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ــن روش  ــس: در ای ــابق مجل ــده ی س ــی، نماین ــد توکل احم
فســاد، افــراد ژســت رفتــن می گیرنــد امــا در واقــع ایــن عمــل رخ نمی دهــد 

ــد. ــا برعکــس می رون ــه بخــش خصوصــی و ی ــی ب ــا از بخــش دولت و مث
-مثــل آنفلونــزای واگیــردار می ماننــد؛ ریشــه کن نمی شــود ولــی از یــک فــرد بــه 

فــرد دیگــر انتقــال پیــدا می کنــد.

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی: ایــن 
افتخــار نیســت کــه مرتــب مدیرانــی را از قطــار انقــاب پیــاده کننــد.

ــش  ــا قبل ــوند. ام ــوار ش ــم  س ــار ه ــر قط ــای منتظ ــد پیاده ه ــازه بای ــب ت _آره، خ
ــارج نشــود. ــل خ ــار از ری ــن شــوید قط مطمئ

ــار  ــرای تهران:"آم ــده ی اصولگ ــره، نماین ــد خوش چه محم
را نقــد نکنیــد"، عجیب تریــن حرفــی اســت کــه از یــک دولتمــرد شــنیدم.

-»نقد نکنید« جمله ی جدیدی نیست، ما به آن عادت کرده ایم.

ــور: مــردم  ــس جمه ــاون اول رئی ــری، مع ــحاق جهانگی اس
نبایــد از اظهــارات مســئوالني کــه در امــر مبــارزه بــا فســاد مســئولیت دارنــد 

احســاس برخــورد سیاســي یــا تبعیــض آمیــز کننــد.
-مــردم از اظهــارات مســئوالن دربــاره ی آلودگــی هــوا، حفاظــت از محیــط زیســت 

و ایمنــی ســاختمان ها هــم احســاس برخــورد خاصــی ندارنــد، شــما نگــران نباشــید.

عــزت اهلل ضرغامــی، رئیــس ســابق صــدا و ســیما: آقــای 
رئیــس جمهــور! پیشــنهاد می کنــم چنــد کام درشــت ، مشــابه آنچــه کــه 
برخــی مواقــع در مــورد منتقــدان داخلــی می فرماییــد، نثــار ترامــپ کنیــد 

شــاید ســرجایش بنشــیند.
-مــا تــا جایــی کــه یــاد داریــم منتقــدان داخلــی هــم ســر جــای دیگــری نشســته اند 

تــا ســر جــای خودشــان.

عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی: غم هــای مســکن 
مهــر را بــرای خــود نگــه می داریــم تــا مــردم راحــت زندگــی کننــد.

-مــردم کــه غمــی به جــز حادثــه ی پالســکو، کولبــران و  گورخواب هــا ندارنــد ایــن 
هــم رویــش. مگــر چــه می شــود؟!

ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا: ایــران دارد بــا آتــش بــازی 
می کنــد. 

ــش را  ــش، آت ــون، آت ــاش ترامــپ ج ــران نب ــش! نگ ــا آت ــش ب ــازی آت - ب
نمــی ســوزاند.

ــر بهداشــت: آلودگــی  ــام وزی ــم مق ــرج حریرچــی، قائ ای
ــت. ــران اس ــر در ای ــل مرگ ومی ــومین عام ــوا س ه

ــک عامــل  ــی ی ــه زندگ ــد ب ــد، امی ــی ندارن ــه تمام ــر ک -عامل هــای مــرگ و می
ــدارد. هــم ن

ســید جــهرمــی 

سخنان قشنگ

باز هم بازیچه ی تردید شد
از همان چیزی که می ترسید، شد

با بزرگانی که از ما بهترند
مشورت کرد و سپس کاندید شد

چند ماهی کرد ظاهر سازی و 
عاقبت هم مورد تأیید شد

تا که مردم را حسابی خر کند
حامی کار و سپس تولید شد

دیده می شد قبل رأیش هر کجا
رأی آورد و سپس نادید شد!

)رأی گیری بود ده ساعت ولی
تا حدود بیست و سه تمدید شد(

گرچه با ترفندهایی شد قبول 
در تز آزادگی تجدید شد

مشهد و قم دیگر ارضایش نکرد
رهسپار لندن و مادرید شد

دین خود را بهر دنیایش فروخت
مثل آن هایی که می دانید شد.

امیرحسین خوش حال

برنده ی ظاهری
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