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روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ

ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ﻫﺎ .ﺧﻮﺑﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﻮی وﺑﻼﮔﻢ ٢٨ .ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮد .ﻣﻨﻮ ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﻋﮑﺴ از ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎﻓ — ﺻﻔﺤﻪ ؟؟.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ »ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
دﯾﺎﻟﻤﻪ«ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی را ﯾ ﺒﺎره زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣ
ﺑﺮﻧﺪ  .… /دﯾﺎﻟﻤﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻂ
ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﺮدﺑﯿﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺗﺼﺪی
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺨﺘ

و ﻣﺼﺪق وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﻤﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ درﯾﻎ از ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧ …..وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی او در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و— ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺟﺎی دارد
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ را از داﻧﺸ ﺎه آزاد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،وﻟ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯿ ﻨﯿﺪ —
ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﺑﺎﻻ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد
ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از

www.balatarin.com

ﺑﺎﻻ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
»ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﯾﺎﻟﻤﻪ«ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد
http://tinyurl.com/2cj7ns5

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی را ﯾ ﺒﺎره زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣ
ﺑﺮﻧﺪ  .… /دﯾﺎﻟﻤﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺗﺼﺪی وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺨﺘ و ﻣﺼﺪق
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد
و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﻤﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ درﯾﻎ از ﯾ
ﮐﺎﺷﺎﻧ …..وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی او در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،ﻇﺮف ﯾ ﺴﺎل ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن ﺷﺪﻧﺪ .رواﯾﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را در ﻣﻮرد زﻧﺎن
ﻧﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻗﺮآﻧ ﻣ ﮐﻮﺑﻮﻧﻦ و از
ﺧﻮدﺷﻮن ﭼﻬﺮه ﻣﺪاﻓ زﻧﺎن ﻣ ﺳﺎزن…..

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺟﺎی
دارد
http://tinyurl.com/2d7ewvt

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ را از داﻧﺸ ﺎه آزاد ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،وﻟ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯿ ﻨﯿﺪ

ﯿﺎ ﺖ
ﺷ ﺴﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدن ﺗ
ﺷﺮت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم آزادی ﺧﻮاه و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺐ اﯾﺮان  ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗ ﺷﺮت ﻫﺎ
ﺟﻤﻠﻪ از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺗﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺳﺮود »ای
اﯾﺮان« از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ.
از
در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ در زﻧﺪان ﺑﻮده و
ﻣﺪﺗ اﺳﺖ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد در ﺳﺨﻨﺎﻧ
ﮔﻔﺖ  :ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭘﺎرﺗﯿﺰان ﻫﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ وﺟﻮد آزادی ﺧﻮاه آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده
اﯾﻢ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آزادی و رﻫﺎ ﺷﺪن از
ﭼﻨﮕﺎل ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ! و ﭘﺎرﺗﯿﺰان
ﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آزادی و
رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻔﻨﮓ ﺳﻼح ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﯾ ﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺎﻓﯿﺎ و …ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻼح اﻣﺮوز
ﻣﻦ ،ﻗﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ…و ﻣﺒﺎرزه ﻫﺮ روز اداﻣﻪ
دارد….

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ:ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺮوع
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ
http://tinyurl.com/25uvhml

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮدم آ ﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم را دارﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﻮ
ﺟﺮس  +ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ
http://tinyurl.com/28grl4z

ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ٢۵اورﯾﻞ ،ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷ ﺴﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ
اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﺮس ،دﻫﻬﺎ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺗﻮرﯾﻦ در ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﺎﻟﺮوز

اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺪه ای را ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻋﺪه ای را
ردﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺑﻄﺎل
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﺧ از ﺣﻮزه ﻫﺎ
دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ
را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗ
اﺳﺖ .ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺳﺎل
 ٧۶ﮔﻮاه و ﺻﺪق ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ.اﻣﺮوز

