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چند برش از صادرات انواع دموكراسی آنگلوساكسون به ایران

یک: این میزها وفا نداره
این آقای مصدق عین آدم های متمدن نشسته 
بود توی دفترش و س��رش توی کار خودش بود. 
همین ط��ور که داش��ت نامه های ت��وی کارتابل 
را پ��اراف می ک��رد، یکهو تیم ش��عبون جعفری 
-متخلص به بی مخ- پیدایش��ان شد و »می خوام 
برم تو آفتاف��ه/ چه جوری میری تو آفتافه«گویان 
)ر.ک. س��ریال »در چش��م ب��اد«( عی��ن زامبی 
ریختن��د توی دودم��ان دولت و به نخس��ت وزیر 
گفتند »ممدآقا ش��ما بفرما یه م��دت چنارهای 
خیابون ولیعصر احمدآباد مس��توفی رو آب بده، 
خودمون صدات می کنی��م«. مصدق بنده خدا بنا 
را بر حس��ن نیت گذاش��ت و رفت سراغ چنارها. 
چنارها اما بیخ جوب بودند و با سیس��تم آبیاری 
سرخود، اصال آبیاری با شلنگ الزم نداشتند. آن 
خدابیامرز هم هر چه نشست که بیایند دنبالش، 
نیامدند. در عوض، محمدرضا پهلوی متواری را از 
ایتالیا آوردند و بردند توی کاخ بابایش که مشغول 

و خوشحال باشد برای خودش.
مصدق مرحوم هی با خودش می گفت »خب 
م��ن چه هیزم تری به ش��ما فروخته بودم؟ اصال 
اینکه االن دقیقا نیمه شب است چه ربطی به سیا 
و بی بی سی دارد؟ شما مگر ۱۱۹ اید؟!« تا این که 

همان جا افتاد مرد.
علی رغم مرگ وی در بی ک��س و کاری، مزار 
شعبون بعنوان عامل میدانی کودتای سیا، سال ها 
در آمریکا میعادگاه عاش��قان و شاه دوستان است. 

یادش گرامی.

دو: استعفا میکنما!
از آنجا که در آبان۵۸ کالس های دانش��گاه ها 
ت��ق و لق بود، گروهی از دانش��جویان ریختند از 
در و دیوار سفارت آمریکا باال رفتند. که چی؟ که 
چرا آمریکا ش��اه آواره را پناه داده. هر چی آمریکا 
گفت: »بابا من پناه ندادم. خودش��ون عین اسب 
سرشون رو انداختن پایین اومدن تو«، دانشجویان 

سمیرا قره داغی

خداقوت پهلــوان]پنبه[
مذکور داغ بودند، توجه نمی کردند. البته زیاد هم 
یک طرفه به قاضی نرویم؛ هرچند آمریکا ش��اه را 
پذیرفته بود، اما اس��کان در یک اتاق متروکه در 
گوش��ه یک بیمارستان روانی، همچین پناه دادن 

هم محسوب نمی شود.
دانش��جویان هم که پر تابلو ب��ود می خواهند 
کالس ه��ای دانش��گاه را بپیچانند، هی س��وراخ 
سمبه های س��فارت را انگولک می کردند و هربار 
ی��ک س��ند خصوص��ی از همکاری ه��ای آمریکا 
و برخ��ی از اعض��ای دولت موق��ت و دیدارهای 
مخفی ش��ان گیر می آوردند. کار داشت بیخ پیدا 
می ک��رد که دولت گفت: »اصال ش��ما مگه درس 
و مش��ق ندارید؟ بی خیال نشید استعفا میکنما«، 
س��پس اس��تعفا کرد و رفت. اما زمانی که دولت 
موقت مش��غول ارش��اد انقالب و دانشجویان بود، 
آمریکا نیز خیلی نرم و یواش اموال و حساب های 

ایران را در آمریکا مسدود کرد.
ای��ن گروگانگی��ری بیش از یک س��ال طول 
کشید ولی بعد ها با پرداخت نفری چهارمیلیون 
و چهارصدهزار دالر)البد فکر می کنید دس��تم 
خ��ورده و صفرهای��ش را اضافی گذاش��ته ام؟!( 
از مح��ل همان اموال بلوکه ش��ده ب��ه هر نفر 
از گروگان ه��ا، ت��الش ش��د تا هم از دل ش��ان 
دربیاید و ه��م از خدمات غیربراندازانه  پیش از 
گروگانگیری شان تقدیر ناچیزی صورت بگیرد.

