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قتل یک موشکافی
بعد پاره میکنی، امام را عکس اول

استاد و حاال میکشی خواهر زاده مرا
دانشگاه را میکشی؟

این ازچند نفری) نمی دانندچرا هیچکس(غیر
کردند. تهرانترور در را دانشگاه علیمحمدیاستاد
کسانی او را کسی هم نمیداند چه کسی یا چه

فرستادند. را با بمب به هوا او و کشتند
و بوده دانشمند هستهای که او می گوید دولت
او «بیبیسی» کمک با آمریکاییها و اسراییلیها
ندارد سواد دولت میگویند ملت کردهاند. ترور را
مربوط میدهد درس فیزیک که را کسی هر و
را بابا این و میشمارد هستهای فعالیتهای به

خودشانکشتهاند.

حرکت که و اسراییل چرا آمریکا میگوید: ملت
طریق ماهواره از از آن باال را ایران سوسکهای
ایران نظامیان و روحانیون ثروت و میکنند تماشا
به سراغ مسئولین تراز آخر افشا کردهاند تا سنت را
آدم چنین و هستهای نرفتهاند فعالیت های اول
ترورکردهاند؟مردممی گویند:انفجاراز بیاهمیتیرا
کردهاند. خودشان و است لبنانی انفجارهای نوع

اینها که کرده پاره را خودش گلوی دولت
میخواهندباتروردانشمندانماجلویفعالیتهای
پیدا میزند راهی بگیرند. دولت زور ما را هستهای
جای به را آنها را پرت کند و مردم حواس که کند
کند. متحد خود کنار در خیابانی آشوب و اعتراض
هم خواسته و خیابان مردم کوچه به گفته دولت
کس هر که بگوید هم کند و وحشتزده را مردم
اعتراضآمیز بفرستد و سرگشاده نامه برای آقا که
جلویدرخانهاش تنبیهمی شودوجواب نامهاش را
مردم به اخبار دولتی که اینعلیمحمدی میگیرد.
فقط گویا و قلمداد کرده دانشمند اتمی را مرحوم
میخندند. بوده کوانتوم فیزیک ساده استاد یک
که کفترباز را کسی که است این درست مثل این
مردم بدانیم! فضایی امور و پرواز متخصص است

نه! دگر مرغ بر دام این برو میگویند:
علیمحمدی که است دست در زیادی مدارک
«زهر قرعه است و بوده «جنبش سبز» طرفدار
مناسب و بود افتاده او نام به گرفتن» چشم
بوده چند احمقانه) و «کیهان» (هر سناریویسپاه
و باشد زنده امروز میتوانست علیمحمدی است.
دولتی منابع سوی از چه وصلهها این از هیچکدام
تنها نچسبد. او به دولتی ضد منابع سوی از چه و
به خود اعتراضآمیز زیر نامه که بود این او اشتباه
نیمه ریش که رفت یادش و کرد امضاء را رهبر
کند مبدل تراشیده کامال ریش را به تراشیده خود

بیندازد. عکس بعد و

محترم مقامات دارایی
و داراییها میزان قضیه گذشته هفته
ایران نظامیان و  بانکی روحانیون حسابهای
سر تا سر در را «سیانان» آمریکا آن شبکه که

حساب مانده خبر داغ روز بود. کرد پخش دنیا
بانک هاییاست اینمقاماتمربوطبه بسیاریاز
محرمانه مشتریان حفظ اطالعات به مشهور که
زیر را خود قوانین آنها از بسیاری هستند. خود
مبالغسپردهشدهدرحسابهایجاری و نهاده پا

اعالم کردهاند. را
پتهاش «سیان ان» که کسانی از یکی گویا
زنگ سوییس در خود بانک به ریخته آب روی را
کسی به را راستش نبود قرار مگر پرسیده: و زده
تلفن خط سوی از آن مسئول بانک و نگویید؟

کردیم! تقیه ببخشید. داده: جواب

عمیق افکار
فیلمهاواخباراینزلزلههائیتیمثلزلزلههای
مورد در استثنایی زلزله که میداد نشان دیگر
برای معابد که و کنیسه ها و و کلیسا ها مسجدها
و نیست شده اند قایل درست درگاه خدا به دعا
این میکند. آیا خراب انسانها سر بر را هم آنها
که آنقدرها هم خدا حتی که نیست این نشانه

آدممذهبینیست؟ میگویند

افکار عمیق
اینجور تاریخی شواهد تحقیقاتی و و قراین از
بوده آدم زنذلیل کال یک که آدم میرسد نظر به
هیچ وقت و مینشسته بغلحوا اوهمیشه است.
و فجور فسق و رفقای خودش برای هفته با آخر

