
اخبار کوتاه 
داشتن  بدون  حداقلی  زندگی  و  بقا  برای  تالش   : گوید  می  كارگري  فعال  جامی  مهندس   *
تلخی است كه جامعه كارگری  اتفاقات  به خود،  تفریح و رسیدگی  از  فراغت و محرومیت  اوقات 
با آن روبرو است.  كارگرانی كه گویا قرار است هیچگاه خبردار نشوند كه آنها هم حق و منزلتی 

دارند.
* مردم برخی از روستاهای همدان با مشکل آب شرب مواجه هستند؛ به طوری كه مردم در طول روز تنها 

نیم ساعت آب شرب دارند.
* آیت اهلل بیات زنجانی خطاب به دختر شهید باكری : رسیدن به حق همیشه با رنج های فراوان همراه 

است. 
* سید محمد خاتمی پس حمله نیروهای امنیتی دولت احمدی نژاد به خانواده شهید همت و باكری در 
تماسی تلفنی از آنها دلجویی كرد. به گزارش خبرنگار كلمه، رییس جمهور سابق كشورمان با همسران 

شهید باكری و همت صحبت  و  جویای  اتفاقات پیش آمده شد.
 

      مردم رسانه ندارند . لطفا پس از خواندن خبرنامه، آنرا به دوستان خود بدهید و یا در مکانی عمومی جا بگذارید.   
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دو پیـــام از اوین
بیرون  به  را  هایی  نامه  اوین  زندان  درون  از  زندانی  دانشجوی  دو 
از زندان فرستادند. اولی به محمود احمدی نژاد پیشنهاد داد كه فقط 
یک روز قبل از رفتن به دانشگاه ، دانشجویان را خبر كند.  دانشجویی 
آنها  از  و  داد  پیام  به همکالسی های خود  زندان  درون  از  اما  دیگر 
خواست به یاد داشته باشند كه امروز امید مردم به دانشگاهی هاست.

پس  بالفاصه  كه  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  دری  مجید 
بازداشت  قزوین  در  خواهرش  منزل  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
شده و تا امروز را در زندان گذرانده است در نامه اش به احمدی نژاد 
خبر آغاز ماه »مهر« را به او یادآوری كرده است: او می گوید: » خبر 
كوتاه است اما پر طمطراق: “مهر آمد”.باری مهر آمد و دانشگاهها باز 
شدند و دانشجویان بازگشتند.با هر زحمتی نفسی سه ماهه كشیدی.

اما تمام شد!مهر آمد.« مجید به فشارهایی كه در چند سال اخیر به 
دانشگاهها آمده است اشاره می كند به رییس دولت یادآوری می كند 
در این سالها هرگاه به دانشگاه رفته است، با اعتراض شدید دانشجویان 
مواجه شده است. اعتراضی كه همواره در رسانه ها سانسور شده است.

دانشجوها  كه  است  دریافته  نژاد  احمدی  دولت  كه  دارد  عقیده  او 
برایش دردسر هستند و برای همین است. برای همین سعی میکند 
مخفیانه به دانشگاه برود. او یادآوری می كند در مجموع بیش از صد 
سال حبس برای دانشجویان صادر شده است. مجید دری همچنین 
 70 شناسایی  و  دانشجویان  تحصیل  از  محرومیت  ترم   120 به 
دانشجوی ستاره دار فقط در دو سال اول دولت نهم اشاره می كند و 
می گوید: »آقای احمدی نژاد! در مناظره ات به دروغ گفتی كه كسی 
را به جرم انتقاد از تحصیل محروم نکرده ای، كه هیچ دانشجویی را 
ستاره دار نکرده ای. در مقابل میلیونها بیننده گفتی. عجیب نبود كه 

نماینده بهار و كبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنها ۳0 درصد سهام عدالت پرداخت شده 
است، تصریح كرد: مردم حوزه انتخابیه اینجانب به دلیل پرداخت نشدن مابقی سهام    عدالت، از دولت ناراضی 

