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میرحسین موسوی :از مهمترین پوسترهای طراحی شده از انقالب مشروطیت تاکنون پوستر دروغ ممنوع ،بود.
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آزادی فریبا کمال آبادی پس از  ۱۰سال از زندان
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 3احضار رضا آقاجانی برای اجرای حکم سه سال زندان

حجتی کرمانی :دیواری کوتاه تر از سپنتا پیدا نکرده اید؟
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برای روحانی و شمخانی متاسفم!

5

دروغ ممنـوع

هادی غفاری :روحانیت برای برخی به دکان تبدیل شده

به دنبال قانع نشدن علی مطهری از پاسخ های وزیر
دادگستری درباره دالیل حصر رهبران جنبش سبز و
خانم زهرا رهنورد و همچنین عدم برگزاری دادگاه سوال
در این زمینه به صحن مجلس ارجاع شده است.
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قاضی پور :آقای بقایی به نیویورک هم با زنبیل می رفتی!

■ فرزندان محصوران سبز زهرا رهنورد،
میرحسین موسوی با رد ادعای علی شمخانی در
قامت رییس شورای امنیت ملی که منکر حصر
شده نسبت به این سخنان عجیب واکنش نشان
دادند.
■ نرگس موسوی :زهرا رهنورد و میرحسن
موسوی همچنان در حصر خانگی هستند و از
دیدن اقوام و دوستان خود کمافیالسابق محروم
هستند».ظاهرا مسئولین به نتیجه رسیدهاند که
به جای حل مساله ،صورت مساله را پاک کنند.
■ زهرا موسوی:هر دروغی در موردحصرو غیره
گفته میشود پدر بالبخند میگوید خوب است
پوستر #دروغ ممنوع را بیاد بیاورند#.اسب
سواری #سفروو و آزادی
■ راست گفتند که سه عزیز حصر نیستند از
حصر بدتر شرایطیست که قریب  ٧سال ادامه
دادند تا هر کس برای دور کردن خود از قبح آن
ناچار به توجیهی برایش باشد.
■ دیدن زندانبان و مافوق زندانبان و حرف
تکراری ،تازه نیست .تازه یعنی تغییر!وضع فعال
مثل قبل :هفتهای یکبار ما و خانواده به “اراده”
گاهگدار زندانبان.وقتی حرف از “اراده” گاهگدار
زندانبان برای حتی خانواده نزدیک است ،تکلیف
خانواده دورتر و سیاسیون هم مشخص است.

حسین کروبی :نخست برای آقای روحانی
متاسف هستم که دبیر شورای امنیت ایشان
این چنین در مورد حصر توضیح میدهد .آقای
شمخانی در این اظهارات منکر حصر شده
است.
برای آقای شمخانی نیز متاسف هستم که به
جای آنکه بگوید در این  ۵سال برای رفع حصر
چه کاری کرده صورت مساله را پاک می کند.
بهتر است ایشان توضیح دهد که در این ۵
سال شورای امنیت چه اقدام مثبتی برای رفع
حصر انجام داده است.
این که پس از هفت سال گفته شود حصری
وجود ندارد کار مناسب ،اخالقی و خوبی نیست
خصوصا آنکه سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها
در مورد حصر صحبت کرده است .در ارتباط
با مالقات آقای دوستی با آقای کروبی نیز،
نیروهای امنیتی فرد مالقاتکننده را انتخاب
کردند که پیش حاج آقا برود.

◄مساله حصر در صحن مجلس

انتصابتندرویاصولگرابهجایناطقنوریازسویآیتاهللخامنهای

◄چرخش رییسجمهور روحانی

زیباکالم خطاب به روحانی :انتظارات و امیدهایی که در
انتخابات نسبت به شما بوجود آمد ،به نظر نمی رسد دیگر
برایتان اهمیتی داشته باشد..سرخوردگی از عملکرد شما راه را
برای ظهور پوپولیسم دیگری همچون تیر  ۸۴مهیا خواهد کرد

◄با این همه اختالس وحدت ملی کجاست؟

مالباختگان پدیده و ثامن با حضور در نمایشگاه مطبوعات اقدام
به شعارهای اعتراضی کردند .با این همه اختالس وحدت ملی
کجاست؟ الریجانی قاضیه با دزدا هم بازیه ،رسانه ها کر شدند از
دزدا بدتر شدند ،از جمله این شعارها بود.