است. سوی جنگلها نمی رفته آن به صفا

ندا تمبرهای
و آپادانا ماهوارهای تلویزیون همت به گویا
محدودی تعداد آمریکا پست اداره همکاری
و چاپ ایران نقشه و ندا نقش با پستی تمبرهای
ایرانیان مقیم همه است. اگر آماده پخشگردیده
رایج تمبرهای عادی جای به را این تمبرها آمریکا

زشت قدیمی و زده زنگ کلیسای یک زنگ (که
شد: خواهد مشخص چیز دو بخرند است)

که این آمریکا ایرانیانمقیم دقیق اول: تعداد
خواهندخرید! را تمبرها

که مقیم آمریکا تعداد حزباللهیهای دوم:
خرید! را نخواهند تمبرها این

روی را تمبرها این میتوانستیم کاش
آنها داخل در نامهای که آن بدون پاکتهایی
باشدمیچسباندیم وبرایدفتر روزنامه«کیهان»
شود. تازه دلشان داغ تا میفرستادیم تهران در

را فرستنده آدرس که میشد هم بامزهتر
یا و التاری  طریق از کارت گرین صدور اداره
بینالمللی جنایتکاران تعقیب بینالمللی مرکز

مینوشتیم!

تجاری آگهی
جراح مطب دکتر محمدی اطالعیه

زیبایی و پالستیک
حال ناآرامیهای در اخیر و حوادث توجه به با
نتیجتا گسترشخیابانیو احتمالوقوع انقالبو
درخطر قرار گرفتناشخاصروحانی دکتر محمدی
وکادرمجهزاوبااستفاده ازپیشرفته ترینتکنولوژی
روی از نماز مهر جای محو و حذف به قادر لیزری

میباشد. پیشانیشما
دردی از جراحی لیزری بسیار کمتر عمل درد
تحمل خود زخمهای ایجاد برای شما که است
از ۵۰  میتوانید ۲۲ بهمن روز تا اکنون کرده اید.
همین شوید. بهرهمند مخصوص تخفیف درصد
بگیرید. وقت مالقات مطب ما تماس با با امروز

وزارت مشترک اطالعیه
«ناجا» و ارشاد اسالمی
بهاطالعکلیهوفادارانوحامیان بدینوسیله
انقالباسالمی ایرانمیرساندکه بهعلت حوادث
روزهای اینحوادثدر احتمالتکرار و اخیرکشور

و فجر دهه باشکوه مراسم زمستانامسال، آینده
و  نخواهد گردید برگزار جاری در سال ۲۲ بهمن

است. شده موکول آینده سال به
برادران محترم شکیبایی خواهران و صبر و از

داریم. قدردانی و تشکر کمال
انقالب جشنهای امور عمومی روابط دفتر

ده بهانه قاضی  
مرتضوی سعید

دسته چاقو گفته بوزینه ای بوده که کدام این
رژیم جدید چاقوی دسته نمیبرد؟ را خودش
قاضی مرتضوی سعید  اسمش  ایران  اسالمی
به متهم جدیدا که آنهاست متعصب و خونخوار
زندان با زندانیان داشتن در بدرفتاریهای دست

است. شده
(البتهاگر بتوانکشتنوشکنجهو سوارمردم

کرد). خالصه بدرفتاری کلمه در را شدن
گفته و خالیداده سعیدمرتضویهمجا گویا
میگویند و کارها شرکت نداشته این در او که
وسیما»و «صدا تا ارایه داده بهانههایخوبیهم

برسانند. مردم گوش به «کیهان» روزنامه
مهمترین داده ارایه او که بهانه هایی میان در

زیر هستند: قرار آنها به
دادم و  را زندان بستن دستور خود * ـ من

کردند! تاکید معظم رهبر بعد
برای دفاع  اتفاقات این انجام زمان من در *ـ 

اروپا بودم! در تز خودم از
زندان  از غیر زندانی نمیدانستم من اصال ـ *

داریم! ایران در اوین
چهارچوبقوانینشرع  زندانکهریزکدر *ـ 
دخالتمن به و قانوناساسیمدیریتمیکرده و
است! نداشته نیازی قانون اجرای یا و تفسیر در

قتلها  و وشکنجهها تجاوزها روزیکه در *ـ 
خانه در و بودم خورده سرما من گرفت صورت

مانده بودم!
درروزهاییکه ایناتفاقات افتاددرسمینار  *ـ 
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چه میشود؟! بهشت حوری باکره تن ٧٢ تکلیف پس

کوبا گوانتاناموی زندان مدیریت بررسی آموزشی
نرفتم! کهریزک به زندان و بودم کرده شرکت

محاکمه  برای من اتفاقات این زمان در * ـ
به اغتشاشگران و  فتنهگران قانونی  تنبیه و
زندان در و میکردم کمک اوین زندان مسئولین

کهریزک نبودم!
زمانیکهحوادثاینزنداناتفاقافتاد  در *ـ 
دوستان و و با رفقا مرخصیبه سر میبردم مندر

بودیم. رفته به شمال و صفا حال برای قضایی
من برای  افتاد اتفاقات این که در روزی * ـ
او رفته خاک سر به کاظمی زهرا مراسم سال

بودم.

