
 

  دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 

  !در پیش روست 

   شما در کدامین جبهه ایستاده اید ؟

  

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 

در پیش روست 

شما در کدامین جبهه ایستاده اید ؟

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 

شما در کدامین جبهه ایستاده اید ؟



انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش رو می باشد و فقط چند روز فرصت است تا ملت 

جمهوری اسالمی ایران انتخابات خود را انجام دهند ، صرف نظر از اینکه تا کنون هر انتخاباتی که در 

ایران انجام شده است از سوی حاکمان فعلی ایران دارای حائز اهمیت و مهم جلوه داده شده است 

  ! .اما این انتخابات در یک شرایط ویژه ای برگزار می گردد و اهمیت بخصوصی دارد 

ملی بر خاکستر هشت ساله اصالحات و در یک نه عمومی و قهر چهار سال پیش محمود احمدی نژاد 

ایرانیان از صندوقهای رای در یک انتخاباتی که به گواهی حتا بعضی از وفاداران به نظام جمهوری 

وده به اسالمی شاهد بزرگترین تقلب ها و گسترده ترین پایمال کردن حقوق دیگر کاندیداها ب

این ریاست جمهوری رسید ، احمدی نژاد دولت خود را دولت کریمه امام زمان معرفی نمود و در 

چهار سال صرف نظر از تمامی مصائب و مشکالت بی شمار اقتصادی و فرهنگی ای که برای کشور به 

  .چهره کشور ایران را در سطح بین المللی بشدت خشونت طلب و عامی جلوه داد بار آورد 

وی با دامن زدن به مسائل حاشیه ای و بیان مواردی چون محو اسرائیل و آمریکا و هلوکاست 

تا جائیکه در آخرین جمهوری اسالمی را در پائین ترین سطح دیپلماتیک در عرصه خارجی قرار داد 

و باز با بیان مسئله افسانه بودن  )نشست دوربان (  حضورش در یک نشست بین المللی در سوئیس

با اعتراض همگانی دولتمردان دنیا مواجه شد و همگی ضمن تحریم وکاست و محو اسرائیل هل

  . سخنرانی وی جلسه را ترک گفتند و بار دیگر عزت و آبروی ملت ایران را بر باد داد 

احمدی نژاد که البته این چهار سال برای همگان ثابت کرده دروغگویی است مسلط و ورزیده البته 

پیروزی ای بزرگ برای خود و ملت ایران برشمرده و اطرافیانش وی را قهرمان نام  این اقدام را

  !  آویختندو در بعد از بازگشتش به ایران دسته گل بر گردنش  ندنهاد

این همان احمدی نژادی است که در هنگام سخنرانی اش در سازمان ملل اعالم کرد در هاله ای از 

این همان ! ل سخنرانی یک ساعته اش حتا پلک هم نزده اند نور بوده و تمامی سران دنیا در طو

در هیات دولت همواره یک صندلی برای امام زمان خالی می گذاشته و در  احمدی نژادی است که 

نماز جماعتهای هیات دولت برای وی جانماز پهن می نماید و امام زمان را نیز عضویی از هیات دولت 

ی نژادی است که به عنوان اولین رئیس جمهور ایران در طول تاریخ ، این همان احمد! خود می داند 

عربی را به رسمیت می شناسد و با حضورش در خلیج مجعول  فارس  شورای همکاری خلیجتشکیل 

در پای آن عکس می اندازد و حضورش را باعث آن بزیر نقشه خلیج عربی می نشیند و مفتخرانه 

هم میخواستند وی را  ااحمدی نژادی است که در عراق آمریکائی هافتخار ایران می داند ، این همان 



فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق التماس می کردند به وی تا با او عکس 

  .یادگاری بیاندازند ، همان احمدی نژادی که در ایتالیا می خواستند با اشعه ایکس او را بکشند 

که در آستانه انتخابات  با سیب زمینی مجانی به مردم 

  .دادن قصد دارد تا مردم به وی رای بدهند و اورا خدمتگذار محرومین بدانند 

  

در باب آمار و ارقام و فشارهای اقتصادی امنیتی و بین المللی مجالی نیست که وارد شویم چرا که 

احمدی نژاد خود را مستضعف و حامی اقشار محرومان می داند و همواره اعالم کرده است که من 

هم اکنون در خانه ای سازمانی متعلق به نهاد ریاست 

گوید ، احمدی نژاد گرچه خود در خانه ای سازمانی 

اطرافیان وی نیز اینچنین کنند ، احمدی نژاد در بعد از هاشمی 

  بزرگترین فامیل دولتی و دومین فرد هزار فامیل در جمهوری اسالمی است 

نزدیکترین یاران احمدی نژاد است که با وجود دهها تخلف فاحش و 

با وجود اخطارهای مکرر مراجع قم و حتا رهبری ایران احمدی نژاد وی را همچنان در دست راست 

زنامه جمهوریت ترکیه حجاب را در ایران 

همان فردی که چندی پیش ! بیان کرده 

فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق التماس می کردند به وی تا با او عکس 

یادگاری بیاندازند ، همان احمدی نژادی که در ایتالیا می خواستند با اشعه ایکس او را بکشند 

که در آستانه انتخابات  با سیب زمینی مجانی به مردم و در آخر این همان احمدی نژادی است 

دادن قصد دارد تا مردم به وی رای بدهند و اورا خدمتگذار محرومین بدانند 

در باب آمار و ارقام و فشارهای اقتصادی امنیتی و بین المللی مجالی نیست که وارد شویم چرا که 

  . ت به آنها آگاه هستند و هم تکرار مکررات است 

احمدی نژاد خود را مستضعف و حامی اقشار محرومان می داند و همواره اعالم کرده است که من 

هم اکنون در خانه ای سازمانی متعلق به نهاد ریاست تهران زیسته ام و  شرقدر خانه ای محقر در 

گوید ، احمدی نژاد گرچه خود در خانه ای سازمانی  جمهوری زندگی می کنم و البته راست هم می

اطرافیان وی نیز اینچنین کنند ، احمدی نژاد در بعد از هاشمی اما این مانع از آن نیست که 

بزرگترین فامیل دولتی و دومین فرد هزار فامیل در جمهوری اسالمی است رفسنجانی اکنون صاحب 

نزدیکترین یاران احمدی نژاد است که با وجود دهها تخلف فاحش و اسفندیار رحیم مشاعی یکی از 

با وجود اخطارهای مکرر مراجع قم و حتا رهبری ایران احمدی نژاد وی را همچنان در دست راست 

زنامه جمهوریت ترکیه حجاب را در ایران واست که در مصاحبه با ر یخود دارد ، مشاعی همان فرد

بیان کرده  انقالب اسالمیاسرائیل را دوست اختیاری دانسته و آمریکا و 

فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق التماس می کردند به وی تا با او عکس هم بدزدند و 

یادگاری بیاندازند ، همان احمدی نژادی که در ایتالیا می خواستند با اشعه ایکس او را بکشند 

و در آخر این همان احمدی نژادی است 

دادن قصد دارد تا مردم به وی رای بدهند و اورا خدمتگذار محرومین بدانند 

در باب آمار و ارقام و فشارهای اقتصادی امنیتی و بین المللی مجالی نیست که وارد شویم چرا که 

ت به آنها آگاه هستند و هم تکرار مکررات است هم همه نسب

احمدی نژاد خود را مستضعف و حامی اقشار محرومان می داند و همواره اعالم کرده است که من 

در خانه ای محقر در 

جمهوری زندگی می کنم و البته راست هم می

اما این مانع از آن نیست که می نشیند 

رفسنجانی اکنون صاحب 

اسفندیار رحیم مشاعی یکی از 

با وجود اخطارهای مکرر مراجع قم و حتا رهبری ایران احمدی نژاد وی را همچنان در دست راست 

خود دارد ، مشاعی همان فرد

اختیاری دانسته و آمریکا و 



سازمان حج و اوقاف را زیر نظر خود کرده و مسئولی برای وی انتخاب نموده که با واکنش شدید 

مشاعی هر ساله در موسم حج وظیفه دارد تا 

  :ت دولت را در کاروانی تشریفاتی و متعلق به بیت المال به عربستان ببرد 

  

  

سازمان حج و اوقاف را زیر نظر خود کرده و مسئولی برای وی انتخاب نموده که با واکنش شدید 

مشاعی هر ساله در موسم حج وظیفه دارد تا . دفتر رهبری مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شد

ت دولت را در کاروانی تشریفاتی و متعلق به بیت المال به عربستان ببرد تمامی خاندان خود و هیا

  

سازمان حج و اوقاف را زیر نظر خود کرده و مسئولی برای وی انتخاب نموده که با واکنش شدید 

دفتر رهبری مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شد

تمامی خاندان خود و هیا



میتوان به علی کردان اشاره کرد ، علی کردان که البته امروزه بخاطر 

یادترین افراد نزدیک محمود ش

و  است ، فردی که از خاطرات مبارزات و زندان خود در طول نظام ستمشاهی پهلوی

خاطرات بی شماری را برای دانشجویان و ملت تعریف می نماید 

اما آیا می دانید علی کردان به واسطه چه جرمی به زندان افتاده بوده است ؟ نگاهی به مدرک زیر 

  

حامی  مستضعفان میتوان به صادق محصولی اشاره کرد ، محصولی که 

به عنوان وزیر کشور هم اکنون در 

ر دیگر نیز برای وزارت در این دولت خیز برداشته بود و 

عزم وزارت نفت نموده بود که البته شانسی نیافت چرا که مجلس قصد نداشت تا وزارت نفت را 

بله صادق محصولی یکی از نوکیسه گان جمهوری اسالمی است که با زدو 

توانسته است به آنچنان سداران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

سرمایه ای دست بیابد که اعتراض بسیاری از نزدیکان خود را هم برانگیخته است برای بیان ثروت 

سحاب : سازمان و شرکت اقتصادی من جمله 

) واردات کامپیوتر و ادوات الکترونیکی

سرمایه ثبت شده این ) شرکت سهامی خاص در حوزه دکلهای برق فشار قوی 

میتوان به علی کردان اشاره کرد ، علی کردان که البته امروزه بخاطر  از دیگر چهره های این دولت

شی دکترایش چهره ای بین المللی است بی شک یکی از 

است ، فردی که از خاطرات مبارزات و زندان خود در طول نظام ستمشاهی پهلوی

خاطرات بی شماری را برای دانشجویان و ملت تعریف می نماید  دوران دانشجوئی اش در آکسفورد

اما آیا می دانید علی کردان به واسطه چه جرمی به زندان افتاده بوده است ؟ نگاهی به مدرک زیر 

  :ه احتیاجی به هیچ گونه توضیح دیگری ندارد 

حامی  مستضعفان میتوان به صادق محصولی اشاره کرد ، محصولی که از دیگر چهره های این دولت 

به عنوان وزیر کشور هم اکنون در در بعد افتضاح ماجرای تقلبی بودن مدرک دکترای علی کردان 

ر دیگر نیز برای وزارت در این دولت خیز برداشته بود و البته یکباعضویت دارد ! کابینه امام زمان 

عزم وزارت نفت نموده بود که البته شانسی نیافت چرا که مجلس قصد نداشت تا وزارت نفت را 

بله صادق محصولی یکی از نوکیسه گان جمهوری اسالمی است که با زدو ! به سردار میلیاردر بسپارد 

سداران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء بند و رانت خواری از کنار سپاه پا

سرمایه ای دست بیابد که اعتراض بسیاری از نزدیکان خود را هم برانگیخته است برای بیان ثروت 

سازمان و شرکت اقتصادی من جمله  سهوی همین بس که که ایشان هم اکنون مدیر عامل 

واردات کامپیوتر و ادوات الکترونیکی( سامان گستر  –) راهسازی و ادوات کشاورزیمجری 

شرکت سهامی خاص در حوزه دکلهای برق فشار قوی ( توان اتصال ایران

از دیگر چهره های این دولت

ی دکترایش چهره ای بین المللی است بی شک یکی از بمدرک تقل

است ، فردی که از خاطرات مبارزات و زندان خود در طول نظام ستمشاهی پهلوی احمدی نژاد

دوران دانشجوئی اش در آکسفورد

اما آیا می دانید علی کردان به واسطه چه جرمی به زندان افتاده بوده است ؟ نگاهی به مدرک زیر 

