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به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمان هایی به بزرگی 
اهداف انقالب اسالمی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه توزی که 
ضرورت  انکار  و  مدیریتی  تجربه  سال  سی  ریختن  دور  با  می شناسیم 

برنامه ریزی و تصمیمات خلق الساعه فردی اداره نمی  توان کرد.
میرحسین موسوی، بیانیه 9

اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
گیالن با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

هاشمی رفسنجانی در این دیدار که به صورت پرسش و 
از حاضران گفت:  برگزار شد، در جواب سؤال یکی  پاسخ 
در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص 
در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعالم کردم و اکنون 

نیز به آن معتقدم.
پیگیری مواضع بدور از جنجال

صالح  به  کشور  فعلی  شرایط  در  را  تفرقه  افزود:  وی 
نمی دانم و به این دلیل تالش می کنم تا به دور از جنجال های 

سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش 
علیه  تهاجم  فضای  با  مواجهه  نحوه  خصوص  در  دیگری 
خانواده خود گفت: این فضا برای من موضوع تازه ای نیست 
ابتدای  بوده ام. در  با آن روبه رو  به دالیل مختلف  و همواره 
دشمنان  سوی  از  سپس  منافقین،  سازمان  سوی  از  انقالب 
خارجی، در دوران ریاست جمهوری از سوی جناح راست 
افراطی و پس از آن از سوی جناح چپ افراطی و امروز نیز از 

سوی گروهی که اهداف شان برای من مشخص است.
زمانی منافقین و امروز گروهی در پوشش اخالق و اسالم...

اصول  از  دفاع  پوشش  در  که  اخیر  گروه  افزود:  وی 
می کند،  مطرح  را  خود  کذب  اتهامات  اسالمی  و  اخالقی 
عماًل شاهدیم حتی حاضر به تمکین در مقابل قانون نیز نیستند 

و نخواهند بود.
از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
اسالمی  انقالب  از  حفاظت  در  عنصر  مهمترین  حاضران، 
که  مردم  همراه  اگر  گفت:  و  کرد  عنوان  مردم  رضایت  را 
دشمنان  کنیم،  حرکت  هستند،  انقالب  این  اصلی  صاحبان 
داخلی و خارجی نخواهند توانست گزندی به نظام جمهوری 

اسالمی وارد کنند.
رهبری از وضع جامعه مطلع هستند

و  هستند  مطلّع  جامعه  وضع  از  رهبری  افزود:  هاشمی 
گروه های  و  افراد  سوی  از  فراوانی  نامه های  و  گزارش ها 
مختلف به ایشان می رسد که بعضاً متضاد نیز هست و قضاوت 

کردن در این موارد آسان نیست.
دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
حکومتی  تشکیل  و  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقوع  گفت: 
با  و  همت  به  که  بود  بزرگی  کار  بیت  اهل  مکتب  براساس 
حضور امام، روحانیت و مردم از طبقات مختلف شکل گرفت.

همواره  انقالب  مسیر  در  مشکالت  و  موانع  افزود:  ایشان 
وجود داشته و پس از رهایی از جنگ، گام های بسیاری برای 
برداشته  کشور  علمی  توان  بردن  باال  و  زیرساخت ها  توسعه 
صورت  گذشته  در  که  زحماتی  به  توجه  با  نیز  اکنون  شد. 
مسیر  در  حرکت  با  و  نفت  باالی  قیمت  همچنین  و  گرفت 
برنامه ها به ویژه سند چشم انداز و سیاست های کلی می توانیم 

به جایگاه  باالتری برسیم.
وضعیت سانسور امنیت پایدار ندارد

جامعه دیر یا زود وضع خود را اصالح می کند
سؤال  به  پاسخ  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
فضای  کرد:  تأکید  رسانه ها  وضعیت  خصوص  در  دیگری 
سانسور، امنیت پایدار به همراه ندارد به ویژه آنکه در فضای 
مردم  و  هستیم  شاهد  را  وسیعی  اطالع رسانی  ابزارهای  فعلی 

روزبه روز آگاه تر می شوند.
جامعه ای  هر  تحول  در  عنصر  مهمترین  را  آگاهی  ایشان 
یا زود وضعیت خود  دیر  افزود: جامعه آگاه،  و  عنوان کرد 

را اصالح می کند.
ایشان با اشاره به حوادث اخیر در کشور تونس و برخی 
کشورهای دیگر عربی و آفریقایی تأکید کرد: این حوادث 
بیانگر این است که جهان سوم از خواب قدیمی خود بیدار 

شده و به سمت صحیحی در حرکت است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص 
دانشجو،  وظیفه  مهمترین  کرد:  تأکید  دانشجویان  رسالت 
تحصیل علم است و همواره باید با درک شرایط، فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی خود را به نحوی به انجام برساند که خللی 

به این موضوع وارد نشود.
ایشان افزود: تحصیل علم باالترین آرمان یک دانشجوست 
و باید برای ساختن آینده ای درخشان و رو به پیشرفت خود 

را آماده سازد.

