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در حضور برای مردم از موسوی و کروبی مشترک دعوت

راهپیمایی٢٢خرداد

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

.٢ صفحه شاید— میدیدیم

پیامبر مانور در زاده تقی پاسدار سردار شدن کشته

اعظم

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

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

کروبیوموسویودعوتمشترک دیدار
راهپیمایی٢٢خرداد در برایحضور مردم از
این در رفت. کروبی مهدی دیدار به موسوی میرحسین ١٣٨٩ ۶اردیبهشت مورخ امروز صبح
کشور، خارج و داخل سیاست همچون مسائل انجامید طول به ساعت ی که نوروزی دیدار
به گرفت. قرار شنود و گفت مورد ت ممل اخیر رخدادهای و حوادث و سیاس زندانیان وضعیت

.٢ صفحه کروبی— مهدی نیوز، سحام خبرنگار گزارش

صـــفحه ٩

باالتــرین جامعه خودگــرد روزنامه

وباالما مزباال یرو
١٣٨٩ اردیبهشت ٨ باال



٢ ١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، تباال یا
از موسوی و کروبی مشترک دعوت

در حضور برای مردم
(فیلم+تصویر) راهپیمایی٢٢خرداد

http://tinyurl.com/232z8m9

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

گرفت. قرار شنود و گفت

برای موسوی و کروبی درخواست
“پشه به راهپیمایی/اینکه برگزاری

تشبیه مخالفان” “جالد یا و ” ماالریا
است؟! عزت کنند خطابتان و

http://tinyurl.com/287afj3

های سیاست از انتقاد با موسوی حسین میر
های سیاست اغلب گفت: کشور در موجود
متاسفانه و است جهت” هر به “باری ما
شن و زار ماسه همچون ما ساختارهای
ماند.اینان نم پایدار آن در آب که زاریست
در صرفا نند. نمی درک را ما صحبت اصل
کلمات دنبال به ما های سخنران و ها بیانیه
ایدئولوژی سیستم مفهوم.متاسفانه نه هستند

که را ای شایعه و توهم است. همین ایرادش
نند می بازگو آنچنان اند پرداخته و ساخته خود
ساخته که چیزی و میشود باورشان خودآنان که
اینچنین و یرد می را خودشان دامن ، اند
شنوند//کروبی نم را واقعیت که میشود
وزیر نخست شما گفت: موسوی به خطاب
داشتند تاکید امام که است یادتان بودید. امام
آبروی و عزت باید ر دی کشورهای به سفر در
عزتمان اکنون هم آیا شود. حفظ ت ممل
ما سفرهای ویند می اینکه است؟ شده حفظ
چند و زیمباوه است؟ همین است عظمت
اینکه است؟ عزت سطوح همین در کشوری
تشبیه مخالفان” “جالد یا و ” ماالریا “پشه به
مانند حتماً است؟ عزت کنند خطابتان و
به آن از توهین همه آن با کلمبیا اه دانش

خودشان با چه آقایان میبرند! نام الفتوح فت
در نند؟ می هم فکری اصال آیا نند؟ می فکر
، اسالم شورای مجلس بر من ریاست زمان
شاید میدیدیم اگر کشور ی به سفر هنگام
آن به سفر شود نم رعایت شئون از بعض
ملت این شاَن مبادا تا ردیم می لغو را کشور
پائین ما رد عمل دلیل به عظمت با و متمدن
را سیاست ی و حرف ی امروز بیاید.
ری! دی چیز فردا و یرند می پی و ویند می

کنند؟ سب را کشور اینقدر مجبورند آیا

مردم مشترک مهندسبطور و شیخ
دعوت خرداد ٢٢ تظاهرات به را

سبز تحول / فیلم + کردند

http://tinyurl.com/246mokz

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

از موسوی و کروبی مشترک دعوت
در حضور برای مردم

راهپیمایی٢٢خرداد+فیلم

http://tinyurl.com/2cpkp48

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

نمایند… ارسال کشور

دعوت و موسوی و کروبی دیدار
در حضور برای مردم از مشترک

راهپیمایی٢٢خرداد

http://tinyurl.com/2e94ocv

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

گرفت. قرار شنود و گفت
مهدی نیوز، سحام خبرنگار گزارش به
میرحسین به گویی آمد خوش ضمن کروبی
آزادی و عزت سال امسال کرد آرزو موسوی
تا خواست خدا از و باشد ایران مردم برای
فراهم را سیاس زندانیان زودتر هرچه آزادی

کند.
و کروبی مهدی دیدار این پایان در
راهپیمایی برگزاری به نسبت موسوی میرحسین
٢٧ اصل اساس بر ٢٢خرداد روز در مردم
٣٢ و ٣١ ، ٣٠ ماده طبق و اساس قانون
کردند تاکید احزاب، قانون اجرایی نامه آئین
اصالح احزاب و ها ل تش ها، گروه همه از و
همین در را خواستشان در تا خواستند طلب

نمایند. ارسال کشور وزارت به زمینه

از موسوی و کروبی مشترک دعوت
در حضور برای مردم
راهپیمایی٢٢خرداد

http://tinyurl.com/28ua3et

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

balatarin.com



١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال ٣
بهتر راستای در را روشن انداز چشم من
زیرا نمیبینم. کشور اقتصادی مسائل شدن
رفته بین از اند.ابزارها شده خراب ها بستر
برچیده میان از دهنده بیم های دستگاه است.
ر دی جامعه در کارشناسان برای و اند. شده
نون هم اگر حت نیستند. قائل اه جای
بیاورد ربان بر صحبت رایان اصول از شخص

