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خرید

تعدادی انسان دارای سیستم ایمنی ضعیف

ترجیحاً مجرد

جهت حضور در اماکن عمومی
و بیمارستانی ایران

تسویه:

بعد از ابتال به کرونا و مثبت شدن تست
واحد تولید خبر بی بی سی فارسی

دعوت به کار

دزدگیر خیلی
خیلی خیلی هوشمند

مسخره بازی و چوپان دروغگو
بازی در نیاورد
مجهز به سنسور تشخیص چهره
از زیر جوراب پارازین
جهت نصب در بانک
و مراکز مهم

به چند خواننده
جهت بازیگری

چند بازیگر

جهت مجریگری

و چند مجری

جهت خوانندگی نیازمندیم.
آدرس :ساختمان صدا و سیما
انتهای راهرو سمت چپ

استخدام
فردی با معده سالم،
جادار و نوشابه نخورده
نیازمندیم

قابلیت خوردن همزمان بستنی ده
اسکوپه و پیتزای سیر و استیک
جهت گزینش رستورانهای کشور و
معرفی به مردم در فضای مجازی
 +بیمه بدنه

رد تانک روی بدن
یککرونایی

واکنش رسانههای مختلف
به پایان کرونا در ایران

محمدرضا شهبازی

بیبیسی فارسی

ایران اینترنشنال

ëëبخشهای ویژه کرونا در بیمارستانهای ایران تعطیل شد
وزارت بهداشــت ایــران طی دســتوری بــه بیمارســتانها از
آنها خواســت دیگــر بخش ویژهای را برای بســتری بیماران
کرونایی اختصاص ندهند .این در حالی است که کشورهای
مختلــف همچنــان تدابیر ویــژ ه بهداشــتی و درمانــی برای
بســتری مبتالیان بــه کرونا در نظر میگیرنــد .عدم توجه به
کرونــا که در ایــران به آن «پایان کرونــا» میگویند دلیل این
تصمیم وزارت بهداشت ایران ذکر شده است.

ëëایرانیها در چنبره بیتوجهی دولت به کرونا
دولت ایران در تالش اســت با ارســال پیامهای تهدیدآمیز
درباره اســهال ،تب هفت روزه و بیماریهایی از این دست،
ذهن مردم ایران را از کرونا دور کند.
نیروهای نیابتی دولت ایران در فضای مجازی از روز گذشته
با ارســال تصویر یک اتوبوس که روی بدنه آن نوشــته شــده
«اســهال در کمیــن اســت» و شــوخی بــا آن تــاش کردنــد
بهصــورت غیرمســتقیم ایــن بیمــاری را مهمترین معضل
بهداشتی حال حاضر ایران جلوه دهند.
این در حالی است که اسهال بسیار بیماری سادهای است و
با رعایت بهداشــت فردی میتوان براحتی از آن جلوگیری
کــرد .برای مثــال محمد بن ســلمان هربار بعد از اســتفاده
از دستشــویی دســتهای خود را به مدت پنج دقیقه با آب
و صابــون میشــوید و همیــن امیــر باعــث شــده هیچ وقت
اسهال نگیرد هرچند اکثر اوقات یبس است.
شبکه تلویزیونی منافقین

امین شفیعی

هم در عزا ،هم در عروسی

ذکر کاپیتان الکپاتین ،وریا غفوری

سر به سر سعدی

فـــــــال روز

ëëداری تعارف میکنی!
دزدی به کاخ سعدآباد درآمد .چندان که جست چیزی نیافت .دلتنگ
شــد .شــاهزاده خبر شــد .گفت :اگــر کاخ گلســتان هم توی چمــدان جا
میشد ،بار میزدیم.

خرداد :امروز از خانه بیرون نروید .امروز روز شــانس شماســت و شــانس
فقــط یکبــار در خانه شــما را میزنــد .پســتچی دم در خانهتــان میآید و
بســتهای را کــه چهل و شــش روز پیش ســفارش داده بودید بعــد از کلی
پیگیری و شکایت و دعوا با بستهبندی پارهپوره و بهصورت درب و داغان
تحویل خواهد داد.

امروز خبری نیست!

ëëپارسای ناقال
دزدی بــه خانــه پارســایی در آمــد .چنــدان کــه جســت چیــزی نیافت.
کیســهای زر و ســیم پیش پارسا انداخت و برون شــد .پارسا کیسه را توی
صندوقی از طال انداخت و گفت :امشب هم پیداش نکرد.

اردیبهشت :گاوتان زاییده .البته اگر گاو داشته باشید .اگر گاو ندارید قسط
عقب مانده که دارید! امروز واریز نکنید ،حسابتان را میبندند.

