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دروغ  و  آشفته  گزارشی  پی  در 
نوشته  که  دروغ  دولت  رسانه های  در 
میلیون   ۵۰ ابوعباس  محمود  بودند 
دالر به جنبش سبز کمک کرده است، 

میرحسین موسوی اعالم کرد:
همراهان  و  سبز  جنبش  »اتکای 
آن را به مردم کشورمان جزو افتخارات 

این  دروغگوی  راویان  جنبش می دانم. 
روایت سراپا کذب شبیه همان خطیب 
کرد  ادعا  که  هستند  جمعه ای  نماز 
میلیارد  از طریق عربستان یک  آمریکا 
دالر به سران جنبش سبز کمک کرده 
و تفرعن او هنوز به او اجازه نداده است 

که ازاین دروغ توبه کند.«

نیمه  به  ساعتی  نیم  هنوز  کلمه:   - قربانی  سارا 
شب مانده  بود که کارگران  خسته از کار در صف 
بازگردند.  خانه هایشان  به  تا  بودند  ایستاده  سرویس 
صدا  به  خضری  مصطفی  تلفن  که  بود  زمان  همان 
پنج  فرزند  که  خواست  همسرش  از  او  و  درآمد 
دقایقی  اما  برسد.  او  تا  دارد  نگاه  بیدار  را  ماهه اش 
به   نگذشت که  یک دستگاه کامیون درحال ورود 
بود  کارخانه  محوطه  در  خودرو  ایران   9 شماره  در 
و  برخورد کرد  مجموعه  این  کارگران خسته  با  که 
خواب  به  را  خضری  جمله  از  کارگران  از  تعدادی 

ابدی برد.
کشته  تعداد  خودرو  ایران  سایت  که  چند  هر 
شدگان این حادثه را 4  نفر اعالم کرد اما خبرگزاری 
ایلنا نوشت که 6 نفر از پرسنل ایران خودرو در محل 
حادثه  در دم فوت کردند و 2 نفر از  آسیب دیدگان 

در حال رساندن به بیمارستان جان دادند.
عدم حضور مسئوالن و

ایجاد فضای امنیتی در ایران خودرو
پس از حادثه عده ای از پرسنل خسته از کار فریاد 
همکارانشان  و  دوستان  سر  باالی  عده ای  می زدند، 
ضجه می زدند اما هیچ یک از مسئوالن ایران خودرو 
»د«   تنها آقای  بیایند  آنها  میان  به  نکردند که  جرات 
میان  به  خودرو  ایران  بخش های  از  یکی  مسئول 
پرسنل آمد که او هم سینه خیز از زیر اتوبوس ها فرار 
محل  در  صبح  تا  امنیتی  ماموران  شب  همان  کرد. 
حادثه حضور پیدا کردند و از روز پنجشنبه تاکنون 

فضای ایران خودرو امنیتی گزارش شده است.
ایران  ستادی  کارگران  تمام  برای  روزپنجشنبه 
از سرویس ها   هیچ یک  و  اعالم شد  تعطیل  خودرو 
حال   عین  در  اما  نرفتند.  کارگران  دنبال  به  هم 
و  خشمگینند  افتاده  اتفاق  واقعه  از  هنوز  کارگران 
نسبت به رویه در پیش گرفته شده در مقابل کارگران 

معترضند.
اما چه کسی در این حادثه مقصر بود؟ نجم الدین 
کارگران  که  گرفته  پیش  در  را  رویه ای  چه 
وی  و  دارند  اعتراض  آن  به  نسبت  ایران خودرو 
راننده  ایران خودرو  سایت  می دانند؟  بی کفایت  را 
اخبار  اما  کرد  معرفی  مقصر  عنوان  به  را  کامیون 
مردم  دهند.  می  خبر  دیگری  عوامل  از  رسمی  غیر 
پای یک  ایران خودرو که  در  با شنیدن خبر حادثه 
»هوو«  یاد  بود،  وسط  آن  وقوع  در  هم  کامیون 