کنند. م خطاب منافق را وی
تایید ضمن سخنان در نیز کروبی مهدی
متاسفانه افزود: موسوی، میرحسین سخنان
با آورند م مردم سر بر افراد این که اعمال
میشود باعث رفتارها این و است اسالم نام
حاضر حال در میشود. وارد ضربه اسالم به
طوری به است وحشتناک بسیار جامعه شرایط
و تهمت هر ویند، می میخواهند هرچه که
نسبت افراد به میخواهند که که ناروایی
منتشر نند می تصور که آماری هر میدهند،
آنان که است دلیل این به اینها همه و نند می
جایی به مقابلشان طرف صدای نند می فکر
که هستند مردم این که نمیدانند اما نمیرسد؛
م را سیاس و اقتصادی شرایط و میشنوند
انتظارشان در سیاه انداز چشم چه که بینند
چه عسلویه ماجرای همین در مثال میباشد.
عدم دلیل به کارگران و کارکنان از تعداد
سیاست نمودن پیاده و صحیح گیری تصمیم
اساس بر شدند؟ کار بی کار از نادرست، های
گذشته سال چهار ط باید چرا رسم آمار
۶٠هزارنفر از عسلویه در شاغالن تعداد
بدلیل باید چرا یابد؟ کاهش ٨هزارنفر به
دالر ٣٠میلیارد ساالنه صحیح، مدیریت عدم
از گاز برداشت محل از میتواند که را درآمدی
داد؟ دست از باید را شود کشور عاید عسلویه
وضعیت دلیل کاریچیست؟ بی همه این دلیل
آقایان چیست؟ کارگران اقتصادی و کاری بد
سخن ی که بدانند نمیخواهند یا و نمیدانند
حد چه تا میتواند الملل بین مجام در آنان
به بزند. لطمه کشور ی اقتصاد و مردم به
و چین از های شرکت با رفتند تحریم خاطر
هم آخرش و اند بسته قرارداد ونزوئال و مالزی

! نظام نیروهای به اند داده را طرح
دوگانه رد عمل از انتقاد در کروبی مهدی
گفت: اخیر وقایع خصوص در ومت ح
فجایع و کهریزک وقایع از من که هنگام
کردم، یری پی و گفتم سخن آن در داده روی
خدشه برای را دروغ و ترعیب و تهدید هزاران
نسبت بنده به من مستند ادعای کردن دار
آوردن فشار خصوص در کاری هیچ از دادند.

همین ایرادش ایدئولوژی سیستم متاسفانه
و ساخته خود که را ای شایعه و توهم است.
خودآنان که نند می بازگو آنچنان اند پرداخته
، اند ساخته که چیزی و میشود باورشان
که میشود اینچنین و یرد می را خودشان دامن

شنوند. نم را واقعیت
سیاست از انتقاد ضمن موسوی مهندس
اقتصادی،مسائل وضعیت کشور؛ خارج
کشور الت مش جمله از را فساد و داخل
مردم داریم باور ما گفت: وی برشمرد.
فکر ومت ح دارند. جمع ی حافظه ما
آنان رفتارهای و اعمال،کارها مردم ند می
مثال نیست. اینچنین اما نند، می فراموش را
هفته چند که اقتصادی فساد مسئله همان در
چند آمد!؟ پیش سیری چه شد مطرح پیش
بردند را نفر ی اسم و دستگیر پا خرده نفر
ماند. وت مس چیز همه باره ی به سپس و
منتشر که فیلم آن و اه دانش کوی مسئله یا
زمان مرور با مردم نند می فکر متاسفانه شد.
کارها این افزود: موسوی میرود. یادشان
لقب مردم گروه به روز هر غیراسالمیست.
اینکه جرم به میدهند غیره و کافر و مرتد
زبان بر آقایان نظر و دیدگاه خالف بر کالم
ونه چ اینان نمیدانم راست به اند. رانده
وضعیت بدهند. را خداوند پاس میخواهند
پرداخت در تعویق و آنان اخراج و کارگران
و گذاری سرمایه نرخ آمدن پائین آنان، حقوق
اقتصادی سیستم ضعف نقاط از همه غیره…
و ها قول این مردم است. کشور مدیریت و
موسوی میرحسین رود. نم یادشان را وقایع
همان در افزود: باب این در ای خاطره باذکر
که شخص آن و رفتند مردم انقالب اوایل
را مردم به شلی دستور رضاشاه زمان در
سن در را بود داده گوهرشاد مسجد واقعه در
ویم ب خواهم م کردند. دستگیر سال ٩٠
ساله ی این در که را رفتارهایی و اعمال مردم

برد. نخواند یاد از افتاده اتفاق آنان بر
مدیریت وضعیت از انتقاد با موسوی
در گفت: آن در موجود های ضعف و کشور
به سابق دولت مقامات و مدیران کشورها همه
موجود های دولت به مشورت شورای عنوان
آقای مثال طور به ایران در اما نند. می کم
در جمهوری ریاست سابقه ٨سال با خاتم
در نون هم سران، ر دی و جنابعال و کشور
خبره کارشناسان تمام هستند. وضعیت چه
به صرفا شدند، رانده ها سازمان از باسابقه و
افزود: موسوی ! سیاس و خط مسائل دلیل

با چه آقایان میبرند! نام الفتوح فت عنوان
که خواهند م ما از نند؟ می فکر خودشان
همه آن آیا اما است خوب توبه البته کنیم توبه
مردم حقوق به تجاوز نجه، ش کشتار،دروغ،
خواهد؟ نم توبه المال بیت میل و حیف
رفتارهای چنین که کنند توبه باید آنهایی
اند. داده انجام ایران مردم حق در را ناروایی

از موسوی و کروبی مشترک دعوت
در حضور برای مردم
راهپیمایی٢٢خرداد

http://tinyurl.com/2cgpwav

به نسبت موسوی میرحسین و کروبی مهدی
بر ٢٢خرداد روز در مردم راهپیمایی برگزاری
٣٠ ماده طبق و اساس قانون ٢٧ اصل اساس
احزاب، قانون اجرایی نامه آئین ٣٢ و ٣١ ،
و ها ل تش ها، گروه همه از و کردند تاکید
خواستشان در تا طلبخواستند احزاباصالح
ارسال کشور وزارت به زمینه همین در را
١٣٨٩ ۶اردیبهشت دیروزمورخ نمایند.صبح
کروبی مهدی دیدار به موسوی میرحسین
به ساعت ی که نوروزی دیدار این در رفت.
داخل سیاست همچون مسائل انجامید طول
سیاس زندانیان وضعیت کشور، خارج و
مورد ت ممل اخیر رخدادهای و حوادث و
خبرنگار گزارش به گرفت. قرار شنود و گفت
آمد خوش ضمن کروبی مهدی نیوز، سحام
امسال کرد آرزو موسوی میرحسین به گویی
از و باشد ایران مردم برای آزادی و عزت سال
زندانیان زودتر هرچه آزادی تا خواست خدا