ه احتیاجی به هیچ گونه توضیح دیگری ندارد ید کبینداز

  

از دیگر چهره های این دولت  

در بعد افتضاح ماجرای تقلبی بودن مدرک دکترای علی کردان 

کابینه امام زمان 

عزم وزارت نفت نموده بود که البته شانسی نیافت چرا که مجلس قصد نداشت تا وزارت نفت را 

به سردار میلیاردر بسپارد 

بند و رانت خواری از کنار سپاه پا

سرمایه ای دست بیابد که اعتراض بسیاری از نزدیکان خود را هم برانگیخته است برای بیان ثروت 

وی همین بس که که ایشان هم اکنون مدیر عامل 

مجری ( قدس 

توان اتصال ایران



سه شرکت که فقط فعال اینها شناسایی گردیه اند بیش از بیست و چهار میلیارد ریال می باشد 

  :در منطقه دروس تهران می باشد 

  

احمدی نژاد البته آمار و مستندات بی شماری وجود دارد که لزومی 

به تکرار آنها نیست کالم را در مورد وی با بیان این جمله به پایان می بریم که هنگامی که وی به 

ران انتخاب گردید عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت خاتمی این انتخاب را 

انتخابی عقالنی و درست ندانست و عنوان نمود انتخاب فردی که در گذشته در قتلهای خودسرانه 

ی صحیحی نمی بدست داشته است و اخراجی وزارت اطالعات می باشد برای شهرداری تهران انتخا

، این مسئله دوباره این روزها مطرح گردیده است و از زبان نزدیکان به قدرت ما می 

شنویم که بله محمود احمدی نژاد در ماجرای قتل مرحوم دکتر سامی و عملیات تروریستی قتل 

ه تیم ترور و عبدالرحمن قاسملو در خارج از کشور نه تنها حضور داشته است بلکه از اعضای اولی

سه شرکت که فقط فعال اینها شناسایی گردیه اند بیش از بیست و چهار میلیارد ریال می باشد 

در منطقه دروس تهران می باشد ی از بزرگترین عمارتهای اشرافی محصولی صاحب یک

احمدی نژاد البته آمار و مستندات بی شماری وجود دارد که لزومی  های در باب رذالت و عوامفریبی

به تکرار آنها نیست کالم را در مورد وی با بیان این جمله به پایان می بریم که هنگامی که وی به 

ران انتخاب گردید عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت خاتمی این انتخاب را سمت شهرداری ته

انتخابی عقالنی و درست ندانست و عنوان نمود انتخاب فردی که در گذشته در قتلهای خودسرانه 

دست داشته است و اخراجی وزارت اطالعات می باشد برای شهرداری تهران انتخا

، این مسئله دوباره این روزها مطرح گردیده است و از زبان نزدیکان به قدرت ما می 

شنویم که بله محمود احمدی نژاد در ماجرای قتل مرحوم دکتر سامی و عملیات تروریستی قتل 

عبدالرحمن قاسملو در خارج از کشور نه تنها حضور داشته است بلکه از اعضای اولی

  .مجری آن بوده است 

سه شرکت که فقط فعال اینها شناسایی گردیه اند بیش از بیست و چهار میلیارد ریال می باشد 

محصولی صاحب یک

در باب رذالت و عوامفریبی

به تکرار آنها نیست کالم را در مورد وی با بیان این جمله به پایان می بریم که هنگامی که وی به 

سمت شهرداری ته

انتخابی عقالنی و درست ندانست و عنوان نمود انتخاب فردی که در گذشته در قتلهای خودسرانه 

دست داشته است و اخراجی وزارت اطالعات می باشد برای شهرداری تهران انتخا

، این مسئله دوباره این روزها مطرح گردیده است و از زبان نزدیکان به قدرت ما می !تواند باشد

شنویم که بله محمود احمدی نژاد در ماجرای قتل مرحوم دکتر سامی و عملیات تروریستی قتل 

عبدالرحمن قاسملو در خارج از کشور نه تنها حضور داشته است بلکه از اعضای اولی

مجری آن بوده است 



در پایان دولت چهار ساله وی ، احمدی نژاد مجددا کاندیداتوری خود را اعالم نموده است و 

قصد دارد تا چهار سال دیگر به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران فعالیت نماید ، اما حامیان 

اسناد زیر شما حامیان و مبلغان احمدی نژاد را خواهید 

شناخت که چگونه با استفاده از رانتهای گوناگون و بیت المال سعی در کسب قدرت از هر راه ممکن 

  

  

در پایان دولت چهار ساله وی ، احمدی نژاد مجددا کاندیداتوری خود را اعالم نموده است و 

قصد دارد تا چهار سال دیگر به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران فعالیت نماید ، اما حامیان 

  احمدی نژاد چه کسانی می باشند ؟ 

اسناد زیر شما حامیان و مبلغان احمدی نژاد را خواهید الم دیگری با نگاهی به بدون هیچگونه ک

شناخت که چگونه با استفاده از رانتهای گوناگون و بیت المال سعی در کسب قدرت از هر راه ممکن 

در پایان دولت چهار ساله وی ، احمدی نژاد مجددا کاندیداتوری خود را اعالم نموده است و اکنون و 

قصد دارد تا چهار سال دیگر به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران فعالیت نماید ، اما حامیان 

احمدی نژاد چه کسانی می باشند ؟ 

بدون هیچگونه ک

شناخت که چگونه با استفاده از رانتهای گوناگون و بیت المال سعی در کسب قدرت از هر راه ممکن 

  :را دارند 

  



  

  



وی اخیرا در مناظره خود با موسوی و کروبی عنوان داشته است که 

، دولت وی از شایسته ساالر ترین دولتها بوده که در آن خبری از دوست بازی و جناح ساالری نیست 

کیالتی احمدی نژاد البته راست می گوید در دولت وی باجناق ساالری حاکم است نگاهی به چارت تش

  

آیا شما به محمود احمدی نژاد رای خواهید 

علی خامنه ای در سپاه پاسداران انتخابی 

وی اخیرا در مناظره خود با موسوی و کروبی عنوان داشته است که ! اما هزار فامیل احمدی نژاد 

دولت وی از شایسته ساالر ترین دولتها بوده که در آن خبری از دوست بازی و جناح ساالری نیست 

احمدی نژاد البته راست می گوید در دولت وی باجناق ساالری حاکم است نگاهی به چارت تش

  

آیا شما به محمود احمدی نژاد رای خواهید . سخن درباره محمود احمدی نژاد را به پایان می بریم 

علی خامنه ای در سپاه پاسداران انتخابی  نداد ؟ آیا وی را همچون سپاه پاسداران و نمایندگا

اما هزار فامیل احمدی نژاد 

دولت وی از شایسته ساالر ترین دولتها بوده که در آن خبری از دوست بازی و جناح ساالری نیست 

احمدی نژاد البته راست می گوید در دولت وی باجناق ساالری حاکم است نگاهی به چارت تش

  :وی بیاندازید 

سخن درباره محمود احمدی نژاد را به پایان می بریم 

داد ؟ آیا وی را همچون سپاه پاسداران و نمایندگا



این روزها در پادگانهای سپاه پاسداران و بسیج ایشان را علنا مورد 

  

این روزها در پادگانهای سپاه پاسداران و بسیج ایشان را علنا مورد  شایسته و اصلح می دانید ؟ 

  حمایت خامنه ای و انتخاب اصلح می دانند ، شما چطور ؟

شایسته و اصلح می دانید ؟ 

حمایت خامنه ای و انتخاب اصلح می دانند ، شما چطور ؟

  

  

  

  



  

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد ، وی 

که دولت خود را دولت امید نام نهاده این روزها خود و هوادانش جامه سبز پوشیده و بشارت 

را می دهد ، اما موسوی چگونه و چرا در بعد از بیست سال 

صد دولت نموده است ؟ صرف نظر از گالیه 

بسیاری از دولتمردان و هواداران خاتمی که اکنون در کنار مهدی کروبی ایستاده اند نه میر حسین 

موسوی که اگر موسوی می خواست بیاید چرا اکنون آمده و در چهار سال پیش که همه اصالح طلبان 

درت به محافظه کاران و احمدی نژاد بشوند 

نیامد ؟ چرا اکنون که خاتمی دوباره قصد کاندیداتوری نموده دوباره آمده ؟ بد نیست بدانید که 

ی می در شهریور و دی ماه سال گذشته چندین بار ناطق نوری و حداد عادل به دیدار آقای خاتم

روند و از وی می خواهند که مهندس موسوی را ترغیب به شرکت در انتخابات نماید چرا که نظر 

رهبری هم نسبت به وی مساعد است ، خاتمی نیز که در ابتدا عالقه ای به حضور در انتخابات 

ز نداشته از این مسئله استقبال می نماید و از مهندس موسوی دعوت به عمل می آورد ، موسوی نی

نه رد می کند و نه تائید ، آقای خاتمی نیز که شانس خود را به یکباره باال می بیند وارد عرصه می 

شود و البته عنوان می کند که یا من می آیم یا میر حسین که معتقد بوده میر حسین قدرشناس 

ای از  با ورود خاتمی آقای خامنه

طریق محمدی ری شهری برای خاتمی اخطار می فرستد که از کاندیداتوری صرف نظر نماید و تواما 

برای مهندس موسوی پیام می دهد که در صحنه بماند و کنار نرود ، آقای خاتمی نیز که جبهه خود را 

  میر حسین موسوی 

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد ، وی میر حسین موسوی نیز از دیگر کاندیداهای 

که دولت خود را دولت امید نام نهاده این روزها خود و هوادانش جامه سبز پوشیده و بشارت 

را می دهد ، اما موسوی چگونه و چرا در بعد از بیست سال جامعه ای آباد و آزاد و دموکراتیک 

صد دولت نموده است ؟ صرف نظر از گالیه سکوت و گوشه عزلت گزیدن به یکباره دوباره ق

بسیاری از دولتمردان و هواداران خاتمی که اکنون در کنار مهدی کروبی ایستاده اند نه میر حسین 

موسوی که اگر موسوی می خواست بیاید چرا اکنون آمده و در چهار سال پیش که همه اصالح طلبان 

درت به محافظه کاران و احمدی نژاد بشوند درخواست حضورش را داشتند تا مانع از واگذاری ق

نیامد ؟ چرا اکنون که خاتمی دوباره قصد کاندیداتوری نموده دوباره آمده ؟ بد نیست بدانید که 

  :میر حسین چگونه و چرا وارد کارزار انتخاباتی شده ؟

در شهریور و دی ماه سال گذشته چندین بار ناطق نوری و حداد عادل به دیدار آقای خاتم

روند و از وی می خواهند که مهندس موسوی را ترغیب به شرکت در انتخابات نماید چرا که نظر 

رهبری هم نسبت به وی مساعد است ، خاتمی نیز که در ابتدا عالقه ای به حضور در انتخابات 

نداشته از این مسئله استقبال می نماید و از مهندس موسوی دعوت به عمل می آورد ، موسوی نی

نه رد می کند و نه تائید ، آقای خاتمی نیز که شانس خود را به یکباره باال می بیند وارد عرصه می 

شود و البته عنوان می کند که یا من می آیم یا میر حسین که معتقد بوده میر حسین قدرشناس 

با ورود خاتمی آقای خامنه! هست و وارد عرصه ای که برای وی باز شده است نخواهد شد 

طریق محمدی ری شهری برای خاتمی اخطار می فرستد که از کاندیداتوری صرف نظر نماید و تواما 

برای مهندس موسوی پیام می دهد که در صحنه بماند و کنار نرود ، آقای خاتمی نیز که جبهه خود را 

میر حسین موسوی نیز از دیگر کاندیداهای 

که دولت خود را دولت امید نام نهاده این روزها خود و هوادانش جامه سبز پوشیده و بشارت 

