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  ای برای آگاهی از سرکوب در عاشورامقدمه 
  

هنگامی که در دوران کودکی و نوجوانی در ايام سوگواری از جمله دهه محرم و عاشورا 
را از زبان واعظين ) ع(و اوالد علی ) ص(اعمال شده عليه خاندان پيامبرفجايع و جنايات 

آل  –بر منبر ميشنيدم همواره با خود می انديشيدم مگر ميشود انسانی به نام دين خدا 
معاويه ادعای خالفت و واليت بر مردم را داشتند و قاضی های درباری حکم بر بغی اوالد 

به  -وب شدگان در واليتشان مجريان اين حکم شدند علی و سرکوب آنان داده بودند و ذ
انسانی ديگر که زير بار حکمش نميرود اينقدر ظلم روا دارد حتی پيکر کشته شدگان را 
زير پای اسبان بياندازند و بر زن و مرد و کوک بتازند و به ضرب و شتم آنان اقدام 

ما، يا با گوشت و پوست و  امروز هزار و چهارصد سال از آن واقعه ميگذرد و نسل.نمايند
و يا از طريق رسانه ها و فيلم های پخش شده،  استخوان و يا با شهادت رسيدن عزيزان

جائری بر مسند خالفت، دم از واليت . خود شاهد بيداد بيدادگران به نام دين خدا هستيم
و داغ و مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم ميزند و ندای حق طلبانه آنان را با خونريزی 

پس اين عمل شدنی است و وقتی که دين ابزار قدرت گردد .درفش و شکنجه پاسخ ميگويد
و چهارصد سال بعد، با اين همه پيشرفت که  هم واقعه کربال اتفاق می افتد ،هم هزار

انسانها کرده اند به نام جمهوری اسالمی بد ترين رفتار نسبت به انسان، چه مسلمان و چه 
  . ال ميشود که يادآور همان فجايع استغير مسلمان اعم

امروز به نظر ميرسد که اگر آقايان علما و مراجع دغدغه دين و بخصوص تشيع را دارند، 
بدان عمل نکرده اند  زمان آن رسيده است که به مسئوليت خود که ال اقل سی سال است 
  .رود بشورندعمل نمايند و به ظلمی که به نام دين و تشيع بر مردم و دين و تشيع مي

آقای کروبی در نامه خود به هاشمی رفسنجانی به نکاتی اشاره دارد و از فجايعی نام      
ميبرد که دل هر انسانی را بدرد می آورد او نوشته است شنيدن شرح اين وقايع، شبی را 

  >وباز مينويسد.... خواب از ديدگان او گرفته است 
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نچه حتی اگر يک مورد نيز صحت داشته باشد، ها رخ داده است که چنا اتفاقاتی در زندان
ای است برای جمهوری اسالمی که تاريخ درخشان و سپيد روحانيت تشيع را تبديل  فاجعه

های ديکتاتور از جمله رژيم  کند که روی بسياری از حکومت به ماجرای سياه و ننگين می
  .ستمشاهی را سفيد خواهد کرد

ها عملی پسنديده است و همچنين اين بسيار خوب شکنجه   باز گويی و نوشتن حقيقت     
گرچه دير به اين تالم و  .است که تالم وتاثر درد ديگران خواب از چشم شما ستانده است

اگر فراموش کرده ايد به خاطر شما می آورم که نطفه اين فجايع از فردای . تاثر رسيده ايد
او هستيد آغاز " امامت"ر توهم به قدرت رسيدن آقای خمينی که هنوز شما و امثال شما د

  .شد 
خشت اول چون نهاد معمار کج، آقای خمينی يابه زعم شما امام از همان روز  به مصداق

که اعدام ها را با نقض حقوق انسانی متهمان تائيد و تصويب کرد و احراز هويت را برای 
و بسيار ديگران اعدام متهم کافی دانست ، اولين خشت های بنای بيداد را ميگذاشت وشما 

  .پذيرفتيد
اعتراف گيری به ضرب شکنجه و محاکمات بی قاعده و قانون در نظام جمهوری اسالمی 
امر تازه ای نيست اما امروز به يمن گسترش رسانه ها مخفی کردن و سانسور آن دشوار 

بر ضد منتخب مردم،  60پس از کودتا در خرداد .و تقريبا غير ممکن گشته است 
سرکوب شد  -آقای خمينی –توسط عمال ولی فقيه  دمی ،در خون و جنايت اعتراضات مر

امام "و هر روز جوانان و زنان و مردان ميهنمان در زندانهای گوناگون،تحت واليت 
خمينی مورد ضرب و جرح و تجاوز قرار گرفتند واز دختران نوجوان ازاله بکارت "

و شما و دوستانتان نه تنها ! ارندسی سال است شبها خواب راحت ند شد،هستند کسانی که
دم فرو بستيد، دو دستی عبا و قبای امام و مقتدای خود را چسبيديد و تا به امروز نيز رها 

امروز خاطره هزاران جوان نظير حسين نواب صفوی که جرمی جز وفاداری .نکرده ايد
ب اسالمی ابراز به رای خود و پايبندی به استقالل و آزادی نداشت و گاه در روزنامه انقال

پس از تحمل شکنجه های بسيار در دادگاه نمايشی توسط  60عقيده ميکرد و در سال 
بنا  -جباران قاضی نما به اعدام محکوم شد و با بدنی مجروح و ضرب ديده از شکنجه که

قادر به راه رفتن نبود به محل اعدام برده شد و به شهادت رسيد بر  -بر شهادت شاهدان
  . آقای خمينی نوشته شده است  ن واليتصفحات خوني

دادگاه های فرمايشی و تواب سازی در زندان به ضرب شکنجه تنها يکی از ابزار ها و 
آقای خمينی برای تثبيت قدرت خود، .به قدرت رسيدن کودتا چيان بود   راه های سر کوب و

مرجعی  یتجاووزکرد و از جمله آيت اهللا شريعتمدار به حريم روحانيت و مرجعيت نيز
را که در مرجعيت او نقش داشت محبوس و به اعترافات تلويزيونی واداشت تا  سالخورده

  انتقام شخصی اش را ازرقيب بگيرد و شما آن زمان اعترافات او را از راه کره ندانستيد؟
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وقتی رئيس جمهور وقت، آقای بنی صدر، به اعمال شکنجه در بازداشتگاه ها و زندانهای 
شايعه " از سويی کميته رسيدگی به  خمينی " امام"انونی اعتراض کرد آقای متعدد و غير ق

را تشکيل داد و از ديگر سو بنا بر اظهارات محمد منتظری که درآن کميته " شکنجه
حضور داشت، به آنها حکم می کند که بگويند در زندانها شکنجه نيست، از اين هم فرا تر 

شما و دوستانتان هم آن روز باور کرديد که !.شد رفتند و قوه قضائيه مدعی رئيس جمهور
شکنجه در زندان ها شايعه است؟حال فکر ميکنيد آقای خامنه ای و دستگاه های سرکوب 
او با نامه شما چگونه برخورد خواهند کرد، حد اقل شما را دروغ گو و شايعه ساز 

  .ميخوانند
اليت مطلقه با حالتی خسته از فشار چند نفر از دوستان شما که امروز در بيدادگاه های و    

آقايان عطريانفر و ابطحی در مصاحبه گفتند که با باز جوها  –بازجو " دوستان"های 
نشسته بودند و نمايش داده شدند در باز جويی و تواب سازی و اعتراف   -دوست شدند

ر دربند در اوين به سر پرستی الجوردی و ديگ  گيری و پايمال کردن کرامت انسانهای
خود پی ببرند و مصاحبه " اشتباه"زندانيان شدند تا آنها به " دوستان" 60زندانها در دهه 

    بکنند؟
همين چند سال پيش به هنگامی که شما رئيس مجلس بوديد و همسر سعيد امامی شکنجه شد 

  و فيلم آن نيز منتشر شد عکس العمل شما چه بود؟ 
ه بر رابطه نامشروع، بعد از هر عمل با باليی بر سر او آوردند که اعتراف نمايد عالو

سکوت در مقابل اين توهين به انسان و قرآن ! ورق های قرآن خود را پاک ميکرده است 
  را چگونه پذيرفتيد ؟ 

زندانی رفتار ميکرده اند  نميدانم در دوران حجاج ابن يوسف و آل زياد چگونه با قرآن و
ال جمهوری اسالمی، حکايت از فجايع اما امروز فيلمهای سرکوب معترضين از سوی عم

ميگويند باز  -روا شده بر انسان و قرآن آنهم بنام دين و تشيع و سربازی امام زمان دارد
هنگامی  -شورش خيابانی هستند" متهمان"با " دوستی"امروز به کار  جويان همسر امامی

رفتند و مورد حمله لباس شخصی های تحت امر رهبری قرار گ که دانشجويان معترض 
امام زمان ايلغار شد و پرتاب جوانان اين مرز وبوم " سربازان گمنام"کوی دانشگاه توسط 

صورت گرفت، وقتی عده ) س(از پنجره ها و مصدوم کردن آنها بنام هديه به فاطمه زهرا 
ای را به جرم ارازل و اوباش گرفتند و رفت آنچه بر آنها رفت و در راديو و تلويزيون و 

شما و آقايان علما و مراجع نديدد و نشنيديد يا  نه ها کرامت انسان لگد مال شدديگر رسا
  حفظ نظام را بر حقوق انسانها و حتی حفظ دين ترجيح داديد؟ 

را بنا بر اقرار  مگر فرد ولو مجرم از حقوق انسانی محروم است که بازداشتگاه کهريزک 
  ا کرده بودند؟ فرماندهان نظامی و قضايی برای ارازل و اوباش بر پ

.... با آنچه در ايران و به نام دين ميگذرد و به يمن فيس بوک و يو تيوب و امروز گرچه
و جدا  جهانی نظاره گر آن است ، حجت بر تمامی آنان که دغدغه دين دارند تمام است
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وظيفه انکار نا پذير آنان است ولی اين کار با ماندن در   کردن و آزاد کردن دين از قدرت
بايد . امکان پذير نيست... م خط امام و اينکه در دروه امام فالن بود وبهمان بود وتوه

  . واقعيت را آنطور که بوده، ديد و شرح داد
حال جماعتی بر اين امر شده اند تا حساب آقای خمينی را از حاکميت کنونی و آنچه 

آمريکا و هزاران  آقای کديور در مثال. ميگذرد جدا کنند و در اين توهم به سر ميبرند 
کيلومتر بدور از ايران در مراسمی که به مناسبت چهلم شهدای جنبش مردم ايران بر گزار 

اعتراض بکند، به درستی معنی و  شده است، به هنگامی که ميخواهد به وقايع اخير ايران
مفهموم واليت فقيه در فقه و تضاد آن با حق حاکميت مردم را بيان ميکند و آن را باطل 

  .است " امام "ميداند اما هنوز در توهم 
هيچ معلوم ! ميگويد با اين وجود در سالهای اول انقالب، امام با مردم زاويه پيدا نکرد

نيست منظور از زاويه پيدا کردن امام با مردم چيست اگر منظور مقابله کردن با خواست 
يست ،اگر جمله معروف مردم است ، اگر اعمالی که به اختصار به آنها اشاره شد زاويه ن

سی پنج ميليون نفر بگويند بله من ميگويم نه، زاويه نيست،اگر فرمان قتل زندانيان دربند 
نيست، اگر   که اين روز ها به سالگرد آن فاجعه انسانی نزديک ميشويم زاويه 67در سال 

رده آقای کديور لطف ک.... و اگر  درصد رأی مردم زاويه نيست، 76به مقابله رفتن با 
و شرح دهند تا بدانيم چه جنايتی در حق مردم را بايد زاويه  زاويه مورد نظر خود را بسط

و يا اينکه آقای موسوی همواره صحبت از بازگشت به خط امام و دوران امام را  . خواند
به ميان می آورد،از خط امام و دوران او مختصری را نوشتم ،منظور همان رفتار و 

    .کردار است؟
است و حقيقت امر اين است که از همان ابتدای ورود واژه جعلی واليت فقيه به قانون اما ر

اساسی ، روحانيت اقتدار گرا با همکاری با ديگر جانبداران استبداد و وابستگی اتحاد 
شومی را به رهبری آقای خمينی تشکيل دادند و با تمسک به اين اصل جعلی با اصل 

د قرار گرفتند او برای تثبيت خود و نظامش برای هر حق حاکميت مردم در تضا حقيقی
  .  جنايت و خيانت توجيه شرعی يافت و ساخت

عده ای نيزبرای جدا کردن حساب روحانيت از درباريان، معتقدند که بخش کوچکی از 
روحانيت و   چهره ديگری از روحانيت با اين اعمال موافق بوده است و در تالشند

ال مخالفتهای آقايان منتظری و جمعی از مدرسين و فقهای قم را بطور مث  مرجعيت بنمايانند
دليل اين امر ميدانند اما اگر چنين است و نهاد مذهبی ميخواهد جايگاه بايسته را در جامه 
ايران بيابد به چيزی بيشتر از مخالفت های گاه گاه نيازمند است،بايد بر اصل حاکميت 

وگرنه مردم خود حساب دينشان را از حساب   مردم و ابطال واليت فقيه شهادت دهند
حاکميت و جائران جدا کرده اند و به بی دينی اربابان قدرت در نظام جمهوری اسالمی پی 
برده اند ،بدين سبب است که شامگاهان شعارشان از سويی اهللا اکبر است و از سوی ديگر 

از ابزارهای کودتای  اما سخنی با آنان که زمانی خود.جمهوری ايرانی - آزادی–استقالل 
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بودند وامروز ادعا دارند که طالب و مدافع حق حاکميت مردم بر سرنوشت  60خرداد 
اين حق هر انسان و امری پسنديده است که آدمی در آزادی برخطای خويش آگاهی .خويشند

يابد و در مقام جبران بر آيد امااين کار ميسر نيست مگر با صداقت، حال که خود قربانی 
نی گشته ايد که در راه اندازی آن شرکت داشتيد در عهدی که با مردم برای احقاق ماشي

پا برجا   -در بيانيه ها و سخنرانی ها از اين حق دم زده و ميزنيد –حقوق آنان بسته ايد 
خود خوب ميدانيد که واليت فقيه باطل است بر اين باطل اصرار نورزيد که دو . بمانيد

که   مردم که بنا بر حق حاکميت آنان دارد و ديگری واليت فقيهواليت يکی واليت جمهور 
  .نمی شود اولی را خواست دومی ناقض حقوق مردم است با هم تضاد دارند بدون نفی 

  واليت فقيه نه    حق حاکميت مردم آری
  جمهوری ايرانی     آزادی  -استقالل

  هی و اطالع شما خوانندگان عزيز می آورمزير يکی از کنوانسيون ها را هم برای اگادر 

  به اميد آزادی 

  آذر جواد 

  زنان عليه تبعيض اشکال کليه حذف کنوانسيون
  متحد ملل سازمان عمومی مجمع 180/34 شماره قطعنامه -)1358 آذر27(1979 دسامبر 18 مصوبه
  (1360شهريور 12(1981 سپتامبر سوم) 1(27 ماده بنابر اجرايي قدرت

  
  :حاضر کنوانسيون عضو دولتهاي

 به احترام و بشر حقوق اي پايه اصول به راسخ اعتقاد بر مبني ملل سازمان منشور به توجه با •  
  زنان و مردان حقوق ناپذير خدشه برابري و ذاتي ارزش

 و است نموده تائيد را تبعيض نبودن قبول قابل اصل بشرکه حقوق جهاني اعالميه به توجه با • 
 آن در که آزاديهائی و حقوق کليه از همه و ميآيند بدنيا برابر و آزاد بشر افراد تمام که است داشته اعالم
  .ميباشند برخوردار جنسيت در تمايز جمله از تمايزي هيچگونه بدون است شده بيان
 برابر حقوق که اند شده متعهد بشر، حقوق المللي بين ميثاقهاي عضو دولتهاي اينکه به توجه با •  

 تضمين سياسي و مدني فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امور کليه از مندی بهره در را زنان و مردان
  .نمايند

 جهت تخصصي هاي نمايندگي و ملل سازمان نظر تحت المللي بين ميثاقهاي گرفتن نظر در با •  
  زنان و مردان برابر حقوق پيشرفت و ترويج

 هاي نمايندگي و ملل سازمان بوسيله که هايي توصيه و ها اعالميه ها، قطعنامه به توجه با •  
  .است شده تصويب زنان، با مردان حقوق برابري پيشرفت و ترويج جهت خصصيت

 وجود زنان عليه ها تبعيض ادامه هنوز فراوان، و گوناگون اسناد عليرغم اينکه از نگراني با •  
  .دارد
 به احترام و حقوق برابري اصول نقض زنان، عليه تبعيض اينکه به يادآوري و تذکر با •  

 مردان با مساوي شرايط در زنان شرکت براي است مانعی) تبعيضها اين( و يباشدم انساني شخصيت
 و جامعه سعادت رشد از نيز و آنان کشورهاي فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، زندگي در
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 جهت زنان قابليتهاي و توسعه براي بيشتر مشکالت آوردن بوجود باعث و ميکند جلوگيري خانواده
  .ميشود بشري) جامعه( و انخودش کشور به خدمت

 بهداشت، غذائي، مواد به را دسترسي حداقل فقر مواقع در زنان اينکه گرفتن نظر در با •  
  .دارند ها نيازمندي ديگر و اشتغال فرصتهاي آموزش، تحصيل،

 در مهمي کمک که عدالت و برابري بر مبني المللي بين اقتصاد نوين نظم ايجاد به اعتقاد با •  
  .است زنان و مردان بين برابري پيشرفت و رويجت جهت

 نژادي، تبعيض پرستي، نژاد مانند آن گوناگون اشکال در آپارتايد کردن کن ريشه به تاکيد با •  
 در دخالت و خارجي سلطه اشغال، تجاوز، ،)نو استعمار( جديد برداري بهره و) استعمار( برداري بهره
  .ميباشد زنان و مردان حقوق املک تحقق الزمه که کشورها داخلي امور

 تمام ميان متقابل همکاري المللي، بين زدائي تنش المللي، بين امنيت و صلح تقويت بر تاکيد با •
 موثر و مستقيم نظارت تحت اتمي سالح خلع آنها، اقتصادي و اجتماعي نظامهاي از نظر صرف دولتها،
 و دولتها ميان روابط در متقابل منافع و برابري لت،عدا اصول بر تاکيد با) همچنين( المللي، بين کنترل
 و استقالل و سرنوشت تعيين حق براي خارجي اشغال و بيگانه و استعمار سلطه تحت مردم حقوق درک
 کمک نتيجه در و اجتماعي توسعه روند پيشبرد باعث که ارضي تماميت و ملي حاکميت به احترام نيز
  .بود خواهد زنان و مردان بين برابري کامل دستيابي به
 برقراري( علت و جهاني رفاه کشور، يک کمال و تمام توسعه و پيشرفت اينکه به اعتقاد با • 

   .است مردان با آنها مساوي شرايط در و ها زمينه تمام در زنان شرکت حداکثر الزمه ،)صلح
 کامل بطور حال به تا جامعه پيشرفت و خانواده رفاه در زنان عمده سهم اينکه يادآوري با •

 با و کودکان رشد و تربيت و خانواده در والدين نقش و مادر اجتماعي) نقش( اهميت. است نشده شناخته
 کودکان رشد و تربيت بلکه گيرد قرار تبعيض اساس بر نبايد مثل توليد در زنان نقش اينکه به توجه

  .است جامعه در طور مينه و) خانواده( در زنان و مردان بين مسئوليت در توافق يک مستلزم
 بين کامل برابري به دستيابي خانواده، و جامعه در زنان و مردان سنتي نقش تغيير به توجه با •

  .است الزم و ضروري زنان و مردان
 آن بخاطر و است آمده زنان عليه تبعيض رفع اعالميه در که اصولي اجراي به تصميم با • 

 و اشکال تمامي در تبعيضها اينگونه برداشتن ميان از براي يضرور اقدامات انجام جهت نيز و اهداف
  :پذيرند مي را زير مواد عضو دولتهای آن، مظاهر

    
  اول قسمت

  
  اول ماده
 هرگونه به شدن قائل معني به زنان، عليه تبعيض عبارت حاضر، کنوانسيون مفاهيم) درک( براي
 و کردن دار خدشه بمنظور يا نتيجه که است يجنسيت اساس بر) محروميت( محدوديت يا استثناء تمايز،

 نظر صرف ميگيرد، انجام زنان بوسيله که اعمالي يا مندي بهره شناسائي، و رسميت نمودن اثر بي يا
 زمينه در اساسي آزاديهاي و زنان و مردان انساني حقوق برابري مبناي بر و آنها تاهل وضعيت از

  .ميگردد اطالق ديگر زمينه هر يا و مدني فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، هاي
  

  دوم ماده
 ابزارهاي کليه با و بيدرنگ و ميکنند محکوم آن، اشکال تمام در را زنان عليه تبعيض عضو، دولتهاي
 امور منظور بدين و مينمايند گيري پي آنرا و ميکنند موافقت زنان عليه تبعيض محو سياست با مناسب،

  :ميکنند تعهد را زير
 در متناسب قانونگزاريهاي ديگر يا شان اساسي قوانين در زنان و مردان برابري اصل گنجاندن - الف
 قوانين( قانون وضع طريق از اند نکرده وضع را قانوني چنين تاکنون اگر) عضو دولتهای. (مورد اين

  .کرد خواهند حاصل اطمينان اصل اين عملي تحقق از مناسب ابزارهاي ديگر يا) االجرا الزم عادي
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 بمنظور است، مناسبی مجازاتهاي تصويب شامل که الزم اقدامات ديگر و مناسب قوانين اتخاذ -ب
  .زنان عليه تبعيض اعمال از جلوگيري

 دادگاههاي طريق از اطمينان و مردان با برابري مبناي بر زنان حقوق از قانوني حمايت ايجاد -ج
 تبعيض اقدام نوع هر مقابل در زنان از وثرم حمايت جهت در عمومي نهادهاي ديگر و ملي صالح
  .آميز
 موسسات و مقامات اينکه تضمين و زنان عليه آميز تبعيض عمل و اقدام هرگونه انجام از خودداري - د

  .نمايند عمل تعهد اين طبق عمومي
  .موسسه يا سازمان فرد، هر بوسيله زنان عليه تبعيض حذف جهت در مناسب اقدام هرگونه اتخاذ - ه
 موجود، قوانين فسخ يا اصالح تغيير، براي قانونگذاري) تدابير( شامل که مناسب اقدامات اتخاذ -و

  .ميباشند زنان عليه تبعيض آمدن بوجود باعث که هائي عملکرد و) عرف( عادات مقررات،
  .ميباشند زنان عليه تبعيض آمدن بوجود باعث که) ملي( داخلي کيفري مقررات کليه لغو -ح
  

  مسو ماده
 و اقتصادي اجتماعي، سياسي، بويژه ها زمينه تمام در را مناسب و الزم اقدامات کليه عضو دولتهاي
) وضعيت( کامل پيشرفت و توسعه از بدينوسيله تا خواهندکرد اعمال قانونگزاري، جمله از و فرهنگي
 مندي بهره و اعمال جهت زنان حقوق تضمين منظور به) اقدامات اين. ( نمايند حاصل اطمينان زنان
  .گرفت خواهد انجام مردان با برابري پايه بر اساسي آزاديهاي و بشر حقوق از آنان

  
  چهارم ماده
 در بالفعل بخشيدن سرعت بمنظور و عضو دولتهاي بوسيله که ويژه و موقت اقدامات اتخاذ -1

 اين در که اي نهبگو تبعيض) رفع( بعنوان نبايد ميگيرد انجام زنان و مردان بين برابري برقراري
 از حمايت و بخشيدن اعتبار موجب اقدامات اين) برعکس( اما. گردد تلقي است، شده تعريف کنوانسيون
 که نظر مورد اهداف به رسيدن زمان در) زيرا( شد، خواهد مجزا معيارهاي) بردن بکار( و نابرابري
  .دش خواهد متوقف) موقت اقدامات اين( است، برابر رفتارهاي و فرصتها

 حق حمايت جهت حاضر کنوانسيون در که است اقداماتي شامل که عضو دولتهاي ويژه تدابير اتخاذ -2
  .شد نخواهد گرفته نظر در تبعيض عنوان به است، شده منظور مادري

  
  پنجم ماده

  :آورد خواهند عمل به را زير مقتضي اقدامات عضو دولتهاي
 حذف به دستيابي منظور به زنان و مردان يفرهنگ و اجتماعي رفتاري الگوهاي اصالح - الف

 يک( برتري يا دادن قرار دست زير و دون اعتقادي پايه بر که عملکردها ديگر و عادات تعصبات،
  .دارد قرار زنان و مردان براي اي کليشه هاي نقش يا) ديگر جنس به نسبت جنس
 مادري) وضعيت( از يحصح و مناسب درک شامل که خانواده پرورش و آموزش از شدن مطمئن -ب

 کودکان تربيت و رشد در زنان و مردان مشترک مسئوليت شناسائي و اجتماعي وظيفه يک بمثابه
 برخوردار اولويت از موارد همه در کودکان منافع که) موضوع( اين درک با) همچنين. (ميباشد
  .ميباشند

  
  ششم ماده

 بر معامله اشکال تمام) از جلوگيري( وربمنظ قانون وضع شامل راکه مقتضي اقدامات عضو دولتهاي
  .آورد خواهند بعمل است، آنان روسپيگري از برداري بهره و زنان روي

  
  دوم قسمت

  
  هفتم ماده
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 بعمل کشور اجتماعي و سياسي حيات در زنان عليه تبعيض حذف براي مقتضي اقدامات عضو دولتهاي
 تامين آنها براي زير حقوق مردان، با اويمس) شرايط در( که نمايند حاصل اطمينان بويژه و آورده
  :گردد
 تمام در شدن انتخاب صالحيت و عمومي هاي پرسي همه و انتخابات همه در راي) حق: (الف

  عمومي انتخاباتي ارگانهاي
 دولتي پستهاي داشتن عهده به و آنها اجراي و) دولت( حکومت هاي سياست تعيين در شرکت) حق: (ب
  (دولتي( حکومتي سطوح تمام در عمومي وظائف انجام و
 و سياسي حيات به مربوط که) دولتي( حکومتي غير انجمنهاي و سازمانها در شرکت) حق: (ج

  .است کشور اجتماعي
  

  هشتم ماده
 مردان با مساوي شرايط در و تبعيض هيچگونه بدون) زنان براي( را مقتضي اقدامات عضو دولتهاي
 بين سطح در خود دولت نماينده عنوان به و) کرده استفاده( رصتف اين از آنها تا آورد خواهند بعمل
  .کنند مشارکت المللي بين سازمانهاي فعاليت در و المللي

  
  نهم ماده
 اعطاء تابعيت حفظ يا و تغيير کسب، زمينه در مردان با مساوي حقوق زنان به عضو دولتهاي -1

 تابعيت تغيير) خارجي مرد با زن( ازدواج که ددا خواهند اطمينان و تضمين بويژه دولتها. کرد خواهند
 به شوهر تابعيت تحميل يا تابعيت عدم تابعيت، تغيير موجب خودبخود ازدواج، دوران طي در شوهر
  .شد نخواهد زن
  .نمود خواهند اعطا مساوي حقوق فرزندانشان تابعيت مورد در مردان و زنان به عضو دولتهاي -2

  
  سوم قسمت

  
  دهم ماده

 تضمين جهت در زنان عليه تبعيض هرگونه حذف براي را الزم و مقتضي اقدامات کليه عضو يدولتها
  :آورد خواهند بعمل زير موارد در بويژه آموزش زمينه در مردان با آنان برابر حقوق
 مدارک دستيابي و تحصيل به راهيابي جهت اي حرفه و شغلي رهنمودهاي براي مساوي شرايط - الف
 در بايست مي برابري اين. روستايي و شهري مناطق در مختلف سطوح تمام در يآموزش موسسات از

 هاي دوره انواع تمام در نيز و فني عالي آموزش و اي حرفه فني، عمومي، دبستاني، پيش هاي دوره
  .گردد تضمين اي حرفه کارآموزي

 و يکسان معيارهاي و يکيفيتها با آموزش کادر امتحانات، تحصيلي، هاي دوره به راهيابي) امکان( -ب
  .گردد تضمين) مردان( با مساوي هاي کيفيت با آموزشي تجهيزات

 آموزشي مختلف اشکال تمام و سطوح تمام در مردان و زنان نقش از اي کليشه مفهوم نوع هر حذف -ج
 را اهداف اين به دستيابي که آموزش انواع ديگر و) دختران و پسران( مختلط آموزش تشويق بوسيله

 روشهاي تعديل و مدارس هاي برنامه و درسي کتابهاي متون نظر تجديد در بويژه نمود، خواهد ککم
  .آموزشي

  .تحصيلي مزاياي ديگر و بورسها از شدن مند بهره و استفاده جهت يکسان فرصتهاي) ايجاد(  - د
 شامل که) مدت دراز( مداوم آموزشي هاي برنامه به راهيابي براي يکسان فرصتهاي) ايجاد(  - ه

 سريعتر چه هر کاهش آنها هدف که هائي برنامه بويژه بزگساالن عملي آموزشي مواد هاي برنامه
  .دارد وجود مردان و زنان بين که است آموزشي فاصله

 براي ريزي برنامه و سازماندهي و ميکنند تحصيل ترک که دختر آموز دانش تعداد) درصد( کاهش -و
  .اند کرده حصيلت ترک قبال که زناني و دختران

  .بدني تربيت و ورزش در) زنان( فعال شرکت جهت يکسان فرصتهاي) ايجاد(  -ز
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 تندرستي و سالمت تضمين و کمک) زنان براي( تربيتي ويژه آموزشهاي به راهيابي) امکان(  -ح
  .است خانواده تنظيم به مربوط هاي مشورت و اطالعات شامل که ها خانواده

  
  يازدهم ماده
 بعمل اشتغال زمينه در زنان عليه تبعيض حذف جهت در را مقتضي و الزم اقدامات عضو ايدولته -1

 در بويژه) آنها(  يکسان حقوق و زنان و مردان برابري پايه بر که دهند مي اطمينان و آورد خواهند
  :نمايند عمل زير موارد
  بشر افراد تمام ناپذيري جدا حق بمثابه کار حق - الف
) معيار( ضوابط درخواست شامل که يکسان شغلي امکانات و ها فرصت) از يبرخوردار( حق -ب

  .است شغل انتخاب مورد در يکسان
 و خدمتي شرايط و مزايا تمام و شغلي امنيت ،)مقام( ارتقاء حق شغل، و حرفه آزادانه انتخاب حق -ج
 آموزشي هاي دوره ،ها کارآموزي شامل که بازآموزي و اي حرفه آموزشي) هاي دوره( از استفاده حق

  .ميباشد مجدد آموزشي و اي حرفه پيشرفته
 نسبت برابر رفتار) از برخورداري( و مزايا جمله از) مساوي دستمزد( يکسان پاداش) دريافت( حق - د
  .دارند يکسان ارزش که کارهائي و کار کيفيت ارزيابی به
 ناتواني، بيماري، بيکاري، تگي،بازنشس موارد در بويژه اجتماعي، امنيت) از برخورداري( حق -  ه

  .استحقاقي مرخصي) از برخورداري( حق همچنين و کارافتادگي از موارد ديگر و پيري دوران
 و حمايت جمله از کاري شرايط در امنيت و بهداشتي مراقبتهاي و ها حفاظت) از برخورداري( حق -و

  (زايمان( بارداري دوران تامين
 دليل به زنان عليه تبعيض از جلوگيري منظور به را زير الزم و مقتضي اقدامات عضو دولتهاي -2

  :آورد خواهند بعمل کار، جهت آنان موثر حق تضمين و) بارداري( مادري يا ازدواج
) ممنوعيت( دارد، پي در قانوني مجازات که کاري تخلف وضعيت تحت) اخراج( ممنوعيت: الف

  .زناشوئي وضعيت مبناي بر اخراج در تبعيض و زايمان مرخصي يا حاملگي بخاطر اخراج
 دادن دست از بدون مشابه اجتماعي مزاياي يا) حقوق( پرداخت با زايمان دوران مرخصي دادن: ب

  .اجتماعي مزاياي يا رتبه قبلي، شغل
 تعهدات تا سازد قادر را والدين که بنحوي الزم هاي حمايت و اجتماعي خدمات ارائه جهت تشويق: ج

 طريق از بويژه نمايند، هماهنگ اجتماعي زندگي در مشارکت و شغلي مسئوليتهاي با را خانوادگي
  .کودکان از مراقبت تسهيالتي شبکه يک توسعه و تاسيس به تشويق

 آنها براي است شده اثبات که مشاغلي انواع در بارداري دوران در زنان از ويژه حمايتهاي ارائه: د
  .است آور زيان
 در متناوبا و است شده مطرح ماده اين در که موضوعاتي با رابطه در کننده حمايت قوانين) وضع) -3
 نظر تجديد ضرورت، صورت در و ميگيرد قرار بازنگري مورد تکنيکي و علمي پيشرفتهاي پرتو

  .ميگردد تمديد يا و لغو يا) اصالح(
  

  دوازدهم ماده
 هاي زمينه در زنان ليهع تبعيض حذف جهت را مقتضي و الزم اقدامات کليه عضو دولتهاي -1

 جهت زنان و مردان) حقوق( تساوي پايه بر) اقدامات اين. (آورد خواهند بعمل بهداشتي مراقبتهاي
  .شد خواهد تضمين ميشود، مربوط خانواده تنظيم به که خدماتي و بهداشتي خدمات به دسترسي