منتشر  آماري  هیچ  که  مدت هاست 
آمار  مرکز  به  فقط  ایراد  این  نمي شود. 
تولیدکننده  نهادهاي  نیست.  وارد 
آخرین  کرده اند.  سکوت  هم  آمار 
وضعیت  از  مرکزي  بانک  که  آماري 
 3 به  مربوط  کرده  منتشر  اقتصادي 
معاونت  است.  جاري  سال  اول  ماه 
که  هم  راهبردي  نظارت  و  برنامه ریزي 
زماني شاخص هاي کالن کشور را تهیه 
مشخص  چشم انداز  براساس  و  مي کرد 
قبل  سال  به  نسبت  چقدر  که  مي کرد 
را  کرکره  عمال  شده،  حاصل  پیشرفت 
شرایطي  چنین  در  است.  کشیده  پایین 
ارقام  و  آمار  برخي  نیست که  مشخص 
که مورد استناد مسووالن قرار مي گیرد 

بر پایه چه ادله و کار تحقیقي است.
دولت  رسمي  گزارش  آخرین  از 
بر  دولت  مي گذرد.  سال   3 از  بیش 
چهارم  برنامه  قانون   15 فصل  اساس 

برنامه  نظارتي  گزارش  که  بود  مکلف 
این  حال  این  با  کند  منتشر  را  چهارم 
هر  بلکه  نشد  منتشر  تنها  نه  گزارش 
دست  در  گزارش ها  این  شد  اعالم  بار 

انتشار است.

رتبه هجدهم
محمود  که  بود  پیش  ماه  یک 
جایگاه  که  کرد  اعالم  احمدي نژاد 
ایران در بین کشورهاي جهان از لحاظ 
هجدهم  پله  در  اقتصادي  شاخص هاي 
از  روز  چند  از  کمتر  فاصله  به  است. 
اقتصاد  جهاني  مجمع  خبر،  این  اعالم 
اقتصادي  شاخص هاي  از  گزارشي  در 
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جهان قرار داد. این جایگاه در شرایطي 
اعالم شده بود که در جداول مقایسه اي 
این مجمع جاي بسیاري از شاخص هاي 
و  آمارها  نشدن  اعالم  دلیل  به  کالن 

قدیمي بودن آنها خالي بود. با این حال 
مشخص نیست اعالم این آمار بر مبناي 
کدام کار پژوهشي صورت گرفته است. 
آخرین آماري که بانک مرکزي منتشر 
کرده مربوط به سال 88 است. در همین 
آمار هم جاي برخي شاخص ها ازجمله 
معدن  و  صنعت  رشد  و  اقتصاد  رشد 
خالي است. سایت مرکز آمار هم بعد از 
اعالم نرخ بیکاري 3 ماه اول سال جاري 
رسما تعطیل شد؛ چرا که اعالم این آمار 
منجر به اختالف نظر بین وزارت کار و 
مرکز آمار شد. اکنون که قانون هدفمند 
کردن یارانه ها در دست اجراست جاي 
این سئوال براي پژوهشگران باقي است 
اقتصادي  وضعیت  سنجش  متر  که 
قانون چیست  این  از اجراي  بعد  کشور 
و چگونه مي توان به این نتیجه رسید که 
و  یافته  کاهش  درآمدي  دهک  فاصله 

عدالت برپا شده است؟

صدر: مذاکرات بی هدف نتیجه ندارد
وزارت  معاون  صدر  محمد  سید  دکتر 
می گوید  اصالحات  دوران  در  خارجه  امور 
فعلی  شرایط  در  اتمی  بحث  در  ما  مذاکرات 
معتقد است  او  ندارد.  چندان هدف مشخصی 
اوال  باشد که  این  باید  ما در مذاکرات  هدف 
گیرد  صورت  جهتی  در  مذاکره  شود  تالش 
که قطعنامه جدید علیه ایران صادر نشود. ثانیا 
مذاکره باید در راستای حل مشکل و توقف و 
لغو قطعنامه های گذشته علیه کشورمان  سپس 
اقتصادی،  انزوای  این  از  مملکت  تا  باشد 
متاسفانه در 6 7 سال  بین المللی که  و  سیاسی 

گذشته به آن مبتال شده نجات پیدا کند.

