمی بوش پدر

زنی! اونا یکیو دارن هنوز از اونموقع تاحاال سر میز نشسته بهش میگن آمریکا از شونو این حرفو میجان کری: همین دیگه! نشناختی دولت

 .زنه میره زیر میزبرجام خارج شد جیغ می
 ؟گیمی ی روچسوریه  !: آهانگویدمی بوش پدر با خنده

 نه نه اون یکی... :گهمی جان کری

 گوید: ماذا؟ خاشقچی؟بن سلمان با ترس می

 ...ع راق چی چی تکرار کنچی چیز گوید: نه عزیزم می جان کری
 شود: هوووو هووو هووووومی ناگهان صدای رعب انگیز روح جمال خاشقچی در جلسه طنین انداز

 زند: ماذا هذا هوووو؟می اندازد و فریادمی بن سلمان دوباره موز را زمین

 آید: هووووو هوووو هوووووومی دوباره صدا

 .کنندمی همه به هم نگاه
 .کنندمی آورند و افراد را خارجمی به داخل هجومها ریزد و از صدای فریادهای حاضرین، محاف می همه جلسه ب

تا دیگه  755گوید: می برد ومی رساند. دهانش را نزدید گوش بن سلمانمی در مسیر خروج از جلسه ترامپ خودش را به بن سلمان

 .روح خاشقچی رو ازت دور نگه داره ،گیرم بدم دعانویسمی

 .تا هم ما بگیریم 755گوید: بعد از بررسی صحنه قتل به این نتیجه رسیدیم که باید پرد و میاردوغان وسط می

ای هم گم شما به نقطه امن اول رسیدید! براش برنامهگوید: تبرید میمی رساند وها میع آننتانیاهو با لبخند رضایت خودش را به جم

 آقای گلزار( )اشاره به مسابقه دارید؟

 !گوید: خبه خبه! گاودارا خوب با هم خلوت کردیدامی شود ومی موگرینی با ید سینی چای نزدید

گوید: عه! سالم خانوم سلبریتی! شما اینجا می شود وسلبریتی چش تو چش میطرف تر مریم رجوی درحال خروج، ناگهان با خانم  آن

 کنی؟ باز اومدی بچه بزایی؟چیکار می
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 .گوید: نه بابا، حب اآلمریکا یجمعنامی سلبریتی

 ؟میتونم شماره تون رو داشته باشمسیستر گوید: شنود برمی گردد رو به خانم سلبریتی میمی ترامپ تا کلمه آمریکا را

 های ضعیف کردن ایران رو پیدا کردید؟گوید: چی شد؟ راهمی ایوانیکا ترامپ با دندان قروچه

های جدید خوام با تحریمکنید توجه داشته باشید، ببینید نقشه اینه که من میمی گوید: دوستان همینطوری که دارید فرارمی ترامپ بلند

دیم! االن یعنی ساله داریم انجام می 05گوید: اینو که می اوباما از پشت محاف  گنده ای. خوام پدرشون رو در بیارمایران رو فلج کنم. می

 کار کنی؟خوایی چیدقیقا می

 !ها قرار بدمبیان رو هم تو لیست تحریمخوام کلی آدم و شرکت دیگه مخصوصا ید شرکت صادرکننده گیاهان دارویی و شیرینترامپ: می
 :آیدمی خنددمی خاشقچی که دارددوباره صدای روح جمال 

 هاه هاه هاه هوووو

 

 118اسالید شماره  

 ادی از شهدای

 .میلیون جمعیت ایران فقط دو میلیون رزمنده جبهه رفتند که تازه پونصد هزارتاشون پشت جبهه بودند 05تا  96از 

 .انقالب و جنگ تحمیلی . شهدایهزار شهید دادیم 473تقریبا از این تعداد 

 .و ما دفاع کردیم و هی قوی تر شدیم دنبه عراق کمد کرد کشورها ده .سکوت کرد سال دنیاهشت 

 !روحشون با اهل بیت و ما نیز با اونا محشور بشیم !یاد قهرمانهامون بخیر

 آمین

 

 111و  119اسالید شماره  

 ضرب المثل انقالبی مسابقه

 پرسیدن از مخاطبو  و یا با گفتن اولین کلمه یا با نقاشی در تابلو

 انقالبیهای ضرب المثل

 ...گر

 گر صبر...

