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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
دوشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

چند سالی  است به دلیل کارهای عمرانی آمریکا در اقصی 
نقاط دنیا از ویتنام گرفته تا عراق و...، دشمنان این کشور 
خدوم، شایعاتی مبنی بر دالیل اصلی بمباران اتمی دو شهر 
هیروشیما و ناکازاکی پخش کرده اند که باعث بدبینی ملل 
مختلف به این کشور حامی ضعفا و از بین برنده  تروریسم 
در جهان شده، به همین دلیل در آستانه سالروز این اتفاق، 
تصمیم گرفتیم که برای تنویر افکار عمومی دالیل اصلی را 

منتشر کنیم:

1- تالفي مربي کاکرو سِر تارو!

را  جهانی  تروریسم  داشتند  وقتی  آمریکایی  جاسوسان 
ریشه کن می کردند، اتفاقاً یکی از دالیل اصلی همه مشکالت 
بمب افکن  فی الفور  و  کردند  پیدا  هیروشیما  در  را  جهان 
انوالِگی)اسمشه به خدا( را به سراغش فرستادند اما بعد از 
بمباران و باز هم اتفاقاً متوجه شدند که چون جاسوسان 
از اینترنت دایال آپ استفاده کرده اند، یکی از دالیل اصلی 
مذکور، به ناکازاکی فرارکرده و آمریکایی ها هم که سیریش! 
یک بمب اتمی هم آنجا زدند تا مطمئن شوند دلیل مشاٌرالیه 

یعنی کاِکرو یوگا کشته شده است. وی که برای گرفتن انتقام 
اُوِرُدزِ مربی اش از تارو میزوگی این گروه تروریستی را تشکیل 

داده بود، دیگر دیده نشد!                        

2- گرفتن انتقام خواهِر میزوگی از سوباسا

زنان  حقوق  اصلی  حامی  را  خودش  همیشه  که  آمریکا 
می دانست، نمی توانست بنشیند و ببیند سوباسا با احساسات 
پاک خواهر تارومیزوگي بازی کند و پس از لژیونر شدنش 
برود دنبال... حاال هرچي و با احساسات پاک یک دختر دیگر 
بازی کند؛ پس به دلیل خانوادگی- ناموسی کردن فوتبال، 

َهری ترومن تصمیم بر پاکسازی این کشور از لوث وجود آن 
فرد گرفت.

3- گودبرداری اصولی

 َهری ترومن که تنفر خاصی نسبت به ساخت و سازهای 
غیراصولی داشت، وقتی متوجه ساخت وسازهای دیمي این دو 
شهر می شود برای انتقال فناوری های گود برداری نوین تصمیم 
می گیرد این فناوری را به صورت رایگان به ژاپن تقدیم کند 
البته این تقدیم، مقدار کمی خسارات جانی در پی داشت که 

قابل اغماض است. عکس را ببینید شیر فهم می شوید:

شنبه

روحاني دوباره سوگندخورد

• حسن لمیکی زاده
به به، به وطن عجب نمایی دادی
باحرف، به مملکت صفایی دادی
ای دولت تحلیف شده منتظریم
یادت برود چه وعده هایی دادی!

 

یکشنبه

     به رغم وعده ها، هيچ وزير زني در كابينه نيست

• سید محمد حسینی
کابینه اگر بدون زن چیده شده
اینگونه نگو که وعده نادیده شده

چون در پس هر مرد موفق، زن اوست
در هیات دولت این مَثل، ایده شده

دو شنبه

نتايج كنكور سراسري اعالم شد

• مینا گودرزی
از گفتن رتبه  خودم معذورم

مجبور به پرده پوشی و سانسورم
احساس مدیر بودنم گل کرده

با این رقم نجومِی کنکورم

سه شنبه

ركورد برخورد دولت با رسانه ها و روزخبرنگار

• مینا گودرزی
پر از فحش است روز و روزگارم
چنان ترسی از این کابینه دارم

اگر از پیشه ام پُرسند گویم
به لُکنت، َخ، َخ َخ، َخ بَرنگارم

چهار شنبه

چين هم حساب هاي ايراني را بست!

• مصطفی صاحبی
تحریم اگرچه پوچ و بی خاصیت است 
این دفعه ولی زِ چین بی تربیت است 
البته حساب بانک، خود بسته شده

از بس که حساب هاش بی کیفیت است  

ُگنده گويی!
 از تله وزیر بهداشت برای خبرنگاران 
تا رونمایی روحانی از عمه مذاکرات

• رضا عیوضی
مصباحی مقدم: مراسم تحلیف از 
نظر کمیت و کیفیت بی سابقه بود

- کیفیت فقط کیفیت دوربین 
نماینده های لیست امید

صالح�ي: خ��روج آمریکا از 
برجام، بر ادام��ه اجراي آن  

تاثیري نخواهد داشت!
- نون تموم شده، چرا صف 

رو به هم می زنید؟!

