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جلسه فوری اتاق فکر اپوزیسیون

لیلی زن بود یا مرد؟

ربانی

پنجشنبه  ۳۱شهریور 1401
وطنامروز شماره 3586

سوءاستفاده و فرصتطلبی رسانههای معاند ،اپوزیسیون
و مخالفان نظام از مرگ غمبار مهسا امینی و حوادثی که در ایران رخ میدهد

تلخند

دبیر جلسه :خب دوستان ،در جریان هستید که یک نفر در ایران فوت شده....
عضو اول :حتما کشتنش ،تا دیروز که زنده بود ،محاله بمیره ،کار رژیمه!
دبیر جلسه :داداش! یکم آروم باش ،دوروبرتو نگاه کن ،همه خودیان .داریم
همفکری میکنیم.
عضو دوم :سلبریتیها با من .یه نفر سراغ دارم تو یه سریالی یهبار از جلوی
دوربین رد شده بوده همون یه تیکه رو هم بریدن بعد پخش کردن ،بنده
خدا بغض اعتراضی داره .یه ورزشکار دسته دو هم دارم شوتر بوده فقط شوت
میکرده ،دوست داره شوت کالمی رو هم تجربه کنه.
دبیر جلسه :فقط مواظب باش سوابق درخشانشون بولد نشه کار برعکس میشه.
عضو اول :فضای مجازی هم با من .هشتگ «نه به اعدام اجباری» میزنم همه بیان وسط.
دبیر جلسه :اعدام اختیاری هم داریم مگه؟
عضو اول :زودتر میگفتین هشتگ مناسب میآوردم ..اجازه بدید چند تا هشتگ دارم
(تبلت را جستجو میکند) اوووم ...آهااا ایناهاش «نه به هل دادن» .اورجیناله .نه به فحش
سگ هم هست مال یه خانم دکتر بوده یهبار ترند کرده برگردونده ....اجازه بدید ....آها
پیدا کردم ،یدونه نه به جوالدوز هم دارم که تا حاال استفاده نشده ولی این فک کنم به
کارمون نیاد( ...سرش را میخاراند)
دبیر جلسه :آقا آقااااا ترمزو بکش.
عضو دوم :راستی گفتین متوفی زن بود یا مرد؟

زهرا فرقانی

حرم وطن

ی
نص

نارسایی هیپوفیز در قزلحصار

اد
قی

این قصه پرغصه که غم روی غم ماست
بر هرکه رسیدهاست همو همقسم ماست
ترک و عرب و کرد و لر و شیعه و سنی
همخانه ما ،هموطن محترم ماست
برپاست به هر گوشه کنون پرچم ارباب
با ماست هر آنکس که به زیر علم ماست
آن کس که به هر شبهه ،در افتاده به این اصل
زنده است اگر باز ،به ِ
لطف کرم ماست
تا صید کند ماهی از این آب گل آلود
دنبال تماشای همین قد خم ماست
حاشا که به صد فتنه به تردید بیفتیم
جمهوری اسالمی ایران حرم ماست

برنامه پخش تلویزیونی  -قابل تکرار در تمامی ایام
 -1آرماستیشن صبحگاهی  -پخش نماهایی از جنوب شهر تهران  06:30 -بامداد
 -2برنامه صبحگاهی با تیتراژ نماهایی از دم در زندان قزلحصار  06:45 -بامداد
 -3اخبار ساعت 9
 -4ادامه پخش برنامه صبحگاهی با موضوع بیماریهای شایع در ایران از جمله نقرس،
سنگ مثانه ،سوراخ ثانوی پانکراس ،نارسایی هیپوفیز و تختشدگی بصلالنخاع
بر اثر تصادف با کامیون  09:45 -بامداد
 -5اخبار ساعت 12
 -6پخش مستند حیات وحش ایران با تصاویری از قهوهخانهها در ایران -
13:00
 -7برنامه تخصصی ریشهنگاری آسیبهای اجتماعی در ایران 15:30 -
 -8اخبار ساعت 17
 -9مسابقه جنجالی راههای زندهماندن در ایران ضبط شده در مناطق
صعبالعبور و خطرخیز 18:30 -
 -10سریال خاطرهانگیز لبه تیغ 20:00 -
 -11اخبار ساعت  21و گفتوگوی ویژه با کارشناسان جرمانگاری در ایران
 -12برنامه شبنشینی با موضوع چالشهای نوجوانان و خطرات زندگی در
ایران برای آنان 22:30 -
 -13آرماستیشن شبانگاهی با نماهایی از تصادفات رخ داده در طول
روز 23:45 -