 ...صبر کنی گر
 .و همین جور تا اخر که ضرب المثل را بگویند

 ...ننرود میخ آهنی
 ...نیش عقرب نه از ره

 ...شتر سواری
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 ...شتر در خواب بیند
 ...در نومیدی بسی

 ...هر آن کس که دندان

 ...هر چه کنی به خود
 ...از تو حرکت

 ...بنی آدم اعضای
 ...دیو چو بیرون رود

 ...کوه به کوه نمی رسه
 ...به عمل کار برآید
 ...است آنگر نگه دار من 

 چراغی را که ایزد برفروزد...

 

 111اسالید شماره  

 مسایقه خنداننده شو

 د.تعریف کنن اشان راخوشمزه های باال و خاطره یندبایستی چند نفر بیا .هر کسی بیشتر و بهتر بخندونه برنده است

 د.ن جلسه و شرع و عرف باشأدر ش ودمدیریت بش دفقط بای

 

 113و  122اسالید شماره  

 همسر شناسی مسابقه

 حاضر در سالنهای مخصوص زوج

 مورد عالقه؟ یغذا

 میوه مورد عالقه؟

 خواهد؟می چند تا بچه

 رنگ مورد عالقه؟

 سال تولد شما؟

 دونه؟می سالگرد ازدواج شما رو

 از چه چیزی خیلی ناراحت میشه؟

 از چه چیزی خوشحال میشه؟

 چی و کی آرومش میکنه؟
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 مال  انتخاب توی انتخاب هاش؟

 چه چیزی بدترین چیز در عالمه؟

 کنه؟می انگیزیبا کدوم بزرگ خیلی شور

 

 114اسالید شماره  

 عایشان برای این موضو استند آپ کمدی بلند راجع به وزیر جاسوس و جلسه

 !اسرائیل رو به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کردن انرژی بینم که وزیرمی 
 یعنی یکی از وزراشون جاسوس ایران بوده؟

 برویی رو بگیرن.آ ببینن باید چطوری جلوی تکرار این بیهم جلسه گذاشتن  باحاال تصور کنید سران اسرائیل و آمریکا و... 

 :بیاد ای از آب درهمچین جلسه یه احتماال
 .م تو این وضعیت کم بزنید تو سر و کله همه وزیر اطالعات اسرائیل: خب دیگه، شما

 !: تو حرف نزن که بدجوری رفتی رو اعصابممریکاآ وزیر خارجه پمپئو
 !وزیر اطالعات اسرائیل: با من بودی؟ تو خودت مشکوکی! نذار بگم از تو دفتر کارت سوهان کجا و قوتوی کجا پیدا شده

 !که بهترهتو  : از زعفران و پستهپمپئو
 که از جیبت افتاد رو چی میگی؟ها تازه پشمد حاج عبداهلل

 .گه دیگه! بیایید رو صندلیاتون بتمرگید جلسه رو شروع کنیمکنید! خب راست میترزا می: ای بابا! چرا دعوا می خانومنخست وزیر بریتانیا 

کنن اما شما اینجا می شدت فقر نمی تونن غذا بخرند و از غذای خیریه استفاده از انگلیس بسیاری از کارمندامون مثل پرستارها یما تو

 زنید.می نشستید دارید حرف مفت

 نتانیاهو: اجازه! من همین اول یه چیزی بگم؟

 !ترامپ: بگو بنیامین جان

ست. اینم ماییم که شبیه  حملهبه مپ هم شبیه یه گربه آماده نتانیاهو: لطفا همه به نقاشیم توجه کنید. ببینید این ایرانه، المصب تو گوگل

 موش شدیم! این نقاشی رو دیشب خودم کشیدم. خوب بود؟

 تو آوردیش؟ ،ترامپ: این اسکلو باز کی راه داده؟ جان

 !ومدهجان کری: در باز بوده خودش ا
طوری باهاتون صحبت کنم؟ نیکی هیلی: آقایون! لطفا همه خفه شید! حتما باید اینسفیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد خانوم 

