بنـی االسلام علـی کلمتیـن کلمـه التوحیـد و توحیـد الکلمه

مدعیانپیگیریموضوعحصرچهکردهاند؟

حجتاالسالموالمسلمین سیدهادی خامنهای در
دیدار با فرزندان میرحسین و رهنورد با تاکید اینکه
رفع حصر وحدت ملی را تقویت میکند ،با اشاره به
وعدههای رفع حصر در ایام انتخابات پرسید :کسانی
که با ادعای پیگیری حصر از مردم رای گرفتهاند،
بگویند در این زمینه چه کردهاند؟ حصر خسرانی
برای کشور است.

میرحسین :دولت با همکاری صداوسیما
کوشش میکند این موج سبز مردمی را وابسته به
بیگانگان جلوه دهد .موج سبز اعتراضهای ما تنها
منعکسکننده یک خواست مستقل و بهحق داخلی
است که به مداخله دیگران ،خوشآمد نمیگوید.

میرحسین موسوی:
زمانی مفقود شدن بیست هزار دالر در خزانه کشور
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روزتامه کلمه پنج شنبه  ۹ ،دی ۱۳۹۵
سال سوم ،شماره ۴۹۶

استعفانامه مهدی کروبی از حزب اعتماد
حجتاالسالموالمسلمین مهدی کروبی ،رهبر محصور
جنبش سبز با ارائه یک نامه خطاب به اعضای حزب
اعتماد ملی ،از سمت دبیرکلی این حزب استعفا و
تاکید کرده است که با تغییر شرایط و رفع حصر،
بهعنوان عضو موسس ،از هیچ تالشی در دفاع از
فرهنگ انقالب و حزب و تضارب آراء ،کوتاهی
نخواهد کرد.
رخطاب به مصباحیزدی :در دوران جنگ ،از قم
آنطرفتر رفتید؟

روزنامه جمهوری اسالمی در مطلبی با عنوان
«وقتی بدهکاران ،طلبکار می شوند» ،در پاسخ
به اظهارات اخیر مصباح یزدی با یادآوری اینکه
در دوران جنگ از قم آن طرف تر نرفتید ،نوشت:
اگر مرد جنگ بودند در عاشورای  ۸ساله حاضر
میشدند .به صراحت عرض میکنم :کسانی جام
زهر را به امام نوشاندند که به جبهه نیامدند.
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حصر بازیچه سیاسی نیست

مساله حصر موضوع سختی است و از هرکسی انتظار نمیرود که برای
شکستن آن ورود کند .کاری که پشتوانههایی چون اصالت اعتقادی،
شجاعت ،مسئولیتپذیری ،ملیگرایی ،مردم دوستی و جنم سیاسی
میخواهد نه آنکه با آن بازی شود.

اجرای حکم
عباس پوراظهری
عباس پوراظهری از فعاالن
با سابقه ملی مذهبی در
تبریز برای اجرای  ۲سال
جبس تعزیری به زندان رفت .او تیر ماه ۹۴
بازداشت و به اتهام آموزش قانون اساسی و
شرکت در کالس قرآن و نهجالبالغه به دو سال
حبس محکوم شد.

بازداشت دوباره یک
روزنامهنگار
طاهـره ریاحـی ،روزنامهنـگار
روزنامههـای شـرق و مـردم
بازداشـت شـد .مامـوران
امنیتـی بـه خانـه او رفتنـد و پـس از بازداشـت او
و تفتیـش خانـه ،او را بـه مـکان نامعلومـی انتقـال
دادنـد .هنـوز خبـری از دلیـل بازداشـت و محـل
نگهـداری او منتشـر نشـده اسـت.
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اعتصاب کنندهها را از مرگ نجات دهید

جمعى از خانوادههاى زندانیان سیاسى در
نامهای به حسن روحانی ،با اعالم خطر از
وضعیت  ۲زندانی سیاسی اعتصابکننده غذا
علی شریعتی و آرش صادقی از وی خواستهاند
با ورود به این پروندهها جان این دو جوان را
نجات دهد :امید داشتیم که با انتخاب شما در
سال  ،٩٢شاهد دفع فتنهى احمدىنژاد بوده و
موضوعیت ظلمهاى رفته بر ما نیز خاتمه یابد.

نامه گالیه آمیز اصغر فرهادی به روحانی

بـه دنبال انتشـار گزارشـی باعنـوان «زندگی در
گـور» از گورخوابهـای نصیرآبـاد و حکایـت
زندگـی  ۵٠زن ،مـرد و کـودک کـه شـبها
در گـور میخوابنـد ،اصغـر فرهـادی نامـهای
سرگشـاده و تنـد خطـاب بـه حسـن روحانـی؛
رییسجمهـور نوشـت و در آن از فقـر حاکـم بـر
زندگـی بخـش وسـیعی از مـردم کشـور گالیـه
کر د .

مطهری:
علی
صداوسیما طوری عمل کرده که حتی معتقدان نظام برای
زیباکالم:
بازداشت خبرنگاران توسط سپاه خالف قانون است /رئیسجمهور موظف
استبه رسانههای خارجی گوش میدهند .
خبرها،
دریافت
برخورد
به

