بسیجی که امام میخواست در مقابل ملت قرار نمیگرفت ،بلکه در کنار
مردم و پشتسر آنان بود؛ بسیجی که فراتر از جناحها عمل کند و
بازوان بلندش همه اقشار را در بر بگیرد؛ بسیجی که از دوستی مردم
لذت ببرد؛ بسیجی که به دنبال رفاقت و محبت و یگانگی مردم باشد
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آغاز هفته دفاع مقدس با

بی حرمتی به خانواده های شهیدان «باکری» و «همت»
دختر شهید باکری با بیان اینکه ماموران لباس شخصی مادرش (همسر شهید باکری) را به شدت کتک زدهاند ،از سوختن نصف صورت
همسر شهید باکری بر اثر پاشیدن گاز فلفل خبر داد.
در سالروز حماسه دفاع مقدس ،احسان باکری ،فرزند شهید باکری ،بازداشت شد و
خانواده شهیدان باکری و همت نیز مورد هجوم نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار کلمه ،خانواده شهیدان باکری و همت که صبح دیروز توسط نیروهای
امنیتی از حضور در منزل میرحسین موسوی منع شده بودند ،در یک تماس تلفنی با مهدی
کروبی به منزل وی دعوت شدند ،اما وقتی قصد مراجعه به منزل وی را داشتند ،با تهاجم
نیروهای لباس شخصی روبهرو شدند و با اسپری گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتند.
دختر شهید باکری با بیان اینکه ماموران لباس شخصی مادرش (همسر شهید باکری) را به شدت کتک
زدهاند ،از سوختن نصف صورت همسر شهید باکری بر اثر پاشیدن گاز فلفل خبر داد .وی همچنین
با اشاره به تهدید فاطمه امیرانی ،همسر شهید حمید باکری ،با سالح گرم ،از ضرب و شتم شدید وی
توسط ماموران لباس شخصی خبر داد و گفت :نصف صورت مادرم بر اثر پاشیدن گاز فلفل سوخته است.
آسیهباکریگفت:ابتداماآقایکروبیرادعوتکردهبودیم،اماکمیبعدایشانتماسگرفتوگفتنمیگذارند
من بیایم و زنگ زده و گفتهاند که اگر بخواهی از خانه بیرون بروی ،بسیجیها را دم در خانهات میریزیم!
وی افزود :مادرم که این موضوع را شنید ،تصمیم گرفت برای دیدار با آقای کروبی به منزل
وی برویم .اما جلوی منزل ایشان ،ماموران جلوی ما را گرفتند و مانع ورودمان شدند.
یکی از آنها مادرم را تهدید کرد و گفت :اسلحه را روی شقیقهات میگذارم و راحتت میکنم.
احسان هم به شدت عصبانی شد و وقتی یه سمت آنها رفت که اعتراض کند ،آنها هم او را بردند.
دختر شهید باکری همچنین در خصوص ممانعت ماموران از مالقات خانواده این دو
شهید دفاع مقدس با میرحسین موسوی نیز گفت :وقتی برای مالقات با مهندس موسوی
میخواستیم به منزل ایشان مراجعه کنیم ،نیروهای امنیتی جلوی ما را گرفتند و حتی
وقتی محافظ آقای موسوی گفت که اینها مهمان ما هستند ،آنها به ما اجازه ورود ندادند.

احمدی نژاد :هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد :مادر من و همسر شهید همت هم به عنوان اعتراض ،در راه بازگشت
در خیابان شعارهای “یا حسین میرحسین” و “مرگ بر دیکتاتور” را فریاد میزدند.
الزم به ذکر است که چند روز پیش همسر شهید باکری در نامه ای سرگشاده به عزیز جعفری
فرماندهسپاهویوبرخیازهمکارانشرابهخیانتبهخونشهدامتهمکردهبودوبهآنهاهشدارداده
بود که از آرمانهای انقالب فاصله گرفته اند و به دنبال قدرت اندوزی و ستم کردن به مردم رفته اند.

محمود احمدینژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایبیسی ،صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی
را از اساس انکار کرد .او ابتدا از مخالفت دولت خود با مجازات و تنبیه حتی یک نفر سخن گفت و موضوع
استقالل قوه قضاییه را به میان کشید ،اما وقتی خبرنگار بر سؤال خود اصرار کرد ،اصل موضوع را انکار کرد!
انکار عجیب حکم سنگسار سکینه محمدی از سوی احمدینژاد ،باعث شد که دیروز (سه شنبه) تصویر حکم
قضایی مذکور و رسید ثبت آن در دبیرخانه دیوان عالی کشور در سایتهای اینترنتی منتشر شود .حال باید
دید احمدینژاد آیا باز هم حاضر به اصرار بر نظر خود خواهد شد یا از جواب صریح به سؤال در این باره طفره
خواهد رفت.
وی همچنین در مصاحبه با سیانان در پاسخ به سوالی در مورد دستگیریهای بعد از انتخابات ادعا کرد
که در ایران هیچکس به خاطر تظاهرات بازداشت نشده و زندان نرفته است! رئیس دولت دهم در حالی این
دروغ بزرگ را بر زبان آورد که نه تنها در یک سال اخیر هزاران تظاهرکننده در ایران بازداشت شده اند ،بلکه
برخالف اصل  ۲۷قانون اساسی برای بسیاری از آنها نیز حکم زندان صادر شده است .وی در پاسخ به این
سوال که آیا میتواند از نفوذ خود برای آزادی دو تبعه آمریکایی دیگر استفاده کند ،گفت :من برای آزادی
خانم سارا شورد توصیه کردم که با لطف ،محبت و نگاه مهربانانه پرونده ایشان در دستگاه قضایی بررسی شود.
ل است و قاضی است که باید تصمیمگیری کند؛ چراکه تصمیمگیری در این
دستگاه قضایی در ایران مستق 
ارتباط در اختیار قاضی است.

در آن سوی مرزها ادعای آزادی میکنند،
اما اینجا خانواده شهدا را هم تحمل نمیکنند

سعید صفوی عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی ضمن ننگین خواندن حمله صورت
گرفته به خانواده های شهیدان باکری و همت خاطر نشان ساخت :به گمان خام تازه به دوران رسیده ها و
مدعیان توخالی ارزش های اسالم و انقالب ،می توان جلوی خواست عمومی ملت را گرفت؛ غافل از اینکه
حتی تحمل فرزندان این مرز و بوم را ندارند و هر روز بر کارنامه غیر اخالقی و غیر انسانی خود برگی تازه می
افزایند .وی تصریح کرد :آقایان در روز روشن با خانواده های سرداران رشید و شهدایمان این چنین می کنند،
و ادعای آزادی در ایران را در آن سوی مرزها برای جهانیان سر می دهند.

مادر هنگامه شهیدی  :احمدینژاد به جای مانور جهانی برای سارا شورد ،
به بچههای این مملکت کمک کند
مادر هنگام ه شهیدی ،روزنامه نگار دربند ،با بیان این که دخترش سالم به زندان رفته اما در حال حاضر از
بیماریهای مختلف رنج میبرد و ادامه وضعیت موجود برای وی خطر جدی دارد ،نسبت به تعیین وثیقه600
میلیونی برای دخترش کهحتیبیشتر از وثیقه زندانی آمریکایی است گالیه کرد و این تبعیض را نامناسب دانست.

بازخوانی روایت شهادت حسن پور
در دیدار رهنورد با خانواده این شهید

زهرا رهنورد  ،نویسنده و استاد دانشگاه در ادامه دیدارهای خود با خانواده شهدا و
همچنین زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات همزمان با نزدیک شدن به روز خاک
سپاری یکی از شهدای جنبش سبز به دیدار خانواده او رفت .
به گزارش خبرنگار کلمه ،او به همراه جمعی از زنان اصالح طلب در منزل شهید علی
حسن پور حاضر شدند و با خانواده این شهید اظهار همدردی کرد.شهید حسن پور روز
 ۵مهرماه سال گذشته به خاک سپرده شد.
هرچند شهید علی حسن پور در روز  ۲۵خرداد ماه ،روز راه پیمایی میلیونی مردم از
میدان امام حسین به میدان آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود اما  ۱۰۵روز بعد
جسد وی را به خانواده اش تحویل دادند .
همسر شهید حسن پور در این دیدار از روزهای سختی که پشت سر گذاشته برای زهرا
رهنورد سخن می گوید «:روز  25خرداد وقتی دیدم همسرم به خانه بازنگشت بسیار
نگران و هراسان شدم  .اینکه در آن روزها چه بر من گذشت  ،نمی توانم توصیف کنم تا
اینکه در روز چهارشنبه همان ماه در سایت های خبری عکسی را دیدم که مجروحی را
در خیابان آزادی با سر و روی خونین نشان می داد که شبیه همسرم بود  ،این زخمی
نزدیکی پایگاه بسیج در حوالی میدان آزادی نقش بر زمین شده بود  .خیلی زود پی گیر
شدم  .اما هیچ کس جواب صریح و روشنی به ما نمی داد ».

لغو پروانه فیلم فرهادی به دلیل انتقاد

*مجوز ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" با دستور مستقیم سیدعلیرضا سجادپور
مدیر کل اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفهای لغو شدهاست .به نوشته جهان
نیوز" ،اظهارات ساختار شکنانه اصغر فرهادی در جشن خانه سینما از دالیل اصلی لغو
این پروانه ساخت بوده است ".فرهادی در جشن مذکور گفته بود« :ای کاش! سال آینده
ایران ،مثل امروز نباشه ،ای کاش! سال آینده ایران شرایطی داشته باشه که «گلشیفته
فراهانی»« ،امیر نادری» و «محسن مخملباف» به راحتی به وطن بازگردند ،ای کاش!
سال آینده «جعفر پناهی» بتوونه فیلم بسازه و ای کاش سال آینده هیچچیز مثل این
سالهانباشه».
یادآور می شود اصغر فرهادی کارنامه درخشانی از فیلم های با مضمون اجتماعی مانند
درباره ی الی و چهارشنبه سوری دارد.

مردم رسانه ندارند  .با تکثیر روزنامه کلمه ،اخبار را به کسانی که به اخبار واقعی دسترسی ندارند ،برسانیدEmail : info@kaleme.com .
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امروز هیچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد و از
فیلترینگ در امان مانده باشد این همه نشانگر این است که چشم اسفندیار آنها مسئله
آگاهی است .بنابراین هرکس در هرجا احساس مسئولیت می کند باید در حد خود در
گسترشآگاهیهایسیاسی،اجتماعیتالشکندحتیباگفتنیکنکتهدرجمعکوچک

.
میرحسین موسوی در دیدار با زندانیان سیاسی قبل از انقالب

قیمت  :صلوات

دو پیـــام از اوین

مجید دری  :آقای احمدی نژاد! خبر بدی برایتان دارم؛ مهر ماه آمد
دو دانشجوی زندانی از درون زندان اوین نامه هایی را به بیرون
از زندان فرستادند .اولی به محمود احمدی نژاد پیشنهاد داد که فقط
یک روز قبل از رفتن به دانشگاه  ،دانشجویان را خبر کند .دانشجویی
دیگر اما از درون زندان به همکالسی های خود پیام داد و از آنها
خواست به یاد داشته باشند که امروز امید مردم به دانشگاهی هاست.
مجید دری یکی از دانشجویان دانشگاه عالمه که بالفاصه پس
از انتخابات ریاست جمهوری منزل خواهرش در قزوین بازداشت
شده و تا امروز را در زندان گذرانده است در نامه اش به احمدی نژاد
خبر آغاز ماه «مهر» را به او یادآوری کرده است :او می گوید « :خبر
کوتاه است اما پر طمطراق“ :مهر آمد”.باری مهر آمد و دانشگاهها باز
شدند و دانشجویان بازگشتند.با هر زحمتی نفسی سه ماهه کشیدی.
اما تمام شد!مهر آمد ».مجید به فشارهایی که در چند سال اخیر به
دانشگاهها آمده است اشاره می کند به رییس دولت یادآوری می کند
در این سالها هرگاه به دانشگاه رفته است ،با اعتراض شدید دانشجویان
مواجه شده است .اعتراضی که همواره در رسانه ها سانسور شده است.
او عقیده دارد که دولت احمدی نژاد دریافته است که دانشجوها
برایش دردسر هستند و برای همین است .برای همین سعی میکند
مخفیانه به دانشگاه برود .او یادآوری می کند در مجموع بیش از صد
سال حبس برای دانشجویان صادر شده است .مجید دری همچنین
به  120ترم محرومیت از تحصیل دانشجویان و شناسایی 70
دانشجوی ستاره دار فقط در دو سال اول دولت نهم اشاره می کند و
می گوید« :آقای احمدی نژاد! در مناظره ات به دروغ گفتی که کسی
را به جرم انتقاد از تحصیل محروم نکرده ای ،که هیچ دانشجویی را
ستاره دار نکرده ای .در مقابل میلیونها بیننده گفتی .عجیب نبود که

مجید توکلی  :دوستان! صدایتان از ورای دیوارهای زندان به گوش می رسد

خورشید را هم انکار کنی چه رسد به ما که ستاره دار بودیم».
مجید با اشاره به اعتراضهای سراسری دانشگاهها به عملکرد
دولت می گوید« :کدامیک از دانشگاهها را می خواهی ساکت
کنی؟! تهران ؟ امیرکبیر ؟عالمه ؟علم و صنعت ؟ دانشگاه
اصفهان ؟ مشهد یا مازندران و تبریز و…یا دانشگاه آزاد را؟!
او که در پایان به رییس دولت پیشنهاد می کند که امسال به
دانشگاه نرود .وگرنه بدترین روز عمرش را تجربه خواهد کرد.