هفته سیاسی تفسیـر
ابتدا باید وضع آینده ایران پیشبینی برای
حال در دسته بندی مردم ایران توجه کرد. به
طبقات این در می توان را ایران مردم حاضر

کرد: خالصه
روحانیون طبقه ـ ۱
طبقه نظامیان ـ ۲

فعلی) (رژیم وابسته ثروتمندان ـ ۳
قدیمی و مستقل ثروتمندان ـ ۴

مستضعفین و فقرا ـ ۵
اول طبقه چهار همیاری و اتحاد به توجه با
پولدار، روحانیون ثروتمند، نظامیان صورت به
روحانینما، نظامیان روحانینما، ثروتمندان
مالی قدرت به عدم توجه با قدیمی و روحانیون
از حذف ویژه بعد به ) و مستضعفین طبقه فقرا
فعال که میشود پیشبینی دولتی) یارانههای
صورت انقالبی و ماند خواهد باقی مغلوبه جنگ

نخواهدگرفت.

دنیای حیـوانات در
* جوجهتیغیرفتپیش دکترپوست.پرسید: 
دکترفکر میکنیاگرواجبیاستفادهکنم میتونم

شوم؟ خالص تیغها این شر از
امتحانش ولی نمیکنم فکر گفت: دکتر

نداره! ضرری
دکتر جان  پرسید: و دکتر پیش * فیل رفت

فیل» کیلو «گوش سه دو روزی میکنی اگر فکر
برایم کنم مصرف کلسترول قرص ولی بخورم

داره؟ خطری
که گوش داری اصراری چه حاال گفت: دکتر

زبان نمیخوری؟ شیرینی بخوری چرا فیل
گفت:  زیبایی جراح دکتر پیش رفت * گورخر
راه راه این خط های با یک کاری دکتر میتونی

بکنی؟ من بدن
چکارشان کنم؟ دکتر پرسید:

را افقی آنها عمودی جای به گورخر گفت:
نشان هستم که آن از بلند تر را قدم چون بکن

میدهد.
روانشناسگفت:  * موشکوررفتپیشدکتر
دیوانه مرا زیاد اضطراب و شدید افسردگی حالت
از و ببینم را گربهها نمیتوانم چون است کرده

کنم. آنها فرار دست
عوض را  خودت محله چرا گفت: دکتر 

کور؟ گربههای محله به نمی روی و نمیکنی
فکر راه حل این به اصال گفت: موش کور

بودم. نکرده 
دکتر جان  گفت: و دکتر پیش * گاو رفت
مدتیاستاستخوانهایم دردمیکندونمیتوانم

جا بنشینم. یک در نشخوار از ساعتها بعد
مقدار یک گفت: باید و معاینهاش کرد دکتر

لبنیات بخوریتا کلسیمبگیری. بیشتر
گفت:  و خانواده مشاور پیش رفت * مرغ
خانمدکتر،فکرمیکنمکهشوهرمبهمنخیانت

شوم. او جدا از و می خواهم میکند
برایخاطربچههاتهم مشاورخانوادهگفت:

او بسازی. با شده مجبوری که
و گفت:  روانشناس دکتر پیش * گربه رفت
گرفتن است که اصال میلی به مدتی جان، دکتر

ندارم. موشها خوردن و
تو دست به این حالتچه موقع دکتر پرسید:

میدهد؟
این از  که این از بعد همیشه گربه گفت:

میخورم. آماده شده کنسرو غذاهای
گفت:  دندانپزشک و دکتر رفت پیش * خر
یککاریبرایایندندان هایدرشت جان، دکتر

بکن. من گنده و
دکتر گفت: چکار کنم؟

خنده یا که عرعر می کنم وقتی گفت: خر

میکنم بدجوریمیافتند بیرون.
عرعر صدای از کن کاری یک گفت: دکتر

بزنی. لبخند فقط و نیفتی خنده به خودت
دکتر جان  گفت: و دکتر پیش * اسب رفت
رفتن یورتمه و دویدن روز یک از بعد غروب وقتی
میکند. درد حسابی پاهایم برمیگردم طویله به
دو چرا است. خون گردش مال گفت: دکتر

نمیکنی؟ هوا را پاهایت ساعت سه
وقتی  جدیدا گفت: و دکتر پیش رفت * پشه
که ترس ورم میدارد میخواهم خون بمکم که

کنم؟ بگیرم. چکار مرض ایدز مبادا
استفاده کاندوم از چرا گفت: دکتر

نمیکنی؟
و گفت:  روانشناس دکتر پیش * گربه رفت
به میل نامعلومی اصال دلیل جدیدا به دکتر،
برایشان دلم و ندارم موش خوردن و گرفتن

میسوزد.
بار بهت گفتمکه کتاب های گفت: چند دکتر
اثر روت را نخوان مارتین لوترکینگ و گاندی

میگذارند.

