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ریاست انتخابات سالروز در : اصالحات شجاع شیخ

کرد خواهیم تظاهرات جمهوری

دوشنبه روز که ل اشپی آلمان نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی : سبز تحول
راهپیمائ برای مجوز صدور گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت) ۶ آوریل/ ٢۶)
است». جرقه ی منتظر فقط جامعه اما است، آرامشبازگشته� افزود:«هرچند وی کرده�ایم».
مبارزه �دهیم. م ادامه خود مبارزه به ما بدانند افزود:«مردم ل اشپی با گفتگو در کروبی مهدی
عقیده آزادی آن در که است اساس قانون رعایت برای ه بل است، جمهوری این علیه بر نه ما

.٢ صفحه است— شده تصریح راس دم و

جمهوری ریاست انتخابات سالروز در کروبی: مهدی

کرد خواهیم تظاهرات

افزود:«مردم ل اشپی با گفتگو در کروبی
مبارزه �دهیم. م ادامه خود مبارزه به ما بدانند
برای ه بل است، جمهوری این علیه بر نه ما
آزادی آن در که است اساس قانون رعایت
است».— شده تصریح راس دم و عقیده

.٢ صفحه

نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان
گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت) ۶
وی کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز صدور
اما است، بازگشته� آرامش افزود:«هرچند
مهدی است». جرقه ی منتظر فقط جامعه

انتخاباتریاست درسالروز مهدیکروبی:
کرد خواهیم تظاهرات جمهوری

اردیبهشت) ۶ آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
آرامش افزود:«هرچند وی کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز گفت:«تقاضایصدور �شود، م منتشر
ل اشپی با گفتگو در کروبی مهدی است». جرقه ی منتظر فقط جامعه اما است، بازگشته�

؟؟. صفحه �دهیم.— م ادامه خود مبارزه به ما بدانند افزود:«مردم

صـــفحه ٧

باالتــرین جامعه خودگــرد روزنامه

وباالما مزباال یرو
١٣٨٩ اردیبهشت ۵ باال



٢ ١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، تباال یا
که جوان آن نفهمید س هیچ . برد را جسد و

شد برده کجا به شهید آن پاک ر پی و بود
***

اوباش و ارذل ظاهر با افرادی چنین وجود
در که است کسان اکثر تایید مورد خیابان
از پس روزهای و خرداد ٣٠ عموم خیزش
گزارش به میتوان جمله از ) داشتند حضور آن
درگیریهای از خزعل مهدی دکتر آقای جام
کسان چه اینها کرد) اشاره خرداد ٣٠ خونین
و اراذل از پادگان ی وجود آیا ؟ هستند
طرح در شده آوری جم خطرناک اوباش
حقیقت قم آباد حسن نزدی اجتماع امنیت
. نیست ذهن دوراز که من نظر به ؟ دارد
تحت که شرور شخص ی کنید تصور
خرد روح لحاظ از ها نجه ش شدیدترین
المدت طویل حبس یا دار چوبه منتظر و شده
پاس ومت ح با اری هم پیشنهاد به آیا است

که ومت ح کنیم باور باید آیا ؟ میدهد منف
خون با آرزو و امید هزاران با پیش سال ٣٠
به را وقاحت شد متولد مجاهد ایران هزاران
حفظ برای را اوباش و اراذل که رسانده جایی
؟ اندازد م دفاع بی مردم جان به خودش
٨ نه ، اقتصادی الت مش نه که مردم همان
آنها . . . و شهرها بمباران نه ، جنگ سال
پشت شرایط بدترین در و نیاورد در زانو به را
نرفته یادم هنوز . نکردند خال را ومت ح
مالمجدالدین قبرستان به مادرم آغوش در وقت
، شهید جنازه تشییع برای بودیم رفته ساری
مادرم به ساله ۴-۵ من و گریست م مادرم
! اینجام من ، نکن گریه مامان : فتم می
وقت . شد تکرار صحنه این امسال ماه مرداد
و شدم مرتکب را ام زندگ اشتباه بزرگترین
پخش مادرم برای ندا مادر های گریه کلیپ
از فقط نمیدانم . گریست مادرم و کردم
شد منقلب چنین ندا مادر های ضجه دیدن
. بود علت بر مزید هم ری دی احساس یا
آرزوها ، امیدها تمام رفتن برباد تل احساس

. . . ،اعتمادها

خمینی احمد سر که بالیی خواهند می
بیاورند! کروبی سر آوردند

نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
۶ آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان
گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت)
وی کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز صدور
اما است، بازگشته� آرامش افزود:«هرچند
مهدی است». جرقه ی منتظر فقط جامعه
افزود:«مردم ل اشپی با گفتگو در کروبی
مبارزه �دهیم. م ادامه خود مبارزه به ما بدانند
برای ه بل است، جمهوری این علیه بر نه ما
آزادی آن در که است اساس قانون رعایت

