بازتاب مرگ دیگو
حق :آنچه در ادام�ه میخوانید ،واکنش دیرهن�گام چهرههای عمدتا
سیاسی به خبر درگذشت زندهیاد «دیگو آرماندو مارادونا» است .ضمن
آرزوی شادی و سرور برای روح بزرگترین فوتبالیست تمام تاریخ ،طنز
زیر را با هم میخوانیم:
محمدباقر قالیباف :راهاندازی پلیس صد و ده ،جلوی اعتیاد مارادونا
به تریاک را گرفت!
ابراهیم رئیس�ی :نکیر و منکر در پرسیدن سؤاالت ش�ب اول قبر از
مارادونا ،عدالت را رعایت کنند!
حسن روحانی :عزاداری مردم آمریکای جنوبی در فراق مارادونا ،دادن
بهانه دست اسرائیل است!
اکبر هاشمی رفسنجانی :گل ملقب به «دست خدا» شورایی بود!
محمدجواد ظریف :باید عالقهی جو بایدن به یکی از دخترخالههای
مارادونا را به فال نیک بگیریم!
سعید نمکی :اگر حمایتهای رهبر معظم انقالب نبود ،مارادونا بعد از
جام جهانی مکزیک به ملکوت اعلی میپیوست!
محسن رضایی :دیگو مارادونا را من قبل از فتحالمبین در پاسگاه زید
کشف کردم!
عباس عراقچی :با وجود خال چگوارا روی بازوی چپ مارادونا ،هنوز تا
نقض فاحش برجام فاصلهی زیادی داریم!
حسین شریعتمداری :اسنادی داریم که نشان میدهد جین شارپ،
جرج سوروس و آقای خاتمی در مرگ مارادونا دست داشتند!
احمد علمالهدی :حج�اب یکی از دخترهای مارادونا در ش�ب هفت
مرحوم را نپسندیدم!
محمدرضا نقدی :به زودی پایتخت آرژانتین را فتح خواهیم کرد!
محم�ود احمدین�ژاد :دخترعمهی چ�اوز به من گفته ب�ود که دیگو
مارادونا ،مسیح را در قیافهی تو میبیند!
اسفندیار رحیممشایی :فیدل کاس�ترو ،کورش ،کمبوجیه ،ماهاتیر
محمد و مارادونا با هم رجعت میکنند!
سعید جلیلی :دولت بعدی آرژانتین باید ظرفیتهای مارادونا را آزاد
کند!
کاترین اشتون :خیلی بیمعرفتی سعید!
خس�رو معتضد :بختیار ،تیمسار خس�روانی و دکتر فاطمی ،همخط
پدربزرگ مارادونا نبودند!
فائزه هاشمی :دوسوم پول انتقال مارادونا به ناپل را بابا داد!
صادق زیباکالم :هر دو گل مارادونا به انگلیس ،آفساید بود!
محمود علوی :مرحومه گابریل باتیس�توتا از هندبالیستهای خوب
برزیل در قارهی اروپا بود!
مصطفی تاجزاده :اگر در قانون اساس�ی ،اش�ارهای ب�ه والیت فقیه
نمیشد ،مارادونا اصال به دنیا نمیآمد که حاال بخواهد بمیرد!
حسامالدین آشنا :صدا و سیما عمدا پای راست مارادونا را کمتر نشان
میدهد!
غالمحسین کرباسچی :موضع کارگزاران در برابر گل معروف به «دست
خدا» همان موضع آقای هاشمی است!
محمدعلی نجفی :خدای مارادونا شاهد است که یاور میترا را من استاد
نکردم!
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