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

حاکمیت  با  پیروزی  کسب  جهت  در  مستبدین 
ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و 
همه فرعونیان بهره بردند. قرار دادن مردم در مقابل 

هم و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت...
میرحسین موسوی، پیام به مناسبت ماه دانشجو 

از  جلوگیری  جای  به  احمدی نژاد  دولت   
آلودگی هوا  تنها به دنبال ماجراجویی و طرح های 

دور از واقعیت و فریب افکار عمومی است.
مجلس  نمایندگان  از  تن  دو  راستا  همین  در 
دولت  که  غیراستانداردی  بنزین  که  کردند  فاش 
احمدی نژاد برای مصرف تبلیغاتی و مقابله ادعایی 
عالوه  کرده،  تولید  کشور  داخل  در  تحریم  با 
هوای  آلودگی  اصلی  عامل  بودن،  سرطان زا  بر 
تهران هم هست. هر چند که  دولت با تولید بنزین 
در  و  کرده  آلوده  را  تهران  هوای  غیراستاندارد، 
عین حال دنبال طرح های تخیلی همچون ایجاد باد 
مصنوعی در تهران با چند دستگاه جت فن، و پاشیدن 
است! آب پاش  هواپیمای  با  تهران  آسمان  بر  آب 

برای  ساعت  یك  زمان  زدن  تخمین  با  البته 
بارگیری، پرواز و فرود هواپیما، چندین هفته و ماه 
و سال طول خواهد کشید تا آلودگی هوای تهران 
و  ناپایدار  جو  پیش بینی  به  توجه  با  که  گردد  رفع 
و  سایت ها  پیش بینی  به  مستند  باران  بارش  احتمال 
اقدام  به  دیگر  گویا  هواشناسی،  بین المللی  مراکز 

اورژانسی کمیته اضطرار تهران آن هم پس از 20 
روز آلودگی هوای تهران نیازی نباشد و خود آب 
و هوا به کمك شهروندان تهرانی و دیگر شهرهای 

کشور بیاید.
نقش  به  صراحت  به  حالی  در  نماینده  دو  این 
طور  به  و  احمدی نژاد  دولت  غلط  سیاست های 
در  داخل  تولید  غیراستاندارد  بنزین  مشخص، 
مسئوالن  که  می کنند  اشاره  تهران  هوای  آلودگی 
کاهش  برای  عجیب  طرح های  دنبال  به  دولتی 
آلودگی هوای تهران هستند؛ طرح هایی که به زعم 

کارشناسان، تخیلی و غیرعلمی به نظر می رسند.
مقامات دولتی یکشنبه شب در جلسه اضطراری 
دو  دادند،  تشکیل  هوا  آلودگی  موضوع  برای  که 
طرح را مطرح و اعالم کردند: استقرار چند دستگاه 
و  تهران،  در  مصنوعی  باد  ایجاد  برای  فن  جت 
پاشیدن آب بر آسمان تهران با هواپیمای آب پاش!

زیست  محیط   دانشکده  رئیس  عباسپور  مجید 
را  طرح ها  این  تهران،  تحقیقات  علوم  دانشگاه 
و  کرد  توصیف  غیرعلمی  و  تخیلی  جنبه  دارای 

بتواند هوای  باد مصنوعی همه  ایجاد  »برای  گفت: 
شهری مانند تهران را جا به جا کند به چنان قدرت 

عظیمی نیاز است، که عماًل اجرایی نیست.«.
یوسف رشیدی مدیرکل شرکت کنترل کیفیت 
طرحی  چنین  که  »کسی  گفت:  نیز  تهران  هوای 
مکانیك  و  جرم  انتقال  از  چیزی  داده  پیشنهاد  را 

سیاالت نمی داند.«
این در حالی است که شاعری قائم مقام سازمان 
آماده باش  از  کشور،  زیست  محیط  حفاظت 
پنج  آبگیری  و  مرغی  قلعه  پادگان  در  هلیکوپترها 
هلیکوپتر برای پاشیدن آب بر مناطق به شدت آلوده 

تهران خبر داده است!
اما شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
جواب  راهکارها  »این  اینکه  بیان  با  هم  مجلس، 
ندانسته  کارگشا  را  دولت  طرح های  نمی دهد«، 
مصنوعی  باران  مثل  راهکاری  »البته  می افزاید: 
می تواند موثر باشد، در یك نوبت هم اجرا شد ولی 
متاسفانه باران مصنوعی سر از ارمنستان درآورد و 

یك نوبت هم در کویر باریدن گرفت.«!

