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امروز پرونده سازی با محور منافق سازی در دستور کار قرار 
گرفته و هر روز بندگان خدا را با این اتهام به سالبه می کشند و 
این سوال را نادیده می گیرند که مگر شما مدیون منافقین هستید 
که با تهمت و افترا جریانی که بدلیل جنایات و خیانت، پیش 
ملت مرده و منفور است را دوباره زنده می کنید؟          زهرا رهنورد

زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطالعات این روزها در 
شرایط سختی به سر می برند و شرایط غیر استاندارد 
بسیار دشواری را  بند در فصل زمستان شرایط  این 
در  این  است.  کرده  ایجاد  بند  این  زندانیان  برای 
حالی است که بند زنان مستقر در بازداشتگاه ۲۰۹ 

شرایط بسیار غیراستاندارتر و سخت تری نیز دارد.
این بازداشتگاه در بخشی از محوطه زندان اوین 
کارمندان  اسقرار  محل  بیشتر  اول  طبقه  دارد.  قرار 
از  بسیاری  بارها  است.  نهاد  این  بازجوهای  و 
کرده اند  اعالم  بشر  حقوق  فعاالن  و  حقوقدانان 
اسالمی  جمهوری  قوانین  با  بندی  چنین  وجود  که 
ویژه  به  ششم  مجلس  نمایندگان  دارد.  تعارض  نیز 
باره  در  بارها  مجلس  این  در  نود  اصل  کمیسیون 
غیرقانونی بودن این بند هشدار دادند، هشداری که 

هرگز مورد توجه واقع نشد.
شرایط  بند  این  بر  حاکم  امنیتی  فوق  فضای 
وجود  به  آن  در  مستقر  زندانیان  برای  را  دشواری 
سلول های  در  تنها  اینجا،  زندانیان  و  است  آورده 
خود حق دارند بدون چشم بند به سر ببرند. زندانیان 
این بند حتی مجبورند برای رفتن به دستشویی و یا 

بهداری نیز از چشم بند استفاده کنند.
فضای فوق العاده امنیتی این بند موجب شده که 
اما  باشیم.  بی اطالع  بند  این  زندانیان  دقیق  تعداد  از 
این  در  حضور  تجربه  سیاسی  زندانیان  همه  تقریبا 
بند را دارند و حداقل چند ماهی از عمرشان را در 
بندهای  به  سپس  تا  گذرانده اند  بند  این  سلول های 

عمومی منتقل شده یا به قید وثیقه از این بازداشتگاه 
به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده اند.

تجربه  نیز  انتخابات  از  پس  حوادث  زندانیان 
حضور در این سلول ها را داشته اند.

دوبار مالقات در ماه، فضای فوق 
امنیتی و سلول های انفرادی

اطالعات هستند  بازجوهای وزارت  بند  این  در 
زندانی  به  می توانند  آنها  می کنند،  فرماندهی  که 
حق  از  را  او  می توانند  ندهند!  یا  بدهند  مالقات 
استفاده از تلفن محروم کنند یا نکنند! این بازجویان 
تا جایی قدرت دارند که وقتی خانواده ها از قاضی 
با  مالقات  برای  تهران  دادستان  حتی  یا  و  پرونده 
سوی  از  کتبی  نامه  و  می گیرند  اجازه  زندانی شان 
این  به  بی اعتنا  آنها  می دهند،  ارایه  ماموران  به  آنها 
ممانعت  خانواده اش  با  زندانی  مالقات  از  نامه ها 
می کنند. این بازجوها قادرند زندانیان را تا مدت ها 
بدون  کوچک  و  نمور  انفرادی  سلول های  در 
هم  کسی  و  دارند  نگه  هواخوری  حق  از  استفاده 
در  زیادی  زندانیان  چرا!  بپرسد  آنها  از  که  نیست 
ماه ها  حتی  و  روزها  تا  که  بوده اند  زندانی  بند  این 
در این سلول ها نگهداری شده، بدون اینکه از حق 

