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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 مى شوند. پس هر شهروند يك رسانه.

بنده به دليل آنكه مشكالت حاد سياسى باعث شده است مشكالت اقشار پايين 
دست جامعه و حقوق آنان كمتر مورد توجه قرار گيرد، ناراحت هستم. 

اقشار مستضعف جامعه كه دل در ارزش هاى اسالمى دارند بالقوه خواستار تحقق 
اهدافى هستند كه جنبش سبز نيز به دنبال آن است.    ميرحسين موسوى، 13 بهمن 88

آمار دولتى هم مى گويد هزينه ها كفاف زندگى را نمى دهد

وضع شهرنشينان بد شده، روستانشينان بدتر

ضرورت بازخوانى سفر
خاتمى به لبنان

نان گران مى شودمجيد درى به زندان بهبهان تبعيد شد

عبداهللا آبروى نظام را برده است
يا كسانى كه او را شكنجه كرده اند؟

رسانه ملى، شعور ملت را به سخره گرفته است

شويد،  مى  تاكسى  بر  سوار  اقتصادى:  كلمه-گروه 
است.  خانوار  معيشتى  از وضعيت  مند  تاكسى گاليه  راننده 
درحالى كه همواره  ايرانى ها به مهمان نوازى و مهمان دارى 
چندان  ميهمان  آمدن  از  تاكسى  راننده  بار  اين  مشهورند، 
راضى نيست. او مى گويد:» ميهمان حبيب خداست اما سه 

هفته درآمدم صرف آمد و رفت يك ميهمانى مى شود.»
تاييد  با  نشسته،  خودرو  جلوى  صندلى  در  كه  مسافرى 
خرجمان  به  گويد:»دخلمان  مى  تاكسى  راننده  حرف 

نمى خورد. خدا به دادمان برسد بعد از هدفمند كردن 
يارانه ها.»

است،  ناراضى  وضع  اين  از  هم  ديگر  مسفر 
از خدا مى خواهيم كه آبرويمان  مى گويد:» فقط 
به  روستا  از  كه  نرود».او  مان  بچه  و  زن  جلوى 

بهداشتى  از مراكز  از خدمات يكى  تا  تهران آمده 
كه در روستايشان نيست بهره گيرد، مى گويد:»مردم 

ضعيف ترى  مالى  بنيه  و  خريد  قدرت  خيلى  روستاها 
امكاناتشان  و  دارند  ها  شهرنشين  به  نسبت 

گرانى  از  است.»راننده  كمتر  هم 
مى نالد  غذايى  مواد  بى سابقه 
مى خوابيم  شب  گويد  مى  و 
برابر  چندين  قيمت ها  صبح  و 

شده است.
و  صحبت ها  دست  اين  از 
اقتصادى  وضع  از  نارضايتى 

عمومى  درمحافل  پيش  از  بيش 
برطبق  اما  شود.  مى  بدل  و  رد  و  شنيده  خانوادگى  حتى 
ماهانه  متوسط  هزينه   88 سال  در  آمار   مركز  گزارش 
خانوارهاى شهرى 826 هزار تومان بوده، در حالى كه درآمد 
متوسط آنها به 780 هزار تومان بوده است. وضع خانوارهاى 
روستايى البته بدتر است، چون هزينه متوسط ماهانه آنها 493 
از  كمتر  آنها  متوسط  درآمد  آنكه  حال  است،  تومان  هزار 
437 هزار تومان است. در سال 88 نسبت به سال 87 مخارج 

خانوارهاى شهرى 5,3 درصد و مخارج خانوارهاى روستايى 
9,8 درصد افزايش داشته است.

معناى اين آمارها، اين است كه خانوارهاى ايرانى ماه به 
ماه مقروض تر مى شوند؛ 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 مى شود.
همين امار كافى است براى نشان دادن روند منفى درآمد 
و گوياست كه حرف مردم براى در مضيقه بودن و حركت 

به سمت فقر صحيح است.
البته طبيعتا وقتى يك زوج، به طور 
مشترك كار مى كنند و حداقل 
يكى از آنها ساعت كارى بيش 
تا14   12 بخوانيد  ساعت-   8 از 
دوشيفت  با  را  روز  در  ساعت- 
كار در روز تجربه مى كنند تا زندگى 
خود و فرزندان خود را تامين كنند 
روزافزون  هزينه هاى  آنگاه  و 
آيا  دهند،  پوشش  را  زندگى 
مى توان اين مقدار كار روزانه را 
دادن  پوشش  موجب  اگر  حتى 
آن هزينه ها شود معقول، منطقى 
و متناسب دانست؟ چنين خانواده اى، 
فرصت همراه بودن با فرزندان را در طول روز يا هفته، چه 

ميزان خواهد داشت؟
است دولتمردان  بهتر  اما  است  اين  از  بيش  پرسشها  البته 
هاى خانوار  هزينه  ميانگين  افزايش  موجبات  عواملى كه  به 
اگر كسى  تا  باشند  داشته  ترى  دقيق  توجه  آورده  فراهم  را 
مردم سخن گفت، محكوم  معيشت  و  زندگى  از مشكالت 
به سياه نمايى و شبهه افكنى نشود. ميانگين 826 هزار تومان 
در  هم  آن  ايرانى،  نفره  خانوار چهار  هر  براى  ماهانه  هزينه 
سال گذشته، آمارى نيست كه بتوان بابى تفاوتى از كنار آن 

عبور كرد.

