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همسر سردار شهید موسوی:

مسئوالن، نظام را قربانی کردند
برخورد  به  او  دادند،  هزینه  که  نبودند  باکری  و  همت 
از  حمایت  خاطر  به  جهان آرا  شهید  پدر  با  حذفی 
“خانواده  می گوید:  و  می کند  اشاره  موسوی  میرحسین 
قبول  زنده«  عنوان یک »شهید  به  را  میرحسین  شهدا 
دارند، خیلی از خانواده های شهدا هزینه دادند، با هریک 
هم به یک نحو برخورد کردند. یکی از شهدا، عروسش 
در تظاهرات باتوم خورد. به خانواده ی یکی دیگر، منافق 
ندادند.” اجتماعی  فعالیت  اجازه  دیگر  یکی  به  گفتند. 

و  انتخابات  از  بعد  کند:  می  تصریح  زمانی  خانم 
رفتار  موسوی،  میرحسین  از  شهدا  خانواده  حمایت 
در  و  کرد  تغییر  شهدا  خانواده  با  مسئوالن  برخی 
بعضی موارد شاهد فشارهایی بر خانواده شهدا هستیم.

کشور  وضعیت  کردن  ارزیابی  بحرانی  با  زمانی   خانم 
می گوید: معتقدم که مسئوالن، نظام را قربانی کردند. 
که  است  این  مسئوالن  از  شهدا  خانواده  ما  تقاضای 
گوناگون  سالیق  با  مختلف  قومیت های  و  اقشار  همه 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  خانواده  درون  در 
شهید  که  معتقدیم  ما  کنند.  زندگی  اسایش  و  امنیت 
بلکه  نرفتند،  جنگ  جبهه های  به  افراد  برای  موسوی 
رفتند.  جنگ  جبهه های  به  ارزشها  و  نظام  حفظ  برای 
خود  سخنرانی های  از  یکی  در  اتفاقا  موسوی  شهید 
به جبهه های  متعالی خود  اهداف  برای  ما  می گوید که 
اسالمی  اینکه هویت جمهوری  برای  رویم،  جنگ می 
کنند. دفاع  انقالب  آرمانهای  و  ارزشها  از  و  حفظ شود 

ملت ما می خواهد معلمان کشور بابت درخواست حقوق خود کتک نخورند، بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة
بابت  زنان  و  نگیرند  قرار  تهاجم  مورد  بابت درخواست حق خود  کارگران 
نگیرند.  قرار  گوناگون  های  تهمت  هجوم  مورد  تبعیض  رفع  درخواست 
ملت ما می خواهد حکومت اجازه بدهد که در رسانه ملی، صدای همه ملت 
شنیده شود و نه افراد خاصی که کاری جز بی انصافی و تهمت زنی ندارند.
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نزدیکی های میدان هروی، خیابانی است که از بیست و 
گذاشته  موسوی  عبدالرضا  شهید  نامش  قبل،  سال  چند 
شده. همان شهیدی که یکی از شاگردان ممتاز دانشگاه 
شهید  برادر  همرزم  که  شهیدی  همان  بود.  تهران 
سال  یک  فرزند  او  بود.  جنگ  های  جبهه  در  آرا  جهان 
و  کشور  از  دفاع  برای  و  سپرد  خدا  به  را  پنج ماهه اش  و 

رفت. جنگ  های  جبهه  به  انقالب  ارزشهای  و  مردم 
صدیقه زمانی همسر شهید عبدالرضا موسوی در گفت وگو با 
کلمه، درباره نسبت شهدا و جریانات امروز جامعه، می گوید: 
“اگر همسرم شهید نشده بود، این روزها برایش سخت بود، 
چون برای او حوادث پس از انتخابات غیر قابل تحمل بود.”

وی همچنین اضافه می کند: “متاسفانه این روزها تحمل 
مخالفت را ندارند و هیچ میدانی به مخالف داده نمی شود، 
ولو اینکه کسی که مخالفت می کند از خانواده شهدا باشد. 
افراد  که  می شناسم  را  همت  شهید  خانواده  هم  من  اما 
با  هم  و  هستند  شهدایشان  خون  و  آرمانها  به  معتقدی 
خانواده شهید باکری که هم قبل از انقالب و هم بعد از 
انقالب در صحنه انقالب و دفاع از نظام حضور داشتند، 
برخوردهای  از  خوردم  تأسف  فقط  بنابراین  دارم.  رابطه 
دیکتاتورمآبانه ای که با خانواده این شهدا صورت گرفت.”
این همسر شهید خاطرنشان می کند که تنها خانواده های
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وزیر به خبرنگاران:
به شما ربطي ندارد که معلمان چقدر حقوق مي گیرند!

