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در  حاکم  ایدئولوژی  سر  پشت  منافع  متاسفانه 
هستند،  که  آنچنان  واقعیت ها  نمی دهد  اجازه  کشور، 
خود را نشان دهند. خطیبان و تریبون های گوش به 
فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که 
با بازداشت ها، اعتراف گیری ها، پرونده سازی ها و غارت 
مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری 

را در مصر ایجاد کرده اند توجهی نشان نمی دهند.

آستانه  در  کروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین 
سالروز ورود امام خمینی به ایران و پیروزی انقالب 
دیدار که  این  در  دیدار کردند.  یکدیگر  با  اسالمی 
انجام  زنجانی  بیات  آیت اهلل  حضور  با  دیروز  صبح 
شد، این سه چهره شاخص درباره مسائل مختلف از 
جمله تحوالت کشورهای عربی و رخدادهای اخیر 

در ایران بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش تغییر، در ابتدای این دیدار میرحسین 
رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  کروبی  مهدی  و  موسوی 
را  انقالب  دستاورد  بزرگترین  انقالب،  پیروزی  ایام 
برخواسته  که  برشمردند  اسالمی«  »جمهوری  تحقق 
از خواست و اراده مردم و ماحصل رهبری آیت اهلل 
بزرگ  ملت  جانبازی های  و  ایثارگری ها  و  خمینی 

ایران بوده است.
و  مبتنی  نظامی  را  اسالمی«  »جمهوری  ایشان 
استوار بر آراء مردمی دانسته و اعالم کردند متاسفانه 
نه  جایگاهشان  و  قدرت  از  استفاده  سوء  با  برخی 
تنها ارزشی برای مردم قائل نیستند بلکه برای حفظ 
موقعیت و قدرت چند صباح خود، مردم را به ستوه 
همچنین  کشیدند.  انحراف  به  را  انقالب  و  آوردند 
و  مهربانی  و  رحمت  پیامبر  جانگداز  رحلت  ایشان 
شهادت امام حسن مجتبی را به حضور حضرت ولی 

عصر و مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت گفتند.

اعدام های بی حساب و کتاب را متوقف کنید
به  نسبت  موسوی  میرحسین  و  کروبی  مهدی 
تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام، 
بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور 
اعتراض کرده و آنرا ناشی از بی تدبیری حاکمان و 
ایجاد رعب و وحشت در جامعه قلمداد کردند. آن 
دو ابراز کردند: فارغ از چند و چون اتهامات افراد و 
درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی 
با طی کامل مراحل دادرسی و  انسانی است که  هر 

قانونی بتواند از حقوق خود بهره مند شود.
به  قریب  اعدام  متذکر شدند:  موسوی  و  کروبی 
و  رعب  ایجاد  جز  گذشته،  سال  یک  طی  تن   ۳۰۰
عمومی  اذهان  برای  دستاوردی  جامعه  در  وحشت 
ایران  بیشتر  انزوای  جز  نتیجه ای  و  ندارد  کشور 
داشت.  نخواهد  همراه  به  را  بین المللی  مجامع  در 
بدون  و  دادرسی  مراحل  شدن  طی  بدون  اعدام  آیا 
اطالع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسالمی است؟ 
خودداری از تحویل جسد به خانواده و بستگان دیگر 
چه صیغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند! لذا 
ما به عنوان شهروندان این کشور و عضوی از اعضای 
ملت آزاده ایران، خواستار توقف این شیوه هستیم و 
امیدواریم دستگاه قضایی کشور بتواند بطور مستقل 

و با رعایت حفظ اصل بی طرفی و برخوردار کردن 
متهمین از حقوق قانونی و شرعی خود و با عنایت به 
رافت و رحمت اسالمی تدبیری اتخاذ کند تا دیگر 

شاهد چنین روند ناصوابی در کشور نباشیم.

دیکتاتورهای منطقه و جهان عبرت بگیرند
مجالس  رئیس  و  ایران  وزیر  نخست  آخرین 
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  شورای  ششم  و  سوم 
سخنان خود، حوادث اخیر کشورهای عربی را مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها ضمن ابراز 
تاکید  مصر  آزادی خواه  مردم  قیام  از  خوشحالی 
بالندگی  شاهد  عربی  کشورهای  در  امروز  کردند: 
قدرتی  هیچ  هستیم.  ساالری  مردم  رشد  و  سیاسی 
اراده مردم مسلط شود. دیر  بر خواست و  نمی تواند 
به  محکوم  مستبد  و  دیکتاتوری  قدرت های  زود  یا 

فنا هستند.
آگاه  ملت ها  دیگر  امروز  کردند:  تاکید  آنها 
شده اند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خویش 
مسلط می گردند و این اراده ملت هاست که لرزه را 