٢
ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﻫﻤﺎن دﮔﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﺣﻮادث ﺗﻠ
و ﭘﺮﺧﺎﺷ ﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻪ :ﺟﻤﻌ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ دﯾﺪار
و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ،١٣٨٩در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤ و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺖ
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻨﻮﻧ ﮐﺸﻮر از ﻣﻮاﺿ اﺻﻮﻟ
و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮوﺑﯽ در
دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ و ﺗﻼش اﯾﺸﺎن
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺗﻘﺪﯾﺮ
و ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار
ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺨﺸ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اداﻣﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ را ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده
و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺮاﻧ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش
آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ:اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم آن ،ﮔﻔﺖ :از ﯾ ﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در
ﺷﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻠ را ﺑﻪ ﺑﺎر
آوردﻧﺪ و در ﺗﺪاوم آن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣ ﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ارﻋﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘ در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ،
و
و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ
رواﻧ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ دﻟﺴﻮزان ﻃﺒﻖ وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺮاﻫ
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و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﺮدم و
دﻟﺴﻮزاﻧﺸﺎن ،ﻋﺪه ای را اﺟﯿﺮ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺪان ﺣﺮﻣﺖ ﺷ ﻨ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪه در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ،
ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام :ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻓﺮزﻧﺪم
دﮐﺘﺮ ﺗﻘ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻋﻠﻤ و درج ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺖ ،ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه و ﺷ ﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎ
و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر دادن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ ! دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪم ﻋﻠ ﮐﺮوﺑﯽ در
ﺳﺎﻟﺮوز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺿﺮب
و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدن و ﺗﻬﺪﯾﺪ وی،
ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ  ،ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧ و ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣ در ﻗﺒﺎل
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاه ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣ ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﻨﮓ
رواﻧ اﺳﺖ!
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺿﺮورت اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰودﻧﺪ:
اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازای
ﺟﻨﮓ رواﻧ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ،
ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﻓﺮاد
از دﯾﺪار ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ!! اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎر دﯾﺪارﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷ ﺴﺖ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ وﻟ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺳﺎده
اﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮج ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧ و ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ
از آ ﮔﺎﻫ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻣﺮدم را در
اﻧﺰوای ﺧﺒﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﮐﺸﻮر

وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای اداره ﯾ
ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺑﺎ ﭘﻠﻤﭗ و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر را ﻧﻤ
ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد!
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ درﺑﺎره اﺣﺰاب
ﮔﻔﺖ :ﯾ از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺸﺮ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از وﺟﻮد اﺣﺰاب اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﯾ
ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﮔﺮدد .ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن و
ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﯾ ﮐﺸﻮر ﺳﻌﻪ ی ﺻﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
اﺣﺰاب را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﻣ
ﻃﻠﺒﺪ ..ﻣ ﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻤﭗ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از اداﻣﻪ
ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨ ﺷﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﺪ!! اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤ
ﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد !..ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ راﻫ ﺎری ﺟﺰ
وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب در ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
روزاﻓﺰون اﺣﺰاب و ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﮐﺸﻮر را روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ!
در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در دوره
ﻫﺎی ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه از ﻫﺸﺖ دوره
ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻬﺎر دوره در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪات اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣ اﻓﺰوده ،ﻟﺬا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺧﺎﻧﻪ دوم
ﺑﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﮔﺮدد .ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮرم
در ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ داﻋﯿﻪ ی دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ و اﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ
را داﺷﺘﻪ ام و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﯾ ﺎه و
ﺷﺎن ﻣﺠﻠﺲ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻋﺮاﯾﻀ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
ام .اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ی ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻋﺪه ای
ﻣﻐﺮض ﯾﺎ از روی ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ !در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ﻣ داﻧﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺎع از ﺟﺎﯾ ﺎه
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم “ﻣﺠﻠﺲ در راس
اﻣﻮر اﺳﺖ” وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﺸﺪار دﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﺪه ای در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!

ﺑﺎﻻ
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ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﻬﻢ اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ  ٣١ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﺶ
ﻣ ﮔﺬرد ،دﻋﻮاﯾﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﻣﺪﻋ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن .ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ،
داوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻣ
ﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﺎ آﻧﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ و
از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و
ﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ،ﻫﻤ
اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪه ای در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻌﯿﻒ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ!
ﻣﺠﻠﺴ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺪرس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آزادی ﻋﻤﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻠﺐ آزادی
ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ،ﺣﺘ از دﯾﺪارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻄﻖ در ﻣﺠﻠﺲ
و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ردﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ!! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﯾﺪار
آﻧﺎﻧ رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ!!
ﻣﻮاﺿ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ
زﻧﺪان و ﺧﺎرج از آن ﺑﺎ ﭼﭗ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
و اﻟﺘﻘﺎﻃﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ام وﻟﯿ ﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ آن ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت
ﻧﮕﺮش و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺪه
ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدم ﺟﻬﺖ ﭘﯿ ﯿﺮی
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ و رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺎت و ﮔﻠﻪ
ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣ رﻓﺘﻢ.
آﯾﺎ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣ
ﺷﺪم؟!!
ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻖ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را از
آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ!! در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺟﻮ رﻋﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه داده و ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺠﺎع ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘ و ﻫﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و
آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ

ﺑﺎﻻ
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد،
ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
http://tinyurl.com/22m2qbv

