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در روزنامه کلمه  مطالبی را می خوانید که روزنامه های دیگر مجبور به سانسور آنها شده اند. در نشر آگاهی کمک کنیم. آگاهی تنها سالح ماست.

اگر اصالح طلبان جايگاهي در ميان مردم ندارند چرا تمهيداتي فراهم نمي كنيد تا آنها در معرض 
راي مردم قرار بگيرند؟ نمي شود به جز يك سليقه براي همه سليقه ها انواع محدوديت ها را 
ايجاد و انواع اتهامات را رديف كرد و بعد گفت آزادي و مردم ساالري وجود دارد. نمي شود 
كساني را كه در جبهه ها بودند، هشت سال از انقالب و مردم دفاع كردند و در كنار امام 
خدمات شايسته اي به نظام داشته اند را به اتهام دروغ ضديت با نظام حبس يا حذف كرد.
سید محمد خاتمی

پس از آنکه وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد 
در  اتهام زنی  به  اقدام  امور  متولیان  سایر  همپای 
انقالب  فرزندان  و  یاران  علیه  رسمی  تریبون های 
شهید  فرزند  سمت  به  را  تهمت  تیر  اینبار  و  نمود 
بهشتی نشانه رفت این استاد دانشگاه توضیحاتی را 

دراین راستا خطاب به مردم ارایه کرد. 
وزیر اطالعات هفته گذشته مدعی 
شده بود از منزل علیرضا بهشتی »جزوه 
بسیار تکان دهنده ای  با طرح براندازی 
دین! و با ادبیات حزب توده« به دست 
آمده است، که سران فتنه در این طرح 
قصد داشتند از حوزه های علمیه، مراجع 
ابزار  عنوان  به  علمی  شخصیت های  و 
برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند.«

در  بهشتی  حسینی  علیرضا  سید 
که  رسانه هایی  همه  که  جوابیه ای 
کردند  منتشر  را  مصلحی  ادعاهای 
احتمال  این  نمودند  سانسور  را  آن 
مقام  اشارة  شاید  که  کرده  مطرح  را 
که  باشد  جزوه ای  به  مذکور  امنیتی 
وی  خود  جمله  از  و  افراد  از  گروهی 
تحت  تعاون  و  توحید  جمعیت  در 
مسلمانی«  زیست  »الگوی  عنوان 

و  اطالع  ۱۳۸7 جهت  سال  در  و  بودند  کرده  تهیه 
جمله  از  مختلف،  صاحبنظران  به  ابتدا  نظرخواهی 
مراجع عظام، مدرسین حوزة علمیه، اساتید دانشگاه 
و سیاستمداران ارسال شد و در زمستان   همان سال 
ارایه و تشریح شد. متن مذکور حاصل  در نشستی 
تهیه کنندگان  نظری  اندیشه ورزی ها و دغدغه های 

نقد  از آن و هدف آن،  آن در طی سال های پیش 
مشفقانة کارنامة سی سالة انقالب بود.

بازنگری  چنین  انجام  انگیزة  داده  ادامه  بهشتی 
به  که  مسئولیتی  احساس  جز  نبود  چیزی  گذشته 
به راه طی شده و دستاورد ها  عنوان مسلمان نسبت 
دستور  آن  به  عمل  و  داشتیم  آن  کاستی های  یا 

و  تحاسبوا«  ان  قبل  »حاسبوا  که  دینی  پیشوایان 
مسلمانی  زیست  الگوی  نظریة  ارایة  آن،  محصول 

برپایة عقالنیت جمعی توحیدی بود. 
دست  این  از  فکری  تالش های  چگونه  حال 
می تواند در جهت مقابله با نظام جمهوری اسالمی یا 
به تعبیر مقام مذکور، »براندازی دین«! فهمیده شود، 

پرسشی است که همچنان برایم بی پاسخ مانده است. 
اعتقاد ندارم که دین را بشود براندازی کرد، هرچند 
انجام  دین  نام  به  که  دین  با  بی تناسب  رفتارهای 
می شود، چنانچه به گواهی تاریخ دینداری در اروپا 
و نیز در میان مسلمانان اتفاق افتاده، می تواند باعث 
از  ضددین تر  چیز  چه  و  شود.  دین  از  رویگردانی 
اتخاذ اعمال و روش هایی که با اخالق، 
که پیامبر این دین هدف از بعثت خود 
را ارتقای آن در جامعه اعالم می کند، 