مورد  در  خبرنگاران  سوال  به  پرورش  و  آموزش  وزير  پاسخ  آخرين  اين 
معلمان  كه  ندارد  ربطي  شما  »به  است:  بوده  معلمان  دريافتي  حقوق  ميزان 
از  غير  به  دهد  مي  نشان  وضوح  به  كه  پاسخي  گيرند!«   مي  حقوق  چقدر 
معلمان  حقوق  موضوع   ، عمومي  افكار  و  رسانه  اصحاب  جايگاه  به  احترام 
است. زا   حساسيت  كشور  خانه  وزارت  بزرگترين  براي  حد  چه  تا  كشور 

به گزارش »فردا« اظهارات حاجی بابايی رييس وزارتخانۀ آموزش و پرورش درحالی 
است كه معلمين ابتدايی در مدارس انگلستان ساالنه در حدود ۲۵۰ ميليون تومان 
حقوق دريافت می كنند. يعنی يک معلم ابتدايی در انگلستان در مقايسه با همتای 

خود در ايران،  4۰ برابر بيشتر حقوق دريافت می كند.
اين در حالی است كه يكی از مقامات بلندپايۀ دولت انگليس در حمايت از حقوق معلمين 
اين كشور گفته است: حرفه معلمی آكنده از مشكالت و خطرات است و علی رغم بحران 
اقتصادی انگلستان و كاهش بودجه موسسات علمی و آموزشی امكان ندارد كه حقوق 
معلمين كم شود چرا كه اين امر ممكن است به استعفای معلمين از تدريس  منجر  شود.

اما ميزان واقعی حقوق معلمان در ايران چقدر است؟ يک معلم ابتدايی با توجه 
به سطح هزينه های خانوار و مشكالت پيش روی خود، تا چه ميزان از دريافتی 
خود به اين دليل كه می تواند با آن بر مشكالت روزانه خود فائق آيد، راضی است؟

اطالعات  پرورش  و  آموزش  وزارت  مسئولين  و  مديران  رسد  مي  نظر  به  البته 
معلمان  معيشتي  وضعيت  و  دريافتي  حقوق  ميزان  از  جامع تري  و  دقيق تر 
و  دارند  اختيار  در  منطقه  كشورهاي  و حتي  آلمان  ژاپن،  نظير  كشورهايي  در 
هرچند اين موضوع را بي ربط به خبرنگارن و نمايندگان افكار عمومي جامعه مي 
دانند ولي به جايگاه معلمان و نظام تعليم و تربيت جامعه آگاهي الزم را دارند.

وزیر کار هم نرخ بیکاری اعالمی را قبول ندارد

* رضا رحیمی نسب نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس گفت: دیر زمانی است که 
سرزمین مهربانی ها، لرستان نازنین مورد بی مهری قرار گرفته و از آبادی و آبادسازی 
مند  گالیه  ملول،  غمگینانه،  مردمان  نیست!  که  نیست  خبری  گسترده  ورطه  این  در 
اند، گویی در الک خود نظاره می کنند تا چه می رود!  و صبور چشم به زمانه دوخته 
پلیس  رئیس  آنکه  وجود  با  گفت:  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  کمیته  رئیس   *
درباره  شهر  شورای  اعضای  به  توضیح  ارائه  برای  زندان ها  سازمان  رئیس  و  تهران 
وضعیت زندانها ، حاضر نشدند اما همچنان منتظر حضور آنها در شورای شهر هستیم.

* قنبری نماینده مجلس گفت: احمدی نژاد به جای تقویت احزاب به دنبال تقویت اطرافیان 
خودش هست. 

خانواده شهدا میرحسین را به عنوان 
یک شهید زنده قبول دارند

*علی شکوری راد بازداشت شد. این نماینده سابق مجلس  در دومقاله مواضع  تناقض آمیز 
و همراه با  دروغ محسنی اژه ی سخنگوی قوه قضاییه را نقد کرده بود.