اغتشاشگران محاکمه
پرده یک در نمایشنامه

وارد سیما» و دوربین«صدا پرده باالمیرود.
رییسدادگاهکه در دادگاه صحنهدادگاهمیشود.
و نشسته میز پشت اخمویی است و بدقیافه مرد

دارد. قرار دادگاه منشی او کنار در
نشسته دادستان نماینده دیگری گوشه در
و گوشه در هم شخصی لباس نفر چند است.

ایستاده اند. کنار
گفتن اذان شبیه صدایی با دادگاه منشی
اعالم را جلسه شروع و می خواند مذهبی آیات
نفر بیست سی جمعیتدادگاه میان میکند. در
دولتپولگرفتهاند معلوماست از وکچلکه کور
آمده اند به چشممیخورند.متهمان برایتماشا و

جلو نشستهاند. ردیف در
از برخی محاکمه جلسه اولین دادگاه: رییس
انقالب دادگاه در عاشورا روز شورشهای عناصر
نشان دادن از رسانهها لطفا تهران انجاممیگیرد.

صورتمتهمینخودداریکنند.

زمزمهچندنفردرمیانتماشاگران:اطالعاتی
آنها مشخص هویت نمی خواهند و هستند 

شوند.
دادگاه: خفه! رییس صدای چکش

 ۱۸۸ اصل راستای در دادستان: نماینده
جریانات سری یک انجام به متهمین این قانون
متهم هنچنین و شدهاند صهیونیستی سکوالر،
گروهکهای بهایی و ضاله با فرقه همکاری به
میباشند. اینافراد متهم منفور منافقینو غیره
بهجاسوسیوجمعآوریاطالعات، شعارنویسی،
و عکس از فیلم عمومی و تهیه آتش زدن اموال

شده اند. مردم
از چطور اول، شما متهم  دادگاه:  رییس

خودتاندفاعمیکنید؟
بیتقصیرم. من واال، متهم:

و قصد محاربه شما اتهام پس رییس دادگاه:
ندارید؟ قبول را نظام براندازی

است. بزرگی اتهامات خیلی اینها متهم:
که شما است آیا این درست رییس دادگاه:

رفتید؟ عراق به
متهم:بله

چی؟ برای دادگاه: رییس
زیارت! بودم رفته متهم:

رفتید چرا رفته بودید زیارت؟ دادگاه: رییس
اشرف؟ اردوگاه به

زیارتکنم.سالها را برادرم بودم رفته متهم:
رفت. بودم بچه وقتی بودمش. ندیده

صورت به که است درست آیا دادگاه: رییس
شدید؟ کشور خارج قانونی از غیر

به اشرف شهر بروم می خواستم چون متهم:
پاسپورت نمیدادند. طریق قانونی از من
کردید؟ چکار آنجا در دادگاه: رییس

سه دو و بودم برادرم با نکردیم. کاری متهم:
رفتیمکنسرتخانممرضیه. بار

جاسوسی خواستند از شما آیا دادگاه: رییس
کنید؟

و برایمان نه گفتندعکسو فیلمبگیر متهم:
نگفتندجاسوسیکن. بفرست.

چی؟ برای دادگاه: رییس
ایران چون خودشاننمیتوانستند در متهم:

کنند. فیلموعکس تهیه
 بقیه در صفحه ۳۳   
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۹ صفحه از بقیه
و... سیاسی خبـرهای

۳۰ صفحه از بقیه

۱۰ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

معانیاستومسلک سیاسی  و علم افکار ۱ـ 
کننده. باطل ـ اجتماعی یا

اندوه و  ـ فارس خلیج در ایرانی ۲ـ  جزیره ای
ـ خرس چینی. غصه

ـ پست و  بهادار اوراق ستد و ۳ ـ محل داد
دودمان. ـ زبون

کال ـ  میوه ندا ـ حرف فلزات ـ ۴ ـ مادر

شهابالدین سهروردی. از کتابی است ـ ۱
نظر  در ـ قاضی و حاکم ـ بیهوده سخن ۲ ـ

کاندیدا. و شده گرفته
میگویند ـ  ریاکار متظاهر و آدمهای ۳ ـ به

بلند میشود! آن ـ دود از اروپا پایتختی در
از انواع  ـ عریان و برهنه ـ بیم ترس و ۴ ـ