 و بارداري با ارتباط در را الزم و مقتضي خدمات ماده، اين 1 بند قوانين بنابر) عضو دولتهاي) -2
 دوران در کافي تغذيه همچنين و لزوم صورت در رايگان خدمات اعطاء و زايمان از پس و زايمان
  .کرد خواهند تضمين را شيردهي و بارداري

  
   سيزدهم ماده
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 از زندگي مراحل ديگر در زنان عليه تبعيض حذف جهت را الزم و مقتضي اقدامات عضو دولتهاي
 حقوق زنان، و مردان) حقوق( تساوي مبناي بر همچنين. آورد خواهند بعمل اجتماعي و دياقتصا نظر

  :نمايند مي تامين زير موارد در بويژه) زنان( آنها براي را يکسان
  خانوادگي مزاياي از استفاده حق - الف
   مالي اعتبارات اشکال ديگر و ها رهن بانکي، وامهاي از استفاده حق -ب
  فرهنگي حيات هاي زمينه تمام و ورزشها تفريحي، فعاليتهاي در شرکت حق -ج
  

  چهاردهم ماده
 گرفت خواهند نظر در را هستند روبرو آن با روستائي زنان که اي ويژه مشکالت عضو، دولتهاي -1
 اقتصادي بخشهاي در کار شامل که خود هاي خانواده اقتصادي حيات در زنان اين که مهمي نقش به و

 کنوانسيون قوانين اجراي تضمين جهت را مقتضي و الزم اقدامات و کرد خواهند توجه است، مالي غير
  .آورد خواهند بعمل روستائي نواحي زنان مورد در حاضر

 بعمل روستائي مناطق در زنان عليه تبعيض حذف جهت را مقتضي و الزم اقدامات عضو، دولتهاي -2
 استفاده و شرکت در زنان و مردان) حقوق( تساوي هپاي بر و منظور به) اقدامات اين. (آورد خواهند
 از زنان که کرد خواهند حاصل اطمينان بويژه) عضو دولتهاي همچنين. (است روستايي توسعه از آنان

  :باشند برخوردار زير حقوق
  سطوح کليه در) عمراني( توسعه هاي برنامه اجراي و تدوين در شرکت - الف
 و مشاوره اطالعات، جمله از کافي و مناسب بهداشتي مراقبتهاي امکانات به دسترسي و راهيابي -ب

  خانواده تنظيم خدمات
  اجتماعي تامين هاي برنامه از مستقيم استفاده)  حق(  -ج
 شامل که غيررسمي يا رسمي آموزشي، و کارآموزي هاي دوره تمام از برخورداري)  حق(  - د

 بردن باال بمنظور جامع و محلي خدمات تمام از استفاده)  مانند( ديگر موارد و عملي سوادآموزي
  .ميباشد اي حرفه فني) کارآيي(
 فرصتهاي از مساوي حق به دستيابي بمنظور تعاونيها و خودياري گروههاي سازماندهي)  حق(  -ه

  اشتغالي خود يا اشتغال طريق از اقتصادي
  محلي فعاليتهاي تمامي در شرکت)  حق(  -و
 رفتار و مناسب تکنولوژي بازاريابي، تسهيالت کشاورزي، اعتبارات و امهاو به دستيابي)  حق(  -ز

 مجدد طرحهاي) از استفاده( حق همچنين ارضي اصالحات و زمين از) برخورداري( در يکسان
  زمين در استقرار

 برق، و آب امکانات بهداشت، مسکن، با ارتباط در بويژه مناسب زندگي شرائط از بهرمندي)  حق(  -ح
  ارتباطات و نقل و حمل

  
  چهارم قسمت

  
  پانزدهم ماده
  .پذيرفت خواهند قانون برابر در را مردان با زنان) حقوق( تساوي عضو دولتهاي -1
 اين عملي فرصتهاي و دارد وجود مردان براي که قانوني اختيارات مدني، امور عضو دولتهاي -2

 در را مردان با مساوي حقوق زنان به آنها بويژه پذيرفت، خواهند زنان براي يکسان بطور را اختيارات
 اعطاء يکسان بطور محاکم و دادگاهها در دادرسي مراحل تمام در اموال اداره و قراردادها انعقاد
  .نمود خواهند

 منظور به که ديگر خصوصي اسناد انواع و قراردادها کليه که پذيرفت خواهند عضو دولتهاي -3
  .نمايند تلقي بالاثر و باطل را است شده تنظيم نزنا قانوني اختيارات کردن محدود

 افراد،) مسافرت( تردد مورد در و قانون برابر در را زنان و مردان يکسان حقوق عضو، دولتهاي -4
  .پذيرفت خواهند اقامتگاه و مسکن انتخاب آزادي
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  شانزدهم ماده
 که مواردي تمام در نانز عليه تبعيض حذف جهت در را مقتضي و الزم اقدامات عضو، دولتهاي -1

 برابري مبناي بر را زير امور بويژه و آورد خواهند بعمل است، خانوادگي روابط و ازدواج به مربوط
  :نمود خواهند تضمين زنان و مردان حقوق
  ازدواج) انعقاد( براي يکسان حق داشتن - الف
 دو کامل و آزاد رضايت پايه بر ازدواج) انعقاد( و همسر انتخاب براي يکسان و آزادانه حق داشتن -ب

  طرف
  (جدايي( آن انحالل هنگام و ازدواج دوران در يکسان مسئوليتهاي و حقوق داشتن -ج
 از صرفنظر فرزندان، به مربوط موضوعات در والدين عنوان به يکسان مسئوليتهاي و حقوق داشتن - د

  .است داربرخور اولويت از کودکان منافع موارد کليه در. آنها زناشويي وضعيت
 زماني فاصله و فرزندان تعداد زمينه در مسئوالنه و آزادانه گيري تصميم جهت يکسان حقوق داشتن -ه

  .ميسازد قادر حقوق اين اجراي براي را آنها که وسائلي و آموزش اطالعات، به دستيابي و بارداري
 فرزند و کودکان تقيموم ،)سرپرستي( حضانت با رابطه در يکسان مسئوليتهاي و حقوق داشتن -و

 کودکان منافع موارد کليه در. دارد وجود داخلي قوانين در که مفاهيم اين با مشابه هاي رسم يا خواندگي
  .است برخوردار اولويت از
  .شغل و حرفه خانوادگي، نام انتخاب حق جمله از زن و شوهر عنوان به يکسان فردي حقوق داشتن -ز
 مديريت، اکتساب، حق مالکيت، با رابطه در زوجها از يک هر براي يکسان حقوق داشتن -ح

  .باشد برداشته در اي هزينه يا و باشد رايگان خواه اموال اختيار و برداري بهره سرپرستي،
 حداقل تعيين جهت قانون وضع جمله از اقدامات کليه و است قانوني غير کودکان ازدواج و نامزدي -2
  .است ضروری بايد رسمي دفتر کي در ازدواج اجباري ثبت و ازدواج سن

  
  پنجم قسمت

  
  هفدهم ماده
 که( زنان عليه تبعيض رفع کميته حاضر کنوانسيون اجراي از حاصل پيشرفتهاي بررسي بمنظور -1
 کنوانسيون شدن االجرا الزم هنگام در کميته اين. شد خواهد تشکيل) ميشود خوانده کميته بعد به اين از
 که کارشناس نفر 23 از عضو، دولت مين ا سي پيوستن يا تصويب از پس و) شناس کار نفر( 18 از

 کارشناسان. ميگردد تشکيل هستند، کنوانسيون به مربوط زمينه در صالحيت و اخالقي شهرت داراي
 صالحيت با) شدگان انتخاب. (شد خواهند انتخاب کشورشان اتباع ميان از عضو دولتهاي بوسيله
 کارشناسان انتخاب در). مترجم. متبوعشان دولت نماينده عنوان به نه( کرد خواهند خدمت خود شخصي

 توجه حقوقي، عمده نظامهاي و تمدن گوناگون شکلهاي از نمايندگي و جغرافيائي عادالنه توزيع به
  .ميشود

 اند، شده نامزد عضو دولتهاي بوسيله که افرادي فهرست از و مخفي راي طريق از کميته اعضاء -2
  .نمايد نامزد خود اتباع ميان از را فرد يک ميتواند عضو دولت هر. شد ندخواه انتخاب

 خواهد برگزار کرد، پيدا اجرائي قدرت حاضر کنوانسيون که تاريخي از پس ماه 6 انتخابات نخستين -3
 از عضو دولتهاي به اي نامه طي متحد ملل سازمان کل دبير انتخاب، هر تاريخ از قبل ماه 3 حداقل. شد
 اسامي فهرست کل دبير. کنند معرفي ماه 2 ظرف خودشانرا نامزدهاي که کرد خواهد دعوت آنها

 دولتهاي براي) آنرا( و ميکند تهيه نامزدکننده عضو دولتهاي ذکر با و الفبا حروف ترتيب به را نامزدها
  .داشت خواهد ارسال عضو

 و متحد ملل سازمان کل دبير رياست به و مربوطه عضو دولتهاي جلسه در کميته اعضاي انتخاب -4
) نمايندگان( حضور آن تشکيل نصاب حد که جلسه اين در. شد خواهد برگزار ملل سازمان مقر در

 بود خواهند نامزدهائي از دسته آن کميته در) عضويت( براي شده انتخاب افراد ميباشد، عضو دولتهاي



  ادامه سرکوب در کودتا22

 را جلسه در دهنده راي و حاضر عضو تهايدول نمايندگان آراي مطلق اکثريت و آراء تعداد بيشترين که
  .آورند بدست

 اعضاء از نفر 9 عضويت دوره ليکن،. شد خواهند انتخاب چهارساله دوره يک براي کميته اعضاي -5
 انتخاب، اولين از پس بيدرنگ. رسد مي پايان به سال دو پايان در انتخابات، اولين در شده انتخاب
  .شد خواهند انتخاب کميته رئيس بوسيله و قرعه قيد با نفر 9 اين نامهاي

 پنجمين و سي بدنبال و ماده اين 4 و 3 و 2 بند مقررات بنابر کميته، اضافي عضو پنج انتخاب -6
 سال دو پايان در اضافي اعضاي از نفر 2) عضويت( دوره. گرفت خواهد صورت الحاق يا تصويب
  .شد خواهند انتخاب کميته رئيس بوسيله هقرع قيد به نفر دو اين نامهاي و پذيرفت خواهد پايان
 کميته عضو بمثابه آن کارشناسي وظيفه دوره مدت که عضوي دولت خالي، شغلهاي نمودن پر براي -7

 خواهد منصوب کميته تائيد با) عضويت براي( خود اتباع ميان از ديگري کارشناس است، شده متوقف
  .کرد
 نظر در با ملل سازمان مالی صندوق از) مقرري( قحقو عمومي، مجمع تائيد با کميته اعضاي -8

  .کرد خواهند دريافت کميته، مسئوليت اهميت و ميگيرد تصميم مجمع که شرايطي گرفتن
) اعضاء( وظائف موثر انجام منظور به را الزم کارمندان و تسهيالت متحد ملل سازمان کل دبير -9
  .کرد دخواه تامين حاضر، کنوانسيون) مقررات( بنابر کميته

  
  هيجدهم ماده
 اقداماتي ديگر يا اداري قضائي، قانوني، اقدامات مورد در گزارشي که ميشوند متعهد عضو دولتهاي -1
 اين در حاصل پيشرفتهاي) نيز( و گيرد انجام موثري نحو به کنوانسيون مقررات تا اند پذيرفته که

 زير ترتيب به گزارش اين.(دهند هارائ ملل سازمان کل دبير به کميته در رسيدگي جهت را موارد
  :(است
 را خود گزارش( دولت آن براي) کنوانسيون( شدن االجرا الزم از پس سال يک) ابتدا دولت هر( - الف
  .(نمايد تقديم
 را خود گزارش( نمايد گزارش درخواست کميته که زمان هر و يکبار سال چهار هر آن، از پس -ب

  (نمايد تقديم
 طبق) عضو دولتهاي( تعهدات انجام ميزان بر که است مشکالتي و عوامل دهدهن نشان گزارشات -2

  .ميگذارد اثر حاضر، کنوانسيون
  

  نوزدهم ماده
  .کرد خواهد تصويب خود، را اجرائي و داخلي نامه آئين کميته -1
  .کرد خواهد انتخاب ساله دو دوره يک براي را خود کارکنان کميته -2

  
  بيستم ماده
 مدتي به ساله هر معموال کنوانسيون اين 18 ماده مطابق شده ارائه گزارشات بررسي ربمنظو کميته -1
  .داد خواهد جلسه تشکيل نکند، تجاوز هفته دو از که

 تعيين کميته خود که مناسبي محل هر در يا متحد ملل سازمان مقر در معمول بطور کميته جلسات -2
  .شد خواهد برگزار کند،

  
  يکم و بيست ماده
 و پيشنهادات و فعاليتها ساالنه گزارش) ملل سازمان( اجتماعي و اقتصادي شوراي طريق از ميتهک -1

 ارائه است، آورده بدست عضو دولتهاي هاي گزارش به رسيدگي مبناي بر که کلي هاي توصيه
 از يک هر نظرات با همراه کميته گزارش جمله از کلي هاي توصيه و پيشنهادات اين. خواهدکرد

  .ميشود منعکس عضو يدولتها
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 ارسال زنان وضعيت) بررسي( کميسيون به اطالع جهت را کميته گزارشهاي ملل سازمان کل دبير -2
  .داشت خواهد

  
  دوم و بيست ماده

 کنوانسيون مقررات از بعضي اجراي به رسيدگي اجازه نمايندگانشان طريق از تخصصي موسسات
 از است ممکن کميته. داشت خواهند خود فعاليتهاي حوزه در را است رفته بين از آنها اهميت که حاضر

 و ناحيه در و کنوانسيون اجرا نحوه مورد در را گزارشهائي تا نمايد دعوت تخصصي موسسات
  .دهند ارائه ميشود، آنها فعاليت حوزه به) مربوط( و است داده دست از را اهميتش که مواردي

  
  ششم قسمت

  
  سوم و بيست ماده
 و مردان بين) حقوق( تساوي به دستيابي موجب بيشتر که مقرراتي بر حاضر نوانسيونک در چيزي هيچ
  :است زير موارد شامل) مقررات اين( گذاشت نخواهد تاثير ميشود، زنان
  عضو دولت قوانين در - الف
 االجرا الزم دولت آن براي که ديگري المللي بين نامه موافقت يا نامه پيمان کنوانسيون، هر در -ب
  .باشدمي
  

  چهارم و بيست ماده
 حقوق کامل تحقق و دستيابي بمنظور ملي سطح در را الزم اقدامات که ميشوند متعهد عضو دولتهاي
  .آورند بعمل حاضر کنوانسيون در شده شناخته

  
  پنجم و بيست ماده
  .بود خواهد مفتوح کشورها تمام امضاء براي حاضر کنوانسيون -1
  .است شده تعيين حاضر کنوانسيون دار امانت بعنوان متحد ملل سازمان کل دبير -2
 که است آن بمعني المللي بين هاي نامه مقاوله در تصويب. ( است تصويب تابع حاضر کنوانسيون -3
. رسد تصويب به است کرده امضاء آنرا که کشوري اساسي قانون طبق ميبايست کنوانسيون مفاد

  .شد خواهد گذارده امانت به متحد للم سازمان کل دبير نزد تصويب اسناد) مترجم
 شد خواهد واقع موثر) زماني( الحاق. بود خواهد مفتوح دولتها تمام الحاق جهت حاضر کنوانسيون -4
  .شود سپرده متحد ملل سازمان کل دبير نزد الحاق سند بعنوان آن که
  

  ششم و بيست ماده
 عضوي دولت بوسيله زمان هر در است ممکن که حاضر کنوانسيون نظر تجديد براي تقاضا -1

   .پذيرد انجام ملل سازمان کل دبير به خطاب و نامه بوسيله) ميبايست( گيرد صورت
  .گرفت خواهد تصميم درخواستي چنين به نسبت اقدام براي متحد ملل سازمان عمومي مجمع -2

  
  هفتم و بيست ماده
 سازمان کل دبير نزد الحاق يا يبتصو سند بيستمين که تاريخي از پس روز سي حاضر کنوانسيون -1
  .کرد خواهد پيدا اجرايي قدرت شد، گذارده امانت به متحد ملل
 سپردن از پس ميشود، ملحق آن به يا و ميکند تصويب را حاضر کنوانسيون که دولتي هر براي -2

 به الحاق يا تصويب سند که تاريخي روز امين سي از کنوانسيون الحاق، يا و تصويب سند بيستمين
  .کرد خواهد پيدا اجرايي قدرت است، شده گذارده امانت

  
  هشتم و بيست ماده
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 شده گذاشته الحاق يا تصويب زمان در دولتها توسط که شرطي حق متن متحد ملل سازمان کل دبير -1
  .نمود خواهد توزيع دولتها تمام به آنرا و کرد خواهد دريافت را است
   .شد نخواهد پذيرفته باشد، حاضر کنوانسيون هدف و منظور با ناسازگار که شرطي حق -2
. است گرفتن پس قابل متحد ملل سازمان کل دبير به خطاب نامه بوسيله زمان هر در شرط حق -3

 حق گرفتن پس( نامه اين. کرد خواهد مطلع) موضوع اين از( را دولتها تمام) ملل سازمان کل دبير(
  .گرديد خواهد عواق موثر شود، دريافت که روزي از) شرط

  
  
  

  نهم و بيست ماده
 آيد پيش حاضر کنوانسيون اجراي يا تفسير با ارتباط در عضو دولت چند يا دو بين اختالفي گونه هر -1
 در اگر. ميشود داده ارجاع داوري به آنها از يکي درخواست با نشود، حل مذاکره با) اختالف آن( و

 هر بپذيرند، را شده سازماندهي داوري يک که نشدند قادر طرفين داوري، درخواست از ماه شش ظرف
 مطابق که درخواستي با المللي بين دادگستري ديوان به را اختالف مورد مساله ميتواند طرفين از يک

  .دهد ارجاع است، ديوان اساسنامه
 ماعال آن به الحاق يا و حاضر کنوانسيون تصويب يا کردن امضاء زمان در ميتواند عضو دولت هر -2
 که بند آن مورد در عضو کشورهاي ديگر. نميداند ماده اين يک بند) اجراي( به موظف را خود که کند
  .بود نخواهند يک بند اجراي به ملزم است، شده قائل شرطي حق که است عضوي دولت با ارتباط در

 حق آن مانز هر در ميتواند است، شده قائل ماده اين دوم بند طبق شرطي حق که عضوي دولت هر -3
  .بگيرد پس ، مينويسد ملل سازمان کل دبير به که اي نامه بوسيله را شرط
  ام سي ماده

 يکساني اعتبار از حاضر کنوانسيون اسپانيايي و روسي فرانسه، انگليسي، چيني، عربي، متنهاي
  شد خواهد سپرده امانت به متحد ملل سازمان بايگاني در و بوده برخوردار
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 در اهواز» بمب صوتی«ر انفجا
  

رضا نجات، معاون سياسی اجتماعی فرمانداری اهواز، از انفجار يک بمب صوتی در 

 .اين شهر خبر داد» پل سياه«دقيقه بامداد، زير  ۴۵و  ٢ساعت 

خبرگزاری دولتی ايرنا به نقل از آقای نجات گزارش کرده که انفجار اين بمب هيچ قربانی 

ای شناسايی دقيق نوع بمب از سوی کارشناسان مربوطه آغاز نداشته است و تحقيقات بر

خبرگزاری مهر نيز گزارش کرده که بر اثر انفجار اين بمب، به يکی از .شده است

 .اهواز که محل عبور قطار است، آسيب جدی وارد شده است» پل سياه«های  پايه

رنگ سياه بدنه و خورشيدی ساخته شد و بعدها به دليل  ١٣٠٨اهواز در سال » پل سياه»

 .های آن به اين نام شهرت يافت پايه
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اند در  های دولتی و نظامی حاضر نشده يک از مقام به گزارش خبرگزاری مهر، هيچ

 خصوص جزئيات اين حادثه اظهارنظر کنند

اين پل در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان مسير حمل آذوقه، نيرو و مهمات نيروهای 

گرفت و به دليل تأثيری که در پيروزی متفقين داشت، به آن  ر میمتفين مورد استفاده قرا

 .داده شد» پل پيروزی«لقب 

اند در  های دولتی و نظامی حاضر نشده يک از مقام اين خبرگزاری اعالم کرده که هيچ

 .خصوص جزئيات اين حادثه اظهارنظر کنند

های ايران  که مقامهای ديگری نيز در شهر اهواز رخ داده  های اخير انفجار در سال

 .اند ها کرده گذاری های خارجی را متهم به دست داشتن در اين بمب نيرو

ساز را در توالت  های امنيت پرواز، يک بمب دست جاری هم نيرو در اوايل خردادماه سال

 .تهران کشف و خنثی کرده بودند -يک هواپيمای پرواز اهواز

نفر کشته و  ٢٠فجر شد که بر اثر آن نيز بمبی در اهواز من ١٣٨۴در زمستان سال 

 .نفر زخمی شدند ١٠٠نزديک به 
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 های پراکنده در سطح شهر تهران آرامی نا
  

های پراکنده در چند ميدان اصلی شهر تهران، ساعاتی  ها از بروز برخی ناآرامی گزارش

 .کايت داردنژاد ح محمود احمدی» رياست جمهوری«پس از تنفيذ حکم 

نژاد در برخی از  شود مردمی که در اعتراض به تنفيذ حکم احمدی از تهران گزارش می

های دولتی و لباس شخصی پراکنده  اند، با يورش نيرو های اصلی شهر تجمع کرده ميدان

  .اند شده

آور برای پراکنده کردن مردم معترض نيز  شليک تير هوايی و استفاده از گاز اشک

  استگزارش شده 
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اين .خبرگزاری فارس هم از حضور مهدی کروبی در ميان معترضان خبر داده است.

 خبرگزاری نوشته است که آقای کروبی در تقاطع خيابان بهشتی و وليعصر ديده شده است

در سطح شهر تهران » ضد شورش«های  خبرگزاری ايرنا نيز از حضور گسترده نيرو.

  .کرده استخبر داده، اما اوضاع را آرام گزارش 

های اصلی تهران تحت کنترل  تمامی ميادين و خيابان«: اين خبرگزاری نوشته است

 «.نيروهای امنيتی بوده و هيچ گونه تحرکی در شهر وجود ندارد

های پليس  های ونک و وليعصر با هجوم نيرو شود که مردم معترض در ميدان گفته می

 .اند مواجه شده و پراکنده شده

خبر نيز در گزارشی اعالم کرده که جمعيت معترضان در مقابل  سايت بامداد وب

بيمارستان دی و خيابان توانير به حدی است که نيروهای پليس که از سوی لباس 

 .اند آور استفاده کرده شوند، برای متفرق کردن آنها از گاز اشک ها همراهی می شخصی

های خود با زدن بوق ممتد،  مبيلبراساس اعالم اين وب سايت، عده زيادی نيز سوار بر اتو

 .اند با معترضان همراه شده

 
های دولتی و لباس شخصی در ميدان  های شديدی نيز ميان مردم معترض و نيرو درگيری

 .آزادی و خيابان آزادی گزارش شده است

ای رهبر کودتا اين آخرين «: دهند آميز برخی معترضان شعار می در اين تجمعات اعتراض

 «.جنبش سبز ايران آماده قيام است و دولت کودتا، استعفا، استعفا پيام است،
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 انتشار اسناد غيرقانونی بودن کهريزک
  

نيا قائم مقام دادگستری کل استان تهران، اسنادی منتشر کرده که نشان  حميد درخشان

» غيراستاندارد«های قوه قضائيه  دهد بازداشتگاه کهريزک دو سال پيش از سوی مقام می

 .شناخته شده بود

نيا در  اين اسناد پس از آنکه دادسرای عمومی و انقالب تهران، اظهارات آقای درخشان

اعالم شدن بازداشتگاه کهريزک را تکذيب کرد، منتشر » غيراستاندارد«خصوص 

 .شود می

 .ای تعطيل شد اهللا علی خامنه بازداشتگاه کهريزک هفته گذشته به دستور آيت

آميز با  هايی از رفتارهای خشونت طيلی اين بازداشتگاه پس از آنکه گزارشتع

 .گيرد شدگان حوادث پس از انتخابات منتشر شد، صورت می بازداشت



  ادامه سرکوب در کودتا30

 
 

شده بر اثر ضرب و  گزارش شده است که در اين بازداشتگاه برخی از معترضان بازداشت

 .اند شتم شديد جان باخته

دهد  نج سند منتشر شده از سوی اين مقام دادگستری نشان میبه گزارش خبرگزاری ايلنا، پ

در بازديد » هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی«برخی از اعضای  ١٣٨۶که در سال 

 .اند ارزيابی کرده «غيراستاندارد«از اين بازداشتگاه، شرايط آن را 

بازداشتگاه اندازی  خود، اعالم کرده که راه ١٣٨۶اين هيات در گزارش آبان ماه سال 

 .تحويل داده شوند» های قانونی متهمان به بازداشتگاه«بوده و بايد » غيرقانونی«کهريزک 

نيروی  ٢١٠بازداشتگاه «در گزارش اين هيات، نام و مکان بازداشتگاه کهريزک با عنوان 

 .آمده است «کيلومتری جنوب شرقی کهريزک ١٠انتظامی واقع در 

های زندان استان تهران نيز  تری استان تهران با مقامهای دادگس اسناد مکاتبات مقام

های  ها و بازداشتگاه اين بازداشتگاه جزء فهرست زندان ١٣٨۶دهد که در سال  نشان می

 دادگستری اين استان نبوده است

تحت نظر سازمان «در بخش ديگری از اين گزارش آمده است که بازداشتگاه کهريزک، 

 .است» ها نامه سازمان زندان آيين  ٢۴بر خالف ماده «م نيست که اين اقدا» ها زندان
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هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در آن زمان اعالم کرده بود که نحوه نگهداری 

 .است» فاقد مبانی علمی و حقوقی و شرعی و قانونی«متهمان در اين بازداشتگاه 

کل و مسئول دفتر  ای از سوی احمد مظفری، معاون قضايی رئيس در سند ديگری که نامه

های استان تهران  امور زندان دادگستری کل استان تهران به مهراب سليمانی مديرکل زندان

 .اندازی شده است راه» اراذل و اوباش»است، تائيد شده که اين بازداشتگاه برای نگهداری 

 »ناسزاوار«در اين نامه، نگهداری مجرمان مرتبط با موادمخدر در چنين بازداشتگاهی 

 .دانسته شده است

خود، اعالم کرده  ١٣٨۶هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در گزارش آبان ماه سال 

های  متهمان به بازداشتگاه«بوده و بايد » غيرقانونی«اندازی بازداشتگاه کهريزک  که راه

 تحويل داده شوند» قانونی

نظر  اشتگاه کهريزک تحتآقای سليمانی نيز در پاسخ به اين نامه اعالم کرده بود که بازد

هيچ حکم مسئوليتی هم تاکنون از اين طريق صادر «های تهران نيست و  اداره کل زندان

 «.نگرديده است

های زندان استان تهران نيز  های دادگستری استان تهران با مقام اسناد مکاتبات ديگر مقام

های  و بازداشتگاه ها اين بازداشتگاه جزء فهرست زندان ١٣٨۶دهد که در سال  نشان می

 .دادگستری اين استان نبوده است

شود که اسماعيل  اسناد غيرقانونی بودن بازداشتگاه کهريزک در شرايطی منتشر می

مقدم، فرمانده پليس ايران اعالم کرده که بازداشتگاه مذکور تحت نظر پليس اداره  احمدی

 .شده است می

ارتقای امنيت «به منظور اجرای طرح مقدم گفته که از اين بازداشتگاه  آقای احمدی

 .شده است استفاده می» اجتماعی و نگهداری مجرمان خطرناک

مقدم ادعا کرده که دستگيرشدگان تنها به مدت سه روز در بازداشتگاه کهريزک  احمدی

 اند و پس از آن همگی تحويل زندان اوين شده  نگهداری شده

دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات در  اين مقام پليس اظهار داشته است که نگهداری

 .بوده است» داديار امنيت«اين بازداشتگاه، به دستور 
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و   وی ادعا کرده که دستگيرشدگان تنها به مدت سه روز در اين بازداشتگاه نگهداری شده

 .اند پس از آن همگی تحويل زندان اوين شده

» هايی از سوی ناجا عا کوتاهیقط»مقدم افزود که در بازداشتگاه کهريزک  آقای احمدی

 .صورت گرفته که دستور برخورد با مقصران نيز صادر شده است

اين فرمانده پليس همچنين از ساخت بازداشتگاه جديدی به جای بازداشتگاه کهريزک که 

  .ها خواهد بود، خبر داده است نظر سازمان امور زندان تحت
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  زندان در شکنجه
  

  تجاوزات جنسی و بدار آويختن های لحظه ای در کهريزک

زندانيان و خانواذه هايشان از تجاوزات جنسی و  : مرداد 15تيتر اول اشپيگل پنجشنبه 

بدار آويختن ها و دوباره رها کردن زندانيان قبل از خفگی بعنوان روش های شکنجه در 

  . زندانهای ايران خبر ميدهند

ر هفته های اخير جسد دختران و پسران خود را در حالی تحويل بسياری از خانواده ها د

  . گرفتند که اين اجساد حاکی از شکنجه های بيرحمانه و تجاوز جنسی به آنان بوده است

. ساله ای در در نزديکی دانشگاه تهران دستگير ميشود 21دانشجوی ) عينا ترجمه شده(

شدند، ده، پانزده نفر نگهبان زندان مانند زمانيکه دو اتوبوس به بازداشتگاه کهريزک وارد 

  .جنون زدگان به سوی تازه واردان دست بسته حمله ور شدند

برويشان آب ريختند و با کمربند و زنجير جسم برهنه . لباسشان را از تنشان پاره کردند

  . شان را آش والش کردند

ما از ضعف توان ايستادن . بعد از آن ديگر جانی در تنمان نمانده بود: " جوان دستگير شده

تعدادی ازبچه های سلولی که . داستان از اينهم بدتر داشت ميشد. روی پايمان را نداشتيم

تعداد . ديگه جای سوزن انداختن توش نبود را ساعتها از پا از سقف آويزان کرده بودند

  . ديگری را نيز پايشان را در قير داغ کرده و سوزانده بودند

طناب دار به گردنشون انداخته بودند و چند ثانيه طناب را ميکشيدند و جوون ترها رو يه 

اول فکر ميکردند خواهند مرد و . آويزانشان ميکردند و دوباره به زمين می انداختندشان
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اين جوان دستگير شده در ادامه ميگويد، بدترين شکنجه ." لحظه بعد به زندگی باز ميگشتند

شکنجه گران . نفر را بدين شکل شکنجه کرده بودند 3او  از سلول. اما تجاوزات جنسی بود

پس از تجاوز به آنها، يک ". صدای فريادشان را ميشنيديم. "روزی يکبار آنان را ميبردند

با تمام اين احوال هم سلولی . آمپول مسکن به آنها ميزدند و آنها را به سلول برميگرداندند

ا دندانهای شکسته، دنده های شکسته در سمت خود او ب. های وی هم جان سالم بدر ميبرند

  . راست سينه و ناشنوايی گوش چپ ازاد ميشود

  .و دوباره ميخواهد به تظاهرات برود" مهم اين که زنده ام:"او ميگويد

-egel.de/politik/international/Iranhttp://www.tagesspi

Folter;art123,2866399  
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 را اعدام کرد» قاچاقچی« ٢۴ايران 
  

نفر به جرم  ٢۴خبرگزاری برنا به نقل از محمود ساالرکيا معاون دادستان تهران از اعدام 

 .کرج خبر داد» شهر رجايی«در زندان » قاچاق مواد مخدر«

 .اند به دار آويخته شده) مردادماه ١٠)فته آقای ساالرکيا، اين افراد پنجشنبه گذشته به گ

المللی مواد  قاچاقچی بين«شدگان که معاون دادستانی آنها را  يک از اعدام هويت هيچ

 .معرفی کرده، اعالم نشده است» مخدر

عفو و بخشودگی آنها به گفته آقای ساالرکيا حکم اعدام اين افراد پس از آنکه با درخواست 

 .مخالفت شد، به اجرا گذاشته شده است

» خريد، فروش و نگهداری انواع مواد مخدر«نفر به اتهام  ٢٠تيرماه سال جاری نيز  ١٣

 .کرج به دار آويخته شده بودند «شهر رجايی«با تائيد ديوان عالی کشور در زندان 

المللی مواد  قاچاقچی بين«را  شدگان که معاون دادستانی آنها يک از اعدام هويت هيچ

 معرفی کرده، اعالم نشده است «مخدر

کيلوگرم  ٧٠٠«سال بود، در مجموع،  ۴٨تا  ٣۵نفر که ميانگين سنی آنها  ٢٠از اين 

 .کشف و ضبط شده بود» انواع مواد مخدر
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الملل آمار  سازمان عفو بين. ايران مقام دوم اعدام در جهان را از آن خود کرد ٢٠٠٨سال 

 .نفر اعالم کرده است ٣۴۶های ايران در سال گذشته را  عداما

های حقوق بشر در  المللی جامعه ها در ايران در شرايطی ادامه دارد که فدراسيون بين اعدام

ها در جمهوری اسالمی که اخيرا منتشر کرده،  ای خود درباره اعدام صفحه ۶٠گزارش 

د را همچنان حفظ کرده و در حال آورده است که ايران مجازات مرگ در قوانين خو

ها در جهان، پس از چين در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه  حاضر از نظر تعداد اعدام