جامعه ای آباد و آزاد و دموکراتیک 

سکوت و گوشه عزلت گزیدن به یکباره دوباره ق

بسیاری از دولتمردان و هواداران خاتمی که اکنون در کنار مهدی کروبی ایستاده اند نه میر حسین 

موسوی که اگر موسوی می خواست بیاید چرا اکنون آمده و در چهار سال پیش که همه اصالح طلبان 

درخواست حضورش را داشتند تا مانع از واگذاری ق

نیامد ؟ چرا اکنون که خاتمی دوباره قصد کاندیداتوری نموده دوباره آمده ؟ بد نیست بدانید که 

میر حسین چگونه و چرا وارد کارزار انتخاباتی شده ؟

در شهریور و دی ماه سال گذشته چندین بار ناطق نوری و حداد عادل به دیدار آقای خاتم

روند و از وی می خواهند که مهندس موسوی را ترغیب به شرکت در انتخابات نماید چرا که نظر 

رهبری هم نسبت به وی مساعد است ، خاتمی نیز که در ابتدا عالقه ای به حضور در انتخابات 

نداشته از این مسئله استقبال می نماید و از مهندس موسوی دعوت به عمل می آورد ، موسوی نی

نه رد می کند و نه تائید ، آقای خاتمی نیز که شانس خود را به یکباره باال می بیند وارد عرصه می 

شود و البته عنوان می کند که یا من می آیم یا میر حسین که معتقد بوده میر حسین قدرشناس 

هست و وارد عرصه ای که برای وی باز شده است نخواهد شد 

طریق محمدی ری شهری برای خاتمی اخطار می فرستد که از کاندیداتوری صرف نظر نماید و تواما 

برای مهندس موسوی پیام می دهد که در صحنه بماند و کنار نرود ، آقای خاتمی نیز که جبهه خود را 



کا را به کشد واز سوی موسوی و رهبری تحت فشار می بیند بناچار عقب نشینی می نماید و کنار می 

هم اکنون نوار صوتی ای موجود است که در یک خودرو مذاکره ای بین میرحجازی منشی مخصوص 

صورت گرفته است ، حجازی می گوید که 

ر پشت شما اگر انتخاب شوید خواهد ایستاد ، 

اصالح طلبان پشتم را خالی کنند و ناطق می گوید همه را 

در همین مکالمه و جلسه میر حجازی می گوید برید آماده شوید کار زیاد داریم باید 

ود احمدی نژاد دیگر نمی شود در این دنیا قدمی از 

ظاهرا دیگر بحث درباره میر حسین موسوی اضافه خواهد بود اما بد نیست بدانید که 

موسوی همانی است که در زمان هشت سال نخست وزیری اش غمبار ترین اتفاقات در جمهوری 

اسالمی صورت گرفت و او که خود را اندیشمند و آزاده ای سربلند می داند کوچترین اعتراضی هم 

نخست وزیری وی گزینش ها و هسته های تسویه در ادارات شکل گرفت که 

طیف بی شماری از جوانان این مرز و بوم را فقط برای نماز نخواندن و یا عدم حجاب اسالمی اخراج و 

  

از سوی موسوی و رهبری تحت فشار می بیند بناچار عقب نشینی می نماید و کنار می 

  . میر حسین واگذار می نماید 

هم اکنون نوار صوتی ای موجود است که در یک خودرو مذاکره ای بین میرحجازی منشی مخصوص 

صورت گرفته است ، حجازی می گوید که رهبری و ناطق نوری و حداد عادل و میر حسین موسوی 

ر پشت شما اگر انتخاب شوید خواهد ایستاد ، آقای موسوی شما باید بیائید و رهبر هم با تمام توان د

اصالح طلبان پشتم را خالی کنند و ناطق می گوید همه را موسوی می گوید من بیم آن دارم که 

در همین مکالمه و جلسه میر حجازی می گوید برید آماده شوید کار زیاد داریم باید 

ود احمدی نژاد دیگر نمی شود در این دنیا قدمی از معضل آمریکا و مسئله هسته ای حل شود و با وج

ظاهرا دیگر بحث درباره میر حسین موسوی اضافه خواهد بود اما بد نیست بدانید که 

موسوی همانی است که در زمان هشت سال نخست وزیری اش غمبار ترین اتفاقات در جمهوری 

اسالمی صورت گرفت و او که خود را اندیشمند و آزاده ای سربلند می داند کوچترین اعتراضی هم 

نخست وزیری وی گزینش ها و هسته های تسویه در ادارات شکل گرفت که ننمود ، در دوران 

طیف بی شماری از جوانان این مرز و بوم را فقط برای نماز نخواندن و یا عدم حجاب اسالمی اخراج و 

  :یا حتا روانه زندانها نمودند 

از سوی موسوی و رهبری تحت فشار می بیند بناچار عقب نشینی می نماید و کنار می 

میر حسین واگذار می نماید 

هم اکنون نوار صوتی ای موجود است که در یک خودرو مذاکره ای بین میرحجازی منشی مخصوص 

رهبری و ناطق نوری و حداد عادل و میر حسین موسوی 

آقای موسوی شما باید بیائید و رهبر هم با تمام توان د

موسوی می گوید من بیم آن دارم که 

در همین مکالمه و جلسه میر حجازی می گوید برید آماده شوید کار زیاد داریم باید ! .خواهیم زد 

معضل آمریکا و مسئله هسته ای حل شود و با وج

ظاهرا دیگر بحث درباره میر حسین موسوی اضافه خواهد بود اما بد نیست بدانید که  !پیش برد 

موسوی همانی است که در زمان هشت سال نخست وزیری اش غمبار ترین اتفاقات در جمهوری 

اسالمی صورت گرفت و او که خود را اندیشمند و آزاده ای سربلند می داند کوچترین اعتراضی هم 

ننمود ، در دوران 

طیف بی شماری از جوانان این مرز و بوم را فقط برای نماز نخواندن و یا عدم حجاب اسالمی اخراج و 

یا حتا روانه زندانها نمودند 



ین جنایت در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی در زندانهای ایران و بخصوص اوین بزرگتر

عصر حاضر شکل گرفت و تمامی زندایانی که گاها بزرگترین جرمشان داشتن یک نشریه حزبی بود 

و میر حسین موسوی کوچکترین حرف و اعراضی نه تنها نسبت به 

ائم مقام به خاطرات آیه الله منتظری ق

اقدامی در برابر  تارهبری وقت مراجعه نمائید وقتی که منتظری برای موسوی نامه می نویسد 

می گوید به بهر حال اینها جرمشان ثابت شده و مشتی محارب و 

اما همین میر حسین امروز وقتی واکنش ملت را می بیند که به وی می گویند چرا سکوت نمودی 

وزیر کشور بودم و  ها صورت گرفت من نخست

توانید از من راجع  می. تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقالب وجود دارد

. مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد

سوال . ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود

حسین دست کم می توانسته اگر در تفکیک قوا نقش موثری در جلوگیری از اعدامها نداشته 

میتوانسته دست کم ترمزی بر این نسل 

 و یا در خوش بینانه ترین حالت میر حسین میتوانسته با اعتراض به موقع خود به این نسل

کشی و یا استعفایش در آنزمان دامن خود را از این هلوکاست پاک نماید ، دامنی که این روزها 

در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی در زندانهای ایران و بخصوص اوین بزرگتر

عصر حاضر شکل گرفت و تمامی زندایانی که گاها بزرگترین جرمشان داشتن یک نشریه حزبی بود 

و میر حسین موسوی کوچکترین حرف و اعراضی نه تنها نسبت به به جوخه های اعدام سپرده شدند

به خاطرات آیه الله منتظری ق! بلکه اعدامیان را محارب و خالفکار دانسته 

رهبری وقت مراجعه نمائید وقتی که منتظری برای موسوی نامه می نویسد 

می گوید به بهر حال اینها جرمشان ثابت شده و مشتی محارب و  انجام بدهد وی کارهای الجوردی

! خالفکار هستند 

اما همین میر حسین امروز وقتی واکنش ملت را می بیند که به وی می گویند چرا سکوت نمودی 

ها صورت گرفت من نخست شود در زمانی که آن اعدام گفته می : اعالم می کند که 

تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقالب وجود دارد  باید توجه کنیم که مسئله

مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد

ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود شود بدون نگاه به موقعیت

 . مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد

حسین دست کم می توانسته اگر در تفکیک قوا نقش موثری در جلوگیری از اعدامها نداشته 

میتوانسته دست کم ترمزی بر این نسل یکش با آیه الله خمینی الاقل باتوجه به رابطه بسیار نزد

و یا در خوش بینانه ترین حالت میر حسین میتوانسته با اعتراض به موقع خود به این نسل

کشی و یا استعفایش در آنزمان دامن خود را از این هلوکاست پاک نماید ، دامنی که این روزها 

  ...آلوده است و با هیچ آب زمزمی هم پاک نخواهد شد 

در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی در زندانهای ایران و بخصوص اوین بزرگتر

عصر حاضر شکل گرفت و تمامی زندایانی که گاها بزرگترین جرمشان داشتن یک نشریه حزبی بود 

به جوخه های اعدام سپرده شدند

بلکه اعدامیان را محارب و خالفکار دانسته آنها نداشته 

رهبری وقت مراجعه نمائید وقتی که منتظری برای موسوی نامه می نویسد 

کارهای الجوردی

خالفکار هستند 

اما همین میر حسین امروز وقتی واکنش ملت را می بیند که به وی می گویند چرا سکوت نمودی 

اعالم می کند که 

باید توجه کنیم که مسئله! کاری نکردم

مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد  به عملکرد قوه

شود بدون نگاه به موقعیت نمی

مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد

حسین دست کم می توانسته اگر در تفکیک قوا نقش موثری در جلوگیری از اعدامها نداشته  میربله 

الاقل باتوجه به رابطه بسیار نزد

و یا در خوش بینانه ترین حالت میر حسین میتوانسته با اعتراض به موقع خود به این نسل کشی باشد

کشی و یا استعفایش در آنزمان دامن خود را از این هلوکاست پاک نماید ، دامنی که این روزها 

آلوده است و با هیچ آب زمزمی هم پاک نخواهد شد 



که این روزها از جسارتش می گوید و اینکه استعفا می دهم اگر نتوانم کاری کنم 

ی گوید که چرا برای قتل عام زندانیان سیاسی اعتراض نکردم و 

  ب وزرایش استعفا داد ؟

میر حسین ای کاش بجای اعتراض و استعفا برای درخواست قدرت و توان بیشتر دولتش دست کم 

بله میر حسین تا ابد در دادگاه ملت ایران محکوم 

  

کیستند ؟ حاشیه ساز ترین میر حسین موسوی که این روزها خود و یارانش بند سبز می بندند 

مشاور ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی که مشاور بسیج و امور ایثارگران وی می باشد سرلشگر 

  

یکی از فرماندهان ارشد فعلی سپاه می باشد و از جمله افرادی است که نقش 

خرمشهر داشته است تا آنجا که قوای نظامی را ایران را آنچنان 

با استمرار جنگی بی ثمر تضعیف نموده تا مجبور به پذیرش صلح تحمیلی گردیدیم ، وی خود درباره 

که این روزها از جسارتش می گوید و اینکه استعفا می دهم اگر نتوانم کاری کنم  یهمین میر حسین

ی گوید که چرا برای قتل عام زندانیان سیاسی اعتراض نکردم و آنسان که در گذشته داده ام چرا نم

ب وزرایش استعفا داد ؟یبرای مخالفت کردن با واردات برنج و ترکنهایتا فا ندادم و 

میر حسین ای کاش بجای اعتراض و استعفا برای درخواست قدرت و توان بیشتر دولتش دست کم 

بله میر حسین تا ابد در دادگاه ملت ایران محکوم ! که نکرد در برابر این جنایت موضع گیری میکرد 

میر حسین موسوی که این روزها خود و یارانش بند سبز می بندند 

مشاور ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی که مشاور بسیج و امور ایثارگران وی می باشد سرلشگر 

