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آشغال و پسماند آوردین ...نفتکشتون رو بردیم!
سال 1320

ضمیمههفتگیطنزراهراه
سهشنبههابخوانید

کاریازباشگاهطنزانقالباسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym

برهای جعلی است به طوری که
همواره در معرض آماج حمالت خ
ایران
سی زبان علیه کشورمان مشغول
در ُبعد تلویزیونی ۲۸۴ ،شبکه فار
تنها
برنامهسازی هستند.

اعلــی حضرتــا! ســفیر انگلیــس پیغــام
فرســتادهاند کــه شــنیدهایم در پســتوی
خانهاتــان رادیــو آلمــان گــوش میدهیــد.
دســتتان را روی نقشــه کشــیده و از گسـ ٔ
ـتره
پیشــرفت ناوهــا  wowگفتهایــد و از فتوحــات
هیتلــر گوشــه دلتــان کمــی غنــج رفتــه اســت.
یواشــکی لبخنــدی بــر لــب نشــاندهاید .نشــان
بــه آن نشــان کــه زیــر یونیفــرم نظامیاتــان
شــلوارک خالخالــی برتــن داشــتهاید .مــا تــا
همــه چیــز شــما را خبــر داریــم .بــر ایــن اســاس
شــما شایســتگی ولیعهــدی و جانشــینی را
نداشــته و میرویــم از ســر کوچــه یــک نفــر دیگــر
را از جــوب میگیریــم و میآوریــم بــه پادشــاهی
میرســانیم تــا بســوزید.
پاســخ بفرســتید کــه :دســتمان خــورده بــود
و رادیــو مــوج بــه مــوج شــده بــود .انجیــر هــم
خــورده بودیــم گوشــه لثهمــان میخاریــد ،وگرنــه
لبخنــد کجــا و دکوپــوز مــا کجــا .ا کنــون خــرد
شـ ٔ
ـده رادیــو را خدمــت جنابتــان میفرســتیم
و دردهانمــان فلفــل میریزیــم تــا حســن
جانشــینیمان بــر شــما ثابــت گــردد .خــون
پدرجــان نثارمــان در رگهــای مــا فشفشکنــان
فــواره میدهــد.

نفــت بــه ســمت ســوریه در حــال حرکــت اســت.
توقیــف میکنیــم چــون دلمــان میخواهــد،
ناســامتی بریتانیــای کبیــری گفتهانــد.
تکــش انگلیســی
 +حــاال کــه اینطــور اســت ،نف 
بــزن کنــار ...نفتکــش انگلیســی ...ایــن پوســت

شــکالتها چــی بــود ریختیــن تــو آب؟ دهنتونــم
کــه بــو گنــد میــده .ایــن آقــا بــا شــما چــه نســبتی
دارنــد؟ شــما بــه دلیــل نقــض قوانیــن بیــن
المللــی و آلودگــی محیطزیســت توقیفیــد.
و من اهلل توفیق.

سال 1399

تکــش
 +نفتکــش انگلیســی ...هــوی ...نف 
انگلیســی بــا تو هســتم ...مگــه نگفتم آشــغال نریز.
 نریختیــم بــه خــداااا ...ببیــن حتــی بــاز دممــونهــم ریختیــم تــو کیسـههوا آلــوده نشــه.

سال 1398

 نفتکــش ایرانــی حــاوی دو میلیــون بشــکهکاریکاتوریست:

مهدینظری

کاریکاتوریست:

ثاراهللجعفری

امینشفیعی

به خرید خانه فکرم نکنید

اجــاره خانــه مفووت(فــوت شــده) مذکــور ،بــه مــدت 11ســال از حســاب شــخص
برداشــت میشــده و حســاب خالــی نشــده اســت ،یعنــی ایــن شــخص بــه انــدازه
اجــاره 11ســال پــول داشــته امــا پولــش بــه خریــد خانــه نمیرســیده اســت .یکــی
از خر جهــای ســنگین زندگــی ،اجــاره خانــه اســت ،آن را ندهیــم هــم تــا آخــر عمــر
نمــی توانیــم خانــه بخریــم ،پــس بــه خریــد خانــه ،فکــرم نکنیــد.

آشغال نریزید!

وقتی که چو آرد؛ کل ناوت را بیخت
آورد و به دروازهی بندر آویخت
لعنت به پدر و مادر ناوی که
درآبخلیجفارسپسماندبریخت

سه نکته نهفته در یک مرگ!

اجاره خانه را ندهید

جنس کانادایی!
دستور زبان زاغ؛ آهو بلد است
عرض ادب به گاو؛ یابو بلد است
جنسکاناداییبزنیمیفهمی
سگدرکانادانایستومیتیوبلداست

ما را نکشی!