در مغایرت و مخالفت آشکار است.
سیل  است  آورده  یاد  بهشتی  دکتر 
در  روز ها  این  که  ناسزایی  و  تهمت 
به  نیمه رسمی  و  رسمی  رسانه های 
سمت بزرگان و پیشگامان این انقالب 
مرا  شده،  روانه  امام  دیرینة  یاران  و 
پیروزی  از  پس  نخست  ماه های  بیاد 
راستین  یاران  که  ماه هایی  می اندازد. 
امام از خشونت ورزی تبری می جستند 
منتقد  تنها  نه  که  کسانی  با  عالمانه  و 
بودند  حاکم  دین  مخالف  بلکه  نظام، 
به  میز  یک  سر  بر  ملی  رسانة  در 
گفتگوی مستدل می نشستند. و پرسشی 
که این روز ها بیشتر از پیش ذهنم را به 
خود مشغول داشته این است که خون چند مظلوم 
و  تا خشونت طلبی  شود  ریخته  زمین  بر  باید  دیگر 
رخت  همیشه  برای  سرزمین  این  از  زورمداری 

بربندد؟
حسینی  علیرضا  سید  دکتر  پاسخ  کامل  متن 

بهشتی را  در کلمه بخوانید.

غالمعلی رجایی پژوهشگر و از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس و مسئول تبلیغات قرارگاه خاتم االنبیا در 
به کسانی  یادداشتی ضمن هشدار  در  دوران جنگ 
که این روز ها و ماه ها دانسته یا ندانسته بر طبل کینه 
و تفرقه و تهمت و جهل می کوبند و لحظه به لحظه 
دایره خودی های نظام را تنگ تر و تنگ تر می کنند و 
مسوالن روزگار نه چندان دور نظام را خائن و وابسته 

و... می نامند از آن ها پرسیده است: 
چه شده است که در سی سال گذشته - بجز دو 
بدون  و  خامنه ای  اهلل  آیت  جمهوری  ریاست  دوره 
در نظر گرفتن دوره مرحوم مهندس بازرگان و بنی 
صدر - همه کسانی که در گذشته ای نه چندان دور 
در  امام  نظر  و  مردم  رای  با  نظام  مناصب  عالیترین 
دست آن ها بود اکنون جزء »سران فتنه« و »براندازان 
نظام« و »وابستگان به بیگانه« و »مخالفان نظریه مترقی 
در  خمینی  ماندگار  میراث های  از  که  فقیه  والیت 

زمان ماست« شده اند؟ 
و  کینه  اوج  در  ما  از  بعضی  که  است  شده  چه 
نادانی خود اینقدر بیگانگان را فعال ما یشاء در امور 
در  آفرین  نقش  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

جذب مسوالن عالی رتبه گذشته نظام می دانیم؟! 
 وی در ادامه با ذکر سوابق انقالبی شخصیت هایی 
چون میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی، هاشمی 
که  است  پرسیده  و...  کروبی  مهدی  رفسنجانی، 
تهمت های  با  کدام  )هر  این ها  که  شد  چگونه 
دنبال  به  و  فتنه  سران  از  و  سیا  به  وابسته  متفاوت( 
براندازی نظام و عامل موساد و مخالف نظریه والیت 

فقیه و... از آب در آمدند؟
 این مورخ تاریخ انقالب ادامه داده است چه شد 
آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیرکننده  دانشجویان  که 

دوم  انقالب  را  کار  این  اقدامشان  تایید  در  امام  که 
ایران و بزرگ تر از انقالب اول نامید، تحریک شده 

عوامل شوروی معرفی می شوند؟! 
دینی  حوزه های  افتخار  و  حوزه  عالیقدر  مرجع 
که  شرایطی  با  آملی  جوادی  آیت اهلل  جهان،  شیعی 
مشتی تندرو برایش پیش آوردند با مصلحت دانستن 
مانند  موقت جمعه،  امامت  معنوی  منصب  از  استعفا 
هاشمی از اقامه نماز جمعه در قم بازمانده است. ناطق 

