
کاریکاتور:سرگئی توتین/ روسیه

لقمه گلوگیر!
کراسی! دموکراسی یا ِدما

اعترافات یک مزدور رژیم شش سال بعد از 9دی:

ساندیس چشمم را کور کرده بود!

ب انتخابات فاش شد:
ّ
راز تقل

24 میلیون برگه رای تقلبی 
چطور نوشته شد؟

کن  خاطرات یک آقازاده سا
انگلیس از روزهای فتنه:

بابا زنگ زد...

فرهنگنامه واژگان انتخابات 1388
وقتی شعارهای جنبش سبز جهانی می شود

فقط ما آدمیم!
حتی فردوسی و سعدی هم جنبش سبزی بودند!
هی میگیم ما بی شماریم، میگید نه!
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Chichikala
ید آنالین رسی، انتخاب، امتحان و خر بر

گرم ← سطل آشغال آتشین وسایل براندازی ← اسلحه 
آقای خسته

سطل بزرگ برای آتش های بزرگ:
توضیح: 

کنیـــد اما نـــه زور درگیـــری با  گـــر شـــما هـــم می خواهیـــد فتنه به پـــا  ا

پلیـــس دارید، نـــه هـــواداران زیادی برای ســـر و صدای اساســـی، به 

شـــما هم ایـــن ســـطل را پیشـــنهاد می کنیم. بـــا قابلیـــت بر هم زدن 

گر به هـــم نزد،  امنیـــت یـــک محله و آرامـــش یک منطقـــه از شـــهر. ا

مشـــکل از ظرفیت سطل نیســـت مشکل از عرضه شـــما فتنه گر عزیز 
. ست ا

گی ها:  ویژ

کـــه آتشـــش یـــک میـــدان را، دودش یـــک   • دارای آتـــش فـــراوان 

خیابـــان را و ســـر و صدایـــش یـــک محلـــه را پـــر می کنـــد. 

کســـترِی  کســـتری، خا  • دارای تنـــوع رنگ فراوان در چهار رنگ خا

کستری. کسترِی خا کسترِی ســـوخته و خا دودی، خا

 • تحویل در محل اغتشاش

وسایل جانبی: 

آن  بخیـــر  ســـهمیه بندی)یادش  بنزیـــن  لیتـــر  بیســـت  دارای   •  

بـــود.(   ســـهمیه بندی  بنزیـــن  هنـــوز  زمان هـــا 

کیلـــو زبالـــه ترجیحـــا پالســـتیکی بـــرای تولیـــد دود   • صـــد 

گنـــدزدن بـــه ســـطح شـــهر. غلیـــظ و ســـیاه و 

کف و ســـوت و جیـــغ زن بعـــد از برپایی   • چنـــد 
تش آ

گارانتی:

گـــر آتـــش نگرفت بیا   • ا
آتـــش بزن. را  ما 

سطل پالستیکی برای آتش های الکی:
توضیح: 

گـــر نـــه تنهـــا طرفـــداران زیـــادی نداریـــد بلکـــه تعـــداد طرفدارانتـــان از  ا
کمتر اســـت ولـــی می خواهید باز ســـر  تعـــداد آرنج هـــای یک دســـت هم 
کوچـــک و ارزان  کنید این ســـطل را پیشـــنهاد می کنیم. ســـطلی  و صدا 

بـــرای اعـــالم وجود شـــما فتنه گـــر عزیز.

گی ها:  ویژ
گند فراوان برای اینکه نشان بدهید هستید.   • با دود و بوی 

 • دارای مدل هـــای مختلـــف بانکی، شـــهرداری، آبمیوه فروشـــی، بقالی 
که هر چه دســـتتان آمـــد آتش بزنید.  و انـــواع و اقســـام مدل های مختلف 
که آتش  کیســـت، مهم این اســـت  مهم نیســـت چه ســـطلی اســـت و برای 

بگیـــرد یا حداقـــل دود بکند. 

وسایل جانبی: 
 • خودش یک پا وسیله جانبی حساب می شود.

گارانتی: 
گر آتش نگرفت برو خودت را آتش بزن. باالخره یک آتشی می خواهیم.  • ا
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محمد حسین علیان

چکیده: 
گرفته تا  که همـــه چیز از پول خوب و ماشـــین توپ  در شـــرایطی 

لبـــاس ترک و وســـایل برقی ژاپنی و توله ســـگ آمریکایی تنها 
از آِن باالشـــهر نشـــینان اســـت عـــده ای معـــدود نظریه ای 

کـــه حـــق رأی فقط مربـــوط به  کردند  ح  ســـخیف مطـــر
باالشـــهر نشـــینان نیســـت. ایـــن مقالـــه بـــر آن اســـت 

کـــه بـــا روش توصیفی-توهینـــی و با تکیه بـــر نظریه 
که  کند  "خـــود بیشـــتر بینی" ایـــن مطلب را ثابـــت 

فقـــط مـــا آدمیـــم و آرای دیگـــر  قطعـــًا محکوم به 
می باشـــد. تقلب 

کلید واژه: 
حـــق رأی، باالشـــهر، تولـــه ســـگ آمریکایـــی،  

تـــو خیابونا. بریزیـــد 
بیان مفردات: 

گفته  باالشـــهر: بـــه قســـمت فوقانـــی شـــهر 
در  اختـــالف  محـــل  خـــود  کـــه  می شـــود 
از  بســـیاری  در  اســـت.  فرهنگ نامه هـــا 
گوینـــد  فرهنگنامه هـــا قســـمتی از شـــهر را 
کســـانی را  کـــه از بـــاال نـــگاه می کننـــد)1( یـــا 
کـــه آن باالباالها ســـیر می کنند)2(.  گوینـــد 
در مقابـــل برخـــی از فرهنگنامه های پایین 
بالشـــهر  ریشـــه ی  از  را  باالشـــهر  شـــهری 

.)3 دانســـته اند)
تقلـــب: در بیـــان تعریف تقلب نیـــز اختالف 
که تعاریف مخالف نظر ما چون تقلب  است 

شـــده محکـــوم به شکســـت اســـت و بهترین 
تعریف، تعریف ماســـت که: هر نتیجه ای که بر 

خالف نظر ما باشـــد تقلب اســـت)4(. 
قســـم  دو  بـــه  را  آن  محققـــان  باطلـــه:  آراء 
گـــر آراء باطلـــه  ی پاییـــن  کرده انـــد. ا تقســـیم 
گـــر آراء باطله ی  شـــهری ها بـــود آراء باطلـــه و ا

باالشـــهری ها بـــود آراء باطلـــه حاّقـــه نامیـــده 
 .)5 می شـــود)

                                       
پیشینه بحث:

دربـــاره اصالـــت حقـــوق باالشـــهر نشـــینان در خیلی از علـــوم بحث 
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کـــه  شـــده اســـت. در علـــم روانشناســـِی شـــخصیت، ثابـــت شـــده 

کـــه در آرای انتخابـــات  باالشهرنشـــینی نـــه تنهـــا در شـــخصیت آدم 

هـــم تأثیـــر می گـــذارد)6(. همچنین در علم فلســـفه غـــرب و چرب، 

کتـــاب »باالشـــهر می نشـــینم پـــس  پرفســـور ده ســـانت ازکانـــت در 

کـــه آره و اینـــا. در علم  کـــرده  کنایـــی تصریـــح  هســـتم« بـــه صـــورت  

گفـــت: یـــا حق با  ح نظریـــه حقوقی  کاغذیـــان بـــا طـــر حقـــوق دکتـــر 

ماســـت یا شـــما تقلب شـــده اســـت)7(. و حتـــی در علـــم مدیریت، 

گرایـــِش مدیریـــِت انتخابـــات، جـــذب باالشـــهری ها در انتخابـــات 

را یکـــی از عوامـــل پیـــروزی در انتخابات اســـت چون باالشـــهری ها 

چشـــمند)8(. توی  همیشـــه 

بیان نزاع: 

که مشـــت اول زده می شـــود و  اساســـًا نـــزاع وقتـــی ایجـــاد می شـــود 

بنابـــر قوِل ُحکما: مشـــت اول هـــزار تومان. اما  نزاع علمی در پاســـخ 

که چگونه باشـــد  که: »آیا چطور می شـــود  بـــه این ســـوال پیش آمد 

ک  که مال و چـــرا؟« لکن نزاع سیاســـی در پاســـخ به این ســـوال بـــود 

که  قبولی رأی چیســـت؟ در پاســـخ، عده ای پاســـخ منطقـــی دادند 

کـــه رأیش بیشـــتر بـــود برنـــده اســـت ولـــی در مقابل این پاســـخ  هـــر 

کـــه رأیش  که هر  گفتنـــد  منطقـــی، عـــده ای با پاســـخی منطقـــه ای 

باالشـــهرتر باشـــد برنده است. 

بیان نظریه: 

دربـــاره صحـــت نظریـــه اصالـــت رأی باالشـــهر نشـــینان هیچ شـــک 

و تردیـــدی نیســـت)9( زیـــرا هـــر انســـان عاقـــل و فهیـــم و باوجدان 

کـــه مـــا  ک سرشـــت و آدمیـــزادی می فهمـــد  کثریت اســـت بایـــد پیـــروز انتخابـــات باشـــیم)10( و  اینکـــه رأی و پا کـــم باشـــد بـــاز ا اصـــاًل جـــزء بدیهیـــات و ضروریـــات اســـت و در مقدمات مـــا هـــر چقـــدر هم  و  می شـــود)11(  اســـتفاده  آن  از  خیلـــی اســـتدالل  کســـی  گـــر  ا فوقـــش  نمی خواهـــد.  کمـــی برایـــش اشـــک می ریزیـــم تـــا حـــرف ما دوســـت داشـــت دلیلی برای تقلب شـــدن انتخابات دلیلـــی  کنـــد)12( زیـــرا در خیلـــی از مواقع ثابت شـــده بدانـــد  گر را بـــاور  کشـــور ما اشـــک حـــرف آخـــر را می زنـــد البته ا نباشـــد)13(.که در  تابلـــو  خیلی 

که وقتی نتیجه:  کـــه به نظر ما برســـید  کـــه می گوییم. بنابرایـــن شـــما می توانید  آی اصـــاًل بـــه توچـــه بچـــه پایین شـــهری؟ تـــو رو چه بـــه زبون می گوییـــم تقلـــب شـــده خـــوب می کنیـــم  آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ کرد. آ علمی  یابوعلفی. با تـــو باید دعوا 
کش)14(. ســـگ نفـــس  تولـــه  ارجمنـــدم  اســـتاد  از  می خواســـتم  پایـــان  که در طـــول این مقاله مشـــورت های در  کنم  را ببـــرم: توله ســـگ آمریکایـــی  توله ســـگ آمریکایـــی)15(.خوبشـــان را به من رســـاند و برای تشـــکر یک بار دیگر اســـم او آمریکایـــی تشـــکر 

کدخدا؛ چـــاپ واشـــنگتون؛ ج9، پاورقی ها: ک؛ فرهنـــگ  کدخـــدا، بـــارا   .1
کوچـــه؛ بنـــگ؛ ج 1، ذیـــل مدخـــل اعتیاد2.  الدنـــگ، هوشـــنگ؛ فرهنـــگ درهنـــگ؛ نشـــر بنگ ص10 کوچـــه پـــس  کرد؛ بی تا، بی نا، بی جانشـــر لـــب خـــط، ج0، ص زیر38.  ســـیبیل، چنگیـــز؛ فرهنـــگ  کسی رأی مرا جابجا  4. چه 

ص6435674334443433.  نانـــاز، ادگار؛ خودبیشـــتری بینی در ســـه روز، نشـــر 5. رأی برتر ج3000،  کاغذیـــان؛ حقـــوق ماســـت مالـــی، نشـــر لبنیات توهـــم،  کوچیکـــه، ج2، 7.  اســـکندر و بـــرادارن بـــه جـــز داداش 
32 کالن بر آراء فالنص کنید9.  101راه برای پیروزی در انتخابات8.  راهکارهای متدهای مدیریتی  گانه، فصل 10. چگونه فقط خودتان را آدم حساب  کسی اشک تمساحم را در آورد.بدیهیـــاِت غیِر بدیهی11. خرپـــول، هرکول؛ بدیهیـــات ده  میدانـــِی 13.تمساحت را اشک بده12. چه  چالـــه  ادبیـــات  کامبیـــز؛  خفـــن،  اصیـــل14.  فحش هـــای  فصـــل  15.  یک بار شد. دوباره بخوانید می فهمید.باالشـــهر، 
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محمدرضا شهبازی

در  حاضـــران  از  یکـــی   88 9دی  ننگیـــن  روز  از  بعـــد  ســـال  شـــش 
راهپیمایـــی حکومتی آن روز حاضر شـــده اســـت تا بـــا پای خودش 
کـــه چگونه  کند  کنـــد. اعتراف  بیاید بنشـــیند جلـــوی مـــا و اعتراف 
کرده اســـت. او بعد  و بـــا چـــه انگیـــزه ای در آن راهپیمایـــی شـــرکت 

که وجدانش آســـوده شـــده و حال  گفـــت  از بیـــان ایـــن اعترافـــات 
می توانـــد بعد از شـــش ســـال راحـــت بخوابد. متن ســـوال های 

ما و اعترافات این مزدور ســـابق رژیـــم را در ادامه می خوانید:

- نام؟
که پشـــیمون  گـــر اجازه بدید اســـمم رو نگم. درســـته  + ا

هســـتم اما باالخره آبـــرو دارم.
که شغلت چیه؟ - اشکال نداره... توضیح بده 

کن هستم... + راهپیمایی پر 
کیه؟ کارفرمات   -

+ رژیم...
- خود رژیم؟

+ بله... خود خود رژیم...
کار میکنی؟ کجا   -

جـــای  ببخشـــید...  یعنـــی...  نـــه  باغچـــه...  تـــو   +
کجـــا بیایـــم ما هم  خاصـــی نیســـت. هر دفعـــه میگن 

میایـــم...
- چقدر حقوق میگیری؟
+ ماهی صد تا ساندیس.

-نقد؟
+بیســـت تاش نقده اما بقیه رو بـــن میدن، میریم 

کارخونـــه مرکزی می گیریم. از 
-از راهپیمایی 9 دی بگو...

+بخدا شـــرمنده ام... پشـــیمونم... از ملت ســـبز 

یم شش سال بعد از 9دی ژ اعترافات یک مزدور ر

ساندیس
چشمم رو کور کرده بود!
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گـــول خوردم...  که من رو ببخشـــن...  ایـــران می خوام 
کـــرده بود... کورم  بســـته های ســـاندیس 

گریـــه نکـــن... بگو چطـــور به  -خـــب دیگـــه... بســـه... 
ایـــن راهپیمایـــی رفتی؟

گفتن... که زنگ زدن  +من نشسته بودم توی انبار 
-توی انبار؟

کن ها! +بله... انبار راهپیمایی پر 
کجاس؟ -اونجا دیگه 

کرده.  کویـــر لوت... رژیم درســـت  +یـــه انبار بزرگه وســـط 
که موقع  کـــرده  پنج شـــش میلیـــون آدم هم اونجـــا انبار 

راهپیمایی میـــاره تهران...
-همیشه توی این انبار هستید؟

که ما رو می فرســـتن  گردانی  +بلـــه... بغیـــر از وقتای انبار 
مرخصی!

گرم نیســـت؟ چطـــور اونجـــا وســـط بیابون  -کویـــر لـــوت 
زندگـــی می کنیـــد؟

گرم نیســـت... یعنـــی می دونید چیه؟  کـــه  +زکـــی!... نه 
کویـــر نیســـت. یـــه جاییه مثل شـــمال.  کویـــر لـــوت اصال 
رودخونـــه و جنگل داره! نمک آبـــرود داره...آب و هواش 
کتابـــای درســـی به  خیلـــی خوبـــه. رژیـــم بـــه دروغ تـــوی 
کویـــره و خیلـــی هواش  کـــه اونجـــا  خـــورد بچه هـــا میـــده 
کســـی هـــوس نکنـــه بـــره اونجـــا. اینطـــوری هم  گرمـــه تـــا 
کارهای مخفیـــش مثل همین انبـــار رو اونجا انجام  رژیـــم 

! ه مید
کویره  -جـــدی؟ ولی نشـــنال جئوگرافـــی هم میگه اونجـــا 

! که
+نشنال جئوگرافی هم آدم رژیمه!

