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استناد به تیتر کیهان برای محکومیت ایران در نشست فوقالعاده وزرای عرب
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شکایت رضاشهابی از توهی 
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ممنوعیت پرداختن به مسکن مهر کرمانشاه در صداوسیما
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اخراج کارمندان شهرداری اندیمشک بعد از اعتصاب
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دیدار ذوالنور با کروبی در حصر

6

پویش وکال برای شکایت رایگان از مسکن مهر کرمانشاه

بستنشینان احمدینژادی به خانه برگشتند
8

محکومیت پزشک کیارستمی به پرداخت دیه

بازخوانی پیش بینی هشت سال پیش میرحسین

مسکن مهر و سهام عدالت مصیبت بزرگ دولت آینده است
w w w . k a l e m e . c o m

■ آنچه از مسکن مهر طرح تبلیغاتی رییسدولت
مورد حمایت آیتاهلل خامنهای امروز پیش روی
مردم است ،جز آوارهای بیش در کرمانشاه به چشم
نمی خورد .آوارهای که امام جمعه اسالم آباد غرب
در توصیفش گفته ستون ها را به جاى سيمان با
آجر پاره و گونى پر كردند .و به اين خانه ها رنگ
و لعاب دادند.
خرابه های باقی ماندهای که نماینده رهبری را هم
روانه این منطقه میکند تا افزون بر دفاع از این
طرح و حمایت از محمود احمدینژاد ،تندترین
توهین را متوجه شخص دوم دولت کند.
■ این همان مصیبتی است که میرحسین موسوی
رهبر در حصر جنبش سبز هشت سال پیش
(اردیبهشت )۸۸ -آن را پیش بینی کرده و گفت:
رییسجمهور هر کسی که میخواهد باشد در
مسوولیتهایی که پای آن را امضا میکند متعهد
است .مردم باید آن را بدانند چرا که مصیبت این
امر پای رییسجمهور آینده است .بنابراین سهام
عدالت و مسکن مهر طبیعی است و از نظر قانونی
نمیتوانم به آن دست بزنم با اینکه میدانم این
مصیبت بزرگی است برای دولت آینده .اما کاری
از ما ساخته نیست.

وحید نماد اقتدار نظامی امنیتی
متصل به باال

مرتضی کاظمیان:وحید ،مستظهر به حمایت
رهبر جمهوری اسالمی و متکی بر نصب توسط
وی ،به خود اجازه میدهد که با شدیدترین کالم،
نفر دوم قوه مجریه را مورد «لعن» قرار دهد؛
مواجههای بسیار فراتر از انتقاد صریح و تند.
«لعنت»ی که وحید نثار جهانگیری میکند متکی
است بر «داده»ای که او از نظر شخص اول نظام در
این موضوع دارد .حقانیان نمادی از اقتدار نظامی
ـ امنیتیهای متصل به رهبری نظام ،و شاهدی
مهم از افزایش خودکامگی و اقتدار غیرپاسخگو
در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسالمی
است .نفس اینکه یک مقام بیت رهبری به خود
اجازه میدهد معاون رئیسجمهور منتخب بیش
از  ۳۲میلیون شهروند را مورد انتقاد و تهدید
کمسابقه و لعنت قرار دهد ،بسیارمهم است...از
یکسو هشداری جدید برای دولت اعتدالگرا
و نیروهای اجتماعی حامی آن است ،و از سویی
دیگر مصائب و پیچیدگیهای دموکراتیزاسیون را
در ایران امروز محسوس میکند.

◄ممنوعیت جدید برای خاتمی

ممنوعیتهای سیدمحمد خاتمی هر روز وسعت
بیشتری پیدا میکند و به تازگی از حضور او در برنامه
عزاداری رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن
مجتبی در منزل غالمحسین کرباسچی ممانعت شد.

◄سخن حقانی مصداق بارز هتک حرمت

کیانوشراد :سخن حقانی مصداق بارز توهین و هتک
حرمت اشخاص است .اگر در کشور عدالت بود،
مدعیالعموم علیه او اعالم جرم میکرد.فکر میکنند
کشور ملک طلق آنهاست و حق هر توهینی دارند.

◄اینگونه نان می خورید؟

امامجمعهاسالمآبادغرب:ببينيدچهخانههايىبراىمردم
ساختند .ستونها را به جاى سيمان با آجر پاره و گونى پر
كردند.خاك بر سرتان كه مىخواهيد اينگونه نان بخوريد.
خدا لعنت كند كسى را كه واسطه آزادىشان شود.

