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دارد جای مردم قلب در همیشه میرحسین

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

عبدالحسین پیش«شهید سال سی حدود سخنرانی

رهنورد زهرا و موسوی میرحسین دیالمه»علیه

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

.٢ صفحه و— برده سوال زیر را تلویزیون

گذشته بسته چشمان با که کسان برای
م سوال زیر باره ی را موسوی میرحسن
خط سخنران این در دیالمه .… / برند
سردبیر آنزمان در که موسوی میرحسین فکری
تصدی کاندیدای و اسالم جمهوری روزنامه
تخت مورد در و بود خارجه امور وزارت

شما مثل هم من خوبید؟ ها. بچه سالم
٢٨سالم تویوبالگم. مطلبمینوشتم

کشتند منو بود.
؟؟. صفحه — صیاف میر رضا امید مرحوم از عکس

صـــفحه ١١

باالتــرین جامعه خودگــرد روزنامه

وباالما مزباال یرو
١٣٨٩ اردیبهشت ٧ باال



٢ ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، تباال یا
انتخابات در ها اندیش دگم همان تداوم نیز
جمهوری ریاست و هشتم و هفتم مجلس
تل حوادث و میلیون انفجار دهم، و نهم

گردیده موجب را اخیر های ری پرخاش و
است.

مجلس ادوار نمایندگان از جمع کلمه:
دیدار ششم مجلس رئیس با اسالم شورای
چهارم شنبه که دیدار این کردند. گفتگو و
و صمیم فضایی در ،١٣٨٩ ماه اردیبهشت
ملت سابق نمایندگان گردید، برگزار دوستانه
تحلیل ارائه ضمن اسالم شورای مجلس در
اصول مواض از کشور کنون سیاس فضای
در کروبی مقاومت و ایستادگ و شجاعانه و
ایشان تالش و ملت حق به خواستگاه از دفاع
تقدیر اساس قانون به کشور بازگشت جهت در

کردند. ر تش و
ادوار نمایندگان نیوز سحام گزارش به
ادامه خود، سخنان از بخش در مجلس
نموده ارزیابی کننده نگران را کنون وضعیت
کردند. توصیف بحران را کشور شرایط و

خوش کروبیضمن مهدی االسالم حجت
سال در روزافزون توفیقات آرزوی و آمدگویی
ارزیابی مهم بسیار را ایشان سخنان جدید،
ارائه را خود بخشصحبتهای چند در و نموده
تالش و ن ش قانون برابر در کردند:ایستادگ
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت. خواهد ملت نصیب را
از برخ سخنان تائید در کروبی مهدی
فشارها افزایش درباره مجلس ادوار نمایندگان
آنچنان مردم با سو ی از گفت: آن، تداوم و
در وجه هیچ به متاسفانه که کردند برخورد
بار به را تل مسائل آن و نبود ما نظام شان
ام اح صدور با امروز آن تداوم در و آوردند
جامعه در امنیت فشارهای افزایش سنگین،
و تهدید فضای ایجاد ها، اه دانش بخصوص
بازدیدها، و دید در حت و ها مراسم در ارعاب
و فیزی برخورد سناریوی ر دی سوی از و
کار دستور در موسوی آقای و بنده با را روان

دادند. قرار
وظیفه طبق دلسوزان سایر همچون بنده
حقوق از ملت کنار در خود قانون و شرع
همراه مشاهده با نمودم. دفاع آنها قانون

ت کردن تن بر با موسولین فاشیسم ست ش
بر که قرمز و سفید سبز، رنگ به هایی شرت
بود، شده برجسته ایتالیا و ایران نقشه آنها روی
و خواه آزادی مردم حرکت از را خود حمایت

کردند. اعالم ، ایران طلب عدالت

ها شرت ت این روی بر است گفتن
بود. بسته نقش نیز تورین تا تهران از جمله

خیابانهای در که راهپیمایی این مسیر در
«ای سرود شد برگزار تورین شهر مرکزی
مراسم کنندگان برگزار بلندگوهای از ایران»
مواجه ها ایتالیایی استقبال با که شد پخش

شد.
از ی مراسم این از ری دی بخش در
و بوده زندان در ماهها که ایران دانشجویان
سخنان در برد م سر به ایتالیا در است مدت
های پارتیزان پیش، سال پن و شصت : گفت
زیر در ما امروز که کسان همان ایتالیایی،
ایستاده آنها خواه آزادی وجود نمادین سایه
از شدن رها و آزادی کردن پیدا برای ایم،
پارتیزان و کردند! م مبارزه فاشیسم چنگال
و آزادی یافتن برای نیز امروز ایران های
در من دوستان اما کنند! م مبارزه رهایی
با مبارزه برای مناسبی تفنگسالح زمان، این
امروز سالح …نیست. و مافیا و تاتوری دی
ادامه روز هر مبارزه است…و من قلم من،

دارد….

شروع از حاکی کروبی:شواهد مهدی
است روانی جنگ موج جدید

http://tinyurl.com/25uvhml

در دارند. را الزم هوشیاری و گاهند آ مردم
ولو است. گرفته صورت انقالب جامعه این
را ای عده و تهدید را ای عده شما اینکه
ابطال به اقدام حت یا و کنید ردصالحیت
ها حوزه از برخ در مجلس انتخابات نتایج
مساله صورت تنها اینصورت در یازید، دست
باق خویش قوت به مسائل و کرده پاک را
مجلس در شده اعمال های تنگنظری است.
سال حوادث بروز نهایتا و پنجم و چهارم های
است.امروز بنده ادعای بر صدق و گواه ٧۶

پیش سال سی حدود سخنرانی
دیالمه»علیه عبدالحسین «شهید

رهنورد زهرا و موسوی میرحسین

http://tinyurl.com/2cj7ns5

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

سازن….. م زنان مداف چهره خودشون

جای مردم قلب در همیشه میرحسین
دارد

http://tinyurl.com/2d7ewvt

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

با ایتالیایی نفر هزار دهها همبستگی
گزارشتصویری ایران، جنبشسبز

سبز تحول جرس+

http://tinyurl.com/28grl4z

سالروز اوریل، ٢۵ مناسبت به گذشته شب
شاهد تورین شهر ایتالیا در فاشیسم ست ش
شهروندان از نفر هزار دهها همبستگ اعالم

بود. ایران سبز جنبش با شهر این
هزار دهها جرس، خبرنگار گزارش به
سالروز در ایتالیا شمال در تورین مردم از نفر
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١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال ٣
کشوری در افزود: مهم سخنان در کروبی
انقالبش وهمند ش پیروزی از سال ٣١ که
معترض ما است. داده رخ دعوایی گذرد، م
مدع ر دی طرف و هستیم انتخابات نتایج به
اینجا، در بنده مقصود و بحث آن. صحت به
م حق ما که نیست موضوع این داوری
و معترضین چه هستند. راستگو آنان یا گوئیم
و نظام این مسوولین از هم مدافعان، چه
بین این در ای عده گویا اما هستند. انقالب
رفته نشانه را مجلس جمله از مردم نهادهای
سازند! فراهم را آنان تضعیف موجبات تا اند
کرد م تاکید بارها امام که مجلس
و باشند داشته حضور باید ها مدرس که
که باشد ای گونه به باید مجلس فضای
الزم شجاعت و عمل آزادی از نمایندگان
که آنیم شاهد امروز متاسفانه باشند برخوردار
آزادی سلب و نمایندگان ترساندن راستای در
نیز نمایندگان دیدارهای از حت آنان، عمل
مجلس در نطق طریق از را آنها و گرفته ایراد
خویش مسموم تبلیغات های فضاسازی و
سیاس برخوردهای و ردصالحیت به تهدید
دیدار به چرا گویند م آنکه جالب کنند!! م
گرفته ایراد انتخابات به که اید رفته آنان

اند!!
داخل در انقالب از قبل بنده مواض
کمونیست های چپ با آن از خارج و زندان
بعد و بوده روشن و شفاف کامال التقاطیون و
ن ولی ام نموده عمل همینگونه نیز انقالب از
حقوق از که شود نم آن دلیل موضوع این
تفاوت دلیل به یا و نشود دفاع آنان قانون
بنده نرفت. دیدار به عقاید و افکار و نگرش
یری پی جهت بودم مجلس در که زمان حت
گله و ایات ش به رسیدگ و قانون حقوق
رفتم. م افراد این از برخ دیدار به ها، مندی
م کمونیست بنده یا و شد م مسلمان وی آیا

