
از رابطه خاص مجازی 
تا ازدواج آریایی!

دادیابی برنامه است
لی خانی احسان 

به زودی روی آنتن می آید

ان  شهروند ن بررسی 
می دهد صداوسیما می خواهد 

وان ترها دور بدهد به 

ی لی گن ور ی  مرت
شهروند  در گفت وگو با 

مطرح کرد:

الل  ستار های ساب است
ی در آرزوی  و رس و 

مدرک سرمربیگری

ه  مو ای م ا
ار  Avengers احتما برگ

کنند مراسم می شوند

بازتا های سخنان
آیت ا موسوی خویینی ها 

در محاف و رسانه ها

رقابت »بایسیکل ران«ها 
در تهران

وصی  یت دو شرکت خ ا شهروند از ف ارش  گ
ایتخت که به شهروندان دوچرخه اشتراکی کرایه می دهند در 

ک اصلی دوچرخه سواری در تهران، رفتارهای ترافیکی خود شهروندان  م
یاد کردن مسافران است به وی موتورسواران و تاکسی ها در سوار و 

   صفحه

لوم اســت  این طور که م
برای حسین هدایتی  کار 
ابر بان  مردی که بــه 
بود  رو  م ی  و رس
و از اول هم ابهاما زیادی 
در مــورد دخ وخر 
اهای  ود داشــت، به  و
باریک می رســد صب 
محاکمه  لســه  دیروز 

متهمان ردی اول

حدود ی مــا و نیم به 
باقی  اسکار   مراسم 
، اما برای نخستین بار  ماند
شته قرار  در  ســال گ
اســت این مراسم بدون 
ار شود گرچه  بان برگ  می
ا  ح هموار در آخرین 
این آکادمی شان این را 

داشته که

در حاشیه صحبت های اخیر 
انه های  دی و ن ور از رحیم 

ه ام بحران هویتی در 
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استعداد رو کن 
۵۰۰ میلیون بگیر! 

چرا عادل، مزدک
و پیمان غایب اند؟

اجازه ندارم درباره 
کی روش حرف 

بزنم!

حسین هدایتی
 در پیچ نفسگیر 

دادگاه

شیطنت مربیان 
جوان سر کالس 

درس! 

پس از ۳۰ سال
 اسکار بدون  
مجری برگزار 

 می شود؟

در لواسان
چه خبر 
است؟

«مخزن االسرار» 
خروج از پرده نشینی

   صفحه 

۱۵۰ فروشگاه توبیخ 
شده تعزیرات را
پیدا نکردیم!

شهروند از  ارش میدانی  گ
ر خرید در تهران  مراک ب
ی با  که با ترفندهای 

مارک می فروشند
   صفحه 

شانس آوردیم
در ویال نبودیم
شهروند با ما  گفت وگوی 
ه  ویالی تخری شد در حاد

بویینگ 

جمع بزرگ فداکاران
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 بقیه سالطین: 
بیا تو که حسابی 
بدن درد گرفتیم!

    سلطان تریاک: ما که نه گرون کردیم و نه کم فروشی، خیال مونم راحته!

    روح سلطان سکه: ما که رفتیم همه سلطان ُشدیدا!

    مردم: چرا خبری از سلطان گاو و گوسفند نیست؟

    مومیایی: یادش بخیر قدیما این همه سلطان نداشتیم!

#سالطین_بی_انتها #سلطان_بدبختی  #شهرونگ

سلطان ترامادول دستگیر شد

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و چهارم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

رونمایی

تماشاخانه

صفحه آخر م |  شما   ا ش ش   دى  |   ها

شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:؟؟؟16/00
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویس اتمامصفحهآرایی
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آیین رونمایی و جشن امضای کتاب 
برگزیده  آثار کارتون  و کاریکاتور »جواد 