 !اسرائیل جاسوس از آب در اومده. اونم جاسوس کی؟ اگه گفتید دونید چه خاکی به سرمون شده؟ وزیر سابق انرژیهیچ می
 ترامپ: آمریکا؟

 کری: انگلیس؟ جان

 امانوئل مکرون: زییییینگ! هندوراس؟
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 نتانیاهو: زییییینگ! آذربایجان غربی؟

 !نیکی هیلی: خفهههههه شیییییید! جاسوس ایران بوده
 !داموسآناموس نوسترحضرت نتانیاهو: یا 

 !ترامپ: بگو جون ایوانیکا
 ! خوب شد؟که تا حاال باهاشون بودی نیکی هیلی: جون زنت و دختراتو همه زنایی

 نتانیاهو: آقا اجازه! نقاشی ایوانیکا ترامپ رو کشیدم ببینید خوبه؟

 !ها امروز دورهم جمع شدیم ببینیم باید چه غلطی بکنیموزیر اطالعات اسرائیل: ای خِدااااا... بچه
 ...مونه اعتبارمون کهالبته اونم نداشتیم. میاما شرفمون... ؛ گه. آبرومون رفت به در ، مهم نیست اونو که از قبلم نداشتیمترامپ: راست می

 !یکی دیگه ادامه بده لطفا
های نفوذ ایران توی اسرائیل و دولت رژیم شه راهجا جمع شدیم که ببینیم چطور میوزیر اطالعات اسرائیل: بعله! ببینید عزیزان! ما این

مون برای سردار سلیمانی جاسوسی کرد، فردا امروز وزیر انرژی ...گفتم... داشتم میببخشید غاصب از دهنم پرید .. چیزه.غاصب صهیونی

 .نوبت کیه؟ باید برای اعتالی اسرائیل شریف جلوشونو بگیریم
 !امانوئل مکرون: تکبیر

 .ترزا می: اهلل اکبر... آخ ببخشید... منظورم اینه که... خیلی نکته بجایی بود

 ن بیشتر از این بینمون نفوذ کرده باشه چی؟کردم. اگه ایراوزیر اطالعات اسرائیل: عرض می

 امانوئل مکرون: اگه بین ماها هم جاسوس داشته باشن چی؟رییس جمهور فرانسه 

 نتانیاهو: اگه ما خودمون جاسوس ایران باشیم چی؟

ده و و خنگ جلوه میگونه خودشگه! من به همین بنیامین مشکوکم! همیشه خودشو به اسکل بودن میزنه! با کارای بچهترامپ: راس می

 !برهآبروی اسرائیل رو هم می
خوای بگم عکس تری! ببینم تو خودت اصال واسه چی دوتا گوشی داری؟ تازه مییقلوی! تو خودت از همه مشکو  ور ور نکننتانیاهو: 

 گراند گوشی دومیه چیه؟بد

 ترامپ: من؟!

 !من... چیزه... یعنی... به خاطر شغلمه
 گراندش چیه؟س بدترزا می: ببینم! عک

 وزیر اطالعات اسرائیل: زییییینگگگگگ سردار اشتری؟

 جان کری: زیییینگگگ سردار وحید بیت؟

 آنجال مرکل: زییننننگ سردار حاجی زاده؟صدر اعظم آلمان خانم 

 امانوئل مکرون: زییینننگ طارمی؟

 لرزه؟گید تن و بدن آدم میان هی میآرامش بگیریم! اینا کیجا یکم ها! لطفا رعایت کنید! ما اومدیم ایننیکی هیلی: آقایون! خانوم
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 !گماااامی همه ساکت و اال ...نتنیاهو: همه ساکت لطفا

 همه ساکت بودن ناگهان خری گفت:

 !جمهور آمریکاعنوان رئیسه ! خانم هیلی! من بدوید وسط و گفت ترامپیهو 

 !خر شدی ترامپ ...خخخ  :همه گفتند

 .نفر از این جلسه جاسوس ایران نیستن معتقدم فقط دو گوش کنید بابا من به عنوان رئیس جمهور آمریکا ترامپ ادامه داد:

 و اون دو نفر؟ نیکی هیلی: خب! جالب شد!