و دلخوش. مسرور ـ و خورش سبزی
تا  و میگیرند میدهند ـ پولی است واحد ۵ـ 

میکرد. را هواپیما کار زمانی ـ نشوند گمراه
آیدـ   خوشش ببیند که را خودش ۶ـ  مانند

شده. گذارده گرو
پادگانی  ـ چهره مسافتکمـ آوازخوشـ ۷ـ 

تهران. در
شهری  ـ سوق و بازار ـ با وقار و سنگین ۸ ـ

اردبیل. استان در
ـ راننده  افسوس و درد ـ کلمه عامل توارث  ۹ـ 

ملکهسلیمان. کشتیـ
نوعی  است! ـ خر تا چند صحبت از ۱۰ ـ

کشتیجنگی.
ـ  پرسش  ادات  از ـ میکروب کاشف  ـ   ۱۱

بهسولقان. چسبیده
منظومه  سیارات از ـ الیموت قوت  ـ ۱۲
شبیه پارچه نوعی  ـ چوبی خوشبو ـ شمسی

کرباس.
نرخ  ـ نمی آورد! عینک ـ قلیل و کم ۱۳ ـ

گذاری.
از  ـ کعبه به خدمت و پردهداری ـ  ۱۴
بیماری نوعی ـ اهواز صنعتی کارخانه های

پوستی.
نویسنده  کالدول  ارسکین از رمانی  ـ  ۱۵

آمریکایی.

مظهرچسبندگی.
دستی ایران  صنایع از ـ زمانه چرخ بازیگر ۵ـ 

فاصلهانداز. حرف ـ
و سنجش  توزین وسیله ـ از کشیدنیها ۶ـ 

و تازه روییده. ـ نهال جوان عدالت
پتک  ابدی خور توسری ـ عشیره و طایفه ۷ـ 

ریواس. بیخ ـ
خروش  و جوش جنگی ـ به خودروی ۸ ـ
خورشید که است جایی معنی به لغت در ـ آمدن
معنی به غلط به امروزی فارسی در ولی میرود

به کار می رود. مشرق
بیمغز  و تهی ـ میان داللت نصیحت و ـ ۹

انتهایجهنم. ـ
رفتن  ـ کش زاری و ناله و شیپور است ۱۰ ـ

عدد ورزشکار. دزدیدنـ  و
خود  از ـ طبیعت و فلک ـ لحظه یک ۱۱ ـ

گذشتگی و شجاعت.
هم  مینشیند حیوانی  پشت  بر هم ـ  ۱۲
ـ قلیل و فرانسه در شهری ـ بر ناخن خانمها

ـ آنگاه. اندک

او  از من تا بود مال من به میگوید شاعر ۱۳ـ 
کردن. همراهی ـ سالخورده ـ شوم! بهتر

ترسایان. عبادتگاه ـ گریبان ـ پروردگار ـ ۱۴
میان  منطقه گذشته در ـ سلیمان مرغ ۱۵ـ 

می گفتند. را فرات و دجله رود دو
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قرار که این مثل قربان، مدافع: وکیل
بپرسند نه دادستان نماینده را سئواالت است

جنابعالی.
فرقی میکند؟ منقانونرا رییسدادگاه: چه

میدانم. ایشان از بهتر
وکیلمدافع:ولیایشاننمایندهمدعیالعموم

هستند.
رییسدادگاه: برای یک وکیل تسخیریگالبی

زر میزنی. زیادی
قطع صدا را و دوربین ها نماینده دادستان:

را پخش نکنید. و این قسمت کنید
اعتراف خودت جرم  به دادگاه:  رییس

میکنی؟
و فیلم گرفتم من فقط چه جرمی؟ متهم:

فرستادم. خبر
نیروهای رییسدادگاه:اینخودشهمکاریبا

بیگانهاست.
ایران از را فیلم متهم:حدودصدهزارعکسو
آیا بیرونفرستاده اندورویاینترنتگذاشتهاند. به
کردهاند؟ همکاری بیگانه نیروهای با اینها همه

موکل این مدافع. وکیل آقای دادگاه: رییس
میگوید؟ چه شما

ببخشید. را ایشان مدافع: وکیل
و اغتشاشگران با دادستان: شما  نماینده

کردهاید. همکاری نظام ضد نیروهای
دو گرفتم. فیلم فقط  من  خدا به متهم:
محاکمه آنها را میلیونتوی خیابانها بودند. چرا
نمیکنید؟منفقطازچیزیکهوجودداشتفیلم

