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ششمین روز ادامه اعتراضات مردمی؛ بازداشت و سرکوب شهروندان ادامه دارد
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دشمن کجا بود

معین :این خطر وجود دارد دوباره پوپولیست دیگری بیاید

زیباکالم به خاتمی :ما به «تکرارمیکنم» شما نیاز داریم
8

 2دانشآموز در میان کشتهشدگان

خدا به خیر بگذراند

احمد زیدآبادی :در حال حاضر بسیاری از
کنشگرانسیاسیواجتماعیدربرابررویدادهای
جاری کشور به لحاظ استراتژیک سکوت کرده
اند چرا که نسبت به نوع تأثیر آنها بر آیندۀ کشور
دچار تردید و یا حتی بعض ًا بدبینی اند .با این حال،
اگر نظام سیاسی در برخورد با بازداشتی ها و یا
افراد حاضر در خیابان ،از مرزهای پذیرفته شدۀ
بینالمللیپافراتربگذارد؛چهبسابسیاریازاین
کنشگرانبهلحاظاخالقیمجبوربهموضعگیری
شوند که در آن صورت ،وضع بی نهایت دشوارتر
خواهد شد .خدا به خیر بگذراند.

درخواست انتخابات زودهنگام و استعفای روحانی
پروژهای است که تیم احمدینژاد کلید زده است.
احمدی نژاد از عواملی است که اینروزها از نقش او در
اغتشاشات و ناآرامیها و برهم زننده اعتراضات آرام
مردمی نام برده می شود.
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سعيدحداديان:احمدینژادديكتاتوربود

■ میرحسین :به صداقت بازگردیم .چگونه
از مردم میخواهیم ایمانهای مذهبیشان
را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی
که صراحتا به آنان دروغ گفته میشود؟
■ به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی ،این
بزرگترین میثاق ملت .به قوانینی که خود
وضع کردهایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا
کنیم .بدون این کار سنگ روی سنگ بند
نخواهدماند.
■ به مردم بازگردیم .چرا هر گره سهلی
را با دندانهای امنیتی باز میکنیم؟ چرا
به کوچکترین بهانه ،هرکسی را از دایره
خو دیهایمان دور میکنیم؟ این یکی
بیش از اندازه جوان است ،آن یکی بیش
از اندازه هنرمند است ،آن یکی روشنفکر
است ،این یکی با ما اختالف سلیقه دارد،
آن یکی دانشجوست ،این یکی از کار ما
ایراد میگیرد ،آن یکی به گروه ما تعلق
ندارد ،این یکی قدش بلند است ،آن یکی
خیلی شیکپوش است .آنقدر از دور خود
میرانیم تا این که تنها میمانیم .ا

عبداهلل رمضان زاده :آخه این مهمالت چیه
می بافید؟ دشمن کجا بود؟ جوان های مردمند
به ستوه اومدند از ندیده شدن از بیکاری ،
از ناامیدی  ،از بی آینده گی  ،از فقر از تبعیض
توصیه ی میکنم حاکمیت و جامعه را به شنیدن
به فرصت ساختن از تهدید خانمان سوز پیش
آمده به گفتگو ! این مهمالت چیست؟

◄ خواب احمدینژاد برای روحانی
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درخواستپنجتشکلکارگریبرایبرچیدهشدن فقروسرکوب

به مردم بازگرديم

محمد رحمانیان ممنوعالخروج شد

w w w . k a l e m e . c o m
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تحصن دراویش گنابادی مقابل زندان اوین

◄درخواست تجمع مقابل مجلس

كمپين تغيير بودجه به نفع مردم از نمایندگان خواستار
كسب مجوز براى برگزارى يك تجمع مردمى و
مطالبهمحور در مقابل مجلس شده تا ضمن مهيا كردن
شرايطى براى شنيده شدن صداى مردم ،با آنها ب ه طور
مستقيمسخنبگويند.

◄ظلم و تباهی اشتباهی تکراری

زهرا موسوی خامنه :تحقیر و توهين مردم به جاسوس و
ساده لوح و اغتشاشگر در رسانهها ،يا اينكه با مردم عليه
خود مردم لشكركشی كنند ،آنها را به اقليت و اكثريت
تقسيمكنند،اشتباهیتكراریبینتيجهوكشتنانسانها
ظلموتباهيست.

