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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

▪علی مطهری▪

سگ و گربه
پیروز میدانم خودم می دانم اما

حزب رقیبم پاک کرده رای من را

با چنگ و دندان حق خود را می ستانم
 مهد دموکراسی و آزادی ست اینجا!

مثل سگ و گربه نبین مشغول جنگیم
از بس که آزادیم، آزاد است دعوا!

شاید شود شیرین دهان جفت مان پس
هر ثانیه داریم بر لب ذکر حلوا

اوضاع خر توی خر و خر توی فیل است
حقا که دارد وضع مان حاال تماشا!!

صنم یاوری

مریم محمودی

رضا عیوضی

علی مطهری نگاه عاقل اندر 
توهین درشت مطهری به ظریف

رئیس جمهور با اشاره به توهین علی مطهری به تیم مذاکره کننده، گفت: اینکه مطهری مدعی 
مذاکره با بایدن برای رفع تحریم ها شده ناشی از نادانی دانایی او است، چرا که تحریم ها سال هاست 

بالمره رفع شده و دکتر مطهری خبر ندارد. 
وزیر امور خارجه گفت: تعجب می کنم، مطهری 7 سال گشایش اقتصادی دولت محترم را تجربه 

کرده اما خواستار مذاکره مجدد برای بهبود معیشت شده است! وی خائن نیز هست. 
جهانگیری خطاب به مطهری گفت: آن همه چای و شیرینی در شب جشن برجام خوردی! 
نمک نشناس، یادت رفته بالمره تحریم ها رفع شد؟ عالوه بر اینهایی که رئیس گفت؛ برانداز و چیز 

هم هستی. 
عزت ملی از کنارشان رد شد و نگاه عاقل اندر مطهری کرد و خاموش شد. 

فرشته پناهی

#بهبود-معیشت-مردم

#تحول-انتخاباتی

#رفع-تحریم ها

بخشی از
سخنرانی انتخاباتی من
مردم شریف ایران! یادتان هست ماست نبود، 

کره نبود؟
ما کاری کردیم یادتان برود! چون االن خیلی 
چیزها نیست، آدم دیگر فکرش به ماست و 
کره نمی رسد. ما کاری کردیم شما قدر گذشته 
را بدانید. بفهمید وقتی پوشک هست، مرغ 
هست، روغن هست، برنج هست و... چقدر 

خوب است. 
اصال  شما  یادتان هست  ایران!  شریف  مردم 

مرغ را حساب نمی کردید؟ عارتان می آمد توی 
میهمانی ها زرشک پلو با مرغ بپزید. االن جوری 
شده است که شما به مرغ به اندازه گوسفندهای 
قدیم بها می دهید. این ما بودیم که در این مملکت 

عزت را به مرغ ها برگرداندیم. 
ما شب و روز مشغول تالشیم. ما زبان دنیا را بلدیم. 
کاری می کنیم کارستان. کاری می کنیم همین 
مرغ را که امروز به اندازه گوسفندهای گذشته 

ارزش پیدا کرده، در آینده کسی کمتر از تو بهش نگوید. البته تا همین 
حاال هم ما همه تالش مان را کرده ایم ولی خب تحریم ها هم اثر داشته. 
ان شاءاهلل همه چیز حل خواهد شد. هسته ای هم حل خواهد شد، تحریم 

هم حل خواهد شد. معیشت شما بهبود خواهد یافت. علی برکت  اهلل. 

باسمه تعالی

به نام خداوند رنگین کمان و سنجاقک و پروانه و اینها
جناب جو بایدن )دامت برجامکم العالی(

ما جمعی از فعاالن سیاسی متعادل ایران تصمیم 
گرفتیم این نامه را برای شما بنویسیم چون هرچی 
گشتیم کسی مثل خودمان که اهداف انتخاباتی 
نباشد  هم  بی شناسنامه  بی سواد  و  باشد  نداشته 

پیدا نکردیم. 
متاسفانه یک عده در ایران نمی گذارند تحریم های 
شما به دست با کفایت خودتان لغو شود. نمی گذارند 
معیشت ما را بهبود )یا ارسطو( ببخشید. اینها قدر 
گوهری چون شما را نمی دانند. خودتان که دیده اید 
اینها حتی مذاکره و امتیاز دادن هم بلد نیستند، فقط 

هی عزت ملی را حفظ می کنند. 
ما دل مان از این جماعت که شما و ترامپ را سروته 
یک کرباس دانسته و محل سگ زرد )یا شغال( به 

جفت تان نمی گذارند، خون است. 
سوگند  این  زود  خدا  رضای  محض  جان!  بایدن 
کوفتی را بخوانید بیایید سرکار دیگر. ما ته گرفتیم. 
با تقدیم احترام، موشک، منطقه و سایر امتیازات 

این مرحله

کج و کوله
گفت: شکایت ترامپ هم راه به جایی نبرد و از قرار معلوم 

بایدن، رئیس جمهور آینده آمریکاست. 
گفتم: چه فرقی می کند، سگ زرد برادر شغال است. 

گفت: عده ای در داخل چشم امید به تحول انتخاباتی 
آمریکا دارند و مخالفان را نکوهش می کنند!

گفتم: کار امروز و دیروزشان نیست، تا بوده همین بوده، 
جان به جان شان کنی نگاه شان به غرب است. 

رساندند،  ضرر  فقط  و  زدند  را  زورشان  سال  گفت: 7 
حاال هم دارند خودشان را به در و دیوار می زنند، اینها 

درست بشو نیستند؟
گفتم: به شتر گفتند چرا گردنت کج است، گفت کجایم 

صاف است؟

تورم اعشاری
در جامعه شور زندگانی جاریست

آمار تورم از قضا اعشاریست
در سایه ارزانی برجام اکنون

این جامعه نیز عاری از بیکاریست

محمد حسنی مقدس

بیکار، بیمار است
آمد کرونا ز شاغالن کاسته شد
آبستِن یک رکود ناخواسته شد

بیکاری و بیماری عجین شد با هم
گل بود به سبزه نیز آراسته شد

فرشته پناهی

مهدی سلیمان نژاد

محمدرضا رضایی
  مهدکودک سیاست آموزی#حفظ-عزت-ملی

تو شاد مهدکودک، دیشب حوالی شیش
یه بچه تخس و لوس، یه حرفی رو کشید پیش

می گفت برای اینکه، بازم گشایش بشه
تو این شرایط فقط، مذاکره راهشه

هرکسی این فرصت مهم رو قدر ندونه
یا خائنه به ملت یا دست کم نادونه!

برای اینکه دیگه نق نزنه دمادم
باید حواله اش کنیم یه کف گرگی محکم!

توی گروه کالس شکلک مشتی گذاشت
تا دید معلم اومد هول شد و اون رو برداشت

معلم مدرسه تا حرفای اونو دید 
گفت نمره تو نونه)ن( بدون شک و تردید

مذاکرات قبلی برای ما عبرته
چیزی که الزم داریم فقط کمی غیرته

هر کسی از گذشته نگیره درس عبرت
سیاستش می زنه به مملکت خسارت

برای حرف خامت باید بشی جریمه 
حرفای امشب می شه به سابقه ات ضمیمه

جریمه ات اینه می ری تو پیوی کدخدا
می نویسی سیصد بار مرگ برآمریکا!!!

مهدی امام رضایی
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کامران یاری

ن یاری
کامرا

شعری در قالب بحر طویل

اال  ای جوی جانی... 

عدالت گلوله ای 
سالم دوستان!

این دوره جهت آموزش استفاده صحیح از امکانات موجود 
جهت ایجاد نظم و آرامش در جامعه است. 

فرض کنیم شما 10 تا گلوله دارید؟
اگر با ۲ تا مجرم روبه رو شدید چه طور باهاشون برخورد 

می کنید؟
آفرین! درسته، اول باید ببینیم مجرم ها چه رنگی هستن. 

در این مواقع داشتن عینک برای افرادی که چشمان ضعیفی 
دارند بسیار ضروری است. 

اگه طرف مقابل سفید رنگ بود، با اسلحه آب پاشی که از قبل آماده 
کردید کمی خیسش می کنید. اگر حرف تان را گوش نکرد 10 بار 

پشت دستش را می زنید و با کالم»بد بد بد؛ تو بچه بدی هستی« او 
را منقلب می کنید. 