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ،
ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ
»ﺟﻨﮓ رواﻧ « از ﺳﻮی اﻓﺮاﻃﯿﻮن ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺟﻤ ﮔﺮوﻫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ادوار ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ
»ﻗﺎﻧﻮنﺷ ﻨ « ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ »آﻧﻬﺎ )اﻓﺮاﻃﯿﻮن(
را ﺑﻪ زاﻧﻮ درﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی را ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻠ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺸﺪار داد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮنﺧﻮاه
ﻣﻠﺖ« وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ »ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده
و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺮوﺑﯽ ،اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﺟﻨﮓ رواﻧ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﻓﺮاد
از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ« و ﺣﺘ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﻗﺪام
ﻓﯿﺰﯾ ﻋﻠﯿﻪ وی و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑ ﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
ﻧﮕﺮاﻧ و ﺑﯿﻢ اﻓﺮاﻃﯿﻮن از »آ ﮔﺎﻫ ﻣﻠﺖ« اﺳﺖ
و آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را در »اﻧﺰوای
ﺧﺒﺮی« ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ »ﺟﻨﮓ
رواﻧ « ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫ ﺑﺨﺸ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻮ رﻋﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه داده و ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ
ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﻮروزی
ﺟﻤﻌ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ اﯾﺮاد ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ از ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺘﺤﯿﺮ
و ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ
دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را از آﻧﺎن
ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ «.وی در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از

اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل
ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺳﻮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ١٠اﺣﺰاب اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮوﺑﯽ» ،ﻋﺪهای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺑﻠ ﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﺸﻮر را روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ«.
اﻇﻬﺎرات ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻄ اﯾﺮاد
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮوﺑﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ،
در ﻧﺎﻣﻪای ،از ﺳﻼﻣﺘ ﮐﺎﻣﻞ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﺒﺮ
داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎن ﻫﻤﺴﺮش
اﺳﺖ.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﭗﻫﺎ دﻓﺎع ﻧﺸﻮد
http://tinyurl.com/23hcggu

رای ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ :ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد از
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ ﭼﭗ ﻫﺎ دﻓﺎع ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
دﯾﺪار ﻧﮑﻨﺪ.ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﭗ
ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ »:ﻣﻮاﺿ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ زﻧﺪان و ﺧﺎرج از آن ﺑﺎ
ﭼﭗ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺘﻘﺎﻃﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف
و روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ام وﻟﯿ ﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ آن
ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﺸﻮد
و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺪه ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدم ﺟﻬﺖ ﭘﯿ ﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ و
رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺎت و ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪار
ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣ رﻓﺘﻢ .آﯾﺎ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣ ﺷﺪم؟!!«

ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ وی و ﻣﻮﺳﻮی آﻏﺎزﺷﺪه
اﺳﺖ
http://tinyurl.com/287wsb8

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
را ﺑﻪ ﺷﺮوع » ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ « ﺑﺎ
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ﺧﻮد و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاداران او
و ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﮔﻔﺖ » :اﻣﺮوز
ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣ ﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘ
در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ،و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
و رواﻧ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ
ﻣﻮﺳﻮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ«.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ « ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ
ودر ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﺴﺮ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺟﺎﻧ
آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮادار دوﻟﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼی ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او ﻃ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن دو ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان او و
دﯾ ﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﯾ
 ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻔﺖ  »:آﻧﻬﺎ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ
ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  »:اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷ ﻨ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ ﺷ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او » اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ راه اﻧﺪازای ﺟﻨﮓ رواﻧ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ  ،ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ
اﻓﺮاد از دﯾﺪار ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش آ ﮔﺎﻫ
ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد » ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ از
آ ﮔﺎﻫ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻣﺮدم را در
اﻧﺰوای ﺧﺒﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد«.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی دﯾ ﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا در اﻇﻬﺎراﺗ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آ ﮔﺎﻫ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ
balatarin.com
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اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ واز ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺎورزان وﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺖ
 »:ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ«.
او ﮔﻔﺖ » :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ..ﻣ ﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ را
ﭘﻠﻤﭗ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از اداﻣﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨ ﺷﺎن
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران را
ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾ ﺎه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮد.
او ﮔﻔﺖ  » :ﻋﺪه ای در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ«.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد » اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﺮان
ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آراء و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در دوران
ﺧﻔﻘﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه و در دوران
ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮐﺮدن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣ وارد
آوردﻧﺪ«.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﻔﺖ :
»  .ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