هستند. . 
آب  كشاورزی،  كمیسیون  عضو  و  كبدراهنگ  و  بهار  نماینده  جعفری،  عیسی  ملت،  خانه  گزارش  به 
در  كرد:  تاكید  خود،  انتخابه  حوزه  مشکالت  به  اشاره  با  اسالمی   شورای  مجلس  در  طبیعی  منابع  و 
عدالت  سهام  درصد   70 پرداخت  عدم  از  مردم  شدم،  متوجه  انتخابیه  حوزه  روستاهای  به  سركشی 
پاسخگو  مسئولی  هیچ  عدالت،  سهام  سود  مابقی  پرداخت  عدم  علل  از  پیگیری  وجود  با  دارند.  گالیه 

نبود.

یک نماینده مجلس: 

دولت بعد از انتخابات ریاست جمهوری،  سهام عدالت را پرداخت نکرده است

بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

مجید دری : آقای احمدی نژاد! خبر بدی برایتان دارم؛ مهر ماه آمد

 امروز هیچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد و از 
فیلترینگ در امان مانده باشد این همه نشانگر این است که چشم اسفندیار آنها مسئله 
آگاهی است. بنابراین هرکس در هرجا احساس مسئولیت می کند باید در حد خود در 
گسترش آگاهی های سیاسی، اجتماعی تالش کند حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک
 .

w w w . k a l e m e . c o m    میرحسین موسوی در دیدار با زندانیان سیاسی قبل از انقالب 

مجید توکلی : دوستان! صدایتان از ورای دیوارهای زندان به گوش می رسد
مجید توكلی دانشجوی شیرازی دانشگاه امیر كبیر نیز از دروزن زندان 
اوین نامه ای منتشر كرده است. نامه ای خطاب به دانشجویانی كه 
او نوشته است:  »همه ی  اند.  را آغاز كرده  سال تحصیلی جدیدی 
امیدمان به نسل جدید است كه از دیروز اثر بخش بوده اند و امروز 
در بی شمارِی شان مژده پیروزی می دهند. چنین است كه امید مردم 
به دانشگاه است و گویا مردم از دانشجویان پیمانی گرفته اند. آن ها 
پیمان گرفته اند كه آزادی باید زنده بماند، شادی میهمان هر خانه شود«

مجید به دانشجویاِن سال جدید تحصیلی می گوید: »شما به دانشگاه 
آمده اید. روزگاری ما نیز دانشجوی این دانشگاه بوده ایم. البته سخت 
گیری های آموزشی چنین نبود. به ما می آموختند كه بزرگ باشیم 
و سپس در پی دانش برویم. از شما می خواهند، كوچک و سرسپرده 
پیشه  آگاهی بخشی  و  بودن  آگاهی و دانش  باشید...در پی  و مطیع 
كردن، ممتازتان كرده است تا مردم به گرد شما جمع شوند. حال با 
هم بودن تان امتیازی است كه از آن باید بهره ببرید.« مجید توكلی 
كه به خاطر ستمهایی كه در یک سال اخیر به او رفته است یکی از 
محبوب ترین دانشجویان زندانی است در این نامه به همراهاِن خود 
توصیه می كند: »مراقب باشید كه همچنان منصف باشید. مبادا پلیدی 
و استبداد و ظلم ها و ستم ها و تلخی ها و سختی ها شما را در دست 
بگیرند. نباید در شتاب مان در رسیدن به آزادی راه خطا برویم. باید اجازه 
دهیم ارزش ها تثبیت شوند. اگر در دام دروغ گویی ها بیفتیم، اگر به 
هتک حرمت ها و بی احترامی ها بی توجه باشیم، اگر بر اندک خوبی 
های این كل ناهنجار چشم ببندیم؛ فردا دچار مشکل خواهیم شد.«