واســـه  چـــی؟  شهرســـتانا  بگذریـــم...  -عجـــب.. 
راهپیمایی هـــای اونجـــا هـــم از همین انبـــار آدم می برن؟
حـــد  در  دارن...  محلـــی  انبارهـــای  شهرســـتانا  +نـــه... 

نفـــر... هـــزار  دویســـت ســـیصد 
- واسه 9دی هم از همین انبار مرکزی آدم آوردن؟

+آره... البتـــه چون آدم زیاد الزم داشـــتن از چند ماه قبل 
ســـفارش دادن چین یه مقـــدار راهپیمایی پرکن براشـــون 

کبریت فرســـتاد ایران. زد و بـــا چند ُتن 
-کبریت دیگه واسه چی؟

+واســـه اینکـــه راهپیمایـــی پرکن هـــای چینـــی بـــزارن الی 
گشـــاد بشـــه معلوم نشه چینی  چشماشـــون، چشماشون 

! هستن
-خب.. راهپیمایی 9دی رو می گفتی.

+بلـــه... روز 9دی مـــا ها رو بـــار زدن و آوردن تهـــران خالی 
کردن.

-چند نفر بودید؟
+خیلـــی... خیلـــی بودیـــم... وســـط راه هم بـــا راهپیمایی 
که  پرکن هـــای چینـــی ماهـــا رو ریختـــن الی هـــم و ُبـــر زدن 

بشـــیم! قاطی 
کجا و چـــه راهپیمایی ای قراره  -می دونســـتید دارید میاید 

؟ بشه
کار نداریم... ســـاندیس بهمون  +نـــه بخدا... ما به اینـــاش 

میدن ما هـــم میایم...

-چندتا ساندیس دادن برای این راهپیمایی؟
از  بعـــد  هـــم  تـــا   15 گفتـــن  دادن...  نقـــد  تـــا  +هشـــت 

میـــدن! راهپیمایـــی 
-دادن؟

گذشـــته بـــود، مریض  +آره... دو تـــاش تاریـــخ مصرفـــش 
! م شد

کـــه ایـــن رژیـــم چطور بـــه وعده ف        -می بینـــی؟ می بینـــی 
هـــای خود هـــم پایبند نیســـت؟

+آری... می  بینم! ننگ بر این رژیم.... پشیمونم!
کارهای دیگـــه ای هم  -غیر از شـــرکت تـــوی راهپیمایـــی 

می کنیـــد؟
گر الزم باشه آره... +ا

کار؟ -مثال چی 
کلی  +مثـــال یه بار شـــب انتخابـــات 88 مـــا رو بردن یـــه جا 
برگـــه رای دادن بهمـــون روی همه  ش اســـم احمدی نژاد 

نوشتیم! رو 
-ننگ بر تو!

+آری... ننگ بر من!
کار تو بود؟! -پس اون 24 میلیون 

+من و یکی دیگه!
-چرا فقط شما دو نفر؟

+بقیـــه ســـواد نـــدارن! توی همـــه اونا فقـــط ما دو تا ســـواد 
خونـــدن و نوشـــتن داریم.

-یعنی نفری 12 میلیون رای نوشتید توی یه شب؟
+بله...

-چطور تونســـتید این همه رای رو توی یه شـــب بنویسید؟ 
اونم با دســـتخطهای مختلف؟

کاری می کنیـــم...  کـــه بخوریـــم همـــه  +آقـــا مـــا ســـاندیس 
کنـــار دســـتمون،  گذاشـــته بـــودن  یـــه فالســـک ســـاندیس 

پشـــیمونم! بخـــدا  می نوشـــتیم...  و  می خوردیـــم 
-واقعا ساندیس ارزش خیانت به جنبش سبز رو داشت؟

+نه نداشت... من خیلی پستم!
-حرفی نداری؟

کـــه من رو ببخشـــه...  +مـــن فقـــط از جنبش ســـبز می خوام 
که دیدم دیگه  گول خوردم... بســـته های ســـاندیس رو  مـــن 
کار دارم میکنم... من رو ببخشـــید... من از  نفهمیـــدم چـــی 
روح همه شـــهدای جنبش سبز مخصوصًا ســـعیده پورآقایی 

کـــه من رو... می خوام 
-پورآقایی زنده س!

+نه... شـــهید شـــده... اصال تصویر حضور مهندس موسوی 
تـــوی مجلـــس ختـــم همین شـــهید جنبش ســـبز باعث شـــد 
کـــه مـــن متحول بشـــم و به اونهمه ســـاندیس پشـــت پـــا بزنم 

کنم... اعتـــراف  بیام  و 
-میگم زنده س... بسه دیگه پاشو برو...

رفـــت  مهمنـــدس  دیـــدم  خـــودم  زنـــده س؟  چـــی  +یعنـــی 
. . . ختمـــش

گمشو... -میگم زنده س... پاشو برو 
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مسافر بانو

اخیرًا فهمیده ام بســـیاری از درد های مـــا از نخواندن میراث 
گول هر  که راحـــت  علمـــی و ادبـــی خودمان اســـت. ایـــن 
چیـــزی را می خوریـــم و ســـاده بـــاور می کنیـــم و حکمت 
خیلـــی چیزهـــا را نمی فهمیم اصـــاًل از ندانســـتن های 
کـــه درس هـــای بی خـــودی غربی ها  ماســـت. از بـــس 
را بـــه نافمـــان می بندند اصـــاًل زمانی نمی مانـــد برای 
حافـــظ و ســـعدی و مولـــوی... حـــاال بـــاز هم خـــدا را 
شـــکر بعضـــی از ایـــن قدیمی هـــای اهـــل ادب هنـــوز 
کننـــد! همیـــن  زنده انـــد و می تواننـــد مـــا را راهنمایـــی 
کالس نیامد  دیروز بود بـــه لطف خدا معلم ادبیاتمـــان به 
و جـــای خودش یکـــی را فرســـتاد. عجب آدم باســـوادی بود! 
کتـــاب خوانده بود! خدایی شـــد علیرضا پرســـید آقا شـــما  چقـــدر 
شـــعر بلدید برای نه دی ما برویم ســـر صف بخوانیـــم؟ اصاًل بالکل 
گفـــت بچه جـــان تـــو چـــه می دانی نـــه دی چه  حرصـــش درآمـــد! 
خبـــر بوده؟! چه شـــعری می خواهی بروی بخوانی؟ او هم ســـریع 
که  که نشـــان بدهد آن همه تقلب تقلب  گفت یک شـــعری باشـــد 
گفت بیشـــتر حرصش درآمد  که  گفتند دروغ و نقشـــه بوده! این را 
گفتند؟  کجا معلوم دروغ  گفته نقشـــه بوده؟ از  کســـی  گفت: چه  و 
گر دروغ نبوده پس چه طور خیلی از همان ســـبزی ها  گفتیـــم آقا ا
که تقلب می شـــود؟ حتی چند ماه  گفته بودند  قبـــل از رای دادن 
گفـــت جان مـــن آن هـــا اهل مطالعـــه بوده انـــد! همه ی  قبلـــش؟ 
فرهیخته هـــا و اهـــل مطالعه های ایـــن مملکت می دانســـتند قرار 
که هیـــچ، از چند قـــرن قبل معلوم  اســـت تقلب بشـــود! چند ماه 
بـــوده! همه ی خواص و اهل علم و ادب می دانســـتند قرار اســـت 

بشود. چه 

تبارنامه ی تقلب...
حتی فردوسی و سعدی هم جنبش سبزی بودند!
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گفتـــه بوده قرار اســـت   همیـــن مولـــوی می دانیـــد بچه ها چنـــد بار 
گفته:  تقلـــب بشـــود؟ بروید مثنـــوی را بخوانیـــد. یک جا مســـتقیم 

کف قدرت متقلب گلی در  ما مشت 
کو کاره ما  گل  که  گفته  از غفلت خود 

که  کیســـت؟ همـــان دولت  گفتـــه قـــدرت متقلب! قدرت  ببینیـــد؟ 
کـــه غفلت  گل هـــای عزیـــز هســـتید  گل هـــم شـــما  کـــرد! آن  تقلـــب 
کردیـــد! متوجـــه نشـــدید! حتـــی می گوید انقدر شـــیک و مجلســـی 

کف هســـتیم! کـــه ما همـــه در  کردنـــد  تقلـــب 
گفته: کم جلوتر دوباره  یک 

جان نهان اندر خال هم چون سجاف
تن تقلب می کند زیر لحاف

کـــه مـــردم در  ازیـــن واضـــح تـــر بگویـــد؟ دارد می گویـــد همان طـــور 
که  که همان خال باشـــد، حاشـــیه بـــر پارچـــه می دوزند  دستشـــویی 
همان ســـجاف باشـــد، این ها هـــم زیر لحاف تقلـــب می کنند! یعنی 
که  کسانی را  مردم از ترسشـــان می روند پشـــت در دستشویی اســـم 
دوســـت دارند در حاشـــیه در و دیوار می نویســـند، امـــا این ها انقدر 
کـــه زیر لحـــاف لـــم داده اند  کـــه همانطور  خیالشـــان راحـــت اســـت 

می کنند! تقلـــب 
کـــه بـــاور نکردیم  امـــا راســـتش ما ایـــن حرف هـــای معلم ذخیـــره را 
گفتـــم پس چرا این همـــه آدم نفهمیدنـــد و نه دی  اولـــش بابـــا! من 

گفته:  گفت اتفاقـــًا همین را هـــم  آمدنـــد تظاهـــرات؟ 
ع راه نیست جز نیاز و جز تضر
گاه نیست زین تقلب هر قلم آ

کســـی نمی فهمـــد قرار اســـت تقلـــب بشـــود! باید  گفتـــه هـــر  یعنـــی 
کـــه بخواننـــد و بفهمند. کنـــی  بـــری التماس 

گفته: که  که او نیست. سعدی خوانده اید؟ دیده اید  تازه فقط 
ای پادشاه روی زمین دور از آن تست

کن تقلب دوران آسمان اندیشه 
که  گفتـــه فردا  ایـــن پادشـــه زمین منظورش به احمدی نژاد اســـت. 
بمیری بروی آســـمان جـــواب تقلب روی زمینـــت را می خواهی چه 

بدهی؟؟
گفته: بعد هم 

متقلب درون جامه ناز
چه خبر دارد از شبان دراز

کـــه ایـــن آدم هـــای متقلـــب همه ی  کـــه این  منظـــورش ایـــن بـــوده 

که شـــب دراز  لباس هـــای خـــوب تنشـــان می کننـــد ولـــی نمی داننـــد 
اســـت و قلندر بیدار! پدرشان قرار اســـت در بیاید با غیرت آریایی ها. 
کـــه همین شـــکلی نمی مانـــد ولی خـــب طول می کشـــد. خون  دنیـــا 
دل هـــا بایـــد خـــورد. البتـــه این شـــبان دراز ایهـــام هـــم دارد و جناب 
گفتن های جنبش سبزی ها  کبر  ســـعدی دارد اشـــاره می کند به اهلل ا
گفته: بـــر روی پشـــت بام در شـــب های دراز! همین ســـعدی دوبـــاره 

عشق عامست و عقل خاص ولیک
چکند خاص با تقلب عام

ایـــن یعنی چـــه؟ یعنی ایـــن آدم های بی ســـواد عـــوام همش تقلب 
می کننـــد و مـــا اهـــل ادب و علـــم بایـــد خـــون دل بخوریـــم. شـــما 
که بی ســـواده بـــا احمدی نژاده؟!  کی  کـــه می گویند هر  نشـــنیده اید 
ایـــن را همین ســـعدی هـــم می دانســـته دیگر! به همیـــن واضحی!

کمی  گفته اند.  که قدیمی تـــر بوده اند بیشـــتر در لفافـــه  تـــازه این هـــا 
که خیلی تابلو تر شـــده! بروید اشـــعار ملک الشـــعرای  بیایـــی جلوتر 

بهـــار را ببینیـــد! نـــور به قبرش ببـــارد! با چه حرصـــی می گفته:
همه پستی و دنائت همه نادانی و جهل

همه تزویر و تقلب همه تقصیر و قصور
همـــه را بـــا ایـــن بی سواد هاســـت! عـــوام النـــاس جاهـــل متقلـــب. 
کلمه هایـــش منظورش معلوم اســـت. بعـــد دیده  اصـــاًل از تک تـــک 

منظـــورش معلوم نیســـت اســـم ایـــران را آورده:
که  ما خود از نخست ورنه  این ایران همان  باشد 

ک ویران ساختیم زین تقلب ها بنایش پا
کردن ها پدر مملکـــت را در مـــی آورد! نکنید! یک  گفتـــه این تقلـــب 

جای دیگـــر می گوید:
تماشا داشت پاسخ های ایشان

تقلب ها و الفاظ پریشان
کنـــد وگرنه  غلـــط نکنـــم اینجـــا می خواســـته به مناظـــره هم اشـــاره 
بـــرای چه تقلـــب را با الفاظ پریشـــان آورده. خب او نزدیک تر اســـت 
که... به االن حتمًا بیشـــتر خبر داشـــته ولی چه فایـــده؟ نخواندید 
کـــه رســـید زنـــگ خورد  حیـــف باشـــد... بـــه اینجاهـــای صحبتـــش 
کردنـــد... وگرنـــه احتمـــااًل یـــک جاهایـــی در  کالس فـــرار  و همـــه از 
ک و این هـــا هـــم  ادبیـــات مـــا از ســـطل آشـــغال و خـــس و خاشـــا
کـــه اصاًل خودم هـــم زیاد دیده ام در شـــعرها.  صحبت شـــده. ندا را 
حتمًافـــف همـــان نـــدای آقـــا ســـلطان اســـت. نمی دانم بایـــد بروم 

بیشـــتر بخوانـــم... چقـــدر مـــن ادبیـــات بلد نیســـتم!
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علی محمد حسینیان

کـــه در این  خدمـــت عزیـــزان معتـــرض ســـبز پـــوش عـــرض  می کنـــم 

حرکـــت زیـــادی خودجـــوش مبـــارزه با رژیـــم ایران مـــا تنها نیســـتیم 

کثر شـــخصیت های شـــاخص ملـــی، دینی، فرهنگـــی، هنری،  بلکه ا

ورزشـــی، اقتصادی و سیاســـی و همـــه و همه به این مـــوج اعتراضی 

کـــه ما بـــرای نمونه فقط  کردند  روی آوردنـــد و همـــه از مـــا حمایـــت 

قطـــره ای از آن را خدمتتـــان عـــرض می کنیم.

کـــه بـــرای   1. اول از همـــه از تمـــام ســـادات عزیـــز تشـــکر می کنیـــم 

حمایـــت از جریـــان مـــا، شـــال ســـبز انداختنـــد.

 2. ســـریال خانه ســـبز. اصال شـــعر »ســـبز سبزم ریشـــه دارم...« برای 

گفته شـــده بـــود و در تیتـــراژ ابتدایـــی فیلم،  جنبش ریشـــه دار ســـبز 

منظـــور مرحـــوم شـــکیبایی از خانه هـــای ســـبز و آدم هـــای ســـبز مـــا 
بودیم.