بیانیه زهرا رهنورد در تقبیح اهانت به خانواده های شهدا باکری و همت

با نام شهدا برای خود مشروعیت کسب کردند ،اما خون آنان را پاس نداشتند
زهرا رهنورد در پی هتک حرمت این خانواده بیانیه ای صادر کرده است  .در این بیانیه آمده است  :نمی دانستم
معنای «کربال منتظرماست بیا تا برویم» ،این است که زن و فرزند شهیدان را سرکوب و دستگیر کنید .البته
شهدا به کربال رسیدند اما هیچ می دانید شما دولتمداران به کجا رسیده اید؟ پس از خشونت،کشتار ،شکنجه و
زندانی کردن فرزندان ملت ،توسط قدرتمداران کینه توز ،اینک نوبت خانواده شهداست که مشخصا به عنوان
دست مریزاد ایثارهای آن جوانان پاکباخته ،به اهانتی ننگین به خانواده های باکری و همت منتهی شد.
یادتان باشد که به نام آنها بزرگراه ساختید ،بزگراه همت ،باکری ،بروجردی و دیگران .اما خانواده های آنها را
بزرگ نداشتید .با نام و یاد آنها ،برای خود مشروعیت کسب کردید ،اما خون آنان را پاس نداشتید.
الزم به ذکر است ،خانواده شهید همت و خانواده شهید باکری که در پی دید و بازدیدهای همه ساله در هفته
دفاع مقدس به دیدار نخستوزیر دوران دفاع مقدس و زهرا رهنورد رفته بودند ،با ممانعت و ضرب و شتم شدید
نیروهای امنیتی ،روبهرو شدند ،که منجر به آسیب دیدن همسر شهید باکری با گاز فلفل ،و بازداشت چند ساعته
پسر شهید باکری انجامید.
یکنمایندهمجلس:

دولت بعد از انتخابات ریاستجمهوری ،سهام عدالت را پرداخت نکرده است

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنها  ۳۰درصد سهام عدالت پرداخت شده
است ،تصریح کرد :مردم حوزه انتخابیه اینجانب به دلیل پرداخت نشدن مابقی سهام عدالت ،از دولت ناراضی
هستند.
به گزارش خانه ملت ،عیسی جعفری ،نماینده بهار و کبدراهنگ و عضو کمیسیون کشاورزی ،آب
و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت حوزه انتخابه خود ،تاکید کرد :در
سرکشی به روستاهای حوزه انتخابیه متوجه شدم ،مردم از عدم پرداخت  ۷۰درصد سهام عدالت
گالیه دارند .با وجود پیگیری از علل عدم پرداخت مابقی سود سهام عدالت ،هیچ مسئولی پاسخگو
نبود.

شمارگان :ما بیشماریم

مجید توکلی دانشجوی شیرازی دانشگاه امیر کبیر نیز از دروزن زندان
اوین نامه ای منتشر کرده است .نامه ای خطاب به دانشجویانی که
سال تحصیلی جدیدی را آغاز کرده اند .او نوشته است« :همه ی
امیدمان به نسل جدید است که از دیروز اثر بخش بوده اند و امروز
شماری شان مژده پیروزی می دهند .چنین است که امید مردم
در بی
ِ
به دانشگاه است و گویا مردم از دانشجویان پیمانی گرفته اند .آن ها
پیمان گرفته اند که آزادی باید زنده بماند ،شادی میهمان هر خانه شود»
دانشجویان سال جدید تحصیلی می گوید« :شما به دانشگاه
مجید به
ِ
آمده اید .روزگاری ما نیز دانشجوی این دانشگاه بوده ایم .البته سخت
گیری های آموزشی چنین نبود .به ما می آموختند که بزرگ باشیم
و سپس در پی دانش برویم .از شما می خواهند ،کوچک و سرسپرده
و مطیع باشید...در پی آگاهی و دانش بودن و آگاهی بخشی پیشه
کردن ،ممتازتان کرده است تا مردم به گرد شما جمع شوند .حال با
هم بودن تان امتیازی است که از آن باید بهره ببرید ».مجید توکلی
که به خاطر ستمهایی که در یک سال اخیر به او رفته است یکی از
همراهان خود
محبوب ترین دانشجویان زندانی است در این نامه به
ِ
توصیه می کند« :مراقب باشید که همچنان منصف باشید .مبادا پلیدی
و استبداد و ظلم ها و ستم ها و تلخی ها و سختی ها شما را در دست
بگیرند .نباید در شتاب مان در رسیدن به آزادی راه خطا برویم .باید اجازه
دهیم ارزش ها تثبیت شوند .اگر در دام دروغ گویی ها بیفتیم ،اگر به
هتک حرمت ها و بی احترامی ها بی توجه باشیم ،اگر بر اندک خوبی
های این کل ناهنجار چشم ببندیم؛ فردا دچار مشکل خواهیم شد».

احمدی نژاد  :مخالفان من از خود من آزادترند

محمود احمدی نژاد طی کنفرانسی خبری در نیویورک ،در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید "شما از
انتخابات آزاد در فلسطین صحبت می کنید؛ ولی در كشورتان مخالفان در خانههای خود محبوس هستند
و تعداد زیادی از روزنامهنگاران نیز از كشور خارج شده اند .آیا این تناقض بین حرف و عمل شما نیست؟"،
مدعی شد "اتفاقا مخالفان ما آزادتر از ما هستند؛ تخلف میكنند؛ تهمت میزنند و آزاد نیز راه میروند و
آزادتر از خود ما در ایران هستند" .
وی همچنین ادعا کرد " این كه چند روزنامه نگار از ایران رفته یا نرفته مهم نیست؛ ایرانیها آزاد هستند
كه سفر كنند و در جاهای مختلف دنیا زندگی كنند" .
به گزارش جرس وی بدون اشاره به مصاحبه های یک نفره خود در سیما ،ادامه داد "در ایران چند هزار
خبرنگار زندگی میكنند ،روزانه صدها روزنام ه و مجله در ایران منتشر میشود ،خبرگزاریهای زیادی در
ایران فعالیت میكنند و ما وقتی میخواهیم با خبرنگاران مالقات داشته باشیم برخی از اوقات سالنهای
هزار نفری نیز جوابگو نیستند.

اخبارکوتاه

* مهندس جامی فعال كارگري می گوید  :تالش برای بقا و زندگی حداقلی بدون داشتن
اوقات فراغت و محرومیت از تفریح و رسیدگی به خود ،اتفاقات تلخی است که جامعه کارگری
با آن روبرو است .کارگرانی که گویا قرار است هیچگاه خبردار نشوند که آنها هم حق و منزلتی
دارند.
* مردم برخی از روستاهای همدان با مشکل آب شرب مواجه هستند؛ بهطوری که مردم در طول روز تنها
نیم ساعت آب شرب دارند.
* آیت اهلل بیات زنجانی خطاب به دختر شهید باکری  :رسیدن به حق همیشه با رنج های فراوان همراه
است.
* سید محمد خاتمی پس حمله نیروهای امنیتی دولت احمدی نژاد به خانواده شهید همت و باکری در
تماسی تلفنی از آنها دلجویی کرد .به گزارش خبرنگار کلمه ،رییس جمهور سابق کشورمان با همسران
شهیدباکریوهمتصحبت و جویای اتفاقاتپیشآمدهشد.

مردم رسانه ندارند  .لطفا پس از خواندن خبرنامه ،آنرا به دوستان خود بدهید و یا در مکانی عمومی جا بگذارید.

بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

امام بسیج را به عنوان ابزاری برای قدرت حاکمان نمیخواست
قرار بود رفتار و اندیشه بسیجی در مردم اثر کند ،نه آن که قدرت
بسیج بر سر مردم فرود آید .قرار نبود بسیج جیرهخوار دولت شود
و به ازای دستگیر کردن مردم در اجتماعات پاداش سرانه بگیرد ..
بیانیه شماره  15میرحسین موسوی درباره بسیج مستضعفان
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شمارگان :ما بیشماریم

خاتمی :چرا سرداران جنگ فریاد نمی زنند؟
اگر کوتاه بیاییم ،انقالب تحریف میشود

سید محمد خاتمی که در جمع اصالح طلبان سخن می
گفت ،با تبریک آغاز سال تحصیلی به محصالن و معلمان
گفت :متأسفیم که در حالی سال تحصیلی آغاز می شود
که پاره ای از معلمان و همچنین اساتید گرفتار فشار و
زندان هستند و جریاناتی تالش می کنند که محیط پاک
و زاینده مدارس و آموزشگاهها و دانشگاه ها را با فشار
بر معلمان ،استادان و مربیان مستقل و آزاده آلوده کند
و ذهن نوجوانان و جوانان را از حقایق منحرف کند.
سید محمد خاتمی به هتک حرمت خانوادۀ شهیدان
باکری و همت اشاره کرد و گفت :تعجب می کنم چرا
وقتی خانواده های دو شهید بزرگوار همت و باکری و
فرزندان ایشان مورد تعرض قرار می گیرند سرداران
و رزمندگان بزرگی که همکار و همراه این دو شهید
بوده اند فریاد نمی زنند .آنان که واقع ًا از این رفتارها
بیزارند این انتظار را از آنان داریم که برای دفاع از
واقعیت سپاه و بسیج آشکارا موضع بگیرند ،البته آرام
و محترمانه ،و نگذارند نهادهای انقالبی لطمه ببینند.
خاتمی تاکید کرد :ممکن است مثل همیشه گفته می
شود نیروهای خودسر این اعمال را انجام دادند! عجب
نیروهای خودسر قوی هستند که همه کاری می کنند و به
صورت رسمی هم علیه شان موضع گرفته می شود ولی
باز هم رفتارهایشان را تکرار می کنند ،تعجب می کنم

در نظامی مقتدر و با وجود نیروهایی که مدعی می
شوند بر همه چیز مسلط هستند نمی توانند با آنها
برخورد کنند .وی افزود :بر خالف سیاست اعالم شده
جذب حداکثری و دفع حداقلی ،آنچه در عمل جریان
دارد سیاست دفع حداکثری و عدم جذب است .او به
مسئوالن هشدار داد:به نظرم آنچه امروز در معرض
تهدید است ،اگر در مقابلش کوتاه بیاییم تحریف کننده
همه معیارهای اصلی انقالب و خصوصیاتی است که
نظام ما باید داشته باشد .از معیارهای اصلی حکومت این
است که دروغ در آن نباشد ،اگر کارها بر اساس دروغ و
دغل باشد ،غلط است و آنچه خدا می خواهد این است
که نظام بر اساس عدالت و راستی و درستی مستقر شود
و استقرار پیدا کند و انقالب اسالمی هم برای همین بود.
خاتمی در پایان یادآوری کرد :ما از حق دفاع می کنیم،
معتقدم دل اکثریت ملت با حرف هایی است که ما می
زنیم .چرا اجازه روزنامه به ما نمی دهند؟ چرا بخشنامه
می کنند دستگاههای رسمی هیچ حرف و خبری از این
طرف را منتشر نکند؟ رئیس جمهوری سابق کشورمان
ادامه داد:باید حرف را زد و گفت ،الحمداهلل دنیا طوری
شده که دیگر این محدودیت های رسمی و بخشنامه
ای خیلی اثرگذار نیست هرچند که این حق همه
جریانها است که روزنامه و رسانه و تریبون داشته باشند.

کروبی در پیام خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی:

دانشگاه زنده است و کسی نمی تواند آن را با خاک یکسان کند
مهدی کروبی ضمن تبریک سال جدید تحصیلی به دانشجویان گفت :بار سنگین کشور برای دستیابی به
پیشرفت و آبادانی توام با عزت و افتخار و استقالل ،بر دوش شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز است که امید
این ملت پر افتخار هستید .از همین صندلی های دانشگاه هاست که مدیران سطوح مختلف سیاسی و اجرایی
کشور تربیت خواهند شد و اداره امور کشور به آنان واگذار خواهد گردید .کروبی در ادامه پیام خود افزود :دانشگاه
همیشه زنده است و هیچ کسی نمی تواند آنرا با خاک یکسان کند .نباید مطالبات دانشجویان بی پاسخ مانده و
انباشته گردد .باید فضای سیاسی دانشگاه ها چنان باشد که دانشجویان بتوانند مطالبات خود را آزادانه در میزگردها
و تشکیل جلسات مطرح نمایند.
کروبی در پیامش به دانشجویان گفت :عزیزان من ،سالی که گذشت ،سالی سخت و پر فراز و نشیب برای همه
ی ما بود و متاسفانه جامعه ی دانشگاهی ما هزینه های گزافی را پرداخت و در این میان شما دانشجویان در کنار
سایر مردم مورد بیشترین آماج و هجمه های سیاسی قرار گرفتید که به نوبه ی خویش همیشه در احقاق حقوق
به حق و قانونی شما ،پایداری نمودم .شما امروز روزگاری سخت را صبوری می کنید.
مهدی کروبی در پایان ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه
و آزادی دانشجویان زندانی بی گناه باشیم .

میر حسین موسوی :

جنبش سبز مانند اقتدارگرایان نیست و پدرخوانده ندارد

مهندس میرحسین موسوی خبر کذب روزنامه رسالت را مبنی بر «وجود اختالف در میان صفوف جنبش سبز و
اصالح طلبان» را تکذیب کرد و گفت« :بر خالف جناح اقتدار گرا جنبش سبز پدر خوانده ندارد و بیش از افراد،
به تعامل بین شبکه های اجتماعی سبز و پیشرو تکیه دارد و بر عکس آنان(اقتدارگریان) از عقل جمعی برای
پیشرفت استفاده می کند ».وی تصریح کرد« :هیچ اختالفی بین بنده و برادران بزرگوار کروبی و خاتمی وجود
ندارد و ما مرتب با هم مشورت می کنیم».
روزنامه رسالت که در رقابت شدیدی با کیهان برای تهمت و دروغ به منتقدان دلسوز وضع موجود است در
جعل خبری تازه مدعی اختالف میان موسوی ،خاتمی و کروبی شده بود .رویه و رویکرد مدیران روزنامه رسالت
در زمان دفاع مقدس علیه نخست وزیر (میرحسین موسوی) نیز به گونه ای بود که حضرت امام (ره) توزیع
این روزنامه را در جبهه ها برای روحیه رزمندگان اسالم مضر تشخیص دادند .به همین دلیل میرحسین موسوی
اظهارامیدواری کرد که «گرداننده های رسالت یک بار دیگر بین خود نامه حضرت امام را به مرحوم آیت اهلل
آذری قمی در سال ۱۳۶۷مطالعه کنند».

هجوم لباس شخصی ها به منزل شهید باکری

آسیه باکری فرزند شهید حمید باکری ،از حملۀ گروهی ناشناس که خودشان را پلیس امنیت معرفی
کردند به جلسۀ قرآنی که در خانۀ شهید باکری در حال برگزاری بود ،خبر داد .او در گفتگو باکلمه
گفت :آنها نگفتند جلسه قران چگونه باعث ناامنی می شود و حکم خود را هم نشان ندادند ...آنها همۀ
خانم هایی که به خانۀ ما می آمدند را مورد بازجویی قرار دادند 27 ...سال نیامدند در خانه ما بگویند
حالمان چطور است حاال اینگونه آمدند .اصال راه منزل ما را بلد نبودند .حاال بعد از این همه سال مزد
سختی هایی که مادرم کشید و بی پدر ماندن ما را خوب می دهند .برای من جای سوال است که
چرا این رفتار با ما می شود ...پس از نامۀ مادرم به فرماندۀ سپاه ،هر روز فشارها بر ما بیشتر می شود.

