ﺑﻨﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ،ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 26 ،ﻣﻬﺮ  ،1389ﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ :ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭﻳﻢ

ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺩﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺩﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ 13 ،ﺑﻬﻤﻦ 88
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ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻭ ﻛﺮﻭﺑﻰ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ.

ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻛﻔﺎﻑ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ

ﻭﺿﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺪ ﺷﺪﻩ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺪﺗﺮ
ﻛﻠﻤﻪ-ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ :ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ،
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﮔﻼﻳﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻯ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺸﻬﻮﺭﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ
ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ «:ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺳﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ«.
ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﻠﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺣﺮﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ«:ﺩﺧﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﺟﻤﺎﻥ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﺩ .ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ
ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ«.
ﻣﺴﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺍﺳﺖ،
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﺑﺮﻭﻳﻤﺎﻥ
ﻢ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ «:ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ
ﺟﻠﻮﻯ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ«.ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﻜﻰ ﺯ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ
ﺩ ،ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ«:ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﺩ،
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻯ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﺸﺎﻥ
ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ«.ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻰ
ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻟﺪ
ﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﺷﺐ ﻣﻰﺧﻮﺍﺑﻴﻢ
ﻭ ﺻﺒﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻭ
ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﺘﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  88ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ  826ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ  780ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻮﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ 493
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
 437ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  88ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  87ﻣﺨﺎﺭﺝ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ  5,3ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
 9,8ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﻣﺎﻩ ﻣﻘﺮﻭﺽﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ،ﭼﻪ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ،ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻭ ﮔﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ
ﺢ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻘﺮ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺍﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺯﻭﺝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ  8ﺳﺎﻋﺖ -ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ  12ﺗﺎ14
ﺳﺳﺎﻋﺖ -ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺷﻴﻔﺖ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺧ
ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ
ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻥ
ﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﻘﻮﻝ ،ﻣﻨﻄﻘﻰ
ﻭ ﻣﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﻧﺴﺖ؟ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻯ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺯ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻪ ،ﭼﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؟
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ
ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ
ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻓﻜﻨﻰ ﻧﺸﻮﺩ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  826ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ
ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩ.

ﺍﺧ
ﺒﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ ﺳﻔﺮ
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻰ،
ﺭﺍﺑﻄﻪﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ
ﺑﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ .ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ :ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺎﺗﻤﻰ
ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺑﺰﺭگ ،ﻣﻠﺘﻰ ﻓﻬﻴﻢ ﻭ
ﺿﺪ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
 ،1382ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪ
ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ،ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ،ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺍﺯ ﺑﻨﺪ  350ﺍﻭﻳﻦ
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺣﻜﻢ ﻭﻯ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ
ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺬﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﺿﻴﺎ ﻧﺒﻮﻯ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ،ﺣﺎﻣﺪ ﺭﻭﺣﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺁﺑﺮﻭﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؟
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﻮﻣﻨﻰ ،ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ 31
ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ،
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﻜﻨﭽﻪ ﺍﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﻨﺪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﻭﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻣﻨﻰ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ » :ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻳﻦ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ،ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺁﺑﺮﻭﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺍ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺁﺑﺮﻭﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،ﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ«.
ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﺵ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻫﺘﺎﻛﻲ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻲ ،ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 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 ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻳﻲ
ﺯﻧﺠﻴﺮﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻡ .ﻣﻮﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺪﺍﻯ
ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻮﺿﻴﺢ 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 ﻣﻲﺩﺍﺩﻧﺪ.

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ،ﺷﻌﻮﺭ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﻭﻏﻠﻰ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻜﺮﺭ ﺳﻔﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻭ ﻛﺮﻧﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ
ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﺳﻔﺮ
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ
ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻗﺎﻯ ﺿﺮﻏﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﻠﻚ ﻃﻠﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻫﻢ ﺗﻴﻤﻴﺶ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﻣﻠﺖ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ
ﻗﻠﺐ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ
ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻬﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﻧﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ،ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺁﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ »ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩﭘﺰ« ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ .ﻧﺎﻥ
ﻏﺬﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻳﺎﻥ:

ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﻴﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﻳﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺁﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ
ﻓﻮﺭﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺩﺳﺘﻐﻴﺐ:
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ
ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺩﺳﺘﻐﻴﺐ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﺎﻣﻰ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺍﺯ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﻠﻰ ﺯﺩﻥ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ  -ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ
ﺳﻨﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻡ؛ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺭ
ﺭﺍﻩ ﺣﻖّ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ  -ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺭﺃﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖ  -ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻰﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻰﮔﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﻯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﻨﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ،ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 28 ،ﻣﻬﺮ  ،1389ﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ :ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭﻳﻢ
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ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻯﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻗﺮﻥﻫﺎ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯﻫﺎ ﻭ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻯ ﺑﻰﺷﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻯﺟﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻫﺎﻥﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﻤﺪﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻘﺎﻕ
ﺣﻖ ،ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ

ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﻭﺑﻰ:

ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺎﻛﻢ
ﺫﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻣﻦ

ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ
ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺳﺖ
ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﻭﺑﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻰ-
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻴﻒ ﻭ ﻣﻴﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ .ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ
ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺿﻤﻦ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭ ﻓﻘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻛﻮﺩ
ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻛﺮﻭﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ! ﻣﺎ  30ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺁﻧﺎﻥ ”ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﺳﺮﺍﻥ ﻓﺘﻨﻪ“ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺛﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ “ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ“ ؟ ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻦ ﺁﻗﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ”ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ“ ﻧﺎﻡ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻣﺠﻮﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ

ﺍﺧ
ﺒﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻫﺒﺮﻯ ،ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﻭﺩ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ» :ﻣﺎ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ
ﻣﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺘﻰ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺍﺭ
ﺑﻰﻗﺎﻧﻮﻧﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﻰﻋﺪﺍﻟﺘﻰﻫﺎ ﻭ ﻣﻈﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮﺩ،
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ،ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺶ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻭﻟﻰ ﻧﻌﻤﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﻈﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ«.

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ  18ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  26ﺩﺭﺻﺪ! ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ،ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﻠﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ  7ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ  18ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺠﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺠﺮﺩﻯ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺮﻛﻮﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ!
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺮﻭﺑﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺩﻩ
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪ،
ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺗﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ
ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻓﻌﻼ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻓﻜﺮﺷﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ
ﻳﻮﺭﺵ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻯ ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ
ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻭ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺮﺱ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻭ
ﺗﺮﺣﻴﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻫﻨﻮﺭﺩ
ﺑﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺻﻼﻧﻰ
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻫﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ
ﺍﺻﻼﻧﻰ ،ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ
ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﺺ
ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺭﻫﻨﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺩﺭ
 31ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ  88ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ
ﺷﺪ.

ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺳﻜﻮﺕ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻧﻜﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺳﻜﻮﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻜﻮﺕ .ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻯ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻰﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺮﻣﻰﺭﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﻃﻰ ﺣﺪﻭﺩ  9ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  28ﻧﻔﺮ ﺍﺯ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻻﻳﻖ ﻭ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ،ﻓﻌﺎﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻣﻌﻠﻢ ،ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ
 68ﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ »ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ« ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺯﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ)ﻉ( ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ
ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩ؛ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ
ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺣﻀﺮﺕ ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻛﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪ،
ﻓﺮﻣﻮﺩ :ﺑﺮﮔﺮﺩ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ،ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺫﻟّﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺆﻣﻦ ﺍﺳﺖ) .ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ  /ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﺼﺎﺭ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
 (332ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﺭﺕ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ :ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ ﺧﺎﻙ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺭﺍﻩ ﺻﻔﻴﻦ ،ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﺣﻀﺮﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ :ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻯﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦﻫﺎ ﺳﻮﺩﻯ
ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﻰﺍﻓﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﻧﻴﺰ
ﺩﭼﺎﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ،ﻭ ﭼﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺁﺳﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ
ﺟﻬﻨﻢ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ  /ﺣﻜﻤﺖ (37
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺗﻤﻠﻖﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻯ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﻣﺪﻋﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻠﻴﻔﻪ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﻪ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﺳﻢ .ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ :ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻯ ،ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﻣﺮﺍ
ﺑﺎ ﻛﻨﻴﻪ ﻭ ﻟﻘﺐ ”ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ“ ﺧﻮﺍﻧﺪﻯ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﻯ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺃﻯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺑﻜﺸﻴﻢ!
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﻤﺪﻥ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺎ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  25ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ)!( ﺭﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍﻯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺑﻜﺸﻴﻢ.

ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻜﻮﺭﻯ ﺭﺍﺩ :ﺁﻳﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺩﻛﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﺭﻯ ﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﻜﻮﺭﺍﻯ ﺭﺍﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻯ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﻠﺺ ،ﻓﺪﺍﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ
ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ...ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﺎﺷﺪ؟«

ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻫﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ!
ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ،ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.khatami.irﻫﻢ ﺯﻳﺮ ﺗﻴﻎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﺭﻓﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﺧﺎﺗﻤﻰ :ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﻭ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﻏﺮﻭﺭﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ،ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻯ ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻓﺮﺍﻁﮔﺮﺍﻳﻰ
ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ
ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻼﺡﺍﻧﺪﻳﺶ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻭ ﺳﺘﻴﺰﻩﺟﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ
ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺩﺳﺖﺁﻭﺭﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺴﻞ
ﺁﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻨﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ،ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﺓ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
ﺷﻨﺒﻪ 1 ،ﺁﺑﺎﻥ  ،1389ﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ :ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭﻳﻢ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﻢ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻳﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ
ﻛﺮﺩ؛ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺣﺒﺲ
ﺁﻧﺎﻥ ﺟﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﻓﺮﺍﻓﻜﻨﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺮﺩﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟

ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻧﻬﻢ 10 ،ﺗﻴﺮ 1388
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ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﻔﺮ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ
ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ،ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺸﻮﺭ
ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍ
ﻛﻮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ،
ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺗﻌﺐ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭﺩﻳﻢ .ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻰﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻰ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ :ﺁﻳﺎ ﺭﺍﺯ
ﻏﺮﺑﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ،ﺟﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ
ﺳﻴﺮﻩ ﻋﻠﻮﻯ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ :ﺍﻯ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﻋﻈﺎﻡ! ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺠﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣﺎ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﺍﻳﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻰﻣﺎﻥ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﻋﻠﻰ)ﻉ( ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻮﺩﺗﺎﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪﺭﺗﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﺑﺎ
ﻳﻚ ﻭﺑﻼگﻧﻮﻳﺲ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ،
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﺘﺮﺽ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺗﻰ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻯ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ »ﻓﺘﻨﻪ« ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺎﻭﻳﺰﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ
ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺭﺃﻯﻫﺎﻯ
ﺳﺒﺰ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻯ ﺭﻗﻴﺐ ﻭ ﺗﻼﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺪﻭﻡ ﻓﻌﺎﻝ
ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ :ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﻤﮕﻰ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺟﻨﺒﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ؟

ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻋﺎﻝ ﻛﻤﻴﻞ
ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ  71ﻧﻔﺮ ﺩﺭ  29ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺩﻋﺎﻯ ﻛﻤﻴﻞ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ.

ﺍﺧ
ﺒﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ:
ﺭﻭﻳﺎﻯ ﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺍﺣﻤﺪ ﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ،ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ» :ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﻮﻯ ﻗﺒﺮ ﺑﻮﺩﻡ ،ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻢ ،ﺍﻣﺎ
ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻡ«.
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ،
ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﻳﺎﻯ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ،
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻮﻛﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﻭ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﻭﺑﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ .ﻭﻯ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.

ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ
ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻯ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﺭﺍ  900ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻰ ﻛﻼﻥ 18
ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﻰﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ

ﻣﺎﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ:
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻦ

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﻫﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻚ
ﻣﺮﺩﻩﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻴﺪ
ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻜﻤﻰ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ،ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻫﻚ ﻣﺮﺩﻩ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺣﺒﻞ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﻭﺩ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﺻﻪﺧﺮﺟﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻯ ﺑﻰﺣﺴﺎﺏ ﻭ
ﻓﺮﺍﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺭﻭﺩ.

ﺣﻜﻢﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻛﻪ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﻰ ﺁﻥ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ .ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻜﻮﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻳﺪﻥ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ
ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﻳﻚﺷﺒﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻛﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﻭ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ،ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻋﺎﻯ ﻛﻤﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  200ﻫﺰﺍﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ
ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻨﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻳﻚﺳﻮﻧﮕﺮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ.

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻋﺎﻯ ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﻛﻤﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻜﻢ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ،
ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻃﺮﺡ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺗﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﺴﺮﻯ
ﺣﺪﺍﻗﻞ  8ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ.

ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ  8ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﻭ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ،
ﺁﺧﺮ ﻫﻘﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺗﺠﻤﻊ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺁﻳﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﻤﻊ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ :ﺍﻻﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ!
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﺮﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩﻫﺎ ﺭﺍ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻴﺲﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ
ﻟﺒﺎﺱﺷﺨﺼﻰﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻰ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎﺝﺯﺍﺩﻩ:
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎﺝﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ» :ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺪﺭ
ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻠﻰ ﻧﮕﺮﺍﻥﺍﻧﺪ ،ﻭﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﺸﻴﻊ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺪﻯﺗﺮ ﻭ ﺻﺮﻳﺢﺗﺮ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﻨﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻤﻪ ،ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﺓ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 3 ،ﺁﺑﺎﻥ  ،1389ﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ :ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭﻳﻢ

ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮﺏ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺟﻤﺎﻋﻰ ﻛﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.
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ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ .ﭘﻤﭗﺑﻨﺰﻳﻦﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪﻩ،
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺘﺮﺽﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ؟ ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺍﺯ  60ﺳﺎﻝ ﺑﻪ
 62ﺳﺎﻝ! ﻫﻤﻴﻦ! ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺸﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎﺭﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕﺷﺎﻥ ﺑﻪ
ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ .ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ.
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻨﺪ .ﺭﻭﺯﻯ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﺟﺮﺍﺕ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻜﺮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺑﺎ
ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ! ﺣﻖ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺁﻳﺎ
ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺍﻳﻦﻗﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺟﺮﻗﻪﺍﻯ
ِ
ﺑﺎﺭﻭﺕ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ؟
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻨﮓﭘﺮﺍﻧﻰ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻰﺍﻻﺭﺽ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺪ .ﻫﻴﭻ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻜﺮﺩ.
ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ  20ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﻰﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺯﻳﺮ  25ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ژﺍﻙ ﺷﻴﺮﺍﻙ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺭﻓﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﻜﻼ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ ،ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ .ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﻘﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻛﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ
ﺭﺍ ﻣﺸﺘﻰ »ﻛﺜﺎﻓﺖ« ]ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﻙ[ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺻﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻮﻗﻰ

ﺍﺧ
ﺒﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ

ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻴﺪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻳﻦ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺳﻠﻮﻝ
ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 14ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻭﻳﻦ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖﻳﺎﺏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖﻳﺎﺏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻰﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺳﺎﻝ  1388ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻣﺘﻬﻢ،
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ
ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖﻳﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﻰ ،ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﻣﻀﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ،ﻣﻼﻗﺎﺕﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ

ﻭﺻﻒﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻛﺮﺩ .ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ؛
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻭ .ﺻﺪﺍ ﻭ
ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻩ .ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
ِ
ﻃﺮﻑ ﺗﺼﻮﻳﺮ،
ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻌﺠﺐﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟« ﺁﻥ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﻰ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ .ﺍﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻣﻰﻛﺸﺪ» :ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻧﻔﺮ ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ
ﺩﺭ ﺳﻰﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰِ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺳﻜﻮﺕ  25ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﺛﺮﻯ
ﺍﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ .ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﺸﺘﻰ ﺍﺭﺍﺫﻝ
ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ،ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﻙ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺝﺷﺎﻥ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺭﺳﻤﻰ »ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ« ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﺷﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩ .ﺁﻥﻫﺎ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﺭﺃﻯﺷﺎﻥ ﭼﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ
ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻠﻰ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯﻫﺎ،
ﺑﻠﮋﻳﻜﻰﻫﺎ ،ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰﻫﺎ ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ،ﻭ ﻫﺮ ﺁﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎً
»ﻏﺮﺑﻰ« ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ .ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺘﺮﺽﺍﻧﺪ؟
ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ
ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ .ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯﻫﺎ ﻻﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﺼﻦ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﺷﻌﺎﺭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻳﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻳﺪ »ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ؟

ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ:
ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ
ﺍﺯ ﺗﻨﺪﺭﻭﻯ ﻃﻠﺒﻪﻫﺎﻯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﻠﺒﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺑﻰﺍﺩﺑﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ »ﻃﻼﺏ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻭ ﺳﻮﭘﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ« ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻯ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻼﺏ ﻛﻔﻦﭘﻮﺵ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻛﺮﺩ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺭﻯ:
ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﻮﺳﻒﻧﮋﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﻴﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻨﮓ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ
ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻗﺪﻣﻰ
ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺪ «.ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺮﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺟﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺷﻴﺦ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺠﺐ
ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻣﻨﺼﺮﻑ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ ﻣﻰ
ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ،
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺨﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ«.
ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎ ِﺭ ﺷﻴﺦ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ
ﺳﻜﻮﺕ  25ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺠﻠﻰﮔﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩ .ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ﻭ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ »ﮔﺎﻣﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ« ﻭ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ »ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ« ﺗﺎ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻧﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ » 25ﺧﺮﺩﺍﺩ  ،88ﺭﻭ ِﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ«.
ﺭﻭ ِﺯ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ
ِ
ﻋﻈﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ
ﺧﻴﺰﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ  25ﺧﺮﺩﺍﺩ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ
ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﻛﺎﻓﻰ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ .ﺁﻥﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﻭ
ﺯﻣﺎ ِﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦِ ﮔﺎﻡﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺁﻥﻫﺎ ﺧﺮﺩﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؛ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ! ﺍﺯ
ﺍﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻳﻢ» .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ
ﭘﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺷﻮﻳﻢ« ﻭ »ﻛﻨﺸﮕﺮﻯﻫﺎﻯ ﺑﻰﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎﻯ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ  25ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ »ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ« ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﺔ ﺁﮔﺎﻫﻰﺑﺨﺶ .ﺁﻥﮔﺎﻩ ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺩ.

ﺭﺗﺒﻪ  175ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2010ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ  178ﻛﺸﻮﺭ،
ﻣﻘﺎﻡ  175ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﻛﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻭ
ﺍﺭﻳﺘﺮﻩ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ.

ﺗﺠﻤﻊ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺘﻰ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ:
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻓﻘﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﭼﺎﺭ
ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ پانزدهم
چهارشنبه 5 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم

برادران ما! اگر از هزینههای سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمیگیرید شاید
صحنه درگیری را اشتباه گرفتهاید؛ در خیابان با سایهها میجنگید حال آن که در
میدان وجدانهای مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.
میر حسین موسوی ،بیانیه 16

W W W. K A L E M E . C OM

زمین گرد نیست

اعتراف تلوزیونی؛ نمایش شکست دولتها

حتما بارها از خود پرسيدهايد كه پخش اعترافات
تلويزيوني چرا انجام ميشود؟ اعتراف به اشتباه ،فريب
و خيانت؟ یا خرد کردن مخالفان دولت؟ مخالفان
دولت به چه منظوري جلوي چشمان ميليونها نفر
به خيانتهاي بيپايان يا فريبخوردگيشان! آن
هم پس از مدتي زنداني بودن اعتراف ميكنند؟ در
همه اين سالها بارها شاهد پخش اقرارهاي تلويزيوني
شخصيتهاي سياسي و اجتماعي بودهايم .اما سوال
اينجاست که چرا حكومت به چنين شيوهاي براي
اثبات حقانيت خود و كوبيدن مخالفانش متوسل
ميشود؟ آيا همه اينها تنها نشاندهنده عقبماندگي
سياسي يك كشور نيست؟

اعتراف گيري ،عمري به اندازه تاريخ

در ایران اعترافگیری تلویزیونی در زمان
محمدرضا شاه پهلوی در اوایل دهه  ۵۰آغاز شد.
بین سالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۴تعدادی از فعاالن سیاسی
و نویسندگان مخالف رژیم پهلوی درمقابل دوربین
تلویزیون اعتراف كردند .اين اعترافها در همان
زمان نیز با اعتراض نهادهاي بينالمللي مواجه شد.
شاه عالقه زيادي در به كارگيرى اين روش عليه
مخالفانش داشت .او مخالفان خود را مشتى مزدور،
خودفروخته ،منحرف و وابسته به بيگانگان مىدانست
كه فريب خورده بودند .بنابراين اصرار داشت كه
به مردم ايران و جهانيان نشان دهد كه آنان خود به
خطاكار بودنشان اعتراف ميكنند .اين روش در
نظامهاي كمونيستي و نيز ديگر رژيمهاي توتالیتر
و دیکتاتوری كه خود را به دور از هرگونه اشتباه
ميدانند بارها استفاده شده است .حكومتهايي كه
هرگز حاضر نيستند کوچکترین ضعفی را بپذيرند.

اوج اعترافگيري پس از انتخابات سال گذشته

اما اعترافگيري در دادگاههاي نمايشي و پخش
آن در تلويزيون پس از انتخابات سال گذشته به اوج
خود رسيد .آنها اغلب پس از گذراندن زندان و
شكنجه ميگفتند كه فريب خورده و خائناند .در اين
دوره ابطحي ،سعيد شريعتي ،محمد عطريانفر ،عبداهلل
مومني ،حمزه كرمي و تعداد ديگري از فعاالن سياسي

در مقابل دوربینهای تلویزیون اعتراف كردند.
ابطحي در اين دادگاههاي نمايشي اعتراف كرد
كه فريب خورده است .او يك سال بعد از اين
ماجراها در صفحه فيسبوكش نوشت كه در چنين
روزي براي برگزاري دادگاه تمرين ميكرده است؛
كه نشاندهنده نمايشي بودن همه آن چيزي بود كه
بر وي گذشته بود .هر چند كه اعترافهاي ابطحيها
از سال گذشته تاكنون ادامه دارد و اين بار پدر و
برادر او هستند كه به منحرف بودن در تلويزيون اقرار
ميكنند.
عبداهلل مومني هم در اعترافهاي تلويزيوني خود
تاكيد كرد كه يك خائن است و از جنبش دانشجویی
در سالهاي اخير سو استفادهها كرده است .وی تنها
با گذشت چند ماه از اين اعترافات با اينكه همچنان
در زندان است .نامهاي سرگشاده خطاب به رهبری
منتشر كرد و توضيح داد كه تحت شكنجههاي شديد
مجبور به اعتراف شده است.

یک سوال ساده

چرا حكومتها در کشورهای پیشرفته جهان
از چنين روشهايي براي تنبيه مخالفانشان استفاده
نميكنند و هر روز كسي را وادار به اعتراف و
اقرار نميكنند؟ صادق زيبا كالم ،جامعهشناس پس
از پخش دادگاههاي نمايشي به اين سوال در قالب
يادداشتي اين گونه پاسخ داد« :حكومتها و رهبران
سياسى در كشورهاي ديگر خود را نه عقل كل ،قائد
اعظم ،مرشد كامل ،نور مطلق ،آريامهر خدايگان
(لقب شاه ايران) مىپندارند و نه معتقدند كه زمين و
زمان بسيج شدهاند تا عليه آنان توطئه كنند .به عالوه به
دليل پيشرفتهاى سياسى كه در اين كشورها صورت
گرفته ،حكومت و عملكردش توسط نهادهاى ديگر
همواره مورد نقد قرار میگيرد».
او تاكيد كرد « :عقبماندگى بين ما و كشورهاى
پيشرفته محدود به صنعت ،علوم ،حمل و نقل،
بهداشت ،كشاورزى و دانشگاه نيست .اتفاقاً اين
خرد كردن جسم و روح افراد در «دادگاه» و وادار
كردنشان به اعتراف ،به گناهان ،به خبط و خطاهاى
ناكرده و همكارى با دشمنان است كه بيش از هر چيز
ديگرى عقبماندگى ما را به نمايش مىگذارد».

اخ

بار کوتاه
تماس تلفنی کروبی با خانواده سید ضیاء نبوی،
فعال دانشجویی زندانی

در پی تبعید ضیاء نبوی ،دانشجوی زندانی و محروم از تحصیل به
زندان اهواز و فشارهای وارده بر خانواده این فعال دانشجویی ،مهدی
کروبی طی تماس تلفنی با خانواده نبوی ،با آنها ابراز همدردی کرد.
در این مکالمه تلفنی پدر سید ضیاء نبوی از آخرین وضعیت
فرزند خود در زندان اهواز و همچنین شرایط بسیار سختی که این
روزها بر خانواده وی میگذرد ،سخن گفت.

وزیر اطالعات:
منافقین به مجلس ششم خط میدادند
سندش هم موجود است

پس از متهم کردن نخست وزیر  ۸سال جنگ ،رییس مجلس سه
دوره کشور و ریییس جمهور دو دوره کشور ،حاال وزیر اطالعات
در اظهاراتی گفت :خط دهی بیش از  ۷۰درصد اتفاقاتی که در
مجلس ششم افتاد توسط منافقین صورت میگرفت و اسناد این مساله
موجود است .مصلحی همچنین اذعان کرد :با مسیری که رهبری
طراحی کرد ،دولت نهم و دهم سر کار آمد.

خانوادهها بدهکارتر میشوند
اگر مصرف خانوارهای
ایرانی بر خالف محاسبات
قبلی ،مصرف غیرضروری
نباشد و با آزادسازی
قیمتها ،در الگوی مصرف
مردم تغییری صورت نگیرد،
خانوادههای ایرانی بدهکارتر
خواهند شد.
به گزارش فرارو ،آمار
بانک مرکزی و مرکز
آمار باز هم با هم یکی
نیست البته این بار این آمار
ناهمخوان مشکل یکسانی
را نشان میدهند« :دخل و
خرج ناهمخوان خانوارهای
ایرانی».
در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران از
کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال  ۸۸و
 ۸۷خبر داد .بر اساس اظهارات عادل آذر ،میزان
کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی ساالنه
معادل  ۵۵۸هزار تومان است .آمار منتشره از سوی
بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام
دارد ،بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک
مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهرنشین
ایرانی در سال  ۸۸معادل  ۳۹۰هزار تومان بوده است
رقمی که در مقایسه با سال  ۸۷معادل  ۴۰درصد
رشد داشته است.
اعالم این آمار در حالی صورت میگیرد که
عادل آذر در نماز جمعه هفته گذشته سخنانی متضاد
با آمار کنونی گفت و ادعا کرد « :درآمد سرانه هر
ایرانی  ۵میلیون تومان است» .او با یادآوری رشد
برخی شاخصها بر این امر تاکید نموده بود که
«از این آمار میتوان نتیجه گرفت که سطح رفاه
زندگی در کشور بیش از پیش افزایش یافته است».
مهدی تقوی ،استاد دانشگاه عالمه از این
وضعیت تعبیر به پسانداز منفی میکند و در
توضیح آن میگوید« :طی سالهای گذشته آنچه
در اقتصاد ایران باعث جلوگیری از ورشکستگی
اقتصادی مردم شده است درآمدهای نفتی است

با فحش ،افترا و هر روز دشمن درست کردن،
مشکالت مردم حل نمیشود

آیت اهلل موسوی تبریزی با بیان مطلب فوق گفت :باید
خودمحوری را کنار گذاشت و به اندازهای که برای خود حق قائل
هستیم برای دیگران هم حق قائل شویم .این مسئله را ائمه نیز مورد
توجه قرار دادهاند و اگر ما چنین سفارشی از ائمه را مدنظر قرار دهیم
آن وقت بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد.

