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ملت ما به انقالب عظیم مردم شجاع تونس و قیام حق طلبانۀ مردم 
مصر و یمن و دیگر کشورهای منطقه احترام می گذارد. ما به همۀ مردم 
دلیر و آگاه و مبارز مصر و تونس و اردن و یمن درود می فرستیم و از 

خداوند منان پیروزی آنان را در مبارزات حق طلبانه شان آرزو می کنیم.
میرحسین موسوی

معترض  آزادیخواهاِن  از  سبز  جنبش  حمایت  ادامه  در 
درمصر و تونس، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم 
و  تونس  “انقالب  اینکه  بر  تاکید  ضمن  ای  بیانیه  صدور  با 
مصر اراده ملی برای تغییر، اراده زندگی و اراده پیوند دین و 
مردمساالری است”، خاطرنشان ساخت “آینده جهان اسالم 
به نتایج انقالب تونس و بویژه مصر، گره خورده است.”  این 
مجمع   ابراز امیدواری کرد ملت آزادیخواه ایران نیز بویژه 
در قالب راهپیمایی های مستقل، مردمی و غیر دولتی به جمع 

حامیان این بیداری اسالمی در سراسر جهان بپیوند.
در قسمت دیگری از بیانیه آمده است:

هردو  بر  تهدیدی  البته  مردمساالری،  جدید  موج  این 
همین  به  درست  است.  منطقه  در  استعمار  و  استبداد  نیروی 
خطر  کردن  برجسته  در  سعی  استعمارگران  که  است  دلیل 
مذهبی  رادیکالیسم  رشد  از  را  جهانیان  و  دارند  بنیادگرایی 
می ترسانند، و در مقابل، مستبدان و افراط گرایان مذهبی نیز 
صرفاً چهره ضد استعماری این قیام ها را برجسته می کنند. 
غافل از این که استبداد و استعمار، در هرکجا و هر زمان، دو 
روی یک سکه اند؛ باهم می آیند و باهم می روند؛ هردو به 

یکسان عامل فساد و تحقیر و ظلم و خیانتند.
انقالب تونس و مصر اراده ملی برای تغییر، اراده زندگی 
شعر  تونس  مردم  است.  مردمساالری  و  دین  پیوند  اراده  و 
شاعر جوان خود را به شعار اصلی خود بدل نمودند و همصدا 
با ابوالقاسم شابی )۱۹۳۴ـ ۱۹۰۹( قصیده زندگی سرودند که؛ 
هرگاه ملتی عزم زندگی کند سرنوشت ناگزیراست  خواسته 

او را اجابت کند
که  زنجیراست  وبر  صبح  انجامد  به  که  است  وبرشب 

درهم شکند.
آری این سنت خداوند است که اراده و تغییر را الزم و 

ملزوم هم نهاده وهمو فرموده است؛ إ
إَِنّ الَلَهّ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا ما بَِأنُْفِسِهْم )رعد۱۱(

و  ای  منطقه  داخلی،  اهمیت  مسلمان،  آفریقای  انقالب 
منطقه  کشورهای  سوی،  یک  از  دارد؛  ای  گسترده  جهانی 
تاریخی  مطالعات  و  دارند  مشابه  سیاسی  شرایط  و  ساختار 
این کشورها، کم  از  نشان می دهد که هر تحولی در یکی 
و بیش،زنجیرۀ تغییرات در دیگر کشورها را به همراه داشته 
بر  تحوالت  این  تأثیر  از  توان  نمی  دیگر،  سوی  از  است؛ 
روابط اعراب و اسرائیل، و در نتیجه خاورمیانه و جهان غفلت 
کرد. از هم اکنون می توان نشانه های ضعف در امنیت ملی 

اسرائیل را مشاهده نمود.
و  تونس  انقالب  نتایج  به  اسالم  آینده جهان  بدین سان، 
دارد؛  بسیاری  اهمیت  مصر  است.  خورده  گره  مصر،  بویژه 
به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و سیاسی، قطب تأثیر گذار 

جهان اسالم است. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران 
انتفاضه مصر را چونان فروپاشی دیوار برلین، پایان نظام های 
دیکتاتوری، و آغاز تغییرات دموکراتیک و بومی در منطقه 
و جهان اسالم می دانند. آری، تحوالت قاهره، استعداد آن را 
دارد که به تولید گفتمان دینی- سیاسی جدید در خاورمیانه 
بیانجامد و نظام های اقتدارگرای منطقه را به چالش با نسل 
جدید از مسلمانان آزادی طلب و دموکراسی خواه برانگیزد. 
این، اتفاق فرخنده ای است و برهمه ما وهرمسلمان اصالح 

