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رسانه های رسمی درست از فردای انتخابات درباره ماهیت جنبش ظلم ستیز سبز به مردم دروغ گفتند. در اطالع رسانی به مردم سهیم شویم.

برادران ما! اگر از هزینه های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی گیرید شاید 
صحنه درگیری را اشتباه گرفته اید؛ در خیابان با سایه ها می جنگید حال آن که در 

میدان وجدان های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.
میر حسین موسوی، بیانیه 16

اعتراف تلوزیونی؛ نمایش شکست دولت ها
حتما بارها از خود پرسيده ايد كه پخش اعترافات  
تلويزيوني چرا انجام مي شود؟ اعتراف به اشتباه، فريب 
مخالفان  دولت؟  مخالفان  كردن  خرد  يا  خيانت؟  و 
نفر  ميليون ها  چشمان  جلوي  منظوري  چه  به  دولت 
آن  فريب خوردگي شان!  يا  بي پايان  خيانت هاي  به 
هم پس از مدتي زنداني بودن  اعتراف مي كنند؟ در 
همه اين سال ها بارها شاهد پخش اقرارهاي تلويزيوني 
سوال  اما  بوده ايم.  اجتماعي  و  سياسي  شخصيت هاي 
براي  شيوه اي  چنين  به  حكومت  چرا  كه  اينجاست 
متوسل  مخالفانش  كوبيدن  و  خود  حقانيت  اثبات 
تنها نشان دهنده عقب ماندگي  اينها  مي شود؟ آيا همه 

سياسي يك كشور نيست؟
اعتراف گیري، عمري به اندازه تاریخ 

زمان  در  تلويزيونی  اعتراف گيری  ايران  در 
شد.  آغاز   ۵۰ دهه  اوايل  در  پهلوی  شاه  محمدرضا 
بين سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ تعدادی از فعاالن سياسی 
دوربين  درمقابل  پهلوی  رژيم  مخالف  نويسندگان  و 
همان  در  اعتراف ها  اين  كردند.  اعتراف  تلويزيون 
شد.  مواجه  بين المللي  نهادهاي  اعتراض  با  نيز  زمان 
عليه  روش  اين  كارگيری  به  در  زيادي  عالقه  شاه 
مخالفانش داشت. او  مخالفان خود را مشتی مزدور، 
خودفروخته، منحرف و وابسته به بيگانگان می دانست 
كه  داشت  اصرار  بنابراين  بودند.  خورده  فريب  كه 
به  آنان خود  نشان دهد كه  ايران و جهانيان  به مردم 
در  روش  اين  مي كنند.  اعتراف  بودن شان  خطاكار 
توتاليتر  رژيم هاي  ديگر  نيز  و  كمونيستي  نظام هاي 
اشتباه  هرگونه   از  دور  به  را  كه خود  ديكتاتوری  و 
كه  است. حكومت هايي  استفاده شده  بارها  مي دانند 

هرگز حاضر نيستند كوچكترين ضعفی را بپذيرند.
 اوج اعتراف گیري پس از انتخابات سال گذشته  
اما اعتراف گيري در دادگاه هاي نمايشي و پخش 
آن در تلويزيون پس از انتخابات سال گذشته به اوج 
و  زندان  گذراندن  از  پس  اغلب  آنها  رسيد.  خود 
شكنجه مي گفتند كه فريب خورده و خائن اند. در اين 
دوره ابطحي، سعيد شريعتي، محمد عطريانفر، عبداهلل 
مومني، حمزه كرمي و تعداد ديگري از فعاالن سياسي 

در مقابل دوربين های تلويزيون اعتراف كردند.
 ابطحي در اين دادگاه هاي نمايشي اعتراف كرد 
اين  از  بعد  سال  يك  او  است.  خورده  فريب  كه 
چنين  در  كه  نوشت  فيس بوكش  در صفحه  ماجراها 
روزي براي برگزاري دادگاه تمرين مي كرده است؛ 
بود كه  بودن همه آن چيزي  نمايشي  نشان دهنده  كه 
بر وي گذشته بود. هر چند كه اعتراف هاي ابطحي ها 
و  پدر  بار  اين  و  دارد  ادامه  تاكنون  گذشته  سال  از 
برادر او هستند كه به منحرف بودن در تلويزيون اقرار 