تایید محرومیت از روزنامهنگاری برای ژیال بنییعقوب

حکم یک سال حبس تعزیری و  ۳۰سال محرومیت از
روزنامهنگاری برای ژیال بنییعقوب ،در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
این روزنامهنگار شجاع بارها به کشورهای خاورمیانه از جمله
عراق و افغانستان و لبنان سفر کرده و در مورد زندگی زنان و
پناهندگان در زمان جنگ گزارشهایی نوشته است.

واردات بیرویه ،تیشه به ریشه صنعت شکر میزند

نماینده نقده و اشنویه گفت :واردات شکر امسال  ۶۰درصد
بیشتر از پارسال شده که این مساله تیشه به ریشه صنعت شکر میزند.
زنجانی گفت :بیان مشکالت و معضالت حوزههای انتخابیه همانند
آب بر هاونگ کوبیدن است چرا که نه مسئولیتپذیری جدی در
هیات رئیسه مشهود است و نه در دولت.

که توسط دولت به اقتصاد تزریق شده است و این
آمارها نشان میدهد در عمل بخش عمدهای از
خانوارهای ایرانی هیچ نقش واقعی در ایجاد ثروت
در کشورنداشتهاند».
وی میافزاید« :خانوارهای ایرانی برای آنکه
بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به هزینه
کردن داراییهای خود بوده و میتوان گفت در
این سالها فقیرتر شدهاند و از سوی دیگر برای
جبران هزینههای خود مجبور به قروضی شدهاند که
به امید افزایش درآمد در سالهای آتی گرفتهاند
و در عمل هیچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در
کشور بازی نکردهاند».
پیشتر مرکز آمار ایران ،آماری مبنی بر تفاوت
دخل و خرج خانوارهای ایرانی داده بود :در سال
 88هزینه متوسط ماهانه خانوارهای شهری 826
هزار تومان بوده ،در حالی که درآمد متوسط آنها
به  780هزار تومان بوده است .وضع خانوارهای
روستایی بدتر است ،چون هزینه متوسط ماهانه آنها
 493هزار تومان است ،در حالی که درآمد متوسط
آنها کمتر از  437هزار تومان است .در سال 88
نسبت به سال  87مخارج خانوارهای شهری 5/3
درصد و مخارج خانوارهای روستایی  9/8درصد
افزایش داشته است .با توجه به آمارهای گوناگون
داده شده ،به نظر میآید خانوارها به سوی
بدهکارشدن پیش میروند.

اضافهکاری پرستاران و حقوق مهرماه پرداخت نشده

چهارده روز پیش وزیر بهداشت از واریز مبالغ اضافهکاریهای
پرستاران با حقوق مهرماه خبر داده بود و در پاسخ به این سوال که آیا
واریز اضافهکاریها هم به سرانجام استخدام  ۲۳هزار پرستار تبدیل
خواهد شد یا خیر گفته بود :به طور حتم پرستاران اضافهکاریهایشان
را در فیش حقوقی مهرماه خواهند دید .اما با وجود گذشت چهار
روز از آبان ماه دبیرکل خانه پرستار از عدم واریز اضافهکار پرستاران
با وجود وعدههای وزارت بهداشت خبر داد.

رشد اقتصادی ایران؛ کمترین در خاورمیانه

صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود ،رشد تولید
ناخالص داخلی واقعی ایران در سال گذشته را  ۱/۱درصد برآورد
و پیشبینی کرد که این شاخص در سال جاری به  1/6درصد خواهد
رسید .با این حساب ،در سال جاری ،ایران از نظر رشد اقتصادی پس
از جمهوری قرقیزستان بدترین وضعیت را در خاورمیانه و آسیای
مرکزی خواهد داشت.

قیمت برق کشاورزان چهار و نیم برابر میشود

قیمت برق در بخش کشاورزی بعد از هدفمندی یارانهها با هفت
تومان افزایش  ۹تومان برای هر کیلووات ساعت تعیین شد.

رسانههای رسمی درست از فردای انتخابات درباره ماهیت جنبش ظلم ستیز سبز به مردم دروغ گفتند .در اطالعرسانی به مردم سهیم شویم.

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ شانزدهم
شنبه 8 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم
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چرا دولت احمدینژاد براي چند همسري مردان تالش ميكند؟

تهدیدی بزرگ برای نهاد خانواده

اليحه به اصطالح حمايت از خانواده
باالخره چه سرنوشتي پيدا كرد؟ آيا مادهاي
كه چند همسري را براي مردان آسان ميكند
باالخره در مجلس به تصويب نهايي میرسد؟
اين سوالي است كه بسياري از زنان و مردان
ايراني ميپرسند؟ آنها در همه اين سالها
نظارهگر آن بودهاند كه چگونه دولت تمام
تالش خود را براي تصويب اين اليحه كه
شرايط چند همسري مردان را در جامعه
آسان ميكند به كار گرفته .آنچنان اصراری
که گویی مهمترین مشکل جامعه ایران همین
است.
اين اليحه در سال  86توسط قوه قضاييه
تصويب شد اما همان موقع دولت نهم دو بند
به آن افزود .دو بندي كه به عقيده خيليها
ضديت اساسي با حقوق زنان دارد .طبق ماده
 23اين اليحه شرايط چند همسري براي
مردان بسيار آسان ميشود ،چرا كه مردان
براي ازدواج مجدد ديگر مجبور نيستند از
همسر اولشان اجازه بگيرند و تنها الزم است
توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را به
دادگاه اثبات کنند .بند ديگر اين اليحه نيز به
ماليات بر مهريه اشاره داشت.
مادهای كه داشتن همسر دوم را براي
مردان آسان ميكند در زمانهاي مختلف
مورد اعتراض بسياري از زنان و مردان
آگاه قرار گرفت .اما سرانجام بررسی آن با
تغييرات جزيي در كميسيون حقوقي مجلس
پايان یافته .هر چند تصويب نهايي آن منوط به
طرح آن در صحن علني مجلس است.
قربانی ،عضو كميسيون حقوقی درباره
موارد بحثبرانگيز این الیحه يعني مواد ،22
 23و  24گفته« :کل ماده  ۲۴که بیشتر به
موضوع مهریه میپرداخت ،حذف شد و به
جای آن ماده دیگری جایگزین شد».
او همچنين در ادامه به تغييرات جزيي كه
در ماده  23و ماده  22اين اليحه رخ داده نيز
اشارهاي كرده است .اما آنچه در ماده 23

رخ داده است تغيير اساسي را با قبل نشان
نميدهد .اين ماده همچون سابق تنها شرايط
چند همسري را براي مردان آسان ميكند.
كارشناسان حقوق و حوزه زنان درباره
تصويب اين اليحه معتقدند« :هیچ توجیهی
برای طرح و پیگیری تصویب چنین قوانینی
در جامعه ما وجود ندارد».
به گفته آنها قانون اساسی به طور صریح
حفظ بنیانهای نهاد خانواده را مورد تأکید
قرارداده و این قانون و روحش در مغایرت با
چنین اصلی قرار دارد و نهاد خانواده را مورد
تهدید قرار میدهد.
كارشناسان معتقدند با توجه به مجموعه
مسائل و مشکالتی که جامعه ایران و زنان
ایرانی با آن روبرو هستند هیچ توجیه معقولی
برای اصرار دولت احمدینژاد برای اعمال و
مطرح شدن چنین قوانینی وجود ندارد و نه
تنها توهين به زنان بلكه توهين به مردان و در
نهايت خانواده را به دنبال دارد.
آمارها نشان میدهد روند طالق مخصوصاً
در دوره دولت کنونی به سرعت در حال
افزایش است و به طور متوسط در طول
سالهاي عمر اين دولت ،طالق سالیانه حدود
 ۸/۵درصد رشد داشته و برعکس ازدواج
کاهش پیدا کرده است .با توجه به اين آمارها
توجه به تصويب قوانيني كه چند همسري را
تسهيل ميكند امري عجيب و باورنكردني به
نظر ميرسد قوانيني كه بنيان خانواده را نيز در
معرض تهديد جدي قرار ميدهد و بر تحكيم
آن اثري عكس ميگذارند.
فعاالن جنبش زنان اين بار نيز پس از
مطرح شدن اين اليحه ،پنج هزار امضا كه به
اين طرح اعتراض ميكرد تقديم نمايندگان
مجلس كردند و بار ديگر خواستند كه در اين
اليحه بازنگريهاي الزم را انجام دهند .اين
بار بايد ببينيم كه سرنوشت اين اليحه به كجا
خواهد رسيد؟ و آيا چند همسري در كشور
سر انجام تبديل به قانون خواهد شد؟

اخ

بار کوتاه

آمریکا  ۳۷شرکت مرتبط با کشتیرانی را تحریم کرد

در ادامه اِعمال تحریمهای فراگیر علیه کشورمان ،آمریکا ۳۷
«شرکت صوری» و پنج ایرانی را به دلیل دست داشتن در هدایت این
شرکتها در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.

نامۀ مادر مهدی محمودیان به رییس ق ّوۀ قضاییه

مهدی محمودیان ،روزنامهنگار و فعال حقوق بشر ،شهریور سال
گذشته بازداشت و به تح ّمل  ۵سال حبس محکوم شده است .مادر
رنجدیده این زندانی سیاسی در نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه
نوشته است:
فرزندم مدت سه ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و طی این
مدت از بسیاری از حقوق اولیه و انسانیاش محروم بود.
الزم است بدانید در دی ماه سال گذشته سه تن از برادران مهربان
تا آنجا که میتوانستند او را ضرب و شتم کردند و سپس با چشمبند
و دستبند و به صورت عریان او را به مدت  ۸ساعت در حیاط و در
سرما نگه داشتند.
از همان جا فرزندم دچار آنفوالنزای شدید شد و هرچقدر تالش
کردیم او را معالجه کنیم ،به ما اجازه این کار را ندادند.
تا کنون فرزندم در این مدت به مرخصی نیامده است .در این یک
سال و اندی دختر او بسیار بیقراری و بیتابی میکند.

جنبش سبز متعلق به مردم است و از متن جامعه بیرون آمده و اینگونه
نیست که چند نفر آن را ایجاد و اداره کنند و تصمیم بگیرند .این جنبش
ضد خشونت است و نشانه رشد مردم كه خواستار احیای ارزشهای انقالب و
مردمساالری سازگار با دین و حقوق مسلم خودش و اعتبار و پیشرفت كشور
سید محمد خاتمی
است تا هم جمهوریت و هم اسالمیت نظام حفظ شود.

مردم فتنهگر نیستند ،نـگـرانـنـد!
پیش از این کارمندان ادارات
و دانشجویان پایتخت که مسیر
حرکتشان به سمت چهارراه ولیعصر
بود ،گاهی مقابل دکه روزنامه
فروشی میایستادند تا نیمنگاهی به
روزنامههای صبح بیندازند.
این روزها بر تعداد خریداران
روزنامه همشهری افزوده شده.
اشتباه نکنید ،این افراد خوانندگان
روزنامه همشهری نیستند ،بیکارانی
هستند که در جستجوی کار،
صفحات همشهری را در پارکها
ورق میزنند.
روزنامه همشهری در دست یکی از افرادیست که
در پارک نشسته است .در عناوین صفحه اول روزنامه
همشهری به سخنان محمود احمدینژاد اختصاص دارد که
ميليونها ايرانی از جمله بیکاران به زودی مبلغ نقدی را که
از مدتها پيش قولش را داده بودند ،دريافت خواهند کرد.
همین خواننده روزنامه در این باره میگوید :حتی زنان
خانهدار نیز قید سریالهای تلویزیونی را برای گوش کردن
اخبار میزنند تا بدانند چه زمانی یارانه نقدی به حسابشان
واریز میشود.
اما اينجا يک واقعيت تلخ وجود دارد :مبلغی که بر
اساس برآورد مقامات به  60ميليون ايرانی پرداخت شود،
فعال در حساب بانکی مسدود باقی خواهد ماند .خانوادهها
امکان برداشت پولشان را تا تاريخی که دولت اعالم کند،
نخواهند داشت .به گفته رئيس «سازمان هدفنمندسازی
يارانهها» ،دوره زمانی این پرداختها نيز هنوز «نامشخص»
است.
تصميمگيری درباره زمان و دورهای که برای پرداخت
و هزينه کرد یارانه درنظر گرفته شده ،قرار است توسط
وزارت دارایی و اقتصاد هفته آينده اعالم شود.
این در حالیست که بر اساس اخبار منتشر شده در
خبرگزاریهای رسمی تنها احمدینژاد زمان اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها را میداند.
شمسالدین حسینی ،وزیر اقتصاد هم میگوید که تنها
یک ساعت پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها
قیمت سوخت به مردم اعالم میشود .درست شیوه ای که

عبداهلل مومنی به زندان بازگشت چون به
خواستههای بازجوها تن نداد

عبداهلل مومنی ،از زندانیان حوادث پس از انتخابات که به تازگی
خطاب به رهبری از شرح شکنجههایی نوشته است که برای اعتراف
به آنچه بازجویان میخواستند بر او اعمال شده ،این روزها با روحیهای
مقاوم در بند  ۳۵۰زندان اوین دوران حبسش را میگذراند.
همسرش فاطمه آیینهوند که از خانوده شهداست میگوید که
فرزندانش هر روز که از مدرسه باز میگردند از او می پرسند« :پدر
آزاد نشده؟»
او وقتی در برابر این پرسش قرار میگیرد که آیا ممکن است
برای آرامش فرزندان از کشور خارج شوید ،میگوید «:ما برای
این کشور خون دادیم .حتی یک لحظه هم به خروج از ایران فکر
نمیکنیم ،میایستیم و با بیعدالتی مبارزه میکنیم».