 !خودت مترامپ: ید خودم، دو
 ...نیکی هیلی: بر جمال محمد صلوات

 الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم حضار به جز ترامپ:

 

 115شماره  اسالید 

 حرکتی و رفتاری مسابقه

 باید برعکس دستورات را انجام دهند

 بشین یعنی پاشو

 ...و

 111و  111اسالید شماره  

 تكمیل جمالت

 ...اگر من رییس جمهور بودم
 ه...من کسی را دوست دارم ک

 ...همن از کسی یا چیزی متنفرم ک
 ...دوست دارم در آینده

 ...چقدر خوبه که
 ...انقالب اسالمی

 

 119و  118اسالید شماره  

 توپ شیطون یا توپ امریكا مسابقه

 توضیحما  و شمرندها میبچهرا ها گناه. تصور میکنیم داخلش چندین گناه است گیریم ومی در دست توپ راد. حلقه میزننچند نفر دور هم 

 اینگونه باید باشد:دست هر کس بماند بازنده است و ریتم خواندنش گوییم توپ می بعد .دهیممی

 این توپ توپه شیطونه
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 کی بمونه دست هرتو 

 نه              رو                بی        زی             با                از                      اون

 

 121و  121اسالید شماره  

 کاله نامردی

 .به ید کاله نیاز داریم

 !کار بدیه؟ برداشتنشهم  که هم گذاشتنش اون چیه؟
 .دهیممی در باره کاله برداری مردمان نامرد توضیح

 خوانیم کاله سر هر کسی ماند باخته است:می و بعد شعرش را

 سر به سرت گذاشتن

 کال به سرت گذاشتن

 خیال نکن زرنگی

 ببین چه کار ننگی

 

 121تا  122اسالید شماره  

 معماهای ریزه میزه

-حجر  -)حج شود؟می به آن اضافه شود نام سوره ای دیگر و اگر دو حرف اضافه شود نام سوره ای دیگرسوره ای که اگر ید حرف 

 حجرات(

 (حد-بدی – جسم-مرگ -خواب -والدین –سایه  -)شرید آن چیست که خدا ندارد؟

 اسم حتی به خدا هم واجب است؟ ،به فرشتگان ،به امامان ...،حتی به آمریکائیها ،آن چیست که به همه واجب است حتی به کافران

 (فیل -نحل -نمل -عنکبوت –)بقره  .سوره که اسم حیوان باشد نام ببرید 0

 )زمین نشکست( چرا؟ ،تخم مرن را زدم زمین نشکست
 )سر زنده( شود؟می آن چیست سرش را ببریم زنده

 )کامبیز( ..؟.مامان کامبیز سه تا بچه داشت: شنگول و منگول و

 (سه شنبه) ه چهارشنبه است یا چارشنبه؟تهفچهارمین روز 

 )ش( آن چیست چشم و گوش دارد ولی دهان ندارد؟
 از لباسش() شما خلبانید. از کجا فهمید؟ ...هافروشنده گفت: .خواهممی بدون کاهو چی گفت: آقا ید ساندویچشخصی در ساندوی

 چرا؟ .جلو چشم افسر پلیس از چران قرمز عبور کرد ولی نه تنها افسر او را جریمه نکرد بلکه به هم احترام هم گذاشتند ،ای روز روشنراننده

 )پیاده بود(
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پادشاهی قصد کشتن تلخد خود را کرد، خروسی را به او داد و گفت باید این خروس را بکشی و هر طور بکشی تو را همانطور خواهم 

خنده اش گرفت و تلخد را آزاد کرد، تلخد چطوری  .را آنطور بکشد تلخدری کشت که پادشاه نتوانست کشت تلخد خروس را طو

 سر خروس را در دهان نهاد تا خفه شود() خروس را کشت؟

 نقطه() شود؟شه پایین بیاد جدا میباال بره خدا می
 )لنگر( اندازیم؟وقتی به آن احتیاج داریم آن را بیرون می

 چین() گیرد؟پیشانی جا میکشوری که روی 
 بالش() شود؟هر چه سر به سرش بگذارند ناراحت نمی

 )دنیا(ر کسی از اون خارج میشه پشیمونه؟اون چه مکانیه که ه
 نماز میت()؟ازه که واجبه به جماعت خونده بشهاون کدوم نم