افتاده اند، همان طور که با شنیدن حوادث هواپیمایی 
شده  فوت  خلبان  همیشه  که  می افتند  »توپولف«  یاد 
مقصر است.  البته  عده ای از کارگران ایران خودرو 
که   معتقدند  و  می گذارند  صحه  موضوع  این  بر  نیز 
همان  کرد  برخورد  همکارانشان  با  که  کامیونی 
همواره  گذشته  ماه های  در  که  است  چینی  کامیون 
حادثه را به جاده های کشور آورده است، هر چند که 

در اخبار رسمی این کامیون »بنز« معرفی شد.
اجباری  عاشورا  حتی  تعطیالت  در  کردن  کار 
درباره  خودرو  ایران  در  کارگران  از  یکی  است. 
چرایی بی کفایتی مدیریت و نقش او در این حادثه 
افزایش  بهانه  به  شرکت  این  »مسئوالن  می گوید: 
تولید، کارگران را مجبور به کار در روزهای تعطیل 
رسمی کشور از جمله در روزهای اربعین و تاسوعای 
تعطیالتی  در  را  کارگران  تنها  و  کرده اند.  حسینی 
تعطیل  قدس  روز  و  خرداد   14 بهمن،   22 چون 
می کنند، اقدامی که هم از نظر شرعی و هم از نظر 
قانونی به نظر خالف می رسد. اگر هم کارگری در 
در  مزایایش که  از  نیاید 10 درصد  تعطیل  روزهای 
ایران خودرو اکورد نامیده می شود، کاسته می شود.«

این  در  خودرو  ایران  فنی  پرسنل  از  دیگر  یکی 
نتواند  کارگر  مملکتی  تو  »وقتی  می گوید:  باره 
با  کارگر  کنند  تعطیل  هم  اگر  و  بزند  را  حرفش 
روز  پاداش  است.  کردن  کار  به  مجبور  گرانی  این 

تعطیل مبلغش 10000 تومان است، ببینید چقدر این 
تومان   10000 این  بخاطر  که  محتاجند  کارگران 
بطور  ساعتی  که  تعطیل  روز  کاری  اضافه  و  پاداش 
متوسط 4000 تومان است از خانواده و استراحت و 
این  می گذرند  هم  شهیدان  ساالر  عزاداری  از  حتی 

نشانه چیست در یک کشور اسالمی؟«
دیگر  یکی  کارگران  انسانی  شان  به  توجه  عدم 
عنوان  این گونه  را  اعتراض خود  دلیل  از کارگران 
سال   4 حدود  خودرو  ایران  »شرکت  کند:  می 
از  که  را  پرسنل  حقوق  سال  اول  افزایش  که  است 
تقسیم  می گردد  اعالم  کار  عالی  شورای  طرف 
را  درصدی  و  حقوق  اصل  به  را  درصدی  و  کرده 
نتیجه آن به هر کارگر  به مزایای آن می زند که در 
کمتر  تومان  هزار   30 متوسط  بطور  ایران خودروئی 
اضافه حقوق تعلق می گیرد و کارگران این شرکت 
پایه حقوق و مزایای  از  به شرکت های مشابه  نسبت 

پایین تری برخوردار میباشند.«
به  مدیران  را  داد  رخ  که  اتفاقی  که  چند  هر 
بهانه اهمیت افزایش تولید حتی در تعطیالت توجیه 
در  که  حادثه ای  که  است  این  واقعیت  اما  می کنند 
ایران خودرو رخ داد ناشی از  نوع نگاه  استثمارگرانه 
تشکلی  و  اگر سندیکا  است. کارگران  به کارگران 

داشتند اینگونه حقوقشان پایمال نمی شد.