  :پاسدار غالمعلی رشید می باشد 

یکی از فرماندهان ارشد فعلی سپاه می باشد و از جمله افرادی است که نقش غالمعلی رشید 

خرمشهر داشته است تا آنجا که قوای نظامی را ایران را آنچنان بخصوصی در ادامه جنگ پس از فتح 

با استمرار جنگی بی ثمر تضعیف نموده تا مجبور به پذیرش صلح تحمیلی گردیدیم ، وی خود درباره 

  :آن روزهای تلخ می گوید 

همین میر حسین

آنسان که در گذشته داده ام چرا نم

فا ندادم و عاست

  

میر حسین ای کاش بجای اعتراض و استعفا برای درخواست قدرت و توان بیشتر دولتش دست کم 

در برابر این جنایت موضع گیری میکرد 

  .است 

میر حسین موسوی که این روزها خود و یارانش بند سبز می بندند 

مشاور ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی که مشاور بسیج و امور ایثارگران وی می باشد سرلشگر 

پاسدار غالمعلی رشید می باشد 

غالمعلی رشید 

بخصوصی در ادامه جنگ پس از فتح 

با استمرار جنگی بی ثمر تضعیف نموده تا مجبور به پذیرش صلح تحمیلی گردیدیم ، وی خود درباره 

آن روزهای تلخ می گوید 



  از عملیات خیبر تا پایان جنگ، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده ادامه دهنده عملیات

والفجر از سوی حضرت امام حکم گرفت و قرارگاه خاتم را متشکل از عناصر ارتشی و سپاهی تشکیل 

مذکور به آقای هاشمی و حتی مقام 

ه ای ک معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع، گفتیم که با این هزینه

کند، قادر به پایان جنگ و  نظام جمهوری اسالمی و دولت آقای مهندس موسوی پای جنگ هزینه می

انجام یک عملیات سرنوشت «کرد یعنی 

 شود چرا که امام حال تفاوت شعارها هم معلوم می

و فرمانده » جنگ جنگ تا پیروزی«

» جنگ جنگ تا یک عملیات ولی یک عملیات سرنوشت ساز

ذاشتم ای که این مسئولیت را پذیرفتم این موضوع را به امام در میان گ

و در مالقات با امام افکارم را برای ایشان تشریح کردم که امام تبسم کردند یعنی نه تائید کردند و 

  

رشید در سالهای اصالحات و زمامداری دولت خاتمی در معاونت اطالعات و امنیت سپاه به عنوان 

د تیم بازجویی و وشمیفرمانده حضور داشته است و با حکم مستقیم خامنه ای وارد عرصه سیاست 

من جمله نیروهای ملی مذهبی عملیاتی وی مسئول سرکوب و بازداشت بسیاری از نیروهای سیاسی 

است و وی با در اختیار گرفتن بازداشتگاههای مخفی سپاه و از جمله بازداشتگاه شصت و شش 

و پنجاه و نه روزنامه نگاران و دانشجویان و ملی مذهبی ها را در زندانهای خود خردمی نمود ، و 

 مهندس ایستاده است تا حضور بسیجیان و دیگر پاسداران حامی

از عملیات خیبر تا پایان جنگ، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده ادامه دهنده عملیات

والفجر از سوی حضرت امام حکم گرفت و قرارگاه خاتم را متشکل از عناصر ارتشی و سپاهی تشکیل 

مذکور به آقای هاشمی و حتی مقام   ما پس از عملیات.داد تا جنگ را در سطح عالی هدایت کند

معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع، گفتیم که با این هزینه

نظام جمهوری اسالمی و دولت آقای مهندس موسوی پای جنگ هزینه می

کرد یعنی  یا همان هدفی که خود آقای هاشمی به صراحت تاکید می

حال تفاوت شعارها هم معلوم می.نیستیم» ساز و گرفتن امتیاز برای پایان جنگ

«گفتند  ، رزمندگان می»جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم

جنگ جنگ تا یک عملیات ولی یک عملیات سرنوشت ساز«گفتند  عالی جنگ یعنی آقای هاشمی می

ای که این مسئولیت را پذیرفتم این موضوع را به امام در میان گ گفتند؛ من لحظه

و در مالقات با امام افکارم را برای ایشان تشریح کردم که امام تبسم کردند یعنی نه تائید کردند و 

  

رشید در سالهای اصالحات و زمامداری دولت خاتمی در معاونت اطالعات و امنیت سپاه به عنوان 

فرمانده حضور داشته است و با حکم مستقیم خامنه ای وارد عرصه سیاست 

عملیاتی وی مسئول سرکوب و بازداشت بسیاری از نیروهای سیاسی 

است و وی با در اختیار گرفتن بازداشتگاههای مخفی سپاه و از جمله بازداشتگاه شصت و شش 

و پنجاه و نه روزنامه نگاران و دانشجویان و ملی مذهبی ها را در زندانهای خود خردمی نمود ، و 

ایستاده است تا حضور بسیجیان و دیگر پاسداران حامی اکنون در کنار میر حسین موسوی 

از عملیات خیبر تا پایان جنگ، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده ادامه دهنده عملیات

والفجر از سوی حضرت امام حکم گرفت و قرارگاه خاتم را متشکل از عناصر ارتشی و سپاهی تشکیل 

داد تا جنگ را در سطح عالی هدایت کند

معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع، گفتیم که با این هزینه

نظام جمهوری اسالمی و دولت آقای مهندس موسوی پای جنگ هزینه می

یا همان هدفی که خود آقای هاشمی به صراحت تاکید می

ساز و گرفتن امتیاز برای پایان جنگ

جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«فرمود  می

عالی جنگ یعنی آقای هاشمی می

گفتند؛ من لحظه و ایشان می

و در مالقات با امام افکارم را برای ایشان تشریح کردم که امام تبسم کردند یعنی نه تائید کردند و 

  .رد کردندنه 

رشید در سالهای اصالحات و زمامداری دولت خاتمی در معاونت اطالعات و امنیت سپاه به عنوان 

فرمانده حضور داشته است و با حکم مستقیم خامنه ای وارد عرصه سیاست 

عملیاتی وی مسئول سرکوب و بازداشت بسیاری از نیروهای سیاسی 

است و وی با در اختیار گرفتن بازداشتگاههای مخفی سپاه و از جمله بازداشتگاه شصت و شش  بوده

و پنجاه و نه روزنامه نگاران و دانشجویان و ملی مذهبی ها را در زندانهای خود خردمی نمود ، و 

اکنون در کنار میر حسین موسوی 



میر حسین موسوی را تئوریزه نماید و همین حضور و ایجاد دفتر بسیج در ستاد انتخاباتی میر حسین 

بود که اعتراض بسیاری را برانگیخت اما با سخنان فرمانده کل سپاه مواجه شده که بله 

  

  

وی را از ناحیه صورت مورد  هفتاد و نه 

هدف گلوله قرار داد، به همراه پدرش در ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری 

به گزارش تریبون، عامل ترور سعید عسگر به همراه پدرش در این ستاد فعالیت 

سگر، پدر سعید، یکی از اعضای کمیته هماهنگی استقبال از 

در نزدیکی شورای شهر  ٧٩سعید حجاریان که از او به عنوان جانباز اصالحات یاد می شود اسفندماه 

تهران هدف گلوله جوانی بسیجی به نام سعید عسگر قرار گرفت، اما با انتقال سریع به بیمارستان 

وی پس از بهبودی نسبی ضارب . او هرگز سالمت کامل خود را به دست نیاورد

.سعید عسگر هم اکنون از اعضای فعال ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری است

ه بازجوی خود پیش از این محمدرضا جالیی پور از اعضای ستاد میرحسین موسوی اعالم کرده بود ک

میر حسین موسوی را تئوریزه نماید و همین حضور و ایجاد دفتر بسیج در ستاد انتخاباتی میر حسین 

بود که اعتراض بسیاری را برانگیخت اما با سخنان فرمانده کل سپاه مواجه شده که بله 

! بسیج می تواند هم حضور سیاسی داشته باشد هم حضور نظامی 

هفتاد و نه اسفندماه سال  در حجاریان کهسعید عسگر، ضارب سعید 

هدف گلوله قرار داد، به همراه پدرش در ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری 

به گزارش تریبون، عامل ترور سعید عسگر به همراه پدرش در این ستاد فعالیت .فعالیت می کند

سگر، پدر سعید، یکی از اعضای کمیته هماهنگی استقبال از می کند و گفته می شود محمد ع

  .میرحسین در شهرری می باشد

سعید حجاریان که از او به عنوان جانباز اصالحات یاد می شود اسفندماه 

تهران هدف گلوله جوانی بسیجی به نام سعید عسگر قرار گرفت، اما با انتقال سریع به بیمارستان 

او هرگز سالمت کامل خود را به دست نیاورد. جان سالم به در برد

.

سعید عسگر هم اکنون از اعضای فعال ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری است

پیش از این محمدرضا جالیی پور از اعضای ستاد میرحسین موسوی اعالم کرده بود ک

  .را در حال فعالیت در ستاد میرحسین دیده است

میر حسین موسوی را تئوریزه نماید و همین حضور و ایجاد دفتر بسیج در ستاد انتخاباتی میر حسین 

بود که اعتراض بسیاری را برانگیخت اما با سخنان فرمانده کل سپاه مواجه شده که بله موسوی 

بسیج می تواند هم حضور سیاسی داشته باشد هم حضور نظامی 

سعید عسگر، ضارب سعید 

هدف گلوله قرار داد، به همراه پدرش در ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری 

فعالیت می کند

می کند و گفته می شود محمد ع

میرحسین در شهرری می باشد

سعید حجاریان که از او به عنوان جانباز اصالحات یاد می شود اسفندماه 

تهران هدف گلوله جوانی بسیجی به نام سعید عسگر قرار گرفت، اما با انتقال سریع به بیمارستان 

جان سالم به در برد

.خود را بخشید

سعید عسگر هم اکنون از اعضای فعال ستاد میرحسین موسوی در سه راه تقی آباد شهرری است

پیش از این محمدرضا جالیی پور از اعضای ستاد میرحسین موسوی اعالم کرده بود ک

را در حال فعالیت در ستاد میرحسین دیده است



  

 این گرچه!نمود اشاره  عطریانفر محمد

 چپاول در نیز توانایی دست اما نهند

 و نمایند می ثبت را  آفتابگردان

 می آغاز کرباسچي آقاي نام 

 عموزاده فریدون عطریانفر، کرباسچي،

 و  اند بوده) کرباسچي ویژه دفتر مسئول

 تهران شهردار آنزمان در که  کرباسچي

 امکانات اعطاء به اقدام شهرداري

  

محمد و خلیلی عموزاده فریدون به میتوان  موسوی 

نهند می نام طلب اصالح نگاران روزنامهاز جمله  و هنرمند

آفتابگردان فرهنگي موسسۀ سه و هفتاد سال در ایشان!  دارند

 به »آفتابگردان« نشریه انتشار با را موسسه آن مطبوعاتی

کرباسچي،:  جمله از افرادي  موسسه آن موسسین هیات

مسئول( خادمي و)  کرباسچي باجناق پسر( سفید شعیرخان

کرباسچي کمکه ب و آن کنار از تا نمایند می ای بهانه را 

شهرداري در وی قدرت از استفاده سوء وبا است بوده دولت

  : نمایدمی  فوق موسسۀ به شهرداري

 حامیان دیگر از

هنرمند را خود دو

دارند المال بیت

مطبوعاتی فعالیت

هیات در و  نمایند

شعیرخان ، خلیلي

 موسسه همین

دولت هیات عضو و

شهرداري هاي بودجه و



در بعد از این تاسیس بوده که البته شایان ذکر است آقای میر حسین موسوی نیز از جمله اعضای 

هیات امنای آن موسسه بوده اند کار غارت اموال عمومی در پناه موسسه آفتابگردان آغاز می شود 

 ارزش به کرج جاده در زمین

 براي چاپخانه ایجاد جهت به آفتابگردان

 با را فوق ملک مدتي از پس آفتابگردان

  