هواخوری استفاده کنند.
خانواده ها  بار  یک  هفته  دو  مالقات های  در 
که  دارند  حضور  مامورانی  همیشه  نیز  زندانیان  با 
گوش  خانواده هایشان  و  زندانیان  حرف های  به 

زندانی  همراه یک  مالقات  زمان  در  گاه  می دهند. 
تا همه صحبت هایشان  مامور فرستاده می شود  چند 
را کنترل کند و بنابراین خانواده ها در این مالقات ها 
در  نمی کنند.  احساس  راحتی  هیچ گونه  نیز 
خانواده ها  به  ندرت  به  که  حضوری  مالقات های 
با یک ضبط صوت همه  نیز ماموری  داده می شود 

مکالمات خانواده با زندانی را ضبط می کند.
سلول های سرد و زندانی های بدون 

لباس گرم
و  کوچک  سلول هایی  که   ۲۰۹ بند  سلول های 
در  و  سرد  بسیار  زمستان  فصل  در  هستند  دربسته 

فصل تابستان بسیار گرمند.
اغلب مقامات جمهوری اسالمی به جز دادستان 
از  بازدید  قضاییه حق  قوه  مسئوالن  برخی  و  تهران 
نیز  مجلس  نمایندگان  حتی  و  ندارند  را  بند  این 
با  بازدید کنند  این سلول ها  از  بارها خواسته اند  که 
بازجوهای  امنیتی مواجه شده اند.  نیروهای  ممانعت 
وزارت اطالعات این بازداشتگاه را قلمرو فرماندهی 
خود می دانند و کسی را به این راحتی ها به آن راه 
تا  نظارت موجب شده  نمی دهند. شاید همین عدم 
بازجویان وزارت اطالعات این قلمرو را مناسب تر 
قانون خود  اعمال خالف  برای  از هرجای دیگری 
تلقی کنند. اما آیا این قلمرو همیشه اینچنین محصور 
در حصارهای امنیتی خواهد ماند و متولیان آن هرگز 
نخواهند گرفت؟ قرار  افکار عمومی  پرسش  مورد 

در  ملی،  اعتماد  حزب  دبیرکل  کروبی،  مهدی 
گفت وگویی با روزنامه اینترنتی اعتماد ملی به بیان 
از آن  امام خمینی و پس  از حوادث دوران  برخی 
پرداخت. او همچنین وعده داد در آینده ناگفته های 

بیشتری را نیز با مردم در میان خواهد گذاشت.
دبیرکل حزب اعتماد ملی از »تغییرات خاص در 
بازنگری  اثناء  »در  گفت:  و  برد  نام  اساسی«  قانون 
و  شد  اضافه  رهبری  اختیارات  به  اساسی  قانون 
چیز  همه  و  کرد  تغییر  نیز  اجرایی  مسئول  همچنین 
خامنه ای  آیت اهلل  بود.  بزرگوار  دو  این  اختیار  در 
نسبتاً  کابینه  هاشمی  آقای  و  بخش ها  بسیاری  در 
را  نیروها  از  بخشی  و یک  داد  تشکیل  را  جدیدی 
به  سازندگی  دولت  سال   ۸ از  پس  گذاشت.  کنار 
خاص  جایگاه  به  توجه  با  هاشمی  آقای  مدیریت 
جمهوری،  ریاست   ۷۶ انتخابات  در  رهبری  ایشان 
در کنار صندوق رأی گفت کسی برای من هاشمی 
آراء  تعداد  با  اصالحات  دولت   ۷۶ سال  نمی شود. 
خواندند  حماسه  را  آن  خامنه ای  آقای  که  زیاد 

آقای  دولت   ۸۴ سال  گرفت.  شکل 
نیز  رهبری  و  شد  مستقر  احمدی نژاد 
گفت که این دولت از نظر فکری به 
این بار جریانی  اما  نزدیکتر است.  من 