سه: ویلون خارج
مستحضرید که جان شهروندان برای آمریکا از 
نان شب محترم تر است )ر.ک. آمار کشته شدگان 
جن��گ بیخود و بی جهت ویتنام(. به همین دلیل 
و کم��ی هم به خاط��ر کاغذپاره ه��ای ناچیِز توی 
س��فارت، از هر سوراخی در سیستم دفاعی ایران 
برای ورود و کودتا نهایت استفاده به عمل می آمد.
سوراخ اول با بلند شدن توفان شن در صحرای 
طبس، ک��م مانده بود زبان��م الل زبانم الل، فاق 
ش��لوار فرماندهان عملیات را م��ورد عنایت قرار 

ده��د که البته با هش��یاری نیروهای آمریکایی و 
مدیریت صحیح بحران، نامبردگان موفق ش��دند 
گروگان ه��ای س��فارت را به خدا س��پرده و جان 

خودشان را بردارند و کمی در بروند.
شما یک لحظه خودتان را جای شاپور بختیار 
بگذارید. ط��رف تا دیروز توی تلویزیون داش��ت 
»خیلی ام همه چی خوب��ه« تحویل ملت می داد. 
بع��د اما مجبور ش��ده جمع کند ب��رود ویلون و 
سیلون پاریس بشود. فشار غربت و نچسبی مردم 
فرانس��ه و اخالق خشک ش��ان، باعث شد دومین 
س��وراخ دفاعی نیز شناسایی شده و چندماه پس 
از ماجرای طبس، یک کودتای هیجان انگیز دیگر 
کلید بخورد. طبق معمول، باز هم اسپانسر پروژه 
سازمان س��یا بود. این عملیات با توبه بدموقع دو 
تن از مجریانش، در نطفه نفله ش��د اما اس��ناد و 
نقشه هایش را نگه داشتند تا بعدا ببینند در حمله 

رژیم بعث به ایران، به چه دردشان می خورد.

چهار: شیرجه مختلط در آب های آزاد
هرچن��د آدم »کله خ��ر« زن و بچه را زودتر از 
موع��د پیر می کند، اما در مناس��بات بین المللی، 
اب��زاری مهم برای صدور دموکراس��ی محس��وب 
می ش��ود. این گونه ب��ود که پس از جلس��ه ای با 
برژینس��کی در اردن، صدام شیر شده و راه افتاد 
که س��ه روزه تهران باشد. چون رسیدن به تهران 
کمی طول کش��ید )حدود هش��ت سال(، آمریکا 
»من بمیرم تو بمیری« را کنار گذاشت و با حمله 
به س��کوهای نفتی علنا وارد فاز دعوای حضوری 
ش��د. ماجرای حمله ناو وینس��نس به هواپیمای 
مسافری البته حس��ابش جداست. گفته می شود 
اعطای امکان »ش��نای مختلط در آب های آزاد«، 
برای م��ردان و زنان و کودکان و ن��وزادان، دلیل 
اصل��ی حمله بوده. به همین خاطر با یک نش��ان 
ش��جاعت از فرمانده عملیات تقدیر شایس��ته ای 

به عمل آمد.

پنج: چقدر »برهه حساس كنونی«؟
۱۸تی��ر ۷۸ نیز ب��ا کلید خوردن یک س��ری 
ج��ون،  »آخ  آمری��کا  مطبوعات��ی،  ماجراه��ای 
دعوا!«گویان، خودش را رس��اند تا نظر معترضین 
خیابانی را در مورد تغییر رژیم در ایران بپرس��د. 
اما تا بیاید بپرسد، ماجرا بدون براندازی تمام شده 

بود، کنف شد.
سپس در خرداد۸۸ که آقایان »میم. میم« و 
»میم. کاف« به روند انتخابات اعتراضات خفیفی 
داشتند، از جمعیت میلیونی هواداراْن صمیمانه 
دع��وت کردند بریزند توی خیابان تا ببینند این 
نظام حرف حسابش چیس��ت؟! شورای نگهبان 
که معلوم بود خیلی هول شده است، اعالم کرد: 
»عه عه عه مهندس! ش��ما که تحصیل کرده ای 
و نقاش��ی آبس��تره بلدی و همسرت لباس جین 

