
طنز

ریاس��ت جمهوری امسال کدامش��ان پاک ترند و 
کدامش��ان پته آن یکی را رو می کند و سر آخر هم 

شعر ما گل های خندانیم خوانده می شود. 
اما در همین ش��رایط آقای آخوندی وزیر مسکن 
در مجل��س حرف های جالب��ی می زند و می گوید: 
هرچن��د عده ای خوش داش��تند ت��ا بی آنکه پا در 
مناظ��ره بگذارند عقب بنش��ینند و ب��ه خیالبافی 
تک��راری خ��ود در مورد آنچه مش��کل گش��ای 
مس��کن مهر می خوانند ادامه دهند و عده ای تازه 
از راه رس��یده نیز که ترجی��ح دادند تا از دور اتهام 
واهی ترک فعل را س��از کنند، ولی مشکل مسکن 
پیچیده تر از آنی است که به فکر ساده حضرات در 
ش��بی، نیمه شبی خطور کند تا صبح در هلی کوپتر 
سوار شوند و غروب جای مسکن مردم را از باال)!( 
تعیین کنند و با نصف نقش��ه ای همرنگ میلیون ها 
خانه را کلنگ بزنند به امید دولت بعد...تازه جناب 
وزیر مس��کن فراموش کردند ک��ه در دولت بعد 
امید هم وجود ندارد چون دولت تدبیر و امید فقط 
دو بار می توانست این پست کلیدی را تکرار کند! 

همه جا ماسک نزنید! 
وضعی��ت این روز های م��ردم در مقابله با کرونا و 
رعایت پروتکل ها مثل این اس��ت ک��ه آنها را در 
استخر انداخته اند و می گویند مواظب باشید خیس 
نش��وید و حاال اما یک مقدار قضیه با قبل فرق هم 
کرده و اینطور شده که قبلًا اگر کسی تست می داد 
و می گفتند منفی هس��تی، خیالش راحت بود، ولی 
حاال اگر ب��روی در مراکز درمان��ی و حدود 400 
هزار تومان خرج کنی و تس��ت پی سی آر بدهی و 
برگ��ه منفی را بگیری بیایی خانه و در همان لحظه 
یک عطس��ه کنی، باید بنا را بر کرونای مثبت خود 

بگذاری، چرا؟ 
چ��ون وزارت بهداش��ت اعالم ک��رده که در حال 
حاضر تعداد بستری های با عالئم کرونا که تست 
آنها منفی بوده بیش��تر از بستری های کرونا مثبت 
ش��ده اس��ت و اینطور که بوده حساس��یت مردم 
آنقدر ب��اال رفته که پلیس مجبور ش��ده به مردم 
هشدار بدهد الزم نیس��ت به پالک ماشینتان هم 
ماسک بزنید که این کار عالوه بر جریمه منجر به 
معرفی رانندگان به مراجع قضایی هم خواهد شد. 
یعنی فک��رش را بکنید ما مردم وضعیتمان طوری 
ش��ده که دیگر به پالک ماش��ینمان هم ماس��ک 
می زنی��م و ح��اال اگر خودرویمان ی��ک ویپ زد و 
خوب استارت نخورد باید در مورد ماشین بیچاره 
ه��م بنا را ب��ر کرونا مثب��ت بگذاریم. مگ��ر اینکه 

خالفش ثابت شود! 

محمدرضا خاني

راحت نفس بکشید! 
به مح��ض خرابکاری در نطن��ز و حرف هایی که  
زده ش��د و بعد هم جناب کمالوندی س��خنگوي 
سازمان- یعنی همان فردی که با داشتن 40 سال 
تجربه دیپلماتیک و هش��ت س��ال تجربه حضور 
در صنع��ت هس��ته ای، در بازدید از تاسیس��ات 
نطنز داخل ی��ک محفظه ای مثل دودکش افتاد-
در خبر ها موضوع را مش��کوک ب��ه حضور کرم 
׳׳اس��تاکس نت׳׳ کرد و بعد معلوم شد خرابکاری 
اس��ت، هموطنان روی این ماج��رای ׳׳کرم׳׳ های 
خارجی حساس شده اند و حاال این مردم کنجکاو 
رفته اند، همه چیزشان را زیر ذره بین می گذارند و 
نتیجه آخرین کنکاششان هم پیدا کردن کرم هایی 
در گ��وش پاک کن های تس��ت کرونا و همچنین 
در ماس��ک ها بود که فیل��م حرکت این کرم های 
کوچولو و خوش��گل این روز ها در فضای مجازی 
هی دس��ت به دست می ش��ود و سعی می کنند به 
همدیگر اطالع رس��انی کنند ک��ه مواظب کرم ها 
باش��ند و در همین ش��رایط بود که س��تاد مبارزه 
با کرونا، یعنی هم��ان جایی که نماینده مجلس ما 
می گوید نباید حرفشان را گوش کنیم، اعالم کرده 
که وجود کرم در ماس��ک ها کذب محض است و 
ای��ن افراد دارند با اعتم��اد مردم بازی می کنند و 
احتمالًا کوک های زده ش��ده به ماسک ها وقتی با 
گرمی ناش��ی از تنفس و بوی ب��د دهان ما روبرو 
می شوند، یک واکنش هایی شبیه کرم از خودشان 
ب��روز می دهند و همزمان ی��ک تکانی هم به خود 
م��ی دهند ولی هیچ ماس��ک ک��رم داری از چین 
که همه چیز این کش��ور کرمکی است وارد نشده 
و نیازی نیس��ت که مردم در حین ماس��ک زدن 
نفس هم نکش��ند تا کرم ها توی سوراخ بینی شان 
نرود بلكه می توانند با خیال راحت نفس بکشند و 

