
باال
خودگرد روزنامه

گران ویرایش و گردآورندگان
باالترین افزارهای نرم و کاربران

از محصولی

www.balatarin.com

تهمت جنبشسبز به نیست! اسالم این موسوی: میرحسین

توجه جلب و نگاری نامه دنبال خود و می�زنند وابستگی

هستند!

کردند دیدار (ره) امام وزیر نخست با مقدس دفاع و اسالم انقالب ایثارگران از جمع
میرحسین کلمه، گزارش به کرد. بیان را مهم سخنان موسوی مهندس دیدار این در که
برای و هستید ارزش افراد شما گفت: ایثارگران از ّر تش ضمن دیدار این ابتدای در موسوی
نه و شخص نف دنبال نه و مقامید و پست دنبال نه دارید، سوخته دل کشور الت مش حل
شما نظرات و سخنان دلیل همین به کنید. برداشت خود برای اوضاع از چیزی خواهید م
که معنوی و نوران فضای آن برای دلتان و دارید انقالب در ریشه که خصوصا است مهم

.٢ صفحه فضایید.— آن دنبال و است شده تنگ داد را آن بشارت اسالم انقالب

اسالم این : ایثارگران با دیدار در موسوی میرحسین

نیست…

مداف اسالم این که بدهیم نشان کردارمان
از ذره ی نیست حاضر و ماست استقالل
در که ما منتها برود. دست از ما استقالل
صفحه ومتیم.— ح کنار در نیستیم ومت ح

.٢

کس زند، نم را کس افزود:اسالم، موسوی
در را کس زند، نم تهمت گیرد، نم را
نم ایجاد محدودیت و دارد نم نگه زندان
مل اقتصاد نیرومند مداف یقیناً اسالم کند،
وظیفه این است، کشور استقالل و عظمت و
و رفتار در که است مهم العاده فوق ی

در موسوی جمهور رئیس مهم سخنان
ایثارگران(کلمه) جمع

موجب گرفت ل ش ها بعض در فساد و مناف ی پایه بر که قدرت ساخت و ها مقام و ها موقعیت
، کنند م بازداشت را افراد اسالم نام کند/به پیدا کاهش مردم اکثریت و توده به رجوعمان شد

.٢ صفحه نام— به گیرند، م را احزاب فعالیت جلوی اسالم نام به

صـــفحه ١٢

باالتــرین جامعه خودگــرد روزنامه

وباالما مزباال یرو
١٣٨٩ اردیبهشت ۶ باال



٢ ١٣٨٩ اردیبهشت ۶ ، تباال یا
تاکید مقدس دفاع دوران وزیر نخست
همین تهدید ما ایران امروز ل مش کرد:
روشن هم آن اصل دلیل است. نوران فضای
داشت را الزم کارآمدی ما نظام اگر است،
به تا شده انقالب که بود مهم این متوجه و
باز را فضا و بدهیم اهمیت مردم عقاید و آراء
است ن مم حاال که – ملت آحاد بیشتر کند،
آن و سو این به گوناگون عقاید جامعه افراد
انقالب مصال جهت در باشند‐ داشته سو
در چنانکه کنند م حرکت مل مصال و
توان م را ای سابقه چنین مقدس دفاع دوران
کشور روستاهای ترین دورافتاده از که یافت
پیوسته ای جبهه همه شهرها سایر و تهران تا
حرکت چه برای دانستندکه م همه و بودند

کنند. م
ای خاطره ذکر با ضمن امام وزیر نخست
بودیم؛ رفته بشاگرد به جنگ اوایل در گفت:
در فروش برده انقالب از قبل که ای منطقه
فضایی با فقیر ای منطقه داشت. رواج آن
و داشت مجموعه آن که ای سرمایه تنها بسته.
مرغ و بزغاله چند دیدیم م کپر درون از ما
که بودند افرادی بشاگرد همین از اما بود.
آنها از وقت رساندند. جبهه به را خودشان
انجام برایتان کاری چه ویند ب که خواستیم
بسازید برایمان حسینیه ی گفتند م دهیم،
چرا است نشدن فراموش بنده برای فضا آن و
کشور، وضعیت آن در که بود فرهنگ این که
بود. عظیم ای سرمایه حق به و بود شده شایع
معجزه جنگ زمان در که بود ها پدیده همین

آفرید. ها
از مردم با را ارتباطمان زمان گذشت با

دادیم دست
زمان به نسبت دلتنگ ابراز با موسوی
متأسفانه ما داشت: اظهار رفته دست از نوران
مردم این با را خودمان ارتباط زمان گذشت با
آنها از بیشتر که کردیم فکر و دادیم دست از
خواستیم چه هر آنها به توانیم م و دانیم م
از . کنند اطاعت باید هم مردم و وییم ب
و ها موقعیت نکردیم. استفاده جمع عقل
مناف ی پایه بر که قدرت ساخت و ها مقام
شد موجب گرفت ل ش ها بعض در فساد و
پیدا کاهش مردم اکثریت و توده به رجوعمان
این در و دادیم دست از را آن کم کم و کند

اینکه قید با را حلها نیاورند/راه روی خشن
اعالم باید دائم نیستیم منفعت و قدرت دنبال

نیم ب

با دیدار در موسوی میرحسین
نیست… اسالم این : ایثارگران

http://tinyurl.com/2bvuvup

کس زند، نم را کس افزود:اسالم، موسوی
در را کس زند، نم تهمت گیرد، نم را
نم ایجاد محدودیت و دارد نم نگه زندان
مل اقتصاد نیرومند مداف یقیناً اسالم کند،
وظیفه این است، کشور استقالل و عظمت و
و رفتار در که است مهم العاده فوق ی
مداف اسالم این که بدهیم نشان کردارمان
از ذره ی نیست حاضر و ماست استقالل
در که ما منتها برود. دست از ما استقالل

ومتیم. ح کنار در نیستیم ومت ح

اسالم این موسوی: میرحسین
تهمت جنبشسبز به نیست!

نامه دنبال خود و می�زنند وابستگی
هستند! توجه جلب و نگاری

http://tinyurl.com/23zaxn8

دفاع و اسالم انقالب ایثارگران از جمع
کردند دیدار (ره) امام وزیر نخست با مقدس
مهم سخنان موسوی مهندس دیدار این در که

کرد. بیان را
در موسوی میرحسین کلمه، گزارش به
ایثارگران از ّر تش ضمن دیدار این ابتدای
حل برای و هستید ارزش افراد شما گفت:
دنبال نه دارید، سوخته دل کشور الت مش
م نه و شخص نف دنبال نه و مقامید و پست
برداشت خود برای اوضاع از چیزی خواهید
شما نظرات و سخنان دلیل همین به کنید.
دارید انقالب در ریشه که خصوصا است مهم
که معنوی و نوران فضای آن برای دلتان و
شده تنگ داد را آن بشارت اسالم انقالب

فضایید. آن دنبال و است
اهمیت مردم آراءوعقاید به تا شد انقالب

شود باز فضا و شود داده

موسوی رئیسجمهور مهم سخنان
ایثارگران(کلمه) جمع در

http://tinyurl.com/2fuzrbp

بر که قدرت ساخت و ها مقام و ها موقعیت
گرفت ل ش ها بعض در فساد و مناف ی پایه
مردم اکثریت و توده به رجوعمان شد موجب
بازداشت را افراد اسالم نام کند/به پیدا کاهش
احزابرا فعالیت جلوی اسالم نام به ، کنند م
م توقیف را ها رسانه اسالم نام به گیرند، م
متالش حال در که هم کشور صنعت ، کنند
هم کارآفرینان و کارگران وض و است شدن
صورت اسالم نام به اینها همه ندارد. تعریف
(نظام) کشت از شما گویند گیرد/م م
پیاده که مسلمان کشت از اید شده پیاده
م وابستگ تهمت سبز جنبش ایم/به نشده
توجه جلب و نگاری نامه دنبال خود و زنند
ها، روزنامه آید م ومت ح هستند/وقت
و بندد م را احزاب و ها هیئت ها، سخنران
یا و باشیم داشته توانیم نم کانال ی حت
در … و بدهیم انجام توانیم نم مناظره ی
کشور در انه بی صدای که است حالت چنین
را ها ل تش تمام خواهند شود/م م بزرگ
ی بقیه حساب به بعد یقیناً و ببرند بین از
چنین در رسید. خواهند ها گروه و ها ل تش
العاده فوق اهمیت ها هیئت و ها ه شب حالت
مردم برای ومت ح کنند/نباید م پیدا ای
مردم به دادن گاه آ ما یرد/کار ب تصمیم
گسترش و بسط و الت مش این به نسبت
روستاییان، به را گاه آ دامنه است/باید آن
معلمان و کارگران صنعتگران، کشاورزان،
شایسته ، زندگ این وییم ب آنها به شانیم ب
روزتر به را هایمان روش نیست/باید شما
های راه باید نداریم روزنامه که حاال کنیم.
حقوق گوید م سبز کنیم/جنبش پیدا ای تازه
آزادی و عدالت شود، رعایت باید مردم اساس
ذارند ب و نزنند کتک را باشد/مردم باید
ها صندوق در راحت را خودشان آراء مردم
که همان بزنند، حرف مردم ذارند ب ، بریزند
حاکمان داد/مشفقانه تصریح اسالم قانون
م شما که راه وییم ب و کنیم نصیحت را
های حل راه به هرگز است/جوانان بیراهه روید