میپوش��ه، ش��ما چرا؟ بیا ده درص��د آرا رو 
واست بازشماری کردیم«. اما مهندس 

خیلی از موضع اقتدار برخورد کرد 
و گ��ول ای��ن صحنه آرایی ها را 

نخ��ورد. وی چیزی در حدود 
چهارصد پونصد بیانیه صادر 
کرد که نهایتا شورای عالی 
به خاط��ر  مل��ی  امنی��ت 
»اع��الم همبس��تگی ب��ا 
معارضان س��وری«، او را 
ت��وی خانه اش حصر کرد 
تا عالوه بر خوردن حرص 
ش��ب  دیکت��ه  ج��وِش  و 

هم خراب  پوستش  بچه ها، 
شود و موهایش هم در کمال 

ناباوری سفید گردد.
کلینت��ون  هی��الری  بعده��ا 

ضمن اش��اره به وقایع آن روزها، عین 
دکتره��ای توی فیلم ها که از ات��اق عمل بیرون 
می آین��د، گفت: »م��ا همه ت��الش خودمون رو 
کردیم«. چیزهایی هم در مورد پرونده هسته ای 

و ش��ورای امنی��ت گفت که کس��ی نفهمید چه 
می گوید و هم��ه فکر کردن��د دارد دنبال دندان 

مصنوعی اش می گردد.
از  مج��ددا دی م��اه ۹۶، م��وج جدی��دی 
ش��ورش های دموکراس��ی خواهانه ب��ه رهبری 
رض��ا ربع پهلوی)به چ��ی می خندید؟!(، و یک 
کانال تلگرامی ش��روع ش��د. متاس��فانه به علت 
زمان بندی نامناسب، و همزمانی جنبش مزبور 
با ایام حوالی نُه دی، هواداران نامبرده یادشان 
رف��ت اصال برای چی آمده بودند. یک دس��تی 
برای راهپیمایان نه دی تکان دادند و برگشتند 

زی��ر پت��و.

شش: مهمون داریم، چه گوریالیی!
- آقا داماد چی کاره ان؟

+ مهم��ون افتخ��اری نشس��ت های منافقین 
هستن. میرن میگن جمهوری اسالمی تروریسته، 

مریم چک شون رو می نویسه.
- اوووو چه مایه دار. آقا مبارکه.

بل��ه! واقع��ا هر س��اله مقام��ات آمریکایی در 
نشس��ت منافقین حاضر شده و پس از خندیدن 
ب��ه »جوراب رنگ پا در ناحی��ه تحتانی، علی رغم 
حجاب سفت در ناحیه فوقانِی« مجاهدین، قصه 

می گویند و برایش پول می گیرند.

هفت: دوران پس از شیردهی
مریم رجوی: عجیجم! حوصله م س��ررفته، تو 

پس به چه دردی می خوری؟ 
ترکی فیصل: پشتک بزنم برات؟

مری��م: ن��ه، موقع برعکس ش��دْن 
دشداش��ه ت میفته، سوژه رسانه ها 

می شی.
فیصل: ادای خر شِرک رو 

دربیارم؟
مریم: تکراریه. جدیدتر.

شیرم  می خوای  فیصل: 
رو بدوشی؟

مریم: چیزی ام گذاشتن 
بمونه؟

فیص��ل: خ��ب ی��ه تی��م 
جدید بس��تیم توی کپنهاگ. 
تجهیزات ش��ون از ای��ن خریدای 
جدیدمون��ه. بگ��م بریزن اه��واز رو 

خونین و مالین کنن بخندی؟
مری��م: چ��ه نااااز! ت��و از همه ش��وهرام 

بهتری. می خوام. می خوام.

