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روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ

دﯾﺪار ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی و دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک
از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨٩ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ رﻓﺖ .در اﯾﻦ
دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر،
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ— ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮدار ﭘﺎﺳﺪار ﺗﻘﯽ زاده در ﻣﺎﻧﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﻋﻈﻢ
روز ﯾ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮای ﻗﺪرت
ﻧﻤﺎﺋ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴ  ،در ﯾ ﻣﺎﻧﻮر درﯾﺎﯾﯽ
ﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ
و ﺗﺼﺮف ﯾ ﮐﺸﺘ ﺑﻮد ،ﯾ ﺳﺮدار ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داد!! ﭼ ﻮﻧﮕ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﺸﺎن

ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﯾ ﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن
اﯾﺸﺎن در ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ! آﯾﺎ
اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻮده؟ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ درﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺸﺎن آن— ﺻﻔﺤﻪ ؟؟.

دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد

ﺑﺎﻻ

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

www.balatarin.com

ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺑﻮدﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰت و آﺑﺮوی ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻋﺰﺗﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
زﯾﻤﺒﺎوه و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺰت اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸ ﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺘ اﻟﻔﺘﻮح ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﮑﺮی
ﻫﻢ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ
ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ— ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﺑﺎﻻ

 ٨ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

ﯿﺎ ﺖ

ﻓﺘ اﻟﻔﺘﻮح ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
دﯾﺪار ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی و دﻋﻮت
ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ در
ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻌﻀ از ﺷﺌﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن
http://tinyurl.com/2e94ocv
ﮐﺸﻮر را ﻟﻐﻮ ﻣﯿ ﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎَن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨٩ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﯾ ﺣﺮف و ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
رﻓﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ و ﭘﯽ ﻣﯿ ﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮدا ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی!
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺸﻮر را ﺳﺒ ﮐﻨﻨﺪ؟
و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ
و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ،ﻣﻬﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم
ﻣﻮﺳﻮی آرزو ﮐﺮد اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﻋﺰت و آزادی را ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات  ٢٢ﺧﺮداد دﻋﻮت
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ  +ﻓﯿﻠﻢ  /ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ
آزادی ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ را ﻓﺮاﻫﻢ
http://tinyurl.com/246mokz
ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و
ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ  :ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
 ١٣٨٩ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی
ﻣﺮدﻣ در روز ٢٢ﺧﺮداد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ٢٧
ﮐﺮوﺑﯽ رﻓﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣١ ، ٣٠و ٣٢
ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن
آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ
و از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و اﺣﺰاب اﺻﻼح
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ…….
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد

دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد+ﻓﯿﻠﻢ

http://tinyurl.com/28ua3et

http://tinyurl.com/2cpkp48

ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺑﻮدﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰت
و آﺑﺮوی ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻋﺰﺗﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﻤﺒﺎوه
و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺰت اﺳﺖ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن”
ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز :ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣ در روز
٢٢ﺧﺮداد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣١ ، ٣٠و  ٣٢آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ…

٢
دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد )ﻓﯿﻠﻢ+ﺗﺼﻮﯾﺮ(
http://tinyurl.com/232z8m9

ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ
رﻓﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ
و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ
و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ/اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ
ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” ﺗﺸﺒﯿﻪ
و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟!
http://tinyurl.com/287afj3

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎ “ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ” اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﻪ زار و ﺷﻦ
زارﯾﺴﺖ ﮐﻪ آب در آن ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.اﯾﻨﺎن
اﺻﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را درک ﻧﻤﯿ ﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ
اﯾﺮادش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﻫﻢ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ای را ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮدآﻧﺎن ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ  ،داﻣﻦ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯿ ﯿﺮد و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ//ﮐﺮوﺑﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻣﺎم ﺑﻮدﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ
در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰت و آﺑﺮوی
ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﺰﺗﻤﺎن
ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ
ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﻤﺒﺎوه و ﭼﻨﺪ
ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺰت اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” ﺗﺸﺒﯿﻪ
و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ از آن ﺑﻪ
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ﻋﻨﻮان ﻓﺘ اﻟﻔﺘﻮح ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ از ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ آن ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﺘﺎر،دروغ ،ﺷ ﻨﺠﻪ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ؟
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺎرواﯾﯽ را در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.

دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ﺧﺮداد
http://tinyurl.com/2cgpwav

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣ در روز ٢٢ﺧﺮداد ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٣٠
 ٣١ ،و  ٣٢آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و
اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن
را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺻﺒﺢ دﯾﺮوزﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ
رﻓﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ
و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ
و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی آرزو ﮐﺮد اﻣﺴﺎل
ﺳﺎل ﻋﺰت و آزادی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آزادی ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎ “ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ” اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﻪ زار و ﺷﻦ
زارﯾﺴﺖ ﮐﻪ آب در آن ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .وی
اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
دراز ﻣﺪت ﻓﮑﺮی ﻧﻤﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺣ ﻮﻣﺖ
ﻃﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿ ﻨﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮﻋ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن اﺻﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را
درک ﻧﻤﯿ ﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم.
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اﯾﺮادش ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ
اﺳﺖ .ﺗﻮﻫﻢ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﻧﺎن
ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،
داﻣﻦ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯿ ﯿﺮد و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر؛ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﺧﻠ و ﻓﺴﺎد را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺷﻤﺮد .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺟﻤﻌ دارﻧﺪ .ﺣ ﻮﻣﺖ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿ ﻨﺪ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل،ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ
در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭼﻪ ﺳﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ!؟ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺧﺮده ﭘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺳﻢ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴ ﻮت ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و آن ﻓﯿﻠﻤ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯿﺮود .ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯿﺴﺖ .ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫ ﻣﺮدم ﻟﻘﺐ
ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻼﻣ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن
راﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻨﺎن ﭼ ﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﺧﺮاج آﻧﺎن و ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ،ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و
ﻏﯿﺮه… ﻫﻤﻪ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺎ و
وﻗﺎﯾﻊ را ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤ رود .ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
ﺑﺎذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای در اﯾﻦ ﺑﺎب اﻓﺰود :در ﻫﻤﺎن
اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم رﻓﺘﻨﺪ و آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم را
در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﺷﻠﯿ
در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد داده ﺑﻮد را در ﺳﻦ
 ٩٠ﺳﺎﻟ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ
ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾ ﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺮ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ
ﮐﺸﻮر و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮔﻔﺖ :در
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﻤ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻗﺎی
ﺧﺎﺗﻤ ﺑﺎ ٨ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
ﮐﺸﻮر و ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ و دﯾ ﺮ ﺳﺮان ،ﻫﻤ ﻨﻮن در
ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه
و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻄ و ﺳﯿﺎﺳ ! ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:
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ﻣﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨ را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ .زﯾﺮا
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﻧﺪ.اﺑﺰارﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾ ﺮ
ﺟﺎﯾ ﺎﻫ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤ ﻨﻮن
ﺷﺨﺼ از اﺻﻮﻟ ﺮاﯾﺎن ﺻﺤﺒﺘ ﺑﺮ رﺑﺎن ﺑﯿﺎورد
وی را ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﻄﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣ آورﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺗﻬﻤﺖ و
ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯿ ﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﺻﺪای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ را ﻣ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﻫ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ،از ﮐﺎر ﺑﯽ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر رﺳﻤ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻃ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ از ۶٠ﻫﺰارﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ٨ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
درآﻣﺪی را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد را ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ داد؟
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺪ ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻗﺎﯾﺎن
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺨﻦ
آﻧﺎن در ﻣﺠﺎﻣ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد ﯾ ﮐﺸﻮر ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی از ﭼﯿﻦ و
ﻣﺎﻟﺰی و وﻧﺰوﺋﻼ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و آﺧﺮش ﻫﻢ
ﻃﺮح را داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ !
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠ ﺮد دوﮔﺎﻧﻪ
ﺣ ﻮﻣﺖ در ﺧﺼﻮص وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻬﺮﯾﺰک و ﻓﺠﺎﯾﻊ
روی داده در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﭘﯿ ﯿﺮی ﮐﺮدم،
ﻫﺰاران ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺮﻋﯿﺐ و دروغ را ﺑﺮای ﺧﺪﺷﻪ
دار ﮐﺮدن ادﻋﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
دادﻧﺪ .از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﺧﺼﻮص ﻓﺸﺎر آوردن
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪﻧﺪ .در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ
ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﮔﺰارﺷ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻌ در ﮐﻬﺮﯾﺰک
رخ داده اﺳﺖ٣ .ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ را ﮐﻪ
٢ﻧﻔﺮﺷﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ و ﯾ دﯾ ﺮ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن از اراذل و اوﺑﺎش ﺑﻮده را
ﻣﺤ ﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺴ ﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺸﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ در
اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ
ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﯿﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾ زﻧﺪاﻧ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮت ﺟﺪا ﺷﻮ! اﯾﻦ ﭼﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯿﺪﻫﺪ
زﻧﺪاﻧ
ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼ ﯾ
و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ او دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺎﻣﻮر ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺑﻮدﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰت
و آﺑﺮوی ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻋﺰﺗﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﻤﺒﺎوه
و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺰت اﺳﺖ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن”
ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﺸ ﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺘ اﻟﻔﺘﻮح ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ در
زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻌﻀ از ﺷﺌﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن
ﮐﺸﻮر را ﻟﻐﻮ ﻣﯿ ﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎَن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﯾ ﺣﺮف و ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ و ﭘﯽ ﻣﯿ ﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮدا ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی!
آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺸﻮر را ﺳﺒ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧ ﻧﻤﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺖ:از
ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ آن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎر،دروغ ،ﺷ ﻨﺠﻪ،
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ؟ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ را در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﯾ روز ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
را زﯾﺎد ﮐﺮد،روز ﺑﻌﺪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان
زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺗﻬﺮان را
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ،روز ﺑﻌﺪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ! در ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ .آﺧﺮش ﻫﻢ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤ
آﯾﺪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ دﻋﺎﻫﺎ اﺛﺮ ﮐﺮد! ﻣ ﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه
اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺑﺪور از ﺧﺮد ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﯿ ﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺎﻋﻮن ﮐﺸﻮر را ﻣﺒﺘﻼ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻔﺎف و ﺳﻮدﻣﻨﺪی
ﭘﯿﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ،
آن ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮو
ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ روﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﻗﺎﯾﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و زﻧﺪان ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰود  :ﭼﻄﻮر
در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ)ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻫﺎی اﯾﺮان ﻓﺸﺎر وارد ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﯿ ﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن و وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤ ﻮم ،ﻣﺠﺮم و
ﺑﺪﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟آﯾﺎ ﺑﺮﺧ از ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪ
از ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان
ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺰاﻧ
ﮐﻪ آن دوران در زﻧﺪان و ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﻇﻬﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻣ آوردﻧﺪ.
ﭼﻮن در آن ﻣﻮﻗ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ؟
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧ از
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ آن ﮔﻔﺖ:
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و
ﯾﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ .ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﻃﺮح
ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص اﻫﺪای ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺎده ﻣﯿ ﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻧﻬﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﮔﺰارﺷ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮا
ﻣﯿﺸﻮد ،آﻧﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای را ﻣﯿ ﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮدا

ازاد ﻣﯿ ﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را
ﺑ ﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن
دوﺑﺎره ﺑﻪ رواﻧﻪ ی زﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯿ ﻨﻨﺪ .وی از
اﻫﻤﯿﺖ آ ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آ ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﯿﻨ ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺮدم آ ﮔﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ آ ﮔﺎﻫ
ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای رو ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻣﯿ ﯿﺮد ﻫﻨﻮز ﺻﺪﻣﺎﺗ ﺑﻪ
اﺳﻼم وارد ﻣ ﺷﻮد.

وﯾﺪﯾﻮ دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯽ و
دﻋﻮت ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ٢٢ﺧﺮداد ٨٩
http://tinyurl.com/22sfrly

ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻮرخ ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ رﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣ
در روز ٢٢ﺧﺮداد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٧ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣١ ، ٣٠و  ٣٢آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ از
ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اداره ﮐﺸﻮر
http://tinyurl.com/23nphqx

ﺟﺮس:ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠ در اﯾﺮان روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در ﻣﻨﺰل ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ دﯾﺪارﻣﻬﻤ
داﺷﺘﻨﺪ .
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﺮس از ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰدر ﺧﺼﻮص
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳ » اﻗﺘﺼﺎدی «ﻓﺮﻫﻨﮕ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮕﺮاﻧ ﺧﻮد از ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ در اداره ی ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
balatarin.com

۵

ﻫﺎی آﺗ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎﻧ دوم
ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻫﺠﺪه ﺗﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎ دل ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺪار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ارﺳﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ/ﻋﺰت اﯾﺮان
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟/ﺣﺘﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن را ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر؛ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﺧﻠ و ﻓﺴﺎد را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ/ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮﺷﻤﺮد .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ
وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ
http://tinyurl.com/26k8pq9

ﺻﺒﺢ دﯾﺮوزﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی
ﻓﺎﺋﺰه ﻫﺎﺷﻤﯽ :در ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﮐﺮوﺑﯽ رﻓﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ،ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ
ﺗﺮوﯾﺞ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾ ﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﺪ!
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ و ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ
http://tinyurl.com/25ar7zr
ﻣﻤﻠ ﺘ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺎﺋﺰه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ
واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻣﻨﯿﺘ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ا.ن ،و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
ﻧﯿﻮز« ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﺑﯿﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ » آرزو ﮐﺮد اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﻋﺰت و آزادی ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ آن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آزادی ﻫﺮﭼﻪ
اﺳﻼﻣ اﺳﺖ« ،ﻣﺘﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده زودﺗﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﻨﺪد
ﻧﻤ ﺶ ﻣ زﻧﻨﺪ /وای ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺑ ﻨﺪد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ
ﻧﻤ  .ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎع
و ﮐﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﮔﺮوﻫ در ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن از
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣ ﺬاری ﺗﻤﺎﻣ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﺗﺮوﯾﺞ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ “ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ” اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻧﺪ…اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دروغ ﭘﺮدازی ﻫﺎی آﺷ ﺎر از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﻪ زار و ﺷﻦ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ زارﯾﺴﺖ ﮐﻪ آب در آن ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻋﺪم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺎت اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
و ﺑﺴﯿﺎری دﯾ ﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و
ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ ﺑﺎ آزادی و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دروغ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دراز ﻣﺪت ﻓﮑﺮی ﻧﻤﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑ ﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺘﻬﺎی ﭘﻠﯿﺪ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ و ﻏﯿﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻃﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﻮﻃﺌﻪ
اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮﻋ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﺬب ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ و ﺧﺪا و در ﭘﯿﺸ ﺎه
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن اﺻﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﺳﺨ ﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷ ﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه درک ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم.
اﯾﺮادش ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺷ ﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ ؛ اﯾﻦ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﯾ ﺎﻧ اﺳﺖ .ﺗﻮﻫﻢ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﻧﺎن
اﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻤ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎورﺷﺎن ﻣ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،داﻣﻦ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣ ﮔﯿﺮد و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ.
رﺳﯿﺪﮔ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ «.
balatarin.com
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ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺟﻤﻌ دارﻧﺪ .ﺣ ﻮﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻣ
ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل،ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ
در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭼﻪ ﺳﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ!؟ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺧﺮده ﭘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺳﻢ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴ ﻮت ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و آن ﻓﯿﻠﻤ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﯾﺎدﺷﺎن ﻣ رود.
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫ ﻣﺮدم ﻟﻘﺐ ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ و
ﻏﯿﺮه ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼﻣ ﺑﺮ ﺧﻼف
دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ
راﺳﺘ ﻧﻤ داﻧﻢ اﯾﻨﺎن ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺎﺳ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و
اﺧﺮاج آﻧﺎن و ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن،
ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻏﯿﺮه… ﻫﻤﻪ
از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ را
ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤ رود.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای در
اﯾﻦ ﺑﺎب اﻓﺰود :در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم
رﻓﺘﻨﺪ و آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه دﺳﺘﻮر
ﺷﻠﯿ ﺑﻪ ﻣﺮدم را در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد
داده ﺑﻮد را در ﺳﻦ  ٩٠ﺳﺎﻟ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾ ﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده از ﯾﺎد
ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮد.
ﺣﺘ اﺻﻮﻟ ﺮاﯾﺎن را ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ
ﮐﺸﻮر و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮔﻔﺖ :در
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤ ﺑﺎ ٨ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﺎﻻ

 ٨ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

در ﮐﺸﻮر و ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ و دﯾ ﺮ ﺳﺮان ،ﻫﻤ ﻨﻮن
در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه
و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻄ و ﺳﯿﺎﺳ ! ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:
ﻣﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨ را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ .زﯾﺮا
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﻧﺪ.اﺑﺰارﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾ ﺮ
ﺟﺎﯾ ﺎﻫ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺷﺨﺼ از اﺻﻮﻟ ﺮاﯾﺎن ﺻﺤﺒﺘ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد
وی را ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﻄﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠ ﺮد دوﮔﺎﻧﻪ
ﺣ ﻮﻣﺖ در ﺧﺼﻮص وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻬﺮﯾﺰک و ﻓﺠﺎﯾﻊ
روی داده در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﭘﯿ ﯿﺮی ﮐﺮدم،
ﻫﺰاران ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺮﻋﯿﺐ و دروغ را ﺑﺮای ﺧﺪﺷﻪ
دار ﮐﺮدن ادﻋﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
دادﻧﺪ .از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﺧﺼﻮص ﻓﺸﺎر آوردن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪﻧﺪ .در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ
ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﮔﺰارﺷ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻌ در ﮐﻬﺮﯾﺰک
رخ داده اﺳﺖ٣ .ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ را ﮐﻪ
٢ﻧﻔﺮﺷﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ و ﯾ دﯾ ﺮ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن از اراذل و اوﺑﺎش ﺑﻮده را
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ
ﻣﺤ ﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺴ ﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺸﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ در
اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣ آورﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﯿﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺗﻬﻤﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾ زﻧﺪاﻧ ﺗﻤﺎس
و ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮت ﺟﺪا ﺷﻮ! اﯾﻦ ﭼﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯿﺪﻫﺪ
زﻧﺪاﻧ
ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﺻﺪای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼ ﯾ
رﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ او دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺎﻣﻮر ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ؟
ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﻫ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻣ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻋﺰت اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ ،از ﮐﺎر ﺑﯽ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
رﺳﻤ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻃ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺑﻮدﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺷﺎﻏﻼن در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ از ۶٠ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺑﻪ ٨ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺰت و آﺑﺮوی ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻫﻢ
ﺻﺤﯿﺢ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪی را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻋﺰﺗﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﮐﺸﻮر ﺷﻮد را ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ داد؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﯾﻤﺒﺎوه و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺰت
ﺑﯽ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﮐﺎری و اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ “ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ” و ﯾﺎ “ﺟﻼد
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻢ ﯾﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن” ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰت اﺳﺖ؟
و ﯾﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸ ﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ
در ﻣﺠﺎﻣ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺘ اﻟﻔﺘﻮح ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد ﯾ ﮐﺸﻮر ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﮑﺮی
ﺗﺤﺮﯾﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی از ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﻟﺰی و ﻫﻢ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ؟ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﺸﻮر
وﻧﺰوﺋﻼ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و آﺧﺮش ﻫﻢ ﻃﺮح را ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾ
اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀ از ﺷﺌﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤ
داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ !

۶

ﺷﻮد ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را ﻟﻐﻮ ﻣﯿ ﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
ﺷﺎَن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﯾ ﺣﺮف و
ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ و ﭘﯽ ﻣﯿ ﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮدا
ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی! آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺸﻮر را
ﺳﺒ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ؟
آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧ ﻧﻤﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺖ:از
ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ آن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎر،دروغ ،ﺷ ﻨﺠﻪ،
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ؟ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ را در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
روز ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﯾ
وﯾﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را زﯾﺎد ﮐﺮد،روز ﺑﻌﺪ ﻣﯿ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
از ﺗﻬﺮان را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ،روز ﺑﻌﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ! در ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﯿ
وﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ .آﺧﺮش ﻫﻢ
ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤ آﯾﺪ ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ دﻋﺎﻫﺎ اﺛﺮ ﮐﺮد! ﻣ ﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺑﺪور
از ﺧﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿ ﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺎﻋﻮن ﮐﺸﻮر
را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻔﺎف و
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﭘﯿﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،آن ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ
را ﺑﻪ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ روﺷ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و زﻧﺪان ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰود  :ﭼﻄﻮر
در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ)ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻫﺎی اﯾﺮان ﻓﺸﺎر وارد ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﯿ ﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن و وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤ ﻮم ،ﻣﺠﺮم و
ﺑﺪﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟آﯾﺎ ﺑﺮﺧ از ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪ
از ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان
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ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺰاﻧ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺎﺳ دﻫﺪ؟آﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ آن دوران در زﻧﺪان و ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﻇﻬﺎر در ﺑﺎره ﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﻀﺎوﺗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ در ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ :ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ؟
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در  ٢٢ﺧﺮداد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻣ آوردﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و
ﭼﻮن در آن ﻣﻮﻗ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
http://tinyurl.com/22wxz55
ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺮدﻣ در روز ٢٢ﺧﺮداد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٧ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ؟
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣١ ، ٣٠و  ٣٢ﻋﻤﻠ ﺮد دوﻟﺖ و اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در
و از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و اﺣﺰاب اﺻﻼح روز  ٢٢ﺧﺮداد ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺖ
اﯾﻦ دو رﻫﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ
)دوﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ،از ﺗﻤﺎم
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧ از زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺸ ﻞﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ آن
ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز  ٢٢ﺧﺮداد ،از وزارت
ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل و
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﻣ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ اﺷﭙﯿ ﻞ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص
آﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟ ﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻫﺪای ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤ
ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  ٢٢ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٨٨
ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺎده ﻣ
http://tinyurl.com/28as637
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻪ ﮔﺰارﺷ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد ،آﻧﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر؛ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در اﯾﻦ
ﻋﺪه ای را ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮدا ازاد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و از داﺧﻠ و ﻓﺴﺎد را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﻮر روز ،ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »روﺷﻨ « ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻧﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑ ﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ در ﺑﺮﺷﻤﺮد .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧ از
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ رواﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺟﻤﻌ دارﻧﺪ .ﺣ ﻮﻣﺖ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿ ﻨﺪ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل،ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ در اﯾﺮان
ی زﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣﺎ
در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ
وی از اﻫﻤﯿﺖ آ ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
و اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آ ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﯿﻨ
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم آ ﮔﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ
آ ﮔﺎﻫ ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن اﻋﻤﺎل
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﻫﻨﻮز
ﺻﺪﻣﺎﺗ ﺑﻪ اﺳﻼم وارد ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺨﻨ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﯿﺪه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ ،وی
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل و ﻋﺪم ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ و ارﻋﺎب
balatarin.com

ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭼﻪ ﺳﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ!؟ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺧﺮده ﭘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺳﻢ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴ ﻮت ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و آن ﻓﯿﻠﻤ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯿﺮود.ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯿﺴﺖ .ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫ ﻣﺮدم ﻟﻘﺐ
ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻼﻣ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن
راﻧﺪه اﻧﺪ.ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای
در اﯾﻦ ﺑﺎب اﻓﺰود :در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﻣﺮدم رﻓﺘﻨﺪ و آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه
ﺑﻪ ﻣﺮدم را در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ
دﺳﺘﻮر ﺷﻠﯿ
ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد داده ﺑﻮد را در ﺳﻦ  ٩٠ﺳﺎﻟ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل
و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾ ﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮد.

دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح ﺗﺎزه در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ
دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ
ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ٢٢ﺧﺮداد
http://tinyurl.com/278gyux

ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮای
ﺣﻀﻮردر راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ٢٢ﺧﺮداد روح ﺗﺎزه ای
در ﺟﻨﺒﺶ دﻣﯿﺪه ﺷﺪ.اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻗﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺠﺎع وﻋﺪه اش را داده ﺑﻮد

ﻓﻘﻂ  ۴۶روز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻮﻃﻦ!
http://tinyurl.com/26rb6rh

روزﺷﻤﺎر ﺗﺎ  ٢٢ﺧﺮداد  ‐ ١٣٨٩ز ﺗﻮ ﭼﺸﻢ
ﯾﺎری ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ  /ﺧﻮد ﻏﻠﻂ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ

ﺑﺎﻻ

 ٨ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

 /ﻣﺎ ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارا

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎش ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﮐﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻬﺮﯾﺰک اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد/ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
http://tinyurl.com/2crd3ta

ﺳﺎل از
ﺑﻪ ﯾ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺟﻤﺸﯿﺪ
اﻧﺼﺎری ،ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺧﻂ اﻣﺎم در ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺮان ،روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »اﺳﺎﺳﺎ در
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﭘﯿ ﯿﺮی ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه
ﺗﺸ ﯿﻞ ﻧﺸﺪ«.
داﻧﺸﺠﻮ
وی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾ
آب ﭘﺎﮐ را روی دﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب و وﯾﮋه
اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟ ﻧﺪاﺷﺘﻪ« اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺟﻨﺎح اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮔﺰارﺷ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻧﻪ
از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و ﻣﺠﺘﻤ ﻣﺴ ﻮﻧ
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻠ ﻻرﯾﺠﺎﻧ  ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺮان ،ﮐﻤﯿﺘﻪای وﯾﮋه در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸ ﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﯿﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ ﭘﺲ از
اﻓﺸﺎی وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﮐﻬﺮﯾﺰک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻪ زﻧﺪاﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﮔﺰارﺷ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .در  ٢۵ﺧﺮدادﻣﺎه  ،١٣٨٨ﺳﻪ
روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ
آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭘﯿﺮوز آن اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان در
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺗﺸ ﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان دﺳﺖﮐﻢ ﭘﻨ
داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ،در
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٨ﻓﯿﻠﻤ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و اﻧﺘﻈﺎﻣ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺿﺮب و ﺟﺮح
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮی را ﻧﺸﺎن ﻣ داد.
ﺷﻮرای ﺗﻬﺮان دﻓﺘﺮ ﺗﺤ ﯿﻢ وﺣﺪت ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻣﺠﺎزات »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و آﻣﺮان« ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﻠﻞ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را »ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﺎوتﻫﺎ« داﻧﺴﺖ.
ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻧﺼﺎری در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی در  ٢۵ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﻌﻠﻮماﻧﺪ ،اﻣﺎ
»ارادهای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
او ﮔﻔﺖ» :راﺟ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﻋﺎﻣﻼن آن ﻫﯿﭻ اﺑﻬﺎﻣ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ارادهای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارش رﺳﻤ از ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﻌﻠﻮل »ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ«
اﺳﺖ.

در ﺳﺎل روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  :دﻋﻮت ﺷﯿﺦ
اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از
ﻣﺮدم ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ٢٢ﺧﺮداد
http://tinyurl.com/27p9ekj

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز  ٢٢ﺧﺮداد ،ﺳﺎل روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ،اﯾﻦ
دو رﻫﺒﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٣١ ، ٣٠و  ٣٢آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺗﺸ ﻞﻫﺎ
و اﺣﺰاب اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز  ٢٢ﺧﺮداد از وزارت ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﻮز ﺑ ﯿﺮﻧﺪ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﺑﺎ آﻗﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪوﻟﻪ ،ﻣﻬﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧ اﺷﭙﯿ ﻞ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ٢٢ﺧﺮداد ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺠﻮز ﮐﺮده اﺳﺖ و »ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﺪودف :اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ !
http://tinyurl.com/23tvpv7

آﻓﺘﺎب:رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود ﻣﺎ
ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻄﺮ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾ ﺮ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﻪ ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﯾﺎﻧﻮوﺳﺘ روﺳﯿﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘ داﻧﻤﺎرک  ،ﮔﻔﺖ » :
اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ای در ﻗﺒﺎل
ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای
اش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ «.
وی در اداﻣﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰود  » :اﯾﻦ
ﯾ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود ﻣﺎ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ «.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ  » :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻄﺮ ﻣﻨﺘﻬ
ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾ ﺮ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ؟ «
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪودف درﺑﺎره ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻮدن
رﻓﺘﺎر اﯾﺮان در ﺣﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺻﻠ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان از ﺳﻮی آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻧﺮژی اﺗﻤ اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
از ﺳﻮی دﯾ ﺮ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
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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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