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ۶ ، باال ٣
نیست. این

نیست… اسالم این
زند، نم را کس افزود:اسالم، موسوی
را کس زند، نم تهمت گیرد، نم را کس
ایجاد محدودیت و دارد نم نگه زندان در
اقتصاد نیرومند مداف یقیناً اسالم کند، نم
این است، کشور استقالل و عظمت و مل
رفتار در که است مهم العاده فوق ی وظیفه
مداف اسالم این که بدهیم نشان کردارمان و
از ذره ی نیست حاضر و ماست استقالل
در که ما منتها برود. دست از ما استقالل

ومتیم. ح کنار در نیستیم ومت ح
از شما گویند م : کرد نشان خاطر وی
مسلمان کشت از اید شده پیاده (نظام) کشت
مسلمان ی عنوان به ایم. نشده پیاده که
را جوانها که کنیم رفتار طوری خواهیم م
که اسالم وییم ب حداقل و نکنیم مأیوس
شناسیم م که اسالم نیست، این شناسیم م
دارد، صدر سعه است، رئوف دارد، رحمت
افراد با استدالل زبان با پذیرد. م را همه
م که است دین اسالم شود. م رو روبه
و همسو بشری جامعه های پیشرفت با تواند

شود. پیشتاز
امروز برای که (ع) عل از ای توصیه

است آموزنده بسیار
انقالب اول دهه به اشاره با موسوی
ل مش ها زمینه این در زمان آن در : گفت
، خارج سیاست در ابداعات ما ، نداشتیم
داشتیم … و جنگ اقتصاد ، داخل سیاست
زمینه در بشری قافله از کردیم نم احساس و
تمدن، تکنولوژی، به دستیابی برای تالش
لذا داریم. ماندگ عقب امثالهم و سیاست
هستیم که موقعیت هر در بودم معتقد من
سط در و ها همشهری ها، همسایه بین باید

کنم م فکر دهیم. نشان را قضیه این مل
آخرین در (ع) عل حضرت که وصیت آن
للمظلوم و خصما لظالم داشتند(کونوا لحظات
ران ستم مخالف و مظلومین حام عونا)
ی است. العاده فوق ی توصیه ی باشید

پیدا این به شهرت باید دین و مسلمان نیروی
باشد که جا هر است مظلومین کنار در که کند
خواهد م که جا هر است ظلم مخالف و

باشد.
و زنند م وابستگ تهمت سبز جنبش به
هستند توجه جلب و نگاری نامه دنبال خود

بسیار اهمیت دارای را موضوع این وی

برم روی ما از جوان وقت افزود: وی
ر م بیابیم. خودمان در را ل مش باید گرداند
تواند م چقدر و دارد؟ تحلیل چقدر جوان
باید کند؟ توجیه خودش برای را موضوعات
الت مش که کنیم روشن وضوح به را نکته این

ندارد. اسالم به ربط ول داریم
آیا که کرد مطرح را سواالت این وی
بردن بین از دنبال یا است فساد دنبال اسالم
تسلط برای راه گوییم م که ما صنعت؟
به که معنا این به نه ندهید قرار خود بر کفار
باشیم نداشته قبول را تجارتخارج مثال طور
چرا اما باشیم، داشته ارتباط جهان با نباید یا و
نابودی قیمت به هم آن کار این ناقص اجرای
به ها دروازه گذاشتن باز ؟ داخل محصوالت
اسالم کجایش خارج بنجل اجناس روی
در اسالم های آموزه با موضوع این است؟

است. تضاد
با سخنانش از ری دی بخش در موسوی
مردم گفت: انتخابات از بعد وقایع به اشاره
های صحنه هستند. هم خواهران و برادران
زندان ی درباره که خبرهایی یا کشتن زدن،
تاثیر آنان روی ها روزنامه توقیف و هست ها
آن یا روزنامه این به اصال بنده گذارد. م بد
کردند ار چ ر م ول نیستم متمایل روزنامه

بستید؟ و کردید قیچ را آنها که
احزاب فعالیت از جلوگیری جای به

کنید رقابت آنان با جوانمردانه
دو فعالیت از جلوگیری به اشاره با وی
اسالم انقالب مجاهدین و مشارکت حزب
خوب ها حزب این گویید م اگر شما : گفت
با که دهید یل تش خوب حزب ی نیستند
اگر تا کنند مقابله و رقابت جوانردانه اینها
جامعه در را اش زمینه خود به خود توانستند

ببرند. بین از
سیاس رقابت بود قرار : کرد تاکید وی
مورد در اساس قانون مر این و باشیم داشته
نف به و است سیاس های ل تش آزادی
ل تش همه که نیست معنا آن به این ماست.
در حزبی است ن مم باشند. خوب خیل ها
ول باشد بدی ل تش که یرد ب ل ش کشور
است رقابت فرآیند در شدن حذف آن حل راه
بهترین فضایی ی در مردم جمع ابواب که
اسالم نام به متأسفانه هم این کنند. انتخاب را
با که کسان دلیل همین به و است شده تمام
انقالب های ارزش پایبند و مخالفند رفتار این
مختلف های ل ش به باید هستند امام راه و
شناسیم م ما که اسالم این که بدهند نشان

ی پوسته فقط و شدیم، ضعیف متأسفانه زمینه
داشتیم. نگه را اسالم

به را ل مش هر و ناکارآمدی شیوه بااین
کنند م تمام اسالم نام

کاش ای کرد: تصریح امام وزیر نخست
خسارت قدر این و نبود اسالم نام به تغییر این
انجام که کاری هر امروز باید چرا داشتیم، نم
وجود که ل مش هر و ناکارآمدی هر و شود م
با که مخصوصاً شود؟ تمام اسالم نام به دارد
اشارات در مدام و بریم م نام اسالم از اغراق
در حت زنیم م دم روایات و آیات از خود
وجود آن وقوع ان ام که تهران زلزله مورد
در نباید که دولت اما داریم قبول هم ما و دارد
همیشه ما کند. خرج اسالم از خصوص این
و است زلزله خطر در تهران که کنیم فکر باید

باشیم. داشته حل راه همواره برایش
که سینا ابن قانون کتاب به اشاره با وی
ای نکته گفت: است پزش کتاب ی
اثر خیل من روی که هست کتاب این در
ها دیوانه به راج کتاب از بخش گذاشت.
عالجشان باید ونه چ اینکه و کند م صحبت
چنان و چنین درمانش که گوید م ابتدا کرد.
م و کند م را روح بحث بعد ول است
به و کرده تسخیر جن را افراد این روح گوید:
در جایش گوید م رسد م که بحث اینجای
بود پزش به مربوط آنچه نیست. کتاب این
اش علم بحث بعد و شد گفته آن مداوای و

برد. م آخر به را
های برداشت افزود:دولت موسوی
و کند م وصل دین به را ای فرقه و شخص
شود اضافه هم ناکارآمدی موضوع این به اگر
داده نسبت اسالم به ل مش نوع هر وقت آن

شد. خواهد
و جوانان عظیم خیل به اشاره با موسوی
که ببینید را :جوان گفت کشور دانشجویان
کتک را دوستانش یا و خودش اه، دانش در
م بازداشت را افراد اسالم نام به زنند، م
را احزاب فعالیت جلوی اسالم نام به ، کنند
م توقیف را ها رسانه اسالم نام به گیرند، م
متالش حال در که هم کشور صنعت ، کنند
هم کارآفرینان و کارگران وض و است شدن
صورت اسالم نام به اینها همه ندارد. تعریف
همه شد مطرح فسادی اگر هم بعد گیرد م
ی نویسند، م نامه و فساد! این گویند م

فساد به راج بحث تمام که بینیم م دفعه
جوان روی موارد این اسالم. به شد محدود

گذارد؟ م تاثیری چه ت ممل

balatarin.com



۴ ١٣٨٩ اردیبهشت ۶ ، باال
ی گفت: کشور اقتصادی مسائل به اشاره

میزان اقتصادی، های شاخص مهمترین از
درصد ،شش پن االن که است گذاری سرمایه
چهارده تا دوازده بین باید که حال در است
اری، بی ، معنای به کاهش این باشد. درصد
حقوق طبقات روی آمدن فشار فساد، فقر،
رشد شد گفته مثال یا است. امثالهم و یر ب
شد.البته خواهد صفر امسال کشور اقتصادی
دفعه ی ندارد، وجود شفاف اطالعات
تمام و گیرند م تصمیم نشینند م ای عده
راج اطالعات نیز و فساد به مربوط اطالعات
م قط ها یارانه کردن هدفمند ی الیحه به
هستند اطالعات و آمار دنبال به افرادی شود.
باشند، داشته بین پیش کشور آینده برای تا
به شوند شمرده فرصت افراد این اینکه عوض
شود م سع شوند. م مطرح تهدید عنوان
م این نتیجه و شود قیچ اطالعات تمام که
باشیم. داشته وخیم بسیار شرایط که شود