حاال درس��ت است که جنبش سبز 
با مغ��ز رفت تو زمین ام��ا آثار جهانی 
و مل��ی از خود به جا گذاش��ت. اولین 
دس��تاورد ای��ن جنبش، ح��ل معادله 
س��ی و پنج مجهولی ۱۳ بزرگتر از ۲۴ 
است، بود. ش��اید از خود بپرسید پس 
مجهولش کجاست؟ شاید هم نپرسید، 
اصال به من چ��ه! خالصه قضیه از این 
قرار بود ک��ه ۱۳ میلیون کاغذ ریختن 
تو این صن��دوق، ۲۴ میلیون توی اون 
صن��دوق، اونوق��ت صندوق��ی که ۱۳ 
میلی��ون داش��ته با اخت��الف قاطع آرا 

رییس جمهور بوده.
از دیگر دس��تاوردهای جنبش ذکر 
ش��ده می توان به کش��ف مکتب انسان 
س��وزی به نام ماخوبیس��م اشاره کرد. 
چکیده و عصاره آن هم این اس��ت که 
اگر نتیجه به نفع ما باشد درست است 
وگرنه تقلب ش��ده حتی اگر قانونی هم 
باش��د با زنوناوینی چیزی فیصله پیدا 
می کند. الزم به ذکر اس��ت که همین 
زنوناوین س��اده پیشینه تاریخی زیادی 

داشته است.
دس��تاورد بس��یار مهم این جنبش 
کش��ف چیزی به ن��ام س��اندیس بود. 
س��اندیس ب��ه ترکیبی گفته می ش��ود 
که رویش نوش��ته از اینجا ب��از کنید، 
ول��ی با وج��ود اینکه هم��ه از آنجا باز 
می کنند هم ج��واب می دهد، عالوه بر 
ج��الدادن جگ��ر، دل، بناگوش و زبان، 

رژيم چنج با بالش
حالت خاص��ی را در ف��رد ایجاد کرده 
که سر سیاه زمستان پامی شود می رود 
وس��ط خیابان و می زند جنبش را نفله 
می کند. خود جنبش اگر چهار تا از این 
ساندیس ها داش��ت، االن هفت هشت 
ب��ار رژیم چنج ک��رده بود. مع االس��ف 
ای��ن رژی��م، تکنول��وژي س��اخت این 

ساندیس ها را به هیچکس نمي دهد!
فض��ای  ایج��اد  دیگ��ر،  دس��تاورد 
گفتمانی و آزادی بیان، همچنین ایجاد 
فضایی برای به رسمیت شناختن حق 
اعتراض بود. مثال تا قبل از این کس��ی 
فکرش را ه��م نمی کرد که می توان در 
اعت��راض ب��ه نتیجه انتخابات، س��طل 
آشغال آتش زد یا لباس مردم را وسط 

خیابان از تنشان درآورد.
و مهم ترین دستاورد جنبش مذکور 
کش��ف موجوداتی صددرصد آریایی و 
وطن پرس��ت جیز و آتیش��ی که براي 
چنج نظام و براندازی، عقل سلیم شان 
را به ما داده بودن��د و اقدامات مؤثری 
همچون روش��ن کردن چراغ ماش��ین 
در روز، پرک��ردن لوله  فاضالب خانه ها، 
ب��ه ب��رق زدن همزم��ان اتوه��ا جهت 
فل��ج کردن رژی��م انج��ام دادند. حتی 
زمانهای��ی که م��ا داش��تیم “بفرمایید 
ش��ام” نگاه می کردیم و دستور جدید 
صادر نمی کردیم، به صورت خودجوش 
از پتو و بالش برای براندازی اس��تفاده 

می کردند.

علی پرتوی 

با کس��ب اجازه از بزرگت��ران مجلس، قاضی 
محترم و هیأت بی انص��اِف منصفه، اینجانب 
م.ح ملقب به م. حیه دست نش��انده، به ظاهر 
متولدشده در ایران، دفاعیه کوک شده  خود را 
در برابر اتهام دادگاه مبنی بر داشتن نقاب های 
متعدد و بهم ریختن جو کش��ور به بهانه های 

مختلف تقدیم می کنم.

۱. آق��ای قاض��ی! در اتهامات وارد ش��ده به 
من تقلب شده اس��ت. یا میزان اتهامات من 
خوب ش��مارش نش��ده یا آن ها را زیر فرش 
 قایم کرده اند. ش��غل اصل��ی اینجانب، خیمه 
ش��ب بازی بوده و از خرید و فروش نقاب های 

رنگی بی اطالع هستم.