ک فروشـــان و چیز فروشـــان: این زحمـــت، این همه  کلیـــه تریـــا  .3 

خاطـــر  بـــه  را  اجتماعـــی  ناهنجاری هـــای  و  خیابانـــی  تجمع هـــای 

اعتـــراض به رژیم و حمایت از موج ســـبز انجـــام می داده اند و دلیلی 

که ایـــن ســـال ها این هـــا می گفتند.  بهتـــر از چیزچیـــزی اســـت 

کلیـــه فســـت فودی ها و چیزبرگری هـــا: اصـــواًل چیزبرگر اشـــاره به   .4 

کدام  کلیـــه چیزبرگرفروشـــی ها هر  جریـــان حمایـــت از ســـبز را دارد و 

کـــز فعالیت های ما اســـت. شـــعبه ای از مرا

هی می گیم ما بی شماریم، می گید نه!
 5.  شـــخصیت مخمـــل در ســـریال خونـــه مادربزرگـــه رســـمًا 
کرده اســـت.  اعـــالم حمایت خـــود را از انقالب مخملی اعالم 
گـــر اســـمش هـــم بـــا مخمـــل ربطـــی   6. مخملبـــاف: حتـــی ا
نداشـــت از شـــکلش، حرف هایش، فیلم هایش و ســـرتاپایش 
کـــه طرفدار انقـــالب مخملیـــه. این دیگه تقســـیر  معلـــوم بـــود 

ما نیســـت. 
 7. الت هـــای عزیـــز هم از زمـــان قدیم دســـتمال مخملی را به 

نشـــانه حمایت از انقـــالب مخملی در دســـت می گرفتند
کـــه  کلیـــه پلیس هایـــی  کلیـــه پلیس هـــای ســـبز پـــوش: از   .8 
بـــرای حمایـــت از تشـــکل مـــا ســـبز پوشـــیدند تشـــکر می کنیم و 
که به تشـــکل ســـبز پایبند باشـــند  خدمتشـــان عـــرض می کنیم 

انقـــدر دوســـتان خـــود را دســـتگیر نکنند.
کتاب ها یکی دو ســـال  گرچـــه ایـــن  کتاب هـــای خیلـــی ســـبز:   .9 
که همان  که چاپ می شـــود اما حقیقتًا نیتشـــان این بـــود  اســـت 
گرچه  کننـــد و االن دارنـــد حمایـــت می کننـــد  ســـال 88 حمایـــت 
کنم حتـــی فســـیل  هایش  کـــه چه عـــرض  ایـــن جنبـــش منقـــرض 

هـــم به ذرات معلق در هوا تقســـیم شـــده اســـت. 
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محمدرضا شهبازی

که در انگلســـتان مشـــغول  یکـــی از چنـــد صد آقـــازاده ای 
تحصیـــل هســـتند خاطـــرات خـــود از روزهـــای فتنه 
کـــه در ادامـــه  را در اختیـــار مـــا قـــرار داده اســـت 

می خوانیـــد:

22 خرداد 88
امـــروز بابا زنـــگ زد. می خواســـت ببینه 
کم ســـر  رفتـــم رای بـــدم یـــا نـــه؟ یک 
کرد  گذاشـــتم. خواهش  به ســـرش 
کـــه بـــرم رای بـــدم. بـــه التماس 
مهـــر  بخاطـــر  گفـــت  افتـــاد. 
بـــرم  شناســـنامه هـــم شـــده 
بـــودم  گذاشـــته  بـــدم.  رای 
بچه هـــا  بـــا  و  آیفـــون  روی 
می خندیدیم. آخر هم سوســـن 
گوشـــی  دلـــش ســـوخت و رفت 
گفـــت رفتیـــم رای  رو برداشـــت و 
گفـــت: شـــما؟  دادیـــم بابـــا! بابـــا 
رضـــام،  دوســـت  گفـــت:  سوســـن 
دختر دکتـــر منوچهـــری. بابا خیلی 
گفت اتفاقـــًا دیروز  خوشـــحال شـــد. 
پیـــش دکتر منوچهری بـــودم، از اینکه 
شـــما حواســـت بـــه رضـــا هســـت خیالم 

شـــد. راحت 

24 خرداد 88
گفتم اوضـــاع چطوره تـــوی ایران؟  بابـــا زنـــگ زد. 
که می بینـــی توی تلویزیون ها. پرســـید:  گفـــت: همینا 
گفتم یـــه تجمعاتی جلوی ســـفارت  اوضـــاع اونجـــا چطـــوره؟ 
گذاشـــتم  گوشـــی رو  گفت یه وقت تو نری ها! دوباره  ایران هســـت. 
گفت  کـــرد.  کـــرد، التماس  کـــردم. خواهش  روی آیفـــون و اذیتـــش 

وزهای فتنه خاطرات یک آقازاده ساکن انگلیس از ر

بابا زنگ زد...
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کـــه چـــی بشـــه آخـــر ایـــن  فعـــاًل نـــرو، هیچـــی معلـــوم نیســـت 

شـــلوغیا. باز هم دل سوســـن براش ســـوخت و رفـــت خیالش 

که باشـــه، نمیریم. کـــرد  رو راحـــت 

2 مرداد 88

گفتـــم هیچی، صبح تا شـــب  گفـــت چه خبـــر؟  بابـــا زنـــگ زد. 

گر  گفـــت آفرین، ا درس می خونـــم. سوســـن زد زیر خنده! بابا 

گفتم نمیشـــه، درس  تونســـتی یه ســـر به این تجمع هـــا بزن! 

که دکتر منوچهری  گفت  گوشی رو برداشـــت و  دارم. سوســـن 

که  گفته. بابا از سوســـن خواســـت  بهش زنگ زده و همین رو 

گفت  گفت چشـــم. بابا  مـــن رو هم با خـــودش ببره. سوســـن 

ولـــی خیلی نمونیـــد، چنـــد دقیقه وایســـید و بیاید. سوســـن 

گفت چشـــم. بابا خیالش راحت شـــد.

15 مرداد 88

کار دارم.  گفتم با حـــاج آقـــا  زنـــگ زدم بـــه بابا. بـــه منشـــیش 

نیســـتن! گفت دکتر  منشـــیش 

16 مرداد 88

گفت  کی تا حاال دکتر شـــدی حاج آقا؟  گفتم از  بابـــا زنـــگ زد. 

کار دارم،  از ایـــن بـــه بعد تـــو هم زنـــگ زدی یا میگـــی با دکتـــر 

کـــه تلویزیونا  کار دارم! پرســـیدم این چیزایی  یا میگـــی با پاپا 

گفتم من  گفت چـــی بگـــم، تقریبـــا!  نشـــون میـــدن درســـته؟ 

کمتـــر درس  کم  گفـــت هیچی... یـــک  کنـــم اینجـــا؟  کار  چـــی 

بخـــون، تـــوی تجمعـــات هـــم بـــرو. یه چنـــد تا عکس داشـــته 

گفتـــم نـــه،  باشـــی بـــد نیســـت. پرســـید سوســـن اونجـــاس؟ 

امـــروز با هـــم درس نخوندیم.گفت تکـــی درس خوندن فایده 

نـــداره، مباحثـــه باعث میشـــه بیشـــتر توی ذهنـــت بمونه! 

3 شهریور

کـــه باباش ضـــد انقالب  گفـــت اون پســـره بـــود  بابـــا زنـــگ زد. 

گفـــت آره، ازش خبر  گفتـــم بهـــروز؟  بـــود، اســـش چـــی بـــود؟ 

گفته بودی بـــا اونا رفـــت و آمد نکنم  گفتـــم نـــه، شـــما  داری؟ 

گفت حـــاال تونســـتی یه ســـراغی ازش بگیـــر، دعوتش  دیگـــه! 

کـــن بیـــاد خونـــه ت. یـــه قرمه ســـبزی سفارشـــی بهـــش بده. 

گفتم قرمه ســـبزی دوســـت نـــداره، دیشـــب فســـنجون دادم 
کرد! کیـــف 

11 شهریور

گفتـــم آره، داریم درس  گفت سوســـن هســـت؟  بابـــا زنگ زد. 

گوشـــی رو بده سوســـن، تو ســـلیقه نداری.  گفت  می خونیم. 

گفـــت برایش چند دســـت شـــلوار جین مـــارک دار  به سوســـن 

و تی شـــرت مـــارک دار بخـــرد و بدهد من تـــا برایش بفرســـتم. 

کـــه یقه تی شـــرتها باز باشـــه و فاق شـــلوار جین ها  کرد  کیـــد  تا

کنم  گفـــت لباس ها رو جوری بســـته بندی  کوتـــاه. به من هم 

گفتم باشـــه. کنده نشـــه.  کـــه تـــوی راه مارک هاش 

27 شهریور 88

پســـتچی اومـــد. یـــه بســـته از ایـــران آورده بـــود. زنـــگ زدم به 

کردی  کـــه دعوت  گفـــت بهروز رو  گفتم این بســـته چیه؟  بابـــا 

گفتم  ایـــن رو از طـــرف مـــن هدیـــه بـــده ببـــره بـــرای بابـــاش! 

یادتـــه  راســـتی  گفـــت  اومدیـــم باشـــه.  مامانـــت  بـــا  بـــار  کنار ســـاحل یـــه  گفتم اونجا رفتـــه بودیم  کامپیوتـــر از ما یـــه عکس انداختـــی؟  تـــوی  گفـــت هنـــوز  بگـــردم، آره.  بایـــد  گفتـــم  کنـــم داریـــش؟  گفت هـــاردت رو بده گفتیـــد عکـــس ضایعیـــه فکـــر  کـــردم.  کـــش  ریـــکاوری شـــاید باشـــه.پا

ویـــالی 16 مهر 88 اجـــاره  پرســـید  زد.  زنـــگ  بابـــا 
گفتـــم فکر  کـــی تمـــوم میشـــه؟  منچســـتر 

گفـــت نمیتونـــی بری با  کنـــم اواخـــر بهمن. 
کنه،  کنی زودتـــر خالی  مســـتاجرش صحبت 

گفتم حاال چـــه عجله ایه؟  مثـــاًل تا آخر آبـــان؟ 
گفـــت آخـــه اینجـــا اوضـــاع داره می ریـــزه بهم. 

گفتـــم فوقـــش حاال یـــه چنـــد روز میایـــد پیش 
گفـــت نمی خـــوام  تـــا اونجـــا خالـــی بشـــه.  مـــن 

مزاحـــم درس خونـــدن تـــو و سوســـن بشـــیم!

13 آبان 88
کـــه  تی شـــرت ها  ایـــن  گفـــت  زد.  زنـــگ  بابـــا  شـــب 

فرســـتادید خیلـــی یقـــه ش بازه. شـــلوارها هـــم خیلی 
کـــم معولی ترش رو  فاقـــش باالس. به سوســـن بگو یک 

گفتم باشـــه ولی دیگـــه این موقع  بـــرام بخره، بفرســـت. 
گفت باشـــه.شـــب زنگ نزن، داریـــم مباحثه می کنیـــم تمرکزمون رو از  دســـت می دیـــم. 

17 آذر 88
گفت می خواســـتم همون دیشـــب زنگ  صبـــح بابا زنـــگ زد. 

گفتم یـــه وقـــت مزاحـــم درس خوندنتون میشـــم نزدم.  بزنـــم 
گفـــت واال دیگه  گفتـــم چه خبـــر؟  کـــردی.  کاری  گفتـــم خـــوب 

خـــودم هم خســـته شـــدم. یـــا اینـــوری یا اونـــوری دیگـــه. صبح 
کمرم معلـــوم میشـــه، عصر  کوتـــاه می پوشـــم  شـــلوار جیـــن فـــاق 

گفـــت تو چی  گردنـــم هم معلوم نمیشـــه!   لبـــاس 4XL میپوشـــم 

کـــه بیا و  گفتـــم یـــه مهمونـــی دادم به بهـــروز و رفقاش  کـــردی؟  کار 

گفتـــم آره، دیروز  گفـــت هدیه مـــن رو دادی بده بـــه باباش؟  ببیـــن. 
گفت: خدا رو شـــکر! کـــرد.  هـــم زنـــگ زد از طـــرف باباش تشـــکر 

9 دی 88

گفتـــم مگـــه نگفتـــه بـــودم شـــب زنـــگ نـــزن درس  شـــب بابـــا زنـــگ زد. 

گفتـــم چرا  کـــه می خونـــی!  گـــور بابـــا تـــو و اون درســـی  گفـــت  میخونیـــم؟ 

گفـــت زر نزن. زنـــگ بزن به بهـــروز از طرف من بـــه باباش  فحـــش میـــدی؟ 

کدوم  کال بزن بشـــکون. ببیـــن  چنـــد تـــا فحش بـــده! اون هـــاردت رو هـــم 

کـــردن اسمشـــون رو بده  ســـایتا از تـــو جلوی ســـفارت ایران عکس منتشـــر 

کنـــم عکـــس رو بـــردارن یا نـــه. به  ببینـــم میتونـــم یـــه جـــوری راضی شـــون 

سوســـن هم بگـــو از این به بعد بـــره خونه خودشـــون درس بخونه! قرارداد 

کـــن. از ایـــن به بعد هـــم زنگ  اجـــاره ویـــالی منچســـتر رو هـــم بـــرو تمدید 
کار دارم، فهمیدی؟! زدی دفتـــرم میگـــی بـــا حـــاج آقـــا 
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حمید اسماعیل زاده

گزارشـــی تصویری پـــرده از راز تقّلـــب انتخابات  بی بی ســـی فارســـی در 
که چند مدرســـه ابتدایی نشـــان داده  گزارش  88 برداشـــت. در این 

می شـــود، یک معّلم در زنگ امالء دســـت به یک جنایت سیاســـی 
کـــه دولت مـــردان و دیکتاتورهـــای ایران تا  و یـــک خیانـــت می زند 

کنون چشـــم از آن پوشیده اند.
ایـــن معّلـــم در زنـــگ انشـــاء بـــه دانش آموزانـــش برگه هایـــی را 
کـــه امـــروز می خواهیـــم در این  می دهـــد و بـــه آن هـــا می گویـــد 
رأی  برگه هـــای  برگه هـــا  ایـــن  امـــا  بنویســـیم.  امـــالء  برگه هـــا 
کجا و  که معلوم نیست از  انتخابات ریاســـت جمهوری اســـت 
ج از حـــوزه انتخابیه در دســـت یک معّلم  بـــا چه مجـــّوزی خار

می شـــود. پیدا 
گفتـــن دیکتـــه آن هم  ایـــن معّلم ســـپس شـــروع می کنـــد به 
کلماتـــی را می نویســـد و از  بـــه شـــکلی عجیـــب. او روی تخته 
کاغذهایشـــان  کـــه دقیقًا همیـــن را روی  بچه هـــا می خواهـــد 
می نویســـد  بـــزرگ  صـــورت  بـــه  تختـــه  روی  او  بنویســـند. 
»محمـــود احمـــدی نـــژاد« و آن را چندیـــن بـــار بـــه صـــورت 

شـــمرده شـــمرده می خوانـــد.
معّلم: بچه ها بنویسین، مــحـــمـــــوِد َاح َاح َاحمــــــدی نـــــژاد

تکرار می کنم مــحـــمـــــوِد َاح َاح َاحمــــــدی نـــــژاد
کنیم؟ دانش آموز: آقا ما دستمون خط خورد، حاال چیکار 

معّلـــم: ببینـــم، عیبـــی نـــداره خونـــده می شـــه، حاال یـــه برگه 
دیگـــه بهـــت مـــی دم روی اون هـــم بنویس.

دانش آمـــوز: آقـــا آقا آقـــا، ما اشـــتباه نوشـــتیم، حواســـمون به 
تختـــه نبـــود محمـــود رو با هـــه هندونه نوشـــتیم.

