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افزایش عجیب قیمت خرما در ماه مبارک رمضان
حاجی دلیگانی :ستاد تنظیم بازار ،تنظیم نیست!
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زاغکی و پنیر

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

کاتوریست:
کاری
اراهلل جعفری
ث

سمیرا قره داغی

یکی بود ،یکی نبود .روزی روزگاری ،دقیقاً
یکسال بعد از ماجرای «قالب پنیر» و اینا،
«زاغکی» خیلی باادب و باکالس آمد د ِر النه
ِ
انگش��ت حلقه دس��ت
«روباهی» و آرام و با
چ��پ ،درزد« .روباه��ی» از آیفون تصویری،
«زاغک��ی» را دید و با یک ص��دای گرفته و
باادبی پرس��ید :کیییییه بعد از یک س��ال؟
«زاغکی» لُپهایش س��رخ ش��د و گفت :من
هس��تم جناب روباه .اگر امکان دارد در را باز
بنمایید ،امر خی ِر« .روباهی» از همان آیفون
تصوی��ری گفت :چی!!؟ نکنه ب��از میخوای

خودکار پرت کنی؟
«زاغکی» که لُپهایش بیش��تر سرخ شده
بود گفت :واا! جناب ،چرا به دل گرفتید شما؟
من اومدم که اگر اجازه بدید بگم :چرا پارسال،
وقتی پنیر از دهان من افتاد ،شما ب َ ِرشداشتید
و بُردید؟ هان؟ تازه من متوجه شدم که اص ً
ال
اول اولش هم الکی میگفتید که چه سری
از ِ
و چه ُدمی و عجب پایی! و اص ً
ال هم. ...
روب��اه که دید بغض گل��وی «زاغکی» را
گرفته ،گوش��ی آیفون تصویری را گذاشت و
رفت خوابید.

اقدام دیپلماتیک در برابر اقدام قاطع!

چراغها را من خاموش میکنم

■■ ۱۸اردیبهشت :۹۷

ترامپ برجام را پارهپوره میکند
طرف مذاکرهکننده ایرانی :مسخرهها نمیگید
از برجام خارج میش��ید ،ما چطوری بعد بیس��ت
سال دهنمون بچرخه بگیم «چهار بهعالوه یک»؟
ط��رف اروپایی :بیا عوضش ما یک کانال زدیم
به اس��م اینستکس ۲K ،ممبر داره .بزودی ادتون
میکنیم .ضمن اینکه «از کارای زشت آمریکا هم
متأسفیم» .دیگه چی میخواید؟
■■ ۱۸اردیبهشت :۹۸

[دکتر]حسن روحانی شصت روز به اروپا
مهلت میدهد تا بهخودشان بیایند و آنقدر
دهنبین نباش�ند ،گول آمری�کا را نخورند
و تحریمه�ای نفتی و بانک�ی را جمع کنند،
برویم مرحله بعد
طرف اروپایی :آنقدر اقدام��ات تنشزا نکنید.
حت��ی اگر هم��ه طرفین از برجام خارج ش��دیم،
بای��د به اجرای تعه��دات ادامه بدی��د .اون کانال
اینس��تکس هم که گفتهبودیم سرجاش��ه .داریم
ممبر میگیریم .همینروزاست اَدتون کنیم.
ترامپ :من از بچگی دوس��ت داش��تم با طرف
ایران��ی دیدار کنم .همیش��ه آرزوم بوده حضوری
تحریمشون کنم ببینم چهجوریه.
ط��رف ایرانی :آقا قبول نیس ،اینا که از برجام
خارج شده بودن!
ترامپ :بهعنوان نخودی میچرخم تو جلسات.
طرف ایرانی :پس منم موهات رو میکشم.

نتانیاهو :ما اجازه نمیدیم.
حضّ ار :چی رو؟
نتانیاهو :نه ...منظور! اگه ایران بخواد بالیی سر
برجام بیاره ،ما مانع میشیم.
قس��ام ترقه انداخت ،مانع ش��و
حضّ ��ار :االن ّ
ببینیم.
نتانیاهو]...[ :
(دوط��رف تریب��ون را دو دس��تی میگی��رد.
ابروهای��ش جابهجا میش��ود .کمی ش��ل ش��ده
و رطوب��ت ناچی��زی از پاچهاش روی س��رامیک
میلغزد). ...

