روزنامـه کلمـه شـماره  ۵۷۷یکشـنبه ۱۵بهمـن ۱۳۹۶

میرحسین :برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و فقرا فسادهای عظیم ایجاد کردند
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افروغ :چرا روی اعتراض مردم در  ۸۸اسم انقالب مخملی گذاشتید؟ اسنادی هست منتشر شود ببینیم
آیتاهلل مسعودی :نماز جمعه نسبت به اول تاسیس خود افول کرده
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 ۵انتقاد از حضور پرشمار ماموران هنگام بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین
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دستگیری  ۲۹نفر از دختران خیابان انقالب
۶

از سرگیری تجمع کارگران هفت تپه

زهرارهنورد:بسیاریازاعتراضاتزنانازجملهانتقادبهحجاب
اجباری ناشی از عدم حمایت قوانین از زنان ایرانی است

■ زهرا رهنورد ،فعال محصور حوزه زنان
اعتراضات مدنی برخی زنان علیه اجباری بودن
حجاب در جامعه را ناشی از عدم رعایت حقوق
زنان و تبعیضهای جنسیتی دانسته و توصیه
کرده است که خوب است حاال و در آستانه
چهلمینسالگردپیروزیانقالببررسیشودکه
حقوق بنیادی زنان چقدر تدوین و اجرایی شده
است .زهرا رهنورد ،بانوی قرآنپژوه محصور
گفت:درآستانهچهلمینسالانقالبخوباست
بررسی کنیم ببینیم آیا حداقل ٤٠قانون بنیادی
در راستای حمایت از زنان ،چه در جهت احترام
به زن و چه در جهت رفع تبعیضها تدوین و
اجرایی شده است؟دکتر زهرا رهنورد در ادامه
تاکید کرده است :باید ببینیم در کشور ما چقدر
ازحقوقزندرانتخابمظاهرزندگیمطابقشان
وتواناییهایبیشمارزنانومطالباتآنهارعایت
شده است؟ آن وقت خواهید دید بسیاری از
اعتراضات زنان و دختران از جمله انتقاد نسبت
به حجاب اجباری ناشی از عدم حمایت قوانین از
زنان و دختران ایرانی است.

بی ثمر بودن حصر غیرقانونی
اردشیر امیر ارجمند :وضعیت کشور خطیر
است و نادرست و بیثمر بودن حصر بر همه
ثابت شده و کشور نیاز به همبستگی ملی دارد.
حرفهایی که زدند و سرمایه اجتماعی برای
قانون و دموکراسی در کشور موثر باشد و حیف
است استفاده نشود .امیدوارم مسوولین کشور
و در راس آنها رهبر جمهوری اسالمی این
مساله را وقوف کامل پیدا کنند و به این عمل
غیرقانونی هرچه زودتر پایان دهند و این شرط
عقل است و حتی عقالی اصولگرا و کسانی که
تا دیروز حرف از خشونت و رفتارهای سخت
میزدند ،حاال به نادرست بودن این راه پی
بردهاند.
.رفع حصر و رفع محدودیتها به صورت
قطرهچکانی و در یک فرصت زمان بسیار
طوالنی نمیتواند معنی داشته باشد و حتی
میتواند باعث لوث شدن حصر شود .عملی
غیرقانونی صورت گرفته و باید در اسرع وقت
مرتفع شود.

◄ همدستی ائمه جمعه با احمدینژاد

علی یونسی :برخی از ائمه جمعه ،صداوسیما ،برخی
روزنامهها و برخی ارگانها و نهادها در اعتراضات
نقش داشتند که این نقش ،انکارناپذیر است.
جریان احمدینژادی نقش مهمی در این قضیه
ی زمینهساز اعتراضات بود.
داشت و با حرمت شکن 

◄تفرقه اندازی ائمه جمعه

اسداهلل رشیدی :ائمه جمعه نباید تحمیلی باشد.مردم
در نمازجمعهای که از همان ابتدا تفرقه اندازی میشود
و برای کوبیدن قشری از مردم ،مسئولین و یا افراد
محبوب مردمند ،شرکت نمیکند.برخی ائمه جمعه در
جامعه ویژگیهای امامت ندارند.

◄خشونت آفرین نباشید

طیبه سیاوشی :سخنان احمدخاتمی ،امام جمعه موقت
تهران بیش از هرچیز تحریک کننده و خشونت آفرین
است .باید بر مشکالت و مسایل حیاتی کشور تمرکز
کرد و با رویکردی ملی و همدالنه در پی بهبود وضعیت
بود.