قرآن نمیتواند فصلالخطاب باشد؟!

علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه گفت:
«اسالم و حکومت اسالمی در هر دورهای نیاز به نماد و ترجمان
دارد ،حتی قرآن به دلیل وجود محکمات و متشابهات نمیتواند
فصلالخطاب باشد!! و نیاز به ترجمان دارد.
دیروز این نماد ،حضرت روحاهلل بود و امروز نماد حقانیت و
حاکمیت ،رهبر معظم انقالب است».

در سال  86برای سهمیهبندی بنزین اجرا شد .همگان به یاد
دارند که شب قبل از سهمیهبندی بنزین اجرایی شدن
این تصمیم به اطالع عموم رسید و این مساله باعث خشم
عمومی و به آتش کشیده شدن دهها پمپ بنزین شد.
در همین راستا به جای پاسخ دادن به سواالت مردم،
عدهای به تمهیدات امنیتی و تشدید جو پلیسی برای کنترل
تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانهها و اعتراضات آتی آن
دست زدهاند به طوری که فرمانده انتظامی تهران بزرگ از
اجرای طرح موسوم به «امنیت محله محور» در بیش از دو
هزار نقطه پایتخت از بامداد شنبه هشتم آبان ماه  ٨٩خبر
داده است.
سردار پاسدار اسماعیل احمدیمقدم نیز در زمینه
اعتراضات احتمالی آتی میگوید :پلیس آمادگی در برابر
فتنه اقتصادی! را دارد و دارای اشراف اطالعاتی در این باره
است .فتنه یك اتاق فكر دارد و افرادی فكر میكنند كه
با به وجود آمدن این مسایل میتوانند در مسایل اقتصادی
سوار شوند.
این در حالی است که مردم از افزایش نرخ تورم نگران
هستند و روز به روز قیمت کاالهای اساسی مردم چون
گوشت و برنج و روغن افزایش مییابد.
زمانی در همین روزنامهها با تیتر بزرگ طرح هدفمند
کردن یارانهها یک جراحی بزرگ خوانده شده بود ،به نظر
میرسد در این طراحی باید توانايی بيمار سنجيده میشود
و سپس جراحی انجام میشود .اگر اين کار بدون مراقبت
کافی انجام شود ،بيمار در معرض خطر قرار میگيرد و
حتی ممکن است جان سالم به در نبرد.

اعتصاب  ۱۳۰۰کارگر الستیک البرز ادامه دارد

کارگران این کارخانه از حدود دو هفته پیش ،دست به اعتصاب
زدهاند .کارگران کارخانه الستیک البرز خواستار دریافت حقوق
چهار ماه سال  ۸۷و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز
فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

جمعی از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن سه
ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداری مرکزی آبادان تجمع کردند.

علی(ع) هم نتوانست در برابر تفکر عمروعاصی
مقاومت کند

آیتاهلل العظمی جوادی آملی گفت :در جامعهای که تفکر
عمروعاصی حاکم باشد و علی را کنار گذاشته باشند ،قطعا علی اگر
بخواهد مقاومت کند ،محکوم به شکست است؛ ولی در قیامت چه؟!

فتنهانگیزی علیه هدفمندی یارانهها وجود دارد ،اما
اسنادش موجود نیست!

کوچکزاده نماینده دولتی مجلس گفت :عدهای در صدد
فتنهانگیزی درباره طرح هدفمندسازی یارانهها هستند اما مصادیقی
برای این فتنهگری وجود ندارد!

این روزنامه را به کسانی برسانید که دسترسی به اخبار واقعی ندارند .شماره امروز را به مادران خانهدار هدیه کنید .هر ایرانی یک رسانه برای نجات وطن

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ هفدهم
دوشنبه 10 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم
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امام ما مردم را رهبر میپسندید ،زیرا میدانست که گذر از یک گردنه تاریخ برای
سعادت هیچ ملتی کافی نیست .آنان باید از چنان خودانگیختگی و بصیرتی برخوردار
شوند که در هر عصری و نسلی بتوانند راه را از بیراهه بشناسند و بپیمایند .مردم ما امروز
رهبرانند و این همان آرزوی بزرگی است که امام برای آنان داشت .او ما را دعوت کرد
میرحسین موسوی ،بیانیه  9 ،۱۴آبان 1388
به سوی آن چیزی که ما را زنده میکرد.

اینها آمار بانک مرکزی است نه سیاهنمایی!

نامه اولین دادستان انقالب به وزیر اطالعات:

سیاهه گرانیهای سرسامآور در دولت دهم

اگر بحثهای (انحرافی) سیاسی مربوط به
مكتب ایرانی ،كورش و… را فراموش كنیم،
احتماال وقتی برای فكر كردن به سفرههایمان داریم.
تقریبا هر جا كه باشید از صندلی اتوبوس و
تاكسی تا كالس درس دانشگاه و جلسه درس
حوزه ،همه جا وقتی صحبت از خرید میشود،
آهی جگرسوز پیشبندش میآید و بعد این عبارت
گرانی شده تمام حدیث حقوق اول برج و قرض
دهم ماه را بازگو میكند.
بله؛ گرانی هم شده اما كمتر كسی میگوید چه
چیزی ،چقدر گران شده!
نمودار بازی نكنیم و اسیر قیمت گوجه فرنگی
از میدان ونك تا نارمك هم نشویم ،دست به نقد،
روی همین آمار رسمی بانك مركزی
جمهوری اسالمی ایران توافق كنیم
و آن را رسما معیار قرار بدهیم تا
ببینیم براساس این آمار رسمی كه حتما
مورد قبول همه مسووالن هم هست ،چه
چیزی ،چقدر گران شده است.
بانك مركزی هر هفته آماری ارایه میدهد،
شامل قیمت خرده فروشی كاالهای مصرفی ،اتفاقا
یكی از راههای محاسبه تورم هم همین جدول
است.
احمدینژاد در هفته اول تیرماه سال  ۸۴در دور
س دولت شد .حدودا یك
دوم انتخابات ،رسما ریی 
ماه جابهجاییها طول كشید.
در این خصوص جهانصنعت با بررسی قیمت
مواد غذایی براساس جداول قیمتی بانك مركزی در
هفته اول مردادماه  ۱۳۸۴با قیمتهای همان جدول
در هفته چهارم مهرماه  ۱۳۸۹را مقایسه میكند.

لبنیات :افزایش قیمت  ۹۴درصدی

در گروه لبینات ،پنیر باز با  ۱۶۴درصد افزایش،
بیشترین افزایش قیمت را داشته .پس از آن كره
پاستوریزه با  ۱۲۵درصد ،ماست باز با  ،۹۶ماست
پاستوریزه با  ،۸۳شیر با  ۶۶و پنیر پاستوریزه با ۳۳
درصد افزایش به ترتیب صاحبان رتبه در افزایش
قیمت هستند.

برنج :افزایش قیمت  ۱۴۳درصدی

در گروه برنج نیز به ترتیب برنج وارداتی
غیرتایلندی با  ۱۹۷درصد ،برنج ایرانی درجه ۲
با  ۱۲۳و برنج ایرانی درجه یك با  ۱۱۱درصد

رتبههای افزایش قیمت برنج را به خود اختصاص
دادند .در گروه تخممرغ ،شاهد افزایش ۱۵۰
درصدی قیمت بودیم.

حبوبات :افزایش قیمت  ۱۴۶درصدی

در گروه حبوبات به ترتیب لوبیا چیتی  ،۱۷۸لوبیا
سفید  ،۱۷۰لوبیا چشم بلبلی  ،۱۶۵لوبیا قرمز ،۱۴۵
عدس  ،۱۳۵لپه  ۱۲۹و نخود  ۱۰۱درصد افزایش
قیمت داشته است.

میوه :افزایش قیمت  ۱۸۴درصدی

در گروه میوههای تازه نیز به ترتیب اقالم سیب
گالب  ۳۱۰درصد ،هلو  ،۲۶۸گالبی  ،۲۳۷خربزه
 ،۱۷۶پرتقال  ،۱۰۶انگور  ۱۰۲و هندوانه  ۹۵درصد
افزایش قیمت داشتند.

سبزیهای تازه :افزایش قیمت  ۱۸۲درصدی

در گروه سبزیجات نیز اقالم خیار ۲۵۹
درصد ،كدو  ،۲۴۶گوجه  ،۱۹۶لوبیا سبز ،۱۹۳

سیبزمینی و بادنجان  ،۱۵۱پیاز  ۱۳۲و
سبزیهای برگی  ۱۳۰درصد افزایش قیمت داشتند.

گوشت :افزایش قیمت  ۱۹۹درصدی

گوشت مرغ در هفته آخر مهرماه  ۱۳۸۹نسبت
به هفته آخر مردادماه  ۱۳۸۴چیزی حدود  ۹۶درصد
ش قیمت داشته است.گوشت گوسفند با
افزای 
استخوان كه در آمار بانك مركزی در حال حاضر
هر كیلو  ۱۷هزار و  ۳۰۰تومان اعالم شده است،
نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی پنج هزار تومان
چیزی حدود  ۲۴۶درصد افزایش قیمت داشته است.
گوشت گاو و گوساله نیز  ۹۶درصد افزایش
قیمت نشان میدهد.

قند و شكر :افزایش قیمت  ۱۲۰درصدی

بستههای نیم كیلویی چای خارجی  ۶۹درصد
افزایش داشتند .قیمت قند شكسته  ۱۳۵درصد و

اخ

بار کوتاه
همسر محمد نوریزاد در نامهای به رئیس قوه قضائیه:

همسرم را به نام شما به زندان بردند

فاطمه ملکی ،همسر محمد نوری زاد روزنامه نگار و بسیجی
منتقد ،با نگرانکننده توصیف کردن وضعیت جسمی این زندانی
خطاب به رییس قوه قضاییه گفت :آقای رئیس قوه قضائیه ،همسرم
را روزی که بردند به نام شما از ما جدا کردند و به خاطر توهین به
شما ،من ایشان را با تن و روحی سالم به دادگاهتان فرستادم و فقط
میخواستم ایشان را با بیست کیلو کاهش وزن و تنی ضعیف وقتی
برای مرخصی آمده بودند میدیدید! حاال هم دست ما کوتاه است
آقای الریجانی ،ولی یادتان باشد همسر من شش ماه برای شما حکم
گرفت و گذراند ولی شما شش سال از سالمتی او را تراشیدید و حاال
حتی اجازه درمان هم نمیدهید.

اخراج دو فعال دانشجوئی مازندران از دانشگاه

پس از اخراج  ۵تن از فعالین دانشجویی استان مازندران ،مسئولین
دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل طی احکام جداگانهای
دو تن از فعالین دانشجوئی این استان را از دانشگاه اخراج کردند.

تشکیالت رسمی نباید مانند دزدان
مسلح و آدمربایان عمل کند

قیمت شكر  ۱۰۵درصد افزایش داشته است.

روغن :افزایش قیمت  ۱۲۰درصدی

در گروه روغن ،حلب روغن پنج كیلویی در
تابستان  ۸۴چهار هزار و  ۳۰۰تومان بوده كه در حال
حاضر  ۱۰هزار تومان شده و افزایش  ۱۴۳درصدی
دارد .روغن مایع نیز كه هر لیتر آن در سال ۹۸۰ ،۸۴
تومان بوده در حال حاضر هر لیتر یكهزار و ۹۰۰
تومان شده است و افزایش  ۹۸درصدی را نشان
میدهد.