علیزاده« برگزار می شود . 
این نخستین کتاب جامع علیزاده، 
پس از نزدیک به پنجاه سال فعالیت 
حرفه ای او محسوب می شود. مراسم 
رأس ســاعت چهار روز  یکشنبه ۳۰ 
دی مــاه ۱۳۹۷ در ســالن ۳ »مرکز 
بین المللی همایش های رازی« واقع در 
بزرگراه شهید همت شرق، جنب برج 
میالد،  دانشکده  علوم پزشکی ایران 

برگزار خواهد شد . 
جواد علیــزاده، متولــد ۱۳۳۱، از 

پرافتخارترین کارتونیست های ایرانی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۰ با مجله    »کاریکاتور« به 

مدیریت محسن دولو آغاز کرد. او ماهنامه  »طنز و کاریکاتور« را از سال ۱۳۶۹ تا به امروز منتشر کرده 

که  رکورد طوالنی ترین دوره  انتشار یک مجله  کاریکاتور و طنز را در اختیار دارد. علیزاده برنده  جوایز 
متعدد و مهمی در  عرصه جهانی و داخلی است . 

کتاب برگزیده  آثار کارتون  و کاریکاتور »جواد علیزاده« توسط گروه »پرشین کارتون« و با مشارکت 
شرکت »پرداخت نوین«  منتشر شده است . 

گروه پرشین کارتون )متشــکل از یحیا تدین،  هادی حیدری، کیوان زرگری و حسن کریم زاده( 

تاکنون سه عنوان کتاب به همین نام و  شامل مجموعه ای از آثار هنرمندان مختلف این رشته هنری 

منتشر کرده است. کتاب برگزیده  آثار کارتون  و کاریکاتور »جواد علیزاده«،  در ۱۵۲ صفحه   شومیز، 

در قطع وزیری و به صورت چهاررنگ با  روکش مستقل توسط »نشر تاش« به چاپ رسیده است. این 

پنجمین کتاب از فروست »هنر« نشر تاش است که در کیفیتی فاخر  منتشر شده است؛ پیش از این، 

کتاب »مینیاتورهای سیاه« کامبیز درم بخش از همین فروست به بازار نشر ارایه شده بود که توانست 
 چهار جایزه   داخلی و بین المللی را از آن خود کند . 

دورهمی

عکس قضیه!
شهرام شهیدی

طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

محســن هاشــمی: اخذ عوارض از 

تونل های شهری تهران شایعه است  سایت 
الف  ۲۳ دی۹۷

محسن  هاشمی: شــهرداری موظف به 
اخذ عوارض تردد خودروهــا در تونل های 

شهری است   سایت الف ۲4 دی۹۷
شــما می توانید بروید سایت الف، بخش 
اخبار اجتماعــی و هر دو تیتــر را زیر هم 

ببینید و بخوانید.
اگر بشــود این طــوری به مســائل نگاه 
کرد و فردا عکس قضیــه را تیتر کرد، خب  
چرا ما باقی چیزها را با ایــن دید نبینیم و 
اطالع رسانی نکنیم؟ بنابراین در شهرونگ 
تصمیم گرفتیم اقدام به نشر اکاذیب کنیم 
به چه قشنگی. این کار را خوب بلدیم، چون 

تجربه داریم هوارتا. 
خبر امروز: کشاورزان تپه ۷هزارساله را 
با خاک یکسان کردند. کشاورزان رباط کریم 
با ایجاد یک کانال انحرافی آب، در محوطه 
تپه »چخماق« فکر می کردند خاک دستی 
روی ســطح تپه هم تراز سیلک می ریزند و 
کشاورزی شــان را می کننــد، اما درنهایت 
با حرکت ماشین ســنگین روی تپه برای 

شخم زدن، آن تپه را کامال از بین بردند.
خبر فردا: میراث فرهنگــی با احداث 
و جادادن و پنهان ســازی برخی اشــیای 
عتیقه در تپه چخمــاق، باعث از بین رفتن 
محصوالت کشــاورزی کشــاورزان شده 
و بــه همین علت بهــای میوه، ســبزی و 
صیفی جات در میدان های تره بار بشــدت 

