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مردم رسانه ندارند. لطفا پس از خواندن خبرنامه، آنرا به دوستان خود بدهيد و يا در مكانى عمومى جا بگذاريد.

 اجراى بدون تنازل قانون اساسى را خواسته و محور اصلى جنبش سبز مى دانم و 
بايد در اين باره كالبدشكافى بيشترى در ادبيات جنبش انجام گيرد. اصول متعددى از 
اين قانون كه متضمن حقوق ملت است به فراموشى سپرده شده است و اگر اينها خوب 

مطرح شود، اجماعى كلى را در جنبش بوجود مى آورد.
مير حسين موسوى، 19 فروردين 1389

فرانسه بار ديگر به صدر اخبار صدا و سيما بازگشته. پمپ بنزين هاى بسته شده، 
فروشگاه هاى تعطيل، مردم خشمگين و ناراضى كه حاضر به عقب نشينى نيستند.

فرانسويان معترض اند. به چه چيز؟ ظاهراً افزايش سن بازنشستگى از 60 سال به 
62 سال! همين! اين اما همه ماجرا نيست. خشم تلنبار شده فرانسويان از سياست هاى 
به  حقوق شان  كه  آنند  خواهان  معترضان  كرده.  باز  سر  بهانه  اين  به  ساركوزى 
ساركوزى  اما  كند.  عقب نشينى  دولت  اين كه  خواهان  شود.  شناخته  رسميت 
اعالم كرده به هيچ وجه كوتاه نمى آيد. ظاهرا همه چيز به يك بحران بدل شده. 
كارگران و كارمندان در اعتصابند. روزى يك اتحاديه به صف اعتصاب كنندگان 
مى پيوندد.  البته ساركوزى كه مى خواهد با اعتصاب كنندگان مقابله كند جرات 
تاكيد  بگيرد و مكرر  ناديده  را  اعتصاب  تظاهرات و  براى  ندارد حق شهروندان 
با  ما مخالفتى  بنيادين شهروندان است و  از حقوق  اعتصاب و تظاهرات  مى كند 
در  دارند.  اعتصاب  حق  پليس!  و  دولت  كارمندان  حتى  كس  همه  نداريم.  آن 
آيا  پيوسته اند.  اعتصاب كنندگان  به  نيز  دانشجويان  و  دانش آموزان  مناطق  برخى 
يا در حكم جرقه اى  است؟  مهم  اين قدر  بازنشستگى  افزايش دو ساله سن  واقعاً 

است كه بر انبار باروِت نارضايتى مردم فرانسه زده شده؟
البته هيچ كس  به آتش كشيده شد.  بار  فرانسه يك  پيش  از چهارسال  بيش 
يا مجازات سنگين نشد و همه آنهايى كه دستگير شدند  اين كار اعدام و  براى 
اعالم  فى االرض  مفسد  سنگ پرانى  براى  كس  هيچ  شدند.  آزاد  چندى  از  پس 
نشد. هيچ پليسى به خانه شهروندان حمله نكرد و يا ماشين آنها را تخريب نكرد. 
نشد.  بازداشت  ايران  دولتى  خبرنگار  حتى  دنيا  كجاى  هيچ  از  خبرنگارى  هيچ 
اعتراض آنان به قانونى بود كه به كارفرمايانى كه زير 20 كارمند داشتند اجازه 
مى داد در دو سال نخست استخدام كارگران زير 25 سال خود را اخراج كنند. 
رفع  قصد  به  را  معترضين  وقت  رئيس جمهور  شيراك  ژاك  گرفت.  باال  بحران 
نيكال ساركوزى، وزير كشور آن  به گفت و گو دعوت كرد. در مقابل  اختالف 
بر ضد  را  بيشترى  پليس  نيروهاى  و  پيش گرفت  در  را  زمان، سياست سركوب 
تظاهركنندگان ارسال داشت. نيروهاى پليس يك جوان فقير را با شليك گلوله 
كشتند و همين امر موجب تشديد اعتراضات شد. ساركوزى جوانان حاشيه  نشين 
را مشتى «كثافت» [خس و خاشاك] ناميد. صد البته صدا و سيماى ما نيز با شوقى 