کند. فراهم را سیاس
سیاست از انتقاد با نیز موسوی حسین میر
سیاست اغلب گفت: کشور در موجود های
متاسفانه و است جهت” هر به “باری ما های
شن و زار ماسه همچون ما ساختارهای
وی ماند. نم پایدار آن در آب که زاریست
ساختاری زمینه در حاضر حال در افزود:
برای باید و نداریم روشن و دقیق ای برنامه
ومت ح شرایط نمود. فکری مدت دراز
تصور گر توطئه را همه که است شده طوری
گردیده توطئه توهم نوع دچار و ند می
جریان از انتقاد موسویضمن میرحسین است.
را ما صحبت اصل اینان گفت: خواه تمامیت
سخنران و ها بیانیه در صرفا نند. نمی درک
مفهوم. نه هستند کلمات دنبال به ما های
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۴ ١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال
را چیزهایی میخواهند آنان از و نند می ازاد
اهدافشان تحقق عدم صورت در بعد و ویند ب
از وی نند. می زندانشان ی روانه به دوباره
در افزود: و گفت سخن مردم گاه آ اهمیت
مسائل به نسبت ما مردم گاه آ حاضر حال
شده خارج جنین حالت از اجتماع و سیاس
گاه آ این و اند شده گاهتر آ مردم و است
به رو ای فزاینده سرعت با و روز به روز ها
شده تر عمیق ما مردم تحلیل است. گسترش
افراد این اعمال چون حاضر حال در است.اما
به صدمات هنوز یرد می صورت اسالم نام با

شود. م وارد اسالم

و کروبی با موسوی دیدار ویدیو
در شرکت به جنبشسبز دعوت

٨٩ خرداد راهپیمایی٢٢

http://tinyurl.com/22sfrly

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

نمایند. ارسال کشور وزارت

از کروبی و موسوی شدید نگرانی
کشور اداره در مدیریت سوء

http://tinyurl.com/23nphqx

روز ایران در مطل منابع گزارش جرس:به
حضور با موسوی حسین میر مهندس گذشته
دیدارمهم ر دی ی با کروبی مهدی منزل در

. داشتند
که دهد م خبر تهران از جرس خبرنگار
خصوص سبزدر جنبش رهبران جلسه این در
مختلف های حوزه در ایران وضعیت آخرین
الملل بین و »فرهنگ اقتصادی » سیاس
سوء از خود نگران بیان با و کردند گفتگو
عدم و کشور ی اداره در شدید مدیریت
های برنامه و اساس قانون به مسولین پایبندی
برنامه خصوص در سازندگ و توسعه مصوب

ایران مردم حق در را ناروایی رفتارهای چنین
جمعیت باید ویند می روز ی اند. داده انجام
تهران جمعیت ویند می بعد کرد،روز زیاد را
را تهران از نفر ۵میلیون باید و است زیاد
زلزله میخواهد ویند می بعد روز نمود، خارج
توبه مردم ویند می هم زلزله مورد در بیاید!
نم زلزله که هم آخرش نیاید. زلزله تا کنند
مسخره مردم ر م کرد! اثر دعاها ویند می آید
شما خرد از بدور و کودکانه اعمال و افکار
و اقتصادی گرفتاری همه این آیا هستند؟
مبتال را کشور طاعون همچون که اری بی
برای حاضر حال در نیست؟ کاف است کرده
سودمندی و شفاف ی برنامه چه مردم همین
پشتوانه، آن با میخواهید که اید کرده پیاده
در شما تبلیغات با که نفری میلیون چند آن
سرو به را شوند افزوده جامعه این نسل به آینده
این که است روش چه این رسانید؟ سامان

اند؟ گرفته پیش در آقایان
حقوق وضعیت مورد در همچنین کروبی
چطور : افزود کشور در ها زندان و بشر
بشر(که حقوق های سازمان شاه زمان در
زندان به که منافعشان) و مصال اساس بر
بودند خوب کردند م وارد فشار ایران های
وضعیت یر پی ها سازمان همین که حاال و
وضعیت و آنان خانواده و سیاس زندانیان
و مجرم وم، مح هستند، ما های زندان اسفبار
هایی رسانه همین از برخ هستند؟آیا بدخواه
نامید م سیا عوامل را آنها اکنون هم شما که
ایران های زندان مورد در شان گزارشات از
عزیزان نام خواهم نم آمدید؟ نم وجد به
اظهار زندان از خارج و زندان در دوران آن که
فشارهایی همه این از کردند م خوشحال
آوردند. م شاه ومت ح بر ها سازمان این که
که حاال اما نبودیم، ومت ح موق آن در چون
و وابسته هایی سازمان را آنها شدیم ومت ح

خوانیم؟ م سیا عوامل
از نگران ابراز با نیز موسوی آقای
گفت: آن نظارت های نهاد و مدیریت وضعیت
و است خوابیده ما نظارت های دستگاه تمام
برای بودجه. و برنامه مانند اند، شده برچیده یا
طرح روز هر و میشوند نما خواب آقایان همین
تومان ١میلیون اهدای خصوص در را هایی
کشورهای به مال های کم یا و بچه هر به
و سازمان متاسفانه نند. می پیاده را مختلف
وضعیت این از گزارش که نمانده هم نهادی
اجرا هایی طرح کشور در البته کند. ارائه
فردا و یرند می را ای عده اینکه آنهم میشود،