کامـــاًل هـــم قبوله و نمـــره ات رو  معّلـــم: ایـــرادی نـــداره عزیـــزم، 
می گیـــری، حـــاال یـــه برگـــه دیگـــه مـــی دم دوبـــاره درســـتش رو 

. یس بنو
خـــب بچه ها امـــالی امروز خیلی بـــا امالهای دیگه فـــرق داره، هر 

کـــی بیشـــتر از این برگه ها بنویســـه نمره بیشـــتری می گیره.
کـــه از ده ها مدرســـه دیگـــر هم توانســـته بود  گزارش گـــر بـــی بی ســـی 

گفت: ســـازمان های حقوق  کند در آخـــر  ایـــن تصاویـــر مخفی را تهّیـــه 
کشـــور  که چگونه با سرنوشـــت سیاســـی این  بشـــر در دنیا شـــاهد باشـــند 

می شـــود. بازی  دارد 

راز تقّلب انتخابات فاش شد

24 میلیون برگه رای تقلبی چطور نوشته شد؟
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جواد محرمی

شروین: ســـالم... شروین هســـتم از برنامه »بی واسطه با شما«ی بی 
بی ســـی فارســـی. قصد داریم امروز درباره جنبش مـــردان با حجاب در 
حمایت از مجید توکلی -یا همون شـــرف جنبش دانشـــجویی- که در 
فضای مجازی برپا شـــده با شـــما صحبت کنیم. پیش از اون کیوان رو 
کرده)می خندد(.  که البته خودش هم روسری سر  در اســـتودیو داریم 
کنندگان در این جنبش  کار شـــرکت  کیفیت  کیوان روی تصاویر درباره 

کردی؟ کیوان تو چرا روســـری ســـرت  کنه.  براتون صحبت می 
کـــه می دونی  کیـــوان: ممنـــون شـــروین. )می خنـــدد( خـــب همونطور 
حرکت ابتکاری مجید توکلی در پوشـــیدن لبـــاس زنانه به قول معروف 
کرده  کـــم نمی کنـــه. رژیم ســـعی  چیـــزی از ارزش هـــای جنبـــش ســـبز 
پوشـــش زنانه مجید توکلی رو دســـتمایه تحقیر جنبش ســـبز قرار بده 
کاری  کنه آدمی بـــرای نجات جانش دســـت به هر  اما عقـــل حکم می 
بزنـــه. البته چنیـــن رفتارهایی در ســـپهر سیاســـی فعـــاالن آزادیخواه و 
لیبرال بی ســـابقه نیســـت. تقریبًا بیســـت و هشت ســـال پیش رئیس 
کـــه همیـــن حـــاال جـــزو  جمهـــور وقـــت ایـــران ابوالحســـن بنی صـــدر 
مخالفان سرســـخت رژیمه هـــم چـــاره ای ندید جز اینکه با پوشـــیدن 
کنه و این نشـــون میده که میشـــه  لبـــاس زنانـــه و در خفـــا از ایران فرار 
برای رســـیدن بـــه هدف رفتارهـــای غیرمتعـــارف انجـــام داد. به نظرم 
کـــرده و باید  کار رو  کـــه این  مجیـــد توکلـــی خیلی مردی به خـــرج داده 

ازش حمایت بشـــه. 
کیوان به نظرت چنین رفتارهایی چقدر می تونه در مســـیر  شـــروین: 

رو به رشد جنبش ســـبز تاثیرگذار باشه؟ 
کیـــوان: به نظـــرم خیلـــی تاثیر 

مثبت داره چون با این کار میشـــه با یک تیر دو نشـــون زد. یکی اینکه 
کار می شکنه  کردن مردهای جنبش ســـبز با این  تابوی روســـری ســـر 
کردن چـــادر و  کـــه جمهـــوری اســـالمی پیـــش از این اجـــازه ســـر  چـــرا 
روســـری رو بـــه مردها نمـــی داد و حاال اینجـــوری در واقـــع بدجوری تو 
منگنه و فشـــار قرار می گیره چون نمی تونه همه مردهای این جنبش 
کار نمادین،  کنـــه. ضمن این که جنبـــش می تونه با ایـــن  رو دســـتگیر 
گراهای خـــارج ایران  حمایت و پشـــتیبانی بیـــش از پیش همجنـــس  
کـــه روی تصاویر هم مشـــاهده می کنید  رو بـــه دســـت بیاره. همینطور 
کـــه می بینید با  کار هـــم خیلی باال هســـت. مثـــاًل ایـــن آقایی  کیفیـــت 
ایـــن ســـیبیل های قطورش یـــه روســـری گل گلی با زمینه صورتی ســـر 
کرده که به لحاظ زیبایی شناســـی جلوه بی نظیری بـــه چهره اون داده 
کار مجید خنـــده داره ولی باطن  که ظاهر  و نکته دیگه این که درســـته 
کـــه هممـــون می دونیم هـــدف چنین  کار جدیـــه و همون طـــور  ایـــن 

کارهایـــی تغییر رژیمه. 
شروین: در داخل کشور چطور؟

کیـــوان: در داخل هـــم تاثیرات مثبتـــی روی جنبـــش داره چون باعث 
نزدیک شـــدن بیش از پیش زنان و مردان و دختران و پســـران شـــرکت 
کاری می کنه  کننده در جنبش به همدیگه میشـــه. در واقع این ابتکار 
که دیگه نشـــه زن ها و مردان جنبش رو از هم تشـــخیص داد و میشـــه 

گفـــت یکجور درهم تنیدگی اجتماعـــی پدید میاره.
کیـــوان تو چقـــدر چیز بلدی! میشـــه بگـــی بازتاب های  شـــروین: وای 

جهانی این مســـئله چـــی بوده؟
کیـــوان: بازتاب هـــا خیلـــی زیـــاد بـــوده. بـــرای مثـــال وودی آلن 
گرفته تا فیلم بعدیشـــو  گفتـــه از این موضـــوع ایده 
کـــه در این  کـــرده عکس هایی  بســـازه و اضافـــه 
بـــاره دیـــده الهام بخش اثر ســـینمایی آیندش 
خواهـــد بـــود. حتی بـــه این نکته اشـــاره کرده 
که به نظـــرش قیافه خیلـــی از ایـــن مردهای 
روســـری به سر، خیلی ســـینمایی تر از چهره 
که همه این آدم ها از  خودشـــه و مشـــخصه 
نوعـــی ژن هنری مـــادرزادی بهـــره می برن. 
که یـــه عده تونســـتن  گفتـــه خیلـــی جالبه 
میان لودگی محض و سیاســـت پل بزنن و 
کـــه از دیدن قیافه  گفته  البتـــه این رو هـــم 

ایـــن آدم ها خیلـــی خندیده.
شـــروین: بلـــه تصاویـــری از مبـــارزه مدنـــی 
کردیـــد  مـــردان جنبـــش ســـبز رو مشـــاهده 
رســـانه ای  بازتاب هـــای  دربـــاره  کیـــوان  کـــه 
کرد. تا یـــه برنامه دیگه  اون توضیحاتـــی ارائـــه 

شـــما. همه  خداحافـــظ 

شرف جنبش سبز هستند!
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احمد ایزدی

کاندیدای  گزینش آن که ما دوســـتش داریـــم. پیش از انقالب نـــام این  انتخابـــات: جمـــع انتخـــاب، به معنای برگزیدن. محقق می شـــود به 
گردید،  گذاشـــته و الجرم هـــم او از صندوق بیـــرون می آمده. پس از انقالب این شـــیوه منســـوخ  دوســـت داشـــتنی از قبـــل در صنـــدوق رای 

که در آن نبود، بیـــرون بیاورند. کاندید خـــود را به زور از صندوقـــی  گذاشـــتند و قصد داشـــتند  گروهی پا را فراتر از این  کـــه  تـــا ســـال 1388 
کرســـی نشـــاندن حرف اســـت به هر ابزار. آتش زدن ســـطل آشـــغال، ســـوزاندن  گیری. در عمل، به  اعتـــراض: در لغـــت انتقاد اســـت و نکته 
ح شـــدند. دیده شـــده در برخی نقـــاط از حرکات  کـــن عمومـــی، پرتاب ســـنگ، تخریـــب امکانات شـــهر و... به عنوان نوعی اعتراض مطر اما

مـــوزون و خـــوردن زهـــر ماری جهـــت ازاله ی قوای عقالنی برای مبادرت به امور وحشـــیانه در راســـتای اعتراض اســـتفاده شـــده.
کشـــیدن نام آدم دوســـت داشـــتنی خود از  گوینـــد. در عمـــل، مجموعـــه حرکاتـــی اســـت برای بیـــرون  جنبـــش: در اصطـــالح حرکـــت آرام را 
صنـــدوق رای. در برخـــی اقـــدام بدوی، تکان دادن اندام در انظار اســـت، به منظور اشـــتهار بـــه فرهنگ دول خاوری. جنباندن مشـــتق از 

لـــت دارد. کدخدا، جهت خشـــنودی وی دال جنبـــش اســـت و بـــر تکان های مـــداوم دم در برابـــر 
پایبنـــدی بـــه قانـــون: پایبند در لغت به معنای مقیـــد. پایبندی بدان در عمل، جابجایی قانون با پا اســـت، متناظر به منفعت مکتســـبه. 
چنان چـــه در برخـــی مـــوارد قانـــون زیـــر پا بســـته می شـــود و در بعـــض موارد بدان پشـــت پـــا زده می شـــود. از جمله مـــوارد پیش پـــا افتادن 

قانون، دست اندازی بدان بوده در انتخابات ماضی.
تقلـــب: در لغـــت تزویـــر و جعـــل اســـت. از جمله مـــوارد اســـتفاده ی آن، بهانه ای ســـت 

بـــرای بر هـــم زدن قواعـــد هر عملـــی، بـــدون دلیل. 
گوینـــد. منعقد  کمیتـــه صیانـــت از آراء: در عمـــل، پیش دســـتی را 

شـــده در بـــالد خارجـــه، جهت آن چـــه از آن بـــه عنوان 
تقلب یاد می شـــود. چنان چه شـــخص دوست 

بـــه  نشـــد،  ج  خـــار صنـــدوق  از  داشـــتنی 
کمیتـــه منکـــر  اســـتناد خزعبـــالت ایـــن 

انتخابـــات می شـــوند. ســـالمت 
زننـــدگان  آتـــش  خداجـــوی:  امـــت 
گوینـــد، در حالـــی  ســـطل آشـــغال را 
که حیـــن فریاد می زنند » نترســـید، 
نترســـید، ما همه با هم هستیم« و 
به دنبال ســـوراخ مـــوش می گردند.
را  شـــده  معیـــن  لغـــت  در  نامـــزد: 
گوینـــد. در انتخابـــات، شـــخصی را 
کـــه قصـــد دارد از صنـــدوق  گوینـــد 
ج شـــود. در جلبـــک زار،  رای خـــار
گوینـــد، بـــه  منتخـــب اجبـــاری را  
که اعالم نامـــی غیر از وی،  نحـــوی 
بـــه منزلـــه ی تقلب حتمی اســـت.

رئی سجمهور: در عمل منتخب
کـــزار،  جلـــب  در  اســـت.  ملـــت 

شـــخصی اســـت بـــا ســـیزده میلیون 
پـــای ســـنگ  بـــه  کـــه  کمتـــر،  رای 

گوید زکی. قزوین 

فرهنگ نامه واژگان انتخابات 1388

کمیته صیانت از آرا، ساندویچ و امت خداجوی!
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نویسنده: آقای خسته
هوشـــنگ را همـــه بچه هـــای محـــل می شـــناختند. برنـــده همـــه 
بازی هـــا بـــود. نـــه زوری داشـــت، نـــه هـــوش خاصی داشـــت. اصال 
آدم بی دســـت و پایـــی بود اما همیشـــه برنـــده بود. فرقـــی نمی کرد 
کـــه بود برنـــده می شـــد از فوتبال و  تـــوی چـــه بازی باشـــد. هر چی 
کاری هم نداشـــت  گرفته تا بازی ســـگا و ســـونی.  فوتبـــال دســـتی 
کـــه آن بـــازی را بلـــد اســـت یـــا نـــه. به قـــول خـــودش: »مهـــم این 
که قاعده بـــازی رو بلد  که بازی را بلد باشـــی، مهـــم اینه  نیســـت 
که چـــه قاعـــده ای. تنها  که باشـــی.« البتـــه هنـــوز نفهمیـــده بـــودم  کـــه مـــن می دیـــدم این بـــود  کـــه می باخـــت انقدر چیـــزی  دعـــوا می کردنـــد. چـــرا بـــرای بقیه الاقـــل بی اثـــر بشـــه. ولـــی خیلی ها دعـــوا می کـــرد تـــا نتیجـــه جابجـــا یـــا تـــوی هـــر بـــازی 

ازش اینطـــور نمی شـــد؟ و  رفتـــم  دفعـــه  کـــه بـــه مـــن هم یـــک  یـــاد خواســـتم  را  بـــازی  قبـــول قاعـــده  ولـــی  تـــا نمی کـــرد. چنـــد ماه بدهـــد  کشـــید  طـــول 
کلـــی بســـتنی  بـــا 
و  لواشـــک  و 
کولـــی  و  پـــول 
نوشـــتن  و 
یش  مشـــق ها
کردم  راضیش 

قرار  روز  یـــک  و 
برای  گذاشتیم 

قاعده  آمـــوزش 
و  دفتـــر  گفتن: خودکارم هم آوردم بـــازی.  کرد به  می خواهـــی و شـــروع  کـــه  بـــازی  ببـــری از اولـــش چندتا قانـــون رو باید »هـــر 

تـــو ذهنـــت داشـــته باشـــی. قانـــون اول: یا حق با ماســـت یـــا تقلب 

گفت:  گـــه تقلـــب نشـــده بـــود چـــی؟«  شـــده.«  پرســـیدم: »خـــب ا

کلـــه ام را  »تقلـــب یعنـــی مـــا ببازیـــم. به بـــازی هم ربطـــی نـــداره.«  

کس دیگـــه ای قبول نـــداره.«   گفتـــم: »ایـــن قانونـــت رو  خارانـــدم و 

کـــه مـــا میگیم. بقیـــه دروغ  گفـــت: »قانـــون دوم: قانـــون همونیـــه 

کســـی  گفتم: »خب  میگـــن. حـــق ندارن حـــرف دیگـــه ای بزنـــن.« 

حرفـــت رو قبـــول نمی کنـــه. چطـــوری می خـــوای حرفـــت رو قبـــول 

کنیـــم. حقمـــون رو باید  گفـــت: »قانـــون رو مـــا باید پیـــاده  کنـــی.« 

که  گنده تر باشـــه  گـــه از تو  گفتم: » ا بگیریـــم. حتی شـــده بـــه زور.«  

زورت نمی رســـه.« یکدفعه بلنـــد خندید. انگار ســـوال احمقانه ای 

گه پاپیچشـــون بشـــی؛  گفت: »چرا. ا پرســـیده باشـــم. 

که  گـــه انقـــدر از حـــق خـــودت بگـــی بگی بگـــی  ا

گه از هر چیـــزی به عنوان  کنـــن؛ ا بقیـــه باور 

قبـــول  بقیـــه  تـــا  کنـــی  اســـتفاده  دلیـــل 

کســـی بهـــت حرفـــی  گـــه هـــر  کننـــد؛ ا

زد یک آتویی ازش داشـــته باشـــی 

که  یـــا یـــک تهمتـــی بهش بزنـــی 
همینطـــور  گـــه  ا کنـــه؛  ولـــت 
تـــا  دنبـــال طرفـــدار بگـــردی 
گه  دوروبـــرت زیـــاد بشـــه؛ ا
قیافـــه ات رو طوری بکنی 
کـــه انـــگار ارث بابـــات رو 
این هـــا  گـــر  ا خـــوردن؛ 
دیگـــه  کارای  کلـــی  و 
اون  دادی  انجـــام  رو 

موقـــع تـــو بـــردی.«
شـــده  تمام  حرفـــش 
بود ولـــی مـــن منتظر 
بـــودم.  بقیـــه اش 
وقتـــی دیـــد همینطـــور 
هاج و واج دارم نگاهش 
و  زد  پوزخنـــدی  می کنـــم، 
گفـــت: »ســـوال دیگـــه ای هـــم 
اینایـــی  »خـــب  گفتـــم:  مونـــده.« 

گفتـــی همـــون پدرســـوخته بازیه  کـــه تـــو 

ازش  صادقانـــه  رو  ســـوالم  کـــه  ایـــن  از  دیگـــه؟« 

اصطالحـــش  می خواســـتم  بـــودم.  خوشـــحال  بـــودم  پرســـیده 

دســـتم بیایـــد. فقـــط نمی دونم به جـــای اینکـــه جوابـــم بدهد چرا 
رفـــت.  و  فحشـــم داد 

قاعده بازی 
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رضا عیوضی

حضور یکی از شهدای راه جنبش در مراسم ختم خود! �
گـــزارش ســـایت خبـــری "هویجه"، میرحســـین موســـوی دیـــروز در  به 
کرد. این مراســـم  مراســـم ختم یکی از شـــهدای جنبش ســـبز شـــرکت 
کـــه در منـــزل آن شـــهید راه جنبـــش برگـــزار می شـــد، بـــا حضور  ختـــم 
گرفـــت. آن مرحـــوم در  خـــود آن مرحـــوم رنـــگ و بوی خاصی بـــه خود 
کی که  گفت وگـــو بـــا خبرنگار مـــا با اشـــاره بـــه صحنه آرایی هـــای خطرنا
که مـــن زنده  گفت »حاال درســـته  گرفته اســـت  اطـــراف میرحســـین را 
هســـتم، اما دم در وســـیله ایاب و ذهاب تدارک دیده شـــده!« در ادامه 
میرحســـین با اشـــاره به صحبت های این شهید وارســـته، به خبرنگار 
مـــا گفت »من اســـیر ایـــن صحنه آرایی چیـــز نمی شـــوم«. در پایان این 
مراســـم ضمـــن قدردانـــی از زحمـــات بی شـــائبه آن مرحوم بـــه منظور 
یادبـــود، تندیـــس بلوریـــن یـــک ســـطل زباله  بـــه وی تقدیـــم و از همه 
دســـت اندرکاران ایـــن مراســـم به ویـــژه »ســـایر بســـتگان« قدردانی به 

عمـــل آمد.