»م��ادر  از  بیایی��د  روحان�ی: 
مذاکرات« رونمایی کنیم

- پس این چهار سالی که مذاکره 
می کردید عمه مذاکرات بود؟

جهانگیری: دولت مصمم به 
استفاده از زنان است

- وی افزود: البته بیش��تر در 
تبلیغات

جرای�د: وزیر بهداش��ت، روز 
خبرنگار را تبریک گفت

- داره دون می پاشه!

اطالعيه مشترك تيم اميد و واكي باياشي
دالیل اصلي حمله اتمي آمریکا به ژاپن 

بوق محرمانه!
• مصطفی صاحبی

نصف مسائل توی دنیا محرمانه است
 در هر کجا، اینجا و آنجا محرمانه است

بگذار تا با یک مثال ساده گویم
بوق پژو، فرمول کوکا، محرمانه است

این یک مثال از این طرف، فرمول های
بعضی لواشک های فافا محرمانه است

بیخود نگو هی رنگ مسواکت چه رنگي است؟
بعضی مسایل وقت الال محرمانه است!

یا  کارهای دولتی در نیجریه
از هشت تا، همواره 9 تا، محرمانه است
برخوردهایش فی المثل در باب تحریم

محکم، دقیق و ِسفت، اما محرمانه است 
حتی توافق با رنو یا با سوزوکي

گفتند در هنگام امضا، محرمانه است
البته در یک بخش کوچک اینچنین است
تنها در ایده، طرح، اجرا، محرمانه است!

البته یاران جملگی آگاه بودند
اینها برای تیم اعدا، محرمانه است!

اینها که چیزی نیست ما در اشتباهیم
هر موردی دیدیم گویا محرمانه است
چون رتبه کنکور فرزندم زیاد است
هم رتبه کنکور، بابا محرمانه است!
زین پس اگر چیز مهمی بود، بگذر

آویزه گوش ات کن این را، »محرمانه است«

72 سال پیش، آمریکا به سازمان ملل اطالع داد که 
ما در خانه یک بمب داریم که اندازه بیست هزار کیلو 
تی ان تی مي ترکاند. هیچکس باور نکرد و گفتند: البد 
حرف هم می زند؟ آمریکایی ها دو راه بیشتر نداشتند. 
یا بمب اتمشان را داخل بتن بریزند یا از آن استفاده 
صلح آمیز کنند. ُخب! آنها دومی را انتخاب کردند. 
این شد که راه افتادند طرف ژاپن و چون آنجا کسی 
نبود که بهشان بگوید بروید دم خانه خودتان بمب 
اتم بازی کنید  اگرنه بمب اتم تان را پاره می کنیم، در 
همان ژاپن استفاده های صلح آمیزشان را انداختند. 
آن زمان تکنولوژی زیاد پیشرفت نکرده بود و استفاده 
صلح آمیزها، حداکثر 200هزارنفر کشته می داد. بمب 
اتمی هیروشیما به »پسر کوچک« معروف شد. یک 
چیز تو این مایه ها که حاال این بچه یه غلطی کرد، 
شما به بزرگواری خودتان ببخشید.»پسرکوچک« 
تنها اقدام صلح آمیز آمریکایی ها نبود و تاریخ آمریکا، 
پُر است از تپه های درنوردیده ای که در ادامه، برخی 

از آنها را معرفی می کنیم:
پسر خشن: در جنگ ویتنام، حدود 500 غیرنظامی 
را کشتند و طی اقدامی صلح آمیز، اجساد بعضی 

را تکه تکه کردند!
فامیل عروس: آمریکا ب��رای از بین بردن القاعده، 
به افغانستان حمله کرد. البته گویا سران القاعده، 
بیشتر جلس��ات خودش��ان را در پوشش مراسم 

عروسی انجام می دادند.
پس��ر فوضول: مردم عراق از صدام ناراضی بودند. 
آمریکا به عراق حمله کرد و کاری کرد که عراقی ها 

صبح تا شب بگویند: صد رحمت به صدام!
مرتیکه زبون نفهم: آمریکایی ها دیگر بزرگ شده اند 
و یک پس��ر کوچک نیس��تند. آنها به عنوان تنها 
کش��وری که از سالح اتمی استفاده کرده و اکنون 
بی��ش از 7 هزار بمب اتم دارد، با هرکش��وری که 
انرژی هس��ته ای داشته باش��د، به شدت برخورد 

صلح آمیز می کنند.

پسِر فوضول!

