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

آقای زیباکالم در تازه و تکراری ترین اظهار 
نظر خود گفته اند: یکی از تحریف هایی که 
در مورد آمریکا می شود، زدن ایرباس است. 
ما معتقدیم آمریکایی ها تعمدا زدند)منظور 
از»ما« همه ایرانی ها به جز آقای زیبا کالم( 
به  دادند)اینکه  مدال  ناو هم  فرمانده  به  و 
ایرباس  زدن  خاطر  به  وینسنس  فرمانده 
خود  ایران،  مردم  بر  عالوه  را  دادند  مدال 
راجرز، مردم آمریکا و 6 میلیارد نفر دیگر، 

غیر از زیباکالم قبول دارند!( »ما« )من 
خودم تنهایی!(  دیدیم خوب نیست 
طرف  یک  جهان  آدم های  همه 
و  تک  طفلکي  زیباکالم  و  باشند 
یک  با  همین  برای  یکطرف،  تنها 
آن مدل جست هایی که  َجست)از 
ایشان از روی پرچم کشور محبوبش 
می زد( خودم را به ایشان رساندم و 
برای به دست آوردن دلش! خواستم 
تا تحلیلش از حادثه هدف قرارگرفتن 
ایرباس ایراني  با 290 مسافر توسط 
تا به جای  ناو وینسنس را بنویسد. 
طنز بنده، تحلیل واقعی! ایشان چاپ 
شود به همین منظور کاغذ و خودکار 
و ماست به میزان الزم در اختیارش 
قرار گرفت و نوشته زیر همان نوشته 

فوق الذکر است: 
با  وینسنس قصد داشت  ناو  فرمانده   

دریایی  مرغ  مقداری  موشک  شلیک 
عزا  از  دلی  سربازهایش  تا  کند.  شکار   را 

ایرباس  به  اشتباهی  موشک  دربیاورند. 

ايرباس ايراني مقصر بود!

ایرانی خورد و موجب این شد که سالیان 
بشردوست  آمریکایی های  سر  پشت  سال 
موشک  برخورد  البته  دربیاورند.  حرف 
به  دریایی  مرغان  جای  به  ایرباس  به 
ضعف  یا  نشانه گیری  در  اشتباه   خاطر 
کار  درز  الي  مو  نبود.  ناو  سخت افزار 

عوامل  بلکه  نمی رود  آمریکایی ها 
دیگری در این برخورد سهوی دخیل 
اشاره  مهم ترین شان  به  که  بوده اند 

می کنم:
ایرباس  حد  از  بیش  بودن  بزرگ   -1
طول  متر   54 سیصد،  ای  مدل 
رو  همین  مگه؟  خبره  چه  هواپیما؟! 
می گرفتین  کوچک تر  هواپیماي  دوتا 

راحت از کنار موشک رد مي شد!
ناو  ایرباس:  زیاد  سرعت   -2
وینسنس قبل از شلیک، سرعت 
بود و  را در نظر گرفته  ایرباس 
سرعت  همان  با  ایرباس  اگر 
رد  از  بعد  می کرد  حرکت 
نقطه  آن  به  موشک  شدن 
اما سرعت زیاد  می رسید، 
چپ  به  انحراف  کمی  و 
با  برخورد  باعث  ایرباس 
موشک شده که کروکی 
پلیس دریاور هم این ادعا 

را تایید می کند!
اشتباه،  بزرگ ترین   -3
پرواز  بود:  ایرباس  پریدن 
شماره 655 از فرودگاه بندر 
درمی آید،  پرواز  به  عباس 
اشتباه  این حرکت خودش  که 
بزرگی است، چون فرودگاه همان 
طورکه از نامش پیداست محل فرود 
نتیجه  در  برخاستن!  هوا  به  نه  است 
ایرباس مقصر است و باید اعمال قانون 

شود. همین!

چه فرمان 
سلمان، چه 

توقيف كيهان!
زنده باد آن ملک که سلمان است

چون طرفدار قوم ایران است
گرچه زیر سرش بلند شده
باز در فکر زیر دستان است

چه کسی گفته با یمن قهر است
خبری نیست، عین بُهتان است

شاه آل سعود در حاِل
جنگ با قوم نامسلمان است

یمن از روزنامه موشک ساخت
نام آن روزنامه کیهان است

پس برایش دو روز کافی نیست
مستحق سه سال زندان است
بعد از این تیترهایمان اینست
هرچه فرمان شاه سلمان است

بهزاد توفيق فر

باز از برنامه جلوتریم!
به  عمل  در  گفت:  دوازدهم  دولت  رئیس 
الزم  نمی کنم.  عقب نشینی  هرگز  وعده ها 
درباره  هم  چیزي  نامبرده  که  است  ذکر  به 
هرچیز  یا  پیشروي  یا  حرکت  یا  جلونشیني 
دیگري در این مایه ها نگفت. وي در دیدار با 
اعضاي شوراي شهر تهران گفت برخي کارها 
مانند ساخت مترو، راه اندازي خطوط اتوبوس 
تهران  براي  آزادگان،  بزرگراه  افتتاح  و  تندرو 
به  آن  وعده  زودتر  هرچه  باید  و  است  الزم 
از  آگاه  منبع  داده شود. همچنین یک  مردم 
ارائه گزارش صدروزه وعده داده شده، خبرداد 
رییس جمهور  پدري  خانه  افتتاح  گفت:  و 
از  فراتر  برجام،  در  اخالق  کاپ  گرفتن  و 

برنامه ریزي زمان انتخابات بود!

