
سالم بر علم، سالم بر منطق، سالم بر دیفرانسیل و جبر و انتگرال، 
سالم بر مردمی که چهار سال قبل به فالنی رای دادند. بقیه مردم 

چه سالمی چه علیکی چه پشمی چه کشکی؟!
ما آمده ایم، البت��ه من خودم نیامدم، نشس��تم جل��وی دوربین. 
منظورم از ما یعنی شما. مردم عزیز! بوی اختناق می آید. سالم بر 
منطق، سالم بر گفتگو و چت، سالم بر »گفتمان« و اگه کم آوردیم 

»کفتمان«!*
سالم بر فلسفه و فناوری و علم. سالم بر تورم، رکود، بیکاری، شیب 
مالیم قیمت ها. امروز آمده ایم به قانون سالم کنیم تا ببینیم بعد از 
اعالم نتایج چه بشه. قانون و  ما ادراک ماالقانون. قانون و دیگر هیچ. 
سالم بر ش��فافیت اطالعات اما نه در زمینه کرسنت، حقوق های 

نجومی، مدارک قالبی و...
ما هیچ گاه به دوره قبل باز نمی گردیم، چون انصافاً حقوق هایمان 
کم بود و تفریح نداشتیم. خوشم می آید از شما که همه سختی ها را 
به خاطر راحتی ما تحمل می کنید. می دانم سختی ها کشیده اید، 
شب هایی گرسنه خوابیدید اما به من چه؟ صبر کنید، صبر کنید، 

باز هم وعده های شیرین داریم.
ما حام��ی اعتدالی��م، حت��ی آب اس��تخرها و جکوزی هایمان 
هم »معتدل« اس��ت. م��ا در این چهار س��ال پیش��رفت هایی 
داشته ایم. حقوق هایمان ۲۰ برابر شد. در صنعت »ساختمان« 
پیشرفت های عظیمی داش��ته ایم و توانستیم بهترین ویالها و 
پنت هاوس ها را با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی و متخصصین 
داخلی امالک و مستغالت بس��ازیم. آیا اجازه می دهیم به قبل 

برگردید؟! عمراً !
در صنعت دفاعی پیشرفت های بزرگی داشته ایم و توانستیم بارها 
تهدیدات امریکا را با پرتاب »خودکار« پاس��خ دهیم. حتی کار به 
جایی کشید که با ماژیک های الیت مستکبران عالم را رسوا ساختیم 
و بینی شان را به خاک مالیدیم. البته گاهی هم به خاطر اینکه آش 

خیلی شور نشود هدایایی برایشان فرستادیم و دلجویی کردیم.
هموطن! امروز فالنی تنهاس��ت چون هر لحظه ممکنه کل فک و 

فامیلش را به جرم فساد بگیرند.
هموطن! صبرت را می ستایم. ای اسوه صبر! حماسه با شکوهتان در 

صف »سبدکاال« را دیدم و فهمیدم خالیق هر چه الیق!
اگر دولت به فکر شما نبود االن هیچ یک از کشته شدگان قطار تبریز 
بیمه نبودند. در »منا« اتفاقی افتاد ک��ه دل همه ما را خون کرد و 
مجبور شدیم چند روزی در ویالهایمان غم و غصه بخوریم. آری، 
با »دیپلماسی بی تفاوتی« عربستان را شکست دادیم یعنی آنقدر 
صبر کردیم تا خودش��ان خسته ش��دند و جنازه هایتان را تحویل 

دادند. حجکم مقبول.
اینک آزمون بزرگتری در راه است و صدای پای فاشیسم، رماتیسم، 
و چند تا ایسم دیگر به گوش می رسد. البته نمی دانم چرا این صداها 

فقط موقع انتخابات به گوش می رسد؟
هموطن! این ها اگر بیایند همه جا پر از پلیس می ش��ود، س��ر هر 
چهارراه یک نفر با ب��رگ جریمه می گذارند ک��ه آزادی هایتان را 
محدود کند. به تقاطع که می رسید مجبورتان می کنند ۲۰۰ ثانیه 