به روی کار آمد که با انحصارطلبی و تنگ نظری و 
اقتدارگرایی شروع کردند به حذف دیگران تا همه 

چیز در اختیار خودشان باشد.«
دهم  انتخابات  نتیجه  به  معترض  نامزد  این 
اعتماد  اینترنتی  روزنامه  با  که  جمهوری  ریاست 
ملی گفت وگو می کرد، افزود: »یک هفته به حرمت 
مجدداً  که  بعد  و  شد  تعطیل  بازنگری  امام  فوت 
شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز 
افراد  برخی  هفته  یک  ظرف  یکباره  شده.  عوض 
والیتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر اختیارات 

والیت فقیه در قانون اساسی اضافه شود.«
اخیر  صحبت های  خصوص  در  کروبی  مهدی 
جنتی از تریبون نماز جمعه گفت: »وقتی من حرف 
می افتم.  شاه  حرف های  یاد  می شنوم  را  های ایشان 

نگاه  تلوزیون  زندان  کریدور  در  که   ۵۴ سال  مثاًل 
حزب  مورد  در  رامسر  در  شاه  دیدم  و  می کردم 
رستاخیز صحبت می کند که ما این وضع را داریم 
هر  یا  دره  جهنم  هر  به  نمی خواهد  که  کسی  هر 
به  آنجا  من  برود.  می خواهد  که  موعودی  بهشت 
یک  قدرت،  چطور  خدایا  که  می اندیشیدم  این 
انسان را وادار می کند تا با انسان های دیگر این طور 
بیان  با  صحبت کند؟ حاال می بینیم که آقای جنتی 
دارد که  را  شاه  اعلیحضرتی  ادعای  این صحبت ها 
نماز  تریبون  از  و  دارد  سر  بر  عمامه  تاج،  جای  به 
است  مهم  انسان ها  جمعه سخن می گوید. عملکرد 
لبّاده که  و  قبا  با  تاج، کت و شلوار  با  ااّل عمامه  و 
سایت  در  را  مصاحبه  کامل  متن  نیست.«  مالک 

کلمه بخوانید.

جهت  ایران  نمایندگی  درخواست  پی  در 
مقابل  تظاهرکنندگان  به  افغانستان  دولت  واکنش 
این  به  افغانستان  دولت  کابل،  در  ایران  سفارت 
درخواست - که خواستار بازداشت تظاهرکنندگان 
تهران  »کابل  است  گفته  و  داده  رد  جواب   - بود 

ما  اساسی  قانون  در  بیان که  بنیاد آزادی  بر  نیست. 
تضمین شده هر کس حق دارد در هر موردی که 

می خواهد معترض باشد و نظر خود را ابراز کند.«
افغانی  شهرونداِن  اعتراضِی  تجمعاِت  پی  در 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی در کابل، مقامات 

آن سفارتخانه روز جمعه ۱۴ ژانویه )۲۴ دی ماه(، از 
دولت افغانستان خواسته بودند تا نسبت به حمالت 
نشان  سفارت  واکنش  ساختمان  به  تظاهرکنندگان 

داده و آنها را بازداشت کند.

خواسته های فرعی مثل آزادی ما اسرای دربند، 
شما را از خواسته های اصلی باز ندارد

نامه ای  در  زندانی  نگار  روزنامه  محمودیان  مهدی 
خطاب به سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی نوشت: »مبادا هیچگونه فشاری از هر سو سبب گردد 
تا دستیابی به خواسته های فرعی همچون آزادی ما اسرای 
دربند شما را از تاکید و پافشاری برخواسته های اصلی باز 
دارد؛ زیرا در چنین حالتی حتی در صورت دستیابی به این 
این  در  که  کسانی  سایر  و  ما  زحمات  تمامی  خواسته تان 

مدت متحمل انواع هزینه ها شده اند از بین خواهد رفت.«

برخورد پلیسی با 2۶ هزار راننده تاکسی در تهران
به  تا  که  کرد  فاش  تهران  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس 
حال با ۲۶ هزار راننده تاکسی و مسافربر شخصی به خاطر 
است.  شده  برخورد  مسافر  نکردن  سوار  یا  کرایه  افزایش 
ادعا می کند هدفمند کردن  این در حالی است که دولت 

یارانه ها در فضایی آرام آغاز شده است.