است شده تصریح راس دم و عقیده

٣٠ عام قتل از دهنده تکان روایتی
اراذل پادگانهای وجود آیا / ٨٨ خرداد

؟ دارد حقیقت تهران در اوباش و

http://tinyurl.com/25g3qdv

ماجرای که تهران اه دانش در دارم دوست
دکتر زبان از بالواسطه را زیر دهنده تکان
زمان در تهران اه دانش کوی رئیس ) کوه
٣٠ روز عصر : شنیده ( ٧٨ تیر ١٨ حمله
پشت از دانشجویان و اساتید از تعدادی خرداد
شاهد انقالب خیابان به مشرف های پنجره
نرده بین از آب شلنگ ی . بودیم درگیریها
مردم و بود افتاده بیرون تهران اه دانش های
آب طریق آن از روز آن سوزان آفتاب از تشنه
قصد هم پیرزن ی بین این در . خوردند م
شود دوال نمیتوانست اما ، داشت خوردن آب
آمد کم به جوان پسر . بردارد را شلنگ و
پیرزن آن و کرد بلند و برداشت را شلنگ و
گله ی ناگهان . شد خوردن آب مشغول
. شدند ور حمله منطقه آن به اوباش و اراذل
ذهن در آنچه با شباهت هیچ آنها ظاهری تیپ
بسته نقش اله حزب و بسیج افراد از ما
اوباش و و ارذل مشابه ها قیافه دقیقا و نداشت
بین این در بود کش قمه و خور عرق و تابلو
نکردن باور سرعت با ارذل گله همین از ی
آن پشت به را خودش آسا برق حرکت ی با و
دست در که کاردی با و انداخت جوان پسر
زدن هم بر چشم به و برید را او گلوی داشت
غوطه خودش خون در جوان آن . شد ناپدید
آمد محل به وانت ی دقایق از بعد و شد ور

انتخابات سالروز در کروبی: مهدی
خواهیم تظاهرات جمهوری ریاست

کرد

http://tinyurl.com/22u7mwy

نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
۶ آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان
گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت)
وی کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز صدور
اما است، بازگشته� آرامش افزود:«هرچند
مهدی است». جرقه ی منتظر فقط جامعه
افزود:«مردم ل اشپی با گفتگو در کروبی
مبارزه �دهیم. م ادامه خود مبارزه به ما بدانند
برای ه بل است، جمهوری این علیه بر نه ما
آزادی آن در که است اساس قانون رعایت

است». شده تصریح راس دم و عقیده

سالروز در : اصالحات شجاع شیخ
تظاهرات جمهوری ریاست انتخابات

کرد خواهیم

http://tinyurl.com/2bg5nfo

مصاحبه�ای در کروبی مهدی : سبز تحول
دوشنبه روز که ل اشپی آلمان نامه هفته با
�شود، م منتشر اردیبهشت) ۶ آوریل/ ٢۶)
راهپیمائ برای مجوز صدور گفت:«تقاضای
بازگشته� آرامش افزود:«هرچند وی کرده�ایم».
جرقه ی منتظر فقط جامعه اما است،
ل اشپی با گفتگو در کروبی مهدی است».
ادامه خود مبارزه به ما بدانند افزود:«مردم
جمهوری این علیه بر نه ما مبارزه �دهیم. م
است اساس قانون رعایت برای ه بل است،
تصریح راس دم و عقیده آزادی آن در که

است شده

انتخابات سالروز در کروبی: مهدی
خواهیم تظاهرات جمهوری ریاست

نیز مجوز تقاضایصدور کرد/
نیوز) (سحام کرده�ایم

http://tinyurl.com/23ul7xy
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١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، باال ٣
بواسطه که است بوده معصومین و پیامبران
آیه ردیدند. می برخوردار آن از اله افاضه
احدا غیبه عل یظهر فال الغیب “عالم شریفه
مدعا. این بر گواهیست رسول” من ارتض من
صعب بیماری بر مبن قدرت اصحاب ادعای
اهمیت حائز جنبه این از کروبی آقای العالج
خالف بر که ست غیبی علم از ناش که است
اینبار انسان تجربه و عقل ، دین های آموزه
اعالم ازجمله کماالتشان ر دی کنار در آقایان
آراء شمارش از قبل انتخابات، نتایج دقیق

اند. گردیده غیب علم صاحب
خانواده ام گفته قبال که همانطور ‐٣
ثمر به برای را زیادی تالش که کروبی مهدی
دلیل به روزها این داده انجام انقالب رسیدن
فاقد مظلوم مردم از قاط و صریح حمایت
نفر ١۵ آن شاید نمیدانم است. امنیت حداقل
طور به سرایدار کردن مرعوب با که مسلح
کرده ورود منزل به ما غیاب در و غیرقانون
٢٢بهمن روز در که مسلح افراد یا و اند
ایشان صورت به مستقیما را وک مش گازی
ناکرده خدای که دادند صورت را کاری زدند،
هر به باشیم. شاهد باید را آن نتیجه آینده در
گری وحش از واهمه و ترس بدون تقدیر
برای اتفاق هر نم می تاکید مجددا مزدوران
ومت ح دهد، رخ فرزندانم و همسرم من،
بار از نمیتواند هرگز و است آن مستقیم مسئول