به تن مستبدین انداخته است.
مصر  در  چند  هر  کروبی،  و  موسوی  عقیده  به 
بر خواست  تمکین  به جای  مبارک  شاهدیم حسنی 
با  تا  می کند  تالش  سال هاست  خود  ملت  اراده  و 
تشکیل  و  شده  مهندسی  انتخابات های  برگزاری 
و  اراذل  نیروهای  از  استفاده  و  فرمایشی  مجالس 
اوباش مردم را سرکوب کند اما ره به جایی نخواهد 
و  سرکوب  با  است  نتوانسته  نیز  امروز  چنانچه  برد 
ارعاب بر اوضاع مسلط گردد. البته اقدام ارتش مصر 
خواسته های  دانستن  مشروع  و  بی طرفی  اعالم  در 
گویی  و  دارد  قدردانی  و  تشکر  بسی  جای  مردمی 

برخالف  را  مردم  انقالب  صدای  درستی  به  ارتش 
حاکمیت مستبد و دیکتاتور مصر، شنیده است.

انقالب  صدای  امیدواریم  افزودند:  آنها 
گوش  به  یمن  و  تونس  و  مصر  مردم  آزادیخواهانه 
برسد  جهان  و  منطقه  دیکتاتورهای  و  مستبدین 
در  بازبینی  و  بازنگری  برای  باشد  عبرتی  شاید  تا 
اعمال و رفتارشان. امروز در مصر با وجود تنش ها و 
درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود 
تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان 
به  نیز  ایران  در  اگر  معتقدیم  ما  لذا  است.  سنگین تر 
معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود 
مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی 

و مردمی برخوردار است.

تعطیل کارخانه ها و بیکاری کارگران، 
دلیل بی کفایتی دولت

در  کروبی  االسالم  حجت  و  موسوی  مهندس 
تاسف بار  وضعیت  به  خود  صحبت  پایانی  بخش 
اقتصادی در کشور اشاره کردند و از آسیب رسیدن 
بیش از حد به اقشار محروم جامعه ابراز نگرانی کردند 
و گفتند: این روزها ساده ترین فعالیت های اقتصادی 
مانند نقل و انتقال پول برای فعالین اقتصادی همچون 
برای  بانک های جهانی  اکثر  است.  درآمده  کابوس 
و  نیستند  قائل  ارزشی  ایران  در  تجاری  فعالیت های 
دولت به جای تصحیح امور، به فرافکنی و سانسور و 
مماشات روی آورده است. طبق گزارش منابع معتبر 
خبری هم اکنون تا سقف ۴۰ درصد هزینه های تولید 
کرده  پیدا  افزایش  بین المللی،  تحریم های  دلیل  به 
تعطیلی  به  باعث  نیز  آنها  از  ناشی  مختلف  تبعات  و 
و  کوچک  کارخانه های  از  بسیاری  شدن  کشیده 
متوسط در کشور شده است. آنچنان که طبق گفته 
تعطیل  تولیدی  واحد   ۶۰۰ از  بیش  کارگر  دبیرخانه 
شده و باعث اخراج و بیکار شدن هزاران نفر نیروی 

انسانی شده است.
آنها تصریح کردند: ما دلیل تحمیل چنین شرایطی 
تنها در بی کفایتی دولتمردان و  بر مردم و کشور را 
اتخاذ سیاست ماجراجویی و جنجال آفرینی در عرصه 
است  درحالی  این  می دانیم.  آنان  توسط  بین المللی 
کارشناسان  کشور،  اقتصادی  فعالین  با  هم صدا  که 
اقتصادی جهانی نیز اقتصاد ایران را در شرایطی بسیار 

ضعیف و در آستانه هشدار ارزیابی می کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در پایان این 
به یاری خداوند و  امیدواری کردند که  ابراز  دیدار 
این  از  صحنه،  در  همیشه  بزرگ  ملت  هوشیاری  با 
بحران نیز با سرافرازی و پیروزی عبور خواهیم کرد.

رهبر اخوان المسلمین با صدور بیانیه ای، یک طرح 
۶ مرحله ای برای اداره امور این کشور پیشنهاد کرد.

محمد بدیع، نظام کنونی مصر را برای اداره این 
کشور، فاقد مشروعیت دانست و ضمن رد اصالحات 
محدود پیشنهاد شده از سوی حسنی مبارک، تاکید 
کرد: هدف طرح ۶ مرحله ای پیشنهادی برای تحقق 
و  دموکراتیک  و  مسالمت آمیز  زندگی  آزادی ها، 

ساخت آینده ای روش برای همه ملت مصر است.
را  طرح  این  مرحله  اولین  اخوان المسلمین،  رهبر 
مجلس  دو  انحالل  و  قدرت  از  مبارک  کناره گیری 

اعالم کرده و در مرحله دوم  مشورتی و خلق مصر 
مبارک  اساسی جایگزین  قانون  عالی  دادگاه  رییس 

شده و امور کشور را به دست بگیرد.
پیشنهادی حاکی است: حالت  مرحله سوم طرح 
صادر  عمومی  عفو  فرمان  شود،  لغو  باید  فوق العاده 
شود و همه زندانیانی که به دلیل بیان نظرات و مواضع 

