
اخبار کوتاه 
ماهه   ۷ حقوق  نکردن  دلیل  دریافت  به  رشت  خاور  ریسندگی  کارخانه  کارگران   *
کارخانه  زن  و  مرد  کارگران  از  نفر   ۳۰۰ بر  بالغ  کردند.  تجمع  گیالن  استانداری  مقابل 
نکرده اند. دریافت  کارخانه  از  مزایایی  و  حقوق  هیچ گونه  است  ۷ماه  مدت  خاور 

*    کارگران »زهش« با وجود فعال بودن خطوط تولید و فروش محصوالت این کارخانه در 
سه ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند. این کارگران مي گویند: در نتیجه این وضع حقوق 
یك صد کارگر از سه ماه پیش تاکنون پرداخت نشده است. کارگران همچنین به نقل از 
کارفرماي خود از احتمال واردات محصوالت چیني و اجراي سیاست هاي تعدیل نیروي انساني 
در یك ماه آینده خبر داد مي دهند. کارخانه زهش در منطقه آب یك قزوین واقع شده است

* بیش از 6۰۰ نفر از معلمان خرید خدمتي آموزش و پرورش در اعتراض به تمدید نکردن 
قراردادهایشان از سوي آموزش و پرورش صبح دیروز مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع کردند. 
گذشته  سال  پنج  در  شوند  می  روستایی  بیمۀ  شامل  که  روستایی  نفر  میلیون  از 5   *
بالخیز  کشورهای  گریبانگیر  بال  نوع   5۰ تا   4۰ حدود  شدند.  نفربیمه  هزار   ۸۰۰ فقط 
دارند. قرار  بالیا  این  دیدن  آسیب  خطر  در  بیشتر  روستائیان  که  است  ایران  مانند 

شکایت  شهر  این  فرماندار  از  پیش  چندی  اهواز  شهر  شورای  عضو  »ممبینی«   *
های  چهره  از  نفر  چند  نیز  پیش  چندی  شد.  بازداشت  دیروز  اما  بود.  کرده 
شدند. منتقل  زندان  به  سپاه  فرماندۀ  یك  از  شکایت  از  پس  طلب  اصالح  مطرح 

* نسرین ستوده وکیل امور نوجوانان و جوانان که حدود یك ماه است در بازداشت به سر 
می برد، اجازۀ  شرکت در مراسم ختم پدرش را از طرف مسئولین زندان اوین نیافت، همچنان 
که در مراسم تدفین پدرش )که پنجشنبه ی پیش درگذشت( نیز نتوانسته بود شرکت کند.

به دستور دولت آقای احمدی نژاد، نام بردن از آقایان موسوی، خاتمی و کروبی در رسانه ها ممنوع است. با تکثیر و پخش این  روزنامه به انتشار خبرها کمک کنید
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خاتمی: چرا سرداران جنگ فریاد نمی زنند؟
 اگر کوتاه بیاییم، انقالب تحریف می شود

می  مدعی  که  نیروهایی  وجود  با  و  مقتدر  نظامی  در 
آنها  با  توانند  نمی  هستند  مسلط  چیز  همه  بر  شوند 
برخورد کنند. وی افزود: بر خالف سیاست اعالم شده 
جریان  عمل  در  آنچه  حداقلی،  دفع  و  حداکثری  جذب 
به  او  است.  جذب  عدم  و  حداکثری  دفع  سیاست  دارد 
معرض  در  امروز  آنچه  نظرم  داد:به  هشدار  مسئوالن  
تهدید است، اگر در مقابلش کوتاه بیاییم تحریف کننده 
که  است  خصوصیاتی  و  انقالب  اصلی  معیارهای  همه 
نظام ما باید داشته باشد. از معیارهای اصلی حکومت این 
است که دروغ در آن نباشد، اگر کارها بر اساس دروغ و 
دغل باشد، غلط است و آنچه خدا می خواهد این است 
که نظام بر اساس عدالت و راستی و درستی مستقر شود 
و استقرار پیدا کند و انقالب اسالمی هم برای همین بود.