اخبارکوتاه

* کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت به دلیل دریافت نکردن حقوق  ۷ماهه
مقابل استانداری گیالن تجمع کردند .بالغ بر  ۳۰۰نفر از کارگران مرد و زن کارخانه
خاور مدت ۷ماه است هیچگونه حقوق و مزایایی از کارخانه دریافت نکردهاند.
* كارگران «زهش» با وجود فعال بودن خطوط توليد و فروش محصوالت اين كارخانه در
سه ماه گذشته حقوق دريافت نكردهاند .اين كارگران ميگويند :در نتيجه اين وضع حقوق
يكصد كارگر از سه ماه پيش تاكنون پرداخت نشده است .كارگران همچنين به نقل از
كارفرماي خود از احتمال واردات محصوالت چيني و اجراي سياستهاي تعديل نيروي انساني
در يك ماه آينده خبر داد ميدهند .كارخانه زهش در منطقه آبيك قزوين واقع شدهاست
* بيش از  600نفر از معلمان خريد خدمتي آموزش و پرورش در اعتراض به تمديد نكردن
قراردادهايشان از سوي آموزش و پرورش صبح دیروز مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند.
* از  5میلیون نفر روستایی که شامل بیمۀ روستایی می شوند در پنج سال گذشته
فقط  ۸۰۰هزار نفربیمه شدند .حدود  40تا  50نوع بال گریبانگیر کشورهای بالخیز
مانند ایران است که روستائیان بیشتر در خطر آسیب دیدن این بالیا قرار دارند.
* «ممبینی» عضو شورای شهر اهواز چندی پیش از فرماندار این شهر شکایت
کرده بود .اما دیروز بازداشت شد .چندی پیش نیز چند نفر از چهره های
مطرح اصالح طلب پس از شکایت از یک فرماندۀ سپاه به زندان منتقل شدند.
* نسرین ستوده وکیل امور نوجوانان و جوانان که حدود یک ماه است در بازداشت به سر
میبرد ،اجازۀ شرکت در مراسم ختم پدرش را از طرف مسئولین زندان اوین نیافت ،همچنان
که در مراسم تدفین پدرش (که پنجشنبهی پیش درگذشت) نیز نتوانسته بود شرکت کند.

به دستور دولت آقای احمدی نژاد ،نام بردن از آقایان موسوی ،خاتمی و کروبی در رسانه ها ممنوع است .با تکثیر و پخش این روزنامه به انتشار خبرها کمک کنید

بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

بسیاری از هموطنان ما با چهره های زشت و توانفرسای فقر و
تنگدستی در زندگی مواجه هستند .و بی شک وظیفه همه ماست
که دست درماندگان را بگیریم ،جلوه های زیبای اسالم رحمانی
را به نمایش بگذاریم و از حال و روز یکدیگر با خبر شویم.
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قیمت  :صلوات

یادداشتی از میرحسین موسوی برای شب قدر
شمارگان :ما بیشماریم

کارگران دخل و خرجشان نمی خواند

شش ماه از زمانی که حداقل مزد کارگران برای سال
 ۸۹تعیین شده گذشته ۳۰۳ .هزار تومان! .در این
مدت میلیونها کارگر ایرانی ناراضی از این تصمیم کار
کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین کنند.
درحالی که در تمام مدت  ۶ماه اخیر حقوق کارگران
بر مبنای مزد پایه  ۳۰۳هزار تومان در ماه پرداخت
شده اما طی این  ۶ماه بهای سبد کاالهای ضروری
رشد قابل مالحظهای داشته .گزارش بانک مرکزی
نشان میدهد که هزینه متوسط برخی کاالهای ضروری
(لبنیات ،تخم مرغ ،برنج ،حبوبات ،میوه و سبزی تازه،
گوشت قرمز و مرغ ،قند و شکر ،چای و روغن نباتی)
از حدود حدود  ۷۰۳هزار و  ۲۷۰ریال در شب عید
نوروز سال ( ۸۸زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۸۹
ت و پنجا ه و پنج هزار و سیصد
) به یک میلیون دویس 
و  ۱۰ریال در آغاز مهرماه امسال افزایش یافته است.
با فرض اینکه مقدار کالری موجود در سبد فوق برابر
 ۸۴هزار و  ۵۱۰واحد است و نیز پذیرش این مطلب
که مطابق تعاریف پذیرفته شده جهانی حداقل کالری
روزانه مورد نیاز برای هر فرد  ۲هزار و  ۱۷۹واحد است
میتوان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی
برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود
 ۹۶هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبی
معادل یک سوم حداقل حقوق یک کارگر ساده است.
بر این اساس درمجموع میتوان نتیجه گرفت که
هر خانوار کارگر ایرانی ماهانه بالغ بر  ۵۱۳هزار
تومان هزینه میکند یعنی  210هزار تومان بیش
از حداقل پایه حقوق تعیین شده برای هر کارگر.
باید در نظر بگیریم که همه اینها تنها مخارجی است که
برای رفع گرسنگی و نه مایحتاج دیگر نیاز می باشد .در

واقع معنی همه آنچه شرح داده شد آن است که به فرض
اگر یک کارگر ساده حداقل دستمزد تصویب شده یعنی
 ۳۰۳هزار تومان حقوق را بگیرد فقط برای زندگی حداقلی
خانوده خود ،ماهانه حدود  ۲۰۰هزار تومان کم می آورد.
این در حالی است که معاون اول اقای احمدی
نژاد چندی پیش اعالم کرده بود امروز در کشور
ما تورم یک رقمی (!) است ،ولی متاسفانه عدهای
دروغ میگویند و جمعی هم آن را باور میکنند!
در سوی دیگر و در ضمن شرایط سخت اقتصادی
گزارشها نشان می دهد در دولت مدعی مبارزه با فساد،
بیشترین تسهیالت و وام های بانکی در اختیارتعداد
اندکی از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است
به طوری که حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
کشور در اختیار  ۸۴فرد حقیقی یا حقوقی است .اما گویا
برای دولتی ها اصال این موضع اهمیت چندانی ندارد
و آنها به روند پرداخت تسهیالت مشکوک ادامه می
دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می گوید این
رقم تاپایان سال به  ۷۰میلیارد دالر نیز می رسد .الیاس
نادران دیگر نماینده مجلس نیز چندی پیش گفته بود
از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی معوقه های بانکی افزایش پیدا کرده است.
نکته مهم اما اینجاست که آقای احمدی نژاد در حالی
در سخنرانی های استانی خود و در منظر مردم از تعویق
پرداخت بدهی به بانکها گله می کند که رئیس سازمان
بازرسی کل کشور معتقد است« :امروز بزرگ ترین وام
گیرندگان از بانک ها ،شرکت های دولتی هستند».
بنابراین این سوال مطرح می شود ،وقتی بزرگ
ترین وام گیرندگان شرکت های دولتی هستند،
چگونه است که دولت نمی تواند آن ها را وادار

خانواده شهید محالتی هم از حمله خشونت طلبان بی نصیب نماند

خانواده شهید محالتی که در ایام اعتراضات خیابانی مورد
هجوم و حمله شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند تا
کنون پرونده قضایی آنها بی فرجام مانده است.
مدتی پیش یکی از زندانیان سیاسی در دوران مرخصی به
خبرنگار جرس گفته بود که با یکی از بستگان شهید محالتی
در زندان هم بند بوده است اما ظاهرا در آن زمان خانواده سکوت
اختیار کرده و از طریق نهادهای قضایی پیگیر شده بودند .دلیل
مشخص حمله و تحت فشار قرار دادن این خانواده نیز حمایت
آنها از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری
بود .سکوت بستگان و نزدیکان شهید محالتی بعد از روز
عاشورا تا امروز به دلیل اینکه پیگیری های قضایی نتیجه نداده
است ،باالخره شکست و فاطمه السادات شهیدی ،خواهر همسر
شهید محالتی از حملۀ ناجوانمردانۀ نیروهایی که خودشان را
مامور امنیتی معرفی می کردند ،پرده برداشت .فاطمه السادات
شهیدی می گوید :یک شب شش مرد بدون ارایه هیچ حکمی
برای بازداشت خواهر زاده ام وارد منزل ما شدند .چند نفر اتاق
خواب مرا و سایر جاهای خانه را بازرسی می کردند بقیه هم
کتک می زدند .خواهر زاده جوان مرا که پدرش در دوران
جنگ مفقود االثر بوده است ،به مبل بسته بودند و هر چقدر
توان داشتند به سر و صورت او محکم مشت می زدند /.وقتی
به آنها با فریاد می گفتم چرا فحش می دهید ،می دیدم که
بیشتر از دست ما عصبانی می شوند .حتی یک بار گفتم آقای
خمینی آن موقع می آمدند محالت در خانه ما و با پدرم آیت
اهلل شهیدی می نشستند آنها هم با عصبانیت حمله ور شدند
و یکی از آنها هم فریاد زد «خمینی دیگر مرد ،تمام شد».

دیدم تلفن های خانه را قطع کرده اند ،موبایلم را برداشتم زیر
چادرم پنهان کردم ولی یکی از آنها متوجه شد که می خواهم
تماس بگیرم ،از پشت روی چادرم لگد کرد و من با همان
لباس خانه مانده بودم چه کنم .فقط می توانستم خدا را صدا
بزنم و کمک بخواهم .با خشونت بر سر و گوش و دستهایم
آنقدر کوبیدند که بینی ام شکست .جلوی چشم های خواهر
زاده جوانم چنان مرا با فحش های رکیک مورد ضرب و شتم
قرار دادند /.ابتدا از طریق آقای شهیدی که اتفاقا پسرعموی
بنده و یکی از معاونان احمدی نژاد است درخواست مالقات
با آقای خامنه ای کردم تا در همان شرایطی که دست ها و
صورتم کبود و سیاه بود بود ،موضوع را به اطالع ایشان برسانم
اما گفتند  :آقا نمی توانند دیدار کنند .حقیقتا خیلی ناراحت
شدم و گفتم من اگر پیگیر نباشم فردا در برابر مردم مسوول
خواهم بود و معلوم نیست چه بالیی سر دیگران هم بیاورند.
خواهرزاده ام را هم همان شب روانه زندان کردند و
او بیش از سه ماه در زندان بود و من بیرون از زندان
پیگیر شکایتی بودم که هیچ کسی تا امروز پاسخگو
نبوده ،اما بازهم تا آخر می ایستم و پیگیری می کنم.
بر اساس این گزارش عروس شهید محالتی نیز در روز
عاشورا توسط نیروهای امنیتی آنچنان مورد ضرب و شتم
شدید قرار گرفت که بی هوش او را به بیمارستان منتقل
کردند .در روز عاشورا که لباس شخصی ها و ماموران مردم
را در خیابان کتک می زدند ،عروس آقای محالتی برای
نجات یکی از مردم رفته بود اما خودش را با حشونت به
باد کتک می گیرند .خون ریزی سرش آنقدر زیاد بود که
بی هوش می شود و او را به بیمارستان منتقل می کنند.

به بازپرداخت وام ها کند؟ در واقع دولت به جای برخورد و رسیدگی به این موضوع از در انکار
وارد می شود .برآیند اتفاقاتی که در سیاستگزاری های پولی و مالی کشور رخ می دهد نشان
می دهد که بودجه عمومی چنانکه دولت ادعا می کند نه صرف رسیدگی به محرومین
و مستضعفین که بیشتر هزینه در بی کفایتی های مدیریتی و ویژه خواری ها می شود.

خاتمی و موسوی با هم دیدار کردند
میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی ضمن دیدار با یکدیگر به بررسی مسائل جاری کشور
پرداختند .آنها ضمن تأکید بر تداوم این انتظار که «زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و فضای باز و
امن بر جامعه حاکم گردد و قانون اساسی به صورت همه جانبه و بدون تنازل جاری و اجرا شود»،
از اینکه همچنان خالف این امر اتفاق می افتد و حتی عزیزانی به آنها ستم شده و از حق قانونی
خود برای شکایت استفاده کرده اند ،به جای رسیدگی عادالنه ،مجدداً به زندان بازگردانده می
شوند ،ابراز تأسف نمودند.
خاتمی و موسوی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه دفاع مقدس و ادای احترام به
شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده های محترم آنان ،خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان
و متعرضان به خانواده های عزیز سرداران شهید ،همت و باکری و دیگر شخصیت های برجسته
انقالب و کشور شدند.
آیا خبر دارید محمد نوری زاد جهادگر بسیجی در نامه ای از
کهریزک دوم در اوین خبر داده است؟ به سایت کلمه مراجعه کنید
www.kaleme.com

اخبارکوتاه

* کارگران کارخانه روغن نباتی قو (واقع در تهران) ،دراعتراض به عملکرد مدیریت
آن شرکت و پرداخت حقوق کارگران از محل فروش امالک شرکت قو دست ازکار
کشیدند.
* بهای خرید هر دالر در ساعات میانی معامالت روز سه شنبه را  1110تومان و
قیمت فروش هر دالر را  1130تومان اعالم شد.
* دادستان کل کشور بدون اینکه دادگاهی برگزار شود و امکان دفاع را فراهم
شود ،فعالیت جبهۀ مشارکت را غیر قانونی اعالم کرد .اما جبهۀ مشارکت این حکم
را غیر قانونی دانست
* نمایشگاهی در تنگه مرصاد برگزار شد تصاویر نمایش داده شده طوری در کنار
هم قرار گرفته شده بود که به بیننده القاء کند که رهبران و مردمی که به تقلب در
انتخابات اعتراض داشته اند با منافقین در یک مسیر قرار دارند .این حرکت برگزار
کنندگان نمایشگاه مورد اعتراض بسیاری از خبرنگاران و جوانان بسیجی که برای
بازدید از جبهه ها اعزام شده بودند قرار گرفت.