شدم؟!!
شان آنکه از متاسفم و متعجب و متحیر
آورند م پائین اینگونه را مجلس نمایندگان
از را نمایندگان معمول دیدارهای حق که
ایجاد با که تالشند در کنند!! سلب آنان
خاصیت بی را نمایندگان تهدید، و رعب جو
البته کنند. فرمایش را مجلس و داده جلوه
که شجاع و محترم نمایندگان وجود با که
فیلترهای از اند توانسته همت و سخت به
و کرده عبور نگهبان شورای همچون بسیاری
با را باطل خیال این کنند کسب را مردم آرای

کشور ی اداره برای احزاب وجود
است ضروری

نم را کشور احزاب بستن و پلمپ با
کرد! مدیریت توان

احزاب درباره مل اعتماد حزب دبیرکل
بشر تالش قرنها های ماحصل از ی گفت:
استفاده جامعه، و کشور بهتر مدیریت جهت در
عصر در است. احزاب وجود از گیری بهره و
ی کشور مدیریت برای احزاب وجود حاضر

و کردن پلمپ گردد. م محسوب ضرورت
مناسب مدیریت نیست! مدیریت احزاب بستن
با تعامل طلبد، م صدر ی سعه کشور ی
م را منتقدین با تعامل طلبد، م را احزاب
وجود حزب چند ما کشور در ر م طلبد..
ادامه از و کنید م پلمپ را آنها دفاتر که دارد
نم اینچنین کنید!! م شان من فعالیت ی
مدیریت برای نمود..! مدیریت کشور بر توان
جز اری راه حاضر عصر در کشور مناسب
تقویت و صحنه در احزاب حضور و وجود
البته نیست ها ل تش و احزاب روزافزون
مدیریت به تنها نه ای عده که است مشخص
دارند تمایل ه بل اندیشند نم کشور مناسب
تری عمیق بحرانهای با روز به روز را کشور

سازند! مواجه
فرمایش را مجلس که هستند آن پی در
دهند!! جلوه خاصیت بی را نمایندگان و کرده
دوره در اسالم شورای مجلس رئیس
مجلس به مربوط سخنان در ششم و سوم های
دوره هشت از بنده گفت: اسالم شورای
داشتم حضور مجلس در دوره چهار مجلس،
مجلس به بنده های علقه وجود به توجه با و
نهاد این اهمیت بر که امام تاکیدات نیز و
دوم خانه نوع به مجلس لذا افزوده، مردم
حضورم زمان در چه گردد. م محسوب بنده
نداشتم، حضور که زمان چه و مجلس در
مجلس اصل و نفس از دفاع ی داعیه همیشه
و اه جای از بارها راستا این در و ام داشته را
نموده ارائه عرایض و کرده دفاع مجلس شان
ای عده که حساس ی برهه این در اینک ام.
تضعیف جهت !در گاه ناآ روی از یا مغرض
خود وظیفه کنند م تالش مردم نهاد این
اه جای از دفاع در گذشته همچون دانم م
راس در “مجلس امام فرموده به که مجلس
دهم هشدار و شده صحنه وارد است” امور
را مجلس که هستند آن پی در ای عده که
خاصیت بی را نمایندگان و کرده فرمایش

دهند!! جلوه

و مردم تنگاتنگ ارتباط و ایستادگ و
را سناریو و اجیر را ای عده دلسوزانشان،

کردند. اجرا
که بود کم ناسزاگویی و توهین متاسفانه
حمله با افزودند. نیز را ن ش حرمت بدان
ملت، کنار در بنده حضور به فیزی های
فرزندم پاسپورت ضبط ام: خانواده با برخورد
که اه دانش استاد و جانباز کروبی، تق دکتر
عزیمت قصد مقاله درج و علم امور جهت
پاسپورت ضبط داشت، را کشور از خارج به
شرمانه بی های حمله کروبی، حسین فرزندم
ما منزل های شیشه ستن ش و بنده منزل به
و نامناسب های دادن شعار و ها همسایه و
در کروبی عل فرزندم دستگیری ! غیراخالق
ضرب و انقالب پیروزی گرامیداشت سالروز
وی، تهدید و نمودن توهین و شدید شتم و
شیوه این تداوم و فشارها افزایش از نشان همه
قبال در غیراسالم و غیرعقالن ، غیراخالق

است. ملت خواه قانون جریان
را فشارها چقدر هر که نیستند گاه آ اما
ما بخشند تداوم کنون روند به و کنند بیشتر
بیشتری انسجام و کرده مقاومت بیشتر نیز
ایستادگ قبل از تر مصمم و یافت خواهیم
، گرام خواهران و برادران کرد. خواهیم
اسالم شورای مجلس ادوار محترم نمایندگان
تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ بدانید
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت. خواهد ملت نصیب را
ماست تک تک وظیفه رسان اطالع

جنگ موج جدید شروع از حاک شواهد
است! روان

به خود سخنان از ری بخشدی در کروبی
افزودند: و نموده تاکید رسان اطالع ضرورت
اندازای راه با که هستند تالش در افراطیون
، امنیت فشارهای افزایش و روان جنگ
افراد حت که دهند جلوه نحوی به را فضا
انتشار البته بهراسند!! نیز ر دی ی دیدار از
ست ش از نشان پی در پی دیدارهای اخبار
ساده آنرا نباید ول است روان جنگ این
جدید شروع از حاک شواهد که چرا انگاشت
آنها بیم و نگران است. روان جنگ موج
در را مردم دارند سع است. ملت گاه آ از
مهم وظیفه بنابراین دهند. قرار خبری انزوای
است رسان اطالع شرایط این در ما تکتک
م موجود ظرفیتهای تمام از راه این در و

کرد. استفاده بایست
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۴ ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال
کرد. متهم موسوی میرحسین و خود

او هواداران که فشارهایی به اشاره با او
امروز » گفت: ، شوند م متحمل موسوی و
فشارهای افزایش سنگین، ام اح صدور با
ایجاد ها، اه دانش بخصوص جامعه در امنیت
حت و ها مراسم در ارعاب و تهدید فضای
سناریوی ر دی سوی از و بازدیدها، و دید در
آقای و بنده با را روان و فیزی برخورد

دادند.» قرار کار دستور در موسوی
چندین تاکنون کروبی مهدی خانواده
» به موسوم گروههای حمله مورد در گزارش
اند کرده منتشر آنها منزل به « شخص لباس
همسر کروبی فاطمه گزارش ترین تازه ودر
است داده هشدار مل اعتماد حزب دبیرکل
جان تصفیه طرح است ن مم حاکمیت که

کند. م دنبال را کروبی آقای
که شد منتشر آن از پس کروبی فاطمه نامه
مورد در دولتگزارشهایی هوادار های رسانه
منتشرکردند. سرطان به کروبی مهدی ابتالی
با برخورد به اشاره با کروبی مهدی
جمله از گذشته ماههای ط او خانواده اعضای
و او فرزندان از تن دو کردن الخروج ممنوع
تظاهرات در آنها از ر دی ی وشتم ضرب
هر که نیستند گاه آ آنها »: گفت بهمن ٢٢
کنون روند به و کنند بیشتر را فشارها چقدر
و کرده مقاومت بیشتر نیز ما بخشند تداوم
از تر مصمم و یافت خواهیم بیشتری انسجام

کرد.» خواهیم ایستادگ قبل
قانون برابر در ایستادگ »: کرد تاکید او
به کشور بازگشت جهت در تالش و ن ش
در زانو به را آنها ش بی ، اساس قانون
خواهد ملت نصیب را پیروزی و آورد خواهد

ساخت.»
که هستند تالش در افراطیون » او گفته به
افزایشفشارهای و جنگروان اندازای راه با
حت که دهند جلوه نحوی به را فضا ، امنیت

بهراسند.» نیز ر دی ی دیدار از افراد
گاه آ گسترش خواستار همچنین وی
از آنها بیم » کرد تاکید و شد جامعه در ها
در را مردم دارند سع است. ملت گاه آ
مهم وظیفه بنابراین دهند. قرار خبری انزوای
است رسان اطالع شرایط این در ما تکتک
م موجود ظرفیتهای تمام از راه این در و

کرد.» استفاده بایست
به معترض نامزد ر دی موسوی میرحسین
مشابه اظهارات در اخیرا نیز انتخابات نتایج
همه بین گاه آ افزایش برای تالش خواستار

انحالل درخواست موضوع به خود، اظهارات
سوی از مجاهدین سازمان و مشارکت حزب
گفت: و کرد اشاره احزاب ١٠ ماده کمیسیون
کرد. مدیریت» کشور بر �شود نم چنین «این
به تنها نه «عده�ای کروبی، گفته به
ه بل �اندیشند، نم کشور مناسب مدیریت
بحران�های با روز به روز را کشور دارند تمایل

سازند.» مواجه عمیق�تری
ایراد شرایط در کروبی مهدی اظهارات
کرده�اند ادعا محافظه�کار رسانه�های که �شود م

است. شده مبتال سخت بیماری به وی
ادعاها، این به واکنش در کروبی فاطمه
خبر کروبی آقای کامل سالمت از نامه�ای، در
همسرش جان مسئول ومت ح که گفته و داده

است.

