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محمد حسین کروبی :وضعیت حصر میرحسین و رهنورد با وضعیت ایجاد شده کروبی فاصله دارد
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خروج متهم صندوق ذخیره فرهنگیان با وساطت دستگاهی حکومتی!

آقای شمخانی از شما انتظار نداشتم!

حاضر نیستند اذعان کنند هفت سال است که یک زن را دربند کردهاند
w w w . k a l e m e . c o m

■ دکتر زهرا رهنورد در دیدار هفتگی با
فرزندان خود با تعجب از اینکه آقایان حاضر
نیستند اذعان کنند هفت سال است یک زن
رادربندکردهاندسخنانیبااینمضمونبیان
کرد:
■ آقای شمخانی از شما انتظار نداشتم!
آقایان نزدیک هفت سال است که “یک
زن” را در بند کردهاند و در حصری ظالمانه
از فعالیتهای دانشگاهی ،هنری و اجتماعی
محروم کردهاند و من در این ایام شبها و
روزها را سپری کردهام.
■ خانم رهنورد همچنین تاکید کرده است:
سربلندی و آبادانی ایران عزیز و آزادی
زندانیان سیاسی دغدغه و آرزوی همیشگی
من بوده است و به لطف الهی از هیچکس نیز
درخواستی نداشته و نخواهم داشت.
■ حاکمیت و رسانههای آن جدای از خالف

نشانهای از رفع حصر نمی بینم

اردشیرامیرارجمند:

درباره رفع حصر
از میرحسین و
رهنورد نشانهای
نمیبینم اما امیدوارم به زودی مسئله حل
شود.تا به حال هیچ اتفاقی رخ نداده غیر از
اینکه یک هفته دخترها توانستند به جای
یکبار دوبار مالقات داشته باشند خواهرها
هم که مدت زیادی مالقات نداشتهاند
توانستند مالقاتی داشته باشند.حصر
مساله بیهودهای است و هیچ توجیهی
ندارد .حتی آنهایی که مسبب این کار
بودند االن نفعشان در این است که هرچه
زودتر این حصر به پایان برسد .امیدواریم
که عقالنیت به طرف آقایان برگردد و
هرچه زودتر این مساله را پایان بدهند و با
سرعت زیاد هم این اتفاق بیفتد.

◄روحانی بدون نقد ساقط از عدالت

آیتاهلل امجد :من روحانی اگر نقد مردم را نپذیرفتم
از عدالت ساقط هستم .اگر انتقاد پذیر نباشم ،نمی
توانید برای نمازی به بنده اقتدا کنید اگر نقد در
جامعه نباشد ،جامعه فاسد است.

گوییهای متعدد درباره حصر همواره این اقدام
ظالمانه را درباره خانم رهنورد نادیده گرفته اند

◄موعد خانهتکانی روزنامه کیهان

توقیف روزنامه کیهان عالج درد نیست و زمان تعویض
مدیرمسئول رسیده است.اگر ذرهای دلسوزی به امنیت
و منافع ملی وجود دارد ،بیش از این نباید با پول مردم
شریعتمداری مدیر مسئول کیهان باشد.

◄افشاگری تازه علیه تیم احمدینژاد

روحاهلل احمد زاده کرمانی از معاونین احمدی نژاد در یک
افشاگری علیه تیم احمدی نژاد و نزدیکانش درکنار اعالم
مواردمختلفازدستورآنهابرایامحایپروندهمهآفریدپرده
برداشتهاست.

