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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

روزي روزگاري: رویارویي ُمرادبیك و حسام بیك

صفحه 11

چشِم تنِگ گاو! بلدي نفس بكشي؟

صفحه 11

صدوپنجاه شتر و حکایت سعدی دستگیری وزیر سابق انرژی اسرائیل 
به اتهام جاسوسی برای ایران

جلسه  محرمانه

صفحه 6

هر چند ب��اورش برای فرزند محصل ش��ما نیز 
س��خت باش��د، اما در همین آمریکای کدخدای 
جهان و ش��وهرننه  کش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس، وقتی داشتند قوانین بشردوستانه را تدوین 
می کردند حواس ش��ان نبود که اگر »ورود نوزاد 
فرد خاطی به بازداش��تگاه ممنوع اس��ت«، پس 
ب��رای نگهداری نوزاد چه باید کرد؟! کس��ی هم 
نمی دان��د در دوره بوش جمهوری خواه و اوبامای 
مؤدب دموکرات، گارد ملی آمریکا با این کودکان 
چه می کرد. البته معلوم که هست! قبال هم همین 
کاری را می کردن��د ک��ه االن وزیر دادگس��تری 
ترامپ به »کتاب مقدس« ربطش می دهد. ولی 
خ��ب االن این جّو جهانی علیه ترامپ -و به نفع 
باقی آمریکا- فعالیت های رؤسای جمهور سابق و 

اسبق را شسته برده.

با توجه به اینکه هنوز تیم ماستمال آمریکا مستقر 
در رسانه های مستقل، فعالیت خود را به صورت 
جدی س��ازماندهی نکرده، مثال کسی درنیامده 
بگوید»چون آمریکا کنوانس��یون حقوق کودک 
رو امض��ا نکرده، پس بذاری��د توی دنیا بچرن برا 
خودشون«، ما یک سری دالیل اصلی برای اقدام 
غریب نوازانه دولت آمریکا پیدا کردیم که هر وقت 

الزم شد، بیایند از اینجا وردارند:

یك: اگر بچه ها را آن طور »صددانه یاقوت/ دسته 
به دسته« به سمت قفس راهنمایی نمی کردند، 
ممکن بود بروند به عنوان پناهنده پذیرفته شوند 
و بعدها توی مهدکودک »گل های ویرجینیا« با 

هفت تیر همکالسی شان نفله شوند.

دو: اگ��ر از مهد ک��ودک هم جان س��الم به در 
می بردند، ممکن ب��ود در کمپ پناهجویان گیر 
داوطلبان UN بیفتند و در اوان کودکی، پدر یا 
مادر شوند. بعد برای یک لقمه نان »کودک کار« 
شوند و بحران بشود سه تا: پناهندگی، آن قضیه 

UN و کودک کار شدن.

سه: اگر از مهد کودک و کمپ پناهجویان جان 
سالم به در می بردند، پوست شان کلفت می شد. و 
آدم های پوست کلفت با آن قیافه زشت و چرک 
مخصوص پناهجویان جنوبی شان، هر آن ممکن 
بود توی پیاده رو یا توی پمپ بنزین مورد عنایت 
پلیس قرار بگیرند و مردم یکهو ببینند یک خانواده 

آبکش دارند سینه خیز می روند طرف خانه شان.

 BBC چهار: هرچند طبق زیرنویس های شبکه
همین االن هاست که آمریکا این »اعمال قانون« 
را متوقف کند، اما باید اذعان داش��ت بچه ای که 
از دوره شیرخوارگی توانسته دور از والدین برای 
خودش توی سلول انفرادی بخورد، پوشک عوض 
کن��د، پاهایش را پودر بچه بزند و قرص هایش را 
بخورد در واقع دارد استقالل از والدین را تمرین 
می کند و خیلی زود مررررد می شود و از بابایش 

پول تو جیبی نمی خواهد که بابایش قرمز شود.

پنج: یک بچه   قفسی تا آخر عمر با همه  مادرهای 
دربند ایران، کودکان اعدامی، فعالین حقوق بشر، 
آزادیخواهان، فعاالن محیط زیست، محمد ثالث 
و باقی بیچاره ها همدردی خواهد نمود و کال در 
هر یارکشی حقوق بشری، عین یک اکتیویست 

اجتماعی با فهم و  کماالت رفتار خواهد کرد.

ش�ش: پناهجویی که توی قفس مورد مواظبت 
قرار نگیرد، پس فردا که بزرگ ش��د عین برخی 
پناهجویان در اروپا، می افتد دس��ت یک پیرزن 
پولدار و توی مهمانی ها نقش دوس��ت پسر او را 
ب��ازی می کند تا بتواند نان و جای گرم داش��ته 
باشد. در صورتی که مهمانی های پی در پی، باعث 
آس��یب به بنیان های خانواده از ناحیه مینیسک 

زانوی پیرزن خواهد شد.