نوری خانه نشین شده است.
سید حسن خمینی، یا به قول فتنه شناسان خبره این 
روز ها! مصطفوی! حامی فتنه گران شده و از خط و 
راه پدر بزرگ خود، دور شده و باید دوباره به خط 

امام برگردد!
رجایی در پایان تذکر داده است آیا این نمونه ها 
نباید ما را در نادرستی راهی که رفته و می رویم اگر 
نگویم مطمئن که به تردیدی جدی وا دارد؟ نباید به 
ما بفهماند که تنها خود را نبینیم و تنها به حال توجه 
ما دوخته  به  آینده  نگاه هایی که در  نگران  و  نکنیم 

خواهد شد باشیم؟
نباید ما را متوجه این مساله کند که آینده سریعا 
بعضی  عملکرد  اکنون  که  همانگونه  و  می رسد  فرا 
آن  به  وخشم  نفرت  با  و   ماست  برابر  در  پیشینیان 
ما  عملکرد  به  هم  دیگران  نا کرده  خدای  می نگریم 
مخالفت ها  انتقاد ها وحتی  تنگ بینی های خود  با  که 
را  عزیز  و  انقالب شریف  این  قدر  و  برنمی تابیم  را 
را  ما  و  نگریست  خواهند  چشم  همین  با  نمی دانیم 

لعنت خواهند کرد؟
در  را  رجایی  غالمعلی  یادداشت  کامل   متن 

وبالگ شخصی وی یا در سایت کلمه بخوانید.

دردنامه ای برای آقای دادستان:
با کابل شکنجه ام کردند و

گفتند اعتراف دروغ کن
نتیجه  به  معترض  شهروندان  از  عرشی  غالمحسین 
انتخابات که از یک سال پیش در زندان به سر می برد، طی 
به  اجبار  برای  بازجو ها  نوشت:  تهران  دادستان  به  نامه ای 
اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، 
به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن 
پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضه های مرا به 
شدت فشار می داده و به آن ها ضربه می زدند به گونه ای 
جواب  و  می رفت  هوا  به  ضعف  و  درد  از  من  فریاد  که 

التماس و استغاثه های من تنها فحش های ناموسی بود.

تکذیب ادعای احمدی نژاد: بدهی دولت به 
بانک ها افزایش یافته است

خود  اظهارات  در  که  نژاد  احمدی  ادعای  برخالف 
بارها بر کاهش شدید بدهی دولت به بانکها تاکید کرده 
از   این بدهی  بانک مرکزی نشان می دهد  است، گزارش 
عجیب   رقم  به  شدید،  افزایشی  با  ریال،  میلیارد  هزار   ۵۶

۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

۲۰۰ روز سکوت آماری درباره نرخ بیکاری
ایران گزارش  با گذشت حدود ۲۰۰ روز مرکز آمار 
این در  است.  نکرده  ارائه  بازار کار  از وضعیت  جدیدی 
حالی است که طبق روال سالهای اخیر این مرکز هر ۳ ماه 
یکبار نسبت به اعالم جزئیات نوسانات نرخ بیکاری کشور 

اقدام کرده است.

معاون دوشغله بقایی
۲ پست دیگر هم گرفت

 بقایی رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونش علیرضا 
عامری را به عنوان دبیر کمیته ی طبیعت گردی و نیز رییس 
شورای آموزشی گردشگری منصوب کرد. عامری عالوه 
گردشگری  معاونت  حاضر  حال  در  پست،  دو  این  بر 
نیز  را  کشور  سفرهای  تسهیالت  ستاد  ریاست  و  سازمان 

عهده دار است.

شرکت صنایع پتو تعطیل شد
نیز به جمع واحدهای تعطیل  شرکت صنایع پتوی قم 
به  متعلق  که  تولیدی  واحد  این  پیوست.  استان  این  شده 
فعالیت  سابقه  سال   ۳۰ از  پیش  بود،  خصوصی  بخش 

داشت.

