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

بايد باز گرديم، هنوز دير نشده است. هنوز مى توان اطمينان آسيب ديدة مردم را بازسازى 
كرد؛ امنيت نظام ما در گرو چنين كارى است. فرزندان انقالب را از زندان ها آزاد كنيد. حبس 
آنان جز تغذيه غريزه فرافكنى در وجود خود شما فايده اى ندارد. مردم چگونه مى توانند به 
حكومتى اعتماد كنند كه دوستان و همكاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند مى كند؟
مير حسين موسوى، بيانيه نهم، 10 تير 1388

مادر يك دانشجوى زندانى:دادخواهى خانواده زندانيان سياسى از مراجع
اعتراض به محروميت از تحصيل،  تنها گناه فرزند من

اتهام واهى ارتباط زندانيان سياسى با گروهك 
مرده ى سياسى منافقين به يك رويه عادى براى 

حمايت از دولت كنونى تبديل شده است.
مادر مجيد درى، دانشجوى زندانى و محروم 
به  اعتراض  را  فرزندش  جرم  كه  تحصيل،  از 
محروميت از تحصيلش عنوان مى كند، مى گويد : 
اتهام وابستگى به منافقين كه بارها توسط مجيد 
و همه ما رد شده تنها بهانه اى براى دادن حكمى 
اين  كه  است  حالى  در  اين  اوست.  به  سنگين 
وارد  زندانى  دانشجويان  از  بسيارى  به  اتهام، 
شده است. به نظر مى آيد نام اين گروهك مرده 
سياسى بهانه اى مناسب و راهكارى ايده آل براى 
دستگاه قضايى مى باشد كه با چنگ زدن به اين 
با  را  زندانى  معترض  جوانان  نامبارك،  حبل 

حكم هاى طوالنى مدت مواجه كند. 
كه  نامه اى  از  همچنين  درى،  مجيد  مادر 
دادستان ضميمه پرونده فرزندش كرده و طى آن 
هرگونه تصميم گيرى براى دادن تسهيالت به او 
را منوط به نظر خود كرده، ابراز تعجب مى كند 
دادستان  را  تصميم  است  قرار  اگر  مى گويد:  و 
تهران بگيرد پس چرا او را به زندان شهر ديگرى 
به  سفر  دشوارى  از  هم  مجيد  پدر  فرستاده اند. 
كشور  استان  جنوبى ترين  در  بهبهان  شهرستان 
بار مالقات شكوه مى كند و مى گويد:  براى هر 
براى  بايد  كه  شود  معلوم  دقيقا  كه  منتظريم  ما 
برادرش  تا  برويم  كجا  به  جگرگوشه مان  ديدن 
مرخصى بگيرد و خواهرش از شهرستان ديگرى 

به ما ملحق شود و بتوانيم او را ببينيم.

جمعى از خانواده هاى زندانيان سياسى به مناسبت 
به  نامه اى سرگشاده خطاب  در  قم،  به  رهبرى  سفر 
علما و مراجع، از آنها خواستند درباره شرايط كشور 

و برخورد با منتقدان از رهبرى نظام سؤال كنند.
اين  از  بخشى  در  سياسى  زندانيان  خانواده هاى 
باشيد  داشته  ياد  به  نوشتند:  مراجع  به  خطاب  نامه 
را  شمايان  خانه هاى  درب  نامه،  همين  با  ما  كه 
خويش،  مسلمانى  نفس  عزت  و  شرم  با  و  كوفتيم 
شما  با  را  روزمان  و  تعب شب  و  رنج  از  گوشه اى 
از رهبر كشور  ما  از جانب  ميان گذارديم. شما  در 
فرمانروايى  و  حكمروا  هيچ  آيا  بپرسيد  اسالمى مان 
بخش  و  را  خود  اجتماعى  سرمايه  سهولت  اين  به 
عمده اى از ملت و مردم خويش را از دست مى دهد 

و به راحتى آنان را در سپاه دشمن تصور مى كند؟
نويسندگان اين نامه سرگشاده همچنين از مراجع 
راز  آيا  كه:  كنند  استفسار  رهبرى  از  خواسته اند 
غربت اسالم و مسلمانى ما در اين ملك سليمانى و 
دليل عدم گرايش مردمان به اسالمى كه ما ساخته و 
پرداخته ايم، جز فاصله آن با اسالم ناب محمدى و 