ﺣﺬف ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از ﻫﯿﺄت
ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﺟﺎﺳﺒﯽ ،ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ  ،ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ،
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤ و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮزاده
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ
ﻣﯿﺮزاده ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ ﻣﺸﺎور ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸ ﺎه
آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠ ﻫﯿﺄت
اداره ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺸ ﺎه را ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،وزارت ﻋﻠﻮم و دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ رﻫﺒﺮی
در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶۶ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮرا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ  ۴ﺳﺎل زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧ
داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺎی واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ
از داﻧﺸ ﺎه آزاد ﮐﻪ دارای  ۵٠٠٠داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺎدی از داﻧﺸ ﺎه
آزاد ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠٠داﻧﺸ ﺎه دارﻧﺪ.
داﻧﺸ ﺎه آزاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ٣۵٧
داﻧﺸ ﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ
ﺑﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴٠٠ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در آن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺎم ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
http://tinyurl.com/2aqsvq5
ﻣﻮﺳﻮی از ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای آزاد ﺣﺬف ﺷﺪ

ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺳﻼﻣ را ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
ﮐﺮد.
ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺳﻼﻣ را ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ
در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺮد.
ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ،ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و رﯾﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ
در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺧﺘﯿﺎرات
از ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸ ﺎه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺮﮐﺐ از  ٩ﻧﻔﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ،ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ و رﯾﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه
ﺷﺎﻣﻞ آﻗﺎﯾﺎن :اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ  ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟ ﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸ ﺎه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺮﮐﺐ از  ٩ﻧﻔﺮ
ﺷﺎﻣﻞ آﻗﺎﯾﺎن :اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ،
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟ ﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﺎﺳﺒﯽ ،ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ  ،ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ،
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤ و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮزاده
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ
ﻣﯿﺮزاده ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ ﻣﺸﺎور ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸ ﺎه
آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠ ﻫﯿﺄت
اداره ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺸ ﺎه را ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،وزارت ﻋﻠﻮم و دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ رﻫﺒﺮی
در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶۶ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮرا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ  ۴ﺳﺎل زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧ
داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺎی واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ
از داﻧﺸ ﺎه آزاد ﮐﻪ دارای  ۵٠٠٠داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺎدی از داﻧﺸ ﺎه
آزاد ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠٠داﻧﺸ ﺎه دارﻧﺪ.
داﻧﺸ ﺎه آزاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ٣۵٧
داﻧﺸ ﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ
ﺑﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴٠٠ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در آن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

http://tinyurl.com/2bbzhcp

balatarin.com

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮده و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ
http://tinyurl.com/2bs4x5e

ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز :ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
 ،١٣٨٩ﺑﺮﺧ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ دﯾﺪار و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺻﻤﯿﻤ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
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ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ
اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻨﻮﻧ ﮐﺸﻮر از
ﻣﻮاﺿ اﺻﻮﻟ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮوﺑﯽ در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﻠﺖ و ﺗﻼش اﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺨﺸ از
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ را ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺮاﻧ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش
آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ:
اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم آن ،ﮔﻔﺖ :از ﯾ ﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در
ﺷﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻠ را ﺑﻪ ﺑﺎر
آوردﻧﺪ و در ﺗﺪاوم آن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣ ﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ارﻋﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘ در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ،
و
و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ
رواﻧ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ دﻟﺴﻮزان ﻃﺒﻖ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ از
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺮاﻫ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﺮدم
و دﻟﺴﻮزاﻧﺸﺎن ،ﻋﺪه ای را اﺟﯿﺮ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺣﺮﻣﺖ ﺷ ﻨ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪه در ﮐﻨﺎر
ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام :ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
ﻓﺮزﻧﺪم دﮐﺘﺮ ﺗﻘ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻋﻠﻤ و درج ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺖ،
ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه و ﺷ ﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ
ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر دادن ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ ! دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪم
ﻋﻠ ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺎﻟﺮوز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی

اﻧﻘﻼب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدن
و ﺗﻬﺪﯾﺪ وی ،ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ  ،ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧ و
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣ در ﻗﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاه ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣ ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﻨﮓ
رواﻧ اﺳﺖ!
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺿﺮورت اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰودﻧﺪ:
اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازای
ﺟﻨﮓ رواﻧ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ،
ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﻓﺮاد
از دﯾﺪار ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ!! اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎر دﯾﺪارﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷ ﺴﺖ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ وﻟ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺳﺎده
اﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮج ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧ و ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ
از آ ﮔﺎﻫ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻣﺮدم را در
اﻧﺰوای ﺧﺒﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای اداره ﯾ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﻠﻤﭗ و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر را ﻧﻤ
ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد!
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ درﺑﺎره اﺣﺰاب
از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻧﻬﺎ
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾ
ﺗﻼش ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از وﺟﻮد اﺣﺰاب
اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای
ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﯾ
ﮔﺮدد .ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺳﻌﻪ ی
ﺻﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ..ﻣ ﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻤﭗ
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ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از اداﻣﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨ ﺷﺎن ﻣ
ﮐﻨﯿﺪ!! اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻤﻮد !..ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر در ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ راﻫ ﺎری ﺟﺰ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب در
ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روزاﻓﺰون اﺣﺰاب و ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﺸﻮر را روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ!
در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در دوره
ﻫﺎی ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه از ﻫﺸﺖ دوره
ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻬﺎر دوره در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪات اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣ اﻓﺰوده ،ﻟﺬا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺧﺎﻧﻪ دوم
ﺑﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﮔﺮدد .ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮرم
در ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ داﻋﯿﻪ ی دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ و اﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ
را داﺷﺘﻪ ام و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﯾ ﺎه و
ﺷﺎن ﻣﺠﻠﺲ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻋﺮاﯾﻀ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
ام .اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ی ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻋﺪه ای
ﻣﻐﺮض ﯾﺎ از روی ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ ! در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ﻣ داﻧﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺎع از ﺟﺎﯾ ﺎه
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم “ﻣﺠﻠﺲ در راس
اﻣﻮر اﺳﺖ” وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﺸﺪار دﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﺪه ای در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﻬﻢ اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ  ٣١ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﺶ
ﻣ ﮔﺬرد ،دﻋﻮاﯾﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﻣﺪﻋ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن .ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ،
داوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻣ
ﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﺎ آﻧﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
و ﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ،ﻫﻤ
و اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪه ای در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻌﯿﻒ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ! ﻣﺠﻠﺴ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪرس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آزادی ﻋﻤﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻠﺐ آزادی
ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ،ﺣﺘ از دﯾﺪارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻄﻖ در ﻣﺠﻠﺲ
و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ردﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ!! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﯾﺪار
آﻧﺎﻧ رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ!!
ﻣﻮاﺿ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ
زﻧﺪان و ﺧﺎرج از آن ﺑﺎ ﭼﭗ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
و اﻟﺘﻘﺎﻃﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ام وﻟﯿ ﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ آن ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت
ﻧﮕﺮش و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺪه
ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدم ﺟﻬﺖ ﭘﯿ ﯿﺮی
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ و رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺎت و ﮔﻠﻪ
ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣ رﻓﺘﻢ.
آﯾﺎ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣ
ﺷﺪم؟!!
ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻖ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را از
آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ!! در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺟﻮ رﻋﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه داده و ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺠﺎع ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘ و ﻫﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و
آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آزادی و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺮدﻣ
ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ اﻓﺮاد ﺣ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠ ﺮد
اﺷﺨﺎص ﻣ ﺗﻮان ﺑﺪان ﭘﯽ ﺑﺮد .آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻨﺰل ﺟﺎﯾ ﺎه اﺻﯿﻞ آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﺒ ﺷﻤﺮدن آراء ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟!!
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
در اﯾﺮان ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آراء و
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را
ﻧﯿﺰ در دوران ﺧﻔﻘﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه
و در دوران ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮدن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣ وارد آوردﻧﺪ.
از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ.
balatarin.com

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧ  .ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣ اﯾﺮان ﺑﺴﻮی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ورود روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۴١ﺣﺮﮐﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۵٧ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان
ﺳﯿﺎﺳ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﯾ ﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ از ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم
آ ﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﺪه ای را ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻋﺪه ای را ردﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﺧ از ﺣﻮزه ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در
اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮده
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﺗﻨﮓ
ﻧﻈﺮی ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم
و ﭘﻨﺠﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺳﺎل  ٧۶ﮔﻮاه
و ﺻﺪق ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم
ﻫﻤﺎن دﮔﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ،
اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﺣﻮادث ﺗﻠ و ﭘﺮﺧﺎﺷ ﺮی
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ارﻋﺎب
ﻣ ﺗﻮان ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎن از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔ ﺳﯿﺎﺳ و
آﺷﻔﺘﮕ ذﻫﻨ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ و روز ﮐﺎرﮔﺮ ،اﯾﻦ اﯾﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻪ و
آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون و رﻓ ﻣﺸ ﻼت اﯾﻦ
دو ﻗﺸﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از درﮔﺎه اﻟﻬ ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻧﻤﻮد.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ /اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯽﺷﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ
در ﺧﻮاﻫﺪ آورد
http://tinyurl.com/24ubp8g
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ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ :ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
 ،١٣٨٩ﺑﺮﺧ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ دﯾﺪار و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ
ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت
روزاﻓﺰون در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :از ﯾ ﺴﻮ ﺑﺎ
ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ در ﺷﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻠ را ﺑﻪ
ﺑﺎر آوردﻧﺪ و در ﺗﺪاوم آن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣ ﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ارﻋﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘ در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ،
و
و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ
رواﻧ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ دﻟﺴﻮزان ﻃﺒﻖ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ از
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺮاﻫ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﺮدم
و دﻟﺴﻮزاﻧﺸﺎن ،ﻋﺪه ای را اﺟﯿﺮ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺣﺮﻣﺖ ﺷ ﻨ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪه در ﮐﻨﺎر
ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام :ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
ﻓﺮزﻧﺪم دﮐﺘﺮ ﺗﻘ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻋﻠﻤ و درج ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺖ،
ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه و ﺷ ﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ
ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر دادن ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ ! دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪم
ﻋﻠ ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺎﻟﺮوز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدن
و ﺗﻬﺪﯾﺪ وی ،ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ  ،ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧ و
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣ در ﻗﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاه ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣ ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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داﻧﺸﺠﻮی اﻟﻤﭙﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
http://tinyurl.com/22wmuua