افزایش یافت.
خبر امروز: رئیس سازمان محیط زیست 
کشور گفت: توان کشــور تنها برای تولید 
غذای ۵۰ میلیون نفر اســت و غذای بقیه را 

وارد می کنیم.
خبر فردا: رئیس سازمان محیط زیست 
کشــور گفت: ۵۰ میلیون نفر در کار تولید 
غذای کشــور فعالیت دارند. غذای مازاد را 

هم صادر می کنیم.
خبر امــروز: هــر ایرانی روزانه ســه 

»پالستیک« وارد محیط زیست می کند.
خبر فردا: هر پالستیک روزانه سه ایرانی 

را از چرخه محیط زیست خارج می کند.
خبر امــروز: پژوهشــگران آمریکایی 
دریافتند یکی از عوامل آالینده هوا، ژن های 

مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است.
خبر فردا: پژوهشگران ایرانی دریافتند 
یکی از عوامل بهبوددهنده شــاخص های 
کیفی هوا، وجود ژن های خوب درکشــور 
اســت. این ژن ها در برابر کلیه نامالیمات و 
آلودگی ها مقاوم بوده و قرار است به  زودی 

ثبت جهانی شوند.
خبر امــروز: رئیــس ســازمان ملی 
استاندارد گفت: درشرایط دشوار کنونی از 
استانداردها کوتاه نمی آییم اما برای تسهیل 
فرآیندها، تغییراتی در روال کارها داده ایم تا 

فرآیندها ساده تر انجام شود.
خبر فردا: رئیس سازمان ملی استاندارد 
گفت: درشــرایط دشــوار کنونی از فرآیند 
موجود و ثبات در روال کارها کوتاه نمی آییم 
اما بــرای این کــه کاری کرده باشــیم، از 

استانداردها کوتاه خواهیم آمد. 
خبر امروز: رئیس شــورای عالی نظام 
پرستاری گفت: در نظام پرداخت با چالش 
شــدیدی روبه رو هســتیم و طبــق آمار 
۸۵ درصد همکاران ما از نحوه نظام پرداخت 

ناراضی هستند.
خبر فــردا: رئیس شــورای عالی نظام 
پرستاری گفت: در نظام پرداخت با چالش 
جدیــدی روبه رو هســتیم و طبــق آمار 
۸۵ درصد همکاران مــا از باال بودن حقوق 

پرداختی به دیگران ناراضی هستند.

  آیین رونمایی و جشن امضای کتاب برگزیده  آثار »جواد علیزاده« 

|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |
salmantaheri@gmail.com

تقاطع غیرهم سطح 

داودنجفی
طنزنویس

وقتی از خدمت برگشــتم تازه بدبختی هام 

شروع شد. یعنی قبل از آن کسی هیچ فشاری 

نمی آورد ولی به محض این کــه کارت پایان 

 خدمتم آمد همه  فشــارها شــروع شد. اصال 

نمی دانم چه قانونی اســت که پسرها بعد از 

خدمت هم باید شاغل باشند و هم متاهل. یعنی 

 بیکاری در دوران پساخدمت از کار توی معدن 

سخت تر است. ولی همیشه در روی یک پاشنه 

نمی چرخد، یک روز رسول که  دوست دوران 

دبیرستانم بود و بعد از ســال ها توی خیابان 

دیده بودمش، به ســراغم آمد و گفت: »پرنده  

اقبال نشسته روی دوشمون،  یه نفرو پیدا کردم 

شرکت آسانسورشو می خواد تعطیل کنه، بیا 

ازش بخریم.« واســه منی که پرنده  اقبال در 

بهترین حالت روی  هیکلم اجابت مزاج می کرد، 

این حرف یک قلقلک عجیبی بود. یک هفته  

تمام  آویزان همه  جای دوست و آشنا شدم تا 

پول قرض  بگیرم و با رسول شرکت آسانسور راه 

بیندازیم. چه برج هایی که قرار بود به دستان 

توانمند ما آسانسورشان نصب شود. این تازه 

 شروع کار بود چون من آدمی نبودم که ثابت 

بشینم، قطعا شــرکت را گسترش می دادیم. 