 در تومان میلیارد سه ارزش به ساختمان

  .نماید مي صادر آفتابگردان روزنامه

 مؤسسۀ به تومان میلیارد صد مبلغ

 از پس تا داده وام »البرز فیلتر« شرکت

 امر این اما. نماید دریافت پول اصل

 مواد با مبارزه ستاد از تهران شهرداري

در بعد از این تاسیس بوده که البته شایان ذکر است آقای میر حسین موسوی نیز از جمله اعضای 

هیات امنای آن موسسه بوده اند کار غارت اموال عمومی در پناه موسسه آفتابگردان آغاز می شود 

  :نمود که می شود بطور اختصار اشاره 

زمین قطعه یک خرید به اقدام شهرداري وجوه با کرباسچي

آفتابگردان خصوصي موسسۀ به و نموده  تومان میلیارد

آفتابگردان موسسه مدیره هیات متعاقبًا که کند مي 

  .فروشند مي شهرداري به

ساختمان یک خرید دستور کرباسچي آقاي ١٢/٧۵/٢۵

روزنامه براي را یک منطقه شهرداري هات وجو از و 

مبلغ تخصیص در شغلي موقعیت از استفاده سوء و نفوذ

شرکت به ربوي بصورت را مذکور مبلغ نیز مؤسسه این

اصل همراه به بهره بعنوان تومان میلیون پانصد مبلغ ماه،

شهرداري است ذکر شایان. گردید مذکور شرکت ورشکستگي

در بعد از این تاسیس بوده که البته شایان ذکر است آقای میر حسین موسوی نیز از جمله اعضای 

هیات امنای آن موسسه بوده اند کار غارت اموال عمومی در پناه موسسه آفتابگردان آغاز می شود 

که می شود بطور اختصار اشاره 

کرباسچي آقاي - یک

میلیارد چهار تقریبی

 اهداء روزنامه

به قیمت همان

٢۵ مورخ در -دو

 فرمانیه خیابان

نفوذ اعمال - سه

این آفتابگردان،

ماه، ۶ گذشت

ورشکستگي باعث



 که نماید مي دریافت وام تومان میلیارد

  :گیرد مي قرار آفتابگردان 

  

 چاپخانه احداث منظور به جمهوري

 وقت جمهوري ریاست اجرایي معاونت

 هزار پانصد و چاپ آالت ماشین تأمین

 صد مجموعًا پرداخت با جمهوري ریاست

 چاپخانه احداث براي آنرا مبلغ این 

 سیصد تقریبی قیمت به که فوق

 به تومان میلیون شصت و پانصد

   اما همه ماجرا بدین جا ختم نمی گردد میر حسین موسوی دیگر چه یارانی را در کنار خود دارد ؟

میلیارد بیست مبلغ) هاشمي خاندان افراد از یکي ریاست

 مؤسسۀ اختیار در اي ضابطه هیچ بدون آن تومان میلیارد

جمهوري ریاست محل از تخصیصي ارز از قانوني غیر 

معاونت از ۴/٢/٧۵ و ٢٩/۵/٧۵ مورخ در کرباسچي

تأمین جهت دالر هزار پانزده خواست در ترتیب به) هاشمي

ریاست معاونت که نماید مي را چاپ مصرفي مواد تامین

 دریافت با کرباسچي آقاي که کند مي موافقت دالر

فوق دستگاههاي که است ذکر به الزم. نماید مي مصرف

پانصد مبلغ به ٢۶/۵/٧۶ مورخ در بود، شده خریداري

  .شود مي فروخته همشهري

اما همه ماجرا بدین جا ختم نمی گردد میر حسین موسوی دیگر چه یارانی را در کنار خود دارد ؟

ریاست به( مخدر

میلیارد ده مبلغ

 استفادۀ -چهار 

کرباسچي آقاي: شخصي

هاشمي محمد(

تامین جهت دالر

دالر هزار بیست و

مصرف آفتابگردان

خریداري تومان میلیون

همشهري شرکت

  

اما همه ماجرا بدین جا ختم نمی گردد میر حسین موسوی دیگر چه یارانی را در کنار خود دارد ؟



سبز پوش می بد نیست نگاهی هم به دیگر حامی موسوی بیندازیم فردی که همه ما اورا این روزها 

بینیم و در فضای خارج از کشور و اینترنت فعاالنه مشاهده می نمائیم که با توجه از جایگاهی که این 

روزها در میان جوانان کسب نموده همه را برای اعتراض به جمهوری اسالمی به شرکت در انتخابات 

  

بواسطه سرکوب روزنامه هیم نبوی را فقط طنز نویس و روزنامه نگاری می دانند که 

در دولت خاتمی مجبور به ترک وطن گردیده است اما همه ماجرا همین نیست ابراهیم نبوی 

جانشین مدیرکل اجتماعی وزارت 

بوده است و البته وی اشاره ای به این نمی نماید که در همان زمان نخست وزیری میر حسین 

نوپای  وزارت اطالعات که بواقع در آن سالها به موازات و در کنار 

بد نیست نگاهی هم به دیگر حامی موسوی بیندازیم فردی که همه ما اورا این روزها 

بینیم و در فضای خارج از کشور و اینترنت فعاالنه مشاهده می نمائیم که با توجه از جایگاهی که این 

روزها در میان جوانان کسب نموده همه را برای اعتراض به جمهوری اسالمی به شرکت در انتخابات 

  .! ؟و دادن رای به میر حسین موسوی ترغیب می نماید 

هیم نبوی را فقط طنز نویس و روزنامه نگاری می دانند که 

در دولت خاتمی مجبور به ترک وطن گردیده است اما همه ماجرا همین نیست ابراهیم نبوی 

جانشین مدیرکل اجتماعی وزارت و مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور دیر زمانی  خودش

بوده است و البته وی اشاره ای به این نمی نماید که در همان زمان نخست وزیری میر حسین 

که بواقع در آن سالها به موازات و در کنار موسوی وی در وزارت کشور 

بد نیست نگاهی هم به دیگر حامی موسوی بیندازیم فردی که همه ما اورا این روزها 

بینیم و در فضای خارج از کشور و اینترنت فعاالنه مشاهده می نمائیم که با توجه از جایگاهی که این 

روزها در میان جوانان کسب نموده همه را برای اعتراض به جمهوری اسالمی به شرکت در انتخابات 

و دادن رای به میر حسین موسوی ترغیب می نماید 

  

هیم نبوی را فقط طنز نویس و روزنامه نگاری می دانند که بسیاری ابرا

در دولت خاتمی مجبور به ترک وطن گردیده است اما همه ماجرا همین نیست ابراهیم نبوی نگاران 

خودشبه اعتراف 

بوده است و البته وی اشاره ای به این نمی نماید که در همان زمان نخست وزیری میر حسین  کشور

موسوی وی در وزارت کشور 



کشور فعالیت می نموده مسئولیت تخلیه اطالعاتی زندانیان سیاسی و آماده کردن آنها برای شوهای 

مسئولیت خرد دامت و تواب سازی بوده است را بر عهده داشته ، نبوی در کنار اسدالله الجوردی 

یانی را بر عهده داشته که بیشترشان بعدها در قتل عام زندانیان سیاسی روانه 

  

الجوردی نشسته و تواب سازی می نمودند و 

هم نوار سبز می بندد تا همه را به 

  . مشارکت در انتخاباتی که حضور فعاالنه و گسترده در آن مد نظر رهبری می باشد دعوت نماید

 –ه های اجتماعی اینترنتی همچون اورکات 

جوانان و همچنین ایرانیان کلوب ایرانیان و هچنین در سایتهای اینترنتی و رادیو زمانه 

  .خارج از کشور را به شرکت در انتخابات و رای دادن به میر حسین موسوی مجاب نماید 

وی در فیس  یار و فعالیتهای شبانه روز

بوک بر علیه احمدی نژاد و به نفع موسوی دولت فعلی سایت فیس بوک را فیلتر نموده اما پس از 

کشور فعالیت می نموده مسئولیت تخلیه اطالعاتی زندانیان سیاسی و آماده کردن آنها برای شوهای 

دامت و تواب سازی بوده است را بر عهده داشته ، نبوی در کنار اسدالله الجوردی 

یانی را بر عهده داشته که بیشترشان بعدها در قتل عام زندانیان سیاسی روانه 

  :گورستانهای بی نام و نشان شدند 

الجوردی نشسته و تواب سازی می نمودند و بله ایشان را مشاهده می نمائید که روزگاری در کنار 

هم نوار سبز می بندد تا همه را به و اکنون  م با طنزهای خود ملت را می خندانده 

مشارکت در انتخاباتی که حضور فعاالنه و گسترده در آن مد نظر رهبری می باشد دعوت نماید

ه های اجتماعی اینترنتی همچون اورکات موسوی ماموریت دارد تا در شبکابراهیم نبوی از سوی 

کلوب ایرانیان و هچنین در سایتهای اینترنتی و رادیو زمانه 

خارج از کشور را به شرکت در انتخابات و رای دادن به میر حسین موسوی مجاب نماید 

ار و فعالیتهای شبانه روزموضوع  این امر وقتی حساس می شود که در همین گیرود

بوک بر علیه احمدی نژاد و به نفع موسوی دولت فعلی سایت فیس بوک را فیلتر نموده اما پس از 

کشور فعالیت می نموده مسئولیت تخلیه اطالعاتی زندانیان سیاسی و آماده کردن آنها برای شوهای 

دامت و تواب سازی بوده است را بر عهده داشته ، نبوی در کنار اسدالله الجوردی ن

یانی را بر عهده داشته که بیشترشان بعدها در قتل عام زندانیان سیاسی روانه نکردن زندا

گورستانهای بی نام و نشان شدند 

بله ایشان را مشاهده می نمائید که روزگاری در کنار 

م با طنزهای خود ملت را می خندانده روزگاری ه

مشارکت در انتخاباتی که حضور فعاالنه و گسترده در آن مد نظر رهبری می باشد دعوت نماید

ابراهیم نبوی از سوی 

کلوب ایرانیان و هچنین در سایتهای اینترنتی و رادیو زمانه  –فیس بوک 

خارج از کشور را به شرکت در انتخابات و رای دادن به میر حسین موسوی مجاب نماید 

موضوع  این امر وقتی حساس می شود که در همین گیرود 

بوک بر علیه احمدی نژاد و به نفع موسوی دولت فعلی سایت فیس بوک را فیلتر نموده اما پس از 



تا آن با گذشت یکروز از این اقدام علی الظاهر غیر هماهنگ شده مجددا فیلتر سایت رفع شده 

  . ایشان و یارنش همچنان به تبلیغ برای موسوی اقدام نمایند 

میر حسین موسوی خود و یارانش بال انکار دستشان تواما هم  در خونهای به هدر رفته هزاران شهید 

در جنگ تحمیلی ای بی ثمر و هم در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندانهای کشور آلوده 

می شوند و افکارشان نو می شود و ایرادی هم در تجدید نظر برای و البته انسانها عوض هست 

افکارشان نیست اما کتمان حقایق و سرپوش گذاشتن بر آنها و عدم عذر خواهی و بیان واقعیات حاکی 

  !از آن هست که فقط ویترین آنها تعویض شده نه افکارشان 

  آیا شما به میر حسین موسوی رای می دهید ؟ 

ه دادن رای فقط انتخاب نیست شما با رای خود تکلیف هم بر گردن خواهید داشت فراموش نکنید ک

  می خواهید با دادن رای به موسوی گذشته مسکوت وی را نیز تائید نمائید ؟ آیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

مهدی کروبی نیز از دیگر کاندیداهای انتخابات اخیر می باشد ، کروبی از دوره پیش عزم ریاست 

اعتقاد دارد با حضور مستقیم رهبری و فرزندش مجتبی خامنه ای از 

کروبی با صراحت لهجه . با تقلب در آرا جلوگیری شده است 

که که دارد این روزها او نیز به دشمن سر سخت احمدی نژاد تبدیل شده است اما این کاندیدا 

  در اوان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی همواره در کلیدی ترین پستهای نظام حضور داشته است 

می و همچنین ریاست مجلس شورای اسال

کروبی در خالل ریاستش بر بنیاد شهید که دومین سازمان اقتصادی گسترده و ثروتمند انقالبی در 

