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نرسیده اند؛  فعلیت  به  هنوز  که  است  ظرفیت هایی  از  پر  ما  اساسی  قانون 
عنوان  به  گویی  که  می کنند  برخورد  گونه ای  به  حقیقت  این  با  گاهی  مسئوالن 
اساسی  قانون  ذخائر  از  بیشتری  استفاده های  همچنان  مخیرند  مستحب  امری 
این  این ظرفیت ها، آن هم تمامی  آنها مکلفند که  نه! هرگز چنین نیست.  ببرند. 
 11 بیانیه  موسوی،  میرحسین  برسانند.             فعلیت  به  را  ظرفیت ها 

حجت االسالم والمسلمین مهدی کروبی در مصاحبه ای به سخنان 
احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران پاسخ داد. رییس 
مجلس سوم و ششم در بخشی از این مصاحبه علما و عقال را به تذکر و 
توصیه به آقای جنتی برای پرهیز از اینگونه اظهار نظرات فراخواند و به 
رییس شورای نگهبان یادآور شد که این رفتارها و گویش ها ثمره اش 

قتل های خودسرانه ای می شود که همگان به خاطر دارند.
آقای جنتی در نماز جمعه »مرخصی دادن به زندانیان سیاسی پس از 
انتخابات را مانند مرخصی دادن به سارقان دانست« و از قوه قضائیه در 
این خصوص گله کرد. جنتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش 

خواستار برخورد شدیدتر این قوه با زندانیان سیاسی شده است
گفت:  جنتی  به  خطاب  اظهارات  این  به  واکنش  در  اما  کروبی 
حاال چه شده که چون حاکمیت از خود ماست باید تشویق کنیم که 
مردم را بکشند ویا زندان کنند مگر امیرالمومنین کسی را که شمشیر 
واگر شهید شدم  نکنید  را شکنجه  او  نکرد که  فرقش زد سفارش  بر 
نزنید حاال یک حادثه ای پیش آمده و عده ای  او  به  بیشتر  یک ضربه 
را گرفته اند. آیا این افرادی را که گرفته اند قاتل امیرالمومنین هستند؟ 
به اسلحه برده اند؟ یک جمعیتی از خود همین نظام آمده اند و  دست 
گفته اند رای ما چه شد؟ آیا جمعی را که دستگیر کرده اید باید با آنان 
ببینیم این افرادی که در  با خشونت رفتار کرد؟ بیایید آمار بگیریم و 
زندانند چه کسانی هستند؟ این افراد مردم همین کشورند. جزو خانواده 
شهدا و یا جبهه ای هستند. دانشجو و استاد هستند. شما به جای اینکه 
به  نمایید، دادگاه ها را توصیه  انسانی و اسالمی  به رفتار  بیایید تشویق 

خشونت می نمایید؟”
انسانی و اسالمی نمایید،  به رفتار  بیایید تشویق  اینکه  شما به جای 
از درون  نمایید؟ آقای جنتی آیا  به خشونت می  دادگاه ها را توصیه 
خانواده این افراد خبر دارید که چه بر آنان می گذردوچه چهره ای 
از روحانیت و اسالم در پیش آنها ترسیم خواهد شد؟ وقتی خانواده 
شهیدش  برادر  همسر  با  که   – مومنی  و  زیدآبادی  زاد،  نوری  محمد 
می  توالت  رادرچاه  سرش  گیری  اعتراف  وبرای  است  کرده  ازدواج 
مانند طبرزدی  را خانواده دو شهید  ها  این حرف  وقتی  یا  و  کردند- 

وعرب سرخی بشنود چه احساسی به آنها دست می دهد؟
روحانیت  این  خدا  به  که  گویم  می  زندانیان  این  خانواده  به  من 
حسین  پسرتان  شما  گذشته  شما  از  زیادی  سن  جنتی  آقای  نیست. 

درزندان بود. می دانید مادر آن فرزند چه احساسی داشته؟
یکی از بزرگان از قول آیت اهلل طاهری نقل می کرد که اختالف 
جنتی با من به خاطر ندادن مالقات از طرف من به فرزند منافقش حسین 
سحر  عیسی  مرعشی،  حسین  خانواده  کن  فکر  شما  جنتی  آقای  بود. 
شهدا  و  جانبازان  خانواده  از  که  داوری  محمد  خزعلی،  مهدی  خیز، 
هستند و نیز نسرین ستوده که بنا به قول همسرش که وی را در دیدار 

جنتی  آقای  کنند؟  می  تحمل  را  هایی  چه سختی  بود،  نشناخته  اخیر 
صحبت های من و شما که روحانی هستیم از دیدگاه مردم به حساب 
شخص گذاشته نمی شود بلکه به حساب روحانیتی که بیش از هزار 
، می گذارند.  از حقوق مردم دفاع کرده است  سال خدمت کرده و 
آقای جنتی این رفتار تو است که افراد سرخورده از نظام این صحبت ها 