وصف ناپذير جزء به جزء تظاهرات و اتفاقات رخ داده را بازگو كرد. چهارسال بعد؛ 
فرانسوى ها باز هم اعتراض دارند، باز هم به ساركوزى و سياست هاى او. صدا و 
سيما نيز بار ديگر دست به كار شده. گزارش گر تلويزيون به ميان جمعيت مى رود. 
با لحن تعجب برانگيزى مى پرسد: «به چه چيز اعتراض داريد؟» آن طرِف تصوير، 
خبرنگاران ديگرى هم مشغول تهيه عكس و خبرند، درست در فاصله چند قدمى 
نيروهاى پليس و مأموران انتظامى. اما كسى كارى با آن ها ندارد. گزارشگر اخبار 
تمايز آمارهاى رسمى و غير رسمى را به رخ مى كشد: «دولت مى گويد يك ميليون 

نفر اما بيش از 3 ميليون در خيابان ها هستند».
مسالمت آميز  راهپيمايى  بزرگ ترين  كه  مى گيرد  در حالى صورت  همه  اين 
در سى سال اخير كوچك ترين رد پايى در تلويزيون از خود به جا نمى گذارد. در 
اثرى  ندارد.  جايى  خرداد كوچكترين   25 تظاهرات سكوت  ما  دولتى  بازنمايِى 
اراذل  مشتى  آمده اند  خيابان  به  كه  آن ها  نمى شود.  ديده  ناراضى  مردم  انبوه  از 
غيره خوانده مى شوند كه قصد  و  بزغاله  و  اوباش، خس و خاشاك، گوساله  و 
براندازى دارند. معترضانى كه اگر فرانسوى باشند مسئوالن تلويزيون به اوج شان 
مى برند و اگر ايرانى باشند در گفتار رسمى «اغتشاشگر» خوانده مى شوند؛ تصاوير 
آن ها  كه  چرا  ندارد.  شنيدن  قابليت  آن ها  شعارهاى  نيست.  بازنمايى  قابل  آن ها 
فرانسوى نيستند تا بتوان از اعتراض شان بهره بردارى تبليغاتى و سياسى كرد. آن ها 
ايرانى هايى اند كه پرسيده اند رأى شان چه شد. بنابراين نمى توانند به صدا و سيماى 
به اصطالح ملى راه يابند. چرا كه صدا و سيماى ملى متعلق است به فرانسوى ها، 
بلژيكى ها، انگليسى ها، آمريكايى ها، و هر آن ملت هايى كه در هر كشور صرفاً 
«غربى» اعتراضى كنند، بدون آن كه خاستگاه اين اعتراض ها مشخص شود. بدون 

اين كه معلوم شود باالخره فرانسوى ها به چيز معترض اند؟
دولتمردان فرانسه نمى توانند آمارهاى اقتصادى را كم و زياد كنند، نمودارها 
را تغيير دهند. فرانسوى ها الاقل از اين شانس برخوردارند كه رسانه ها و مطبوعات 
آزاد داشته باشند، اتحاديه هاى كارگرى تشكيل دهند، تحصن و اعتصاب كنند، 

داد بزنند، فرياد بكشند، شعار بدهند، اعتراض كنند، مخالفت كنند.
آيا ما نيز حق داريم اعتراض داشته باشيم، يا به محض اينكه حرفى از اعتراض 

