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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

كميته جايزه صلح نوبل اعالم كرد: خفاش 
شب به دليل تالش براي نقل و انتقال امن زنان 
نامزد  آرام،  و  خلوت  مكان هاي  به  دختران  و 
دريافت اين جايزه شده است. پيش از اين، افراد 

زير، همين جايزه را دريافت كرده اند: 
برای  كانديداتوری  زمان  از  اوباما:  باراک 
انتخابات، پايان دادن به جنگ عراق را مطرح 
كرد ولي بعداً گفت چه كاريه حاال؟! او بعدتر به 
وعده خود عمل نكرد و زندان ها و شكنجه گاه هاي 

آمريكا مانند گوانتانامو را تعطيل نكرد! 
علت  نوبل  صلح  كميته  عبادي:  شيرين 
انتخاب او را، تالش، عنوان كرد. گرفتن پول از 
بهايي هاي خائن و نوشتن دادخواست براي آنها 

از ديگر فعاليت هاي او است.
شيمون پرز، اسحاق رابين و مناخيم بگين: 
و  تروريستي  سازمان هاي  اعضاي  از  سه  هر 
و كشتار هستند كه جايزه  قتل  حرفه اي هاي 
صلح نوبل را به شايستگي تصاحب كرده اند! در 

خفاش شب 
جايزه صلح نوبل گرفت!

همين باره، مناخيم گفت:»من يک تروريست 
سابق هستم!«. از ديگر افتخارات آنان، كشتار 
الدوايمه)500عدد(،  عدد(،  ديرياسين)250 
خان يونس)270عدد( و صبراوشتيال)800عدد( 
فعاليت هاي  اين  انجام  حال  در  آنها  است. 
صلح جويانه، شعار مي دادند:» بدون عاطفه باش 

تا خدا رحمتت كند«!
ديپلمات،  سياستمدار،  سوچی:  سان  آنگ 
وي  است.  بشر!  حقوق  مدافع  و  زامبي  دالل، 
تحت تأثير فلسفه بدون خشونت گاندی و بويژه 
به  سوچي  نگو!  كه  بود  آنقدر  بودايی  مفاهيم 
عنوان رييس ميانمار، درباره قتل عام و سوزاندن 
مسلمانان گفت اينها دعواي زن و شوهري است 
و به ديگران ربطي ندارد! در عين حال به بازرسان 
سازمان ملل، خبرنگاران و حتي پزشكان بدون 
 مرز، اجازه ورود نداد. وي با شوهر انگليسي و 

2 پسرش مشكل زبان ندارد. 
جامفل  جتسون  اصلي  نام  با  دااليي الما: 

نگاوانگ لوبسانگ يشه تنزين جياتسو، متولد 
تبت است. تبتي ها عقيده دارند كه روح الماي 
قبلي به جاي گاو، آفتاب پرست يا هرچيز ديگر، 
الماست.  او  فلذا  كرده  حلول  وي  در  بي هوا 
دااليي بعد از اينكه هزاران تبتي را به كشتن 
داد، خودش براي صحبت كردن درباره اهميت 
تور  در  عنوان سرچشمه شادی ها،  به  شفقت 

دور اروپا ثبت نام كرد! 
انورسادات يكي ديگر از نوبل  صلح گرفتگان 
مصري  گروه های  مجلسي  و  شيک  كه  است 
ضمن  وي  كرد.  اعدام  را  خود  مخالف  
براي همه، دستور  فعاليت سياسي  آزادكردن 
دستگيری اعضای حزب كمونيست، ملی گراها، 
فعال  گروه هاي  اسالم گراها،  فمينيست ها، 
و  كارمندان  كارگران،  كاسب ها،  دانشجويي، 
بقيه مردم را صادركرد. آگاهان تعداد مفقودان 
صفحه  روي   E حرف  نمايش  دليل  به  را 

ماشين حساب، كمتر از اين مي دانند. 