۲. هیچ ک��س م��را نمی ش��ناخت. هیچ کس 
مرا نمی دید. همه  س��هم من از زندگی پرده  
گوش و استراق سمع زیر پتو بود. من که جز 
تش��ویش اذهان عمومی و دستور به گرفتن 
جش��ن پیروزی در زمان رای گیری و فرقی 
نمی کند چه کس��ی رای بیاورد، فقط بریزید 
در خیاب��ان و کنت��رل از راه دور با گوش��ی و 
فرس��تادن یک ویدئو از شلوغی و نشان دادن 
وخامت و ضخامت و وقاحت اوضاع به جهان 
کاری نک��ردم. من هیچ چی��ز را برای خودم 
نخواستم و هیچ چیز را در جیبم نگذاشتم. هر 
چه کردند خودش��ان کردند و هر چه دالر در 
جیبم گذاشتند خودشان گذاشتند و من کامال 

بی اطالع از دست های پشت جیبم بودم.

۳. خدا شاهد است که من هیچ چیز را خراب 
نکردم. من در خانه روی س��نگ دستشویی 
نشس��ته بودم و در جهت تحقق خودکفایی 
در کشور آموزش ساخت تف تف تولوتف را در 

کانال تلگرامم می فرستادم.

۴. خدا ش��اهد است که من کس��ی را اذیت 
نکردم. در رختخواب گرم و نرم خوابیده و پتو 
را ت��ا زیر دماغم باال کش��یده بودم و همراه با 
تایپ جمله »نترس��ید نترسید ما همه با هم 
هس��تیم« در گ��روه تلگرام��م، از دیدن دود 
غلیظی که آس��مان ش��هر را گرفته بود لذت 

میبردم و منتظر شنیدن صدای بووووم بودم.

و در آخر آقای قاضی، من اشتباهی بودم. من 
خودم نبودم. من آن ها بودم. بعضی وقت ها هم 

آن ها من بودند. من اصال از اول نبودم.

فیروزه كوهیانی

مرد 
چندهزار 

چهره

متن دفاعیه  م.ح مدیرمسوول 
بشکن و آتش  بزن های عمیق 

امنیتی در كشور

ب��ا توج��ه ب��ه اس��تعمال گس��ترده نام 
اینجانب��ان ب��رای ع��ده ای معلوم الحال 
که با اختالف قاط��ع آرا برنده انتخابات 
بودند، متن پی��ش رو جهت اعالم برائت 
تیره جلبک  ها از این افراد تنظیم ش��ده 
است. الزم به ذکر است حداقل خواسته 
ما استفاده از  آن یکی اسممان -گاوآب- 
ک��ه بیش��تر ب��ه سکناتش��ان می خورد، 

می باشد. 
ما جلبک ها که غالبا قش��ر تحصیل کرده 
گیاه��ان دریایی را تش��کیل می دهیم از 
منسوب ش��دن به مشتی بی سواد لمپن 
که معلوم اس��ت ریاضی اول دبستانشان 
را ب��ا وضعی��ت نیاز ب��ه تالش بیش��تر 
گذرانده ان��د، برائ��ت می جویی��م. حتی 
پالنکتون ه��ا و آمیب ها ک��ه چوب خط 
تک ماده جفت ماده هایش��ان پر است هم 
می دانن��د که ۲۴ از ۱۳ بیش��تر اس��ت. 
آنوقت همین هایی که خودشان را قاطی 
م��ا می کنند، نه تنها ای��ن را نمی دانند، 
بلک��ه ب��رای اثبات ادعایش��ان، س��طل 

آش��غال هم آتش می زنند. درحالیکه 
 ت��ا االن حت��ی یک مورد س��طل 

اینج��ا  در  ه��م  آشغال س��وزی 
گزارش نشده است، البته اینکه 
در آب سطل ها آتش نمی گیرند 

هم بی تأثیر نیست.
م��ا ب��ه نمایندگ��ی از جامع��ه 

اع��الم می داریم  دریایی،  گیاهان 
ک��ه با ۴درصد رأی، پش��کل هم به 

آدم نمی دهند، چه برس��د به ریاس��ت 
جمهوری. آی  جلبک نماها، یا به عبارت 
دیگ��ر آی گاوآب نماها! ای��ن ۴درصد با 
تلورانس��ش نهایت��ا بش��ود ۵درصد، برو 

ببینم چه غلطی می خواهی بخوری!
درحالی که تم��ام امید گیاهان دریایی و 

نظريه... ِفرت!
آبزیان ب��ه نظریه داروین بود، بلکه ما را 
هم قاطی آدمیزاد حساب کنند، همین 
ش��ما جلبک نماها با علم ک��ردن نظریه 
داماد لرس��تان، نظریه ای ب��ا آن قدمت 
تاریخی را به حاشیه راندید. شرم بر شما 
که خود را جلبک می نامید ولی بویی از 
جلبکیت نبرده اید و منافع شخصی خود 

