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غرق خودبصیرت پنداری و دیوپنداری رقیب بودند
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سپاهوبسیجازمحضرمردمعذرخواهیکنند
■ پاسخی به افاضات سعیدی نماینده ولیفقیه
در سپاه مبنی بر اینکه عدهای امروز طلبکار شده
میگویند چرا  ۸۴و  ۸۸از احمدینژاد حمایت
کردید؟
■ اصولگرایان عموما و آقای سعیدی وهمکاران
در سپاه و بسیج به حق نه سزاوار تقدیر ،که سزاوار
ت و توصیه امام
توبیخ مضاعفند زیرا:بر خالف وصی 
و خالف قانون وارد منازعات سیاسی داخلی شده
و هنوز هم دست بردار نیستند بلکه با افتخار بدان
ادامه میدهند.
■ گر چه بسیاری سال  ۸۴شخصیت نامتعادل
احمدی نژاد را به شما معرفی کردند ،اما شما در
توهم «خود بصیرپنداری» و «دیوپنداری رقیب»
غرق بودید
■ امروز مجبورید اعتراف کنید ترس از رأیآوری
رقیب شما را بر چشمپوشیدن بر ظلمها و
ناراستیهای او واداشت و در مقابل رفتارهای غلط
او از جمله ظلمهایی که در مناظرات مرتکب شد،
سکوت کردید!
■ عجیب از شما اصولگرا اینقدر به علی گونه بودن
خود باور دارید و همیشه رقبایتان را طلحه و زبیر
می شمارید .کاش به جای پیروی از این توهمات،
شجاعانه به قصور و تقصیر خود اعتراف کرده و بدان
ادامه ندهید و از محضر مردم عذر بخواهید.

خالفت پنج ساله امام علی(ع)

مهدی بازرگان :خالفت پنجسال ه علی (ع) بهترين
نمونه این حكومت دانست زيرا بيعت بههيچوجه
الزامی نبوده ،امتناع از بيعت سبب محروميت از
جيرههای عمومی و از آزادی نميگرديد و باعث
آزار و اخراج نمیشد و بهطوركلی بنا بر انتخاب و
مشورت بود .خليفه مانند يك فرد عادی زندگی
كرده ،مورد تملق و تعظيم نبود ،ايراد و انتقاد را
با روی گشاده میپذيرفت و حق و عدالت را اجرا
میكرد.
علی نه تنها كسی را مجبور به پيروی از اسالم
و به تبعيت و موافقت با خود نكرده و مزاحمت و
محروميتی برای آنها فراهم نمیساخت ،بلكه با
مدعيان و مخالفين ،تا هنگامیكه تعرض به ناموس
و امنيت و حقوق سايرين نكرده بودند كاری
نداشت.
هيچگاه نگذاشت تير اول از اردوی او انداخته شود
يا اصحاب و لشگريانش به دشمنان دشنام بدهند.
صر بود كه عمل قضا و رفتار قضاوت
بسيار ُم ِّ
صددرصد بیطرفانه و عادالنه و بر مبنای مساوات
مطلق مابين طرفين دعوی باشد.

◄منفعت شخصی آملی الریجانی

نوبت تسویه حساب و منافع شخصی که میشود
حرفهای دیرهنگام هم وسط میآید رییس قوه قضاییه
که مساله جاسوسی دخترش سر زبانهاست در تالفی با
احمدینژاد گفته زنجانی مورد حمایت احمدی نژاد و 4
وزیر او بود.

◄دشمنی احمدینژاد با هاشمی

غالمعلی رجایی در سخنان تازه ای اخیرا فاش ساخته که
دولت محمود احمدینژاد ،هاشمی رفسنجانی را در حصر
مالقاتهای خارجی قرار داده بود؛ به گونه ای که مانع
دیدار سیاستمداران خارجی با ایشان میشد.

◄سکته شهابی در زندان

رضاشهابی،فعالکارگریمحبوسدرزندانرجاییشهردر
شرایط جسمی نامساعدی به سر میبرد و علیرغم احتمال
پزشک مبنی بر سکته ،مسئوالن این زندان وی را رها
کردهاند.او به دلیل فعالیتهای کارگری در بازداشت است.