کند. خال شانه آن مسئولیت
خداجو کروبی طلبان، فرصت عجبا؛ ‐۴
ما همه آری اند. کرده توبه به دعوت را
اعمال به نسبت احدیت درگاه به توبه نیازمند
خطاکار انسان را خود ما هستیم. رفتارمان و
بوده اله عفو محتاج حال همه در که میدانیم
قدرت ابزارهای همه بر را خداوند دوست و
فعل به اونسبت درگاه به همواره و آرزومندیم
نیم. می استغفار کردیم، که هایی فعل ترک و
غیره و نصوح توبه از آقایان غرض ظاهراً اما

است! انتخابات از بعد حوادث به مربوط
قربانیان از احمد فرزند جانانه دفاع
زندگ تاریخ در زرین برگ اخیر جنایات
معامله خدا با که انسان اوست. خانواده و او
هرگونه پرداخت آماده مردمش برای و ند می
است. عالم کروبیان افتخار مایه ایست، هزینه
آخرت که مردی چنین داشتن به کروبی نسل
و نکرد آلوده قدرت ناچیز متاع به را خود

ند. می افتخار ند، نمی
شود، دیر آنکه از پیش امیدوارم پایان در

مقاالت و ها سخنران در گویان غیب نظام،
به ظلم خاطر به کروبی آقای توبه خواستار شان
دین این منظر از شدند. گذشته سال ی در نظام
جنایات قدرت،ارتکاب به آلودگان و فروشان
نظام به ظلم کهریزک دهنده تکان و هولناک
دنیا این همچون آمرین، و مرتکبین و نبوده
منزلت ارتقای و مقام و پست آخرت در البد
فراموش جنایات افشاگر و گرفت خواهند
دنیا این همچون مردم راستین مداف و نشدن
مجاز او به … و ترور افترا، توهین، هرگونه که
مستحق نیز دنیا آن در شده، داده تشخیص

بود! خواهد مجازات
و شرع تنها نه روزها این که افسوس
های آموزه ه بل شود م گرفته نادیده قانون
از آزادگ حداقل و انسانیت ، اخالق ابتدائ
ل ب شرع و اخالق دروغین مدعیان سوی
با ارتباط در است. شده سپرده فراموش به
شوم: یادآور را نکات میدانم الزم فوق موضوع
ایران شجاع و فهیم مردم اطالع به ‐١
آقای حال جویای رر م های تماس در که
سالمت وضعیت که برسانم شدند کروبی
توجه با و است عال بسیار بحمدالله ایشان
اب چ همواره پزش حوزه در تجاربم به
به مند عالقه ان پزش توسط روتین های
قادر خداوند سپاس یرد. می انجام ایشان
مطلوبست بسیار ایشان فیزی شرایط که را
، مل اعتماد حزب و دفتر بستن علیرغم و
های فعالیت به السابق کماف کروبی آقای
میدهند. ادامه خود سیاس و مذهبی،اجتماع
، تحمیل جنگ شهدای های خانواده با دیدار
از بازدید و اخیر جنایات شهدای خانواده
فعالیت از بخش آنان، خانواده و زندانیان
بدانند بزرگ مردم است. ایشان روزمره های
همچون و نیست ما مرام در کتمان و دروغ
واقع محرمان شما با صریح و صادقانه گذشته
ویم. می سخن ها زمینه ی همه در کشور این
لحظه از انسان که باوریم این بر ما ‐٢
الغیب مفات عنده نیست”و خبر با خود ر دی
ما و البحر و البر ف ما یعلم و هو اال یعلمها ال
ظلمات ف حبه وال یعلمها اال ورقه من تسقط
اختیار ید در ما همه ممات و حیات االرض”
ر دی لحظه از س هیچ و است متعال قادر
الله” اال الغیب یعلم ال “قل ندارد. خبر خود
دو بر غیب علم مسلمین اعتقادات بنابر .
ذات در که علت بدون غیب علم است: نوع
آنکه ر دی و است مخصوصخداوند و الوجود
مختص که اله فیض بر متوقف غیب علم

http://tinyurl.com/22lcu5o

شایعه که کسان به خطاب کروبی حسین
اند، کرده منتشر را کروبی مهدی شیخ بیماری
سر به کامل سالمت در کروبی آقای گفت:

. برد م
ی با وگو گفت در کروبی مهدی فرزند

گفت خبر این اعالم با اپوزیسیون، سایت
کرده منتشر را پدرش بیماری خبر که کسان

اند. انداخته را به روان جنگ ، اند
کسان وقت افزود: کروبی حسین
مجلس نماینده عنوان به رسایی آقایان همچون
دامن روان جنگ این به نیز هرندی صفار و
در ای توطئه رسد م نظر به آنگاه زنند، م

باشد. کار
رسد م خبرهایی اخیرا کرد: ادعا وی
ایران وارد را داروهایی روسیه از اینکه بر مبن
طریق از سرطان و هپاتیت بیماری که اند کرده
شود، م منتقل افراد به ها دارو آن خوراندن
را کروبی آقای بیماری خبر که کسان لذا
و ساخته وارد را داروها این یا اند کرده منتشر
آینده در دارند قصد یا اند خورانده آقا حاج به
این با هم حاال و دهند انجام را کاری چنین
جامعه فضای زدن مح قصد خبری دورخیز

دارند. را

از ترس کروبی:بدون فاطمه
برای اتفاقی مزدوران؛هر وحشیگری

رخ فرزندانم و همسرم من،
آن مستقیم مسئول دهد،حکومت

است
http://tinyurl.com/2elgo9a

بیانیه در کروبی مهدی همسر کروبی فاطمه
قدرت اصحاب و پراکنان شایع به خطاب ای
خبرنگار گزارش داد.به پاس آنان توهمات به
است: شرح بدین بیانیه این متن نیوز سحام

الرحیم الرحمن الله بسم
ایران بزرگ ملت

گذشته روز چند میدانید که همانطور
و تن روئین الحال معلوم های روزنامه برخ
انتشار به قدرت مراکز به وابسته های سایت
العالج صعب بیماری بر مبن کذبی خبر
ایشان، جسمان شدید وخامت کروبی، آقای
خانواده رجوع و خبر انتشار از خانواده امتناع
ورزیدند. مبادرت … و اتریش ان پزش به
پیاده بعنوان نیز قدرت و مشاغل کسب طالبان
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۴ ١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، باال
من، برای کروبی:هراتفاقی فاطمه

حکومت دهد، رخ فرزندانم و همسرم
است آن مستقیم مسئول

http://tinyurl.com/24mjfyy

در کروبی مهدی همسر کروبی، فاطمه
ایران، بزرگ ملت به خطاب ای بیانیه
تالشزیادی که کروبی مهدی گفت:”خانواده
این داده انجام انقالب رسیدن ثمر به برای را
مردم از قاط و صریح حمایت دلیل به روزها
گفت: وی است. امنیت حداقل فاقد مظلوم
رخ فرزندانم و همسرم من، برای اتفاق هر
هرگز و است آن مستقیم مسئول ومت ح دهد،
کند.وی خال شانه آن مسئولیت بار از نمیتواند
پیش امیدوارم کرده اعالم بیانیه این پایان در
توفیق متعال و قادر خداوند شود، دیر آنکه از
به را اله ریسمان به زدن چنگ و بازگشت

فرماید. عنایت قدرت اصحاب بویژه همه

این متن نیوز سحام خبرنگار گزارش .به
است: شرح بدین بیانیه

الرحیم الرحمن الله بسم

ایران بزرگ ملت

گذشته روز چند دانید م که همانطور
و تن روئین الحال معلوم های روزنامه برخ
انتشار به قدرت مراکز به وابسته های سایت
العالج صعب بیماری بر مبن کذبی خبر
ایشان، جسمان شدید وخامت کروبی، آقای
خانواده رجوع و خبر انتشار از خانواده امتناع
ورزیدند. مبادرت … و اتریش ان پزش به
پیاده بعنوان نیز قدرت و مشاغل کسب طالبان
مقاالت و ها سخنران در گویان غیب نظام،
به ظلم خاطر به کروبی آقای توبه خواستار شان
دین این منظر از شدند. گذشته سال ی در نظام
جنایات قدرت،ارتکاب به آلودگان و فروشان
نظام به ظلم کهریزک دهنده تکان و هولناک
دنیا این همچون آمرین، و مرتکبین و نبوده
منزلت ارتقای و مقام و پست آخرت در البد
فراموش جنایات افشاگر و گرفت خواهند
دنیا این همچون مردم راستین مداف و نشدن
مجاز او به … و ترور افترا، توهین، هرگونه که
مستحق نیز دنیا آن در شده، داده تشخیص

اردیبهشت، سوم در پیش سال سی
خون و خاک به را سنندج خمینی

کشید

http://tinyurl.com/2362fpb

فرمان صدور با روزی چنین در پیش سال س
روز شبانه ٢۴ مدت به سنندج ، خمین جهاد
گرفت قرار مستقیم آتش زیر آسمان و زمین از
نتیجه در ناه بی کودک و زن شهروند صدها و