را بر منافع دریایی ارجح می دانید.
ب��ه امی��د روزی که همه م��ردم بدانند، 
هر سبزی جلبک نیس��ت و هر جلبکي 
قهوه اي نیست و این قهوه اي اون جلبک 
نیس��ت و هر جلبکي مث��ل این قهوه اي 

نیست و...
این متن به درخواست جلبک های سبز، 
جلب��ک صخ��ره، جلبک قرم��ز و بخش 
اعظم جلبک های قهوه ای نگارش شده تا 
برائ��ت این جمع از جلبک نماهای برنده 
قطع��ی انتخابات، به س��مع و نظر مردم 

شریف ایران برسد.

فرشته موسوی

سجاد جعفری ■

دکت��ر کیومرث تابل��وزاده، تشویش��گر 
مس��ائل سیاس��ی خاورمیانه است که چهل 
س��ال فعالیت خود را معطوف به بررس��ی و 
تشویق مس��ائل ایران نموده است. او معتقد 
اس��ت ایران در س��ال های پس از انقالب در 
وضعیت خاصی ق��رار دارد که این وضعیت 
خاص، حکومت آخون��دی را دچار یک نوع 
پاش��ش درونی نموده و این پاشش در سال 
چهلم - فورتي - به پاششی بیرونی و نهایتاً 
به سرنگونی و فروپاشی رژیم خواهد انجامید. 
تابلوزاده در گفت وگو با خبرنگار سرویس 
ایاب و ذهاب گفت: همین آمارهای رس��می 
که خود آخونده��ا اعالم می کنند بهترین و 
روش��ن ترین دلیل من برای اثبات فروپاشی 
رژیم اس��ت. تا به حال فک��ر کردید که چرا 
راه های کش��ور ۶ برابر افزای��ش پیدا کرده؟ 
چون مردم به قدری تحت فش��ار هس��تند 
که دنب��ال راه فرار مطمئنی از این کش��ور 
می گردن��د و دولت ب��رای گم��راه کردن و 
شناسایی مخالفین، راه های زیادی ساخته تا 
م��ردم راه اصلی فرار از ایران را پیدا نکنند و 
دچار سردرگمی شده و نهایتاً به چنگ عمال 
رژیم بیفتن��د. یا مثاًل چرا باید تولید برق در 
کشور ۱۴ برابر افزایش پیدا کرده باشد؟ برای 
جواِب مصیبت بار این سوال باید از غصه جان 
داد. چون ه��ر وات برقی که دراین کش��ور 
تولید می شود معنایش تولید و افزایش صد 
هزار صندلی الکتریکی برای ش��کنجه است 
و ۱۴ برابر ش��دن تولید برق یعنی ۱۴ برابر 
شدن ش��کنجه؛ یعنی ۱۴ برابر خفه کردن 

نغمه های آزادی...
تابلوزاده در پاس��خ به نفر آخر سرویس، 
س��مت راننده که گفته بود: چ��رت نگو بابا! 
افزایش ب��رق به خاطر افزایش سدس��ازیه، 
خاطرنشان کرد: سد کجا بود؟ رژیم از همان 
س��ال های اول اقدام به س��اخت دیوارهایی 
جلوی مس��یر رودخانه ها کرد و اس��مش را 
س��د گذاشت. می دانس��تید سد در حقیقت 
مخفف دو کلمه »س��وراخ سرد دیوار درد« و 
در حقیقت نوعی ش��کنجه است؟ رژیم  در 
بدنه دیواره��ای جلوی آب ها س��وراخ هایی 
ایجاد می کند و انگش��ت اشاره دست راست 
مخالفی��ن را در این س��وراخ ها فرو می کند 
تا آب پش��ت دیوار بیرون نری��زد. مخالفین 
ه��م مجب��ور ب��ه ای��ن کار هس��تند چون 
خانواده ها یشان را در قفسه های فلزی جلوی 
دیواره��ا زندانی کرده اند و اگ��ر آب از دیوار 