به تغییر زمینه مهمترین گاه آ گسترش
اسالم نف

مردم به دادن گاه آ ما کار افزود: وی
آن گسترش و بسط و الت مش این به نسبت
این گسترش دارند مردم که حقوق است.
همان یعن خود حقوق از اطالع و ها گاه آ
م که است عنصری ترین مهم و ترین اصل
و انقالب و اسالم نف به را تغییر زمینه تواند
حالت که شرط به کند ایجاد کشور ی آتیه
من بیاید. بوجود مسأله این به نسبت اجماع
زمینه این در انتخابات از بعد کنم م فکر

ایم. کرده پیشرفت
سبز جنبش موفقیت سنجش برای میزان
های تجم در مردم حضور میزان وی
اه جای سنجیدن برای درست معیار را خیابان
نباید ما : گفت و نکرد عنوان سبز جنبش
و زیاد جمعیت از زمان ها خیابان که وییم ب
که بسنجیم اساس این بر و بود کم زمان در
باید است. ایستاده نقطه کدام در سبز جنبش
ببینیم که باشیم داشته اطالعات و شاخص
اینکه تا است چقدر حقوق این از گاه آ
شود؟ اداره کشور باید ونه چ آینده در بدانیم
شده تر گسترده جام سط در گاه آ این آیا
شود. م تر تنگ اش دایره دارد کم کم یا
داشتیم پیشرفت موضوع این به نسبت ما اگر
کرده ایجاد کشور در را جدی تغییر ی زمینه

ایم.
حساسیت دلیل کرد تاکید موسوی

حساب به بعد یقیناً و ببرند بین از را ها ل تش
در رسید. خواهند ها گروه و ها ل تش ی بقیه
فوق اهمیت ها هیئت و ها ه شب حالت چنین
بودن، خود مواظب کنند. م پیدا ای العاده
بودن، محله مواظب بودن، خانواده مواظب
هست ما پیرامون چه هر و جامعه مواظب
این در ما کند. م پیدا زیادی اهمیت بودن،
و شیم ب شمشیر که خواهیم نم ، مصاف
تنها ما برویم. میدان به رزم حالت ی با
بیشتر اینها همه از قدرتش و داریم که عنصری
را دو این باید است. گاه آ و ایمان است
دین و رئوف دین ی به ایمان کنیم. تقویت
بتواند که روشن، و :پیشتاز کرد مطرح امام که
وی پاسخ داخل سط در و جهان سط در
نسبت گاه آ ر دی طرف از باشد. الت مش
که بدانند باید مردم مردم. اساس حقوق به
م ضایع دارد آنها حقوق و دارند حقوق

شود.
کرد اداره را کشور شود نم اینگونه

برگزاری را مردم حقوق از ی وی
نباید گفت: کردو عنوان آزاد انتخابات
وقت یرد. ب تصمیم مردم برای ومت ح
م پی کار این زشت به کنیم م نگاه دور از
خیل فرض به که نفر پن چهار مثال که بریم
در جهان های حسن تمام که عال های آدم
را ای عده ی بنشینند باشد، شده جم آنها
به بعد و کنند انتخاب را ای عده بزنند، کنار
داخل از ویند ب ملیون پن و هفتاد ملت ی
کنید. انتخاب کردیم انتخاب ما که اینهایی
است. ملت ی با برخورد حالت بدترین این
داخل چون ، ‐فهمیم نم را کار این زشت
که وقت بله کنیم. نم لمس و هستیم آن
باید او با درآمد آب از خائن ای نماینده ی
بیرون را او و کرد برخورد غلظت و شدت با
داشتیم راه کار این برای هم گذشته از کرد.
م انجام ل ش این به را انتخابات حاال اما
دهان تمام دهیم، انجام گزینش مدام که دهیم
را رسان اطالع مراکز تمام ببندیم، را ها
خواهیم، م ما که کس آن تا کنیم توقیف
جور هزار را ها صندوق بعد و بیاورد رأی
غریب و عجیب تخلفات و نیم ب دستکاری
را کشور شود نم که اینطور بدهیم. انجام
میرسد اینجا به کشور کرد(دراینصورت) اداره
کشور دروازه پشت خارج تهدیدات االن که
اقتصادی ، امنیت ، سیاس لحاظ از و ماست

است. بیشتر داخل تهدیدات
با خود سخنان از ری دی فراز در وی

هویت موضوع همین افزود: و کرد عنوان
نیازمند واقعا ما دارد. م نگه را ما اسالم
تا کنیم معرف خوب را اسالم که هستیم آن
وگر بدهیم نجات را خودمان ملت و ها جوان
گسترده دین ضد گرایش که ندارد دلیل نه
باشیم. شاهد جامعه در ناکرده خدای را ای

گفت: جنبشسبز استقالل درباره موسوی
ی صد در صد سبز) حرکت(جنبش این

جنبش به مخالفان ول است مستقل حرکت
سلطنت به را آن و دهند م ناروا نسبت سبز
منتسب اسراییل و ا آمری منافقین، طلبها،
ی با خودشان آنها که حال در کنند. م

خارج سیاست به بیشتر که زاگ زی حالت
سرکرده با هایی نگاری نامه زند م لطمه ما
طرف ی از دارند. جهان های قدرت های
جلب دنبال ر دی طرف از و دهند م فحش
ما آنگاه هستند. ری دی یا و روسیه چین، نظر
این به این کنند. م متهم خارج رابطه به را
جاافتاده ارزش ی استقالل که است دلیل
این به نسبت ما ملت ماست. ملت میان در ای
به را حرکت ی اگر و دارد حساسیت مسئله
آن که است طبیع کنند منتسب ها خارج
م در م اش چهره و خورد م لطمه حرکت

شود.
کند م قربان را مردم اعتقادات آنچه

روزنامه آید م ومت ح وقت افزود: وی
م را احزاب و ها هیئت ها، سخنران ها،
باشیم داشته توانیم نم کانال ی حت و بندد
… و بدهیم انجام توانیم نم مناظره ی یا و
در انه بی صدای که است حالت چنین در
و دولت طرف ی از شود. م بزرگ کشور
چیزی وسط این سرانجام آنها، ر دی طرف از
همان رود م بین از قیچ لبه دو در که
بدنه در من نظر به که است اصیل اعتقادات
کنیم م فکر ما دارد. وجود سبز جنبش اصل
تجربیات است مهم جنبش این در که چیزی
تالش باید که است انقالب ساله س خوب
جمع حرکت ی سپس بشود. جم کنیم
ماست پیرامون فضای این باشیم. داشته
ی با روز هر که فضایی کردم، ترسیم که

هستیم. روبرو ل مش
برنده پیش عنصر تنها کشیم نم شمشیر

است گاه آ ما
نشریات از ی امروز گفت: موسوی
فعالیت امتیاز باید نوشته که خواندم را سپاه
آنها کرد. لغو هم را مبارز روحانیون مجم
تمام خواهند م ست، اینطوری نگاهشان
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با داریم اجماع آن در که ای مسئله حول باید
دست به کار حین در که جدیدی های روش
نویی فکرهای باید .دائم دهیم انجام آوریم م
باشیم داشته را خالق جم ی که دهیم ارائه
باشیم. داشته مان جامعه برای نو های روش و
در که تئوری ی از مثال ذکر با وی
فلسف نظریات در : گفت هست مطرح هنر
طیف ی که این بر مبن است بحث هنری
نقاش خواهند م وقت نگارگر هنرمندان از
کنند م فکر آن به راج نشینند م اول کنند
در آورند م ذهن در را رنگ و حجم ،اجزاء،
قرار بوم جلوی در هنرمند شد تکمیل که ذهن
ی کند. م کردن نقاش به شروع و یرد می

احساس با گویند، م که هستند ر دی طیف
م آغاز را کار رنگها تناسب با و شناس زیبا
نم تعریف را کار حاصل اول از اما کنیم
م را دو این مشابه سیاس نظریات .در کنند
ها مارکسیست انقالب از کنید.قبل پیدا توانید
که بود این آنها انشقاق دلیل بودند. فعال خیل
را ای طبقه بی ومت ح ی کردند م سع
به و نند ب ترسیم هایش ویژگ و ابعاد تمام با
چین طرح همین برای کنند. حرکت آن طرف
انورخوجه آلبان به متمایل که داشتیم استالین
اینها امثال و کاسترو نوع از ومت ح یا و
آنها بود همینطور هم اسالم گروههای بود.در
در که داشتند ومت ح از کامل ترسیم هم
دید ی و انشقاق و جدایی نوع ی نتیجه

بود. کرده ایجاد اینها در افراط
از قبل سال ده اگر کرد: تصریح وی
گفتند م (ره) امام حضرت به انقالب
ومت ح ابعاد شد سرنگون که شاه ومت ح
و ها کمونیست مثل ایشان چیست؟ شما
بر مبن دادند نم مشخص نظر ها مارکسیست
مجلسش باشد این مشخصاتش ابعادش، اینکه
نیم. ب حرکت باید آن براساس بعد باشد، این
حرکت اساسآن بر جنبشسبز که معیاری