یمني هاي خجالتي!
این یمني ها خیلي خجالتي و مأخوذ به حیا 
بودند، خیلي! یادم هست رئیس دولت شان که 
گم شد، عربستان پیدایش کرد و هي داد زد 
این رئیس دولت مال کیه؟ بیاد ببرتش! حتي 
مغازه ها  و شیشه  دیوار  کاغذ کپي کرد روي 
چسباند و سه بار با فاصله یکماهه در روزنامه 
موبور  رئیس دولت  که یک  داد  آگهي  رسمي 
چشم آبي پیدا شده، صاحبش بیاد نشوني بده 
بروند  کشیدند  خجالت  یمني ها  بازهم  ببره! 
بگیرند. ُخب! عربستان هم مجبور شد حمله 
را  و رئیس دولت شان  بیایند  تا  به یمن  کند 
پس بگیرند دیگر. حاال از بن سلمان اصرار، از 

یمني ها تعارف که بابا چه قابل! 
کالم  یک  تعارفي شده اند.  هم  لبنانی ها  االن 
به نخست وزیر لبنان گفتند بیاید استعفایش 
اینکه  نه  هم...  یکي  این  اما  برود.  بدهد،  را 
رفتن  موقع  نه!  باشند،  داشته  چیزي  مرضي 
مي گویند حاال بودي... سعد هم مي گوید باشه 
گفته مي شود  مي مونم!  اصرار مي کنید  چون 
همه این درباریان دستگیر شده در عربستان، 

به خاطر همین تعارف بیجا دستگیر شده اند! 

حميد معصومي نژاد به رم
حمید معصومی نژاد برای مراس��م تدفین یکی از بس��تگانش به ایران آمده بود ولی 

موقع بازگشت در فرودگاه ُرم، بازداشت شد.
.

پلی��س ایتالیا درمورد علت دس��تگیری گفت: خروج معصومی ن��ژاد از ایتالیا کاماًل 
غیرقانونی بوده چون او میراث ملی و معنوی رم تلقی شده و خروجش جرم محسوب 

می شود.

محمدامين ميمندیان

حمله آمریكا به پرواز مسافري 655، به روایت صادق زیباکالم
ناصر جوادي

زهرا فرقانی

سازمان غذاي گينس!
مدیرکل س��ازمان غذا و... ملل)فائو(: هفت میلیون انس��ان در یمن محاصره شده و 

بزودی از قحطی خواهند مرد.
وی افزود: تالش می کنیم این رکورد را در گینس به ثبت برسانیم.

محمدامين ميمندیان

خاطرات مجردی يک نفر پارميدا
زهرا جمالی

خودم رو که جلوی آینه دیدم، یک لحظه ش��وکه 
ش��دم... حس کردم خیلی شبیه بعضی از دوستام 
هس��تم... اَه لعنتی... دکتر همه مون یکی بود. باید 
آرایشم رو عوض کنم، نه... االن این فرمی مده، اونا 
برن یه مدل دیگه ابرو بردارن، َعملیا... بی خیال، اصال 
این چیزا مهم نیس��ت. مهم اینه که تو 3۸ سالگی، 
از نگاه دیگران میش��ه فهمید، هنوزم مثل بیست 
س��ال پیش، جذابم یا نه. االن��ه که دوباره عین اون 
وقتا، خواستگارا پاش��نه  درو از جا دربیارن و مامان 
باز طاقچه باال بذاره که دخترم تازه لیسانس��ش رو 
گرفته، می خواد درسش��و ادامه ب��ده. قربون مامان 
روش��نفکرم. خودم خانوم خودم��م و آقای خودم، 

شوهر کیلو چنده؟!
آخخخخی، عاشقای بیچاره... حتما همشون مثل 
پسردایی س��روش که افس��ردگی گرفت و تا بعد 
سربازیش دیگه اس��م ازدواج رو نیاورد، سر به کوه 

و بیابون میذارن. 
خاک تو س��ر اله��ه، مطمئنم تا فهمید س��روش 
خواستگار من بوده انقد عشوه اومد که قاپشو دزدید، 
ح��االم هی عکس س��فرا و دورهمیاش��ونو میذاره 
ت��و گروه، به خیال خودش من��و دق بده. آره جون 

عمه ات! منم نمی دونم نشستی تو خونه پوشک بچه 
عوض می کنی.