ﻣﻬﺪی ﮐﻼری ،داﻧﺸﺠﻮی اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺷﯿﻤ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼ آﻣﺪه
ﺑﻮد ،در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸ ﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای وی
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد ﺑﻪ زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
http://tinyurl.com/29dtnyj

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻼش ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان
ﺑﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ و آ ﮔﺎه ﮐﺮدن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،دﯾ ﺮ رﻫﺒﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺐ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏﺗﮏ
ﻣﺮدم اﻃﻼعرﺳﺎﻧ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ ﭘﯿﺮوزی را
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾ ﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺳﺤﺎمﻧﯿﻮز ،ﻣﻬﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در
ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻼش
ﺳﺨﻨﺎﻧ ﯾ
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺳﺨﻦ
ﻣ ﮔﻔﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ،اﻓﺮاﻃﯿﻮن از آ ﮔﺎﻫ
ﻣﻠﺖ ﻣ ﻫﺮاﺳﻨﺪ و ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻣﺮدم را در اﻧﺰوای
ﺧﺒﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ اﻓﺰود» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد«.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،دﯾ ﺮ ﻧﺎﻣﺰد
اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ

روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اداﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
در اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آ ﮔﺎه
ﺳﺎزﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺑﺨﺶ
دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﻣﯿﺎن دوﻟﺖ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ رواﻧ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺗﻼش
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازای ﺟﻨﮓ رواﻧ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ  ،ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﻓﺮاد از دﯾﺪار ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ«.
اﺷﺎره رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﺑﻪ
واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺎﻣ دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﺪارﻫﺎی ﻧﻮروزی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر دﯾﺪارﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺸﺎن
از ﺷ ﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ ،وﻟ ﻧﺒﺎﯾﺪ
آن را ﺳﺎده اﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از
ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
وارده از ﺳﻮی ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه
رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ
ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده
و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ :در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!
http://tinyurl.com/24bqxps

ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ،١٣٨٩ﺑﺮﺧ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎی

ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻨﻮﻧ ﮐﺸﻮر از ﻣﻮاﺿ اﺻﻮﻟ و
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮوﺑﯽ در
دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ و ﺗﻼش اﯾﺸﺎن
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺗﻘﺪﯾﺮ
و ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺨﺸ از
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ را ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺮاﻧ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش
آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮده و در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ:
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ
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اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم آن ،ﮔﻔﺖ :از ﯾ ﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در
ﺷﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻠ را ﺑﻪ ﺑﺎر
آوردﻧﺪ و در ﺗﺪاوم آن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣ ﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ارﻋﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘ در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ،
و
و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾ
رواﻧ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ دﻟﺴﻮزان ﻃﺒﻖ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ از
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺮاﻫ و اﯾﺴﺘﺎدﮔ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﺮدم
و دﻟﺴﻮزاﻧﺸﺎن ،ﻋﺪه ای را اﺟﯿﺮ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺣﺮﻣﺖ ﺷ ﻨ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪه در ﮐﻨﺎر
ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام :ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
ﻓﺮزﻧﺪم دﮐﺘﺮ ﺗﻘ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻋﻠﻤ و درج ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را داﺷﺖ،
ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه و ﺷ ﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ
ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر دادن ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ ! دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪم
ﻋﻠ ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺎﻟﺮوز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدن
و ﺗﻬﺪﯾﺪ وی ،ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗ  ،ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧ و
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣ در ﻗﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاه ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣ ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﺗﻼش
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ  ،ﺑﯽ
ﺷ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﯿﺮوزی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج ﺟﻨﮓ
رواﻧ اﺳﺖ!
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺿﺮورت اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰودﻧﺪ:
اﻓﺮاﻃﯿﻮن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازای
ﺟﻨﮓ رواﻧ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ،
ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﻓﺮاد
از دﯾﺪار ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ!! اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﺧﺒﺎر دﯾﺪارﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷ ﺴﺖ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ وﻟ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺳﺎده
اﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ از ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮج ﺟﻨﮓ رواﻧ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧ و ﺑﯿﻢ آﻧﻬﺎ
از آ ﮔﺎﻫ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻣﺮدم را در
اﻧﺰوای ﺧﺒﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای اداره ﯾ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﻠﻤﭗ و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر را ﻧﻤ ﺗﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد!دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ درﺑﺎره
اﺣﺰاب اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾ از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﺎی
ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﻮر و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از وﺟﻮد اﺣﺰاب
اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺑﺮای
ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﯾ
balatarin.com