زندگي خنده دار ما
نهایت اینکه کارشناس��ان در حال تحقیق هستند 
و اگر به ما ثابت ش��د که نخهای کوک زده ش��ده 
ماس��ک حرکت نمی کنندو موضوع کرم ها تایید 
شد به مردم ش��فاف و روشن اعالم خواهیم کرد 
ک��ه با این کرم ها هم مثل کرونا باید زندگی کنند 
و کن��ار بیایند تا با تکیه بر امکانات قوی بومی مان 
کارشناسانمان سم ضدکرم ماسك را تولید کنند 

و به سرعت آن را در اختیار عموم بگذارند! 

تکلیف روشن شد! 
22 فروردین ماه مصادف بود با س��الروز تیرباران 
غالمرضا نیک پی، آخرین شهردار تهران در دوره 
پهل��وی که به جرم های مختلف از جمله کم کاری 
در ح��ل معضل ترافیک ته��ران و اختصاص یک 
خط از حاش��یه خیابان ب��ه اتوبوس ها )یعنی همان 
جایی که جناب عنابس��تانی آمد و حاش��یه ایجاد 
کرد( مجازات شد و ش��اید هم به همین دلیل بود 
که نامزد های انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
1400 روی موضوع خیابان و مسایل پیرامونی اش 
حساس شده اند و جناب علی مطهری اعالم کرده 
که یکی از کار های من برای ریاست جمهوری، این 

است که مساله خط عابر را حل کنیم! 
چه ج��وری؟ اینجوری که خط عاب��ر یعنی همان 
خطوط س��فید قشنگی که س��ر هر چهارراه هست 
و مردم س��عی می کنند از رویشان رد نشوند طبق 
اعالم این نامزد ریاس��ت جمه��وری 1400 برای 
قش��نگی که توی خیابان کشیده نشده است، بلکه 
برای محافظت از شماس��ت! با گفتن این جمالت 
بود که بنده و خیلی از همکاران حاضر در رسانه ها 
هم قس��م شدیم که اینطور نامزدی برای انتخابات 
خوب اس��ت ک��ه همی��ن اول حرفش را ش��فاف 
بزن��د و مردم بدانند که تکلیفش��ان برای 4 س��ال 
بعدی و البته ׳׳تگرار׳׳ آنان در دوره بعد چیس��ت، 
ن��ه اینکه یکی بگوید کلید دارم و بعد معلوم ش��ود 
ک��ه منظورش کلید درب خانه ش��ان بوده و حتمًا 
ش��نیده اید که این روز ها شایع شده رئیس جمهور 
بعدی که کارشناس��ان سیاس��ی می گویند؛ ایشان 
کسی است که همه مردم می شناسندش، اما هنوز 
اسمش در نامزد ها اعالم نشده، گفته که من برای 
حل مش��کالت از ریموت اس��تفاده می کنم و کلید 

دیگر خیلی قدیمی شده! 

کلنگ امید! 
هن��وز مناظره ه��ای انتخاباتی کلید نخ��ورده ولی 
مردم تخمه خریده اند و منتظر هستند تا بعد از ماه 
مبارک بنشینند پای تلویزیون و ببینند نامزد های 
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وقتی پرسلتاران بخش بهداشلت اعلام کردند 
بلا این موج کرونا دیگر کاری ازدسلت ماسلاخته 
نیست غسلاالن بخش تطهیر اینطوری درمقابل 
دوربینها صف کشلیدندوگفتندبرخاف دیگران 

ما آماده ایم مردم نگران نباشند!
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