روزها مثل بیل گیتس توی خیابان راه  می رفتم 

و پول هایم را روی زمین می ریختم و توجهی 

نمی کردم تــا مردم صدایم بزننــد و بگویند: 

»قربان پوالتــون ریخت« من هم  بگویم:   »تو 

زمانی که من دوال میشم و این پولو برمی دارم 

شرکتم هزار برابرشو در میاره« بعد هم بی اعتنا 

به آنها دور می شــدم.  ولی قسمت دوم ماجرا 

هیچ وقت اتفاق نمی افتــاد و من هرچه پول 

می ریختم دو ثانیه بعد برمی گشتم و می دیدم 

نیست. با این حال تا  همین جایش هم خوب 

بود. شرکت را خریدیم و به طلبکارها قول دادیم 

شش ماه نشده کل پولشان را با سود پسشان 

بدهیم. شش ماه  شد یک سال و خبری از سود 

نبود، تازه کلی بدهی جدید هــم باال آوردیم. 

رســول همیشــه می گفت: »تامنو داری غم 

نداشته باش، من  مث کوه اینجام« رسول شد 

نخستین کوه فراری ایران و من ماندم و کلی 

بدهی. از بس از دســت مامور و طلبکارها فرار 

می کردم توی  فکر افتاده بودم بعد از خالصی 

از شرشان بروم تیم دومیدانی تست بدهم. یک 

روز طبق معمول هرروز از خانــه بیرون زدم 

که  دوباره سر وکله  یکی از طلبکارها پیدا شد. 

از ترس پا به فرار گذاشــتم ولی کیف مدارکم 

و موبایلم از دســتم افتادند. بعد که از  شرشان 

خالص شدم به آن جا برگشتم ولی خبری از 

آنها نبود. گندشــان بزند، فرصت نمی دهند 

چیزی از دســت آدم بچکــد. از ترس  این که 

طلبکارها در خانه بیایند وآن جا ِخفتم کنند 

تصمیم گرفتم یک ماهی به شهرســتان بروم 

تا آب ها از آســیاب بیفتند. بعد از یک ماه  که 

برگشتم دیدم پارچه  ســیاه درخانه مان زدند. 

بی خیال زندان رفتن شــدم، زنگ زدم و رفتم 

داخل. همه از تعجب شــاخ در آوردند.  کسی 

باورش نمی شد خودم باشــم. بابا که اصال زیر 

بار نمی رفت. تا این که چندتا نشانه دادم که به 

نفعش هم نبود. همان لحظه گفت:   »حله خود 

خرتی خوب شد؟ فقط یه سوال دارم چطوری 

این نقشه رو کشیدی؟« دهانم مثل کروکودیل 

باز مانده بود، پرســیدم:  »کدوم  نقشه؟ کدوم 

کار؟« بابام گفت:  »همون بنده خدا که مدارکتو 

بهش دادی و با ماشــین بهش زدی تا مرگ 

مغزی بشه، ماهم نمی دونستیم  که تو نیستی، با 

گوشیت زنگ زدن به ما، مدارکتم که تو جیبت 

بود، صورتتم قابل تشخیص نبود، ماهم اعضاتو 

اهدا کردیم، پول  دیــه ت رو هم گرفتیم، پول 

طلبکارا رو دادیم و بقیه شم گذاشتیم تو بانک 

سودشو می گیریم، شناسنامه ا ت رو هم باطل 

کردیم« دلم برای  روزهایی که بیکار بودم و کنار 
خانه می خوابیدم تنگ شده بود. 

بیکاری بهترین شغل دنیاست

فینال رویایی با تایلند!   |شهاب نبوی| جام ملت های 

آســیا درحالی ادامه دارد که اردن هم دیگه برای ما شاخ 

شــده و در گروهی که اســترالیا حضور دارد، اول شد و 

صعودش قطعی. از آن طرف هندی ها کــه در بازی اول 

نشان دادند به اندازه قد برنج هایشــان می توانند ادعا داشته 

باشند، به یک باره دون سوز شدند و ته گرفتند و به خاک سیاه نشستند. 

