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بازداشت علیرضا معینیان فعال کارگری

حزب اعتماد ملی در بیانیهای تاکید کرد

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

اگر زندان نبودم

نظام باید پاالیش شود

حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی
کروبی با صدور بیانیهای خواستار پاالیش
و درمان جمهوری اسالمی شد که گزیدهای
از این بیانیه را با هم میخوانیم:

نرگس محمدی :ما مردم باید با تدبیر و در پرهیز
از خشونت بر سر مطالبات خود محکم بایستیم و
عقب ننشینیم .حرکت اعتراضی در این سرزمین
هزینهبر است ،اما ما باید دستاورد هم داشته باشیم.
ضروریترین اقدام در رفع بیعدالتی و فساد،
ممانعت از تصویب الیحه بودجه سال  ۷۹است .اگر
زندان نبودم روزهای بررسی و تصویب الیحه اموال
ملت ،مقابل خانه ملت می ایستادم تا نمایندگان
بدانند که نماینده و پاسخگو به ملتاند و چشمان
ملتنظارهگرند.

■ اعتراضات کنونی نشانه بیماری نظام در ابعاد
سیاسی و اقتصادی است؛ لذا باید این نظام
پاالیش و درمان شود ،ساختارهای سیاسی
معیوب مثل نظام انتخاباتی اصالح شوند،
ساختارهای اقتصادی بسترساز اختالسها
اصالح شوند .ساختارهای فرهنگی مشکلزا
اصالحگردندودرنهایتشخصیتهاومسئوالن
سیاسیناپاکوناالیقکنارگذاشتهشوند ..باید
سازوکاری طراحی شود که مردم به اصالح امور
باور و اطمینان پیدا کنند.
■ صاحبان قدرت ،از صدر تا ذیل ،باید بدانند که
مسئولیت ایجاد شرایط موجود کشور بر عهده
آنها است و همگی باید پاسخگو باشند.
■ به هم ه مسئوالن و مردم عزیز ایران یاد آور
میشویم در برابر شرایط سخت و پرخطر و
ناگوار کنونی کشور مسئولیت انقالبی اسالمی و
تاریخیدارند.

بیانیه مادران صلح ایران
اعتراضاتقانونیمردمرابهرسمیتبشناسندوازهر
گونه خشونت اجتناب ورزند و بدانند که اعتراضات
با خشونت پایان نمییابد بلکه تبدیل به آتش زیر
خاکستر خواهد شد .شناسایی و مجازات عاملین
قتلهای در حین اعتراضات را در دستور کار خود قرار
دهند و دستگیرشدگان و زندانیان دربند ومحصور را
آزاد نمایند .به خواستههایی که امکان تحقق آنها در
کوتاه مدت میسر است به سرعت پاسخ داده شود
وزمینه تحقق آنها فراهم شود.

◄ تجمع مقابل اوین

خانوادههای بازداشت اعتراضات اخیر مقابل زندان اوین
تجمع کردهاند؛ آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدهها در
دسترس نیست؛ برخی منابع از بیش از یکهزار بازداشتی
در اعتراضات یک هفته اخیر خبر میدهند.

◄بازداشت گسترده دانشجویان

پروانه سلحشوری:طبق لیستی که به من دادهاند حدود
 ۹۰دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدهاند که این
رقم ممکن است بیشتر هم باشد .نهادی که پشت
بازداشتهای دانشجویان قرار دارد وزارت اطالعات است
و این نهاد باید پاسخگو باشد.

◄مردم را ببینید

ابوالفضل فاتح :بسیاری از بحرانهای داخلی امروز ریشه در
گوشهای ناشنوای دیروز دارد .باید مردم را دید و به کرامت
و نیازها و مطالبات آنان به درستی عنایت داشت .خسارت از
هر سو که وارد شود زمینه ساز تضعیف کشور است.