اندیشی است که آنرا پاس بدارد و ارج نهد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن سپاس 
به  نسبت  قدرشناسی  و  بیداری  نعمت  این  قبال  در  خداوند 
خود  قاطع  حمایت  مصر،  و  تونس  رشید  ملت  هردو  قیام 
تمام  در  جویانه  اصالح  و  آزادیخواهانه  های  ازحرکت  را 
کنیم  می  تأکید  همچنین،  دارد.  می  اعالم  منطقه  جغرافیای 
مسلمات  از  ظالمان  به  اعتراض  و  مظلوم  از  حمایت  که 
روایت  )ص(  اسالم  است؛ازپیامبرگرامی  اسالم  دستورات 
شده است: »من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم«.

دستورنورانی امیرمؤمنان علی بن ابیطالب )علیهالسالم( نیزاین 
است که »کونواللظالم خصماًوللمظلوم عوناً؛ همواره خصم 

ظالم و حامی مظلوم باشید«.
راهپیمایی  انگیزه  و  مبنا  که  است  اسالمی  اعتقاد  همین 
همه  در  تونس  مصرو  انقالب  از  حمایت  در  مردمی  های 
کشور های اسالمی است. مجمع مدرسین و محققین امیدوار 
است ملت آزادیخواه ایران نیز بویژه در قالب راهپیمایی های 
بیداری  این  حامیان  جمع  به  دولتی  غیر  و  مردمی  مستقل، 

اسالمی در سراسر جهان بپیوند.

دیدار رهنورد با مادر شهید 
کریم بیگی

دیدار  به  دانشگاه  استاد  رهنورد،  زهرا 
شهدای  از  بیگی،  کریم  مصطفی  خانواده 
وی  رفت.  گذشته  سال  عاشورای  حوادث 
در این دیدار گفت: مقاومت مادر سلحشور 
این شهید ستودنی است و دیکتاتورها بدانند 
و  ماند  نخواهند  پایدار   ها  ظلم  این  که 
قطره قطره خون شهدا از جمله مصطفی ها 
سیراب  را  منطقه  تمام  نداها  و  ها  ،سهراب 
کرده و آزاد گی و رهایی از دیکتاتوری را 

فرا راه ملتها قرار داده است.

قطع کلیه ارتباطات مهدی کروبی
تلفن  خطوط  تمامی  دیروز   صبح  از 
و  همسر  کروبی؛  مهدی  ثابت  و  همراه 
هیچ  و  است  گردیده  قطع  ایشان  فرزندان 
اطالعی از شرایط و وضعیت  آقای کروبی 

در دست نیست.

زندانیان آزاد شده از اوین: در
راهپیمایی 2۵ بهمن شرکت می کنیم

زندان  از  شده  آزاد  زندانیان  از  جمعی 
بیانیه ای از اعالم راهپیمایی  اوین با صدور 
روز ۲۵ بهمن ماه که توسط رهبران جنبش 
مردمی  های  قیام  از  حمایت  منظور  به  سبز 
در مصر و تونس اعالم شده، حمایت کرده 
اند .این راهپیمایی ظهر روز دوشنبه ساعت 
۳ بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان 

آزادی برگزار می شود .

هدفمندسازی یارانه ها بیماران 
را فقیر می کند

شرایط  به  توجه  نوشت:   آنالین  خبر 
یارانه ها،  هدفمندی  قانون  اجرای  و  تورمی 
کنونی  روند  با  ایرانی  میلیون  دو  حداقل 

هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند.

تفاوت 22 بهمن ۵۷ با 22 بهمن 89
حسین زمان در مطلبی در وبالگ خود 
خطا  ترین  خطرناک  و  بزرگترین  نوشت: 
پیروزی  از  پس  سالهای  طی  که  گناهی  و 
بوده   تراشی  قدیس  گرفته  صورت  انقالب 
و بهره گیری از دین و معنویت برای ساکت 
کردن نظرات مخالف . هر نگاه منتقد و هر 
و خدا  دین  روی  در  رو  را  معترض  عقیده 
تا  آن خورد  بر  الحاد  مهر  و  شد  داده  قرار 
متصور  حقی  خود  بر  مخالفی  هیچ  دیگر 
تدریج  به  بود که  ها  بندی  مرز  این   . نشود 
بین  ۲۲ بهمن ۵۷ و ۲۲ بهمن ۸۹ فاصله ای 

عمیق انداخت .