نکردم. اغتشاش خودم گرفتم
دو قسمت سیما» این و دادگاه: «صدا رییس
عمومی مغشوش افکار تا کند حذف میلیون را

نشود.
آقا! حاج کارگردان: چشم دوربین و مسئول

اگر  میگوید ۱۸۶ قانون ماده مدافع: وکیل
و فعالیت نظامی بر کسی اسلحه نداشته باشد
متهم واقع شود. نمی تواند ندهد علیه رژیم انجام
اضافه بعدا نمایندهدادستان: ولیهمین ماده
کردهکههواداری از گروههایی که حتیموضعآنها

نظامینباشدجرممحسوبمیشود.
و فیلم عکس به خدا فقط من آقا متهم: 
بود این برای بیشتر هواداری و همکاری فرستادم

میدهند. پول و میکنند جبران گفتند که
پول منافقین  از  شما  پس  دادگاه:  رییس 

گرفتید؟
نه! هنوز متهم:

تا دو شما که درسته این دادستان: نماینده
داشتهاید؟ عمو

اعدام کردند. ۶۰ سال در را آنها بله متهم:
عموهای که دارید قبول پس دادگاه: رییس

منافقبودند؟ شما
چه ربطی دارد؟ من به متهم: بله. ولی

می رود. داییاش به حاللزاده دادگاه: رییس
و بودند موکل من عموی مدافع: اینها وکیل

دارم. اعتراض داییاش. نه
روی میکند؟ فرقی چه دادستان: نماینده

نزن! حرف آقا حاج حرف
دو این تلفیق به توجه با قربان مدافع: وکیل
که  شمارهای ماده به توجه با ۱۸۶ و ۱۸۸ و ماده
یا ۶۰۰ تقاضا  ۵۰۰ باشد و باید یا و نمی آید یادم
مجازاتبرایموکل در تخفیفرا میکنمحداکثر

بفرمایید. منمنظور
رییسدادگاهبهمسئول دوربین:اینقسمترا

است. گناهکار که کرد قبول متهم گرفتید؟
متهم: من کی گفتم؟

چاپ کات! دوربین: مسئول و کارگردان
بشه!

میافتد... پرده
از میتوانید متنکامل اینمحاکمه را (فیلمو

کنید) طریقیوتیوب تماشا

ولی علیه او موضع فقیه باشد یا ولی با میتواند
نادرستنبوده تلقیخواهدشد.سیاستاو فقیه
اکنون که و پاسخی بیانیه صدور این با او است.
درون حاکمیت نشانداده به بسیاری در میگیرد
نیست مصالحه و اهل سازش خامنه ای که است
از کمتری کسان اکنون است. مطلق تمامخواه و
مسئولبحرانفعلیخواهند را درونحاکمیتاو
مورچگان به النه آب خود کار با این او شناخت.
انداخت. ریختویکیدوهفته آنانرا بهسرگیجه
خود پیشین راه به و آمده خود به آنان که اکنون
شده روشن نیز خواص سایر و او تکلیف افتادهاند
را شمایان مطلق از تسلیم کمتر فقیه ولی است:
مردم نمیپذیرد.شمامی مانید واینتصمیمکهبا
آنان به خواسته که ولی فقیه آنگونه یا بمانید
مناسبت به خامنهایاینسخنانرا پشتکنید.
با  بیان کرده و آن در آستانه ۲۲ بهمن و سالگرد
سال عاشورای پس از داستان «توابین» به اشاره
اتخاذ تصمیم  برای زیادی وقت عمال هجری، ۶۰

است... باقینگذاشته

از... کمتر به دیکتاتور

پیـرامون... کاوی و نتایجکند مقاومت اجتناب از آرامش و به معترضین
مثبتی به همراه ندارد وفرجام آندر نهایت به رکود
کشیدهشدنجنبشاعتراضیخواهدبود؛مشابه
باور عوضبه در آنچه در دوراناصالحاترخداد.
رویارویی از است ضمن حمایت شایسته نگارنده
بر ضرورت اعتراضات مسالمتآمیز و تداوم مردم
اشکال بروز  از تا کرد تاکید مدیریت خشونت
حال عین در و شود جلوگیری خشونت ناموجه
راهکارهای در حصار نیز مبارزاتی مردم پتانسیل
خشونت مدیریت اصلی خطوط نرود. هدر عقیم

باشد: زیر موارد شامل میتواند
عقب و دفاع برای فقط خشونت از استفاده ـ
حداقلی مجاز شکل سرکوبگر به راندن نیروی
ابتدا و تهاجمی صورت به آن از استفاده و است

