
کاریکاتوریست:

ثاراهلل جعفری

وقتی که چو آرد؛ کل ناوت را بیخت
آورد و به دروازه ی بندر آویخت

لعنت به پدر و مادر ناوی که
در آب خلیج فارس پسماند بریخت

آشغال نریزید!

دستور زبان زاغ؛ آهو بلد است
عرض ادب به گاو؛ یابو بلد است
جنس کانادایی بزنی می فهمی

سگ در کانادا نایس تو میت یو بلد است

جنس کانادایی!

یک روز مدیریت داسی؛ چکشی
یک روز کباب و دود قلیان و خوشی

در عهد مدیریت بکشتی همه را
بّپا که به ضرب تیر ما را نکشی!

ما را نکشی!

کاریکاتوریست:

ثاراهلل جعفری

اوقات فراغت فرزندانشان در تابستانزیاده روی خانواده ها برای برنامه ریزی 

توهم ترامپ در مورد سرنگونی پهپاد 

ایرانی را در تنگه هرمز!
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمیسه شنبه ها بخوانید

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 

سال 1320
پیغــام  انگلیــس  ســفیر  حضرتــا!  اعلــی 
پســتوی  در  شــنیده ایم  کــه  فرســتاده اند 
می دهیــد.  گــوش  آلمــان  رادیــو  خانه اتــان 
گســترٔه  از  و  کشــیده  نقشــه  روی  را  دســتتان 
فتوحــات  از  و  گفته ایــد   wow ناوهــا  پیشــرفت 
رفتــه اســت.  کمــی غنــج  گوشــه دلتــان  هیتلــر 
یواشــکی لبخنــدی بــر لــب نشــانده اید. نشــان 
نظامی اتــان  یونیفــرم  زیــر  کــه  نشــان  آن  بــه 
تــا  مــا  داشــته اید.  برتــن  خال خالــی  شــلوارک 
همــه چیــز شــما را خبــر داریــم. بــر ایــن اســاس 
را  جانشــینی  و  ولیعهــدی  شایســتگی  شــما 
کوچــه یــک نفــر دیگــر  ــم از ســر  نداشــته و می روی
را از جــوب می گیریــم و می آوریــم بــه پادشــاهی 

بســوزید. تــا  می رســانیم 
بــود  خــورده  دســتمان  کــه:  بفرســتید  پاســخ 
بــود. انجیــر هــم  بــه مــوج شــده  و رادیــو مــوج 
گوشــه لثه مــان می خاریــد، وگرنــه  خــورده بودیــم 
کنــون خــرد  کجــا. ا کجــا و دک وپــوز مــا  لبخنــد 
می فرســتیم  جنابتــان  خدمــت  را  رادیــو  شــدٔه 
حســن  تــا  می ریزیــم  فلفــل  دردهانمــان  و 
خــون  گــردد.  ثابــت  شــما  بــر  جانشــینی مان 
پدرجــان نثارمــان در رگ هــای مــا فش فش کنــان 

می دهــد. فــواره 

سال 1398
ایرانــی حــاوی دو میلیــون بشــکه  - نفت کــش 

نفــت بــه ســمت ســوریه در حــال حرکــت اســت. 
می خواهــد،  دلمــان  چــون  می کنیــم  توقیــف 

گفته انــد. کبیــری  بریتانیــای  ناســامتی 
کــه این طــور اســت، نفت کــش انگلیســی  + حــاال 
کنــار... نفت کــش انگلیســی... ایــن پوســت  بــزن 

فروغ زال

آشغال و پسماند آوردین... نفت کشتون رو بردیم!
سیر تاریخی روابط ایران و انگلیس

سه نکته نهفته در یک مرگ!

جسد یک مرد فرانسوی، 11سال پس از مرگ توسط صاحبخانه اش پیدا شد. اجاره خانه این شخص، به 
صورت خودکار از حساب او برداشت می شده است.

که 11سال سراغی از آدم نگرفته است، چرا یهویی یاد آدم می کند، بگذریم، نکاتی  از اینکه صاحبخانه ای 
که در ادامه به آنها می پردازیم: از این قضیه قابل برداشت است 

خانه نخرید
هیــچ  نکتــه،  ایــن  کــه  اســت  درســت 
ــه  کــه خان ــد  ــدارد و پــول نداری ــردی ن کارب
کــه  اســت  ایــن  حداقلــش  امــا  بخریــد 
می-توانیــد بگوییــد بــه ایــن دلیــل خانــه 
نمی فهمنــد  کــه  هــم  آنهــا  نخریدیــد، 
تنهــای  اینجــور  از  و  ایــران اســت  اینجــا 
بــاور  نیســت،  خبــری  بودن هایــی 

. می کننــد

گوشــت و مطــرح شــدن مقولــه  گرانــی  در پــی 
قاچــاق گوســفند به خــارج، کاغ ها و ســگ های 
ایــران در بیانیــه ای رســمی ضمن تبریک جایگاه 
گوســفندان نــکات ارزنــده ای را  اجتماعــی جدید 