امیر ارجمند: 22 بهمن روزی 
ملی است

مشاور موسوی در  واکنش به ادعاهای 
دادستان کل کشور گفت:  بر عکس آنچه 
کنند؛  می  ادعا  گرایان  اقتدار  و  ای  اژه 
مصادره ی این روز ملی توسط یک جناح 
شدن  جدا  موجب  تواند  می  که  است 
درباره  همچنین  وی  شود.  مردم  صفوف 
تهمت  از  نیز گفت:  ها  توهین  و  ها  تهمت 
شهید  فرزند  آنها  نیست؛  توقعی  زنندگان 
قاتلین  با  ارتباط  به  متهم  هم  را  بهشتی 
به  پاسخ  جای  به  آنها  اند.  کرده  خود  پدر 
مطالبات، شخصیت های سیاسی را تخریب 

می کنند.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:
ملت ایران با شرکت در راهپیمایی های مستقل و 

غیردولتی به جمع حامیان قیام تونس و مصر بپیوندد

اخبارکوتاه سرمقاله

اهلل اکبر ...
الل اکبر یعنی خدا بزرگترین است. الل اکبر 
»انا ربکم  از هر فرعونی که  کوس  یعنی خدا 
االعلی« سر دهد قوی تر است. یعنی دست خدا 
همراه  او  دست  یعنی  دست هاست.  همه  باالی 
درست  خدا  یعنی  اکبر  الل  است.  مردم  دست 
همانجایی است که دل مظلومی شکسته است. 
جوان  یک  آه  بخواهد  اگر  خدا  یعنی  الل اکبر 
را  مستبد  دیکتاتور  دو  تونسی،  فروش  دست 
سپاه  هر  از  یعنی خدا  اکبر  الل  خواهد گرفت. 
تا بن دندان مسلحی بزرگتراست. الل اکبر یعنی  
هنوز و همیشه می توان به فردا و فرداهای روشن 
امید داشت. چرا که هر قدرتی در برابر اقتدار 
و   را  آزادی  یعنی  اکبر  الل  است.  ناچیز  الهی 
او   نام  به  و  خواست  او  از  باید  تنها  را  عدالت 

قدم برداشت و پیروزی را از او خواست.
آری  الل اکبر یعنی: الملک یبقی مع الکفر 

و الیبقی مع الظلم
»احساس  بر  انسان«  »کرامت  هم  باز 
در  دیگر  دیکتاتور  پیروز شد. یک  بی قدرتی« 
»رئیس  یک  و  زد  زانو  مردم«  »خواست  برابر 
بی  جمهور«  »ارادۀ  برابر  در  اسمی«،  جمهور 
اعتبار شد. باز هم یک »ملِت« آزادیخواه یک 
سرانجام  و  برکنارکرد  را  اقتدارطلب  »دولِت« 
»اجزای  تمام  بر  مردمی«  »پارلمان  یک  حکم 
حاکمیت« واجب آمد و »روحی تازه« به کالبِد 

قانون دمیده شد.
مقاومت  از ۱۸ روز  تنها پس  جنبش مصر، 
رئیس  مبارک  حسنی  گرفت.  پیروزی  جشن 
و  گرفت  کناره  قدرت  از  رسماً  مصر  جمهور 

قدرت را به صاحبان اصلی آن بازگرداند.
جنبش  از  را  مقاومت«  »مشق  مصر،  جنبش 
از  تنها  نه  مصر  دیکتاتور  اما  آموخت  تونس 
باور  بلکه  نگرفت،  درسی  تونس  دیکتاتور 
برای  هم  را  او  توان  از  »نیمی«  که  نداشت 
است:  این  زمانه  رسم  گویی  ندارد.  مقاومت 
»هر بار« مقاومت مردم بیشتر می شود و سقوط 

دیکتاتورها آسان تر و سریعتر...
مردم  به  را  پیروزی  این  خود  نوبۀ  به  کلمه 
می گوید  تبریک  مصر  جنبش  فعاالن  و  مصر 
این جنبش در »دستیابی و  و آرزو می کند که 
خود«،  بنیادین  خواستۀ  و  آرمان ها  نگهداری 
تا  و  بماند  باقی  استوار  و  دوام«  »بر  همچنان 
استقرار کامل »حکومت قانون«، گام های بعدی 

را همچنان »بدور از خشونت« بردارد.