مي كنند.
 عبداهلل مومني هم در اعتراف هاي تلويزيوني خود 
تاكيد كرد كه يك خائن است و از جنبش دانشجويی 
در سال هاي اخير سو استفاده ها كرده است. وی تنها 
با اينكه همچنان  با گذشت چند ماه از اين اعترافات 
رهبری  به  سرگشاده خطاب  نامه اي  است.  زندان  در 
منتشر كرد و توضيح داد كه تحت شكنجه هاي شديد 

مجبور به اعتراف شده است.
یک سوال ساده

جهان  پيشرفته  كشورهای  در  حكومت ها  چرا 
استفاده  مخالفان شان  تنبيه  براي  روش هايي  چنين  از 
و  اعتراف  به  وادار  را  كسي  روز  هر  و  نمي كنند 
پس  جامعه شناس  زيبا كالم،  نمي كنند؟ صادق  اقرار 
قالب  در  سوال  اين  به  نمايشي  دادگاه هاي  پخش  از 
يادداشتي اين گونه پاسخ داد: »حكومت ها و رهبران 
سياسی در كشورهاي ديگر خود را نه عقل كل، قائد 
خدايگان  آريامهر  مطلق،  نور  كامل،  مرشد  اعظم، 
)لقب شاه ايران( می پندارند و نه معتقدند كه زمين و 
زمان بسيج شده اند تا عليه آنان توطئه كنند. به عالوه به 
دليل پيشرفت های سياسی كه در اين كشورها صورت 
گرفته، حكومت و عملكردش توسط نهادهای ديگر 

همواره مورد نقد قرار می گيرد.«
 او تاكيد كرد : »عقب ماندگی بين ما و كشورهای 
نقل،  و  حمل  علوم،   صنعت،  به  محدود  پيشرفته 
اين  اتفاقاً  نيست.  دانشگاه  و  كشاورزی  بهداشت، 
وادار  و  »دادگاه«  در  افراد  و روح  خرد كردن جسم 
به اعتراف، به گناهان، به خبط و خطاهای  كردنشان 
ناكرده و همكاری با دشمنان است كه بيش از هر چيز 

ديگری عقب ماندگی ما را به نمايش می گذارد.«

خانوارهای  مصرف  اگر 
محاسبات  خالف  بر  ايرانی 
غيرضروری  مصرف  قبلی، 
آزادسازی  با  و  نباشد 
الگوی مصرف  در  قيمت ها، 
مردم تغييری صورت نگيرد، 
خانواده های ايرانی بدهكارتر 

خواهند شد.
آمار  فرارو،  گزارش  به 
مركز  و  مركزی  بانك 
يكی  هم  با  هم  باز  آمار 
آمار  اين  بار  اين  البته  نيست 
يكسانی  مشكل  ناهم خوان 
و  »دخل  می دهند:  نشان  را 
خانوارهای  ناهم خوان  خرج 

ايرانی«.
از  ايران  آمار  مركز  رئيس  گذشته  هفته  در 
و   ۸۸ سال  در  ايرانی  خانوارهای  بودجه  كسری 
ميزان  آذر،  عادل  اظهارات  اساس  بر  داد.  خبر   ۸۷
ايرانی ساالنه  نشين  بودجه خانوارهای شهر  كسری 
معادل ۵۵۸ هزار تومان است. آمار منتشره از سوی 
ارقام  اين  با  فاحشی  تفاوت  البته  مركزی  بانك 
دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانك 
ميزان كسری بودجه خانوارهای شهرنشين  مركزی 
ايرانی در سال ۸۸ معادل ۳۹۰ هزار تومان بوده است 
درصد   ۴۰ معادل   ۸۷ سال  با  مقايسه  در  كه  رقمی 