سيره علوى است؟
آنها همچنين خطاب به ايشان نوشته اند: اى مراجع 
عظام! ما امروز از هر كجاى اين نظام اسالمى، به شما 
پناه آورده ايم و قطعا فرداى قيامت، با هر حقى كه از 
ما ضايع شده با شما به احتجاج خواهيم پرداخت. اين 

روزها كه رهبر كشور اسالمى مان ميهمان شماست 
به  امروز كودتاگران  كه  على(ع)  اگر  بپرسيد  او  از 
نام او بر سر قدرتند، با ما بود، با نويسنده يك نامه، 
با سخنران يك مجلس، با امضاكننده يك بيانيه، با 
اينترنتى،  سايت  يك  دارنده  و  وبالگ نويس  يك 
يا پسر شركت كننده  با يك دختر  با يك معترض، 
در تظاهراتى آرام و با يك خيرخواه منتقد، آيا اين 
بايد  بپرسيد چرا  ايشان  از  مى كرد كه شما كرديد؟ 
در دستگاه قضاى يك نظام اسالمى، دروغ بزرگى 
تا  بياويزند  رقيبان خويش  برگردن  را  «فتنه»  اسم  به 

چهره فتنه گران واقعى آشكار نشود.
حضور  از  كرات  به  كه  شما  بپرسيد  رهبرى  از 
با  گذشته  سال  انتخابات  در  مردم  ميليونى  چهل 
افتخار ياد كرده ايد، چگونه همه صاحبان رأى هاى 
سبز و نقش ستادهاى رقيب و تالشگران خدوم فعال 
در آن ها را كه همسران و فرزندان ما باشند، ناديده 

مى گيريد؟
آنها همچنين خطاب به مراجع نوشته اند: بپرسيد 
و  هنرمندان  از  كثيرى  جمع  مى شود  مگر  كه 
استادان  و  و سياست مداران  متفكران  و  انديشمندان 
سراسر كشور  بازار  و  مردم كوچه  و  دانشجويان  و 
اجنبى  سرسپرده  و  دشمن  عامل  و  فتنه گر  همگى 
باشند؟ بپرسيد كه چرا بايد اعتراض بديهى و مدنى 

يك شهروند به حساب دشمنى او گذارده شود؟

همسر زيدآبادى:
روياى ما لحظه آزادى همسرم است

زندانش  درباره  حوادث  سياسى  زندانيان  از  زيدآبادى،  احمد 
اما  بكشم،  را  خودم  مى خواستم  بودم،  قبر  توى  «انگار  بود:  گفته 

چيزى براى اينكار پيدا نكردم.»
كلمه،  با  مصاحبه  در  محمدى  مهديه 
لحظه  ما  شب  و  روز  هر  روياى  گفت: 
آزادى آقاى زيدآبادى است. بار زندگى 
سه فرزند هم بر دوشم است و اين موضوع، 
شرايط را برايم چند برابر سخت تر كرده 
به خداست  به هرحال توكلمان  اما  است. 
خداوند  كه  كنيم  صبر  مى كنيم  سعى  و 

پاداش صابرين را مى دهد.
تبليغات دهمين دوره  زيدآبادى، روزنامه نگارى كه در دوران 
انتخابات رياست جمهورى ايران از نامزدى مهدى كروبى حمايت 
برخى  در  و  شد  بازداشت  انتخابات  از  پس  روز  يك  مى كرد، 
ايران  انتخابات  از  متهمان حوادث پس  محاكمه گروهى  جلسات 
كه در مردادماه به صورت علنى برگزار شد، حضور داشت. وى در 
طول يكسال و نيم گذشته به خاطر مخالفت وزارت اطالعات هرگز 

نتوانسته از حق مرخصى استفاده كند.
حوزه بهداشت و درمان، زير فشار

بدهى هاى هزار ميلياردى دولت
تحت  وزارتخانه  مطالبات  ميزان  دستجردى،  وحيد  مرضيه 
مديريت خود از بيمه ها را 900 ميليارد تومان اعالم كرد، در حالى 
كه دبير شوراى عالى سازمان تامين اجتماعى هم از بدهى كالن 18 
هزار ميليارد تومانى دولت به سازمان تامين اجتماعى خبر داده بود. 
برداشت هاى غيرقانونى و بى حساب و كتاب  كارشناسان معتقدند 