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

هرچند اسير يک دوجين كمبودند
با سعی و تالش، راه می پيمودند

با اين همه، توجيه خطاها اين است:
اصال خوِد بچه ها مقصر بودند

آدم نكشی وبا و سل می گيری
گر قلوه دهی به بنده دل می گيری

هر بيست مسلمان كه ُكنی غرق به خون
يک جايزه  صلح نوبل می گيری

شبيه فلفلم، بس تند و تيزم
فرو ننشسته آن غيظ غليظم

 فقط ِكش می دهم اين بحث را، تا
بگويی: »من غلط كردم عزيزم!«

تا قبل تو هر چيز گل و بلبل بود
خدمت، هدف مديرها بود نه سود
فاسد شدی و فاسدشان كردی تو

ای گوشت بد! بگو غلط كردم، زود...

يارانه اگرچه رنج هاتان داده 

هرماه، زده به جانتان ُسمباده

هرچند نشد برای ما نان اما
آبش كه به آسيابتان افتاده..!

معاون وزيرراه: 

مقصر خود بچه ها بودند!
ارتش میانمار 2600 خانه را آتش زد و 
هزاران مسلمان بی گناه را به قتل رساند

کره شمالی بمب هیدروژني 

رونمايي کرد

کشف يک باند از مديران دولتی که 
گوشت های فاسد را به جای معدوم 

کردن، در بازار می فروختند
درآمد هدفمندی يارانه ها در

 شرکت های دولتی غیب می شود

سیدمحمدحسینیمینا گودرزیفهیمه انوریامیرمعظمیمینا گودرزی

بهزاد توفیق فر

رضا عیوضی

از اصولگرايي روحانی 
تا کالس کاری سازمان ملل

يک  آنكه  از  بيش  روحانی  زيباكالم: 
اصالح طلب باشد يک اصولگراست

روحانی  اصاًل  اصالح طلب:  روزنامه های   -
آدم احمدی نژاد است!

ُمضحک  ظريف  حرف های  الجبير:  عادل 
است.

براي  الجبير  عادل  حرف هاي  ظريف:   -
مصرف داخلي است!

مريض  براي  اتفاقی  اگر  بهداشت:  وزير 
بيفتد، مي گويند تقصير پزشک است.

می كنن،  امضا  يواشكی  بعضيام  البته   -
می گن خدا آورد!

كه  سطوحی  در  فساد  امروز  جهانگيری: 
تصور آن را نمی كرديم رسوخ كرده است

- مردم! ببينيد فساد چقدر مظلومه!

خليج  ستاره  نفت  پااليشگاه  مديرعامل 
فارس: توان توليد بنزين يورو 5 را داريم

- همسر خانم ابتكار: گفتی؟ آفرين حاال 
برو سر كارت!

دبيركل سازمان ملل اعالم كرد: شمار مسلمانان 
كشته شده در روهينگيا از مرز هزار نفر گذشت

- وي افزود: زير 6 ميليون، محكوم نمي كنم، 
اصرار نكن!

نسخه ايرانی بازی 
نهنگ آبی رونمايي شد

افشار جابری

نسخه  ايرانی بازی مخوف نهنگ آبی به 
گفته  بازی خطرناک  اين  سازنده   آمد.  بازار 
است چون ايرانی ها خيلی حساس هستند، 
اين نسخه فقط 10 مرحله به شرح زير دارد 
كه در نهايت موجب خودكشي كاربر می شود .

1- از يک اثر باستاني ديدن كن، اما تصوير 
يک نهنگ را به عنوان يادگاری روی يكی از 

سرستون های آن حكاكی نكن.
2- ساعت 05:20 صبح از خواب بيدار شو و 

دو ساعت ورزش مفيد انجام بده.
3- شجاع باش . امروز يازده و نيم خط كتاب 

مطالعه كن، ولی پز آن را به كسی نده.
وارد  ساعت   2۴ نيست.  برگشتی  راه   -۴

تلگرام نشو.
5- اگر هنوز زنده ای حتما تقلب كرده ای، 
از پل  بار  بايد تنبيه بشوی. 10  در نتيجه 

عابر پياده استفاده كن.
6- امروز از لوازم آرايشی استفاده نكن.