انتشار بیانیه شماره چانصدوشصت وپانزده �
به گزارش بنگاه فرا فکنی "پی پی سی فارسی":

چانصدوشـــصت وپانزدهمین بیانیه رهبر جنبش سبز منتشر شد. در 
ابتـــدای ایـــن بیانیه آمده اســـت »درود بـــر حرمله آن یـــار دیرین خولی 
کـــه هرگز نگذاشـــت شـــمر بـــا وجود دشـــمنان زیـــاد احســـاس دلتنگی 
کنـــد و ســـالم بی پایـــان بـــه روح پرفتـــوح شـــهدای محارب  و تنهایـــی 
کـــه ســـعی داشـــتند در روز عاشـــورا تـــوی خیابان ها به  فی ســـبیل اهلل 
عـــزاداران بفهمانند که وقتی خیمه ها آتش می گیرد دقیقا چه شـــکلی 

می ســـوزد.«
در ادامه این بیانیه ضمن اشـــاره بـــه مجاهدت های حامیان جنبش 
در روز شـــهادت امام شـــیعیان، آمده است »روز عاشـــورا جشنواره ای از 
که می توانســـت رشـــد و بلوغ  آتـــش و خـــون در معابر عمومـــی برپا بود 
سیاســـی یـــک ملـــت را نشـــان دهد درحالـــی که رژیـــم و صدا و ســـیما 
کجا بـــا اتوبوس آمده انـــد، با یک  کـــه معلوم نبـــود از  کمک مردمی  بـــا 

کارش... .« کردند رفت پـــی  جنـــگ روانـــی آن را تبدیل به هیـــچ 
وی در پایـــان این بیانیه مهم خاطرنشـــان کرد »گروهـــی از خداجویان 
روزگار، نوادگان ابرهه و از متخصصان عرصه سنگ پرانی روی آب های 
گرد هم آیند و با تشـــکیل جمعیتی به صیانت  که  کن، بر ســـر آنند  ســـا
از حقـــوق و آرای پایمال شـــده مـــردم در انتخابات بپردازنـــد و از طریق 
کورل  شـــبکه های اجتماعی از جمله فتوشـــاپ، پینت، ایندیزایـــن و 
کـــه اینجانـــب و  کننـــد  اســـتدیو6، مـــدارک و اســـناد تقلـــب  را بـــر مـــال 

کوهنورد نیز بـــه این جمـــع می پیوندیم.«

تصویب راهبردهای پیش رو برای ادامه حرکت جنبش �
به نقـــل از "رادیـــو دیوانه" ارگان رســـمی طرفـــداران حرملـــه در لندن: 
دیشـــب جمعی از حامیان جنبش ســـبز جلســـه ای مشـــترک با پســـر 
که در لنـــدن برگزار  ارشـــد خولی تشـــکیل دادند. در پایان این جلســـه 
می شـــد، مـــوارد زیر جهـــت ادامه و نحوه حرکت جنبـــش به تصویب و 

امضای اعضا رســـید:
بند الف- پس از راه اندازی یک موج تبلیغاتی پرفشـــار، فرداشب راس 
کاری می کنیم  ســـاعت 9 همه به دستشـــویی های خانه  مان رفتـــه و 
کـــه شـــبکه فاضالب  نظـــام دچـــار اختالل شـــود تا عـــالوه بـــر براندازی 

شـــبکه فاضالب، نظام بفهمد ما بی شـــماریم.
گرچـــه از نظر کمی  که آرا موســـوی ا بنـــد ب- باید بـــه حامیان بگوییم 
11میلیـــون کمتـــر از رای احمدی نژاد بود، اما کیفیت  هر رای موســـوی 
برابـــر اســـت بـــا 10 رای احمدی نـــژاد؛ بنابرایـــن مـــا از نظر کیفـــی، پیروز 

انتخابات هســـتیم با نســـبت آرا زیاد!
بنـــد ج- چه بر اســـاس "قاعده داماد لرســـتان"، چه بر اســـاس "فرمول 
کنی تقلب شـــده، این را باید  13 بزرگتر اســـت از 24"، هرجور حســـاب 

بقبوالنیم. به همه 
بنـــد د- بایـــد با همـــه قـــوا از ظرفیت هـــای در اختیار جنبش 

کنیـــم؛ در این زمینـــه بایـــد ظرفیـــت برخـــی  اســـتفاده 
شـــیوخ و خانواده حاج آقا مخصوصًا همســـر، پسر 

و دختر ایشـــان بیشـــتر شـــکوفا شود.
کروبی  تبصره بند د- این موضوع شـــامل 

نمی شود.
بنـــد چیـــز- هیچ یـــک از اعضـــا حـــق 

اعضـــای  موافقـــت  بـــدون  نـــدارد 
چنـــد  یـــا  یـــک  تســـلیم  دیگـــر، 

شـــود. ک  خطرنا صحنه آرایـــی 
بنـــد ه- به حول قـــوه ملکه در 
بریتانیـــا و مدد دوســـتان مان 
کار نظام  در ایـــاالت متحـــده، 
در روز عاشـــورا تمـــام اســـت؛ 
گـــر به هـــر دلیلی نشـــد،  امـــا ا
اربعیـــن قطعـــًا می شـــود، باز 
گـــر نشـــد 28 صفر هم  هـــم ا
بـــد نیســـت تـــا ببینیـــم چی 

کـــه منابـــع  پیـــش میـــاد فعـــال 
درحـــال تامین شـــدن اســـت.

بنـــد و- اعضـــا مکلف انـــد مـــوارد 
بـــاال را بـــا اســـتفاده از رســـانه هایی 

در  مخصوصـــًا  دارنـــد  اختیـــار  در  کـــه 
دستشـــویی ها، به اطالع سایرین نیز 

برســـانند.

به ادامه همکارم توجه کنید
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آقای خسته
نفســـم بند آمـــده بـــود. موهای بدنم ســـیخ شـــده بود. عرق ســـرد 
داشـــت تمـــام بدنـــم را آب می کرد. خـــون در رگ هایم تـــوان حرکت 
کـــردن نداشـــت. انـــگار آن ها هـــم از ترس ایســـتاده بودنـــد. صدای 
کـــه با هر تپـــش از درون منفجر می شـــدم.  قلبـــم انقـــدر محکم بود 
کـــه با چشـــمان خودم دیـــده بودم  دیگـــر نمی توانســـتم بـــه چیزی 
کســـی حال مرا  کرده بودند اما  کنم. همه مجلس تعجـــب  اعتمـــاد 
نداشـــت. بـــاورم نمی شـــد. دیگـــر چیزی نمی شـــنیدم. بـــه محض 
دیـــدن او صـــدای قـــاری قرآن و همهمـــه مجلس ختم، تمام شـــد. 

کـــه در مجلس ختـــم خودش  دیگـــر چیـــزی نمی دیـــدم اال روحـــی 
آمـــده بـــود. مانند هـــر روح دیگـــری از چشـــمانش خـــون می بارید. 
کنم ولـــی دیگر رمقی بـــرای پاهایم نمانـــده بود.  می خواســـتم فـــرار 
هـــر لحظـــه داشـــت نزدیکتر می شـــد. وقتی به ســـمت مـــن می آمد 
گرفتـــه بودنـــد ولـــی بـــا ســـر وصـــدای زیاد  محافظانـــم، جلویـــش را 
خـــودش را رســـاند بـــه مـــن. روح انقـــدر بـــه مـــن نزدیک شـــده بود 
کـــه دیگر امیـــد به بازگشـــت به دنیا را نداشـــتم. زانوانم شـــل شـــد. 
گذاشـــتم. صدای  همـــه جا ســـیاه شـــده بود. دســـتم را روی ســـرم 
ســـمتم  بـــه  و  می کردنـــد  صدایـــم  کـــه  می شـــنیدم  را  محافظـــان 
می دویدنـــد. دنیـــا دور ســـرم چرخیـــد و قبـــل از اینکـــه روح بـــه من 

کـــردم و افتادم.  برســـد غش 
آقـــای  انقـــدر صدایـــم زد و »آقـــای موســـوی.  از محافظـــان  یکـــی 
گفت تا به هوش آمـــدم. وقتی به هوش آمـــدم همه دور  موســـوی« 
من جمع شـــده بودنـــد. وای خدا... روح هم بـــود. جلوی صورتم. 
بـــا نـــگاه عصبانیـــش خیـــره شـــد و یکدفعـــه داد زد: »پاشـــو خودتو 
بـــه موش مردگـــی نزن. مرتیکه واســـه چـــی برای آدم زنـــده مجلس 
گفتی من  ختـــم میگیری؟ خجالت نمیکشـــی؟ برای چی همـــه جا 

ُمـــردم؟ آقایون مـــن ُمردم؟«
کردم.  کـــردم و صورتش را لمس  دســـتم رو بـــه آرامی به طرفش دراز 
پوســـت داشـــت. عین هر آدم دیگـــری. اصاًل روح نبـــود. یک آن به 
که داریم شایعه ســـازی می کنیم  که چندوقت اســـت  ذهنم رســـید 
کـــه تعداد شـــهدای فتنـــه را بـــاال ببریم. قـــرار نبود خودم شـــایعات 
کنـــم. بلند شـــدم نشســـتم. خیلـــی آبروریزی شـــده  خـــودم را بـــاور 
بـــود. دیـــدم خیلـــی ضایع شـــده. بلند شـــدم یـــک نگاهی بـــه دور 
گفتـــم: »چی تـــو داری میگی؟ ختـــم چیه؟  کـــردم و بـــه روح  و بـــرم 

اصـــال  نمیدونـــم اینجا چـــه خبره؟ من مـــن 
اومدم مســـجد نمـــازم رو 
بخونـــم قضـــا نشـــه. 
کار زیاد  به خاطـــر 
فشـــارم  یکهـــو 
افتـــادم  افتـــاد 
کـــردم.  و غـــش 
کنـــار. ُمهـــر  بـــرو 
کجاســـت؟ قبله 

وره؟«  کـــدوم 

مرده متحرک
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آرمین رادمند

- ســـجادتون چه قد قشـــنگه.چه خوش سلیقه. میتونم 
ببینمششش؟

-مرسی آبجی، چشات قشنگ میبینه . قابلتو نداره.
-قیمتش چنده ؟

-یاحسین... میرحسین ...
-وای چه قدر شـــما خوبیـــن . فقط یه چیـــز االن وضو باید 

باشم؟ داشته 
گه هم نداری عب نداره . که بگیری ا -وضو بهتره 

- میشه به شما بگم داداش؟
که نه! -چرا 

-وای،مرســـی داداش. میشـــه ســـر نماز پیشـــتون بایســـتم؟ 
معنویـــت تو شـــما مـــوج میزنه .

که میتونی. چه دستنبد سبز قشنگی. -لطف داری،حتما 
یاحســـین...  نـــداری،  قابلتـــو  بینیـــی،  تیـــز  چشـــمای  -چـــه 

. . حســـین میر
-مرسی عزیز دلم .

-میتونیم باهم بیشتر آشنا شیم؟
-بله حتما!

-داداشی اسمت چیه؟ از آرمانات برام بگو .
-اســـم مســـتعارم بیژنه... بچه ها این جوری صـــدام میکنن،تو 

هـــر چی میخـــوای بگو. منـــم اومدم رایمـــو پس بگیرم، بـــه نظر من 
شده. تقلب 

-چه اسم نایسی! اسم دوم منم الیزابته. قشنگه مگه نه؟ 
-آره عزیزم، خیلی.

بگیـــرم،  کفـــش  و  کیـــف  ولیعصـــر  بـــودم  اومـــده  مـــن  تقلـــب؟   -
دوســـتامو دیـــدم اینجـــان، اومـــدم پیششـــون، اونـــا صفـــای جلو 
که چیزیت نشـــده؟! کی، برا چـــی؟ خـــودت  تـــرن. تقلـــب شـــده، 
_ یعنـــی واقعا نمیدونـــی؟ مـــردم رای دادن... االن میگن رایتون 
نیســـت. البتـــه من خودم رای نـــدادم... ولی من و مـــردم نداریم 

! که
کـــن تـــو چـــه مملکتـــی داریم  -واقعـــا؟ عجـــب آدمایـــی ان، نـــگا 

زندگـــی میکنیـــم؟!
-واقعا عزیزم، حاال خودتو ناراحت نکن...

-امروز اذان هم میگن؟
-آره ولی هنوز نگفتن...

کار دارن بخدا... -چرا انقدر دیر میگن... مردم 
-آره دیگه، میخوای پاشیم بریم؟

-منم موافقم ،برنامت چیه؟
-حاال بریم تو راه بهت میگم...

نماز قاطی پاتی 
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رضا عیوضی

که وقتـــی تلویزیـــون را روشـــن می کردیم  تقریبـــا همین روزهـــا بـــود 

انســـان های  یک ســـری  می دیدیـــم  می زدیـــم،  کانالـــی  هـــر  بـــه  و 

کت شـــلوار و خالصه یک عـــده جنتل من به  کراوات و  خوشـــتیپ با 

تمـــام معنـــا دارنـــد از جنبش ســـبز تعریـــف و تمجیـــد می کنند.

