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آمدیم؛ برای آگاهی 
در شرایطی که رسانه های رسمی منتقد 
دولت یا به بند توقیف کش��یده ش��ده اند 
یا زیر تی��غ تیز سانس��ور، ناچارند از بیان 
بخش عمده ای از وقایع و ظلم ها و س��تم 
ها خ��ودداری کنن��د، و در ش��رایطی که 
رس��انه های دولت��ی و حاکمیت��ی با تمام 
ت��وان و بودجه های کالن از بیت المال در 
جهت دروغ پراکنی و س��رپوش گذاشتن 
ب��ر واقعی��ت ه��ای جامعه و ضع��ف های 
دولت مس��تقر عمل می کنند، با رس��الت 
آگاه��ی رس��انی جمعی و با ای��ن امید به 
میدان اطالع رسانی بازگشتیم که در میان 
آماج دروغ های حاکمیتی، یکی از راه های 
آگاهی بیشتر مردم برای انتخاب صحیح و 
گام برداشتن در مسیری باشیم که بر پایه 

آگاهی نیز شکل گرفته است. 
توقیف روزنامه اعتمادملی تنها و تنها به 
دلیل بیان بخشی از واقعیات، دلیل بر آن 
نش��د که در مس��یر خود و از رسالت آگاه 
س��ازیمان دست بکش��یم و نظاره گر ظلم 

مضاعفی باشیم که بر مردم می رود. 
امید داریم که در سیاهه دروغ و دورویی 
و در شرایطی که مشکالت اقتصادی کمر 
م��ردم را خم��وده و مس��ئوالن دولتی از 
پیروزی های خیالی خود سخن می گویند 
و در زمان��ی که زندان ها از بهترین مردان 
و زن��ان و دانش��جویان وطن دوس��ت پر 
ش��ده اس��ت و رییس دولت مستقر، ایران 
را آزادترین کش��ور دنی��ا خطاب می کند، 
همراه و در کنار دیگر دوستان، در مسیری 

اطالع رسانی عمومی گام برداریم. 
 در ای��ن راه س��بز، روزنام��ه تک صفحه ای

 اعتمادمل��ی نی��از ب��ه همراه��ی و کمک 
»ش��هروندخبرنگاران س��بز« در همفکری 
و انتق��اد، برای ارتقای کیفی این رس��انه، 
و همچنی��ن تکثیر و توزیع آن در س��طح 

جامعه دارد.

جلوگی�ری از دیدار آیت اهلل بیات 
زنجانی و مهدی کروبی 

مام��وران امنیت��ی با اس��تقرار در مقابل 
خانه مهدی کروبی، از دیدار آیت اهلل بیات 

زنجانی با او جلوگیری کردند. 
بر اس��اس ای��ن گزارش، آی��ت اهلل بیات 
زنجانی پس از گفت وگویی تلفنی با مهدی 
کروبی، برای مالقات حضوری به خانه وی 
مراجعه کرد، ام��ا در پی این تماس تلفنی 
که از سوی نیروهای اطالعات تحت کنترل 
قرار داش��ت، بی��ش از ده نف��ر از ماموران 
امنیتی با اس��تقرار در مقاب��ل خانه مهدی 
کروب��ی از دی��دار آیت اهلل بی��ات با کروبی 

جلوگیری کردند. 
ماموران وزارت اطالعات پس از درگیری 
فیریکی با خانواد ه های همت و باکری مقابل 
خانه کروبی، دیگر به طور مستمر در مقابل 
خان��ه حضور ندارند اما از آنجاکه تلفن های 
او کنترل می ش��ود ماموران از انجام برخی 

دیدارها جلوگیری می کنند. 
خانواده های همت و باکری، از فرماندهان 
جنگ ایران و عراق، ش��هریور ماه امسال از 
سوی نیروهای امنیتی  مقابل منزل مهدی 
کروب��ی مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند و 
فرزند مهدی باکری، نیز دس��تگیر شد. اما 
یکی از ش��دیدترین برخورده��ا با  مهدی 
کروب��ی هنگامی رخ داد که افراد مس��لح و 
وابس��ته به حاکمیت در شهریور ماه امسال 
من��زل وی را محاصره و اقدام به تیراندازی 
کردند. این حمالت در آستانه »روز قدس« 
در ای��ران رخ داد. در جریان محاصره خانه 
مهدی کروبی،  فاطمه کروبی، همس��ر وی 
در نامه ای سرگشاده به آیت اهلل خامنه ای، 
نس��بت به اذیت و آزار خانواده اش توس��ط 
»نیروهای بس��یج و سپاه« اعتراض کرده و 
نوش��ت: »آیا جنابعالی به ن��ام حفظ نظام، 
تخریب و اینگونه رفتارهای غیر اخالقی را 