را  بدبختی هايش  نفر كه  به يک  امروز   -7
برايت توضيح می دهد، ثابت نكن كه از او 

بدبخت تری .
8- درجه  صدای تلويزيون را روی يک عدد 

فرد بگذار.
دقيقه   10 فقط  داری،  گواهينامه  اگر   -9
اگر  رو خدا!  تو  رانندگی كن،  بين خطوط 
رانندگی  بی خيال  انصافاً  نداری  گواهينامه 

شو.
10- قوی باش. مرگ پايان همه  بازی هاست. 
به يه مسافرت يک روزه برو ولی عكسش رو 

نذار توی اينستاگرام.

با اين همه ترسناكی و مرموزی
دانلود شده است بازی جان سوزی

چون اِند كالس است پس امكان دارد
ُمد هم بشود نهنگ آبی روزی

خودکشي با ُمد!

افشار جابری

میگن...
ميگن هدف اصلی داعش، كسب جايزه صلح نوبل بوده، 

خالفت اسالمی براي رد گم كردنه!

حسین اسماعیلي

فاطمه سادات رضوی علوی

داوود افرازی

تِه ضرب المثل!

تو نیکی می کن و 
استعفا  بده...

رضا عیوضی

مديرسابق راه آهن كه در اقدامی نادر به خاطر 
تصادف قطار س��منان - مشهد استعفا داده بود، 
در اقدام��ی نادرتر، به معاونت ش��هرداری تهران 

منصوب شد.
 يک ضرب المثل معروف هست كه می گويد:

»تو نيك��ی می كن و...«! اي��ن را برای همين جا 
گفته اند. يعنی تو به خاطر وزير راه و خارج شدن 
او از زير فش��ارها اس��تعفا بده، چندروز بعد و در 
يک فرصت مناسب، پست بهتری گيرت بيايد باز!
يک ضرب المثل معروف ديگری هم هست 
ك��ه: »بی كفايتی يک مدير، بهت��ر از يک مدير 
بی كفايت اس��ت« اين المصب ت��ِه ضرب المثل 

است...

دانشمندان ثابت کرده اند

شرکت نفت آرامکو 
در فاجعه میانمار دخالت ندارد

مهدي سلمان

دانش��مندان اعالم كردند شركت نفت س��عودي -  آمريكايي آرامكو، 
در قتل عام مس��لمانان بي گناه ميانمار، دخالتي ندارد و اينكه به تازگي 
خط لوله نفت و گاز خود را از وس��ط روهينگيا به س��مت چين افتتاح 
كرده است، ُخب كه چي؟! در همين باره مديرامور مالي دانشمندان گفت: 
نيم قرن اس��ت كه آنها را مي ُكشند، اينكه تمام نمي شوند، به مطالعه 

بيشتر نيازدارد!

بوي کباب مي آيد
مهدی پیرهادی

هر آنچه هست از آنسوی آب می آيد
لباس و چتر و كاله و كتاب می آيد

اگر چه  داخل كشور طناب هم داريم
ولی از آن سر دنيا طناب می آيد
ست لوازم آرايش زنان جور است

مداد و ريمل و رنگ و لعاب می آيد
درون كشور ما گرچه شهر قمصر هست

برای كشورم از چين گالب می آيد
هزار بسته  تسبيح و مهر و  سجاده

مسلماً به اميد ثواب می آيد
مگر نه اينكه فقط نفت خوب می دادی؟
چرا پس اين همه جنس خراب می آيد؟؟
بگو به اينهمه بنجل چه حاجتی دارم؟؟
كه از تمام جهان بی حساب می آيد؟؟
اميد نيست شود حل، ركود و بيكاری
از آن نشست كه بوی كباب می آيد

َمَخر برای خودت فحش تازه ای شاعر
خدا نكرده برايت عذاب می آيد...

محمد کارگر