 .اعدام، در رتبه اول قرار دارد

 .ها در ايران نگران است اين فدراسيون افزوده است که از روند رو به گسترش اعدام

مجازات اعدام، نقض آشکار »که  ای آمده است صفحه ۶٠در بخشی از اين گزارش 

 .است «المللی حقوق بشر تعهدات ايران بر اساس قانون بين

های حقوق بشر همچنين، کاربرد مجازات اعدام در  المللی جامعه گزارش فدراسيون بين

در ميان » سرکوب با هدف ايجاد وحشت«ايران را به عنوان بخشی از سياست دولتی 

 .مردم محکوم کرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ادامه سرکوب در کودتا37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :درخواست از کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل

 «نژاد تحت پيگرد قضايی قرار گيرد احمدی»
تن از روشنفکران و فعاالن مدنی ايرانی از کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل  ۶٠

ويب و در تص» جنايت عليه بشريت«نژاد با عنوان  ای برای محمود احمدی خواستند پرونده

 .اختيار شورای امنيت قرار دهد تا وی تحت تعقيب قضايی قرار گيرد

ای که خطاب به ناوانتم پيلی دبير اين  مدنی در نامه -اين روشنفکران و کنشگران سياسی

ايران را مصداق » زمامداران سياسی»اند که کارنامه  اند، اعالم کرده کميساريا نوشته

 .دانند و خواستار تحت تعقيب قرار گرفتن آنها هستند می» جنايت عليه بشريت«روشن 

های  جنگ و تحريمی عليه ايران، از جهانيان و سازمان  در اين نامه با رد هرگونه طرح

سرکوب و ارعاب و «کرده و  المللی خواسته شده از حقوق انسانی مردم ايران دفاع  بين

 .را محکوم کنند» تبعيض رژيم
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 د در مجلس شورای اسالمینژا مراسم تحليف احمدی

نقض «در اين نامه آمده است که کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرونده 

مردم ايران را به شورای امنيت بسپارد تا اين » شده و گسترده حقوق اساسی ريزی برنامه

تصويب کرده و به دادگاه » سران رژيم را به عنوان جنايت عليه بشريت«شورا پرونده 

 .المللی کيفری ارسال کند بين

نژاد در ماه  مدنی در نامه خود همچنين از سفر احمدی -روشنفکران و کنشگران سياسی

اند که اجازه ورود  اند و از مسئوالن اين سازمان خواسته سپتامبر به سازمان ملل خبر داده

 .به سازمان ملل را ندهند «رئيس جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسالمی«

نقض نهادينه «ر اين نامه همچنين نوشته شده که جمهوری اسالمی ايران، نظامی است که د

همه اقشار از جمله کارگران، دانشجويان، معلمان، جوانان و هنرمندان » و گسترده حقوق

 .نگاران را به اعمال جاری دولت تبديل کرده است و نويسندگان و روزنامه

ها ايرانی در انتخابات  رژيمی است که به باور ميليون« اند که جمهوری اسالمی آنها افزوده

ها تن  اخير رياست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، ده

های انفرادی تحت فشارهای  را به شهادت رساند و هزاران تن را بازداشت و در سلول

 «.جسمی و روانی قرار داده است
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نژاد در ماه سپتامبر به  نامه خود همچنين از سفر احمدی روشنفکران و کنشگران در

رئيس «اند که اجازه ورود  اند و از مسئوالن اين سازمان خواسته سازمان ملل خبر داده

 به سازمان ملل را ندهند» جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسالمی

آبراهاميان،  هايی همچون طاهر احمدزاده، داريوش آشوری، يرواند اين نامه را شخصيت

پور، رامين جهانبگلو، مهدی خانباباتهرانی، بهروز  عبدالعلی بازرگان، شهرنوش پارسی

خليق، کامران دادخواه، حميد دباشی، مرجان ساتراپی، احمد صدری، محمود صدری، 

منصور فرهنگ، هادی قائمی، اکبر گنجی، عبدی کالنتری، احمد کريمی حکاک، 

 .اند آهنگ کوثر امضا کرده ی و نيکمحمدرضا نيکفر، ابراهيم نبو

  تر بسياری از امضاکنندگان اين نامه در اعتصابی سه روزه در اعتراض به سرکوب پيش

 .معترضان به نتيجه انتخابات در ايران، مقابل دفتر سازمان ملل شرکت کرده بودند

دبيرکل کی مون  های مدافع حقوق بشر از بان آنها همچنين به همراه بسياری از سازمان

ای ويژه به ايران  سازمان ملل خواسته بودند تا برای بررسی وضعيت حقوق بشر نماينده

 .اعزام کند

برای جمع کردن امضاهای ) شهريور ١۴( ٢٠٠٩اين نامه قرار است تا پنج سپتامبر 

تر برای تحت پوشش قرار دادن خبر اعتصاب روشنفکران  سايتی که پيش ديگر، در وب

 .بود، در دسترس عموم باشداندازی شده  راه

اند که متن حقوقی شکايت، همراه با شواهد و مستندات،  صادرکنندگان اين نامه اعالم کرده

 .به انضمام بيانيه، تقديم کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد

 برای افزودن نام و نام خانوادگی خود به فارسی و انگليسی به اين نامه به اين آدرس

(ehrv.iran@gmail.com)  ايميل بزنيد 
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 های تهران شعار و اعتراض در ميدان
  

شب  شنبه نژاد، صدها تن از معترضان، پنج يک روز پس از مراسم تحليف محمود احمدی

  .سر دادند» مرگ بر ديکتاتور«در ميدان ونک تهران شعار 

رانندگان خودروهای بسياری نيز در ميدان ونک و اطراف،  بنا به خبرهای دريافتی،

 .های خود را به نشانه همراهی با معترضان به صدا درآوردند بوق

 چنين خبرگزاری رويترز نيز از حضور صدها تن از معترضان به نتايج انتخابات و هم

 .دهد صدها نفر از نيروهای ضد شورش در ميدان ونک خبر می

های اصلی شهر  شنبه در ميدان بنا بر اين گزارش، نيروهای ضد شورش طی روز پنج

 .ها جلوگيری کنند تهران مستقر شدند تا از تجمع هواداران ميرحسين موسوی در ميدان
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اند  ها گفته رضان دارند و به آنبه گفته شاهدان عينی، اين نيروها سعی در متفرق کردن معت

 «.رو خواهيد شد يا منطقه را ترک کنيد يا با دستگيری روبه«

هايی حاکی از روشن کردن آتش توسط معترضان در محدوده ميدان ونک  چنين گزارش هم

 .است

پياده و يا با ماشين به «اند تا  تارنماهای هوادار ميرحسين موسوی از معترضان خواسته

های اصلی تهران به خصوص  شب، خيابان ١٠آمده و به خصوص پس از ساعت ها  خيابان

 «.خيابان وليعصر از ميدان وليعصر تا ميدان تجريش را در انحصار درآورند

آفرينی سبز هفتم، شهرپيمايی شاد سبزها  موج«در حرکتی که » موج سبز آزادی«تارنمای 

های نيمه  ست تا به فراخور جشنا نام نهاده از معترضان خواسته» در شب نيمه شعبان

 .شعبان و تولد امام دوازدهم شيعيان به اعتراضات خود ادامه دهند

تعداد زيادی از مردم در مناطق مرکزی و «شب  شنبه دهد که پنج اين تارنما گزارش می

بعضی از مناطق جنوبی شهر به ويژه در ميدان انقالب، ميدان ولی عصر، ميدان فاطمی، 

  «.اند عصر تجمع کرده سين، ونک، خيابان آزادی و خيابان ولیميدان امام ح

های اصلی و مرکزی  چنين درخواست تجمعات اعتراضی در خيابان سايت هم اين وب

 .است شهرهای مختلف ايران را داده

حرکت شاد جمعی با نمادهای سبز، «اين حرکت اعتراضی را يک » موج سبز آزادی»

» الزمان و تزيين سبز خودروها به هر نحو ممکن عکس شهدا، سربند سبز يا صاحب

 .است توصيف کرده

  :است در فراخوان اين تارنما آمده

است که معطل ترافيک ) به بعد ١٠(بهترين ساعت برای اين کار، ساعات پايانی شب »

. های اصلی و مرکزی هر شهر است نشويد و بهترين جا برای اين شبگردی سبز، خيابان

 «.کنيم ابان وليعصر را پيشنهاد میدر تهران، ما خي

وپنجمين  جمهوری ايران پنجاه شده انتخابات دهم رياست حرکات اعتراضی به نتايج اعالم

. معترضان معتقد به بروز تقلب گسترده در اين انتخابات هستند. کند روز خود را سپری می

 .کنند رد می رهبر جمهوری اسالمی و بخشی از مسئوالن بلندپايه حکومتی اين امر را
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رو شده که در  اعتراضات نسبت به نتايج انتخابات با سرکوب شديد دولتی در ايران روبه

 .اند ها شمار نامعلومی کشته يا مفقوداالثر شده جريان اين سرکوب

شدگان اين  رمانشاه مراسم چهلم يکی از کشتهاز شهر ک های تصويری گزارشبنا بر 

  .شنبه در اين شهر برگزار شد روز پنج  ها به نام کيانوش آسا، سرکوب

کيانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شيمی در دانشگاه علم و صنعت بود که در 

 .های خيابانی کشته شد اعتراض

  .است مراسم چهلم بهزاد مهاجر نيز امروز برگزار شده

خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سپس در  ٢۵های  بهزاد مهاجر در اعتراض

 روز به خانواده اش تحويل داده شد  ۴۵بيمارستان در گذشت اما جسد او پس از 

 نفر در کرمانشاه ١٠دستگيری بيش از 

شدگان  کنندگان در مراسم چهلم کيانوش آسا، يکی از کشته نفر از شرکت ١٠بيش از 

 .اعتراضات اخير، در کرمانشاه دستگير شدند

به گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر کردستان، برخی از بستگان کيانوش آسا نيز در بين 

نيروهای انتظامی و امنيتی با ضرب و شتم جمعيت عزادار، برای . دستگيرشدگان هستند

 .است ها از باتوم و گاز فلفل استفاده کرده متفرق کردن آن

 
» ژی بو مردن، بمره بو ژيان مه«: ی پالکارد به کردی کرمانشاهی نوشته شدهبر رو

 (بمير برای زندگی  برای مردن زندگی نکن،(

به گزارش يک شاهد عينی مأموران امنيتی با حمله به برادر کيانوش آسا قصد دستگيری 

ز پاشيدن چنين ا اين گزارش هم .وی را داشتند که با مقاومت جمعيت عزادار روبرو شدند

 .است اسپری فلفل به صورت مادر و خواهران کيانوش خبر داده
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مرداد برگزار شد، بيش از ده هزار نفر از شهروندان  ١۵شنبه  در اين مراسم که پنج

کرمانشاهی، استادان و دانشجويان دانشگاه رازی و علم و صنعت، گروهی از فعاالن 

مايندگان سابق استان در مجلس شرکت سياسی و مدنی، اعضای شورای شهر کرمانشاه و ن

 .داشتند

پس از پايان مراسم در تاالر عباسيه کرمانشاه، جمعيتی نزديک به پنج هزار نفر به سوی 

 .مزار کيانوش آسا در گورستان باغ فردوس کرمانشاه راهپيمايی کردند

ی اطراف ها ها قبل از برگزاری مراسم در خيابان مأموران انتظامی و امنيتی که از ساعت

که موفق به متوقف کردن جمعيت نشدند،  تاالر عباسيه حضور داشتند، پس از اين

 .های منتهی به گورستان را مسدود کردند خيابان

بنا به اين گزارش، راهپيمايان هنگام عبور از ساختمان دادسرای عمومی کرمانشاه، عکس 

ا زير تابلوی دادسرا قرار شدگان اعتراضات اخير ر کيانوش آسا و چند تن ديگر از کشته

 .دادند

خبرهای رسيده از کرمانشاه حاکی از اين است که پس از متفرق کردن راهپيمايان، 

کنندگان در اين مراسم بر مزار کيانوش آسا حاضر شدند و ياد وی  هزاران نفر از شرکت

 .را گرامی داشتند

 ٢۵اعتراضی روز کيانوش آسا، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران در تظاهرات 

 .خرداد ميدان آزادی تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت

جمهوری شماری از معترضان کشته  در اعتراضات اخير ايران به نتايج انتخابات رياست

اين در حالی است که . اند نفر را تأئيد کرده ٢٠مقامات رسمی ايران کشته شدن . اند شده

 .اند دگان را صدها نفر اعالم کردهش های حقوق بشری شمار کشته سازمان
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 بررسی اليحه حمايت از خانواده
Mon / 04 08 2008 / 23:17 

 به اعتراضات بزرگ موج :شد عنوان بشر حقوق مدافعان کانون مطبوعاتی نشست در

 .است راه در خانواده از حمايت اليحه

 ادهز عسگری راحله: عکس/ سعادت آيدا/  برابری برای تغيير

 از حمايت اليحه تصويب به اعتراض در بشر حقوق مدافعان کانون مطبوعاتی نشست

 و داخلی های رسانه اصحاب زنان، حقوق فعاالن از کثيری جمع حضور با خانواده،

 مرداد ١۴ دوشنبه روز فرهنگی، و سياسی اجتماعی، های شخصيت وهمچنين خارجی

 .شد برگزار

 عباس اشکوری، يوسفی يزدی،حسن بهبهانی،ابراهيم عبادی،سيمين شيرن نشست اين در

 شجاعی منصوره صدر، شادی اردالن، پروين زيدآبادی، احمد اعتماد، بنی رخشان عبدی،

 اعالم اليحه اين به را سياسی و اجتماعی مختلف های طيف اعتراض پناه عزيز ثريا و

 .کردند
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 کانون اينکه بيان با بشر وقحق مدافعان کانون زنان کميته دبير محمدی، نرگس ابتدا در

 را اليحه اين داشته، اعالم اليحه اين به را خود اعتراض نيز تر پيش بشر حقوق مدافعان

 .کرد عنوان ايرانی زنان انسانی حقوق و بشر حقوق خالف

 و اول همسر اجازه بدون مجدد ازدواج با مخالفت در صانعی اهللا آيت فتوای قرائت با وی

 به موسوم اليحه:"داد ارائه اليحه اين روند از کوتاهی ،گزارش يهمهر بر ماليات وضع

 پس هم دولت و شد ارائه دولت به قضائيه قوه طرف از ٨۶ شهريور در خانواده از حمايت

 شورای مجلس به را آن است، مناقشه مورد اکنون هم که بندهايی افزودن تعديل و جرح از

 به آغاز روزهای در. ماند مسکوت و شد حمطر فرهنگی کميسيون در که فرستاد اسالمی

 مجلس قضائی و حقوقی کميسيون در و شد کار دستور وارد اليحه اين هشتم مجلس کار

 رای برای مجلس علنی صحن در ارائه آماده و رسيد تصويب به تغييری گونه هيچ بدون

 . "است نمايندگان از گيری

 : عبادی شيرين

  .کنند تحميل مردم به قانون قالب رد را خود عقايد خواهند می ای عده

  
  :عبادی گت. کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان با سخنان شيرين عبادی آغاز شد

اين اليحه فقط ناظر به زنان نيست و نبايد تصور کرد که چون در اين اليحه به زن "

بد جامعه را دوباره و سه باره ستم شده ، اين زنان هستند که بايد واکنش نشان بدهند، قانون 

کشد وحساسيت نسبت به قانون نادرست تکليفی برعهده  به سوی انحطاط وفساد اخالقی می

ی يکايک افراد حامعه است، چه ظاهرا در آن قانون برنده باشند وظالم و چه مظلوم و 
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از همين روست که ما از سخنرانان آقايان خصوصا در مناصب سياسی هم خواهش . بازنده

خواهند هوو داشته  چرا که مساله فقط اين نيست که زنان نمی .موضع کنند کرديم که اعالم

  ".مساله اين است که با چنين قانونی جامعه به کجا خواهد رسيد. باشند

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر تصويب چنين قانونی را ستم بر افراد شريف جامعه 

گويد اگر نوکيسه  بلکه به مرد هم میکند ،  اين قانون فقط بر زن ستم نمی: "دانسته و افزود

اين . های خود جنبه قانونی ببخشی توانی بر هوس هستی و به هر طريق پولدار شدی می

های  ؟ اين تزلزل در بنياد خانواده نيست؟ بنا بر اين ما فقط از گروه...توهين به آقايان نيست

يم که بيايند و اين فعاالن زن دعوت نکرده ايم بلکه از مردان فعال سياسی هم خواست

آيا جامعه بايد اينطور باشد که هر مردی که به صرف چند . موضوع را بررسی کنند

  "معامله که انجام داد بتواند زن دوم و سوم بگيرد؟

وقتی : " های فقهی اليحه و تبعات آن گفت عبادی با اشاره به ضرورت پرداختن به جنبه

ن اسالم و شريعت است و کسی حق مخالفت اين اليحه در کميسيون تصويب شد گفتند عي

های فقهی هم  ما برای اين که بگوييم اين سخن نادرست است مساله را از جنبه. ندارد

خواهند عقايد خود  ای می کنيم که ببينيم آيا واقعا همينطور است و يا اين که عده بررسی می

  ".را در قالب قانون به مردم تحميل کنند

نقد حکومت و به چالش کشيدن آن فقط از طريق چالش و نقد قانون  وی با تاکيد بر اينکه

کنند و ايدئولوژی  ها با قانون با مردم صحبت می حکومت:" امکان پذير است، ادامه داد

توانيم به کنه ايدئولوژی يک  کنند و با قانون است که ما می خود را در قالب قانون بيان می

و نگرش آن در خصوص خانواده رانيز بايد مورد قانون اهميت دارد . حکومت پی ببريم

  ".نقد قرار دهيم

فراموش نکنيد در اصل دهم قانون اساسی ما آمده است قوانين بايد :"عبادی اضافه کرد

کنيم ببينيم آيا با  ما در اين جلسه بررسی می. قداست و استحکام خانواده را تضمين کند

  "شود يا خير؟ ن میچنين قانونی قداست و استحکام خانواده تامي

  :ابراهيم يزدی

های جامعه امروز را ندارد قانون  جريان گذشته نگری که استطاعت فهم پيچيدگی

 نويسد می
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 :ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی در رابطه با توجيهات شرعی تعدد زوجات گفت

رط عدالت گويد به ش بسياری از مفسران بر اين باورند اگر چه در سوره نساء خدا می"

توانيد عدالت  گويد به هيچ وجه نمی توانيد همسر دوم اختيار کنيد اما در همان سوره می می

را رعايت کنيد و توجه به اين آيه يعنی شرط عدالت به معنای رفتار عادالنه مالی 

چرا که ممکن است مردی همه امکانات را داشته باشد اما با همسرانش رفتار .نيست

  ".باشدعادالنه نداشته 

دبير کل نهضت آزادی با اشاره به اين که شرط تمکن مالی بی توجهی و غفلت نسبت به 

اين بهداشت فقط شامل عوامل مالی نيست بلکه مسائل :" بهداشت ازدواج است ادامه داد

مهمتری مطرح است که با امکانات مالی قابل تامين نيست و شايد به اين دليل است که 

اگر طرفين به . توان عين عدالت دانست در قانون فعلی را می شرط موافقت همسر اول

توانيم بگوييم چنين عملی عادالنه و منصفانه  چنين عملی رضايت داشتند به يک معنا می

بيرون آوردن اين مفهوم از عدالت و قرار دادن آن در چارچوب مالی به کلی با . است

  ".موازين خانواده و بهداشت ازدواج مغاير است
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ما با يک جريانی از ابتدای انقالب مواجه بوده ايم که در شرايط متالطم آن : "دی گفتيز

ها زن ايرانی درانقالب اين جريان نتوانست  دوره به خصوص به دليل حضور ميليون

هايی که امروزنسبت به حقوق  اين جريان اگر در همان دوره حرف. حرف خودش را بزند 

به اعتقاد يزدی اين ." شد ها از هم جدا می اول صف زنند ،از همان روزهای زنان می

های جامعه امروز را ندارد  جريان گذشته نگر است و استطاعت فکری برای فهم پيچيدگی

و با نگاه ساده انديشانه خود جامعه پيچيده کنونی را با جامعه زمان پيامبر و مدينه النبی 

  ".کند مقايسه می

ط و عدم ثبت ازدواج موقت در اليحه حمايت از خانواده وی با اشاره به لغو برخی از شرو

بايد به اين نکته توجه شود که تنها مساله ثبت ازدواج موقت در ميان نيست و : "گفت 

زنان ايرانی که با مردان . حذف اين شرط از جهت صيانت حقوق فرزندان هم مهم است

گويد قبل از ازدواج بايد از  یشوند چون قانون م کنند و صاحب فرزند می افغانی ازدواج می

وزارت کشور و اتباع بيگانه اجازه بگيرند در غير اين صورت اداره ثبت به فرزندان آنان 

دهد و به همين دليل هزاران نفر هستند که در شرايط فعلی وضعيت روشنی  شناسنامه نمی

اين زنان و فرزندان آينده . ای ندارند که فرزند خود را به مدرسه بفرستند ندارند و شناسنامه

. خواهم که نسبت به اين مساله به موازات حقوق زنان توجه شود  شود؟ از کانون می چه می

ها  زنان اين حق را دارند که زير بار ازدواج موقت نروند اما فرزندان اين گونه ازدواج

  ".چنين اختياری ندارند و بايد نسبت به اين مطلب حساسيت نشان داد

های  های گروه تاکيد بر اهميت کار توضيحی در پيشبرد اهداف و برنامهدکتر يزدی با 

نمايندگان جنبش زنان بايد در ديدارهای حضوری با نمايندگان آنان را به :" زنان، ادامه داد

چالش بکشند و داشتن برنامه کار توزيعی در جنبش زنان را پيروزی بزرگی در ادامه اين 

  .حرکت دانستند

   :سيمين بهبهانی

  وظيفه ما ايرانيان است که تا حد جان با اين قانون مخالفت کنيم

کشند تا حقوق خود را به دست بياورند و  بيش از صد سال است که زنان ايران زحمت می"

وظيفه تمام مردان و زنان و کودکان ايرانی . مجلس هشتم به يکباره تمام اين حقوق را بلعيد
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خورند اين است که با اين اليحه مخالفت کنند،  مه میکه بيش از سايرين از اين اليحه صد

  "هر چند که امور حقوقی آن گذشته و نزديک است به اجرا قبول نکنند و مقاومت کنند

 
  

سيمين بهبهانی با بيان اين مطلب به سخنان آيت اهللا صانعی و آيه صريح قران اشاره کرد 

  .فقط بايد يک زن داشته باشيدکند اگر نتوانيد عدالت را اجرا کنيد  که تاکيد می

چون احساس عدالت . دانم  من اين کار را يک اقدام ضد شريعت و قانون می: " وی گفت 

کردن در مورد يک امر روانی، قابل اثبات و تصور نيست و اين امر بايد به طور کلی 

اين قانون وظيفه ما ايرانيان است که تا حد جان با :" سيمين بهبهنی تاکيد کرد." تحريم شود

  ".مخالفت کنيم

  تصويب اين اليحه يک فاجعه است: يوسفی اشکوری

ای از دوران نمايندگی خود  حسن يوسفی اشکوری سخنران بعدی اين مراسم با ذکر خاطره

در زمانی که در مجلس اول بوديم به يک مناسبتی : "در مجلس سخنانش را چنين آغاز کرد

های شاغل در ادارات ،  د با اين مضمون که خانمها مطرح ش قانونی در ارتباط با خانم

برای رسيدگی به امور خانواده و فرزندان بخشی از وقتشان را در خانه بگذرانند يک 

خانمی از رامسر، حوزه انتخابيه من، نامه اين نوشته و گفته بود که در ايام انقالب بحث 

گفتيد شما هم به  واطف بود میمبارزه و به ميدان آمدن و شعار دادن و ابراز احساسات و ع

آن زمان مرد و زن کنار . خيابان بياييد و همدوش مردان اعتراض کنيد و تظاهرات کنيد
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کنيد که  های انقالب است در مجلس قوانينی تصويب می هم بودند حاال که موقع تقسيم بهره

  ".کند به طور مرتب برای زنان محدوديت ايجاد می

  
ر بيانيه از سوی فعاالن ملی مذهبی در خصوص اين اليحه اشکوری در ادامه به صدو

  :او تاکيد کرد . اشاره کرد که طی آن از اين قانون به عنوان فاجعه ياد شده است 

يعنی نه . اگر همه به لوازم جانبی چنين قانونی بينديشند سرانجام به فاجعه خواهيم رسيد" 

رود حتا ديدگاه سنتی  عه بر باد میتنها دستاورد صد سال مبارزات مساوات طلبانه جام

  " .کنند هم ويران خواهد شد مذهبی که آقايان از آن صحبت می

اشکوری مقدمه قانون اساسی را يادآور شد که از خانواده به عنوان اصلی بنيادين ياد 

در مقدمه قانون اساسی ما از خانواده به عنوان اصل بنيادين جامعه ياد :" کند و افزود می

انجامد از اين جهت جا دارد که نام اليحه  قانون در نهايت به فروپاشی خانواده می شد اين

  ".ی فروپاشی خانواده يا اليحه ضد خانواده را بر اين اليحه بگذاريم

اين :"وی در ادامه بحث عدالت در ازدواج مجدد را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد

اله ی مفهومی و مصداقی و زمانی و مکانی عدالت به هر معنايی که گرفته شود يک مس

اين بحث به عنوان آرمان مطلق فرازمانی و تابع شرايط زمان و مکان است بنا . است
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تواند عادالنه  ها در شرايطی داشتن دو همسر می براين از نظر تاريخی با توجه به واقعيت

ی پرداخته شود آنچه که ای ارزش اگر به اين بحث به گونه. باشد و در شرايط ديگر ظالمانه 

فهمم اصل و جهت گيری اسالم بر تک همسری  من به عنوان يک مسلمان از اسالم می

گفت وجدان عصر ما  ۴۶در سال .. چنانچه دکتر شريعتی در کتاب اسالم شناسی. است

داند و از طرف ديگر باعث زوال  تعدد زوجات را توهين بزرگی به زنان و مردان می

  شود خانواده می

ظاهرا :" يوسفی اشکوری ماليات بر مهريه را از شاهکارهای اليحه عنوان کردو افزود

های نامتعارف را بگيرند، اما مهريه سنگين  قصدشان خير بوده و خواسته اند جلوی مهريه

معيار نامتعارف بودن هم  .شود آن را اصالح کرد علل متعددی دارد و با قانون نمی

  ".ن ماليات بگيرندمشخص نيست که بخواهند از آ

تصويب اين اليحه يک فاجعه است که دودش هم به چشم زنان . به اعتقاد اين نوانديش دينی

  ".رود، هم به چشم مردان می

  گذرد؟ زير پوست شهر چه می: رخشان بنی اعتماد

  
در زير پوست شهر نهاد خانواده بی دفاع و شانه خم کرده زير فشارهای اجتماعی سعی "

هايی است که  مسئوليت... در زير پوست شهر خانواده . از فروپاشی دارد در حفظ خود

در زير . ضعف سيستم اجتماعی وظايف طبيعی خود را بر گرده ی او سوار کرده است

ها ی خانواده شود با  ها اجتماعی سعی در تعديل بحران پوست شهر به جای آن که با حمايت

نهاد خانواده در معرض از هم پاشيدگی  های بحران زا مشروعيت بخشيدن به موقعيت
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نقض مفاد اليحه حمايت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نيست . گيرد بيشتر قرار می

و زمانی که اين اليحه عنوان حمايت از خانواده را بر خود دارد نقض حقوق هر يک از 

  .ارکان اين نهاد به معنای ناديده گرفتن حقوق همه افراد است

تی چند درصد از مردان ايرانی نه به عنوان همسر بلکه به عنوان پدر به مفاد اين به راس

دهند؟ چند درصد از پدران شرايط قيد شده در اين اليحه را به نفع  اليحه رای مثبت می

دانند؟ آقايان نماينده مجلس به هنگام اعالم رای حتما فراموش نخواهند کرد  دختران خود می

  " .وی دختران خود و دختران تاريخ خواهند بودکه ديگر روزی پاسخگ

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سينما نيز با بيان اين سخنان مخالفت خود را با اليحه 

  .حمايت از خانواده اعالم کرد

  :شادی صدر

  اين اليحه دهن کجی به تمام مبارزات زنان است

  
چرايی مخالفت با اين اليحه در ادامه اين نشست شادی صدر، فعال حقوق زنان به بررسی 

  .و ساير اقدامات ضد زن در سالهای اخير پرداخت

کند يا ماده  که تعدد زوجات را تسهيل می ٢٣وی با تاکيد بر اينکه مخالفت با اليحه به ماده 

ممکن :"شود، گفت ای که ثبت ازدواج موقت را محدود نمی در مورد مهريه و يا ماده ٢۵

کنند و اين همه اعتراض برای چيست  ند اين مواد را تعديل میاست نمايندگان مجلس بگوي

چرا موج بزرگی از اعتراض نه تنها در زنان فعال که در ميان زنان مذهبی فعال در 

  "های سياسی در حال راه افتادن است؟ جنبش زنان ومردان و احزاب و گروه
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سياری از قوانين از صدر اين اليحه را ضميمه يک نظام حقوقی مردساالر دانست که در ب

دهد و در آن مرد رئيس خانواده است و اين مقام را  جمله قانون مدنی خودش را نشان می

بنابراين طبيعی است که در چنين نظامی حق چند .به دليل مرد بودن به دست آورده است 

همسری به رسميت شناخته شود و زن حق طالق نداشته باشد و موظف به تمکين باشد و 

های مهم خانواده از جمله تعداد فرزندان بر عهده ی مرد باشد واليت فرزندان  گيریتصميم 

  ".دانيم حق غير قابل تفويض مردان باشد و همه موارد ديگری که به تفسير می

در واقع اعتراض به اليحه ، اعتراض به بازتوليد مردساالری در نظام :" وی ادامه داد

اين اعتراض ما تنها به حذف اين مواد نيست چرا که بنابر . حقوقی حاکم برخانواده است

خواهيم تبديل خانواده  ممکن است به آسانی با حذف اين مواد موافقت کنند اما آنچه ما می

  " .مردساالر در قوانين به خانواده برابر است

اين وکيل دادگستری، دليل ديگر اعتراض به تصويب اين اليحه را بی اعتنا ماندن تصويب 

ان و نويسندگان اين اليحه به خواست اجتماعی زنان و ناديده گرفتن همه مطالباتی کنندگ

دانست که از صد سال پيش تا به حاال مطرح شده و در واقع تصويب اين اليحه دهن کجی 

به اين دليل است که زنان تا اين حد به اليحه خشمگين هستند . است به تمام اين مبارزات

رايی نسبت به همين وضعيت موجود است که مورد قبول هيچ چرا که اين اليحه واپسگ.