که تـــازه فهمیدیـــم این جنبـــش چقدر بین المللی شـــده  این شـــد 

و واقعـــًا اســـتعدادهایش در ایـــران در حال نابودی اســـت. بنابراین 

در زیـــر تعدادی از شـــعارهای این جنبش بین المللـــی را می آوریم و 

گنجینه ای داشـــتیم: ترجمـــه می کنیم تـــا جهانیان بداننـــد ما چه 

نترسید، نلرزید ما همه با هم هستیم
Don’t afraid don’t shaking, we’re all together

اوباما اوباما یا با اونا یا با ما)!(
Hey barack hey barack, or with us or with them

گر تقلب بشه، ایران قیامت می شه ا
If they deception us, we create Doomsday

دکتر برو دکتر
Hey doctor, please go to doctor

ک تویی، شـــور  ک تویـــی، پســـت تـــر از خـــا کـــور تویی، هاله آن خـــس و خاشـــا ک منممنـــم نور منم، عاشـــق رنجور منـــم، زور تویی  ک منـــم، مالک این خـــا You are dirt and dust, you are Vile more than Soil, I am salty I am Light, I am the Wretched lover, you are Force you are Blind, you are Gloria without Light, I am Brave بی نـــور تویـــی، دلیـــر بی بـــا
fearless I am owner of this land

ابطال انتخابات، پایان اعتراضات
Revocation of election  end of Protests is

که اینجا نبود گه تقلب نبود، ملت  ا
If that was not Fraud, people wasn’t her

ّ نشونم بده
Please show me the twenty for million vote nowبیست و چهار میلیونو، یاال

The final achievement is freedom and democracy پیروزی نهایی، دموکراسی آزادی

گه بمیرم، رأیمو پس می گیرم حتی ا
 Even I die, I give back may vote

They robbed us vote and they are laughing us رأی ما رو دزدیدن، دارن باهاش پز می دن

ستاره دانشجو، مدال افتخاره
”Star of student is “medal of honor2

Moosavi, if you came or not, you are our presidentHeyموسوی بیایی نیایی، رئیس جمهور مایی

کنی خائنی Hey hashemi, Hey hashemi… if you Silence, you are Traitorهاشمی هاشمی، سکوت 

وقتی شعارهای جنبش سبز جهانی می شود
 Don’t afraid   don’t shaking
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فاطمه سادات محمودیان
کلبه جنگلی عباس کیارستمی � کلبه با برگ های رونده پوشـــانده شده و سبز می نماید. پسر جوان با صدای شکستن هیزم از خواب برخاسته و از  کـــه روی پله اول کلبـــه آرام آرام حرکت بیرون می رود.  می کند، بی اعتنا رد شـــده و دوان دوان دور می شـــود. حلزون لحظه ای پســـرک از کنار حلزون ســـبز رنگی 

کـــه آرام و بی صدا پاییـــن می آید. و در آســـتانه ورود به پله سوم اســـت. رنگ سبزش در تاریکی شب رنگ چند ســـکانس بعد می بینیم حلزون تقریبًا به انتهای پله دوم رســـیده می ایســـتد و دوباره شـــروع به حرکت می کند.  کـــم تصویر فوکوس شـــده و حجم در انتهـــای فیلـــم حجم ســـبز رنگـــی روی بـــرگ زرد درخـــت تبریزی که صـــدای هیزم شـــکن در دوردســـت ها هنوز به گوش می رســـد. باختـــه و بیشـــتر به شـــبهی می مانـــد  که ســـبز رنگ قابل تشـــخیص می گردد و حلزون در قـــاب تصویر به وضوح بـــر زمین افتـــاده دیده می شـــود. کم  که حلـــزون زیر پای پســـرک  کلبه جنگلی می رود له می شـــود و روی برگ زرد نمایـــان می شـــود. اما دیـــری نمی گذرد  کـــه بی امان به تنـــه درختان نـــوک می کوبنـــد، می دهد. رنـــگ پخش می شـــود. صـــدای هیزم شـــکن جای خـــود را بـــه صدای دوان دوان بـــه ســـمت  دارکوب هـــا 

اصغر فرهادی �

کشـــور شـــلوغ اســـت. دو طرف درگیر هر  خیابان فاطمی، جلوی وزارت 

کدام یک طرف خیابان شـــعار می دهند. مردی با دســـتبند سبز وسط 

خیابان ایســـتاده اســـت. هی می چرخـــد و به دو طرف نـــگاه می کند. با 

خـــودش می گویـــد خدا یعنی کی درســـت میگه، حق بـــا کیه، حقیقت 

چیـــه؟ آیا اینجا هم حقیقت نســـبیه؟ چقـــدر من باید تـــوی همه چیز 
کنم... شک 

گـــردن او و می گوید: پدرســـوخته  گهـــان یـــک نفر محکم می زنـــد پس  نا

بهـــت اســـکار ندادیم که دیگه اینجا هم شـــک کنی، واســـه مـــا هم افه 

روشـــنفکری و شـــک و حقیقـــت میای؟ گمشـــو بیا اینور قاطی ســـبزها 
ببینم!

کادمی اسکار بود! طرف، رییس آ

بهرام بیضایی �

کـــه بـــه دوربین خیـــره شـــده آغاز  فیلـــم بـــا نمای بســـته چهـــره اصالن 

گونـــه راســـت صورتـــش خـــود نمایـــی  می شـــود. رد زخـــم چاقـــو روی 

می کند. اصالن بدون اینکه نگاهـــش را از دوربین بگیرد از روی صندلی 

بلنـــد شـــده و اورکـــت آمریکایی ســـبز رنگش را بـــه تن می کنـــد. صدای 

اگر این ها می خواستند درباره فتنه فیلم بسازند

حلزون در مه!
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شـــعار و همهمه شـــنیده می شـــود. اصالن به طرف در خروجی می رود 
و قبـــل از خارج شـــدن برای آخرین بـــار نگاهی به دوربیـــن انداخته زیر 
لـــب چیزی زمزمـــه می کنـــد و خارج می شـــود. صـــدای جیغ و فریـــاد از 
خیابان شـــنیده می شود. چند دقیقه بعد اصالن ســـراپا خون آلود وارد 
اتاق می شـــود. زخم گونه راســـت اصالن ســـر باز کرده و آنقدر خون آمده 
کرده.  کـــه حتی تا آســـتر اورکـــت آمریکایی ســـبز رنگ اصـــالن هم نفـــوذ 
اصـــالن دســـتش را روی زخم می گذارد و به دســـتان خون آلودش خیره 
می شـــود و دیوانـــه وار شـــروع به خندیـــدن می کند. ســـپس برمی خیزد 
و هـــی دســـتش را به خون آغشـــته می کنـــد و هی روی دیوار می کشـــد و 
بی وقفه می خنـــدد. خون همه جـــای خانه را پر می کنـــد. دیگر چیزی 
قابل تفکیک و تشـــخیص نیســـت. ما می مانیم و نعره هـــای اصالن که 

در اتـــاق می پیچـــد و خون خـــون خون...

فریدون جیرانی �
که به  تشـــخیص چهره های افراد ســـبز پوش با ماسک های ســـفیدی 
صورت بســـته اند و یا شـــال ها و نوار های ســـبزی که دور سر و صورتشان 
پیچیده اند مشـــکل می نماید. چند نفری یکی از مامورین را دوره کرده 
و وادار بـــه تســـلیم کرده اند. مامور، ســـعید اســـت که تنها دومـــاه مانده 
تا ســـربازی اش تمام شـــود. ســـبز پوشـــان شـــروع به کتک زدن ســـعید 
می کننـــد. جمعیت تماشـــا چی، با شـــعار دادن و هو کردن ســـعی دارن 
گهان از میان  آن ها را برای ضرب و شـــتم بیشتر مامور تهییج کنند که نا
فریاد هـــای جمعیت صـــدای نـــازک دختری جوان شـــنیده می شـــود. 
او ماندانا اســـت. دانشـــجوی ســـال آخر ادبیات زبان انگلیســـی. ماندانا 
کنار زده و به وســـط معرکه می آید. ضاربین ســـعید با حیرت  جمعیت را 
به ماندانا که نزدیکشـــان می شـــود نگاه می کنند. ماندانـــا جلو می رودو 
دســـتمال حریر ســـفید رنگش که گوشـــه آن حرف M گلدوزی شده را از 
ک می کند. سکوت  جیبش در آورده و خون گوشـــه لب های ســـعید را پا
گرفته و هـــر از گاهی صدای باال کشـــیدن دماغ کســـانی  همـــه جـــا را فرا

گرفتـــه و گریه می کنند.  می آیـــد که تحت تاثیـــر قرار 
در ادامه فیلم شـــاهد عمیق تر شـــدن روابط ماندانا و سعید هستیم که 

ســـر انجام به ازدواج منجر می شود. 

تهمینه میالنی �
 »بمانـــی« بـــه زور خـــودش را از زیـــر لگد های ســـیروس بـــرادر ناتنی اش 
که قفل می کند  بیرون می کشـــد و به اتاق زیر شـــیروانی می گریـــزد. در را 
آهی جانســـوز می کشـــد و قطرات اشـــک بی امان بر صورتـــش می ریزند. 
ک ســـر می دهد.  بمانی خودش را روی زمین   رها می کند و ناله ای دردنا
هنـــوز جای کتک های شـــهرام )دیگر بـــرادر ناتنی اش( خوب نشـــده که 
زخم های تازه ای بر بدن نحیف و مظلومش می نشـــیند. شـــدت درد و 
غصه او را به خواب عمیقی می کشـــاند. خـــواب مادرش را می بیند که با 

کرده او را در آغوش می کشـــد.  کبـــود و ورم  صورتی 
ســـاعت ها گذشـــته و بمانی پلک های خســـته اش را که خـــون روی آن 
خشـــک شـــده با آرامی باز می کنـــد. آرزو می کـــرد کاش این خـــواب برای 
او تبدیـــل به مرگی ابدی می شـــد. شـــاید بتواند کتک هـــای گاه و بی گاه 
کنـــد امـــا نگاه های هـــرزه بقال و ســـبزی  شـــهرام و ســـیروس را تحمـــل 
فـــروش و راننـــده و نانـــوا و.... او را راحت نخواهند گذاشـــت. تن رنجور و 
خسته اش را به ســـختی به در خانه می رساند و از خانه خارج می شود. 
به خیابان که می رســـد جمعیت ســـبز پوشـــی از زنـــان را می بیند که به 
طرفش می آیند. احســـاس می کند دریچه ای از خوشـــبختی به سویش 
گشـــوده شـــده و این زنان نویدگر آزادی اویند )البته دقیقا معلوم نیست 

از کجـــا این هـــا را می فهمد ولـــی کال چون خیلی رنج کشـــیده همه چیز 
را خـــوب می فهمد(. روحی تازه به جانش دمیده می شـــود. به ســـرعت 
گلدارش را از ســـر می اندازد و به ســـوی جمعیت می دود. در طول  چادر 
مسیر دویدنش به طور معجزه آســـایی زخم هایش التیام می یابند و به 
ســـبز پوشـــان ملحق می شـــود و همه یک صدا فریاد می زنند: رای ما رو 

دزدیدن دارن باهـــاش پز می دن! 

رخشان بنی اعتماد �
که باال  مثل همیشـــه پاش روی پدال بود و چشـــمش به سوزن چرخی 
و پاییـــن می رفـــت، اما فکر و حواســـش پیش خواهر و بـــرادر کوچیکش 
بود که حتما االن ســـر چهار راه مشـــغول کار بودن. یاد دســـتای یخ زده 
گاه اشـــک تو چشـــمش جمع  که می افتـــاد ناخود آ کبود شـــده نـــگار  و 
کشـــیده بود و همین مانع  می شـــد. اشـــک پرده ای جلوی چشـــمش 
کارگرهای خیـــاط خونه به  دیـــد ندا شـــد و.... با صدای جیـــغ ندا بقیه 
کردن تا دســـتش رو از زیر چرخ دربیارن. یکی  ســـمتش اومدن و کمک 
از زن ها تکه پارچه ســـبزی رو از ســـبد پارچه ها بیرون کشـــید و انگشـــت 

زخمی ندا رو باهاش بســـت. 
که زود تر از همیشـــه دنبالشـــون اومده به  نگار و نوید وقتی ندا رو دیدن 
ســـمتش رفتن و با تعجب به انگشـــت ندا که پارچه سبزی ازش آویزون 
کرد، نگار  بـــود نگاه کردن. وقتی ندا با ناراحتی ماجرا رو براشـــون تعریف 
کرد  ک  گونه های ندا رو پا بلند شـــد و با دستای کوچیکش اشـــک روی 
و بـــرای اینکه نـــگار رو از ناراحتی دربیـــاره یک تکه از پارچه ســـبز آویزون 
کار نگار،  کرد و دور همون انگشـــت خودش بســـت. با این  شـــده رو پاره 
گرفـــت. نوید هم یک تکه بـــرای خودش جدا  نـــدا بی اختیار خنده ش 
کرد و دور انگشـــتش بســـت و حاال هر ســـه تاشـــون به نوارهای سبز دور 
انگشتشـــون نـــگاه می کـــردن و می خندیـــدن. به مـــرور این براشـــون یه 
گوشـــه شـــهر رو نگاه می کردی بچه های  نشـــونه شد؛ نشـــونه امید. هر 

که با نوار ســـبز دور انگشتشـــون یـــاد آور ندا بودن.  کار رو می دیدی 

مسعود کیمیایی �
کتـــش رو روی شـــونه ش جـــا بـــه جا می کنـــه جوری که ســـرخی  ســـاالر 
خـــون روی پیرهن ســـفیدش رو بپوشـــونه. چهره مظلوم ایـــران )دختر 
که بـــه خاطرش  مـــورد عالقـــه ش( بـــه نظرش میـــاد. همـــون دختـــری 

دســـت بـــه ایـــن دزدی زده بود و تـــوی درگیـــری چاقو خـــورده بود. 
کـــم رمقـــش رو مـــی بـــره و رنـــگ صورتـــش پریده تر  کـــم  خـــون ریـــزی، 
که  که می رســـه جمعیت ســـبز پـــوش رو می بینه  می شـــه. به میـــدون 
دارن بـــه ســـمت غـــرب حرکت می کنـــن. یه نفـــر از تو جمعیـــت متوجه 
که به ســـمت ساالر می دوه  وضعیت آشـــفته ساالر می شه وهمین طور 

فریـــاد می کشـــه: اون زخمیـــه! داره ازش خـــون می ره! 
با فریاد مرد جمعیت نگاهشـــون به سمت ساالر می چرخه و همگی به 
ســـمتش میان. ساالر روی پله های مغازه ســـبزی فروش می ره و شروع 
کـــردن و در مـــورد جوون مـــردی و پهلوونی حرف  می کنه به ســـخنرانی 
زدن. در مـــورد عشـــقش به ایران و اینکه به خاطر ثابت کردن عشـــقش 
بـــه ایران حتی دســـت بـــه دزدی هـــم زده. در تمام مدت ســـخنرانیش 
مـــردم براش دســـت می زنـــن. ســـاالر بی حـــال و بی رمق می شـــه و آروم 

می بنده.  چشماشو 
حاال ســـاالر روی دســـتای جمعیت ســـبز پـــوش قرار گرفتـــه و همه یک 

صـــدا زمزمـــه می کنن: یار دبســـتانی مـــن... با منو همـــراه منی...
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علی محمد حسینیان

)کنســـرت در وســـط خیاباِن به آتش کشیده شـــده برگزار می شـــود. یک 
اتوبوِس  ســـوخته را چپ کرده اند و شـــده ســـن. خواننده مـــی رود روی 
ســـن و روبـــرو جمعیت می خواند. همه مردم که دســـت در دســـت هم 
-بـــه صورت یکـــی در میان همجنس- ایســـتاده اند شـــروع میکنند به 

همخوانی بـــا خواننده: (
یـــاور فتنه گر من)اشـــاره می کند بـــه یکی از فتانه های جمـــع، فتانه هم 
می خواهـــد بپـــرد بغل خواننده ولی دســـتانش در دســـت بغل دســـتی 
یاورش اســـت و مجبوری به همان بغل دســـتی اش دلخوش می کند.(
گفتن ایـــن جمله بغـــل دســـتی لبخندی  بـــا مـــن و همـــکار همیم)بـــا 
بـــه ضمیمه چشـــمکی بـــه او میزنـــد و فتانـــه با "ایـــش"ی خطـــر را دفع 

می کننـــد.(
گریه می افتند.  فحش همه بر ســـر ما)خواننده بغض میکند. همـــه به 

گاه همان بغل دســـتی را بغل می کند.( فتانه ناخودآ
 ننـــگ مـــن  و عـــار همیـــم )یـــک دونـــه محکـــم توی ســـر بغل دســـتی 

می زنـــد.(
هک شـــده اســـم من و تو)حـــرف "هــ" را چنان غلیـــظ می گویند که بوی 
گین می شـــود و بغل دستی، دسِت فتانه  گند دهان فتانه در فضا عطرآ

را رهـــا می کند و این بـــار او" ایش" می گوید.( 
گرا)همه بـــه هم طـــوری نگاه  گـــروه فتنـــه   تـــو 
کـــه نمی داننـــد االن دارنـــد از هـــم  می کننـــد 
تعریـــف می کننـــد یـــا فتنه گـــر فحـــش اســـت.(

آشوب و بلوا و ســـتم)دوباره بغض همه می ترکد  
و بـــرای تســـکین قلب خـــود چندتا ســـطل 

آشـــغال آتـــش می زنند.(
 مونـــده تو پرونـــده ی ما)همه به عنوان تأســـف 

سرشـــان را تـــکان می دهند.(
مثـــل مـــن  و تو باید ایـــن )امید و اشـــتیاق به فضـــا برمی گـــردد انگار که 

همه رســـالتی ســـنگین دارند، جدی می شـــوند.(
 فتنه رو اعالم بکنه)برای اعالم، درجا چندتا ســـطل و موتور و اتوبوس و 

بانک و بســـیجی را آتش می زنند.(
کـــی می تونه جز من و تو)همـــه دوباره به هم نگاه می کننـــد. فتانه دارد 
دربـــه در دنبال بغل دســـتی می گـــردد و می گوید لعنت بـــر دهانی که بی 

شود.( باز  موقع 
کشـــورو بد نـــام بکنه)شـــرط می بندم اعصابتـــون از ایـــن همه مطلب   
داخـــل پرانتـــز داغون شـــده. اومدید شـــعر بخونید قصـــه لیلی مجنون 
تحویلتون دادیم. ضمن معذرت خواهی، توجهتون رو به بی پرانتزش 

میکنم.( جلب 

یاور فتنه گر من
 با من و همکار همیم

فحش همه بر سر ما
 ننِگ هم وعاِر همیم

هک شده اسم من و تو
تو گروه فتنه گرا

آشوب و بلوا و ستم
 مونده تو پرونده ی ما
مثل من  و تو باید این

 فتنه رو اعالم بکنه
کی میتونه جز من و تو

 کشورو بد نام بکنه

کنسرت ماه: 
هم فتنه ای
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1- 101راه برای خودبیشتربینی.
نصب

دسته بندی:  روانشناسی فتنه
نصب شده: خیلی زیاد )علی الظاهر دوتا(

نسخه: 55231
حجم: به اندازه یک بادکنک صدمتری

در ایـــن برنامه با ارئه راه های مختلف شـــما یاد می گیرید که چطـــور خود را زیاد توضیح
گر اقلیت هم باشـــید خودتان را بیشـــترین آرا  ایـــن برنامـــه اعتمـــاد بـــه نفســـتان را طـــوری می چســـباند به ســـقف که فقط بدانید.  خودتـــان را آدم حســـاب کنید و ا

کنید. حســـاب 

امکانات برنامه:
قابلیت کپی هم حزبی ها تا بی نهایت

قابلیت دیلیت حزب مقابل

دسترسی ها:
دسترسی داخلی به هم حزبی ها. 

