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۱
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نرگس محمدی برنده جایزه ساخارف انجمن فیزیک آمریکا
بارداشت فرزند آیت اهلل نکونام

7

 5کارگراننیشگرهفتتپهدرانتظارحقوقمعوقه

اعتراض گزارشگر سازمان ملل به آزار کارکنان بی بی سی 8

افتاحنمایشگاه مطبوعات

نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان

w w w . k a l e m e . c o m

شورای نگهبان انضباط كشور را مختل نكند

■ حضور یک شهروند زرتشتی در
شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد ،آن
هم شورای شهر که وظیفهاش صرفا ایجاد
نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول
شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن
شهر است و نه تصمیمگیری درباره مسیر
و سرنوشت امت اسالم ،مصداق قاعده
نفی سبیل نیست .او صرفا از طرف مردم
مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور
دارد نه والیت و حکومت بر سرنوشت آنها.
■ عملکرد فقهای شورای نگهبان که می
گوید احساس کنیم قانونی خالف شرع
است ابالغ میکنیم و هرکه اعتراض کند
مخالف نظام است ،معقول نیست.
■ اگر قانونی را خالف شرع میدانید باید
به دولت و مجلس اطالع دهید تا آن را
اصالح کنند نه اینکه هر چند وقت یکبار
قانونی را لغو و انضباط اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی کشور را مختل کنید.

سپنتای ایرانی ،دریفوس فرانسوی

سید مصطفی تاجزاده:چه اتفاقی افتاده
که تمام اعضای شورای نگهبان ناگهان به
این نتیجه رسید ه که عضویت مجدد یک
هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد ،صرفا
به دلیل مسلمان نبودن ،برخالف موازین
قانونی و شرعی است..در دورهای شاهد
اصرار بر اعمال آپارتاید دینی هستیم
که مسلمانان در کشورهای غیراسالمی
به مناصب حکومتی دست مییابند ،و
ی پس از دیگری به
ایرانیان مهاجر نیز یک 
پارلمانها و بخشهای اجرایی کشورهای
مزبور راه مییابند ..ایرانیان داعشیگری از
هر نوع خود را برنمیتابند...داستان حذف
سپنتا در ایران از یک منظر شبیه ماجرای
محکومیت دریفوس در فرانسه است .تا لغو
این نظریه غیرقانونی و خطرناک که تثبیت
آن انتخابات را بیمعنا و جمهوریت نظام را
هدم می کند ،باید که از پا ننشین.

◄خزان دین و سیاست

مصطفی معین:در خزان دین و سیاست قرار داریم ،چون
به نام دین و انقالب جای هدف و وسیله را عوض کردهایم.
اکنون قدرت و جباریت هدف قرار داده شده و دین و
سیاست و مردم ابزاری برای توجیه و ادامه آن.

◄انحراف از سیره بزرگان

غالمحسین کرباسچی:از مرحوم آیتاهلل بروجردی نقل شده
در بروجرد هر یهودی که از دنیا می رفت ایشان مقید بود که
از درب منزل تا گورستان همراه جنازه برود تا مبادا کسی به
تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی توهین بکند.

◄دفاع از حقوق غیرهمکیش

جالل جاللی زاده :پیامبر در حجه الوداع همه را از خاک می داند
پس دفاع از حقوق و کرامت همه امری الزم و تضییع حقوقشان
امری ظالمانه است .یعنی نباید کرامت و شخصیت انسانی
غیرهمکیشان را تباه و عقده آنها را خوار داشت.

