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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سه شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

سر دبیر: فروغ زال
دبیر تحریریه: محسن انصاری نژاد

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  مهدی نظری
صفحه آرا: حسین شهریاری مزرعه امامی

               ضمیمه طنز راه راه کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
  با ما بتماسید!

info@rahrahtanz.ir :رایانامه  
tanzym_ir :سروش  

tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

چراغ ها را من خاموش می کنم
۱۸ اردیبهشت ۹۷:

»ترامپ برجام را پاره پوره می کند.«
کره کننــده ایرانــی: مســخره ها نمی گیــد  طــرف مذا
بعــد  چطــوری  مــا  می شــید،  ج  خــار برجــام  از 
»چهــار  بگیــم  بچرخــه  دهنمــون  ســال  بیســت  

بعــاوه یــک«؟  

کانــال زدیــم  طــرف اروپایــی: بیــا عوضــش مــا یــک 
بــزودی  داره.  ممبــر   ۲K اینســتکس،  اســم  بــه 
کارای زشــت  َادتــون می کنیــم. ضمــن اینکــه »از 
امریــکا هــم متأســفیم«. دیگــه چــی می خوایــد؟

۱۸ اردیبهشت ۹۸:
»]دکتر[حســن روحانــی شــصت روز بــه اروپا 
بیاینــد  به خودشــان  تــا  می دهــد  مهلــت 
گــول امریــکا را  و آنقــدر دهن بیــن نباشــند، 
نخورند و تحریم های نفتی و بانکی را جمع 

کننــد، برویــم مرحلــه ی بعــد.«
طــرف اروپایــی: آنقــدر اقدامــات تنــش زا نکنیــد. 
ــر همــه طرفیــن از برجــام خــارج شــدیم،  گ حتــی ا
کانــال  بایــد بــه اجــرای تعهــدات ادامــه بدیــد. اون 
گفته بودیــم سرجاشــه. داریــم  کــه  اینســتکس هــم 

کنیــم. ممبــر می گیریــم. همین روزاســت َادتــون 

ترامــپ: مــن از بچگــی دوســت داشــتم بــا طــرف 
کنــم. همیشــه آرزوم بــوده حضــوری  ایرانــی دیــدار 

کنــم ببینــم چه جوریــه. تحریم شــون 

ــه از برجــام  ک ــا  ــا قبــول نیــس، این ــی: آق طــرف ایران
خــارج شــده بــودن؟!

ترامپ: بعنوان نخودی می چرخم تو جلسات.

طرف ایرانی: پس منم موهات رو می کشم.

طــرف اروپایــی: پــس منــم مشــتری های اورانیــوم 
و آب ســنگین ات رو قــر میزنــم. بــه منافقیــن هــم 

میگــم مجاهدیــن، حرصــت بگیــره.

طــرف ایرانــی: شــما آخــر جلســه تنهــا میــای تــوی 
حیــاط دیگــه؟

شــد... اینطــور  کــه  حــاال  اروپایــی:  طــرف 
) بل پخــش قا غیر (

طرف ایرانی: آینه، برعکس!

روســیه: منــم بــا همــه ی مواضــع همــه ی طرفیــن 
موافقــم.

چیــن: منــم راهــم دوره، برنامه خوابم بهم ریخته. 
کنیــد. )دســتمال کاغذی را  آخــر جلســه بیــدارم 

ــد.( ــن می کن ــش په روی صورت

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی: مــردم پــس 
از نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــه خیابان هــا آمــده و 

جــواب یاوه ســرایی دشــمنان را خواهنــد داد.

ــاد  طــرف ایرانــی: ولــی هــر چــی ملــت شــعار مرده ب
بــه  ربطــی  شخصی شــونه.  نظــر  بــدن  زنده بــاد 

مــا نداره هــا. مواضــع دیپلماتیــک 

طــرف امریکایــی: اوه اوه انقــدر حــرف زدیــد یه چیــز 
جــا مونــد تحریمــش نکردیــم. آقــا صنایــع مــس و 

آلومینیــوم ایــران هــم از ایــن لحظــه تحریــم!