مجاز و مشروع می دانید؟«

مصطف��ی  س��ید   
تاج��زاده در مالقات 
زن��دان  در  کابین��ی 
همس��رش  با  اوی��ن 
رون��د  ب��ه  نس��بت 
سانسور  و  س��رکوب 
در کش��ور اعت��راض 
و گف��ت: فرض  کرد 
کنی��م بتوانی��د همه 
منتقد  های  س��ایت 

را فیلت��ر و هم��ه روزنامه های کش��ور را توقیف و 
سانس��ور و همه منتقدان را بازداش��ت و از انتشار 
آمار اقتصادی کش��ور جلوگیری کنید، آیا در آن 
ص��ورت با موج نارضایتی رو به گس��ترش ناش��ی 
از ب��ی کفایتی ها، ندان��م کاری ها، قوم و خویش 
س��االری ها، آق��ازاده س��االری ها و فس��ادهای 

حکومتی مواجه نخواهیم بود؟
به گزارش تحول سبز معاون وزیر کشور در دوره 
اصالحات که ه��م اکنون دوران حبس خود را به 
دلیل افش��اگری و اعتراض به کودتای 22 خرداد 
88 در زندان اوین می گذراند، در مالقات کابینی 
با همس��رش عنوان کرد: وقتی رسماً و عماًل نظام 
اسالمی را والیی و تک حزبی می خوانند، منظور 
جز ح��زب پادگان��ی و حضور گس��ترده نظامیان 
در عرص��ه های سیاس��ی، اقتص��ادی، فرهنگی و 

آموزشی نیست. 
در نظام والیی تنها یک صدا باید ش��نیده شود. 
تعجب آور آن است که در عصر اینترنت و ماهواره 
و دموکراس��ی و در زمان��ه ای ک��ه حتی کودکان 
دبستانی نیز نسبت به رفتار دیکتاتورمنش، از صدر 
تا ذیل حساسیت نشان می دهند، عده ای به فکر 

بازتولی��د مناس��بات 
و  خش��ن  و  آمران��ه 
افتاده  س��رکوبگرانه 

ان��د. 
او ادام��ه داد: مگر 
مشکالت مردم مانند 
گران��ی و بی��کاری و 
ناامی��دی نس��بت به 
آین��ده، امری کاذب 
یا برآمده از تبلیغات 
س��وء منتقدان و مخالفان اس��ت که با سانس��ور 
بت��وان آن ه��ا را خنثی کرد؟ آیا مردم با انتش��ار 
آمار یا مطالعه مطالب نش��ریات منتقدان متوجه 

می شوند که اوضاع اقتصادی کش��ور بد اس��ت؟ 
تاج زاده تصریح کرد: مش��کل این است که عده 
ای یک ب��ار دیگر به جنگ دموکراس��ی و حقوق 
مدنی و سیاسی شهروندان رفته اند و با این گونه 
اقدامات می خواهند عدم کفایت خود را در اداره 
کش��ور، آن هم در زمان کسب درآمدهای افسانه 
ای نف��ت در ایران و جهش بزرگ اقتصادی برخی 

کش��ورهای همس��ایه، تحت الش��عاع قرار دهند. 
آنان هرچند به ما اتهام می زنند و فرصت پاسخ 
گویی را از ما س��لب کنند، خود نمی توانند پاسخ 
گوی کودتای انتخاباتی 88 و سرکوب های بعدی 
آن باش��ند. اگر ملت ایران به توپ بستن مجلس 
را در عص��ر مش��روطه فراموش می ک��رد، حزب 
پادگانی نیز می توانست امیدوار باشد که ایرانیان 

کش��تار س��ال 88 را فراموش کنند. 
مگ��ر فاجعه 18 تیر 78 از یادها رفته که حمله 
به کوی دانشگاه در سال 88 و جنایات عاشورای 

آن س��ال از یاد مردم برود؟

مصطفی تاج زاده: 

در نظام تک حزبی تنها یک صدا باید شنیده شود

ادامه بی خبری از وضعیت چهار 
عضو بازداشتی تحکیم وحدت

 ب��ا گذش��ت ح��دود ی��ک هفته از 
دس��تگیری عل��ی قل��ی زاده، علیرضا 
محم��د  و  برزگ��ر  محس��ن  کیان��ی، 
حی��درزاده، اعض��ای دفت��ر تحکی��م 
وحدت، و انتقال ناگهانی آنها به زندان 
اوی��ن در تهران، کم��اکان از وضعیت 
جس��می و س��المتی آنه��ا خبری در 
دست نیست و این فعاالن دانشجویی 
هی��چ گونه تماس��ی با خان��واده های 
خود نداش��ته و تالش ها برای آگاهی 
از وضعی��ت آنها نیز ب��ی نتیجه مانده 

اس��ت. 
پس از انتش��ار خبر بازداش��ت این 
دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت، 
رواب��ط عمومی دفت��ر تحکیم وحدت 
با انتش��ار بیانیه ای بازداش��ت اعضای 
فعال خود را محکوم کرده و دربخشی 
از بیانیه خاطرنش��ان کرده است: دفتر 

محکومیت  وح��دت ضم��ن  تحکی��م 
بازداش��ت آقای��ان عل��ی قل��ی زاده، 
علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد 
حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین 
دانش��جویی و سایر دانشجویان در بند 
اس��ت. دفتر تحکیم وح��دت همچون 
سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه 

پ��ر افتخار خ��ود ادام��ه خواه��د داد.