کند م
خاطر سبز جنبش به اشاره با موسوی
و معیارها اساس بر سبز جنبش کرد: نشان
م که معیاری کند، م حرکت دوم وهای ال
شود، رعایت باید مردم اساس حقوق گوید
تحقق کار این باشد. باید آزادی و عدالت
جم هم دور را ملت همه آنکه ر م پذیرد نم
م مالیات که شهروندی و ملت این نیم. ب
داخل قوانین که کس هر و است محترم دهد
اول است.از محترم کند م رعایت را کشور
پیروزی اول روزهای بود. همین بر اساس هم

از نتوانند آنها اینکه نه است واقع صحنه در
استفاده هم عادی انات ام و سیما و صدا این
انتخابات این با است این من کنند.برداشت
داخل در ای ایده ی آن از بعد واتفاقات
متولد اساس حقوق به برگشت بر مبن کشور
که کافیست است. ناپذیر برگشت که شد
کنیم پاسداری گل و گیاه ی مثل این، از
آمده قرآن در شود. وگسترده تناور ذاریم وب
نم تغییر را قوم سرنوشت خداوند که است
این دهند. تغییر خودشان آنکه ر م دهد
و جامعه در را وسیع تغییرات زمینه گاه آ

کرد. خواهد ایجاد ومت ح
برسانیم ملت اقشار همه به را گاه آ جرقه
راهمان برای باید کرد، تاکید موسوی
به باید همیشه از بیش و باشیم داشته برنامه
گاه آ جرقه این که شویم معطوف مسئله این
گسترش با و برسانیم ملت اقشار همه به را
به و باشیم داشته آنها با روزی به ارتباط گاه آ
و… اقتصادی و کارگری وضعیت وئیم ب آنها
واقع نمایندگان که شود م خوب موقع
هم مردم ونمایندگان باشند مجلس در شان
نقل را آنها نظرات سیما و صدا در بتوانند
باشند. فساد مواظب بتوانند هم مردم و کنند

اشاره با مقدس دفاع دوران وزیر نخست
در گفت: انقالب پیروزی ابتدایی دوران به
ویند ب که نبود اینجور انقالب این ابتدای
همه ه بل کردید؟ پاش و ریخت چرا شما
اعتقاد و ایمان آن بودند. ر دی ی مراقب
باشند. خویش مراقب شد م باعث گسترده
را پایش کم کس ای اداره در بود کاف
بر کارمندان خود ذارد ب جلوتر اش گلیم از
را حالت این جامعه خود و کردند م خورد
نظارت نوع این از شما شدن جدا داشت.
به این البته که شود م فساد باعث یقینا ها

شود. تهیه که دارد نیاز منشوری
اطالعات انتقال خالقیت با و سینه به سینه

کنیم
با ارتباط در را ر دی مهم موضوع وی
ما گفت: و برشمرد ای رسانه های فعالیت
که حاال کنیم. روزتر به را هایمان روش باید
کنیم پیدا ای تازه های راه باید نداریم روزنامه
طریق از تا هستیم روزنامه دنبال آنکه ضمن
رسانه طریق از اما باشیم داشته رسانه قانون
از ماست حقوق جزء یقیناً که مجازی های
سینه به سینه و خانواده طریق از ها هیأت طریق
هم رسان اطالع این کنیم. رسان اطالع باید

رسانه به نسبت است کار برسر که جریان
بسیار اهمیت موضوع این و است همین ها
که نداشتیم بحران هیچ اگر دارد. زیادی

ی یا و شد نم بسته بهار مانند ای روزنامه
و یرد ب پا نگذاشتند بیشتر که ای مناظره دو
نشانگر ها این تمام شد. طرفه ی یا قط برنامه
گفتند م قدیم که است مطلب این اهمیت

اسفندیار. چشم یا و آشیل پاشنه
کارگران و روستائیان به را گاه آ دامنه

شانیم ب کشاورزان و
کرد عنوان مسئله مهمترین را گاه آ وی
باید دهیم، گسترش را گاه آ باید گفت: و
کشاورزان، روستاییان، به را گاه آ دامنه
به شانیم ب معلمان و کارگران صنعتگران،
نیست. شما شایسته ، زندگ این وییم ب آنها
بفرستید.شما نماینده ی که دارید حق شما
باشید، داشته مستقل صنعت که دارید حق
چنین از باشید. داشته خوبی مل اقتصاد
جامعه در دارید حق شما برخوردارید. حقوق
نظر به و نید ب اعالم را خودتان نظر و صحبت
از سیما و صدا این شود داده اهمیت باید شما
پشت باید شما شود. م اداره شما جیبی پول

باشید. ها تریبون این
حضرت از ای خاطره به اشاره با وی
امام حضرت که هست یادم گفت: (ره) امام
عکس اینقدر چرا فتند می علیه الله رحمه
اصال . شود م چاپ ها روزنامه در من
به خصوص جلسه ی در کردند. غدغن
سیما و صدا وقت رئیس هاشم محمد آقای
و گالیه ایشان تصویر دادن نشان زیاد بابت از
میدان از بنده خود کردند. زیاد ناراحت ابراز
شدم م رد مخابرات ساختمان مقابل امام
امام عکس پایین تا باال از هایش شیشه دیدم
اغراق حالت آن زیرا شدم ناراحت اند، زده را
با و زد م هم به را اداره آن وضعیت آمیز،
نبوی دانم نم بود. ناسازگار هم ما اعتقادات
گرفتم تماس بود، مخابرات وزیر غرض یا
طول خیل شد. جم و شود جم گفتم و
از و گرفت تماس من با آقا احمد حاج نکشید
وضعیت این خب و کرد ر تش من از امام قول

بود. امام موق آن
، آن از بعد واتفاقات انتخابات این با

شد متولد اساس حقوق به برگشت ایده
اینها مردم به باید کرد: خاطرنشان وی
و دین ومت ح اینکه و بدهیم انتقال را
راه تمام شدن باز معنای به اسالم جمهوری
آنها بودن و آنها خالقیت و نظر ابراز برای ها
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ل، ش ی به پردازند نظریه اقتصاد زمینه در
به نظرند صاحب فرهنگ نظر از که آنهایی
مردم اطالع به را ها آیتم این ر، دی ل ش
ایجاد وض این در دگرگون زمینه تا برسانند

شود.
از کشور نجات برای راه ترین هزینه کم

الت مش
باید هم طرف :از کرد خاطرنشان موسوی
نصیحت را حاکمان مشفقانه و باشیم دلسوز
بیراهه روید م شما که راه وییم ب و کنیم
موضوع ی هفده شمارۀ اطالعیه در است.
نشد، توجه خیل که کردیم طرح را اساس
قرارداد کس با وقت نکنید فکر شما گفتیم
شما ندارد. وجود سبز جنبش اصال بندید م
دید خواهید نید ب را کار تا پن چهار همین
بحران وضعیت این و کشور آلود گل آب این
راه ما رفت. خواهد بهبود سمت به کشور
منفعت و قدرت دنبال اینکه قید با را ها حل
وییم ب نیم. ب اعالم باید دائم نیستیم ری دی
این از کشور اینکه برای راه ترین هزینه کم که
شما که است این کند پیدا نجات الت مش

کنید. ایجاد تغییرات تان رویه در
را بزند حرف خالفشان بر گه کس هر

نامند م منافق و صهیونیست
در که کرد مطرح را موضوع این وی
در مهم رویه ی وقت خارج سیاست
م و بیفتد اتفاق خواهد م کشور ی
کشورها درآن حت یرند ب تصمیم خواهند
کنند. جلب هم را اپوزسیون نظر نند می سع
هیات که یرید ب درس تان دشمنان از الاقل
در و نشینند م رقیب حزب کنار در دولتش
این . کنند م بحث بزرگ موضوع ی مورد
پیش سال در بار دو بار ب سال هر جلسات

دارد. وجود این دنیا همه در و آید م
شدند زنده که سیاس هایی مرده

کس هر که روش این موسوی، اعتقاد به
ارائه حل راه و کند صحبت شما خالف بر
او و نامید م منافق یا صهیونیست را دهد
شود م محارب و برانداز ا، آمری به دلبسته
،این نیست کشور نف به و شما نف به این
این با منافقین است. منافق و محارب تقویت
، اند داشته کشور داخل در که هایی جنایت
مرده داشتند صدام با که هایی اری هم این با
انها پیشان بر ابدی ننگ که بودند شده ای
که ملت این فرزندان وقت شما است. مانده
را خیابان ی روز ی در میلیونشان سه دو

او به است مشهور آنکه رود. نم سراغشان
ها سایت در اسمش باالخره چون رسند م
تکلیفشان که هستند افرادی است. مطرح
این با اسالم گوییم م ما نیست، روشن واقعاً

ندارد. سازگاری مسئله
را اسالم مر گوییم م افزود: موسوی
ما است. سازگار اینها با اسالم مر آیا ویید، ب
مردم را ها حرف نداریم.این چیزهایی چنین
آنها فطرت با که است این دلیلش پسندند م
آنها روزانه تجربه با و آنها دین اعتقادات و
سیاس مسائل خصوص در است. سازگار
اسالم کجای است. طور همین هم اقتصادی
برای و ردید ب دنیا تمام در دائم شما گفته
در دنیا در نید. ب ایجاد دشمن خودتان
نیست کشوری هیچ تقریباً الملل بین سط
باشند نداشته رسم بلوک ی داخل در که
نند. ب جمع گیری تصمیم ، جم درآن تا
، نظام نیروی و است ابرقدرت که ا درآمری
که دارد وسیع سرمایه و رسانه اتم، بمب
ی عنوان به است گردش در دنیا تمام در