طــرف اروپایــی: مثــل اینکــه مــس تــوی تجــارت 
موادمخــدر و جابجایــی مهاجــران در مرزهــا هــم 

کارهای زشــت  خیلــی مؤثــره؟! ضمــن اینکه »مــا از 
امریکا متأسفیم«

عبــاس عراقچــی: پــس مــن یه کم به افغانســتانی ها 
چیــز بگم؟

کنیــد،  بــاز  رو  مــرز  در  گوشــه ی  اروپایــی:  طــرف 
منشــور«ها. »ذیــل  رفتــه  پرونده تــون 

شــورای  بــره  پرونده مــون  منــم  ایرانــی:  طــرف 
میزنم هــا. جیــغ  امنیــت 

اقدام دیپلماتیک در برابر اقدام قاطع!

روزنامــه ی مســتقل: تاریــخ به احترام شــما خواهد 
گیرکــردن پــای وزیــر بــه  ایســتاد. )همــراه بــا تصویــر 

گوشــه ی فــرش و پــرش حماســی اش(

نتانیاهو: ما اجازه نمی دیم.

حّضار: چی رو؟

گــه ایــران بخــواد بایــی  نتانیاهــو: نــه... منظــور! ا
ســر برجــام بیــاره، مــا مانــع میشــیم.

شــو  مانــع  انداخــت،  ترقــه  قّســام  االن  حّضــار: 
. ببینیــم

نتانیاهو: ]...[

می گیــرد.  دســتی  دو  را  تریبــون  )دوطــرف 
شــده  شــل  کمــی  می شــود.  جابجــا  ابروهایــش 
ســرامیک  روی  پاچــه اش  از  ناچیــزی  رطوبــت  و 

). می لغــزد... 

۱۸ تیر ۹۸:
» !... «

باهــم  کــه  نمکــی  و  نــون  بخاطــر  ایرانــی:  طــرف 
اضافــه  مهلــت  بهتــون  هــم  روز  دو  خوردیــم، 
کــه قشــنگ فکراتــون رو بکنیــد. چی شــد؟  دادیــم 

لغــو شــد دیگــه؟ بانکــی  و  نفتــی  تحریم هــای 

ترامــپ: پســر اون خــرده کاغذهای برجــام رو از الی 
جلــد چهــارم دفتــر خاطراتــم، فصــل »اقدامــات 
کنــم بَجــوم، انــگار هنــوز  قاطــع« بیــار. مــن مچالــه 

قاطعیتــم بــه اینــا ثابــت نشــده.

اقــدام  به خاطــر  مجبوریــم  اروپایــی:  طــرف 
کا  کیــک زرد و  ایرانــی، دیگــه  تنــش زای طــرف 
کانــال  اون  اصــا.  نفروشــیم  رنگ هــا  ســایر  در 
اینســتکس هــم از بیــخ منتفیــه. ممبراشــم فیــک 
بــود پریــد. آقــا تمــوم شــد. چراغ هــا رو هــم خاموش 

امپکــس... نــودال،  بچه هــای  کنیــد. 

روســیه: منــم بــا همــه ی مواضــع همــه ی طرفیــن 
موافقــم.

طــرف ایرانــی: آقــا چــرا اینجــوری می کنیــد؟ بیایــد 

دوســت باشــیم. بیایــد بــاز عکــس نوه هامــون رو به 
کنیــد. نــوه ســومم دندون  هــم نشــون بدیــم. نــگاه 
درآورده. عکســای هشــتمین ماه گــردش رو آورده 
گوشــی رو بدید به ســوالنا  بــودم ببینیــد. یه دقیقه 

کســی نــداره؟ اصــا. تلفــن خونــه جــک اســتراو رو 

طــرف اروپایــی: هرچــی بیــن مــا بــوده تمــوم شــده. 
کــن. نامه هامونــم بریــز تــوی  عکســامون رو پــاره 
گفتــم »از اقــدام زشــت امریــکا  جــوب. نــه وایســا... 