پس حاال که گروه های س��نی الف تا جیم، توی 
قفس شام و ناهار گرم دارند، سر ساعت آرامبخش 
و آمپول و واکسن ش��ان تزریق می شود و پلیس 
عین بچه خودش از ایشان مراقبت می کند، شما 
می ش��ود بفرمایید چه مرگ تان است که کاسه 

داغ تر از آش می شوید؟!

سمیرا قره داغی

به خاطر یک مشت مینیسک زانو!
به بهانه استقبال داغ آمریکا از پناهجویان، همزمان با روز جهانی پناهنده

سیدمحمد جواد طاهری
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بیا باال!
دیروز بع��د از عمری پس انداز کردن، رفتم 
مرکز فروش ش��رکت واس��ه تحویل گرفتن 
خودرو که باهاش برم مسافرکشی، نشستم 
و س��وییچ رو انداختم خواستم استارت بزنم 
که یارو اومد زد روی ش��ونه ام گفت داداش 
بیا باال! گفتم داداش ما یه عمر پایین بودیم 
چی چی بیا باال!؟ گفت خب بیا پایین! گفتم 
چ��را؟ گفت رفت ب��اال! گفتم چ��ی؟ گفت 
قیمت خ��ودرو. گفتم جون جدت این یکی 
رو زیر س��بیلی رد کن، یه قرونم دیگه پول 
ن��دارم همینم با ق��رض و قوله جمع کردم. 
گف��ت نووچ! نمیش��ه، از ب��اال گفتن. گفتم 
حاال مگه چی ش��ده که قیمتش رفته باال؟ 
گفت دیگه نمی��اد داخل! گفتم چی؟ گفت 
خودروه��ای خارجی. گفتم به ما چه؟ گفت 
مجبور میشی! گفتم به چی؟ گفت به خرید 
خودروه��ای داخلی. گفتم م��ا همینجوری 
نوکر ش��ما هم هس��تیم، جونمونم واستون 
میدیم دیگ��ه باید چیکار کنی��م؟ گفت ما 
هم برای ش��ما امکان��ات خودروه��ا رو باال 
بردی��م. گفتم ک��و؟ کجا؟ گف��ت این زه ها 
رو میبینی؟ این ش��اخک های الستیک رو 
میبینی؟ این ترمز دس��تی رو میبینی؟ اون 
باال، چ��راغ خودرو رو میبین��ی؟ گفتم آره. 
گف��ت خب بیا باال. گفت��م چی؟ گفت پول. 
گفتم چ��را؟ گفت چون این��ا از این به بعد 
جزو آپش��ن های خودرو رو حساب میشه. 
گفتم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت چی 
میگه این وس��ط؟ گفت بکش پایین شیشه 

رو؟! گفتم چشم!
خالص��ه از خودرو پیاده ش��دم ه��ر چهار 
چرخش رو بوس��یدم و از دنی��ای خودروها 
برای همیشه خداحافظی کردم. االنم موتور 
سه چرخ س��وار ش��دم دارم توی شهرمون 
خرمش��هر آب میفروش��م. آب معدنی... آب 

تصفیه... آب خلیج فارس!

محسن انصاری نژاد

مجید انصاري: عوامل نف��وذي در برخي نهادهاي 
انقالبي شناسایي شوند.

بعد یواشکی بفرستیمشون برن كانادا!

نوبخ��ت: نویس��ندگان نامه ب��ه ترامپ، عقل 
سیاسي ندارند.

شرف و غیرت و ناموس و... چطور؟

معاون حمل و نقل شهرداري تهران: نام افرادي که 
طرح ترافیک خبرنگاري دریافت کرده اند منتش��ر 

می شود.

باشه!

مدیرکل محیط زیست سمنان: گورخر ایراني بعد از 
33سال به پارك ملي کویر بازمي گردد.

مجوز شکارش هم توی جیب چشم آبی هاست! رئیسعلی 
دلواری 

يواشکی ثبت 
ملی شد!

فرمان��دار آبادان: آب بهاي خ��رداد و تیرماه براي مردم 
آبادان و خرمشهر رایگان شد.

تعارف نکن خالصه!

مدیرکل گردش��گري بوشهر: محل شهادت رئیسعلي دلواري 
ثبت ملي شد.

كاش غیرت و ایمانش هم ثبت ملی می شد

جهانگیري: آنچه مي تواند کشور را تهدید کند افراد و گروههایي هستند 
که اعتماد وامید مردم را هدف گرفته اند.