ﮔﺮدد .ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺳﻌﻪ ی
ﺻﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ..ﻣ ﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻤﭗ
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از اداﻣﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨ ﺷﺎن ﻣ
ﮐﻨﯿﺪ!! اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻤﻮد !..ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر در ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ راﻫ ﺎری ﺟﺰ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب در
ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روزاﻓﺰون اﺣﺰاب و ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﺸﻮر را روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ!
در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ
ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در دوره
ﻫﺎی ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه از ﻫﺸﺖ دوره
ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻬﺎر دوره در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪات اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣ اﻓﺰوده ،ﻟﺬا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺧﺎﻧﻪ دوم
ﺑﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﮔﺮدد .ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮرم
در ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ داﻋﯿﻪ ی دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ و اﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ
را داﺷﺘﻪ ام و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﯾ ﺎه و
ﺷﺎن ﻣﺠﻠﺲ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻋﺮاﯾﻀ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
ام .اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ی ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻋﺪه ای
ﻣﻐﺮض ﯾﺎ از روی ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ ! در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ﻣ داﻧﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺎع از ﺟﺎﯾ ﺎه
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم “ﻣﺠﻠﺲ در راس
اﻣﻮر اﺳﺖ” وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﺸﺪار دﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﺪه ای در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ!!
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﻬﻢ اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ  ٣١ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﺶ
ﻣ ﮔﺬرد ،دﻋﻮاﯾﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﻣﺪﻋ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن .ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ،
داوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻣ
ﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﺎ آﻧﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
و ﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ،ﻫﻤ
و اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪه ای در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
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رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻌﯿﻒ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ! ﻣﺠﻠﺴ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪرس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آزادی ﻋﻤﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻠﺐ آزادی
ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ،ﺣﺘ از دﯾﺪارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻄﻖ در ﻣﺠﻠﺲ
و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ردﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ!! ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﯾﺪار
آﻧﺎﻧ رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ!!
ﻣﻮاﺿ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ
زﻧﺪان و ﺧﺎرج از آن ﺑﺎ ﭼﭗ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
و اﻟﺘﻘﺎﻃﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ام وﻟﯿ ﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ آن ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت
ﻧﮕﺮش و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺪه
ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدم ﺟﻬﺖ ﭘﯿ ﯿﺮی
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ و رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺎت و ﮔﻠﻪ
ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣ رﻓﺘﻢ.
آﯾﺎ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣ
ﺷﺪم؟!!
ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻖ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را از
آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ!! در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺟﻮ رﻋﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺟﻠﻮه داده و ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺠﺎع ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘ و ﻫﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و
آرای ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آزادی و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺮدﻣ
ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ اﻓﺮاد ﺣ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠ ﺮد
اﺷﺨﺎص ﻣ ﺗﻮان ﺑﺪان ﭘﯽ ﺑﺮد .آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻨﺰل ﺟﺎﯾ ﺎه اﺻﯿﻞ آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﺒ ﺷﻤﺮدن آراء ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟!!
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
در اﯾﺮان ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آراء و
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را