سو

موج تازه
بازیگران حرفهای مشغول کارند
بیمزد و منت دائما برنامه دارند
هر روز ،هرجا این زبلها را ببینی
جادوگرانی روی امواجی سوارند
آماده دردی ،غمی ،مرگی ،عزایی
نیشی به زخمی ،بر خرابیها هوارند
مانند اربابانشان خیلی ملوسند
پا روی گردنها به نرمی میگذارند
بهتر اگر پیراهنی باال رود ،چون
اعالم خواهد شد که اینها بیشمارند
در معبد آمون کچلها با زلیخا
پاکی یوسف را به زندان میسپارند
اما هنوز آزادی کافی ندارند
در انتظار و عاشق سگهای هارند
مام وطن با پشت دستش راند از خود
بازیگرانی را که ختم روزگارند
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هی

فیک و بیاعتبار در واقع
کسب کردیم آبرو در نقش

ته خرمالوی گسیم ولی
مجلسی عینهو هلو در نقش

خودمان خیط و زخم ملت را
مینماییم هی رفو در نقش

دورمان کلهم گل و بلبل!
آخ اما فقط نگو در نقش!

ما رفیقیم پشت دیوار و
گاه هستیم چون هوو در نقش

خاک عالم که آرزوها را
مینماییم جستجو در نقش!

مد
جواد طاهری

رفتهایم آنقدر فرو در نقش
صاف و صوفیم با اتو در نقش

خلقمان عینهو سگ است ولی
با نقابیم خندهرو در نقش

کوسه گرفتن
از آب گلآلود

ر

یحان

سید مح

پی یک لقمه نان هالک شدیم
سیر اما تا گلو در نقش

ه یو

برنامه پخش یک شبکه آزاداندیش

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سفی

مح

مد
حس
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فرزانه صنیعی

روز در استودیوی
ایراناینترنشنال
مجری :سالم به مخاطبان برنامه تیتر اول .در
روزهای اخیر ،خبر کشتهشدن یک دختر ایرانی
همه ما رو متاسف کرد .گفتوگویی خواهیم
داشت با بازیگر معروف ،خانم شمسالملوک
قرهباغی که سابقه بازی در اولین فیلم رنگی
تاریخ سینمای ایران رو دارن و در حمایت از این
دختر کشف حجاب کردن .ارتباط ویدئویی ما
با سرای سالمندان کهریزک برقرار شده ...سالم
خانم قرهباغی ،راجع به اقدام اخیرتون برای ما
توضیح بدین.
قرهباغی  :دخترم ...تویی؟ چرا نمیای بهم سر
بزنی؟
مجری :امممم ...من از تلویزیون ایراناینترنشنال
با شما صحبت میکنم...
قرهباغی  :تویی عروس گلم؟ به اون شوهر
بیغیرتت بگو بیاد اینجا یه سر به مادرش بزنه!
مجری :چیزه ...با عرض پوزش از بینندگان

دبیر سرویس نثر :اعظمسادات موسوی
دبیر سرویس شعر :صامره حبیبی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

آبرویم را بخرید!
عزیز ظاهرا مشکلی پیش اومد و ارتباط
ما قطع شد ...اما مهمان تلفنی برنامه،
اصغرآقا صافکار یکی از شاهدان عینی
حادثه هستن که برای حفظ امنیت ایشون
صداشون رو تغییر دادیم .جناب صافکار
سالم ،لطفا مشاهدات خودتون رو برای
بینندگان ما تعریف کنید.
اصغر آقا :با سالم خدمت همه بینندگان
عزیز .بنده روز حادثه در محل صافکاری
خودم مشغول کار بودم که یه ماشین
برام آوردن ،کاپوتش به قاعده کله یه آدم
فرورفته بود ،قشنگ معلوم بود سر یکی رو
کوبیدن روش.
مجری :یعنی وادارتون کردن ون رو تعمیر
کنید؟
اصغر آقا :نخیر ،سواری بود ،مثال میخواستن
کسی نفهمه!
مجری :محل کار شما در تهران نزدیک محل
حادثه بود؟
اصغر آقا :مغازه ما که تهران نیست آبجی،
شهرستانه! اصال تابلو بود واسه ردگمکنی
اومدن پیش من .شیطونه میگفت بردارم
ماشینو ّاره کنم...
مجری :با عرض پوزش ،کلمه ّار ه با
هنجارهای شبکه ما مغایرت داره و بنده
مجبورم صحبتهای شما رو قطع کنم،
با تشکر از همراهی شما عزیزان!