ارسال پرونده عبدالرضا تاجیک 
به دادگاه

 با مراجع��ه مکرر خان��واده تاجیک 
ب��ه دادگاه، ب��ه تازگ��ی پرون��ده این 
روزنامه نگار به شعبه 2۶ دادگاه انقالب 
به ریاس��ت قاض��ی پیرعباس ارس��ال 
ش��ده، اما هنوز تاری��خ دادگاه تاجیک 
تعیین نشده اس��ت. عبدالرضا تاجیک 
بیست و دوم خرداد سال جاری و برای 
سومین بار در سال 88، بازداشت شد. 

همچنی��ن خواهر ای��ن روزنامه نگار به 
دلیل خبررس��انی در رابطه با برادرش 
ب��ه دادس��رای اوی��ن احض��ار و با قید 

کفالت آزاد شد.

فوت مادر یک دانشجو بر اثر 
حمله شبانه ماموران امنیتی  

ب��ه دنبال ی��ورش مام��وران امنیتی 
به من��زل آرش صادقی عضو ش��ورای 
مرک��زی انجم��ن اس��المی دانش��گاه 
عالمه، مادر این فعال دانشجویی دچار 
حمله قلبی ش��ده و پ��س از چهار روز 

دربیمارستان فوت کرد. 
صادقی ک��ه پس از انتخابات س��ال 
گذش��ته بازداش��ت ش��ده بود، پس از 
گذش��ت حدود یک س��ال و نیم برای 
مرخصی به منزل بازگش��ته ب��ود، اما 
پس از گذش��ت چن��د روز بدون هیچ 
گونه احضارنامه ای برای بازگش��ت و یا 

تماس تلفنی از سوی ضابطین قضایی، 
ماموری��ن امنیت��ی س��اعت 4 صب��ح 
برای بازداش��ت مج��دد آرش به منزل 
مس��کونی او یورش بردن��د که همین 
مس��ئله منجر به حمل��ه قلبی و فوت 

مادر آرش صادقی شد. 
آرش صادقی، دانشجوی کارشناسی 
ارشد فلس��فه دانش��گاه عالمه و عضو 
ش��ورای مرکزی انجمن اس��المی آن 
دانش��گاه و از اعضای جبهه مشارکت، 
در دادگاه بدوی به ش��ش سال حبس 
تعزیری و س��ه س��ال حب��س تعلیقی 

محکوم شده است.

یک سال حبس برای ابوالفضل 
قدیانی 

ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی 
س��ازمان مجاهدی��ن انقالب اس��المی 
ایران در دادگاه بدوی به ریاست قاضی 
مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک 
سال حبس و به اتهام توهین به رئیس 
جمه��ور به صد ه��زار توم��ان جریمه 
نقدی محکوم ش��د. قدیانی در دادگاه 
با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، به 
قاضی مقیس��ه گفته ب��ود که احمدی 
نژاد را رئیس جمه��ور نمی داند و او را 

دروغگو و ریاکار خوانده بود.

مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها  

من دچار خفقانم، خفقان!
من به تنگ آمده ام از همه چیز  

بگذارید هواری بزنم
آی...! با شما هستم  

این درها را باز کنید...

ویژگی های دیکتاتور از زبان آیت اهلل طالقانی:
دین را به اس��تخدام می گیرد. شرف و انسانیت را به استخدام 
خ��ود می گی��رد. دروغ می گوید. فریب می دهد. خدا را ش��اهد 
می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هستم. ولی 
روحیه اش لجوج ترین و کینه ورزترین مردم است نسبت به خلق! 
وقتی سوار کار نشده وعده می دهد؛ وقتی سوار شد دیگر به هیچ 

فریدون مشیریچیز رحم نمی کند.

جریان  در   ،۶8 بهمن  دهم  متولد  سحرابی  اشکان 
اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات 22 خرداد 88، در روز 
شنبه ۳0 خرداد 88 بر اثر اصابت سه گلوله به سینه اش در 
اطالعات  فناوری  مهندسی  دانشجوی  که  اشکان  گذشت. 
دانشگاه آزاد قزوین بود، در قطعه 2۵7 بهشت زهرا، ردیف ۵0، 

شماره 19 به خاک سپرده شده است.
شناسایی  برای  سحرابی  اشکان  خانواده  شکایت  پرونده 

عامالن کشته شدن او به نتیجه ای نرسید. 

خبرهای کوتاه

شهید سبز

سبزینهسخن سبز

سرمقالهرویداد