تازه س��ه سالم از من کوچیکتره عفریته. هی گفتم 
عی��ن من یه گربه نگ��ه دار، حاال به جای مامی بگه 
میوو، چه فرق می کن��ه؟ تازه کلی هم کالس داره. 
گوش نداد. سه تا بچه...خخخخخ. حسود خانوم رفت 
دکتراشم گرفت که مثال بگه ماهم بعله. آخرش چی، 
باید دستش جلوي شوهرش دراز باشه که شاید دو 
قرون خرجی بهش بده. هی خودش رو هم دلداری 
میده که من مثل ملکه نشس��تم تو خونه، هرچی 
اراده کنم شوهرم تهیه می کنه، نه آلودگی و ترافیک 
اذیتم می کنه، نه غرغر ارباب رجوع. به خیال خودش 
داره بهم تیکه میندازه. بدبخت خبر نداره ملت چقد 
منشیای خوشگل و خوش تیپ رو تحویل می گیرن.

تازه چش��مکای گاه  و بیگاه رئیسم بماند.  االنم منو 
با این قیافه  جدید ببینه حتما دیگه تا جواب مثبت 
نگیره، دست از سرم برنمی داره. کورخونده، من عمراً 
قبول کنم زن مخفی  اش بش��م. ام��ا حاال اگر اصرار 
کنه ش��اید... یعنی اصرار می کنه؟! خدا کنه مامان 

رضایت بده...
ادامه دارد ...

بخشنامه خيلي محرمانه  شيخ سلمان به تمام دستگاه های عربستان
محمدرضا رضایی

من الشیخ س��لمان آل سعود کثراهلل قطر الشکمه 
المبارک

الی جمیع النهادات و الدستکاه های ذیربط
لتقویت الجایکاه الدردونه.. البابا، بن سلمان الگوگوری 
و الش��یطون، اوجب علی الجمیع المدیران، انجام 

االعمال الزیر:
1. آزادون کل الممنوع��ات ف��ی الح��وزه.. البانوان 
)الضعیفه.. السابق(. فی المثل، الرانندگی بالسیاره اال 
الکامیون و النیسان اآلبیه..، الفرار من الکتک الشوهر 

الی الشعاع الصد متریه و...
2. البازداشت جمیع الشاهزادات بالزبون الخوش و 
فی الصورت االمتناع بالزبون الخوش، بالزور القلقلک 

و التحریم الغذایی.
3. ارس��ال النامه الفدایت شوم لترامب )الجیگرشو 
خام خام( مع الپونصد میلیون دالر شیرینی البچه ها. 
و ارسال الهزار بیامک حاوی الهذه الجمله: » من اآلن 
جمیع الهزینه هات با منه«، الی البانو ایوانکا ترامب.

4. یتفاشرون علی السعد حریری لالستعفا بالزبون 

المالیم و فی الصورت االمتناع بالزبون المالیم، بالزور 
الباتوم و الشوکر.

5. تهدید االیران بالناوکان المسلح الشتریه و االسبیه 
و الناوکان الهوایی الکفتریه.

فی الص��ورت االمتن��اع م��ن الدس��تورات الفوق، 
یتپخپخون رئوس��کم توس��ط الجالد المخصوص 

الدربار.

َيَتپخپخون!

حسين صافی

فاطمه سادات رضوی علوی

وزیر خارجه انگليس: نازنين زاغري فقط داشت به خبرنگاران آموزش مي داد - پيتر بروك - انگليس

ثاراهلل جعفري  - ایران 

او غصه انقالب و ما نان خوردیم
از حق و حقوق کل ایران خوردیم

کیهان که همیشه حرف حق را می گفت
دیدی که چگونه حق کیهان خوردیم؟

كيهان توقيف شد!

محمدرضا درخشان

وطن پرستي + 
جشن تولد

نخس��ت وزیر ژاپن برای تشکر بابت بمب اتم، برای دختر 
ترامپ جشن تولد گرفت! 

در این مراسم، حاضران همه با هم این سرود را خواندند: 
す べ て が あ な た の た め に 良 い

で す 。  爆 弾 は 私 の 核 心 で す
ترجم��ه: هرچ��ی آرزوی خوب��ه، مال ت��و؛ هرچی بمب 

هسته ایه مال من! 

در ادامه نخست وزیر رو به ایوانکا کرد و افزود : دردوبالت 
بخوره تو سر اوشین و هانیکو!

   گفتنی است این مراسم با حضور » little boy « برگزار 
شد و همه رویش یادگاري نوشتند.

محمدعلي ارسطا

 7 ميليون انسان یمنی در آستانه قحطي و مرگ هستند


