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آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است. همه با هم برای گسترش آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند.

یادمان باشد که تا یکایک ما، خود را از آلودگی ها و نقایص اخالقی پاک نسازیم، 
قله های  به  بتوانند  انسان ها  همه  آن  در  که  اخالق بنیادی  جامعه  داشتن  انتظار 
شکوفایی انسانی خود برسند، بیهوده است. و یادمان باشد که در این راه، شکست 
اقدامات  از پرونده سازی و سایر  اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس  نیست، 
سرکوبگرانه ضروری است.            میرحسین موسوی، پیام به مناسبت ماه دانشجو

به  آزادی  از  سیاسی:  گروه  خبرنگار   - کلمه 
و  در  از  است.  سهراب  از  پر  خانه  می رسم.  سهراب 
با  که  سهرابی  تا  میز  روی  عکس های  قاب  دیوارها، 
یک زنجیر روی قلب خانم فهیمی مادر سهراب است. 

گردن بندی با زنجیر طال.
»پروین فهیمی« مادر سهراب اعرابی از شهدای پس 
از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با گذشت 
یک سال و 6 ماه از شهادت پسرش شکایتش در مورد 
بی پاسخ  مسووالن   سوی  از  فرزندش  قاتل  معرفی 

مانده، او خواستار معرفی قاتل سهراب است.
او دارد، می گوید:  با  در گفت و گویی که کلمه 
پایمال شود، حتی اگر من را  »نمی گذارم خون پسرم 
بکشند، باالتر از سیاهی رنگی نیست، باالتر از مرگ 

هم چیزی نیست.«
خانم فهیمی تنها شرط گذشتن از خون پسرش را 
مورد  این  در  و  می داند  سیاسی  زندانیان  تمام  آزادی 
می گوید: »اگر همه زندانیان سیاسی را با اعالم برائت 
حداقل  چون  می گذرم،  سهراب  خون  از  کنند  آزاد 
می دانم خون فرزندم باعث آزادی دیگران شده است. 
اما اگر قرار باشد که فرزندم را که کشته اند و زندانیان 
تا  و  نمی گذرم  سهراب  خون  از  باشند  زندان  در  هم 

مشخص نشدن قاتلش ساکت نخواهم بود.«
- خانم فهیمی آخرین بار کی سهراب را دیدید؟

به خوابم آمد. سرش رو روی  پیش.  - چند شب 

سینه من بود. دستم را توی موهاش بردم و... مدت ها 
بود خوابش را ندیده بودم.

- چند وقت از شکایت شما به مسووالن می گذرد؟
- از 25 خرداد 88 که سهراب به خانه نیامد همان 
را گرفتم. هر  فرزندم  بیمارستان ها سراغ  تمام  از  شب 
بیمارستانی که می رفتیم حدود 45 زخمی داشتند که 
پیدا  را  بچه ام  شد.  چه  آن ها  سرانجام  نیست  معلوم 
اعالم  و  رفتم  محل  کالنتری  بعد  روز  صبح  نکردم، 
مفقودی کردم، تمام ادارات، دادگاه ها، پلیس امنیت، 
حرف  کدام  هر  که  گشتم  را  جا  همه  و  دادستانی 
بازجویی  حال  در  می گفت  یکی  می زدند  متفاوتی 
است یا می گفتند اوین است و... این رفت و آمدهای 
 20 روز  بعد  ماه  یک  به  نزدیک  که  داشت  ادامه  ما 
بودم آگاهی گفت  رفته  پیگیری  برای  باز  ماه که  تیر 
که  نامه ای  براساس  حال  این  با  است.  شده  شناسایی 
پزشک قانونی به ما داده تاریخ شهادت 29 خرداد قید 
شده است. 8 روز بعد از آن شکایت کردم که تا االن 