افزایش  ۱۲۵درصدی هزینههای سفرهها

بیشك این  ۳۹قلم كاال كه در  ۱۲گروه كلی
مورد بررسی قرار گرفتند ،تمام مصرف خانوار را
نشان نمیدهد .هزینه مسكن ،سوخت ،بهداشت
و درمان ،تحصیل ،پوشاك ،دخانیات و… نیز
هزینههایی هستند كه خانوادهها ناگزیر از پرداخت
آنها هستند.
اما در همین گروه محدود از اقالم مصرفی
خانوادهها نیز به طور متوسط شاهد افزایش ۱۲۵
درصدی اقالم مصرفی هستیم.
این دیگر سیاهنمایی و… نیست ،هرچه هست
آمار بانك مركزی است كه اعالم شده .در مقابل
درآمد افراد چقدر افزایش یافته است؟ نرخ بیكاری
چه وضعی دارد و… در گزارشهای بعدی به
این سواالت نیز خواهیم پرداخت .بیشك
رضایت عمومی با سخنرانی و برگزاری
همایش و وعده و… میسر نمیشود،
ممكن است وعده (آن هم فقط وعده)
برخورد با پولدارها و ثروتمندان مقطعی
مسكن درد برخی از مردم جامعه شود اما
این قطعی نیست.
پس از گذشت بیش از پنج سال ،همچنان اكثر
مردم هم با نظر آقای دكتر احمدی نژاد موافق هستند
كه گفته بود« :یعنی مشكل مردم ما شكل موی
جوانهاست؟ جوانها هر طور میخواهند مویشان
را بزنند به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید
اقتصاد كشور را سامان بدهد» امیدواریم در این سه
سال باقیمانده از دولت آقای احمدینژاد اقتصاد
سامان پیدا كند و در سال  ،۱۳۹۲گزارشی از كاهش
یا دستكم تثبیت قیمتها بدهیم .اگر هم اینطور
نیست ،در سال  ۱۳۹۲این درصدهای افزایش رشد
مضاعف نداشته و همین قدر باشند.

تهدید به تبعید ،به خاطر درخواست کشف حقیقت

 ۱۴زندانی سیاسی بند  ۳۵۰زندان اوین در هفتههای اخیر توسط
بازجویان وزارت اطالعات بازجویی شدند .این زندانیان چندی پیش،
در واکنش به درخواست محمود احمدینژاد برای تشکیل گروه
مستقل حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی حمله تروریستی یازده
سپتامبر ،خواستار تشکیل کمیته مشابه داخلی برای کشف حقایق
مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شده بودند .این زندانیان
پس از بازجوییهای طوالنی تهدید شدند که به زندانهای دور از
مرکز تبعید خواهند شد.

صد میلیارد دالر کجاست؟

علی مزروعی در یادداشتی ،از رئیس بانک مرکزی پرسید :صد
میلیارد دالر ادعایی حساب ذخیره ارزی ایران کجاست؟ بهمنی ،در
اظهاراتی گفته بود :نهادهای پولی موجودی حساب ذخیره ارزی ایران
را صد میلیارد دالر اعالم کردهاند .ئیس دولت مستقر نیز گفته بود:
ذخیره ارزی را صد میلیارد دالر عنوان کردند که البته قطعاً بیش از
این مقدار است .مزروعی با بیان تفاوت «حساب ذخیره ارزی ایران» و
«ذخیره ارزی ایران» (ذخائر ارزی بانک مرکزی) ،از مسووالن خواست
بیش از این با الفاظ بازی نکنند و به وضع بیمار اقتصاد کشور بیاندیشند.

نخستین دادستان انقالب در پی بازداشت
فرزندانش و نحوه برخورد زننده با آنان نامهای
سرگشاده خطاب به وزیر اطالعات نوشت و به او
تذکر داد که این مناصب غنیمت نیست بلکه آزمون
آخرت است .هادوی کسی است که در زمان شاه
حاضر نشد حکم تبعید امام خمینی را امضا کند و
به همین دلیل از دادستانی قم برکنار شد .او پس از
انقالب به دلیل اطمینان امام به او به عنوان نخستین
دادستان انقالب منصوب شد و پس از حدود دو ماه
به قول خودش از هول قیامت استعفا داد .پسرش نیز
که اکنون در بازداشت به سر میبرد از فرماندهان
مورد عالقه شهید چمران در جنگ بوده.
هادوی در این نامه به وزیر اطالعات نوشته...« :
آقای وزیر اطالعات ،هیچ دولتی نمیتواند مملکت
را یواشکی و دزدانه اداره کند .تشکیالت رسمی
نمیباید مانند دزدان مسلح و آدمربایان عمل کند.
دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب
بودند و نوهام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی
برای ورود و بازرسی خواست .آنها با استهزا گفتند
به ایشان نشان دادهایم و نوهام را نشان دادند و او که
رنگش پریده بود و معلوم بود چه نشانش دادهاند،
سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد و بدون
حکم برای بازرسی وارد شدند.
فرستادن اشخاص با این وضع باعث میشود
تا شیادان نیز به همینگونه مراجعه کرده ،مردم را
گروگان گرفته و اخاذی کنند .مگر وزارت اطالعات
ارگان رسمی نیست .چرا اقدام به دستگیری دزدکی
میکنند و هیچ اطالعی به کسانش نمیدهند .هویت
زندانیان گوانتانامو و ابوغریب مشخص بود ولی در
اینجا معلوم نیست چه کسی میگیرد ،چرا میگیرد
و بکجا میبرد .آیا بازداشتکنندگان مامور رسمی
هستند یا شیادان؟ چرا از نشان دادن حکم قضایی ابا
دارند؟ ما که میدانیم قضات مامورند و تمایل شما
را برآورده میکنند .پس چرا حکمشان را نشان
نمیدهید .بنظرم برای نشان دادن این واقعیت است
که دستگاه قضا هیچکاره است و ماموران شما هر
کاری بخواهند میتوانند بکنند.
آقای وزیر آیا میدانید هنگامی که ابن زیاد وارد
کوفه شد گفت «من به تهمت میگیرم ».آیا شما نیز به
تهمت میگیرید یا با دلیل و مدرک؟

سود سهام عدالت در جیب دولت

عملكرد طرح سهام عدالت از سال  ۸۵تا پایان مهرماه  ،۸۹به صراحت
نشان میدهد كه  ۶وزارتخانه بزرگ دولتی حدود  ۱۸هزار میلیارد
ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نكردهاند .البته آمارهای
منتشره ،تنها عملكرد سالهای  ۸۶ ،۸۵و  ۸۷را بیان كرده و سخنی از
تعیین تكلیف سود سهام عدالت در سال مالی  ۸۸نكرده است.

استخدام  ۲۳هزار پرستار در سال جاری منتفی شد

احمدی نژاد در روز پرستار امسال خطاب به وزیر بهداشت گفت
که از همین فردا به دنبال آگهی استخدام پرستار باشید.
اما اکنون وزارت بهداشت ،میگوید که این استخدام سال
آینده اجرایی میشود .یعنی اینکه موضوع استخدام  ۲۳هزار پرستار
حداقل برای امسال منتفی است.

داد مهدی چمران هم درآمد

مهدی چمران در واکنش به تصویب مادهای در کمیسیون شوراها
که اختیار انتخاب شهردار تهران و مراکز استانها را از شوراهای شهر
میگیرد ،گفت :مشخص است که میخواهند شوراها را جمع کنند،
مردمساالری را جمع کنند و بگویند فقط دولت.

کسی که اصالح جامعه را میخواهد حتی برای مخالفان خود نیز طلب خیر میکند .همه مردم را دوست بداریم و در آگاه کردن آنان سهیم شویم.

ویژهنامه

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة
ویژهنامۀ دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی
سهشنبه 11 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم
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در دیدار موسوی و کروبی مطرح شد:

بین ملت تفرقه نیندازیم؛ مردم را خس و خاشاک و فتنهگر و میکروب نخوانیم
مهدی کروبی روز یکشنبه به دیدار مهندس
موسوی رفت .به گزارش خبرنگار سحام نیوز
این دیدار در شرایطی انجام گرفت که نیروهای
امنیتی قصد جلوگیری از ورود مهدی کروبی به
پاستور را داشتند که با عکسالعمل میرحسین
موسوی این اقدام آنان ناکام ماند.
در ابتدای این دیدار آقای کروبی از فضای
دروغ و تهمت در کشور که متاسفانه نهادینه
شده است ابراز تاسف کرد و اظهار داشت:
بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری
نهم با تقلب توانستند شخص مورد نظر را در
مسند ریاست جمهوری بنشانند در انتخابات
مجلس هشتم و دهم ریاست جمهوری نیز به
صورت سهمیهبندی و مهندسی شده آراء را
تقسیم کردند و انتخاباتی را برگزار کردند

که باعث انفجار مردمی شد و با بدترین شیوه
و خشونت زیاد با مردم برخورد کردند و هر
روز در رسانههایی که از پول بیتالمال ارتزاق
میکنند ،انواع دروغ و تهمتها به طرف مقابل
میزنند و کوچکترین جوابی را از مخالفین و
منتقدین نه تنها در رسانه ملی بلکه در روزنامهها
نیز برنمیتابند تا جایی که عالوه بر ممنوعیت
خبری از من و شما در رسانهها حتی از چاپ
آگهی تسلیت هم روزنامهها را منع کردند .و
تحمل هیچگونه آزادی بیان را ندارند و عمال
آزادی راستگویی و صداقت را ذبح دو روزه
دنیای خویش کردند .در حالی که میتوانستند
با برگزاری انتخابات سالم کشور را از هر
گزندی محفوظ بدارند.

در ادامه این دیدار آقای موسوی به نبود
تدبیر و عقل در اداره کشور اشاره نمود و گفت:
به طور کلی کسی با هدفمند کردن یارانهها
مخالف نیست ،اما حرف اصلی ما این است
که نیرویی که بتواند این طرح را مدیریت کند،
وجود ندارد و قسمت اعظم نیروهای کارشناس
مشهور و توانمند کنار گذاشته شدهاند .این هنر
نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانهها
در  ۲۰۰۰منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده
پلیس به یاری سپاه و بسیج برای ترساندن مردم
افتخار کند .شیوه مدیریتی این آقایان بالیی
بر سر کشور چه در اقتصاد و حوزههای دیگر
آورده که امکان برگشت به وضعیت  ۶سال
گذشته هم خیلی سخت شده است.
در ادامه این دیدار آقایان کروبی و موسوی
در آستانه روز  ۱۳آبان مواردی را متذکر شدند:
 در آستانه  ۱۳آبان ،روز دانشآموزو و سالروز تبعید حضرت امام؛ متاسفانه
شاهد فشار زیادی بر فرهیختگان این کشور
اعم از دانشگاهیان و دانشجویان و وکال و
روزنامهنگاران هستیم .هر روز احکام سنگینی
بر علیه روزنامهنگاران متعهد صادر میشود؛
به طوری که عالوه بر زندان؛ به دهها سال
محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم
میشوند و یا وکالی شناخته شده را به جرم
دفاع از موکلین خود زندان و به احکام سنگین
محکوم میکنند تا دیگر وکالت زندانیان
سیاسی را به عهده نگیرند و یا دانشگاهیان را
به زندانهای طویلالمدت و خارج از اقامتشان
تبعید و زندانی میکنند .به طوری که موجب
خطر و آزار و اذیت خانوادههایشان میگردد.
ولی با تمام این اقدامات هر روز نیروهای جدید
و با انگیزه به صحنه میآیند و رویش جنبش
مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است.
 به مصلحت کشور نیست که بین صفوفملت تفرقه ایجاد کنیم و دهها میلیون نفر از
معلمان و کارگران ،دانشجویان و اساتید و زنان
و مردم کشور را خس و خاشاک و گوساله،
یا میکروب و فتنهگر بنامیم .آن نظامی که
امام عزیز  ۱۵سال برای آن مبارزه کرد به
دنبال حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان
بود .نه آنکه بخش زیادی از ملت را دشمن
قلمداد کند .ایجاد رعب و وحشت باعث از
بین رفتن مشروعیت نظام میگردد و بدون

مشروعیت هیچ نظامی دوام نمیآورد .لذا ما
معتقدیم همه ملت ایران ،عزیز و دارای حقوق
شهروندی میباشند و همه آنها از کرامت ذاتی
برخوردار بوده و ذات انسان با میکروب و خس
و خاشاک بیگانه است .جامعه سالم ،مطلوب
و برخواسته از رای مردم ،جامعهای است که در
آن اعتراض ،اعتصاب ،انتقاد و… جزو حقوق
طبیعی و اولیه مردم میباشد.
 سیاستهای ماجراجویانه خارجی باعثشده است که در فاصله کوتاهی چندین
قطعنامه از سازمانهای بینالمللی بر علیه کشور
ما صادر شود و اثرات منفی خود را بر وضع
معیشتی مردم نشان دهد .فقر و نرخ بیکاری و
تعطیلی مراکز تولیدی و واردات بی رویه تا
جایی رسیده است که سنگ قبر هم از خارج

وارد میشود و کمکهای بالعوض و وام به
کشورهای خارجی و همسایه که معلوم نیست تا
چه اندازه مجلس در جریان است ،اقتصاد کشور
را به شدت ضعیف کرده است و ادامه این روند
خطرناک میتواند به فروپاشی نظام تمام شود.
آیا هزینه و فایده این ریخت و پاشها به نفع
کشور است؟ و چرا مردم به صورت شفاف در
جریان این ریخت و پاشها نیستند؟
 دلسوزانه خواستاریم به جای جنگبیثمر با علوم انسانی ،از متخصصین برجسته
علوم انسانی کشور در حوزههای اقتصاد و
جامعهشناسی و دیگر شاخهها استفاده کنید
و کار را به دست کاردانها بسپارید .نه آنکه
تحمل دوستان خودتان را هم نداشته باشید.

نام بردن از آقایان موسوی ،خاتمی و کروبی در رسانهها ممنوع است .با تکثیر و پخش این خبرنامه به انتشار خبرها کمک کنید.