پشت چراغ قرمز بایستید.
اگر این ها بیایند در اتوبان ها دیوار می کشند تا نتوانید الیی بکشید. 
دور زدن را ممن��وع می کنند. ت��وی کوچه ها س��رعت گیر نصب 
می کنند. در پیاده رو سیم خاردار می کشند با تله انفجاری! وسط 
بلوار فنس می کشند تا نتوانید رد شوید و اگر یک جای باریک پیدا 
کنید برای رد ش��دن، دو روز بعد می آین��د و الی آن آهن جوش 

می دهند تا مجبور شوید از پل عابر پیاده عبور کنید.
هموط��ن! این ه��ا خیلی بدن��د. این ها دی��وار می کش��ند. این ها 
دیوارهایشان موش دارد، موش هایشان گوش دارد و گوش هایشان 
مو! من این ها را می شناسم. این ها حمام نمی روند، لباس هایشان 
را ببینید چقدر چرکه! با ش��تر جا به جا می ش��وند. شما این ها را 

نمی شناسید.
این ها دمپایی های دستشویی را خیس می کنند. اینها اگر بیایند 
تلفن ها یکسره بوق اشغال می زند و همه در تلگرام ریپورت می شوند. 
به جای اینترنت کبوتر نامه بر می آورند! شما کفتر بازی نکرده اید، ما 

با هم کفتربازی می کردیم! شما اینها را نمی شناسید.
پس بیایید با هم آینده ای بهتر برای ای��ران و فرزندان ایران مانند: 
دختر صفدر، پس��ر باقر، دومادهای حسن، نوه های اسحاق و همه 

فرزندان بیکار کابینه بسازیم.
این بار من تکرار نمی کنم، چون روم نمیش��ه. شما خودتان تکرار 

کنید من هم از دور هوایتان را دارم!
من اگر برخیزم          کمرم می گیرد

                   تو فقط برخیز و          به خیابان ها رو
من اگر برخیزم          تو اگر برخیزی          چه کسی بنشیند؟!

------------------------------------
* َکفتمان عملی است متناظر با همان گفتمان منتها در کف خیابان انجام 
می شود و به همین دلیل مثل کلمه فوتسال که از الحاق مکان )یعنی سالن( 
به یک عضو بدن )یعنی فوت یا همان پا( تشکیل شده است، کفتمان هم از 
الحاق کف خیابان )که معموالً آس��فالت است( به عضو اصلی گفتگو یعنی 
دهان ایجاد شده است. رسم است که در هنگام این عمل در خیابان چند تا 

سطل آشغال را هم آتش می زنند که سردشان نشود.
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پیام صوتی تصویری و  هندی - تخیلی عالیجناب شکالتی
در حمایت از آقای فالنی

صبر کنید، باز هم وعده های شیرین داریم
 حماسه با شکوهتان در صف »سبدکاال« را دیدم و فهمیدم خالیق هر چه الیق!

 اینها در اتوبان ها دیوار می کشند تا نتوانید الیی بکشید

بهعقببرنمیگردیم
چونانصافاحقوقهایمانکمبود!

اگر شما جزو مدیران توانمند و سابقه دار کشور 
هستید که به خاطر ش��ندرغاز حقوق سهم 
خود از سفره انقالب، عنودان و حسودان شما 
را مدیران نجومی نامیده اند که تکلیف شما 
روشن اس��ت و جهت آبادانی بیشتر جامعه 
چاره ای جز رأی به کاندیدای اصلِح توانمند 
و معتدل ندارید. اگر وسوس��ه خناس��ان به 
گوش شما رس��ید که فالن کاندید در زمان 
مس��ئولیتش فالن فناوری مهم کشور را دو 
دستی تقدیم دشمن کرد و یا فالن سازمان 
حساس کشور را منحل نمود و... چرا دوباره 

باید بیاید؟ به هیچ وجه آرامش خود را از دست 
ندهید و بدانید:

اوالً شما تنها نیستید و چیزی حدود 4 درصد 
از افراد جامعه در کنار شما هستند )که رقم 

بسیار باالیی است(.
دوماً به فرض که با انتخاب کاندید موردنظر، 
صنایع حیاتی کشور دچار رکود شده و یا اصال 
از بین برود؛ خب این رویه طبیعی تمام جوامع 
است که بعضی کارخانه ها در یک جایی از بین 
می روند و در نزدیکی آن )بعضی وقتها چهار 
پنج هزار کیلومتر آن طرف تر یا این طرف تر 