هــم متأســفیم« دیگــه؟

»مــا  باشــید.  خویشــتندار  بابــا  ایرانــی:  طــرف 
کــره  مذا میــز  پــای  هنــوز  اعتدالیــم.  مــرد  هنــوز 
گــه مجبــور باشــیم بــا ســاعت  هســتیم.« حتــی ا
کــره  مذا تصویــری  آیفــون  و  عقربــه  و  دیــوار  و 
مــا  کره ســت.«  مذا منطــق  مــا  »منطــق  کنیــم. 
ــون  ــا خیاب ــوی پیاده روه ــی ت کس ــم  ــازه نمی دی اج
َبرومنــد  فرزنــدان  نمی دیــم  اجــازه  مــا  بکشــه. 
ایــران از شــادی در مــدارس محــروم باشــن. چــرا 
کنســرت بــرن؟ چــرا  اجــازه نمی دیــد جوانــان بــه 
ــان  کاالهــای اساســی رو احتــکار می کنیــد؟ چــرا زن
چــرا  می شــن؟  منــع  اســتادیوم ها  در  حضــور  از 
منــو صحنه ســازی می کنیــد؟ چهــل ســال بگیــر 
دم  مــردم  میــاد  دلتــون  نیســت؟  بــس  ببنــد  و 
افطــار از بی رّبنایــی بغــض بخــورن بجــای زولبیــا؟ 
رو  بنــد  میــر در  اصــا چروک هــای صــورت  شــما 
آخــه چهــل میلیــون؟ عه عه عــه  پرایــد  دیدیــد؟ 
مــردم ســرپل ذهاب هنــوز دارن تــوی چــادر زندگــی 
متوقــف  رو  ایــران  در  کــودکان  اعــدام  می کنــن. 
کنیــد. نشــکنیم قلم هــا را، پــاره نکنیــم دهن هــا 
را...)قرائــت فاتحــه مزیــد امتنــان خواهــد بــود(.

بهزادتوفیقفر

زاغکی و پنیر
یکــی بــود، یکــی نبــود. روزی روزگاری، دقیقــًا 
و  پنیــر«  »قالــب  ماجــرای  از  بعــد  یک ســال 
کاس آمــد  اینــا، »زاغکــی« خیلــی بــاادب و بــا
ــا انگشــِت حلقــه  ــه »روباهــی« و آرام و ب دِر الن
آیفــون  از  »روباهــی«  درزد.  چــپ،  دســت 
تصویــری، »زاغکــی« را دیــد و بــا یــک صــدای 
کیییییــه بعــد از یــک  گرفتــه و باادبــی پرســید: 
ســال؟ »زاغکــی« ُلپهایــش ســرخ شــد و گفت: 
گــر امــکان دارد در  مــن هســتم جنــاب روبــاه. ا
را بــاز بنماییــد، امــر خیــِر. »روباهــی« از همــان 
بــاز  گفــت: چــی!!؟ نکنــه  آیفــون تصویــری 

کنــی؟  می خــوای خــودکار پــرت 

کــه ُلپهایــش بیشــتر ســرخ شــده  »زاغکــی« 
گرفتیــد  ــه دل  گفــت: واا! جنــاب، چــرا ب ــود  ب
گــر اجــازه بدیــد بگــم:  کــه ا شــما؟ مــن اومــدم 
چــرا پارســال، وقتــی پنیــر از دهــان مــن افتــاد، 
شــما َبِرش داشــتید و ُبردیــد؟ هــان؟ تــازه مــن 
از اوِل اولــش هــم  کــه اصــًا  متوجــه شــدم 
کــه چــه ســری و چــه ُدمــی و  الکــی می گفتیــد 

عجــب پایــی! و اصــًا هــم... .

را  »زاغکــی«  گلــوی  بغــض  دیــد  کــه  روبــاه 
گذاشــت و  گوشــی آیفــون تصویــری را  گرفتــه، 

رفــت خوابیــد. 

کاریکاتوریست:
ثاراهللجعفری

افزایش عجیب  قیمت خرما در ماه مبارک رمضان
حاجی دلیگانی: ستاد تنظیم بازار، تنظیم نیست!