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ هجدهم
چهارشنبه 12 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم

برای توجیه سیاستها و رفتارهای غلط و حتی سرکوب به دروغ و تهمت و ناسزاگوئی
متوسل میشوند .این تهمتها وقتی از سوی کسانی مطرح میشود که موقعیت حساس
را در نظام و جامعه اشغال کردهاند و ایجاب میکند که عادل باشند و دقیق حرف
سید محمد خاتمی
بزنند و مدافع حق و حقیقت باشند؛ تاسف بارتر است.
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مردم بهـبهان! مرا بـپذیـرید

مجید دری ،دانشجوی محروم از تحصیل چند
روزی است که از زندان اوین به زندان بهبهان
تبعید شده است .مجید پنج سال باقیمانده از
حبساش را باید اینجا بگذراند .اما مجید از فاصله
هزار کیلومتری نامه مینویسد و به مادر و پدرش
و همه میگوید که تنها نیست .این که در میان
استقبال گرم بهبهانیهایی که از دیدن یک زندانی
حقطلب خوشحال شدهاند و به دیدنش میآیند،
دیگر احساس تنهایی نمیکند .او فریاد میزند:
«غریب نبودم و غریبه نبودند و از اینجا ،از پشت
دیوارهای ستبر زندان بهبهان به همه سالم میکنم
و میگویم :من یک بهبهانیام! مردم بهبهان! مرا
بپذیرید».
مجید دری در بخشی از نامه خود آورده است:
چندی پیش از اوین به زندان بهبهان آوردندم.
حکمم محاربه بود و در بیدادگاه قاضی پیرعباسی
نامی که حتی اجازه دفاع به من و وکالیم را نداد
محکوم شدم.
محارب شناخته شدم چون از خانواده زندانیان
دلجویی کردم و به یک زندانی غریب کمک
کردهام و اسامی کشتهشدگان و اسیرشدگان را
جمع میکردم .اکنون به زندانی منتقل شدهام که

تفکیک جرائم در آن صورت نپذیرفته است.
زندانی که از کمترین امکانات بهداشتی و فرهنگی
محروم است .زندان بهبهان .زندانی در جنوب
کشو .آنگاه که وارد شده بودم و هنوز گرد
غربت را از تن نزدوده بودم ،هیچ تصوری از ادامه
نداشتم ...تحمل زندان ...تنها و غریب...
اما صدای گرم و آشنای بهبهانیها چنان
گرمایی داشت که خون منجمد شده در رگهایم
را به جریان انداخت .آنگاه که در روز مالقات
پشت در زندان آمدند و خواستار مالقات با من
شدند و نگذاشتند فاصله هزار کیلومتری خانوادهام
در نظرم جلوه کند ،دیگر غریب نبودم و غریبه
نبودند و حال از اینجا ،از پشت این دیوارهای ستبر
به یکایکشان عرض سالم و ادب و احترام میکنم
و به پدر و مادرم میگویم:
پدر! مادر! اینجا من تنها نیستم .پدر ،مادر،
خواهر و برادران بهبهانیام حس غریب غربتم را
شکستند و میتوانم فریاد کنم :من یک بهبهانیام!
مردم بهبهان! مرا بپذیرید .درود بر شرفتان!
به امید روزی که با زجر و تالش ،من و تو ما
بشویم...
مجید دری ،آبانماه  ،۸۹زندان بهبهان

زهرا رهنورد :خداوند حق شهدا را خواهد گرفت
خانواده شهید محرم چگینی از شهدای جنبش
سبز چند روز پیش پذیرای زهرا رهنورد و جمعی
از زنان اصالحطلب بودند.
محرم چگینی کارگری بود که به قول همسرش
از صبح تا شب به دنبال یک لقمه نان حالل تالش و
کار میکرد .همسرش میگوید او همیشه معترض
بود که چرا ماهانه  ۳۰۰هزار
تومان حقوق میگیرد .شهید
چگینی معتقد بود تا آزادی
نباشد و نتواند اعتراضش را
بیان کند عدالتی هم نخواهد
بود.
زهرا رهنورد در این
دیدار به پدر و مادر شهید

چگینی گفت« :تحمل این شرایط بسیار دشوار
است .همه این شهدا بیگناه بوده و به ناحق به
شهادت رسیدهاند و خداوند حق این جوانان را
خواهد گرفت .این جوانان پاک تنها برای احقاق
حقوق خود آن هم به صورت مسالمتآمیز و به
دور از خشونت اعتراض کردند و مسلما خون
بیگناه آنان هیچگاه پایمال
نمیشود».
شهید محرم چگینی ۲۵
خرداد ماه سال گذشته در
تظاهرات میلیونی مردم از
میدان امام حسین به میدان
آزادی مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و جان سپرد.

اخ

بار کوتاه
افشای بدهی  20هزار میلیارد تومانی دولت به
سازمان تامین اجتماعی

محمدرضا باهنر در جریان مخالفت با یکی از پیشنهادات
اصالحی الیحه برنامه پنجم ،فهرست طلبکاران کالن دولت را
افشا کرد .او از رقم نجومی بدهی  ۲۰هزار میلیاردی دولت به
بیمه تامین اجتماعی خبر داد .به گفته وی ،در حال حاضر دولت
توان بازپرداخت بدهیهای خود را هم ندارد .گفتنی است بیشتر
بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به ایام قبل از
انتخابات ریاست جمهوری است که در آن به بسیاری از مردم
پول واریز شد و به آنها وعده داده شد در صورت انتخاب مجدد
احمدینژاد این مقادیر ماهانه ادامه مییابد .وعدهای که اگرچه از
جیب مردم بود اما هیچگاه پس از انتخابات عملی نشد.

نمایشگاه مطبوعات ،یک مانور دولتی بود

ترابی نماینده شهرکرد با انتقاد از وضعیت نمایشگاه مطبوعات
گفت :نمایشگاهها مانوری دولتی است که بیشتر به غرفهآرایی
اختصاص دارد .مطبوعات منتقد دولت که اص ً
ال نه یارانه دارند ،نه
آگهی دارند و تازه مورد تهدید هم هستند ،اوضاع مطبوعات محلی
هم بدتر از اینهاست.

عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم:

دشمن و فتنهگر کسانی هستند که
به راحتی دروغ میگویند

یک عضو مجمع
مدرسین و محققین حوزه
علمیه قم ،با تکذیب خبر
دروغین رسانههای مدعی
اصولگرایی درباره تالش
این تشکل برای دیدار با
رهبری ،پرسید« :فرض
کنیم دروغ شما راست
باشد .فرض کنیم یک
تشکل روحانی که تعداد
قابل توجهی از آنان
زندانهای قبل از انقالب
را دیده و بعد از انقالب از
همراهان و یاران حضرت
امام(ره) بوده و از سوی آن
بزرگوار به مناصبی در نظام اسالمی تصدی یافتهاند و
تشکلی که همگی اعضای آن در سطوح باال مشغول
به تدریس و تحقیق هستند ،آنگونه که شما گفتهاید
به خطا رفته باشد و حال تقاضای مالقات با رهبری
را داشته باشد .آیا رهبری که باید محور وحدت باشد
به آنان وقت مالقات نمیدهد؟ یا صورت دیگر این
است که این گروه مواضعی خاص داشته و اکنون
تقاضای مالقات با رهبری را داشته باشد تا انتقادات
خود را بیان کند .آیا یک تشکل روحانی شناسنامهدار
و به ثبت رسیده در مراجع قانونی نمیتوانند از رهبری
وقت بگیرند و سخن خود را بیان کند؟»
اشاره این استاد دانشگاه مفید قم به خبری است که
در روزنامههای اقتدارگرایان منتشر شد و در آن آمده
بود« :یک تشکل روحانی حامی فتنه سبز در قم برای
مالقات با مقام رهبری تالش میکند ...اما اخبار رسیده
از ناموفق بودن این تالشها حکایت دارد».
اما عضو مجمع مذکور نوشت« :واژههای «فتنهگر»،
«دشمن نظام» و ...امروزه در کشور ما به واژهای
کلیشهای در ادبیات یک جریان سیاسی و مطبوعات
حامی آن تبدیل شده است .این جریان سیاسی به خود
اجازه میدهد که برای کسانی که همفکر او نیستند،
این الفاظ را به کار برده و به دنبال آن هر ناسزایی را

متهم اول پرونده کهریزک ،بار دیگر آفتابی شد
سعید مرتضوی ،دادستان سابق تهران ،که پس از عزل از سمت
قضایی خود ،به ندرت در محافل عمومی حضور مییابد ،روز سه
شنبه بار دیگر در یک جلسه عمومی با حضور خبرنگاران حضور
یافت .مرتضوی که به عنوان متهم ردیف اول پرونده کهریزک
شناخته میشود ،به گفته خانواده شهدای کهریزک ،دستور
غیرقانونی انتقال بازداشتشدگان به این بازداشتگاه را صادر
کرده است .در گزارش کمیته مجلس نیز نام او به عنوان متهم اول
جنایات کهریزک ،مطرح شده بود .مرتضوی سال گذشته ،به خاطر
این اتهام ،از دادستانی تهران برکنار شد .اما احمدینژاد او را به
عنوان مشاور خود و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز منصوب کرد.

استعفای استادان و ادامه تحصن در دانشگاه ایران

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سومین روز پیاپی
در اعتراض به انحالل این دانشگاه ،نام «تهران» را از سردر دانشگاه
علوم پزشکی ایران برداشتند ،بعد از آن بار دیگر نام «ایران» را بر
سردر دانشگاه نصب کردند .دانشجویان این دانشگاه همچنین در
این تجمع از اعالم استعفای چند نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران خبر دادند.

که خواست به آنان بگوید و هر تهمت و افترائی که
خواست به آنان ببندد و هر سخن و عملی را بدون
توجه به راست یا دروغ بودن آن ،و شاید با علم به
دروغ بودن آن ،به آنان نسبت دهد.
سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد« :در این نوشته
دو خبر آمده .این دو خبر کذب محض است و نه تنها
در جلسات رسمی این تشکل تصمیم بر چنین اموری
نبوده بلکه مطابق تحقیقی که اینجانب انجام دادم حتی
اعضای این تشکل به صورت شخصی و به عنوان
شخص خود این امور را انجام ندادهاند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت« :به گمان من
دشمن نظام و فتنهگر کسانی هستند که شریعت و
اخالق اسالمی را زیر پا میگذارند .کسانی که به
راحتی دروغ میگویند و مخالف خود را مخالف
دین و نظام به حساب میآورند و به این هم قناعت
نکرده تصویری خوفناک و بیمنطق از رهبری نظام
اسالمی ارائه میکنند .توجه داشته باشیم که مخالف
هیچ شخصیت سیاسی ضرورتا مخالف دین و نظام
نیست .آیا دشمن دین و نظام آن کسانی نیستند که
بیجهت مردم را مخالف دین و نظام معرفی میکنند؟
آیا دشمن دین کسانی نیستند که با بیاخالقیهای
رسوای خود اسالم را بدنام میکنند؟»

دولت به جای تشویق به مصرف نکردن تورم را
کنترل کند
فرهمند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :درست است
که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ،مردم باید صرفهجویی
کنند اما مهم این است که به جای تاکیدات مکرر بر کاهش
مصرف ،مسووالن برای عوامل افزایش تورم و گرانی که از کنترل
مردم خارج است فکری کنند.

دولت پروژههای روی زمین مانده را تمام کند

الهوتی نماینده مجلس ،در شرح برخی از معضالت راههای
کشور میگوید :با این همه تعهدات و زمانی که کنار گذر یک
شهر بیست سال طول میکشد مطرح کردن موضوعاتی مانند طرح
جاده حرم تا حرم توجیهناپذیر است.

کرایه تاکسیها حداقل  ۱۰درصد گران میشود

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ،با
اشاره به استخراج جداول و فرمهای تشخیص میزان تأثیر افزایش
قیمت سوخت بر کرایه تاکسیهای درون شهری ،پیشبینی کرد که
پس از هدفمند شدن یارانهها ،کرایه تاکسیها به طور متوسط ۱۰
درصد افزایش یابد.