تیر :مراقب ماشینتان باشید و از مسیرهای ایمن رانندگی کنید .با سرعت
مطمئــن برانیــد و فاصلهتان بــا ماشــینهای اطرافتان را حفــظ کنید .نه
اینکه خطری تهدیدتان کندها ،نه! دیروز بیمه ماشــینتان تمام شده و هر
اتفاقی ،خیلی برایتان گران تمام میشود.

مــرداد :یک مــردادی پونصد تومــان از من دســتی گرفته .لــذا نمیتوانم
برایتــان چیز مثبتی بنویســم .اگر امروز بیاورد پس بدهــد ،روزتان خوش
میشود.

ëëشنگول و منگول و پارسای مفلوک
گرگــی دســت و پایــش را با آرد ســفید کــرد و به خانــه پارســایی درآمد.
چندان که جســت چیزی نیافت .گفت ببخشــید مثل اینکــه حکایت را
اشتباهی آمد هام.

شــهریور :امروز هوا ابری است و روز بدشانسی شما .لطف کنید ماشینتان
را به کارواش ببرید بلکه یک ذره باران بیاید .خفه شدیم!

ëëحق دارید .چون آموزش ندادهایم!
دزدی بــه خانه وزیری درآمد .چندان که جســت چیزی نیافت .دلتنگ
شــد .وزیر خبر شــد .یک میلیون تومان در راه دزد انداخت و گفت :پول
را بستان و کسب و کاری راه بینداز .دزد گفت :باقیش را پسانداز کنم؟

مهــر :پــول به انــدازه کافی با خودتــان ببرید .امــروز به یــک حراجی توپ
برخــورد خواهید کرد که جــان میدهد برای خرید کــردن .همه مایحتاج
این چند وقته را از آنجا تهیه کنید .نامردید اگر آدرسش را به من ندهید.
شماره را یادداشت کنید :صفر نهصد و...

ëëمبارز پالستیکی
ســلبریتی صفتی به جشــنوارهای در آمــد .چندان که جســت ،جایزهای
نیافــت .دلتنــگ شــد .پس لگــدی نثــار مملکــت خویش کــرد و گفت:
«رعیت نان و پیاز سق میزنند ».داور خبر شد .جایزه عنتر طالیی پیش
پایش انداخت.

آبان :برعکس مهرماهیها ،شــما امــروز اصالً با خودتان پــول نبرید .آن
رفیــق مایهدارتــان بود کــه از پارســال از او خبری نداشــتید ،خــب؟ امروز
اتفاقــی همدیگــر را میبینیــد و بــه شــما تعارف میکند ســوار ماشــینش
شوید .کیف پول نبرید و همه چیز را میهمانش باشید.

ëëکوکب با سلیقه یا سلیطه؟
دزدی بــه خانــه کوکب خانــم در آمد .چندان که جســت چیزی از پنیر و
شــیر و ماســت نیافت .دلتنگ شــد .کوکب خانم خبر شــد .نشــان پیج
اینستاگرام را در راه دزد انداخت .کوکب خانم بالگر لبنیات شده بود.
ëëهم در عزا هم در عروسی
دزدی به خانه پارســایی درآمد .در و دیوار همه ســیاه پوش بود .چندان
که جست پارسا را نیافت .دلتنگ شد .به تماشای عروسی ساسی مانکن
نشســت تا دلش گشــاد شــود .پس پارســا را مجلس عروســی دید که از
هفت جهت به کمرش قر میدهد .دلتنگتر شد.
ëëگفتیم خندیدیم ،دیگه بسه!
پارســایی بــه خانــه دزدی درآمد .گلیــم را از زیر پای دزد بیرون کشــید و
گفت :ببخشید این دستبافه کلی قیمت داره.

آذر :نمیدانم چرا توی بختتان هیچچیز نیســت! ســفید اســت.ها شــاید
قرار اســت سفیدبخت شــوید .یا جواب مثبت میدهید یا میگیرید یا اگر
جواب منفی در کار باشــد ،همان موجب سفیدی بختتان میشود .عجله
نکنید.
دی :شــما کامالً راحت باشــید .خبری نیست امروز .آها! چرا یک گلدان از
باالی ...اوخ ...مردید؟ زندهاید هنوز؟
بهمن :نگذارید شارژ گوشیتان تمام شود .امروز روز اتفاقات خوب است.
اینترنــت خــود را چک کنید و تا شــب یــک بند در فضای مجازی باشــید.
سلبریتی موردعالقهتان امروز یک پست میگذارد و شما میتوانید اولین
کامنت را زیر پستش بگذارید .امید است کامنتتان الیک هم بشود.
اسفند :آبتان کم بود؟ نانتان کم بود؟ دانشگاه رفتنتان چی بود؟ امتحان
امروز را خراب میکنید .بروید دعا کنید استاد نیندازدتان!

مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران

 4ëëدرصدی!
دزدی به خانه پارسایی در آمد .چندان که جست چیزی نیافت .دلتنگ
شــد .گفت :مگــر یارانه نمیگیری شــیخ؟ شــیخ مثقالی پنیــر در دهان
گذاشت و گفت :دهک دهمیهستم.

فروردین :امروز روز شماســت .البته اگر از پنچر شــدن ماشــین ،گم شــدن
کلید خانه ،باز شــدن بند کفش و زمین خوردن یا گیر کردن پاشــنه کفش
در پل روی جوی و چند اتفاق ساده دیگر چشمپوشی کنید.

ëëمردم ایران در حسرت روزهای اعلیحضرت
دولــت ایران تالش میکند بعد از دو ســال و نیم ســر و کله
زدن با کرونا ،اعالم کند دیگر کرونا کشته نمی گیرد.
در صــورت اثبــات ادعــای دولــت ایــران ،بعــد از میلیونها
دالر هزینــه ،چند صدهزار کشــته ،ســلب آزادیهای فردی
و اجتماعــی تحت عنوان قرنطینه ،تازه ایران میشــود مثل
دوران اعلیحضرت که در آن کرونا نبود!
یعنــی چیــزی را کــه دولــت ایــران بــا کلــی هزینه و کشــته و
سرکوب به دســت آورده ،چیزی است که در زمان حکومت
اعلیحضرت براحتی وجود داشت.
در همیــن بــاره گــزارش ســانیا و آریــا را دربــاره بوســه نوید
محمدزاده و فرشته حسینی در کن ببینید!
سانیا جون ،در خدمتیم.

بهزاد توفیقفر

چه روی خاک ،چه زیر خاک

آن یگانه مهره بک راســت ،آن سانتر بیکم و کاست ،آن
الیق اســتوری ســوس ماســت ،آن ممدوح مدح بگوری،
کاپیتان الکپاتین وریا غفوری(صاف شــوته) صاحب جاه
و جالل بود و کاپیتان استقالل بود.
در مــدح جاللتــش گفتهاند که همــواره در حلقه مریدان
خاصــه بــود و مریــدان بــر اوامــر او مأمــور .تــا آن حد که
یاران را امر فرمود که به جامه سیاه درآیند و آنکه را نظر
موافقــت نبود ،مریــدان گریبان دریدنــد و به صحرایش
رمیدند تا نظر موافقت ایشان بستاندند.
روزی در حال تست کرامت جدیدش بود که عالمهای بر
او وارد شد و گفت تو چگونه چندان دانی که من هرچه تا
کنون دانستم ،نادانستنم را مسلم فرمود؟ پس دست از
تست کرامت کشید و پرسید :چی؟!
حکیم گفت از ریاضیات چه دانی؟
گفــت آن دانــم کــه از  ۱تــا  ۱۱ ،۱۱عــدد بــود و از  ۱۱تا یک،
باز  ۱۱عدد!
عالمه به شگفتی اندر شد و پرسید :از هندسه چه دانی؟
گفت شکل کایت را در لحظه سوت داور میباید ساخت
و پس از آن هرچه کنی همان درست باشد!
پرسید از سیاست چه دانی؟
گفــت نفــوذ از چــپ کنی تا راســت تهــی گــردد و نفوذ از
راســت ،نفوذ از چپ باشــد حریف را و جز از طریق چپی
بهراستی نتوان رسید!
پرسید از اقتصاد چه دانی؟
گفت تا  ۹رقم صفر توانم شمرد.
پرسید از ژئوپلیتیک؟
گفت :دانم که بســیط زمین از شــدت گردی توپ فوتبال
را ماند.
عالمــه حیــران شــد و گفــت ایــن همــه علــوم از کجــا
فراگرفتی؟
گفــت آن زمــان کــه خامانــی چون تــو به نــگارش «علم
بهتر اســت یا ثروت» مشغول همیشــدند ،مرا طریقت
سوباسا پیش افتاد.
عالمه را از این بینش ســر تعظیم نبود و گفت :اذا شــات
وریــا و یشــوت شــواتی کمــا شــات اســکرینه؛ شــوت وریــا
اسکرین شات استوریش را ماند شوتان عالم را!
در ذکــر کرامــت ایشــان آوردهانــد کــه تلویزیــون را منــع
نمــودی از برداشــت چهــرت خویش؛ چون نشــانش در
تلویزیــون نیامدی ،مریدان نعره کشــیدندی و تلویزیون
هر بار که این کرامت بدیدی جمله ال ای دیها بر زمین
ریختی و از سر اســتیصال فرمودی :فصمتها هنا لسان
القــال .یعنــی فصل نقل و انتقاالت را پایان کی شــدی تا
اینان را زبان به کام باز آید؟
پیوسته از غم مردمان بخروش بود هیچ جز اشک چشم
رزق او ندادندی تا آن زمان که دســت روزگار وی را گنده
قاچی از کیک بیتالمال حوالت داد و سند پنت هاوسی
قبالــت؛ لیک غم مردم از فراز بــرج وی پدیدار بود .پس
آنقدر به زار ایشــان مشغول گشت تا استخر پنت هاوس
از آب دیدگانــش پــر شــد و وی در غصــه مردم بــه کرال
سینه مشغول.