رضا ع
یوضی

نامه تقدیرآمیز عمروعاص خطاب به تجمع کنندگان

به دنبال تقدیر و تشکر مریم رجوی و سایرین از برهم زنندگان
امنیت در برخی شهرهای کشور ،عمرو عاص نیز طی نامهای از
اعماق جهنم ،از این جماعت تشکر کرد .وی در بخشهایی از این
نامه ضمن تشکر از کمپین آتشزدن قرآن آورده است:
آن روزی که در جنگ صفین مثل خر در گل گیر کرده بودیم و
من ناگهان پیشنهاد به نیزهکردن قرآنها را دادم و از نابودی حتمی
رهایی یافتیم ،با خودم گفتم پسر تو خیلی جلبی!
اما وقتی از جناب ابلیس شنیدم اخیرا عدهای با شعار آزادی و برابری،
قرآنها را پاره کرده و بعد سوزاندهاند برگ به تن لختم نماند .بابا
شماها دیگر چقدر جلبید.
وی در بخش دیگری از نامه خطاب به زنانی که در فضای مجازی و
تجمعات اخیر ،کشف حجاب
کردند گفت :من آن روز
تنها فکری که به ذهنم
رسید را عملی کردم و حاال
قر نهاست که به خاطر
آن کار دارم مسخره عام
و خاص می شوم .یعنی
(بیبیسی و سعود اینترنشنال
همین ابلیس الدنگ هم
و)...
روزی نیست که به من
توی فتنه شریک شیطونیم
نگوید کاشف کی بودی تو
مث یک الت چالهمیدونیم
عموجون!
عینهو خفّاشای خونآشام
وی در پایان نامه خطاب به
یا که زالوی تشنه خونیم
این زنان خاطرنشان کرد :از
ما از این سفره جا نمیمونیم
شما خواهش میکنم به برداشتن
قدر این فرصتا رو میدونیم
روسری بسنده نکنید.

زهرا محبی

ته دیگ
موی سر آنکه فتنه پاش است
پیوسته به حال ارتعاش است
بر اینکه زند ز بیخ آن را
دنبال جناب خود تراش است
او گفته که در حمایت از زن
مثل نخود درون آش است
اما ته دیگ واقعیت
نه عین نخود نه عین ماش است
بر ضد وطن ندارد آرام
تا وصل دالر در تالش است

اگر در برابر حوادث روز ایران قبل از اینکه
خبرنگار ،دهان خود را باز کند ،استوریهای
فراوان میگذارید و با هشتگهای خود
اینستاگرام را جریحهدار میکنید ،شما میتوانید
یک کنشگر اجتماعی باشید و در قالب یک
اسطوره ملی یا یک بالگر موفق فعالیت کنید.
اگر پس از شنیدن یک خبر تکاندهنده ،بسیار
آشفته و غمگین میشوید سه حالت دارد:
الف) ناراحتی شما بسیار هدفمند است و دلسوز
همه هموطنان خود هستید .در این صورت روحیات
شما برای تاسیس یک مرکز  NGOیا حفاظت
محیط زیست مناسب است.
ب) غم شما خیلی شدید و آسیبزننده است ولی
پیش از وقوع حادثه آبغورهگیری را شروع کردهاید،
در این صورت به حادثه ربط ندارد .شما هنوز با
مرگ یکی از عزیزانتان که در  ۹۶سالگی درگذشت
و قوهایش بیسرپرست شدند ،کنار نیامدهاید و
شخصیت ناسازگاری دارید.
پ) ناراحت و غمگین نیستید اما موجود ریزی درون
شما حرکت میکند که باعث میشود یک کالغ
چهل کالغ کنید و از آب گلآلود کوسه بگیرید.
شخصیت شما به لک لک شبیه است .هر چه سریعتر
مهاجرت کنید و در شبکههای خبری تحت نظارت
چارلز سوم فعالیتهای بشردوستانه انجام دهید.

خونبازی

محمد صبوریان

(وطن فروشان)
تا بالیی میاد سراغ کسی
قصه زخم و لشکر مگسی
شده این کار ما به هر اسمی
مریم و ربع پهلوی و مصی
گاهی اوقات هم کتایونیم
قدر این فرصتا رو میدونیم

(مزدوران مجازی)
چک بکش باز ای حقوق بشر
بده ما تا شبیه یک شرخر
زود نقدش کنیم تو شبکه
یا کانال و گروه و سایت و خبر
بده که لنگ لقمه نونیم
قدر این فرصتا رو میدونیم

(اصالح طلبان)
تا زمانی که دور ماها بود
سر پست و مقام دعوا بود
حق مردم حواله چپمان
یا چپ هرکسی که با ما بود
ولی امروز اپوزیسیونیم
قدر این فرصتا رو میدونیم