يادداشتى،  در  ابتكار  معصومه 
خاتمى  محمد  سيد  طوالنى  رابطه ى 
ابتكار  كرده.  بازخوانى  را  لبنانى ها  با 
خاتمى  حضور  بازخوانى  مى نويسد: 
تا  است  ضرورتى  امروز  لبنان،  در 

خارجى  مجامع  در  ايران  ملت  سوى  از  نمايندگى  به  كه  كسانى 
حضور مى يابند فراموش نكنند نماينده تمدنى بزرگ، ملتى فهيم و 

ضد ظلم و آزاده هستند.
واپسين سفر رسمى سيد محمد خاتمى به لبنان در ارديبهشت 
هاى  شخصيت  و  لبنان  مردم  نظير  بى  و  گرم  استقبال  با   ،1382
و  علمى  شخصيت هاى  و  مختلف ،  گرايش هاى  از  لبنان  سياسى 

فرهنگى  لبنان قرار گرفته بود.

نهاونديان: 
لغو تحريم بايد مطالبه ملى باشد

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: مايه تاسف است كه گزارش 
نرخ  از  صحبتى  آن  در  ولى  شود  منتشر  مركزى  بانك  اقتصادى 
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 
به آن شرم و حيا  پايين آورد چيزى نيست كه نسبت  يا  باال برده 

داشته باشيم بلكه بايد به فكر چاره جويى باشيم.
فعاالن  و  باشد  ملى  مطالبه  بايد  تحريم  لغو  گفت:  نهاونديان 
اقتصادى از مذاكره كنندگان دور آتى اين توقع را دارند كه لغو 

فورى تحريم ها را در دستور كار قرار دهند.

آيت اهللا دستغيب:
از روزى بترسيد كه انگشت حسرت به دهان مى گيريد

آيت اهللا دستغيب در واكنش به سيلى زدن يك نماينده حامى 
دولت به نماينده شيراز در مجلس  در نامه اى به وى نوشت: 

از خبر سيلى زدن فردى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
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 حّق تبريك مى گويم و به آنهايى كه از حريم مجلس - كه در 
رأس امور است - اين گونه بى تفاوت مى گذرند و دين و دنياى 
از  كه  مى دهم  هشدار  مى نمايند؛  خويش  آسايش  فداى  را  مردم 

روزى بترسند كه انگشت حسرت به دهان گيرند.

مجيد درى، فعال دانشجويى، اوايل اين هفته،  از بند 350 اوين 
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 
به  نيز  نژاد و فاطمه رهنما  نبوى، احمد كريمى،حامد روحى  ضيا 

اجرا گذاشته شده است.
خانواده مجيد درى در شهر كرج زندگى مى كنند.

يارانه ها، قيمت  با حذف  بازرگانى اعالم كرده   معاون وزير 
و  مى شود  محاسبه  آرد  و  گندم  جهانى  قيمت  اساس  بر  نيز  نان 
كنند. را خريدارى  نان خود  آزادپز»  «نانوايى هاى  از  بايد  مردم 

به اين ترتيب به زودى شاهد افزايش قيمت نان خواهيم بود. نان 
غذاى اصلى طبقات كم درآمد  ايران است.

 31 شب  در  كه  ادوار  سازمان  مركزى  شوراى  رييس  و  سخنگو  مومنى،  عبداهللا 
پيش،  چندى  است،  زندان  در  موقع  آن  از  و  شده  بازداشت  گذشته  سال  خردادماه 
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
پيش  وقت  «چند   : است  گفته  نامه  اين  باره  در  مومنى،  همسر  وند،  آدينه  فاطمه 
دولت  جعفرى  آقاى  جا  آن  در  كردند.  احضار  اوين  زندان  دادسراى  به  را  عبداهللا 
منتشر شده، آبروى  تو  از طرف  نامه اى كه  به عبداهللا گفته  تهران،  آبادى، دادستان 
نظام را برده است. اما من مى خواهم بگويم كه افرادى كه عبداهللا را شكنجه كرده اند، 
آبروى نظام را برده اند،نه عبداهللا كه اين شكنجه ها را شرح داده است. عبداهللا برادرش 

را براى دفاع از همين نظام از دست داده است.»
مومنى در نامه اش 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 دندان هايي خونين و دستان و پاهايي 
زنجيرشده به مسئوالنشان در زندان اوين تحويل شدم. مومنى كه برادر يكى از شهداى 
بازجويان  است:  داده  توضيح  انقالب  رهبر  به  است خطاب  ايران  جنگ هشت ساله 
در تمام طول بازجويي بارها مادر مرحومه ام را كه زني مومنه و مادر شهيد است، با 

بدترين وجه ممكن، مورد فحش و ناسزا و الفاظ ركيك قرار مي دادند.

وزارت  باسابقه  ديپلمات هاى  از  يكى  اوغلى،  قربان  جاويد 
خارجه در يادداشتى انتقادى نوشت:

نژاد  احمدى  سفر  مكرر  نمايش  با  ملى  رسانه  كه  روزها  اين 
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 فيلم هاى سفر 
در  آن  دادن  قرار  با  و  كشيده  بيرون  خود  آرشيو  از  را  خاتمى 
ايران واگذارد  بزرگ  به ملت  را  افكار عمومى قضاوت  معرض 
كه  او  شخص  بخاطر  نه  نژاد  احمدى  از  استقبال  بدانند  مردم  تا 
پناهگاه  و  يار  تنها  كه  است  ايران  اسالمى  جمهورى  از  استقبال 

شيعيان لبنان است.
آقاى ضرغامى كه ظاهرا رسانه ملى را ملك طلق خود و افراد 
بايد در مقابل توهين به شعور ملت ازطريق  هم تيميش مى داند 
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.

اخبار كوتاهاخبار كوتاه

است، ناراضى   
م كه آبرويمان
به روستا  از  كه 

بهداشتى  ز مراكز 
د، مى گويد:»مردم

ضعيف ترى  مالى  بنيه 
امكاناتشان 
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