این روزنامه را به دوستان و آشنایان خود در شهرستانها معرفی کنید .اقتدارگرایان ،ما مردم را نادیده گرفتهاند .اما ما بیشماریم.
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بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ نوزدهم
شنبه 15 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم

سیزدهم آبان میعادی است تا از نو به یاد آوریم که در میان ما مردم رهبرانند.
این روز عزیز را به ملت ایران تبریک میگویم و برای گروهی از آفرینندگان این
مناسبت که اینک در بندند و دیگر اسیران نهضت سبز از خداوند آزادی ،شکیبایی و
پاداشی متناسب با نیتهای بلندشان آرزو میکنم .میرحسین موسوی ،بیانیه ۱۴
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انقالب در دست نا اهالن و نامحرمان

دانشجویان پیرو خط امام در زندان

«سیزدهم آبانه ،میردامادی زندانه»،
این یکی از شعارهای اصلی مردم
در تجمع اعتراضی سال گذشته
سیزده آبان در تهران بود .منظور
شعاردهندگان از این شعار یادآوری
این بود که میردامادی و تعدادی دیگر
از نقشآفرینان سیزده آبان سال 1358
که سفارت آمریکا را تسخیر کرده
بودند ،اکنون در زندان هستند.
امسال نیز محسن میردامادی
و محسن امینزاده که هر دو از
شخصیتهای مطرح در آن رویداد
تاریخی بودند و پس از انتخابات پر
مناقشه سال  88بازداشت و روانه زندان شدند ،همچنان
در زندان به سر میبرند.
محسن میردادمادی در حادثه تاریخی سیزده آبان
 1358چهره نامآشنایی برای بسیاری از ایرانیان بود.
او بارها به عنوان سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام
بر صفحه تلویزیون ظاهر و درباره فعالیتهای این
دانشجویان به مردم ایران گزارش داد.
میردامادی اکنون در بند  350زندان اوین به سر
میبرد و چندی پیش به همراه  13نفر از زندانیان
همفکرش در بیانیهای که به بیانیه  14نفر مشهور
شد ،در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد که در
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد
کرده بود یک گروه مستقل حقیقتیاب بین المللی
حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی
کند ،خواستار آن شدند تا کمیتهای حقیقتیاب برای
کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از
آن تشکیل شود .این دانشجوی خط امام همچون
سایر نوسیندگان بیانیه در هفتههای اخیر بارها مورد
بازجویی ماموران وزارت اطالعات قرار گرفته و
توسط آنها تهدید شده که به خاطر نوشتن این بیانیه از
حق آزادی مشروط و یا مرخصی محروم خواهد شد.
محسن امینزاده ،یکی دیگر از دانشجویان پیرو
خط امام است که نقش مهمی در رویداد تاریخی
سیزدهم آبان سال  58که منجر به تسخیر سفارت
آمریکا داشت .وی مسوول بخش رسانهای دانشجویان
پیرو خط امام بود که با صدور اطالعیههای مستمر
مردم را در جریان همه تحوالت و رویدادهای مربوط
به این حادثه قرار میدادند.
امینزاده نیز همچون میردامادی در نخستین
روزهای پس از انتخابات سال گذشته ،بازداشت و
روانه زندان شد .او امسال در آستانه سالگرد واقعه
 13آبان اقدام به نشر خاطرات خود از دوران زندان
و بازجوییهای خود کرده است.
امینزاده که همچنان در زندان اوین به سر میبرد،
در بخشی از خاطرات خود نوشته است« :بازجوها به
زشتترین روشها بر مبنای ادعاهایی سرتا پا دروغ
و بسیار توهینآمیز دست یازیدهاند .روشهایی
که شنیده بودم اما هرگز آن را همچون امروز باور

نکرده بودم .بازجوی جدیدی که بعدا ً فهمیدم سرتیم
بازجویان است برای اولین بارخودش دست به کار
شد و بدترین لحظات بازجویی را برای من خلق کرد.
او اندامی درشت و شکمی بسیار بزرگ داشت و با
لحن بسیار بدی سخن میگفت .هرچند ادای الفاظ
رکیک با برخوردهای فیزیکی هم همراه بود اما حتماً
تحمل کتکها از تحمل اظهارات و رفتار زشت او
آسانتر بود.
بیتردید سلول انفرادی نوعی شکنجه است و
سلول انفرادی بدون توالت برای من که سنگ کلیه
دارم شکنجهای مضاعف بود اما تلخترین و بدترین
لحظات دوران زندان من مربوط به سلول انفرادی
نیست .مربوط به ساعات بازجویی است .بازجوییهای
توهینآمیز ،تکراری ،بیمحتوا و آزاردهنده.
بازجوییهایی که حکایت از فقدان اطالعات
بازجویان نسبت به من و فقدان تجربه و تخصص آنان
نسبت به کارشان داشت .بازجوییهایی در فضایی
آکنده از توهم ،نفرت ،بداندیشی ،دروغ و نیرنگ
و باورهایی شبهکمونیستی که هدف هر وسیلهای را
توجیه میکند .بازجوییهایی همراه با زشتترین و
رکیکترین کلمات و تهمتها و توهینها .توهین
نسبت به افرادی که مورد احترام من بودند و یا
دوستشان داشتم .و البته تحمل توهین به آدمهای
محترم دیگر برای من غیرقابل تحملتر از توهین به
خودم بود .نمیدانم شاید دلبستگی به اعتالی این
نظام و انقالب اسالمی هم تجربه این لحظات را برایم
زجرآورتر میکرد .من هیچ پاسخی برای علت چنین
رفتاری با خودم نداشتم».
امسال در شرایطی سالروز تسخیر النه جاسوسی
با سازماندهی دولتی در تهران و برخی از شهرهای
کشور برگزار شد که همچنان دو نفر از چهرههای
معروف آن واقعه در زندان هستند و البته گواهی بر
زندانی بودن گفتمان  ۱۳آبان و انقالب .۵۷

پارسال ،اوج خشونت غاصبان چفیه
امسال ،توزیع چفیه در مدارس کشور

این یادداشت کوتاه را معلم یکی از
دبیرستانهای تهران برای روزنامه کلمه ارسال
کرده است .معلمی که شاهد خشونت نیروهای
دولتی علیه معترضان در  13آبان سال گذشته بوده
است .او از مشاهداتش میگوید و اینکه امسال در
این روز در بیشتر مدارس ایران به دانشآموزان
چفیه هدیه داده شده است.
کمتر کسی میتواند خشونت بیسابقهای را که
در روز  13آبان سال گذشته علیه معترضان اعمال
شد فراموش کند .معترضانی که هنوز به دنبال رای
خود بودند و به سیاستهای دولت اعتراض داشتند.
از ساعت ابتدایی صبح  13آبان سال گذشته،
تمام خیابانهای منتهی به سفارت سابق آمریکا
که بعد از انقالب النه جاسوسی خوانده شد ،بسته
شده بود و کسی جز جمعیت تایید شده دولت حق
نزدیک شدن به مراسم ویژه این روز را نداشت.
اما دیگر خیابانهای شهر هم به نوعی دیگر بر
معترضان بسته شده بود .میدان ولیعصر و هفتتیر
و تمام خیابانهای منتهی به آن در این روز تبدیل
به پادگانی نظامی شده بودند و در سراسر کوچهها
و خیابانها ماموران گارد ویژه با انواع اسلحه گرم
و سرد ایستاده بودند .در این روز معترضان با انواع
سالحهایی جدید روبرو شدند که برای متفرق
کردنشان استفاده میشد .گلولههای پینتبال
که با اصابت به بدن مردم موجب درد شدیدی
در بدن میشد و در عین حال نیز لباسهایشان را
رنگی میکرد تا با این نشانهگذاری بازداشت آنها
راحتتر شود .نیروهای گارد ویژه با شلیک این
گلوله همچنین تالش میکردند با ایجاد رعب و

توزیع گسترده کلمه در مدارس و عصبانیت مسئوالن
توزیع و پخش گسترده روزنامه کلمه در
مدارس کشور موجب نگرانی مسوالن آموزش و
پرورش شده است.
دانشآموزان و معلمان زیادی در سراسر کشور
با تکثیر این روزنامه همکالسیها و شاگردان خود
را در جریان برخی از آخرین اخبار و اطالعات
جنبش سبز قرار میدهند .این موضوع سبب شد
معاون پرورشی آموزش و پرورش عصبانی شده
و نسبت به توزیع این نشریه واکنش نشان دهد.
یزدانی در اینباره گفت« :برخی از جریانات
سیاسی در بعضی از مدارس کشور نشریه توزیع
میکنند اما معاونت پرورشی در مدارس اقداماتی
را برای برخورد با این عناصر فرصتطلب آغاز

آیا میدانید سردار مشفق ،از ماموران کودتای انتخاباتی در تهمتی بزرگ به دانشجوان خط امام ۱۳
ابان را طراحی آمریکاییها عنوان کرده است؟ آیا میدانید نا اهالن و نامحرمان از سخنان سردار مشفق
علیه فرزندان انقالب حمایت کردهاند؟ آیا میدانید  ۷تن از فرزندان انقالب از سردار مشفق شکایت
کردهاند اما به جای رسیدگی ،به زندان برگردانده شدهاند؟ نام مشفق را در سایت کلمه جستجو کنید.
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معلم زندانی :دلم لبریز از عشق به دانشآموزانم است

رسول بداقی معلمی که به خاطر پیگیری مشکالت معلمان در زندان
است در نامهای خطاب به دانشآموزان خود نوشت :اینک که این نامه
را مینویسم ،دلم لبریز از عشق و مهربانی شماست؛ اندیشهام سرشار
از امید به آینده شماست ...من و همکارانم در کانون صنفی معلمان
ایران سالهاست که برای بهبود کیفیت آموزشی و افزایش امکانات
مدارس کشور تا رسیدن به استانداردهای جهانی تالش میکنیم.

وحشت موجب متفرق شدن معترضان شوند.
آن روز معترضان بیش از هر روز دیگری مورد
هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی نماها قرار
گرفتند و بارها با باتوم و دیگر ابزارهای سرد مورد
حمله قرار گرفتند .نقش نیروهای لباس شخصی در
سرکوب مردم بسیار چشمگیر بود نیروهایی که با
چفیههای دور گردن (چفیهای که از رزمندگان
دفاع مقدس ربوده شده است) ،باتوم و چماق در
دستانشان تبدیل به چهرههای معروف این روز
شده بودند .این افراد که خود را بسیجی مینامیدند
حتی از کابل ،شیلنگ و سیم نیز برای سرکوب
معترضان استفاده میکردند.
امسال  13آبان ماه در حالی برگزار شد که
به دلیل سرکوبهای گسترده یک سال اخیر
معترضان به سیاستهای دولت ترجیح دادند که
به خیابانهای شهر نیایند اما دولت سعی کرد
سیاستهای خود را به نوعی در مدارس کشور
ترویج کند آنها امسال با پخش گسترده چفیه
در مدارس کشور شاید سعی کردند فرهنگ
بسیجی! را اشاعه دهند! چفیه پوشها روزگاری
مقابل دشمن مردم میایستادند و همه به آنها افتخار
میکردیم و میکنیم .اما امروز همان چفیه را بر
گردن میاندازند تا مردم خود را بزنند .اما چه
کسی میتواند تصویر نیروهای چفیه پوش با باتوم،
چماق ،کابل و سیم را در سال گذشته از یاد ببرد؟
یک سال زمان کمی برای از یاد بردن این حوادث
نیست؟
کلمه :بیانیه  ۱۵میرحسین در مورد بسیج را
بخوانید.

اعتراض چند صد فعال مدنی ،به ادامه بازداشت
دانش آموز وبالگ نویس

نوید محبی که طی دو سال اخیر چندین بار موقتا بازداشت شده
بود ،امسال برای سومین بار از  ۲۷شهریور ،با یورش ماموران ،در
منزل خانوادگیاش در شهر آمل دستگیر شد و بدون اعالم اتهامی
مشخص ،کماکان در بازداشت به سر میبرد.
بیانیهای به تازگی با امضای  ۲۵۰نفر از وبالگ نویسان و کنشگران
حقوق زنان و فعاالن مدنی در روز دانشآموز در حمایت نوید محبی

کردهاند و قطعا این موضوع را دنبال میکنیم».
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با
بیان اینکه توزیعکنندگان این نشریه معلوم نیست
از قشر معلم یا دانشآموز! هستند ادامه داد« :قطعا
عناصر مسئلهداری این حرکت را دامن میزنند ولی
ما نمیدانیم دامنه آن در کل کشور چقدر است».
این در حالی است که طبق اخبار موثق بعد
از سخنان این مسوول آموزش و پرورش و انتشار
بخشنامهای در اینباره که در فضای مجازی هم
منتشر شد دانشآموزانی که با روزنامه کلمه آشنا
نبودند هم با آن آشنا شده و تعداد بیشتری این
روزنامه را در مدارس کشور توزیع کردهاند.
مصطفی تاجزاده ،فعال سیاسی زندانی نیز با
شنیدن این خبر در مالقات با همسرش گفت« :از
شنیدن توزیع روزنامه کلمه در مدارس ،بسیار
خوشحال شدم و از این بابت به سهم خود از همه
عزیزان تهیهکننده و توزیعکننده این ندای سبز
مردم ایران تشکر میکنم .و امیدوارم این کار به
زودی در همه ایران سراسری شود».

صادر شده .نوید محبی در آزمون سراسری امسال قبول شده بود که
به دلیل بازداشت تاکنون موفق به حضور در کالسهای خود نشده.

 ۱۳آبان روز پایداری دانشآموزان مقابل خودکامگان

همزمان با  ١٣آبان و روز دانشآموز ،کانون صنفی معلمان
ایران بیانیهای صادر کرد و ضمن تبریک به دانشآموزان کشور،
این روز را «یادآور پایداری نونهاالن این مرز و بوم در مقابل سموم
خودکامگی و خودباختگی» ذکر کرد و برای دانشآموزان پویایی
و بالیدن آرزو کرد.

یکدیگر را دوست بداریم و برای هم آروزی آگاهی و بهروزی کنیم .یک نسخه از روزنامه کلمه را به همکالسی خود هدیه کنید .حتی آن دوست عزیزی که مانند ما فکر نمیکند.