بیرون بریزد، خانواده هایشان را آب می برد.
وی با اشاره به صدای خنده نوزاد یکی از 
حضار که در حال نش��ان دادن فیلم بچه اش 
به بغل دستی اش بود گفت: همین نوزادها که 
می گویند آمار مرگ و میرش��ان پایین آمده 
فکر می کنید برای چیست؟ به خاطر اینکه 
نوزادها را از بیمارس��تان ها جمع می کنند و 
آن ها را وارد ش��هری می کنن��د که صبح تا 
شب فقط بازی کنند و ظاهراً همه چیز برای 
تفریح بچه هاس��ت اما بچه ه��ا نهایتاً تبدیل 
به خر می ش��وند و از آن ه��ا برای جابه جایی 
سالح های هس��ته ای در شکم نهنگهاي زیر 

آب استفاده می کنند.
در پایان با رسیدن س��رویس به مقصد، 
آقای تابلوزاده از جای خود بلند شده و افزود: 
من مطمئنم که با همه اینها رژیم فقط چند 
روز دیگ��ر دوام می آورد چون من س��ال ۵۶ 
مسوول دپوی اسلحه خانه غرب تهران بودم 
و آم��ارش را دارم که اینه��ا چندتا گلوله را 
مصادره کردند و در این چهل س��ال حساب 
ک��رده ام که چند گلوله مص��رف کرده اند. تا 
جای��ی که م��ن حس��ابش را دارم فقط ۷ تا 
گلوله برایش��ان باقی مانده که یکی از آن ها 
چون از اول کج بود موقع شلیک گیر می کند 
و کار نمی کند و رژیم توان مقابله نظامی اش 

را کال از دست خواهد داد.
گفتنی است تابلوزاده موقعی که اعضای 
حاضر در س��رویس مشغول پرت کردن او با 
اردنگ��ی به بیرون بودن��د هم یک چیزهایی 
گفت که به دلیل همزمان��ي با صداي ترمز 
خودروي عقبي و نامفهوم بودن بین همهمه 

ایجاد شده، قابل گزارش نبوده است.

فاطمه سادات محمودیان

فقط شش 
تا مونده

دالیل عقلي دكتر مبني بر 
پاشش نظام

سیدمحمدجواد طاهري ■

پس از آنکه آقای نماینده فحشهایی که به کارمند گمرک داده بود را نتیجه همگام سازِی 
کلمات دانست، انتظار می رود اشتباهات دیگِر نمایندگان نیز به این شکل توجیه شوند:

تحمیل نظرات خود به دیگران: همگام سازِی نظرات
درآوردن اشک مردم: همگام سازِی قطرات

برخورد فیزیکی و ضرب و شتم منتقدان: همگام سازِی عضالت
برخورد حذفی با منتقدان: همگام سازِی حمالت

کشتار! دسته جمعی: همگام سازِی تلفات

همگام سازي 
حضرات!

كدوم كار با چي توجیه میشه

محمدحسین علیان

بدون شک سالي که گذشت، سالی مملو 
از ظه��ور و بروز بحران های طبیعی و غیر 
طبیعی بود که اگر بخواهیم ش��ب عیدی 
دلتان نخواهد، این س��ال را به یک مغازه 
تش��بیه کنیم، نه تنه��ا ویترین همه چیز 
تمام و جامعی از بحران خواهد داش��ت، 
بلک��ه انبارها هم پر اس��ت و از هر نوع و 
س��ایزی که بخواهید بحران در آن یافت 
می ش��ود. اما گل سرسبد و مشتری ُکش 
ویتری��ن، قطع��ا بحراِن مدیری��ت بحران 
است. نه اینکه خدای ناخواسته مسوولین 
س��وء مدیریت داش��ته باش��ند ی��ا عمدا 
بخواهند ه��ا، نه، دستش��ان برکت دارد! 
یعنی شما یک قطره آب بدهید دستشان، 
برای تان سیل درست می کنند، یک گوله 
برف بدهید تا بهمن راه نیندازند ول کن 
ماجرا نیستند. غیر از برکت، ویژگی مثبت 
دیگر ای��ن عزیزان، فرق نگذاش��تن بین 
بحران هاس��ت. بین  اتفاقاتی که می افتد 