کالهبرداری میلیاردی در نهادهای دولتی
مفاسد  پرونده های  از  منتشره  گزارش  آخرین  در 
در  میلیاردی  ده  چند  کالهبرداری های  به  اقتصادی، 
وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی اشاره شده 
درشت های  دانه  که  است  حالی  در  گزارش  این  است. 
کماکان  فراقانونی  حمایت های  با  دولت،  عضو  و  وابسته 

از تحقیق و پاسخگویی مصون اند.

فضای فوق امنیتی در بند 35۰ اوین
با استقرار نیروهای وزارت اطالعات در بند ۳۵۰، بند 
شده  امنیتی  فوق  بند  این  فضای  اوین،  سیاسی  زندانیان 
است. این ماموران با استفاده از دوربین های مدار بسته ای 
که در سراسر محوطه این بند نصب شده است به صورت 

مداوم رفتار و گفتار زندانیان را زیر نظر دارند.

تعطیلی یک کارخانه در گچساران و معضل 
بیکاری در این شهر نفت خیز

تعطیلی  اعالم  ضمن  مجلس  در  گچساران  نماینده 
کارخانه ماشین سازی این شهر در مورد وضع بیکاری در 
گچساران گفت: روزانه ۴۰ ،۵۰ نفر در این زمینه با دفترش 
تماس می گیرند. وی تعداد بیکاران این شهر نفت خیز را 

طبق آمار ۱۳ هزار نفر اعالم کرد.

حمالت و جمالت بخشنامه ای
ده  این  در  اقتدارگریان  را  آنچه  بار  یک 
و  سبز  مردمی  جنبش  و  خاتمی  علیه  روز 
کسانی  همة  چرا  کنید.  مرور  گفته اند  انتخابات 
اصالحات«  »سید  علیه  اخیر«  روز  »ده  در  که 
مشابه  توهین های  و  تهمت ها  گرفته اند،  معرکه 
از  بسیاری  در  و  می کنند  تکرار  را  یکسانی  و 
موارد جمله ها و عبارت هایشان یکی است؟ آیا 
همة این »جمالت هتاکانه« در یک مرکز خاص 
فرماندهی«  »ستاد  یک  از  و  شده اند  »بخشنامه« 
این همه  است،  این  از  غیر  اگر  ابالغ می شوند؟ 

شباهت از کجا آمده است؟ 
جمالت  و  »حمالت  این  همة  در  آن ها 
از  مردم  می گویند.  »مردم«  از  بخشنامه ای« 
توبه  باید  مردم  شده اند.  روی گردان  اصالحات 
سران فتنه را بپذیرند. اصالح طلبان در میان مردم 
حضور  اجازة  فتنه  سران  به  مردم  ندارند.  جایی 
حذف  مردم  توسط  فتنه  سران  داد.  نخواهند 
که  کجاست  مردمی  ستاد  این  براستی  شده اند! 
»این چند ده غوغاطلب« را به میان مردم فرستاده 
است تا مبادا مردم اغوا شوند؟   همان روز اول، در 
نگذشته  از سخنان خاتمی  حالی که ۲۴ ساعت 
بود، کی و چگونه »رای مردم« را رصد کردند و 
از کجا فهمیدند که »محبوب ترین رئیس جمهور 

تاریخ ایران« در میان مردم جایگاهی ندارد؟
علیه  روز  ده  این  در  اقتدارگریان  را  آنچه 
گفته اند  انتخابات  و  اصالح طلبان  و  خاتمی 
هماهنگی  و  شباهت ها  همین  آیا  کنید.  مرور 
نمی دهد  تعابیر گواهی  و  عبارات  و  واژگان  در 
نسبتی  بخشنامه ای«  این »حمالت و جمالت  که 
»ستاد  واکنش  این  هم  شاید  ندارند؟!  »مردم«  با 

کودتا« است که به نام مردم بخشنامه می شود!

چه شد که همه برانداز شدند؟

پاسخ سیدعلیرضا بهشتی به ادعاهای وزیر اطالعات

اخبار کوتاه سرمقاله