را به حساب روحانیت می گذارند.
شما  به  کسانی  چه  می کنید؟  زندگی  فضایی  چه  در  جنتی  آقای 

مشاوره می دهند؟ به تعببیر خودتان سپاه و اطالعات.
همین افراد اتاق فکر ومشاوران شما هستند. اینها که گله می کنند 
می خواهد که احکام این زندانیان نیز زیر نظر سپاه و اطالعات باشد. 
آقای جنتی آیا شما در نماز جمعه از خون آنان که زیر شکنجه کشته 
شدند دفاع کردی و از این شکنجه ها سخنی گفتی؟ آیا شد در نماز 
جمعه بگویی که آقایان اطالعاتی و نیروهای مسلح، سه پزشک تا به 
حال ترور شده اند، ببینید چه کسی آنان را کشته؟ چرا از پزشکان و 
معتمدی  پرونده دکتر  نمی گویید؟  دانشگاه کشته شده سخن  اساتید 
رسید؟  کجا  به  محمدی  مرحوم  دانشگاه  استاد  پرونده  آن  شد؟  چه 
از داخل  ادعا می کنید ما در هوا تروریست را می گیریم و  شما که 
پاکستان عطارزاده را می آوریم! شما ببینید چه هیوالی زشت و پلیدی 
این  با  آنان  و خانواده های  مردم  این  های  بچه  در ذهن  از روحانیت 

سخنان بوجود می آورید!
آقای جنتی تو دبیر شورای نگهبانی که کارش نظارت بر انتخابات 
و قوانین مجلس است! شما را با قوه قضائیه چه کاری است؟ می دانید 
نتیجه این سخنان شما چیست؟ نتیجه اش همان قتل های خودسرانه ای 

است که در گوشه و کنار مملکت اتفاق افتاد.
داشت  در کشور وجود  عادالنه ای  اگر یک دستگاه  آقای جنتی! 
و یک هیات منصفه ای تشکیل می شد آن وقت به شما نشان می دادیم 
که طی این ۲۱ سال شما چه کرده اید و چقدر حقوق مردم را ضایع 

کرده اید؟
آقای جنتی همین رفتارهاست که باعث ضربه زدن به استقالل قوه 
به  بازجوها  باعث می شود  قضائیه می شود. حرف های شماست که 
زندانیان بگویند که قاضی کاره ای نیست و همه کاره ما هستیم! من 
حوزه  مدرسین  جامعه  و  مبارز  روحانیت  جامعه  چرا  کنم  می  تعجب 
علمیه قم به ایشان چیزی نمی گویند؟ همیشه بزرگان ما در این کارها 

پیش قدم بوند اما حاال نمی دانم چرا اینطور نیست؟
آقای جنتی شما به عنوان دبیر و همه کاره شورای نگهبان اقدام به 
تهدید نمایندگان مجلس در برابر حق استیضاح وزرا می نمایید، و قصد 
قطع نمودن بازوهای نظارتی نمایندگان بر دولت و وزرا را دارید؛ آیا 
با این رفتارها چیزی از رسالت مجلس و نمایندگان مردم باقی خواهد 

ماند؟

پرونده جنایات کهریزک، پس از یک سال و نیم، 
هنوز کامل نشده

پرونده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  قضات،  انتظامی  دادستان 
بازداشتگاه  پرونده  در  متهم  دیگر  قاضی  دو  و  تهران  سابق  دادستان 
در  متهم  سه  این  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  گفت:   کهریزک 
دادسرای انتظامی قضات،  حکم به تعلیق آنها داده شد. اطالع رسانی 
غیرشفاف و تناقض آمیز درباره پرونده کهریزک که دست کم چهار 
فقره قتل و چندین جرم دیگر از قبیل شکنجه و... در آن وجود دارد، 
و  سیاسی  متهمان  نیم گذشته  و  سال  در یک  که  است  شرایطی  در 
اساسی  قانون  طبق  بر  عادالنه  محاکمه  حق  از  تنها  نه  مطبوعاتی 
برخوردار نبودند، بلکه پرونده های آنها نیز به سرعت و در اکثر موارد 
صدور  و  محاکمه  و  تحقیق  مراحل  از  قانونی  تشریفات  طی  بدون 

حکم و تجدیدنظرخواهی می گذشت و به اجرا در می آمد.