همه آن با هم آخر در نشدند. فروگذار من به
خودشان بودند، انداخته راه به که هیاهویی
کهریزک در وقایع چه که دادند ارائه گزارش
که را برگشته بخت ٣نفر است. داده رخ
از ر دی ی و انتظام نیروهای از ٢نفرشان
را بوده اوباش و اراذل از خودشان قول به آنها
نمودند. وت مس را پرونده و کردند وم مح

نشد. توجه هم مجلس گزارش به حت

در کروبی المسلمین و االسالم حجت
نظارت های سیستم از شدید انتقاد با نیز ادامه
مراج به زندانیان که ای نامه به گفت:بنا
تاکنون نامه آن به هم ای جوابیه و نوشتند
تماس زندان ی همسر با است، نشده داده
چه این شو! جدا همسرت از که اند گرفته
حقوق و شهروندی حقوق چه این قانونیست؟
میدهد را حق این خود به بازجو که بشریست
زندان ی شخص کامال مسائل در که
تهدید و نموده دخالت او خانوادگ روابط و
اسالمیست؟ ومت ح مامور ی این آیا کند؟
است؟ همین داریم عظمت ویند می که این
نخست شما گفت: موسوی به خطاب کروبی
تاکید امام که است یادتان بودید. امام وزیر
عزت باید ر دی کشورهای به سفر در داشتند
اکنون هم آیا شود. حفظ ت ممل آبروی و
ویند می اینکه است؟ شده حفظ عزتمان
زیمباوه است؟ همین است عظمت ما سفرهای
است؟ عزت سطوح همین در کشوری چند و
مخالفان” “جالد یا و ” ماالریا “پشه به اینکه
مانند حتماً است؟ عزت کنند خطابتان و تشبیه
عنوان به آن از توهین همه آن با کلمبیا اه دانش
خودشان با چه آقایان میبرند! نام الفتوح فت
در نند؟ می هم فکری اصال آیا نند؟ می فکر
، اسالم شورای مجلس بر من ریاست زمان
شاید میدیدیم اگر کشور ی به سفر هنگام
آن به سفر شود نم رعایت شئون از بعض
ملت این شاَن مبادا تا ردیم می لغو را کشور
پائین ما رد عمل دلیل به عظمت با و متمدن
را سیاست ی و حرف ی امروز بیاید.
ری! دی چیز فردا و یرند می پی و ویند می

کنند؟ سب را کشور اینقدر مجبورند آیا
و سخنان دانستن نما ن با کروبی آقای
گفت:از حاکم جریان های رسانه های توطئه
خوب توبه البته کنیم توبه که خواهند م ما
نجه، ش کشتار،دروغ، همه آن آیا اما است
المال بیت میل و حیف مردم حقوق به تجاوز
که کنند توبه باید آنهایی خواهد؟ نم توبه
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١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال ۵
کنند نم فراموش مردم

سیاست از انتقاد ضمن موسوی مهندس
اقتصادی،مسائل وضعیت کشور؛ خارج
کشور الت مش جمله از را فساد و داخل
ما مردم داریم باور ما گفت: وی برشمرد.
م فکر ومت ح دارند. جمع ی حافظه
را آنان رفتارهای و اعمال،کارها مردم کند
مثال نیست. اینچنین اما کنند، م فراموش
هفته چند که اقتصادی فساد مسئله همان در
چند آمد!؟ پیش سیری چه شد مطرح پیش
بردند را نفر ی اسم و دستگیر پا خرده نفر
ماند. وت مس چیز همه باره ی به سپس و
منتشر که فیلم آن و اه دانش کوی مسئله یا
زمان مرور با مردم کنند م فکر متاسفانه شد.

رود. م یادشان

غیراسالمیست. کارها این افزود: موسوی
و کافر و مرتد لقب مردم گروه به روز هر
خالف بر کالم اینکه جرم به دهند م غیره
به اند. رانده زبان بر آقایان نظر و دیدگاه
خواهند م ونه چ اینان دانم نم راست
و کارگران وضعیت بدهند. را خداوند پاس
آنان، حقوق پرداخت در تعویق و آنان اخراج
همه غیره… و گذاری سرمایه نرخ آمدن پائین
مدیریت و اقتصادی سیستم ضعف نقاط از
را وقایع و ها قول این مردم است. کشور

رود. نم یادشان

در ای خاطره باذکر موسوی میرحسین
مردم انقالب اوایل همان در افزود: باب این
دستور رضاشاه زمان در که شخص آن و رفتند
گوهرشاد مسجد واقعه در را مردم به شلی
کردند. دستگیر سال ٩٠ سن در را بود داده
را رفتارهایی و اعمال مردم ویم ب خواهم م
یاد از افتاده اتفاق آنان بر ساله ی این در که

برد. نخواند

خوانند م منافق را رایان اصول حت

مدیریت وضعیت از انتقاد با موسوی
در گفت: آن در موجود های ضعف و کشور
به سابق دولت مقامات و مدیران کشورها همه
موجود های دولت به مشورت شورای عنوان
مثال طور به ایران در اما کنند. م کم
جمهوری ریاست سابقه ٨سال با خاتم آقای

برای کروبی و میرحسین درخواست
ایران راهپیمایی/عزت

منافق را اصولگرایان کجاست؟/حتی
بسیار جامعه خوانند/شرایط می

است وحشتناک

http://tinyurl.com/26k8pq9

مهدی دیدار به موسوی دیروزمیرحسین صبح
که نوروزی دیدار این در رفت. کروبی
همچون مسائل انجامید طول به ساعت ی
وضعیت کشور، خارج و داخل سیاست
اخیر رخدادهای و حوادث و سیاس زندانیان

گرفت. قرار شنود و گفت مورد ت ممل

کروبی مهدی نیوز، سحام گزارش به
موسوی میرحسین به گویی آمد خوش ضمن
مردم برای آزادی و عزت سال امسال کرد آرزو
هرچه آزادی تا خواست خدا از و باشد ایران