ا گــر شــما اجــاره خانــه خــود را پرداخــت
نکنیــد ،هــر روز ،صاحبخانــه بــه دیــدار
شــما خواهــد آمــد ،بــه ایــن شــکل در
صورتــی کــه کوچکتریــن اتفاقــی برایتــان
افتــاد ،او بــا خبــر خواهــد شــد .البتــه بــه
اطرافیــان تا کیــد کنیــد کــه ایــن قضیــه،
صرفــا بــرای ایــن اســت کــه صاحبخانــه
از حالتــان باخبــر باشــد و ربطــی بــه اینکــه
بــه خاطــر افزایــش اجــاره ،پرداخــت آن از
توانتــان خــارج اســت ،نــدارد.

خانه نخرید

درســت اســت کــه ایــن نکتــه ،هیــچ
کاربــردی نــدارد و پــول نداریــد کــه خانــه
بخریــد امــا حداقلــش ایــن اســت کــه
می-توانیــد بگوییــد بــه ایــن دلیــل خانــه
نخریدیــد ،آنهــا هــم کــه نمیفهمنــد
اینجــا ایــران اســت و از اینجــور تنهــای
بودنهایــی خبــری نیســت ،بــاور
میکننــد .

یک روز مدیریت داسی؛ چکشی
یک روز کباب و دود قلیان و خوشی
درعهدمدیریتبکشتیهمهرا
ّبپا که به ضرب تیر ما را نکشی!

محمدرسولنوروزی

جسد یک مرد فرانسوی11 ،سال پس از مرگ توسط صاحبخانهاش پیدا شد .اجاره خانه این شخص ،به
صورت خودکار از حساب او برداشت میشده است.
از اینکه صاحبخانهای که 11سال سراغی از آدم نگرفته است ،چرا یهویی یاد آدم میکند ،بگذریم ،نکاتی
از این قضیه قابل برداشت است که در ادامه به آنها میپردازیم:
امینشفیعی

توهم ترامپ در
مورد سرنگونی پهپاد
در
ایرانی را تنگه هرمز!

کاریکاتوریست:

محدثهجویباری

بیانیه کالغها و سگها

گوسفند!

در پــی گرانــی گوشــت و مطــرح شــدن مقولــه
قاچــاق گوســفند به خــارج ،کالغها و سـگهای
ایــران در بیانیـهای رســمی ضمن تبریک جایگاه
اجتماعــی جدید گوســفندان نــكات ارزنــدهای را
بــه ایشــان گوشــزد شــدند.
در این بیانیه آمده است:
گوســفند! حــال کــه دری بــه تختــه خــورد و
شــاخصههای اقتصــادی چنــان ضربتــی بــر
اقتصــاد کشــور وارد نمــود و شــما گوســفندان نیــز
قاطــی از مــا بهتــران شــده ،داریــد بــه اقصینقــاط
گیتــی پهنــاور صــادر میشــوید ،تمنــا داریــم كمــی
از گوسفندیت فاصله گرفته و بیاندیشید! البته
بــر همــگان واضــح اســت كــه اندیشــیدن ،عملــی
ســخت و طاقــت فرســا اســت كــه اولــش نیــز درد
دارد.
از قضــای حاجــت ،حــاال چشــم همــه بــه دهــان
شماســت و جهانیــان بــه طــرز احمقانـهای شــما
گوســفندان عزیــز را نماینــده جامعــه حیوانــات

ایــران مــی پندارنــد! مبــاد كــه زرق و بــرق ایــن تــازه
بــه دوران رســیدهها ،چشــم گوســفندیاتان را
پــر كنــد و آن دیــار را بــا آرمانشــهر ســهراب اشــتباه
بگیریــد .قایقــی كــه بــا آن ســفر میكنیــد مربــوط
بــه تیمــور بینابینــی و چنگیــز ســیبیل ،دو تــن
از قاچاقچیــان محتــرم گوســفند اســت و هیــچ
شــباهتی بــه قایــق ســهراب نداشــته و نــدارد.
فلــذا هــر كجــا برویــد آســمان همیــن رنــگ اســت.
گــول رفتــار مودبانــه و متشــخصانه سـگهای آن
دیــار را نخوریــد كــه بــه وقتــش پاچهگیــران قهــاری
هســتند و كالغهای آنجا نیز پس از پایان تاریخ
مصرفتــان چنــان فضلــه بــر قامتتــان خواهنــد
ریخــت كــه تــا شــعاع هشــتصد متــری خانــه خــود
تــوان تــردد بیشــتر نداشــته باشــید.
بــا آرزوی ســفری خــوش كــه در طبــع
گوســفندیاتان تحولــی در خــور ایجــاد كنــد.

ر وی خانوادهها برای برنامهریزی
زیاده
تفراغت فرزندانشان در تابستان
اوقا
کاریکاتوریست:

ثاراهللجعفری
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