
کاریکاتوریست:

مهدی نظری

قیامت قیمت و قیمت قیامت
قیامت می کند این قدر و قیمت

اگر خواهی بیابی مسکنی را
گرو بگذار جان، بهر ضمانت

جان و مسکن!

سارا رمضانی

عالیه رجبی

فهیمه انوری

گویا شده فک و مغز تو، باهم، لق

با مغز تهی، دهان گشودی: “حق! حق!”

ای دلخوشی بچه ی مظلوم وزیر!

پس گردنی از رعیت است این: شپلق!

شپلق!

خاک  تو  
سر هرچی 

وطن فروشه!
خاک تو سر هرچی وطن فروشه
بجای اینکه شیر باشه یه موشه

الشه های پهپادا رو میبینه
آمریکای رو هوا آرزوشه!

برجامو اف ای تی افش تو حلقم
هرکاری میکنه یه عیبی توشه

موشکامونو میگه فتوشاپه
خودش تمام قامتش روتوشه
شماره میده، نامه می نویسه

بیست و چهار ساعته هم به گوشه
 شغاله و حریف شیر نمیشه
میره بازم سعودی رو بدوشه

یه جور غلط کردمیه تو حرفاش
فیلمشه که فکرمیکنی چموشه
تو کابوساش کاخ سفید سیاهه

می بینه »حاجی زاده« روبروشه
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
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 

َعــررر..  ُهــل...   ... جییــغ  از  فیلــم  ثانیــه  پنــج 
بــه  جــوری  را  همــه  تمــام.  و  »دختــری«  َوررر 
موضع گیــری علیــه مامــوران نظــم و امنیــت یــک 
ــگار  ــر چیــزی نگوینــد ان گ کــه ا جامعــه می شــوراند 

دارد.  زگیــل  انگشت شــان  نــوک 
کــه خروار خــروار افاضــه را بــه عمل  ایــن چنــد ثانیــه 
گذشــت چند ســاعت مشــخص شــد  آورد، فقط با 
دلیــل وحشــت از ورود بــه ماشــین پلیــس، توهــم 
و چیــز زدگــی دختــری بــا تفنــگ آب پــاش بــوده و 
گوشــت ننــه و یــا درب  ماشــین پلیــس را چــرخ 

ورودی جلســه امتحانــش دیــده اســت. 
گــر قضیــه جــور دیگــری رقــم می خــورد،  امــا ا

صاحبخانه خوب، صاحبخانه چوب!
چهار به اضافه یک

مســکن  بــراي  زیــادي  بســته هاي 
کارگــروه،  عالــي  ســتاد  دبیــر  داریــم. 
بــا بیــان ایــن مطلــب، از تمهیــدات 
مســکن  تأمیــن  بــراي  دولــت، 
مســتأجران خبــرداد. وي بــا اشــاره به 
افزایــش دوبرابــري -بلکــه هــم بیشــتر 
- قیمــت مســکن در ایــن دولــت، آن 
را از بــرکات برجــام دانســته و از مــردم 
افزایش هــاي  منتظــر  خواســت، 
باشــند.  تــا 1400  دولــت  ایــن  دیگــر 
دبیــر مذکــور،  در پاســخ بــه ســوالي 
مبنــي بــر اینکــه »چــه تمهیداتــي؟« 
نــوع  یــك«  به اضافــه  »چهــار  گفــت: 
کــه بــه  وام مســکن خواهیــم داشــت 
ترتیــب بــدون ضامــن، بــدون ودیعــه، 
پرداخــت  بــدوِن،  و  هیچــي  بــدون 

بیــان  بــا  مي شــوند. دبیرســتادعالي 
اینکــه ایــن چهــار نــوع وام، همیــن 
بــه اتمــام رســید، از »به اضافــه  االن 
یــك« وام مســکن دیگــر خبــر داد. وي 
ــاره  ــه پرســش دیگــري درب در پاســخ ب
افزایــش خودســرانه اجاره بهــا توســط 
رهاشــدن  و  صاحب خانه هــا  برخــي 
و  دالالن  امــان  بــه  مســکن  بــازار 
مــا  گفــت:  بنگاه هــا توســط دولــت، 
نمي توانیــم به خاطر چندتا مســتأجر 
معمولــي، دغدغــه عمومــي مــردم را 

کــه!   کنیــم  کــه چیــز اســت، رهــا 
گفتني است مســتأجران واجدشرایط 
کپــي  و  اصــل  داشــتن  دردســت  بــا 
بــا  مي تواننــد  دارنــد،  کــه  هرچــه 
پرداخــت ماهانــه دومیلیــون تومــان، 
قراربگیرنــد.  اجاره بهــا  وام  نوبــت  در 

ایــن وام، هــر ده ســال، یــك بــار و به قید 
قرعــه بــه یك نفر پرداخت خواهدشــد.