شــاید با خودتان بگویید به ما چه ربطی دارد که باید بگویم بنا به گفته 

کانال جمالت حکیمانه تلگرام، کسی که بخواهد شما را ترک کند باالخره 

بهانه اش را پیدا می کند. از آن طرف هم کشور محبوب و دوست داشتنی 

تایلند از گروهش صعود کرد که امیدوارم برای شادی هرچند کوتاه مردم 

شریف و زحمتکش این کشور هم که شــده، این پیروزی ها 

کماکان ادامه داشته باشــد و ان شاءاهلل فینال را هم مقابل هم 

برگزار کنیم و بعد از بازی همگی با هم در خیابان ها به شادی 

و اینجور چیزها بپردازیم. مربی عراق هم مثل این که گفته بوده ما را کامل 

می شناسد و چند تا متلک هم انداخته بوده. آقای مربی عزیز، ما ایرانی ها 

قرن هاست داریم توسط محققان و دانشمندانی از سراسر دنیا مورد مطالعه 

قرار می گیریم و تا به حال همه آنها اعتراف کرده اند که هیچ گاه با چنین 

پدیده های شگرفی روبه رو نشده اند؛ بعد تو که کال چهار روز را در خاورمیانه 

و حومه گذرانده ای چطور می توانی ما را بشناسی؟ برو جور دیگری روحیه 

تیمت را باال ببر. دالر ۱۰ هزار تومانی ارزش این حرف ها را ندارد...

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی! 

: ت  تیم ملی امروز سا
را می رود ا  به م

مان را   د
ن کنید
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حاشيه نوي�

ا زاکانی لیر طفی تا زاد و  ر اینترنتی و زند سیدم در حاشیه منا

از ازی م جادوی فضای م
این روزها شــفافیت محور بســیاری از 
سخن ها و سخنرانی ها شده، این که باید در 
فضایی آزاد و به دور از دســت وپاگیری های 
معمول به همه نقاط تاریــک، نور انداخته 
شــود و درباره  همه مسائل ســوال پرسیده 
شود. بعد از 4۰ سال، این نخستین مطالبه 
همــه جریانــات و گروه های سیاســی و 
اجتماعی است. برگزاری مناظره بین معاون 
سیاسی وزارت کشور در دوران اصالحات و 
نماینده سابق مجلس و رئیس سابق بسیج 
دانشــجویی، از آن اتفاقاتی بود که توســط 

یک نهاد غیرحاکمیتی رقم خورد، تا گام کوچکی برای 
شفاف سازی و آزاداندیشــی در قالب مناظره های آرام و 
ه های »دکتر سالم«  غیرهیجانی برداشته شود. بروب
 )SNN( از زیرمجموعه خبرگزاری دانشــجویی ایران
که ســابقه ای طوالنی در نقد دولت و اصالحات دارند، 
زمینه های این مناظره ســه ســاعته را فراهم کردند. 
جلســه ای که جز در دقایقی )و البد به علت مشکالت 
فنی و اینترنتی( به طور زنده از اینســتاگرام پخش شد. 
فار از بحث هایی که مطر شــد و حتما در کانال ها و 

خبرها خوانده اید و جمله های داغش را در انتهای همین 
مطلب می خوانید، مورد اصلی در نحوه پخش این مناظره 
است؛ اســتفاده از »فرصت« و »بستر« فضای مجازی 
به  مجاز و بی فیلتر. تماشای همین جلسه شفاف و آرام 
 دور از هیاهو و جوگیری به همه بدبینان و دلواپســان 
همیشگی فضای مجازی اکیدا توصیه می شود تا ببینند  
و بدانند که پخش الیو اینستاگرام، استفاده از امکانات 
فضای مجازی و بقیه مواردی از این دســت، یک بستر 
اســت و نه هدف، یک فرصت است و نه تهدید. می شود 