محمد اسدی

ëëاصل حکایت
دزدی به خانه پارسایی در آمد .چندان که جست چیزی نیافت .دلتنگ
شــد .پارســا خبر شــد .گلیمیکه بر آن خفتــه بــود در راه دزد انداخت تا
محروم نشود.

محدثه مطهری

من و تو

ëëخدمات پزشکی در دوره پهلوی
دودمــان پهلــوی همانطــور که از «دود»شــان معلوم اســت،
خیلــی به ســامتی و اینهای مردم اهمیــت میدادند تا جایی
که پزشــک هــم از خــارج وارد میکردند حتی ُ
(خــب هند هم
خــارج اســت دیگــر) .البته کــه این پزشــکهای وارداتــی را به
طور مســاوی بین همه شهرهای کشور پخش میکردند یعنی
چطــوری؟ یعنــی اینطــوری که بهصورت مســاوی بــه تهران
 10تــا و بهصورت مســاوی به شــهرهای بزرگ هرکــدام یکی و
به بقیه شــهرها هم بهصورت مســاوی ،هیچی پزشــک تعلق
میگرفت.
در خود تهران هم بهصورت مســاوی به باالی شــهر  10تا و به
بقیــه جاهای شــهر بــاز هم بهصورت مســاوی هیچی پزشــک
خارجــی تعلق میدادند .بقیه امکانات پزشــکی و بهداشــتی
هم کمابیش با همین فرمول مترقی توزیع میشــد .یکی دوتا
بیمارســتان موجــود هم بــا همه امکانــات ،کلیــه خدمات که
هیچ ،شســت پای خدمــات را هم به مردم ارائــه نمیدادند و
دیدن شــاه ،در حال انداختن نانوا تــوی تنور نانوایی ،راحتتر
از پیدا کردن تخت در بیمارستان بود.
قیمــت خــودکار بیــک هــم بــدون تغییــر مانــده بــود و همــه
همراهان میتوانســتند با خودکار بیک ،بــرگ ترخیص بیمار
را از مردهشــویخانه قبرســتان امضــا کننــد .همانطــور که در
کاریکاتور مجله توفیق( )1341میبینید ،پهلوی اعتقاد داشت:
چــو آهنگ رفتــن کند جان پــاک /چه بــر تخت[بیمارســتان]
ُمردن ،چه روی خاک [کوچه].
مــن نمیدانم دیگر چه میخواســتیم؟ هان؟! آهان! راســتی
در برخی بیمارســتانها خدمات پرســتاری و مراقبتی توســط
«نرس»هایــی کــه از این کاله نصفههای ســفید روی سرشــان
میگذاشــتند و دامن آبرفته میپوشیدند ،ارائه میشد که به
ما و شما ربطی نداشت.

طرح :سیدمهدی موسوی

ëëآخرین روزهای رژیم در پیش است
رژیــم توتالیتر غیر مردمی با کارگذاشــتن تیربار و تانک ضد
نفر در مبادی مراکز بهداشــتی مردم مشــکوک به کرونا را از
نزدیک شدن به این مراکز باز میدارد.
یکــی از ایــن شــهروندان در حالــی کــه رد تانــک روی

لباســش مشــخص بــود بــه خبرنــگار مجاهــد مــا گفــت:
اینهــا میگوینــد فوتیهــای کرونــا صفر شــده ،بله ،درســت
اســت ،صفــر شــده چون شــما هرکســی را کــه مشــکوک به
کروناســت دســتگیر میکنیــد و در ســیاهچال میاندازیــد و
میکشید.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که حــال چه میخواهــد بکند،
گفــت :چه میدونــم؟ برم بســابم ببینم ایــن رد تانک پاک
میشــه یــا نــه .دفعــه پیــش کــه تانکــی شــد لباســم هرچی
وایتکس زدم نرفت.