آیا شکایتنامه هفت قربانی انتخابات از مسئوالن سپاه
از نزدیکان خود بپرسید
را خوانده اید ؟

به دستور دولت آقای احمدی نژاد ،نام بردن از آقایان موسوی ،خاتمی و کروبی در رسانه ها ممنوع است .با تکثیر و پخش این روزنامه به انتشار خبرها کمک کنید
پایگاه اینترنتی کلمه
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مهدی کروبی :

بعد از رحلت امام ،خبرگان
زیر ساطور شورای نگهبان رفت

برخالف آنچه دستگاههای تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند ،این ما هستیم که
بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم .ما حفظ جمهوری اسالمی
را می خواهیم ،و تقویت وحدت ملی ،و احیای هویت اخالقی نظام و بازسازی اعتماد
عمومی جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات
حکومت ،و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطالعرسانی مستمر ،ممکن نیست.
از بیانیه شماره  11میرحسین موسوی

انفجار در بازار ارز
اعتصاب در بازار طال

بحران در بازار ارز و تداوم افرایش نرخ صعودی آن با وجود وعده های دولت
مبنی بر کنترل آن همچنان ادامه دارد .این ماجرا در حالی صورت گرفته است
که بازار طال فروشان در تهران و چند شهر دیگر نیز در اعتراض به اجرای
مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به یک هفته است که در اعتصاب به سر می برند.
رییس بانک مرکزی ،محمود بهمنی با بیان اینکه «قیمت واقعی» دالر  ۱۰۶۰تومان
است ،گفت« :قطعا تا هفته آينده قيمت دالر به حالت عادی خود بر میگردد».پیش
از این نیز معاون اول احمدی نژاد قول داه بود تا پنجشنبه خریداران میتوانند به
هر میزان که میخواهند طال و ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.او هدف دولت
چندی پیش مهدی کروبی ،با ارسال نامه ای به رئیس است .آقای کروبی در این گفتوگو تاکید میکند که را از دخالت در این کار کنترل "قیمت ارز و طال در بازار دا خلی "عنوان کرد .اما
مجلس خبرگان ،خواهان اعمال نظارت بر نهادهای چنین واکنش هایی صرفا در جوامع استبدادی به وجود قیمت ها نه فقط کنترل نشده که به شکل لجام گسیخته ای در حال افزایش است.
تحریم ها عامل بی ثباتی بازار ارز
زیر مجموعه ی رهبری انقالب شد .در این نامه آقای می آید ،و میپرسد :آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟
کروبی از عدم استقالل قوه قضائیه ،فرمایشی بودن وی همچنین تصریح میکند :مجلس خبرگان برای با این حال و با وجود این وعده ها ،و تزریق « نامحدود سکه و دالر» به بازار ،نوسان
احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی و دخالت سپاه تعیین ،نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته قیمتها در این دو بازار همچنان ادامه دارد .قیمت دالر آمریکا این روزها در بازار
در مسائل سیاسی و اقتصادی انتقاد کرد .اما چیزی از است .اما اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان داخلی همچنان روند صعودی داشته و هر لحظه رکوردهای جدیدی به ثبت میرسد.
انتشار این نامه نگذشت که رسانه های مدعی اصولگرایی نکنید ،حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای در هفتهای که گذشت ،ریال ایران در برابر دالر آمریکا ،نزدیک به  ۱۵درصد ارزش
با فحاشی و توهین به استقبال نامه مهدی کروبی رفتند .مجلس خبرگان فرمود” :مسئولیت تان در راس همه خود را از دست داد تا اینکه در روز پنجشنبه کمی قیمت آن بهبود پیدا کرد.
سایت تغییر در گفتوگویی با مهدی کروبی ،به ارزیابی مسئولیت ها است .زیرا باالترین انحراف که منجر به برپایه گزارشهای منتشر شده ،قیمت دالر در روز پنجشنبه ،نسبت به روز قبل،
این واکنشهای تند و توهینآمیز و علت آن پرداخته انحراف تمام ارگان ها می شود ،انحراف رهبری است ”.با کاهش  ۴۰تا  ۷۰تومانی مواجه بود و در بازار بين  ۱۱۵۰تا  ۱۱۸۰خرید و
فروش شد؛ قیمت رسمی دالر که از سوی بانک مرکزی اعالم شده۱۰۲۰ ،تومان
آیت اهلل العظمی دستغیب شیرازی:
بود .در همین روز سکه تمام بهار طرح قدیم در تهران بین  ۳۷۰تا  ۳۷۵و
خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته است
سکه تمام بهار طرح جدید ،بین  ۳۵۰تا  ۳۵۲هزار تومان خرید و فروش شد.
ّ
در
مردم
مرجع
و
ملجأ
آیتاهلل العظمی سید علیمحمد دستغیب گفتند :این که گفته رهبر نیست ،بلکه الزم است هر کدام
حل
رییس کل بانک مرکزی به دالالن ارز و سكه وعده داده است :با عرضه
بوده
مظلوم
طرفدار
دنیایی،
و
ولی فقیه قانون اساسی میتواند بر جان و اموال مردم مشکالتشانباشند؛مشکالتدینی
شود ّ
فراوان سكه و ارز توسط بانكها و بانك كارگشايي قيمت سكه هفته آينده به
حکومتکند ،سخنبیمدرکیاست .اینمرجعتقلیدمقیمشیراز و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ این عضو مجلس خبرگان در سطح جهاني كاهش مييابد و دالر را نيز به قيمت  1060تومان مي رسانند.
ماهیت خود بیرون رفته است .کارشناسان اقتصادی تحریمهای ایران را از جمله عوامل بیثباتی در بازار ارز
تاکید کرده :اعضای خبرگان ،تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید ادامه مینویسد :خبرگان فعلی از ّ
ایران میدانند و میگویند در ماههای اخیر امارات متحده عربی ،به ویژه دوبی ،در
تالش دولت برای ترویج چند همسری و نامه رهنورد به رییس مجلس
ارائه خدمات مالی به ایران همچون گذشته عمل نمیکند .آنها تاکید می کنند:
دولت احمدی نژاد در چند ساله گذشته بارها تالش کرده است نمی کردم .اما آیاتی که هر یک به نحوی به خانواده مربوطند علت تغییرات شدید قیمت در بازار ارز و طال همچنین به دلیل "خالی بودن
با تصویب الیجه ای موسوم به حمایت از خانواده ،چند همسری آنچنان آرامش ،مودت ،رحمت و پرورش فرزندان نمونه را موجودی ارز در بانک های داخلی"" ،عدم صدور حواله ارزی توسط بانک های
را در جامعه ترویج کند .تصویب این قانون نه تنها چند همسری توصیه می کنند که هرگز با خانواده چند همسری و با شیوه کشورهای همسایه (چون ترکیه و امارات)" و "متوقف شدن فعالیت بانکهای
مردان را آسان و به از هم پاشیدگی خانواده کمک می کند ،بلکه های تعدد زوجات و وجوه جرم خیز و التهاب آفرین آن که ایرانی در برخی کشورهای مبدا ارز ،تحت تاثیر تحریم های جهانی" است.
در چنین شرایطی زن همچنان از حق طالق هم محروم است .بارها در جامعه امروزی شاهد آن بوده ایم قابل تصور نیست.
نقش اعتصاب بازار طالفروشان
زهرا رهنورد ،نویسنده و استاد دانشگاه با نوشتن نامه ای خطاب این استاد دانشگاه همچنین خطاب به رییس مجلس گفته  :کارشناسان اقتصادی همچنین نوسانات بهای ارز خارجی را با اعتصاب بازارهای
به رییس مجلس از او خواسته است که موادی از این قانون را چنانچه مستحضرید هر گاه بررسی الیحه به اصطالح حمایت از طالفروشان ایران هم مرتبط می دانند .آنها می گویند :نابسامانی های بازار طال
که منجر به چند همسری مردان می شود از دستور مجلس خانواده مطرح شد ،موجی از التهاب را در جامعه زنان دامن زده و در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایی رسیده که نه تنها
خارج کند .رهنورد در بخشی از نامه خود نوشته است  :اگر موجبنگرانیبیشتردرفضایفکریوفرهنگیکشورشدهاست .نرخی برای خرید و فروش سکه در بازار وجود ندارد بلکه صرافی ها و سکه فروشها،
مطمئن نبودم که روح آیات مربوط به خانواده در قرآن ناظر بیهوده نیست که اغلب آن را الیحه “تخریب خانواده “می نامند .سکه ای برای فروش ندارند و از سوی دیگر قیمت دالر را به شدت افزایش داده
به تک همسری است هرگز خود را راضی به نگاشتن این نامه
اند .طال فروش های شهر های شیراز ،مشهد ،تهران ،قزوین و اراک در اعتراض به
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب و مغازه های خود را تعطیل کرده اند.
حمایت سینماگران از جنبش سبز ؛ خط و نشان وزیر ارشاد برای هنرمندان
معاون مالیات برارزش افزوده سازمان مالیاتی كشور به طالفروشان هشدار
به
در مراسم جشن خانه سینما که به منظور تقدیر از سینماگران وزیر ارشاد دولت دهم در اظهاراتی تهدیدآمیز ،نسبت
داده اگر تا پایان مهرماه برای نامنویسی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
داد
برجسته ایران برگزار شده بود ،رخشان بنی اعتماد ،کارگردان انتشار بیانیههای مخالفان دولت در مطبوعات هشدار
اقدام نكنند ،مشمول پرداخت جریمه و متهم به جرائم قانونی خواهند
صاحب نام ،و باران کوثری ،بازیگر مطرح سینمای ایران با مچ و خانه سینما را هم به تعطیلی و سرنوشت مشابه انجمن شد .اما با توجه به عمل نکردن دولت به توافق و تعهد قبلی خود با بازاریان،
بند و روسری سبز روی صحنه حاضر شدند و اصغر فرهادی صنفی روزنامهنگاران تهدید کرد و گفت :االن دیگر اگر این موارد تا کنون مورد توجه و پذیرش اصناف قرار نگرفته است.
(کارگردان فیلم سینمایی درباره الی) در سخنانی به انتقاد از کسی بخواهد جنبش ُمرده سبز را زنده کند معنی ندارد! .اعتصاب در بازار حتی به بازار آهن فروشان تهران هم رسیده است .اعضای این
سیاست های فرهنگی دولت پرداخت .مچ بند و روسری سبز و اما در واکنش به این اظهارات مدیرعامل خانه سینما در صنف هم خواهان تعویق شش ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده
سخنان انتقادی سینماگران با واکنش تند دولتمردان در وزارت نامه ای شدید الحن به وزیر ارشاد نوشت  :ای کاش شهامت اند .کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که وضعیت اخیر به دلیل عدم
فرهنگ و ارشاد احمدی نژاد روبر وشد .فیلم فرهادی توقیف شد و عذر خواهی از مردم و خانواده شهدا بابت کوتاهی ها و بی تزریق ارز از سوی بانک مرکزی ،ناکار آمدی دولت ،تحریم های اقتصادی و بی
وزیر ارشاد برخی هنرمندان را به تالش برای براندازی متهم کرد .کفایتی هایمان در روند پیشرفت و آبادانی کشورمان را داشتیم  .انگیزه شدن سرمایه گذران از ورود به بازارهای موازی تا مرز انفجار پیش برود.

مجازات های سنگین زندان برای فعاالن سیاسی و اجتماعی

از خردادماه سال گذشته و پس از انتخابات پر مناقشه انتخابات
دهم ریاست جمهوری ،همچنان تعدادی از فعاالن سیاسی،
اجتماعی ،دانشجویان ،روزنامه نگاران و حتی شهروندان
عادی که به نتیجه انتخابات معترض بوده اند همچنان در
زندان به سر می برند؟ و برخی از این فعاالن نیز با قرار وثیقه
های سنگین آزاد و یا به مرخصی آمده اند؟ گزارش های

مستند حاکی است که زندانیان سیاسی -عقیدتی مستقر در
بند  350زندان اوین که اتهام اصلی شان اعتراض به نتبجه
انتخابات بوده ،روی هم رفته باید  640سال زندانی بکشند.
به تازگی گزارشی مفصل از اسامی و مشخصات  216زندانی
سیاسی – عقیدتی و امنیتی در زندان های مختلف کشور
منتشرشده که در مجموع بیش از  1100سال محکومیت دارند.

آیا اعترافات تلوزیونی حمزه کرمی در دادگاه های نمایشی پارسال را
یادتان هست؟ این رزمنده دفاع مقدس چند هفته پیش در نامه ای به
دادستان کل کشور پرده از شکنجه های وحشتناکی برداشت که در زندان
انفرادی بر او وارد می کرده اند .متن نامه را از دوستان خود بخواهید.
اصل  ۳۸قانون اساسی کشورمان می گوید :هرگونه شکنجه برای
گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت،
اقرار یا سوگند ،مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد
ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

رسانه های رسمی بسیاری از حقایق مربوط به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورمان را از دید مردم پنهان کرده اند  .به مردم خبر رسانی کنید.
پایگاه اینترنتی کلمه
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«فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم .شما
بدون توجه به ما ،میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق
مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق
حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است ،رعایت کنید ».این
جمالت به خوبی تفاوت بین نگاه اخالقی به سیاست و توجه
به خیر عمومی مردم را در برابر نگاه رایج امروز که حفظ قدرت
به هر بها و بهانه است ،نشان می دهد .نخست وزیر دوران دفاع
مقدس که دولتش از سوی امام لقب دولت خدمتگزار را گرفته بود
در مصاحبه ای  ،به تشریح ویژگی های جنبش سبز و نیز شرایط
خطیر کنونی کشور پرداخت .
میرحسین در این مصاحبه از دولتمداران پرسیده است که «چه
کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی و استبداد رای
کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید و این شرایط وخیم را در
وضع اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید؟»
موسوی آبروی امروز نظام را در گرو عمل به قولها و
اجرای قانون در مورد پرونده هایی چون فجایع کهریزک
و یا جنایات حمله به کوی دانشگاه و پیگیری نامه های
زندانی های مظلوم سیاسی از جمله عبداهلل مومنی و حمزه
کرمی و آریا آرام نژاد و فعالین مازندرانی دانسته است.
نخست وزیر دوران جنگ در این گفت و گو به مشکالت اقتصادی
کشور نیز پرداخته و گفته است که گذشته از خطرات امنیتی و
اقتصادی بیرونی که کشور در معرض آن قرار دارد ،یک مشکل
اساسی امروز «کوتاه شدن دست کشور در استفاده از نیروهای کارآمد
برای مدیریت بحران در سطح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.
نیروهای کارآمدی که به عوض آنکه مشغول حل مشکالت و از بین
بردن اثرات خرابکاریها باشند ،یا در زندانها هستند و یا در انزوا».
دروغ و وارونه سازی حقایق باید متوقف شود تا ما
همه مردم را پشت نظام داشته باشیم .باید بدانیم در
دراز مدت برای مردم مهم تر از اسم حکومت تامین
حقوق حقه آنان و احترام به کرامت ذاتی آنهاست .اگر می
خواهید اسالم را حفظ کنید بطور عملی باید نشان بدهید
که اسالم از تامین حقوق مردم و حق حاکمیت انان بر
سرنوشت خود وحل مشکالت کشور عاجز نیست ومخالف
ظلم وفساد و زورگوئی وفامیل بازی و اختناق است.

فرازی از نامه علی (ع) به مالک اشتر

چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان (مردمان) را غنيمتشمارى،
زيرا آنان دو گروهند ،يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش.
از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهايى عارضشان خواهد شد و بعمد يا خطا،
لغزشهايى كنند ،پس ،از عفو و بخشايش خويش نصيبشان ده ،همانگونه
كه دوست دارى كه خداوند نيز از عفو و بخشايش خود تو را نصيب دهد.

