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ماجرای عجیب سگهای هار در شب
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دو نوع متفاوت فرمول ظهور و سقوط جنبشهای
مدنی داریم
ضمیمه هفتگی طنز راه راه

نوع اول

اعتراضخیابانی
موقعیت جغرافیایی= ایران
طبقه اجتماعی= ماشاال همه از دم دکتر مهندس
مجری(مجریان)= بهرام بادبزن +نونا تکچرخ
مطالبات ش��هروندی= پس گرفتن رأیِ نداده و
اعتراض مدنی علیه دیکتاتوری آخوندها و تفکیک
جنسیتی در توالتهای بین راهی

جران به چادرنشینی و
وی آوردن برخی مستا
ر
شینی در شهرهای بزرگ
كانكسن

پساواکنشها

کاریکاتوریست:

 نشس��ت فوقالعاده شورای امنیت و قطعنامه ۸۹۶۱در محکومیت سرکوب اعتراضات دم بانکها
و سطلها همراه با ابراز همدردی
 فین کردن نماینده عربستان(رئیس کرسیحقوق بش��ر) توی پر روس��ریاش .همزمان ،ورود
فرستاده یونیسف ،یونسکو ،ناتو ،سیتو ،سنتو ،شینتو،
عرفان کیهانی ،س��رندیپیتی ،سیتا رامپال ،ایوانکا
ترامپ و خان��واده به خاورمیانه ب��رای رایزنیهای
منطقهای
 نچنچ پنج بعالوه یک و آپدیت جدید تحریمهاهمزم��ان با مرور گزینهه��ای رو و زیر میز و داخل
کازیو!

■■ پسلرزهها

 پذیرش پناهندگی پرویز پلشته(دوستپسرنونا تکچرخ) از سوی کانادا
 پذیرش پناهندگی دوست اجتماعی مدیر یککانال تلگرامی از سوی اسرائیل
پذیرش پناهندگی بهرام بادبزن و پارتنرش ازسوی هلند
 انتشار کتاب خاطرات شهناز(دختر همسایهنونا تکچرخ) در آمریکا
 جایگزینی مجسمه آزادی با بنر پنجدرپنج نونادرحالی که دارد توی دود تهران میدود.

نوع دوم

اعتراضخیابانی
موقعیت جغرافیایی= وسط تلآویو
طبق��ه اجتماع��ی= مهاج��ر
سیاهپوست
مجری(مجریان)ِ مسخرهبازی=
دس��ت ه بیس��تهزار نفری سیاهان
اتیوپیایی با همکاری یک کانتینر از
شهروندان جدید سودانی
علت مسخرهبازی= مرگ بیدلیل
بیش از ده شهروند وارداتی سیاه و ول
دادن مأمور خاطی در سطح شهر←

پسا واکنشها

-سوت بلبلی

پسلرزهها

تصویب طرح تحریم واردات ش��هروند س��یاهبیجنبه در کنست
 نصب رایگان دزدگیر و درب ضدسرقت بر رویشهروندان سفید نژاد برترتر
 عق��د قرارداد با رئیس قبیل�� ه کانگورانتونهادر اس��ترالیا جهت انتقال دو گلّه شهروند جدید به
اراضی اشغالی
 م��وج جدی��د سوءاس��تفاده اخالق��ی س��ارانتانیاهو از کارگران رنگینپوست کاخ
نخس��توزیری(و معاالسف
بارداری کارگران!)
ممنوعیتپخشفیل��م «بعدازظه��ر
سگی» ،فروش رمان

ثاراهلل جعفری

قفر
بهزاد توفی 

جاسویچی ُشغال
روزی روزگاری ،زاغكی قالب پنیری
دید و به دهان گرفته ،روی درختی
نشست در راهی ،كه استثنائاً روباهی،
همیشه از آن راه میگذشت(چون
خودش آنراه نداشت) ،روباهی پای
درخت آمد و گفت :بهبه! چه سری ،چه
ُدمی ،عجب دیپلماسی و پایبندیای!
آن پنیر باقیمانده را هم به من بده تا
اینستكسی به تو بدهم ،مگو چیست
اینستكس!
زاغكی خواست جام  جام كند تا كه
آوازش آشكار كند ،اما جای چندتا از
آن پَر ُگندههایش تیركشید ،پس قدری
فكر كرد ،پنیرش را داد زیر بالش و

محمد صفایی

زنده به بادیم!

