
اخبار کوتاه 
* کارگران کارخانه روغن نباتی قو )واقع در تهران(، دراعتراض به عملکرد مدیریت 
آن شرکت و پرداخت حقوق کارگران از محل فروش امالک شرکت قو دست ازکار 

کشیدند.
*  بهای خرید هر دالر در ساعات میانی معامالت روز سه شنبه را 1110 تومان و 

قیمت فروش هر دالر را 1130 تومان اعالم شد.
*  دادستان کل کشور بدون اینکه دادگاهی برگزار شود و امکان دفاع را فراهم 

شود، فعالیت جبهۀ مشارکت را غیر قانونی اعالم کرد. اما جبهۀ مشارکت این حکم 
را غیر قانونی دانست

*  نمایشگاهی در تنگه مرصاد برگزار شد تصاویر نمایش داده شده طوری در کنار 
هم قرار گرفته شده بود که به بیننده القاء کند که رهبران و مردمی که به تقلب در 
انتخابات اعتراض داشته اند با منافقین در یک مسیر قرار دارند. این حرکت برگزار 
کنندگان نمایشگاه مورد اعتراض بسیاری از خبرنگاران و جوانان بسیجی که برای 

بازدید از جبهه ها اعزام شده بودند قرار گرفت.

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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کارگران دخل و خرجشان نمی خواند

و بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة فقر  توانفرسای  و  زشت  های  چهره  با  ما  هموطنان  از  بسیاری 
ماست  همه  وظیفه  شک  بی  و  هستند.  مواجه  زندگی  در  تنگدستی 
رحمانی  اسالم  زیبای  های  جلوه  بگیریم،  را  درماندگان  دست  که 
شویم.      خبر  با  یکدیگر  روز  و  حال  از  و  بگذاریم  نمایش  به  را 

یادداشتی از میرحسین موسوی برای شب قدر   w w w . k a l e m e . c o m

میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی ضمن دیدار با یکدیگر به بررسی مسائل جاری کشور 
پرداختند. آنها ضمن تأکید بر تداوم این انتظار که »زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و فضای باز و 
امن بر جامعه حاکم گردد و قانون اساسی به صورت همه جانبه و بدون تنازل جاری و اجرا شود«، 
از اینکه همچنان خالف این امر اتفاق می افتد و حتی عزیزانی به آنها ستم شده و از حق قانونی 
خود برای شکایت استفاده کرده اند، به جای رسیدگی عادالنه، مجدداً به زندان بازگردانده می 

شوند،   ابراز تأسف نمودند.
خاتمی و موسوی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه دفاع مقدس و ادای احترام به 
شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده های محترم آنان، خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان 
و متعرضان به خانواده های عزیز سرداران شهید، همت و باکری و دیگر شخصیت های برجسته 

انقالب  و کشور شدند.

خاتمی و موسوی با هم دیدار کردند

از زمانی که  حداقل مزد کارگران برای سال   شش ماه 
این  در  تومان!.   هزار   ۳۰۳ گذشته.  شده  تعیین   ۸۹
مدت میلیون ها کارگر ایرانی ناراضی از این تصمیم کار 
کنند.  تامین  آبرومندانه  را  خود  خانواده  معاش  تا  کردند 
درحالی که در تمام مدت ۶ ماه اخیر  حقوق  کارگران 
پرداخت  ماه  در  تومان  هزار   ۳۰۳ پایه   مزد  مبنای  بر 
ضروری  کاالهای  سبد  بهای  ماه   ۶ این  طی  اما  شده  
مرکزی  بانک  گزارش   داشته.  مالحظه ای  قابل  رشد 
نشان می دهد که هزینه متوسط برخی کاالهای ضروری 
تازه،  سبزی  و  میوه  حبوبات،  برنج،  مرغ،  تخم  )لبنیات، 
نباتی(  روغن  و  چای  و شکر،  قند  مرغ،  و  قرمز  گوشت 
عید  شب  در  ریال   ۲۷۰ و   هزار   ۷۰۳ حدود   حدود  از 
نوروز سال  ۸۸  )زمان تعیین حداقل دستمزد سال  ۸۹ 
( به یک میلیون دویست  و پنجاه  و پنج هزار و سیصد 
افزایش یافته است. و ۱۰ ریال در  آغاز مهرماه امسال 

