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قرآن كريم به بندگانى كه سخن را مى شنوند و بهترين را انتخاب مى كنند بشارت داده است. دانستن حق مردم است.

مردم از خود مى پرسند چه ميزان از آزادى هائى كه در پس قرن ها اختناق و استبداد با نثار فداكارى ها و 
تحمل مشقت هاى بى شمار به دست آمد و پاسداشت آنها در جاى جاى قانون اساسى مورد تاكيد قرار گرفته، 
باقى مانده است. و باز مردم مى پرسند تا چه اندازه در جامعه اى كه در آن قلم ها شكسته و دهان ها بسته و 
روزنامه نگاران و فرهيختگان و استادان و معلمان و كارگران و زنان و مردان در پشت ميله هاى زندان هستند و 
هرگونه انتقاد و اعتراض توطئه همداستانى با دشمن هاى خودساخته خوانده مى شود و هر گامى براى احقاق 
حق، فتنه ناميده مى شود، بحث از حقوق ملت و كرامت انسانى و آزادى ها موضوعيت دارد؟    ميرحسين موسوى

مهدى كروبى:
ادعاى فتنه اقتصادى

 بهانه اى براى فرار از 
مصيبت هاى پيش روست

فتنه براى حاكم
ذلت براى مومن

مركب  بر  سوار  جايى  به  جايى  از  على(ع)  حضرت  روزى 
امام را  پياده بود،  از ياران، در حالى كه  در حركت بود؛ يكى 
همراهى مى كرد. حضرت چون كسى را در ركاب خود ديد، 
براى  فتنه  من،  مثل  با  تو  مثل  رفتن  راه  برگرد، چرا كه  فرمود: 
حاكم و ذلّت براى مؤمن است. (نهج البالغه / كلمات قصار، شماره 
تمجيد  و  تعريف  از  كه  است  گونه اى  به  آدميان  طبيعت   (332
به ويژه اگر صاحب قدرت  برترى مى نمايند،  احساس غرور و 
دهان  به  فرمود:  اسالم  بزرگ  پيامبر  اساس،  همين  بر  باشند. 
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 كارى ست كه مى كنيد؟ 
به خدا سوگند حاكمان شما از اينگونه احترام گذاشتن ها سودى 
نبردند. شما در دنيا خود را به زحمت مى افكنيد و در آخرت نيز 
دچار عذاب مى شويد، و چه سودمند است آسايشى كه امان از 

جهنم در پى آن باشد. (نهج البالغه / حكمت 37)
بود  حدى  به  تملق گونه  القاب  و  اعمال  از  على  امام  پرهيز 
كه آورده اند 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.

نظامى-  فرماندهان  از  يكى  اظهارات  خصوص  در  كروبى  مهدى 
اقتصادى  فتنه  گفت:  اقتصادى،  فتنه  وقوع  احتمال  بر  مبنى  انتظامى 
مى خواهد  دولت  و  است  عمومى  اموال  ميل  و  حيف  براى  بهانه اى 

تقصيرها را گردن ديگران بياندازد.
اين دولت از درآمد سرشار نفت به درستى استفاده نكرد و كارهاى 
در  هزينه  صرف  شد.  ديده  كمتر  سال ها  اين  در  بنيادى  و  زيربنايى 
طرح هاى غيركارشناسى ضمن هدر دادن سرمايه ها به ركود اقتصادى 
ركود  شاهد  اكنون  كه  طورى  به  است.  كرده  اضافه  نيز  مردم  فقر  و 

بى سابقه اى در بخش توليد و تورم اقتصادى هستيم.
اقتصادى  و  اجرايى  ناتوانى هاى  افزود: ربط دادن  ادامه  كروبى در 
و ناكامى هاى حاصل از آن به مردم، جنبش و كشورهاى خارجى تنها 
بهانه اى است براى رفع مسئوليت! ما 30 سال استكبار جهانى را باعث 
عقب ماندگى و مشكالت اقتصادى خود به مردم معرفى كرديم، حاال به 