قابلیت اتصال به رهبران فتنه

2-جواب ساز خودکار
نصب

دسته بندی: ضروریات
نصب شده: خیلی ها )اسم ببرم؟بگم؟ بگم؟(

نسخه: هر چی تو بگی دوتا بیشتر
حجم: بی نهایت. چون جواب ها ته ندارد

گندکاری هاتان جـــواب قابل قبولی ندارید ایـــن برنامه را به توضیح گر شـــما هم برای  ا
کاربر این قابلیـــت را می دهد شما پیشنهاد می کنیم.  گنـــدی که می زنـــد جوابی جوابســـاز دیجیتال بـــا هزار جواب در آســـتین، به  کند. کـــه بـــدون قبول کوچکترین مســـئولیتی بـــرای هر  که جای طلبـــکار و بدهـــکار را عوض  داشـــته باشـــد طوری 

امکانات برنامه:
آپدیت روزانه با جواب های به روز

ارائه حق دائم برای طلبکاری به کاربر
دارای قابلیت کپی پیست ایراد رقیب به خودش

دسترسی ها
قابلیت اتصال به اون ور آب برای انواع زیرآبی ها. 

برقراری ارتباط با هر کســـی که یک جوابی برای خرابکاری شـــما داشـــته باشد برقراری ارتباط با تمام زبان درازها
گرایشـــی. با هر عقیده  و 

وید( وش انواع نرم افزارهای اندر آزار )فر

قبل از انتخابات این برنامه ها را نصب کنید!

3- طرفداریاب

نصب

دسته بندی:  انتخابای ارتباطی
نصب شده: به تعداد دشمنان و بی طرف ها

نسخه: 31 بعد از 31سال از انقالب
حجم: چندتا گیگ

توضیح
کـــه می خواهد هر جوری که شـــده  ابـــزاری ضـــروری بـــرای هر کاندیدی 
رأی بیاورد میخواهد همه پســـند که چه عرض کنم، دوســـت و دشمن 

کنند. پسند صحبت 
کســـی آن ها را پیرو خود  با ایـــن برنامه می توانید با پیروی از هر کس و نا
گر 1000درجه با شـــما و آرمان هایتان اختالف داشته باشد.  کنید. حتی ا

امکانات برنامه:
افزایش فالوئر و طرفدار به هر جان کندن و با هر زبانی که شده.

قابلیت قبول تمام شرایط طرفداران
قابلیت تغییر مسیر 180 درجه ای به محض دیدن طرفدار جدید

قابلیت  Delete دشمن ها و دوست ها
کـــردن طرفداران از پشـــت کردن  قابلیـــت انجـــام هر کاری برای بیشـــتر 
کردن  کردن حـــوض و خفه  گرفته تا خالـــی  بـــه رهبر و انقـــالب مخملی 

پیرزن.

دسترسی ها
قابلیت اتصال به دوست و دشمن

کـــه با یک چیـــزی از دولـــت یا حکومت  کجایی  امـــکان اتصـــال با هـــر نا
مخالف اســـت.

4-آموزش قانون گزینشی

نصب

دسته بندی:  آموزش های مفید
نصب شده: خیلی ها

نسخه: 1
حجم: به تعداد تبصره های مورد نیاز
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توضیح

کـــه می خواهند قانـــون را آن طور که  یک برنامه آموزشـــی برای کســـانی 

دوســـت دارند و آن طور که به نفعشـــان هست یاد بگیرند. قوانین مورد 

که  که به آن نیـــاز دارید یاد بگیرید و درســـت زمانی  نیاز درســـت موقعی 

گاهتان هم  بـــه ضررتـــان شـــد از ذهن که هیـــچ، اصـــاًل از ضمیـــر ناخودآ
کنید.  ک  پا

امکانات برنامه:

قابلیت دسته بندی در دو گروه به درد بخور و به درک برو. 
اعالم تاریخ مصرف و تاریخ انقضای قوانین

Delete خودکار قوانین بعد از رسیدن به تاریخ انقضا

دسترسی ها

قابلیت اتصال به قوانین هر کجا، آنجا که به درد می خورد.

حذف اتصال همان قوانین به هر کجا، آنجا که به دردتان نمی خورد.

5- آموزش زبان دشمن شاد کن.

نصب
دسته بندی: زبان روز

نصب شده: 35
نسخه: به روز

حجم: خیلی کم

توضیح

برنامـــه ای مفیـــد برای یادگیـــری زبان مفید دنیـــا. زبانی که به ســـادگی 

شـــما را  از ایـــن رو بـــه آن رو می کنـــد. آمـــوزش صوتی تلفظ دقیـــق زبان 
توسط شـــخص دشمن 

امکانات برنامه:
تغییر یا حذف تمام حرف هایی که تا حاال زده ایم .

کـــردن زبان مشـــترک با کســـانی که هیچ چیز مشـــترکی  قابلیـــت پیـــدا 
ندارید.

دسترسی ها
دسترسی به تمام نقاط سیاه جهان

قابلیت اتصال به تمام آنتن های موساد و سیا و ام آی سیکس

6- آموزش ریاضی خیلی خیلی خیلی خیلی سبز

نصب
دسته بندی: درسی

نصب شده: به تعداد با سوادها
نسخه: اول ابتدایی

حجم: 1کیلو

توضیح
در این برنامه با شـــکلی جدید از ریاضی آشنا می شوید و تعاریفی جدید 
و جالـــب از اعـــداد بـــه دســـت می آورید و با آموشـــی جدید در شـــناخت 

که چگونـــه 13 بزرگ تر از 24 می شـــود. اعداد یـــاد می گیرید 

امکانات برنامه:
که به عقـــل هیچ نابغـــه ای نمی توان  قابلیت محاســـبات پیچیـــده ای 

کرد. محاسبه 
قابلیت تغییر و آپدیت قواعد ریاضی بنابر مشی سیاسی.

دسترسی ها
گرفتن داخل  قابلیت اتصـــال به تمام ریاضی دانان بزرگ جهت تشـــنج 

قبر

8- هواشناسی سیاسی

نصب

دسته بندی: هوادارها
نصب شده: 1000000000000000000000000000000000000000

نسخه: 37درجه
حجم:00000000000000000000000000000000000000000)باد خالیست(

توضیح
هواشناسی سیاســـی نرم افزاری است که با استفاده از روش های دقیق 
مســـیر باد را در کشور تشـــخیص داده و راه درست را به سیاسیون نشان 
می دهد و  ابزاری اســـت ضروری برای به روز رســـانی سیســـتم سیاســـی 

آقایون و آقازاده ها تا بهتر هوای خودشـــان را داشـــته باشند.
برنـــده رتبـــه اول از حزب بـــاد ایـــران. در دوبخش پدرســـوخته بازی ها و 

بـــزن و در رو.
 

امکانات برنامه:
کـــه می خواهنـــد تغییر رنگ  پشـــتیبانی از  تمام مســـئولین روســـیاهی 

دهند. 
نمایش مسیر باد در نقاط مختلف به صورت ساعتی و لحظه ای 

نمایـــش گزارش هواشناســـی در 10ســـال گذشـــته و همچنین 60 ســـال 
گاه ســـازی اندروید. آینـــده  در بخـــش آ

ارســـال پیامـــک هشـــدار در مواقـــع پـــس بـــودن هـــوا بـــرای در رفتـــن یا 
چرخـــش صد و هشـــتاد درجه ای و حتی ســـیصد و شـــصت درجه ای. 

استفاده از جی پی اس برای یافتن مکان یابی. 

دسترسی ها
پیدا کردن اولین راه در رو.

کلـــی و مســـیر رودخانه هـــا و اندازه گیری ســـرعت هر  ورود بـــه جوهـــای 
رودخانه ای

دسترسی دائم به پست های کلیدی کشور.
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ابوالفضل اقبالی

کتاب های درســـی دبیرســـتان خوانده ایم  که همـــه مـــا در  همانطـــور 
کـــه از ترکیب دو واژه  »دموکراســـی«)Democracy( واژه ای التین اســـت 
»دمـــو« بـــه معنای مردم و »کراســـی« بـــه معنای ســـاالری یا حکومت 
تشـــکیل شـــده اســـت و ســـر جمع یک چیزی می شـــود تـــو مایه های 
کال هـــم حـــرف حســـاب  »مـــردم ســـاالری« و از ایـــن جـــور مســـائل! 
کـــه مـــردم بایســـتی  طرفـــداران ایـــن مکتـــب و ســـفره)!( ایـــن اســـت 
کنـــد! البته این  حکومـــت کنند و کســـی حق نـــدارد بر مردم حکومت 
ادعـــا جای چـــک و لگد بســـیار دارد، اما فعـــاًل ما قصـــد نداریم چیزی 

الی چـــرخ ایـــن واژه بگذاریـــم! لـــذا با ادامـــه بحث همراه باشـــید!
اخیـــرا یـــک مکتب)یا همـــان ســـفره( علمی-سیاســـی تحـــت عنوان 
کراســـی« در کشـــور ما ایجاد)پهن( شـــده اســـت که این اصطالح  »ِدما
کلمـــه »ِد« ؛ »مـــا« و »کراســـی«  یـــک واژه التیـــن و متشـــکل از ســـه 
که در فرهنگ داش مشـــتی ها بســـیار پرکاربرد  کلمـــه »ِد«  می باشـــد. 
کاماًل روشـــن اما غیرقابل بیـــان دارد! بـــرای فهم بهتر  اســـت معنایـــی 
کاربردی مشـــاهده  کلمه بایســـتی آن را در چنـــد جمله  معنـــای ایـــن 

کـــرد، ماننـــد: » ِد مگه با تو نیســـتم؟!« یـــا »ِد بجنب دیگـــه!« و... 
کید و تهدید و  یعنی یک جورهای حرف تنبیـــه و تا

تسخیر و تســـلیم و... همه با هم است.
متوجـــه  احتمـــااًل  کـــه  حـــاال 

در  »ِد«  کلمـــه  معنـــای 
کراســـی«  »ِدما واژه 

بایـــد  شـــده اید 

کراسی! دموکراسی یا ِدما
که بـــه معنـــای ما یا  کلمـــه »مـــا« نیـــز طبیعتـــًا واضـــح اســـت  بدانیـــد 

همـــان ضمیـــر متکلـــم مع الغیـــر می باشـــد. یعنـــی دقیقـــًا خود مـــا! و 

کلی معنای  که قبـــاًل توضیح داده شـــد. به طـــور  کلمـــه »کراســـی« هم 

کـــه »ِد مگـــه نمـــی گم ما  کاربـــردی و ســـاده ایـــن عبـــارت ایـــن اســـت 

مایه هـــا! همیـــن  تـــو  چیـــزی  یـــا  ســـاالریم؟!!« 

که معنـــای اصیل و واقعـــی آن مکتب  پیـــروان این مکتـــب معتقدند 

کـــه همـــه به آن ارجـــاع می دهنـــد و خیلی هـــم مقدس و  دموکراســـی 

گـــر در فضای  کـــه مـــا می گوییـــم! یعنـــی ا مهـــم اســـت همیـــن اســـت 

سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و... مـــا ســـاالر بودیـــم و 

گر این طـــور نبود قطعًا  کـــه فبها المـــراد! ا کننده بود  نقـــش ما تعییـــن 

کشـــور رعایت نشـــده اســـت.  دموکراســـی هم در 

گـــر نـــام  کـــه ا در ســـال 88 نیـــز پیـــروان ایـــن مکتـــب معتقـــد بودنـــد 

کاندیـــدای آن ها از داخل صندوق بیرون آمد قطعًا دموکراســـی رعایت 

شـــده و جامـــه ریاســـت جمهوری فقـــط برازنـــده قامت رعنـــای داماد 

گـــر نام کس دیگـــری غیـــر از داماد آن هـــا از صندوق  آن هـــا اســـت! اما ا

کراســـی« لطمه  خارج شـــود به اصل اساســـی حقوق بشـــر یعنی »ِدما

خـــورده و همـــه با هـــم یک صدا فریـــاد می زنیـــم: رای ما رو پـــس بده!

26

94
اه 

ی م
- د

ه 
فتن

نز 
ه ط

نام
ژه 

وی



به تعدادی سندساز
جهت اثبات بی گناهی 

نیازمندیم.
باند م.ه و دوستان

تعدادی ورزشکار با قابلیت پرتاب دیسک و پرش از روی مانع 
موجود است با قابلیت ریختن در خیابان

تحویل در محل با ارسال رایگان
باشگاه ورزشی آریابالدینگ وطن

)در باشگاه به علت توزیع موارد نیروزای تقلبی پلمپ است،
از پنجره پشتی تشریف بیاورید(

آیا وقتتان پر است؟ به کارهای مهم تری باید بپردازید؟
تربیت فرزندان خود را به ما بسپارید ! آموزش اسکی در سد 

لتیان- تغذیه سالم با ساندویچ های کالج
آموزش نظافت شخصی به فرزندان در مرکز پول شویی 

بهینه سازانرژی و...
مهد کودک پسته های خندان

به چند عدد رئیس دانشگاه
برای وقف شدن نیازمندیم.

 نوسینده هالو برای امضا زیر 
یک بیانیه نیازمندیم
ستاد انتخاباتی چیز

به چند خانم اهل پیاده روی 
روزانه

جهت پوشیدن مانتو سبز 
نیازمندیم.

سنگ پای شما را خریداریم.
 ستاد تبلیغاتی 

هنر پیشهر خانم به تعداد الزم موجود است
برای سکانس های »به قتل رسیدن در خیابان«

 »سقط جنین«، »جیغ بنفش«
»حمله به ماموران انتظامی« و ...

آموزشگاه بازیگری یار دبیرستانی

کپی از اسناد  تعدادی 
گم شده است. کشوری  محرمانهٔ 
از یابنده تقاضا می شود به دفتر 

ریاست دانشگاه آزاد تحویل 
بدهد.