حقوق از ندارد :دلیلی کروبی مهدی
نشود دفاع چپ�ها قانونی

http://tinyurl.com/23hcggu

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

شدم؟!!» م کمونیست بنده یا و شد م

برخورد سناریوی گوید می کروبی
آغازشده موسوی و وی با فیزیکی

است
http://tinyurl.com/287wsb8

با دیدار در معترضان رهبران از کروبی مهدی
حاکمیت مجلس ادوار نمایندگان از تعدادی
با « فیزی برخورد سناریوی » شروع به را

برد. خواهند گور به خود

شود، بیشتر فشار�ها کروبی: مهدی
می�شویم مقاوم�تر

http://tinyurl.com/22m2qbv

دولت، مخالفان رهبران از کروبی مهدی
جدید موج راه�اندازی به نسبت هشدار با
که گفت افراطیون، سوی از « روان «جنگ
خواهند مقاوم�تر فشار�ها افزایش با مخالفان
نمایندگان از گروه جم در کروبی آقای شد.
برابر در ایستادگ که افزود مجلس ادوار
(افراطیون) «آنها تردید بدون ،« ن «قانون�ش
نصیب را پیروزی و آورد درخواهد زانو به را
اعتماد حزب دبیرکل ساخت.» خواهد ملت
از نشانه�هایی داد هشدار حال عین در مل
قانون�خواه «جریان برابر در فشار�ها افزایش
فشارها چقدر «هر اما دارد، وجود ملت»
کرده مقاومت بیشتر نیز ما کنند، بیشتر را
گفته به یافت.» خواهیم بیشتری انسجام و
راه�اندازی با دارند قصد افراطیون کروبی،
«افراد که کنند ایجاد فضایی روان جنگ
اقدام دارند قصد حت و بترسند» ر دی ی از
نند. ب موسوی میرحسین و وی علیه فیزی
داشت اظهار حال عین در مخالفان رهبر این
است ملت» گاه «آ از افراطیون بیم و نگران
«انزوای در را مردم تا �کنند م تالش آنها و
جنبش طرفداران به وی دهند. قرار خبری»
«جنگ این با مقابله برای کرد توصیه سبز
را �بخش گاه آ برای خود تالش�های ،« روان

دهند. افزایش
برخ به فشار�ها انتقاد با همچنین کروبی
که تالشند «در گفت: مجلس نمایندگان
را نمایندگان تهدید، و رعب جو ایجاد با
فرمایش را مجلس و داده جلوه بی�خاصیت

کنند.»
مل اعتماد حزب دبیرکل اظهارات این
نوروزی دیدار به انتقاد�ها افزایش از پس
میرحسین با مجلس اقلیت نمایندگان از جمع

�شود. م ایراد کروبی مهدی و موسوی
برای فشار�ها از دولت مخالفان رهبر این
«متحیر داشت: اظهار نمایندگان ترساندن
نمایندگان شان آنکه از متاسفم و متعجب و
حق که �آورند م پائین این�گونه را مجلس
آنان از را نمایندگان معمول دیدارهای
از ری دی بخش در وی کنند.» سلب
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١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال ۵
نفر ٩ از مرکب مؤسس هیأت
، رفسنجان هاشم اکبر آقایان: شامل
عبدالله ، اردبیل موسوی ریم سیدعبدال
حبیبی، حسن ، والیت �اکبر عل جاسبی،
میرزاده حمید و قم محسن ، خمین سیدحسن
که موسس هیأت جدید ترکیب در که �باشد م
حمید است، شده حذف موسوی مهندس نام
جمهوری، ریاست نهاد مدیران از ی میرزاده
انقالب عال شورای اعضای از حبیبی حسن
معظم مقام مشاور والیت �اکبر عل ، فرهنگ
رهبری دفتر مسئوالن از قم محسن و رهبری
اه دانش موسس هیأت جدید اعضای عنوان به

هستند. آزاد
هیأت اصل ترکیب جدید، اساسنامه طبق
انقالب عال شورای را اه دانش کننده اداره
رهبری نمایندگ دفتر و علوم وزارت ، فرهنگ

�کنند م تعیین اه�ها دانش در
عال شورای جدید مصوبه براساس
جای�گزین جدید اساسنامه فرهنگ انقالب
به ١٣۶۶ سال در که �شود م اساسنامه�ای

بود. رسیده شورا همین تصویب
دوره کردن محدود با جدید اساس�نامه در
کنون رییس تغییر زمینه سال ۴ به ریاست

است. شده فراهم اه دانش
واحد�هایی روسای جدید اساسنامه بر بنا
یا دانشجو ۵٠٠٠ دارای که آزاد اه دانش از
که شود. تعیین دولت نظر با باید هستند بیشتر
اه دانش از زیادی واحد�های حاضر حال در

دارند. اه دانش ۵٠٠٠ از بیش آزاد
٣۵٧ شامل حاضر حال در آزاد اه دانش
نزدی که است ایران سراسر در اه دانش

آن در دانشجو هزار ۴٠٠ و میلیون ی به
�کنند. م تحصیل

که هستند آن پی در کروبی: مهدی
و کرده فرمایشی را مجلس

دهند جلوه خاصیت بی را نمایندگان

http://tinyurl.com/2bs4x5e

ماه اردیبهشت چهارم شنبه نیوز: سحام
مجلس ادوار نمایندگان از برخ ،١٣٨٩
و دیدار ششم مجلس رئیس با اسالم شورای
فضایی در که دیدار این در کردند. گفتگو
نمایندگان گردید، برگزار دوستانه و صمیم

حبیبی، حسن ، والیت �اکبر عل جاسبی،
میرزاده حمید و قم محسن ، خمین سیدحسن
که موسس هیأت جدید ترکیب در که �باشد م
حمید است، شده حذف موسوی مهندس نام
جمهوری، ریاست نهاد مدیران از ی میرزاده
انقالب عال شورای اعضای از حبیبی حسن
معظم مقام مشاور والیت �اکبر عل ، فرهنگ
رهبری دفتر مسئوالن از قم محسن و رهبری
اه دانش موسس هیأت جدید اعضای عنوان به

هستند. آزاد
هیأت اصل ترکیب جدید، اساسنامه طبق
انقالب عال شورای را اه دانش کننده اداره
رهبری نمایندگ دفتر و علوم وزارت ، فرهنگ

�کنند م تعیین اه�ها دانش در
عال شورای جدید مصوبه براساس
جای�گزین جدید اساسنامه فرهنگ انقالب
به ١٣۶۶ سال در که �شود م اساسنامه�ای

بود. رسیده شورا همین تصویب
دوره کردن محدود با جدید اساس�نامه در
کنون رییس تغییر زمینه سال ۴ به ریاست

است. شده فراهم اه دانش
واحد�هایی روسای جدید اساسنامه بر بنا
یا دانشجو ۵٠٠٠ دارای که آزاد اه دانش از
که شود. تعیین دولت نظر با باید هستند بیشتر
اه دانش از زیادی واحد�های حاضر حال در

دارند. اه دانش ۵٠٠٠ از بیش آزاد
٣۵٧ شامل حاضر حال در آزاد اه دانش
نزدی که است ایران سراسر در اه دانش

آن در دانشجو هزار ۴٠٠ و میلیون ی به
�کنند. م تحصیل

میرحسین نام نژاد احمدی دستور به
دانشگاه موسس هیأت از موسوی

حذفشد آزاد

http://tinyurl.com/2bbzhcp

شورای رییس به�عنوان احمدی�نژاد محمود
جدید اساسنامه ، فرهنگ انقالب عال
ابالغ اجرا برای را اسالم آزاد اه دانش

کرد.