خداحافظی با بنزین 1۰۰ تومانی از بهمن ماه
ماه  بهمن  از  دولت،  تصمیم  جدیدترین  براساس 
اختصاص سهمیه بنزین ویژه - حمایتی )۱۰۰ تومانی( منتفی 
شد. با این تصمیم سهمیه بنزین نیمه یارانه ای )۴۰۰ تومانی( 
و آزاد )۷۰۰ تومانی( به ترتیب۶۰ لیتر و ۵۰۰ لیتر در بهمن 

ماه تعیین شده است.

پرداخت یارانه با یک ماه تاخیر
به  باشد  ماه  بهمن  در  بود  قرار  که  یارانه ای  پرداخت 
پرداخت  آغاز  از  پیش  است  گفتنی  شد.  موکول  اسفند 
برای  کافی  منابع  که  بود  مدعی  دولت  نقدی،  یارانه های 
پیش  می رسد  نظر  به  اما  کرده  فراهم  را  یارانه ها  پرداخت 

بینی ها درست از آب در نیامده است!

کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران
کاهش  خود،  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
سال  در  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  درصدی  چهار 
۲۰۱۰ را برآورد کرد. گفتنی است این رقم طی یک سال 
گذشته از سه میلیارد و ۱۶ میلیون دالر به دو میلیارد و ۹۰۰ 

میلیون دالر رسیده است.

اعالم نکردن نرخ بیکاری نشان می دهد 
ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست

به  را  بیکاری  نرخ  نکردن  اعالم  تهران  نماینده  توکلی 
دالیل سیاسی خواند و گفت: »شاخص بیکاری محکی بود 
اقتصادی خود  اقدامات  از  بسیاری  ادعای دولت که  برای 
را درست می داند و اعالم نکردن آن نشان می دهد که این 

ادعا درست نیست.«

نماینده ارومیه: استعفا حداقل انتظار از وزیر راه بود
نماینده ارومیه، استعفای وزیر راه و ترابری بعد از حادثه 
خواند.  وی  از  انتظار  حداقل  را  ارومیه  در  هواپیما  سقوط 
تا  خواست  مجلس  رئیسه  هیات  از  همچنین  نماینده  این 

نمایندگان را برای استیضاح وزیر راه همراهی کنند.

تماس تلفنی آیت اهلل بیات زنجانی با خانواده سه 
زندانی سیاسی

آیت اهلل بیات زنجانی در تماس های تلفنی جداگانه ای 
از خانواده های سه تن از زندانیان سیاسی دلجویی کرد. این 
مرجع تقلید با همسران آقایان قدیانی، میردامادی و صفایی 

فراهانی گفتگو کرد.

انتقاد علی مطهری و علی الریجانی از 
صحبت های جنتی

انتقاد  علی مطهری و علی الریجانی از اظهارات جنتی 
مجلس  تضعیف  موجب  را  جنتی  سخنان  مطهری  کردند. 
خواند و الریجانی  گفت که کسی نمی تواند مانع از انجام 
وظایف نمایندگان در سوال از وزرا شود. آیت اهلل جنتی در 
نماز جمعه هفته گذشته تهران نسبت به فراخواندن وزرا به 

مجلس اعتراض کرده بود.

بند۲۰۹زنداناوین:بازجوهاخداییمیکنند

مهدي کروبي در مصاحبه با روزنامه اینترنتي اعتماد ملي:

وقتیحرفهای
آقایجنتیرامیشنوم
یادحرفهایشاهمیافتم

اخبارکوتاه

پاسخ دولت افغانستان به دولت ایران:
کابلتهراننیست،اینجاهمهحقاعتراضدارند