برابر  فوق  در سبد  کالری موجود  مقدار  این که  با فرض 
مطلب  این  پذیرش  نیز  و  است  واحد   ۵۱۰ و  هزار   ۸۴
کالری  حداقل  جهانی  شده  پذیرفته  تعاریف  مطابق  که 
روزانه مورد نیاز برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد است 
می توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی 
حدود   در  مبلغی  باید  خود  ماهانه  گرسنگی  رفع  برای 
تقریبی  صورت  به  که  کند  هزینه  تومان  هزار    ۹۶
است. ساده  کارگر  یک  حقوق  حداقل  سوم  یک  معادل 

که  گرفت  نتیجه  می توان  درمجموع  اساس  این  بر 
هزار   ۵۱۳ بر   بالغ  ماهانه  ایرانی  کارگر  خانوار  هر 
بیش  تومان  هزار   ۲۱۰ یعنی  می کند  هزینه  تومان 
کارگر.  هر  برای  شده  تعیین  حقوق  پایه  حداقل  از 
باید در نظر بگیریم که همه اینها تنها مخارجی است که 
برای رفع گرسنگی و نه مایحتاج دیگر نیاز می باشد. در

خانواده شهید محالتی که در ایام اعتراضات خیابانی مورد 
هجوم و حمله شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند تا 

است. مانده  فرجام  بی  آنها  قضایی  پرونده   کنون 
مدتی پیش یکی از زندانیان سیاسی در دوران مرخصی به 
خبرنگار جرس گفته بود که با یکی از بستگان شهید محالتی 
در زندان هم بند بوده است اما ظاهرا در آن زمان خانواده سکوت 
اختیار کرده و از طریق نهادهای قضایی پیگیر شده بودند. دلیل 
مشخص حمله و تحت فشار قرار دادن این خانواده نیز حمایت 
آنها از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 
بود.  سکوت بستگان و نزدیکان شهید محالتی بعد از روز 
عاشورا تا امروز به دلیل اینکه پیگیری های قضایی نتیجه نداده 
است، باالخره شکست و فاطمه السادات شهیدی، خواهر همسر 
شهید محالتی از حملۀ ناجوانمردانۀ نیروهایی که خودشان را 
مامور امنیتی معرفی می کردند، پرده برداشت. فاطمه السادات 
شهیدی می گوید: یک شب شش مرد بدون ارایه هیچ حکمی 
برای بازداشت خواهر زاده ام وارد منزل ما شدند. چند نفر اتاق 
خواب مرا و سایر جاهای خانه را بازرسی می کردند بقیه هم 
کتک می زدند. خواهر زاده جوان مرا که پدرش در دوران 
جنگ مفقود االثر بوده است، به مبل بسته بودند و هر چقدر 
توان داشتند به سر و صورت او محکم مشت می زدند./ وقتی 
به آنها با فریاد می گفتم چرا فحش می دهید، می دیدم که 
بیشتر از دست ما عصبانی می شوند. حتی یک بار گفتم آقای 
خمینی آن موقع می آمدند محالت در خانه ما و با پدرم آیت 
اهلل شهیدی می نشستند آنها هم با عصبانیت حمله ور شدند 
و یکی از آنها هم فریاد زد »خمینی دیگر مرد، تمام شد.« 

خانواده شهید محالتی هم از حمله خشونت طلبان بی نصیب نماند

w w w . k a l e m e . c o m       پایگاه اینترنتی کلمه   

واقع معنی همه آنچه شرح داده شد آن است که به فرض 
اگر یک کارگر ساده  حداقل  دستمزد تصویب شده  یعنی 
۳۰۳  هزار تومان  حقوق را  بگیرد  فقط برای زندگی حداقلی  
خانوده خود، ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان کم  می آورد. 
احمدی  اقای  اول  معاون  که  است  حالی  در  این 
کشور  در  امروز  بود  کرده  اعالم  پیش  چندی  نژاد 
عده ای  متاسفانه  ولی  است،   )!( رقمی  یک  تورم  ما 
می کنند! باور  را  آن  هم  جمعی  و  می گویند  دروغ 

اقتصادی   سخت  شرایط  ضمن  در  و  دیگر  سوی  در 
گزارشها نشان می دهد  در دولت مدعی مبارزه با فساد، 
اختیارتعداد  در  بانکی   های  وام  و  تسهیالت  بیشترین 
اندکی از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است 
به طوری که حدود  ۵۰ هزار میلیارد تومان  معوقه بانکی 
کشور در اختیار ۸۴ فرد حقیقی یا حقوقی است. اما گویا 
ندارد  چندانی  اهمیت  موضع  این  اصال  ها  دولتی  برای 
می  ادامه  مشکوک  تسهیالت  پرداخت  روند  به  آنها  و 
این  گوید  می  مجلس  نماینده  خباز  که  جایی  تا  دهند 
رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دالر نیز می رسد. الیاس 
نادران دیگر نماینده  مجلس  نیز چندی پیش گفته بود 
از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد 
است. کرده  پیدا  افزایش  بانکی  های  معوقه  اقتصادی 

نکته مهم اما اینجاست که  آقای احمدی نژاد در حالی 
در سخنرانی های استانی خود و در منظر مردم  از تعویق 
پرداخت بدهی به بانکها گله می کند که  رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور معتقد است: »امروز بزرگ ترین وام 
هستند.« دولتی  های  شرکت  ها،  بانک  از  گیرندگان 

بزرگ  وقتی  شود،  می  مطرح  سوال  این  بنابراین   
هستند،  دولتی  های  شرکت  گیرندگان  وام  ترین 
وادار  را  ها  آن  تواند  نمی  دولت  که  است  چگونه 

به بازپرداخت وام ها کند؟ در واقع دولت به جای برخورد و رسیدگی به این موضوع از در انکار 
وارد می شود. برآیند اتفاقاتی که در سیاستگزاری های پولی و مالی کشور رخ می دهد نشان 
می دهد که بودجه  عمومی چنانکه دولت ادعا می کند نه صرف رسیدگی به محرومین 
و مستضعفین که بیشتر هزینه در بی کفایتی های مدیریتی و ویژه خواری ها می شود.

دیدم تلفن های خانه را قطع کرده اند، موبایلم را برداشتم زیر 
چادرم پنهان کردم ولی یکی از آنها متوجه شد که می خواهم 
تماس بگیرم، از پشت روی چادرم لگد کرد و من با همان 
لباس خانه مانده بودم چه کنم. فقط می توانستم خدا را صدا 
بزنم و کمک بخواهم. با خشونت بر سر و گوش و دستهایم 
آنقدر کوبیدند که بینی ام شکست. جلوی چشم های خواهر 
زاده جوانم چنان مرا با فحش های رکیک مورد ضرب و شتم 
قرار دادند./ ابتدا از طریق آقای شهیدی که اتفاقا پسرعموی 
بنده و یکی از معاونان احمدی نژاد است درخواست مالقات 
با آقای خامنه ای کردم تا در همان شرایطی که دست ها و 
صورتم کبود و سیاه بود بود، موضوع را به اطالع ایشان برسانم 
اما گفتند : آقا نمی توانند دیدار کنند. حقیقتا خیلی ناراحت 
شدم و گفتم من اگر پیگیر نباشم فردا در برابر مردم مسوول 
خواهم بود و معلوم نیست چه بالیی سر دیگران هم بیاورند.

و  کردند  زندان  روانه  شب  همان  هم  را  ام  خواهرزاده 
زندان  از  بیرون  من  و  بود  زندان  در  ماه  سه  از  بیش  او 
پاسخگو  امروز  تا  کسی  هیچ  که  بودم  شکایتی  پیگیر 
کنم. می  پیگیری  و  ایستم  می  آخر  تا  بازهم  اما  نبوده، 

روز  در  نیز  محالتی  شهید  عروس  گزارش  این  اساس  بر 
عاشورا توسط نیروهای امنیتی آنچنان مورد ضرب و شتم 
شدید قرار گرفت که بی هوش او را به بیمارستان منتقل 
کردند. در روز عاشورا که لباس شخصی ها و ماموران مردم 
برای  آقای محالتی  زدند، عروس  را در خیابان کتک می 
با حشونت به  را  اما خودش  از مردم رفته بود  نجات یکی 
باد کتک می گیرند. خون ریزی سرش آنقدر زیاد بود که 
بی هوش می شود و او را به بیمارستان منتقل می کنند.

آیا شکایتنامه هفت قربانی انتخابات از مسئوالن سپاه 
را خوانده اید ؟                         از نزدیکان خود بپرسید

از  ای  نامه  در  بسیجی  جهادگر  زاد  نوری  محمد  دارید  خبر  آیا 
کهریزک دوم در اوین خبر داده است؟ به سایت کلمه مراجعه کنید
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