کند. فراهم را سیاس زندانیان زودتر

جهت هر به باری سیاست

سیاست از انتقاد با نیز موسوی حسین میر
سیاست اغلب گفت: کشور در موجود های
متاسفانه و است جهت” هر به “باری ما های
شن و زار ماسه همچون ما ساختارهای

ماند. نم پایدار آن در آب که زاریست

زمینه در حاضر حال در افزود: وی
و نداریم روشن و دقیق ای برنامه ساختاری
شرایط نمود. فکری مدت دراز برای باید
توطئه را همه که است شده طوری ومت ح
توطئه توهم نوع دچار و کند م تصور گر

است. گردیده

جریان از انتقاد ضمن موسوی میرحسین
را ما صحبت اصل اینان گفت: خواه تمامیت
سخنران و ها بیانیه در صرفا کنند. نم درک
مفهوم. نه هستند کلمات دنبال به ما های
همین ایرادش ایدئولوژی سیستم متاسفانه
و ساخته خود که را ای شایعه و توهم است.
خودآنان که کنند م بازگو آنچنان اند پرداخته
دامن اند، ساخته که چیزی و شود م باورشان
که شود م اینچنین و گیرد م را خودشان

شنوند. نم را واقعیت

دوم زمان ی فاصله در سبز جنبش آت های
نظر دل تبا و گفتگو تیر هجده تا خرداد

کردند.
میرحسین و کروبی مهدی نیز این از پیش

اند. داشته دیدار چندین موسوی
ارسال متعاقبا دیدار این تکمیل اخبار

شد خواهد

از تبعیت در هاشمی: فائزه
بر مضاعف همت سال، نامگذاری

گذاشته افتراء و تهمت و دروغ ترویج
اند!

http://tinyurl.com/25ar7zr

به صریح بسیار سخنان در رفسنجان فائزه
قضائیه قوه و ا.ن، ای، خامنه امنیت وابستگان
«حقیقت امنیت وبسایت است. کرده حمله
» رفسنجان جوابیه اینکه اعالم ضمن نیوز»
جمهوری مقدس ارکان به توهین آن بند بند
کرده منتشر را جوابیه متن است»، اسالم
ندد ب چه «هر است، آمده آن در که است
ندد ب که روزی به وای زنند/ م ش نم
مضاع همت سال ابتدای از گویی . نم
از کردن تبعیت در گروه مضاعف، کار و
را خود تالش و همت تمام ذاری نام این
گذاشته افتراء و تهمت و دروغ ترویج در
از ار آش های پردازی دروغ اند…اینگونه
قضاییه قوه تعلل سایه در که است مصونیت
توسط وظیفه انجام عدم . است شده حاصل
اینجانب ایات ش به رسیدگ در قضاییه قوه
است رسانده اینجا به را کار ر دی بسیاری و
دروغ کامل مصونیت و آزادی با گروه که
غیر و اسالم غیر و پلید نیتهای و ویند ب
که است بدیه کنند. عمل را خود انسان
رویه این کارگیری به دلیل به نیز قضاییه قوه
اخبار این کنندگان منتشر و گویندگان مانند
اه پیش در و خدا و ملت مقابل در باید کذب

باشد. و پاسخ تاریخ
قوه به سایت این از را خود ایت ش
هستم مطمئن گرچه کرد خواهم تسلیم قضاییه
و من خانواده اینجانب؛ های ایت ش همه مثل
ان بای به ایت ش این ؛ ظلم تحت افراد سایر
ما به تاریخ که همانگونه اما شود. م سپرده
ماند نخواند پایدار ظلم هیچ که است اموخته
مورد مظالم این که رسد م روزی نهایت در

«. گرفت خواهد قرار رسیدگ
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۶ ١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال
مبادا تا ردیم می لغو را کشور آن به سفر شود
دلیل به عظمت با و متمدن ملت این شاَن
و حرف ی امروز بیاید. پائین ما رد عمل
فردا و یرند می پی و ویند می را سیاست ی
را کشور اینقدر مجبورند آیا ری! دی چیز

کنند؟ سب

بیت میل و حیف و مردم حقوق به تجاوز
خواهد؟ نم توبه المال

و سخنان دانستن نما ن با کروبی آقای
گفت:از حاکم جریان های رسانه های توطئه
خوب توبه البته کنیم توبه که خواهند م ما
نجه، ش کشتار،دروغ، همه آن آیا اما است
المال بیت میل و حیف مردم حقوق به تجاوز
که کنند توبه باید آنهایی خواهد؟ نم توبه
ایران مردم حق در را ناروایی رفتارهای چنین
باید گویند م روز ی اند. داده انجام
ویند می بعد کرد،روز زیاد را جمعیت
نفر ۵میلیون باید و است زیاد تهران جمعیت
م گویند م بعد روز نمود، خارج را تهران از
می هم زلزله مورد در بیاید! زلزله خواهد

هم آخرش نیاید. زلزله تا کنند توبه مردم ویند
ر م کرد! اثر دعاها ویند می آید نم زلزله که
بدور و کودکانه اعمال و افکار مسخره مردم
گرفتاری همه این آیا هستند؟ شما خرد از
کشور طاعون همچون که اری بی و اقتصادی
حال در نیست؟ کاف است کرده مبتال را
و شفاف ی برنامه چه مردم همین برای حاضر
آن با میخواهید که اید کرده پیاده سودمندی
تبلیغات با که نفری میلیون چند آن پشتوانه،
شوند افزوده جامعه این نسل به آینده در شما
است روش چه این رسانید؟ سامان سرو به را

اند؟ گرفته پیش در آقایان این که

حقوق وضعیت مورد در همچنین کروبی
چطور : افزود کشور در ها زندان و بشر
بشر(که حقوق های سازمان شاه زمان در
زندان به که منافعشان) و مصال اساس بر
بودند خوب کردند م وارد فشار ایران های
وضعیت یر پی ها سازمان همین که حاال و
وضعیت و آنان خانواده و سیاس زندانیان
و مجرم وم، مح هستند، ما های زندان اسفبار
هایی رسانه همین از برخ هستند؟آیا بدخواه
نامید م سیا عوامل را آنها اکنون هم شما که
ایران های زندان مورد در شان گزارشات از

