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بسیاری از مردم در جریان حقایق مربوط به زندانیان سیاسی نیستند. امروز یک نفر را با کلمه آشنا کنید.

چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور 
بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟

جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی
رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.

از پیام میرحسین موسوی به مناسبت ماه آذر، ماه دانشجو

مهدی کروبی بیانیه ای به مناسبت روز دانشجو 
صادر کرده است. قسمت هایی از این بیانیه را در 

زیر می خوانید:
با  مبارزه  پیشتاز  انقالب  از  پیش  دانشجویان 
در تحوالتی  مهمی  نقش  و  بودند  رژیم طاغوت 
که منجر به انقالب اسالمی شد، ایفا کردند. پس 
آزادی خواهی  پرچم  دانشجویان  نیز  انقالب  از 
پاسداران  بیدار و  را رها نکردند و همواره چشم 
آزادی، استقالل ایران و مدافعان آرمان های اصیل 

انقالب اسالمی بودند.
در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری 
طریق  از  تمامیت خواهان  که  نیز  گذشته  سال 
در  را  کشور  خود  زعم  به  انتخابات،  مهندسی 
مواجه  مردم  جدی  واکنش  با  گرفتند!،  اختیار 
شدند که به اعتراضات گسترده و تشکیل جنبش 
جامعه  و  شد  منجر  ایران  مردم  اعتراضی  بزرگ 
نقش  دیگر  بار  ایران  سرافراز  همیشه  دانشگاهی 
و  انحصارطلبان  مقابل  مقاومت  در  را  برجسته ای 
و  قانونی  حق  بازگرداندن  راه  در  تالش  و  ایثار 

شرعی ملت ایفاء کرد.
آنجا  از  انتخابات،  کردن  مهندسی  عوامل 
مبدا  دانشگاه  می دانند،  درستی  به  خود  که 
افتاده اند  دانش  و  علم  جان  به  است،  تحوالت 
آموختن  از  را  دانشگاهیان  و  دانشجویان  مگر  تا 
که  محترم  اساتید  دارند.  باز  پرسشگری  و 
تهاجم  مورد  نیز  هستند  سرمایه های عظیم کشور 
آنها  از  تعدادی  گرفتند.  قرار  دگماتیست ها  این 
نیز  دیگری  کثیر  جمع  و  افکندند  زندان  به  را 
دولتمردان،  از  پرسشگری  و  انتقاد  دلیل  به  تنها 

از دانشگاه ها اخراج و یا به اجبار بازنشسته شدند.
نزدیک می شویم،  دانشجو  به روز  اکنون که 
دانشجویی  فعاالن  از  زیادی  تعداد  متاسفانه 
برای  و  انتقاد  جرم  به  تنها  و  بی گناهی  عین  در 
اینکه در مقابل قانون شکنی و دروغ ایستاده اند و 
سر  به  دشواری  شرایط  در  کرده اند،  نفی  را  آن 
تبعیدی  زندانی  عده ای  زندانی،  عده ای  می برند. 
مسلم تحصیل محروم شده اند.  از حق  بسیاری  و 
اما دانشجویان همواره نشان داده اند که در شرایط 

دشوار همیشه پایداری و مقاومت ورزیده اند.
خفقان  و  ترس  فضای  که  داده  نشان  تجربه 
هیچگاه  ریا  و  تزویر  دروغ،  ماند.  نخواهد  باقی 
را در صحنه  باید حضور خود  لذا  نیست.  پایدار 
ملت  بدخواهان  چشم  خار  که  چرا  کرد،  حفظ 

ایران، حضور در صحنه است.
ستاره دار کردن دانشجویان که در دولت نهم 
و دهم تداوم و تشدید یافت. فرزندان من بدانید 
غلط  رویۀ  این  و  شماست  مسلم  حق  تحصیل 

پایدار نخواهد ماند. 
عموم  برای  بخشی  آگاهی  نیازمند  ما  امروز 
مردم ایران هستیم. لذا در شرایطی که جامعه ما نیاز 
به روشنگری و آگاهی بخشی هرچه بیشتر و تبیین 
شهروندان  عموم  برای  اصالح طلبانه  راهبردهای 
دارد و همانطور که بنیانگذار فقید آن امام خمینی 
ملت  آگاه سازی  را  دانشگاهیان  وظایف  از  یکی 
می داند، شما جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان 
باید مانند همیشه با توکل به خدا، این مسوولیت را 
به گستره کشور و در جای جای نقاط ایران بسط 

و گسترش دهید.

آزار و اذیت مجید دری،
فعال دانشجویی در زندان بهبهان

این  در  بهبهان،  زندان  از  رسیده  گزارش های  براساس 
از  یکی  حمایت  و  تحریک  با  زندانبانان  از  تعدادی  زندان 
مسووالن زندان )م . آ( سعی در آزار و اذیت مجید دارند و 
افرادی را برای کنترل لحظه به لحظه فعالیت های او در زندان 

اجیر کرده اند.