بیشترین نقش را در مصادره اموال فراریان و افراد ضد انقالبی 

ز سوی آیت الله خمینی حکم گرفته و اولین سنگ بنای زندانهای غیر رسمی و 

بنا می نهد و شعبه ویژه ای را از سوی 

دادگاه انقالب در بنیاد شهید مستقر می نماید و بنام دفاع از خانواده های شهدا و تامین مایحتاج 

ایشان کارخانه ها و سرمایه های معاند با نظام را توقیف و به تملک بنیاد شهید در می 

آورد ، کروبی از جمله روحانیون مورد نفوذ دفتر آیت الله خمینی بوده و با همراهی آیت الله ری 

مقدمات حذف و عزل آیت الله منتظری را از مقام قائم 

در مجلس مهدی کروبی البته نقش عمده ای در همراهی با طیف تند روی سپاه و معارضین عراقی 

در مراسم برائت از ... سعید امامی و 

ه مناسبت روز برائت از در نهم مرداد سال شصت و شش داشته که در آن روز بنا بود ب

مهدی کروبی نیز از دیگر کاندیداهای انتخابات اخیر می باشد ، کروبی از دوره پیش عزم ریاست 

اعتقاد دارد با حضور مستقیم رهبری و فرزندش مجتبی خامنه ای از جمهوری نموده بود که البته 

با تقلب در آرا جلوگیری شده است رسیدن وی به پست ریاست جمهوری 

که دارد این روزها او نیز به دشمن سر سخت احمدی نژاد تبدیل شده است اما این کاندیدا 

در اوان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی همواره در کلیدی ترین پستهای نظام حضور داشته است 

و همچنین ریاست مجلس شورای اسال) مسئول امور حج ایرانیان( ریاست بنیاد شهید و امیر الحاج 

  . از مهمترین مناصب وی می باشد 

کروبی در خالل ریاستش بر بنیاد شهید که دومین سازمان اقتصادی گسترده و ثروتمند انقالبی در 

بیشترین نقش را در مصادره اموال فراریان و افراد ضد انقالبی بعد از بنیاد مستضعفان می باشد 

ز سوی آیت الله خمینی حکم گرفته و اولین سنگ بنای زندانهای غیر رسمی و داشته است وی ا

بنا می نهد و شعبه ویژه ای را از سوی خودسرانه را در جمهوری اسالمی در حراست بنیاد شهید 

دادگاه انقالب در بنیاد شهید مستقر می نماید و بنام دفاع از خانواده های شهدا و تامین مایحتاج 

ایشان کارخانه ها و سرمایه های معاند با نظام را توقیف و به تملک بنیاد شهید در می 

آورد ، کروبی از جمله روحانیون مورد نفوذ دفتر آیت الله خمینی بوده و با همراهی آیت الله ری 

مقدمات حذف و عزل آیت الله منتظری را از مقام قائم شهری و هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای 

  .قام رهبری دامن زده اند 

مهدی کروبی البته نقش عمده ای در همراهی با طیف تند روی سپاه و معارضین عراقی 

سعید امامی و  ، به همراهی محمد رضا نقدی اعالی انقالب اسالمی عراق 

در نهم مرداد سال شصت و شش داشته که در آن روز بنا بود ب

مهدی کروبی نیز از دیگر کاندیداهای انتخابات اخیر می باشد ، کروبی از دوره پیش عزم ریاست 

جمهوری نموده بود که البته 

رسیدن وی به پست ریاست جمهوری 

که دارد این روزها او نیز به دشمن سر سخت احمدی نژاد تبدیل شده است اما این کاندیدا  ای

در اوان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی همواره در کلیدی ترین پستهای نظام حضور داشته است 

ریاست بنیاد شهید و امیر الحاج 

از مهمترین مناصب وی می باشد 

کروبی در خالل ریاستش بر بنیاد شهید که دومین سازمان اقتصادی گسترده و ثروتمند انقالبی در 

بعد از بنیاد مستضعفان می باشد 

داشته است وی ا

خودسرانه را در جمهوری اسالمی در حراست بنیاد شهید 

دادگاه انقالب در بنیاد شهید مستقر می نماید و بنام دفاع از خانواده های شهدا و تامین مایحتاج 

ایشان کارخانه ها و سرمایه های معاند با نظام را توقیف و به تملک بنیاد شهید در می خانواده های 

آورد ، کروبی از جمله روحانیون مورد نفوذ دفتر آیت الله خمینی بوده و با همراهی آیت الله ری 

شهری و هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای 

قام رهبری دامن زده اند م

مهدی کروبی البته نقش عمده ای در همراهی با طیف تند روی سپاه و معارضین عراقی 

اعالی انقالب اسالمی عراق 

در نهم مرداد سال شصت و شش داشته که در آن روز بنا بود بمشرکین 



اقدام به مشرکین زوار ایرانی را با کمک صدها تن از نیروهای عراقی و لبنانی و ماموران ایران 

شورش و بمب گذاری در عربستان نمایند که با خنثی سازی چند بمب در مدینه و مکه و ریاض و 

وهای پلیس و امنیتی با مواجه نیر

  .عربستان با مقابله کنندگان موجبات مرگ صدها زائر ایرانی فراهم آمد 

کروبی در سالهای ریاست بر مجلس نیز کارنامه موفقی از خود بجا نگذاشت گرچه وی همواره از 

دم می زند اما آگاهان رشادتهای خود برای آزادی لقمانیان نماینده همدان که به زندان افتاده بود

بیشتر قدرتنمایی نموده بود تا ماجرای شهرام جزایری عرب را مختومه نماید ، 

فردی که رسما اقرار نموده بود تا مبلغ سیصد میلیون تومان به مهدی کروبی داده تا صرف هزینه 

با خواسته های اصالح طلبانه نمایندگان مجلس ششم 

مخالفت نموده و به طور مشخص در ماجرای اصالح قانون مطبوعات توسط مجلس و ارسال حکم 

حکومتی رهبری به مجلس که خواستار توقف آن شده بود هنگامیکه با مخالفت نمایندگان مجلس 

است و من هم رئیس آن هستم و همه ما 

  ! گوش بفرمان رهبری هستیم ، هر کس هم مخالفتی دارد برود خانه اش و مجلس نیاید 

مهدی کروبی که این روزها خود را مدافع حقوق شهروندی می داند هنگامیکه خیل عظیمی از اصالح 

ا چاره را در تحصن دانستند به طلبان توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده بودند و نمایندگان تنه

 .مخالفت با تحصن نمایندگان پرداخته و در آن شرکت ننمود و آنرا صرفا تبلیغ بر علیه نظام دانست

کروبی البته همواره از مستضعف بودن خود دم می زند و عنوان می نماید که از مال دنیا هیچ ندارد و 

  .پسرانش و همسرش فاطمه کروبی است 

  

وی ضمن  فاطمه کروبی بی شک یکی از متمول ترین همسران کارگزاران جمهوری اسالمی است

داشتن چندین نهاد و بنیاد خیریه من جمله بنیاد حمایت از کودکان معلول آنچنان سرمایه ای دارد 

که این روزها در اجاره نهادها و سازمانهایی چون دانشگاه آزاد اسالمی 

مشرکین زوار ایرانی را با کمک صدها تن از نیروهای عراقی و لبنانی و ماموران ایران 

شورش و بمب گذاری در عربستان نمایند که با خنثی سازی چند بمب در مدینه و مکه و ریاض و 

با مواجه نیرفاش شدن عملیات توسط سرویس اطالعاتی عربستان و موساد 

عربستان با مقابله کنندگان موجبات مرگ صدها زائر ایرانی فراهم آمد 

کروبی در سالهای ریاست بر مجلس نیز کارنامه موفقی از خود بجا نگذاشت گرچه وی همواره از 

رشادتهای خود برای آزادی لقمانیان نماینده همدان که به زندان افتاده بود

بیشتر قدرتنمایی نموده بود تا ماجرای شهرام جزایری عرب را مختومه نماید ، می دانند که وی 

فردی که رسما اقرار نموده بود تا مبلغ سیصد میلیون تومان به مهدی کروبی داده تا صرف هزینه 

  . های تبلیغاتی خود نماید 

با خواسته های اصالح طلبانه نمایندگان مجلس ششم  مهدی کروبی بارها و بارها در مجلس ششم

مخالفت نموده و به طور مشخص در ماجرای اصالح قانون مطبوعات توسط مجلس و ارسال حکم 

حکومتی رهبری به مجلس که خواستار توقف آن شده بود هنگامیکه با مخالفت نمایندگان مجلس 

است و من هم رئیس آن هستم و همه ما  مواجه شد فریاد برآورد که اینجا مجلس شورای اسالمی

گوش بفرمان رهبری هستیم ، هر کس هم مخالفتی دارد برود خانه اش و مجلس نیاید 

مهدی کروبی که این روزها خود را مدافع حقوق شهروندی می داند هنگامیکه خیل عظیمی از اصالح 

طلبان توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده بودند و نمایندگان تنه

مخالفت با تحصن نمایندگان پرداخته و در آن شرکت ننمود و آنرا صرفا تبلیغ بر علیه نظام دانست

کروبی البته همواره از مستضعف بودن خود دم می زند و عنوان می نماید که از مال دنیا هیچ ندارد و 

پسرانش و همسرش فاطمه کروبی است  البته راست می گوید چرا که عمده سرمایه اش بنام

فاطمه کروبی بی شک یکی از متمول ترین همسران کارگزاران جمهوری اسالمی است

داشتن چندین نهاد و بنیاد خیریه من جمله بنیاد حمایت از کودکان معلول آنچنان سرمایه ای دارد 

که این روزها در اجاره نهادها و سازمانهایی چون دانشگاه آزاد اسالمی که اگر بخشی از امالک وی را 

مشرکین زوار ایرانی را با کمک صدها تن از نیروهای عراقی و لبنانی و ماموران ایران 

شورش و بمب گذاری در عربستان نمایند که با خنثی سازی چند بمب در مدینه و مکه و ریاض و 

فاش شدن عملیات توسط سرویس اطالعاتی عربستان و موساد 

عربستان با مقابله کنندگان موجبات مرگ صدها زائر ایرانی فراهم آمد 

کروبی در سالهای ریاست بر مجلس نیز کارنامه موفقی از خود بجا نگذاشت گرچه وی همواره از 

رشادتهای خود برای آزادی لقمانیان نماینده همدان که به زندان افتاده بود

می دانند که وی 

فردی که رسما اقرار نموده بود تا مبلغ سیصد میلیون تومان به مهدی کروبی داده تا صرف هزینه 

های تبلیغاتی خود نماید 

مهدی کروبی بارها و بارها در مجلس ششم

مخالفت نموده و به طور مشخص در ماجرای اصالح قانون مطبوعات توسط مجلس و ارسال حکم 

حکومتی رهبری به مجلس که خواستار توقف آن شده بود هنگامیکه با مخالفت نمایندگان مجلس 

مواجه شد فریاد برآورد که اینجا مجلس شورای اسالمی

گوش بفرمان رهبری هستیم ، هر کس هم مخالفتی دارد برود خانه اش و مجلس نیاید 

مهدی کروبی که این روزها خود را مدافع حقوق شهروندی می داند هنگامیکه خیل عظیمی از اصالح 

طلبان توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده بودند و نمایندگان تنه

مخالفت با تحصن نمایندگان پرداخته و در آن شرکت ننمود و آنرا صرفا تبلیغ بر علیه نظام دانست

کروبی البته همواره از مستضعف بودن خود دم می زند و عنوان می نماید که از مال دنیا هیچ ندارد و 

البته راست می گوید چرا که عمده سرمایه اش بنام

فاطمه کروبی بی شک یکی از متمول ترین همسران کارگزاران جمهوری اسالمی است

داشتن چندین نهاد و بنیاد خیریه من جمله بنیاد حمایت از کودکان معلول آنچنان سرمایه ای دارد 

که اگر بخشی از امالک وی را 



ها  صدبدون شک از بنیاد پانزده خرداد و بنیاد کوثر را برشماریم 

  

  