چه فرقی می کند؟!( کارخانه های دیگر رونق 
می گیرند. پ��س در هر صورت ش��ما بدون 
هیچ گونه نگرانی کاندیدای خود را بر کرسی 
ریاست نشانده و به فرآیند انتخاب طبیعی 

احترام بگذارید.
س��وماً بنای هر جامعه ای بر خانواده استوار 
است و انسان مسئولیت پذیر باید تحت هر 
شرایطی به فکر آس��ایش، پیشرفت و اوقات 
فراقت زن و فرزندان خود بوده تا فرزندانش 
نیز همچون خود او بتوانند به رشد مناسب 
در جامعه دست یافته و در نتیجه جامعه به 
سوی کمال قدم بردارد. همانطور که می  دانید 
حداقل ضرر انتخاب فردی غیر از کاندیدای 
موردنظر شما یعنی ضربه ای سخت بر پیکره 
خانواده شما و آینده فرزندانتان و چه چیزی از 
این خطرناک تر که خانواده که سلول جامعه 
است با چالش مواجه شود؟ بنابراین بازهم با 
انتخاب کاندید اصلح خود باعث نجات جامعه 

شده اید! آفرین!

مدیران موفق کشور در انتخابات به چه کسی رأی می دهند؟ 

مگر 4  درصد کم است؟!
#چرا_به_فالنی_رأی_میدهیم

قالیباف: ما اموالمان را به مردم اعالم کردیم، شما هم اعالم کنید

جهانگیری : مگه مردم به ما
اعالم کردن که ما اعالم کنیم؟!

پدیده انتخابات: اس��حاق جهانگیری با شعار »صرفه جویی در مصرف تبلیغ 
و ورزشگاه و هوادار و آدم و س��لبرتی و غیره« در سخنرانی روحانی حاضر شد و 

سخنرانی هم کرد! این دوستان از مدل پوتین مدودف هم عبور کردند!

+ اسحاق تو چرا اومدی؟!
- من اومدم از باران کوثری امضا بگیرم!

 فرزندم! یک اخت�الس 8 هزار میلیاردی، یک حق�وق نجومی، یک 
بتن ریزی، هزاران تعطیلی کارخانه، ی�ک واردات ۲00 میلیونی دختر 
مظلوم وزیر دیدی. اگر باز هم این ه�ا رای بیاورند از این پس همه چیز 

دوباره تکراریست!

 دختر هفت ساله ام دفتر نقاشی هایش را در کمد گذاشته و درش را قفل کرده 
است. می گوید: بابایی می ترسم یک نفر نقاشی های منم برداره کپی کنه تو تز 

دکتراش! به دوربین خیره می شوم و از پاسخ درمی مانم.

 میگم یه وقت فکر نکنید این چیزهایی که می نویسیم طنزه ها، این ها 
روایت تاریخه. این اوضاع دولته که طنزه!

 خانواده شهدا یکی یکی حمایت از یک کاندیدای خاص را تکذیب کردند! احتماال 
ستاد مربوطه تو گوگل سرچ کرده: »اسامی شهدا« و دکمه پرینت رو زده!!

االن اوض�اع طوری ش�ده، دیوارهایی هم که پوس�تر تبلیغاتی فالنی 
رویشان است، حمایت خودشان را از او تکذیب می کنند. این همه اتحاد 

در تکذیب بی سابقه است!

 جد بزرگم همزمان با کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ فوت کرده، دیشب پیامک اومد 
که از این ماه یارانش وصل میشه!

المصب چه می کنه این معجزه دم انتخابات!

 یه جوری دم آخری یارانه ها رو بعد شونصدماه وصل کردند که آدم یاد خیمه 
زدن رو برگه امتحان میفته. انگار معلم وایساده باال سرشون داره برگه رو از زیر 

دستشون می کشه!
 

 علی مطهری، صاحب جمله »خفه شو بتمرگ سرجات«، فرموده است: 
معموال دولت ها در دوره دوم خود بهتر کار می کنند چون دیگر نیاز به رأی 

مردم ندارند و مستقل تر و آزادتر عمل می کنند.
- واال این دولت در این دوره که نیاز مبرم به رأی مردم داشت اینطوری عمل کرد 

وای به حال دوره دومش...!