است. ناموجه ساکن به
ترور مسلح شدن، مشینظامی، استفاده از ـ
نیروهای آسیب جسمانی قتل و دولتی، عوامل
بیخشونت مبارزات محدوده از خارج سرکوب

است.
باید نیرو های خشونتگر با به مثل مقابله از ـ
آنان از مقوله خشونت با و در برخورد اجتناب کرد

کرد. پرهیز
ـتخریبساختمانهاو اموالدولتیوعمومی
نهایت در عوامل این زیرا است قرمز خطوط جزء
از آنها بازسازی هزینه و است جامعه به متعلق
اعمال با این ثانیا شد. خواهد تامین جیب مردم

است. تعارض رفتار متمدنانه در و مدنیت
در فراقضایی یا و خودسر اقدام نوع هر از ـ
بانیان خشونت و آمران مجازات سرکوبگران،
باید دوری مردم حقوق به متجاوزان دولتی و
جنایتکاری باشند. افراد آنان هر چند جست؛
به محاکم قضاوت در مورد آنان را باید محاکمه و

سپرد. میشوند پا بر زور یا دیر که صالحی
از نفرتپراکنی و انتقامجویی کینهورزی، ـ

لذا هستند. خشونت فرهنگ تولید باز عوامل
مبارزات اصول به پایبندی الزمه آنان از امتناع

بیخشونتاست.
بینبردنابزارهایسرکوبچون از ـتخریبو
ماشینهای موتور ها، اشکآور، گازهای باتوم،
روحیه تضعیف مبارزه و جلو بردن برای نظامی
عملی کارآمد اقتدارگرایان و نیروهای استبداد
قرار گیرند هدف آنانی فقط که آن به شرط است
دارند قرار معترض مردم سرکوب محدوده در که
نه گیرد صورت نابودی هدف با فقط تخریب و
برای وسایل خشونت از استفاده منجر به که این

خشونتطلبان گردد. برخورد با
با نیروهای رفتار محبتآمیز ـکماکان اصلبر
در نافرمانی آنان به تشویق انتظامی و و نظامی

باشد. استبداد برابر
خشونت ابعاد مدیریت روشن کردن بیتردید
درمبارزهسیاسیومشخصکردناشکالناموجه
موفقیت مثبتیدر خشونتمیتواندنفشبسیار
به توصیه نوع داشته باشد. هر سبز» «جنبش
دمیدن یا و موثر راهکار ارایه غیاب در آرامش
گروههای راهاندازی و انقالبی خشونت تنور بر
نتیجهای و داشته تفریطرا افراطو چریکی،حکم
آورد. نخواهد بار به رادیکالیسمکور یا انفعالو جز
شکلموثرمبارزه براساسشرایط هرمرحلهتعیین
توان نظامسیاسی، نوعمواجه از تابعی و میشود
نیروهایمخالف،شرایطروانینیروهاینظامیو
حاضر متنوع نیروهای اقناع و اجماع اطالعاتی،
در مستقل رسانه های قدرت و جنبش متن در

است. اعتراضی کنشهای پوشش
و کلی  احکام  کردن صادر میان این  در 
کار از گرهای نه که است بیراهه ای انعطافناپذیر
سازگار علمی و منطقی موازین با نه و میگشاید
قطعیت سنگ عدم که زمانهای در ویژه است؛ به
تشکیلمی دهد نظریه پردازیمدرنرا بنایعلمو

ندارد و مطلق دایم و نظریهایاعتبار فرضیه هیچ
که نشود موردی پیدا که حجت دارد جایی تا و

دهد. آن ابطال به حکم
به خشونتطلبی برچسب زدن همچنین
آن جای به مخالفان و معترضین از بخش هایی
اصلیخشونتیعنیتمامیتخواهان و که منشا
دینیموردسرزنشقرار گیرند، مدافعان استبداد
است، ناخواسته آدرس غلط که دادن آن ضمن
با بازداشتیها برخورد چاقویدستگاه سرکوبدر
تیزتر را حامالن«جنبشسبز» بر افزایشفشار و

کرد. خواهد
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۹ صفحه از بقیه
در که رفتهاند  فرو خود توهمات در آنچنان 
توجيحات به اختراع مواقع ناخودآگاه از بسياری
قوطی در مشابهش که می نشينند استدالالتی و
ضمن، در اما، نمیشود. يافت عطاری هيچ
نشانه نمیتواند عملناخودآگاه، يادمانباشدکه
ساتری پارچه  و فقط حکم باشد هم معصوميت
از را آن تا میکشند دزدی مال روی که دارد را

انظار پنهان کنند.
«روشنفکران و دلم برای آن بيشتر من اما
عين که، در میسوزد دانشمندانی» استادان و
«لزوم بهانه به سکوالريسم، اعالم اعتقادشان به
به زيادهروی»، از «جلوگيری و تدريجی» حرکت
در و میزنند گره نخ آقايان اين امامزاده  معجر