ای هسته مسئله با رابطه در بزرگ قدرت
ونه چ ل مش این با ببینید دارد ل مش ما با
لحاظ از یقینا که کشوری شود.یعن م مواجه
او است. بیشتر ما از استغنایش مادی، قدرت
کند ایجاد وفاق متحدینش بین ند می سع
تا کند راض را روسیه و چین رقبایش حت
اجماع ی به ایران ای هسته پرونده درباره
روش¬ها این به که ما برسد.حال، حداکثری
که است شده این کارمان هیچ، نداریم توجه

کنیم. گیری دشمن
اساس حقوق از کرد: تصریح وی
ناتوان و ضعف اما ذریم ب نباید خودمان
نسبت اسالم به نباید هم را تدبیرمان عدم و
م ما ندارد اسالم به ربط اصال این بدهیم.
و موقعیت بهترین و اسالم کشوری توانیم
طرق از و باشیم داشته جهان در را دوستان
خودمان از است الزم که جاهایی در سیاس
مقدس دفاع در ما ملت .چنانچه کنیم دفاع
آخرین تا حاضرند ها ارزش سر بر دادند نشان
قط طور به که این با بایستند. خون قطره
افزایش با را کشور توسعه های فرصت بهترین
عظیم درآمدهای و دادیم دست از نفت قیمت
آوردیم دست به اخیر سال پن چهار در که
برعکس متأسفانه و دادیم فنا باد به را همه
بد با شدن بدتر سمت به را کشور موقعیت
ویم می من بردیم. درآمدها از کردن استفاده
که آنهایی دوستان، و شود شناخته باید اینها

غیر حت راست و چپ گروههای انقالب
با دائم و رسیدند م امام خدمت ها مذهبی
تصور اینکه کردند.برای م مالقات ایشان
را اقشار تمام که داریم نظام بود این بر
با منافات نوع هیچ این گیرد. بر در تواند م
ومت ح و اسالم ومت ح اسالم جمهوری

نداشت. دین
هم اکنون هم افزود: امام وزیر نخست
دهد ارائه باید سبز جنبش که ایی ایده و تصور
را ن مم نیروی بیشترین بتواند که است این
به امروز که جوان کند.همان جم خودش در
شده بیزار دین از ومت ح کردن کار بد خاطر
او بازگشت راه کنیم عمل درست وقت است
زیادی اهمیت ما برای این و ایم کرده فراهم را
دین سمت به مردم وسیع بازگشت یعن دارد.
سعه و خوب شعارهای دین از که است موقع
ما حالت آن در ببینند. آمدی کار ببینند، صدر
و اسالم از و دین از را گردان روی کمترین
مان قدیم و فرهنگ های میراث و ارزشها

داشت. خواهیم
مشخصات بیشتر شدن روشن به وی
با گفت: و کرد تاکید حرکت این و جنبش
منتقل مردم به را حرکت این و مشخصات این
و قدرت دنبال ما وییم ب مردم به .باید کنیم
همان مال ومت ح نیستیم. قدرت به دسترس
معیارهایی این اما هست االن که باشد کسان
رعایت را است فطرت و اسالم مطابق که
مردم ذارند ب و نزنند کتک را مردم کنند.
بریزند ها صندوق در راحت را خودشان آراء
قانون که همان بزنند، حرف مردم ذارند ب ،
آزاد ها رسانه ذارند ب دارد، تصریح اسالم
به که باشد ایی رسانه خواهیم نم ما باشند.

کند. فحاش دین
زنند م محارب انگ راحت به

گفت: گمنام زندانیان به اشاره با وی
که افرادی از غیر متأسفانه زندان در االن
غریبی و عجیب های زندان اند شده شناخته
دلیل به سال شش – سال پن که بینید م
کرده شرکت راهپیمایی در ٢۵خرداد در اینکه
را این گوییم م ما اند. شده وم مح اند
هیچ با پذیرد،این نم اسالم پذیرد، نم دین
ندارد. سازگاری شناسیم م ما که دین مبنای
است. چنین اسالم دین که کنید ثابت بیایید
ی زود خورد م تکان ترین کوچ ی تا

هستند زندانیان االن میزنند. محارب مارک
اصال شان بعض پرونده هستند، ناشناس که
کس اصال ماهها هستند ،برخ شود م گم
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ه شب حالت چنین در رسید. خواهند ها گروه
م پیدا ای العاده فوق اهمیت ها هیئت و ها
خانواده مواظب بودن، خود مواظب کنند.
هر و جامعه مواظب بودن، محله مواظب بودن،
پیدا زیادی اهمیت بودن، هست ما پیرامون چه
که خواهیم نم ، مصاف این در ما کند. م
میدان به رزم حالت ی با و شیم ب شمشیر
از قدرتش و داریم که عنصری تنها ما برویم.
است. گاه آ و ایمان است بیشتر اینها همه
ی به ایمان کنیم. تقویت را دو این باید

:پیشتاز کرد مطرح امام که دین و رئوف دین
در و جهان سط در بتواند که روشن، و
از باشد. الت مش وی پاسخ داخل سط
اساس حقوق به نسبت گاه آ ر دی طرف
و دارند حقوق که بدانند باید مردم مردم.
از ی وی شود. م ضایع دارد آنها حقوق
عنوان آزاد انتخابات برگزاری را مردم حقوق
تصمیم مردم برای ومت ح نباید گفت: کردو
زشت به کنیم م نگاه دور از وقت یرد. ب
که نفر پن چهار مثال که بریم م پی کار این
حسن تمام که عال های آدم خیل فرض به
بنشینند باشد، شده جم آنها در جهان های
انتخاب را ای عده بزنند، کنار را ای عده ی
ملیون پن و هفتاد ملت ی به بعد و کنند
کردیم انتخاب ما که اینهایی داخل از ویند ب
با برخورد حالت بدترین این کنید. انتخاب
‐فهمیم نم را کار این زشت است. ملت ی
کنیم. نم لمس و هستیم آن داخل چون ،
آب از خائن ای نماینده ی که وقت بله
کرد برخورد غلظت و شدت با باید او با درآمد
این برای هم گذشته از کرد. بیرون را او و
این به را انتخابات حاال اما داشتیم راه کار
انجام گزینش مدام که دهیم م انجام ل ش
مراکز تمام ببندیم، را ها دهان تمام دهیم،
که کس آن تا کنیم توقیف را رسان اطالع
صندوق بعد و بیاورد رأی خواهیم، م ما
تخلفات و نیم ب دستکاری جور هزار را ها
نم که اینطور بدهیم. انجام غریب و عجیب
کشور کرد(دراینصورت) اداره را کشور شود
خارج تهدیدات االن که میرسد اینجا به
، سیاس لحاظ از و ماست کشور دروازه پشت
است. بیشتر داخل تهدیدات اقتصادی ، امنیت

هرگز؛ خشونت موسوی: حسین میر
باشد! آمیز مسالمت فقط ها حل راه

باید که است سبز جنبش ضرر به و ماست
. نیفتد اتفاق این باشیم مراقب

جبهه روزهای دوباره یاد با پایان در وی
است نداده قربان کم ملت گفت: جنگ و
صحنه به گردم برم هم باز انتها در بنده و
خوردم م غبطه همیشه من ها. جبهه های
آن از که نشود طوری ، نوران فضاهای آن به
جامعه در راحت به نتوانیم روحان فضاهای
بوجود حالت چنین االن زیرا کنیم. صحبت
زیر دارد هم ها ارزش این کم کم که آمده

رود. م سؤال
انشاالله تا کرد دعا موسوی میرحسین
و ملت نف به نهایت در را بحران این خداوند
شهدا خون ی شرمنده ما تا کند ختم انقالب

نباشیم.

جامعه نژاد احمدی محمود ادبیات
بی (بی کند؟ می حیثیت بی را ایران

فارسی) سی

http://tinyurl.com/29472mz

رفت م راه طرف است، کش اش همه
.” زک قدرت…آی قدر ابرقدرت، گفت م
در نژاد احمدی محمود سخنان از بخش این
است. فرانسه خارجه وزیر سخنان به واکنش
روشنفکری قیافه گوید م ر دی جایی در یا
فهم دنیا از هم بزغاله ی اندازه به گیرند م
ضرب ی ما سوریه: در یا ندارند. شعور و
بیجا حرف که کس و داریم فارس در المثل
صحبت خودش قواره و قد از خارج و زند م
مادر از کالم ی گوییم م آن به کند، م

عروس.