  اسفند 95: ما به تمام وعده هایی که گفتیم عمل کردیم بابت همین شرمنده 
مردم نیستیم.

 چند روز پیش در تبریز: آیا حداقل نصف آن گام هایی را که باید برمی داشتیم، 
برنداشتیم؟ 
      در ادامه:

 فردا: خداییش سه چهار تا کار کردیم دیگه!
 پس فردا: جون مادرتون رای بدید، ناموس��ا قول م��ی دم کار کنم... من رای 

می خوام... مامان...  

   نخواستم از این موقعیت ها به نفع خودم استفاده ابزاری بکنم!
خب این االن استفاده ابزاری نبود؟! االن که خود استفاده ابزاری هم درماند از این 
کار! شاید منظورشان این بوده که نخواستم استفاده ابزاری بشه ولی خب شد دیگه 
دست خودم نبود! یا اینکه مانده بودیم چطوری استفاده ابزاری کنیم که خیلی 

خرج برنداره، این سناریور را نوشتیم!
 

   دلیل یک هموطن برای حمایت از روحانی:
»روحانی خیلی خوب س��ر وعده هایی که داده بود ایستاد و در طول چهار سال 
تمام وعده هایش را تکرار کرد و به مردم قول داد که باید این کارها بشود. اما معلوم 
نیست کس دیگری هم بتواند مثل او به وعده هایش عمل نکند. شاید همان سال 
اول همه وعده ها را عملی کرد و دیگر وعده ای برای تکرار کردن نداشت! من که 

حوصله وعده های جدید و رشد و آبادانی ایران را ندارم!«

دوردوم

چند درصد از دولت فعلی را جوانان تشکیل می دهند؟

روحانی: اتفاقا من 4  سال منتظر این سؤال 
بودم، نعمت زاده و زنگنه را تکذیب می کنم!

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش

 روحانی: خواست ملت فقط احترام گذاشتن به جوانان نیست، 
بلکه اداره کشور با فکر جوانان است

نعمت زاده: ها؟! منظور؟
مثالً همین آقای نعمت زاده دارد با فکر یک جوان وزارت صنعت را اداره می کند، 
شما اگر دقت کنید می بینید که به هیچ وجه از فکر خودشان استفاده نمی کنند

      

درخواست رضا پهلوی، ولیعهد ایران)!( از مردم برای تحریم انتخابات

حسود هرگز نیاسود!
باالخره تو هم خلف آن پدر و پدربزرگ هستی که 5۰ سال حق انتخاب را از مردم 
گرفتند! ولیعهد ناکام، شما دوغت را بنوش بگذار مردم هم کارشان را بکنند!

      

باران کوثری: من در دولت قبل انتقاد کردم و ممنوع الکار شدم

خدایا ! منم ممنوع الکار کن!
»هیچ، لطفا مزاحم نشوید، اسب حیوان نجیبی است، من مادر هستم، قصه 
پریا، آزمایش��گاه، بغض، قصه ها، مس��تانه، ش��ب بیرون و عصبانی نیستم«

همه اینارم من بازی کردم تو سال های ۸۸ تا 9۲ !

آقاجانم عادت دارد که با دست پس بزند 
و با پا پیش بکشد. دلیلش هم این است 

که ما پررو نشویم.
مثاًل ش��ب که می آید خان��ه اگر ازش 
پول بخواهیم که فشفش��ه بخریم، اول 
دعوایمان می کند که خطرناک اس��ت 
و دس��ت و بالتان را می س��وزانید. بعد 
نصیحت می کند که به جای این کارها 
بروید به درس و مشقتان برسید که در 
آینده کسی بشوید. بعد غصه می خورد 
و درددل می کن��د که پول ن��دارم و به 
مردم بدهکارم. ما ب��ا ناراحتی می رویم 
می خوابی��م، اما صبح که پا می ش��ویم 
می بینیم پول فشفشه را گذاشته باالی 