سقاخانههایآنانشمعروشنمیکنند.
آنها بايد به زبانی چه آقای مهاجرانیبه آخر،
آقايانواهللاولمعطليد، و خانمها بگويدکه: شما
دامن و خودتان برويد کار به دنبال است بهتر و
[در که «کسانی که قاعدتا: چرا کنيد، رها را ما
دينی دارند،سخنگويان گرايش غير امرحکومت]
اطاق فکر!] نفره پنج [هيات ما را دارند. خود

سخنگويان چنانجمعيتی نيستيم!»
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

مذهبی... اصالحطلبی

بهانه تحت  آمریکا ساخت اشتعال جنگ های
جنگعلیه«دشمناصلی»(تروریسمبنیادگرايی)
گسترش از حمایت پاکستان، و افغانستان در
تبت در الما داالیی رهبری تحت المائیسم
(جنوبغربیچین )،کمکبه«جنبشمسلمانان
جان شین اویغورنشین  ایالت در ترکستان» 
از آمریکا مستقیم حمایت چین) ، غربی (شمال
جنبشهایالمائیستیو «دموکراسیخواهی»در
مالیبهجنداللهیهای برمه،کمکهاینظامیو
درعقدیک بلوچستانایران وباالخرهتالش آمریکا
در بدون نمی توان را هندوستان با نظامی قرارداد
مورد چین) (تحدید نهايی» «هدف گرفتن نظر

داد. قرار مناسب و جامع تحلیل و تجزیه
به ویژه  اقتصادی نظر از آمریکا که با این ۱۸ـ 
طریق شرکتهای از عمدتا چین ستد با و داد
و فراگیر رابطهای تبادل پول ویژه به و فراملی
رقابتهای و تعمیق ولی افزایش دارد تنگاتنگ
گسترش جهان به ویژه ژئوپولیتیکی در سطح
جنگاز افغانستانبهپاکستانکهدرماههای پايیز
را برای رشد  شرایط است ، ۲۰۰۹ شدت پیدا کرده
آماده آمریکا و انفجاری» بین چین «تالقی های
میسازد،درعینحالاشتعالجنگهایداخلی
مرزهای ایاالت به آن گسترش و پاکستان در
را تالقیها این وقوع احتمال چین با آن کشور
کفبینیها توسط این ساخت . بیشتر خواهد
نظر به مناسب و منطقی که این با تحلیلگران
رفتن فرو احتمال نگارنده نظر به ولی میرسند
سو پاکستان از یک جنگ در باتالق در آمریکا
در کشورهای جنگ ضد اعتالی جنبشهای و
کهمردمانشانازهماکنونبهشدت اروپا آمریکا و
از را آمریکا دیگر، سوی از هستند جنگ مخالف
ناکام محروم و خود نهايی» به «هدف رسیدن

خواهدساخت.

مسیـر... در پاکستان
۳۱ صفحه از بقیه

مدیریت برای گروهها این تمایل رمز اسم را آن
سوی انحصاری جنبشهایاعتراضیدانست. از
صحنه در آرام کامال مردم که هم دیگر هنگامی
و راه پیماییچند میلیونیسکوت داشتند حضور
وجود دولتی خشونتآمیز رفتار کردند برگزار
به آهنین را مشت سیاست و حاکمیت داشت

برگزید. پاسخگویی به مردم جای
دعوت صرف فعلی در شرایط  این، بر بنا

کردهاند. دريافت را تذکرى چنين نيز
به ادارهکل مطبوعاتوزارتارشاددليل تذکر
«توسعه»، «بهار»، امروز»، «تهران روزنامههاى
على چاپ پاسخ را اقتصاد» و «جهان «روزان»
مطهرىبهاسفندياررحيممشايى،معاونمحمود
«تعريض حاوى را آن و کرده عنوان احمدىنژاد،
دانسته جمهور» رييس به نسبت توهين هايى و
«اعتماد»، «اطالعات»، است.روزنامههاى
«اسرار»،«توسعه»،«جهانصنعت»،«روزان»،
انتشار دليل به نيز «بهار» و «مردم ساالرى»
جمهور رييس خاتمى، محمد از نقل به مطلبى

گرفتهاند. تذکر پيشين،
از رامين، محمدعلى آمدن کار روى زمان از
معاون عنوان به احمدىنژاد، نزديک مشاوران
روز در اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت مطبوعاتى
دهمآذرماه،روزنامههاوهفتهنامههايىکهمطالب
مشمول مى کنند، منتشر دولت عليه انتقادى

مى شوند. مطبوعات بر نظارت هيات اخطار