بنیاد پانزده خرداد و بنیاد کوثر را برشماریم  سازمان تربیت بدنی و همچنین 

  :میلیاردها تومان بیشتر می باشد 

سازمان تربیت بدنی و همچنین  ، 

میلیاردها تومان بیشتر می باشد 



غارتگران بیت المال دیگری هم میلیاردرها و کروبی البته در تیم خود این روزها به غیر از همسرش 

مشهور جمهوری اسالمی می باشد بناست تا در  چپاولگران دارد ، غالمحسین کرباسچی که از جمله

  :صورت به ریاست جمهوری رسیدن وی معاون اول کروبی گردد 

  

 اول معاون عنوان به بناست و,  است معروف»  تهران سابق شهردار« به که کرباسچي غالمحسین

 ساواک به اش نامه تعهد در کند دفاع...  و اقلیتها و شهروندان و مستضعفین حقوق از جمهور رئیس

  :نماید مي معرفي اینگونه را خود

 دانشگاه ریاضي علوم دانشکده دانشجوي صادق، محمد فرزند کرباسچي، غالمحسین شیخ اینجانب 

 خود، دوستي شاه و پرستي میهن مراتب و صمیمیت و نیت حسن ابراز منظور به وسیله بدین تهران،

 و نموده همکاري) ساواک(کشور امنیت و اطالعات سازمان با صمیمانه تاریخ این از نمایم مي تعهد

 در کرباسچي. دهم گزارش فورًا را مراتب نمودند مراجعه اینجانب به خائن و منحرف افراد چنانچه

 اهل اندوز، ثروت و طلب قدرت و فاسد فردي را خمیني الله آیه ساواک، به خود تعهدنامه ادامه

 همگي نیز اطرافیانش و فرزندان که کند مي معرفي گرا تجمل و مادي امور در پاش و ریخت

 مواد به اعتیاد اثر بر خمیني مصطفي که کند مي اعالم خویش هاي بازجویي در حتي وي. اند اینگونه

 نداشته نقشي مورد این در ساواک و است شده کشته تریاک استعمال در اش روي زیاده و مخدر

 به متهم را مراجع و خمیني الله آیه آنگونه که کرباسچي غالمحسین و گذشت سالها. است

 به رسیدن با - دهه چند گذشت و انقالب از پس -نمود مي گرایي تجمل و وجوهات از اندوزي ثروت



 المال بیت از ارتزاق به شروع پروا

 تاریخ در!  امام خط پیرو کننده اختالس

  

  

 در ءارتشا و اختالس هاي پرونده

 هاشميو! آیت الله خمینی   بدیل 

 جمهوري در کالن مدیریت از جدید

 به توسعه و اقتصاد بوعشتم گروه

 طلبانه منفعت هویتي وي ترتیب بدین

 تغییر را خود اجتماعي و سیاسي دیدگاههاي

 دموکراسي بر »سرمایه جذب

 در بایست مي دلیل همین

 یا و کرد فراموش را درآمد کم اقشار

جالب آنکه همین فرد در یک شو تبلیغاتی در مصاحبه ای رو در رو 

پروا بي بود، تهران شهرداري آنها ترین عمده که دولتي

اختالس فرد معروفترین به که اي بگونه. نماید مي ممکن

   .ربود همه از را سبقت گوي گرایي، تجمل در و گردید

پرونده بزرگترین از یکي همچنان و ارتشاء کرباسچی  اختالس

 بي هاي حمایت سایه در کرباسچي.  باشد مي کشور

جدید مدلي وي آمدن کار روي با و رسد مي قدرت

گروه و کرباسچي دیدگاه از ، خورد مي رقم و شود مي تعریف

بدین. باشد مي تر اي پایه و مهمتر دیگر چیز هر از آن،

دیدگاههاي و روشها سیاسي، شرایط و فضا گرفتن نظر

  . بماند باقي قدرت در ترتیب هر

جذب و توسعه« و بازار اقتصاد که معتقداستمعاون اول مهدی کروبی 

همین به و بوده مقدم »ثروت عادالنه تقسیم و عدالت«

اقشار از حمایتي هاي برنامه و اجتماعي عدالت کشور، کالن

جالب آنکه همین فرد در یک شو تبلیغاتی در مصاحبه ای رو در رو  . نداد قرار اصلي

دولتي مناصب برخي

ممکن طریق هر به

گردید بدل ایران

اختالس پرونده 

کشور قضایي تاریخ

قدرت به رفسنجانی 

تعریف اسالمي

آن، لیبرالي شیوۀ

نظر در با و داشته

هر به تا دهد مي

معاون اول مهدی کروبی 

« یعني اقتصادي

کالن سیاستهاي

اصلي الویت در آنرا



با مهدی کروبی وقتی صحبت از فقر و اقشار مستضعف جامعه می شود جلوی دوربین می گرید و 

  ! بغض می کند و اشک در چشمانش حلقه می زند 

 و دیکتاتوري تبداد،اس از که کرد ثابت تهران شهرداري پست در کرباسچي شهري، مدیریت نظر از 

  .کند مي پیروي زمینه این در خاصي خودمحوري

 قبه برادران است ذکر به الزم.  باشد مي  قبه آقای  کرباسچی و کروبی آقای حامی افراد دیگر از 

 کنار در دیگري و بوده  اطالعات وزارت دوم فرد امامي سعید کنار در یکي یکزمان در گذشته در

  .  نمودند مي نقش ایفاي مشکوکي و انگیز شگفت نحوه به دفتر مسئول عنوان به دو هر و ، کرباسچي

! اما ارتباط کرباسچی با باند سعید امامی و محفل اطالعاتی امری است که هر گز نباید فراموش شود 

 هاشمي به را خود شناسي قدر و ارادت همواره بود اجرایي قدرت داراي که ایامي تمام در کرباسچي

 ابراز کاظمی مصطفی و امامی سعید به وابسته اطالعاتی محفل همچنین و اش خانواده و رفسنجاني

 خانواده بویژه خود نزدیکان به کالني کمکهاي و ها رانت ها، بخشش همواره کرباسچي ، داشته مي

 منطقه د.بست مي شهري تخلفات بزرگترین روي بر را چشمش و نمود مي کارگزاران تیم و هاشمي

 با ۶/۴٣٢١ ثبتی پالک با متر متر پنجاه و هفتصد مساحت به زمینی قطعه هشت بهارستان ، نیاوران

 و تابلو عسل بوستان نام به حتا که است داشته وجود پارک عنوان به و عمومی سبز فضای کاربری

 مدتی که بوده نموده نصب تهران شهرداری بوستان آن در نیز را کودکان بازی و سرگرمی ادوات

 این حالیکه در و شود می برچیده ها سرسره و تاب و  آن درختان تمام ناگاه به  هفتاد سال در بعد

 در تغییری بایست می هم آن در کاربری تغییر گونه هر و است بوده عمومی اموال به متعلق زمین

 در زمین قطعه این قانونی روال طی و ادله هیچ بدون و کرباسچی بدستور اما ، ندهد آن مالکیت

 می بنا طبقه سه در ساختمانی زمین این در نیز کوش خوش و گیرد می قرار کوش خوش اکبر اختیار

 کرباسچی است ذکر قابل ، گزینند می سکنی آن در خودش و کاظمی مصطفی و امامی سعید و کند

 آن که بود نموده عنوان است داشته اطالعاتی محفل به وی که خدماتی این شدن برمال با بعدها

 ها بعد حالیکه در بوده ملی امنیت شورایعالی بدستور و بوده امانی و موقتی کاربری تغییر و واگذاری

 سند اخذ به اقدام نیز نفر سه هر بلکه است نبوده امانی تنها نه عمل این که آید می عمل به کاشف

 این در یک و هشتاد سال تا مذکور افراد خانواده سه هر. اند نموده دانگ دو بصورت مالکیت

 در ٨/۶/١٣٨٠ تاریخ در ای زنجیره قتلهای محفل شدن برمال از پس و اند داشته اقامت ساختمان

 باکری لیال بنام فردی به را زمین این دانگ شش هر تهران قلهک در ١٠٠ رسمی اسناد ثبت دفتر



 می طبقه پانزده در ای مسکونی

 کرد اشاره دیگری فاحش مورد به

 براي اجازه درخواست شهرداري

 شهید خیابان( تهران جمشیدیه پارک

 پارک، توسعه بهانۀ به شهرداري که

 مجبور نامبرده شهرداري، طرف از

 شهرداري طرف از شده مشخص

 کارگزاران حزب اعضاي از

 »نژاد هاشميفریده « همسرش

 موانع و ملک ارزش دهنده کاهش

 توسعه طرح شهرداري، در خود قدرت

 این مورد در شهرداري مصوبه

 یابد اختصاص آن مسیل و جمشیدیه

 به همیشه براي خیابان این تعریض

 شود مي فروخته  هاشمي علي آقاي

. گردد مي پرداخت کرباسچي به رشوه

 همسر به ۴١ تهران ٧۶۴٨٩ بشماره

  ! شود مي هدیه زن روز زهرا

  

مسکونی برج محل آن در نیز اکنون هم.  اند نموده واگذار 

به شود می کرباسچی قدرت از  شمار بی های استفاده

شهرداري به اي نامه طي)  کروبی مهدی عروس(  ،»فرزین« بنام

پارک مجاورت در متر  متر هزار دو از بیش مساحت به

که نماید مي) ۶٢ پالک ،٢٨ کوچۀ از باالتر جمشیدیه،

از مالک گرفتن قرار فشار تحت با و کرده خودداري مجوز

مشخص فرد به!   تومان میلیون نود نازل بسیار مبلغ به خود

از یکي »هاشمي علي« جز نبود کسي فرد این اینکه تر جالب

همسرش صوري نام با را فوق ملک که) رفسنجاني هاشمي

کاهش عوامل کند مي سعي کرباسچي کار این از پس. کند

قدرت و نفوذ از استفاده با ابتدا در وي. نماید برطرف

مصوبه طبق دیگر طرف از همچنین و نماید مي منتفي را جمشیدیه

جمشیدیه خیابان نشیني عقب طرح به آن از پانصدمتر بایست

تعریض طرح و گردد مي منتفي نیز امر این کرباسچي کتبي

آقاي توسط مذکور ملک وقایع، این از پس. شود مي سپرده

رشوه و السهم حق بعنوان فوق  فروش محل از آن درصد

بشماره انگوري رنگ به  نه و نود مدل و ام بي خودروي 

زهرا حضرت میالد روز در نژاد هاشمي مریم خانم سوي

 قطعی بصورت

  . باشد

استفاده سوء دیگر از

بنام خانمي   که

به باغي فروش

جمشیدیه، خیابان باهنر،

مجوز صدور از

خود باغ فروش به

جالب. شود مي

هاشمي برادرزادۀ(

کند مي خریداري

برطرف را آن فروش

جمشیدیه پارک

بایست مي زمین،

کتبي دستور به که

سپرده فراموشي

درصد بیست که

 یک همچنین و

سوي از کرباسچي



کروبی در حالی از تیم مقتدر و قدرتمند خود حرفی می زند که بسیاری از غارتگران بیت المال را 

درکنار خود دارد مستکبرانی که برای رسیدن به جاه و مقام و ثروت از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند 

به حکومت نه  تنها قطره ای از افرادی هستند که در کنار دیگر معترضین.. ،عطریانفر و ، کرباسچی 

تنها درد ملت و خدمت ندارند بلکه تنها بغضشان از جمهوری اسالمی این است که چرا این روزها 

  .مفت خوری آنها کمتر شده است بساط 

از کشور مهدی کروبی در یک میزگردمطبوعاتی  چندی پیش عطالله مهاجرانی مشاور ایرانیان خارج

ه صراحت اعالم نمود که همه ما نیروهای مقید و متعهد به والیت فقیه هستیم و خط قرمزمان ب

اگر می خواهند در قوام جمهوری اسالمی و رفرم آن والیت فقیه است و ایرانیان خارج از کشور نیز 

ه بله محو و این کالم کسی است ک! شرکت کنند ما هستیم وگرنه در غیر اینصورت محو خواهند شد 