میرحسین موسوی خطاب به اقتدارگرایان

ما همه دشمن و فریب خورده؛
شما با بازگشت به مردم
پرچم سبز را بلند کنید
اساسی و حق حاکمیت مردم بر سر نوشت خودشان است ،رعایت
کنید .شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد،
خودتان پرچم سبز را بلند کنید ».چه کسی به شما اختیار داده است
که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار
دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور
ایجاد کنید .خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار
کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟

برای پوشاندن ظلم ،دروغ می گویند

وي با اشاره به اينكه برخي دولتمردان قصد دارند بگويند
جنبش سبز پايان يافته است تصريح كرد« :امتحان این ادعا
خیلی ساده است .بگذارند بدون پر کردن خیابانها از نیروهای
سیاه پوش و مسلح در مراسمی مثل شانزده آذر و یا بیست
پنچ خرداد مردم نظر خود را با استفاده از حقوق شان که در
اصل بیست و هفت قانون اساسی آمده است ،نشان بدهند.
نخست وزير امام گفت :شما به ترک هائی که در بدنه آلوده
به فساد و ظلم ایجاد شده نگاه کنید .این ترکها در جاهایی به
با عدالت طلبی نمی توان مخالفت کرد
موسوی تاکید کرد اقتدارگرایان نمی توانند آشکارا با مطالبات جنبش شکافهای غیرقابل ترمیم تبدیل شده است .آنها برای پوشاندن
سبز مخالفت کنند چرا که چه کسی می تواند آشکارا با آزادیخواهی و این شکافها به طور مرتب به دروغگوئی وادار می شوند.
می شود سخنرانی ها و مواضع اخیر در نیویورک را از
عدالت طلبی و یا انتخابات غیر گزینشی آزاد و رقابتی مخالفت کند.
زاویه تامین منافع ملی بین استادان و صاحبنظران و حتی
یا چه کسی می تواند تکیه بر ارزشهای فرهنگهای متنوع قومی را
کارشناسان زبده وزارت خارجه به بحث و گفتگو گذاشت تا
رد کند و یا به راحتی و باصدای بلند بگوید که کرامت ذاتی انساتها
معلوم شوداین مواضع چقدر به نفع مصالح ملی ما بوده
را قبول ندارد و یا نمی خواهد مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟
است .البته ممکن است در قهوه خانه های بعضی از کشور
ما می دانیم درضمیر و باطن انسانی هیچ کس حتی در میان
های عربی به به و چه چه هم بشنویم .ولی اثرات واقعی
این مواضع درسفره های محرومان و مستضعفان جامعه
نیروهای امنیتی ،نظامی و بسیجیان سیاهپوش امروزی راضی به
و بازار و اقتصاد ملی روز بروز بیشتر حس خواهد شد.
کشتن و سرکوب ومحبوس کردن فرهیختگان ،معلمان ،کارگران
و زنان و مردان نیست ،مگر یک عده بیمار و یا وابستگان به قدرت او حفظ آبروی نظام را در گرو عمل به قولها و اجراي قانون به ويژه
و سودبرندگان از غارت منابع ملی .به همین دلیل وقتی مخالفان در مورد پرونده هائی چون فجایع کهریزک و یا نامه های زندانی
جنبش نمی توانند با خواسته های جنبش مقابله کنند دشمن های مظلوم سیاسی و یا جنایات حمله به کوی دانست و افزود:
«کامال مشهود است که دولتمداران راه حلی را در این زمینه ندارند و
تراشی می کنند.
فرض کنید ما دشمن و یا فریب خورده دشمنیم ...برای همین دروغ ها هر روز درحال افزایش است و هر روز بیشتر از
وي سخنان سردار مشفق از ماموران ارشد نیروهای مسلح را روز پیش مشت اینان در مقابل مردم ایران و جهانیان باز می شود».
سندی برای اثبات تقلب و کودتای انتخاباتی دانست ،سخناني وي تاكيد كرد« :اينكه در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان
كه انتشار آنها و شكايت اصالح طلبان از وي موجب عصبانيت ملل بگوییم در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اینهائی که
حاكميت شد و تعدادي از اصالح طلبان را دوباره روانه زندان كرد .زندانی هستند می خواسته اند پلیسها را بکشند و یا ترس خود را
وي تاكيد كرد« :اين سخنان برای نشان دادن انحطاط فکری از مچ بند سبز ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم نشان
دشمنان مردم بسیار مهم است .دلیل عصبانیت اقتدارطلبان از می دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهان حضور
شکایت بر پایه سخنرانی کذائی همین است .اما ما در مقابل این دارد و اینان را راحت نمی گذارد و عرصه را آن چنان برای ظالمان
عصبانیت می توانیم بگوییم که فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب تنگ کرده است که تصدیق بدیهیات از سوی اینان مساوی رها
خورده دشمن باشیم ،شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را کردن قدرت خواهد بود و به همین دلیل بسط آگاهی ها برای
که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون آینده کشور و جنبش نقش حیاتی دارد .نیروهای مسلحی که
به نظر من تبدیل دروغ بعنوان روش اداره کشور هم درآستانه روز قدس برای ترساندن مردم به خیابانها آورده شدند
نشان خوف است و هم نشان زوال .اینها نه تنها از نشان می دهد که اقتدار گرایان از سرزندگی جنبش اطالع کامل
تجمع ها و راهپیمایی های خیابان که حتی از مچ بند دارند .حاال اگر یک وزیر بی اختیار تعادل خود را در مقابل مچ
سبز هنرمندان و ورزشکاران و جوانان نیز می ترسند .بند سبز سینماگرها از دست می دهد نباید آنرا جدی گرفت».

نظام ما دچار توهمات بزرگی شده است

وي با اشاره به آخرين وضعيت اقتصادي كشور به خصوص
وضع تحريم هاي جديد عليه ايران ياد آور شد :نظام امروز
دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن همه پلهای
کوچک و بزرگ پشت سر خود است و گرنه در داخل این معرکه
بزرگ به فکر حذف روز گفتگوی تمدنها از تقویم های کشور
نمی افتادند .همین اقدام به ظاهر کوچک به خوبی نگاه کوتاه
نگرانه و جناحی را که کشور دچار آن شده است ،نشان می دهد.
او تصريح كرد« :حضرات فکر می کنند عرصه سیاست داخلی
و خارجی مثل سر گذرهای کوچک محالت قدیمی است که
با اشتلم و فحش و دعوا حریف را از میدان به در می کردند.
مشکل در این است که مقیاسها اشتباه گرفته شده است
و بین منافع بزرگ ملی و منافع حقیرانه شخصی و صحنه
پیچیده بین المللی و جدالهای کوچک سرمحله ای خلط
شده است وگرنه با احتیاط و تدبیر بیشتر عمل می شد».
وي با اشاره به اينكه تعداد زيادي از مديران و متخصصان كشور
اين روزها در زندان به سر مي برند افزود« :بنده متاثر می شوم
وقتی می بینم مدیران برجسته کشور به جاي آنکه مشغول حل
مشکالت و از بین بردن اثرات خرابکاریهای آقایان باشند یا در
زندانها هستند و یا در انزوا .همه ما شاهد آن بوده ایم که بعضی
از این مدیران در سطح اجرا چه معجزاتی آفریده اند .امروزهمه
زنان و مردانی که گمنام و یا مشهور تحت تعقیب و یا در زندان
هستند می توانستند گره های بسیار ازمشکالت کشور باز کنند».

به شكايت زندانيان سیاسي رسيدگي كنيد

موسوي بار ديگر ضمن سخنانش تاكيد كرد« :دروغ و وارونه
سازی حقایق باید متوقف شود تا ما همه مردم را پشت نظام
داشته باشیم .باید بدانیم در دراز مدت برای مردم مهم تر از
اسم حکومت تامین حقوق حقه آنان و احترام به کرامت ذاتی
آنهاست .اگر می خواهید اسالم را حفظ کنید ،به طور عملی باید
نشان بدهید که اسالم از تامین حقوق مردم و حق حاکمیت
آنان بر سرنوشت خود و حل مشکالت کشور عاجز نیست
ومخالف ظلم وفساد و زورگوئی وفامیل بازی و اختناق است».
موسوي با اشاره به سخنان اخير یکی از سخنگویان حزب موتلفه
که گفته است باید بدنه مردم را از موسوی و خاتمی و کروبی جدا
کنیم گفت« :به نظر من استراتژی عاقالنه ای است ولی مردم جذب
تشکلهایی می شوند که مردم را به خاطر منافع خودشان با دگرسازیهای
بی مورد خودی و ناخودی نکنند واز حقوق مردم دفاع کنند».
او در پايان افزود« :چه اشکالی دارد موتلفه هم به نامه های
حمزه کرمی و عبداهلل مومنی و به دفاعیه آریا آرام نژاد و
فعالین مازندرانی توجه و رسیدگی کند و هم مخالفت صریح
خود را با شکنجه و اعتراف گیری و تواب سازی اعالم کند؟
من یقین دارم اگر شهید بزرگوار عراقی امروز زنده بود از حق
وعدالت دفاع می کرد حتی اگر به ضررخود ویا دوستانش بود».

درست از لحظه پایان انتخابات معترضان هیچ تریبونی برای سخن گفتن با مردم نداشتند و در مورد آنها از رسانه های رسمی تنها دروغ گفته شد .به دانستن اقوام خود کمک کنید.
پایگاه اینترنتی کلمه
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بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

جنبش سبز حرکتی در تداوم تالش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت
اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقالب
مشروطیت ،جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی خود را جلوه گر ساخته است.
بیانیه شماره  18میرحسین موسوی  /منشور جنبش سبز
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هنرمندان در صف ملت
روزنامه کلمه  /پیش شماره هفتم  /شنبه  17مهر  / 1389شمارگان  :ما بیشماریم

ي خانهسينما بهدقت زير ذرهبين ميروند
دولت  :امضاكنندگان بيانيهها 

دهها سینماگر برجسته کشور که با امضای بیانیه
ای یک جمله ای حمایت خود را از مدیر عامل
خانه سینما اعالم کردند ،توسط دولت تهدید شدند.
ماجرا از اینجا شروع شد که اصغر فرهادی سینماگر
مشهور کشورمان در جشن خانه سینما با انتقاد از شرایط
فعلی کشور آرزو کرد که سال آینده شرایط مانند امسال
و اکنون نباشد .در همان مراسم نیز هنرمندانی با دستبند
سبز در مراسم حاضر شدند که از دید رسانه ها پنهان
نماند  .همه اینها مسووالن وزارت ارشاد را به واکنش
های عصبی واداشت .حسینی ،رئیس وزارتخانه ارشاد
گفت معنی ندارد جنبش مرده! سبز دوباره زنده شود و
اتهاماتی نیز به اهالی فرهنگ و خانه سینما نیز وارد کرد.
در پی این اتهامات متصدی وزارت ارشاد دولت دهم علیه
سینماگران و هنرمندان ،مدیرعامل خانه سینما با ارسال
نامهای از اتهامزنیهای وی به شدت انتقاد کرد و خواستار
تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی رفتار وزارت
ارشاد با خانه سینما شد .وی همچنین با انتقاد از هتاکی
شمقدری معاون وزیر ارشادبیانه ی این معاون سینمایی
رو به رفتار جرج بوش تشبیه کرد و نوشت :ای کاش
روزی شهامت داشته باشیم و از ملت شریف ایران،شهدای
عزیز و ...بابت کوتاهی ها و بی کفایتی هایمان در روند
پیشرفت و آبادانی کشورمان عذر خواهی می کردیم.
عسگر پور در این بیانیه تاکید کرده بود خیلی وقت است.
منتقدان بی کفایتی
که دیگر اتهام بر اندازی نظام به
ِ

و سوء تدبیر در مدیریت رنگ باخته است .پس از این
بیانیه بود که موج حمالت دولتی ها به خانه سینما
شدت گرفت .در واکنش به این مساله دهها سینما گر
در بیانیه ای که تنها حاوی این جمله بود که« :برای
حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعهی اصناف
سینمایی دركنار مدیرعامل منتخب خود(خانه سینما)
ایستادهایم» ،از مدیر عامل خانه سینما حمایت کردند.
پس از آن یکی از مدیران وزارت ارشاد در اظهاراتی
تهدید آمیز گفت  :براي شناسايي سربازان جنگ
نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذي؛ امضاكنندگان
بيانيههاي خانهسينما بهدقت زير ذرهبين ميروند.
این مدیر دولتی که گویا مانند سایر مدیران دولت
کنونی دچار مشکل «خود نظام بینی» است درحالی
به صراحت حمایت ساده جمع کثیری از هنرمندان را
بر نمی تابد و تا حدی نفوذ دشمن و جنگ نرم ارتقا
می دهد که بسیاری از این شخصیت ها هم اکنون
برنامه های هنریشان در حال پخش از سینما و تلوزیون
است .و این سوال باقی می ماند که آیا دشمن تا این
میزان در به خدمت در آوردن هنرمندان كشورمان
موفقیت داشته است؟ البته علیرغم همه این تهدیدات،
امضاهای هنرمندان که در واقع تبدیل به کمپینی از
سینماگران برای مخالفت با سیاستهای فرهنگی
دولت شده است همچنان در حال افزایش است.

سید محمد خاتمی :

فتنه ،زیر پا گذاشتن معیارهای انسانی و قانونی
به نام دفاع از انقالب است

رئیسجمهور سابق کشورمان با بیان اینکه امروز زیاد از فتنه دم میزنند و واقع ًا هم در دوران فتنه به سر
میبریم ،اظهار داشت:من میگویم آیا از مصادیق فتنه این نیست که معیارهای اخالقی ،شرعی ،انسانی و
قانونی به نام دفاع از ارزشها و انقالب زیر پا گذاشته شود؟ و در نتیجه آن عالوه بر ظلم و ستمی که می شود
و هزینههایی که جامعه می پردازد چهره نظام نیز زشت جلوه داده می شود .وی با ابراز تاسف شدید از هزینه
داشتن نقد و انتقاد ،تاکید کرد :چرا باید آزادیهایی که در متن قانون اساسی بر آن تأکید شده است محدود شود
و از طرف دیگر هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد باشد یا برخورد مناسب با آن نشود؟ اگر اینها به نام نظام و
انقالب باشد جفا به نظام و انقالب نیست؟  /اگر کسی شکایتی کرد وظیفه قانونی حکومت است که عادالنه
به آن رسیدگی کند .نه اینکه –آن فرد -به جرم اعمال حق قانونی (مثال شکایت) مورد فشار قرار گیرند
وی با اشاره به تاکیدات قرآن کریم به صبر و شکیبایی گفت :ما در همه حال به صبر و شکیبایی نیازمندیم
بخصوص در شرایط فعلی و از جمله برای شما و عزیزانتان که در تنگنای مضاعف هستند /.مراد از صبر ،انفعال
و بی تحرکی نیست .مراد مقاومت است و اینکه در برابر مشکالت و سختی ها مایوس نشد و کارآئی را از دست
نداد .باید مقاوم بود و در عین حال راه را گم نکرد .اگر فردی یا جمعی هدف مقدس دارد باید مشقتهای مسیر به
سوی آن هدف را نیز تحمل کند و با توکل به خدا بی هیچ وادادگی و یاس و انفعال و با تدبیر راه خود را ادامه دهد.
مهدی کروبی در دیدار با جوانان و دانشگاهیان :

تک ِ
تک ما باید اطالع رسانی و آگاهی بخشی کنیم

به گزارش سایت تغییر ،مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از نهادینه شدن تهمت زنی و دروغ گویی گفت:
متاسفانه در فضای غبار آلود دروغگویی و ترویج خرافه پرستی ،امنیت روانی و اجتماعی از بین می رود و جامعه با
بحران های متعددی مواجه می شود .به خصوص که مردم به همت مدیریت جهانی آقایان ،با مشکالت جدی
معیشتی و اقتصادی مواجه هستند.
مهدی کروبی به جوانان نوید داد :وضعیت اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهد ماند .این اتفاقات می گذرد
و سرافرازی و پیروزی برای ملت ایران رقم خواهد خورد .وی با ابراز نگرانی از عادی شدن اهانت و دروغ در
جامعه ،تاکید کرد :در امر اطالع رسانی باید از همین حداقل فضایی که داریم نهایت استفاده را ببریم.
کروبی همچنین گفت :مبارزه با دروغ گویی و خرافه پرستی که متاسفانه هر روز شاهد افزایش این رویه خطرناک
هستیم ،آسان نبوده و نیست و ما همه باید در این زمینه تالش بیشتری کنیم .این مبارزه به حضور تک تک ما
در امر آگاهی بخشی و اطالع رسانی مردم ،نیازمند است.