صبحانه بماند ،تو بگو شام چه میشد
اوضاع بد مردم ناکام چه میشد
ما زنده به بادیم در این بزم و اال
بیدولت روحانی و برجام چه میشد
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گفت :سِ ریوسلی؟! (یعنی جدی؟!!)
روباهی جواب داد :آره جون ملكهمون!
حتی میتوانی در نشست خبری كه
پشت باغ ،توسط شُ غال و برای توضیح
اینستكس ،برگزار میشود ،شركت
كنی! البته حق سوال پرسیدن یا عكس
گرفتن نداری و فقط میتوانی با كمال
میل و رغبت ،حرفهای من را قبول
كنی!
زاغكی خیلی ریلكس گوشه پنیرش
را گاز زد و همینطور كه آماده پرواز
میشد به روباهی گفت :بزن به چاك
وگرنه مثل شُ غالُ ،دمت را میچینم و
جاسویچیاش را میاندازم كمرم...

مام رضایی
مهدی ا

پوشک و مشما

آن گنبد آهنین که رسوا شده است
نابودی پهپاد معما شده است
بین خود صهیونیستها از وحشت
دعوا سر پوشک و مشما شده است!

کاریکاتوریست:
سید محمدجواد طاهری
زهرا
فرقانی

جای ساندیس
خوردهای رانی!
واژهها را چنان که میدانی
کرده حداد اصیل و ایرانی
عوض واژههای نامانوس
میگذارد لغات مامانی
مثال جای واژه سوبسید
گفته یارانه ،بس که یارا نی!
یا که سلفی شدهست خویشانداز
تا تو از دیگران نسلفانی
دارم از آن جناب اینجانب
خواهشی مختصر ...نه طوالنی
که به جای لغات دیگر نیز
واژههایی جدید بنشانی
خبر فیک را بگو مهناز
بانجی جامپینگ را بگو بانی
بشود بچ ه سلبریتی
“ در کانادا درای پنهانی”
بعد آن هم عوض نما فورا
این کپی پیست را به “ میالنی”
خودمانیم ،اصل عصر جدید
“گات تلنت” است یا علیخانی؟
جای فیلتر :حوالی جهرم
به رآکتور ،چاله سیمانی
و بگو جای شاخص جینی
از نظر بازیای روحانی
جای تدبیر :هرچه باداباد
جای تَکرار هم :پشیمانی
عوض فحش کاسب تحریم
دور دور و دریبل زیدانی
یا بگو جای واژه جاسوس
حامی یوزهای ایرانی
به مصدق بگو جواد ظریف
نه نگو ،بی خیال ،وجدانی
چیست موشک؟ کمان آرشها
گلوبال هاوک چیست؟ بورانی!
و به سرباز ناو آمریکا
بده عنوان «خویشخیسانی»
بازگردید توی الن ه خویش
لشکر مور! هان! سلیمانی
سوژه از این قبیل بسیار است
شکر از این همه فراوانی
ای که در این زمان ه ناجور
پای این انقالب میمانی
شک ندارم که شاعر مزدور
جای ساندیس ،خوردهای رانی!
محمد صفایی

گل بگیریم

ترین کارنامه ها در مهار
دولت یکی از درخشان
ربیعی:
 ۹۶برجای گذاشته است.
رم را در سالهای  ۹۳تا
تو
کاریکاتوریست:

ثاراهلل جعفری

«ماجرای عجیب س��گی در شب» و عرق سگی در
تمامی سرزمینهای اشغالی و شهرکهای تابعه و
حفاریهای زیرین ،به علت تشابه اسمی
حذف شهری ه کالس شنای شهروندان برترترسفید
 پیشنهاد شهرداری تلآویو مبنی بر استفاده ازآهنپارههای خودروهای سوخته شده در اعتراضات
جهت وصلهپین ه گنبد آهنین
 رونمای��ی از جدیدترین اث��ر هنری نتانیاهودر مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل در مورد بمب
صورتیرنگ خیل��ی خطرناک ایران��ی که امنیت
انبارهای هستهای اسرائیل را تهدید میکند و باعث
ش��ده دودهای رنگیرنگی در زمین ه نقاشی پخش
شود.
 بوس کردن انگشت اوخ شده افسر صهیونیستتوسط پادشاه بحرین در حاشیه معامله قرن.

برای طاسی سر ،ژل بگیریم
ُسس خردل نشد ،فلفل بگیریم
رجال ما سیاسیون قرنند
بیا تندیسشان را گِل بگیریم

الگوی مناسبی باشید

فرزندان بیش از هرکس از والدین الگو
میگیرند .در روز دقایقی از تلفن همراه خود
دل کنده ،کتابی در دست گرفته و خود
را مشغول مطالعهکردن نشان دهید .اگر
وابستگی شدید به تلفن همراه دارید تنها
کاری که میتوانید انجام دهید انتخاب یک
کتاب قطور و جاسازی موبایل درون آن است.

چگونه فرزندم را به ادبیات و
مطالعه عالقهمند کنم؟

خرید لوازمالتحریر مناسب

لوازمالتحریر نقش به سزایی در تربیت و
تشویق فرزندان به مطالعه دارد .برای آنها
خودکارهایی بخرید که برای الی انگشت
گذاشتن مقاوم باشد و خطکشیفلزی که با
چندبار اصابت و ضربه زدن نشکند .در کل به
لوازم التحریر دقت کنید.
مقاومت 

زهرا  کاظمزاده

فواید مطالعه را برای آنها
تشریح کنید

نمونههای موفق تحصیل بین اقوام
و آشنایان را به نرمی توی سرشان
بکوبید .مثال اگر در فامیل مهندس
با معدل باال یا فارغالتحصیل
ادبیاتفارسی که دیوان حافظ و
شاهنامه را کامل از حفظ است
دارید ،به بیکار بودنش اشاره نکنید
و تنها نیم ه پر لیوان را ببینید تا
فرزندتان نیز مثبتاندیش بار بیاید و
مسیرش تغییر نکند .اگر هم در دور
و برتان الگویی ندارید از ترکیب کار
راهانداز «بچه مردم» استفاده کنید.

تنبیه

اگر هیچکدام از روشها افاقه نکرد از فرزندتان دعوت کنید به اتاقش برود و به کارهای بدش فکر
کند و خودتان در این فرصت به بازی کردن با تلفنهمراه ادامه دهید.

مهدی پیرهادی

شما فکر
کدخدا هستید!

فرهاد موحدی

مداد HB

در حالت افسرده و ناجوری بود
وضع دهنش خراب و سانسوری بود
هر روز دو تا مداد  HBمی خورد
بیچاره گمان کنم که کنکوری بود

طراح:

سید مهدی موسوی

ضمیمه طنز راه راه
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

چقدر خوب و بی ریا هستید
چقدر نایس و با صفا هستید
نیست اصال تورمی در کار
تا شما در کنار ما هستید
در بیان سخنگوی دولت
بهترین دولتید تا هستید
هر چه خوبیست مال برجام است
چون شما از بدی جدا هستید
ثروت از حلقمان برون آمد
عاملش هم فقط شما هستید
زده باال توه م انگاری
بر زمینید یا فضا هستید؟
ما شما را سیاه میبینیم؟
یا شما خود «داداش سیا» هستید؟
زده بیرون دم خروس و شما
با قسم خوردن آشنا هستید
ما به لطف خدا نظر داریم
تا شما فکر کدخدا هستید
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzymir :
ایتاtanzymir :
بلهtanzymir :