به ميان آيد «فتنه گر» ناميده مى شويم؟

گامى به پيش
ابوسعيد ابوالخير روزى براى موعظه در مسجد 
حاضر شده بود؛ هنگامى كه شيخ مى خواهد از منبر 
باال برود، يكى از حاضران كه جا را بر مردم تنگ 
مى بيند با صداى بلند مى گويد  «خدا رحمت كند 
كسى را كه برخيزد و از همان جا كه ايستاده قدمى 
برمى دارند و جا  نهد.» مردم هر كدام گامى  پيش 
براى ديگران باز مى شود. اما شيخ در ميان تعجب 
حاضران از منبر پايين آمده و از سخنرانى منصرف 
مى شود. وقتى مريدان از او دليل انصرافش را مى 
پرسند مى گويد «هر آنچه من مى خواستم بگويم، 

در همين يك سخن آمده بود.»
راهپيمايى  يادآور  نوعى  به  شيخ،  رفتاِر  اين 
مشهورترين  كه  روزى  است.  خرداد   25 سكوت 
انتخابات و رفتار  نتايج  تجلى گاه اعتراض مردم به 
حاكميت  بود. آن روز كسى در خانه نماند، هيچ 
موعظه  هم  كسى  و  برنخاست  موعظه  به  كس 
نخواست. همه «گامى پيش نهادند» و در خيابان هاى 
تهران «سبز شدند» تا به ظلمى كه برآنان رفته بود 
سياسى   تحليلگران  را  روز  آن  كنند.  اعتراض 
انتظار  جامعه شناسان  و  بودند  نكرده  پيش بينى 

نداشتند، چرا كه «25 خرداد 88، روِز  مردم بود».
را  كسى  كه  شد  جنبشى  خاستگاه  مردم،  روِز 
توان انكار آن نبود و دوست و دشمن و مخالف و 

موافق به عظمِت آن اقرار كردند.
آنكه  براى  يعنى  خرداد،   25 در  مردم  خيزش 
كافى  برداريم،  استبداد  از  رهايى  براى  گامى 
و  تنگ  جا  كه  آن گاه  كنيم.  آغاز  خود  از  است 
در  را  ديگران  كه  آن  جاى  به  است،  رفتن  زماِن 
برداشتِن گام هايشان  نااميد كنيم و به گام برداشتن 
آن ها خرده بگيريم؛ بهتر است، الزم است، بايد! از 
مردم  با  و  بياييم  پايين  منبر  از  و  بياموزيم  ابوسعيد 
گام  يك  همين  برداشتن  به  «همه  شويم.  همراه 
و  بى خشونت»  «كنشگرى هاى  و  شويم»  بند  پاى 
به  «گامى  و  خرداد   25 از  را  آرام   اعتراض هاى 
با  حتى  بياموزيم،  ابوالخير  ابوسعيد  از  را  پيش» 
كسى  آن گاه  آگاهى بخش.  برگة  يك  توزيع 

نمى تواند مردم را ناديده بگيرد. چنين باد.

فشار تازه بر زندانيان سياسى
بيانيه اى كه نوشتيد تكذيب كنيد يا منتظر برخورد باشيد

بيانيه هايى  زندان ها  ديگر  يا  اوين  زندان  از  كه  سياسى  زندانيان 
نوشته يا امضا كرده اند، توسط مسؤوالن زندان به دادسرا فراخوانده و 
از آنها خواسته شده تا امضاهاى خود را تكذيب كنند وگرنه سلول 

انفرادى و ديگر تنبيه ها در انتظارشان خواهد بود.
14 زندانى سياسى اوين چندى پيش بيانيه اى در واكنش به سخنان 
كرده  پيشنهاد  ملل  سازمان  در  خود  سخنرانى  در  كه  احمدى نژاد 
يازدهم  تروريستى  حمله  حادثه  حقيقت ياب  مستقل  گروه  يك  بود 
سياسى  زندانى  چهارده  اين  دادند.  ارايه  كند،  بررسى  را  سپتامبر 
خواستار تشكيل كميته حقيقت ياب مشابه براى كشف حقايق مربوط 