  " .کدام از ما نيست

نو بنياد :"عنوان کرد و گفت "پروژه نوبنياد گرايی"وی اليحه حمايت خانواده را جزئی از 

. گرايان زندگی زنان را هدف گرفته اند و اين اليحه تنها يک تير در ترکش آنهاست 

ازات اسالمی که همچنان تمامی روابط خارج از تيرهای ديگری هم هست اليحه مج

همچنان  .کند ازدواج را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگين مثل سنگسار وضع می

 18همچنان اعدام زير . برای دفاع مشروع زنان شرايطی غير قابل اثبات گذاشته است 

حق تحصيل  تير ديگر نظام سهميه بندی جنسيتی است که زنان را از. سال باقی است 

تيرهای ديگری که شليک شده . گذارد کند و برخانه نشين کردن آنان صحه می محروم می

بينيم طرح گسترش فرهنگ عفاف که به صورت خزنده و بطئی دارد  اند و ما برخی را می

کند و مانمی بينيمش و آخرين تير بنيادگرايان زنانه  در تمام زوايای زندگی ما رسوخ می

کنيم بايد اين  بنا بر اين اگر ما به اليحه اعتراض می. ظام اموزشی استمردانه کردن ن
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کليت پروژه ی نوبنياد گرايی را ببينيم وگرنه اين اعتراض ما محدود خواهد شد به يک يا 

کنند اما از زوايای ديگر زندگی  دو ماده که در نهايت تغييرش خواهند داد و تعديل ش می

  " .دهند یما زنان را تحت تاثير قرار م

شادی صدر با اشاره به اينکه هدف اين پروژه کنترل ذهن و جسم زنان است، از فعاالن 

جنبش زنان خواست که به اين پروژه هوشيار باشد و آن را ببيند و به همه مظاهر اين 

  .پروژه از جمله اليحه حمايت از خانواده واکنش نشان دهد

  خاموشی جايز نيست: منصوره شجاعی

 
امروز که : "وی گفت .شجاعی از ديگر فعاالن زن حاضر در اين نشست بود منصوره

گذرد بايد به تلخی و درد يادآور شويم که  بيش از صد سال از آغاز مدرنيته در ايران می

پاسخ تالش زنان در همراهی با مردان برای ايجاد استقالل و مدنيت کشورشان اين است 

امروز قانونگذاران ما سرنوشت خانواده . ض شوندکه هنوز چون کنيز و برده و سفيه فر

ای به ظاهر به نام حمايت از خانواده و در واقع با هدف فروپاشی  ی ايرانی را با اليحه

دانند که نه امروز ، نه ديروز و نه هيچ  زنند و نمی خانواده و هتک حرمت به زنان رقم می

هر گام عناد ورزانه عليه زنان  دانند که مانند ونيز نمی روز ديگری زنان خاموش نمی

موجب پيوندهای مستحکم تر و مستدل تر ميان يکايک اعضای جنبش حقوقی و برابری 

  " .ها خواهد شد ها ونابرابری خواهانه ما در برابر تبعيض

 چند همسری هر چند در ميان بخشی از قشار سنتی، طوايف و زندگی: " شجاعی افزود

يا نقض اين قانون وابسته نيست اما افعال اعتراض آميز زنان های ايلی و اقتداری به وضع  
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ها و  خواه در جسارت پيوستن به کمپين يک ميليون امضا و خواه در خودسوزی

امروز مجلس هشتم قصد . های نمادين فرياد بلند نه به اين سنت تحميل شده است خودکشی

ر قالب راه حلی اقتصادی و ای و منسوخ در جامعه مدنی را د آن دارد که اين سنت قبيله

. های نوين را شناخته است ای حقنه کند که خود به عمل و به تجربه راه اخالقی به جامعه

اين اليحه به مردانی که توانايی و تمکن مالی آنها تنها دليل قانع کننده برای اختيار  ٢٣ماده 

  .کردن چندين همسر است قدرتی مضاعف را تثبيت کرده است

ی که به اين اليحه از ديدگاه حقوقی فرهنگی جامعه شناختی و روانشناختی از هاي وی نقد

های مختلف فعاالن حقوق زنان مطرح شده است را در خشت و آينه ديدن  سوی طيف

های اجتماعی اخالقی اقتصادی  مسائلی عنوان کرد که در اثر تصويب اين اليحه بر بنيان

نان خود را با اين جمله به پايان برد که وی سخ. وفرهنگی اين کشور هوار خواهد شد

امروز و در برابر اين اليحه؛ نه تنها زنان ايران بلکه مردان ايرانی را هم خاموشی جايز 

 .نيست

  نمی گذاريم تاريخ تکرار شود: پروين اردالن
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به گفته . پروين اردالن، فعال حقوق زنان از ديگر سخنرانان اين نشست مطبوعاتی بود

حقوقی . نزديک به نيم قرن است که بحث حقوق خانواده درجامعه ما مطرح استاردالن 

که بخش مهمی از آن را حقوقدانانی چون مهرانگيز منوچهريان پيش بردند که در سال 

به تصويب قا نونی به نام حمايت از خانواده منجر شد و  ١٣۵٣و سپس در سال  ١٣۴۶

  .ی خانواده اعم از زن و مرد را کاهش دادهای حقوقی در ميان اعضا برخی از نابرابری

برنده جايزه ائالف پالمه با اظهار تاسف از اينکه با لغو اين قانون در انقالب اسالمی همه 

عقب  ١٣۴۶اکنون نه تنها از اليحه حمايت خانواده سال :" ها بر باد رفت، گفت اين کوشش

يخ و به نام حمايت از خانواده ها برای سهم سازی در تار مانده ايم بلکه بار ديگر دولت

  " .زنند تيشه به ريشه ی آن می

ها مبنی بر اينکه قانون مترقی آن روز با عرف زنانه اش  وی با اشاره به برخی استدالل

اکنون بايد از عرف قانون مداران و دولت مردان و دولت زنان :" ناهمزمان بود، افزود

بی توجه به رشد آگاهی روز افزون زنان  سخن گفت که ناهمزمان با فرهنگ زنان جامعه،

که نه تنها زنان بلکه  -های خانواده  و مردان در جامعه و نابينا به وضعيت روزمره دادگاه

  " .رود کشاند، راه خود گرفته و می مردان را هم به گرداب نظم پدرساالرانه می

حق انتخاب را بيش از  شود تا به نام حمايت از خانواده قانونی طرح می:"اردالن ادامه داد

پيش از زن بگيرد ؛ تا تمام اختيارات زن را و فرزند را در اختيار مرد قرار دهد؛ تا 

سرکوب را در زندگی اجتماعی تداوم بخشد و تداوم اين اقدامات را در طرح سهميه بندی 

ها، طرح امنيت اجتماعی، امنيت اخالقی و  جنسيتی و محدوديت ورود زنان به دانشگاه

ای را نشانه  های دولت ساخته ديده ايم که چطور کنترل زنان در هر حوزه ير طرحسا

ای وسيع تر  اگر در قانون فعلی مرد صاحب اختيار است، در حوزه:"وی گفت " .گرفته اند

به واقع اليحه حمايت از خانواده تشديد سلطه و . بخشد دولت است که قيم مابی را تداوم می

ها است، زنانی که اکنون با حضورشان در جامعه،  و خانوادهکنترل حکومتی بر زنان 

متاسفانه . دموکراسی و حق خواهی و عدم تحمل الگوهای مردساالرانه را نهادينه کرده اند

اکنون حتا با . راند عقب مانده است ای که بر آن حکم می عرف حاکميت ما از عرف جامعه

. فرودستی زنان در قانون را تشديد کردتوان  استفاده ابزاری از قرآن و دين نيز نمی

سياستی که منافع مردان را به دليل چند همسری بسياری از زمامداران و نمايندگان دولتش 
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پوشاند، جز گسترش و  و به دليل متمکن بودن آنان به نام اجرای عدالت جامه ی قانون می

  " .دهد نمیتصويب ريا در قانون و به نام قانون تصوير ديگری از خود ارائه 

های گسترده مدافعان حقوق زنان  به گفته اين فعال حقوق زنان هم اکنون به يمن فعاليت

مانند کمپين يک ميليون امضا به مدد گسترش مباحث انتقادی در حوزه دين، قانون و 

  .دموکراسی، مطالبات حقوقی زنان به بخشی از گفتمان عمومی جامعه تبديل شده است

های نمايندگان  نکه به يمن همين گفتمان بود که قوانين تبعيض آميز در وعدهاو با اشاره به اي

بينيم که در برابر اين حق طلبی و برابری خواهی  اما می:" مجلس هشتم گنجانده شد، گفت

ها را تحت  شوند تا اين خواسته زنان، لوايحی چون اليحه حمايت از خانواده مطرح می

  " .ر خانواده تثبيت کنندالشعاع قرار داده و تبعيض را د

کاهد جز آن که  تصويب اين اليحه از تبعيض در قوانين موجود نمی:"وی اظهار داشت

های زنان بدل کند و به همت  گفتمان حقوقی زنان را به گفتماني حکومتی از خواسته

  ".برابري زنان ومردان حق طلب و برابري طلب نمي گذاريم تاريخ تكرارشود

  نسيه است و تمام حقوق مرد نقدمهريه :عباس عبدی

 
خواهد چنين قانونی را تصويب کند اول بايد ديد که چنين چيزی را برای  کسی که می"
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عباس عبدی با ذکر " دهد؟ پسندد که به آن جنبه ی قانونی می دختر مادر و خواهر خود می

از های موجود در حقوق مدون برخی  اين نکته سخنان خود را آغاز کرد و از شکاف

  .ها با خواست عمومی و کارکردهای اجتماعی آن گفت حوزه

شود ريشه ی اين  در حوزه حقوق خانواده بر خالف آنچه که گفته می:" وی اظهار داشت

  ".سنت نظام مردساالری. شکاف نه مذهب بلکه سنت است

ت به اعتقاد عبدی جامعه ما به دليل در حال گذار بودن از يک الگوی ثابت برخوردار نيس

توان از الگوهای متعدد  در ازدواج هم می. تواند از يک الگوی ثابت تبعيت کند و نمی

توانند در ازای دريافت نکردن مهريه از ساير  زنان در قالب الگوی ديگر می. تبعيت کرد

  .حقوق برابر در زندگی مشترک برخوردار باشند

نظام مردساالر و سنتی اين فعال سياسی تصويب اليحه حمايت از خانواده را بازگشت 

در گذشته مهريه زن نقد بود اما در شرايط فعلی مهريه نسيه است اما :"عنوان کرد و گفت

  " .تمام حقوق مرد نقد است

  های بی تجربه است تصويب چندهمسری، نتيجه کج فهمی آدم  :احمد زيد آبادی
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ه نسبت به دانش اجتماعی کسانی که اين اليحه را مطرح کرده اند آدمهای بی تجربه و ناآگا

هستند و طرح اين اليحه نتيجه کج فهمی محض است که اگر تصويب شود تبعاتش منفی 

  .خواهد بود

:" احمد زيد آبادی با طرح اين مسئله در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، گفت

اسير هم اگر ما همان تفسيرها ی کامال سنتی تاريخی را بپذيريم چند همسری در اين تف

اما طرح اين موضوع به عنوان . واجب يا مستحب نيست و حد اکثر امری مباح است 

امری شرعی که الزامات قانونی را هم در پی خواهد داشت محل بحث است و نشان 

  ".دهد که يک نوع کج فهمی برای دريافت اين امر شرعی وجود دارد می

هايی  در قران به عنوان نمونه شيوه:" ودوی چندهمسری را با برده داری مقايسه کرد و افز

. ای را در مدح برده داری پيدا کنيد توانيد آيه برای نسخ برده داری هم وجود دارد اما نمی

شود برده هم داشت  بنا بر اين بعضی از آقايان بر اين اعتقادند که اگر شرايط ايجاب کند می

يست ويک مثل اين است که چون منع شرعی ندارد مطرح کردن تعدد زوجات در قرن ب

شود تعدادی برده هم داشت  اين تعدد زوجات در اين دوران مثل اين است که بگويند می

آورد و در واقع تاکيد  چون منع شرعی ندارد اما چون طرح اين مساله افتضاح به بار می

ی وگرنه پيامد منطق. کنند توان انسانی را فروخت از گفتنش پرهيز می براين است که می

  ".تواند برده داری را هم مجاز کند روی اين برداشت از شريعت می

توان داشت که طرح اين موضوع ناشی از  نوعی نگاه خوشبينانه هم می:"وی ادامه داد

در سالهای اخير يک قشر نو . برخورد با يک معضل عينی در جامعه ممکن است باشد

اهرا در استفاده از تمتعات دنيوی کيسه در ايران پا گرفته و صاحب قدرت شده است که ظ

اين قشر ممکن است خواستگاه مذهبی هم داشته باشند اما حاال که به نان و . حرص دارد 

روند به طوری که اين موضوع  نوايی رسيدند در متن جامعه مرتب به دنبال صيغه هم می

  .در محافل داخلی آقايان بعنوان يک مشکل هم مطرح است

قانون و يا طبق شريعت هيچ حق و حقوق ندارد برای اين که به  ای طبق اين زن صيغه

های بی رويه را بگيرند و برای زن حقوقی قائل شوند راه  خيال خودشان جلوی اين صيغه

شايد قصد اين بوده که برای . چند همسری را باز گذاشته اند که راه صيغه کنترل شود

وم هستند نوعی از حقوق را تامين بخشی از زنان که در حالت صيغه از همه حقوق محر
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زيدآبادی چند همسری را يک ناهنجاری برشمرد که تبعات به رسميت شناختن ان   .کنند

در قالب قانون بسيار بيشتر از وجود يک ناهنجاری به رسميت نشناخته شده در جامعه 

که از  هايی است اين اليحه هم عليه مردان و هم عليه زنان و بچه:" وی اضافه کرد. است

   آيند همسران مختلف يک مرد به دنيا می

  اين اليحه آواری است بر سر کودکان: ثريا عزيز پناه

 
ثريا عزيز پناه، ديبير انجمن دفاع از حقوق کودکان نيز اين اليحه را از منظر نگاه به 

  .حقوق کودکان بررسی کرد

 15کند و تجربه  ود پيدا میمهمترين پيامد اين اليحه در زندگی کودکان نم:"عزيز پناه گفت

دهد که اين اليحه آواری است بر سر  سال کار انجمن حمايت از حقوق کودکان نشان می

کودکان که در شرايط فعلی دهها مشکل دارند و اگر قانون اين اجازه را برای اختيار چند 

 همسر به مردان بدهد آوار مجددی است بر زندگی کودکانی که در شرايط فعلی که از

  ".تبعيض در خانواده در رنج هستند

کند جلب کرد  وی توجه فعاالن زن را به صدماتی که اين اليحه بر زندگی کودکان وارد می

سرنوشت کودکان را در بطن اعتراضات قرار دهيد و فراموش نکنيد که :" و افزود

  کودکان با مشکالت غير قابل تحمل و گوناگون در خانواده مواجه هستند

ی اين نشست بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به اليحه حمايت از در انتها

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعالم مخالفت با اليحه پيشنهادی ، از . خانواده قرائت شد

رياست محترم مجلس آقای الريجانی و ساير اعضای محترم هيأت رئيسه مجلس شورای 
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يشنهادی را از نوبت رسيدگی خارج کرده و آن را نمايد که اليحه پ اسالمی درخواست می

جهت اصالح ، به هيأت محترم دولت اعاده فرمايند و در صورتی که چنين تقاضائی مورد 

، فراکسيون اقليت" ای اسالمی خصوصاقبول قرار نگيرد، به نمايندگان محترم مجلس شور

  . حه مذکور شوندهشدار ميدهيم که به هر شيوه قانونی ممکن ، مانع از تصويب الي

های مختلف  های داخلی و خارجی، فعاالن طيف در اين نشست عالوه بر خبرنگاران رسانه

  .های زنان نيز حضور داشتند جنبش زنان و خبرنگاران وب سايت
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 شدگان  برگزاری دومين دادگاه بازداشت
  

ادث پس از انتخابات در ايران، دومين جلسه رسيدگی به اتهامات برخی دستگيرشدگان حو

 .دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد ١۵امروز شنبه در شعبه 

 الدين طباطبائی، هدايت آقايی و جواد امام از معروف شهاب  احمد زيدآبادی،  علی تاجرنيا،

 .هايی هستند که در اين جلسه محاکمه حضور داشتند ترين چهره 

 
 ريساحمد زيدآبادی و کلوتيلد 

عوامل ميدانی «به همراه اين افراد، گروه ديگری از متهمان که دادستانی تهران آنها را 

در ميان متهمان، يک  .معرفی کرده، نيز در اين جلسه شرکت کرده بودند» ها آشوب

جمع آوری اطالعات و تحريک آشوب «شهروند فرانسوی به نام کلوتيلد ريس با اتهام 

. يس که مدرس زبان فرانسوی است، ماه گذشته بازداشت شدخانم ر. حضور داشت» طلبان

دو کارمند محلی سفارت فرانسه و بريتانيا نيز از ديگر متهمان جلسه امروز اين دادگاه 

اولين جلسه محاکمه دستگيرشدگان حوادث اخير شنبه گذشته برگزار شد که با  .بودند

الدين طباطبائی، هدايت  شهاب  ادی،احمد زيدآب  علی تاجرنيا، .های زيادی مواجه شد واکنش
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هايی هستند که در اين جلسه محاکمه حضور  ترين چهره آقايی و جواد امام از معروف

صحت «محمدعلی ابطحی و محمد عطريانفر در آن جلسه، طی اظهاراتی . داشتند

الرضا محبتی  در ابتدای جلسه امروز، عبد .رياست جمهوری را تائيد کردند» انتخابات

العموم متن کيفرخواست را  ن دادستان عمومی و انقالب تهران به نمايندگی از مدعیمعاو

به » بيگانه«های  کشور «ريزی و دخالت برنامه«در اين کيفرخواست به  .قرائت کرد

 .در جمهوری اسالمی اشاره شده است» فروپاشی و براندازی نرم«منظور 

 
 (رديف اول، نفر اول از سمت راست(هدايت آقايی 

های اين  بررسی نقش اين کشورها در حوادث پس از انتخابات، يکی ديگر از محور

العموم در اين کيفرخواست، آمريکا را متهم کرد که با  نماينده مدعی .کيفرخواست است

هايی در دبی، استانبول، باکو، لندن و فرانکفورت برای فروپاشی نظام  ايجاد پايگاه

آموزش خبرنگاران، هنرمندان، دانشجويان » .رده استاقدام ک» کادرسازی«جمهوری به 

اندازی انقالب مخملی در  چينی برای راه ها به منظور مقدمه و متخصصان در اين پايگاه

   .، از جمله ادعاهايی است که در متن اين کيفرخواست مطرح شده است»ايران

هايی در  ايجاد پايگاه العموم در اين کيفرخواست، آمريکا را متهم کرد که با نماينده مدعی

» کادرسازی«دبی، استانبول، باکو، لندن و فرانکفورت برای فروپاشی نظام جمهوری به 

   اقدام کرده است

زبان  در بخش ديگری از اين کيفرخواست، دولت بريتانيا و شبکه تلويزيون فارسی

يه نظام ها عل اند که دو سال پيش از برگزاری انتخابات، فعاليت سی متهم شده بی بی

های اجتماعی تويتر و  شبکه .اند را آغاز کرده» کودتای مخملی«جمهوری اسالمی و 

   .اند بوک هم از جمله متهمان دخالت در حوادث اخير ايران معرفی شده فيس
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العموم همچنين سازمان مجاهدين خلق ايران را متهم کرده که با نفوذ در ستاد  نماينده مدعی

 .پس از اعالم نتيجه انتخابات دست داشته است» ها اغتشاش«ر انتخاباتی مهدی کروبی د

 
هايی معرفی شده که در  نيز در اين کيفرخواست از جمله جريان» انجمن پادشاهی ايران»

 .پس از انتخابات در ايران دخالت داشته است» های اغتشاش«

در مقابل  شدگان های بازداشت سايت موج سبز آزادی، گروهی از خانواده به گزارش وب

 .محل برگزاری اين دادگاه تجمع کردند

 .پس از پايان قرائت متن کيفرخواست، گروهی از متهمان به دفاع از خود پرداختند

  

  

  

  ... گفت تجاوز از کروبی
   

سال، نامه مهدی کروبی، رئيس اسبق مجلس شورای اسالمی به رئيس مجلس  30بعد از 

ن درباره تجاوز به زندانيان را شکسته خبرگان رهبری به نوعی تابوی صحبت کرد

است؛به طوريکه اگر تا پيش از اين در اين مورد فقط درگوشی هايی واگويه می 

  .شد،اکنون مساله در سطحی رسمی انعکاس عمومی يافته و مورد بحث قرار گرفته است

وز نيم نگاهی به گزارشات و بيانيه های سازمان های حقوق بشری نشان ميدهد سابقه تجا

 .به زندانيان، در دوران جمهوری اسالمی به دهه اول انقالب بر می گردد

 ...بحثی که فراموش نمی شود 
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سال چه بر سر زندانيان ايران بخصوص زندانيان  ٣٠نه از يادها نخواهد رفت که در اين 

در سالهای اول : در همين ارتباط مهرانگيز کار به روز می گويد.زن ايرانی آمده است 

الب، همه ما به دفعات از خانواده های زندانيان سياسی آن دوران می شنيديم که پيش از انق

اعدام دخترشان به او تجاوز کرده و در توجيه اين عملشان هم گفته بودند اگر يک دختر 

باکره،اعدام شود حتما به بهشت ميرود در نتيجه برای اينکه آن دختر به بهشت نرود و در 

بکشد به خود جواز شرعی داده بودند که قبل از اعدام، از او ازاله آن دنيا هم عذاب 

ما تاکنون نتوانسته ايم اين موضوع را به صورت ارائه : خانم کار می افزايد.بکارت بکنند

اسنادی از طرف خانواده هايی که چنين مطالبی را عنوان ميکردند در معرض افکار 

از افراد تاييد کرده اند که در زندان های دهه  اما همواره تعداد زيادی  عمومی قرار دهيم

البته مسائل سالهای اول : اين حقوقدان يادآور می شود.اول انقالب اين اتفاق رخ داده است

انقالب چندان روشن نيست و به علت وحشت زياد خانواده های زندانيان کمتر در محافل 

معی نيز مثل امروز نبود و از طرف ديگر وسايل ارتباط ج. بين المللی مطرح شده است

مبادله اخبار بسيار کم و خطرناک بود؛ لذا آنچه آن دوران اتفاق افتاده زير خاک فراموشی 

مانده است اما اکنون به صورت ناگهانی با طرح چنين موضوعی از سوی افراد مرتبط با 

ت مقامات باالی سياسی مواجه هستيم که در موقعيت معترض نسبت به بخش ديگر حکوم

  .قرار گرفته اند

ديگر نيازی نيست که سعيد مرتضوی انکار کند و بگويد شاهدی وجود ندارد، چون خود 

  .قربانيان وجود دارند

  عدم پاسخگويی و مجازات متجاوزان 

نيز در " روز" و را شنيديم چندی پيش خبر از تجاوز به بازداشت شدگان در شيراز 

داشتگاه کهريزک پرده از اين فاجعه مصاحبه ای با يکی از آزادشدگان از باز

و زهرا بنی يعقوب هم بحث هايی جدی مطرح  پيش از اين درباره زهرا کاظمی .برداشت

پزشک زهرا . شده بود که قبل از کشته شدن، در زندان مورد تجاوز قرار گرفته اند

مقامات  کاظمی نيز اين مساله را تاييد کرد اما هرگز به اين مساله رسيدگی نشد و کسی از

  .مسول بر خود الزم نديد که به افکار عمومی پاسخی دهد
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ساله مازندرانی را می توان از معروف ترين قربانيان تجاوز در  17عاطفه، دخترک 

او به جرم رابطه نامشروع بازداشت و به اعدام محکوم و حکم اعدام او به . ايران ناميد

 17اعدام او اعالم شد که اين دخترک  سرعت مورد اجرا گذاشته شد؛اما چند هفته پس از

متجاوزان به . ساله توسط قاضی پرونده و افسران آگاهی مورد تجاوز قرار گرفته است

عاطفه با پيگيری فعاالن جنبش زنان ايران بازداشت شدند اما هرگز مجازات نشدند و پس 

  .از چندی آزاد شدند

   

  

  

 شکنی در قانون» ها پروايی بی«انتقاد از 
  

قانونی در  شکنی علنی را موجب بی در قانون» پروايی بزرگان بی«ته صيانت از آراء، کمي

 .ها در جمهوری اسالمی دانست ها و سازمان تر نظارتی و اجرايی نهاد های پائين رده

شکنی علنی، خواسته  پروايی بزرگان در قانون بی» :ای اعالم کرده است اين کميته در بيانيه

بخشد که آنچه خود  مل پايين دست نظارتی و اجرايی جرأت میيا ناخواسته به عوا

نگرانی از بازخواست و توبيخ  پندارند را بی پسندند يا موردنظر مسئوالن کشور می می

به نوشته کميته صيانت از آراء، ريشه ابهامات و تخلفات واقع شده در  «.تأمين نمايند

ها و  دارانه بسياری از شخصيتهای جانب گيری موضع«جريان انتخابات را بايد در 

 «.مسئوالن کشور از جمله بيشتر اعضای شورای نگهبان از دانست

طرفی خارج  آن شورا و مجريان را از موضع بی«اين کميته افزوده است که اين جانبداری 

کرده و به نهادی سياسی با برخورداری از موقعيتی متمايز و تأثيرگذار با پشتوانه 

کميته صيانت با اشاره به گزارش تفصيلی  «.حکومتی تبديل نمود امتيازات اداری و

افشاکننده عملکرد «شورای نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری آن را 

 .دانسته است» پرابهام مجريان و ناظران
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سال نظارت بر  ٣٠با اين حال، انتشار اين گزارش از سوی شورای نگهبان پس از تجربه 

عدم پاسخگويی نسبت به عملکرد اکثرًا قابل انتقادش، دستاوردی از پايمردی «ات و انتخاب

عليرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و «عنوان شده که » جويی حقوق خود مردم در پی

 «.در راه احقاق حقوق ملی و دينی خود از پای نايستادند. . . شکنجه و افتراء و 

 
نوشته است که » ه شورای نگهبان به بخش اجرايی انتخاباتاعتماد ويژ«اين کميته با بيان 

، به »حتی يک مورد شکايت وارد و موثر نبوده است«اعضای اين شورا با اين جمله که 

 .رسيدگی به شکايات پايان دادند

گيری  آيا فضای امنيتی شديدی که از عصر روز رای«: کميته صيانت از آراء پرسيده است

اين علت بوده است که هيچ شکايت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان در کشور حاکم شد، به 

 «عمومی جامعه هم همين باور را دارد؟

شکنی علنی، خواسته يا ناخواسته به عوامل پايين دست  پروايی بزرگان در قانون بی»

پسندند يا موردنظر مسئوالن کشور  بخشد که آنچه خود می نظارتی و اجرايی جرأت می

 «نگرانی از بازخواست و توبيخ تأمين نمايند ا بیپندارند ر می

های  در اين بيانيه، درباره ديدار اعضای شورای نگهبان با مراجع تقليد و شخصيت

در اين گزارش مطلقًا از رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع «: شاخص آمده است

ای به  ه اشارههای مذکور ذکری به ميان نيامده است و به هيچ وج عظام، علما و شخصيت

های شديدی که از سوی برخی مراجع  ها و گاليه نقطه نظرات آقايان به ويژه اعتراض

 «.محترم ابراز شده است نگرديده است

کميته صيانت از آراء درباره متن نامه ارسالی از سوی دبير شورای نگهبان به رهبر 

به نظر «: ه استجمهوری اسالمی و درخواست تمديد مهلت رسيدگی به شکايات افزود
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های  رسد مطابق آنچه در نامه دبير شورای نگهبان آمده است، شورای نگهبان همه اقدام می

الزم و ممکن در اين خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پايان 

 «.يافته بوده است

روند  در خصوص ايده تشکيل هيأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکايات نسبت به

شورای نگهبان متعاقب » :نظر در اين خصوص نيز، نوشته شده است انتخابات و اعالم

موافقت مقام رهبری با تمديد مهلت رسيدگی به شکايات از بيم تشکيل چنين هياتی مستقل و 

طرف با پيشدستی و برای خنثی کردن پيشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام  بی

 «.نمايد ويژه میبه تشکيل هياتی 

طرف نبودن ترکيب افرادی که اکثريت آنان پيشاپيش موضع  بی«اين کميته با تاکيد بر 

جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری 

شورای نگهبان مأموريت خاصی برای اين هيأت منظور نموده «نوشته است که » کردند

 «.بود

گيری هيات حکميت  شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل«اين بيانيه، بر اساس 

های نمايشی خود اقدام به انتخاب  سازی بيطرف از سوی مراجع تقليد، با رويکرد بديل

ای کرد که برخی اعضای آن قبًال به دفاع از نتايج اعالم شده انتخابات پرداخته  هيات ويژه

 «.مزد خاص اعالم نموده بودندو به صراحت جانبداری خود را از نا

گيری هيات حکميت بيطرف از سوی مراجع  شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل»

ای کرد که برخی  های نمايشی خود اقدام به انتخاب هيات ويژه سازی تقليد، با رويکرد بديل

اری اعضای آن قبًال به دفاع از نتايج اعالم شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبد

 «خود را از نامزد خاص اعالم نموده بودند

کميته صيانت از آراء پيش از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری از سوی 

 .ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد تصدی پست رياست جمهوری تشکيل شد

که اين انتخابات عنوان شده بود  «حسن برگزاری«هدف از تشکيل اين کميته، نظارت بر 

 .اقدام با واکنش تند اعضای شورای نگهبان مواجه شد

پس از برگزاری انتخابات و اعالم نتيجه آن، کميته صيانت از آراء با انتشار گزارش 

 .مفصلی به تشريح تخلفات صورت گرفته در اين دوره از انتخابات اقدام کرد
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کرده است با بی توجهی اشاره » ها تخلف»گزارش اين کميته که به جزئيات فراوانی از 

 .های شورای نگهبان مواجه شد مقام

شورای نگهبان در حدود دو هفته بعد از برگزاری انتخابات، صحت آن را تائيد کرد و 

 .اعالم کرد «رئيس جمهوری منتخب«نژاد را به عنوان  محمود احمدی

ات را طلب دولت برآمده از اين انتخاب موسوی و کروبی و بسياری از احزاب اصالح

 اند که به طور قانونی با آن مبارزه خواهند کرد  دانسته و اعالم کرده» نامشروع«
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 تظاهرات و درگيری در بازار تهران
  

های پراکنده پليس با گروهی از معترضان به نتيجه انتخابات در  ها از درگيری گزارش

 .بازار بزرگ تهران حکايت دارد

بازار بزرگ تهران قرار بود امروز چهارشنبه در پی فراخوانی تحت عنوان تجمع در 

های  که از هفته گذشته در اينترنت منتشر شد، برپا شود که با دخالت نيرو» خريد سبز«

 .پليس به خشونت کشيده شد

های ناصر  خبرگزاری ايلنا گزارش کرده که حضور گسترده ماموران انتظامی در خيابان

 .مهری و چند خيابان ديگر مانع از تجمع منسجم معترضان شدخسرو، بوذرج

براساس اين گزارش، بازار طالفروشان به دليل مسائل امنيتی تعطيل بود و ماموران پليس 

 .دادند اجازه ايستادن و خريد به مردمی که در بازار بودند را نمی

 
  : ش کردم، يکی از بازاريان، گزار. خبرنگار ايلنا به نقل از حاج احمد
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اند، اما تجمعی صورت نگرفته و فقط  های خود را تعطيل کرده ها مغازه برخی از بازاری«

 «.انگيزد حضور انبوه نيروهای امنيتی است که کنجکاوی مردم را برمی

های فيلمبرداری سيمای جمهوری اسالمی، در بازار  برپايه گزارش اين خبرگزاری، گروه

 .يی پرداختند که هدف آن نشان دادن آرامش بازار استها مستقر شدند و به تهيه فيلم

تعداد «نيز خبر داده که از ساعت ساعت سه بعدازظهر ) جرس(شبکه جنبش راه سبز 

خرداد تجمع اعتراضی خود  ١۵مقابل بازار سرپوشيده تهران در خيابان » زيادی از مردم

 .اند را آغاز کرده

اين دولت «و » مرگ بر ديکتاتور«ای سايت، معترضان شعاره براساس گزارش اين وب

 .دهند سر می» بيچاره، مشروعيت نداره

های ناصر  ها و يگان ويژه در خيابان سايت همچنين اعالم کرده که لباس شخصی اين وب

خسرو، بوذرجمهوری و چند خيابان ديگر منتهی به بازار مستقر شده و به ضرب و شتم 

 .پردازند معترضان می

 
های پليس و لباس شخصی  فزايد که گروهی از معترضان از سوی نيروا اين گزارش می

 .دستگير شدند

 .ها حکايت دارد کم سه تن در اين ناآرامی ها همچنين از زخمی شدن دست گزارش

های اسالمی اصناف و  اين در حالی است که احمد کريمی اصفهانی، دبيرکل جامعه انجمن

ست، گفته که اوضاع بازار تهران در روز بازار تهران که به حزب موتلفه نزديک ا

 .بوده است» آرام«چهارشنبه 

های امنيتی در بازار برای  آقای اصفهانی تائيد کرده که علت حضور گسترده نيرو

 .است» برخورد با تجمعات احتمالی«
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بار است که معترضان به نتيجه انتخابات برای اعالم اعتراض خود در  اين برای نخستين

 .کنند ن حضور پيدا میبازار تهرا

های پليس، به اين منطقه  نژاد از سوی نيرو تر معترضان در روز مراسم تحليف احمدی پيش

» دشوار بودن برخورد با تظاهرکنندگان«شده بودند که به گفته برخی از آنها » هدايت«

 .منجر به تجمع اعتراضی امروز در بازار تهران شده است

  

  

  

  حقوق زنان حبس و شالق برای يک فعال
  .نگار و فعال حقوق زنان ، صبح امروز ابالغ شد حکم دادگاه نسرين افضلی، روزنامه

  

توسط پليس امنيت تهران، صورت  ١٣٨۵اسفند  ١٣پس از دستگيری موکلم که در تاريخ 

ای عليه ايشان در معاونت امنيت دادسرای انقالب تشکيل و اتهامات اجتماع  پذيرفت پرونده

تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور ، اخالل در نظم عمومی و تمرد از غيرقانونی و 

دستور پليس به وی تفهيم شد و در نهايت معاونت امنيت دادسرای تهران مبادرت به 

  .صدور قرار مجرميت و کيفرخواست نمودند

دادگاه انقالب ارجاع  ١٣پس از صدور کيفرخواست پرونده جهت رسيدگی ماهوی به شعبه 

البته در روندی غير قانونی و بدون  –جلسه محاکمه  ١٣٨۶اسفند  ٢٢در تاريخ . گرديد

تشکيل و موکلم نسبت به اتهامات مندرج در کيفرخواست از خود  –حضور معاون دادستان 

 ۶١٨دفاع نمود که دادگاه ايشان را نسبت به اتهام اخالل در نظم عمومی مستند به ماده 

ه حبس و ده ضربه شالق محکوم کرد که مجازاتهای ياد ما ۶قانون مجازات اسالمی به 

  .قانون مجازات اسالمی به مدت دو سال تعليق گرديد ٢۵شده به استناد ماده 

صدور اين حکم در حالی است که هيچ گونه دليل و مدرک محکمه پسندی برای انتساب 

اجتماع غيرقانونی اتهامات وارده به موکلم وجود نداشته و از طرفی ايشان درباره اتهامات 

از طرفی موکلم به .و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور بی گناه شناخته شده است
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 ۵عنوان روزنامه نگار در جلوی دادگاه حاضر شده بود تا در جريان رسيدگی به محاکمه 

  .نفر از زنان شرکت کننده در تجمع ميدان هفت تير قرار بگيرد

به دنبال حضور مقابل دادگاه انقالب به همراه  ١٣٨۵د اسفن ١٣نسرين افضلی، در تاريخ 

زندان اوين و يک روز  ٢٠٩سی و دو نفر ديگر دستگير شده و به مدت سه روز در بند 

  .در بند عمومی زندان زنان در بازداشت به سر برده و سپس با قرار کفالت آزاد شده بود

ر مهلت مقرر قانونی اعتراض چون حكم صادر شده برخالف قانون و ناعادالنه می باشد د

  .نمايم می

  محمد مصطفايی وآيل مدافع نسرين افضلی
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  در کرج» آموزشی«سقوط هواپيمای 
  

متعلق به شرکت هواپيمايی هما صبح امروز شنبه، چند » آموزشی«يک فروند هواپيمای 

 .دقيقه پس از پرواز سقوط کرد و دو سرنشين آن جان باختند

المللی پيام به پرواز درآمده بود، پشت پمپ  حل سقوط اين هواپيما که از باند فرودگاه بينم

 .آباد ماهدشت کرج اعالم شده است بنزين منطقه پلنگ

محمدعلی ظهوری، مدير فرودگاه بين المللی پيام به خبرگزاری مهر گفت که در اين 

 .از دست دادندسانحه، خلبان آموزشی و يک خلبان کارآموز جان خود را 

رامون «خبرگزاری دولتی ايرنا به نقل از يک منبع آگاه، هويت سرنشينان اين هواپيما را 

 ١٣۶١متولد سال » حسام تاجبخش»در حال آموزش دادن به  ١٣۵۶متولد سال » روسايی

 .علت سقوط اين هواپيما به گفته آقای ظهوری در دست بررسی است .اعالم کرده است

 
در اصفهان در مرکز » ١۴٠ايران»سال گذشته نيز يک فروند هواپيمای بهمن ماه  ٢٧

ايران سقوط کرد که منجر به کشته شدن پنج سرنشين از جمله استاد خلبان و چهار کمک 
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در سال » ١۴٠ايران«اولين سقوط هواپيمای  .بودند، شد» آموزش«خلبان که در حال 

 .ه بودکشته بر جای گذاشت ۴۴آباد،  در حوالی باقر ٢٠٠٢

مهرماه سال گذشته هم يک هواپيمای آموزشی فوق سبک در شمال تهران سقوط کرد  ١٩

 .خلبان شد که منجر به مرگ خلبان و کمک 

اين هواپيمای آموزشی فوق سبک، متعلق به شرکت فرآور پارس بود که در يکی از 

  ين بودهای شخصی واقع در اتوبان شهيد بابايی شهر تهران مشغول به تمر آموزشگاه

 سقوط يک فروند بالگرد در شهريار

يک فروند بالگرد متعلق به ارتش جمهوری اسالمی ايران در نزديکی روستای زرنان 

 .شهرستان شهريار سقوط کرد

 .آموزشی است، در اين سانحه جان باختند (سی - ٢١۴ (سه سرنشين اين بالگرد که از نوع 

تگان اين سانحه را سرگرد، ستوان دو و باخ خبرگزاری دولتی ايرنا، درجه نظامی جان

 .استوار اعالم کرده است

 .سوزی شده بود اند که بالگرد قبل از اصابت به زمين، دچار آتش شاهدان عينی گفته

اند تا علت اين سانحه هوايی را بررسی  کارشناسان نيروی هوايی به محل حادثه اعزام شده

 .کنند

متعلق به شرکت هواپيمايی هما، چند » موزشیآ«روز گذشته نيز يک فروند هواپيمای 

 .دقيقه پس از پرواز سقوط کرد و دو سرنشين آن جان باختند

 سوزی شده بود اند که بالگرد قبل از اصابت به زمين، دچار آتش شاهدان عينی گفته

المللی پيام به پرواز درآمده بود، پشت پمپ  محل سقوط اين هواپيما که از باند فرودگاه بين

 .آباد ماهدشت کرج اعالم شده بود زين منطقه پلنگبن

مرداد ماه نيز بدنبال برخورد يک فروند بالگرد پليس با کوه در استان کرمان، سه تن  ١٩

 .از سرنشينان آن کشته و سه نفر ديگر نيز زخمی شدند

جاری هم يک فروند بالگرد متعلق به فرماندهی نيروی انتظامی  دهم فروردين ماه سال 

 .در محدوده شهرستان ورزقان سقوط کرد» اوشان«های  بايجان شرقی در نزديکی کوهآذر

 .های پليس بودند جان باختند بر اثر اين سانحه، پنج سرنشين آن که از نيرو
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در اصفهان در مرکز » ١۴٠ايران»بهمن ماه سال گذشته نيز يک فروند هواپيمای  ٢٧

رنشين از جمله استاد خلبان و چهار کمک ايران سقوط کرد که منجر به کشته شدن پنج س

 .بودند، شد» آموزش«خلبان که در حال 

کشته بر جای  ۴۴آباد،  در حوالی باقر ٢٠٠٢در سال » ١۴٠ايران«اولين سقوط هواپيمای 

 .گذاشته بود

مهرماه سال گذشته هم يک هواپيمای آموزشی فوق سبک در شمال تهران سقوط کرد  ١٩

 .خلبان شد و کمک که منجر به مرگ خلبان 

اين هواپيمای آموزشی فوق سبک، متعلق به شرکت فرآور پارس بود که در يکی از 

 های شخصی واقع در اتوبان شهيد بابايی شهر تهران مشغول به تمرين بود  آموزشگاه

  

  

 شدگان  برگزاری سومين جلسه محاکمه بازداشت
  

 ١۵از انتخابات در شعبه  شدگان حوادث پس تن از بازداشت ٢٨سومين جلسه محاکمه 

 .دادگاه کيفری انقالب اسالمی تهران برگزار شد

اقدام عليه امنيت ملی، فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق شرکت «شدگان به  اکثر بازداشت

در تجمعات غيرقانونی، ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات، اخالل در نظم 

، مشارکت در تخريب و احراق اموال عمومی، و عمومی از طريق ايجاد بلوا و آشوب

بار تصاويری  در جلسه امروز يکشنبه، برای نخستين .اند متهم شده» ايجاد ترس و وحشت

 .های خيابانی در تهران نيز پخش شد از ناآرامی

های  در کيفرخواست نماينده دادستانی تهران که در جلسه دادگاه قرائت شد، برخی گروه

» های خيابانی و شورش  آشوب«اندازی  برای راه» تحريک هواداران«نيز به » معاند»

ها و  گيری از رسانه با بهره«های معاند  در اين کيفرخواست آمده است که گروه .متهم شدند

» های بيگانه و ارسال اطالعات و عکس ها و رسانه طلب و ارتباط با شبکه افراد فرصت

 .ندا اقدام کرده» تهييج آشوبگران»در جهت 
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نماينده دادستانی تهران همچنين در بخش ديگری از کيفرخواست، منتقدان به برگزاری 

 .معرفی کرد» فهم عناصر مغرض و بعضا کج«چنين دادگاهی را 

دشمن سعی دارد به هر نحو ممکن اين رسوايی بزرگ را سرپوش «: اين نماينده افزود

اذهان عمومی و غبارآلود نمودن لذا با طراحی مباحث انحرافی درصدد تشويش . گذارد

 «.فضای جامعه است

گيری از  با بهره«های معاند  در کيفرخواست جلسه محاکمه امروز آمده است که گروه

های بيگانه و ارسال اطالعات  ها و رسانه طلب و ارتباط با شبکه ها و افراد فرصت رسانه

 اند اقدام کرده» تهييج آشوبگران«در جهت  «و عکس

ها، خواستار  دانستن تمامی اتهام» مشابه«جلسه، وکيل مدافع يکی از متهمان با  در ادامه

در اين جلسه برخالف دو جلسه  .صدور کيفرخواست جداگانه بر هر يک از متهمان شد

يکی از متهمان در  .های خود را نپذيرفتند شدگان بعضی از اتهام گذشته، برخی بازداشت

اقدام به ضرب و شتم يک مامور » بروز جنون آنی«ر دفاع از خود گفت زمانی که بر اث

 .بوده است» بسيجی«بسيج کرده، تشخيص نداده بود که فرد مضروب 

سی متهم شده است، در  بی شدگان که به ارسال پيام به شبکه بی يکی ديگر از بازداشت

 .اظهارات خود ميرحسين موسوی را مسئول حوادث اخير معرفی کرد
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بازان و  سياست«تاثير  ان در اين جلسه در دفاع از خود گفتند که تحتشدگ اکثر بازداشت

 .اند های خيابانی شرکت کرده در اعتراض» فعاالن سياسی

شده سياسی که در حوادث اخير بازداشت و  هايی شناخته يک از چهر در اين جلسه هيچ

 .اند، حضور نداشتند زندانی شده

مرداد ماه برگزار شد که اظهارات  ١٠نتخابات، اولين جلسه محاکمه معترضان به نتيجه ا

 .ای يافت های گسترده محمدعلی ابطحی و محمد عطريانفر در ان جلسه بازتاب

های سياسی،  جلسه دوم دادگاه نيز شنبه هفته گذشته برگزار شد که عالوه بر برخی چهره

ر ميان متهمان ديده های بريتانيا و فرانسه و يک تبعه فرانسوی نيز د خانه دو کارمند سفارت

 .شدند می

 
سومين جلسه محاکمه معترضان به نتيجه انتخابات در حالی برگزاری شد که صادق 

 .الريجانی روز گذشته به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه منصوب شد

اهللا بيات زنجانی از  اهللا اسد اهللا يوسف صانعی و آيت اهللا حسينعلی منتظری، آيت تر آيت پيش

 .کرده بودند» حرام«يد شيعه، گرفتن اعتراف تحت شکنجه را مراجع تقل

گيرد که برگزار کنندگان آن و  ها در حالی صورت می ها از برگزاری اين دادگاه انتقاد

های قضايی با دفاع از کيفرخواست قرائت شده و بازداشت برخی فعاالن  برخی مقام

شده و بايد » جرم«اند، مرتکب  هاند که افرادی که دستگير شد سياسی و مدنی اعالم کرده

  شرکت داشته» کودتايی مخملی«گويند که دستگيرشدگان در  ها می اين مقام .محاکمه شوند

 .اند در ارتباط بوده» بيگانگان«و برخی از آنها با 

برخی اعضای جبهه مشارکت ايران اسالمی، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، نهضت 

رز از جمله دستگيرشدگانی هستند که دادستانی تهران آنها را آزادی و مجمع روحانيون مبا
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کرده است؛ اتهامی که از سوی اين احزاب رد شده » کودتای مخملی«متهم به شرکت در 

 .است

 
ها به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، بيش از  در ايران بر سر اعتراض

جان   های پليس و لباس شخصی ت نيروها تن ديگر به دس چهار هزار نفر بازداشت و ده

 .باختند
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 هاله سحابی و کاوه مظفری آزاد شدند
  

 .هاله سحابی و کاوه مطفری دو فعال حقوق زنان با تامين وثيقه از زندان آزاد شدند

نژاد در ميدان بهارستان، با ضرب و شتم  خانم سحابی در روز تحليف محمود احمدی

اهللا سحابی پدر وی به راديو زمانه  طور که عزت و روز گذشته آن ماموران بازداشت شد

 .گفته است با تامين وثيقه آزاد شد

ها به نتيجه انتخابات  کاوه مظفری از ديگر فعاالن حقوق زن است که در جريان اعتراض

 .وی نيز روز گذشته با تامين وثيقه آزاد شد. دستگير شده بود

 
 هاله سحابی
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ای به رئيس قوه قضائيه، ضمن اشاره به موارد  گذشته در نامه سرگشاده آقای مظفری هفته

، خواستار رسيدگی به »نقض حقوق شهروندی و مغاير با قانون در طول مدت بازداشتش«

 .اش شده بود وضعيت پرونده

اش می گذشت،  تيرماه در حالی که تنها دو هفته از آزادی ١٨اين فعال حقوق زنان، 

 .برد ب گذشته در زندان به سر میدستگير شد و تا ش

نگار و سردبير سايت کانون زنان ايرانی از ديگر فعاالن حقوق  ژيال بنی يعقوب روزنامه

زن است که از حدود نزديک به دو ماه پيش به همراه بهمن امويی همسرش در زندان اوين 

 .برد به سر می

رآهاری، سميه توحيدلو، سايت مدرسه فمينيستی، محمد قوچانی، شيوا نظ به گزارش وب

نگاران و  پور و مهسا امرآبادی از ديگر روزنامه کيوان صميمی، محمدرضا جاليی

هايشان روز  اند و خانواده نگارانی هستند که در حوادث پس از انتخابات دستگير شده وب

 .اند گذشته موفق به ديدار با آنها شده

 
 کاوه مظفری

ر ايران در حدود چهار هزار نفر دستگير شدند که در های انتخاباتی د در جريان ناآرامی

 .ميان آنها برخی فعاالن سياسی و مدنی نيز حضور دارند

شدگان را آزاد  نفر از بازداشت ٧٠٠قوه قضائيه ايران اعالم کرده که بيش از سه هزار و 

 .محاکمه خواهند شد» کودتای مخملی«کرده است و مابقی به اتهام دخالت در 

های  ها که در تلويزيون ايران نيز پخش شده، با واکنش رخی از اين بازداشتیمحاکمه ب

 .زيادی مواجه شده است
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طلبان  بوده و به منظور تخريب چهره اصالح» نمايشی«ها  گويند که اين دادگاه منتقدان می

شده و بايد » قانون شکنی«گيرد، اما موافقان معتقدند که اين افراد مرتکب  صورت می

 .شوند محاکمه

  

  

  

 «درخواست عزل رهبر از سوی برخی علما
  

های  علما و فضالی حوزه«ای منتشر کرده که در آن برخی  سايت موج سبز آزادی نامه وب

های پس از انتخابات  ای را مسئول خشونت اهللا علی خامنه آيت» علميه قم، اصفهان و مشهد

 .اند معرفی کرده و خواستار برکناری وی شده

طور که  سايت بدون نام و امضا منتشر شد و آن وز شنبه در اين وباين نامه ر

اند، اما تاکيد  شده -پنهانکاری مصلحتی -» تقيه«اند مجبور به  امضاکنندگان آن اعالم کرده

 .اند که اين پنهانکاری دائمی نخواهد بود کرده

روحانيونی که روزنامه نيويورک تايمز در شماره روز دوشنبه خود در گفتگو با دو تن از 

 .کرده است» تائيد«اند، به نقل از آنها، صحت آن را  اين نامه را امضا کرده

يک روحانی برجسته ايرانی و يک نماينده سابق مجلس، منابع خبرنگار نيويورک تايمز 

آن شکی » اصالت«کنندگان نامه به  اند در گفتگو با برخی از تهيه هستند که اعالم کرده

  .ندارند

امه به نقل از روحانی که نامی از وی نبرده است، گزارش کرده که نامه مذکور اين روزن

 .اند روحانی شهرهای قم، اصفهان و مشهد امضا کرده» ها ده«را 

ها بر روحانيون در قم بسيار بيشتر از سايرين  اين روحانی به نيويورک تايمز گفته که فشار

ارند که مواضع منتقدانه آنها موجب های جمهوری اسالمی بيم آن د است، چرا که مقام

 .تر جامعه عليه نظام شود برانگيخته شدن مواضع بخش سنتی
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جو نماينده پيشين مجلس ايران نيز در گفتگو با اين روزنامه، اصالت نامه را  فاطمه حقيقت

 .تائيد کرده است

 
بوستون جو در حال حاضر به عنوان محقق مهمان در دانشگاه ماساچوست در  خانم حقيقت

 .کند کار می

است و » خطوط قرمز«به گفته اين نماينده مجلس، موضوع انتقاد از رهبر در ايران جز 

 .حساسيت زيادی دارد

ای سپاه را به گارد شخصی خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع  آقای خامنه»

 «خود و آالت قدرت ملت را به آالت شخصی خود بدل آرده است

شود که هفته گذشته نيز مجمع نمايندگان ادوار مجلس  در شرايطی منتشر میاين نامه 

ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان خواستار  شورای اسالمی در نامه

 .قانون اساسی که مربوط به عزل رهبری است، شده بود ١١١بررسی اصل 

ير ايران، خواستار رسيدگی ای به عنوان مسئول حوادث اخ اين مجمع با معرفی آقای خامنه

  شود، شده ای اداره می نظر آقای خامنه های اطالعاتی و نطامی که تحت به عملکرد نهاد

ای سپاه را  آقای خامنه«: در بخشی از نامه روحانيون قم، مشهد و اصفهان آمده است .است
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ملت را به  به گارد شخصی خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع خود و آالت قدرت

 «.آالت شخصی خود بدل آرده است

که (رهبر جمهوری اسالمی به خاطر بيماری ديگرهراسی «: در اين نامه افزوده شده است

در ) پندارد هراسی است و هرکسی را که تابع او نباشد دشمن می فراتر از بيماری بيگانه

های امنيتی و  اهگويد و تمام دستگ هر سخنرانی بيش از همه چيز از دشمن خارجی می

تبليغاتی را به سوی کشف دشمن در همه جا و همه چيز سوق داده است و همه انتقادات را 

 «.کوبد با سالح انتساب به دشمن می

ای نخستين کسی است که در انتخابات اخير  اند که آقای خامنه آنها در نامه خود آورده

ردم مطمئن شوند که اعتراضات موجب شد نامزدها و م«کرده که اين امر » شکنی قانون«

نژاد از قبل اتخاذ شده  ی حاصل است و تصميم به رئيس جمهور شدن احمد و شکايت بی

 «.است

رهبر جمهوری اسالمی به خاطر بيماری ديگرهراسی، در هر سخنرانی بيش از همه »

های امنيتی و تبليغاتی را به سوی کشف  گويد و تمام دستگاه چيز از دشمن خارجی می

شمن در همه جا و همه چيز سوق داده است و همه انتقادات را با سالح انتساب به د

 «کوبد دشمن می

برخی معترضان به نتيجه انتخابات و تحت فشار   در اين نامه با اشاره به برگزاری محاکمه

ای را هم  اگر خود جناب آقای خامنه«: گيری، نوشته شده است قرار دادن آنها برای اعتراف

 «.ها ببرند، به مسائلی بيش از اينها اعتراف خواهند کرد ک هفته به همين سلولفقط ي

اعتمادی و درگيری و  مسئول اصلی بروز بی«اند که  نويسندگان اين نامه در ادامه نوشته

ای است و  ها در انتخابات اخير، شخص آقای خامنه ها و کشتارها و زندان خشونت

 «.دصالحيت بقای در اين مقام را ندار

ای را از مقام خود عزل  اند که آقای خامنه اين روحانيون از مجلس خبرگان رهبری خواسته

 .کنند

ای در جمهوری اسالمی است  سال رهبری آقای خامنه ٢٠اين برای نخستين بار در مدت 

 .شوند که برخی از روحانيون به صراحت خواستار برکناری وی از مقام خود می
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 شد» الفساد ام« جنتی خواستار بازداشت
  

احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران از مسئوالن قضايی خواست کسانی را که به گفته وی 

 .بودند، بازداشت کنند» الفساد اغتشاشات اخير ريشه فتنه و ام«

در دوره جديد دستگاه قضايی را محاکمه » اجرای عدالت«دبير شورای نگهبان، گام اول 

 .ن کردعنوا» سران اغتشاشات اخير«

داند، توصيه کرد دست از حمايت  می «ها حاميان سران آشوب«ها را  وی به افرادی که آن

  .اين افراد بردارند و آبروی خود را به خطر نيندازند

: دانست و ادامه داد» وصل بودنشان به جايی«اهللا جنتی دليل بازداشت نشدن اين افراد  آيت

دهندگان  ايم چرا فريب گفتند ما فريب خورده ندان میشدگان در ز با توجه به اينکه بازداشت«

 «شوند؟ دستگير نمی

 
شدگان اخير به  که اخباری مبنی بر تحت فشار بودن قاضی پرونده بازداشت وی با بيان اين

ای پول دارند، رابطه دارند و از طريق اين را ببين، آن را  عده«: است، افزود وی رسيده

کار  های محافظه های اخير بسياری از چهره در هفته«.ندبر ببين کار خود را پيش می

خواستار بازداشت و محاکمه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به 

را با اعتراضات اخير  ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨آقای جنتی کودتای  .اند نتايج انتخابات شده

ل از انقالب شد را در اين همان کاری که در بيست و هشتم مرداد قب«: مقايسه کرد و گفت
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حاميان «ها را  آقای جنتی به افرادی که آن«.خواستند در شکل ديگر اجرا کنند مقطع می

امام جمعه  بردارند» اين افراد»داند، توصيه کرد دست از حمايت  می» ها سران آشوب

ن روز کردند اي خواستند انقالب مخملی کنند فکر می کسانی که می«: موقت تهران ادامه داد

تير را تجربه کرده بودند باز هم حماقت  ١٨که قضيه  هم مثل آن روز است البته با اين

وی در عين حال به بدرفتاری با زندانيان در بازداشتگاه کهريزک اذعان کرد و  «.کردند

اندرکاران و يا  بايد با خاطيان برخورد شود اعم از اينکه خاطيان، مسئولين، دست«: گفت

بازداشتگاه کهريزک پس از انتشار اخباری مبنی بر جان باختن محسن  «.دمديران باشن

االمينی، فرزند مشاور ارشد کانديدای اصولگرا، محسن رضايی، در اين بازداشتگاه،  روح

 .ای تعطيل شد به دستور آيت اهللا خامنه

  شد» سرمنشاء فتنه«فرمانده ناجا خواستار پيدا کردن 

خواندن اعتراضات » فتنه»ه نيروی انتظامی نيز امروز با مقدم، فرماند اسماعيل احمدی

 «.ها هستند را پيدا کرد بايد سرمنشاءها و کسانی که مسبب اين فتنه«: اخير، گفت

ها که اينقدر گفتند  اين«: شدگان اخير، ادامه داد وی با اشاره به اعترافات برخی بازداشت

 «.است کنند که هيچ تقلبی نبوده یتقلب صورت گرفته، امروز شاهديم که خود اعتراف م

ميرحسين . اند در دو ماه گذشته شمار زيادی از معترضان به نتايج انتخابات بازداشت شده

گويند که در  طلب می موسوی، مهدی کروبی و بسياری از طرفداران اين دو نامزد اصالح

 .است صورت گرفته» تقلب«انتخابات اخير 

نگاران بازداشت  های سياسی و روزنامه از برخی چهره »اعترافاتی«های گذشته  طی هفته

 .است ، منتشر شده«عدم وقوع تقلب«شده، مبنی بر سالمت انتخابات و 

فرمانده انتظامی کشور، برخی اظهارات مبنی بر اينکه اين اعترافات به زور گرفته 

  .است را رد کرد شده

ها اعتراف  ا شجاعانه به آندر جريانات اخير شايد ما مشکالتی داشتيم، ام«: وی گفت

 «.کنيم و قرار نيست که همه چيز خوب باشد می

گناه  در زمانی که جامعه دچار آشفتگی و ناهنجاری است، گناهکار و بی«: وی ادامه داد

 «.ديگر قابل تشخيص نيستند بينند و اين دو از هم صدمه می

 قرار نيست که همه چيز خوب باشد: فرمانده انتظامی کشور
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جريان اعتراضات اخير هزاران نفر از معترضان دستگير شدند و شماری زيادی کشته در 

  .و مجروح شدند

چندی پيش . اند نفر را تاييد کرده ٢٠مقامات رسمی جمهوری اسالمی تا کنون کشته شدن 

نفر از کشته شدگان را به مقامات رسمی  ۶٩طلبان، فهرستی شامل مشخصات  اصالح

 .ارائه کردند

. است های اخير خبر داده نفر در ناآرامی ١۵٠ان از کشته شدن حداقل  ان ی سیخبرگزار

 .اند های جمهوری اسالمی کشته شده برخی از دستگيرشدگان در بازداشتگاه
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 راه حل هاشمی برای شرايط کنونی ايران
  

شکنان و احقاق  د با قانوناکبر هاشمی رفسنجانی گفت که ايجاد فضای نقادی آزاد، برخور

 .گشای مسائل کنونی ايران است حقوق افرادی که حقشان ضايع شده، راه

نفوذ، «آقای هاشمی امروز شنبه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام از صاحبان 

 .حرکت کنند» وحدت»دامن نزنند و در جهت » تفرقه«خواست به » تريبون و رسانه

تيرماه گذشته در  ٢۶ری مشابه سخنانی است که وی اظهارات رئيس مجلس خبرگان رهب

 .های نماز جمعه تهران ايراد کرده بود خطبه

 
های مرتبط با  هاشمی در آن روز از مسئوالن جمهوری اسالمی خواسته بود که بازداشتی

ديدگان نيز  انتخابات را آزاد کنند، فضايی باز در اختيار معترضان قرار بدهند و از آسيب

کار مواجه شد و تاکنون  های محافظه اين پيشنهاد با واکنش تند برخی جريان .ننددلجوئی ک

اين برای دومين بار  .های امنيتی و قضائی نيز مورد توجه قرار نگرفته است از سوی مقام
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موجود در ايران » های بحران«های خود برای حل و فصل  است که آقای هاشمی پيشنهاد

 .کند را مطرح می

های نخبه  ر اميدواری کرد مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيتهاشمی اظها

 باشد» قدم حل و فصل بحران و حفظ وحدت، پيش«و فراجناحی بتواند در 

ای نيز بايد مورد توجه  اهللا علی خامنه آيت» های رهنمود«او گفت که در شرايط کنونی 

 «.نها بداندهر کس در هر مقامی خود را ملزم به رعايت آ«قرار بگيرد و 

های نخبه  هاشمی اظهار اميدواری کرد مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيت

 .باشد» قدم تحقق اين مهم پيش«و فراجناحی بتواند در 

شود که جامعه اسالمی  اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالی ايراد می

ای از  با انتشار بيانيه دانشگاهيان ايران در پايان سی و يکمين نشست ساالنه خود

 .های وی برای حل و فصل مسائل کنونی کشور حمايت کرده است پيشنهاد

ای، گام نخست برای برخورد  حزب کارگزاران سازندگی نيز امروز شنبه با انتشار بيانيه

سرمايه بزرگ خرد و خردورزی نظام، «های موجود را استفاده از  عاقالنه با چالش

دانسته » ان در حاکميت يا تعلق ايشان به جمع گسترده منتقداننظر از حضور آن صرف

 .است

اين حزب اظهار اميدواری کرده که جمهوری اسالمی ايران باوجود همه مشکالت و 

از » تدابيری جامع و عاقالنه«تواند با  می» های سنگين و نابجا هزينه«پرداخت 

 .آن استفاده کند» ری و سربلندیاصالح واقعی نظام و پايدا«های باقی مانده برای  فرصت
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 ی يکی از بازداشت شدگان کهريزک دهنده خاطرات تکان
   ها دو هفته در بازداشت لمپن

  

ی يکی از بازداشت شدگان است که حتی  دهنده خوانيد، خاطرات تلخ و تکان آنچه می

های غير  زداشتگاهداند محل بازداشت او کهريزک بوده يا يکی ديگر از همين با نمی

های رکيک ماموران دولت جمهوری  ها و فحش در اين متن، که حاوی توهين! استاندارد

های  اسالمی است، سعی شده ادب مقام با سه نقطه حفظ شود و فضای سايت با نقل توهين

 .گران آلوده نشود آور بازجويان و شکنجه شرم

سرم . بلند کردند و چپاندند توی ماشينماشين جلوم پيچيد و دو نفر پريدند بيرون و مرا 

پشت بندش هم پشت گردنم را گرفت و ...! گفت خفه بچه ک. گفتم آخ . خورد به در ماشين 

از فحشی که دادند خوشحال شدم و . کوبوند پايين پشت صندلی و همين جور نگه داشت

می کنند، اما خيال کردم قصد اخاذی دارند و پول هايم را که در جای خلوتی بگيرند ولم 

بند سياه دادن دستم تا ببندم به چشم هايم و آرزوی اين که گير زورگير افتاده باشم  يک چشم

اين چشم بند رفيق شفيق من شد به مدت دو هفته و جز در سلول تنگ و . بر باد رفت 

کشيد  زير فشار دست سنگين برادری که زحمت می .تاريکم نگذاشتند که از چشم بازش کنم

شکست، اما از ترس فحش و ناسزا آخ  داشت، کمرم داشت می نم را نگاه میو گرد
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تو ! ت بذاريم ...بريم تو  می: بريد ؟ گفت منو کجا می: فقط يک بار ديگر پرسيدم. گفتم نمی

: گفت. چيه، نکنه خوشت اومد؟ جيک نزدم: گفت. جيک نزدم. حرف اون نقطه چين نداشت

 ....با . کنه ت گذاشتن فرق می...هايی که تو  ه دفعهبيخود خوشت نياد، اين دفعه با هم

تو اين فکر بودم که يعنی واقعا اينها نيروهای نظام جمهوری . ها طرف شدی کلفت

اند که وااخالقای آن گوش فلک را پر کرده و از مدرسه ابتدايی تو گوش ما  اسالمی

  خوندن؟

اند،  کردم که بدونم چه نيرويیواقعا نيروهای نظام جمهوری اسالمی بودند ، اما هر چه 

. کردم، گم کردم هايم دنبال می ماشين يک کم که راه رفت، مسيرها رو که با حس. نفهميدم

فکر . احساس کردم که از يک پل طوالنی دور زديم. رويم فهميدم چه سمتی می ديگه نمی

نجا را قبل حکايت او. برندم خدا رو شکر کردم که کهريزک نمی. شناختم کردم آنجا را می

زدم، از طرف پيروزی گذشتيم و  اون جوری که من حدس می. از دستگيری شنيده بودم

ماشين . ای وارد شديم که صدای ماشين قطع شد بعد از يک مدتی معلوم شد که توی محوطه

نی، ..يارو گفت بچه . هلم دادند بيرون، خوردم به چيزی و ولو شدم روی زمين. وايستاد

راه : دستم را گرفت و داد زد. بينی؟ جيک نزدم، بلند شدم رو نمیکوری مگه؟ درخت 

راه افتادم و دوباره خوردم به چيزی و افتادم، اما اين بار آروم تر، چون . بيافت

  .داشتم تر قدم بر می کارانه محافظه

  
توی راه چند باری به اين طرف و اون طرف کوبونده شدم و يک بارش به يک بشکه 

ام که من فقط  صدايش فهميدم و هر بار فحش و ناسزا به خودم و خانوادهاز . خالی بود

نيم ساعتی : دری باز شد و هلم دادند توی آن و بعد داد زد. نويسم های به خودم را می فحش

اش تمام نشده بود که احساس کردم کمرم  هنوز جمله. پذيرايی بکنين ازش تا من بيام

بودم که پشتم تير کشيد و بعد دستی الی موهايم  شکست و هنوز از درد کمر خالص نشده
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قدر زياد بود  رفت و سرم به ديوار کوبانده شد و بعد ضربه چپ و راست و عقب و جلو آن

تا اينجا ترس عجيبی داشتم و وسط کتک خوردن ديدم يواش يواش . فهميدم که چيزی نمی

حس شده  شايد بی. آمد ديگر دردم نمی. دهد ترس جايش را به نفرت و يک جور شجاعت می

  .دونستم اون لحظه نمی. بودم، شايد قوی شده بودم

يک جورهايی زمان و . رود دانم چقدر طول کشيد، چون آدم زمان هم از دستش می نمی

رود، و من  مکان را که گم کنی، زمان هم از دستت می. کنند مکان همديگر را تکميل می

گم انداختندم، واقعا  وقتی می. اختندم توی يک اتاقبعد اند. دانستم چقدر اونجا موندم  نمی

در حال زدن هم مرتب تهديدم . يعنی بلندم کردند و انداختند توی يک اتاق. انداختندم 

فهمی که انقالب مخملی  تازه بعدش که چند نفری ميايم ترتيبت رو بديم، می: کردند که می

  .کردن يعنی چی

باور کرده بودم که برای اون کار زشت انداختنم اونجا وقتی انداختندم توی اون اتاق، ديگه 

. کشيدم که خودم رو بکشم و نذارم اين کار رو با من بکنند ای توی ذهنم می و داشتم نقشه

کردم که کسی دارد لباس در  احساس می. آمد صدايی نمی. ای هيچ خبری نشد چند دقيقه

نقشه ام را کشيده بودم، اما . ر اومدزياد نگذشت که يک نف. شايد هم خياالت بود. آورد می

بلندم کرد و روی يک صندلی نشاند و با چشم بسته شروع کرد به سوال . او کاری نداشت

کارش زود تمام شد و دوباره چند نفری اومدن . داد فحش نمی... اسم، نام پدر : کردن

. ن تا برگرديماين اتاق تجاوزه، بمو: گرفتند پرتم کردند يک اتاق ديگه و گفتند. سراغم

  .يادم رفت بگويم دستهايم از پشت بسته بود. هر لحظه سالی بود. موندم اما برنگشتند

دويدم و ناگهان خوردم به . دستم را گرفت و گفت بدو. از صدای در فهميدم. يکی آمد تو

تازه فهميدم که آش و الش شدم و همه . درد توی بدنم پيچيد. ديوار و ولو شدم روی زمين

با . بدو: بينی، کوری؟ دوباره گفت نی، مگه ديوار رو نمی..بچه : گفت. کند درد میجايم 

از اين جزييات بگذريم که . بلندم کرد و برد. هلم داد و باز خوردم به ديوار. احتياط دويدم

نی، اين ..خوش آمدی بچه : دری باز شد و گفت. بردندم بيرون. اش شکنجه بود لحظه لحظه

اتاق من فضا برای خوابيدن . برم، و رفت  ات رو می ميام جنازه. ت باشهمبارک! اتاق توئه

. به خودم دلداری دادم که اين برای چند ساعته. توانستم بايستم و نشستن نداشت، فقط می

از همه بدتر در لحظه ورود بوی بدی بود که . خواهند دانستم از من چه می هنوز نمی
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به . لی کم کم عادت کردم و مدتی گذشت و کسی نيامدسر در نياوردم چه بوييه، و. آمد می

دلهره و . فکرهای عجيب و غريب. دانم چقدر گذشت نمی.صورت ايستاده ولو شده بودم 

خواهند به چيزی  شک نداشتم که می. خواهند از من اضطراب که برای چه اينجايم و چه می

کردم تو همون اتاقی  رزو میآ. درد هم اضافه شده بود. دونستم چيه اعتراف کنم، اما نمی

آمد و انتظار آمدن کسی و تغيير دادن وضعيتم آزارم  کم کم فشار می. زدند بودم که کتکم می

دانم چقدر طول کشيد، اما کم  نمی. شد رفته رفته گرسنگی و تشنگی هم اضافه می. داد می

هايی  ی و زخمدرد و گرسنگی و تشنگ. کم چشمهايم سنگين شد و خوابم برد، اما چه خوابی

تقريبا خيالم راحت شد که قصد . کردم، به اضافه فکرهای آزار دهنده که تازه پيدايشان می

چون با خودم فکر کردم که اگر چنين قصدی داشتند که اول به اين روزم . تجاوز ندارند

جزييات چه . ( دانم چقدر اون تو بودم که در باز شد و بيرون بردندم نمی. انداختند نمی

  .)شود ری بيرون بردنم هم تکراری است و هم طوالنی میجو

بيشتر دنبال اين بود که بداند . کرد بازجو محترمانه سوال می. اولين بازجوييم شروع شد

من هم هرچه . زدم، چه خبر بود واقعا در ستاد موسوی که من هم گاه گاه به آن سر می

آمدند و عکس و پوستر  میيک عده جوان . آخر خبر خاصی نبود. دانستم، گفتم می

فهميديم که در  دنبال اين بود که بداند چگونه و از طريق چه کسی می. بردند گرفتند و می می

  . اين را هم گفتم. ها شرکت کنيم برنامه

  فهميدی؟  ها را چطور می بعد از انتخابات، راهپيمايی: گفت. چيز خاصی نبود

سوال را دوباره تکرار کرد و از . ی گفتیغلط کرد: با لحن مهربانی گفت. نبودم: گفتم

دنبال . چيزهايی سر هم کردم و گفتم. جا اون روی سگش به قول خودش ظاهر شد همين

تاج : گفت که درباره اونا حرف بزنم هايی را می اسم. اين بود که اسم کسی را وسط بياورم

شناسم، و  ده رو میمن فقط تاجزا: گفتم... زاده، رمضان زاده، امين زاده، طباطبايی و 

او که تا اون لحظه فحش . دونی بگو  می) به مادرش فحش داد... (هر چی از اين : گفت

چيز بدی که . دونستم، گفتم نداده بود، از اون لحظه زبانش به فحش باز شد و من هرچی می

  .شد نبود، اما اون راضی نمی

ببريد آتشش : گفت. م خيس شديک دفعه بوی بنزين شنيدم و سرتاپاي. يکی ديگر را صدا زد

از زمان ورودم به . بردند زير نور داغ آفتاب. ترسيدم دانستم بلوف است، اما می می. بزنيد
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کردم آب جوش روی بدنم  احساس می. گرما کشنده بود. اينجا آفتاب را حس نکرده بودم

که زير نور ترسيدم  شد و می بنزين ها بخار می. يکی دو ساعت زير آفتاب بودم. ريزند می

دانم چقدر بعد دوباره در  نمی. افتادم. از حال رفتم. سوختم آفتاب آتش بگيرم از بس که می

. گرسنه و تشنه بودم. حالت سر جا آمد؟ دوباره مهربان شده بود: گفت. اتاق بازجويی بودم

وقتی به هوش آمدم . ديگر نفهميدم چی شده. شنيدم صدايش را نمی. حال نداشتم حرف بزنم

  .کرد که دوباره توی همان سلول تنگ بودم و تمام بدنم درد می

خيلی خوش شانسی که گير من : گفت. دفعه بعد که بازجويی رفتم، باز هم حال نداشتم

حرفهايش را . ت بذارند...ها، اينجا تو  کلفت...با من کنار بيا که نيفتی دست اين . افتادی

آب را روی صورتم حس کردم و بعد آب . شدشنيدم و ديگر نفهميدم چی  بريده بريده می

. االن سه روزه اينجايی: بازجو گفت. دادند و بعد يک چيزی شيرين که نفهميدم چی بود

يعنی من سه روز بود چيزی نخورده بودم؟ اولين چيزی بود که خوردم و نفهميدم چی بود، 

آخرين باری  خوام يک سوال خصوصی بپرسم، حاال می: گفت. کم کم رمق به تنم برگشت

  که ترتيب يک دختر رو دادی، کی بود؟ 

گذاشتن ... من مثل اين آشغاال دنبال تو . خجالت نکش، اينجا تويی و منم: گفت. چيزی نگفتم

  : بعد گفت! بابا تو ديگه چه مردی هستی: خنديد و گفت. جيک نزدم. نيستم

تم، هرچه کم سن و من عاشق فنچ ها هس. من همين چند روز پيش بود. پس بذار من بگم

. گويد دانستم دروغ می بعد با جزييات ماجرايی رو تعريف کرد که آشکارا می. تر، بهتر سال

راستی دختر تو چند سالش : بعد يک دفعه پرسيد. گفت ساله می 10از رابطه اش با دختری 

  .نفرت تمام وجودم را گرفت. سال؟ تنم داغ شد 11بود؟ 

ساله  11در هر جلسه بازجويی اگر اين بود، درباره دختر . اين ماجرا تمام شدنی نبود 

: ها گفتم يک بار زير فشار بازجويی. زد و اگر آن يکی، درباره تجاوز به خودم حرف می

تو نجسی، حق : گفت. هايم شکست جوابش مشتی بود توی دهنم که يکی از دندان! ای خدا

قدر تکرار کردم  باره مشتش آمد و آندوباره گفتم و دو. نداری نام خدا رو بر زبان بياوری

ها  اين بار سوال. به هوش که آمدم، يکی ديگر سوال را شروع کرد. که از حال رفتم

زنند؟  ها چه ارتباطی داری؟ چرا از خارج به تو تلفن می درباره اين بود که با خارجی

دی ؟ من  فالنی که با تو دوست بود و توی راديو فرداست، االن چه اطالعاتی بهش می
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ام خارجه و تماس داريم، اما از دوستم خبر  گفتم خاله. روحم از اين ماجرا خبردار نبود

قدر زدند  آن. داد اسم نمی. سی هم از رفيقات خبر داريم بی خر خودتی، تو بی: گفت. ندارم

  .دهم که قبول کردم که به اين دوستهايی که اسمشان را هم بلد نبودم، اطالعات می

يا زهرا، بازجو دهانش را باز کرد و هر چه : خيلی سوال پيچ کرد و گفتميک جا که 

اون جا بود که تسليم شدم بنويسم و . توهين که شايسته خودش بود، به حضرت زهرا کرد

بردندم توی اتاق، لختم . شدند با اين همه راضی نمی. اعتراف کنم و هرچه خواستند، نوشتم 

هر کاری برای تنبيه شما : گفت او می. گرديم بر می االن برای تجاوز: کردند و گفتند

مجوز : من حديث و آيه خواندم و او گفت. تجاوز به شما ثواب داره: گفت می. عبادته

ما برای تنبيه شما اين کار را . ايم اش را هم از آقا و هم از ديگر مراجع گرفته شرعی

داشتم . خ و اوخ جنسیصدای آ. صدای لباس عوض کردن.آمد  صدای در می. کنيم  می

شدم که بوی بنزين پيچيد و دوباره خيس بنزين شدم و اين بار لخت و عور  ديوانه می

  .فرستادندم زير آفتاب

شد که سوار ماشينم کردند و بردند  فکر کنم پنج روزی می. دانم چند روز گذشته بود نمی

ن و دراز کشيدن توی سلولم جای نشست. جای ديگری که بهشت بود در مقايسه با آنجا

بازجويی ادامه . توانستم به راحتی دراز بکشم و نه به راحتی بنشينم داشت، اما من نه می

شد و مشت و لگد و سر به ديوار کوبيدنی همراه  داشت و بازجو گاهی عصبانی می

غذا مرتب بود، اگرچه غذايش به درد سگ هم . بازجويی بود، اما قابل تحمل بود

  .خره غذا بودخورد، اما باال نمی

آورده بودند بيرون . اول اجازه دادند بروم دوش بگيرم. دانستم شب آخر است شب آخر نمی

نه کفش، نه . فقط يک شورت پايم بود. درآوردم. گفتند لباسهايت را در بياور. از سلول

ه توی را. سوار ماشينم کردند و بردند. بوی بنزين را شنيدم، اما بنزين نريختند رويم. لباس

آورديمت اينجا که . ت بذارم...چسبه تو  االن می. حاال ديگه تو دل برو شدی: يارو گفت

من دوست ندارم با بچه خوشگالی زخم . رفقا اشتباه کردن اول زدنت. زخمهات خوب بشه

کسی باهات حال نکرد . اش رو بيشتر دوست دارند بعضی زخم و زيلی. و زيلی حال کنم

  وقتی زخم و زيلی بودی؟

  چه حرفی؟ . زدم رف نمیح
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. شود اين همه آدم لمپن بد دهن را يک جا جمع کرد کردم که چه جوری می تعجب می

يعنی داشتيم . ترس توی دلم ريخت. دوباره از روی پل پيروزی احساس کردم گذشتيم

  جا؟  گشتيم همان دوباره بر می

ام کردند و  دند و پيادهبند و در حالی که فقط يک شورت تنم بود، دستم را باز کر با چشم

اول خيابان . بندم را باز کردم چشم. ماشينی از کنارم رد شد و صدای خنده بلند شد . رفتند

لخت بودم و . دانم چه ساعتی، ولی مطمئنم از دو گذشته بود نمی. شب بود. پيروزی بودم

  . کفش و اوراق پول و بی بی

ن برساند؟ آيا در خانه کسی منتظرم ام در غرب تهرا شد مرا به خانه چه کسی حاضر می

  بود؟ 

. سوارم کرد. شکسته بسته چيزهايی گفتم. ام کرد ديوانه فکر می. پيکانی جلويم نگه داشت

پول داد و از حال روزم پرسيد و همراهم تا يکی دو ساعت گريه . لباس داد. دمش گرم

او در . تميز شدم حمام کردم، تر و. آن شب مهمان خانه او شدم، در جنوب تهران. کرد

پرستيد، اما بعد از  ای را می انتخابات با اعتقاد به احمدی نژاد رای داده بود و آقای خامنه

انتخابات با شنيدن همين جور ماجراها برگشته بود و من اولين کسی بودم که برای او 

  . راوی مستقيم بودم

وی را او برايم گفت و گفت او روايتهای قبلی را با واسطه شنيده بود و روايت ترانه موس

  .او حاال يکی از بهترين دوستان من است. ماند که ظلم برقرار نمی

  

  

 خطر اعدام برای دو زن جوان مسيحی ايرانی 
ترين روزنامه آلمانی خطر اعدام دو زن  به گزارش روزنامه بيلد، پر خواننده. شهرزادنيوز

هاست در  به مسيحيت گرويده و ماه ساله را که 30ساله و مرضيه  27جوان ايرانی مريم 

اين روزنامه به نقل از ساباتينا جيمز نويسنده و . کند برند، تهديد می زندان اوين به سر می

فعال حقوق بشر و همکار وزارت خارجه آلمان که برای آزادی اين دو مبارزه می کند، 

ورد بازجويی نوشت آن ها در سلول های انفرادی نگهداری می شوند،با چشمان بسته م
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ای از قانون  روزنامه مزبور با آوردن ماده. قرار می گيرند و زير انواع فشارها قرار دارند

شکنجه های زير  225.10طبق ماده ! باور نکردنی است: نوشته است" ارتداد"مجازات 

ين زنان بايد به هنگام نماز، شالق : شوند، در نظر گرفته شده است" مرتد"برای زنانی که 

  به گزارش بيلد، . رند، بايد از مقدار آب و غذا و پوشش آنان کاسته شود، تا توبه کنندبخو

  
  عکس فوق آخرين عکس دو زن جوان مسيحی در زمان آزادی است
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 بودند  سعيده پورآقايی پول خواستهبرای جنازه 
  

ها را در اعالم مرگ  نام و نشان بهشت زهرا، خانواده   افشای موضوع گورهای بی

کشته در جريان  ٨۵يک فعال حقوق بشر از شمار . تر کرده است شان راسخ عزيزان

  .اند سعيده پورآقايی و يک مادر و پسر از آن جمله. دهد های جاری خبر می اعتراض

کميته پيگيری "نگار و عضو  وگوی دويچه وله با مهدی محموديان، روزنامه تگف

 :"های خودسرانه بازداشت

 آخرين آماری که در باره کشتگان داريد چقدر است؟: وله دويچه

. نفر را داريم ٨۵تا امروز اطالعات کامال مستند مربوط به کشته شدن : مهدی محموديان

ايم و خبرهای دقيق با نام و جزييات کشتگان را  داشته خانواده ديدار مستقيم ٣۵ما با 

زهرا هم افکار عمومی را    خبر مربوط به گورهای بدون نام در بهشت. ايم دريافت کرده

هايشان  کردند بچه ها آمدند و به ما گفتند تا بحال فکر می تعدادی از خانواده. حساس کرد

اعالم اين خبر موجب شد . اند ب و اوين بودهاند و در نتيجه مدام جلوی دادگاه انقال زندانی

  .اند شده خانواده ديگر تماس پيدا کنيم و بعد روشن شد که عزيزان آنها کشته ١۵که ما با 
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سعيده با چند . شدن سعيده پورآقايی و يک مادر و پسر، از جمله خبرهای تازه ماست کشته

اخل خانه بازداشت شده، آن هم در بام از د    اکبر روی پشت نفر ديگر، بخاطر گفتن اهللا

شده  بعد از مدتی، جنازه سوخته. اش نگذشته بود سالگی ١٧که چند روز بيشتر از تولد  حالی

 .اند او را به مادرش نشان داده

 فاصله دستگيری تا نشان دادن جنازه چقدر بوده؟

دهند و  روز پس از دستگيری، جنازه او را به مادرش نشان می ٢٠کنم حداکثر  فکر می

 .کنند برای تحويل آن پول طلب می

 و بعد مادر چه کرده؟

برند در يکی از همين گورهای بدون نام و نشان دفن  دهد و در نتيجه سعيده را می پول نمی

مادر سعيده عالوه بر . گويند که اينجا قبر فرزند شماست البته بعدا به ايشان می. کنند می

. اند در نتيجه با او همراهی نسبی کرده. هيد نيز داردکه همسر شهيد است، سه برادر ش آن

زهرا، در راستای خبر گورهای بدون نام و نشان  فراموش نشود که يکی از مسئوالن بهشت

 ١٩اند، صاحبان  قبر بدون نام که فعاالن حقوق بشر مدعی شده ۴۴مصاحبه کرد و گفت از 

 .نفر هستند ١٩و پسر، در ميان همين بايد بگويم که سعيده و آن مادر . اند قبر پيدا شده

 جزييات کشته شدن آن مادر و فرزند چيست؟

پسر ديگر . اند  خرداد مورد هدف تير قرار گرفته ٢۵اين دو در خيابان آزادی احتماال روز 

اين خانواده را بعنوان گروگان بازداشت کرده بودند تا اينها مراسم نگيرند و به کسی خبر 

االن چون گروگان اين خانواده . اند در مغازه يا خانه پارچه عزا بزنند حتی نگذاشته. ندهند

تری در  ما به زودی عکس و اطالعات دقيق. اند آزاد شده، تصميم به اطالع رسانی گرفته

يکی از مشکالتی که فعاالن حقوق بشر در ايران دارند و .کنيم اين مورد منتشر می

ها شديدا تحت  قيق بدهند، اين است که خانوادهتوانند بخاطر آن آمار و اطالعات د نمی

  .دهند فشارند و خبرهايی را که دارند، انتقال نمی

ها هم تحت  ها چيست، آيا آن گويی مسئوالن در ارائه آمار سرکوب کنيد دليل تناقض فکر می

 فشارند؟ 

د هاهرکس که دستش رسيد، عليه مردم مسلح ش يکی از داليل اين است که در اوج سرکوب

خود فرمانده سپاه، رسما اعالم کرد که غير از بسيج و سپاه، مردمی هم که . و اقدام کرد
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های  واقعيت اين است که حتی برخی هيئت. احساس تکليف کرده بودند وارد ماجرا شدند

 .مذهبی هم برای سرکوب مردم، دستکم مسلح به چوب و چماق شدند

در . اند در حال شکنجه متهمان بودهدر همين کهريزک، سه نهاد مستقل از يکديگر 

اند  هايی خبر داريم که در اصل دفتر يا خانه بوده ما از بازداشتگاه. پاسارگاد هم همينطور

اما برخی بخاطر احساس تکليف، از آنها برای نگاهداری و بازجويی و شکنجه استفاده 

ها را آورده  جنازه هر نهادی برای خودش .زهرا هم همينطور بوده است در بهشت. اند کرده

ای بدون جواز، عده با هويت و  ای با جواز، عده عده. داده و طبق سليقه خودش دفن کرده

 .اند ديگران بدون شناسايی دفن شده

  

  242اطالعيه شماره 
  اديان کميته/ ايران در بشر حقوق از دفاع کانون

 اعالميه جهانی حقوق بشر  18ماده 

اين حق متضمن . ر، وجدان و مذهب بهره مند شودهر کس حق دارد که از آزادي فک

آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز 

هر کس ميتواند از اين حقوق . شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است

  .منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد

  ن هم ميهنان سنی، بهايي و نوآيشان مسيحي در خطر استجا

  انسانهاي آزاده 

  هم ميهنان آزاديخواه 

بعد از اجراي فضاحت بار طرح امنيتي انتخابات رياست جمهوري و حوادث متعاقب آن 

نظير ضرب و جرح و بازداشت ودستگيري مردم آوچه و بازار و انباشتن بازداشتگاه 

رضين به نتايج انتخابات و همينطور اعمال شكنجه و اعتراف هاي علني و مخفي از معت

گيري و اجراي نمايش مضحك محاآمه در بيدادگاهاي حاآميت اسالمي و آوبيدن ميخ 

استبداد در خاآستر آزادي هاي ملت ايران و با سوءاستفاده از فضاي خفقان و رعب و 

در راستاي تكميل اين  وحشت اينك محافل و عناصر و بنگاههاي تبهكار سوار بر قدرت
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سناريوي شوم به قلع و قمع پيروان ساير اديان و مذاهب شتاب بيشتري داده اند بنحوي آه 

در دو ماه گذشته در چندين شهر و استان به احضار و بازداشت هم ميهنان بهايي اقدام 

 اقدام به حبس و دستگيري نو آيشان مسيحي و  نموده و و با هجوم به آليساهاي خانگي

  دستگيری و آزار اهل سنت شده است 

آميته اديان آانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن تقبيح اين رفتارهاي غيرانساني و 

غيردمكراتيك يكبار ديگر حفظ سالمت و جان هم ميهنان سنی، بهايي و نوآيشان مسيحي 

ضمن اينكه  پور و مرضيه اميری زاده را خواستار بوده ايراني خصوصا خانمها مريم رستم

اعالميه جهاني حقوق بشر را حق  18آزادي بي قيد و شرط اين هم ميهنان بر اساس ماده 

مسلم آنان ميداند در اين راه دست استمداد بسوي تمامي سازمانهاي حقوق بشري بخصوص 

خواهان مدد و ياري براي آزادي تمامی   شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد دراز آرده

  تي و سياسی ميباشد زندانيان عقيد

  : رونوشت به

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 

  سازمان عفو بين الملل 

  ديده بان حقوق بشر 

  گزارشگران بدون مرز 

  شورای حقوق بشر اتحاديه اروپا 

242 /19  /2009   

    کانون دفاع از حقوق بشر در ايران   

  کميته دفاع از حقوق پيروان اديان 

www.komite-adyan.blogfa.com   

vvmir_reli_kom@yahoo.de  
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   243 شماره اطالعيه
  بشر در ايران حقوق مدافعين کانون

 اعالميه جهانی حقوق بشر 13ماده 

هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت / الف

  .خود را انتخاب نمايد

جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود  هر کس حق دارد هر کشوري و از/ ب

  . باز گردد

  اعالميه جهانی حقوق بشر 14ماده 

هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در / الف

  .کشورهاي ديگر پناه اختيار کند

ئي مخالف در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارها/ ب

  . با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود

  اعالميه جهانی حقوق بشر 15ماده 

  .هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد/ الف

   . احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد/ ب

  رج نهيمکرامت انسانی و حقوق پناهجويان را ا

  انسانهاي آزاده 
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على رغم آگاهی دولتمردان و مسئوالن با نقض آشکار، مستمر و برنامه ريزى شده حقوق 

  .بشر در ايران، همچنان شاهد بى عدالتى و بى توجهى به وضعيت پناهجويان هستيم

مسائلی که . متاسفانه هموطنان و همنوعان ما در آلمان با مشکالت عديده ای روبرو هستند 

  .باعث از دست دادن موقعيت اجتماعی و شخصيت انسانی انان می شود

  .در زير گوشه ای از اين موارد يادآوری ميشود

سال بطول می انجامد و پس از اين فاصله  2تاخير در پاسخ پناهجويان که گاهی تا .  1

  در صد آن ها منفی است 90طوالنی عمًال بيش از 

پاسخ منفی تا تشکيل دادگاه بطوريکه در بسياری از  طوالنی بودن فاصله زمانی بين.  2

  سال هم انتظار کشيده شده است  4يا  3مناطق تا 

وضعيت وخيم هايم های پناهجوئی که اکثرًا دور از مناطق شهری، غيربهداشتی، .  3

  فاقد دستشوئی و توالت و حمام مستقل می باشد  

پناهجويان که در جهان آزاد نوعی کيلومتری برای جابجائی و حرکتی  30محدوديت .  4

  زندانی بودن است 

بی توجهی به کرامت و شخصيت انسانی با طوالنی شدن انتظار پناهجويان برای .  5

دريافت پاسخ و عدم وجود امکانات کامل رفاهی ، تحصيلی و آموزشى آه خود سبب 

انتحار و  بيمارى هاى جسمى و روحى شديد در بين انان گرديده است که گاهًا موجب

  خودسوزی شخص پناهجو گرديده است که ميتوانيد در رسانه های داخلی رويت کنيد

  ... و .  6

از آنجا که احترام به کرامت انسانی و رعايت حقوق بشر از مواد قانون اساسی کشور 

  )در عمل پناهنده پذيری و ايجاد امنيت برای آنان را می بينيم. ( فدرال آلمان می باشد

فاع از حقوق بشر در ايران به همين منظور با اعالم اينکه در ايران شرايط کانون د

سرکوب ، تجاوز، شکنجه و اعدام و عمًال نقض کليه حقوق انسانی برنامه ريزی شده و بی 

بدينوسيله از مسئوالن و مفامات دولتی خواهان رفع مشکالت يادشده و . وقفه ادامه دارد

  .لمان هم برای حمايت از اين درخواست ها ياری می طلبيم ساير کمبودها شده و از مردم آ

243  /2009   

    کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
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پليس اجرای مرحله جديد طرح انضباط اجتماعی را آغاز 

  کرد
  

نيروی انتظامی ايران اجرای مرحله جديد طرح انضباط اجتماعی را از دوشنبه، نهم 

 .واحدهای پليس در مناطق مرکزی تهران، آغاز کردشهريور، با استقرار 

  
سرهنگ محسن خانچرلی، معاون عمليات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه 

 ».نيروی پليس در اجرای اين طرح فعاليت خواهند داشت 100و  کالنتری و هزار«: گفت

های مستقر در اين منطقه تجهيز شده و  کالنتری«: به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود

 ».ها برای اجرای طرح تامين شده است نيروی انسانی الزم در اين کالنتری
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قدام به کنترل مجرمان در مرحله انتظامی اجرای طرح، پليس آگاهی ا«: وی همچنين گفت

سازی نقاط آلوده،  کند و پليس مواد مخدر به پاک  ای و دستگيری سارقان می  حرفه

آوری معتادان و دستگيری فروشندگان مواد مخدر مبادرت خواهد کرد و پليس امنيت  جمع

نيز اقدام به کنترل اصناف و برخورد با مزاحمان نواميس و دستگيری اراذل و اوباش 

 ».کند می

اين طرح، که انتقادات بسياری را . آغاز شد 1386اجرای طرح انضباط اجتماعی از سال 

برانگيخته بود، در آستانه انتخابات رياست جمهوری متوقف شد اما روز دوشنبه اجرای 

 .مرحله جديدی از آن آغاز شد

  خبرگزاری فارس: منبع
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مسئول هر اتفاق ناگوار  مرتضویاطالعيه ی دفتر کروبی 

   !است
پيرو سخنان قاضی مقدمی در بخش های مختلف خبری در صدا و سيما که  : سحام نيوز

ادعاهايی را نسبت به مهدی کروبی وارد کرده بود دفتر وی با صدور اطالعيه ای برای 

  .تنوير افکار عمومی توضيحاتی داد

  بسعه تعالی

دهم دادسرای دولت از طريق رسانه ملی دوشنبه شب قاضی مقدمی رييس شعبه سيز

اظهاراتی را پيرامون مالقات هايش با آقای کروبی و برخی از بازداشت شدگان حوادث 

اخير مطرح کرد و مدعی شد که مستندات آقای کروبی درباره آزار جنسی بازداشت 

ائه در اين راستا با تشريح آنچه روی داده است و ار. شدگان قابل استناد نبوده است 

   توضيحاتی به تنوير افکار عمومی می پردازيم

 آقای قاضی مقدمی رييس شعبه سيزدهم تنها چند روز قبل از توقيف روزنامه اعتماد -١

پرونده روزنامه اعتمادملی در حالی به . ملی پرونده اين روزنامه را در اختيار گرفت 

شعبه ديگری ثبت شده بود و ايشان ارجاع داده شده که شکايات مربوط به اين پرونده در 

همه امور مربوط به روزنامه اعتمادملی در آن شعبه رسيدگی می شد ولی به نظر می رسد 

بنابر آنکه بازپرس آن شعبه قصد برخورد و تعطيلی روزنامه اعتمادملی را نداشت پرونده 
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است  روزنامه اعتمادملی را به شعبه سيزدهم دادسرا که رياست آن بر عهده قاضی مقدمی

 .ارسال شد تا بتوانند به راحتی و بدون داليل قانونی روزنامه اعتمادملی را تعطيل کنند 

چنين بود که آقای قاضی مقدمی از طرف آقای مرتضوی به آقای کروبی معرفی شد و  -٢

بنابر تقاضای آقای مرتضوی قرار شد به بررسی مستندات مهدی کروبی درباره آزار 

اما برای تنوير افکارعمومی علی رغم ميل . وادث اخير بپردازد جنسی بازداشت شدگان ح

باطنی آقای کروبی الزم است تا شرح ماجرايی که گذشت بيان شود تا مردم خود در 

  جريان ماجرا قرار گيرند

همانطور که در خبرها نيز منتشر شد پس از نگارش نامه آقای کروبی به هاشمی 

ت شدگان حوادث اخير و پس از آنکه نامه ايشان از رفسنجانی درباره آزار جنسی بازداش

سوی آقای هاشمی رفسنجانی به مدت ده روز بی پاسخ ماند ، اين نامه از سوی آقای 

کروبی منتشر شد و به دنبال آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی اين نامه را به آقای هاشمی 

آقای حجت السالم و المسلمين بنابراين . شاهرودی ارجاع داد تا مورد رسيدگی قرار گيرد 

دری نجف آبادی از طرف آقای هاشمی شاهرودی رييس وقت قوه قضائيه مامور رسيدگی 

پس از آن آقای دری نجف آبادی نماينده . به اين ماجرا و دريافت مستندات آقای کروبی شد 

ه تنها ای را از طرف خودشان برای دريافت مستندات کروبی تعيين کرد که نماينده ايشان ن

با آقای کروبی بلکه با يکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود مالقات 

کرد ، البته مالقات ايشان با اين فرد بازداشت شده به خواست خودش خارج از دفتر کروبی 

نماينده دادستان وقت کل کشور در ديداری که با يکی از بازداشت شدگانی . صورت گرفت 

ر قرار گرفته بود داشت بسيار از رفتارهای صورت گرفته با اين فرد متاثر که مورد آزا

شده و به او گفته بود که اجازه ندهد تا کسی از ماجرا خبردار شود و قول داده بود تا نسبت 

 . به احقاق حقوق او هر کاری که الزم باشد از طريق دستگاه قضايی انجام دهد

ه دليل انتشار مطلبی که به افشاگری درباره پشت پرده در همين زمان روزنامه اعتمادملی ب

ماجرای ترانه موسوی پرداخته بود از سوی رييس شعبه سيزدهم دادسرای دولت تعطيل 

شد و همزمان با اين اقدام آقای مرتضوی طی تماسی با مهدی کروبی از وی خواست که با 

به دنبال  . همکاری شودقاضی مقدمی رياست شعبه سيزدهم برای بررسی مستندات ايشان 

اين تقاضا با موافقت آقای کروبی قرار مالقاتی هماهنگ شد تا آقای مقدمی به اتفاق يک 
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اين ديدار  . فرد ديگر با اين فردی که در بازداشت مورد آزار قرار گرفته بود ديدار کند

يدار چند اواسط اين د. بنابر خواست اين مسئوالن قضايی در دفتر آقای کروبی برگزار شد 

ساعته بود که اين فرد شاکی به حالت اعتراض از جلسه بيرون آمده و نزد آقای کروبی 

وی اظهار داشت که سواالتی که از وی . رفت و نسبت به نحوه پرسش ها گاليه کرد 

پرسيده می شود در راستای تالش برای کمک به احقاق حقوق وی نبوده بلکه همه تالش به 

حاکمه شود و يا اينکه به اين نتيجه برسد که بی اختيار آلت دست اين سمت است که او م

در برابر چنين گاليه ای آقای کروبی ! سياست مدارانی شده است که او را تطميع کرده اند 

او را به حضور در ادامه جلسه بازجويی فراخواند و حتی علی رغم آنکه آن فرد در برابر 

زشک قانونی اظهار کرد از حال مساعدی برای خواست مسئوالن قضايی برای رفتن به پ

رفتن به پزشک قانونی برخودار نيست ولی با نظر مساعد آقای کروبی به پزشک قانونی 

می رود ، اما متاسفانه سواالت و مطالبی از سوی اين مسئوالن قضايی نسبت به وی 

دستگاه مطرح می شود و برخوردی زشت صورت می گيرد که نه تنها در شان و جايگاه 

چرا . قضايی نيست بلکه در هيچ محکمه و دادگاهی نيز چنين رفتاری صورت نمی گيرد

که وقتی دستگاه قضايی می خواهد از يک شاکی بازجويی کند و سواالتی را بپرسد بايد 

ابتدا به او اطمينان دهد که از امنيت نسبت به گفتار خود برخوردار است وليکن نه تنها 

فردای آن روز اين فرد چنان از ! جلب نکرده اند بلکه او را ترساندند  اعتماد اين فرد را

رفتاری که با او شده بود متاثر بود که اقدام به نگارش رفتار صورت گرفته با خود 

پرداخت که به خواست آقای کروبی نامه وی در سايت سحام نيوز منتشر شد و خوانندگان 

  رباره اين ماجرا اين نامه را مطالعه کنندمی توانند برای دريافت اطالعات بيشتر د

دفتر کروبی ضمن ابراز تاسف از چنين رفتارهايی از سوی برخی از مسئوالن قضايی -٣

، اعالم می کند که بنابر رفتاری که با يکی از بازداشت شدگان صورت گرفت مشخص شد 

ق بازداشت که برخی از مسئوالن قضايی نه تنها به دنبال ياری رساندن و احقاق حقو

. شدگانی که مورد آزار قرار گرفته اند نيستند بلکه در صدند تا صورت مسئله را پاک کنند 

بنابراين پس از وقوع چنين برخوردی از سوی برخی از مسئوالن قضايی آقای کروبی 

هيچ گونه مالقاتی را با اين آقايان برگزار نکرد و به دنبال آن با نگارش نامه ای به رياست 
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محترم قوه قضاييه جناب آقای آيت اهللا صادق الريجانی از ايشان درخواست کرد تا  جديد

  .هياتی بی طرف برای رسيدگی حوادث پس از انتخابات تشکيل شود

دفتر مهدی کروبی اعالم می کند که هيچ گاه قصد بازگويی اين ماجرا را نداشت وليکن  -۴

البته رفتاری که در قبال اين فرد و  بازگويی ماجرا از سوی خود اين مسئوالن قضايی و

خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا برای پدر اين فرد که 

موجب آزردگی خاطر پدر وی شد، تحقيقات محلی برای زير سوال بردن شخصيت وی و 

 محکوم ساختن فردی که مورد ظلم قرار گرفته است به جای احقاق حقوق او موجب شد تا

  . اين دفتر به شرح واقعيت ماجرا برای تنوير افکار عمومی بپردازد 

الزم به ذکر است که رفتارهای صورت گرفته با اين فرد بازداشت شده که در زندان مورد 

آزار قرار گرفته بود به حدی زشت و زننده بود که اکنون مدتی است اين فرد ناپديد شده و 

تر کروبی اعالم می کند مسئوليت هرگونه اتفاق خبری از وی نيست که بنابر اين دف

ناگواری که برای اين فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی 

   و نمايندگان ايشان خواهد بود
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  عکسهای شکنجه دانشجوی محروم از تحصيل
  

آده الهيات  صيل رشته فلسفه دانشاميد گلباز دانشجوي محروم از تح: خبرگزاري هرانا 

در ميدان ونك تهران از سوي ماموران  1384تيرماه  23دانش گاه فردوسي است آه در 

وشتم شديد بازداشت و به بازداشتگاهي  امنيتي همراه با استفاده از اسپري فلفل و ضرب

  .اش مجهول است چنان براي منتقل شد آه هم
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گي انگشتان آه بر اثر ضربات با باتوم و حتا  ي بازداشت دچار شكسته گلباز در طول دوره

الي درب  گي و قطع يك بند از انگشت وي آه در بازداشتگاه بي نام و نشان و در البه بريده

هاي داخلي وي  ريزي ردي از خونچنين موا هم. هاي آهنين آن صورت گرفته، شده است

گي شديد از  هاي مثانه و همچنين ضرب ديده ريزي معده و پاره شدن مويرگ اعم از خون

هاي دآت تاييد شده آه حاآي از  ها پس از معاينه گي يكي از دندان ناحيه آمر و شكسته

 .فرسا و وحشيانه صورت گرفته بروي وي در زندان است هاي طاقت شكنجه

ها چشم بند به چشم زنداني بوده و بازجوها آه نقابي سياه به چهره  طول بازجوئيدر تمام 

 .اند آرده اند يكديگر را حاجي يا علوي خطاب مي داشته

گي سر و صورت و انگشتان اجازه  پس از انتقال به اوين حتا پس از يك هفته پس از شكسته

 .م از تحصيل داده نشده استجوي محرو انتقال به بهداري و مالقات با پزشك ابن دانش

بارها در ساعات مختلف شبانه روز و در شرايط بسيار سخت و دشوار از لحاظ رواني و 

هاي بسيار رآيك بوده و به  خوابي وي تحت فشار و شكنجه و ضرب و شتم و توهين بي

شده  هاي شديدتر حتا عريان آرد زنداني و تجاوز جنسي مي طور مدام تهديد به شكنجه

آاري نكردن با  تهديد به آشانيدن پاي دوستان و خوانواده به بازجويي در صورت هم .است

بازجويان و اعتراف نكردن به موارد مطروحه از ديگر فشارهاي وارد بر گلباز بوده 

 .است

گي اغتشاشات و  ارتباط و مراودات با محافل بيگانه، اقدام عليه امنيت ملي، سرآرده

ي اميد  هاي مطروحه در پرونده از جمله اتهام... ه با خدا وتخريب اموال عمومي محارب

 .گلباز اعالم شده است

ميليوني توانسته است از زندان مرخصي استعالجي گرفته  50ي  اآنون با قرار وثيقه وي هم

 .و مشغول درمان خود است



  ادامه سرکوب در کودتا113

 
 زندانيان را در مقر پاسداران در قصر فيروزه شکنجه می کنند

من يک پاسدار سبز پوش سپاه هستم و از ننگ جهل و خباثت فرماندهان  :سايت خبرنت

از من نپرسيد پس اين هزاران . در سپاه هزاران نفر مثل من فکر می کنند. کنونی بيزارم

در . نها در دفاع از مردم نيست؟ چرا، هستنفر چرا خفه شده اند و رفتار و گفتاری از آ

روز موعود رويارويی مردم با ديکتاتور آدم کش و اطرافيانش خواهيد ديد که سپاه در 

من در اين فرصت پر از خطر فقط می خواهم . سمت مردم است يا در صف آدم کشان

حات و پرده از راز محل شکنجه و اعتراف گيری از سعيد حجاريان و ديگر بزرگان اصال

مردم بدانند که پس از مايوس شدن دار و دستۀ احمدی نژاد از شکستن . جنبش سبز بردارم

و براندن سران جنبش سبز و نيز مخالفت بعضی از نيروهای با تجربۀ وزارت اطالعات 

با آزار و شکنجۀ نخبگان حفاظت و اطالعات سپاه به ميدان آمد و ضمن مديريت 

ۀ شريرانۀ شکنجۀ روحی و جسمی اصالح طلبان را به کشتارهای خيابانی مردم وظيف

مجتبی  –طائب  –جعفری "البته ستاد مرکزی کودتا با عضويت افرادی چون . عهده گرفت

در قبل از انتخابات برای سامان دادن تقلب تشکيل شده بود " مرتضوی –وحيد  –خامنه ای 

مسعود "رادی چون اما پس از انتخابات و حضور اعتراضی مردم با اضافه شدن اف

..." و  –) نمايندۀ مردم فروش مجلس(فدايی  –فرهاد نظری  –جواد آزاده  –صدراالسالم 

. با در اختيار گرفتن تمام اسرا وظيفۀ اعتراف گيری را برای ديکتاتور به عهده گرفته اند

شکنجه گاه سعيد حجاريان و ديگر عناصر مقاوم اسرای جنبش سبز از يک ماه پيش به اين 
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پس از نا اميد شدن از . سو در مقر فرماندهی سپاه در قصر فيروزه قرار دارد، نه اوين

اعتراف گيری از سعيد حجاريان در اوين او را به قصر فيروزه آوردند با چشم بسته اين 

دانشمند فلج و بی دست و پا را در قصر فيروزه آوردند و با اين روشها او را مجبور به 

مشق روزانۀ هزاران سرباز و بسيجی را طوری برنامه ريزی  -1 تسليم و توبه کردند

کردند که در کنار اسارتگاه او ايجاد وحشت و اضطراب کند و بدون اينکه حتی مشق 

کنندگان بدانند شعارهای مرگ بر دشمن، مرگ بر منافق را در زمان مثًال مشق و مانور 

خش می شد و به سعيد که نمی آموزشی نيروها با صدای مهيب هزاران پوتين در فضا پ

دانست کجاست و اين صدا ها چيست ميگفتند مردم به خيابان ها ريخته اند و خواستار 

سعيد حجاريان را ساعتها در زير تابش داغ آفتاب  -2. اعدام شما و اصالح طلبان هستند

دنش درجۀ با چشم بسته در سينۀ کوه قصر فيروزه قرار ميدادند و پس از آن يخ روی ب 45

پسر بزرگ  -3. قرار ميدادند تا به ستوه بيايد و تسليم شود) به ظاهر برای کاهش تب(

حجاريان را مرتضوی دستگير و با چشم بسته بازجويی نمودند و به او اتهام حمل مواد 

فيلم گريه و اعتراف او را برای پدرش گذاشتند و يک بار هم آنها را با . مخدر داده بودند

و پسر بزرگ حجاريان پيش پدرش به اجبار گفت يک کيلو حشيش حمل  هم روبرو کردند

کرده است که سعيد حجاريان از وحشت سرنوشت فرزندش در اين بازی کثيف دچار 

روزی که رئيس مجلس هيئت بررسی وضعيت کشتار و  -4. رعشه و انفجار روحی شد

ت برای هر برنامه و تجاوزهای کهريزک و مالقات با زندانيان را تعيين کرد تصميم هيئ

نمايندگان مردم فروش مجلس به " سروری"و " تجری"بازديد های آنها پيشاپيش از طريق 

يک روز " تجری. "اطالع فرماندهان سپاه و مرتضوی برای عادی سازی شرايط ميرسيد

محل شکنجه گاه حجاريان در  -5. در ميان به همراه مرتضوی به قصر فيروزه می آمد

البته يکی از برادران . تا اين تاريخ کسی نمی داند جز مرتضوی و تجریقصرفيروزه را 

حجاريان که خودش هم از پاسداران طرفدار واليت است بو برده بود که بارها با مراجعه 

غير از  -6. به فرماندهان سپاه با خواهش خواستار خالصی و مداوای برادرش شده بود

ين زاده و تعدادی از زندانيان جوان و مقاوم نيز ام –رمضان زاده  –حجاريان بهزاد نبوی 

در دست سپاه در قصر فيروزه هستند که عليرغم شکنجه های روحی و جسمی هنوز 

اگر دقت کنيد حدود دو هفته است  -7. البته تعدادی از آنها برده و آورده ميشوند. نبريده اند
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ه گرفته اند و وظيفۀ که مسئوليت رسمی سخنگويی ستاد کودتا را سران سپاه به عهد

مديريت جنگ روانی و تبليغاتی و تخريب جنبش سبز به عهدۀ آنه است و از باندهای کت 

و اين خود ثابت ميکند مديريت کودتا کامًال نظامی . شلوار پوش ولی فقيه خبری نيست

است هر چند اول عده ای روحانی نما و مزدوران کاله مخملی اين وظيفه را انجام ميدادند 

ما با ناکامی اوباش کاله مخملی تحت عنوان مردم و امت حزب اله که می خواستند با ا

رعب و کشتار قضيه را جمع کنند سران کودتا ناچار شدند رسمًا امور را به دست نظاميان 

  جنگ نديدۀ سپاه بسپارند

  

  

 در جنگ نرم کشته ها منفورترينند: پاسدار ذوالقدر

ر در مراسم سالگرد شهيد کاوه و طرحچی در مشهد با سردار ذوالقد: سايت خبرآنالين

در : اشاره به اينکه امروز در دوره جنگ نرم هستيم و بيشتر به بصيرت نياز داريم افزود

جنگ سخت مرز بين خودی و دشمن مشخص است اما در جنگ نرم هيچ مرز و هيچ 

ر جنگ سخت د .استحکامات مادی و عينی وجود ندارد و همه جا محل حضور دشمن است

ميدان نبرد معلوم و مشخص است اما در جنگ نرم به يک نقطه محدود نمی شود و همه 

در جنگ سخت ابزار ادوات جنگی است اما در جنگ .جا عرصه اين جنگ نا برابر است 

نرم رسانه و امواج منتشر در هوا و قلم است که بايد اعتراف کنيم دشمن در تجهيز اين 

 .ر استسالح ها از ما مجهز ت

عرصه نبرد در جنگ سخت صرفا  :معاون ستاد کل نيروهای مسلح در امور بسيج افزود

 .نظامی است اما در جنگ سخت همه عرصه ها را در بر می گيرد

جنگ سخت وحدت بخش است و مردم با انگيزه برای دفاع برمی آيند اما در : وی ادامه داد

در جنگ . و کسی متوجه نمی شود جنگ نرم دشمن سنگر ها را يکی يکی فتح می کند

سخت کشته ها شهدا هستند اما در جنگ نرم کشته ها منفورترينند، کسانی هستند که تسليم 

  .اباهای دشمن می شوند
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 نفر به بهانه روزه خواری در تهران  77دستگيری 

 77معاون عمليات فرماندار نظامی تهران بزرگ از دستگيری و معرفی : خبرگزاری مهر

  . روز گذشته خبر داد 15ر روزه خوار به مراجع قضائی طی نف

عده ای سهوًا در معابر : سرهنگ محسن خانچرلی روز يکشنبه در جمع خبرنگاران گفت

در اين رابطه يک . عمومی اقدام به روزه خواری می کنند که پليس به آنها تذکر می دهد

آنها در داخل خودرو اقدام به نفر  994نفر توسط پليس ارشاد شده اند که  385هزار و 

نفر از کسانی که به تذکرات پليس توجه  77روزه خواری کرده بودند و از اين تعداد 

  .نکرده بودند به مراجع قضائی معرفی شدند

همچنين پليس بر اساس وظيفه ای که دارد در طول ماه مبارک رمضان اقدام : وی ادامه داد

واحد صنفی متخلف از سوی پليس تذکر  442ت که به بازديد از واحدهای صنفی کرده اس

  .کتبی دريافت کردند

 توقف دادگاه علنی رسيدگی به اغتشاشات انتخاباتی 

اخبار رسيده حاکی از آن است که به پيشنهاد برخی مراکز و  :سايت حکومتی جهان نيوز

پس از تصميم مسوالن مربوطه دادگاه رسيدگی به پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب های 

پيش از اين دادگاه رسيدگی به پرونده اين . انتخابات ديگر بصورت علنی نخواهد بود

متهمان بصورت گروهی و علنی بود که به تشخيص مسوالن قرار بر اين شد اين دادگاه 

گفته می شود ابعاد جديد در پرونده و . بصورت غير علنی به جرايم و تخلفات رسيدگی کند

ين خصوص باعث گرديده که اين روش برای رسيدگی به تخلفات مالحظات امنيتی در ا

در اين روش پرونده هريک از متهمانان بصورت انفرادی رسيدگی . انتخاباتی اتخاد شود

 می شود 

  

  

  

  :اهللا منتظری آيت
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 «منظورشان از نظام، يک نفر است»

» يک نفر« گويند نظام، منظورشان وقتی می» ها بعضی«اهللا حسينعلی منتظری گفت  آيت

 .است

آقای منتظری در ديدار با تعدادی از دانشجويان عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت 

مقصود اين است که نظام باشد «نيست، بلکه » واجب شخصی«افزود که حفظ نظام، يک 

 «.تا دستورات اسالم اجرا شود

رشان يک شخص گويند نظام، منظو ها وقتی می متاسفانه بعضی«که  وی با اشاره به اين

 .، اين طرز تلقی را تادرست دانست»است

و » اساس بی«گيری  اين مرجع بلندپايه مذهبی، بازداشت افراد به نام اسالم و اعتراف

 .از آنها را برخالف اسالم اعالم کرد» تحت فشار«

 
» ميزان رای ملت است«اهللا خمينی، مبنی بر اين که  اهللا روح وی با بيان جمله معروف آيت

گويند مالک رای يک نفر است و اين برخالف موازين  االن صريحا می«: اظهار داشت

 «.است



  ادامه سرکوب در کودتا118

هايی که در پيروزی انقالب نقش  بسياری از شخصيت«آقای منتظری در ادامه افزود که 

گذارند و  دستورات اسالم را زير پا می. اند، االن در زندان هستند داشتند و االن هم انقالبی

 «.حفظ نظام استگويند برای  می

» امر به معروف و نهی از منکر»افراد بر يکديگر و ضرورت » واليت«وی با طرح بر 

االن انحرافی پيش آمده که همه بايد امر به معروف و نهی از منکر کنند و جلوی «گفت که 

 «.اين انحرافات را بگيرند

بزرگی است و بايد به آن  گناهانی در زندان هستند که اين ظلم بی«به گفته اين مرجع تقليد، 

 «.تفاوت نباشيم بی

اهللا حسينعلی منتظری از مراجع تقليد شيعه، از بزرگترين مخالفان جمهوری اسالمی  آيت

های مختلف و به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری  شود که در دوره محسوب می

 .اخير، نسبت به اقدامات رهبران اين کشور واکنش نشان داده است

» امر به معروف و نهی از منکر«افراد بر يکديگر و ضرورت » واليت«ا طرح بر وی ب

االن انحرافی پيش آمده که همه بايد امر به معروف و نهی از منکر کنند و »گفت که 

 «جلوی اين انحرافات را بگيرند

ای رهبر جمهوری اسالمی است  اهللا علی خامنه ، آيت»يک نفر«منظور آقای منتظری از 

 .اند و افراد نزديک به وی بارها بر حفظ نظام اسالمی تاکيد کرده که او

شده پس از انتخابات نيز  طلب و فعاالن سياسی بازداشت های اصالح بسياری از شخصيت

 .ای به خاطر اقداماتشان عذرخواهی کردند در جلسه محاکمه خود، از آقای خامنه

شدگان، آنها را به  بسياری از بازداشترسد که بازجويان در بازجويی از  از ايران خبر می

 .کنند دار است، متهم می ای که منصب واليت فقيه را عهده اهللا خامنه ايستادگی در برابر آيت

در يکی از جلسات محاکمه اصالح طلبان، محمد عطريانفر عضو ارشد حزب کارگزاران 

در برابر تو ای رهبر، ای پيشوا «: سازندگی خطاب به آقای خامنه ای اظهار داشت

 «.کنيم تسليميم و همچون حر ابن رياحی خودمان را تسليم می

. کنيم اين شمشير و اين کتاب خدا ای رهبر، ای پيشوا ما اعالم می«: آقای عطريانفر افزود

به اين کتاب خدا ما را ببخشيد و ميدانی فراهم کنيد تا به آغوش نظام برگرديم يا ما را 

  «.مجازات کنيد
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 ها کروبی از تجاوز در زندان» ازهسند ت»

ای از تجاوز به يکی از  تازه» سند«مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی، 

 .های حوادث اخير در زندان منتشر کرد بازداشتی

 .اين سند مربوط به گزارش پزشکی قانونی از وضعيت جسمی يک مرد است

اين فرد، » خارجی مقعد باسن و ناحيه«در اين سند اشاره شده که در هر دو طرف 

 «.نمايد نامبرده از ناحيه مقعد، اظهار تالم می«شود و  مشاهده می» کبودی«

شدگی و تورم زير چشم راست، کبودی و تورم زير چشم چپ، خراشيدگی ساعد  سياه»

راست و بازوی راست و چپ، سوختگی درجه دو سطحی مدور در ناحيه مچ دست 

، از ديگر »شانه دست چپ، پشت دست راست و چپراست، سر، ناحيه پس سر گردن، 

 .های جسمی اين فرد است که در اين سند به آنها اشاره شده است آسيب

آقای کروبی اين سند را در واکنش به اظهارات اخير ابراهيم رئيسی معاون اول قوه 

ه قضائيه که گفته بود کروبی در جلسه مشترک با هيات نظارت اين قوه، سندی ارائه نکرد

 .کند است، منتشر می

 
نيوز، کروبی با رد اظهارات اين مقام قضائی گفت که در اين  سايت سحام به گزارش وب

جلسه، نام چهار نفری که در زندان به آنها تجاوز شده است را در اختيار اعضای اين 

 .هيات گذاشته و سه سند مربوط به اين موضوع را تحويل آنها داده است
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ای دادستان کل کشور و  عاون اول قوه قضائيه، غالمحسين محسنی اژهابراهيم رئيسی م

های  علی خلفی رئيس دفتر رئيس قوه قضائيه، عضو هيات نظارت و رسيدگی پرونده

 .مرتبط با وقايع بعد از انتخابات هستند

شود که علی خلفی صبح امروز يکشنبه گفت در جلسه  اظهارات کروبی در حالی ايراد می

مدرکی ارائه نشده و ادعاهايی بوده که در حال «نظارت و آقای کروبی،  مشترک هيات

 «.بررسی است

دبيرکل حزب اعتماد ملی در عين حال افزود که اسناد ديگری در اين خصوص در اختيار 

اين دوستان بدانند که از اين به بعد بايد »کند تا  دارد که چنانچه الزم باشد آنها را منتشر می

 «.نندچگونه رفتار ک

گويد که اسناد ديگری در اين خصوص در اختيار دارد که چنانچه الزم باشد  کروبی می

 «اين دوستان بدانند که از اين به بعد بايد چگونه رفتار کنند«کند تا  آنها را منتشر می

کروبی همچنين اظهار داشت که مستنداتی تصويری به همراه مدارک پزشکی قانونی به 

تحويل داده است و متاسف است که آقای رئيسی چنين اظهاراتی را اعضای هيات نظارت 

 .بيان کرده است

او افزود که علی مطهری نماينده مردم تهران در مجلس نيز مستندانی مشابه اسناد وی 

 .دارد که مادر يکی از قربانيان تجاوز در اختيار وی گذاشته است

که اظهارت اين مادر از نظر عقلی  دبيرکل حزب اعتماد ملی به نقل از آقای مطهری گفت

 .نزديک به يقين بوده است

 علی کروبی» صدورحکم جلب»

در پيوند با اين گزارش، خبرگزاری فارس امروز يکشنبه از صدور حکم جلب علی 

 .کروبی فرزند مهدی کروبی از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران خبر داده است

عنوان کرده » های سوء اقتصادی فعاليت»بی را اين خبرگزاری اتهام فرزند آقای کرو

 .است

های شرکتی  طور که اين خبرگزاری اعالم کرده است، علی کروبی در رابطه با فعاليت آن

 .تحت تعقيب قرار گرفته است» کام پرشين تله«به نام 
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را براساس اعترافات اوليه يکی از کارمندان اين » کام پرشين تله«فارس، مسئول شرکت 

 .، علی کروبی معرفی کرده استشرکت

» مبلغی هنگفت«کام قرار بوده در قبال دريافت  برپايه اين گزارش، شرکت پرشين تله

  بخشی از کارهای تبليغاتی شرکت ايرانسل را انجام دهد که به علت عملی نشدن اين تعهد،

» مانتصرف غيرقانونی بيش از دو ميليارد تو«شرکت ايرانسل از علی کروبی به اتهام 

 .شکايت کرده است

علی کروبی هيچ «نيوز با رد گزارش خبرگزاری فارس، اعالم کرده که  سايت سحام وب

 «.کام ندارد سهمی در شرکت پرشين تله

ارتباط فی مابين اين «: کام افزوده است سايت به نقل از مسئوالن شرکت پرشين تله اين وب

ريد و فروش و توزيع محصوالت شرکت با شرکت ايرانسل، ارتباط تجاری در قالب خ

 «.گونه رابطه تبليغاتی بين دو شرکت وجود ندارد باشد، لذا هيچ ايرانسل می

نيوز همچنين توضيح داده که اختالف موجود دو شرکت ناشی از مسايل مالی به دليل  سحام

قراردادهای تجاری است که از طريق مراجع ذی ربط و مذاکرات فی مابين در حال 

 .ترسيدگی اس

  

  

 تيراندازی نيروهای انتظامی به سوی شهروندان کرد

 فعاالن حقوق بشر در ايران 

طی هفته های اخير تعداد زيادی از شهروندان مرزنشين تحت عناوين خطای نيروهای 

 نظامی، يا مقابله با کاالی قاچاق جان خود را از دست داده اند

" مير دی"روهای نظامی پاسگاه شهريورماه، ني 13روز جمعه مورخ : خبرگزاری هرانا 

از توابع شهر سقز با کمين در جاده به سمت تعدادی از کاسبکاران مرزنشين آتش گشودند 

که به دليل اصابت چندين گلوله يک شهروند کرد اهل بوکان به نام عباس عبدی پور جانش 

  .را از دست داد
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وهای انتظامی به سوی هميچنين در رويدادی ديگر، بر اثر تيراندازی خودسرانه نير

شهروندان کرد در منطقه قطور از توابع شهر سلماس جوانی به نام شافع معصومی به قتل 

 .کماکان از داليل اين تيراندازی خودسرانه اطالعی در درست نيست. رسيد

الزم به ذکر است طی هفته های اخير تعداد زيادی از شهروندان مرزنشين تحت عناوين 

 می، يا مقابله با کاالی قاچاق جان خود را از دست داده اند خطای نيروهای نظا

  

  

  

 از نگاه فيروزآبادی» جنگ نرم«مصاديق 

انقالب، رهبری و «های مسلح، مخالفت با  سرلشکر حسن فيروزآبادی رئيس ستادکل نيرو

 .دانست» نرم  جنگ«را از مصاديق » دولت

معارفه وزرای سابق و جديد وزارت  آقای فيروزآبادی امروز چهارشنبه در مراسم توديع و

هايی است که در مقابل نظام اسالمی چيده شده  يکی از جبهه» جنگ نرم«دفاع گفت که 

 .است

رود، در حوادث اخير  نژاد به شمار می اين فرمانده نظامی که از طرفداران محمود احمدی

جه انتخابات حمايت های امنيتی و انتظامی در برخورد با معترضان به نتي از عملکرد نيرو

 .کرده است

 
دانند  مردم انقالبی ما می«ای به امام دوازدهم شيعيان نوشته بود که  وی چندی پيش در نامه

 «.الفسادند داريم که آنها ام که چشم از دشمنان اصلی برنمی
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ها تن از طرفداران ميرحسين موسوی با  در ايران پس از اعالم نتايج انتخابات، ميليون

شخصی  های لباس انتخابات شدند که با يورش نيرو» ابطال«ها خواستار  ر خيابانحضور د

 .ها تن از معترضان جان خود را از دست دادند و پليس، ده

داند  رژيم صهيونيستی غافل از اين است که ملت ايران، راه امام و رهبری را عزيز می»

های  دست از دفاع از ملت ای را دنبال کرده و هرگز های نوين و هسته و توسعه دانش

 «دارد مظلوم برنمی

های غربی به خصوص  ها، کشور های نخستين اين اعتراض های ايران از همان روز مقام

های  ها متهم کردند؛ اتهامی که از سوی مقام بريتانيا و آمريکا را به دست داشتن در ناآرامی

 .اين دو کشور رد شده است

ندازی  ا بار اسرائيل را به دست داشتن در راه نخستينسرلشکر فيروزآبادی امروز برای 

رژيم صهيونيستی غافل از اين » :عليه جمهوری اسالمی متهم کرد و گفت» جنگ نرم«

های نوين و  داند و توسعه دانش است که ملت ايران، راه امام و رهبری را عزيز می

 «.دارد برنمیهای مظلوم  ای را دنبال کرده و هرگز دست از دفاع از ملت هسته

در مرزهای اسرائيل مقابل آنها «اين فرمانده نظامی افزود که اگر جمهوری اسالمی 

 «.نايستد، بايد در مرزهای خود با آنها مبارزه کند

کمترين «کنند و  به گفته فيروزآبادی، مردم فلسطين از امنيت جمهوری اسالمی دفاع می

 .است» حمايت معنوی»د، تواند برای آنها انجام ده که ايران می» کاری

  

  

 گان از زندان اوين گزارش يكی از بازداشت شده

  فر و چگونگی جان باختن امير جوادی

  

 22گان حوادث بعد از  سيد علي اآبر خردنژاد فرزند سيدمحمد علي يكي از بازداشت شده

يط قانوني مواجه شده و شرا خرداد است آه در طول بازداشت با موارد متعدد شكنجه و بي

هاي مكرري آه در زندان بر  براي روشن شدن جنايت. بسيار تلخي را از سر گذارنده است

اش  هاي وي در ميان صحبت. وگو نشستيم سر اين جوان و ديگر زندانيان آمده با وي به گفت
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گويد  او مي. آند آه او را در زندان اوين ديده است فر اشاره مي به جان باختن امير جوادي

ي رفتن به  ر به شدت مريض احوال بوده است و ماموران زندان اجازهف آه جوادي

فر در زندان  دهند و همين مساله باعث درگذشت امير جوادي بيمارستان را به پزشك نمي

 . شود اوين مي
زداشت عصر تهران توسط ماموران لباس شخصي با عصر در چهارراه ولي 4:30تير حدود ساعت  18اآبر خردنژاد در روز  سيدعلي

ام مرا داخل ون نيروي  ام زدند و با ضربات باتوم روي سر و صورت بعد اسپري فلفل به چشم. به شدت مرا زدند«: گويد وي مي. شود مي

  ».انتظامي انداختند
از . خل ون بردندام را از پشت بستند و مرا دا هاي ام آردند دست  آساني آه بازداشت« : دهد چنين شرح مي خردنژاد بعد از بازداشت را اين

 ٣. سر خيابان فلسطين برده شدم ١۴٨به آالنتري . فحاشي و تهديد به همه چيز حتا تجاوز. زدند آردند و مرا مي پشت سر به من حمله مي

النتري رسيديم بازرسي شديم و باز هم ما را در حياط آ  وقتي. ها عقب ون نشسته بودند ي ديگر هم همراه ما بودند آه آن نفر دستگير شده

ها  از پشت ميله.آاره بود جا هيچ پليس و نيروي انتظامي آن. ترين الفاظ را خطاب به ما گفتند اول ما را داخل يك قفس آردند و زشت. زدند

  .خنديدند زدند و مي با باتوم به شكم ما مي
س گردني درحالي آه بايد سرمان را پايين نظر به قسمت ديگر آالنتري بردند و بعد با آتك و پ چون جاي تكان خوردن نبود ما را تحت

  ».مان را چك آردند داشتيم به زيرزمين آالنتري بردند و مشخصات مي نگه 
بعد باز هم با آتك سوار ون شديم و به پليس پيگيري واقع در نزديك «: دهد خردنژاد ادامه مي. دارند جا نگه نمي ها را باز هم آن بازداشتي

تا فردا ظهر . ي باز جويي و آدرس و آدرس ايميل و پسورد را هم از همه گرفته شد يك برگه. از ما عكس گرفتند .ميدان انقالب برده شديم

. خوابيديم مي روي زمين . هوا آم بود و جا هم نبود. توانستيم راحت نفس بكشيم جا بوديم آه نمي نفر آن ٢٠٠نزديك . جا بازداشت بوديم همان

«  
فر آمد و گفت تا آخر  تير يك آقايي به نام حيدري ١٩ظهر روز «: پرسيم م اتهام و رعايت موارد قانوني مياآبر در مورد تفهي از علي

خواهند  آن را خواندم گفتم حتما مي  ي تفهيم اتهام به ما دادند آه وقتي يك برگه. شويد به آهريزك منتقل مي  گي شويد و همه تابستان آزاد نمي

جا ما را با يك  ولي بعد، از آن... توجه نكردن به فرمان پليس، اغتشاش و  ، بر هم زدن نظم عمومي امنيت ملي مان آنند؛ اقدام عليه اعدام

  ».آرد به زندان اوين منتقل آردند اش مي تا ماشين الگانس پليس اسكرت ۴آه   اتوبوس نيروي انتظامي
از   بعضي. نفر و يا حتا بيشتر هم بوديم ۶٠دانم چند نفر بوديم اما حدود  يدقيقا نم«به آجا منتقل شديد و چه تعداد زنداني همراه شما بودند؟ 

  .امنيت منتقل شديم ٢۴٠تشكيل پرونده دادند و به بند . جا از ما عكس گرفتند با شماره در آن. نفري نشسته بودند ٣ها  صندلي
نفربوديم در  ۶اول . سوييت، چون حمام و توالت داشتگفتند  به سلولي آه در آن بوديم مي«: ها پرسيدم از وي در مورد وضعيت سلول

بسيار گرم و مرطوب و . هشت نفر در آن سلول بوديم. نفر ديگه هم آمدند آه توسط بسيج بازداشت شده بودند ٢سلول آه چند ساعت بد 
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غذاها به معناي .رفتند آمدند و مي زد، بعضي ها با ماسك مي هيچ آس با ما حرف نمي. بوديم ٩ي باالي اندرزگاه شماره  طبقه. شرجي بود

سر و . دادند دارو نمي. گي آند هيچ دآتر يا حتا پرستاري نبود آه به وضع زندانيان رسيده. آرد اآثرا ما را مسموم مي. واقعي آشغال بود

ساله  ١٩ضا طاهري ر. ام و بازوي چپم آامال آبود و آوفته بود من پشت آمرم و پشت پاي چپ. شان آبود بود ها و بدن صورت بچه

  جاي آافي. توانستيم بخوابيم مي  به سختي. اش زده بودند با باتوم به بيني. اش سياه شده بود گاه شريف دوتا چشم جوي هوا فضاي دانش دانش

آوتاه   شنبه خيلي وز يكتا ر. دادند زنگ بزنيم و به خانه خبر بدهيم گفتيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به ما اجازه نمي مدام به خودمان مي. نبود

  .فقط توانستيم زنگ بزنيم؛ در اين حد آه بگوييم دنبال آار ما باشند
آرديم  فكر مي. بوده است ٢٠٩جا بند  بعد فهميديم احتماًال آن. ي پايين بردند بند به طبقه نگاري و غيره ما را با چشم بعد از چند روز انگشت

هوايي  جا از بي خواهند همين ها را اصال باز نكردند، ما فكر آرديم مي پنجره. جا بوديم هم آن روز ۵،۶آنند اما حدود  ديگر بازجويي مي

خبري  با وحشت آامل و در بي. شويم آرديم شنود مي احساس مي. درهاي آن محل چوبي بود. بعد از چند ساعت پنجره باز شد. خفه بشويم

ات سكته آرده  به يكي ديگر گفتند مادربزرگ. به من گفتند پدرت سكته آرده است .دادند اخبار دروغ به ما مي.از اوضاع بيرون بوديم 

  ».طور هم بود آه همين. بختانه ما فرض را بر اين گذاشتيم آه ممكن است دروغ بگويند خوش. است
آردند و ما بايد  سوال مي. ديد را  شد برگه همراه با چشم بند فقط مي. بند بود بازجويي با چشم«: گويد ها مي خردنژاد در مورد بازجويي

و آيا با تظاهرات و   ي انتخابات چيست از روز تظاهرات آه از صبح آجا بوديم تا هنگام دستگيري، نظرمان درباره. نوشتيم جوب را مي

  ».گونه اعتراضات موافقيم يا خير اين
خردنژاد در اين زمينه . بشري را در پي داشت ي حقوقها هاي اخير نگراني محافل و گروه شكنجه و فشار بر روي زندانيان در طي ماه

گذاشتند  نمي  در اوين وقتي. آردند زدند و فحاشي مي اما قبل از انتقال به اوين ما را مي. خودش شكنجه است ٢٠٩بودن در بنده «: گويد مي

فرستادم آه چرا پدر و  به خودم لعنت مي. ام نوادهآه براي خا نه تنها براي من بل. به خانواده خبر بدهيم يا خبري بگيريم خودش شكنجه بود

آه ديگه  شديم مثل اين شنيديم و تهديدهاي بدي مي هاي بدي مي حرف. ام مادرم فكر مي آرد من مرده. مادر پيرم را تا حد مرگ نگران آردم