والن محافظه کار  با آن پدر و مادرها و مســ
را ترســاند که این فضای مجازی می تواند 
دختری را حامله کند، خانــواده ای را از هم 
بپاشاند، سیستمی را به لبه پرتگاه ببرد و راهی 
جز فیلتر و تهدید نیست. اما آن روی سکه، 
همین فرصت سازی ها در مقابل رسانه های 
رســمی خموده و خسته ای اســت که راه 
تازه ای برای شفافیت ندارند. )اینجا از رسانه 
فراگیر صداوسیما که شــاید رسالت اصلی 
این روزهایش همین شفاف سازی و همراهی 
است، نام نمی بریم که ناراحت نشوند( بارها و 
بارها گفته شده که استفاده درست از فضای مجازی، نیاز 
به فرهنگسازی دارد، باید راهش را بی ترس و واهمه 
( یاد داد و  به همه )از کودک تا پدربزر و مادربزر
ممنوعیت، آخرین راه است و نه اولین واکنش. ولی 
توصیه راهگشــای اخیر رهبر معظم انقالب درباره 
حضور جوانــان در فضای مجــازی و البته برگزاری 
مناظره ها از ســوی مجموعه قابل اعتماد حکومت و 
ادامه پیدا کردن آن، شاید نگاه و نظر فیلترکنندگان 

را اندکی و اندکی تغییر دهد
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والن کشور  به نظر م رسد مســ
دغدغــه ازدواج جوانــان را دارند، به 
همین دلیل در پی افزایش وام ازدواج 
هستند، ول توجه کاف نم شود که 
با افزایش وام ازدواج نم توان ازدواج 
پایدار را در میان جوانان ایجاد کرد. 
متاســفانه باید اذعان کــرد که اگر با 
همین وضع و دست فرمان پیش برویم، 
نسبت ازدواج به طالق در جامعه ایران 
ممکن است به زود به ارقام عجیب 
برسد. این نسبت که در  سال ۱۳۹۱، 
برابر ۵.۵۳ بود، یعن به ازا هر ۵۵۳ 
ازدواج، یکصد طــالق رخ م داد، در 
 ســال ۱۳۹۶، به رقم ۳.4۸ رســید، 
یعن به ازا هــر ۳4۸ ازدواج، یکصد 
طالق رخ داده اســت. در این فاصله 
تعداد طالق ها از ۱۵۰ هزار به ۱۷۵ هزار 
رسیده، یعن حدود ۱۷ درصد بیشتر 
شــده، در حال که تعداد ازدواج ها از 
۸۳۰ هزار در  سال ۱۳۹۱ به ۶۰۹ هزار 
مورد در  ســال ۱۳۹۶ رسیده است، 
یعن بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته 
است. چیز نمانده است که از حیث 
این شــاخص به ســطح کشورها 
اروپای برســیم. چرا با این وضعیت 
مواجه شده ایم؟ پاســ چند عامل 
اســت. یک از عوامل کاهش تعداد 
ازدواج، کم شــدن تعــداد جوانان در 
سنین ازدواج است که ناش از کاهش 
زاد و ولد در دهه ۱۳۷۰ است. اگرچه 
در ادامه و دوباره در دهه ۱۳۸۰ شاهد 
۱ میلیون  رشد زاد و ولد هستیم و ۱
تولــد در ابتدا دهــه ۱۳۸۰ به ۱.۶ 
میلیون در  سال ۱۳۹4 افزایش یافت 
که حدود 4۰ درصد رشد است، ول از  
سال ۱۳۹۵ این روند معکوس شده و 
ط دو سال گذشــته، حدود ۸۰ هزار 
تولد کمتر شده است، بنابراین انتظار 
م رود حداقل تا پنج سال دیگر روند 
کاهش تعداد ازدواج ها ادامه پیدا کند، 
ول افزایش طالق را نم توان با این 
عامل توضیح داد، زیرا روند افزایش 
آن شتابان است. دو عامل فرهنگ و 