خاتمی در پایان یادآوری کرد: ما از حق دفاع می کنیم، 
معتقدم دل اکثریت ملت با حرف هایی است که ما می 
زنیم. چرا اجازه روزنامه به ما نمی دهند؟ چرا بخشنامه 
می کنند دستگاههای رسمی هیچ حرف و خبری از این 
طرف را منتشر نکند؟ رئیس جمهوری سابق کشورمان 
ادامه داد:باید حرف را زد و گفت، الحمداهلل دنیا طوری 
این محدودیت های رسمی و بخشنامه  شده که دیگر 
همه  حق  این  که  هرچند  نیست  اثرگذار  خیلی  ای 
جریانها است که روزنامه و رسانه و تریبون داشته باشند.

نمی خواست بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة حاکمان  قدرت  برای  ابزاری  عنوان  به  را  بسیج  امام 
قدرت  که  آن  نه  کند،  اثر  مردم  در  بسیجی  اندیشه  و  رفتار  بود  قرار 
شود  دولت  جیره خوار  بسیج  نبود  قرار  آید.  فرود  مردم  سر  بر  بسیج 
 . بگیرد.  سرانه  پاداش  اجتماعات  در  مردم  کردن  دستگیر  ازای  به  و 
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مهندس میرحسین موسوی خبر کذب روزنامه رسالت را مبنی بر »وجود اختالف در میان صفوف جنبش سبز و 
اصالح طلبان« را تکذیب کرد و گفت: »بر خالف جناح اقتدار گرا جنبش سبز پدر خوانده ندارد و بیش از افراد، 
به تعامل بین شبکه های اجتماعی سبز و پیشرو تکیه دارد و بر عکس آنان)اقتدارگریان( از عقل جمعی برای 
پیشرفت استفاده می کند.« وی تصریح کرد: »هیچ اختالفی بین بنده و برادران بزرگوار کروبی و خاتمی وجود 

ندارد و ما مرتب با هم مشورت می کنیم.«
روزنامه رسالت که  در رقابت شدیدی با کیهان برای تهمت و دروغ به منتقدان دلسوز وضع موجود است  در  
جعل خبری تازه مدعی اختالف میان  موسوی، خاتمی و کروبی شده بود. رویه و رویکرد مدیران روزنامه رسالت 
در زمان  دفاع مقدس علیه نخست وزیر )میرحسین موسوی( نیز  به گونه ای بود که  حضرت امام )ره(  توزیع  
این روزنامه را در جبهه ها برای  روحیه رزمندگان اسالم مضر تشخیص دادند. به همین دلیل میرحسین موسوی 
اظهارامیدواری کرد که »گرداننده های رسالت یک بار دیگر بین خود نامه حضرت امام را به مرحوم آیت اهلل 

آذری قمی در سال۱۳۶۷ مطالعه کنند.«

میر حسین موسوی : 
جنبش سبز مانند اقتدارگرایان  نیست و پدرخوانده ندارد

سید محمد خاتمی که در جمع اصالح طلبان سخن می 
گفت، با تبریک آغاز سال تحصیلی به محصالن و معلمان 
گفت:  متأسفیم که در حالی سال تحصیلی آغاز می شود 
اساتید گرفتار فشار و  از معلمان و همچنین  پاره ای  که 
زندان هستند و جریاناتی تالش می کنند که محیط پاک 
با فشار  را  و زاینده مدارس و آموزشگاهها و دانشگاه ها 
کند  آلوده  آزاده  و  مستقل  مربیان  و  استادان  معلمان،  بر 
کند. منحرف  حقایق  از  را  جوانان  و  نوجوانان  ذهن  و 