  ! روزگاری همه او را به تساهل و تسامح می شناختند 

مهدی کروبی گرچه نعره می کشد و بانگ بر حسین شریعتمداری می کشد اما هم خودش اعتراف 

  !کرده و هم همگان می دانیم که سرباز مطیع و غالم حلقه به گوش والیت مطلقه فقیه است 

  صارش رای بدهید ؟ آیا شما می خواهید به مهدی کروبی و اعوان و ان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

رضایی البته جویای نام است و برای مطرح شدن دست به هر کاری می زند ، وی که از نزدیکان 

فکری و سیاسی و همچنین شغلی هاشمی رفسنجانی است هر از گاهی موجی را در جامعه براه می 

، به یکباره به هاشمی رفسنجانی حمله می کند و مسئولیت ادامه جنگ را بر عهده وی می 

اندازد هاشمی از خود دفاع می کند و نامه محرمانه وی به آیت الله خمینی را بعد سالها منتشر می 

کند پنجه بر رخ یکدیگر می کشند و بعد در اوج دعوا و خصومتشان هر دو در کنار هم به سفر 

  

  .محسن رضایی نیز از دیگر کاندیداهای این انتخابات می باشد 

رضایی البته جویای نام است و برای مطرح شدن دست به هر کاری می زند ، وی که از نزدیکان 

فکری و سیاسی و همچنین شغلی هاشمی رفسنجانی است هر از گاهی موجی را در جامعه براه می 

، به یکباره به هاشمی رفسنجانی حمله می کند و مسئولیت ادامه جنگ را بر عهده وی می 

اندازد هاشمی از خود دفاع می کند و نامه محرمانه وی به آیت الله خمینی را بعد سالها منتشر می 

کند پنجه بر رخ یکدیگر می کشند و بعد در اوج دعوا و خصومتشان هر دو در کنار هم به سفر 

  :تی حج می روند و عکس یادگاری می اندازند 

محسن رضایی نیز از دیگر کاندیداهای این انتخابات می باشد 

رضایی البته جویای نام است و برای مطرح شدن دست به هر کاری می زند ، وی که از نزدیکان 

فکری و سیاسی و همچنین شغلی هاشمی رفسنجانی است هر از گاهی موجی را در جامعه براه می 

، به یکباره به هاشمی رفسنجانی حمله می کند و مسئولیت ادامه جنگ را بر عهده وی می د انداز

اندازد هاشمی از خود دفاع می کند و نامه محرمانه وی به آیت الله خمینی را بعد سالها منتشر می 

کند پنجه بر رخ یکدیگر می کشند و بعد در اوج دعوا و خصومتشان هر دو در کنار هم به سفر 

تی حج می روند و عکس یادگاری می اندازند زیار



محسن رضایی البته نه این دوره و نه دوره های پیش خود می داند که شانسی برای تصدی پست  

انتخابت ریاست ریاست جمهوری ندارد ، رضایی همان وظیفه ای را بر عهده دارد که سالها در طول 

آمد تا تنور کاندیداتوری انتخابات را گرم نماید جمهوری زواره ای بر عهده داشت کسی که فقط می 

  .پرداختن به این کاندیدای نمایشی از پرداختن به این انتخابات نمایشی مضحک تر است !

به واسطه فرماندهی اش بر که هم اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد رضایی  

یستی سپاه پاسداران در قتل عام و بمب سپاه پاسداران در سالهایی که نیروهای برون مرزی و ترور

گذاریهای بی شماری من جمله عملیات تروریستی میکونوس ، بمب گذاری در مقر یهودیان آرژانتین 

به عنوان یک تروریست بین المللی شناخنه شده است و تحت پیگرد ... ، ترور عبدالرحمان قاسملو 

  پلیس بین الملل است 

  

جمهوری داشته باشید که بواسطه اعمال تروریستی تحت پیگرد پلیس حال اگر می خواهید رئیس 

  !بین الملل باشد حتما به محسن رضایی رای بدهید 



اینکه آیا باید در این انتخابات با توجه به این نامزدهای اینچنینی و ! به انتهای این نوشتار رسیده ایم 

ا فقط همین چهار نفر هستند که لیاقت آیا این انتخابات انتخاباتی آزاد است ؟ آی شرکت کرد ؟ 

احراز ریاست جمهوری در ایران را دارند ؟ آیا اینکه ابتدائا شورای نگهبانی که منتصب شخص رهبری 

است باید اول همه را از صافی و فیلتر بگذراند و این صافی آنقدر هر روز محدود و محدود تر می 

انتخابش را بکند و بعد ما مجبور باشیم ل نمی کند شود که خودی هایی همچون اکبر اعلمی را هم تحم

همواره رسم فقط به منتخبین شورای نگهبان رای بدهیم توهین به شعور و انتخاب ایرانیان نیست ؟ 

بوده و گفته می شده که در جمهوری اسالمی ملت مکلفند بین بد و بدتر فقط انتخاب نمایند اما در 

آیا به نظر شما هر برگه رای میخی بر ! م که همه بدتر هستند میان این چهار نفر من بدی نمی بین

  :تابوت شعور و آزادی ملت ایران نیست ؟این سخن آیت الله خامنه ای را شنیده اید که 

خرداد پاي  ٢٢در » تمام قوا، توان و نشاط«آنچه من از مردم مي خواهم این است که همه با  

   هاي رأي بروند صندوق

قتل عامهای سالهای شصت بنشینید در این روزهای پایانی کمی فکر کنید ، به کشته شدگان  حاال

شش و شصت و هفت فکر کنید که حتا گوری هم برای یادگار از خود ندارند ، به همه زندانیان 

دولت اصالحات دولتی که برای آزادی و برابری آمده بود اما فقط آمد تا سوپاپ اطمینانی برای 

اسالمی باشد فکر کنید ، لطفا عزت ابراهیم نژاد ،  زهرا کاظمی ، اکبر محمدی ، زهرا بنی  جمهوری

  .، امیر حشمت ساران و امید رضا میر صیافی را در میانه افکارتان فراموش نکنید یعقوب 

به این فکر کنید که دوازده سال پیش سید محمد خاتمی با شعارهای زیبا تری از همه این شعارها 

آمده بود ، آمده بود تا درست مثل این روزها کرامت انسانی و مردمساالری را برای ما به ارمغان 

  بیاورد 

  



اع نماید ،سعید اما چه شد ؟ خاتمی چه کرد ؟ خاتمی حتا نتوانست از نزدیکترین یاران خود دف

حجاریان را مقابل شورای شهر در روز روشن دراز کردند و ضاربینش در دادگاه گل گفتند و 

،عبدالله نوری وزیر کشورش را روانه زندان کردند و هیچ نگفت ده ها خندیدند به همه امیدها 

، دانشگاه و روزنامه نگار فقط و فقط بخاطر دفاع از سیاستهای وی به زندان افتادند هیچ نگفت 

یادتان نرفته که در آخرین سخنرانی خاتمی در !  دانشجویان را به خاک و خون کشاندند هیچ نگفت 

سالروز دانشجو هنگامی که اکبر گنجی در اعتصابی جانفرسا به سر می برد و دانشجویان دیگر تاب 

نجی گنجی خاتمی چه سخنهای تکراری وی را نداشتند و دروغه دروغه می گفتند و تکرار می کردند گ

آن آقا زندانی زیاده خواهی ! ساکت باشید آدم باشید وگرنه می گویم بیرونتان کنند : گفت؟ گفت 

  ! های خودش شده است 

  هموطنان گرامی !  دوستان عزیز 

جمهوری اسالمی نظامی است هزار تو ، نظامی است که نه جناح دارد و نه خط فکری متناقض و نه 

ن همه در یک چیز مشترکند حفظ نظام جمهوری اسالمی ایران و این نه چپ می سیاستهای گوناگو

و همه این پنجه و چنگ و دندان به هم کشیدنها شناسد و نه راست نه اصالح طلب و نه محافظه کار 

فقط و فقط برای این است که ملت را بفریبند و اگر کسی بخواهد چهره واقعی اینان را بنمایش 

مانی نه من همه با هم صف در صف  ماهیتشان را برمال کند بمصداق چون پرده بیفتد نه توبگذراد و 

  .یکی می شوند 

  



  چه باید کرد ؟

  بیاندیشیم ؟اساسی آیا وقت آن نرسیده از اصالحات نافرجام دست برداریم و به تغییر 

  

جمهوری  هم راشیبیس و انتخابات این از مطمئنا و افتاد نخواهد بزرگی اتفاقیقینا با رای ندادن شما 

 شوند انتخاب تن چهار این از کدام هر که نکنید فراموش و برد خواهد بدر سالم جان اسالمی

که تازه بعد از انتخاب شما باید مورد هستند خطری بی کاندیدای و هستند نگهبان شورای برگزیده

 کشورهای دیگر از بسیاری که هستیم وضعیتی در ما امروز دقیقا اما .تنفیذ رهبری هم قرار بگیرند 

 گسترده تحریمهای و مدنی مقاومت و نایستادند نیز آنها اما اند بوده آن به مبتال دیکتاتوری گرفتار

   .گفتند خود دیکتاتور حاکمان به نه ممکن راه هر از و برگزیدند را

 گرفتار بود سالها صربستان آنکه رغم علی و شدند پیروز صربستان ملت ٢٠٠٠ سال در آنکه نتیجه

 اروپا اتحادیه به پیوستن راه در و دارد برمی گام دموکراسی سوی به امروز اما بود مستبد حاکمان

 زادیآ به دوباره توانست گرجستان مدنی مبارزه سال بیست از پس ٢٠٠٢ سال در. باشد می

 انتخاباتی آرای در تقلب و دزدی گذشته مانند رسد نمی نظر به دیگر آن در هامروز و برسد واقعی

 کشوری اوکراین امروز مدنی مقاومت متمادی سالیان از پس و ٢٠٠۴ سال در،باشد ممکن امری

 و انتخابات را این و نیست اش سیاسی رقیب کشتن و کردن مسموم فکر در کسی دیگر که است

 طوالنی ای سابقه با لبنان ٢٠٠۵ سال درکرد ،  اثبات جهانیان به ٢٠٠۶ سال در آزادش رفراندوم

 را ای سوریه نیروهای توانست بود گذاشته سر پشت که خونینی  حزبی و داخلی و سیاسی جنگهای در

 مدنی مقاومت اثر بر نهایتا اش سیاسی قومهای و احزاب و کنند ترک را کشورش که کند متقاعد

  . کردند انتخاب را آزاد سیاسی و پارلمانی انتخابات و نهادند کناری به را سالحها مرم

  

 مثل گوناگون کشورهای در هستند شماری بی آمیزی مسالمت و اعتراضی نهضتهای حاضر حال در

 مقاومت که ایران ما کشور و نو، تایلند،گینه ، آذربایجان ، غربی پایوای ، زیمباوه ، برمه ، سفید روسیه

با نگاهی به کارنامه جنبشهای مقاومت مدنی می  آنهاست در تجربه حال در حاکمان تحریم و مدنی

  :بینیم که ما نیز می توانیم آغاز کنیم 

  



  



 باشد مدنی مقاومت جهانی جنبش

پس در همین روزهای آخر بنشینید و فکر کنید و نگوئید یک نفر کاری نمیتواند ازپیش ببرد یک نفر 

  .یک عضوی از مقاومت جهانی مدنی بر علیه دیکتاتورها می تواند باشد 

  

  ما پیروزیم چرا که حق با ماست و حق هم گرفتنی است نه دادنی 

جنبش از عضوی تواند می فرد هر و نیست دیر وقت هیچ

پس در همین روزهای آخر بنشینید و فکر کنید و نگوئید یک نفر کاری نمیتواند ازپیش ببرد یک نفر 

یک عضوی از مقاومت جهانی مدنی بر علیه دیکتاتورها می تواند باشد 

  

ما پیروزیم چرا که حق با ماست و حق هم گرفتنی است نه دادنی 

  موفق باشید

  گفتنی ها

www.goftaniha.org  
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یک عضوی از مقاومت جهانی مدنی بر علیه دیکتاتورها می تواند باشد 

ما پیروزیم چرا که حق با ماست و حق هم گرفتنی است نه دادنی 