لیال توسلی، به زندان اوین بازگردانده شد
گذشته  سال  عاشورای  حوادث  عینی  شاعد  توسلی،  لیال 
مورد  در  شهادت  اعالم  دلیل  به  که  ولیعصر  میدان  در 
زیرگرفته شدن یکی از شهروندان معترض توسط خودروی 
به زندان  انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود،  نیروی 

بازگردانده شد.

عمل جراحی عیسی سحرخیز در زندان 
رجایی شهر

عیسی سحر خیز به دنبال خونریزی داخلی روز گذشته در 
بهداری زندان رجایی شهر تحت عمل جراحی قرار گرفت و 

شرایط جسمی وی مساعد گزارش شده است.

بازداشت برادر رییس سابق زندان اوین به 
اتهام توزیع مواد مخدر در زندان

به جرم  اوین،  زندان  سابق  رییس  فرج اهلل صداقت،  برادر 
قاچاق و توزیع مواد مخدر در زندان اوین بازداشت شد. چند 
اوین،  از داخل  براساس گزارش های رسیده  ماه پیش کلمه، 
بند  به  عادی  زندانیان  توسط  مواد مخدر  بود که  فاش کرده 

۳۵۰ اوین راه پیدا می کند.

مادر کوهیار گودرزی:
کجای دنیا، با امنیتی نامیدن زندانی سیاسی، 

او را از حقوق خود محروم می کنند؟
اینجا  جز  دنیا  کجای  گفت:  گودرزی  کوهیار  مادر 
را  او  و  می گذارند  سیاسی  زندانی  روی  امنیتی  کلمه  یک 
خاطر  به  من  فرزند  می کنند؟  محروم  حقوق  طبیعی ترین  از 
اینکه در مقابل آقای الریجانی یک گزارش داده است باید 
از دانشگاه اخراج شود و به جای نشستن سر کالس درس در 

زندان اوین و رجایی شهر روزگار بگذراند.

فعالیت مجدد گروه رسا )راه سبز امید( با 
حضور گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد

تشکیل  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  از  گروه 
گروهی با عنوان رسا )راه سبز امید( ضمن اعالم از سرگیری 
فعالیت های خود، وعده داده اند که از این هفته، هر چهارشنبه 

یک شماره از نشریه خود را در اینترنت منتشر کنند.

گرانی به پیشواز هدفمندی رفت:
ادامه افزایش نرخ تورم در آبان ماه

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
ایران در آبان ماه 1۳89 نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزایش 
یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 12/۵ 
درصد رشد داشته است. بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده 
اعالم کرد که  9/7 درصد  را  امسال  ماه  آبان  به  منتهی  ماهه 
نشان  افزایش  درصد   ۰/۵ مهرماه  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

می دهد.

دولت به جای تعطیل کردن تهران،
بودجه قانونی مترو را بپردازد

عمومی  نقل  و  حمل  به اینکه  اشاره  با  غفوری فرد،  حسن 
گفت:  دارد،  مهمی  بسیار  نقش  شهروندان  جابجایی  در 
گرفته  نظر  در  مترو  توسعه  برای  مجلس  که  بودجه ای  »اگر 
تهران  متروی  پرداخت می شد مشکالت  تهران  به شهرداری 
حاضر  حال  در  که  چرا  می شد،  حل  زیادی  بسیار  حدود  تا 
بسیاری از تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مترو در گمرک به 

دلیل نبود بودجه ترخیص نمی شود.«

چرا حسین کشتی نجات است؟
و  است  حرکت  در  کربال  مقصد  به  حسین)ع(  کاروان 
پیغام های تاریخ  با همۀ زیبائی ها و  از راه می رسد.  باز  محرم 
سازش، آنطوریکه زینب قهرمان، در برابر گزافه گویی و طعنه 
به  ایستاد و زبان  و طنز حاکمان غاصب و ظالم، قدرتمندانه 

خطبه و سخن گشود که »ما َرایُت ااِل َجمیال«!
محرم از راه رسید با همۀ درس های اخالقی و انسانی اش! 
صحنۀ نبرد میان قلم و شمشیر! و عیان شدن ُسستِی منطِق خشونت 
و خونریزی در برابر منطِق سخن و قلم و اخالق و آزادگی!

مگر حسین چه می خواست و چه می گفت؟ جز ُحرمت 
نظر  به  احترام  و  با خودرأیی  مخالفت  بشر؟ جز  نوع  آزادی 
ظلم  از  پرهیز  و  آزادگی  و  دینداری  مردم؟! جز  و خواست 

به بندگان خدا؟
مهربانی؟  و  مدارا  به  دعوت  جز  می خواست  چه  حسین 
جز صداقت و جز اصالح طلبی؟ و مگر حسین)ع( نگفت که 

م. حرکت نکردم ُجز برای اصالح دین َجَدّ
ندای حسین چه بود؟ جز ارزش گذاری به حقوق انسان و 
اهمیت و اعتنا به دعوت مردم، آنجائی که کوفیان داوطلبانه 