شدند. کشته آن

خرداد استقبال به اکبر اله غریو با
/ سبز تحول / رویم می سرنوشت

پـــوستر

http://tinyurl.com/2964cr4

فریادهای : سبز ستاد گروه – سبز تحول
از پس های شب در ایران مظلوم ملت نجیبانه
جنبش همدل و اتحاد مانور بزرگترین کودتا
خدا “خدا های فریاد . هست و بوده سبز
بود بطالن خط زمین ایران مومن مردم ”
و زور و زر ومت ح گرایی اسالم ادعای بر
” است بزرگترین خدا ” فریاد هر با . تزویر
را خود حقارت و کوچ قدرت های کاخ
از پر های شب . کرد م باور وجود تمام با
اکبر الله با خرداد . اند راه در خرداد خاطره
،١٣۴٢ خرداد پانزده ، دارد دیرینه پیوندی
و ١٣٧۶ خرداد دوم ،١٣۶٠ خرداد سوم
هستند روزهایی ١٣٨٨ خرداد دوم و بیست
بست نخواهند رخت هرگز خرداد دامان از که

.
ر دی بار ایران شریف مردم اکبر الله غریو
خواهد آغاز حادثه از پر خرداد فرارسیدن با
خرداد دوم از زمین ایران هوشیار مردم . شد
– خرداد دوم بزرگ حماسه رد سال – ٨٩
غلطیدن خون به رد سال – خرداد ام ٣٠ تا
راس شب هر ، سیاه) (جمعه ایران ملت ندای
به صدا ی و دل ی شب) ده ) ٢٢ ساعت
خورده را خود فان قدرت فریب آنانکه همه
بزرگترین خدا ” که کرد خواهد آوری یاد اند

.. ” حقیم ما و است حق با خدا و است
اکبر// الله
اکبر// الله
اکبر الله

چنگ و بازگشت توفیق متعال و قادر خداوند
اصحاب بویژه همه به را اله ریسمان به زدن

فرماید. عنایت قدرت
کروبی فاطمه

انتخابات سالروز در : کروبی مهدی
خواهیم تظاهرات جمهوری ریاست

کرد

http://tinyurl.com/2dc26ys

نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
۶ آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان
گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت)
وی کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز صدور
اما است، بازگشته� آرامش افزود:«هرچند
مهدی است». جرقه ی منتظر فقط جامعه
افزود:«مردم ل اشپی با گفتگو در کروبی
مبارزه �دهیم. م ادامه خود مبارزه به ما بدانند
برای ه بل است، جمهوری این علیه بر نه ما
آزادی آن در که است اساس قانون رعایت

است شده تصریح راس دم و عقیده

حدود مجموعا موسوی و کروبی اگر
٣٠ داشتند،امروز رای میلیون ٣٠

دارند همراه میلیون

http://tinyurl.com/24jyogu

تر سریع هرچه باید که است ای خامنه این
میزان از شاید تا بیفتد ایران ملت پای به

شود. کم مجازاتش
جمهوری اتمام کرد ای خامنه که کاری

بود. اسالم پسوند با
است شده تمام رسما اسالم جمهوری

است. مانده شود تمام هم اسما اینکه ول
ای گفته به نظام ومت ح ی امروز
ر دی صباح چند که است حاکم کشور در نرم
و میرود بین از رهبرانش ترور یا دستگیری با

افتاد. خواهد مردم دست در ت ممل
و شجاعت پاس به موسوی و کروبی
میلیون ٣٠ امروز ظالم جلوی ایستادگیشان
هر که دارند رسان همراه،سرباز،پشتیبان،یاری
حرکت سرفرازانه ایران برای حاضرند لحظه
برای تالش حال در روز هر و همیشه و کنند

هستند. ظالم و ظلم نابودی و ست ش

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، باال ۵
جدی صورت به مقوله این به هیچ�گاه استبداد
نقض موارد این گزارش�های اما ندارد، نگاه
دولت�های�شان و دنیا مردم اطالع بشر، حقوق
بیش�تر کشور این بر روز به روز را فشارها
آن تاثیر اولین که فشارهای است. کرده
بشر حقوق ناقض جمهوری کشیدن پس پا
بشر حقوق شورای در عضویت از اسالم
توهین شدنش نامزد حتا که است ملل سازمان

دنیا. مردم و بشر حقوق به بود
نی فال به �توان م را عقب�نشین این

این تمام که بود امیدوار �توان م گرفت،
داشت. خواهد نتیجه تالش�ها این و زحمات
مساله این ایران بشر حقوق فعالین برای
کننده امیدوار و روحیه�بخش بسیار �تواند م
راه ادامه�ی در یمن، خوش اتفاق این باشد،
بشر حقوق فعاالن خیل که است افتخاری پر
شبانه�روز آن بابت دنیا از نقطه�یی هر در ایران

تالش�اند. در
بشر حقوق فعالین همه�ی به را اتفاق این

�گویم. م تبری ایران

مناسبت به شیراز سبزهای برنامه
کارگر روز

http://tinyurl.com/24b34jl

پیوند روز کارگر، جهان روز اردیبهشت ١١
به هم با همه کارگری… جنبش با سبز جنبش
این که کشورمان زحمتکش کارگران همراه
ول کنند م کار سخت و مشقت در روزها
شده مشخص های ان م در گیرند نم مزدی
م پشتیبان کارگر حقوق از و آییم م گردهم