تعبير آنان ”فتنه و سران فتنه“ هم به عامالن اين ناكامى ها اضافه شدند.
زندگى  با  اقتصاد  مسئله  كه  بدانند  بايد  آقايان  كرد:  تصريح  وى 
اثرى  تحريم ها  مى گويند  آقايان  اين  است.  مردم عجين شده  روزمره 
ندارد اما چگونه است كه به قول رئيس اتاق بازرگانى ايران “ تحريم ها 
هزينه واردات را 30 درصد افزايش داده است“ ؟  وى همچنين گفت: 
براى  است  مجوزى  مى برد  نام  اقتصادى“  ”فتنه  از  كه  آقا  اين  سخن 

سركوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشم گير قيمت ها! 
دارند،  پيش  در  اقتصادى  مصيبت هاى  چه  كه  مى دانند  خودشان 

مى گويند 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 
را  بچه  و  زن  و  مى ريختند  خانه  به  ماموران  تكبير،  صداى  با  وقتى  و 
نشده  كه عوض  فكرشان  اما  مى كنند،  تحفظ  فعال  مى برند  و  مى زنند 
است. وقتى در چنين شرايطى به خانه ى يكى از شهداى جنگ تحميلى 
يورش مى برند و فرزند وى را جلوى چشم خانواده اش به شدت مورد 
و  اخراج  تعليق،  را  دانشجويى  فعالين  يا  مى دهند  قرار  شتم  و  ضرب 
زندان مى كنند 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.

وعده هاشمى براى احقاق حقوق زندانيان
 از طريق رهبرى، به نتيجه نرسيده است

رئيس  به  نامه اى  در  سياسى  زندانيان  خانواده هاى  از  جمعى 
گذشته  ماه  جلسه  در  هاشمى  وعده  به  اشاره  با  خبرگان،  مجلس 
را  خانواده ها  اين  خواسته هاى  رهبرى  طريق  از  اينكه  بر  مبنى 
پيگيرى مى كند، تاكيد كردند كه غير از مرخصى دو سه روزه داود 
از مسائل مطرح شده در آن  نفر ديگر، هيچ يك  سليمانى و يك 
جلسه به نتيجه نرسيده است. در اين نامه تاكيد شده است كه:  «ما 
اميدوار بوديم آن جلسه مالقات و طرح مشكالت زندانيان سرفراز 
ما و خانواده هايشان كه كامال مستند شد، به عنوان مشتى از خروار 
بى قانونى ها و بى عدالتى ها و مظالمى كه بايد به آن رسيدگى شود، 
مورد توجه و اعتنا قرار گيرد. اينك پس از گذشت نزديك به يك 
ماه از آن مالقات، ما از اين حكومت اسالمى كه دستگاه قضايش 
بيگانه با اسالم عمل مى كند و مسئولينش به تعهدات و مسئوليت هاى 
خود در برابر مردم كه ولى نعمتند، عمل نمى كنند و به دليل همه 

مظالمى كه بر ما و عزيزانمان مى رود، رضايت نداريم.»
 جمعيت بيكاران كشور به پنج ميليون نفر مى رسد

بايد  ايران  مى رسد  نظر  به  موجود  روند  ادامه  با  نوشت:  خبر 
پنجم توسعه  برنامه  بيكارى 18 درصدى در  نرخ  براى  را  خودش 

آماده كند كه اين نرخ به منزله پنج ميليون بيكار در كشور است.
مقايسه وضعيت ايجاد اشتغال در چهار برنامه توسعه كشور نشان 
ضعيف ترين  چهارم  برنامه  و  عملكرد  بهترين  دوم  برنامه  مى دهد 
عملكرد را داشته است. تحقق ساالنه تنها  26  درصد!  از اشتغال 
برنامه  در  كشور  اشتغال  نامطلوب  وضعيت  گوياى  خود  مدنظر، 
چهارم است كه با روند فعلى پيش بينى مى شود نرخ بيكارى كشور 

در برنامه پنجم به جاى 7 درصد به مرز 18 درصد برسد.
احضار مجدد زهرا مجردى براى بازجويى 

روزهاى  در  ميردامادى  محسن  دكتر  همسر  مجردى،  زهرا 
گذشته براى سومين بار احضار شده و براى چندين ساعت مورد 

بازجويى قرار گرفته است.