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة

روزنامه کلمه ،پیششمارۀ بیستم
دوشنبه 17 ،آبان  ،1389شمارگان :ما بیشماریم

w w w. K a l e m e . c om

آیا جای آن نیست که سوال شود با این همه سیاستهای غلطانداز و غیرشفاف و مهلک
چه کسانی میتوانند فرصت طالیی برای آمریکا و اسرائیل و منافقین و سلطنتطلبان
تلقی شوند؛ آزادیخواهان و عدالتجویانی که به دنبال عظمت اسالم و ایران هستند؟ یا
فرقههای مشکوکی که با سیاستهای خود کارگران و معلمان و کارمندان و کشاورزان
میرحسین موسوی ۱۵ ،خرداد ۸۹
و همه مستضعفان را خاک نشین کردهاند؟

شکایت از قاضی مرتضوی
قاضی صلواتی و شکنجهگرهای اوین

عبداهلل مومنی کسی که در دادگاههای نمایشی او را مجبور به
اعتراف ساختگی کرده بودند ،از افرادی که در مدت بازداشتش در بند
 ۲۰۹به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکنجهاش نقش داشتهاند ،شکایت
کرد .او شکایتنامه خود را پس از تنظیم در دادسرای اوین به دادستان
تهران عباس جعفری دولتآبادی تحویل داد.
این فعال دانشجویی دربند که از خانواده شهدا نیز هست در این
شکایتنامه از سعید مرتضوی ،حیدریفر بازپرس دادگاه انقالب و از
قاضی صلواتی و بازجوهای وزارت اطالعات شکایت کرده .کسانی که
مومنی آنها را در شکایتنامهاش شکنجهگران اصلیاش خوانده است.
مومنی هماکنون در بند  ۳۵۰زندان اوین در اسارت به سر میبرد .او
چندی پیش نامهای از زندان خطاب به رهبری نوشت.
وی در بخشی از نامهاش به رفتارهای بازجویی اشاره کرده که در
زندان اوین به نام سید معروف است بازجویی که همیشه متهمانش را
کتک میزند و به آنها فحاشی میکند و به این رفتارهای خود افتخار
میکند.
عبداهلل بارها توسط بازجو سید صالحی شکنجه میشده و حیدریفر
بازپرس هم نه تنها با این شکنجهها مخالفتی نمیکرد ،بلکه با آنها
همراهی هم نشان میداد .قاضی صلواتی قاضی پرونده وی هم هر بار
عبداهلل را میدید به او توصیه میکرد که اگر نظر بازجویش را برآورده
نکند حکم سنگینی خواهد گرفت.
وی در چهارصدمین روز بازداشت خود در زندان خطاب به رهبری
درباره همین رفتارها نوشته بود:
درکنار انفرادیهای قبر مانند ،بیخوابیهای مکرر در نتیجه جلسات

بازجویی چند ساعته و ایستادن بر روی یک پا و ضرب و شتم و
سیلیهای پیاپی ترجیع بند این روزها بود .فشارها و آزار ناشی از عدم
اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث میشد در حین
بازجویی از هوش بروم.
مومنی در اینباره به رهبری نوشته است :شنیدن رکیکترین
فحشهایی که به هیچ عنوان در این نامه نمیتوان به آن اشاره کرد و
حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم میخورد برایم تجربه دردناکی
بود و در ادامه همین بازجوییها و فحاشیها وقتی از بازجوی خود
میشنیدم که «بالیی سرت میآوریم که وقتی بیرون اسم  ۲۴۰را شنیدی
بدنت بلرزد» ،از خود میپرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی میتواند
با چنین تهدیدها و ارعابهایی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت
چنین روشهایی به کجا خواهد رسید؟ متن کامل گزارش را در سایت
کلمه بخوانید.

پـردههـا آرام آرام کـنـار مـیرونـد

سید محسن امینزاده معاون سابق وزارت خارجه و یکی از
دانشجویان پیرو خط امام در  ۱۳آبان  ۵۸بود .تلویزیون او را در
دادگاههای نمایشی با پیژامه و دمپایی نشان داد .البته او حاضر نشده بود
علیه خود اعتراف دروغ کند .حاال پس از مدتها او خاطرات دوران
زندان خود را منتشر کرده است .نوشتههای او تایید سخن بسیاری دیگر
است که اوین در وقایع پس از انتخابات کهریزک دوم بود .امینزاده
نوشته :در زندان بسیار رنج کشیده ،کتک خورده و با روح و جان او
بازی شده است .او البته امروز هم به خاطر شکایت از سردار مشفق به
عنوان عامل کودتای انتخاباتی به زندان بازگردانده شده اما هشت ماه
اول بازداشت او چهار ماه در سلول انفرادی و در اتاقهای بازجویی با
چشمبند گذشته است.
امینزاده در این خاطرات از چهارشنبه هفتم مرداد به عنوان
«سیاهترین روز بازداشت» خود در زندان اوین یاد کرده و نوشته است
که سرتیم بازجویان در این روز از او با «زشتترین روش بر مبنای
ادعاهایی سرتاپا دروغ و توهینآمیز و تکراری و بیمحتوا ،ادای الفاظ
رکیک ،برخوردهای فیزیکی و کتک» بازجویی کرده است.
آقای امینزاده نوشته است که در روز سوم شهریور سعید مرتضوی،
دادستان وقت تهران ،به او در زندان پیشنهاد میدهد که «اگر تخفیف و
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راه نجات میخواهد» ،بعد از دادگاه مصاحبه کند اما او چنین پیشنهادی
را نمیپذیرد.
این فعال سیاسی گفته است که عبداهلل رمضانزاده ،سخنگوی دولت
محمد خاتمی و پسرش که یک روز پس از انتخابات بازداشت شدند،
نیز در دوران بازداشت کتک خورده بودند .او میگوید« :ساق پای
رمضانزاده پس از گذشت چهارماه ،سیاه بود».
امینزاده همچنین نوشته است :بیتردید سلول انفرادی نوعی
شکنجه است و سلول انفرادی بدون توالت برای من که سنگ کلیه
دارم شکنجهای مضاعف بود اما تلخترین و بدترین لحظات دوران
زندان من مربوط به سلول انفرادی نیست .مربوط به ساعات بازجویی
است .بازجوییهای توهینآمیز ،تکراری ،بیمحتوا و آزاردهنده.
بازجوییهایی همراه با زشتترین و رکیکترین کلمات و تهمتها
و توهینها.
در  17مهر  ، ۸۸آخرین روز انفرادی ،آقای امینزاده به سربازجو
گفته است :من هرگز بالیی را که در بازجوییها بر سرم آوردهاند
فراموش نخواهم کرد ،اما بنای ایستادن بر سر این مسائل را ندارم و
امیدوارم که حاصل هزینههایی که ما دادهایم ،ایجاد فرصت برای تحقق
مردمساالری و رفع مشکالت کشور و نظام اسالمی باشد.

واردات ،دو برابر صادرات

ادامه واردات بنزین با وجود ادعای بینیازی

مسووالن نفتی ادعا میکنند که ایران از واردات بنزین بینیاز
شده و مصرف بنزین نیز به زیر  60میلیون لیتر در روز کاهش یافته
است .ولی برخی از خبرگزاریها با دادن آدرسهای مشخص از
نام نفتکش و تحویل آن در کدام بندر کشور تاکید میکنند این
محمولهها مربوط به سفارش شهریورماه امسال است!

 ۱۴۰میلیون خرج تبلیغ شد ،فقط  ۱۲۰هزار نفر آمدند

معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو گفت وگو گفته
است ۱۲۰ :هزار نفر از نمایشگاه مطبوعات امسال بازدید کردهاند در
حالی که  ۱۴۰میلیون تومان خرج تبلیغات این نمایشگاه شده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد ،صادرات غیر نفتی
در  7ماهه سال  ، 89به  17میلیارد و  447میلیون دالر رسیده است،
یعنی چیزی در حدود نصف میزان واردات در همین دوره .جالب
است که این رقم صادرات نیز با احتساب میعانات گازی به دست
آمده است .معاون وزیر اقتصاد ،این حجم باالی واردات را که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش  ۲۳/۴درصد افزایش داشته،
نشانه موفقیت دولت و شکست تحریمها میداند!

استخدام پرستاران منتفی شد

برخالف وعده احمدینژاد در روز پرستار مبنی بر استخدام 23
هزار پرستار ،دولت با پیشنهاد استخدام ساالنه  15هزار نیروی بهداشتی
 -درمانی که حداقل  55درصد آنها پرستار باشند ،مخالفت کرد.

بصیرت یا اطاعت کورکورانه؟
این روزها کلمه «بصیرت» زیاد به گوش میخورد و گاهی
شهروندان به «با بصیرت» و «بی بصیرت» تقسیم میشوند که ظاهرا
تحصیلکردهها و اندیشمندان جامعه بیشتر در دسته دوم جای میگیرند!
اکسیر «بصیرت» داروی دردهای جامعه ما گشته و کسانی هم توزیع
این دارو را وظیفه خود تشخیص دادهاند که البته اغلب نظامیان به جای
اندیشمندان این وظیفه را بر عهده گرفتهاند.
«بصیرت» واژهای است که در متون دینی مکرر آمده و در ادعیه
از خداوند «بصیرت دینی» خواسته میشود .در طول تاریخ بیبصیرتی
مردم مشکل اصلی انبیا بوده و همین عامل بهترین سرمایه و ابزار در
دست امثال عمرو بن عاص بوده است که با استفاده از آن به راحتی
بتواند باطل را حق و حق را باطل جلوه دهد.
بصیرت به معنای روشنبینی است و جامعهای که دارای بینش
درست باشد ،در راه مصالح خویش درست گام بر میدارد .اما این
بصیرت یا بینش چگونه حاصل میشود؟
بصیرت و بینش از اندیشه بر میخیزد و اگر بخواهیم جامعهای
به بصیرت برسد باید مردم را به اندیشه دعوت کنیم ،نه به تبعیت
کورکورانه.
امام علی(ع) انسان با بصیرت را اینگونه تعریف میکند« :با بصیرت
کسی است که بشنود و بیاندیشد» (گزیده میزانالحکمه ،ص .)۱۰۴مشکل
همه پیامبران این بوده که مردم حاضر به شنیدن سخن آنان و اندیشه
کردن در آن نبودهاند.
البته انبیاء مردم را نه به تبعیت کورکورانه ،بلکه به شنیدن و
اندیشیدن دعوت میکردهاند .خداوند در آیات متعددی از قرآن مجید
از انسانها میخواهد که در آیات او تامل و تدبر کنند .انسانی که آیات
خداوند را میبیند یا میشنود و درباره آنها تامل میکند و میاندیشد
صاحب بصیرت میگردد .اساسا بصیرت امری است که انسان باید
کسب کند و امری است که باید جزو وجود انسان گردد و در درون
انسان جای بگیرد .این حالت و ویژگی را نمیتوان به زور به کسی داد
یا از او گرفت.
بصیرت با تبعیت کورکورانه هیچ سازگاری ندارد و به همین جهت
قرآن مجید کسانی را که دین نیاکان خود را بدون اندیشه میپذیرند
مورد نکوهش قرار میدهد (مائده .)۱۰۴/همچنین قرآن مجید اهل
رب خود قرار دادهاند
کتاب را به این متهم میکند که عالمان خود را ّ
(توبه )۳۱/و در روایات آمده است که مقصود این است که از عالمان
خود اطاعت محض میکردهاند (المیزان ،ذیل آیه فوق).
قرآن مجید تبعیت کورکورانه را در حد شرک به خدا قرار داده
است .پیروی بدون اندیشه از یک انسان معمولی بصیرت نیست بلکه
بستن چشم است .چه گمراه است جامعهای که در آن کسانی که به
اندیشه دعوت میکنند متهم به بی بصیرتی شوند و کسانی که به تبعیت
کورکورانه دعوت میکنند صاحبان بصیرت تلقی شوند.
مرحوم شهید مطهری به روشنی بر این نکته تاکید میکند که در
اسالم جایی برای تقلید کورکورانه نیست« :پس اسالم ...رشته تقلید را از
اساس پاره کرده است و میگوید من اصول دین را بدون آنکه آزادانه
آن را درک کرده باشد نمیپذیرم» (پیرامون جمهوری اسالمی ،ص .)۱۲۵
آری! چه زیبا قرآن مجید میفرماید« :فبشر عباد الذین یستمعون
القول و یتبعون احسنه» بشارت باد بر بندگانی که سخنان را میشنوند و
بهترین را بر میگزینند (الزمر.)۱۸-۱۷،

حقوق حقالتدریسها؛ دیپلمه  ۱۵۶هزار تومان،
دکترا  ۲۶۱هزار تومان!

طبق بخشنامه معاونت برنامهریزی آموزش و پرورش کمترین
میزان حقوق مربوط به نیروهای دیپلمه با  ۱۵۶هزار تومان و بیشترین
میزان حقوق مربوط به نیروهای دکترا با  ۲۶۱هزار تومان در ماه است.

خاتمی :اقتدارگرایان در سراشیبی سقوطند

سیدمحمدرضا خاتمی گفت :اقتدارگرایان در سراشیبی سقوطند
و برای همین به دروغگویی پناه بردهاند چون سیاستهایشان شکست
خورده است .آنان به خوبی متوجه شدهاند که بدنهشان از حوادث اخیر
مایوس شده است و ناکارآمدی آنها نیز پیش از گذشته مشخص گشته
و شیوههای آنان برای اداره کشور کارآمد نیست و در بیشتر حوزهها
چون سیاست داخلی ،خارجی ،اقتصاد و فرهنگ شکست خوردهاند.

تکثیر کلمه تکثیر یک کاغذ نیست ،انتشار یک اندیشه است .سبز بودن را تکثیر کنیم.