سید علی صالحی ( شاعر) :

مردم گرسنهاند؛ جایزهها را بگذارید برای بعد

سیدعلی صالحی جایزه داوران شعر نیما را نپذیرفت و اعالم کرد در
شرایطی که «مردم با آبرو ،گرسنه» هستند ،هیچ جایزهای را نخواهد
پذیرفت .وی گفت« :در این شرایط شرفشکن ،دادن و گرفتن جایزه ،یعنی
تأیید همین شرایط .شرمآور نیست؟ این بازیها را بگذارید برای بعد».
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،صالحی گفته که «مردم با آبرو گرسنهاند ،با سیلی
رخسار سرخ میکنند .جایزهها را بگذارید برای بعد .عزت مردم در اولویت است».

خبرهایی از اوین

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند  ۳۵۰چند روز قبل برای چندمین بار در ماه های گذشته
به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار دیدار با دادستان تهران شدند تا بدانند چرا تلفن های
بند  ۳۵۰بیش از سه ماه قطع است و مسووالن آن را وصل نمی کنند.اما دادستان تهران بازهم
ازدیدار با خانواه ها خودداری کرد و پاسخی هم درباره قطع تلفنهای این بند به خانواده ها نداد
سه ماه است که از قطع تماس های تلفنی زندانیان این بند که بیشترشان از زندانیان
سیاسی حوادث پس از انتخابات هستند می گذرد .اکنون ارتباط خانواده با زندانیان
به مالقات های هفتگی محدود شده است و زندانیان شهرستانی محبوس در این بند
حتی این امکان را هم ندارند و بنابراین خانواده و زندانی تا ماه ها از هم بی خبرند .

اخبارکوتاه

* یک شهروند که سال گذشته به عنوان جاسوس و عامل تحریک مردم به اعتراض معرفی شده و
به اعتراف در برابر چشم میلیونها نفر واداشته شده بود ،خوشبختانه در دادگاه تبرئه شد .رسانههای
راستگرا و صدا و سیما هم ترجیح دادند به جای توضیح درباره پوچ بودن اتهامزنیهای یک ساله
خود به جنبش سبز مردم ایران و بی آبرو کردن یک هموطن ،این موضوع را در سکوت برگزار کنند.
* بازار طالفروشان اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از پانزده روز قبل در
اعتصاب به سر می برد.
* در ادامه كشمكشهای هنرمندان سینماگر و دولت ،یک سایت حامی دولت هنرمندان حامی
"خانۀ سینما" را "سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی" خواند و آنان را به
محدودیت در فعالیتهای آتی تهدید كرد.
* صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال دوهزار و هشت یک درصد و در سال
دوهزارونه۱.۱،درصدارزیابیمیکندومیافزایدکهایننرخرشددرسالجاریمیالدیبه۱.۶درصد
میرسد .نرخ رشد  ۱.۶درصدی ایران در مقایسه با نرخ رشد  ۴.۸درصدی دنیا ،بسیار پایین است.
* زهرا رهنورد در دیدار با خانوادۀ شهیدان باکری و همت ،گفت :حق طلبی و استقامت
خانواده های باکری و همت موجب عصبانیت اقتدارگرایان شده و به همین دلیل چنین
واکنش های غیرمنطقی و خشم آلودی را نسبت به این خانواده ها انجام می دهند.
* در حالی که زندانیان عادی حتی پس از وارد کردن مواد مخدر ،زد و خوردهای خونین و ایجاد
درگیری با مسئوالن زندان به انفرادی فرستاده نمی شوند،اما زندانیان سیاسی به بهانه هایی چون
سالم نکردن به مسئوالن زندان ،خندیدن ،داشتن ریش و موی بلند ،پوشیدن لباس های خاص،
جمعشدندورهموحرفهاییکهبینهمردوبدلکردهاند،بالفاصلهبهانفرادیفرستادهمیشوند.
* روسیه اعالم کرد موشکهای اس ۳۰۰که قبال پول آن را دریافت کرده است را به ایران تحویل
نمیدهد و غرامت هم پرداخت نمی کند.

مردم رسانه ای برای بیان مشکالت و آگاهی از اخبار واقعی ندارند .کلمه را دست به دست تکثیر کنید .رسانه شمایید.
پایگاه اینترنتی کلمه
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امروز بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز
ملت علیرغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و
محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است .کجا رفت آن پرونده بزرگی
که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟
از بیانیه  18میرحسین موسوی
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هدفمند كردن يارانهها؛ تناقضي بزرگ براي اقتصاد ايران

دولت واقعیت را به مردم نمی گوید

هدفمند شدن يارانهها قبل از آن كه اجرا شود تبديل به
يك تهديد شده است .شايد روزي نباشد كه مسئولين
دولتي و يا حاميان آنها در بخشهاي حكومتي با زبان
تهديد سخن نگويند و منتقدين خود را به مقابله با طرح
تحول بزرگ متهم نكنند .براي همين نميتوان اين مساله
را ناديده گرفت كه هدفمند كردن يارانهها قبل از آن كه
از راه برسد تناقضي بزرگ را به جامعه تحميل نموده
است .در دو سال گذشته بارها محمود احمدينژاد و تيم
او از تريبونهاي مختلف به مردم گفتهاند كه يارانههاي
هدفمند ،آرامش را به اقتصاد ايران ميبخشد و باعث
ميگردد تا مردم تعادل اقتصادي را در دخل و خرج خود
پيدا كنند .چند وقت پيش وزير اقتصاد كابينه محمود
احمدي نژاد در خطبههاي نماز جمعه يكبار ديگر با قدرت
اين ادعا را مطرح كرد و گفت كه هدفمند كردن يارانهها
همه چيز را در اقتصاد به نفع مردم تغيير ميدهد .رييس
او ،محمود احمدينژاد نيز چند روز پيش در گرگان چنين
ادعايي را مطرح ساخت .به باور اعضاي كابينه دهم ،اين
طرح گرههاي كور اقتصاد را براي مردم باز مينمايد .اما
قبل از اجراي يارانههاي هدفمند ،مديران دولتي و حاميان
حكومتي آنها ،منتقدين را تهديد ميكنند كه مسير اجراي
يارانههاي هدفمند را مسدود كردهاند .احمد خاتمي جمعه
گذشته در نماز جمعه به طور رسمي خواهان برخورد با
منتقدين اين طرح شد و استاندار تهران نيز به دفعات
گفته است كه ستادي براي مقابله با مخالفين يارانههاي
هدفمند تشكيل گرديده است .انگاري ميتوان از اين
سخنان نتيجه گرفت كه پروژه يارانههاي هدفمند قبل
از به ثمر رسيدن ،رويارويي و برخورد قهري با منتقدين

را درون خود نهفته كرده است .اينگونه واقعي به نظر مي
رسد اگر گفته شود كه طرح تحول بزرگ كابينه دهم،
از ابتدا با تهديد به ارعاب و برخورد پا به ميدان گذاشته
است تا كاستيهايش به حساب منتقدين دولت نوشته
گردد .از سوي ديگر اين حمالت استراتژي اصولگرايان
نيز ارزيابي ميشود .احمدي نژاد به دفعات گفته است
كه با پرداخت يارانهها مشكالت اقتصادي مردم بر طرف
ميشود و اقتصاد ما االن آمادگي كامل براي اجراي
هدفمند كردن يارانهها دارد .او در ديدار با رهبري مدعي
شد كه تورم تك رقمي شده و قيمت كاالهاي مصرفي
مردم كاهش يافته است .اما همزمان با اين سخنان غير
واقعي رييس كابينه دهم ،مركز آمار ايران بيكاري را
باالي  14درصد تخمين زد و در مورد گراني نيز نوشت
كه فقط بهاي خريد و فروش مسكن در يكسال گذشته
و در دوران ركود  20درصد باال رفته است .احمدينژاد
اين را هم گفت كه توليدات صنعتي ايران رشد داشته
است در صورتي كه نمايندههاي مجلس ميگويند
ظرفيت توليد در ايران كمتر از  40درصد است .اين
شرايط الكن اقتصادي موجب نگراني بزرگي شده است،
چون احمدي نژاد با حذف يارانهها ميخواهد به هر
ايراني  20تا  45هزار تومان پرداخت كند .در حالي كه
حتي مديران او نيز تاييد كردهاند كه تورم پنهان در
اقتصاد ايران زندگي را براي فقرا سختتر از هميشه
كرده است .يارانهها درواقع قبل از اجرا گره كوري
گرديده است كه بيشتر از هميشه در طي چند سال
گذشته مشت دروغ را در اقتصاد ايران باز نموده است.

اجرای طرح تحول با این وضعیت یعنی سقوط به پرتگاه
براساس نظر کارشناسان ،برای اجرای
طرح هدفمند کردن یارانهها ،وجود چهار
پیششرط در جامعه مورد نظر الزامی است:
الف) نرخ رشد اقتصادی باال
ب) نرخ تورم پایین
ج) انضباط مالی در کارکردهای دولت
د) اعتماد باالی مردم به عملکرد دولت
در شرایط فعلی ،کدامیک از چهار پیش نیاز باال در
کشور وجود دارد؟
-1یکی از اثرات حداقل کوتاه مدت اجرای طرح هدفمند
شدن یارانهها (حذف یارانهها) ایجاد رکود در بخش تولید
و به تبع آن در بخش اشتغال نیروی کار است .زیرا حذف
یارانه انرژی باعث افزایش هزینههای تولید خصوصاً در
صنایع بزرگی مانند فوالد ،سیمان ،خودروسازی و …
خواهد شد .از طرف دیگر ،چون قدرت خرید اکثریت
جامعه متناسب با افزایش قیمتها افزایش نخواهد
یافت در طرف تقاضا باعث کاهش تقاضاهای کل در
اقتصاد کشور شده درنهایت باعث کاهش عرضه کل و
کاهش اشتغال و به افزایش بیکاری منجر خواهد شد
 -2اثرات تورم اجرای طرح مذکور بین  ۱۵تا  ۶۰درصد
پیشبینی شده است .یعنی به هر جهت سیاست حذف
یارانهها ،موج تورمی جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل
خواهد نمود .به واسطه حذف یارانهها دولت تصمیم دارد
در وهله اول کاال و خدمات (مانند آب ،برق ،بنزین ،گاز،
گازوئیل و …) را به قیمت چندین برابر به مردم بفروشد.
ولی این گرانی اثراتی مانند افزایش بهای تمام کاالها را دارد.

 -3انضباط مالی دولت به معنای توازن درآمدها و
هزینههای ساالنه دولت است .آنچه از شواهد امر
پیداست متأسفانه دولت نه تنها خود برنامه مشخصی
در این خصوص ندارد بلکه به روشهای مختلف از
برنامه های اقتصادی کشور منحرف شده و تخلفات
مالی متعددی مرتکب شده است .از جلمه می توان
به عدم واریز هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل
از فروش نفت توسط دولت به خزانه در سال  ۸۶و
هفت هزار میلیارد تومان در سال  ۸۷اشاره نمود.
 -4با توجه به سوابق رفتاری و عملکردی و وعدههایی
که دولت در سالهای اخیر به مردم داده است ،آیا اعتماد
و اطمینان الزم مردم به دولت وجود دارد؟ کاهش رشد
اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری به حدود  ۱۵درصد ،عدم
تحقق وعدههای پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت،
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در آستانه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رفتارهای
دولت با آنها پس از اتمام انتخابات ،انجام تقلب گسترده
در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،دستگیری و
زندانی کردن و شکنجه کردن فرزندان انقالب و جوانان
کشور بدون دلیل و سند؛ همه و همه از دالیلی است که
مردم و جامعه را نسبت به دولت بیاعتماد ساخته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق ،زمینه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها (حذف
یارانهها) در کشور فراهم نیست و اجرای آن قرار
دادن کشور در مسیری است که تنها سرعت آن
را جهت رسیدن به پرتگاه سقوط افزایش میدهد.

