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استقبال از هرگونه گشایش درباره حصر ظالمانه
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خانوادهمیرحسینورهنوردروزگذشته
بهمالقاتپدرومادرمحصورخودرفتند.
همچنین دوخواهرمهندسموسوینیز
کهضمنانتقادازاظهاراتعلیشمخانی
دربارهحصراعالمکردهبودندماههاست
که از دیدن برادر خود محرومند روز
گذشته توانستند( بدون حضور خانواده
خود) به دیدار محصورین زندان اختر
برود.
به گزارش کلمه ،زندانبانان اختر در
تماس با خانواده محصورین ضمن برخی
هشدارها! اعالم کردند جمعه نیز می

مالقاتبامحصوریندرروزجمعه؛خواهرانمیرحسینهمبودند

توانندبامحصورینمالقاتداشتهباشند؛
تغییریکهاگردرهفتههایآتینیزادامه
یابد می تواند به گشایشی اگر چه قطره
چکانی در وضعیت مالقات محصورین با
خانوادهخودتعبیرشود.
در تمام سالهای گذشته خانواده
محصورین جدای از محرومیت های
چندماههویاموارداستثنایی،بهصورت
روتین هفته ای یک مالقات  ۲ساعته با
خانواده خود داشته اند و در طول هفته
نیز از تماس با ارتباط با پدر و مادر خود
محرومبودهاند.

هفتهگذشتهسردارشمخانی
گفتهبودآقاياني(!)كهنامبرده
مي شوند ،در حصر نيستند
و هرزمان بخواهند كساني
را كه اراده كنند مالقات مي
كنند .اظهاراتی که اگر چه
خالف واقع بودن آن بدیهی
بود و با واکنش خانواده های
محصورین نیز مواجه شد اما
در برخی تحلیل ها به دلیل
موقعیت و مواضع گذشته
سردار شمخانی تعبیر به اراده
حاکمیت برای گشایش هایی
درحصرظالمانهشد.
پس از اظهارات دبیر شورای
عالی امنیت ملی خواهر
میرحسین موسوی در متن کوتاهی
شهادت داد  ٣ماه است برادرش را نديده
است.ایشانهمچنینگفتهبودکهبرادر
مهندس موسوي هم  ٧ماه است كه اورا
نديدهاست.البتهباتماسوبررسیکلمه
مشخص شد اقای میرمحمود موسوی
برادر مهندس موسوی از ارديبهشت
سال قبل  ،يعني بیش از  17ماه است
برادر خود را مالقات نکرده است.
همچنينصالحنقرهكارخواهرزادهخانم
رهنورد نیز نوشت  ٧سال است كه او و

بقيه(خواهرزاده ها و برادر زاده ها) از
ديدن خاله خود محروم بوده اند.
پس از این واکنش ها ،دفتر یک نهاد
امنیتی سه شنبه شب در تماس با خانم
خديجه موسوي خواهر بزرگ مهندس
موسويومادرسيدعليموسويشهيد
عاشوراي  ٨٨ضمن ابراز تاسف ،عنوان
کرده است كه آقای شمخانی از اين وضع
بي خبر بوده است!

دفتر یک نهاد امنیتی در تماس
با خواهر مهندس موسوي ضمن
ابراز تاسف ،عنوان کرده است
كه آقای شمخانی از اين وضع
بي خبر بوده است!

پس از آن بود که دیروز به دختران
میرحسین و رهنورد به همراه دو
خواهر مهندس موسوي ،بدون همسر
و فرزندانشان وقت مالقاتی دو ساعته
دادهشد.خانوادهاقایموسویضمنابراز
امیدوارینسبتبهرفعحصرواستقبال
از هرگونه گشایشی در اینباره تاکید
کردهاندکههرتغییروتحولدروضعیت
جزیی دیروز را
حصر ،حتی در حد بسیار
ِ
بهصورتشفافبامردمدرمیانخواهند
گذشت.