طرف اروپایی :پس منم مش��تریهای اورانیوم
و آبسنگینت رو قر میزنم .به منافقین هم میگم
مجاهدین حرصت بگیره.
طرف ایرانی :ش��ما آخر جلسه تنها میای توی
حیاط دیگه؟
ط��رف اروپای��ی :ح��اال ک��ه اینط��ور ش��د...
(غیرقابلپخش)
طرف ایرانی :آینه ،برعکس!
روسیه :منم موافقم.
چی��ن :من��م راه��م دوره ،برنام��ه خوابم بهم
ریخته .آخر جلسه بیدارم کنید( .دستمالکاغذی
را روی صورتش پهن میکند).
ط��رف آمریکای��ی :اوه اوه انقدر ح��رف زدید
یهچیز جا موند تحریمش نکردیم .آقا صنایع مس
و آلومینیوم ایران هم از این لحظه تحریم!
ط��رف اروپایی :مثل اینک��ه مس توی تجارت
موادمخ��در و جابهجایی مهاج��ران در مرزها هم
خیل��ی مؤثره! ضمن اینکه «ما از کارهای زش��ت
آمریکا متأسفیم»
عباس عراقچی :پس من یهکم به افغانستانیها
چیز بگم؟
ط��رف اروپایی :گوش��ه در مرز رو ب��از کنید،
پروندهتون رفته «ذیل منشور»ها.
ط��رف ایرانی :من��م پروندهمون بره ش��ورای
امنیت جیغ میزنمها.
روزنامه مس��تقل :تاریخ به احترام شما خواهد
ایس��تاد( .همراه با تصویر گیرک��ردن پای وزیر به
گوشه فرش و پرش حماسیاش)

■■ ۱۸تیر :۹۸

!...
ط��رف ایرانی :بهخاطر ن��ون و نمکی که با هم
خوردیم ،دو روز هم بهتون مهلت اضافه دادیم که
قش��نگ فکراتون رو بکنید .چیشد؟ تحریمهای
نفتی و بانکی لغو شد دیگه؟
ترامپ :پس��ر اون خرده کاغذهای برجام رو از
الی جلد چهارم دفت��ر خاطراتم ،فصل «اقدامات
بج��وم ،انگار هنوز
قاط��ع» بیار .م��ن مچاله کنم َ
قاطعیتم به اینا ثابت نشده.
ط��رف اروپای��ی :مجبوری��م بهخاط��ر اق��دام
تنشزای ط��رف ایرانی ،دیگه کیک زرد و کال در
سایر رنگها نفروشیم اصال .اون کانال اینستکس
ه��م از بیخ منتفیه .ممبراش��م فیک بود پرید .آقا
تموم شد .چراغها رو هم خاموش کنید .بچههای
نودال ،امپکس...
ط��رف ایرانی :آقا چ��را اینج��وری میکنید؟
سی

کاریکا

بیایید دوست باش��یم .بیایید باز عکس نوههامون
رو به هم نشون بدیم .نگاه کنید .نوه سومم دندون
درآورده .عکسای هش��تمین ماهگردش رو آورده
بودم ببینید .یه دقیقه گوش��ی رو بدید به سوالنا
اصال .تلفن خونه جک استراو رو کسی نداره؟
طرف اروپایی :هرچی بین ما بوده تموم شده.
عکس��امون رو پاره ک��ن .نامههامون��م بریز توی
جوب .نه وایسا ...گفتم «از اقدام زشت آمریکا هم
متأسفیم» دیگه؟
طرف ایرانی :بابا خویش��تندار باشید« .ما هنوز
م��رد اعتدالیم .هنوز پای میز مذاکره هس��تیم».
حت��ی اگ��ه مجبور باش��یم ب��ا س��اعت و دیوار و
عقرب��ه و آیفون تصویری مذاک��ره کنیم« .منطق
ما منطق مذاکرهس��ت ».ما اجازه نمیدیم کسی
توی پیادهروها خیابون بکش��ه .ما اجازه نمیدیم
فرزندان بَرومند ایران از شادی در مدارس محروم
باش��ن .چرا اج��ازه نمیدید جوانان به کنس��رت
برن؟ چرا کاالهای اساس��ی رو احتکار میکنید؟
چرا زنان از حضور در اس��تادیومها منع میشن؟
چرا منو صحنهس��ازی میکنید؟ چهل سال بگیر
و ببند بس نیس��ت؟ دلتون میاد مردم دم افطار از
بیربّنایی بغض بخورن بهجای زولبیا؟ ش��ما اصال
چروکهای صورت می��ر در بند رو دیدید؟ پراید
آخ��ه چهل میلیون؟ عهعهعه مردم س��رپلذهاب
هن��وز دارن توی چ��ادر زندگی میکن��ن .اعدام
کودکان در ایران رو متوقف کنید .نشکنیم قلمها
را ،پ��اره نکنیم دهنه��ا را(...قرائ��ت فاتحه مزید
امتنان خواهد بود).