اما اگر طرف مقابل سیاه بود کارتان راحت می شود. 5 گلوله سمت یکی و 
5 گلوله دیگر سمت دیگری شلیک می کنید. 

حواس تان باشد به هر دو به یک اندازه گلوله برسد. باالخره ما پلیس هستیم و باید 
عدالت را بین مردم برقرار کنیم.

محمدحسین علیان

پلیس آمریکا ۲ 
سیاهپوست را به 
ضرب 10 گلوله 
کشت

مهدی نظری

تست هوش برای مدعیان 
حفظ عزت ملی

بدون خجالت 
پاسخ دهید... 

1- اگر هواپیمای وزیر امور خارجه 
در ی��ک کش��ور اروپایی به دلیل 
تحریم ها نتواند سوخت گیری کند، بهترین 

واکنش برای حفظ عزت ملی چیست؟
الف( وزیر از پشت شیشه  هواپیما برجام را به خارجی ها نشان بدهد 

تا حساب کار دست شان بیاید. 
ب( خلبان هواپیما با دبه کنار باند فرودگاه بایستد تا بلکه مسلمانی 

پیدا شود سوخت بدهد. 
ج( معاون وزیر از داخل هواپیما خودکارش را به سمت خارجی ها 

پرت کند. 
۲- اگر وزیر امور خارجه در یک سفر رسمی دیپلماتیک به غرب 
اجازه نداشته باشد پایش را از محدوده  هتلش بیرون بگذارد، بهترین 

واکنش برای حفظ عزت ملی چیست؟
الف( محافظش را بفرستد بیرون محدوده تا کارهایش را برایش 

انجام دهد. 
ب( از دیگران خواهش کند بیایند داخل محدوده. 

ج( اصال می خواهد برود بیرون محدوده چه  کار؟
3- رتبه  اعتبار پاسپورت ایرانی در جهان چند باشد تا عزت ملی 

حفظ شود؟
الف( باالتر از گینه  بیسائو
ب( باالتر از گینه  باسائو

ج( رتبه مهم نیست، انتخاب رشته  درست مهم است.

ای جو بایدن که مهیا شده از بهر تو کابینه 
دولت، و شدی صاحب کرسی ریاست، همه 
اینکه در  برایت، بخصوص  بگفتند  تبریک 
ایران کمی از مردم مان نیز بکردند صدایت، 

که تو آخر بدهی بر همه حاجت
اال  ای  تبریک  تو  به  بگویم  حال،  هر  به 

جوی جانی 
به  تو  بدهی  پایان  که  بخیالند  ملت  که 

مشاکل و گرانی 
ولی نفع تو کمتر بود از دستشویی همگانی

و تسلیت عظمی به ایوانکا و مالنی
هم  ما  شده  برهم  و  درهم  همه  آمریکا 

هیجانی
فالنی  بین  نکند  فرقی  که  دانیم  همه  اما 

و فالنی
که  باید  داریم،  همه  مشکل  و  مانع  گر 
بدانیم که حلش - خودمونیم دیگه- خب 
خودمانیم، ما لنگ موانع که نبایست بمانیم 

اگر بر سر راه آمده مانع، بکن سعی و بزن 
زور و بگو هع

اگر گوجه فرنگی، چو پلنگی بزند بر سرمان 
و  جفنگی-  شعر  -عجب  چنگی  و  پنجه 
اگر مرغ چو سیمرغ در افسانه بیابیم و اگر 
سوخته چون جوجه کبابیم و اگر روغنو در 
شهر نیابیم، همه قابل حل است، فقط همت 
و برنامه بخواهد که دگر مشکل ماها بشود 

حل، موانع بشود یک شبه منحل
اگر دشمنان از در تهدید به تحریم فتادند و 
اگر هم در تحریم گشادند، دگر زور ندارند 

و فقط به خنسی زود فتادند 
با دست خود ما  ایها ملت، موانع همه  اال 
برود ساده و راحت، دوایش فقط این است 
که باشیم به جای جوی بایدن، جوی غیرت، 
بایدن خر کی باشه که ما لنگ بمانیم، نماییم 
به او منت خواهش، برو باد بیاد  ای جوی 

ماسکش،  ای نفس کش