ﺑﺎﻻ
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ﻧﯿﺰ در دوران ﺧﻔﻘﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه
و در دوران ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮدن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣ وارد آوردﻧﺪ.
از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧ  .ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣ اﯾﺮان ﺑﺴﻮی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ورود روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎم در ﺳﺎل  ۴١ﺣﺮﮐﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۵٧ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان
ﺳﯿﺎﺳ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﯾ ﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ از ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم
آ ﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﺪه ای را ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻋﺪه ای را ردﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﺧ از ﺣﻮزه ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در
اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮده
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﺗﻨﮓ
ﻧﻈﺮی ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم
و ﭘﻨﺠﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺳﺎل  ٧۶ﮔﻮاه
و ﺻﺪق ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم
ﻫﻤﺎن دﮔﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ،
اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﺣﻮادث ﺗﻠ و ﭘﺮﺧﺎﺷ ﺮی
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ارﻋﺎب
ﻣ ﺗﻮان ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎن از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔ ﺳﯿﺎﺳ و
آﺷﻔﺘﮕ ذﻫﻨ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ و روز ﮐﺎرﮔﺮ ،اﯾﻦ اﯾﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻪ و
آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون و رﻓ ﻣﺸ ﻼت اﯾﻦ
دو ﻗﺸﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از درﮔﺎه اﻟﻬ ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻧﻤﻮد.

ﻣﻮﺳﻮی :ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ
http://tinyurl.com/2fgk4of

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،از رﻫﺒﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ در ﺳﺨﻨﺎﻧ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ،از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،اﻗﺸﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و
ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ »ﮐﻠﻤﻪ«،
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﺣ ﻮﻣﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﺑﻪ روزﺗﺮ ﺷﺪن روش ﻫﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪ« اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻼک ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و روش
اداره ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه آ ﮔﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی را در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﯾﻢ.
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺮس از اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ و
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻋﻼم ﺑ ﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از ﭘﻮل
ﺟﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎ اداره ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺣﻮادث ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺪهای در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﺪ »ﯾ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ « ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﺬف ﮔﺮوه
ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻗﺘﺼﺎدی و … ﻣﻮﻗﻌ
ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌ ﺷﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم
ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠ ﺮد
ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ »ب دﻧﺎم ﮐﺮدن اﺳﻼم« ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻬﺎ را ﻣﺄﯾﻮس ﻧﮑﻨﯿﻢ
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ رﺣﻤﺖ دارد،
رﺋﻮف اﺳﺖ ،ﺳﻌﻪ ﺻﺪر دارد ،ﻫﻤﻪ را ﻣ
ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﻓﺮاد رو ﺑﻪ رو
ﻣ ﺷﻮد .اﺳﻼم دﯾﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺴﻮ و ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺷﻮد«.
او ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را »ﯾ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ »ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن،
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،آﻣﺮﯾ ﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ« را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ زﯾ ﺰاﮔ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣ زﻧﺪ،
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ دارﻧﺪ .از ﯾ ﻃﺮف ﻓﺤﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ و
از ﻃﺮف دﯾ ﺮ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و
ﯾﺎ دﯾ ﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرﺟ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ«.
او ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺰﯾﻨﺸ  ،ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ  ،دﺳﺘﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
رأی و دﯾ ﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر
را اداره ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟ ﭘﺸﺖ
دروازه ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳ ،
اﻣﻨﯿﺘ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﺪﯾﺪات داﺧﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ «.ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ »ﻋﺪه ای« را ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺘﺰﻟﺰل اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺸﺪار داد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ راه ﺣﻞ
ﻫﺎی ﺧﺸﻦ روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ
را ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻤﻨﺎم و زدن ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻣﺤﺎرب ﺑﺮ آﻧﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧ ﮐﺮد و ﺑﺎر
دﯾ ﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﺣ ﻮﻣﺖ
و »دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷ « آﻧﺎن ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر
از اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در روﯾﻪ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ«.
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ا ﺼﺎد

ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد :دﺧﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮ
اﺣﻤﺪی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺘﻞ ﮐﯿﺶ ﺷﺪ !
http://tinyurl.com/2cc59qu

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﭼﻬﺮه ﺟﻨﺠﺎﻟ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ
اﮔﺮﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻣﺮﯾ ﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاد
ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾ
ﮐﻼن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻫﺘﻞ و ﭘﺮوژه  ۵ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺧﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی
دﻻل ﺑﺰرگ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾ ﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری
ﯾ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ در ﮐﯿﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ

$

اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮ دﻻل راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾ ﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﻟﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪ
در ﺳﺎل  ٢٠١٢در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد .
اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﻼس در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاری
اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﺶ از ٣۵٠
اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .

ﺑﺎﻻ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺟﻨﺠﺎﻟ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
دوﻟﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻣﺮﯾ ﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺪاد اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻼن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻫﺘﻞ و ﭘﺮوژه  ۵ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﺑﻌﺪ از  ١٠ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻮرود ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
اﯾﺮان و آﻣﺮﯾ ﺎ دﯾﺪار ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اس

'

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﺖ.
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