دفاع  رزمنده  و  جهادگر  نوری زاد  محمد 
رهبری  به  مشفقانه  نامه  چند  خاطر  به  مقدس 
تحمل  کنون  تا  را  زندان  و  انفرادی  ماه  چند 
مستندساز  ملکی همسر  فاطمه  است. خانم  کرده 
که  آنها  همه  به  خطاب  نامه ای  بشاگرد  روستای 
اکنون قدرت در دستشان است نوشت.  وی در 

بخشی از این نامه آورده است:
از روزهای نخستین انقالب تا کنون شرایط و 
حوادثی پیش آمد که افراد شایسته به مرور غربال 
خود  آرمان های  از  روز  به  روز  جامعه  و  شدند 
ما  پیروزی  رمز  فاصله گرفت. وحدت کلمه که 
بود کم کم جای خود را به تکثر کلمه داد. و هنر 
ما اینگونه نمایان شد که هر روز دوستان انقالب 
به  کردیم.  بدل  بی تفاوتان  به  یا  و  دشمنان  به  را 
جای اینکه مانند اعضای یك خانواده، به درد هم 

برسیم و مشکالت را از سر راه برداریم، هر روز به انگی 
از خود  این خانواده را  پیوستۀ  به هم  تازه  اغلب اعضای 
تاراندیم. گر چه این خانواده فرزندان ناخلف هم داشت، 
االرض،  فی  مفسد  عناوین  از  توانستیم  تا جایی که  ولی 
و  بردیم  بهره  و...  بیگانه پرست  مزدور،  منافق،  جاسوس، 
اغلب فرزندان این مرز و بوم را از تر و خشك با نام های 
طعم  تازه  که  خانواده ای  کردیم.  نامگذاری  ناشایست 
و آرزو داشت کامش  بود  را چشیده  خوش یکی شدن 
سلیقگی ها  کج  همین  با  کم کم  بماند،  شیرین  همچنان 

ذائقه اش تلخ شد...
ولی چاره چه بود؛ ما هم چشم داشتیم و هم گوش، 
باید صحنه هایی را می دیدیم که وارثان انقالب را شایستۀ 
دیدن ها  جور  این  به  کم کم  متاسفانه،  نمی دانستیم.  آن 
عادت کرده بودیم، تا رسیدیم به صحنۀ انتخابات اخیر که 
دیگر سنگ تمام ماجراهای گذشته بود. پراکنده کاران 
عناوین  دوباره  و  دادند  هم  دست  به  دست  ناآرامان  و 
خودپسند را به گونه ای به فرزندان این سرزمین که حاال، 
انقالبیون  انقالب، بلکه فرزندان  نه فرزند  اکثرشان دیگر 
بودند، نسبت دادند. معترضین، روزی اغتشاشگر و روزی 

دیگر عامل بیگانه، فتنه گر اغتشاشگر و... نامیده شدند.
جز  علتی  پراکندگی  و  جدایی  این همه  برای  من، 
نبود تدبیر نمی یابم. تدبیری که اگر بود  خدافراموشی و 

می توانست گره گشای اکثر حوادث بعد از انتخابات باشد...
ما  بر  بسیاری  مصائب  انتخابات،  ماجرای  از  بعد 
ما  همۀ  می رود.  و  رفته  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
می دانیم که گرچه به ظاهر همسران ما در دستان شما اسیر 
و زندانی اند، ولی خوب است بدانید که اسیر و زندانی هم 
برای خود آدابی و ترتیبی و قانونی دارد. من کم و بیش 
هستم؛  خبر  با  ایشان  خانواده های  و  زندانیان  وضعیت  از 
و  گله مند  بی عدالتی  و  بی قانونی  از  همه  استثناء،  بدون 