تعدادی راه نفوذ امن به 
گذاشته می شود مزایده 

شرکت آسفالت کاران گوش و 
حلق و بینی 

با مسئولیت محدود

رحیمه مهربان
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م.ر.سیخونکچی
که مشغول مطالعه سیاهه های او هستید، به حدی از نعمت  نگارنده ای 

که فرق شب و روز را می فهمد، توانایی  هوش و عقل بهره مند است 
گر یک روز یک هواپیما  تشخیص آفتامات پیکان از لوبیاپلو را دارد و ا

گفت:  ببیند، هرگز آن را با دست به مردم نشان نخواهد داد و نخواهد 
»اینجا رو ببینید... یه سطل ماست داره تو آسمون چهار نعل میره!«

گر بنـــده فیلم »پـــل چوبـــی« را بعنوان  کـــه ا گفتـــم تا عارض شـــوم  اینهـــا را 

گنگ  کـــور و  کـــر و  یـــک فیلـــم عاشـــقانه مـــد نظـــر قـــرار می دهم دالیلـــی جز 

که فیلم  کرده اند  کارگردان ایـــن فیلم بارها اعـــالم  بـــودن دارد. یعنـــی وقتی 

که ما هـــم حمل  مـــن یـــک »عاشـــقانه« اســـت و الغیـــر، درســـت آن اســـت 

کـــرده و بنا را بـــر همیـــن بگذاریم. طبیعتـــًا با این حســـاب همه  بـــر صحـــت 

انگ های سیاســـی بـــودن و ضد انقـــالب بـــودن و حامی فتنه بـــودن فیلم 

کلی زیر ســـوال رفتـــه و دیگـــر محلـــی از اعراب نـــدارد و همـــه اینها  هـــم بـــه 

که ممکن اســـت شـــما بـــه اندازه  یک مشـــت حرف مفت اســـت. اما از آنجا 

بنده متوجه عاشـــقانه بودن این فیلم نشـــده باشـــید ســـعی میکنم خیلی 

که ممکن اســـت  مختصـــر و مفیـــد وجـــوه عاشـــقانه بخشـــهایی از فیلـــم را 

رنگ و بوی سیاســـی بودن داشـــته باشـــد برای شـــما بشـــکافم. شـــما هم 

کنیـــد خواهید  گـــر بـــا همین عینک به ســـایر فیلمهـــای حامی فتنـــه نگاه  ا

که همه آنها عشـــاقانه، اجتماعی، تقنصادی و حتی ورزشـــی هســـتند  دید 
و حامـــی فتنه بودنشـــان فقط یک انـــگ ناجوانمردانه اســـت.

امیـــر و نازلی)با بـــازی بهـــرام رادان و هدیه تهرانی( دو دانشـــجوی اخراجی 

کـــه عشـــقی نافرجـــام داشـــته اند: این  در پـــی حـــوادث ســـال 78 هســـتند 

گنجانـــدن آن در فیلم صرفـــا به این دلیل  موضوع اصاًل سیاســـی نیســـت و 

گوشـــزد شـــود،  کـــه در ابتدای راه هســـتند  کبوتران عاشـــقی  که بـــه  اســـت 

فضاهـــای ملتهـــب سیاســـی و اجتماعـــی بـــه هیـــچ وجـــه زمـــان مناســـبی 

بـــرای آغـــاز یک رابطه عاشـــقانه پایدار نیســـت و بهتر اســـت عاشـــق شـــدن 

که وســـط دعوا و  تظاهرات عاشـــق نمی شـــود!را تـــا ایجـــاد آرامـــش به تعویـــق بیاندازند. اصـــال آدم عاقل 

که آینده روشـــن خود  امیر و شـــیرین)با بازی مهناز افشـــار( زوجی هســـتند 

کشـــور را دارنـــد تا بـــه نوبه خود  را بیـــرون از مرزهـــا دیـــده و قصـــد خـــروج از 

ســـهمی در فرار مغزها داشـــته باشـــند: ایـــن موضوع هم اصـــاًل طعنه ای به 

کشـــور نمی زنـــد. فیلمســـاز در اینجـــا تـــالش دارد ایـــن واقعیت را  وضعیـــت 

که یـــک زوج عاشـــق برای رســـیدن به خوشـــبختی و ســـاختن  کنـــد  تبیـــن 

که هســـت پـــای یکدیگر بایســـتند. و  یـــک زندگـــی پر از عشـــق باید تا هر جا 
این ایســـتادگی حـــد و مرز نـــدارد و جغرافیا نمی شناســـد.

صبوحی)بـــا بـــازی مهران مدیری( اســـتاد ســـابق دانشـــگاه شـــخصیتهای 

کـــرده و بصـــورت پـــاره وقت نیز به شـــغل  کـــه مهاجرت  اصلـــی فیلم اســـت 

لی مهاجران اشـــتغال دارد. او در جایـــی از فیلم می گوید »رفتن  شـــریف دال

که دلیل می خواهـــد«: مدیونید  کـــه دلیـــل نمی خواهد، این ماندن اســـت 

کنیـــد فیلمســـاز دارد ســـیاه نمایی می کنـــد! او فقط دوســـت دارد  گـــر فکر  ا

گاهی وقتها  بعنـــوان یک مشـــاور خانـــواده به زوجهای عاشـــق یادآور شـــود 

کند!در زندگـــی خـــود برعکـــس دنبـــال دلیـــل می گردنـــد و همیـــن نکتـــه ممکن  اســـت بنیان عشـــق آنهـــا را تهدید 

که به  ربیعی)بـــا بـــازی فرهـــاد اصالنـــی( یک ســـردار حکومتـــی چاق اســـت 

کننده ظاهر شـــده و عالوه بر ســـاختمان ســـازی، در  کافی مشـــمئز  انـــدازه 

آشـــپزی هم دســـت داشـــته و حتی در وقایع ســـال 88 هم یک پای تامین 

کلـــی می رفته اســـت: فیلمســـاز بـــدون اینکه حتی  امنیـــت بـــوده و َخـــَرش 

ذره ای قصـــد سیاســـی داشـــته باشـــد، در اینجـــا تمـــام تالش خـــود را برای 

نشـــان دادن تاثیـــر چند شـــغله بودن شـــوهر بر رابطه عاشـــقانه همســـران 
بـــکار بـــرده اســـت. البتـــه مـــا همســـر ســـردار را نمی بینیـــم امـــا می توانیـــم 
که روزها ســـاختمان می ســـازد، ظهرها مواظب اســـت  کســـی  حدس بزنیم 
که برنج شـــفته نشـــود، و عصرها مشـــغول تامین امنیت اســـت، دیگر وقتی 
بـــرای رســـیدگی به رابطه عاشـــقانه خود و همســـرش نداشـــته و بـــزودی با 

یک شکســـت عشـــقی مواجه خواهد شـــد.
کـــه در پـــروژه ســـاختمان ســـازی  کارگرانـــی  انتخابـــات ســـال 88 اســـت و 
ســـردار ربیعـــی مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند باالجبـــار بایـــد در رای گیری 
کوچکتریـــن قصد و  کـــه فیلمســـاز  کننـــد: هفـــت قـــرآن بـــه میـــان  شـــرکت 
غـــرض سیاســـی نـــدارد. او می خواهد رابطه هـــای عاشـــقانه ای را به تصویر 
کـــه افراد حـــال و حوصله شـــرکت  کـــه چنان دچار شکســـت شـــده  بکشـــد 
در بزرگتریـــن رخـــداد اجتماعی سیاســـی پیرامـــون خود را نداشـــته و باید 

کنند. توســـط دیگـــران انگیزه پیـــدا 
که از دوســـت  پـــدر امیر )بـــا بازی امیـــد روحانی( یک پدر ســـنتی اســـت 
پســـر داشـــتن دخترش ناراحت اســـت: ممکن اســـت ذهن هـــای بیمار 
وجـــود چنیـــن شـــخصیتی حـــال بهـــم زنـــی را نشـــانه قصـــد و غـــرض 
فیلمســـاز در جهـــت رواج اباحه گـــری و مخالفـــت بـــا نظـــارت والدیـــن 
که فیلمســـاز  کننـــد؛ اما واقعیت آن اســـت  بـــر روابـــط فرزندان تفســـیر 
بـــه ذهنـــم  جـــوان مـــا می خواهـــد بگویـــد... )خـــدا وکیلـــی چیـــزی 

) ! سید نر
کافه بـــا مدیریت دایـــی ناصر)بـــا بازی آتیال پســـیانی(  در فیلـــم یـــک 
گرفتـــه تـــا  کـــه پاتـــوق دانشـــجوهای معتـــرض –از 78  وجـــود دارد 
کتلت هایش معرکه اســـت، با دســـتور  کـــه  کافـــه  88- اســـت. ایـــن 
کار مواجـــه شـــده و از ســـرو شـــام  حکومـــت بـــا محدودیـــت زمـــان 
منـــع می شـــود: فیلمســـاز در این بخـــش از فیلم خود بـــه اهمیت 
گرم خانواده اشـــاره داشـــته  کانون  صـــرف وعده هـــای غذایـــی در 
گـــر غـــذا را بیـــرون از  کـــه ا و بـــه زوجهـــای عاشـــق انـــذار می دهـــد 
حتـــی  می شـــود؛  تهدیـــد  عاشـــقانه تان  زندگـــی  بخوریـــد  خانـــه 
کافه چی  کتلت بـــا خیارشـــور دبه ای باشـــد و یـــک  گـــر آن غـــذا  ا
خوشـــتیپ و روشـــنفکر و همســـو با جنبش اعتراضـــی مردم آن 
کتلـــت چه غذای  کرده اید  کنـــد! اصاًل آیا تـــا بحال فکـــر  را ســـرو 
که بـــرای طبخ  کدام غـــذا را ســـراغ دارید  عاشـــقانه ای اســـت؟ 
کنـــی، بعـــد بندازی  آن الزم باشـــد هـــی بـــا این دســـت نازش 
کوکـــو تـــا حـــدی با  روی آن دســـت نوازشـــش بدهـــی؟ شـــاید 
کـــه احتمااًل فیلمســـاز در ســـایر  کتلـــت قابل مقایســـه باشـــد 

کرد! آثـــار عاشـــقانه اش به آن شـــاره خواهـــد 
صبوحـــي در جایـــی خطـــاب بـــه امیـــر مي گویـــد »تـــو رو بـــه 
انداختـــن  دانشـــگاه  از  پیـــش  ســـال  ده  رویاهـــات  خاطـــر 
بیـــرون« یـــا در جایـــی بـــا اشـــاره بـــه انتخابـــات مي گویـــد 
»گیریـــم چندمـــاه بعد یـــه تغییراتـــی اون باال اتفـــاق بیفته 
که«: فیلمســـاز در اینجا بـــدون اینکه  چیـــزی فرق نکـــرده 
کوچکترین غرض و مرض سیاســـی داشـــته باشـــد تنها در 
که  صدد اســـت ماندگاری عشـــق را نشـــان دهد و بگوید 
که همیشـــه خواهد بود یک رابطه عاشـــقانه  آن چیـــزی 
اســـت و آمـــدن و رفتـــن دولتهـــا هیـــچ نقشـــی در ایـــن 
رابطه هـــا نخواهـــد داشـــت، پـــس خودت و عشـــقت رو 

لوطی! عشـــقه 
 *

کنید  امیـــدوارم همیـــن چند مـــورد بـــرای اینکه بـــاور 
اســـت  عاشـــقانه  فیلـــم  یـــک  صرفـــًا  چوبـــی«  »پـــل 
کنیـــد  گـــر نـــه می توانیـــد درخواســـت  کافـــی باشـــد. ا
تـــا دربـــاره ســـایر موقعیتهـــای فیلـــم مثـــل صحنـــه 
خواندن اســـامی اغتشاشـــگران 88 جلـــوی زندان، 
حضـــور عـــکاس هلنـــدی و دســـتگیری او و... هم 
کنـــم! توضیحـــات عاشـــقانه خود را برایتـــان ابـــراز 

کـــه مـــورد ظلـــم قـــرار  بنابرایـــن بایـــد از فیلمســـاز 
پیش داوری هـــای  بخاطـــر  فیلمـــش  و  گرفتـــه 
گرفـــت و با  مغرضانـــه یـــک فیلم سیاســـی لقـــب 
کـــران روبرو شـــد، پوزش  دشـــواری هایی بـــرای ا
بطلبیـــم و ضمن زیر ســـوال بردن ایـــن نگاه ها، 
اجـــازه  اینکـــه  بخاطـــر  فرهنگـــی  مدیریـــت  از 
می دهنـــد چنین فیلمهای عاشـــقانه ای تولید 

باشیم.  متشـــکر  شـــوند 

نگاهی به یک فیلم سینمایی صد درصد عاشقانه!

نقش کتلت در تحوالت 
زیرین اجتماعی سیاسی
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 1- خداوکیلـــی خیلـــی حرفه آدم وســـط ایـــن آتش و خون هنوز حواســـش 
بـــه زیبایی های طبیعت باشـــه، حواســـش به رنگ بندی باشـــه... چقدر 

روح لطیفـــی دارن جنبش ســـبزی ها.

چـــون حرکـــت ســـبز ملت ایـــران خیلـــی در راســـتای 
کـــردن بـــرش  منافـــع ملـــی بـــود اســـرائیلی ها ســـعی 

کـــور خونـــدن. دارن واســـه خودشـــون ولـــی 

بـــودن و داشـــتن  افتـــاده  گیـــر  اون ســـاختمون  تـــوی  آدم  تعـــداد  یـــه 
می ســـوختن، بچه هـــای جنبش می خواســـتن از دیوار برن نجاتشـــون 

! ن بد

ســـاده زیســـتی یعنـــی ایـــن. طرف حتی یـــه جانمـــاز هم نیـــاورده با 
ش د خو

متورســـیکلت  مـــال  تصادفـــات  تلفـــات  درصـــد   25 میگـــن 

که هر موتورســـیکلت چند  هســـت. تازه امســـال معلوم شـــد 

کرد  برابـــر یـــه خـــودرو آلودگی تولیـــد می کنـــه. جنبش ســـعی 

کنه. ایـــن رونـــد رو متوقـــف 

مصـــرف ســـاندیس ســـاخت داخـــل نمونـــه ای روشـــن از حمایت ســـبزها از 

تولیـــد ملـــی بـــود. ببینید چطـــور برای اســـتقبال از تولید ملی ســـر و دســـت 

جنبشـــی ها! می شـــکونن 

کافـــی بود تـــوی جنبش فقط پـــات رو از خطوط تعریف شـــده یه 
کنن! قـــدم بزاری اونـــور تا باهات برخـــورد 

توجیه التصاویر
محمدحسن یعقوب کوره پز

جنبـــش ســـبز خیلـــی مظلـــوم بـــود. هنوز هـــم هســـت! بعد از 6 ســـال 
که حتـــی افتخاراتش  هنـــوز نه تنها قـــدر جنبـــش رو مردم نمی دونـــن 
رو هـــم بـــر عکـــس معنـــی می کنـــن. بـــرای اینکـــه پایانـــی بدیم بـــر این 
کـــه بـــه  قضـــاوت اشـــتباه تاریخـــی، در ادامـــه برخـــی از تهمت هایـــی 
جنبش ســـبز زده شـــده رو با تصاویـــر توضیح می دیم تا متوجه بشـــید 
اینـــا نه تنها نقطه ضعف نیســـت، بلکه دلیلی اســـت بر عزت، شـــرف و 

بیشـــماری جنبش ســـبز!
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فرســـودگی ناوگان حمل و نقل عمومی همیشـــه جـــزو اعتراضات جنبش ســـبز بود. اینجا 

کردن. ج  یکیشـــو به صورت نمادیـــن از رده خار

یه سری از دوستان سبز نه فقط از جنبش بلکه از نیروهای سرکوبگر هم محافظت می کردن.

تماشـــای بعضـــی صحنه هـــای تخریـــب امـــوال عمومـــی برای 
کنن. بروبچ ســـبز ســـخت بـــود. طاقـــت نداشـــتن نـــگاه 

کـــه قـــدر بدونه؟!یـــه ســـری شـــخصیت های بلندپایـــه هـــم ســـعی می کـــردن اوضـــاع رو  کیه  کنـــن. ولـــی  کنتـــرل  بعضـــی صحنه هـــای تظاهـــرات یـــادآور روزهـــای خـــوش چهارشـــنبه ســـوری بـــود. 
کـــرده بـــود یـــه جنبـــش اصیـــل ایرانیه! جنبـــش ســـبز بارهـــا ثابت 

خانم هـــای عضو جنبش ســـبز رو ســـر آقاشـــون جا 
داشـــتن. شـــعار مردای جنبش ســـبز همیشه این 

کـــه اول خانوما! بوده 
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