سیاسی خود بازداشت شده اند، آزاد گردند.
انتقالی  ملی  دولت وحدت  تشکیل  بدیع،  محمد 
تحت  و شفاف  آزاد  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و 
را  ملت  اراده  تحقق  برای  قضایی  دستگاه  نظارت 

چهارمین و پنجمین مرحله طرح خود اعالم کرد.
از  برآمده  پارلمان  این طرح،  مرحله  در ششمین 
رای ملت، تعدیالت الزم را در قانون اساسی صورت 
داده تا زمینه برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست 
شود. فراهم  مصر  مردم  مستقیم  رای  با  جمهوری 

نفی تروریسم و لزوم تحول صلح آمیز بارها توسط 
رهبران این گروه مورد تاکید قرار گرفته است.

در  که   اتفاقی  که   کردند  تاکید  دیروز    آنها 
مصر می افتد یک انقالب اسالمی نیست بلکه  انقالب 

مردم مصر اعم از مسلمان و مسیحی است.

استقرار نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل 
کرباسچی

به  ساله    ۱۷ رسمی  طبق  کرباسچی  غالمحسین 
مناسبت روز 28 صفر میزبان عزاداران بود اما امسال این 

مراسم با حضور نیروهای یگان ویژه لغو شد.

کارگران کارخانه  ریسندگی سنندج، هشت 
ماه بدون  حقوق

ریسندگی  شرکت  کارگران  اکثر  اخراج  وجود  با 
پرریس سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های 
معوقه طی سالهای 8۶ تا 88 و استخدام نیروهای جدید 
حتی  و  فعلی  کارگران  گزینشی،  و  شدید  تدابیر  با 
مشکل  با  همچنان  شرکت  این  شده  اخراج  کارگران 
پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما مواجه هستند.

دوسال اضافه کاری دبیران هنرستان ها 
پرداخت نشده

دبیران، مدیران و معاونان و دیگر پرسنل هنرستان های 
دستمزد  که  است  سال  دو  از  بیش  پرورش  و  آموزش 
مربوط به اضافه کاری اجباری خود را دریافت نکرده اند.

نامۀ احمدی نژاد قطعا از سر خیرخواهی و 
مصلحت اندیشی نبوده است

احمدی نژاد  نامه   از  اداری  عدالت  دیوان  رییس 
خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد 
و گفت:  قطعاً تهیه و تقدیم این نامه از سر خیرخواهی 

و مصلحت اندیشی نبوده است.

مدیریت تئاتر وجود ندارد، فضا پلیسی 
شده است

تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  رحمانیان،  محمد 
وجود  تئاتر  مدیریت  نام  به  چیزی  اصال  می گوید: 
تئاتر حاکم کردند. ما را  بر  ندارد. یک جو  پلیسی را 
به صورت قلم به مزد فرض کردند که هرآنچه دلخواه 
بیاوریم در حالی که اصال  دوستان است، روی صحنه 

چنین چیزی نیست.

یکی دیگر از مجروحان حادثه ایران خودرو 
درگذشت

پی  در  که  ایران خودرو  کارگران  از  دیگر  یکی 
در  حسینی  اربعین  شامگاه  حادثه  در  مجروحیت 

بیمارستان بستری شده بود، درگذشته است.

مصر سایت های اینترنتی و رسانه های  
خارجی را متهم کرد

رسانه های  که  کرد  اعالم  مصر  دولتی  تلویزیون   
خارجی و برخی از سایت های اینترنتی دلیل ناآرامی و 

اعتصابات مصر است!

زندانیان بند 3۵۰ اوین همچنان محروم از 
تلفن، مرخصی و مالقات حضوری

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بدون استفاده از 
حق مالقات حضوری، حق استفاده از مرخصی و ارتباط 
می گذرانند.  را  حبس  دوران  خانواده هایشان  با  تلفنی 
قوانینی خود ساخته که گذراندن دوران حبس را برای 

زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بسیار دشوار می کند.

در بودجه 89 دولت ۲1 هزار میلیارد تومان 
تخلف داشته است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
تخلف 2۱ هزار میلیارد تومانی دولت در بوجه سال 8۹ 
خبر داد و نیز به عمل نکردن وزارت نفت به تعهداتش 
مبالغ  نشدن  واریز  از  همچنین  نماینده  این  کرد.  اشاره 
هنگفتی به ذخیره ارزی پرده برداشت و اعالم کرد که 
دولت فقط تا پایان سال برای واریز این مبالغ به حساب 

ذخیره ارزی مهلت دارد.

دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه سالروز پیروزی انقالب

عده ای با سوء  استفاده از جایگاه خود
انقالب را به انحراف کشانده اند

اخبارکوتاه

راه حل گام به گام اخوان المسلمین برای بحران مصر
عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد


