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http://174.129.25.248 استفاده کنيد و به ديگران نيز اطال ع دهيد. برای دسترسی به موج سبز آزادی میتوانيد از آدرس: http://www.mowjcamp.ws و يا از نشانی مستقيم 

سخن اول

اين راه ناتمام است

روز سبز آزادی، 22 بهمن

محرم سبز، عليه يزيديان زمان

باطل است،  برای بازگرداندن آرامش به جامعه قرار نيست با پاسخی خردمندانه روبرو شود. روزهايی خطير در پيشرو قرار گرفته  پيداست که تال شهای شما  کامال  
را تحريك نكنند و به هنگام نابودكردن رفتنی است و آن چيزی كه به مردم سود می رساند باقی می ماند. آرامش و هوشياری خود را حفظ كنيد. مراقب باشيد كه آن ها شما 

- بيانيه شماره 12 خود به كاشانه و كشورتان لطمه نزنند / ميرحسين موسوی 

mowjcampaign[at]googlemail.com به ما خبر بفرستيد : 

برای عضويت در خبرنامه اينجا کليک کنيد

جستجو  

برگزيده تيترهای 

بيست و دو: موج آفرينی شماره 

روز سبز آزادی، 22 بهمن

نگاهی دوباره به سخنان مهم آيتالله صانعی درباره پروژه امامزدايی:
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«رهبر فقط خمينی»

بيانيه شماره 11 ستاد 88 جوانان کل کشور:

ترسمان اين است که با خراب کردن پلهای پشتسر، فرصتی برای بازگشت نيابيد

سيدمحمد خاتمی در نشست مجمع عمومی بنياد باران:

ها و تجربه مقاومت را از محرم فراگرفته است ملت ما راههای مبارزه با ناراستی

مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيهای به مناسبت فرارسيدن ماه محرم تاکيد کرد:

محرم و عاشورا، با پيام پيروزی خون بر شمشير آمده است

بيست و يک: موج آفرينی شماره 

محرم سبز، عليه يزيديان زمان

در حالی که شکاف در قدرت، حاميان کودتا را به طرحريزیهای جديد واداشته است:

مردم ايران برای حمايت از جنبش سبز خود آماده و هشيارند
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پايان يک موج، آغاز يک راه:

توقف فعاليت «موج سبز آزادی» تا اطال ع ثانوی
نزديک به پنج ماه است که با «موج سبز آزادی» در خدمت همهی عال قهمندان و فعاال ن جنبش سبز هستيم و پا به پای آنها در راه سبزی که پس از يک کودتای انتخاباتی
ما با دست خالی و تنها با دلی پر اميد اين کار را آغاز کرديم و اکنون که شرايط نفسگير اخير، ادامهی شکل فعلی فعاليت سايت تمام عيار برگزار شد، قدم بر میداريم. 
نياز مبرمی هم به حضور ما نيست، اين عرصه را به طور موقت به ايدههای تازهی ديگر فعاال ن جنبش سبز میسپاريم تا را دشوار ساخته و شايد مانند روزهای آغازين، 

اما پيوستهتر، به اين راه ادامه دهند. پس از اين، آهستهتر 

حاميان جنبش سبز در انتظار مجوز برگزاری يک راهپيمايی سبز هستند

درخواست مجوز برای راهپيمايی

هتک حرمت امام راحل و حرکت مشکوک صدا و سيما محکوم است

مردمساال ری در متن انقال ب و خواست مردم بوده است

آخرين افزوده ها
  11:54 عصر پنجشنبه، 26 آذر 1388

مراسم چهلم رامين پوراندرجانی با حضور دانشجويان و فعاال ن سياسی برگزار شد
2 - پوسترهايی برای محرم سبز 

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با محمدعلی ابطحی ديدار کردند + عکس
يک مثنوی برای محرم سبز

يک جاهل، هزار عاقل
بر اثر فشارهای وارده نشست فصلی خانه احزاب لغو شد

ميرحسين موسوی: "به نفع کشور است که به درخواست ما برای صدور مجوز راهپيمايی جواب مثبت داده شود"
خواب پريشان

کرد مجمع روحانيون مبارز به کارشکنی وزارت کشور در صدور مجوز راهپيمايی اعتراض 
آدرس جديد، برای دسترسی به موج سبز آزادی

محمد جواد ال ريجانی، تئوريسين ظلم
اما منتظر مجوز راهپيمايی مستقل هستيم محترم است،  مجيد انصاری: راهپيمايی جمعه 

آيتالله منتظری سوءاستفاده از ماجرای پاره كردن تصوير بنيانگذار انقال ب را محکوم کرد
كنارهگيری معترضانه چهره برجسته جامعه روحانيت مبارز

میخواهم ابراهيمی باشم
دعوت برخی از حاميان جنبش سبز برای شرکت در راهپيمايی 27 آذر

دانشجويی در 16 آذر بيانيه تحليلی جبهه مشارکت در باره شرايط کنونی جنبش سبز با توجه به اعتراضات 
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نامهای به ياران دربند، مسعود باستانی و ساسان آقايی
کامران آسا در زندان اوين بازداشت است

 

 

 

اخبار ديگر در موج آزادی
چهره ها

محمدرضا تابش: "زندانيان بیگناه را آزاد کنيد و مجرمان واقعی را محاکمه کنيد"

در جنبش سبز هر فرد يک متفکر است

عوامل ماندگاری و پيروزی جنبش سبز

پيام ميرحسين موسوی به همايش «سبز ترين فصل سال» / گزارش ويديويی

احزاب

انجمنهای اسال می مدرسين دانشگاههای رازی و اهواز، توطئه اخير را محکوم کردند

مجمع روحانيون مبارز برای برگزاری راهپيمايی درخواست مجوز کرد

حاميان جنبش سبز به مقاومت قانونی خود ادامه دهند

اين روزها، سختترين و سياهترين روزها برای آزادی مطبوعات در ايران است

گفت و گو

شبكه اجتماعی، قدرت اجتماعی / ميزگردی با حضور سعيد مدنی، حميد رضا جال يیپور و مسعود پدرام

پروژه عکس پارهی بنيانگذار انقال ب شکست خورده است

چهار ميليون نفر باشند! بايد به فکر زندانی به گنجايش 

باشد دکتر حسين کمالی: به اميد روزی که هر کسی قدرت بيشتری دارد، پاسخگويی بيشتری به مردم داشته 

جهان

اعال م همبستگی دانشجويان در مجارستان با دانشجويان ايرانی + عکس

حنيف مزروعی جايزه "جامعه بين المللی حقوق بشر" را دريافت کرد

«معترضان ايرانی» در فهرست کانديداهای «چهره سال» مجله تايم
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شرکت سبزهای وين در راهپيمايی روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان / گزارش ويديويی

تقلب

برای ارسال اخبار به موج سبز آزادی از ايميلآدرس جديد استفاده کنيد

هک دروغين موج سبز آزادی با دزدی دوباره نام دامنه

صفحه فيلترينگ اختصاصی برای موج سبز آزادی !

به حرمت شکنیهای بیسابقه کودتاچيان به امامخمينی اعتراض 

کودتا

هياهو و جنجال نمايندگان حامی کودتا در واکنش به نطق نماينده شهرکرد

مرتضوی به دولت کودتا پيوست

سبزها در انتظار احمدینژاد در دانمارک

بر اثر فشارهای وارده حسينيه محل سخنرانی آيتالله دستغيب در آستانه محرم تعطيل شد

شهدا و مجروحان

رسيدگی به اين جنايت بزرگ وظيفه مسووال ن است

جزئيات بيشتر در مورد قتل فرزند و عروس شهيد هاشمی

پزشكي قانون هنوز پاسخ استعال م مجلس درباره مرگ پزشک کهريزک را نداده است

هاشمی فرمانده جنگهای نامنظم و همراه همسرش قتلهای زنجيرهای رخ داد: قتل وحشيانه فرزند شهيد سيد مجتبی  در آستانه سالگرد 

بازداشت شدگان

در ستايش سکوت مصطفی تاجزاده در دادگاه کودتاگران

تاجزاده خواستار برگزاری دادگاه احمد جنتی شد

ايران اظهار نظر اعضای آزاد شده سازمان دانش آموختگان  اولين 

آخرين وضعيت پرونده زيدآبادی، باستانی و مومنی

ايده ها

پوسترهايی برای محرم سبز

برای محرم سبز / سه طرح استنسيل

پس از آخرين انتخابات، جنبه جمهوريت نظام حذف شده است

بيست و دومين شماره هفته نامه حاميان ايرانی سبز "سبزينه"، منتشر شد

تحليل

بسيار گستردهتر از تصور اوليه بود وسعت اعتراضات 

پايان تنهايی و آغاز پيوند دانشگاه با جنبشملی

معرفت سياسی جوادی آملی و زبان اشاره

۱۶ آذر، روز پيوستن دانشگاهيان به بدنه اجتماعی جنبش سبز
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يادداشت

از بازی لذت ببر

آيا کسی هست که مرا ياری کند؟

برای دکتر محمد ملکی

حاکميت با صرف ارزشها، میخواهد هزينه اعتراض را باال  ببرد

تکذيب

پوزش موج سبز آزادی از عدم خبررسانی پيوسته در روزهای اخير

سازمان مجاهدين انقال ب، دروغپردازیهای جديد «فارس» را تکذيب کرد

۱۳ آبان تکذيبيه ياسر هاشمی در خصوص نحوه شرکت وی در راهپيمايی 

سعيد حجاريان در اطال عيهای اخبار منتشر شده به نقل از خود را تکذيب کرد

شعر

دبستانيست مجيد توکلی افتخار ياران 

خس و خاشاكيم، سبز و بیشمار

اميدوار باش به سرچشمه میرسيم

بداهههای درد / برای مردم سبز ايران

عکس

گسترده دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به توطئه اخير رسانههای حامی کودتا / گزارش تصويری اعتراض 

به سناريو اخير رسانههای کودتا + گزارش تصويری تجمع دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض 

- گزارش تصويری هفت از 16 آذر 

- گزارش تصويری شش از 16 آذر 

آهنگ و کليپ

نماهنگ سبز يعنی استقامت تا بهار + نسخه بلوتوث

نماهنگ ما همه مجيد هستيم + نسخه بلوتوث

نماهنگی زيبا برای 16 آذر سبز + نسخه بلوتوث

فايل ويدئويی مصاحبه کروبی با برنامه تلويزيون هلند

بلوتوث

گزارش ويديويی مصاحبه 18 آبان ميرحسين موسوی + نسخه بلوتوث

گزارش ويديويی 4 / 13 آبان 88، ابتدای خيابان کريم خان

گزارش ويديويی 3 / 13 آبان 88، رشت

گزارش ويديويی 2 / 13 آبان 88، پل کريم خان
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