به انتخابات و حوادث پس از آن شدند.
آنها در بخشى از اين بيانيه تاكيد كرده بودند: «ما به عنوان بخشى 
از قربانيان بى گناه و در بند اين حوادث كه پس از انتخابات رياست 
متهم،  احمدى نژاد  آقاى  اشاره  مورد  شيوه  به   1388 سال  جمهورى 
پيشنهاد مى كنيم يك  زندانى شده ايم،  ناعادالنه  احكام  با  و  دستگير 
گروه حقيقت ياب مستقل ملى، متشكل از افرادى معتبر و مورد اعتماد 

جامعه براى كشف حقايق مربوط به اين انتخابات تشكيل شود.
حاال اين زندانيان سياسى تهديد شده اند كه در صورت تكذيب 
نكردن امضاهايشان، عالوه بر انتقال به سلول انفرادى، مالقات هايشان 

هم قطع و همچنين پرونده هاى جديدى برايشان تشكيل خواهد شد.

احمدى نژاد:
آمارى كه احساس بدبختى مى دهد منتشر نشود

احمدى نژاد گفت: اطالعاتى وجود دارد كه انتشار آن در جامعه 
منتشر مى شود موجب مى شود  ندارد، برخى اطالعات كه  ضرورتى 
نيست.  خوب  اصال  اين  كه  هستند  بدبخت  كنند  احساس  مردم  كه 
رييس دولت از دستگاه هاى دولتى هم خواست با هم هماهنگ باشند 

و تنها يك آمار متحد منتشر كنند.

ابراز نگرانى عضو جامعه روحانيت
از تندروى طلبه هاى طرفدار دولت

ابوالحسن نواب با انتقاد از طلبه هايى كه به مراجع توهين و بى ادبى 
مى كنند، نسبت به فعاليت هاى «طالب تندرو و سوپر انقالبى» امروز 
كه به نظر وى، همان طالب كفن پوش ديروز هستند و امروز طرفدار 

دولت شده اند، ابراز نگرانى كرد.

نماينده سارى:
يارانه هاى واريزى جوابگوى افزايش هزينه ها نيست

درست  اجراى  يارانه ها،  قانون  از  مهمتر  گفت:  يوسف نژاد 
نمى تواند  تنهايى  به  نقدى  يارانه هاى  واريز  آنكه  ضمن  است؛  آن 

جوابگوى بخشى از افزايش هزينه ها باشد.

رتبه 175 ايران در رده بندى آزادى مطبوعات
ايران از نظر آزادى مطبوعات در سال 2010 در ميان 178 كشور، 
و  شمالى  كره  تركمنستان،  ايران،  از  پس  كرد.  كسب  را   175 مقام 
اريتره در قعر جدول آزادى مطبوعات هستند. مطبوعات از مهمترين 

ابزار نظارت بر عملكرد دولت ها در جهان به شمار مى روند.

تجمع دوباره معلمان مقابل مجلس
تعدادى از معلمان خريد خدمتى و ضمن خدمت، ديروز با تجمع 
دوباره در مقابل مجلس نسبت به اقدام آموزش و پرورش در مورد 

اخراج خود تجمع كردند.

نماينده شهركرد:
مردم چهارمحال و بختيارى گرفتار بيكارى هستند

نصراهللا ترابى گفت: بيكارى در استان هايى مثل استان ما كه مردم 
فقيرند باعث مضاعف شدن مشكالت اجتماعى مى شود.

كارشناسان علم اقتصاد، فتنه گر اقتصادى نيستند
قنبرى نماينده مجلس گفت: مجريان طرح هدفمندسازى در اينكه 
دچار  باشد  كشور  اقتصادى  مشكالت  حالل  بتواند  مذكور  قانون 
ترديد شده اند و نگران واكنش مردم در قبال واقعيات هستند و ستاد 

تخريب اصال وجود خارجى نداشته و ندارد.

اخبار كوتاهاخبار كوتاه
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