خواهند می موسوی: میرحسین
باید مردم و شود متفرق ما جمعیت

باشند مراقب

http://tinyurl.com/2a3ygbl

گفت: ایثارگران، جم در موسوی میرحسین
که خواندم را سپاه نشریات از ی امروز
روحانیون مجم فعالیت امتیاز باید نوشته
اینطوری نگاهشان آنها کرد. لغو هم را مبارز
بین از را ها ل تش تمام خواهند م ست،
و ها ل تش ی بقیه حساب به بعد یقیناً و ببرند

آیا ، دهید م نسبت منافقین به کنند م پر
نفاق یا کنید؟ م تضعیف را منافقین شما
سالم جریان آنطرف کنید؟از م تقویت را
م اسالم به متمایل را جامعه کشور در که
عنوان به که را آنها جبهه بند پیشان شما کند،
به که کنید م پنهان اید کرده حفظ یادگاری

امام. طرفدار و بسیج نگویند آنها
با دیدار از ای خاطره به اشاره با وی
آنجا : گفت سبز شهدای از ی خانواده
قبل های عکس . دیدم را جالبی موضوع
خیل من برای شهید این انتخابات از بعد و
ی که داد م نشان زیرا بود، دهنده تکان

در جوان طبع آن با ، آنچنان دانشجوی جوان
ها پیمایی راه و انتخابات های بحث جریان
پیشان و ریش ته با که بود کرده تغییر چنان
بسیجیان ی چهره همان یعن یاحسین(ع) بند
را آنها مادران که مقدّس دفاع دوران طول در
عکس کردند م جبهه ی روانه و بوسیدند م
در سالم جریان ی وقت خب بود. گرفته
گفت: باید حضرات این به دارد وجود کشور
اید؟ برده سمت چه به را جامعه فضای ببینید
محدودیت دلیل به االت اش برخ

هاست
و خطوط تبین در همچین موسوی
حال عین در گفت: سبز جنبش چارچوب
روبرو ها تعیین عدم با کم که دارم قبول من
نداریم یالت تش ما اینکه به توجه با هستیم
روزنامه چینند، م بر را یالت تش هر چون
ن ل باشد. ساز خطر تواند م و… نداریم
شود.االن تبیین انشاا… کل خطوط ی باید
اه دانش فضای در مخصوصا جامعه در هم
دانشجویی جامعه و شده ایجاد بهتری وضعیت
طبیع است. رفته بیشتری عقالنیت سمت به
را دانشجو پنجاه اه دانش ی در ، هست هم
اند گرفته را نفر ده و کرده التحصیل ممنوع
بازگشت معنای به شده،این محتاطتر ها بچه .
به و است کردن فکر بیشتر معنای به نیست

است. رفتن تر تازه های حل راه دنبال
مسالمت فقط ها حل راه هرگز؛ خشونت

باشد آمیز
حل راه تا کرد امیدواری اظهار موسوی
در نکرده خدای آمیز مسالمت اسالم های
هرگز جوانان و نشود فراموش جریانات این
با چون نیاورند. روی خشن های حل راه به
گرفتن و زدن و سرکوب و دستگیری همه این
آینده در بود. مطمئن توان نم جامعه به
ملت ضرر به یقیناً تند و خشن حرکت¬های
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انجام مناسبی تبلیغات طرح این روی اگر
کنار در قوی و جدید تاکتی ی ‐ گیرد

ردد می محسوب ها راهپیمائ

مصیبت یک را احمدی�نژاد کروبی،
دانست ملت برای

http://tinyurl.com/23whkyl

عنوان با گزارش در ل” “اشپی آلمان مجله
با دیداری بازگویی به وحشت» «جمهوری
به معترض نامزدهای از ی کروبی، مهدی
پرداخته ایران انتخاباتریاست�جمهوری نتایج
رابطه در کروبی نظرات گزارش این در است.
اعتراض جنبش کنون شرایط و انتخابات با
�نویسد م ل” ”اشپی است. یافته بازتاب نیز
انتخابات نتایج به اعتراض پی در کروبی که
رژیم و گرفته قرار فشارها شدیدترین تحت
روزنامه و حزب تعطیل با اسالم جمهوری
نهاد�های از عمال را کروبی ،” مل “اعتماد
از بیش است. کرده محروم خبری و اجرایی
پس حوادث در کروبی اران هم از نفر ۵٠
فرزند سه هر شده�اند. دستگیر انتخابات از
فشارهای با نیز ( عل و تق (حسین، وی
و ایران از خروج ممنوعیت قبیل از ومت ح

بوده�اند. مواجه وشتم ضرب
اما ل”، “اشپی ر گزارش گفته به
مبارز روحیه�ی اقدامات این از هیچ�ی
کروبی است. نکرده تضعیف را کروبی
عنوان به احمدی�نژاد از هیچ�گاه گفت�وگو در
«آقای و است نبرده نام ایران رئیس�جمهور
رئیس�جمهور عنوان به را احمدی�نژاد» دکتر
را او اما �شناسد، نم رسمیت به ایران قانون
�داند. م انتخابات از پس رویدادهای مسئول

نجه ش اثر بر تن چهار دست�کم مرگ

رژیم مخالفان قول از ل” ”اشپی
دستگیری و کشتار سرکوب، �نویسد، م
دوران در بغداد، مشابه شرایط معترضان
کرده حاکم تهران در را حسین صدام
«زندانیان از مملو تهران زندان�های است.
کروبی ل”، “اشپی گفته به �اند». سیاس
که است مدع همچنان تهدیدات برغم
سر تا زندان�ها، در بازداشت تظاهرکنندگان
کرده تایید کروبی شده�اند. نجه ش مرگ حد
جان نجه ش اثر بر تن چهار دست�کم که است

هم کارآفرینان و کارگران وض و است شدن
صورت اسالم نام به اینها همه ندارد. تعریف
(نظام) کشت از شما گویند گیرد/م م
پیاده که مسلمان کشت از اید شده پیاده
م وابستگ تهمت سبز جنبش ایم/به نشده
توجه جلب و نگاری نامه دنبال خود و زنند
ها، روزنامه آید م ومت ح هستند/وقت
و بندد م را احزاب و ها هیئت ها، سخنران
یا و باشیم داشته توانیم نم کانال ی حت
در … و بدهیم انجام توانیم نم مناظره ی
کشور در انه بی صدای که است حالت چنین
را ها ل تش تمام خواهند شود/م م بزرگ
ی بقیه حساب به بعد یقیناً و ببرند بین از
چنین در رسید. خواهند ها گروه و ها ل تش
العاده فوق اهمیت ها هیئت و ها ه شب حالت
مردم برای ومت ح کنند/نباید م پیدا ای
مردم به دادن گاه آ ما یرد/کار ب تصمیم
گسترش و بسط و الت مش این به نسبت
روستاییان، به را گاه آ دامنه است/باید آن
معلمان و کارگران صنعتگران، کشاورزان،
شایسته ، زندگ این وییم ب آنها به شانیم ب
روزتر به را هایمان روش نیست/باید شما
های راه باید نداریم روزنامه که حاال کنیم.
حقوق گوید م سبز کنیم/جنبش پیدا ای تازه
آزادی و عدالت شود، رعایت باید مردم اساس
ذارند ب و نزنند کتک را باشد/مردم باید
ها صندوق در راحت را خودشان آراء مردم
که همان بزنند، حرف مردم ذارند ب ، بریزند
حاکمان داد/مشفقانه تصریح اسالم قانون
م شما که راه وییم ب و کنیم نصیحت را
های حل راه به هرگز است/جوانان بیراهه روید
اینکه قید با را حلها نیاورند/راه روی خشن
اعالم باید دائم نیستیم منفعت و قدرت دنبال

نیم ب

نقلیه وسایل :تحریم پیشنهاد
کارگرومعلم روز در عمومی

http://tinyurl.com/2g364mb

که بود شده پیشنهاد سبز وبالگهای از دری
خطوط ماه اردیبهشت دوازدهم و یازدهم در
از حمایت در را واحد شرکت های اتوبوس
را این من ‐ کنیم تحریم معلمان و کارگران
کلیه شامل همزمان اگر میبینم مناسبی پیشنهاد
بوس ومین ها تاکس مثل عموم نقلیه وسایل

بشود نیز

http://tinyurl.com/285cmxf

و کرد عنوان مسئله مهمترین را گاه آ وی
باید دهیم، گسترش را گاه آ باید گفت:
کشاورزان، روستاییان، به را گاه آ دامنه
به شانیم ب معلمان و کارگران صنعتگران،
نیست. شما شایسته ، زندگ این وییم ب آنها
بفرستید.شما نماینده ی که دارید حق شما
باشید، داشته مستقل صنعت که دارید حق
چنین از باشید. داشته خوبی مل اقتصاد
جامعه در دارید حق شما برخوردارید. حقوق
نظر به و نید ب اعالم را خودتان نظر و صحبت
از سیما و صدا این شود داده اهمیت باید شما
پشت باید شما شود. م اداره شما جیبی پول

باشید. ها تریبون این
حضرت از ای خاطره به اشاره با وی
امام حضرت که هست یادم گفت: (ره) امام
عکس اینقدر چرا فتند می علیه الله رحمه
اصال . شود م چاپ ها روزنامه در من
به خصوص جلسه ی در کردند. غدغن
سیما و صدا وقت رئیس هاشم محمد آقای
و گالیه ایشان تصویر دادن نشان زیاد بابت از
میدان از بنده خود کردند. زیاد ناراحت ابراز
شدم م رد مخابرات ساختمان مقابل امام
امام عکس پایین تا باال از هایش شیشه دیدم
اغراق حالت آن زیرا شدم ناراحت اند، زده را
با و زد م هم به را اداره آن وضعیت آمیز،
نبوی دانم نم بود. ناسازگار هم ما اعتقادات
گرفتم تماس بود، مخابرات وزیر غرض یا
طول خیل شد. جم و شود جم گفتم و
از و گرفت تماس من با آقا احمد حاج نکشید
وضعیت این خب و کرد ر تش من از امام قول