اختیارات آزاد اه دانش جدید اساسنامه در
اه دانش رییساین و امنا هیأت هیأتموسس،
نیز موسوی میرحسین نام و است شده محدود
است. شده حذف اه دانش موسس هیأت از

وکارگران کشاورزان جمله واز جامعه اقشار
است. شده

حزب فعالیت توقیف به اشاره با کروبی
انقالب مجاهدین سازمان و مشارکت جبهه
گفت و داده قرار خطاب را حاکمیت اسالم
مدیریت احزاب بستن و کردن پلمپ »:

نیست.»
طلبد، م را احزاب با تعامل :» گفت او
کشور در ر م طلبد.. م را منتقدین با تعامل
را آنها دفاتر که دارد وجود حزب چند ما
شان من فعالیت ی ادامه از و کنید م پلمپ

کنید.» م
را کاران محافظه نیز دیدار این در کروبی
متهم پارلمان اه جای تضعیف برای تالش به

کرد.
که هستند آن پی در ای عده » : گفت او
بی را نمایندگان و کرده فرمایش را مجلس

دهند.» جلوه خاصیت
ایران در حرکت اولین » کرد تاکید او
خواستگاه و آراء ی پایه بر مجلس یل تش
دوران در نیز را فشارها بیشترین که بود، مردم
دوران در و کشیده دوش به رضاخان خفقان
فرمایش با را صدمه باالترین نیز خائن شاه
وارد مردم نهاد این اه جای به مجلس کردن

آوردند.»
: گفت حاکمیت به خطاب کروبی مهدی
نخواهد فرمایش هرگز مجلس این بدانید . »

شد.»

هیأت از موسوی  میرحسین حذف
آزاد دانشگاه موسس

http://tinyurl.com/2aqsvq5

شورای رییس به�عنوان احمدی�نژاد محمود
جدید اساسنامه ، فرهنگ انقالب عال
ابالغ اجرا برای را اسالم آزاد اه دانش

کرد.

اختیارات آزاد اه دانش جدید اساسنامه در
اه دانش رییساین و امنا هیأت هیأتموسس،
نیز موسوی میرحسین نام و است شده محدود
است. شده حذف اه دانش موسس هیأت از

نفر ٩ از مرکب مؤسس هیأت
، رفسنجان هاشم اکبر آقایان: شامل
عبدالله ، اردبیل موسوی ریم سیدعبدال
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۶ ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال
م شان من فعالیت ی ادامه از و کنید م
مدیریت کشور بر توان نم اینچنین کنید!!
عصر در کشور مناسب مدیریت برای نمود..!
در احزاب حضور و وجود جز اری راه حاضر
ها ل تش و احزاب روزافزون تقویت و صحنه
تنها نه ای عده که است مشخص البته نیست
ه بل اندیشند نم کشور مناسب مدیریت به
بحرانهای با روز به روز را کشور دارند تمایل

سازند! مواجه تری عمیق
فرمایش را مجلس که هستند آن پی در
دهند!! جلوه خاصیت بی را نمایندگان و کرده
دوره در اسالم شورای مجلس رئیس
مجلس به مربوط سخنان در ششم و سوم های
دوره هشت از بنده گفت: اسالم شورای
داشتم حضور مجلس در دوره چهار مجلس،
مجلس به بنده های علقه وجود به توجه با و
نهاد این اهمیت بر که امام تاکیدات نیز و
دوم خانه نوع به مجلس لذا افزوده، مردم
حضورم زمان در چه گردد. م محسوب بنده
نداشتم، حضور که زمان چه و مجلس در
مجلس اصل و نفس از دفاع ی داعیه همیشه
و اه جای از بارها راستا این در و ام داشته را
نموده ارائه عرایض و کرده دفاع مجلس شان
ای عده که حساس ی برهه این در اینک ام.
تضعیف جهت در ! گاه ناآ روی از یا مغرض
خود وظیفه کنند م تالش مردم نهاد این
اه جای از دفاع در گذشته همچون دانم م
راس در “مجلس امام فرموده به که مجلس
دهم هشدار و شده صحنه وارد است” امور
را مجلس که هستند آن پی در ای عده که
خاصیت بی را نمایندگان و کرده فرمایش

دهند!! جلوه
کشوری در افزود: مهم سخنان در کروبی
انقالبش وهمند ش پیروزی از سال ٣١ که
معترض ما است. داده رخ دعوایی گذرد، م
مدع ر دی طرف و هستیم انتخابات نتایج به
اینجا، در بنده مقصود و بحث آن. صحت به
م حق ما که نیست موضوع این داوری
معترضین چه هستند. راستگو آنان یا گوئیم
نظام این مسوولین از هم مدافعان، چه و
این در ای عده گویا اما هستند. انقالب و
نشانه را مجلس جمله از مردم نهادهای بین
فراهم را آنان تضعیف موجبات تا اند رفته
م تاکید بارها امام که مجلس سازند!
باشند داشته حضور باید ها مدرس که کرد
که باشد ای گونه به باید مجلس فضای و

نمودن توهین و شدید شتم و ضرب و انقالب
فشارها افزایش از نشان همه وی، تهدید و
و غیرعقالن ، غیراخالق شیوه این تداوم و
ملت خواه قانون جریان قبال در غیراسالم
فشارها چقدر هر که نیستند گاه آ اما است.
بخشند تداوم کنون روند به و کنند بیشتر را
بیشتری انسجام و کرده مقاومت بیشتر نیز ما
ایستادگ قبل از تر مصمم و یافت خواهیم
، گرام خواهران و برادران کرد. خواهیم
اسالم شورای مجلس ادوار محترم نمایندگان
تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ بدانید
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت. خواهد ملت نصیب را
ماست تک تک وظیفه رسان اطالع

جنگ موج جدید شروع از حاک شواهد
است! روان

به خود سخنان از ری بخشدی در کروبی
افزودند: و نموده تاکید رسان اطالع ضرورت
اندازای راه با که هستند تالش در افراطیون
، امنیت فشارهای افزایش و روان جنگ
افراد حت که دهند جلوه نحوی به را فضا
انتشار البته بهراسند!! نیز ر دی ی دیدار از
ست ش از نشان پی در پی دیدارهای اخبار
ساده آنرا نباید ول است روان جنگ این
جدید شروع از حاک شواهد که چرا انگاشت
آنها بیم و نگران است. روان جنگ موج
در را مردم دارند سع است. ملت گاه آ از
مهم وظیفه بنابراین دهند. قرار خبری انزوای
است رسان اطالع شرایط این در ما تکتک
م موجود ظرفیتهای تمام از راه این در و

کرد. استفاده بایست
کشور ی اداره برای احزاب وجود

است. ضروری
نم را کشور احزاب بستن و پلمپ با

کرد! مدیریت توان
احزاب درباره مل اعتماد حزب دبیرکل
قرنها های ماحصل از ی گفت: اینچنین
و کشور بهتر مدیریت جهت در بشر تالش
احزاب وجود از گیری بهره و استفاده جامعه،
برای احزاب وجود حاضر عصر در است.
م محسوب ضرورت ی کشور مدیریت
مدیریت احزاب بستن و کردن پلمپ گردد.
ی سعه کشور ی مناسب مدیریت نیست!
طلبد، م را احزاب با تعامل طلبد، م صدر
کشور در ر م طلبد.. م را منتقدین با تعامل
پلمپ را آنها دفاتر که دارد حزبوجود چند ما

ضمن اسالم شورای مجلس در ملت سابق
از کشور کنون سیاس فضای تحلیل ارائه
و ایستادگ و شجاعانه و اصول مواض
به خواستگاه از دفاع در کروبی مقاومت
بازگشت جهت در ایشان تالش و ملت حق
کردند. ر تش و تقدیر اساس قانون به کشور
از بخش در مجلس ادوار نمایندگان
نگران را کنون وضعیت ادامه خود، سخنان
بحران را کشور شرایط و نموده ارزیابی کننده