همزمان  سیاسی  زندانیان  خانواده های  از  جمعی 
با اربعین حسینی با حضور در محضر استاد گرانقدر 
وضعیت  تشریح  ضمن  امجد،  آیت اهلل  اخالق، 
زندان ها و زندانیان سیاسی خواستار پیگیری علما در 

خصوص حقوق صنفی زندانیان شدند.
در  امجد  آیت اهلل  کلمه،  خبرنگار  گزارش  به 
برای  عمیق  اندوه  و  حزن  ابراز  ضمن  دیدار  این 
خانواده های شهدا و اسیران بی گناه و کل ملت ایران 
از اتفاقات اخیر، تصریح کردند: چطور می شود کسی 
عالم اسالمی باشد و دم از اسالم بزند، بعد بی تفاوت 
طاقت  می شود  چطور  افتاده؟  که  اتفاقاتی  به  باشد 
حمله  دانشگاه ها  به  شب  نیمه  می شنوی  وقتی  آورد 
می شود و دانشجویان معصوم کتک می خورند؟ من 
نمی روم،  جایی  و  کرده ام  تعطیل  را  کارهایم  همۀ 
این  اسالم  بگویم  ندارم.  سوال ها  برای  جوابی  چون 

است؟ اتفاقاتی که افتاده انسانی است؟
مردم  از  دفاع  روحانیت  اصل  افزودند:  ایشان 

نمی توانیم  کاری  ما  انگار  روزها  این  اما  است، 
انجام دهیم و حتی پیش جوان ها زبان دفاع نداریم. 
بسته  دستمان  اما  باشیم  حق طلبی  بلندگوی  باید  ما 
در  بنده  به  لحظه  چند  فقط  لحظه،  چند  اگر  است. 
مردم  به  بدهند،  وقت  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
حامی  عمر  یک  عمامه،  این  که  می گویم  جامعه 
عدالت بوده است، اصال فلسفۀ آن همین است. اگر 
دیگر حامی عدالت نباشد، باید بر زمینش گذاشت. 
این عمامه، مقدس است. علما آن را می بوسند و بر 
سر می گذارند. اگر این عمامه بر سرم نبود یک آدم 
من  از  مردم  هست  سرم  که  االن  اما  بودم،  معمولی 

توقع دارند، اما حاال دهانم بسته ست.
را  تاکید کردند: هدف، وسیله  استاد اخالق  این 
این  برای  مهندس  و  دکتر  همه  این  نمی کند.  توجیه 
انقالب و نظام خود را فدا کردند. االن داریم کاری 
وضع  این  شما.  بر  اف  بگویند  مردم  که  می کنیم 
زندگی و معیشت است؟ همه که همدیگر را دزد می 

خوانید. همدیگر را جلوی دوربین کشف می کنید... 
به چه چیزی دلشان را  باید  به کجا رسیدیم؟! مردم 

خوش کنند؟
ستودنی  همت  از  تقدیر  ضمن  امجد  آیت اهلل 
بنده  کردند:  اظهار  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
درد  این  و  هستم  خانواده ها  شما  صبوری  شرمندۀ 
با دردشناسان، درد دل خود گفتم و  مرا کشت که 

حرفی نشنیدم.
آیت اهلل امجد با ذکر خاطراتی از اساتید و علمای 
قم افزودند: خدا رحمت کند آیت اهلل بهجت را که 
کند  می گفتند: خدا  در کالس های خود  اواخر  این 
که دست هایمان را بر چشم نگذاریم و بگوییم روز، 
به  بود  مشخص  کامال  ایشان  نقدهای  است.  شب 
وضعیت، اما گاهی کسانی نمی خواهند درست منتقل 
شود. چرا این بزرگان این حرف ها را می زدند؟ من 
نگویید.  دروغ  گفتم  مشهد  در  مجلسی  در  خودم 

آمدند گفتند: شبهه ایجاد کردید!