دوگانه رد عمل از انتقاد در کروبی مهدی
گفت: اخیر وقایع خصوص در ومت ح
فجایع و کهریزک وقایع از من که هنگام
کردم، یری پی و گفتم سخن آن در داده روی
خدشه برای را دروغ و ترعیب و تهدید هزاران
نسبت بنده به من مستند ادعای کردن دار
آوردن فشار خصوص در کاری هیچ از دادند.
همه آن با هم آخر در نشدند. فروگذار من به
خودشان بودند، انداخته راه به که هیاهویی
کهریزک در وقایع چه که دادند ارائه گزارش
که را برگشته بخت ٣نفر است. داده رخ
از ر دی ی و انتظام نیروهای از ٢نفرشان
را بوده اوباش و اراذل از خودشان قول به آنها
نمودند. وت مس را پرونده و کردند وم مح

نشد. توجه هم مجلس گزارش به حت

در کروبی المسلمین و االسالم حجت
نظارت های سیستم از شدید انتقاد با نیز ادامه
مراج به زندانیان که ای نامه به گفت:بنا
تاکنون نامه آن به هم ای جوابیه و نوشتند
تماس زندان ی همسر با است، نشده داده
چه این شو! جدا همسرت از که اند گرفته
حقوق و شهروندی حقوق چه این قانونیست؟
میدهد را حق این خود به بازجو که بشریست
زندان ی شخص کامال مسائل در که
تهدید و نموده دخالت او خانوادگ روابط و
اسالمیست؟ ومت ح مامور ی این آیا کند؟
است؟ همین داریم عظمت گویند م که این

کجاست؟ ایران عزت

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

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

کنند. م خطاب منافق را وی

است وحشتناک بسیار جامعه شرایط

تایید ضمن سخنان در نیز کروبی مهدی
متاسفانه افزود: موسوی، میرحسین سخنان
با آورند م مردم سر بر افراد این که اعمال
میشود باعث رفتارها این و است اسالم نام
حاضر حال در میشود. وارد ضربه اسالم به
طوری به است وحشتناک بسیار جامعه شرایط
تهمت هر گویند، م خواهند م هرچه که
نسبت افراد به میخواهند که که ناروایی و
م منتشر کنند م تصور که آماری هر میدهند،
فکر آنان که است دلیل این به اینها همه و کنند
نم جایی به مقابلشان طرف صدای نند می
م که هستند مردم این که دانند نم اما رسد؛
بینند م را سیاس و اقتصادی شرایط و شنوند
م انتظارشان در سیاه انداز چشم چه که
تعداد چه عسلویه ماجرای همین در مثال باشد.
تصمیم عدم دلیل به کارگران و کارکنان از
های سیاست نمودن پیاده و صحیح گیری
آمار اساس بر شدند؟ کار بی کار از نادرست،
تعداد گذشته سال چهار ط باید چرا رسم
٨هزارنفر به ۶٠هزارنفر از عسلویه در شاغالن
مدیریت عدم بدلیل باید چرا یابد؟ کاهش
که را درآمدی دالر ٣٠میلیارد ساالنه صحیح،
عاید عسلویه از گاز برداشت محل از میتواند
همه این دلیل داد؟ دست از باید را شود کشور
و کاری بد وضعیت دلیل چیست؟ کاری بی
یدانند نم آقایان چیست؟ کارگران اقتصادی
آنان سخن ی که بدانند خواهند نم یا و
به حد چه تا تواند م الملل بین مجام در
خاطر به بزند. لطمه کشور ی اقتصاد و مردم
و مالزی و چین از های شرکت با رفتند تحریم
را طرح هم آخرش و اند بسته قرارداد ونزوئال

! نظام نیروهای به اند داده
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١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال ٧
کروبی مهدی و موسوی میرحسین

راهپیمایی برگزاری شدند: خواستار
خرداد ٢٢ در مخالفان

http://tinyurl.com/22wxz55

از انتقاد با کروبی، مهدی و موسوی میرحسین
خشونت�بار برخورد�های ادامه و دولت رد عمل
در راهپیمایی برگزاری خواستار مخالفان، با

شدند. خرداد ٢٢ روز
گذشته روز دولت، مخالفان رهبر دو این
تمام از ر، دی ی با دیدار در (دوشنبه)
خواستند اصالح�طلب ل�های تش و گروه�ها
وزارت از خرداد، ٢٢ روز راهپیمایی برای

کنند. مجوز صدور درخواست کشور
با گفتگو در پیش�تر کروبی مهدی
دولت مخالفان برنامه از ل، اشپی هفته�نامه
انتخابات رد سال در راهپیمایی برای
١٣٨٨ سال ماه خرداد ٢٢ جنجال�برانگیز

بود. داده خبر
تاکید با دیدار، این در نیز موسوی آقای
این در مخالفان راهپیمایی برگزاری لزوم بر
جامعه برای « «روشن چشم�انداز گفت روز،

�بیند. نم ایران
از نگران ابراز با دولت مخالفان رهبر این
ایران در نظارت نهاد�های و مدیریت وضعیت
ما نظارت دستگاه�های «تمام داشت: اظهار

شده�اند.» برچیده یا و است خوابیده

با جنبش در تازه روح شدن دمیده
کروبی و موسوی مشترک دعوت

خرداد ٢٢ راهپیمایی برای

http://tinyurl.com/278gyux

برای موسوی و کروبی مشترک دعوت با
ای تازه روح خرداد ٢٢ راهپیمایی حضوردر
است ای جرقه همان شد.این دمیده جنبش در