دعوتش کردند به رهبری ادارۀ جامعه اسالمی؟
امام معصوم حتی اجبار را از گردن پیروانش به کناری زده 
و حجت را از گردن همراهانش برداشته و از آنان می خواهد 
آنان  از  اختیار  بی آنکه  کنند  انتخاب  را  خود  راه  خود  که 

بِستاند و اجباری بر گردن آنان نَهد!
حسین با چه مخالفت می کرد جز مخالفت با تحمیل عقیده 
و حکمرانی ظالمانه بر مردم!؟ و بر چه تاکید می کرد ُجز بر 

تکریم اخالق و رعایت حقوق انسانی و دین.
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه نجاه. حسین چرا چراغ 
هدایت و کشتی نجات بود؟ چون شمشیر به دست گرفت؟ یا 
چون تالش کرد تا مانع از خون ریزی شود. چون مخالفت با 
حکومت جائر کرد یا چونکه اصرار بر بدست آوردن قدرت 
می کرد؟ یا اینکه هیچ زمان دم از حکومت نزد تا مادامی که 

مردم از او دعوت کردند؟
و نهایت اینکه؛ تا تاریخ، تاریخ است، راه و نام حسین)ع(  
نام  اما،  و  ماند  زنده  هستی  و  بشریت  برای  الگویی  چونان 

دشمنان او و مردم چه؟

احمد خاتمی: هنر مداحان گره زدن
فتنه یزیدی با فتنه 88 است!

اعتبار   ،  88 خرداد   22 خونین  کودتای  که  حالی  در   
با  آنها  و  کرد  ساقط  را  خشونت طلبان  اعتقادی  و  اخالقی 
مشکل مشروعیت مواجه هستند، احمد خاتمی  همچون شیوه 
حامی  مداحان  عوامفریبانه  مکرهای  دامن  به  زیاد دست  ابن 
و مروج خشونت شده است. احمد خاتمی گفته است: گره 
دادن دیروز و امروز هنر بزرگ مداحی است و مداحان باید 

فتنه یزیدی را با فتنه اخیر گره بزنند.

آذر این سال ها سبز است؛ سبز یعنی
صبر و استقامت، مدارا و حق گویی

وحدت(  تحکیم  )ادوار  ایران  آموختگان  دانش  سازمان 
به مناسبت فرارسیدن 1۶ آذر روز دانشجو، با صدور بیانیه ای 
آذر  که:  کرده  تاکید  و  است  برده  نام  دربند  دانشجویان  از 
دوشادوش  سال ها  این  آذر  نیست.  سرخ  دیگر  سال ها  این 
سال ها  این  آذر  است.  شده  آبدیده  و  یافته  رشد  متولیانش 
نموده  سبزینه  را  آگاهی سرتاسر وجودش  و جوانه  سبزشده 
نستوهی و  استقامت،  یعنی تحمل، آگاهی، صبر،  است. سبز 
و  حقیقت جویی  یعنی  حق گویی  یعنی  مدارا،  یعنی  بخشش. 
و  برای هر کس  و شرافتمندانه  نیک  یعنی خواستن روزگار 
همه کس و جنبش دانشجویی امروز حامالن اصلی تمامی این 

مفاهیم واال و زیباست.«

داریوش قنبری:
تک صدایی با ذات دانشگاه در تناقض است

داریوش قنبری در آستانه روز دانشجو، خاطر نشان کرد: 
کسانی که سعی دارند دانشگاه را به سمت تک صدایی سوق 
ذات  با  مسئله  این  اساسا  چون  هستند  اشتباه  در  کامال  دهند 

دانشگاه در تناقض است.

پیام کروبی خطاب به دانشجویان:

روزی همین نزدیکی ها 
کشور از آن شماست

اخبار کوتاه سرمقاله

اخبار کوتاه

دو  استادان  و  دانشجویان  بزرگ  تجمع 
با  تهران،  پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه 
سخنرانی مجید انصاری، الهه کوالیی، محسن 
رهامی و غالمرضا ظریفیان در سالن دانشکده 
قرار  شد.  خواهد  برگزار  تهران  دانشگاه  فنی 

بود سیدمحمد خاتمی در این مراسم در جمع 
مخالفت  با  که  کند،  سخنرانی  دانشجویان 

مسئوالن دانشگاه تهران روبه رو شد.

تجمع بزرگ دانشجویان 
در دانشگاه تهران

دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
واکنش  در  تهران  پزشکی  علوم  و  تهران 
برای  دانشجویی  بسیج  اخیر  تحرکات  به 
تحت  و کروبی  خاتمی  موسوی،  به  اتهام زنی 
عنوان تهیه کیفرخواست، به مسئوالن دانشگاه 

اقدامات معنایی جز  این  تهران هشدار داد که 
زمینه چینی برای برهم زدن نظم دانشگاه ندارد. 
این تشکل بزرگ دانشجویی همچنین تصریح 
کرده که واکنش دانشجویان به چنین اقدامی، 

شدید خواهد بود.

بی حرمتی به موسوی، خاتمی و کروبی، واکنش شدید 
دانشجویان را در پی خواهد داشت