بودیم.« دار  ستاره  كه  ما  به  رسد  چه  كنی  انکار  هم  را  خورشید 
عملکرد  به  دانشگاهها  سراسری  اعتراضهای  به  اشاره  با  مجید   
ساكت  خواهی  می  را  دانشگاهها  از  »كدامیک  گوید:  می  دولت 
دانشگاه  ؟  صنعت  و  ؟علم  ؟عالمه  امیركبیر  ؟  تهران  كنی؟! 
را؟! آزاد  دانشگاه  و…یا  تبریز  و  مازندران  یا  مشهد  ؟  اصفهان 

به  امسال  كه  كند  می  پیشنهاد  دولت  رییس  به  پایان  در  كه  او 
كرد. خواهد  تجربه  را  عمرش  روز  بدترین  وگرنه  نرود.  دانشگاه 

زهرا رهنورد در پی هتک حرمت این خانواده بیانیه ای صادر كرده است . در این بیانیه آمده است : نمی دانستم 
معنای »كربال منتظرماست بیا تا برویم«، این است كه زن و فرزند شهیدان را سركوب و دستگیر كنید. البته 
شهدا به كربال رسیدند اما هیچ می دانید شما دولتمداران به كجا رسیده اید؟ پس از خشونت،كشتار، شکنجه و 
زندانی كردن فرزندان ملت، توسط قدرتمداران كینه توز، اینک نوبت خانواده شهداست كه مشخصا به عنوان 

دست مریزاد ایثارهای آن جوانان   پاكباخته، به اهانتی ننگین به خانواده های   باكری و همت منتهی شد.
یادتان باشد كه به نام آنها بزرگراه ساختید، بزگراه همت، باكری، بروجردی و دیگران. اما خانواده های آنها را 

بزرگ نداشتید. با نام و یاد آنها، برای خود مشروعیت كسب كردید، اما  خون آنان را پاس نداشتید.
الزم به ذكر است، خانواده شهید همت و خانواده شهید باكری كه در پی دید و بازدیدهای همه ساله در هفته 
دفاع مقدس به دیدار نخست وزیر دوران دفاع مقدس و زهرا رهنورد رفته بودند، با ممانعت و ضرب و شتم شدید 
نیروهای امنیتی، روبه رو شدند، كه منجر به آسیب دیدن همسر شهید باكری  با گاز فلفل، و بازداشت چند ساعته 

پسر شهید باكری انجامید.

بیانیه زهرا رهنورد در تقبیح اهانت به خانواده های شهدا باکری و همت

با نام شهدا برای خود مشروعیت کسب کردند، اما خون آنان را پاس نداشتند
محمود احمدی نژاد طی كنفرانسی خبری در نیویورک، در پاسخ به پرسش خبرنگاری كه پرسید "شما از 
انتخابات آزاد در فلسطین صحبت می كنید؛ ولی در كشورتان مخالفان در خانه های خود محبوس هستند 
و تعداد زیادی از روزنامه نگاران نیز از كشور خارج شده اند. آیا این تناقض بین حرف و عمل شما نیست؟"، 
مدعی شد "اتفاقا مخالفان ما آزادتر از ما هستند؛ تخلف می كنند؛ تهمت می زنند و آزاد نیز راه می روند و 

آزادتر از خود ما در ایران هستند. "
وی همچنین ادعا كرد " این كه چند روزنامه نگار از ایران رفته یا نرفته مهم نیست؛ ایرانی ها آزاد هستند 

كه سفر كنند و در جاهای مختلف دنیا زندگی كنند. "
به گزارش جرس وی بدون اشاره به مصاحبه های یک نفره خود در سیما، ادامه داد "در ایران چند هزار 
خبرنگار زندگی می كنند، روزانه صدها روزنامه  و مجله در ایران منتشر می شود، خبرگزاری های زیادی در 
ایران فعالیت می كنند و ما وقتی می خواهیم با خبرنگاران مالقات داشته باشیم برخی از اوقات سالن های 

هزار نفری نیز جوابگو نیستند.

احمدی نژاد : مخالفان من از خود من آزادترند


