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انجمن اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان :آقای روحانی محافظهکاری را فراموش کرده ،بفرمایید حصر بیفرجام کی تمام میشود
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بررسی وضعیت زاغری در سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران

علی مطهری :مشابه ترامپ را دورهای در ایران داشتیم
کریمی قدوسی :به احمدینژاد رأی ندادیم که نعوذباهلل بشود ولی فقیه و رهبرمان!

آیا وقت عذرخواهی خواص با بصیرت! نرسیده است؟
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کاندیدای اصلی ما در حصر است

■ علی شکوری راد :روحانی کاندیدای
مطلوب من نیست؛ کاندیداى مطلوب
من در حصر است ،کاندیداى مطلوب
من ممنوعالتصویر است.

دفاع از حق

اردشیر امیرارجمند :درخواست زهرا
رهنورد ،پیام انسانی همراه یک هشدار
است ،خانم رهنورد از موضع حق از حقوق
مادران زندانی و فرزندان آنها دفاع میکند
.امیدوارم که در رابطه با رفع حصر مقامات
حکومتی کار خودشان را انجام دهند بویژه
حداقل مساله را روشن کنند همانطور که
سرکار خانم کروبی هم درخواست کردند
مساله را روشن کنند .هنوز اصل مساله
روشن نیست و هیچ کسی هم موضع روشن
صریح و قانونی نمیگیرد که همه تکلیف
خودشان را بدانند حداقل در مورد مبنای
حصر یا نحوه تجدیدش و یا استمرار بحث
حصر .اینها مسائلی بوده که روشن نیست و
فرصتی ایجاد میکند که هر کسی فرافکنی
کند و مسئولیت آن را به گردن دیگری
بیاندازد.

◄ترس رئیسی از حضور خاتمی

در پی لغو نمایشگاه آثار مجموعه شخصی محمدحسن
ملکمدنی اخبار حاکی از ملغی شدن آن با دستور
ن قدس
دستور مستقیم ابراهیم رئیسی تولیت آستا 
به دلیل حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم افتتاحیه
نمایشگاه است.

جاى تعجب بسیار است در حالى که امروز
همه چیز در مورد احمدى نژاد و فتنه سیاه
او که حاال یقه خودشان را گرفته است
روشن و آشکار شده است چگونه رویشان
مى شود که همچنان دم از فتنه سبز بزنند
و کسانى  را که بسیار جلوتر از آنان به
ماهیت احمدى  نژاد آگاه بودند و نسبت
به فتنه سیاه او هشدار دادند همچنان در
حصر کینه هاى  خود نگاه دارند .احمدى 
نژاد عوامفریب بود و واقعا برخى از مردم را
با پول نقد و وعده هاى مختلف فریب داد
ولى آنان که خواص بودند چرا فریب او را
خوردند .خواص با بصیرت حواسشان کجا
بود و به چه چیز احمدى نژاد فریفته شدند.
آیا وقت آن نرسیده است که عذرخواهى و
توبه کنند؟

◄چه کسی آماده مناظرهست؟

تاجزاده :ظاهرا از جناح راست حتی یک نفر اعتماد به
نفس الزم برای مناظره با مرا در رابطه با حوادث  ۷۸و
 ۸۸ندارد؛بارها در این زمینه اعالم آمادگی کرد ه و بار
دیگر هم اعالم میکنم.

◄سکوت از سر خجلت

سید مهدی طباطبایی :سکوت اصولگراها از
خجالتزدگیشان است .همه خجل شدهاند؛ منتها
متأسفانهنمیآیندبگوینداشتباهکردیم.درصورتیکه
اگر بیایند و بگویند ما اشتباه کردیم ،جامعه نسبت به
این موضوع آرام میشود.
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