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ارجمند :وظیفه ما حمایت از این حق ،همدلی با مردم و ایستادن در کنار آنهاست
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زیباکالم :ای کاش این بار مسئوالن تراژدی سال ۸۸را تکرار نکنند
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امیر محبیان :شواهد دست داشتن مخالفان دولت در شروع اعتراضات مشهد
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تجمع خانوادههای بازداشتشدگان مقابل زندان اوین
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تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد
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وزیر بهداشت:نباید امید را از مردم گرفت

کشته شدن دو نفر در اعتراضات دورود

براندازکسانیهستندکهازجیبمستضعفان
و فقرا فسادهای عظیـم ایجاد کردند

میرحسین موسوی در آخرین اظهار نظر خود در
حصر خانگی درسال 93با اشاره به موج تهمتها
و دروغپراکنیهای وسیع در رسانهها گفته بود:
برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و

همراهان جنبش سبز قرار دارد ،اتهامزنیها و
دروغپردازیهایی از قبیل تهمت براندازی و
… را ناشی از بیتقوایی و ضعف بهتانزنندگان
دانسته و گفت :اینجانب و رهنورد از ابتدای
حصر بارها از طریق زندانبانان ،به مسئوالن امر
برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعالم
آمادگی کردهایم.
بنده آمادهام تا ضمن پاسخگویی به اتهامات،
حقایق مربوط به سرچشمههای فساد عظیمی
که کشور و انقالب را در خود غرق کرده است،
بیان کنم.
میرحسین موسوی تاکید کرده که ادعای اخیر
تفهیم اتهام ،کذب و بیمعنی است و ما تا کنون
چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای
تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی
به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون
مجوز درون منزل شدهایم که بهرغم قولهای
داده شده اما هیچگاه اقدامی صورت نگرفت.
آنان اگر به جای اتهامزنیهای کذب و بیمعنا،
رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عدهای بزغاله
و گوساله نمیخواندند ،امروز مجبور نبودند
پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگهای روانی
و راه اندازی کاروانهای روایت ،افکار عمومی
ایجاد کردهاند.
نخستوزیر هشت سال دفاع مقدس که در جریان را از خطرات اینهمه فساد و تباهی منحرف
موج تبلیغاتی وسیع رسانههای حکومتی علیه سازند.

