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روزنامه جمهوری اسالمی :تاکی افراد شاخص انقالب ممنوع التصویر و ممنوع الخبر هستند؟
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تجمع خانوادههای کشتهشدگان حادثه سانچی مقابل مجلس

هاشمزاده هریسی :هیچکس در پاسخگویی به مردم مستثنا نیست

 ۶ابتکار :شرمآور است عدهای کودکآزار با عناوین مقدس از مجازات قسر در میروند

راه نجات مملکت
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هدف نامه آقای کروبی مسائل امروز
حاکمیت  ،جامعه و مردم است

گامبهگام عقب راندن مستبد

■ اابوالفضل قدیانی :فاشگوییهای صریح و
نکتهیابیهای ظریف جناب آقای کروبی که به
لحاظ تاریخی نیز دقیق اند ،مسئلهای بنیادی را
مغفول گذاشته است  :اینکه ریشه و سرمنشأ
این فجایع و مفاسد حاکم شدن نظریه والیت
فقیه آن هم از نوع مطلقه آن است...اکنون این
تئوری مردود در نظر ،سالهاست که در آزمون
عملی نیز شکست خورده و در پی این شکست
به جای طلب اصالح به انحصار بیشتر قدرت و
ثروت و بستن دهان منتقدین و مخالفین روی
آورده است .اگر کسی تاریخ حکمرانی آقای
خامنهای را مرور کند به عینه میبیند که هرچه
گذشته است دست تطاول دستگاه استبداد به
حقوق ملت درازتر شده است ،دیرزمانی است
کهدوستدارانودلسوزانملکودیندریافتهاند
که والیت فقیه چه سم مهلکی برای ایران و در
تناقض آشکار است؟ راه صالح و نجات این
مملکت همانا اصالحات قدم به قدم ،یعنی گام به
گامعقبراندنمستبداست.

امیرارجمند :نامه آقای کروبی یک هدف
داشته و آن نقد کارنامه آقای خامنهای به
عنوان فردی است که در حال حاضر مسئولیت
رهبری جمهوری اسالمی را دارد .اختیارات
فراون و بیحصری دارد و باید پاسخگوی
آن باشد .آقای کروبی تالش کرده آیتاهلل
خامنه ای را متوجه مسئولیت خود در ایجاد
و استمرار این مشکالت کرده و ضرورت اتخاذ
تدابیر الزم برای برونرفت از اوضاع فعلی را
با صراحت مطرح کند .هدف این نامه مسائل
امروز حاکمیت  ،جامعه و مردم است .و از آقای
خامنهای خواسته در برابر این مسائل پاسخگو
باشد.این نامه یک سند تاریخی با چارچوبی
مشخص است که میتواند برای وضعیت فعلی
کشور و آینده راهگشا باشد.با توجه به اینکه
آقای کروبی دراین نامه روند طی شده در
حکومت از سال  ۷۰به بعد را واقعبینانه تشریح
کرده است،این نامه میتواند تاثیری مثبت در
ضمیر جامعه داشته باشد.

◄تجمع دوباره کارگران هپکو

۷

تیراندازیدرمحدودهریاستجمهوری

کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به وضعیت این
شرکت با خروج از کارخانه به خیابان آمدند .آنان در
سالهای اخیر بارها نسبت به تعویق در پرداخت حقوق
خود اعتراض و تجمع کردند.

◄دوراهی خودکشی و شورش

هاشم آقاجری :مردم به دوراهی خودکشی یا شورش
رسیدهاند درحالیکه اصالحطلبان هنوز پیشنهاد
انتخاب بین بد و بدتر به مردم میدهند .جمع بندی دو
دهه به مردم آموخته این سیستم اصالح نشده ،بلکه
اصالحطلبان محافظهکار تر شدند.

◄پایان تجمع دروایش گنابادی

رهبر دراویش گنابادی از آنها خواست تا به تجمع
خود پایان دهند .دروایش در نزدیکی منزل آقای
تابنده تجمع کرده بودند .اعالم شده بود قرار است در
نزدیکی منزل وی پست ایست بازرسی ایجاد شود.