قدم زدن با دلفین
اوراق  فــروش  عمومــی  روابــط  مدیــر 
در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره نحــوه 
بهــا  اجــاره  وام  و  دولــت  مســاعدت 
تکذیــب  ضمــن  مســتأجران،  بــرای 
در  اصــًا  مــا  گفــت:  مطلــب،  اصــل 
ایــران مســتأجر نداریــم  و همــه این هــا 
که اصًا شــوخی  فتوشــاپ اســت. وی 
نداشــت افــزود: حــدود شــش ســال 
و  دولــت  ایــن  تدبیــر  بــا  کــه  اســت 
شــخص آن، دیگر هیچ مســتأجری در 
ایــران نداریــم و همــه یــا خانــه دارنــد یــا 

خانــه دارنــد. 
شــماره  دادن  بــا  الذکــر  فــوق  مدیــر 
کــرد  اعــام  مــا  خبرنــگار  بــه  تلفنــی 

شیوه جدید مساعدت دولت به مستاجران اعالم شد!

کنش ها به پلیس چگونه بود: وا

کــه در آن پنــج دختــر  گــر فیلمــی منتشــر می شــد  + ا
و پســر مســت در حــال آزار مــردم و ســپس توهیــن و 

کتــک کاری بــه پلیــس می شــدند:
کاری  باهاشــون  زیســت:  محیــط  ســازمان   -

باشــین!  نداشــته 

وارد عمــل  مــردم  از شــکایت  بعــد  پلیــس  گــر  ا  +
: نمی شــد

ــر لــم دادن االن دارن بربــری و پنیرخامــه  کول - زیــر 
ایشــون رو می زننــد. 

کــه  گاز هــم بگیــرن  -  اینــا وحشــی شــدن مــردم رو 
کنــه. کســی بیــاد جمعشــون  صاحــاب نیســت 

ــرای مــردم/ پلیــس  ــاری و مزاحمــت ب -  بی بندوب
ــه  ــد ب ــه بای ــم را ب ــی نظ کس ــواب اســت/ چــه  در خ

ایــن جامعــه ببخشــد. 
- برخــورد حرفــه ای و مقتدرانــه ی پلیــس فرانســه 
بــا مخــان  نظــم جامعــه/ پلیــس ایــران یــاد بگیرد!

ــه جــای  ــم ب ــر فــرد دســتگیر شــده در ایــن فیل گ + ا

تگزاس 
نیست!

ای قوه ی مخالفه کمتر خاف کن
کمتر میان اهل عمل اختاف کن
یاهرچه گفته ایم به دیوار گفته ایم

یا گوش تو کر است خودت اعتراف کن
حد کفاف مان هنرت را چشیده ایم
این بار از این معامله ما را معاف کن

چیزی اگر به قدر نخود مانده در سرت
اطراف اجنبی زده ها کم طواف کن

با انحراف بینی تو آمدم کنار
فکری بحال این مخ پر انحراف کن

آرام تر لگدبزن، اینجا عزیز من
تگزاس نیست اسلحه ات را غاف نیست

ــر خــدای نکــرده هنــوز مســتأجری  گ ا
توانــد  مــی  اســت،  مانــده  کشــور  در 
کــه دم  بــا مراجعــه بــه اولیــن جایــی 
دســتش هســت، پــس از دادن یــک 
فحــش بــد بــه مســکن مهــر، ویــای 
چهــار اتــاق خوابــه خــود را دریافــت 
کنــد. همچنیــن هموطنــان عزیــز مــی 
آپشــن های  دریافــت  بــرای  تواننــد 
ماننــد  مذکــور،  ویــای  روی  بیشــتر 
آیینــه ای  بهداشــتی  ســرویس 
کریســتال یــا حمــام دو دوش دو شــیر 
ــا ارســال عــدد 1400 بــه  کلــه شــیری، ب
شــده،  اعــام  شــماره های  از  یکــی 
شــانس خــود را در بنــده شــدن یکــی 
از آپشــن ها یــا دوســاعت قــدم زدن بــا 

دلفیــن ایرانــی را بــه دســت آورنــد.

طراح:
سید مهدی موسوی

فروغ زال

دستگیری غالم قمه صورتی با تفنگ آب پاش!
کنش ها به پخش یک فیلم در فضای مجازی وا

تهران پــارس«  در  آب پــاش  تفنــگ  بــا  »دختــری 
محلــه ی  در  صورتــی  قمــه  »غــام  دســتگیری 

بــود: هرنــدی« 
منتشــر  چیــزی  و  نمی گرفــت  فیلــم  کســی   -

ندارنــد.  خبــری  ارزش  غام هــا  نمی شــد. 

