روزنامـه کلمـه شـماره  ،۵۷۹چهـار شـنبه ۱۸بهمـن ۱۳۹۶

روزنامه جمهوری اسالمی :بعضی از امامان جمعه بلندگوی افراد فرصت طلب یا مجموعههای قدرت طلب شدهاند
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آشنا :با ادامه وضع موجود احتماال همه بازنده خواهند بود
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بازگشت باقر نمازی به زندان

رددرخواستبازنگری  حکماحمدرضاجاللی

۵

۳

تجمع کارگران کیان تایر مقابل وزارت صنعت

احضار عثمان اسماعیلی فعال کارگری برای اجرای حکم به زندان
 ۷تداومآلودگیشدیددرتهران ۸

صفارهرندی:احمدینژادپلنگصفتاست

اخراج صدها استاد از دانشگاه آزاد
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بدعت خطرناک جنتی و یارانش

امتیاز «رهبر» به رهبر

■ دانشگاه آزاد در تازهترین اقدام ،عمال اقدام
به اخراج صدها استاد در شهرهای مختلف کرده
است؛ به گونهای که به گزارش روزنامه شرق تنها
در واحد علوم و تحقیقات ۱۷۰استاد قراردادی را
بدون تشکیل جلسات کمیته جذب ،تبدیل به
حقالتدریسی کرده و حقوقشان را قطع کرده
است.
■ از عجله شدید رهبر جمهوری اسالمی برای
تصاحب این دانشگاه میتوان انتظار رفتارهای
اینچنینی را داشت .هر چند برخی از نزدیکان
هاشمی تصور میکردند که علیاکبر والیتی تا
مدتی حفظ ظاهر خواهد کرد و به این سرعت
تسلیم جریانهای نزدیک به آیتاهلل خامنهای
نخواهدشد.
■فرهاد رهبر و دیگر مقامات دانشگاه آزاد به
دنبالیافتنکرسیهاییبرای ۳۵۰۰بورسیهغیر
قانونی دولت احمدینژاد هستند و قصد دارند
با اخراج اساتید غیرهمسو آنان را جذب کنند.
آنان این رویه را نیز در ابتدای دولت محمود
احمدینژاد پیش گرفتند و با بازنشسته کردن
اساتید ،نیروهای مشهور به بسیجی را استخدام
کردند(نقلاززیتون)

سید مصطفی تاجزاده در توئیتر نوشت:
سخنگویشوراینگهبان:ازاینبهبعدنامزدهای
انتخاباتبایدمشاورانخودرابهاینشورامعرفی
کنند  .بدعتی جدید و خطرناک برای فرمایشی
کردن کامل انتخابات در راه است  .بعد از دی ۹۶
جنتیوحامیانشبایدنظارتاستصوابیراخاتمه
یافتهتلقیکنند.خواهنددید.
آقای جنتی آدرس غلط ممنوع!

عبداهلل ناصری :به رسمیت شناختن اعتراضات
اخیر در هر چهارچوبی از سوی آقای جنتی یک
گام روبه جلوست .اما آقای جنتی باید بداند این
اعتراضات فقط اقتصادی نبود بلکه بخشی از
آن به حوزههایی بر میگشت که جناب آقای
جنتی و همکارانش در آن فعال هستند .یکی از
بحثهای مطرح مهم در اعتراضات اخیر ،بحث
آزادیهای حقوقی ،مدنی ،سیاسی و اجتماعی
از جمله آزادی شرکت در انتخابات و مسائلی از
این دست که شورای نگهبان در آن دخیل است.
اینکه برخی فعاالن سیاسی اصولگرا در حال
تقلیل اعتراضات به مسائل اقتصادی هستند،
آدرس غلط دادن است

◄فراکسیون امید بدنبال اعاده حیثیت

بهرام پارسایی :فراکسیون امید به دنبال اعاده حيثيت
فرزندان آسيبديده در پرونده سعید طوسی است؛  
کسرشأن ماست برخی بچههای قرآنی کارشان به
استفاده از قرص اعصاب و روان رسيده و حال روحی و
روانی خوشی ندارند.

◄بدهکاران بانکی را بشناسید

محمود صادقی با انتشار لیست بدهکاران بانکی
نوشت :گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان منتشر شد؛ در این گزارش لیست
بدهکاران عمده بانک سرمایه ،شامل  ۴گروه ،طی
سالهای  ۸۶تا  ،۹۴منتشر شد.

◄درخواست آزادی رضا شهابی

 ۳۲وکیل دادگستری در بیانیهای مطرح کردند؛
خواستار آزادی رضا شهابی هستیم .او سالهای
محکومیت را با تنی رنجور سپری کرده و با وضعیت
جسمی بیمار و نیازمند به مراقبت پزشکی ،درمان و
معالجه در زندان به سر میبرد.