هم جوابی ندادند.
- چه مواردی در شکایت شما قید شده است؟

- باید بگویند اگر فرزند من 25 خرداد شهید شده از 
تاریخ بیست و پنج ام تا 29 خرداد که به پزشک قانونی 
تحویل شده بر او چه گذشته؟ باید به من پاسخ دهند 
آمرین  و  قاتلین  یا  قاتل  بوده؟  فرزندم چه  قتل  انگیزه 
چه کسانی بودند؟ اسلحه به کار رفته چه بوده؟ حتی 

هیچ  امروز  تا  ندادند.  من  به  را  پسرم  وسایل شخصی 
پیگیر است. ندادند. وکیل من همچنان  به من  جوابی 

- کسی از مسئوالن به سراغ شما آمده اند؟
شهادت  از  بعد  استانداری  و  احمر  هالل  از   -
دوا  ما  از  دردی  نمی دانیم  آمدند  آمدند.  سهراب 
کنند یا دردی به دردهایمان اضافه کنند. آن ها که از 
استانداری آمده بودند گفتند از بین رفتن فرزندتان کار 
اغتشاشگران بود. گفتم پس همه مردم ایران اغتشاشگر 
هم  دیگر  فرزند   3 »شما  که  گفتند  هم  بعد  هستند. 
حال  هر  در  کردند.  تهدید  را  ما  نوعی  به  که  دارید« 

مساله ما دادخواهی است.
- اگر شکایت شما برای همیشه بی جواب بماند؟

باید  می کنم.  دادخواهی  بین المللی  مراجع  از   -
تکلیف قاتل فرزندم مشخص شود. مگر آن که شرط 
من را برای آزادی تمام زندانیان سیاسی بپذیرند. البته 
تنها  گذشته  سال  خرداد   25 روز  شهدای  بگویم  باید 
این روز شهید شدند  تعداد زیادی در  نبود  فرزند من 
مسعود  سهرابی،  اشکان  پور،  حسن  چگینی،  محرم 
هیچ  که  دیگر  بسیاری  و  رمضانی  رامین  هاشم زاده، 
را  آن ها  خانواده های  برخی  نمی برند.  ها  آن  از  نامی 
البته هیچ یک  هم تهدید کرده اند که چیزی نگویند. 
از ما خانواده ها از خون فرزندانمان نمی گذریم و اگر 
پیگیر  بین المللی  مراجع  از  نگیریم  جواب  ایران  در 

خواهیم شد.

تعطیلی کالس ها و حضور مأموران امنیتی در 
دانشگاه شهید بهشتی

امنیتی و اطالعاتی در دانشگاه شهید بهشتی  تعداد زیادی نیروی 
دانشگاه  این  شده  ترور  استاد  دانشجوی  سی  تاکنون  و  شده  مستقر 
کالس های  تمامی  گرفته اند.  قرار  بازجویی  تحت  احضار،  از  پس 

دانشگاه های شهید بهشتی نیز تعطیل اعالم شده است.

بازداشت یکی از
اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی

وحید طالیی که در اردیبهشت ماه امسال هم برای حدود دو هفته 
بازداشت شده بود، بار دیگر در منزلش بازداشت شد.

به نظر می رسد دور جدیدی از فشارها بر فعاالن ستادهای انتخاباتی 
میرحسین موسوی به صورت بازداشت یا احضار آغاز شده است.

فیلتر سایت جدید آیت اهلل منتظری
منتظری  العظمی  اهلل  آیت  مرحوم  درگذشت  سالگرد  آستانه  در 
از  خروج  و  فیلترینگ  مشمول  نیز  ایشان  دفتر  وب سایت  دومین 

دسترس کاربران داخل کشور شد.

عدم پذیرش وکالتنامه وکیل سالمندترین زندانی سیاسی
سالمندترین  یزدی  ابراهیم  دکتر  دادگاه  برگزاری  آستانه  در 
زندانی سیاسی در شانزدهم آذرماه، قاضی صلواتی  از پذیرش وکیل 

این پرونده خودداری کرد.

نادران: افزایش اختیارات احمدی نژاد
نظرشخصی آقای جنتی است

به دنبال اختالف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر پیشنهادات کار 
گروه مشترک، الیاس نادران، نماینده تهران گفت: این نظر شخصی 
جنتی است و نظر تفسیری شورای نگهبان در دهه 60 مضبوط است.