سرمان و رفته است!
من هم می خواهم وقتی بزرگ ش��دم و 
برای خودم کسی شدم، همین روش را 
پیاده کنم. مثاًل اگر رئیس جمهور شدم 
اعالم می کنم که یارانه دادن کار خوبی 
نیست، پوپولیسم است. توجیه می آورم 
که اصاًل پول نداریم یارانه بدهیم. با این 
حرف ها عده ای خوشحال می شوند و من 
را تحویل می گیرند و می گویند چه آدم 
روشنفکری است. اما در وقت مقتضی، 
یارانه همه، حتی آن هایی که قباًل قطع 
شده بود را به حسابشان می ریزم تا آن ها 
هم طرفدارم بشوند. این همان سیاست 

»با دس��ت پس بزن و با پا پیش بکش« 
آقاجانم است که باعث می شود با یک تیر 
دو نشان بزنم! من هر چه دارم از آقاجانم 

است، خدا حفظش کند.
وقتی با وام می شود

چرا کار کنیم؟!
آدم باید عقل داشته باشد. هر کاری یک 
راه آسان دارد و یک راه سخت. گرهی را 
که با دست باز می شود چرا باید به دندان 
بکش��یم؟ مثاًل برای جلب محبت مردم 
می توانی بروی کار کنی، خدمت رسانی 
کنی، صداقت به خرج دهی، غیرت داشته 
باشی و هزار و یک کار سخت! اما اگر یک 
جو عقل توی سر آدم باشد، درمی یابد که با 
پول می شود همه این چیزها را در کمترین 

زمان ممکن به دست آورد!
چند نفر پیدا می شوند که شب انتخابات 
وام 1۰ میلیونی را رد کنند و بروند به کس 
دیگر رأی دهند؟! حاال ی��ک عده خرده 
می گیرند که این کارها بداخالقی و خالف 
است. اما مهم نیست. به نظر من حسودی 
می کنند! شما هم اگر داشتید بروید وام 
بدهید رأی بخرید! دارندگی و برازندگی! 

خیلی ه��ا خیل��ی چیزه��ا می گویند، 
ش��نونده باید عاقل باش��د. ضمناً باید 
شامه تیزی هم داشته باشد و بو بکشد 

که کجا بیشتر وام می دهند!

ابلیس مسلمان شد!

با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های 
مردم ایجاد »ش��گفتی« در کش��ور اس��ت و مدتی است که 
ش��گفتی های موجود تکراری ش��ده اند، یکی از کاندیداهای 
محترم انتخابات ریاست جمهوری در راستای پاسخ به نیاز و 

مطالبه مردم اعالم کرد:
»کابینه شگفتی سازی را انتخاب خواهم کرد.«

ضمن تبریک به هوش و نکته س��نجی ای��ن کاندیدای عزیز، 
مواردی از آنچه را که مردم شگفتی خواه از کابینه شگفتی ساز 

انتظار دارند بازگو می کنیم:
 1- کابینه شگفتی ساز کابینه ای است که قابل پیش بینی 
نباش��د. مثاًل به جای انتخاب وزرای ۲۰ یا ۲5 سال پیش که 
قباًل انجامش داده اند و خز شده است، از وزرای 5۰ سال پیش 
یا حتی بیشتر استفاده شود. بعضی از پست ها را هم می توان به 
ارواح وزرای مرحوم واگذار کرد و از طریق علم پیشرفته احضار 

ارواح با آن ها کار کرد.
 ۲- یکی از شگفتی هایی که حسابی همه را سورپرایز خواهد 
کرد، می تواند این باشد که رئیس جمهور منتخب در کابینه 
خودش رئیس جمهور نباش��د! یعنی پس��ت ریاست دولت را 
واگ��ذار کند به دیگ��ران و خودش یک چی��زی در مایه های 

»رئیس جمهور پوششی« باشد.

 ۳- بخش عمده خلق ش��گفتی در دولت، باید در حین کار 
انجام پذیرد. مثاًل در هنگام بروز حادثه و مرگ هموطنان، یکی 
از وزرای بیاید بگوید: »عیبی نداره، همه بیمه بودند« و شگفتی 
خلق کند. یا یکی از وزرا راه بیفتد در اقصی نقاط کش��ور و به 
سایر مسئوالن بگوید »بی شعور«. یا مثاًل بعضی از وزرا بروند 
برای خودشان تعهدنامه های بین المللی مثل FATF یا سند 
آموزش ۲۰۳۰ را یواشکی امضا کنند و شگفتی را به حد اعالی 
خودش برس��انند. یا اینکه یکی از وزرا برود با رئیس کش��ور 
دشمن دس��ت بدهد. یا مثاًل خود رئیس جمهور بعد از اینکه 
۸ هزار میلیارد از یک صندوق برده و خورده شد بیاید بگوید 
چیزی نیست بدهی معوقه است و خالصه با این دست اقدامات 
شگفتی هایی خلق کنند که عجایب هفت گانه دنیا جایش را 