درخواست شام!
دادخواست طالق 

ریاست محترم دادگاه خانواده
با سام و تقدیم احترام

ــه اســتحضار می رســاند مــوکل  احترامــا ب
کــه تصویــر آن به  بــه موجــب ســند ازدواج 
گردیــده در  پیوســت دادخواســت تقدیــم 
کــه حاصلــی  تاریــخ معلــوم ازدواج نمــوده 
اظهــارات  بــه  بنــا  اســت.  دربرنداشــته 
مــوکل دالیــل طــاق به این شــرح اســت:
1- عــدم آشــنایی زوج بــا فضــای اینســتا 
هــای  عکــس  ارســال  حــد  در  حتــی 
کــه  خصوصــی و طــرح ســواالت بســیار، 
گوشــی و  کــردن  در نهایــت منجــر بــه پــرت 
آســفالت شــدن ذوق زوجه می شــود. این 
کــه بنــا بــه اظهــارات زوجه  در حالــی اســت 
از جشــن عروســی خودشــان هیــچ فیلــم و 
عکســی نداشــته و زوج ادعــا می کنــد اصــا 
در آن زمــان دوربیــن اختراع نشــده بود که 

عکــس و فیلــم داشــته باشــند.
۲- رفتــار شــنیع زوج در شــکنجه همســر 
بــا اســتفاده از درخواســت شــام، در حالــی 

کــه زوجــه در رژیــم اســت، منجــر بــه تنفــر 
ــو  کیل ــه چنــد  ک ــا حــدی  ــده ت گردی زوجــه 

ــد. کرده ان ــم  ک ــوری وزن  ــن ط همی
عاطفــی  نیازهــای  بــه  توجــه  عــدم   -3
زوجــه از قبیــل تعریــف نکــردن از خــال 
کاشــته شــده در ســمت چپ لب، تحمل 
زندگی را برای موکل ســخت نموده و این 
کــه  بی توجهــی بــه قــدری شــدید اســت 
ــی و فــک، زوج  ــی بین ــل جراح ــد از عم بع
که همســرش را نمی شناســد و  کرده  ادعا 
بــا جیــغ از دســت او متــواری شــده اســت.
نــام  بــه  4- ذخیــره شــدن اســم زوجــه 
کــه  اصلــی درگوشــی همســر، در حالــی 
فرامــوش  را  اســم خــودش  زوجــه  خــود 
گفتــه  کــرده و عــادت داشــت بــه او عچقــم 
شــود. ایــن موضــوع موجــب تنفــر شــدید 
گردیــده و زندگــی بــا وی را غیرقابــل  زوجــه 
کــه حاضــر  بــه نحــوی  تحمــل ســاخته 
ســکه   1914 از  ســکه   5 بــذل  بــا  اســت 

مهریــه اش خــود را مطلقــه نمایــد.
نظــر بــه مراتــب فــوق رســیدگی و صــدور 
بــر طــاق مــورد  حکــم شایســته مبنــی 

می باشــد. تمنــا 

دالیل محکِم طالق های امروزی

رئیس بانک مرکزی: مردم وارد بازار ارز نشوند.
مردم: ما فعال تو بازار پیاز و گوجه هم نمیتونیم وارد بشیم!

عراقچی: تعصبی به برجام نداریم.
برجام: دوباره برام مهلت بگیری، جیغ میزنم.

تهمینه میالنی: زنان گمشده تاریخ را به تصویر کشیدم.
تصاویر: فعال که هنرمندان گمنام مارو مشهور کردی.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: مردم شکایت کنند گران فروشی خودرو و مسکن را پیگیری 
می کنیم.

مسکن و خودرو در حال قر: بابت همه پیگیری هات مرسی!

کم نگیرد. عراقچی: اروپا اراده ایران برای کاهش مرحله به مرحله تعهداتش را دست 
خودکار: ضربه قبلی کمرم رو شکست، منو بیخیال شو جان خودت!

فاطمهساداتآزاده

یاسرپناهیفکور

از قیمت ارزاق، ز جان تاب و توان رفت
خرما و برنج و شکر از سفره یمان رفت
 ماه رمضان آمد و قیمت به فضا رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

کمبود تدبیر

امینشفیعی

صادر شده در دولت چون چربی سرشیری
از آب گل آلوده داری کره میگیری!

تا یاد شما باشد روزی کره قحطی بود
باید کره وارد کرد با ارز جهانگیری!

کره جهانگیری!

سمیراقرهداغی

طراح:
سیدمهدیموسوی

کاریکاتوریست:

سیدمحمدجوادطاهری

سمیهقربانی