ديدار زهرا رهنورد
با زندانى گمنام مهرداد اصالنى

مهرداد  با  ديدار  در  رهنورد  زهرا 
حوادث  گمنام  زندانيان  از  اصالنى، 
پس از انتخابات، گفت: صبر و مقاومت  
مهرداد  و  است  زدنى  مثال  زندانيان 
اصالنى 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 خانواده اش نيز در طول دوران بازداشت مهرداد همواره 
زنان  از  جمعى  ديدار  اين  در  داده اند.  خرج  به  استقامت  و  صبر 
اصالح طلب نيز رهنورد را همراهى مى كردند. مهرداد اصالنى در 
31 خرداد ماه 88 به دليل شركت در تجمع هاى اعتراضى پس از 
انتخابات، بازداشت و پس از تحمل يازده ماه حبس از زندان آزاد 

شد.
اصالح طلبان سكوت نكرده اند

رسانه اى باقى نمانده كه سانسور نكند
نام  به  فعلى  شرايط  در  آنچه  گفت:  دانشگاه  استاد  حاضرى 
انعكاس  عدم  مى شود،  مطرح  اصالح طلبان  سوى  از  سكوت 
اظهارنظرها  نمانده كه  باقى  نه سكوت. جايى  اظهارنظرها است و 
از  با خودسانسورى  به خود  اظهارنظرها هم خود  و  منعكس شود 

طرف گوينده و يا رسانه مواجه مى شود. 
نماينده كرمانشاه: مديران بى دليل جابه جا مى شوند 
 كرمى راد گفت: طى حدود 9 ماه گذشته قريب به 28 نفر از 

مديران اليق و صديق استان تغيير كرده اند.
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 خانواده اش محروم شد. اين معلم 
68 سالة بازنشسته ابتدا به شش سال و سپس دو سال حبس تعزيرى 

با اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» محكوم شده است. 

استاندار تهران:
نمى خواهيم قدرت رأى مان را به رخ بكشيم!

محبوبيت  اينكه  ادعاى  با  تهران،  استاندار  تمدن،  مرتضى 
احمدى نژاد نسبت به 25 ميليون(!) رايى كه آورده هم بيشتر شده، 

اضافه كرد: البته قرار نيست ما قدرت راى مان را به رخ بكشيم.
همسر شكورى راد: آيا شايسته است عضو هيئت 

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

باشد؟» 
سايت سيد محمد خاتمى هم فيلتر شد!

محمد  سيد  اينترنتى  سايت  فيلترينگ،  دولتى  كميته  دستور  با   
خاتمى به آدرس www.khatami.ir هم 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
براى  به زور  اينكه توسل غرور آميز  بيان  با  سيد محمد خاتمى 
تاريخى  سوء تفاهم هاى  به  زدن  دامن  با  كه  بين المللى  مسائل  حل 

همراه  دين ها  و  ملت ها  تمدن ها،  ميان 
است، نتيجه اى جز گسترش افراط گرايى 
و افزايش ناامنى نداشته است، گفت: اگر 
خيرخواهان صالح انديش تالش خود را 
بر نهادينه كردن گفت و گو و جايگزينى 
استوار  تفاهم  با  و ستيزه جويى  خصومت 
نسل  براى  ارزشمندى  سازند دست آورد 

آتى به ارمغان آورده اند.

اخبار كوتاهاخبار كوتاه
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