کنیم.
تمام از سبز، جنبش حامیان از گروه
نقاط تمام در تا اند کرده دعوت شهروندان
یافته حضور ظهر از بعد ۴ ساعت راس کشور،
خود جامعه کارگران از خود، سبز حضورِ با و

کنند. دفاع
روز پیشنهادیِ شعارهای فراخوان این
عدالت آزادی کرده: اعالم چنین را کارگر
عدالت آزادی استقالل ملت؛ شعار است این
میر حسین ویا الذله من هیهات ؛ اجتماع

. حسین
خانه سرد :بلوار شیراز کارگر خانه : ان م

اماکن اتحادیه جنب شیرازی فرصت ه فل
عدم و انتظام نیروی درگیری صورت در
استانداریها سمت به مراسم، برگزاری ان ام

پای که نامزدی اسالمی؛ جمهوری
سمیع (مجتبی نرسید عقد سفره�ی

نژاد)

http://tinyurl.com/253oa3h

راض و امیدبخش بسیار اما بود، کوتاه خبر
عنوان به ایران اسالم جمهوری کننده؛
دنیا بشر حقوق ناقض اول کشور ده از ی
بشر حقوق شورای در عضویت «درخواست
که است روشن گرفت». پس را ملل سازمان
فشار نیاوردن، رای ترس سر از گرفتن پس این
حقوق مدافعان و گروه�ها و غربی کشورهای

است. بوده بین�المل و ایران بشر
در که �داند م نی اسالم جمهوری
کرده عمل بد چه�قدر بشر حقوق حوزه�ی
که دروغ�هایی تمام علیرغم �داند م نی و
عموم افکار و جهان کشورهای �گوید، م
این شاید هستند. گاه آ او سیاه عمل�کرد از
اخیر سال�های ط در که است بار اولین
از اسالم جمهوری روشن و وضوح به
نوید مساله این �کشد. م پس پا مساله�ی
بشر حقوق نقض �توان م که �دهد م را آن
و کرد «هزینه�مند» اسالم جمهوری برای را
فعالیت�های نتیجه��ی که داشت امید �توان م
به «وادار» را اسالم جمهوری بشری، حقوق

�کند. م دل�خواه واکنش�هایی
اسالم جمهوری حقوق�بشر حوزه�ی در
قدمت به تاریخ و گسترده بسیار جغرافیای
دارد. سیاه�کاری و بدکرداری از عمرش
جغرافیایی حوزه، این در اسالم جمهوری
در دارد. شده اعدام تاریخ و شده تیرباران
نقض موارد بیش�ترین شاهد گذشته ماه ده طول
بازداشت هزاران بودیم؛ ایران در بشر حقوق
بدترین به زندان�ها در که زندان هزاران و
که زندان ده�ها شدند، نجه ش ن مم ل ش
به اعتراف به مجبور نجه�ها ش همین اثر بر
دست به که نازنین جوان ده�ها شدند، ناکرده�ها
شدند، کشته بسیج و سپاه سرکوب�گر نیروهای
از را آرامش روی و شد دزدیده که رای�هایی
که دولت رئیس� ربود، مردمان�اش و کشور این
است، ایران میلیون�ها به توهین روزانه�اش کار
و سیاس فعالین خانواده�های گروگان�گیری

و… زندان�ها در تجاوز ، مدن
اسالم جمهوری این�ها تمام مقابل در
در بیش�تر چه هر شدن رسوا جز هزینه�یی هیچ
و تاتوری دی نداشت. ایران از خارج و داخل

بود! خواهد مجازات
و شرع تنها نه روزها این که افسوس
های آموزه ه بل شود م گرفته نادیده قانون
از آزادگ حداقل و انسانیت ، اخالق ابتدائ
ل ب شرع و اخالق دروغین مدعیان سوی
با ارتباط در است. شده سپرده فراموش به
شوم: یادآور را نکات میدانم الزم فوق موضوع
ایران شجاع و فهیم مردم اطالع به ‐١
آقای حال جویای رر م های تماس در که
سالمت وضعیت که برسانم شدند کروبی
توجه با و است عال بسیار بحمدالله ایشان
اب چ همواره پزش حوزه در تجاربم به
به مند عالقه ان پزش توسط روتین های
قادر خداوند سپاس یرد. می انجام ایشان
مطلوبست بسیار ایشان فیزی شرایط که را
، مل اعتماد حزب و دفتر بستن علیرغم و
های فعالیت به السابق کماف کروبی آقای
میدهند. ادامه خود سیاس و مذهبی،اجتماع
، تحمیل جنگ شهدای های خانواده با دیدار
از بازدید و اخیر جنایات شهدای خانواده
فعالیت از بخش آنان، خانواده و زندانیان
بدانند بزرگ مردم است. ایشان روزمره های
همچون و نیست ما مرام در کتمان و دروغ
واقع محرمان شما با صریح و صادقانه گذشته
ویم. می سخن ها زمینه ی همه در کشور این