برخالف شعارهای دولت؛

بیکاری جوانان کم نشد ،بیشتر هم شد

بر اساس آمار رسمی ،بررسی نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲۹ساله (گروه سنی دارای
نرخ بیکاری باال) حاکی است در بهار امسال  ۲۰,۴درصد از جوانان بیکار بوده اند،
اما طبق برنامه می بایست این نرخ بیکاری به  ۱۲,۵درصد کاهش پیدا می کرد.
سند اشتغال جوانان در اواخر سال  ۸۳و در دولت خاتمی به تصویب رسید که
اولین و مهمترین سند و برنامه عمل راهبردی ملی در حوزه اشتغال جوانان
بود که در برنامه چهارم توسعه از آن غفلت شد .پیش بینی شده بود در صورت
اجرای این برنامه سالیانه به طور متوسط حدود  ۷۰۰هزار فرصت شغلی برای
جوانان ایجاد شود و  ۵۰هزار جوان تحت پوشش برنامه ویژه اشتغال در طول
سالهای برنامه قرار گیرند که دولت فعلی به هیچ کدام از این اهداف نرسیده است.
در حال حاضر نرخ بیکاری در رده سنی  ۱۵تا  ۲۹سال حدودا دو برابر نرخ
بیکاری کل است .بر اساس استانداردهای بین المللی ،نرخ بیکاری جوانان به
نرخ بیکاری کل کشور باید  ۱/۵برابر باشد در صورتی که در شرایط فعلی این
نرخ در کشورمان بیش از دو برابر است .نرخ بیکاری دختران جوان کشور نیز
به مراتب بیشتر از نرخ بیکاری کل جوانان است .آمار رسمی نشان دهنده
بیکار شدن حدود  ۲۰۰هزار دختر جوان در سه ماهه نخست امسال است.
هدفمند کردن یارانهها ،مسکن را گران و راکد میکند

یک کارشناس مسکن گفت :اگر قرار باشد پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
قیمت حاملهای انرژی چند برابر شود به طور قطع قیمت مصالح ساختمانی باال می
رود و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن هم رشد میکند اما از آنجا که بازار کشش
نداشته و قدرت خرید هم وجود ندارد شاهد رکود تورمی در بخش مسکن خواهیم بود.
احمدرضاسرحدی-کارشناسمسکن-درگفتوگوباایسنا،بااشارهبهابهامدراینبخش،افزود:
اجرای این قانون دو بخش دارد اول اینکه چقدر میخواهند قیمتها را
افزایش دهند و دیگر اینکه چقدر میخواهند یارانه نقدی پرداخت کنند.
افتتاح راهآهن شیراز – اصفهان؛ دروغ بزرگ دولت

شانزده ماه قبل ،راهآهن شیراز  -اصفهان در ایام تبلیغات انتخاباتی ،زیر پوشش
زنده تلویزیونی ،توسط معاون اول احمدینژاد افتتاح شد .اما مسئوالن دولتی که
تاکنون ناتمام بودن این پروژه را انکار میکردند ،به تازگی دستور تجهیز یک ایستگاه
موقت راهآهن را دادهاند و هنوز هم حاضر نیستند زمان اتمام پروژه را اعالم کنند.
مقامات دولتی در یکسال گذشته دروغ بودن تبلیغات انتخاباتی احمدینژاد
را رد کرده و انحراف خطوط ریلی ،از ریل خارج شدن قطار ،آماده نبودن این
خط راهآهن و توقف تردد قطار در این خط را نیز مورد انکار قرار داده بودند.
* بر اساس گزارش یک دستگاه نظارتی  ،حجم استفاده شخصی از خودروهای دولتی
بعد از سهمیهبندی بنزین و بخصوص کاهش سهمیه خودروهای شخصی افزایش یافته
و عالوه بر روزها که خودروهای دولتی حتی گاهی با راننده در خدمت مدیران و کارکنان
عالیرتبه دستگاهها هستند ،شبها نیز خیابانهای تهران جوالنگاه خودروهای دولتی است .
* حدود  ۱۰۰نفر از کارگران شرکت نازنخ قزوین برای گرفتن  ۶ماه از حقوق سال جاری
و  ۲ماه حقوق معوقه سال گذشته صبح دیروز در مقابل نهاد ریاستجمهوری تجمع کردند.
* در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود
یک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم االنبیاء
(وابسته به سپاه) ،ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز -بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور-
توسط دولت به شرکت «تهران گسترش» ،وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار گردید.

رساندن برگه های کوچک کلمه به دیگران ،ارسال یک عالمت است برای همه آنهایی که روی ندانستن مردم ما حساب باز کرده اند
پایگاه اینترنتی کلمه
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ملت ما می خواهد معلمان کشور بابت درخواست حقوق خود کتک نخورند،
کارگران بابت درخواست حق خود مورد تهاجم قرار نگیرند و زنان بابت
درخواست رفع تبعیض مورد هجوم تهمت های گوناگون قرار نگیرند.
ملت ما می خواهد حکومت اجازه بدهد که در رسانه ملی ،صدای همه ملت
شنیده شود و نه افراد خاصی که کاری جز بی انصافی و تهمت زنی ندارند.
میرحسین موسوی  8 -اسفند 88

همسر سردار شهید موسوی:

مسئوالن ،نظام را قربانی کردند

نزدیکیهای میدان هروی ،خیابانی است که از بیست و
چند سال قبل ،نامش شهید عبدالرضا موسوی گذاشته
شده .همان شهیدی که یکی از شاگردان ممتاز دانشگاه
تهران بود .همان شهیدی که همرزم برادر شهید
جهان آرا در جبهه های جنگ بود .او فرزند یک سال
و پنجماههاش را به خدا سپرد و برای دفاع از کشور و

خانواده شهدا میرحسین را به عنوان
یک شهید زنده قبول دارند

مردم و ارزشهای انقالب به جبهه های جنگ رفت.
صدیقه زمانی همسر شهید عبدالرضا موسوی در گفتوگو با
کلمه ،درباره نسبت شهدا و جریانات امروز جامعه ،میگوید:
“اگر همسرم شهید نشده بود ،این روزها برایش سخت بود،
چون برای او حوادث پس از انتخابات غیر قابل تحمل بود”.
وی همچنین اضافه میکند“ :متاسفانه این روزها تحمل
مخالفت را ندارند و هیچ میدانی به مخالف داده نمیشود،
ولو اینکه کسی که مخالفت میکند از خانواده شهدا باشد.
اما من هم خانواده شهید همت را میشناسم که افراد
معتقدی به آرمانها و خون شهدایشان هستند و هم با
خانواده شهید باکری که هم قبل از انقالب و هم بعد از
انقالب در صحنه انقالب و دفاع از نظام حضور داشتند،
رابطه دارم .بنابراین فقط تأسف خوردم از برخوردهای
دیکتاتورمآبانهای که با خانواده این شهدا صورت گرفت”.
این همسر شهید خاطرنشان میکند که تنها خانوادههای

همت و باکری نبودند که هزینه دادند ،او به برخورد
حذفی با پدر شهید جهانآرا به خاطر حمایت از
میرحسین موسوی اشاره میکند و میگوید“ :خانواده
شهدا میرحسین را به عنوان یک «شهید زنده» قبول
دارند ،خیلی از خانوادههای شهدا هزینه دادند ،با هریک
هم به یک نحو برخورد کردند .یکی از شهدا ،عروسش
در تظاهرات باتوم خورد .به خانوادهی یکی دیگر ،منافق
گفتند .به یکی دیگر اجازه فعالیت اجتماعی ندادند”.
خانم زمانی تصریح می کند :بعد از انتخابات و
حمایت خانواده شهدا از میرحسین موسوی ،رفتار
برخی مسئوالن با خانواده شهدا تغییر کرد و در
بعضی موارد شاهد فشارهایی بر خانواده شهدا هستیم.
خانم زمانی با بحرانی ارزیابی کردن وضعیت کشور
می گوید :معتقدم که مسئوالن ،نظام را قربانی کردند.
تقاضای ما خانواده شهدا از مسئوالن این است که
همه اقشار و قومیتهای مختلف با سالیق گوناگون
در درون خانواده نظام جمهوری اسالمی ایران با
امنیت و اسایش زندگی کنند .ما معتقدیم که شهید
موسوی برای افراد به جبهههای جنگ نرفتند ،بلکه
برای حفظ نظام و ارزشها به جبهههای جنگ رفتند.
شهید موسوی اتفاقا در یکی از سخنرانیهای خود
میگوید که ما برای اهداف متعالی خود به جبهههای
جنگ می رویم ،برای اینکه هویت جمهوری اسالمی
حفظ شود و از ارزشها و آرمانهای انقالب دفاع کنند.

پدر یک زندانی سیاسی :

فرزند نیمه فلج من چه خطری برای نظام دارد؟

حامد روحی نژاد زندانی سیاسی ،یکی از زندانی
هایی است که در ماه های اخیر حکم زندان در
تبعیدش اجرا شده و از زندان اوین به زندان زنجان
منتقل شده است .او به بیماری ام اس مبتالست.
پدر حامد روحی نژاد با بیان وضعیت پسرش می
گوید :من از مسووالن قضایی ایران می پرسم آزادی
فرزند بیمار من که نیمه فلج شده است ،چه خطری
برای جمهوری اسالمی دارد که با او چنین می کنند؟
فرزند من بی گناه است و تحت فشارهای زیاد در
دادگاه نمایشی از او اعترافاتی گرفتند که در دادگاه
همه را تکذیب کرد .مهم ترین جرم او خروج غیرقانونی
از کشور است .طبق قوانین ایران کسی که نمی تواند
تحمل کیفر کند باید آزاد شود .چرا این قانون را درباره

فرزند بیمار و نیمه فلج من رعایت نمی کنند؟
حامد وقتی در زندان اوین بود با کمک دوستان و هم
بندانش در بند  ۳۵۰با بیماری سختش کنار می آمد.
آنها دستش را می گرفتند و برای بهبود حالش هر کاری
می کردند .پزشکان بارها هشدار داده بودند که نگهداری
او در این وضعیت در زندان اوین خطرناک است .اما
با وجود این هشدارها و در میان بهت و تعجب همه
از جمله خانواده حامد حاال او به زندان شهر زنجان،
در جایی به اسم اردوگاه منتقل شده است .زندانی
که فاقد کوچکترین امکانات رفاهی و بهداشتی است.
تا جایی که پدر حامد بارها در مصاحبه اش تاکید
می کند که فرزندش در حال مرگ است و با این
وضعیت بیش از یک ماه در این زندان دوام نمی آورد .

تایید گرانی ها و آغاز ذخیره سازی کاالهای ضروری
در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در حالیکه
مقامات ارشد دولت از "عادی بودن شرایط" و حتی "بهبود
قریب الوقوع وضعیت مردم" سخن می گویند ،و همزمان
با "تصویب صعود قیمت ها" و همچنین آغاز "ذخیره
سازی کاالها" ،یکی از مقامات ارشد وزارت بازرگانی،
افزایش قیمت کاالهای اساسی کشور را مورد تایید قرار
داد و خاطرنشان کرد "وزارت بازرگانی  ۲۲قلم کاالی
ضروری و اساسی مردم را ذخیرهسازی کرده است".
این مقام دولتی ،در پاسخ به این سؤال که آیا شما
میپذیرید که برخی از اقالم کاالهای اساسی افزایش
قیمت داشته است ،اظهار داشت :بله ،میپذیرم و
معتقدم افزایش قیمت "برخی از اقالم" به دلیل

افزایش قیمتهای جهانی و مشکالت تأمین است.
همزمان در شرایطی که شمارش معکوس برای اجرای
طرح هدفمند کردن یارانهها آغاز شده است و هر روز
اخبار متفاوتی در این رابطه بر خروجی خبرگزاریها قرار
میگیرد ،به تازگی دولت وزارت بازرگانی را مجاز کرده
است تا اقدامات الزم برای ذخیرهسازی یک میلیون و ۶۰
هزار تن نهادهای دامی و اقالم پروتئینی را انجام دهد.
براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس دولت در کارگروه
کنترل بازار ،وزارت بازرگانی باید سی هزار تن گوشت
قرمز به ارزش یک هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال و سی هزار
تن گوشت مرغ به ارزش  ۷۵۰میلیارد ریال ذخیره کند.

وزیر به خبرنگاران:

به شما ربطي ندارد كه معلمان چقدر حقوق مي گيرند!
اين آخرين پاسخ وزير آموزش و پرورش به سوال خبرنگاران در مورد
ميزان حقوق دريافتي معلمان بوده است« :به شما ربطي ندارد كه معلمان
چقدر حقوق مي گيرند!» پاسخي كه به وضوح نشان مي دهد به غير از
احترام به جايگاه اصحاب رسانه و افكار عمومي  ،موضوع حقوق معلمان
كشور تا چه حد براي بزرگترين وزارت خانه كشور حساسيت زا است.
به گزارش «فردا» اظهارات حاجیبابایی رییس وزارتخانۀ آموزش و پرورش درحالی
است که معلمین ابتدایی در مدارس انگلستان ساالنه در حدود  ۲۵۰میلیون تومان
حقوق دریافت میکنند .یعنی یک معلم ابتدایی در انگلستان در مقایسه با همتای
خود در ایران 40 ،برابر بیشتر حقوق دریافت میکند.
ایندرحالیاستکهیکیازمقاماتبلندپایۀدولتانگلیسدرحمایتازحقوقمعلمین
این کشور گفته است :حرفه معلمی آکنده از مشکالت و خطرات است و علیرغم بحران
اقتصادی انگلستان و کاهش بودجه موسسات علمی و آموزشی امکان ندارد که حقوق
معلمینکمشودچراکهاینامرممکناستبهاستعفایمعلمینازتدریس منجر شود.
اما میزان واقعی حقوق معلمان در ایران چقدر است؟ یک معلم ابتدایی با توجه
به سطح هزینههای خانوار و مشکالت پیش روی خود ،تا چه میزان از دریافتی
خود به این دلیل که میتواند با آن بر مشکالت روزانه خود فائق آید ،راضی است؟
البته به نظر مي رسد مديران و مسئولين وزارت آموزش و پرورش اطالعات
دقيقتر و جامعتري از ميزان حقوق دريافتي و وضعيت معيشتي معلمان
در كشورهايي نظير ژاپن ،آلمان و حتي كشورهاي منطقه در اختيار دارند و
هرچند اين موضوع را بيربط به خبرنگارن و نمايندگان افكار عمومي جامعه مي
دانند ولي به جايگاه معلمان و نظام تعليم و تربيت جامعه آگاهي الزم را دارند.

وزیر کار هم نرخ بیکاری اعالمی را قبول ندارد

هادی قوامی ،نماینده اسفراین در مجلس گفت« :در برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ
بیکاری به هشت و چهار دهم درصد برسد؛ اما متاسفانه نرخ بیکاری به بیش از 12
درصد رسیده است ».این درحالی است که یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای
ن گفت« :حتی شخص وزیر نیز در نرخ بیکاری اظهار تردید
اسالمی کار استان تهرا 
کرده است .بنابراین میتوان گفت آمار مشخصی درباره نرخ بیکاری وجود ندارد».
به گفته او« ،اگرچه نرخ بیکاری  ۱۴،۶درصدی برای بهار امسال اعالم شده ،اما با توجه
به آنچه مشاهدات در نهادهای کارگری نشان میدهد نرخ بیکاری بیش از اینهاست».
*علی شکوری راد بازداشت شد .این نماینده سابق مجلس در دومقاله مواضع تناقض آمیز
و همراه با دروغ محسنی اژه ی سخنگوی قوه قضاییه را نقد کرده بود.

* قنبری نماینده مجلس گفت :احمدی نژاد به جای تقویت احزاب به دنبال تقویت اطرافیان
خودش هست.

* رضا رحیمی نسب نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس گفت :دیر زمانی است که
سرزمین مهربانی ها ،لرستان نازنین مورد بی مهری قرار گرفته و از آبادی و آبادسازی
در این ورطه گسترده خبری نیست که نیست! مردمان غمگینانه ،ملول ،گالیه مند
و صبور چشم به زمانه دوخته اند ،گویی در الک خود نظاره می کنند تا چه می رود!

* رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت :با وجود آنکه رئیس پلیس
تهران و رئیس سازمان زندانها برای ارائه توضیح به اعضای شورای شهر درباره
وضعیت زندانها  ،حاضر نشدند اما همچنان منتظر حضور آنها در شورای شهر هستیم.

رساندن برگه های کوچک کلمه به دیگران ،ارسال یک عالمت است برای همه آنهایی که روی ندانستن مردم ما حساب باز کرده اند
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با طرح مطالبی بی ربط ،با استناد به کتابهایی که به خروار خمیر میشوند،
با استناد به اعترافهایی که رنگ شکنجه های قرون وسطایی از آن هویداست
انتظار دارند ملت را به چه چیز قانع کنند؟ آیا نخوانده اند که پیامبر اکرم
(ص) فرمود برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست؟ یا کسی که
در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست؟
از بیانیه شماره  10میرحسین موسوی

از آن سوی دیوارهای زندان

آیا نامــه ها به مقصد می رسند؟

بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صدها فعال
اجتماعی و مدنی بازداشت و روانه زندان شدند .در آن
روزهای شلوغ و پر هیاهو کسی نمی دانست بر سر این
زندانیان چه آمده و در پشت آن دیوارهای بلند بر آنها
چه گذشته است .ماه ها پس ازآن روزهای پر التهاب اما
زندانیان به این فکر افتادند که آنچه را بر آنها رفته بود،
به گوش مردم و مقامات ارشد نظام برسانند .آنها به تنها
راهی که برای شان مانده بود اندیشدند .آنها نامه هایی
را خطاب به رهبری  ،رییس قوه قضاییه ،مردم و به هر
کسی که فکر می کردند ممکن است حرفشان را بشنود
و دادشان را بستاند ،نوشتند .اما این نامه ها آیا هرگز به
مقصد اصلی شان رسیدند وگیرندگان اصلی نامه ها از
جمله رهبری و رییس قوه قضاییه فهمیدند که بر زندانیان
در این یک سال چه گذشته است ؟ و آیا هرگز زندانیان
پاسخی از سوی مسووالن دریافت کردند؟ مسووالن
قضایی از جمله دادستان بارها مصاحبه کردند و گفتند که
نوشتن این نامه ها جرم بوده است اما هیچ کدام حرفی
از محتوای نامه ها نزدند ،آیا اصال این نامه ها به مقصد
می رسند؟ آیا می توان به بررسی این مظالم امید داشت؟
نامه هایی از آن سوی دیوارها
این زندانی ها اغلب در گوشه زندان به این نتیجه رسیدند
که چاره ای جز گفتن حقیقت ندارند .آنها باید می گفتند
که چه بر سرشان آمده است .برخی ها هم نامه نوشتند
و زندانی شدند .مثل محمد نوری زاد مستند ساز و جهاد
گر هم رزم شهید آوینی از جمله این افراد بود که وقتی
نامه هایی به رهبری نوشت و از وضعیت موجود انتقاد
کرد ،روانه زندان شد  .او تاکنون بیش از پنج نامه انتقادی
اما با لحنی کامال محترمانه نسبت به رهبری نوشته است.
عبدااله مومنی ،سخنگوی ادوار تحکیم وحدت از زندانیانی
بود که پس از تحمل ماه ها حبس نامه ای را خطاب به
رهبر انقالب نوشت او در این نامه از شرح آنچه در هنگام
بازجویی بر او رفته بود سخن گفت .او همچنین نوشت که
برای رضایت بازجوها و فرار از شکنجه تن به اعتراف هایی
خالف واقع داده است .این فعال سیاسی به پنج سال حبس
محکوم شده است و اکنون در زندان اوین به سر می برد.
اعتراف های اجباری چگونه خلق شدند
مومنی در چهارصدمین روز بازداشت خود خطاب
به رهبری نوشت  :هتاكي و فحاشي ،ضرب و شتم و
رفتارهاي غير قانوني از همان لحظه اول بازداشت
من آغاز شد .ماموران با كينه و دشمني چنان
مرا به زير مشت و لگد گرفتند كه با بيني ،دهان
نامه سید محمد رضا خاتمی
به سید حسن نصر اهلل
دبیرکل سابق جبهه مشارکت با توجه به سابقه آشنایی
با دبیرکل حزب اهلل و سفر احمدی نژاد به لبنان ،نامه
ای خطاب به ایشان نوشت .محمدرضا خاتمی در این
نامه یادآور شد " :هم اکنون در ایران یاران کم نظیر
امام ،السابقون السابقون انقالب و وارثان جسمی و روحی
آن عزیز سفر کرده به جرم ایستادگی بر آرمانهای امام
تحت سخت ترین فشارها و بیشترین محدودیتها هستند
و صدها تن از فرزندان راستین انقالب بزرگ اسالمی
به خاطر آنکه تسلیم انحراف نشدند در بدترین شرایط
در زندان به سر می برند از این رو به نظر ما نمی توان
از مقاومت در برابر رژیم غاصب صحبت کرد و این
انسانهای نستوه را در بند کرد .انتظار ملت ما از همه
مدعیان مبارزه با ظلم و سلطه این است که از زندانبانان
این عزیزان بخواهند دست از ظلم و جفا بردارند و ذره
ای از آنچه برای ملت سربلند لبنان و شیعیان مجاهد
آن سرزمین آرزو می کنند در حق ملت خود روا دارند".

و دندانهايي خونين و دستان و پاهايي زنجيرشده به
مسئوالن شان در زندان اوين تحويل شدم؛ و جالب
آنكه وقتي به ماموران كه حدود بيست نفر بودند در
برابر فحاشي و ضرب و شتم مي گفتم كه از شما به
قاضي شكايت مي كنم ،با فحش هاي ركيك آنها و
الفاظ وقيحانه به خودم و قاضي مواجه مي شدم.
مومنی که برادر یکی از شهدای جنگ هشت ساله
ایران است خطاب به رهبر انقالب توضیح داده است:
بازجويان در تمام طول بازجويي بارها مادر مرحومهام
را كه زني مومنه و مادر شهيد است ،با بدترين وجه
ممكن ،مورد فحش و ناسزا و الفاظ ركيك قرار محمد نوریزاد ،نویسنده و جهادگر بسیجی که به اتهام انتقاد از رهبری ،از دیماه
ميدادند ،همسر فداكارم ،بارها برغم آنكه زني مسلمان گذشته زندانی شده است ،به تازگی در نامه ای به رهبری آورده است :چرا باید یک
شهروند ،به دلیل فعالیت سیاسی اش ،مث ً
ال شرکت در راهپیمایی غیرقانونی ،و یا
و مومنه و همسر شهيد است (و با آنكه ميدانستند من
با همسر برادر شهيدم ازدواج کردهام) به عنوان… سخنرانی علیه رییس جمهور ،و یا چون و چرا با رهبر ،به زندان بیافتد؟ ما زندانیان
ميناميدند و خواهران و نواميس مرا به فجيعترين سیاسی این روزهای انقالب اسالمی ،باورمان بر این است که بی دلیل حق آزادی از
وجه ممكن با لقب … مورد دشنام و توهين قرار ما سلب شده است .و این یعنی ظلم .و ظلم ،همان است که حتی نهضت رسوالن
ميدادند .اين ابراز مكرر الفاظ ناشايست از مدافعين الهی را فرو پاشید ،و حکومت علی علیه السالم را از پا درآورد .شاید از ما بپرسید
نظام اسالمي شامل حال برادر شهيدم نيز ميشد آیا در حکومت علی علیه السالم ظلم بوده که از پای درآمد؟ می گوییم بله .جامعه
و هديهي خانواده ما به مهين را منافق ميخواندند .ای که به عدالت علی پشت کند ،و نسبت به خلخال ربوده شده از پای زن یهودی
عبداهلل خطاب به مقام رهبری از شرح شکنجه هایی بی تفاوت باشد ،و عقیل های طایفه را به نوا برساند ،و پرچم های علم را فروکشد،
نوشت که برای اعتراف به آنچه بازجویان می خواستند و اموال عمومی را ارث پدری خود بداند ،و بر تحمیق و تحقیر مردمان اصرار ورزد،
بر او اعمال شده است .حمزه کرمی دیگر زندانی حوادث و دروغ و تزویر را به صحنه آورد ،و نعمت های خدا را خراب کند ،و به مصرف و
پس از انتخابات هم نامه ای خطاب به دادستان کل اسراف روی برد ،و به تفرقه و انشقاق درافتد ،و به درجا زدن جاهالنه دچار شود،
کشور نوشت و از آنچه بر او گذشته بود سخن گفت .و آبروی خدا را خرج خود کند ،و به اسم یاوری خدا ،از خود خدا پیش افتد ،و
حمزه کرمی ،از رزمندگان دفاع مقدس و مدیران جز خسارت و خرابی بر جای نگذارد ،الجرم ،خواهد شکست و فرو خواهد پاشید.
دوران سازندگی به یازده سال حبس محکوم شده است .بله رهبر گرامی ،ما زندانیان سیاسی ،در اعتراض به این نازیبایی ها ،اکنون در زندانیم.
او به دادستان کل کشور نوشته است که بازجوییها از ما ،به جای آنکه مورد تشویق و اعتنا قرار گیریم ،به تنگنای زندان درافتاده ایم .آمریکایی
همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد و او ها ،زندانی هایی از جنس ما ندارند ،و ما بسیار داریم .کدام آیا درست و درست کاریم؟
پانزده بار در حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شده است.
دفاعیاتجوانمازندرانی
داوود سليماني از دیگر زندانیانی بود که در خرداد ماه
 ۱۳۸۹و یک سال پس از بازداشتش به مقام رهبری
نامه آرام نژاد؛ همان کسی که فریاد زد«علی برخیز!»
ای نوشت او هم در نامه اش به رهبر انقالب تاکید
کرد که در بازجوییها تحت فشار شدید روحی و روانی ،آریا آرام نژاد ،هنرمند جوان مازندرانی ،خواننده ترانه ی" علی برخیز " است که پس
ضرب ،شتم ،فحاشی ،اهانت و … قرار گرفته است .ازخواندن این ترانه در شهر بابل دستگیر شد.آرام نژاد این ترانه به خاطر حوادث
ناگوار عاشورای تهران خوانده بود و در آن از امام علی (ع) در خواست کرده بود
زندانیان دیگری هم در این مدت به مسوالن کشور نامه که برخیزد و بساط عوامفریبان را برچیند  .محتوای این آهنگ اشاره دارد به سو
نوشتند .تا از این طریق بتوانند تنها قسمت کوچکی از استفاده عده ای دغل باز از نام خدا و قرآن و ائمه برای رسیدن به مقاصدی شیطانی
آنچه بر آنها رفته است رابازگو کنند و به گوش همه و استمداد از ائمه برای برچیدن و خشکاندن ریشه های دروغ و نیرنگ و ریا .آرام
برسانند .اما ایا این نامه ها را هرگز گیرندگان اصلی نژاد در دفاعیاتش نوشته است :عجبا که امروز گویا توسل به دین و ایمان نیز در
شان دریافت کرده و به آن پاسخی داده اند ؟ چه زمان کشور ما جرم محسوب می شود! امام حسین (ع) برای احیای امر به معروف و
فرستندگان این نامه ها پاسخ خود را دریافت خواهند کرد ؟ نهی از منکر شهید شد انگاه توقع از ما شیعیان و پیروانش چیست؟ اینکه بیاییم و
تاجزاده :اشرافیت نظامی در مدیریت کشور فقط بر سر و سینه بزنیم ؟! و یا در برابر ظلم و ستم اعالم انزجار کنیم! من رئیس
جمهور را به رسمیت نمی شناسم ! آیا مسلمان نیستم ؟ بنده در روز عاشورا فریاد
حرف اول را می زند
سید مصطفی تاجزاده در مالقات کابینی با همسرش اهلل اکبر سر دادم و به خاطر فریاد زدن نام خدای بزرگ به خود می بالم  .قطعا کافر
گفت " :قوم و خویش بازی ،هزارفامیل و اشرافیت نظامی و ال مذهب خواهد بود کسی که مرا به جرم فریاد زدن نام خدا به زندان بیاندازد.
در مدیریت کشور حرف اول را می زند و مهم تر از همه آریا آرام نژاد در دادگاه طی دفاعیاتش شرح شکنجه هایی را که در طول بازداشت و
بی کفایتی و تنگ نظری و ندانم کاری در اداره امور پس از  ۴۴روز انفرادی بر او روا شده بود را شرح داده است :از جمله توهین و خرد
کشور روز به روز مشکالت عدیده اقتصادی ،اجتماعی ،کردن شخصیت به وسیله فحش و ناسزا و حتی مسخره کردن چهره و ظاهر ،ایجاد
فرهنگی ،سیاسی و بین المللی را افزایش می دهد .هراس و تهدید در مورد بازداشت همسرم که هیچ گونه فعالیت سیاسی و دخالتی
در فعالیت های من نداشته است ،توهین به برادر جانبازم و تهدید به بازداشتش در
صورت همکاری نکردن من ،تهدید به اعدام از سوی مقامات بازداشتگاه متی کال،
دستغیب :
نگهداری در سلول  ۱/۵در  ۲متر بدون کوچکترین امکانات بهداشتی .متاسفانه در
در جلسات مجلس حاضر نمی شوم
دستغیب ،نماینده مجلس هشتم ،پس از اینکه از گزارش اداره اطالعات آمده است که شعری بسیار توهین آمیز خطاب به معاویه
یکی از نمایندگان حامی دولت سیلی خورد در بیانیه در وبالگ قرار داده ام ! آیا وزارت اطالعات تبدیل به وکیل مدافع یزید و معاویه
ای نوشت :ما فرزندان سجاد و حسین و علی و از گردیده است؟ در بخش دیگری آمده است  :بنده این آهنگ را در تقابل با نظام و
نسل فاطمه ایم .خاندان ما به سیلی خوردن اما سر ولی فقیه ساخته ام که البته مضحک ترین بخش این گزارش نیز بوده است ! خطاب
فرود نیاوردن عادت دارند .وی همچنین نوشته تا آهنگ کامال روشن است ! خطاب آن به کسانی است که به هتک حرمت برادران
زمان رسیدگی به توهین نماینده حامی دولت به مسلمان پرداخته اند ! اما گویا اداره اطالعات سعی وافری دارد که همه اعتراضات
وی ،از حضور در جلسات مجلس خودداری می کند .را به مقام دیگری حواله دهد ! که این جز پاک کردن صورت مسئله نیست. ».
نامه محمد نوی زاد به رهبری :

جرم من

نقد حضرتعالی است

فرزندان انقالب ماه هاست که در اسارت نا اهالن و نامحرمان هستند .پیام آنها را به گوش مردم برسانید .رسانه شمایید.
پایگاه اینترنتی کلمه
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