زندانی  از  يكی  سياسی،  زندانی  نژاد  روحی  حامد 
در  زندان  حكم  اخير  های  ماه  در  كه  است  هايی 
اوين به زندان  زنجان  از زندان  تبعيدش اجرا شده و 
مبتالست. اس  ام  بيماری  به  او  است.  شده  منتقل 

می  پسرش  وضعيت  بيان  با  نژاد  روحی  حامد  پدر 
آزادی  ايران می پرسم  از مسووالن قضايی  گويد: من 
فرزند بيمار من كه نيمه فلج شده است، چه خطری 
برای جمهوری اسالمی دارد كه با او چنين می كنند؟ 
در  زياد  فشارهای  تحت  و  است  گناه  بی  من  فرزند 
دادگاه  در  كه  گرفتند  اعترافاتی  او  از  نمايشی  دادگاه 
همه را تكذيب كرد. مهم ترين جرم او خروج غيرقانونی 
از كشور است. طبق قوانين ايران كسی كه نمی تواند 
تحمل كيفر كند بايد آزاد شود. چرا اين قانون را درباره 

كنند؟ نمی  رعايت  من  فلج  نيمه  و  بيمار  فرزند 
حامد وقتی در زندان اوين بود با كمک دوستان و هم 
بندانش در بند ۳۵۰ با بيماری سختش كنار می آمد.  
آنها دستش را می گرفتند و برای بهبود حالش هر كاری 
می كردند. پزشكان بارها هشدار داده بودند كه نگهداری 
او در اين وضعيت در زندان اوين خطرناک است. اما 
با وجود اين هشدارها و در ميان بهت و تعجب همه 
از جمله خانواده حامد حاال او به زندان شهر زنجان، 
زندانی  است.  منتقل شده  اردوگاه  اسم  به  در جايی 
كه فاقد كوچكترين امكانات رفاهی و بهداشتی است. 
تاكيد  بارها در مصاحبه اش  تا جايی كه پدر حامد 
اين  با  و  است  مرگ  در حال  فرزندش  كه  كند  می 
وضعيت بيش از يک ماه در اين زندان دوام نمی آورد .

پدر یک زندانی سیاسی :
 فرزند نیمه فلج من چه خطری برای نظام دارد؟

هادی قوامی، نماينده اسفراين در مجلس گفت: »در برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ 
بيكاری به هشت و چهار دهم درصد برسد؛ اما متاسفانه نرخ بيكاری به بيش از 1۲ 
درصد رسيده است.« اين درحالی است كه يک عضو هيئت مديره كانون شوراهای 
اسالمی كار استان تهران  گفت: »حتی شخص وزير نيز در نرخ بيكاری اظهار ترديد 
كرده است. بنابراين می  توان گفت آمار مشخصی درباره نرخ بيكاری وجود ندارد.«

به گفته  او، »اگرچه نرخ بيكاری ۱۴،۶ درصدی برای بهار امسال اعالم شده، اما با توجه 
به آنچه مشاهدات در نهادهای كارگری نشان می دهد نرخ بيكاری بيش از اينهاست.«

 در آستانه اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و در حاليكه 
مقامات ارشد دولت از "عادی بودن شرايط" و حتی "بهبود 
قريب الوقوع وضعيت مردم" سخن می گويند، و همزمان 
با "تصويب صعود قيمت ها" و همچنين آغاز "ذخيره 
بازرگانی،  وزارت  ارشد  مقامات  از  يكی  كاالها"،  سازی 
افزايش قيمت كاالهای اساسی كشور را مورد تاييد قرار 
داد و خاطرنشان كرد "وزارت بازرگانی ۲۲ قلم كاالی 
است." كرده  ذخيره سازی  را  مردم  اساسی  و  ضروری 

شما  آيا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  دولتی،  مقام  اين 
می پذيريد كه برخی از اقالم كاالهای اساسی افزايش 
و  می پذيرم  بله،  داشت:  اظهار  است،  داشته  قيمت 
دليل  به  اقالم"  از  "برخی  قيمت  افزايش  معتقدم 

است. تأمين  و مشكالت  قيمت های جهانی  افزايش 
همزمان در شرايطی كه شمارش معكوس برای اجرای 
طرح هدفمند كردن يارانه ها آغاز شده است و هر روز 
اخبار متفاوتی در اين رابطه بر خروجی خبرگزاری ها قرار 
می گيرد، به تازگی دولت وزارت بازرگانی را مجاز كرده 
است تا اقدامات الزم برای ذخيره سازی يک ميليون و ۶۰ 
هزار تن نهادهای دامی و اقالم پروتئينی را انجام دهد. 
براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس دولت در كارگروه 
كنترل بازار، وزارت بازرگانی بايد سی هزار تن گوشت 
قرمز به ارزش يک هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال و سی هزار 
تن گوشت مرغ به ارزش ۷۵۰ ميليارد ريال ذخيره كند. 

تایید گرانی ها و آغاز ذخیره سازی کاالهای ضروری 