اقتصاد در این ماجرا نقش دارند.
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   : تا زاد
 آن قدر که فســاد می تواند به کشــور لطمه بزنــد، آمریکا 
نمی تواند و شفافیت الزم است، ولی نباید مالحظه ای انجام 

شود.
 بیایید دست به دست هم دهیم و از انتخابات آزاد با لغو نظارت 

استصوابی دفاع کنیم و قیم مردم نشویم، تا ملت بر حکومت نظارت کند.
 جامعه ما بشــدت نیازمند گفت وگو اســت و  ای کاش این اتفاق در صداوســیما و 
رسانه های داخلی انجام شود. صداوسیما از این جهت در طول ۲۰سال چنان ضعیف 
عملکرده که به زیان ده ترین نهاد عمومی کشور تبدیل شده است. من تمایل داشتم این 

بحث در دانشگاه انجام شود، ولی آقای زاکانی مایل نبود.
 در مورد وقایع  سال ۷۸ و کوی دانشگاه معتقدم برای کشف حقیقت باید بدون تسامح 
اتفاقات را نقد کنیم، ولی برای آینده به حداکثر تســامح معتقدم و باید از ســرمایه و 
تخصص همه ایرانیان استفاده کنیم. تا االن بعد از ۲۰ سال هیچ سرنخی پیدا نشده که 
این حرکت دانشجویان، حرکتی سازماندهی شده برای از بین بردن آبروی جمهوری 
سالمی بوده است. ۲۰ سال برای سازمان های اطالعاتی ایران کافی نیست که بفهمند 
این تظاهرات سازماندهی بوده است یا نه؟ جاســوس اسراییلی را در عرض چند ماه 

دستگیر می کنند.
 پدیده ای به نام لباس شــخصی ها داریم که در این ۲۰ سال جنایت آفریده اند، طبق 
گزارش شــورایعالی امنیت ملی در آن شــب )حادثه کوی(، چند نقش مخرب ایفا 
می کنند. نقش اول درگیری به دانشــجویان و نقــش دوم تحریک کمیته )نیروی 

انتظامی( برای ورود به دانشگاه است. گروه فشار عامل حادثه کوی بود و نقش مخرب 
را بین نیروی انتظامی و دانشجویان ایفا می کرد. چرا بعد از ۲۵ سال با بین گروه فشار 

برخورد نمی شود، درحالی که با هر وسیله ای عامل ایجاد بی نظمی می شوند.

زاکانی:  
 معتقدم اهمیت مانع داخلی از دشمن خارجی بیشتر است. 
آن چه به موانع داخلی مربوط می شــود، پرستش خدایگان 
دروغین است؛ یعنی پرســتش قدرت، ثروت و بیگانه. امروز 
عده ای با ســه ضلع ثروت اندوزی نامشــروع، قدرت طلبی و 
تبعیت از بیگانه به جان انقالب افتاده اند، این سه ضلع با ایجاد بحران برای جامعه شرایط 

را به سمتی می برند که مردم را در مقابل انقالب قرار دهند.
 لباس شخصی ها سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی اند که عضو ناجا هستند. 
در موج اول وقتی وارد کوی دانشــگاه شــدند، همین اعضای ناجا بودند که در 
همه جای دنیا نیز وجود دارد. طیف دوم لباس شــخصی ها افرادی اند که از روی 
احســاس وظیفه وارد می شوند و بعضا اشــتباه هم می کنند. من همان موقع با 
برخی از اینها درگیر شــدم و به من گفتند تو لیبرال شــده ای. گروه ســوم هم 
ی در جریان بود، عده ای  رفقای شما هستند. اردیبهشت ۷۷ که دادگاه کرباس
در سر در دانشگاه تهران جمع شدند و به نفع او شعار می دادند. به ما خبر دادند 

که عده ای می خواهند با چاقو آنها را بزنند. من با سید نظام موسوی 
به آن جا رفتیم و چاقو را از دستشان درآوردیم .

مله های دا
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