پیش از بستری شدن در بیمارستان فرستاده شد
نامۀ نرگس محمدی به دادستان تهران

رحمانی،  تقی  مجدد  بازداشت  پی  در 
کروبی،  مهدی  مشاور  و  پژوهشگر  نویسنده، 
تشخیص  به  بنا  محمدی  نرگس  وی  همسر 
بستری شد. وی  بیمارستان  معالج، در  پزشکان 
قبل از بستری شدن در نامه ای به دادستان تهران 

نوشت: 
بگذارید صادقانه بگویم دیشب وقتی مردان 
نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا 
با سر و روی نامناسب می دیدند، احساس کردم 
در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادری ام 
به تاراج رفته و من بی پناه در سرزمینی غریب 
مسئول  شمای  از  دارم  سؤال  حال  بیگانه ام.  و 
بر  سرزمین،  این  زنان  آیا  دارم:  پاسخ  طلب  و 
و  زنان  ما  آیا  شده اند؟  حالل  حکومت  مردان 
نداریم؟  این سرزمین  در  دیگر حرمتی  مادران 
آیا با وضع ظاهری درون خانه دیدن من، یک 
مادر، یک زن ۳۷ ساله در منزل شخصی و در 
نامحرم  و  ناشناس  مردان  توسط  هنگام  شب 
ندارد. متعال  خداوند  پیشگاه  در  گناهی  هیچ 

آیت الل دستغیب مرجع تقلید مقیم 
اینکه  بر  تاکید  با  سخنانی  در  شیراز 
و  باشند  رهبر  بر  ناظر  باید  خبرگان 
از  برسانند،  او  گوش  به  را  انحرافات 
مراجع  که  شده  ایجاد  فضایی  اینکه 
حرف  نمی توانند  و  شده اند  محاصره 
بزنند و در صورت انتقاد نیز مورد حمله 
و  کرد  انتقاد  می گیرند،  قرار  تهمت  و 
گفت: مرجع باید بتواند حرفش را بزند. 
او که نمی خواهد دنبال براندازی باشد؛ 
بیاندازد.  جلو  را  خودش  بخواهد  یا 
جلو  را  خودشان  که  ندارند  احتیاجی 
بیاندازند، اینها می خواهند حرفشان زده 

شود؛ نه اینکه دور برشان محاصره شود. 
فضای  غلبه  به  نسبت  دستغیب  آیت الل 
سرکوب و دروغ در جامعه هشدار داد 
وضعیت  از  تقلید  مراجع  نارضایتی  و 
به  نه  این دانست که  از  ناشی  را  کشور 
قرآن و سنت عمل می شود و نه به قانون 

اساسی.
دفاع  با  همچنین  دستغیب  آیت الل 
سخنان  به  موسوی،  میرحسین  از  قاطع 
اساتید  از   – نجابت  آیت الل  مرحوم 
درباره   – اخالق  و  عرفان  بزرگ 
اشاره کرد و گفت:  مظلومیت موسوی 
نه  کرده،  جمع  پولی  نه  خدا  بنده  این 

نه می خواهد که  و  است  ریاست  دنبال 
را  او  حقارتی  نه  و  کند  عقده گشایی 
دائم  است. خوب،  واداشته  جبّاریت  به 
می گوید که هر کسی سر کار است به 
تهمت  می گوید  کند.  عمل  قانون  این 
نزنید و دروغ نگویید. این عضو مجلس 
خبرگان رهبری همچنین افزود: اگر بنا 
باید  شود،  گفته  حق  حرف  که  هست 
ایشان را در جایی بیاورند آزادانه بتواند 
برایش  مصیبت  بعد  البته  کند.  صحبت 
این حرفها  تو  بگویند  که  نیاورند  پیش 
را زدی، پس ضد امنیت هستی و او را 

به زندان ببرند!.

آیت اهلل دستغیب: نه به قرآن و سنت عمل می شود 
و نه به قانون اساسی