بود. امام موق آن

می : ایثارگران جمع در میرحسین
شده پیاده نظام کشتی از گویند

اید…

http://tinyurl.com/24o9jmg

بر که قدرت ساخت و ها مقام و ها موقعیت
گرفت ل ش ها بعض در فساد و مناف ی پایه
مردم اکثریت و توده به رجوعمان شد موجب
بازداشت را افراد اسالم نام کند/به پیدا کاهش
احزابرا فعالیت جلوی اسالم نام به ، کنند م
م توقیف را ها رسانه اسالم نام به گیرند، م
متالش حال در که هم کشور صنعت ، کنند
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http://tinyurl.com/2eow7mr

مشترک بیماری�های «برخ به رسیدگ
و حمالت همچون سیاس زندانیان در
بیماری�های تشدید یا ابتال و قلبی بیماری�های
موضوعات از ی « عضالن عصبی‐
از تعدادی پیشنهادی تفحص» و «تحقیق
کشور های بازداشتگاه از مجلس نمایندگان

است.
اقلیت جناح نماینده کواکبیان، مصطف
با آوریل) ٢۵) اردیبهشت ۵ امروز مجلس،
«پارلمان سایت با مصاحبه در فوق خبر اعالم
جسمان وضعیت به رسیدگ که افزود نیوز»
در باید بیماری�ها این بروز عل و زندانیان
با بازداشتگاه�ها شرایط «انطباق میزان بررس
گیرد. قرار توجه مورد موجود» استانداردهای
از تفحص و تحقیق پیشنهاد
به قبل ماه ٩ حدود کشور، بازداشتگاه�های
در سمنان، نماینده کواکبیان مصطف پیشنهاد
تصویب به مجلس قضایی و حقوق کمیسیون

رسید.
کشته که شد ارائه آن از پس پیشنهاد این
تظاهرات در شدگان دستگیر از تعدادی شدن
شد خبرساز کهریزک بازداشتگاه در اعتراض
زمینه در تحقیق برای را ای کمیته مجلس، و
از داد.تفحص یل تش بازداشتگاه این وقایع

علن جلسه در طرح انتظار در ها، زندان
تذکر پیش هفته ٣ کواکبیان مصطف
نامه آیین ١٩٨ ماده تصریح وجود با که داد
از ماه ٨ از بیش گذشت با و مجلس داخل
ها بازداشتگاه از تفحص و تحقیق تصویب
این هنوز مجلس، قضایی کمیسیون توسط
نگرفته قرار علن جلسه کار دستور در طرح

است.
مجلس داخل نامه آیین ١٩٨ ماده
تفحص و تحقیق پیشنهادهای که دارد تصریح
کمیسیون در تصویب از بعد نمایندگان،
در نوبت از خارج صورت به باید مربوطه

یرند. ب قرار مجلس کار دستور
شد م مطرح آن از پس نماینده این تذکر
رئیسه هیات وعده وجود با وی، گفته به که
تفحص و تحقیق پیشنهاد شدن مطرح بر مبن
مجلس، فروردین ١٧ جلسه در ها زندان از
بود. افتاده تعویق به بار چندمین برای کار این
اسفند، اول در آن، از پیش نیم و ماه ی
قرار مجلس که بود داده خبر تابناک سایت
جاری» هفته علن «جلسات از ی در است

برای است، ماه ی از کمتر را وبالگ این
در دختران به جنس تجاوزهای افشاگری
صورت در حت انداخته، راه به ایران زندانهای
گوگل جستجوگر موتور در وبالگ این ثبت

بود. نخواهد شده سرچ وبسایتهای جزو
ومت، ح که است واض روشن به حال
بسیاری و دارد نظر زیر شدت به را باالترین
فیلتر طریق این از را وبالگها و وبسایتها از

ند. می
گمنام سربازان رسد م نظر به
جنایات بر گذاشتن سرپوش ومت،برای ح
مختلف،از طرق جدید،از سال در ومت ح
و سپاه در زبده رهای ه استخدام جمله
ایران ارتشسایبری » عنوان با گروه یل تش
اند.چندی کرده آغاز را مضاعف همت ، «
تویتر وبسایت کردن ه با گروه این پیش
رخ به را خود قدرت اصطالح به کرد سع
ازنفوذ پس گروه این آنکه شد،جالب ب جهان
این روی بر که تصویری در وبسایت این به
هستیم ما بودند« کرده عنوان دادند قرار سایت
« ! قدرتمان با نیم می کنترل را اینترنت که
نرم ارگیری ب با ومت ح طرف از
فیلتر قابلیت که فیلترینگ جدید افزارهای
روز در را وبالگها و وبسایتها از عظیم حجم
راستای در را ری دی مضاعف همت دارد
بسته کار به کشور بر خفقان فضای ایجاد

است.
اختصاص با هم اسالم شورای مجلس
گمنام سربازان این به بینوا مردم و ملت سرمایه
کار و مضاعف همت عمال سایتها فیلتر برای
داده قرار خود کار دستور در را مضاعف
شد اعالم پیش چندی که ای گونه به است
١٠ از بیش تومان، میلیارد هفت هزینه «با

است». شده فیلتر وبالگ و سایت میلیون
باید باالترین کاربران که ای نکته اما و
جدید دور در که آنست دهند قرار نظر مد
بیشتر هرچه نفوذ باالترین،احتمال عضوگیری
به قریب چیزی باالترین در ومت ح عناصر
برای که کسان بنابراین ، است درصد ١٠٠
این کنند م ارسال باالترین دعوتنامه ران دی

دهند. قرار نظر مد بیشتر را نکته

زندانیان چرا مجلس: نماینده
(BBC کنند؟ می سکته سیاسی

فارسی)

ر دی بار کروبی داده�اند. دست از را خود
این زندانیان، به تجاوز اتهام تکرار ضمن
جمله از مورد، پن به و دانسته درست را وقایع
است. کرده اشاره جوان، مرد دو به تجاوز
زمان نجه�گران ش کنایه�آمیز لحن با کروبی
آنان زیرا �کند، م خطاب «کارشناس» را شاه
چرا و کس چه مورد در �دانستند، م بدرست
زندان�های در اما کنند، اعمال خشونت باید
حاکم ناب» «خودسری ، اسالم جمهوری

است

تنها ن ایرا در موسوی: میرحسین
است مانده باقی اسالم از پوستی

http://tinyurl.com/292hf6d

دولت، مخالفان رهبران از موسوی میرحسین
با دولت خشونت�بار برخورد�های از انتقاد با
تنها ایران، در که گفت اسالم، نام به مردم

است. مانده باق دین این از « «پوست
از گروه جم در که موسوی آقای
مقدس» دفاع و اسالم انقالب «ایثارگران
را کس «اسالم، افزود: �گفت، م سخن
�زند، نم تهمت �گیرد، نم را کس �زند، نم
محدودیت و �دارد نم نگه زندان در را کس

�کند.» نم ایجاد

باالترین از حکومت وحشت

http://tinyurl.com/28ea62m

درروزگذشته باالترین به لینک ارسال پی در
کردند،دخترم تجاوز دخترم به » باعنوان
ی داده.زجرنامه ازدست را ادرارش کنترل
شد. فیلتر وبالگ این بالفاصله « پدر!

این ارسال هنگام در که حالیست در این
و نبود مسدود مقام بهاره ،وبالگ لینک
دسترس قابل پراکس هرگونه از استفاده بدون
ارسال از پس ساعت دو از بعد لینک این بود.
رای ۵٩ به نیاز وجود (با جامعه بخش در ،
مهلت ساعت ٢۴ پایان تا و شد داغ مثبت)
جزو هم و بحث مورد لینکهای جزو ،هم خود
ساعت ٢۴ پایان تا بودو امتیاز پر لینکهای
بازدید بار ٨٠٠٠ به نزدی وبالگ ازاین

شد.
مقام بهاره که آن دلیل به ر دی ازسوی
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١٠ ١٣٨٩ اردیبهشت ۶ ، باال
کارشناس و کارشناس مقاط در سراسری

باشد. م ارشد
اه دانش در دکترا دروه دانشجوی وی
فعالیت در شرکت جهت که است اکسفورد

بود. بازگشته کشور به انتخابات های

جرس: با گفتگو در قابل احمد همسر
نه امیدواریم، خدا لطف به کماکان

مسوولین الطاف

http://tinyurl.com/238lq9r

ماهها برغم که افرادیست جمله از قابل احمد
چون ای چهره درخور که آنگونه اسارت،
خبررسان اسارتش ایام و وی، از اوست،

است. نشده

: اپـوزیسیــون ضعـف نقطــه
رهبـــری نـارســایـی

http://tinyurl.com/2bgwm85

دور راه به چشم تنها خواه، دگرگون جنبش
در که نیرویی آن و است خود مبارزهء آیندهء
نبوده آن است، آورده در حرکت به را آن آغاز
جنبش که باشد داشته را آن توانایی که است