رشد داشته است.
كه  می گيرد  صورت  حالی  در  آمار  اين  اعالم 
عادل آذر در نماز جمعه هفته گذشته سخنانی متضاد 
با آمار كنونی گفت و ادعا كرد : »درآمد سرانه هر 
رشد  يادآوری  با  او  است«.  تومان  ميليون   ۵ ايرانی 
كه  بود  نموده  تاكيد  امر  اين  بر  شاخص ها  برخی 
رفاه  سطح  كه  گرفت  نتيجه  می توان  آمار  اين  »از 
زندگی در كشور بيش از پيش افزايش يافته است«.

اين  از  عالمه  دانشگاه  استاد  تقوی،  مهدی 
در  و  می كند  منفی  پس انداز  به  تعبير  وضعيت 
آنچه  گذشته  سال های  »طی  می گويد:  آن  توضيح 
ورشكستگی  از  جلوگيری  باعث  ايران  اقتصاد  در 
است  نفتی  درآمدهای  است  شده  مردم  اقتصادی 

كه توسط دولت به اقتصاد تزريق شده است و اين 
از  عمده ای  بخش  عمل  در  می دهد  نشان  آمارها 
خانوارهای ايرانی هيچ نقش واقعی در ايجاد ثروت 

در كشورنداشته اند«.
آن كه  برای  ايرانی  »خانوارهای  می افزايد:  وی 
هزينه  به  مجبور  كنند  متعادل  را  خود  تراز  بتوانند 
در  گفت  می توان  و  بوده  خود  دارايی های  كردن 
برای  ديگر  سوی  از  و  شده اند  فقيرتر  سال ها  اين 
جبران هزينه های خود مجبور به قروضی شده اند كه 
گرفته اند  آتی  سال های  در  درآمد  افزايش  اميد  به 
انباشت سرمايه در  و در عمل هيچ نقش واقعی در 

كشور بازی نكرده اند«.
تفاوت  بر  مبنی  آماری  ايران،  آمار  مركز  پيشتر 
بود: در سال  داده  ايرانی  دخل و خرج خانوارهای 
 ۸26 شهری  خانوارهای  ماهانه  متوسط  هزينه   ۸۸
هزار تومان بوده، در حالی كه درآمد متوسط آنها 
خانوارهای  وضع  است.  بوده  تومان  هزار   ۷۸۰ به 
روستايی بدتر است، چون هزينه متوسط ماهانه آنها 
۴۹۳ هزار تومان است، در حالی كه درآمد متوسط 
 ۸۸ سال  در  است.  تومان  هزار   ۴۳۷ از  كمتر  آنها 
 ۵/۳ شهری  خانوارهای  مخارج   ۸۷ سال  به  نسبت 
درصد   ۹/۸ روستايی  خانوارهای  مخارج  و  درصد 
افزايش داشته است. با توجه به آمارهای گوناگون 
سوی  به  خانوارها  می آيد  نظر  به  شده،  داده 

بدهكارشدن پيش می روند.

تماس تلفنی کروبی با خانواده سید ضیاء نبوی، 
فعال دانشجویی زندانی    

 در پی تبعيد ضياء نبوی، دانشجوی زندانی و محروم از تحصيل به 
زندان اهواز و فشارهای وارده بر خانواده اين فعال دانشجويی، مهدی 
كروبی طی تماس تلفنی با خانواده نبوی، با آنها ابراز همدردی كرد.

وضعيت  آخرين  از  نبوی  ضياء  سيد  پدر  تلفنی  مكالمه  اين  در 
اين  بسيار سختی كه  اهواز و همچنين شرايط  زندان  فرزند خود در 

روزها بر خانواده وی می گذرد، سخن گفت.