کردند. توصیف
خوش کروبیضمن مهدی االسالم حجت
سال در روزافزون توفیقات آرزوی و آمدگویی
ارزیابی مهم بسیار را ایشان سخنان جدید،
ارائه را خود بخشصحبتهای چند در و نموده

کردند:
تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت خواهد ملت نصیب را
از برخ سخنان تائید در کروبی مهدی
فشارها افزایش درباره مجلس ادوار نمایندگان
آنچنان مردم با سو ی از گفت: آن، تداوم و
در وجه هیچ به متاسفانه که کردند برخورد
بار به را تل مسائل آن و نبود ما نظام شان
ام اح صدور با امروز آن تداوم در و آوردند
جامعه در امنیت فشارهای افزایش سنگین،
و تهدید فضای ایجاد ها، اه دانش بخصوص
بازدیدها، و دید در حت و ها مراسم در ارعاب
و فیزی برخورد سناریوی ر دی سوی از و
کار دستور در موسوی آقای و بنده با را روان
طبق دلسوزان سایر همچون بنده دادند. قرار
از ملت کنار در خود قانون و شرع وظیفه
مشاهده با نمودم. دفاع آنها قانون حقوق
مردم تنگاتنگ ارتباط و ایستادگ و همراه
را سناریو و اجیر را ای عده دلسوزانشان، و
ناسزاگویی و توهین متاسفانه کردند. اجرا
افزودند. نیز را ن ش حرمت بدان که بود کم
کنار در بنده حضور به فیزی های حمله با
پاسپورت ضبط ام: خانواده با برخورد ملت،
استاد و جانباز کروبی، تق دکتر فرزندم
مقاله درج و علم امور جهت که اه دانش
داشت، را کشور از خارج به عزیمت قصد
حمله کروبی، حسین فرزندم پاسپورت ضبط
شیشه ستن ش و بنده منزل به شرمانه بی های
های دادن شعار و ها همسایه و ما منزل های
فرزندم دستگیری ! غیراخالق و نامناسب
پیروزی گرامیداشت سالروز در کروبی عل
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١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال ٧
ماه اردیبهشت چهارم شنبه سبز: تحول
مجلس ادوار نمایندگان از برخ ،١٣٨٩
و دیدار ششم مجلس رئیس با اسالم شورای
کروبی مهدی االسالم حجت کردند. گفتگو
توفیقات آرزوی و آمدگویی خوش ضمن
را ایشان سخنان جدید، سال در روزافزون
بخش چند در و نموده ارزیابی مهم بسیار
با سو ی از کردند: ارائه را خود صحبتهای
هیچ به متاسفانه که کردند برخورد آنچنان مردم
به را تل مسائل آن و نبود ما نظام شان در وجه
ام اح صدور با امروز آن تداوم در و آوردند بار
جامعه در امنیت فشارهای افزایش سنگین،
و تهدید فضای ایجاد ها، اه دانش بخصوص
بازدیدها، و دید در حت و ها مراسم در ارعاب
و فیزی برخورد سناریوی ر دی سوی از و
کار دستور در موسوی آقای و بنده با را روان
طبق دلسوزان سایر همچون بنده دادند. قرار
از ملت کنار در خود قانون و شرع وظیفه
مشاهده با نمودم. دفاع آنها قانون حقوق
مردم تنگاتنگ ارتباط و ایستادگ و همراه
را سناریو و اجیر را ای عده دلسوزانشان، و
ناسزاگویی و توهین متاسفانه کردند. اجرا
افزودند. نیز را ن ش حرمت بدان که بود کم
کنار در بنده حضور به فیزی های حمله با
پاسپورت ضبط ام: خانواده با برخورد ملت،
استاد و جانباز کروبی، تق دکتر فرزندم
مقاله درج و علم امور جهت که اه دانش
داشت، را کشور از خارج به عزیمت قصد
حمله کروبی، حسین فرزندم پاسپورت ضبط
شیشه ستن ش و بنده منزل به شرمانه بی های
های دادن شعار و ها همسایه و ما منزل های
فرزندم دستگیری ! غیراخالق و نامناسب
پیروزی گرامیداشت سالروز در کروبی عل
نمودن توهین و شدید شتم و ضرب و انقالب
فشارها افزایش از نشان همه وی، تهدید و
و غیرعقالن ، غیراخالق شیوه این تداوم و
ملت خواه قانون جریان قبال در غیراسالم
فشارها چقدر هر که نیستند گاه آ اما است.
بخشند تداوم کنون روند به و کنند بیشتر را
بیشتری انسجام و کرده مقاومت بیشتر نیز ما
ایستادگ قبل از تر مصمم و یافت خواهیم
، گرام خواهران و برادران کرد. خواهیم
اسالم شورای مجلس ادوار محترم نمایندگان
تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ بدانید
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت. خواهد ملت نصیب را

است سال صد ی از بیش . ایران که هم شما
آغاز ساالری مردم بسوی ایران مردم حرکت
بی رهبری به و روحانیت ورود است.با شده
مرحله وارد حرکت ۴١ سال در امام نظیر
به ۵٧ سال در نهایت در که گردید جدیدی
گران تحلیل که رسید وهمندی ش پیروزی
متحیر را جهان فرهنگ و اجتماع ، سیاس
و بارها امام که نبوده خود بی ساخت. خویش
بدانید نمودند. تاکید مجلس اه جای بر بارها
این شد. نخواهد فرمایش هرگز مجلس این
چنین از اصوال که اند کرده انقالب ملت
به مسبوق گذشته های رژیم در که حوادث
مردم کنند. جلوگیری را است بوده سابقه
این در دارند. را الزم هوشیاری و گاهند آ
اینکه ولو است. گرفته صورت انقالب جامعه
ردصالحیت را ای عده و تهدید را ای عده شما
انتخابات نتایج ابطال به اقدام حت یا و کنید
در یازید، دست ها حوزه از برخ در مجلس
کرده پاک را مساله صورت تنها اینصورت
تنگ است. باق خویش قوت به مسائل و
چهارم های مجلس در شده اعمال های نظری
گواه ٧۶ سال حوادث بروز نهایتا و پنجم و
تداوم نیز امروز است. بنده ادعای بر صدق و
مجلس انتخابات در ها اندیش دگم همان
دهم، و نهم جمهوری ریاست و هشتم و هفتم
ری پرخاش و تل حوادث و میلیون انفجار
با اینکه است. گردیده موجب را اخیر های
ارعاب ایجاد و فضاسازی با بیاندیشید خود
را کشور و کرده فرمایش را مجلس توان م
و سیاس افتادگ عقب از نشان نمود مدیریت
ی مدیریت در شما ناتوان و ذهن آشفتگ

است. کشور
گرامیداشت ضمن پایان در کروبی مهدی
ی همه به را ایام این کارگر، روز و معلم هفته
و گفته تبری عزیز کارگران و محترم معلمان
این الت مش رف و روزافزون توفیقات آرزوی
مسئلت اله درگاه از را جامعه مهم قشر دو

نمود.

وظیفه رسانی اطالع کروبی: مهدی
برابر در ایستادگی ماست/ تک تک
زانو به را آنها بی�شک شکنی قانون

آورد خواهد در

http://tinyurl.com/24ubp8g

الزم شجاعت و عمل آزادی از نمایندگان
که آنیم شاهد امروز متاسفانه باشند برخوردار
آزادی سلب و نمایندگان ترساندن راستای در
نیز نمایندگان دیدارهای از حت آنان، عمل
مجلس در نطق طریق از را آنها و گرفته ایراد
خویش مسموم تبلیغات های فضاسازی و
سیاس برخوردهای و ردصالحیت به تهدید
دیدار به چرا گویند م آنکه جالب کنند!! م
گرفته ایراد انتخابات به که اید رفته آنان

اند!!
داخل در انقالب از قبل بنده مواض
کمونیست های چپ با آن از خارج و زندان
بعد و بوده روشن و شفاف کامال التقاطیون و
ن ولی ام نموده عمل همینگونه نیز انقالب از
حقوق از که شود نم آن دلیل موضوع این
تفاوت دلیل به یا و نشود دفاع آنان قانون
بنده نرفت. دیدار به عقاید و افکار و نگرش
یری پی جهت بودم مجلس در که زمان حت
گله و ایات ش به رسیدگ و قانون حقوق
رفتم. م افراد این از برخ دیدار به ها، مندی
م کمونیست بنده یا و شد م مسلمان وی آیا

شدم؟!!
شان آنکه از متاسفم و متعجب و متحیر
آورند م پائین اینگونه را مجلس نمایندگان
از را نمایندگان معمول دیدارهای حق که
ایجاد با که تالشند در کنند!! سلب آنان
خاصیت بی را نمایندگان تهدید، و رعب جو
البته کنند. فرمایش را مجلس و داده جلوه
که شجاع و محترم نمایندگان وجود با که
فیلترهای از اند توانسته همت و سخت به
و کرده عبور نگهبان شورای همچون بسیاری
با را باطل خیال این کنند کسب را مردم آرای

برد. خواهند گور به خود
مردم و جمهوریت و آزادی با مخالفت
است نشده ح افراد پیشان بر نظام بودن
رد عمل با ه بل داد تشخیص آنرا بتوان که
با برخورد آیا برد. پی بدان توان م اشخاص
نادیده همانا آن اصیل اه جای تنزل و مجلس
نیست؟!! ملت آراء شمردن سب و گرفتن

حرکت اولین افزود: مجلس سابق رئیس
و آراء ی پایه بر مجلس یل تش ایران در
را فشارها بیشترین که بود، مردم خواستگاه
کشیده دوش به رضاخان خفقان دوران در نیز
را صدمه باالترین نیز خائن شاه دوران در و
نهاد این اه جای به مجلس کردن فرمایش با

آوردند. وارد مردم
است. ایران اینجا شوید. بیدار خواب از
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٨ ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال
و اصول مواض از کشور کنون سیاس
در کروبی مقاومت و ایستادگ و شجاعانه
ایشان تالش و ملت حق به خواستگاه از دفاع
تقدیر اساس قانون به کشور بازگشت جهت در

کردند. ر تش و
از بخش در مجلس ادوار نمایندگان
نگران را کنون وضعیت ادامه خود، سخنان
بحران را کشور شرایط و نموده ارزیابی کننده

کردند. توصیف
خوش کروبیضمن مهدی االسالم حجت
سال در روزافزون توفیقات آرزوی و آمدگویی
ارزیابی مهم بسیار را ایشان سخنان جدید،
ارائه را خود بخشصحبتهای چند در و نموده

کردند:

گویا خبرنامه تبلیغات

١

تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت خواهد ملت نصیب را
از برخ سخنان تائید در کروبی مهدی
فشارها افزایش درباره مجلس ادوار نمایندگان
آنچنان مردم با سو ی از گفت: آن، تداوم و
در وجه هیچ به متاسفانه که کردند برخورد
بار به را تل مسائل آن و نبود ما نظام شان
ام اح صدور با امروز آن تداوم در و آوردند
جامعه در امنیت فشارهای افزایش سنگین،
و تهدید فضای ایجاد ها، اه دانش بخصوص
بازدیدها، و دید در حت و ها مراسم در ارعاب
و فیزی برخورد سناریوی ر دی سوی از و
کار دستور در موسوی آقای و بنده با را روان
طبق دلسوزان سایر همچون بنده دادند. قرار
از ملت کنار در خود قانون و شرع وظیفه
مشاهده با نمودم. دفاع آنها قانون حقوق
مردم تنگاتنگ ارتباط و ایستادگ و همراه
را سناریو و اجیر را ای عده دلسوزانشان، و
ناسزاگویی و توهین متاسفانه کردند. اجرا
افزودند. نیز را ن ش حرمت بدان که بود کم
کنار در بنده حضور به فیزی های حمله با
پاسپورت ضبط ام: خانواده با برخورد ملت،
استاد و جانباز کروبی، تق دکتر فرزندم
مقاله درج و علم امور جهت که اه دانش

ادامه لزوم بر تاکید با سخنان در شنبه ی روز
سبز جنبش حامیان از مسالمت�آمیز، مبارزه
اطالع�رسان طریق از بود، خواسته ایران در
ویژه به جامعه مختلف اقشار با سینه به سینه
برقرار ارتباط کشاورزان و کارگران روستاییان،
گاه آ خود حقوق به نسبت را آنها و کرده

سازند.
بخش در کروبی مهدی میان این در
به را دولت حامیان خود سخنان از ری دی
متهم معترضان علیه روان جنگ� کردن دنبال
تالش در افراطیون » است: گفته و کرده
و روان جنگ اندازای راه با که هستند
نحوی به را فضا ، امنیت فشارهای افزایش
نیز ر دی ی دیدار از افراد حت که دهند جلوه

بهراسند.»
به ایران مجلس پیشین رییس اشاره
رسانه�های و نمایندگان از برخ تند واکنش
نوروزی دیدارهای به ایران در دولت حام
میرحسین با مجلس اصالح��طلب نمایندگان
است. خاتم محمد و کروبی مهدی موسوی،
است: گفته باره این در کروبی مهدی
نشان پی در پی دیدارهای اخبار انتشار «البته
نباید ول است، روان جنگ این ست ش از
از حاک شواهد که چرا انگاشت ساده را آن�

است.» روان جنگ موج جدید شروع
فشارهای به اشاره با ادامه در همچنین وی
ویژه به و معترضان به ومت ح سوی از وارده
نیستند گاه «آ داشت: اظهار جنبشسبز رهبران
روند به و کنند بیشتر را فشارها چقدر هر که
کرده مقاومت بیشتر نیز ما بخشند تداوم کنون
از مصمم�تر و یافت خواهیم بیشتری انسجام و

کرد.» خواهیم ایستادگ قبل

که هستند آن پی در کروبی: مهدی
نمایندگان و کرده فرمایشی را مجلس

دهند! جلوه خاصیت بی را

http://tinyurl.com/24bqxps

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

شریف دانشگاه المپیادی دانشجوی
شد برگردانده زندان به

http://tinyurl.com/22wmuua

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

نمود. معرف زندان به

برای ظرفیت�ها همه از کروبی: مهدی
شود استفاده اطالع�رسانی

http://tinyurl.com/29dtnyj

بر موسوی میرحسین تاکید با همزمان
ایران در سبز جنبش حامیان تالش اهمیت
مختلف اقشار کردن گاه آ و اطالع�رسان بر
اصالح�طلب رهبر ر دی کروبی، مهدی جامعه،
تک�تک وظیفه که این بیان با نیز ایران
است، کرده تاکید است، اطالع�رسان مردم
را پیروزی ن ش قانون برابر در ایستادگ

ساخت. خواهد ملت نصیب
مهدی سحام�نیوز، اینترنت اه پای نوشته به
در ماه اردیبهشت چهارم شنبه روز کروبی
تالش ضرورت بر ر دی بار ی سخنان
اطالع�رسان برای ایران در سبز جنبش حامیان

است. کرده تاکید مردم میان در
انتخابات نتایج به معترض نامزد این
از شماری با دیدار در که جمهوری ریاست
سخن اسالم شورای مجلس ادوار نمایندگان
گاه آ از افراطیون داشت، اظهار �گفت، م
انزوای در را مردم دارند سع و �هراسند م ملت
«بنابراین افزود: کروبی دهند.آقای قرار خبری
اطالع شرایط این در ما تک تک مهم وظیفه
ظرفیت�های تمام از راه این در و است رسان

کرد.» استفاده �بایست م موجود
نامزد ر دی موسوی، میرحسین
نیز جمهوری ریاست انتخابات اصالح�طلب

١advertisementgooya.com
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١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال ٩
فراهم را آنان تضعیف موجبات تا اند رفته
م تاکید بارها امام که مجلس سازند!
باشند داشته حضور باید ها مدرس که کرد
که باشد ای گونه به باید مجلس فضای و
الزم شجاعت و عمل آزادی از نمایندگان
که آنیم شاهد امروز متاسفانه باشند برخوردار
آزادی سلب و نمایندگان ترساندن راستای در
نیز نمایندگان دیدارهای از حت آنان، عمل
مجلس در نطق طریق از را آنها و گرفته ایراد
خویش مسموم تبلیغات های فضاسازی و
سیاس برخوردهای و ردصالحیت به تهدید
دیدار به چرا گویند م آنکه جالب کنند!! م
گرفته ایراد انتخابات به که اید رفته آنان