دولت از منابع تامين اجتماعى باعث بروز اين مشكالت شده است، 
اما در نهايت دود همه خاصه خرجى ها و برداشت هاى بى حساب و 

فراقانونى دولت از منابع تامين اجتماعى، به چشم مردم مى رود.
مسكن مهر، جوابگوى نياز متقاضيان مسكن نيست

 نماينده مردم لنگرود با بيان اين كه مسكن مهر ساالنه 200 هزار 
واحد مسكونى مى تواند به چرخه عرضه و تقاضاى بخش مسكن 
بخش  به  مسكن  وزارت  يك سونگرى  داشت:  اظهار  كند  تزريق 
متقاضيان  از  عظيمى  حجم  نياز  جوابگوى  نمى تواند  مهر  مسكن 

مسكن در ايران را فراهم سازد.
پرداخت يك ميليون تومان به هر نوزاد،

خالف قانون اساسى است
طرح  ارزيابى  با  اسالمى  شوراى  مجلس  پژوهش هاى  مركز 

تأمين آتيه مهر اعالم كرد:
قوانين  از  گوناگونى  مواد  با  دولت  مصوبه  شكل  به  طرح  اين 
و مقررات مالى مغاير است و اجراى آن در سال جارى با كسرى 

حداقل 8 هزار ميليارد ريالى روبرو است. 
كارگران آب و فاضالب آذربايجان 8 ماه بدون حقوق

سه  و  غربى  آذربايجان  فاضالب  و  آب  شركت  كارگران   
شهرستان آذربايجان غربى در اعتراض به وضعيت جامعه كارگرى،  
تجمع  غربى  آذربايجان  استاندارى  مقابل  در  گذشته  هقته  آخر 

كردند. آنها بيش از هشت ماه است كه حقوق نگرفته اند.
آيا تاريخ مصرف جانبازان و آزادگان تمام شده است؟

جمعى از ايثارگران در نامه اى، در خصوص تجمع روز دوشنبه 
جانبازان و آزادگان در برابر ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران 
شد!  تمام  ما  مصرف  تاريخ  ديدند  مرتبه  يك  االن  كردند:  اعالم 
را  بيچاره ها  ما  اول حقوق  بودجه دارند،  خودشان هم كه كسرى 

بدون هرگونه دليل متقن و به يك باره و يك شبه قطع كردند. ما هم 
با اين درآمد زندگى  كلى قسط و بدهكارى داريم و بيست سال 

كرديم، مگر مى شود با مردم اينطور رفتار خيالى داشت.
مراسم دعاى كميل سبز لغو شد 

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. 
حمله به دفتر سازمان مجاهدين انقالب اسالمى 

 ماموران لباس شخصى با حمله به دفتر سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمى ايران، تمامى كيس هاى 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 

لباس شخصى ها، در اتاقى حبس شدند. 
مصطفى تاج زاده:

روحانيت به مردم بازگردد
مالقات  در  تاج زاده  مصطفى  سيد 
«اكثريت  گفت:  خود  همسر  با  كابينى 
موجود  وضعيت  مخالف  روحانيون 
همه  و  ما  چون  هم  نيز  آنان  و  هستند 
هدر  همه  اين  از  خيرخواه  دلسوزان 
امكانات  و  تاريخى  فرصت هاى  دادن 

استفاده  سوء  دليل  به  كه  داشت  توجه  بايد  ولى  نگران اند،  ملى 
عده اى معدود كه اقدامات خود را به نام اسالم و تشيع و واليت و 
روحانيت انجام مى دهند، جامعه ما از همسايگان عقب مانده است و 
به همين دليل اعتراض ها بايد بيش از گذشته و جدى تر و صريح تر 

و بدون هيچ گونه مالحظه اى باشد.»

اخبار كوتاهاخبار كوتاه

آيا از حملة نيروهاى امنيتى به مراسم دعال كميل
و دستگيرى 71 نفر در 29 مهرماه سال گذشته خبر داريد؟

يادداشت «توطئه دعاى كميل» را در كلمه بخوانيد.
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