زنان کارتن خواب در کنار 
خیابان های تهران

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شهر تهران نسبت به حضور زنان کارتن خواب 
وی  داد.  هشدار  جامعه  سطح  در  معتاد  و 
همچنین آمار قابل توجه طالق، افزایش تعداد 
و  کارتن خواب  زنان  خانوار،  سرپرست  زنان 
عنوان  خانواده  بنیان  در  تزلزل  نتیجه  را  معتاد 

کرد.

به زودی همه ناگفته ها را با 
مردم در میان خواهم گذاشت

فخرالسادات محتشمی پور در عریضه خود 
خطاب به دادستان تهران خبر داد که به زودی 
طی اطالعیه ای خطاب به مردم همه ناگفته ها را 
با ایشان در میان خواهد گذاشت. وی همچنین 
نوشت: »امروز برای مردم پر بودن زندان ها از 
مانند روزهای قبل  زندانیان سیاسی، هم چنان 
مردم  است.  منفور  و  مذموم  امری  انقالب  از 
مکّدرند از ظلمی که به نام انقالب و اسالم به 
فرزندان ایران می رود و منزجرند از رفتارهایی 
که حتی در زمان طاغوت با مخالفان نمی شد. 
را  سیاسی  زندانی  تنها  که  خشنی  رفتارهای 
هدف قرار نداده بلکه خانواده و دایره وسیعی 
از دوستان و هم فکران او را نیز دربر می گیرد.

درباره  مظاهری  آیت اهلل  هشدار 
شیوع ظلم، تهمت و اهانت در جامعه

خود،  اخالق  درس  در  مظاهری  اهلل  آیت 
یکی از انواع ظلم را، ظلم حکومت ها به مردم 
ظلم  شاهد  کسی  »اگر  گفت:  و  کرد  عنوان 
کند،  دفاع  مظلوم  از  نتوانست  و  بود  دیگران 
وی  بپردازد.«  شده  واقع  ظلم  جبران  به  باید 
همچنین نسبت به شیوع غیبت، تهمت و شایعه 

پراکنی در جامعه هشدار داد.

افزایش فشار به خانواده های 
زندانیان سیاسی به خاطر 

برگزاری جلسه قرآن                                                                                                                 
جلسات  در  شرکت کنندگان  از  تعدادی 
به  سیاسی  زندانیان  خانواده های  قرآن  هفتگی 
وزارت اطالعات احضار، بازجویی و تهدید به 
بازداشت شده اند. گفتنی است تاکنون ساجده 
دلیل  همین  به  حاتمی  زهرا  و  راد  کیانوش 

دستگیر شده اند.

هدفمند شدن یارانه ها، بازار 
گردشگری را کساد کرده

گردشگری،  حوزه  فعاالن  گفته  به 
هدفمندی یارانه ها کاهش مسافرت های درون 
کشوری و افزایش مسافرت های خارجی را به 
دنبال داشته است. همچنین طبق آمار در دو ماه 
زیارتی  مسافران  از  درصد   2۰ حدود  گذشته 

مشهد کم شده است.

هاشمی رفسنجانی: مواضع خود را در نماز
جمعه اعالم کردم و اکنون نیز به آن معتقدم

آمارهایی که گم می شوند

اخبارکوتاه سرمقاله

اگر به اصالحات تن ندهند
رفته  باد  بر  یکسره  دینی حکام،  مشروعیت 
است. »دین« بالتمامه مورد استفاده ابزاری برای 
حفظ قدرت قرار گرفته است. شاهد این فقدان 