اند!!
داخل در انقالب از قبل بنده مواض
کمونیست های چپ با آن از خارج و زندان
بعد و بوده روشن و شفاف کامال التقاطیون و
ن ولی ام نموده عمل همینگونه نیز انقالب از
حقوق از که شود نم آن دلیل موضوع این
تفاوت دلیل به یا و نشود دفاع آنان قانون
بنده نرفت. دیدار به عقاید و افکار و نگرش
یری پی جهت بودم مجلس در که زمان حت
گله و ایات ش به رسیدگ و قانون حقوق
رفتم. م افراد این از برخ دیدار به ها، مندی
م کمونیست بنده یا و شد م مسلمان وی آیا

شدم؟!!
شان آنکه از متاسفم و متعجب و متحیر
آورند م پائین اینگونه را مجلس نمایندگان
از را نمایندگان معمول دیدارهای حق که
ایجاد با که تالشند در کنند!! سلب آنان
خاصیت بی را نمایندگان تهدید، و رعب جو
البته کنند. فرمایش را مجلس و داده جلوه
که شجاع و محترم نمایندگان وجود با که
فیلترهای از اند توانسته همت و سخت به
و کرده عبور نگهبان شورای همچون بسیاری
با را باطل خیال این کنند کسب را مردم آرای

برد. خواهند گور به خود
مردم و جمهوریت و آزادی با مخالفت
است نشده ح افراد پیشان بر نظام بودن
رد عمل با ه بل داد تشخیص آنرا بتوان که
با برخورد آیا برد. پی بدان توان م اشخاص
نادیده همانا آن اصیل اه جای تنزل و مجلس
نیست؟!! ملت آراء شمردن سب و گرفتن

حرکت اولین افزود: مجلس سابق رئیس
و آراء ی پایه بر مجلس یل تش ایران در
را فشارها بیشترین که بود، مردم خواستگاه

مدیریت احزاب بستن و کردن پلمپ گردد.
ی سعه کشور ی مناسب مدیریت نیست!
طلبد، م را احزاب با تعامل طلبد، م صدر
کشور در ر م طلبد.. م را منتقدین با تعامل
پلمپ را آنها دفاتر که دارد حزبوجود چند ما
م شان من فعالیت ی ادامه از و کنید م
مدیریت کشور بر توان نم اینچنین کنید!!
عصر در کشور مناسب مدیریت برای نمود..!
در احزاب حضور و وجود جز اری راه حاضر
ها ل تش و احزاب روزافزون تقویت و صحنه
تنها نه ای عده که است مشخص البته نیست
ه بل اندیشند نم کشور مناسب مدیریت به
بحرانهای با روز به روز را کشور دارند تمایل

سازند! مواجه تری عمیق
فرمایش را مجلس که هستند آن پی در
دهند!! جلوه خاصیت بی را نمایندگان و کرده
دوره در اسالم شورای مجلس رئیس
مجلس به مربوط سخنان در ششم و سوم های
دوره هشت از بنده گفت: اسالم شورای
داشتم حضور مجلس در دوره چهار مجلس،
مجلس به بنده های علقه وجود به توجه با و
نهاد این اهمیت بر که امام تاکیدات نیز و
دوم خانه نوع به مجلس لذا افزوده، مردم
حضورم زمان در چه گردد. م محسوب بنده
نداشتم، حضور که زمان چه و مجلس در
مجلس اصل و نفس از دفاع ی داعیه همیشه
و اه جای از بارها راستا این در و ام داشته را
نموده ارائه عرایض و کرده دفاع مجلس شان
ای عده که حساس ی برهه این در اینک ام.
تضعیف جهت در ! گاه ناآ روی از یا مغرض
خود وظیفه کنند م تالش مردم نهاد این
اه جای از دفاع در گذشته همچون دانم م
راس در “مجلس امام فرموده به که مجلس
دهم هشدار و شده صحنه وارد است” امور
را مجلس که هستند آن پی در ای عده که
خاصیت بی را نمایندگان و کرده فرمایش

دهند!! جلوه
کشوری در افزود: مهم سخنان در کروبی
انقالبش وهمند ش پیروزی از سال ٣١ که
معترض ما است. داده رخ دعوایی گذرد، م
مدع ر دی طرف و هستیم انتخابات نتایج به
اینجا، در بنده مقصود و بحث آن. صحت به
م حق ما که نیست موضوع این داوری
معترضین چه هستند. راستگو آنان یا گوئیم
نظام این مسوولین از هم مدافعان، چه و
این در ای عده گویا اما هستند. انقالب و
نشانه را مجلس جمله از مردم نهادهای بین

داشت، را کشور از خارج به عزیمت قصد
حمله کروبی، حسین فرزندم پاسپورت ضبط
شیشه ستن ش و بنده منزل به شرمانه بی های
های دادن شعار و ها همسایه و ما منزل های
فرزندم دستگیری ! غیراخالق و نامناسب
پیروزی گرامیداشت سالروز در کروبی عل
نمودن توهین و شدید شتم و ضرب و انقالب
فشارها افزایش از نشان همه وی، تهدید و
و غیرعقالن ، غیراخالق شیوه این تداوم و
ملت خواه قانون جریان قبال در غیراسالم
فشارها چقدر هر که نیستند گاه آ اما است.
بخشند تداوم کنون روند به و کنند بیشتر را
بیشتری انسجام و کرده مقاومت بیشتر نیز ما
ایستادگ قبل از تر مصمم و یافت خواهیم
، گرام خواهران و برادران کرد. خواهیم
اسالم شورای مجلس ادوار محترم نمایندگان
تالش و ن ش قانون برابر در ایستادگ بدانید
بی ، اساس قانون به کشور بازگشت جهت در
پیروزی و آورد خواهد در زانو به را آنها ش

ساخت. خواهد ملت نصیب را
ماست تک تک وظیفه رسان اطالع

جنگ موج جدید شروع از حاک شواهد
است! روان

به خود سخنان از ری بخشدی در کروبی
افزودند: و نموده تاکید رسان اطالع ضرورت
اندازای راه با که هستند تالش در افراطیون
، امنیت فشارهای افزایش و روان جنگ
افراد حت که دهند جلوه نحوی به را فضا
انتشار البته بهراسند!! نیز ر دی ی دیدار از
ست ش از نشان پی در پی دیدارهای اخبار
ساده آنرا نباید ول است روان جنگ این
جدید شروع از حاک شواهد که چرا انگاشت
آنها بیم و نگران است. روان جنگ موج
در را مردم دارند سع است. ملت گاه آ از
مهم وظیفه بنابراین دهند. قرار خبری انزوای
است رسان اطالع شرایط این در ما تکتک
م موجود ظرفیتهای تمام از راه این در و

کرد. استفاده بایست
کشور ی اداره برای احزاب وجود

است. ضروری
توان نم را احزابکشور بستن پلمپو با
درباره مل اعتماد حزب کرد!دبیرکل مدیریت
های ماحصل از ی گفت: اینچنین احزاب
و کشور بهتر مدیریت جهت در تالشبشر قرنها
احزاب وجود از گیری بهره و استفاده جامعه،
برای احزاب وجود حاضر عصر در است.
م محسوب ضرورت ی کشور مدیریت
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١٠ ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال
رد عمل با حاکمیت گفت همچنین او
است شده اسالم» کردن دنام «ب موجب خود
�خواهیم م مسلمان ی عنوان «به گفت: و
نکنیم مأیوس را جوانها که کنیم رفتار طوری
این شناسیم � م که اسالم وییم ب حداقل و
دارد، رحمت شناسیم � م که اسالم نیست،
م را همه دارد، صدر سعه است، رئوف
رو به رو افراد با استدالل زبان با پذیرد.
با �تواند م که است دین اسالم �شود. م
پیشتاز و همسو بشری جامعه پیشرفت�های

شود.»
صد در حرکتصد «ی را جنبشسبز او
طلبان، «سلطنت به آن نسبت و خواند مستقل
و کرد تکذیب را اسرائیل» و ا آمری منافقین،
زاگ زی حالت ی با خودشان «آنها گفت:
زند، م لطمه ما خارج سیاست به بیشتر که
�های قدرت های سرکرده با هایی �نگاری� نامه
و دهند م فحش طرف ی از دارند. جهان
و روسیه چین، نظر جلب دنبال ر دی طرف از
خارج رابطه به را ما آنگاه هستند. ری دی یا