مثل اینکه آیینه نهادریاست جمهوری درست شده دكتر!

ماجرای ما و خودروسازان!

مرض!
طبق آمار به دست آمده من بیمارم
مرض قلدری مفرط و مزمن دارم

چونکه در کل جهان عامل جنگ و ترورم
از حقوق بشر و دغدغه اش بیزارم

مینا گودرزی

آن ش��یر جاده تک بانده، زمین و زم��ان با آن رانده، 
آن هم��ه در کار او مان��ده، رقبا  را جمیعا چزانده، 
فرشته مرگ  ساید بای ساید، موالنا و شیخنا 
پراید. کار او از عجایب غرایب بود و آن گروه 
اندکی که اغلب چیزهای س��خت را درك 
می کنند هم نتوانستند او را درك کنند. جز پدرش 
که وقتی به دنیا آمد به او گفت: »آوازه تو روزی از ش��رق تا 
جنوب و از ش��مال تا غرب این س��رزمین را در برمی گیرد« 

و گرفت.
نقل است ارزان بود، از پیر طریقت چاره جویی کرد که این 
چندغاز نه در شأن من است. خطابش داد اینجا همه چیز 
برعکس است، ارزان شو تا گران شوی! و او به حق این سخن 
نرسید مگر وقتی که یک به یک آپشن های خودش را حذف 
می ک��رد و از آن طرف قیم��ت و طالبانش روز به روز فزونی 

می یافت.

آورده ان��د اگر دلیلی برای گران ش��دن نمی دید، دلیلی برای 
ارزان ماندن هم نداش��ت و جمیع فالسفه بالد کفر و ایمان، 
از این طرز تفکر انگشت حیرتشان در دهان منطقشان مانده 
بود. لیکن شیخنا پراید التفات نمی کردی و به تاخت جاده در 

می نوردیدي.
نقل اس��ت در روزهای آخر لخت مادرزاد شده بود و هرآنچه 
داش��ت را دریغ کرده. به یقین نه چرخ داشت و نه موتور و نه 
صندلی و فی الجمله از آن همه هیبت یک فرمان پالستیکی 
مانده بود که مادرها می خریدند به جهت اس��باب سرگرمی 
کودکانش��ان لیکن به قیمتی همچنان گ��زاف. مریدان به او 
گفتند: »پرایدا، چه چیز تو را اینچنین خوار و خفیف کرد؟« 
بوقی از ته دل برآورد و گفت: »خفیف عمه تان اس��ت، من با 
همین وضعم خریدار دارم آه، قیمت دارم اوه، گران می ش��وم 
ایه، دود از اگزوز قدیمی بلند می شود و بس«. خدایش نیامرزد 

خیلی رك بود. فوقع ما وقع...

ذكر عمرنا پرايد

افشار جابری

امتحان آيین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

بوووق 
ممتد!

ای دیو گرانی و تورم
ای عامل این فشار بی حد
بردار ز روی نای ما پای

بابا پدر همه درآمد
ً بابا که به یک طرف، جدیدا

درآمده از همه پدر جد
رحمی بنما اقل کم بر
اقشار ضعیف کم درآمد
از بار غم تو میل کرده

هر جمعیتی به صفر و مفرد
آن حجم عظیم آب و صابون
اینک همه اش حباب زاید
این خیل حباب سکه و ارز
کرده سر راه خلق را سد
ملت به امید تیر تدبیر
ماندند معطل و مجرد
این بین یکی سلبریتی

کمپین نمی خریم هم زد
فرموده به کل خرید ممنوع
داده ست دوباره بی گمان رد

از بس که گران شده همه چیز
این پول به هیچ هم نیرزد

 بر روح هر آنکه بی شعور است
دائم بفرست بووووووق ممتد

یارب تو خودت نجاتمان بخش
از شّر هزار و...چار درصد

زهرا فرقانی

الف( گراني خودرو حباب است
به( محل تحویل زِه 2018

جیم( همون گاري رو بچسب
دال( محل توقف خودروي مدیر

الف( منطقه شکار حیوان نر
به( منطقه شکار حیوان مریض

جیم( شکار براي چشم آبي ها آزاد
دال( منطقه حفاظت از پول زیست

الف( ییهو رنگتان را عوض نکنید
به( با احتیاط از روي بنفش عبور کنید

جیم( تبدیل به مخالف شدن آزاد
دال( همه موارد

الف( FATF را مسکوت بگذارید
به( FATF را یواشکي تصویب کنید

جیم( به FATF نزدیک شوید
دال( FATF را در چشمتان فرو کنید