• احسان مالیی

بعد از قدیمقبل از قدیم

چرا آمریکا به ژاپن حمله اتمي کرد؟

• محمد اسدی

کامران یاری

به همت بخش خصوصي و در نیمه نخست سال  2017، یک میلیون گردشگر به ترکیه صادر شده که این 
صادرات، کامال غیرنفتی بوده و اصالً و ابداً هم خام فروشی نبوده و از جمله مزایای این حرکت، افزایش نشاط 

اجتماعی است:
اگر نگاهی به دور و برمان بیندازیم، شاهد وجود و حضور بیماران خاص، کودکان کار، جوانان بیکار، گورخواب ها و 
انواع بی خانمان ها و سایر گونه های بیچارگان در همین حوالی خواهیم بود؛ که در خانه وطن ساکن )یا سرگردان( 
هستند و مشاهده و حتی یادآوری شان دل ها را می آزارد؛ اما گردشگری که به ترکیه رفته، چشمش به اینان 
نمی افتد و می تواند راحت و بدون عذاب وجدان پول هایش را خرج نماید؛ چرا که بدبخت آبادها و نقاط بیچاره نشیِن 

ترکیه، از دیدرس گردشگران خارجند و مانعی برای رهایی روح و جان گردشگر مشاهده نمی شود.
البته با اقداماتی می توان بر بازدهی این حرکت افزود:

- ملت، در فصول س��رد س��ال به ترکیه صادرات شوند؛ تا از گاز رایگانی که دولت به آن دیار روانه می کند، هم 
بهره مند گردند. اینگونه کمتر می سوزیم!

- گردشگران صادرشده، در بازگشت، جنس بیشتری واردات کنند؛ تا اشتغالزایِی تجارت بین الملل رونق یابد و چه 
بسا همه به اتفاق هم بتوانند پوز دختر مظلوم وزیر را بزنند.

صادرات گردشگر غيرنفتي!
• سیدمهدی طاهری

فال قهوه  تُركيه!
• زهرا فرقانی

مقصد هر سال اینها ترکیه است
مارک کفش و شال اینها ترکیه است

فاطماگل گشته الگوی زنش
یکسره کانال اینها ترکیه است

بس که الرج و مایه دار و الکچری است
پیست توچال همینها ترکیه است
چونکه داعش گاه می ترکاندش
سوره  زلزال اینها ترکیه است

استکان چای ما گر خالی است
قهوه های فال اینها ترکیه است
نیمی از ما زیر خط فقر و بعد
نیمی از اموال اینها ترکیه است
ما همه بازنده ایم و آس و پاس
برگه ی تکخال اینها ترکیه است
 وامصیبت، کعبه رفتن های ما
کعبه  آمال اینها ترکیه است

فال نوبخت!

• ابراهیم کاظمی
قدح پر کن که من در دولت عشق

جوان بخت جهانم، گرچه پیرم

ای صاحب فال!
 اِ پدر جان! شما چرا با این سن ات؟ یه اشاره 

می کردی ما مي اومدیم خدمتتون.
پدر جان فال میگه شما دوباره وزیر شدی...

جان؟ بلندتر بگم؟
شمااااا دووووبااارره وزییییر شدددددی!

فقط جون مادرت یه وام دوتومني میخوام 
کارم لنگه...

به استناد ماده 30 آیین نامه معامالتی مجلس 
به منظور تسهیل و تلطیف روابط اتحادیه اروپا و 
تکریم مادر مذاکرات و همچنین پاسخ کوبنده 
به عهد شکنی های پی در پی و خصمانه آمریکا و 
با توجه به استقبال چشمگیر نمایندگان لیست 

امی��د ازخانم موگرین��ی در نظ��ر دارد آدامس 
جویده ش��ده  مادام را با مش��خصات و شرایط و 
قیمت پایه به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی 
به صورت اس��تیجاری به مدت یک سال واگذار 

نماید:

مزايده  آدامِس مذاكرات 
• احسان مالیی

سید مهدی موسوی

قیمت پیشنهادی  قیمت پایه ویژگی جنس  ردیف

هر چی َکَرمتونه  یک میلیون دالر 1 اصل اصل- فریز شده

شرایط مزایده:
1( هر یک عکس سلفی با ایشان 20% آف قیمت پیشنهادی می خورد.

2( دریافت قیمت پیشنهادی سایر رقبا قابل خریداری است) به آقای کرباسچی مراجعه شود(.
3( نیت قربه الی اهلل و برای پشتیبانی از دولت فخیمه در مذاکرات آتی باشد.

4( ژن های خوب لیست مورد 2 را رایگان دریافت می کنند.
5( زمان برگزاری، روز تصویب برجام

6( مدت اجرای مزایده، 20 دقیقه می باشد.

بمب و بدهكار!

• افشار جابری
باید بدهم دوباره خودکار به او
از صنعت هسته ایم آمار به او

هرروز به وضعیت خود می خندم
او صاحب بمب و من بدهکار به او

كابينت يار!

• مصطفی صاحبی
گفتیم میان دوستان از اخبار
کابینه  شیخ، پیرتر شد انگار 

یک عاشق فارغ از سیاست فرمود:
کابینه او فدای کابینت یار! 

کامنت استریپ ■