انتخابات سالروز در کروبی: مهدی
خواهیم تظاهرات جمهوری ریاست

کرد

http://tinyurl.com/23d4tqj

نامه هفته با مصاحبه�ای در کروبی مهدی
۶ آوریل/ ٢۶) دوشنبه روز که ل اشپی آلمان
گفت:«تقاضای �شود، م منتشر اردیبهشت)

کرده�ایم». راهپیمائ برای مجوز صدور
است، بازگشته� آرامش افزود:«هرچند وی

است». جرقه ی منتظر فقط جامعه اما
ل اشپی با گفتگو در کروبی مهدی
ادامه خود مبارزه به ما بدانند افزود:«مردم
جمهوری این علیه بر نه ما مبارزه �دهیم. م
است اساس قانون رعایت برای ه بل است،
تصریح راس دم و عقیده آزادی آن در که

است. شده

balatarin.com



۶ ١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، باال
اینبار انسان تجربه و عقل ، دین های آموزه
اعالم ازجمله کماالتشان ر دی کنار در آقایان
آراء شمارش از قبل انتخابات، نتایج دقیق

اند. گردیده غیب علم صاحب
خانواده ام گفته قبال که همانطور ‐٣
ثمر به برای را زیادی تالش که کروبی مهدی
دلیل به روزها این داده انجام انقالب رسیدن
فاقد مظلوم مردم از قاط و صریح حمایت
نفر ١۵ آن شاید نمیدانم است. امنیت حداقل
طور به سرایدار کردن مرعوب با که مسلح
کرده ورود منزل به ما غیاب در و غیرقانون
٢٢بهمن روز در که مسلح افراد یا و اند
ایشان صورت به مستقیما را وک مش گازی
ناکرده خدای که دادند صورت را کاری زدند،
هر به باشیم. شاهد باید را آن نتیجه آینده در
گری وحش از واهمه و ترس بدون تقدیر
برای اتفاق هر نم می تاکید مجددا مزدوران
ومت ح دهد، رخ فرزندانم و همسرم من،
بار از نمیتواند هرگز و است آن مستقیم مسئول

کند. خال شانه آن مسئولیت
خداجو کروبی طلبان، فرصت عجبا؛ ‐۴
ما همه آری اند. کرده توبه به دعوت را
اعمال به نسبت احدیت درگاه به توبه نیازمند
خطاکار انسان را خود ما هستیم. رفتارمان و
بوده اله عفو محتاج حال همه در که میدانیم
قدرت ابزارهای همه بر را خداوند دوست و
فعل به اونسبت درگاه به همواره و آرزومندیم
نیم. می استغفار کردیم، که هایی فعل ترک و
غیره و نصوح توبه از آقایان غرض ظاهراً اما

است! انتخابات از بعد حوادث به مربوط
قربانیان از احمد فرزند جانانه دفاع
زندگ تاریخ در زرین برگ اخیر جنایات
معامله خدا با که انسان اوست. خانواده و او
هرگونه پرداخت آماده مردمش برای و ند می
است. عالم کروبیان افتخار مایه ایست، هزینه
آخرت که مردی چنین داشتن به کروبی نسل
و نکرد آلوده قدرت ناچیز متاع به را خود

ند. می افتخار ند، نمی
شود، دیر آنکه از پیش امیدوارم پایان در
چنگ و بازگشت توفیق متعال و قادر خداوند
اصحاب بویژه همه به را اله ریسمان به زدن

فرماید. عنایت قدرت
کروبی فاطمه
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مداف و نشدن فراموش جنایات افشاگر و
هرگونه که دنیا این همچون مردم راستین
تشخیص مجاز او به … و ترور افترا، توهین،
مجازات مستحق نیز دنیا آن در شده، داده

بود! خواهد
و شرع تنها نه روزها این که افسوس
های آموزه ه بل شود م گرفته نادیده قانون
از آزادگ حداقل و انسانیت ، اخالق ابتدائ
ل ب شرع و اخالق دروغین مدعیان سوی
با ارتباط در است. شده سپرده فراموش به
شوم: یادآور را نکات میدانم الزم فوق موضوع
ایران شجاع و فهیم مردم اطالع به ‐١
آقای حال جویای رر م های تماس در که
سالمت وضعیت که برسانم شدند کروبی
توجه با و است عال بسیار بحمدالله ایشان
اب چ همواره پزش حوزه در تجاربم به
به مند عالقه ان پزش توسط روتین های
قادر خداوند سپاس یرد. می انجام ایشان
مطلوبست بسیار ایشان فیزی شرایط که را
، مل اعتماد حزب و دفتر بستن علیرغم و
های فعالیت به السابق کماف کروبی آقای
میدهند. ادامه خود سیاس و مذهبی،اجتماع
، تحمیل جنگ شهدای های خانواده با دیدار
از بازدید و اخیر جنایات شهدای خانواده
فعالیت از بخش آنان، خانواده و زندانیان
بدانند بزرگ مردم است. ایشان روزمره های
همچون و نیست ما مرام در کتمان و دروغ
واقع محرمان شما با صریح و صادقانه گذشته
ویم. می سخن ها زمینه ی همه در کشور این
لحظه از انسان که باوریم این بر ما ‐٢
الغیب مفات عنده نیست”و خبر با خود ر دی
ما و البحر و البر ف ما یعلم و هو اال یعلمها ال
ظلمات ف حبه وال یعلمها اال ورقه من تسقط
اختیار ید در ما همه ممات و حیات االرض”
ر دی لحظه از س هیچ و است متعال قادر
الله” اال الغیب یعلم ال “قل ندارد. خبر خود
دو بر غیب علم مسلمین اعتقادات بنابر .
ذات در که علت بدون غیب علم است: نوع
آنکه ر دی و است مخصوصخداوند و الوجود
مختص که اله فیض بر متوقف غیب علم
بواسطه که است بوده معصومین و پیامبران
آیه ردیدند. می برخوردار آن از اله افاضه
احدا غیبه عل یظهر فال الغیب “عالم شریفه
مدعا. این بر گواهیست رسول” من ارتض من
صعب بیماری بر مبن قدرت اصحاب ادعای
اهمیت حائز جنبه این از کروبی آقای العالج
خالف بر که ست غیبی علم از ناش که است