دیدار رهنورد با خانواده معلم زندانی
زهرا رهنورد، به دیدار خانواده »رسول بداقی« معلم زندانی رفت. 
رسول بداقی از اعضای انجمن صنفی معلمان است که به خاطر 
او  است.  شده  محکوم  حبس  سال  شش  به  صنفی اش  فعالیت های 

هم اکنون در زندان رجایی شهر دوران محکومیتش را می گذراند.
دیدار  این  در  دارد،  کوچک  فرزند  سه  که  بداقی  رسول  همسر 
او گذشته  بر  بازداشت همسرش  مدت  در  که  از سختی هایی گفت 
و اینکه ماموران امنیتی هر روز فضا را برای آنها بسته تر کرده اند، تا 
جایی که همسر معلم وی را از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید 
کردند؛ زندانی که با توجه به فاصله اش از تهران، سختی های بیشتری 

را نیز به خانواده این معلم زندانی تحمیل کرده است.

رتبه اینترنت ایران 144 از 1۵2
رتبه ایران به لحاظ سرعت اینترنت خانگی، در بین ۱۵۲ کشور، 
پس از کشورهایی همچون ونزوئال، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه 

و جزایر ترک و کایکاس، در جایگاه ۱۴۴ قرار گرفته است.

بی خبری از رئیس دفتر میر حسین موسوی؛ 
ممنوع المالقاتی پس از دو ماه

دو ماه از بازداشت حمید محسنی، رییس دفتر میر حسین موسوی 
می گذرد اما تاکنون خانواده وی موفق به دیدار با او نشده اند. همچنین 

از وضعیت وی هیچ اطالع دقیقی در دست نیست.

بخشنامه به  مساجد برای تبیین »فتنه 88«
در بخشنامه اخیر که به مساجد ابالغ شده، تأکید شده است که 
سخنران های ویژه ماه محرم برای عزاداران ابعاد فتنه ۸۸ را تبیین کرده 

و در خصوص جنگ نرم دشمن مردم را آگاه کنند.

وزارت بازرگانی: گوشت گران نشده، تغییر قیمت داده!
 معاون وزیر بازرگانی در توضیح دلیل افزایش قیمت مرغ به باالی 
سه هزار تومان گفت: این افزایش را گرانی نمی دانم چون بحث تغییر 
قیمت این کاال مطرح است و نوسان قیمت به تناسب شرایط و میزان 

عرضه و تقاضا صورت می گیرد.

اخبارکوتاه

مهدی کروبی خطاب به جنتی:

آقای جنتی! قتل های خودسرانه
نتیجۀ اظهارات شماست

به  که  است  هفته ای  چند  تحصیل  از  محروم  دانشجوی  دری،  مجید 
خانواده اش  زندگی  محل  از  که  زندانی  است.  شده  تبعید  بهبهان  زندان 
هزار کیلومتر فاصله دارد. مجید اکنون در میان زندانیان عادی و در شرایط 
نامناسب بهداشتی دوران حبس اش را می گذراند. اما این بار فقط  بسیار 
مجید نیست که تنبیه می شود بلکه پدر و مادر رنجدیده او هم مجازات 
جان  به  را  راه  کیلومتر  هزار  طی  رنج  باید  هفته  هر  آنها  حاال  می شوند. 
بخرند تا بتوانند چند دقیقه ای پسرشان را ببینند  همه این سختی ها موجب 
بیندیشند و برای آنکه  شده که خانواده مجید هم به تبعید خود خواسته 
نزدیک فرزندشان باشند به مهاجرت به بهبهان یا شهری نزدیک آن فکر 

کنند.
مادر این دانشجوی زندانی  می گوید:  مجید را پس از نزدیک به ۱۶ 
ماهی که در زندان اوین زندانی بود به زندان بهبهان فرستادند. در حالی 
مساعد  مسلما  وضعیتش  است.  نداشته  مرخصی  هم  روز  یک  حتی  که 
که  فهمیدیم  هم  اخیرا  خونی.  کم  هم  و  دارد  میگرن  هم  چون  نیست. 
دنده اش توی زندان شکسته و چون می خواسته ما نگران نشویم تاکنون 
حرفی نزده است. حاال هم به زندان دور افتاده ای تبعید شده که شرایطش 
اسفبار است. مجید همیشه روحیه اش را حفظ می کند و شکایتی نمی کند، 
اما شما تصور کنید چقدر شرایط بد است که بچه ام دائم می گوید اینجا 

شرایط فاجعه بار است.
دیگر  نداریم.  فریادرسی  هیچ  از خدا  غیر  می کند:  تاکید  دری  مادر 
نمی دانیم از این همه ظلم به کجا پناه ببریم. فرزندمان را تبعید کرده اند و 

حاال حتی حاضر نیستند حرفمان را بشنوند.

مادر یک  دانشجوی زندانی:
از این همه ظلم به کجا پناه ببریم؟