 نماز مستحبی() ؟شهاون چه نمازیه که هیچ وقت قضا نمی
 با قاشق() هم میزنن یا دست چپ؟ چای شیرین رو با دست راست

 

 121اسالید شماره  

 شعر ال اله اال هو

 اول اسالالالت و آخالالالر او ،ال الالالاله اال هالالالو

 جمله ذکر حق گویان ،های سر گردانذره

 اول اسالالالت و آخالالالر او ،هالالالو ال الالالاله اال

 ال الالاله اال هالالو ،سالالبحان حالالی و قالالادر و

 بالالا زبالالان و دل قولالالوا، ال الالاله اال هالالو

 از چالاله غافالالل ای انسالالان، ال الالاله اال هالالو

 الرحمالالان بشالالنو از لالالب قالالرآن، الالالرحیم و

ال الالالاله اال هالالالو، اول اسالالالت و آخالالالر او

 128اسالید شماره  

 جدول حروف به هم ریخته

 .جمله ساخته شود تاری هست که بایستی پیدا شود در درون جدول کلمات معنا دا

 انقالب

 نور

 امریکا

 روباه

 اسالمی

 ...و
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 151تا  129اسالید شماره 

 عكس و مكث

 .سریع و تندهر عکس ید جمله و عکس بعدی 

 .شودمعلوم میبرنده ها جمع امتیازبا 

 :باورش میشه کهزنن که آدم می و الف نکنمی از شاه تعریفها خالصه به قدری بعضی
 در زمان شاه کشور کامال آزاد بود

 برف و باران بیشتر بود و کمی هم باد بود

 داشتندمی مردم از روی زمین هم پول بر

 یا هلی کوپتر به جای خودروهاشان داشتند

 !سرعت مترو حدود هفت تا نه ماخ بود
 به کلی عاری از سوراخ بودها نان سنگد

 خسرو نداشتقصه فرهاد و شیرین آخرش 

 فالو نداشت K 9در اینستاگرام کسی زیر 

 کامال ید جور دیگر بود ریتم زندگی

 !گفت: هر چی تو بگیمی شوفر تاکسی به من
 مابی شکر یا قند شیرین بود حتی چایی

 ماشد خود به خود دمپاییمی در توالت خشد

 جوشید جای لپه در دیگ خورشتمی گوشت

 نوشتمی جوشاندکتر من جای سوزن قرص 

 جای ورزش حرکت موزون سر صف داشتیم

 !مثل اشرف داشتیمهایی در حیا اسطوره
 نه کراکی نه حشیشی بود و نه تریا  بود

 ترکاند با ما هر که در ساوا  بودمی الو

 رسیدمی هی به فردین و گوگوش اسکار یا کن

 خریدمی یساریزش جیمی کارتر جای بیتل

 لوگا داشتندروستاها باند ایرباس ب

 کاشتندمی باغداران هم درخت پیتزا

 خوردیم مامی اشکنه گر بود با استید

 !مردیم مامی خوردیممرن اگر روزی نمی
 بود شصت و شش قران ز و بی ام وقیمت بن
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 مبل و یخچال و فریزر بود کال رایگان

 ژامه کت و شلوار بر تن داشتیمپیجای 

 !از همان بدو تولد چارتا زن داشتیم
 کارت پانصدآفرین من لبالب مهر بود

 ساعت افطار نزدید اذان ظهر بود

 !توی آن دوران به کلی هیچ انسانی نمُرد
 رفت و هر چی بود را با خویش برد! حیف او در

 

 151اسالید شماره 

 قرص خنده مسابقه

کنیم قرصی داخل آب بوده که می سپس ادعا. کشندمی الکی باالآب داخلش را ال مث؛ دهیممیو قرصی فرضی به دست چند نفر لیوانی 

 برنده است. ،خندید (هابه داوری خود تماشاچی)تر تر و جالباید و آن قرص خنده بوده است و هر کس طبیعیندیده

 

 153و  152اسالید شماره 

 اشدو حدیث و توضیح حدیث به زبان مخاطب با گره زدن به زندگی

 

 154اسالید شماره 

 مختلفهای کردن افعال به گویشمسابقه صرف 

 ...و کردن حرکت-توانستن –خواستن 

 

