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اعمال محدودیت سوریه برای صادرات محصوالت ایرانی

روزشمار حصر به  3هزارمین روز نزدیک میشود
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یکبارهمشدهدربارهحصرشفافتوضیحدهید
■ فاطمه کروبی :من از بزرگان و مسئولین
میخواهم بک بار هم شده شفاف درباره
حصر توضیح دهند؛ چراکه حاشیه رفتن
درست نیست .حدود سه هزار روز از حصر
سه عزیز؛ آقایان کروبی و موسوی و خانم
رهنورد میگذرد که خوراکی برای دشمنان
شده است .حصر نه عقالنی است و نه
انسانی .حصر کامال غیر قانونی است.
■ شورای امنیت ملی کشورمان با چه
مجوزی چنین تصمیماتی را اتخاذ میکند.
تا کی میخواهند از تریبونهای رسمی و
ملی هرچه می خواهند بگویند؟ یک لحظه
فرصت به آنها داده نشد از خود دفاع
کنند .آقایان به دنبال فرسایشی شدن
شرایط آنها هستند که همین شده است.
چه پاسخی در آینده به ملت عزیز خواهند
داد؟ عزت و ذلت دست خداوند است و این
عزیزان در دل مردم هستند .میگویند
فرجی می خواهد بشود؛ ما که ندیدیم .هیچ
اتفاقی نیفتاده است.

تقویت وحدت ملی با رفع حصر

عبداهلل نوری :با توجه به شرایط پیچیده در
منطقه و تهدیداتی که به اشکال گوناگون
نسبت به کشور عزیزمان وجود دارد ،وحدت
و همبستگی همه نیروهای سیاسی حول
محور منافع ملی و قانون اساسی ،بزرگترین
قدرت بازدارنده در مقابلتهدیدات است و
قطع ًا رفع حصر و محدودیت ها از جناب
آقای کروبی ،جناب آقای موسوی ،سرکار
خانم رهنورد و جناب آقای خاتمی موجب
تقویت وحدت ملی خواهد بود .مبنای
انقالب ما ،هم اسالم بوده است و هم تأمین
آزادی های مردم .اما هرچه جلوتر آمدیم،
جریانهایی سعی کردند بین این دو ،تقابل
ایجاد کنند و امروز هم همان جریانها
به گونهای عمل می کنند که گویی هرچه
بخواهیماسالمی تر شویم ،بایدآزادی های
مردم محدودتر شود.

◄رفع حصر را تسریع کنید

محسن رهامی :در جهت ضرورت تفاهم ،برادری  ،تفاهم
ملی و رفع کدورتها الزم است هرچه زودتر کارهای
انجام شده برای رفع حصر منتج به نتیجه شود .امیدوارم
در کنگره بعدی محصوران هم حضور داشته باشند.

◄نهضت پاسخگویی راه بیاندازیم

محمدرضا عارف :به فکر راه اندازی نهضت پاسخگویی
در دانشگاهها باشیم .مسئولین باید پاسخگوی مردم
باشند .متاسفانه آنها که شناختی از دانشگاهها ندارند
از سکوت و بی انگیزگی دانشگاهها خوشحال هستند.

◄ رفتار روحانی مبهم است

ابراهیماصغرزاده:رفتارآقایروحانیخیلیمبهماست.
در صورتیکه نتیجه عملکرد رییسجمهوری به آزادی
محصورین و دفاع از حقوق شهروندی بیانجامد و بدین
وسیله مشکالت حل شود ،مسرت بخش خواهد بود

