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همسر احمد زیدآبادی :شکنجه روحی روانی خانواده متهم در جمهوری اسالمی یک روال عادی است
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کیانوش راد :مردم حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند
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علیرضا رجایی برنده جایزه ساالنه کانون مدافعان حقوق بشر
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افتتاح ساختمان جدید سفارت بریتانیا در تهران

لغو سخنرانی کرباسچی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مدیرعامل خانه موسیقی :چرا زنان در برخی استانها اجازه نوازندگی ندارند

علی مطهری :سران قوا  ۱۰روز درحصر بمانند
w w w . k a l e m e . c o m

علی مطهری در دانشگاه
■
خواجهنصیرالدین طوسی :یکی از سران
قوا مدعی شده که حصر مجازات نیست،
من به ایشان گفتم اگر مجازات نیست
جنابعالی هم  ۱۰روز در همین شرایط
باشید .اینکه کسی در خانهای باشد که
همه اتاقهایش دوربین و شنود دارد واقعا
سخت است و باعث افسردگی میشود.
کسی نمیتواند بگوید حصر مجازات
نیست .این موضوع باید حل شود و من
معتقدم بیجهت منشاء اختالف شده است
البته ما فعال به این موضوع امیدواریم .در
یک شرایط اضطراری اصل مسئله حصر
در دست شورای عالی امنیت ملی بود تا
در آن شرایط نا آرام ،برای اینکه آرامش
برگردد این افراد را حصر کنند .اختالف
ما در اینجاست که بعداز بازگشت آرامش،
حصر دیگر در دست شورای عالی امنیت
ملی نیست و دیگر در دست قوه قضائیه
است که باید به این امر رسیدگی کند.

انفرادی ابزار گروکشی

نرگس محمدی :ساسان آقایی و یغما فشخایی
ماههاست در سلول انفرادی در بند امنیت سپاه
پاسدارانهستند.
آیا دادگاه به دنبال کشف سند و مدرک عملیات
تروریستیوزیرزمینیاینافراداستکهپساز۴ماه،
بازداشتموقتشانرابهبهانهانجامتحقیقاتمقدماتی
تمدید میکنند؟ اما خانوادهها اعالم کردهاند که این
افراد حتی بازجویی هم ندارند .اگر روزی اعترافات در
سلول انفرادی مستمسک دادگاهها در صدور احکام
علیه متهمان یا نمایشهای تلویزیونی بود ،امروزه
سندیدردستنهادهابرایگروکشیوانجاممعامالت
سیاسی-اقتصادیوحتیبینالمللیقرارگرفتهاست.
اما در این سکوت و بیتوجهی مسئوالن ،باید پرسید
آیادولتونمایندگانمجلسازرأیدیوانمبنیبرغیر
قانونیبودناینشکنجهمطلعهستند؟چراشکایات
بهشخصرییسجمهوروکمیسیوناصل۰۹مجلس
بیپاسخ مانده است؟ آیا راهی جز شکایت به مراجع
بینالمللی وجود ندارد؟ یا مردان در قدرت امروز در
انتظار فردایی دگرند که اگر خود گرفتار آمدند فریاد
تظلمسردهند.

◄سوت بلبلی نزن؛ رفع ابهام کن

عباس عبدی در واکنش به سوت بلبلی آقای سخنگو:
محسنی اژه ای به جای حضور در جمع دانشجویان و
پاسخ سوت با سوت بلبلی با روزنامه نگاران حقوقی
جلسه بگذارد و به حل ابهامات بپردازد.

◄شجاعانه عذرخواهی کنید

جعفرزاده ایمن آبادی :با چشمان خودم دیدم که در
مجلس به کت احمدینژاد دست میکشیدند و دستشان
را به خودشان میمالیدند .االن چرا شجاعانه عذرخواهی
نمیکنند و بگویند در تشخیصمان اشتباه کردیم.

◄مقصدیابی تازه شریعتمداری

حسین شریعتمداری ،نماینده آیتاهلل خامنهای در روزنامه
کیهاندردانشگاهشهیدرجاییگفتهانصاراهللنفتکشهای
یمنی را در خلیج عدن میزند .این روزنامه دو روز توقیف را
بخاطرپیشبینیمقصدموشکیمنیهاتجربهکردهاست.
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