کی از همه 
بحران تره؟

تبعیض قائل نمی ش��وند حاال می خواهد 
یک بحران ناگهانی مانند زلزله باش��د یا 
یک بح��ران درازمدت مانند آلودگی هوا، 
کم آبی یا ریزگ��رد. آنقدر صبر می کنند 
ت��ا درازمدت ها ه��م به بح��ران ناگهانی 
تبدیل ش��ود و آن وقت همه بحران ها را با 
همان روش غافلگیری همیشگی مدیریت 
می کنن��د. اگرچه عزیزان مس��وول تعمد 
ندارن��د، ول��ی در عالم ح��وادث طبیعی، 
موج��ی از نگرانی و س��ردرگمی پدیده ها 
را دربر گرفته اس��ت. یعنی خودشان اآلن 
نمی دانند قرار بوده باران سیل آسا باشند 
یا نم نم بارون. نمی دانند نعمت هس��تند 
یا عذاب. خالصه وضعیت به ش��دت تیر 
تو پر اس��ت. امسال که متأسفانه غافلگیر 
خواهیم ش��د، اما امیدواریم مس��ووالن با 
برنامه ریزی در س��ال آتی حداقل بتوانند 
بحران شخصیتی این  پدیده های عزیز را 

برطرف سازند.

شاهرخ بایرامی

علی رجبی ■

راه حل 
دموکراتیک

جزئیات جلسه عده ای از دلسوزان خلق قهرمان فرانسه 
برای حل مشکل مردم فرانسه

علی بهمنی 

مکرون: دوستان! عزیزان! همانطور 
که مس��تحضر هس��تید معترضان، 
حاض��ر به ترک خیابان ها و دس��ت 
برداشتن از اعتراض نسبت به دولت 
و سیاست های ما نیستند و استفاده 
از راه ح��ل های دموکراتیکانه باتوم، 
ماشین آب پاش و گاز اشک آور هم 
چاره ساز نبوده است. اگر دوستان راه 
حلی برای این قضیه دارند به گرمی 
استقبال می کنیم و شیرینی آن هم 

محفوظ است.
بن سلمان: بنده یک راه حل خوب 

به  اسم دموکراسی اره اییی...
ترامپ: بتمرگ س��رجات! تو هنوز 
س��هم ش��یر من رو ت��وی ماجرای 
خاش��خقچی ندادی اونوقت بازم به 
خودت اجازه می دی توی همچین 
جمعی نظر بدی؟ بدم شاخات رو از 

ته ببرند؟

نتانیاهو: به نظر بنده مسئله اعتراض 
مردم در فرانسه اولویت اول که هیچ 
اولویت چهارم و پنجم هم نیس��ت. 
بنده اطالعات موثق دارم ایران جدیدا 
دس��ت به آزمایش ی��ک بمب اتمی 

جدید در این محل زده!
موگرینی: اعه اینجا که ورزش��گاه 
آزادی��ه. ب��از قرص��ات رو نخوردی 

بنیامین؟
مکرون: اع��ه اعه اعه... مثل این که 
اینجا جمع ش��دیم تا مشکل من رو 
حل کنی��د. چکار کنم م��ن با این 

معترضان؟
خواه�ر مجاهد: پیش��نهاد میدم 
یک��ی دو نفر ب��ه خودش��ون بمب 
ببندند برن وسط جمعیت مردم رو 
مورد محبت دموکراتیکانه قرار بدن. 
با این اتفاق دیگه کس��ی نمیاد توی 
خیابونا تظاهرات. یا حداقل چهار پنج 

هزارتاشون رو زنده زنده بندازیم توی 
آتیش تا حساب دست بقیه بیاد!

مکرون: یعنی جواب میده؟
ع�ادل ش�وهر جدی�د خواه�ر 
مجاهد: ه��ا چرا جواب ن��ده؟ من 
خودم ش��اهدم هر وقت کار خواهر 
مجاه��د گیر می کنه ب��ا یکی دو تا 
تله انفجاری دموکراتیکانه و ترور کور 

حلش می کنه می ره!
نتانیاه�و: خ��ب بع��د از کش��تن 
معترضان بگیم کار سپاه بوده حداقل 

یه چیزی این وسط هم گیر ما بیاد!
مکرون: یعنی راه بهتری ندارید یه 
جوری همش��ون منفجر بشن بعدا 

دوباره شر پیش نیاد؟!
خواهرمجاه�د: برا اون هم راه حل 
هست حاال این یکی رو امتحان کنید 
اگه جمع نش��د بع��د دز عملیات رو 

بیشتر می کنیم...