حضور مرتضوی در دولت، بی احترامی به 
شهدای کهریزک است

پدر محسن روح االمینی از شهدای کهریزک، حضور 
را  دولت  در  کهریزک(  جنایات  آمرین  )از  مرتضوی 
بی احترامی به خون شهدای کهریزک خواند. روح االمینی 
اتهام های  به  رسیدگی  از  قبل  که  نداشتیم  »انتظار  گفت: 
مخالف  و  وی  قضایی  تعلیق  به  توجه  با  و  مرتضوی 

قوه قضاییه، دولت وی را به کار گیرد.«

تالش مشایی و شرکا برای تصاحب 
شرکت های در حال واگذاری

بانک های  مدیران  از  احمدی نژاد،  دفتر  رئیس  مشایی، 
سهام  از  بخشی  که  است  خواسته  خصوصی  و  دولتی 
خرید  امر  این  هدف  بخرند.  را  هلدینگ  شرکت  دو 
قرار  خصوصی سازی  فهرست  در  که  است  شرکت هایی 
دارند. این جدیدترین نمونه از روند ناسالم خصوصی سازی 

در کشور است.

افزایش فشارها بر تاجزاده و  تهدید به 
اعتصاب غذا

به  خطاب  گزارشی  در  محتشمی پور  فخرالسادات 
تیم  »اخیرا  نوشته:  تاجزاده  درباره  وضعیت مصطفی  ملت 
بازجویی سپاه او را تهدید به بازگرداندن به بند دو الف و 
تشکیل پرونده و تفهیم اتهام جدید کرده اند که ایشان نیز با 
اعتراض مجدد به وجود بازداشتگاه غیرقانونی سپاه و حبس 
طوالنی مدت غیرقانونی اش در آن، تهدید به اعتصاب غذا 
در  که  است  نوشته  همچنین  محتشمی پور  است.«  نموده 
که  دیگری  پرده های  »با گشودن  بعدی خود  اطالعیه های 
زینبی  رسالت  دارند«،  آن  ماندن  پوشانده  بر  سعی  آقایان 

خویش را ایفا خواهد کرد.

افت بی سابقه سطح زیر کشت پنبه
نظری مدیرعامل اتحادیه پنبه کاران از افت شدید سطح 
زیر کشت پنبه، از 215 هزار هکتار به 130 هزار هکتار، بر 
اثر سیاست های وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. وی این 

افت را در ۸0 سال اخیر بی سابقه خواند.

هاشم خواستار، معلم زندانی را با زنجیر 
به تخت بیمارستان بسته اند

انجام  برای  را  ساله   60 زندانی  معلم  خواستار،  هاشم 
عمل جراحی با »زنجیر« به بیمارستان منتقل کردند. به گفته 
را  زنجیرها  عمل  اتاق  در  بیهوشی  با  همزمان  وی،  همسر 
از پای او باز کرده اند و پس از عمل و به هوش آمدن او 

دوباره پاهایش را با زنجیر به تخت بیمارستان بسته اند.

احضار 3۰ تن از دانشجویان دانشکده 
هنر به کمیته انضباطی

کمیته  به  تهران،  هنر  دانشکده  دانشجویان  از  تن  سی 
نزدیک  گذشت  با  است  گفتنی  شدند.  احضار  انضباطی 
دانشجو،  روز  اعتراضی  تجمعات  برگزاری  از  ماه  دو  به 
ادامه  انضباطی  کمیته های  به  دانشجویان  احضار  کماکان 

دارد.

لیلی رشیدی: نگرانم که خشونت و 
دیکتاتوری وارد عرصه هنر شود

با  برخوردهای صورت گرفته  از  انتقاد  با  لیلی رشیدی 
فرهنگی  دیکتاتوری  حضور  به  نسبت  گابلر،  هدا  نمایش 
در عرصه هنری ابراز نگرانی کرد و گفت: چه دلیلی دارد 
شده  دیده  بازبینی  هیات  توسط  بار  چندین  که  نمایشی 

این طور مورد خشونت و تعرض قرار گیرد؟

منصور اسانلو، پنج سال زندان بدون یک 
روز مرخصی

شرکت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  اسانلو  منصور 
بدون  که  است  سال  پنج  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی 
گذراندن یک روز مرخصی در زندان رجایی شهر به سر 

می برد.

کارگران زنده می ماندند اگر سندیکا داشتند

آیت اهلل امجد: چطور می شود کسی عالم اسالمی باشد
و بگوید این اسالم است؟

اخبارکوتاه