نمود. خواهیم حرکت استان مراکز در

خرداد ٢٢ بزرگ شیخ دستور به
خواهیم خیابانها به دوباره

است. زنده امد…جنبشسبز

http://tinyurl.com/23fqeem

تظاهرات انتخابات سالروز کروبی:در مهدی
کرد. خواهیم

شیخ دستور است.به زنده سبز جنبش
سالروز خرداد ٢٢ روز در دوباره بزرگ
خواهیم ایران خیابانهای به ٨٨ ننگین کودتای
شهرهای خیابانهای کل ما قرار نیز بار امد.این
قدمهایمان با را خرداد بود.٢٢ خواهد ایران
رسان کرد.(اطالع خواهیم سبز خیابانها در

ماست) ی همه ی وظیفه

مسئول حکومت کروبی: فاطمه
ام خانواده برای اتفاق هر مستقیم

است
http://tinyurl.com/28kzlbg

بیانیه در کروبی مهدی همسر کروبی فاطمه
قدرت اصحاب و پراکنان شایع به خطاب ای

داد. پاس آنان توهمات به
بدین بیانیه این متن نیوز سحام گزارش به

است: شرح
الرحیم الرحمن الله بسم

ایران بزرگ ملت
گذشته روز چند میدانید که همانطور
و تن روئین الحال معلوم های روزنامه برخ
انتشار به قدرت مراکز به وابسته های سایت
العالج صعب بیماری بر مبن کذبی خبر
ایشان، جسمان شدید وخامت کروبی، آقای
خانواده رجوع و خبر انتشار از خانواده امتناع
ورزیدند. مبادرت … و اتریش ان پزش به
پیاده بعنوان نیز قدرت و مشاغل کسب طالبان
مقاالت و ها سخنران در گویان غیب نظام،
ظلم خاطر به کروبی آقای توبه خواستار شان

شدند. گذشته سال ی در نظام به
به آلودگان و فروشان دین این منظر از
تکان و هولناک جنایات قدرت،ارتکاب
مرتکبین و نبوده نظام به ظلم کهریزک دهنده
آخرت در البد دنیا این همچون آمرین، و
گرفت خواهند منزلت ارتقای و مقام و پست

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ۵ ، باال ٧
که خود نامه در کروبی خانم سحام�نیوز،
روزنامه�های شده، نوشته ایران مردم به خطاب
به وابسته سایت�های و روئین�تن «معلوم�الحال
بیماری شایعه انتشار عامل را قدرت» مراکز

است. کرده معرف همسرش

جسم سالمت از نامه�ای، در کروبی فاطمه
هر که کرد اعالم و داد خبر کروبی مهدی
رخ فرزندانش و همسرش وی، برای اتفاق
ومت ح با مستقیم طور به آن مسئولیت دهد،

است.
وب�سایت شنبه امروز گزارش به

کمال در کروبی کروبی: فاطمه
جان مسئول حکومت و است سالمت

است کروبی مهدی

http://tinyurl.com/2db6x5r

ی ر
دوستتون آرزوهاتون. تمام میپیونده.آرزومند
توضیح و تیتر بابت ببخشید تبیان. .مستر دارم

!

باشین همتون میخواست دلم چقدر نمیدونین
راست باشین. شری من شادی توی و
براش باالترینیه. هم(همسرم) من ساناز
ما به فردا از .اونم فرستادم:دی نامه دعوت

شب امشب باالترین های بچه
منه! عروسی

http://tinyurl.com/2dktvs5
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است. کاربران رأی اساس بر و عمومی مشارکت وب�گاه یک باالترین
لینک�های جداکردن و کردن پیدا عرضه، هدف با که وب�سایت این

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

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

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

است. منابع، ذکر با برگزیده،

balatarin.com