مشروعیت و استفادۀ ابزاری، مراجع تقلید اند.
بخش های  درونی ترین  به  نیرو ها،  ریزش 
متکی،  امثال  به  که  جایی  تا  رسیده  حاکمیت 
اژه ای، صفارهرندی و حتی بذرپاش هم اعتماد 
سایه  از  دولت،  نفرۀ  چند  حلقۀ  است.  نمانده 
خود هم می ترسد و توهم توطئه همه ارکانش 
حکومت  نوع  این  در  است.  دربرگرفته  را 
استالینیستی  شیوه های  غلبه  لحاظ  به  کردن، 
دیگر هیچکس به هیچکس اعتماد ندارد و همه 
برای آنکه جای پای خود را محکم کنند، زیر 
پای یکدیگر را خالی می کنند. ابعاد این توهم، 
چند  و  رفته  پیش  هم  یاران  نزدیک ترین  تا 
صباح دیگر نوبت فتنۀ الریجانی ها و توکلی ها 
و باهنر ها و قالیباف ها و مؤتلفه ای ها و... خواهد 
شد. دایرۀ محارم روز به روز تنگ تر می شود و 
دامن گیر کسانی می شود که  تهدید  و  حذف 

خود را خودی تلقی می کنند.
خبری  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  از  دیگر 
را  نُُطق کشی«  و  »نفس کشی  حاکمیت  نیست. 
که  حالی  در  گذاشته،  خود  ثُبات  حساب  به 
تعریف  و  سیاسی  تعریِف  دارد.  تعریف  ثبات 
امنیتی  تعریف نظامی و  اقتصادی دارد و صرفاً 
ندارد. نظام باثبات آن است که مخالفانش آزاد 
آزاد ترین کشور  و  بماند  پا  سر  بتواند  و  باشند 
دنیا کشوری است که نتوان در آن دروغ گفت. 
زندانیان  رکورد  که  نیست  ثبات  نامش  این 
جهان  اعدامی های  و  خبرنگاران  و  سیاسی 
به  »اعتماد  بزنی.  ثبات  از  دم  و  باشی  داشته  را 
نفس کاذِب متکی بر سرکوب« که »عزت« نام 

نمی گیرد و نشانۀ ثبات نیست.
دولت آینده ای را برای خود تصور نمی کند، 
بی شرمانه  تا  می فرستد  مردم  میان  به  را  مشایی 
از  بگوید شاید  ایران  نوروز سبز  و  امیرکبیر  از 
او آینده ای ولو مبهم آغاز شود و  قِبِل سخنان 
بن بست خود ساخته را بشکند. از فرط ناچاری 
مته مان  با  را  خود  آیندۀ  چنان  بی اخالقی،  و 
اقتصادی و کانون های فساد و توطئه گره زده اند 
که هر آن دومینوی مفسدان، آیندۀ آنان را فرو 
رحیمی  محمدرضا  که  نیست  بی دلیل  ریزد. 
می گوید تا روزی که احمدی ن ژاد هست، من 
آیندۀ  و  ندارند  آینده ای  هم هستم. دولتمردان 

آنان در گرو بی آیندگی ایران است.
تشخیص  چاه  از  را  راه  امور،  متولیان 
رو  پیش  بیشتر  راه  چهار  نمی دانند  نمی دهند. 
تن  راه  هزینه ترین  کم  و  عاقالنه ترین  ندارد. 
به اصالحات است که متاسفانه میدان را  دادن 
بداخالقی سپرده اند که عقالنیت  تندروهای  به 
دوم  راه  ندارند.  را  آن  پذیرش  برای  کافی 
که  است  خارجی  مداخله  و  صدام  سرنوشت 
مخالفند.  آن  با  ایران  مردم  تمام  بلکه  و  سبز ها 
انقالب های  جنس  از  مردمی  انقالبی  سوم  راه 
خشونت زا است که کسانی چون صفار هرندی 
و مجاهدین خلق به آن دل خوش اند و مردم را 
به آن توصیه می کنند و راه چهارم هم فروپاشی 
شوروی  است.  شوروی  جماهیر  اتحاد  نوع  از 
با  را  صورتش  آخر  سال های  تا  آقایان  نظیر 
سیلی سرخ نگه می داشت و از جنجال تبلیغاتی 
بنای  درونی،  پوسیدگی  ولی  نمی کشید  دست 
 2۴ از  کمتر  در  ناگهان  به  را  آن  سالۀ  هفتاد 

ساعت فرو ریخت.
اگر  ندهد،  به اصالح  تن  اقتدارگرایان  اگر 
میدان را برای سبز ها باز نکنند، اگر دست تمنا 
به سوی اصالح طلبان نگشاید، »تقدیرشان بس 

نامحمود است«.