بدهد به عجایب چهار ساله!
 4- یکی از اقدامات ویژه دولت شگفتی ساز این است که به 
حدی اختالس )یا همان بدهی معوقه!( را گسترش دهد که 

دیگر مردم با این رقم های کنونی شگفت زده نشوند!
 5- اما از همه ش��گفت تر اینکه رئیس کابینه شگفتی ساز، 
چند روز بعد از این حرف ها، از انتخاب��ات کناره گیری کند و 
همه را اعم از کابینه، حامی��ان، رقیبان، مردم، خواجه حافظ 

شیرازی و مرغ آسمان در شگفتی فرو ببرد!

وعده تشکیل کابینه شگفتی سازی در دولت آینده

عجایب4ساله!

سیاست موفق آقاجان! با قفل و کلید آمد، تدبیر و امید آمد
یارانه فراوان ش��د، تا باد چنین بادا

تشبیه شود ایران گر باز به یک نیسان
راننده نیسان ش��د تا باد چنین بادا

» با وعده صد روزه، بازنده صد روزه «
تیتر یک کیهان شد، تا باد چنین بادا

آن روز کلید آمد، سر حال و رشید آمد
امروز که داغان شد، تا باد چنین بادا !

پیراهن یوس��ف تا گفتند توافق را
پیراهن عثمان شد تا باد چنین بادا

یک ابر شتابان شد، تبدیل به باران شد
یک پرتِو تابان ش��د تا باد چنین بادا

نوزادِ به پوشک شد، برنامه ی کودک شد
این جا »شکرستان« شد تا باد چنین بادا

از کربُبال فرمود آن جمله ی خود را، زود
»ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا«

از مسئله ی صفدر تا رفت به خوبی در !
یک مفسده پنهان شد تا باد چنین بادا
»درویش »فریدون« شد، هم کیسه قارون شد«
آن کیسه پریشان شد تا باد چنین بادا
»ُملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد«
این صحبت ایشان شد تا باد چنین بادا
»قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد«
از فحش پشیمان شد تا باد چنین بادا

چون رای مجدد را می خواسته باز از ما
این بود که او آن شد تا باد چنین بادا

گر وعده به مردم داد اصال نبرد از یاد
این جمله پایان شد تا باد چنین بادا
مصطفی صاحبی

سید محمدجواد طاهری

کارگران معترض معدن یورت مجبور به عذرخواهی شدند.

بدان جای تنگ اندر انداختند
در خانه را قفل بر س�اختند

ش��اعر در این بیت، اش��اره می کند که 
وقتی در کشور را قفل کرده اند، کلیدش 
را در یک جای تن��گ انداخته اند. فلذا 
بررس��ی زیر مبل، پش��ت لباسشویی، 
زیر میزتلویزیون و ته آخرین کابینت از 

اوجب واجبات است.

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه
هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا

ش��اعر در اینجا اش��اره به کن��اره گیری 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نفع 
دیگران کرده و در بیانی ظریف به انتقادات 
تند و تیز و سیاه نمایی های برخی نامزدهای 
پوششی خرده می گیرد و در پایان می گوید: 
درست است که به نفع هر نامزدی یکی کنار 

می رود، ولی این کجا و آن کجا!

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 تفسیر شعر: ای صاحب فال بدان و آگاه 
باش که وقتی روی کار اومدم عین این 
چهارس��ال قبل هرچی تا االن گفتم رو 
فراموش کن چون بنده شخصا معتقدم 
چیزی نگفتم. اگر هم گفته شده غمت 
قرار است س��رآید، منظور ضمیر »ت« 

دختر وزیر و صفدر و... است!

فــــــــــــالانـتـخـابــاتـــی!

طرح: محمود محمدتبريزی