شهیدان  خانوادۀ  حرمت  هتک  به  خاتمی  محمد  سید 
کنم چرا  تعجب می  و گفت:  اشاره کرد  و همت  باکری 
و  باکری  و  همت  بزرگوار  شهید  دو  های  خانواده  وقتی 
سرداران  گیرند  می  قرار  تعرض  مورد  ایشان  فرزندان 
شهید  دو  این  همراه  و  همکار  که  بزرگی  رزمندگان  و 
رفتارها  این  از  واقعًا  که  آنان  زنند.  نمی  فریاد  اند  بوده 
از  دفاع  برای  که  داریم  آنان  از  را  انتظار  این  بیزارند 
آرام  البته  بگیرند،  موضع  آشکارا  بسیج  و  سپاه  واقعیت 
ببینند. لطمه  انقالبی  نهادهای  نگذارند  و  محترمانه،  و 

می  گفته  همیشه  مثل  است  ممکن  کرد:  تاکید  خاتمی 
دادند! عجب  انجام  را  اعمال  این  خودسر  نیروهای  شود 
نیروهای خودسر قوی هستند که همه کاری می کنند و به 
صورت رسمی هم علیه شان موضع گرفته می شود ولی 
تعجب می کنم تکرار می کنند،  را  رفتارهایشان  باز هم 

مهدی کروبی ضمن تبریک سال جدید تحصیلی به دانشجویان گفت: بار سنگین کشور برای دستیابی به 
پیشرفت و آبادانی توام با عزت و افتخار و استقالل، بر دوش شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز است که امید 
این ملت پر افتخار هستید. از همین صندلی های دانشگاه هاست که مدیران سطوح مختلف سیاسی و اجرایی 
کشور تربیت خواهند شد و اداره امور کشور به آنان واگذار خواهد گردید. کروبی در ادامه پیام خود افزود: دانشگاه 
همیشه زنده است و هیچ کسی نمی تواند آنرا با خاک یکسان کند.  نباید مطالبات دانشجویان بی پاسخ مانده و 
انباشته گردد. باید فضای سیاسی دانشگاه ها چنان باشد که دانشجویان بتوانند مطالبات خود را آزادانه در میزگردها 

و تشکیل جلسات مطرح نمایند.
کروبی در پیامش به دانشجویان گفت: عزیزان من، سالی که گذشت، سالی سخت و پر فراز و نشیب برای همه 
ی ما بود و متاسفانه جامعه ی دانشگاهی ما هزینه های گزافی را پرداخت و در این میان شما دانشجویان در کنار 
سایر مردم مورد بیشترین آماج و هجمه های سیاسی قرار گرفتید که به نوبه ی خویش همیشه در احقاق حقوق 

به حق و قانونی شما، پایداری نمودم. شما امروز روزگاری سخت را صبوری می کنید.   
مهدی کروبی در پایان ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه 

و آزادی دانشجویان زندانی بی گناه باشیم .

کروبی در پیام خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی:

دانشگاه زنده است و کسی نمی تواند آن را با خاک یکسان کند
باکری شهید  منزل  به  ها  شخصی  لباس  هجوم 

 آسیه باکری فرزند شهید حمید باکری، از حملۀ گروهی ناشناس که خودشان را پلیس امنیت معرفی 
کردند به جلسۀ قرآنی که در خانۀ شهید باکری در حال برگزاری بود، خبر داد. او در گفتگو باکلمه 
گفت: آنها  نگفتند جلسه قران چگونه باعث ناامنی می شود و حکم خود را هم نشان ندادند... آنها همۀ 
خانم هایی که به خانۀ ما می آمدند را مورد بازجویی قرار دادند... 2۷ سال نیامدند در خانه ما بگویند 
حالمان چطور است حاال اینگونه آمدند. اصال راه منزل ما را بلد نبودند. حاال بعد از این همه سال مزد 
سختی هایی که مادرم کشید و بی پدر ماندن ما را خوب می دهند. برای من جای سوال است که 
چرا این رفتار با ما می شود... پس از نامۀ مادرم به فرماندۀ سپاه، هر روز فشارها بر ما بیشتر می شود. 


