روزنامـه کلمـه شـماره  ۵۷۶چهـار شـنبه۱۱ ،بهمـن ۱۳۹۶

عفو بین الملل :پس از هزار روز حبس ناعادالنه ،نرگس محمدی را آزاد کنید
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◄ وظیفه ملی شرعی شیخ محصور

محمدتقی کروبی :درباره نامه با وجود نگرانی خانواده
ناشی از آسیبهای هفت سال حصر با صراحت گفت به
وظیفه شرعی و م ّلیاش عمل میکند .او نه در کالم بلکه
در عمل خود را در قبال شهدا و مردم مسئول میداند.

■ مهدی کروبی در روزهای پایانی
هفتمین سال حصر در نامهای تفضیلی
به رهبری نوشته است :پس از حمایت
صریح جنابعالی از نتایج مهندسی شده
انتخابات ۸۸دیگردیداریباشمانداشتم
و از بهمن  ۸۹هم به دستور آن مقام در
مکانهای مختلف در زندان خانگی قرار
گرفتهام .اما تصمیم به مکاتبه با شما
گرفتم ،چرا که اخیرا ً سخن درستی را
مطرح کردید که “کسانی که امروز همه
امکانات مدیریتی کشور را در اختیار
دارند ،حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی
کنند و علیه کشور سخن بگویند بلکه
باید پاسخگو باشند”.
■ به گزارش کلمه ،رییس مجلس سوم
و ششم شورای اسالمی در بخشی از
نامه خود با اشاره به انتخابات سال
 ۸۴و دخالتهای فرزند رهبری در آن،

◄بازداشت دومین دخترخیابان انقالب

نسرین ستوده :نرگس حسینی که در همان جایی که
ویدا موحدی در خیابان انقالب ایستاده بود ،بر روی
سکو رفته و روسریاش را بر چوب کرد ،بازداشت و به
زندان قرچک منتقل شد .برای آزادیاش وثیقه پانصد
میلیونی تعیین کردند.

نوشته است :در نامه ای به حمایت آقا
سید مجتبی ،از یکی از کاندیدها نوشتم
و خواستم جلوی آقا زاده را بگیرید که
نگرفتید و سال  ۸۸دیدید او در کنار
جریان کودتای انتخاباتی چه بالیی بر
سر نظام و انقالب آورد.
■ اگر در آنروزها به امام حسن مجتبی
(ع) امام دوم شیعیان و فرزند امیر
المومنین علی(ع) اشکال کرده بودم
رای بیش از پنج میلیون اینجانب در
سال  ۸۴در انتخابات  ۸۸به آمار مضحک
 ۳۰۰هزار تنزل پیدا نمی کرد در حالی
که در سال  ۸۴در یازده استان نفر اول
بودم و تنها در استان لرستان  ۴۵۰هزار
رای آورده بودم .در سال  ۱۳۷۱جنابعالی
ن زمان نیروهای خدوم
در نماز جمعه آ 
و صادق مجلس را فتنهگر خواندید و از
مردم خواستید به فتنهگرها رأی ندهند.

◄خطا را اصالح کنید

سید مصطفی تاجزاده :نه آیهای درباره اجباری بودن
حجاب داریم و نه حدیثی .در عمل رضاشاه نیز در
برداشتن زوری حجاب شکست خورد و جمهوری
اسالمی در حجاب اجباری .آیا زمان آن نرسیده که
نظام این خطا را اصالح کند؟

