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کمپین حقوق بشر در ایران :قوه قضاییه مانع رسیدگی پزشکی به رضا شهابی شده است
!امام جمعه ارومیه :عامل خشکسالی گناهان ماست
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نِق نزنید؛ نقش آفرین باشید

وزیر علوم :دانشجوی ستارهدار نداریم ،آنها که به این نام هستند داوطلبان ورود به دانشگاهند

گرامیداشت تولد ضیا نبوی
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ممنوعیت تورهای غارگردی تهران

تعطیلی دو روزه معادن زغالسنگ کوهبنان به دلیل زلزله

تنبیه بدنی دانشآموزان اسالمشهری
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آزادی یغما فشخامی

حصراز2500روزهمگذشت

روزشمار تلخ حصر غیرقانونی و
غیرشرعی میرحسین موسوی ،زهرا
رهنورد و مهدی کروبی از  2500روز
هم گذشت و شکستن دیوارهای
حصر به عنوان یکی از وعدههای
انتخاباتی حسن روحانی هنوز محقق
نشده است.

کانون «اندیشه راه سبز»که به اختصار ارس
نامیده می شود  ،از جمعی از اندیشه ورزان و
فعاالن جنبش سبز شکل گرفته که با اعتقاد و
باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز
ایران؛ میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و زهرا
رهنورد ،به طرح آراء و افکار خود می پردازند.
نویسندگان ارس در مقالهای تازه با تاکید بر
اینکهیکیازنقاطقابلاتکادراینزمینه،نظرگاه
«نقد» است ،آوردهاند که نقد صرفا حمله و اعالم
نارضایتی نیست .نقد ،طعنهزنی  140کاراکتری
درتوئیترنیست.
اصالحطلبان در شرایط حاضر میتوانند به جای
بازی در نقش کنشگر ناراضی و نقنقو ،ابتکار
عمل را در دست گیرند و نقش ناظر مشفق
اجتماعی را بر عهده گیرند .از این منظر ،حتی
شاید بتوان گفت عدم مساهمت اصالحطلبان
در دولت دوازدهم میتواند حسنی برای این
جریانسیاسیباشد.

◄کتاب شیخ پراگماتیست

کتاب شیخ پراگماتیست خوانشى بر حيات سياسى
مهدى كروبى منتشر شد .اين كتاب تحلیل زندگی
سیاسی مهدی کروبی مستند به بیانیه ها ،نامه ها،
مصاحبه ها و ویدیوهای این رهبر جنبش سبز از سال
 1368تا سال  1396است.

■« با قامتی سرافراز ،گرچه شالق
خورده ،مجروح و حبس کشیده
ایستاده ایم .با مطالباتی برای
نیل به آزادی ،عدالت اجتماعی
و تحقق حاکمیت ملی و مطمئن
از پیروزی به یاری حضرت حق،
چرا که جز احقاق حق ملت چیزی
نخواسته ایم.
*بیانیه شماره  18میرحسین موسوی

◄علما بخوانند

آیت اهلل العظمی یوسف صانعی خطاب به همه علما :یک
راه را عرض میکنم که همه علماء توجه کنند .علما از
مطرح کردن نظرات با فقه سنتی ابایی نداشته باشند.
مالمت همیشه بوده است.

◄مبادا دیر شود

همسر احمدرضا جاللی در نامهای به حسن روحانی از او
خواسته تا دیر نشده هیئتی بیطرف برای بررسی پرونده
وی مامور کند .او به پخش فیلمی از صدا سیمای میلی
اعتراض کرده است.

