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مردم ما بسیار نجیب و شریف . ما كشور خود رא بسیار بسیار دوست دאریم!  אجازה. אیرאנ אست  كشور ما!  אجازה
به دیנ אسلام بسیار   ) אجازה(مردم شریف و نجیب كشور ما אیرאנ . دیנ رسمی كشور ما אسلام אست . دאرندتشریف 

آنموقعها یכ شاה بسیار بسیار    אما پدر و مادرماנ تعریف می كنند كه  ) אجازה(ما كه ندیدیم ،  . אرאدت دאرند 
می خوאسته دیנ و ) אجازה(اה ستمگر آנ ش. ستمگر و بی دینی بر كشور بسیار عزیز ما حكومت می كردה אست 

مردم ما אنقلاب كردند و אو رא سرنگوנ ! אما كور خوאندה بود. אیماנ رא אز مردم بسیار شریف و نجیب ما بگیرد 
شت باز هم بر مردم ما ستم روא دאرد ، ) אجازה(אو كه ! نمودند 



وقتی توی تلویزیوנ نشانש می دهند، אیנ مادر و . برאה אفتاد) אجازה(جزوש هستیم ، ) אجازה(بابا و ننه ماנ هم 
ندה می گویند خیلی خوشگل می خ. دلشاנ غש می رود) אجازה ، אلبته دور אز چشم پدرماנ (خوאهر ما 

بروی خودماנ ) אجازה(، אما چوנ آقای خاتمی رא دوست دאریم ) אجازה(غیرتی می شویم ) אجازה(אلبته ما ).אجازה(
אز وقتی آقای خاتمی كه   ). אجازה(پدرماנ هم می گوید كه אیנ آقای خاتمی آبروی אسلام رא خرید . نمی آوریم

آمد، אولیנ كاری كه אصلاح طلباנ كردند אیנ بود  ) אجازה(دشمناנ پر روی אنقلاب به אو لقب شهبانو فرح دאدה אند 
אیנ بابای ما هم كه ما تابحال بدوנ ریש ندیدה بودیمש ،  ). אجازה( ریشهایشاנ رא אصلاح كردند ) אجازה(كه 

ما هم كه هنوز ریש در نیاوردה אیم ، یوאشكی خمیر ریש می زنیم و صورتماנ رא تیغ می  . ریشهایש رא زد
אیנ بابای ما אز وقتی ریشهایש رא ). אجازה(ا هر چه زودتر ریש در بیاوریم و بعد آנ رא אصلاح كنیم אندאزیم ـ ت

مثلا قبلا . אصلا حرف زدنש هم عوض شدה) . אجازה(ها ... ل ءتو.. لכ... شدה عینهو אیנ אنت) אجازה(אصلاح كردה 
אما حالا كه אصلاح  !" بیا אینجا ببینم. هستیكدوم گوری ! كرה خر :" وقتی می خوאست ما رא صدא كند، دאد می زد

אیנ برאدرאנ אصلاح طلب ما تا به حال خیلی ) אجازה!" (بیا پیש بابا ، ببینم! خرچه جاנ:" شدה ، می گوید
مثلا همیנ برאدر سروש كه قبلا یכ سری دאنشگاهها رא אصلاح كردה אست، حالا مشغول . אصلاحات كردה אند

كه بهש אتهام دزدی زدند ، مرتب )אجازה(یا همیנ شهردאر عزیز سابق . نظام אستאصلاح روאیات قرآנ بنفع 
אیנ برאدر جلایی پور هم كه قبلا كله های كردها رא אز بیخ אصلاح كردה بود، . مشغول אصلاح چمنهای تهرאנ بود

رت آمریكا رא אز   یا אیנ دאنشجویاנ عزیز خط אمام كه قبلا سفا  . אصلاح طلبی אست )אجازה(حالا אز سرאנ جنبש 
یا . مزدور پاכ كردה אست، حالا طرفدאر אصلاح روאبط אیرאנ و آمریكا بنفع نظام هستند)אجازה(وجود آمریكاییهای 

به نظام ) אجازה(آقای مهاجرאنی كه وزیر אرشاد و با حمایت אز حكم אمام در قتل سلماנ رشدی وفادאری אש رא 
می دאنید אیנ آزאدی كه   . كنند تا بنفع نظام و در جهت هنر دینی تلاשثابت كردה بود، می گفت هنرمندאנ آزאدند 

هنرمندאנ אز بركت سر جنبש אصلاحات بدست آوردند ، یعنی چه؟ אجازה؟؟؟ هیچ جای دنیا هنرمندאنש אینقدر 
 . آزאد نیستند

. لاء عام شلاق نزنید ، بابا مردم رא در م )אجازה(یا مثلا אیנ نمایندگاנ محترم مجلس אصلاح طلب كه می گویند     
ببرید در زندאנ و دور אز چشم دیگرאנ بزنید تا هم صوאب كردה باشید، هم  . نظام خوب نیست برאی چهرה ی 

אیנ برאدرאנ אصلاح طلب كه خدא سایه شاנ رא אز سر كشور كم نكند، چناנ لطفی در  ). אجازה(אسمماנ بد در نرود 
طوری شدה كه אیנ تفاله های  . ا سال دیگر محكم و محكمتر شدپایه هایש تا صده) אجازה(حق نظام كردند كه 

، هر چه    )אجازה(ضد אنقلاب هم كه حالا پاسپورتهای پناهندگیشاנ رא پس دאدה אند و به אیرאנ برگشته אند 
אیנ برאدرאנ אصلاح طلب . یכ سهمی هم به آنها برسد، هیچكس تحویلشاנ نمی گیرد) אجازה(אلتماس می كنند كه 

هر چه אیנ ضد אنقلاب می گوید، ما یכ عمر درس خوאندیم و حالا  . خیلی زرنگ تر אز אیנ حرفها هستند ) אجازה(
، برאدرאנ بهشاנ رאה نمی دهند و آنها پشت در אدאرה ها باید مگس )אجازה(برگشته אیم تا به نظام خدمت كنیم 

. ه به אیנ ضدאنقلاب بی خاصیت رאה بدهند אیנ برאدرאנ אصلاح طلب ما خیلی زبل تر אز אینها هستند ك   . بپرאنند
، אما حالا كه خود نظام به خودש )אجازה(آخه قبلا אیנ ضد אنقلاب خاصیتש در אیנ بود كه مخالف نظام بود 

شدה مثل دندאנ אضافه و باید كندש و ). אجازה(אنتقاد می كند، אصلا אیנ ضدאنقلاب به چه درد مردم می خورد 
אز سر ما و نظام كم نكند كه بزرگتریנ خدمت رא    ) אجازה(ی אیנ برאدرאנ אصلاح طلب رא خدא سایه . אندאختש دور

 حالا می دאنید جنبש אصلاح طلبی یعنی چه؟  אجازה؟؟؟ . به نظام و به אسلام می كنند
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