هــم  مجرمیــن  ســایر  دســتگیری،  حیــن  گــر  ا  +
کنــش  وا بخواهنــد  بقیــه  و  کننــد  ســلیطه بازی 
کنــان از  نشــان دهنــد، مثــا ســلطان ســکه هرولــه 

می کنــد: فــرار  مامــوران  همراهــی 
جــرم  بــه  صدقــات  صنــدوق  کنــار  پــدر  یــک   -
داشــتن چنــد ســکه، جلــوی چشــم فرزندانــش 

شــد.  شــتم  و  ضــرب  پلیــس  توســط 

گــزارش بــه پلیــس شــهر ســیاتل آمریــکا  گــر ایــن  + ا
می شــد. داده 

- فیلمــی منتشــر نمی شــد. چــون پلیــس وقتــش را 
کــه ســمتش حملــه-ور  کســی  تلــف نمی کــرد و بــه 

کــرد. گلولــه حــرام مــی  می شــد دو 

بهزاد توفیق فر

عاقبت غذای مجازی
شیخنا و عشق شهرتنا محسن افشانی!

همســرش  بــا  شــاخ بازی  درآورنــده  آن 
بــرج  بــه  مامانــش  از  زاده شــده  آن  ســویل، 
معنــای  بــه  آن  تقافــی(،  فروردیل)ضــرورت 
واقعــی سوپرســلبریتی، آن چشــمان آبــی اش 
افشانده شــده  آن  ســرندی پیتی،  مثــل 
ضایــع  ســازنده  آن  اســمش،  از  کــت  نزا
داب اســمش، آن ســواد رســانه ایش در حــد 
کارتــی، آن منتشرشــده فیلم هایــش در  تلفــن 
کلــت و چاقــوی  کلیــپ بــا  پارتــی، آن ســازنده 
زنجانــی، شــیخنا و عشــق شــهرتنا محســن 
افشــانی! تمــت بســته ی اینترنتــه اجمعیــن.
کرامــات بســیار داشــتی،  کــه  شــیخ  آورده انــد 
در  کــه  آبــی  فتــان  چشــمان  جملــه  مــن 
آبــی  رنــگ  فوتبــال  تیــم  از  کــم  موفقیــت 

نداشــتی!
شــیخ بــه تــی وی برفتــی و اجــرا پــی در پــی 
شــیخ  گفتنــدش  چــون  و  بکــردی  همــی 
گفــت: بیــش خواهــم! ســریال ها بــدو  ُچنــی؟ 

گفتنــد ُچنــی یــا نه؟  منقــش نمــوده و مجــدد 
ســینمایش  روانــه  مزیــد؟  مــن  هــل  گفــت: 
کردنــد و فیلمــش بکردنــد، پرســیدند حــاال 
بچه بازی هــا  ایــن  گفــت  ُچنــی؟  دیگــر 
بهمانــی  ابوالفان خــان  حکیــم  چیســت؟ 
کــه  را  شــیخ  معــروف،  فانــی  عمــوی  پســر 
توصیــه  داشــت  بســیار  اشــتها  کودکــی  از 
کــرد  بــه فضــای مجــازی نمــود و ضمیمــه 
کــت اســت و آنجــا هــر چقــدر بخواهــی  خورا
روزی مجــازی بخــوری و آن  را پایــان نباشــد. 
تــا  نیشــش  و  شــد  مشــعوف  بغایــت  شــیخ 
گــوش بــاز همی-شــد و بــاز همی مانــد.  بنا
ــه قــوت خــوردن و تفــرج در مجــازی  شــیخ ب
آمــد.  گلوگیــر  در  لقمــه  تــا  یافــت  اشــتغال 
اشــارت  حکیــم  دهــم  فــرو  چــه  بــا  پرســید 
راه  ســبب  زیــن  شــیخ  خنــک.  آب  نمــود 
گرفــت و مدتــی بــه آنجــا شــد.  محبــس پیــش 

پــس شــد آن چــه شــد.

شاهرخ بایرامی

فهیمه انوری

ُمسّکن َمسکن و َمسکن ّمسّکن
پدر افتاده از جورش به ِهن ِهن

برای قیمت مسکن ببندید
اقا تا هزار و چارصد، ِگن

تا 1400 با ِگن!

طاهره ابراهیم نژاد

کاریکاتوریست:

مهدی نظری