بود داده را اش وعده شجاع شیخ که

هموطن! است باقی روز ۴۶ فقط

http://tinyurl.com/26rb6rh

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

دهد؟آیندگان پاس خود موکلین نیازهای به
در چه و کرد خواهند قضاوت چه ما باره در

نوشت؟ خواهند هایشان کتاب

و کروبی مهدی دیدار این پایان در
راهپیمایی برگزاری به نسبت موسوی میرحسین
٢٧ اصل اساس بر ٢٢خرداد روز در مردم
٣٢ و ٣١ ، ٣٠ ماده طبق و اساس قانون
کردند تاکید احزاب، قانون اجرایی نامه آئین
اصالح احزاب و ها ل تش ها، گروه همه از و
همین در را خواستشان در تا خواستند طلب

نمایند. ارسال کشور وزارت به زمینه

و اعمال مردم موسوی: حسین میر
بر یکساله این در که را رفتارهایی

برد. نخواهند یاد از افتاده اتفاق آنان

http://tinyurl.com/28as637

سیاست از انتقاد ضمن موسوی مهندس
اقتصادی،مسائل وضعیت کشور؛ خارج
کشور الت مش جمله از را فساد و داخل
مردم داریم باور ما گفت: وی برشمرد.
فکر ومت ح دارند. جمع ی حافظه ما
آنان رفتارهای و اعمال،کارها مردم ند می
مثال نیست. اینچنین اما نند، می فراموش را
هفته چند که اقتصادی فساد مسئله همان در
چند آمد!؟ پیش سیری چه شد مطرح پیش
بردند را نفر ی اسم و دستگیر پا خرده نفر
ماند. وت مس چیز همه باره ی به سپس و
منتشر که فیلم آن و اه دانش کوی مسئله یا
مرور با مردم نند می فکر متاسفانه شد.
کارها این افزود: میرود.موسوی یادشان زمان
لقب مردم گروه به روز هر غیراسالمیست.
اینکه جرم به میدهند غیره و کافر و مرتد
زبان بر آقایان نظر و دیدگاه خالف بر کالم
ای خاطره باذکر موسوی اند.میرحسین رانده
انقالب اوایل همان در افزود: باب این در
رضاشاه زمان در که شخص آن و رفتند مردم
مسجد واقعه در را مردم به شلی دستور

سال ٩٠ سن در را بود داده گوهرشاد
اعمال مردم ویم ب خواهم م کردند. دستگیر
اتفاق آنان بر ساله ی این در که را رفتارهایی و

برد. نخواند یاد از افتاده

عزیزان نام خواهم نم آمدید؟ نم وجد به
اظهار زندان از خارج و زندان در دوران آن که
فشارهایی همه این از کردند م خوشحال
آوردند. م شاه ومت ح بر ها سازمان این که
که حاال اما نبودیم، ومت ح موق آن در چون
و وابسته هایی سازمان را آنها شدیم ومت ح

خوانیم؟ م سیا عوامل

خوابیده ما نظارت های دستگاه تمام
است

از نگران ابراز با نیز موسوی آقای
آن نظارت های نهاد و مدیریت وضعیت
خوابیده ما نظارت های دستگاه تمام گفت:
و برنامه مانند اند، شده برچیده یا و است
م نما خواب آقایان همین برای بودجه.
خصوص در را هایی طرح روز هر و شوند
کم یا و بچه هر به تومان ١میلیون اهدای

م پیاده را مختلف کشورهای به مال های
نمانده هم نهادی و سازمان متاسفانه کنند.
البته کند. ارائه وضعیت این از گزارش که
اینکه آنهم میشود، اجرا هایی طرح کشور در
از و کنند م ازاد فردا و گیرند م را ای عده
در بعد و ویند ب را چیزهایی خواهند م آنان
روانه به دوباره اهدافشان تحقق عدم صورت

کنند. م زندانشان ی

زنند م ضربه اسالم به

گفت سخن مردم گاه آ اهمیت از وی
نسبت ما مردم گاه آ حاضر حال در افزود: و
جنین حالت از اجتماع و سیاس مسائل به
این و اند شده گاهتر آ مردم و است شده خارج
ای فزاینده سرعت با و روز به روز ها گاه آ
عمیق ما مردم تحلیل است. گسترش به رو
اعمال چون حاضر حال در است.اما شده تر
هنوز گیرد م صورت اسالم نام با افراد این

شود. م وارد اسالم به صدمات

خصوص همین در نیز کروبی مهدی
نماینده را آن آقایان که ای نماینده اگر گفت:
خالف بر سخن بخواهد نیز خوانند م مردم
وی براند، زبان بر قدرت حاکمان عقیده و نظر
نامزدی برای صالحیت تایید عدم به تهدید را
نماینده آیا کنند. م آینده های انتخابات در
با تواند باشد،م مردم نماینده باید که مجلس
ارعاب و آسیب از ترس عدم و خیال آرامش
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٨ ١٣٨٩ اردیبهشت ٨ ، باال
مهدی دویچه�وله، گزارش به همچنین
در مل اعتماد حزب دبیرکل کروبی،
گفته ل اشپی آلمان هفته�نامه با مصاحبه�ای
تقاضای خرداد ٢٢ راهپیمایی برای که بود
مبارزه به ما بدانند «مردم و است کرده مجوز
این علیه بر ما مبارزه و �دهیم م ادامه خود

نیست.» جمهوری

! کنیم می تحریم را ایران مدودف:

http://tinyurl.com/23tvpv7

تحریم درباره روسیه جمهور آفتاب:رییس
است تل واقعیت ی این : گفت ایران های
ما رود پیش به منوال همین به اوضاع اگر اما
نخواهیم ایران بیشتر های تحریم جز ای چاره
که چرا است بدی چیز تحریم البته . داشت
اما شود م منته نطر مورد نتیجه به ندرت به
چرا باشد نتیجه بی ر دی تدابیر که هنگام

؟ نه که
از نقل به و ایران عصر گزارش به
جمهور رییس روسیه ریانووست خبرگزاری
مصاحبه در دانمارک به سفر از پیش روسیه
» : گفت ، دانمارک دولت تلویزیون با ای
قبال در ای مسئوالنه رد عمل تاکنون ایران
ای هسته برنامه از جهان جامعه های نگران

