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تکذیب یک ادعا

w w w . k a l e m e . c o m

کسی به دیدار محصوران اختر نرفته است
■ در پی ادعای اخیر قاسم میرزایی نیکو از
اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید مبنی
بر اینکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی
یتوانند لیست افرادی که میخواهد مالقات
م 
کنند را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند،
اساسا چنین مسالهای با آقای موسوی مطرح
نشده است چه برسد به آنکه محصوران اختر
بخواهند لیست مالقات خود را تعیین نمایند.
■ فراکسیون امید مجلس ،پس از اعتصاب غذای
مهدی کروبی و شرایط پیش آمده در حصر ،اقدام
به تشکیل کمیته رفع حصر کرد .این کمیته طی
این مدت تالش کرده تا با مالقات با مسووالن
مختلف شرایط رفع حصر را فراهم کند.
■ طی این مدت مهدی کروبی توانسته با تعدادی
از چهرههای سیاسی مالقات داشته باشد و
خانوادهاش نیز میتوانند هر موقع که بخواهند
با شیخ محصور مالقات کنند ،اما شرایط برای
ساکنین اختر چندانی نکرده و کماکان میرحسین
موسوی و زهرا رهنورد میتوانند هفتهای دوبار
فرزندانشان را مالقات کنند.

بی حاصلی اقتدارگرایان

اردشیر امیرارجمند :فشارهای اجتماعی
و مطالبه رفع حصر از سوی جامعه و مردم
موثر است و اقتدارگرایان هم امروز به این
نتیجه رسیدهاند که ادامه حصر هیچ اثر
مثبتی برایشان ندارد.
باید شجاعت داشته باشند و هر چه زودتر
به حصر پایان دهند ،در یک مقطع است که
فشار واقعیت آنقدر زیاد میشود که همه
مجبور میشوند که آن را بپذیرند و راه
چاره دیگری برایشان نمیماند.
تنها تغییر در وضعیت میرحسین و
رهنورد ،اضافه شدن یک مالقات در هفته
با فرزندانشان است ،نشانه دیگری از نرمش
به چشم نمی خورد و امیدواریم که آنچه
آقای مطهری می فرمایند صورت بگیرد و
به زودی شاهد تحول اساسی باشیم

◄گشتهای امنیتی بسیج و سپاه

حضور سپاه تنها به چپاول بیتالمال در اقتصاد و کودتای
انتخاباتی و ..منحصر نشده و قرار است این نهاد نظامی
به عرصه اجتماعی شهروندان هم ورود کند .پشت پرده
تحرک جدید این نهاد امنیتی نظامی چیست؟

◄این چه نظامی است؟

محمدرضا خاتمی :این چه نظامی است که نخستوزیرش
در حصر ،رئیس مجلس آن مغضوب ،یک رئیس جمهور
آن فراری ،یک رئیس جمهورش ممنوعالتصویر ،یک
رئیس جمهورش منحرف و تکلیف روحانی هم که
مشخص است

◄بودجهای که رئیسی به جیب میزند

دادستانی ویژه روحانیت که در رأس آن رئیسی کاندیدای
مغلوب و مغضوب انتخابات ریاست جمهوری است ،در
الیحه بودجه  97با ردیف بودجه مجزا رقم بودجهاش با
افزایش به 37میلیارد و 312میلیون تومان رسیده است.
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