گوشــزد شــدند. بــه ایشــان 
در این بیانیه آمده است:

و  خــورد  تختــه  بــه  دری  کــه  حــال  گوســفند! 
بــر  ضربتــی  چنــان  اقتصــادی  شــاخصه های 
گوســفندان نیــز  اقتصــاد کشــور وارد نمــود و شــما 
قاطــی از مــا بهتــران شــده ، داریــد بــه اقصی نقــاط 
گیتــی پهنــاور صــادر می شــوید، تمنــا داریــم کمــی 
گرفته و بیاندیشید! البته  از گوسفندیت فاصله 
کــه اندیشــیدن، عملــی  بــر همــگان واضــح اســت 
کــه اولــش نیــز درد  ســخت و طاقــت فرســا اســت 

دارد.
از قضــای حاجــت، حــاال چشــم همــه بــه دهــان 
شماســت و جهانیــان بــه طــرز احمقانــه ای شــما 
گوســفندان عزیــز را نماینــده جامعــه حیوانــات 

کــه زرق و بــرق ایــن تــازه  ایــران مــی پندارنــد! مبــاد 
گوســفندی اتان را  بــه دوران رســیده ها، چشــم 
کنــد و آن دیــار را بــا آرمان شــهر ســهراب اشــتباه  پــر 
کــه بــا آن ســفر می کنیــد مربــوط  بگیریــد. قایقــی 
بــه تیمــور بینابینــی و چنگیــز ســیبیل، دو تــن 
گوســفند اســت و هیــچ  از قاچاقچیــان محتــرم 
شــباهتی بــه قایــق ســهراب نداشــته و نــدارد. 
کجــا برویــد آســمان همیــن رنــگ اســت.  فلــذا هــر 
گــول رفتــار مودبانــه و متشــخصانه ســگ های آن 
کــه بــه وقتــش پاچه گیــران قهــاری  دیــار را نخوریــد 
کاغ های آن جا نیز پس از پایان تاریخ  هســتند و 
مصرفتــان چنــان فضلــه بــر قامتتــان خواهنــد 
کــه تــا شــعاع هشــتصد متــری خانــه خــود  ریخــت 

تــوان تــردد بیشــتر نداشــته باشــید. 
طبــع  در  کــه  خــوش  ســفری  آرزوی  بــا 
کنــد. ایجــاد  خــور  در  تحولــی  گوســفندی اتان 

گوسفند!
بیانیه کالغ ها و سگ ها

امین شفیعی

که  تنها در ُبعد تلویزیونی، 28۴ شبکه فارسی زبان علیه کشورمان مشغول ایران همواره در معرض آماج حمالت خبرهای جعلی است به طوری 
برنامه سازی هستند.

محمدرسول نوروزی

به خرید خانه فکرم نکنید
اجــاره خانــه مفووت)فــوت شــده( مذکــور، بــه مــدت 11ســال از حســاب شــخص 
برداشــت می شــده و حســاب خالــی نشــده اســت، یعنــی ایــن شــخص بــه انــدازه 
اجــاره 11ســال پــول داشــته امــا پولــش بــه خریــد خانــه نمی رســیده اســت. یکــی 
از خرج هــای ســنگین زندگــی، اجــاره خانــه اســت، آن را ندهیــم هــم تــا آخــر عمــر 

نمــی توانیــم خانــه بخریــم، پــس بــه خریــد خانــه، فکــرم نکنیــد.

 اجاره خانه را ندهید
گــر شــما اجــاره خانــه خــود را پرداخــت  ا
بــه دیــدار  روز، صاحبخانــه  هــر  نکنیــد، 
در  شــکل  ایــن  بــه  آمــد،  خواهــد  شــما 
کوچکتریــن اتفاقــی برایتــان  کــه  صورتــی 
ــه  ــا خبــر خواهــد شــد. البتــه ب افتــاد، او ب
ــه،  ــن قضی ــه ای ک ــد  کنی ــد  کی ــان تا اطرافی
کــه صاحب خانــه  صرفــا بــرای ایــن اســت 
از حالتــان باخبــر باشــد و ربطــی بــه اینکــه 
بــه خاطــر افزایــش اجــاره، پرداخــت آن از 

ج اســت، نــدارد. توانتــان خــار

امین شفیعی

کاریکاتوریست:
محدثه جویباری

شــکات ها چــی بــود ریختیــن تــو آب؟ دهنتونــم 
گنــد میــده. ایــن آقــا بــا شــما چــه نســبتی  کــه بــو 
بیــن  قوانیــن  نقــض  دلیــل  بــه  شــما  دارنــد؟ 

المللــی و آلودگــی محیط زیســت توقیفیــد.
 و من اهلل توفیق.

سال 1399
نفت کــش  هــوی...  انگلیســی...  نفت کــش   +
انگلیســی بــا تو هســتم... مگــه نگفتم آشــغال نریز.
- نریختیــم بــه خــداااا... ببیــن حتــی بــاز دممــون 

کیســه هوا آلــوده نشــه. هــم ریختیــم تــو 

کاریکاتوریست:

مهدی نظری