دیدار جمعی از دانشجویان با خانواده مجید توکلی
جمعی از اعضای شورای عمومی انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر به همراه فعاالن دانشجویی در آستانه ۱6 آذر با خانواده مجید 

توکلی، دانشجوی دربند این دانشگاه دیدار کردند.

ضرر و زیان هر روز تعطیلی در تهران
3۵0 میلیارد تومان است

دولت،  هیئت  توسط  پایتخت  مکرر  تعطیلی های  اعالم  پی  در 
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: »ضرر و زیان هر روز 

تعطیلی در تهران، حدود 350 میلیارد تومان است.«

مسکن مهر، وعده ای که عملی نشد
طرح مسکن مهر از خرداد ماه ۱386 به مورد اجرا گذاشته شده و 
قرار بود در پایان پاییز امسال ۱40 هزار واحد مسکونی به بهره برداری 
برسد. اما تاخیرها، تحقق این وعده را با اما و اگر جدی مواجه کرده.

اخبار کوتاه

نامه ای  در  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
سرگشاده خطاب به مراجع پیرامون برخورد های 
این  با  اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه های  اخیر 
اجتماعی  سیاسی،  فعاالن  دیگر  و  خانواده ها 

سخن گفتند.
ما  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
همه  از  پس  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
دروغ ها،  تهمت ها،  انواع  براثر  که  رنج هایی 
منافقانه  گفتار  و  رفتار  و  نیرنگ ها  تزویرها، 
طرف  از  عزیزانمان  و  خود  بر  که  تحقیرها  و 
این  طی  کینه توزی  و  خشونت  سردمداران 
یک سال و نیم تحمل کرده ایم، بسیار متأسفیم 
از  اذیت ها  و  ایذاء  این  دایره  می بینیم  که 
آن  از  فراتر  به  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
که  جوانانی  و  زنان  و  مردان  و  شده  کشیده 
وظیفه انسانی و شرعی خود را برای حمایت از 
خانواده های مظلوم حق طلبانی که تنها جرمشان 
نقد مشفقانه و اصالح طلبانه بوده و هست، انجام 
اینک در معرض هجوم و صدمات  می داده اند 

و لطمات جدی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
خود  نامه  در  سیاسی  زندانیان  خانواده 
شیرینی  هنوز  که  علی)ع(  آیا  آورده اند: 
دوستدار  ایرانیان  کام  در  عادالنه اش  حکومت 
از  را  مخالفش  است، حقوق  باقی  علوی  عدل 
بیت المال قطع می کرد و خانواده او را در تنگنا 
مورد  را  آنان  به  انفاق کنندگان  و  می داد  قرار 
بازجویی و مذمت قرار می داد؟ چرا باید امروز 
زندانیان  خانواده های  علوی  حکومت  مدعیان 
هرگونه  و  بگذارند  عسروحرج  در  را  سیاسی 
تلقی  جرم  را  ایشان  به  معنوی  و  مادی  کمک 
قرار  فشار  و  پیگرد  تحت  را  مجرمین  کرده، 
اذعان کنیم که شرفمندی و عزت  باید  دهند؟ 
بسیار  خانواده هایشان  همه  و  ما  عزیزان  نفس 
بیش از آن است که تمنای کمکی از کسی یا 
نهادی داشته باشند اما آیا این سیره حسنه رفع 
گرفتاری های خواهر و برادر دینی و هم نوعانی 
پیکرند، در جایی نقض شده  اعضای یک  که 
به  اسالمی  جمهوری  نظام  امنیتی  نیروهای  که 
تا  می گردند  اخالق  با  و  تقوا  با  خیرین  دنبال 

عقوبتشان کنند؟

دادخواهی خانواده زندانیان از علما
آیا علی)ع( با خانواده 

مخالفانش اینگونه 
برخورد می کرد؟

تاکید مادر داغدار سهراب اعرابی:

از خون سهراب می گذرم اگر
زندانیان سیاسی را آزاد کنند


