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مادر سهراب اعرابی به رئیسجمهور :برای خواستههای برحق مردم مستحکم باشید تا پشتیبانتان باشند
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زیباکالم :درخواست مجوز راهپیمایی از سوی احمدینژادیها ادامه ماجرای مشهد است
نیروهای امنیتی در نزدیکی منزل قطب دراویش گنابادی
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 ۶محرومیت رضا شهابی از درمان سریع
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 ۳وضعیت وخیم  ۲۸تاالب

موافقت با حضور نماینده زن در بازدید از اوین

افزایش محدودیت برای مولوی عبدالحمید

رفع حصر رهنورد بدون میرحسین بیمعناست
m

o

c

.

e

m

e

l

a

k

.

w

w

■ زهرا رهنورد ،بانوی قرآنپژوه محصور ،در
مالقاتبادخترانشبااشارهبهشایعاتمربوط
بهرفعحصرخودتاکیدکرد:رفعحصررهنورد
بدونمیرحسینموسویهیچمعناییندارد.
■ بانوی سبز محصور با یادآوری برخی
خاطرات و محدودیتهای غیرانسانی در
حصر گفته است ۵:سال پیش بعد از مدتها
بیخبریازخانواده،تنهادقایقیپیکربیجان
پدرم را در سردخانه بیمارستان نشانم دادند.
هفت سال قبل جنازه پدر میرحسین را
نشانشدادند.اینروزهاساعاتییاگاهدقایقی
بر سر بالین مادر بیمار و  ٩۴سالهام حاضر
شدهام ،هرچند نمیتوانم بسیاری از ایرانیان
که با همین دالیل در داخل و خارج کشور از
دیدارباخانوادهوعزیزانخودمحرومهستند،
را از خاطرم دور کنم.
■ وی با بیان اینکه نمی داند که اینهمه
شایعهسازیباچههدفیصورتگرفتهاست؟
تاکید کرده که مانند ۷سال گذشته همچنان
هیچ خواستهای جز آزادی زندانیان سیاسی
بخصوصآزادیزنانزندانیندارد.
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سعید طوسی چگونه تبرئه شد؟
محمود صادقی :شعبه  ۶۵دادگاه تجدیدنظر تهران
بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه
دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴
سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده
حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است.
حدود  ۲سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را
ازدادگاه گرفته بود.
حکم مستشاران عاریتی شعبه  ۶۵دادگاه تجدیدنظر
کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه کودک آزار قرانی
نشان میدهند دستگاه قضایی صدای اعتراض مردم را
خوب شنیده است.
به نظر من پرچم جمهوری اسالمی ایران به دست
صادرکنندگان احکام قضائی ظالمانه و اعمال
نفوذکنندگان مافوق آنهاست که به آتش کشیده می
شود.
از قرائن چنین برمی آید که کودک آزار قرآنی مستظهر
به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم
رهبری نفوذ کرده اند.
گندم نژاد طوسی از اساتید تالوت قرآن متهم به عمل
خالف عفت عمومی و تشویق به فساد است.

◄به کدامین گناه؟

جنازه حسن ترکاشوند  ۲۴ساله از قربانیان اعتراضات
اخیر  ۲۶دی تحویل خانواده و دفن شده است .به
گفته خانواده اش او از ناحیه شکم مورد اصابت
گلوله قرار گرفته و در بیمارستان جان باخته است.

◄خس و خاشاک چه شد؟

ن برگزاری
پروانه سلحشوری :امروز افرادی خواها 
تجمعات اعتراضی اند که خودشان سال ۸۸
تجمعکنندگان را خس و خاشاک نامیدند.هیچ اعتباری
برای مردم قائل نبوده وحاال که در رأس قدرت نیستند،
درخواست تجمع میکنند.

◄بالی جان شمائید

شکوریراد :بالی جان جمهورى اسالمى فضاى مجازى
نيست .همانطور كه برق ،تلفن ،تلويزيون ،دانشگاه  ..و
حتى سالح دشمنان بالى جان آن نيستند .بالى جان
جمهوری اسالمی ایران تفكر و قدرت شماست كه
اسالم را بد جلوه مىدهد و خواست مردم را برنمىتابد.