 155اسالید شماره 

 بعد توضیح وضو گرفتن بدون گفتن کلمه

 کنید.بیان  تانوضو را خود خر تفسیر وضو و فلسفهآو در 

سپس وجه از توجه به غیر خدا  .شوییمفرمود: دست از دنیا می × امام رضا .وضو طهارت از نجاست نیست بلکه طهارت از خباثت است

از اینکه طبق دنیا سرور ما و پا را از این را سپس سر  .کنیممی وابستگی تبرئه سپس دستها از تعلق خاطر به سیب ممنوعه .کنیممی تبرئه

 کنیم.می که با آن به سمتی غیر از مسیرش برویم پا  سازی

 

 158تا  151اسالید شماره 

 .ا و پسرها را با این حدیث پر رنگ کنیمهو حاجات دختر توضیح بدهیم رو نینداختن و زیر ذلت نرفتن و به دیگران توکل درباره

 .دعا انرژی است
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 .اقدام است و دعا هدف و مسیر آن عمل

 .ظن به کسی است که همه چیز در دستان اوست و این امید و شادی استدعا حسن 

 ...محال نیستی چیزو دعا یعنی  امدعا یعنی به خدا رو انداخته

 

 159اسالید شماره 

 تكبیر قنوت رکوع مسابقه

گوید می یا تکبیر افتندمی به اشتباهها و بچه رودمی گوید و خود به رکوعمی قنوت را مربی بلند واژه. باید به دستور مربی انجام بدهندها بچه

 گیرد...می و قنوت

 111اسالید شماره 

 روفتنافر ح

 .کنیم که سه نفر بماندمی را بیشترها با این بازی ریزش ند.اقبلی مانده از مسابقه برای کسانی که

 .این مسابقه برای جوانان و نوجوانان بسیار مناسب است

 .توضیحات بیشتر در پوشه مسابقات موجود است

 بار بگو: 0

 !دستم در دبه بود دبه درش دستم بود
 بار بگو: 9

 ییرویه یو یِیه یویو

 بگو:بار  0

 لیمو رفته الی رولت رنده

 بار هم بتونی بگی هنر کردی! 4گه این جمله رو ا

 چه ژست زشتی

 بار تکرار کن: 9

 دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

 بار سریع بگو: 0

 یه دزد دو بز دزدید، یه دزد یه بز دزدید ،سه دزد رفتن به بز دزدی

 بار بگو: 9

 !ر سه شیشه شیرسه سیر سرشی
 مرتبه تکرار کن: 9

 لیره رو لوله لوله رو لیره
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 بار تکرار کن: 0این جمله رو 

 ششلید شنسل شنسل ششلید

 بار پشت سر هم بگو: 9

 سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

 بار تکرار کن: 0این جمله رو 

 کانال کولر تاالر تونل

 :بار تکرار کن 0جمله سخت زیر رو 

 قوری گل قرمزی

 :بار بگو 6
 شیش سیخ جیگر سیخی شیش هزار

 :بار بگو 0
 دایی چاقه چایی داغه

 بار سریع بگو: 0

 افسر ارشد ارتش اتریش

 بار بگو: 0

 !اگزیستانسیالیسم
 بار بگو: 1

 سشوار کرد ،ستشُ

 پنج بار تکرار کن:

 شیخ شمس علی در شمس آباد

 مرتبه سریع بگو: 9

 کنم؟می تو را چه که چه تجارت ،کنیمی تاجر تو چه تجارت

 هقت بار سریع بگو:

 لورل روی ریل راه میرفت

 سریع و پشت سر هم چند بار بگو:

 کارل و لرل کارها رو رله کردن

 بار سریع بگو: 0

 دزدی دزدید ز بز دزدی بزی عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی

 بار بگو سریع: 1

 دستِ راستِ ماستِ سُسه
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 بگو:بار  9سریع 

 کتلت کوکتل ،کوکتل کتلت

 هفت بار سریع بگو:

 رالی الری

 بار بگو: 0به لنکنت زبون نیوفتی! 

 سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت

 حاال جمله زیر رو تکرار کن چند بار:

 !منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه
 بار بگو: 0پشت سر هم 

 ریله رو روله روله رو ریله

 بار تکرار کن: 9جمله زیر رو 

 انگور انبه ازگیل اورانگوتان

 بار بگو: 0سین و شینت نزنه ایشاال 

 سیخی شیش هزار ،سه سیخ سوشی

 بار بگو: 0سریع 

 ریزهمی ریزه میزه از زیر میز هزیر

 بار بگو: 9سریع  ،تند ،زود

 زنیممی غوالرو با قند گول

 بار زود بگو: 1

 سیبیل شیری ریش شیری ،ریش شیری سیبیل شیری

 بار سریع بگو: 9

 این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

 بار تکرار کن: 0

 .وجود آمده استه به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش ب
 بار بگو: 0 ،این جمله ترکی هست

 ” سانجالندرانالرداندی” 
موقع هم من یادمه  خورن؟ خیلی وقته قاشق اختراع شده، از زمان غارنشینی قاشق اختراع شده بود همونمی عزیزم سوپ رو با چنگال

 ...کنیمی خوردن! چرا خودتو اذیتمی ذاشتن با قاشقمی مادربزرگا سوپ دایناسور که
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 111اسالید شماره 

 توضیح حدیث

 :فرمودند × یعلحضرت 
 دَلیلٌ علی عَقلِه خَلیلُ المَرءِ

 دوست انسان نشان دهنده عقل اوست.

 

 112اسالید شماره 

 خودکار بین لب و بینی

 .و سه بار بلند مرگ بر آمریکا بگویند و بدون باال نگه داشتن سر بین لب و بینی نگه دارند خودکار را بدون دست

 113اسالید شماره 

 چند کار انجام دادن

 .بدهندمیتوانند چند کار را با هم انجام ها خانم

 آقایان چطور؟

 :چند تا کار را با هم انجام دادن

 .الالیی واسه بچه خواندن-دمان پشه دور کردن-درب با پا بستن-شیر اب بستن -المپ بستن

 

 191تا  114اسالید شماره 

 چند تا بازی میتونی نقد کنی

 شناسیمی امروز روهای حرمله

 برندمی چجوری با بازی سر

 سر اعتقاداتت رو

 دینت روو 

 نسل کشی جدید با خنده است و جذاب

 

 198اسالید شماره 

 توضیح حدیث

 توضیح مصداقی و خواندن آوازی و آهنگین حدیث و

 :فرمودند × یعلحضرت 
 ةقَبلَ اَن تَکونَ غُصَّة بادِرِ الفُرصَ

 فرصتها را در یابید قبل از آن که غصه بخورید.
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 199اسالید شماره 

 کشیدن صدا مسابقه

 آمریکااااااااااااا بر مرگ -شیطووون بر لعنت –سالااااااام  -زووووو

 ستیزییکی از فروع دین یعنی تبری و دشمن  تقویت روحیه

 

 211اسالید شماره 

 شعار دادن گروهی

 اهلل اکبر

 پاینده رهبر

 طیب طیب اهلل

 احسنت بار  اهلل

 

 211اسالید شماره 

 بازی چالش ثابت ماندن

 آب شید –یخ شید  بازی
 ما ما مجسمانه بازی

 سه دو ید درآره شکل عروسد بازی هرکی شکلد درآره

 بایستی ثابت بمانند تا مربی بگوید کافی یا آب شید یا استپها بچه

 

 215تا  212اسالید شماره 

 چهار شبهه و جواب

... 

 211اسالید شماره 

 مسابقات وایت بردی

 نقاشی را حدس بزن

 بی نقطه نویسی

 چپ به راست نوشتن از

 مراقبه در هر لحظه( ومانتقال مفه -)نقاشی با چشم بسته جمله نویسی یا نقاشی با چشم بسته
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 211اسالید شماره 

 نقاشی و حدس حدیث نمونه

 

 214تا  218اسالید شماره 

 مهدی منتظر ماست

 مطلوب انتظار فرج و امید به آینده درباره و با توضیح اوخود مربی سلیقه  هچند عکس ب

 

 221تا  215اسالید شماره 

 درباره دعا

 و دعاهای پایانی

 وهابیت نابود شه بریم مکه ...طنز: اللهم الرزقنا سرکه

 سوالی و جا خالی

 دعای فرج گروهی

 آخر صلوات

 

 

 

 .و من اهلل توفیق

 

 

 