دردمندند...
نمی دانم چرا در برابر این بی عدالتی ها کسی پاسخگو 
باید سراغ چه کسی برویم.  نیست، و نمی دانم که دیگر 
به ناچار مخاطب خود را فقط کسانی قرار می دهم  پس 

که اکنون قدرت در دستشان است. به آنان می گویم:
ای کسانی که اکنون قدرت در دستانتان است، یداهلل 

فوق ایدیهم
همۀ  که  هست  قدرتمند  خدایی  که  بدانید  و  بدانیم 
الیه  انا  و  هلل  انا  می گردیم.  باز  او  سوی  به  و  اوییم  از  ما 

راجعون.
نجات  و  است  خداوند  واقعی  کنندۀ  تنبیه  که  بدانیم 
بخش همۀ ما هم هموست. پس خود را به ننگ ناراستی ها 
ما  ظلم  کوچکترین  بدانیم  و  نکنیم  آلوده  نادرستی ها  و 
به خودمان بازمی گردد. بترسیم از آن روز مبادا و نفرین 

بندگان خوب خدا...

خاتمی: باید تالش کرد و از هزینه ها نهراسید
سید محمد خاتمی در پیامی به همایش دانشجویی »امید، 
باید  کرد:  تاکید  دانشجویان  به  خطاب  اعتراض«  رساترین 
امیدوار بود، باید تالش کرد و از دادن هزینه ها نهراسید و البته 
همواره روشی که عرضه شده است و روشی که دانشجویان ما 
به آن پایبند هستند و اصالحات ما به آن پایبند است، پیروی از 
روش های مدنی و پرهیز از خشونت و نفی خشونت از طرف 
هرکس که می خواهد باشد. ریییس جمهور سابق کشورمان 
متاسفانه کم و بیش شاهد  امروز  همچنین گفت: فضایی که 
و  اساتید  از  بسیاری  روی  که  فشارهایی  و  نیست  که  هستیم 

دانشجویان می آید، درخور و در شان دانشگاه نیست.

ایستادگی مرجعیت در برابر
بدعتی تحت عنوان مداحی سیاسی

دولت   سرسخت  حامیان  از  خاتمی  احمد  که  حالی  در   
دادن  ربط  و  محرم  از  جناحی  و  ابزاری  استفاده  خواستار 
انتقادات سیاسی از حاکمیت فعلی به »فتنه یزید« شده است،  
که  است  شده  آن  خواستار  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت اهلل 
ایام  در  سیاسی  و  جناحی  مسائل  طرح  از  مداحان  و  خطبا 
به جای حلقه وحدت،  را  مراسم ها  این  و  بپرهیزند  عزاداری 

به وسیله شکاف و اختالف تبدیل نکنند.

حمله نیروهای امنیتی به تحریریه روزنامه شرق
نیروهای امنیتی شب گذشته و در راستای اعمال سیاست 
تحریریه   به  احمدی نژاد  دولت  مطلق  به  نزدیك  آزادی 
روزنامه شرق حمله کردند. آنها ضمن ضرب و شتم  تعدادی 
را  شرق  روزنامه  اعضای  از  تن  چهار  تحریریه   اعضای  از 
کیوان  تحریریه،  دبیر  غالمی،  احمد  کردند.  بازداشت  نیز 
دبیر  روستایی،  فرزانه  و  سیاسی  سرویس  دبیر  مهرگان، 
سرویس بین الملل  و خدابخش، سرمایه گذار این روزنامه از 

بازداشت شده های دیشب هستند.

ما همه لیال توسلی هستیم
شاهد  توسلی،  لیال  بازگشت  پی  در  رهنورد،  زهرا 
عاشورای تهران  به زندان یادداشتی در این باره نوشته و تاکید 
کرده که »همه لیال توسلی هستیم و شهادت می دهیم که شما 
از  را  جوانانی  را،  مردمانی  عاشورا  روز  در  بی مقدار  ظالمان 
خیل عظیم عزاداران، یا حسین گو زیر ماشین له کردید و به 

شهادت رساندید.«
لیال توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال گذشته در 
به دلیل اعالم شهادت در مورد زیرگرفته  میدان ولیعصر که 
از شهروندان معترض )شهرام فرجی زاده( توسط  شدن یکی 
خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود، 

به زندان بازگردانده شد.