وزیر اطالعات:
منافقین به مجلس ششم خط می دادند

سندش هم موجود است
پس از متهم كردن نخست وزير ۸ سال جنگ، رييس مجلس سه 
دوره كشور و ريييس جمهور دو دوره كشور، حاال وزير اطالعات   
در  كه  اتفاقاتی  درصد   ۷۰ از  بيش  خط  دهی  گفت:  اظهاراتی  در 
مجلس ششم افتاد توسط منافقين صورت می گرفت و اسناد اين مساله 
رهبری  كه  مسيری  با  كرد:  اذعان   همچنين  مصلحی  است.  موجود 

طراحی كرد، دولت نهم و دهم سر كار آمد.

با فحش، افترا و هر روز دشمن درست کردن، 
مشکالت مردم حل نمی شود

بايد  گفت:  فوق  مطلب  بيان  با  تبريزی  موسوی  اهلل  آيت 
خودمحوری را كنار گذاشت و به اندازه ای كه برای خود حق قائل 
هستيم برای ديگران هم حق قائل شويم. اين مسئله را ائمه نيز مورد 
توجه قرار داده اند و اگر ما چنين سفارشی از ائمه را مدنظر قرار دهيم 

آن وقت بسياری از مشكالت ما حل خواهد شد.

تایید محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیال بنی یعقوب
از  محروميت  سال   ۳۰ و  تعزيری  حبس  سال  يك  حكم 
روزنامه نگاری برای ژيال بنی يعقوب، در دادگاه تجديدنظر تاييد شد.

جمله  از  خاورميانه  كشورهای  به  بارها  شجاع  روزنامه نگار  اين   
و  زنان  زندگی  مورد  در  و  كرده  سفر  لبنان  و  افغانستان  و  عراق 

پناهندگان در زمان جنگ گزارش هايی نوشته است.

واردات بی رویه، تیشه به ریشه صنعت شکر می زند
درصد   6۰ امسال  شكر  واردات  گفت:  اشنويه  و  نقده  نماينده 
بيشتر از پارسال شده كه اين مساله تيشه به ريشه صنعت شكر می زند. 
انتخابيه همانند  بيان مشكالت و معضالت حوزه های  زنجانی گفت: 
نه مسئوليت پذيری جدی در  بر هاونگ كوبيدن است چرا كه  آب 

هيات رئيسه مشهود است و نه در دولت.

اضافه کاری پرستاران و حقوق مهرماه پرداخت نشده
مبالغ اضافه كاری های  از واريز  چهارده روز پيش وزير بهداشت 
پرستاران با حقوق مهرماه خبر داده بود و در پاسخ به اين سوال كه آيا 
واريز اضافه كاری ها هم به سرانجام استخدام 2۳ هزار پرستار تبديل 
خواهد شد يا خير گفته بود: به طور حتم پرستاران اضافه كاری هايشان 
با وجود گذشت چهار  اما  را در فيش حقوقی مهرماه خواهند ديد. 
روز از آبان ماه دبيركل خانه پرستار از عدم واريز اضافه كار پرستاران 

با وجود وعده های وزارت بهداشت خبر داد.

رشد اقتصادی ایران؛ کمترین در خاورمیانه   
توليد  رشد  خود،  جديد  گزارش  در  پول  بين المللی  صندوق 
برآورد  را ۱/۱ درصد  ايران در سال گذشته  واقعی  ناخالص داخلی 
و پيش بينی كرد كه اين شاخص در سال جاری به ۱/6 درصد خواهد 
رسيد. با اين حساب، در سال جاری، ايران از نظر رشد اقتصادی پس 
آسيای  و  خاورميانه  در  را  وضعيت  بدترين  قرقيزستان  جمهوری  از 

مركزی خواهد داشت.

قیمت برق کشاورزان چهار و نیم برابر می شود
قيمت برق در بخش كشاورزی بعد از هدفمندی يارانه ها با هفت 

تومان افزايش ۹ تومان برای هر كيلووات ساعت تعيين شد.

اخبار کوتاه

خانواده ها بدهکارتر می شوندزمین گرد نیست