.« است نداده نشان اش
این » : افزود خود ادعاهای ادامه در وی
همین به اوضاع اگر اما است تل واقعیت ی
های تحریم جز ای چاره ما رود پیش به منوال

.« داشت نخواهیم ایران بیشتر
های تحریم درباره روسیه جمهور رییس
است بدی چیز تحریم البته » : گفت ایران
منته نطر مورد نتیجه به ندرت به که چرا
نتیجه بی ر دی تدابیر که هنگام اما شود م

« ؟ نه که چرا باشد
بودن مسئوالنه غیر درباره مدودف سخنان
کنون تا که شود م بیان حال در ایران رفتار
بودن آمیز صل غیر بر مبن گزارش هیچ
آژانس سوی از ایران ای هسته های فعالیت

. است نشده ارایه اتم انرژی الملل بین
بارها کنون تا نیز روسیه ر دی سوی از
ایران با دیپلماس و گفتگو تداوم ضرورت بر
های فعالیت زمینه در توافق به دستیابی برای

است کرده تاکید تهران ای هسته

که شد منتشر یوتیوب جمله از شهروندی
گرفته لباس�شخص نیروهای توسط ظاهراً
ایران انتظام و امنیت نیروهای حمله و شده
جرح و ضرب و توهین و اه دانش کوی به

�داد. م نشان را کوی ساکن دانشجویان
به وحدت یم تح دفتر تهران شورای
خواستار بیانیه�ای در فیلم این انتشار دنبال
شد نیروهایی آمران» و «فرماندهان مجازات
قوه تعلل و بودند کرده حمله کوی به که
«به را زمینه این در ایران مجلس و قضاییه

دانست. قساوت�ها» این تایید منزله
خود گفت�وگوی در انصاری جمشید
عامالن که است کرده اعالم دانشجویان با
اما معلوم�اند، خردادماه ٢۵ در کوی به حمله

ندارد». وجود برخورد برای «اراده�ای
اتفاق که چه آن به «راج گفت: او
و نیست ابهام هیچ آن عامالن و افتاده
کرده�اند، حمله کسان چه که است مشخص

ندارد.» وجود برخورد برای اراده�ای اما
مجلس اقلیت فراکسیون عضو این
تهیه عدم که است کرده اذعان همچنین
تهران اه دانش کوی حادثه از رسم گزارش
قضیه» این در مجلس �های «کوتاه معلول

است.

شیخ دعوت : انتخابات روز سال در
از موسوی میرحسین و اصالحات
خرداد ٢٢ راهپیمایی برای مردم

http://tinyurl.com/27p9ekj

به را مردم موسوی میرحسین و کروبی مهدی
روز سال خرداد، ٢٢ روز راهپیمایی در شرکت
کردند. دعوت جمهوری ریاست انتخابات

این نیوز، سحام وب�سایت گزارش به
ریاست انتخابات نتیجه معترضان رهبر دو
و اساس قانون ٢٧ اصل اساس بر جمهوری
اجرایی آیین�نامه ٣٢ و ٣١ ، ٣٠ ماده طبق
ل�ها تش گروه�ها، همه از احزاب قانون
برای تا خواستند اصالح�طلب احزاب و
کشور وزارت از خرداد ٢٢ روز راهپیمایی

یرند. ب مجوز
ماه اردیبهشت ششم گذشته، روز
آقای با نوروزی دیدار در موسوی میرحسین
تاکید راهپیمایی این در مردم حضور بر کروبی

کرد.

مدارا به باریم م که بارانیم های قطره ما /

کمیته فاشکرد: مجلس نماینده
کوی مورد در مجلس یاب حقیقت
وجود اساسا کهریزک یا دانشگاه

نباشید! نتیجه ندارد/منتظر

http://tinyurl.com/2crd3ta

از سال ی به نزدی گذشت از پس
به و ایران در جمهوری ریاست انتخابات
جمشید تهران، اه دانش کوی حادثه آن دنبال
مجلس در امام خط فراکسیون عضو انصاری،
در «اساسا که کرد اعالم دوشنبه روز ایران،
اه دانش کوی یری پی برای کمیته�ای مجلس

نشد». یل تش
دانشجو ی پرسش به پاس در وی
گفت و ریخت همه دست روی را پاک آب
ویژه و حقیقت�یاب کمیته مثل «تعابیری که

است. نداشته» خارج وجود اساسا
ایران مجلس اقلیت جناح از نماینده این
مجلس سوی از گزارش نباشید «منتظر گفت:
نه کمیته�ای زیرا شود، ارائه خصوص این در
مجلس خود نه و مجلس رئیس سوی از
است حال در این است.» نشده انتخاب
پس که بود شده اعالم بار چندین پیشتر که
ون مس مجتم و اه دانش کوی به حمله از
رئیسمجلس ، الریجان عل دستور به سبحان
یل تش مجلس این در ویژه کمیته�ای ایران،
از پس �شد م گفته که کمیته�ای است، شده
بازداشتگاه در مختلف تخلفات وقوع افشای
شد منجر زندان سه مرگ به که کهریزک
گزارش هم زمینه این در که است شده مأمور
سه ،١٣٨٨ خردادماه ٢۵ در کند. تهیه
که جمهوری ریاست انتخابات از پس روز
تحصن شد، اعالم آن پیروز احمدی�نژاد آقای
در تهران اه دانش کوی ساکن دانشجویان
نیروهای تیراندازی و حمله با امیرآباد، خیابان
به �ها لباس�شخص و اسالم جمهوری امنیت

شد. کشیده خشونت
این دنبال به ایران دانشجویی ل�های تش
نیروهای حمله در که کردند اعالم حادثه
پن دست�کم تهران اه دانش کوی به امنیت

بازداشت نفر صدها و شده کشته دانشجو
شده�اند.

در ماه، هشت به نزدی از پس سپس،
رسانه�های در فیلم ١٣٨٨ سال اسفندماه

balatarin.com
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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