توریست:

دمحمدجو

اد طاهری

طراح:
هدی موسوی
سید م

سمیهقربانی

محکم طالقهای امروزی
دالیل
ِ

درخواست شام!

دادخواست طالق
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سالم و تقدیم احترام

احتراما به استحضار میرساند موکل به
موجب سند ازدواج که تصویر آن به
پیوست دادخواست تقدیم گردیده در
تاریخ معلوم ازدواج نموده که حاصلی
دربرنداشته است .بنا به اظهارات موکل
دالیل طالق به این شرح است:
 -1عدم آشنایی زوج با فضای اینستا
حتی در حد ارسال عکس های خصوصی
و طرح سواالت بسیار ،که در نهایت منجر
به پرت کردن گوشی و آسفالت شدن
ذوق زوجه میشود .این در حالی است
که بنا به اظهارات زوجه از جشن عروسی
خودشان هیچ فیلم و عکسی نداشته و
زوج ادعا میکند اصال در آن زمان دوربین
اختراع نشده بود که عکس و فیلم داشته
باشند.
 -2رفتار شنیع زوج در شکنجه همسر با
استفاده از درخواست شام ،در حالی که
زوجه در رژیم است ،منجر به تنفر زوجه

گردیده تا حدی که چند کیلو همین
طوری وزن کم کردهاند.
 -3عدم توجه به نیازهای عاطفی زوجه از
قبیل تعریف نکردن از خال کاشته شده
در سمت چپ لب ،تحمل زندگی را برای
موکل سخت نموده و این بیتوجهی
به قدری شدید است که بعد از عمل
جراحی بینی و فک ،زوج ادعا کرده
که همسرش را نمیشناسد و با جیغ از
دست او متواری شده است.
 -4ذخیره شدن اسم زوجه به نام اصلی
درگوشی همسر ،در حالی که خود
زوجه اسم خودش را فراموش کرده و
عادت داشت به او عچقم گفته شود .این
موضوع موجب تنفر شدید زوجه گردیده
و زندگی را غیرقابل تحمل ساخته به
نحوی که حاضر است با بذل  5سکه
از  1914سکه مهریهاش خود را مطلقه
نماید.
نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور
حکم شایسته مبنی بر طالق مورد تمنا
میباشد.

فاطمه

سادا
ت آزاده

رئیس بانک مرکزی :مردم وارد بازار ارز نشوند.
مردم :ما فعال تو بازار پیاز و گوجه هم نمیتونیم
وارد
بشیم!
عراقچی :تعصبی به برجام نداریم.
برجام :دوباره برام مهلت بگیری ،جیغ میزنم.
تهمینه میالنی :زنان گمشده تاریخ را به تصویر کشیدم.
تصاویر :فعال که هنرمندان گمنام مارو مشهور کردی.
رئیسسازمانتعزیراتحکومتی:مردمشکایتکنندگرانفروشیخودروومسکنرا
پیگیریمیکنیم.
مسکن و
خودرو
در
حال
قر:
بابت
همه
پیگیر
ی
هات
مرسی!
عراقچی :اروپا اراده ایران برای کاهش مرحله به مرحله تعهداتش را دست کم نگیرد.
خودکار :ضربه قبلی کمرم رو شکست ،منو بیخیالشو جان خودت!
امینشفیعی

کره جهانگیری!

صادر شده در دولت چون چربی سرشیری
از آب گل آلوده داری کره میگیری!
تا یاد شما باشد روزی کره قحطی بود
باید کره وارد کرد با ارز جهانگیری!

ی فکور

سر پناه
یا

کمبود تدبیر

از قیمت ارزاق ،ز جان تاب و توان رفت
خرما و برنج و شکر از سفرهمان رفت
ماه رمضان آمد و قیمت به فضا رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف
که آن رفت

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

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :

