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مجلس :شکایت شورای عالی امنیت ملی از علی مطهری درباره حصر وارد نیست
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آزادی فواد زندی با تودیع وثیقه

درخواست  ۱۵۰برنده جایزه نوبل برای آزادی احمدرضا جاللی

بازداشت مدیر سایت احمدینژاد
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پلمب بیمارستان اسالم آباد غرب

برگزاری سالگرد فروهرها در خانهشان بعد از  ۱۲سال ممنوعیت
w w w . k a l e m e . c o m

■ پرستو فروهر میگوید بعد از ۱۲
سال برای اولین بار مقامهای امنیتی
ایران اجازه دادهاند مراسم سالگرد
درگذشت مادر و پدرش که در
قتلهای زنجیرهای کشته شدند ،در
تهران برگزار شود.
■ پرستو فروهر در تماس تلفنی به
بیبیسی فارسی گفت که هنوز خانه
پدر و مادرش مملو از جمعیت است
و به دلیل حضور پرشمار ،مردم در
حیاط هم ایستادهاند.
■ او که در خارج از ایران زندگی
میکند در  ۱۹سال گذشته هر آذر
برای برگزاری مراسم سالمرگ به
ایران باز میگردد اما در بیش از یک
دهه گذشته ماموران امنیتی هیچ گاه
اجازه ندادند که مراسم برگزار شود.

قتلهای زنجیرهای همچنان زنده

سید مصطفی تاجزاده :قتلهای زنجیرهای پائیز
 ۷۷با هدفی متفاوت با آنچه پیش از دوم خرداد
رخ داده بود ،طراحی و اجرا شد؛ هدف اصلی
پایان دادن به دولت اصالحات بود.
تحلیل حلقه اصلی قتلها آن بود که خاتمی
تاب تحمل شنیدن و هضم این جنایت را
در زمان ریاست جمهوری خود ندارد و آن را
عالمتی برای عدم تحمل اصالح طلبان در درون
سیستم ارزیابی میکند و به احتمال زیاد استعفا
میدهد .اما برخالف تصورشان عکس العمل
رئیس جمهور بیسابقه و پیشبینی ناپذیر بود...
نتیجه اطالعیه وزارت اطالعات همچنان که
آقای خاتمی حدس میزد ،منتفی شدن قتلهای
زنجیرهای برای همیشه بود  .بعد از آن دیگر
کسی جرات نکرد به چنین روشی حتی نزدیک
شود چه رسد به ارتکاب آن

◄علت تسامح قوه قضاییه چیست؟

مصطفی کواکبیان :علت تساهل و تسامح قوه قضاییه
با احمدینژاد را نمیدانم .اگر اصالحطلبان بست نشینی
میکردند ،اصولگرایان گوش فلک را پر میکردند.
احمدینژاد چرا آنوقت که مرتضوی برای توقیف
روزنامهها را محدود میکرد ،طرفدار آزادی نبود؟

◄سکوت دنبالهدار اصولگراها

عباس عبدی :رفتارهای امروز احمدینژاد در آن  ۸سال
هم وجود داشت .اصولگرایان جواب بدهند چرا حامی او
بودند و در قبال کارهای او در آن  ۸سال سکوت یا حتی
تایید کردند؟

◄شما چند مرده حالجید؟

محمد مهاجری :صادق زيباكالم يك ميليارد و ٢٥٠ميليون
برای كمك به زلزله زدگان پول جمع كرد.كاش يكي از
ما#اصولگرايانپرمدعاازمردمكمكميخواستتاببينيم
چند مرده حالج است.