کند. هدایت پیروزی ساحل به را
در رهبری نارسایی مدت، این همهء در
بوده روشن کامال مردم، با سو هم هدف ترسیم
مخالفان خاتم و کروبی موسوی، است.
دانند م نیز خود ها آن ول اند بوده سرسخت
مردم شمار بیشترین هدف با آنان هدف که
از بخش خود سه این زیرا نیست ی مخالف
تنها و نبوده آن تغییر خواستار و بوده ومت ح
هستند. کنون ومت ح در دگرگون خواهان
تازه سیستم پایی بر خواهان ول سبز جنبش
امروز که را نقش دین آن در که است ری دی

باشد. نداشته دارد،
و برنامه با نیرومند رهبری ی نبود
ضعف نقطهء مشترک، و روشن ای استراتژی
رهبری ی است. مخالفان اعتراض جنبش
راه در را جنبش توان توانست م نیرومند
ی گیرد. کار به خوبی به آن کردن پارچه ی

امتیاز و ارزش توانست م ای رهبری چنین
و دریافته را جنبش در گوناگون و پلورالیسم
ترکمن و ها بلوچ کردها، چون هایی اقلیت

بعد جهانزاد گمنام/خشایار سبزهای
شد آزاد زندان ماه ٨ تحمل از

http://tinyurl.com/2ekzb9m

حوادث زندانیان از جهانزاد خشایار کلمه:
شد. آزاد زندان از انتخابات، از پس

زندانیان آزادی «تا سایت گزارش به
از بعد حوادث در و پیش ماه هشت ، سبز»
خود منزل در ساله ٢١ خشایار ، انتخابات
شود. م منتقل اوین زندان به و دستگیر شبانه
انتخابات نتیجه به معترض شهروند ی او
شناسایی مورد امنیت نیزوهای سوی از که بود

شد. زندان راه و گرفته قرار
جمله از مل امنیت علیه اقدام و محاربه
تفهیم او به بدوی دادگاه در که بود اتهامات
علیه اقدام جرم به نظر تجدید دادگاه در و شد
و شد وم مح حبس سال ی به مل امنیت
آزادی نداشته، کیفری ی سابقه که آنجا از
بیش گذرندان با و شده حالش شامل مشروط

شد. آزاد زندان از ومیتش مح از نیم از
دوران ماه هشت در جهانزاد خشایار
زندانیان ر دی همراه به ٣۵٠ بند در اسارتش
در همچنین او است. شده م نگهداری سبز
در روز ۴٧ مدت به خود دستگیری اوایل

است. برده سر به انفرادی سلول

کمپین رییس پور، جالیی محمدرضا
برجسته اعضای از و سوم موج

تماس طی موسوی میرحسین ستاد
شد احضار مجددا تلفنی

http://tinyurl.com/2ftwth4

رییس ، پور جالیی رضا محمد : سبز تحول
ستاد برجسته اعضای از و سوم موج کمپین
تماس ط موسوی میرحسین مهندس انتخابات

شد. احضار مجددا تلفن
احضار جدید موج سبز تحول گزارش به
پایان از پس وثیقه تحت شده آزاد اسرای
از ،پبش است گردیده آغاز نوروزی تعطیالت
حزب سخنگوی ، مرعش حسین سید نیز این
کشور وزارت سخنگوی خانجان و کارگزاران
علیه ها تهدید . اند شده بازداشت اصالحات

دارد ادامه نیز تاجزاده
از پور جالیی رصا محمد ، است گفتن
کنکور ی رتبه حائز و کشور نخبه جوانان

وضعیت از تفحص و تحقیق تقاضای به
اقدام کند، رسیدگ کشور بازداشتگاه�های

نپیوست. وقوع به که
در نیز، فوق تاخیر از قبل نیم و ی
که بود گفته کواکبیان مصطف دی، ١۴
بازداشتگاه�های از تفحص و تحقیق تقاضای
بررس مجلس جاری هفته جلسات «در کشور
زمینه این در اقدام هم باز اگرچه �شود»، م
در امروز کواکبیان آقای نگرفت. صورت
سرنوشت مورد در نیوز پارلمان سوال به پاس
بازداشتگاه�های از تفحص و تحقیق طرح
صورت یری�های پی با که داشت اظهار کشور
مجلس کار دستور در طرح این اکنون گرفته،
باید طرح این «گرچه افزود: وی دارد. قرار
پس گفته�اند اما شود، بررس نوبت از خارج
است، کشاورزی به مربوط که طرح پایان از

�رسد.» م طرح این بررس نوبت
مدت تا «متاسفانه کرد: یادآوری وی
کار دستور در را طرح این اصال رییسه هیات

بود.» نداده قرار

حکومت موسوی: میرحسین
- بگیرد تصمیم مردم جای نمی�تواند
باعث رای صندوق�های در دستکاری

شده بیشتری خارجی تهدیدات

http://tinyurl.com/25otc3l

نظام از سخنان در موسوی میرحسین
که گفت و کرد انتقاد اسالم جمهوری
تصمیم مردم جای به �تواند نم ومت ح

یرد. ب
ریاست انتخابات به معترض نامزد
گزینش رد عمل دلیل به نظام از ٨٨ جمهوری
گفت و کرد انتقاد رسان اطالع مراکز بستن و
تخلف و رای صندوق�های در دستکاری که
خارج تهدیدات دچار کشور که شده باعث

شود. بیشتری
از گروه جم در موسوی میرحسین
مقدس» دفاع و اسالم انقالب «ایثارگران
خواهیم م مسلمان ی عنوان به گفت:
نکنیم مایوس را جوان�ها که کنیم رفتار طوری
این �شناسیم م که اسالم وییم ب حداقل و
دارد، رحمت �شناسیم م که اسالم نیست،
�پذیرد. م را همه دارد، صدر سعه است، رئوف

�شود. م روبه�رو افراد با استدالل زبان با

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ۶ ، باال ١١
یرد. ب نیرو و برده بهره گیرند، مجال راه به چشم تنها که سیاس / مال

بر راه در را هایشان توانایی بتوانند تا هستند
کار به ایران در ای دموکراس دیدن و پایی

چنین آورد. شمار به و گنجانیده آن در را ها
های توانایی از توانست م چنین هم رهبری
فراوان نیروی با مرز برون ایرانیان انبوه فراوان

وژی و عموت
خود خدمات گوگل با تعامل در ٢٠٠٢ سال
خود صفحه در را فارس زبان و بخشید ارتقا را
قدیم نویسان وبالگ از بسیاری کرد. اضافه
سرویس این با را خود نویس وبالگ ایران
های سرویس دوران آن در چراکه کردند آغاز

. نداشت وجود وبالگ فارس
وبالگ فارس های سرویس اکنون هم
– امنیت مقامات توسط وبالگ اینکه از بعد
وبالگنویس آرشیو تمام ، شد فیلتر اطالعات
وبالگ آن مهم نمونه که برند م بین از نیز را

است. زاد نوری محمد

شد. فیلتر ایران در دنیا،
سرویس این گذشته شب کلمه، گزارش به
ارائه وبالگ ساخت برای مجان خدمات که
دارد فراوان مخاطبان دنیا سراسر در و کند م

شد. فیلتر
صورت حال در سایت این شدن فیلتر
سرویس این در ایرانیان از بسیاری که گرفته
م نظر به و کنند م نویس وبالگ به اقدام
کردن فیلتر جای به اینبار امر مسئوالن رسد
ای فله و جدید اقدام در تکتکوبالگها
کردند. مسدود را وبالگ دهنده سرویس کل
در که است هایی سایت جمله از بالگر

نویسی وبالگ المللی بین سرویس
شد فیلتر

http://tinyurl.com/2delgjb

گرفته صورت حال در سایت این شدن فیلتر
اقدام سرویس این در ایرانیان از بسیاری که
رسد م نظر به و کنند م نویس وبالگ به
تک کردن فیلتر جای به اینبار امر مسئوالن
کل ای فله و جدید اقدام در ها وبالگ تک

کردند. مسدود را وبالگ دهنده سرویس
از ی عنوان به «بالگر» کلمه:
نویس وبالگ های سرویس ترین پرمخاطب

ی ر
http://tinyurl.com/22qkpba

در چرا پس بودند انسانها اولین حوا و آدم اگر
دارند. «ناف» آنها ها نقاش همه

بودند انسانها اولین حوا و آدم اگر
آنها ها نقاشی همه در پسچرا

دارند…! «ناف»
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است. کاربران رأی اساس بر و عمومی مشارکت وب�گاه یک باالترین
لینک�های جداکردن و کردن پیدا عرضه، هدف با که وب�سایت این

لینک هر برای رأی�گیری ساختار از شده، ایجاد کاربران توسط جدید
می�کند. استفاده

به آن محتوای که معنی این به خودگرداست، نشریه یک باالنامه
آید. می دست به باالترین کاربران مشارکت توسط خودگردان صورت
شود. می منتشر و چاپ خـودکار روش به ساعت ٢۴ هـر روزنامه این

باالنامه مطالب ســقم و صحت برابر در مسۇولیتی گونه هیچ باالترین
اخبار نشــر و گردآوری برای محیطی کننده فراهم تنها و نداشته

است. منابع، ذکر با برگزیده،

balatarin.com