کنند.» م متهم
تعیین در نگهبان شورای نقش او
توقیف ، گزینش اقدامات و مردم سرنوشت
های صندوق دستکاری ، رسان اطالع مراکز
قرار انتقاد مورد را تخلفات ر دی و رأی
کشور شود نم که «اینطور گفت: و داد
اینجا به کشور صورت این در کرد، اداره را
پشت خارج تهدیدات االن که رسد م
، سیاس لحاظ از و ماست کشور دروازه
بیشتر داخل تهدیدات اقتصادی ، امنیت
تصمیم همچنین موسوی میرحسین است.»
وضعیت عامل را ای» «عده نادرست های

دانست. اقتصادی متزلزل
بر خود سخنان از ری دی بخش در وی
تأکید آینده در ها حل راه بودن آمیز مسالمت
حل راه به هرگز داد هشدار جوانان به و کرد
خشن های حرکت و نیاورند روی خشن های

خواند. سبز جنبش و ملت ضرر به را
درباره همچنین موسوی میرحسین
برچسب زدن و گمنام زندانیان سرنوشت
بار و کرد نگران ابراز آنان بر محارب
ومت ح خارج سیاست از انتقاد با ر دی
حاکمان به خطاب آنان، « تراش «دشمن و
کشور اینکه برای راه ترین هزینه «کم گفت:
که است این کند پیدا نجات الت مش این از

کنید.» ایجاد تغییرات تان رویه در شما

میان در باید جنبشسبز موسوی:
یابد گسترش کشاورزان و کارگران

http://tinyurl.com/2fgk4of

و طلب اصالح� رهبران از موسوی، میرحسین
سخنان در شنبه ی روز ایران، اپوزیسیون
مسالمت مبارزات ادامه لزوم بر تاکید با
خواست ایران در سبز جنبش حامیان از �آمیز،
اقشار سینه، به سینه رسان اطالع طریق از
و کارگران روستاییان، ویژه به جامعه مختلف

سازند. گاه آ خود حقوق به را کشاورزان
«کلمه»، اینترنت سایت نوشته به
ممنوعیت به اشاره ضمن موسوی میرحسین
منتقدان و طلبان اصالح های رسانه فعالیت
های روش شدن روزتر «به خواستار ومت، ح
طریق از توانیم «م گفت: و شد سبز» جنبش
به سینه و ها خانواده مجازی، های رسانه

کنیم. رسان اطالع سینه»
حضور میزان گفت موسوی میرحسین
جنبش سنجش مالک ها خیابان در جمعیت
روش و حقوق درباره که زمان و نیست سبز
زمینه باشیم داشته گاه آ آینده در کشور اداره
کرده ایجاد کشور در را جدی تغییر ایجاد

ایم.
جریان حساسیت دلیل موسوی آقای
�رسان اطالع از ترس را رسانه�ها به حاکم
صنعت دارید حق «شما گفت: و خواند آنها
داشته خوبی مل اقتصاد باشید، داشته مستقل
و صحبت جامعه در دارید حق شما باشید.
باید شما نظر به و نید ب اعالم را خودتان نظر
پول از سیما و صدا این شود، داده اهمیت
این پشت باید شما �شود. م اداره شما جیبی

باشید.» تریبون�ها
دهم انتخابات گفت موسوی میرحسین
موجب آن از پس حوادث و جمهوری ریاست
بر مبن کشور داخل در ایده�ای «ی تولد
«برگشت� که شد « اساس حقوق به برگشت

است. ناپذیر»
گروه حذف از انتقاد ضمن موسوی آقای
ریزی برنامه لزوم بر منتقد، احزاب و ها
گفت: و کرد تأکید سبز جنبش ادامه برای
موقع … و اقتصادی و کارگری «وضعیت
در �شان واقع نمایندگان که شود � م خوب
در بتوانند هم مردم نمایندگان و باشند مجلس
مردم و کنند نقل را آنها نظرات سیما و صدا

باشند.» فساد مواظب بتوانند هم

کشیده دوش به رضاخان خفقان دوران در نیز
را صدمه باالترین نیز خائن شاه دوران در و
نهاد این اه جای به مجلس کردن فرمایش با

آوردند. وارد مردم
است. ایران اینجا شوید. بیدار خواب از
است سال صد ی از بیش . ایران که هم شما
آغاز ساالری مردم بسوی ایران مردم حرکت
بی رهبری به و روحانیت ورود است.با شده
مرحله وارد حرکت ۴١ سال در امام نظیر
به ۵٧ سال در نهایت در که گردید جدیدی
گران تحلیل که رسید وهمندی ش پیروزی
متحیر را جهان فرهنگ و اجتماع ، سیاس
و بارها امام که نبوده خود بی ساخت. خویش
بدانید نمودند. تاکید مجلس اه جای بر بارها
این شد. نخواهد فرمایش هرگز مجلس این
چنین از اصوال که اند کرده انقالب ملت
به مسبوق گذشته های رژیم در که حوادث
مردم کنند. جلوگیری را است بوده سابقه
این در دارند. را الزم هوشیاری و گاهند آ
اینکه ولو است. گرفته صورت انقالب جامعه
ردصالحیت را ای عده و تهدید را ای عده شما
انتخابات نتایج ابطال به اقدام حت یا و کنید
در یازید، دست ها حوزه از برخ در مجلس
کرده پاک را مساله صورت تنها اینصورت
تنگ است. باق خویش قوت به مسائل و
چهارم های مجلس در شده اعمال های نظری
گواه ٧۶ سال حوادث بروز نهایتا و پنجم و
تداوم نیز امروز است. بنده ادعای بر صدق و
مجلس انتخابات در ها اندیش دگم همان
دهم، و نهم جمهوری ریاست و هشتم و هفتم
ری پرخاش و تل حوادث و میلیون انفجار
با اینکه است. گردیده موجب را اخیر های
ارعاب ایجاد و فضاسازی با بیاندیشید خود
را کشور و کرده فرمایش را مجلس توان م
و سیاس افتادگ عقب از نشان نمود مدیریت
ی مدیریت در شما ناتوان و ذهن آشفتگ

است. کشور
گرامیداشت ضمن پایان در کروبی مهدی
ی همه به را ایام این کارگر، روز و معلم هفته
و گفته تبری عزیز کارگران و محترم معلمان
این الت مش رف و روزافزون توفیقات آرزوی
مسئلت اله درگاه از را جامعه مهم قشر دو

نمود.
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١٣٨٩ اردیبهشت ٧ ، باال ١١
صاد ا

گذشته سال دیدارهای رسد م نظر به
ارشد مقامات از برخ با جنجال چهره این
نتیجه ا امری با روابط عرصه در اگرچه دولت
اقتصادی فرصت ی ایجاد زمینه در اما نداد
این ساخت مسئوالن و بوده بخش نتیجه کالن
احمدی امیر دختر به را ستاره ۵ پروژه و هتل

است. شده واگذار
دولت سوی از مستقیما پروژه این بودجه
تامین رییسجمهور معاونان از ی نظر زیر و

شود. م مدیریت و
چندی احمدی امیر هوشنگ است گفتن
ایران به الورود ممنوع که سال ١٠ از بعد پیش
آمد ایران به نژاد احمدی محمود کم با بود
میان رابطه برقراری برای مقامات برخ با و

اس داشته هایی دیدار ا آمری و ایران

است.
مدیریت ا آمری با ایران رابطه دالل دختر
منظور به ایران سالن و هتل بزرگترین ساخت
غیرمتعهد کشورهای سران اجالس برگزاری
بر را کیش آزاد منطقه در ٢٠١٢ سال در

. دارد عهده
جنبش عضو کشورهای سران اجالس
جمهوری میزبان به ٢٠١٢ سال در تعهد عدم
شود. م کیشبرگزار جزیره در و ایران اسالم
سالن بزرگترین اکنون هم اساس همین بر
برگزاری منظور به کیش جزیره در اجالس
حال در غیرمتعهد کشورهای سران اجالس
٣۵٠ از بیش سالن این برای است. ساخت
شده گرفته نظر در سران اقامت منظور به اتاق
حال در میلیاردی دهها عظیم گذاری سرمایه و

. است انجام

دولت ارشد مقامات با دیدارها نتیجه
امیر هوشنگ دختر نژاد: احمدی

بزرگترین ساخت پیمانکار احمدی
! کیششد هتل

http://tinyurl.com/2cc59qu

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

'

&

$

%

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