حقوق بیشتر کارگران کارخانه های ساوجبالغ 
عقب افتاده است

بیشتر  می گوید:  ساوجبالغ  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
کارگران این منطقه به دلیل آنچه که کمبود نقدینگی عنوان 
می شود با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا مواجه هستند.

نماینده زاهدان: آمارهای دولت اشتباه است، 
نرخ بیکاری حداقل 3۰ درصد است

در  بیکاری  نرخ  می گوید:  شهریاری  حسینعلی 
سیستان وبلوچستان حداقل ۳0 درصد است و آمارهای اعالم 
به  استان  در  را  بسیاری  مشکالت  بیکاری  است.  اشتباه  شده 
استان  در  اشتغال  ایجاد  در  باید  و دولت  است  وجود آورده 

مشارکت کند.

پیشرفت کار در برخی پروژه های پارس جنوبی،
به جای ۲۵ درصد، نیم درصد بوده

تا  متاسفانه  کرد:  اعالم  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
می گذرد  پارس  پروژه های  برخی  آغاز  از  ماه   ۹ آذر،  پایان 
اما  است،  شده  پرداخت  منظم  صورت  به  نیز  مالی  هزینه  و 
پیشرفت کار در برخی پروژه ها متاسفانه تنها نیم درصد بوده 

است، درحالی که باید این میزان پیشرفت 2۵ درصد می بود.

آقای احمد خاتمی!
دست از سر کربال 

بردارید
جمعه  امام  خاتمی،  احمد  آقای 
موقت تهران، گفته که »گره زدن دیروز 
و  است  مداحی  بزرگ  هنر  امروز  و 
 ۸۸ سال  فتنه  با  را  یزیدی  فتنه  مداحان 

گره بزنند.«
قرار  تاریخی همیشه که  شبیه سازی 
ریسك  بدهد.  دلبخواه  جواب  نیست 
بخواهد  مخاطب  شاید  است؛  بزرگی 
ممکن  وقت  آن  بکند،  خاصی  تامل 
را درست  یزیدی  است جای حسینی و 
زر  ابزار  بخواهد  شاید  ندهد!  تشخیص 
سال  مظلومیت  بهانه  و  تزویر  و  زور  و 
منازعه  یك  هجری  یك  و  شصت 
و  شرایط  با  کند  مقایسه  را  پُرخون 
دعوا؛  امروز طرفین یك  توانمندی های 
دعوایی سر سالمت یك انتخابات و چه 
»فتنه  یك  می گویند  که  چنان  آن  بسا 
پیچیده«… به ریسکش نمی ارزد کربال 
ماجرای هر چقدر هم  بیاورند داخل  را 
شهیدانش  ساالر  که  کربالیی  پیچیده؛ 
کربالِی  در  کرد.  فریاد  را  »آزادگی« 
لبانی  با  می شود  کشته  مظلوم  تاریخ، 
از تن اش  یارانی کم شمار. سر  با  تشنه؛ 
جدا می کنند. دعوت کنندگانش پا پس 
خاندانش  جان.  و  نان  غم  از  می کشند 
تهمت  و  توهین  می برند.  اسارت  به  را 
تخت  از  ظالم  می کنند…  نثارشان 
پایین نمی آید ولی از زینِب داغدار هم 
سر  از  دست  لطفا  ندارد…  خالصی 
کربال  نمی بینید.  خیر  بردارید؛  کربال 

پاک می ماند؛ ایمان داریم به این.
* * *

در بازار شام هنگامی که اسیران اهل 
بیت را بر در مسجد جامع دمشق به پای 
امام  به  خطاب  پیرمردی  بودند،  داشته 
»سپاس  کرد:  عرض  علیه السالم  سجاد 
خدایی را که شما را کشت و عوامل فتنه 
تاریخ  )بررسی  کرد«…  قطع  ریشه  از  را 

عاشورا، ص ۱۴۴ - ۱۴۵(
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ایکسانیکهاکنونقدرتدردستانتان
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اخبار کوتاه سرمقاله