من . مان همينطور متري عادت آرده بود، چشم ٢،٣ي  پاهاي ما در اين مدت فقط به فاصله. با دنيا خداحافظي آنيد. آسمان را نخواهيم ديد

  ».گي آند هيچ دآتري هم نبود به وضع ما رسيده. آيلو وزن آم آردم چون غذاها سرد يا نپخته بود ۶در اين مدت 
بدن  همه اآثرا در اثر ضربات باتوم به«: وضعيت جسمي ديگر زندانيان از جمله مسائلي بود آه از خردنژاد سوال آردم و وي جواب داد

روز با پاي شكسته و  ١٢. اش شكسته بود اما هيچ وقت نگذاشتند برود و آن را گچ بگيرد جا از بدن ٢آورش خراساني . آبودي داشتند

. ساله ۶٠،۶۵حدود . افراد با سن و سال باال هم بودند. جو بودند جا همه از افراد تحصيل آرده يا دانش هاي آن بچه. انگشت شكسته بود

سالح . شان را بسته بودند ن ساعت چشما ۴٨نزديك به . بد بود  شان خيلي ها را از سپاه يا مرآز بسيج آوردند آه وضعيت بچهسري از  يك

قدر  وضعيت آن. ها را تا حد مرگ بشين پاشو داده بودند و آتك زده بودند آن. مي گذاشتند روي سرشان آه دستور داريم شما را بكشيم
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هاي ديگر سه دختر  در سّلول. ها بكنند ها با خودشان درگير شده بودند آه نبايد اين آارها را با زنداني تند بسيجيگف بحراني شده بود آه مي

  .آنند جا چه آار مي را ديدم آه متوجه نشديم آن
ام و ايشان  تند جلوي خالهبرگه ي سفيد گذاش. با قيد آفالت آزاد شدم«: گويد چنين مي اش اين خردنژاد در مورد آزادي و شرايط بعد از زندان

آييم  مي  چون گفته بودند زنگ بزني. ها زنگ بزنم بعد از آزادي جرٔات نكردم به بچه. دانم من هنوز مبلغ آفالت را نمي. آردند امضا 

ده بودم به خاطر آن موقع چون به شدت ضعيف ش. ام داد آه از زندان آزاد شدم دم زندان عكس يك نفر را نشان  يك خانمي وقتي. تان دنبال

متاسفانه فهميدم . ها تماس گرفتم رسيدم انگلستان با آن  وقتي. ديده بودم ١۴٨اش اما بعد از چند روز يادم آمد آه او را در آالنتري  نياوردم

  ».فر بوده و شهيد شده است او امير جوادي
خواست امير و  دآتر مي. اش شد م است يك دآتر باالخره پيدايياد«: گويد فر چه چيزهايي به خاطر دارد و او مي پرسيم از جوادي از او مي

ها در گيري لفظي پيدا آرد و گفت بنويسيد آه نگذاشتيد  دآتر حتا با آن. گذاشتند ها نمي نفر ديگر را به بيمارستان ببرد اما لباس شخصي يك

  .»ها هستم چون من مسئول جان اين. اش من ببرم
گي  وطن من هستند احساس شرمنده ها هم آه اين آيد از اين يادم مي  وقتي. آن روزها را به خاطر بياورمواقعا برام سخت است آه   خيلي

توانستم به جاي امير  افتد آه من مي يادم مي  وقتي. شان روي سرم هنوز هم مشخص است ي ها جاي ورم باتوم. ها بربر بودند آن. آنم مي

  ...گيرد ام مي فر باشم گريه جوادي

  

  

  

 ئيد قتل در کهريزک از سوی فرمانده سپاهتأ

شدگان اعتراضات اخير را  اهللا تهران، تعداد کشته عبداهللا عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول

  .نفر اعالم کرد ٣۶

نفر  ١٠نزديک به «: وی با اذعان به کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهريزک، گفت

مابقی مشخص نيست در کجا و توسط چه  اند اما ديگر که مشخص است در کجا کشته شده

 «.اند کسانی تير خورده

های اخير را  نفر در جريان ناآرامی ٢٩پيش از اين مقامات رسمی ايران، فقط کشته شدن 

نفر از  ٢٠محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ايران، گفته بود که . تأئيد کرده بودند

 .اند شدگان از اعضای بسيج بوده کشته
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 عبداهللا عراقی : سمت چپ

نفر از  ٧٢تارنمای نوروز، ارگان خبری جبهه مشارکت هفته گذشته مشخصات 

شدگان اعتراضات دو ماه  بنا به اين گزارش تعداد کشته. باختگان اخير را منتشر کرد جان

 .گذشته بيشتر از اين تعداد است

نيروی انتظامی و رئيس پليس شود که فرمانده  سخنان فرمانده سپاه تهران در حالی بيان می

 .شدگان در کهريزک را تکذيب کرده بودند تهران پيش از اين کشته شدن بازداشت

سردار عراقی که امروز در مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه ناحيه شمال تهران سخن 

ترين راهپيمايی برگزار شد و عوامل آن  خردادماه سنگين ٢۵روز «: گفت، ادامه داد می

 «.انستند هر کسی که با نظام حرف داشت را به خيابان بياورندتو

» به صورت پيوسته«مرداد ماه  ٢۵به گفته وی سپاه و بسيج از روز انتخابات تا روز 

 .اند و وضعيت تهران پس از عصر روز انتخابات امنيتی و قرمز اعالم شد ماموريت داشته

کسانی که «و » اغتشاشگران» اين فرمانده سپاه با تقسيم معترضان به دو گروه

خرداد توسط  ٢۵عوامل راهپيمايی «: ، اضافه کرد»کردند های آرام برگزار می راهپيمايی

سازمانی تحت عنوان سازمان رأی، که هم اطالعات سپاه و هم وزارت اطالعات اشراف 

هزار نفر که به صورت هرمی با هم مرتبط بودند  ٣٠٠چندانی بر آن نداشت، توسط 

 «.آوردند ها می کردند و نيروهايشان را به خيابان را اداره میصحنه 

ترين راهپيمايی برگزار شد و عوامل آن  خردادماه سنگين ٢۵روز «: سردار عراقی

 «توانستند هر کسی که با نظام حرف داشت را به خيابان بياورند
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فعه و البته در اين هرم افراد باسواد و در فضای مجازی نيروها را يک د«: به گفته وی

 «.کردند کردند و کنترل شده پخش می کنترل شده در بخشی از شهر جمع می

ريزش «خرداد را موجب  ٢٩ای در نماز جمعه  اهللا خامنه عبداهللا عراقی، سخنان آيت

 .دانست «آمدند ها می ای از جمعيت غافل که به خيابان عمده

اهللا  که پس از سخنان آيت وی بيانيه مجمع روحانيون در مورد برگزاری راهپيمايی

و دعوت جامعه به نافرمانی مدنی، عنوان کرد » کجی به نظام دهن«ای صادر شد را  خامنه

کننده تصميم گرفتند جلوی  در اين مقطع سپاه، بسيج، ناجا و ساير نيروهای عمل«: و گفت

 «.اين نافرمانی را بگيرند

معترضان به نتايج انتخابات برگزار ام خردادماه از سوی  ای که روز سی تظاهرات گسترده

نفره  ٧٢نفر از فهرست  ١٧. رو شد شد، با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و انتظامی روبه

. اند خردادماه بر اثر شليک گلوله کشته شده ٣٠منتشر شده از سوی سايت نوروز در روز 

جد لوالگر بسيج در مس ١١٧در اين روز شماری از بسيجيان از پشت بام حوزه مقاومت 

 .معترضان را هدف گلوله قرار دادند

اهللا تهران با اعتراض به پخش تصوير تيراندازی يک بسيجی از  فرمانده سپاه محمد رسول

اين فرد بسيجی پس از سه ساعت » :گويد های خارجی، می در رسانه ١١٧حوزه مقاومت 

تصرف کند، شليک و نيم مبارزه به سوی فردی که قصد داشته انبار سالح آن حوزه را 

 «.است کرده

در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری شمار زيادی از معترضان 

مقامات جمهوری اسالمی هنوز آمار دقيقی از تعداد . اند بازداشت، کشته و زخمی شده

  .اند باختگان اعالم نکرده جان

  

  

 دستگيری هفت مامور بازداشتگاه کهريزک

دادستان نظامی تهران، از بازداشت هفت مامور متخلف پليس در رابطه با شکراهللا بهرامی 

 .وقايع بازداشتگاه کهريزک خبر داد
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آقای بهرامی امروز شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه دادستان نظامی تهران به 

نفر به دادسرا  ١٠۴خبرنگاران گفت که در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهريزک، 

 .اند احضار شده

تن  ١۵نفر از احضارشدگان به طرح شکايت پرداخته و  ٩٠به گفته اين مقام قضائی، 

 .اند ديگر نيز به عنوان شاهد، مسائل خود را بازگو کرده

دادستان نظامی تهران اظهار اميدواری کرده است که تحقيقات پرونده بازداشتگاه کهريزک 

 .ودهر چه زودتر پايان يافته و به دادگاه ارسال ش

 
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرامی همچنين در خصوص نقش برخی قضات در حوادث 

اتهام قضات در مرحله اول در دادسرای انتظامی قضات بايد «: بازداشتگاه کهريزک گفت

 «.رسيدگی شود

وی اظهار داشت که تقاضای تحت تعقيب قرار گرفتن سه قاضی در حوادث پس از 

پرونده اين سه نفر قاضی «ررسی است و در صورتی که انتخابات ايران، در دست ب

 «.شود متخلف، قابل تعقيب باشد، درخواست تعليق می

بهرامی، نامی از اين قضات نبرد، اما گفت که آنها در حال حاضر در مقام خود مشغول 

 .هستند» خدمت«

به کوی  اين مقام قضائی در بخش ديگری از اظهارات خود به پايان تحقيقات پرونده حمله

تحقيقات مفصلی در مراجع ذيربط در اين مورد انجام «: دانشگاه تهران خبر داد و افزود

کنم امروز نتايج اين  اند و فکر می شده است و نتايج آن را به قوه قضائيه ارسال کرده

 «.تحقيقات به سازمان قضايی نيروهای مسلح واصل شود
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ز افراد که هويت آنها مشخص نشده، با حمله به های انتخاباتی ايران، گروهی ا در ناآرامی

 .کوی دانشگاه تهران، اقدام به ضرب و شتم و دستگيری برخی از دانشجويان کردند

های اخير در تهران، محل  شد، در ناآرامی بازداشتگاه کهريزک که زير نظر پليس اداره می

 .نگهداری گروهی از معترضان بازداشتی بود

به » قتل، شکنجه و تجاوز جنسی«هايی مبنی بر  زارشاز اين بازداشتگاه، گ

 .شدگان منتشر شده است بازداشت

ها را  ها و بازداشتگاه ها در زندان بار با بازداشتی های خشونت نژاد رفتار محمود احمدی

 .جمهوری اسالمی ايران دانسته است» دشمنان«پروژه 

» خودسرانه«بازداشتگاه که اين » متخلف«پليس ايران نيز اعالم کرده که چند افسر 

های قضايی داده  اند را از مقام خود عزل و تحويل مقام کرده شدگان را شکنجه می بازداشت

 است 

  

  

  

 «حوادث اخير زنگ خطر برای مرجعيت است

» حوادث و فجايع«اهللا حسينعلی منتظری در پيامی به مراجع تقليد شيعه هشدار داد که  آيت

باره سکوت  است و آنها نبايد در اين» حانيت و مرجعيتزنگ خطری برای رو«اخير، 

 .کنند
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سايت وی انتشار يافته، خطاب به مراجع  شهريور ماه در وب ٢٢پيام آقای منتظری که 

 .تهران، اصفهان، تبريز و شيراز صادر شده است   تقليد و علماى قم، نجف، مشهد،

خود » خالف«های  در قبال کاردر اين پيام آمده است که حکومت از سکوت مراجع تقليد 

 .کند برداری می بهره

 
اى که به حيثيت  امور مهمه در «آقای منتظری از مراجع تقليد شيعه پرسيده که آيا سکوت 

عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ    و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار

 جايز است؟» است   اعتقادات مذهبى جوانان مربوط

ع تقليد شيعه با اشاره به قدرت و نفوذ کالم مراجع تقليد بر حاکميت، از آنها اين مرج

 .اتخاذ کنند» بحران بزرگ»خواسته است که ترتيبی برای خروج جمهوری اسالمی از 

 متن کامل بيانيه را بخوانيد

وی پيشنهاد کرد که مراجع تقليد با حضور مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و 

حوادث اخير را  «نمايندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدين و امين از طرف نظام «

 .به اجرا بگذارند» صادقانه با اشراف حضرات مراجع «بررسی کنند و نتيجه را 

اى که به  امور مهمه در «مراجع تقليد شيعه پرسيده که آيا سکوت آقای منتظری از 

عظيمى از مردم و نيز ديندارى و    حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار

 جايز است» است   حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط

ی اين مرجع تقليد شيعه در بخش ديگری از پيام خود خطاب به حاکمان جمهوری اسالم

 «.بار حق نرفتن، ننگ است   براى انسان، اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير«نوشته که 
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شود،  که تحت عنوان واليت فقيه به مردم می» هايی ستم«آقای منتظری در اين پيام، از 

در پيشگاه خداوند بزرگ، مسئول و در «کرده و افزوده که خود را » شرمندگی«ابراز 

» مورد عتاب   شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه،هاى ريخته  خون   مقابل

 .بيند می

وی افزوده که در حوادث اخير، به نام دين و به تائيد بخشی از روحانيون حکومتی، 

 .صورت گرفته است» ها و تخلفات فراوانی ها، ظلم کشى حق«

راى انسان، اقرار ب«اين مرجع تقليد شيعه خطاب به حاکمان جمهوری اسالمی نوشته که 

 «بار حق نرفتن، ننگ است   به اشتباه ننگ نيست، زير

ها اکنون نظام  طور که در پيام اين مرجع تقليد شيعه آمده است، مجموعه اين اقدام آن

 .انداخته است» مخاطره«جمهوری اسالمی را به 

ايشی، غير فرم«های  آقای منتظری در بخش ديگری از پيام خود آورده که برگزاری دادگاه

 .قرار داده است» مسخره جهانيان»قضايى اسالم را مورد    ، آئين»شرعی و غير قانونی

نگاران و فعاالن سياسی و مدنی  نفر از روزنامه ٢٩٣وی پيش از اين در پاسخ به نامه 

 .دار شدن و سقوط نظام جمهوری اسالمی ايران هشدار داده بود نسبت به خدشه

ترين مراجع تقليد منتقد جمهوری اسالمی به شمار  ز سرشناساهللا منتظری يکی ا آيت

بار با  های خشونت های اخير بارها نسبت به نتيجه انتخابات، برخورد رود که در ماه می

شدگان اعتراض  معترضان، بازداشت فعاالن سياسی و برگزاری دادگاه برخی از بازداشت

 .کرده است

  

  

  



  ادامه سرکوب در کودتا133

 کند  برداری می راجع تقليد بهرهحاکميت از سکوت م: اهللا منتظری آيت

 
 

 

ع تقليد و علما نوشت که حاکميت فعلی اهللا حسينعلی منتظری در پيامی خطاب به مراج آيت

وی از مراجع تقليد خواست سکوت خود . است" واليت نظامی"، بلکه "واليت فقيه"نه 

 .را بشکنند، زيرا روحانيت و مرجعيت ضربه شديدی خورده است

  مراجع عظام تقليد و علماى اعالم قم، نجف، مشهد مقدس،«اهللا منتظری خطاب به  پيام آيت

وی از اين مراجع تقليد و علما . است» فهان، تبريز، شيراز و ساير بالد اسالمىتهران، اص 

گويد که  وی می. خواهد با شکستن سکوت خود در کنار مردم قرار گيرند به تأکيد می

 .اند  ی مردم ايران در کنار آنان بوده مراجع و علما همواره در مبارزات آزاديخواهانه

های خونين پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران،   آرامی بايد اشاره کرد که در پی نا

اهللا يوسف صانعی نسبت  اهللا حسينعلی منتظری و آيت  تنها مراجع تقليد معدودی همانند آيت

آميز حکومت با اعتراضات مردم، موضع خود را  به رويدادهای خونين و برخورد خشونت

  .اند به طور علنی اعالم کرده

سپتامبر انتشار  ١٣/ شهريورماه  ٢٢در اين پيام خود که در تاريخ يکشنبه  اهللا منتظری آيت

کن کردن  نويسد که هدف ريشه می ١٣۵٧خواندن انقالب » دينی و ارزشی«يافت، ضمن 

وی افزود، قرار بود حاکميتی برقرار شود که در پرتو . مظالم و تجاوز به حقوق مردم بود

محقق شود، به طوری که » خفقان   زادى از استبداد وايمان، مكارم اخالق، عدالت و آ«آن 

» های انسانی تحقق عدالت، عزت، کرامت و ارزش«ها الگوی  ايران در برابر ساير ملت

  .باشد
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گذشته    عمال همان مظالم و انحرافات رژيم«وی در رابطه با شرايط امروز ايران گفت که 

صورت » واليت فقيه   ت دينى وو تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاآمي

  .گيرد می

های علميه به  اهللا منتظری به مراجع تقليد، علما و حوزه ی آيت برای خواندن متن کامل نامه[

  ]لينک پايين صفحه مراجعه کنيد

  اين واليت نظامی است نه واليت فقيه: منتظری

ی  است در پيام سرگشادهی واليت فقيه بوده  گذاران نظريه اهللا منتظری که خود از پايه آيت

خود به مراجع و علما گفت که منظور از واليت فقيه، شکل مرسوم کنونی نيست، بلکه اين 

  .مردم هستند که بايد ولی فقيه را انتخاب کنند و بر کار او نظارت داشته باشند

و هايى آه تحت اين نام  ايران به خاطر ستم   در مقابل مردم آگاه«اين فقيه شيعی گفت که 

کند و در پيشگاه خداوند خود را مسئول  می» شرمندگى   رود احساس عنوان بر آنان مى

  .داند می

ايميل و يا حضورا به من    بسيارى از افراد با سابقه در انقالب از طريق نامه،«: وی افزود

داديد و واليت فقيه را مجرى آن  مردم مى   حاآميت دينى آه شما وعده آن را به: گويند مى

آنيم؟  به پا داريد همين است آه امروز ما آن را مشاهده مى   خواستيد آن را دانستيد و مى مى

  .»واليت فقيه   شود در واقع حكومت واليت نظامى است نه آنچه مشاهده مى   در حالى آه

  »پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت ضربه خورده«

ی شيعی ايران و منطقه را خطاب قرار داد و اين مرجع تقليد شيعی تمامی مراجع و علما

وی افزود که . گفت که روحانيت شيعه به طور سنتی همواره در کنار مردم بوده است

يازی به تئوری  متأسفانه پس از انقالب اسالمی، حکومت با دور شدن از اخالق و با دست

  .از مسير و اهداف انقالب دور شده است" کند هدف وسيله را توجيه می"

اهللا منتظری گفت، در پيامد اين رويکرد، روحانيت و مرجعيت و به تبع آن اسالم و  آيت

نيست چگونه و چه زمانى قابل    معلوم«ی سنگينی خورده است، به طوری که  مذهب ضربه

  .خواهد بود» جبران

  »علما و مراجع نبايد سکوت کنند«
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شرايطی که حاکميت در ايران  نويسد، در ی خود می اهللا منتظری در پيام سرگشاده آيت

» مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه«دهد،  کارهای خالفی به نام مذهب انجام می

تر از پيش است و از اين رو از آنان خواست  که در نگاه مردم نمايندگان دين هستند، سنگين

  .که سکوت اختيار نکنند

را حق مردم دانست که طبق اصل  های مردم به روند انتخابات  وی در اين نامه اعتراض

نويسد که  وی می. اند قانون اساسی صدای اعتراضی خود را به گوش حاکميت رسانده ٢٧

حاکميت به جای پاسخ مثبت و معقول، مردم را آشوبگر، اغتشاشگر و عوامل بيگانه 

  .های مخوف و شهادت مردم دست زده است دانسته به ضرب و شتم و دستگيری و زندان

بر روى مردم بى پناه و «افزايد که حاکميت خود بحران آفريد و  اهللا منتظری می  آيت

نهايت مردم را محارب    آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در«اسلحه کشيد و » سالح بى

  .»ناميد

وی در اين نامه ضمن تجليل از شخصيت دو کانديدای رياست جمهوری، مهدی کروبی و 

های آنها و تشکيل   يری همکاران آنها و بستن دفاتر و روزنامهميرحسين موسوی، دستگ

ی  وی گفت که حاکميت در نتيجه. سازی را غيرقانونی دانست های فرمايشی و پرونده دادگاه

  .»قضايى اسالم را مورد مسخره جهانيان قرار داده است   آئين«اين اعمال خود، 

  »حاکميت برای حفظ مشروعيت به مراجع نياز دارد«

اهللا منتظری با نگاه به موقعيت بحرانی دين و مذهب در جمهوری اسالمی، به مراجع  آيت

حضرات مراجع محترم به «: وی خطاب به آنان نوشت. تقليد و علمای دين هشدار داد

دانند آه حاآميت در حفظ  دارند و خوب مى   قدرت و نفوذ آالم خود در حاآميت توجه

دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به    مشروعيت خود به آنان نياز

  .»شناسد رسميت مى

بردارى  در قبال آارهاى خالف خود بهره   حاآميت از سكوت آن حضرات«وی گفت که 

توانند  اهللا منتظری به هشدار گفت که مراجع تقليد و علما با سکوت خود می آيت. »آند مى

حاکميت » کارهای خالف«مراجع و روحانيت موافق  اين تصور را در مردم ايجاد کنند که

  .است
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همفکری با دو «حاکميت و با » راهنمايی و ارشاد«وی از مراجع تقليد و علما خواست با 

کانديدای محترم رياست جمهوری و نمايندگان عاقل و معتدل و آارشناس متدين و امين از 

  ت جمهوری اسالمی بيابند رفت از بحران مشروعي راه حلی برای برون  ،»طرف نظام

  

  

 درصد مردم مخالف رژيم 85بيش از : شيخ علی تهرانی

در ) شوهر خواهر خامنه ای(آه شيخ علی تهرانی  در حالی: سايت آينده نيوز در تهران

پردازد، پسر وی در پاريس  جلسات خانگی خود در تهران به تخريب نظام و رهبری می

خ علی تهرانی آه پس از تسليم خود به نيروهای شي. نيز همزمان مشغول اين آار است

اآنون  امنيتی در مرز عراق در حدود ده سال قبل، چند سال را در زندان سپری آرده بود، 

آند و در آن اقدام به  در منزل خود در حوالی خيابان گرگان تهران جلساتی را برگزار می

  .نمايد تخريب نظام و توهين به رهبری می

خوانند و  نماز را در آل آشور حدود يك درصد از مردم می: ی گفته استشيخ علی تهران

های غلط  زنند و مردم را با استدالل ها را گول می در آموزش و پرورش و در مدارس بچه

دار هم در خصوص گمراهی  اند و زمام ها را خانه نشين آرده آنند و بعضی گمراه می

  .تفاوت است جوانان بی

گوييم تا بشنوند به همين علت  ما با صدای بلند می: اظهاراتش گفت شيخ علی تهرانی در

 15درصد بوده و در حال حاضر  95مقبوليت و محبوبيت مسئولين سی سال قبل حدود 

  .درصد هم نيست

اما فرزند شيخ علی تهرانی هم آه در پاريس سكونت دارد در گفتگو با راديو فردا اظهار 

ی، قانونی و سياسی قابل اصالح نيست و تلويحًا خواستار داشته آه نظام با اقدامات مدن

  .اقدام نظامی عليه نظام شد

محمود تهرانی عالوه بر زدن اتهامات به نظام، عملكرد دوران رهبری امام خمينی را 

آشی توصيف آرده و تالش آرده اتهاماتی هم به رهبر انقالب،  همراه خشونت و آدم

  .ای وارد آند اهللا خامنه آيت
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 «داند مدرکش جعلی است رحيمی می»

گويد که محمدرضا رحيمی معاون اول  های مجلس می احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش

 .است «جعلی«اش  داند که مدرک تحصيلی نژاد، می محمود احمدی

را در » صالحيت بی«نژاد با استفاده از اختيارات خود، افراد  آقای توکلی از اينکه احمدی

 .داده است، اظهار تاسف کردراس امور قرار 

وی . نژاد منصوب شد محمدرضا رحيمی چند روز پيش به سمت معاون اولی آقای احمدی

 .تر معاون هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری بود پيش

 
 احمد توکلی 

صحت مدرک تحصيلی رحيمی، به يکی از موضوعات مورد مناقشه ميان برخی 

 .های نهم و دهم تبديل شده است دولت نمايندگان مجلس با

عليرضا زاکانی نماينده مردم تهران در مجلس، سال گذشته در جريان استيضاح علی 

رحيمی،  مدرک دکترای »کردان وزير پيشين کشور در جمع خبرنگاران گفته بود که 

 «.  معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور، قل دوم مدرک آقای کردان است

، سال گذشته از سوی مجلس استيضاح و »جعلی«نيز به خاطر داشتن مدرک  آقای کردان

 .از مقام خود برکنار شد

شنبه در واکنش به اين انتصاب  های مجلس شورای اسالمی امروز سه رئيس مرکز پژوهش

های آشکار نداشته  رئيس جمهوری بايد معاونی انتخاب کند که عيوب و ضعف«گفت که 

 «.باشد
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و خود نيز » رحيمی نيز مدرکی قالبی و مشابه مدرک کردان دارد«توکلی، به گفته آقای 

 .بودن مدرکش واقف است» جعلی«بر 

گويی و  دروغ«گويد که انتصاب کسی که سوابق  احمد توکلی نماينده مجلس می

 دارد، بسيار باعث تاسف است» سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از مدرک جعلی

دکترا در سمت رئيس دانشکده  «جعلی«نژاد از عنوان  ل احمدیاو افزود که معاون او

حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دريافت کرده 

 .است

گويی و سوءاستفاده از قدرت و  دروغ»اين نماينده مجلس گفت که انتصاب کسی که سوابق 

 .تاسف است دارد، بسيار باعث» سوءاستفاده از مدرک جعلی

کار مجلس نيز دهم شهريور ماه سال گذشته از رحيمی  الياس نادران ديگر نماينده محافظه

 .ها ارائه کند خواسته بود کپی مدرک دکترای خود را به رسانه

جمهوری، مدرک دکترای   آقای نادران افزوده بود که معلوم نيست معاون پارلمانی رئيس

 .علمی وی روشن نيست خود را از کجا گرفته است و درجه

مشايی به عنوان معاون  ای با معرفی اسفنديار رحيم اهللا علی خامنه رحيمی، پس از آنکه آيت

 .اول رئيس جمهوری مخالفت کرد، به اين سمت منصوب شد

  

 

 جوان کرد  5سال حبس قطعی برای 21

ی، زبير پنج جوان کرد بنام های جهانگير سهراب: خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

والی علی، ستار منصوری، پرويز فخری زاده و ساروان يوسفی به اتهام ارتباط با يک 

 .سال حبس قطعی محکوم شدند 21گروه مذهبی مجموعا به 

جوان را به اتهام ارتباط يا عضويت در يک گروه مذهبی  5دادگاه انقالب اسالمی تهران 

 .سال حبس محکوم کرد 21اسالمی مجموعا به 

سال، ستار  8سال، زبير والی علی  5س ابالغيه دادگاه جهانگير سهرابی به براسا

سال حبس محکوم  2سال و پرويز فخری زاده به  2سال و ساروان يوسفی  4منصوری 

 .گرديده اند
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حکم محکوميت نامبردگان که گفته ميشود بدون برگزاری دادگاه و بدون اجازه اختيار 

صادر و ابالغ شده است که به استثنای حکم پرويز وکيل توسط شعبه دو ويزه امنيت 

فخری زاده که يکسال و نيم آن تعليق ميشود حکم ساير افراد مذکور قطعی و غير قابل 

 .تجديد نظر خواهی اعالم گرديده است

بر اساس خبرهای تکميلی اين خبرگزاری نامبردگان که اهل جوانرود ميباشد در اوايل 

ماه در سلول  2دستگير و پس از انتقال به کرمانشاه به مدت  خردادماه سال جاری در سقز

انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات اين شهر بسر برده وسپس در هفتم مردادماه به تهران 

زندان اوين به بند عمومی  240اعزام و پس از يک هفته نگهداری در بازداشتگاه شماره 

  .اين زندان منتقل شده اند

 

 

 شجويان دانشگاه رازی کرمانشاه همچنان ادامه دارد موج احضار دان

در آستانه بازگشايی دانشگاه های کشور ، موج احضار دانشجويان  –کرمانشاه پست 

مطابق اخبار دريافتی اين . دانشگاه رازی کرمانشاه به کميته انضباطی همچنان ادامه دارد 

ود ، هر چند دانشجويان عقيده هفته به اتهامات تعداد ديگری از دانشجويان رسيدگی می ش

در ميان اسامی ، . دارند که آنها جرمی يا گناهی مرتکب نشده اند که به آن رسيدگی شود 

مينا -روشنک اميريان-)دبير شورای صنفی ( احسان حياتی  -سجاد حياتی -آرمان ميرازيی

و پندار عليرضا زاده -نسترن خليلی -نکيسا سردار زاده  - مسعود تورنگ -افضلی

  . محمدرضا دانشور بچشم می خورد

در موج اول دهها دانشجو به  . اين موج دوم احضارها طی يکماه اخير بحساب می آيد

گذشته از اشکان مسيبيان و سيامن غياثی ، محمد جعفری . احکام گوناگونی محکوم شدند 

ترم و 2ترم بدون احتساب ، روح اهللا امينی 2ترم با احتساب سنوات ، ميالد غالمی  2

جريمه نقدی ، محسن بابايی دوترم و جريمه نقدی ، سعيد خوانچه زر يک ترم ، فرشته 

ترم و 2ترم ، محمد صفی زاده 2اربابی يک ترم ، حشمت مطاعی دانشکده کشاورزی 

الزم . جريمه نقدی از جمله افرادی بودند که با احکام شديد کميته انضباطی مواجه شده اند 
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ن احکام محروميت از کليه تسهيالت رفاهی تا پايان تحصيل در نظر بذکر است بهمراه اي

  . گرفته شده است

. ذکر شده بود ” اخالل در نظم و شکست اموال عمومی دانشگاه ” در موج اول احضارها 

دانشجويان بر اين باورند که گستردگی احضارها و همچنين احکام صادره برای به سکوت 

مقامات دانشگاه همچنان در قبال . ه بازگشايی دانشگاهها است کشاندن دانشجويان در آستان

وقايع اخير دانشگاه و علل چنين حجم گسترده احضار و احکام ها سکوت کرده و نمايندگان 

 استان در مجلس شورای اسالمی هيچگونه اظهارنظری نکرده 

 

 

 ترانه موسوی وجود خارجی ندارد: ای اژه

گويد که ترانه موسوی وجود خارجی  ان کل کشور میای، دادست غالمحسين محسنی اژه

 .ندارد» صحت«نداشته و ادعاهای مطرح شده درباره او 

ها، در هفتم تيرماه مقابل مسجد قبا در تهران دستگير  ترانه موسوی بنا بر برخی گزارش

» تجاوز«های ايران منتشر شد که وی پس از  سايت چندی بعد خبری در برخی وب. شد

 .شهر قزوين پيدا شده است  در نزديکی» اش جسد سوخته«و کشته شده 

ای، ضمن تکذيب اين  ها، با تهيه برنامه تلويزيون ايران در واکنش به اين گزارش

اسم ترانه موسوی است، اعالم کرد که وی در  ها به نقل از خانواده دختری که هم گزارش

 .کند حال حاضر در کانادا زندگی می

رد گزارش تلويزيون ايران، برای نخستين بار فاش کرد که دو زنی مهدی کروبی نيز با 

که گفته شده مادر و خواهر ترانه موسوی هستند، هيچ ارتباطی با دختری که با همين نام 

 .کشته شده، ندارند
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 ای، دادستان کل کشور  غالمحسين محسنی اژه

ا تلويزيون العالم بار با گذشت چند هفته از اين موضوع، دادستان کل کشور در گفتگو ب

دهد که  ها نشان می بررسی«: ها درباره اين دختر را تکذيب گرد و گفت ديگر گزارش

 «.ادعاهای مطرح شده درباره ترانه موسوی صحت ندارد

ای، جزء هيات سه نفره قوه قضائيه است که مامورت يافته، حوادث  غالمحسين محسنی اژه

 .ررسی کندرخ داده پس از انتخابات ايران را ب

اين هيات، جايگزين کميته پيگيری حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات شده که در زمان 

 .اهللا محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه تشکيل شده بود رياست آيت

آبادی  ، قربانعلی دری نجف)معاون اول رئيس قوه قضائيه(در آن کميته، ابراهيم رئيسی 

عضويت ) رئيس سازمان بازرسی کل کشور(پورمحمدی  و مصطفی) دادستان کل کشور(

 .داشتند

گويد که هيات سه نفره قوه قضائيه تالش دارد در حوادث اخير، از عملکرد  ای می اژه

ها، دادسرا و دادستانی تهران و  نهادهای مسئول از جمله مسووالن دادگاه «صحيح«

 حاصل کند» اطمينان«دادگاه نظامی در تهران 

د قوه قضائيه که به دستور صادق الريجانی تشکيل شده است، غالمحسين در هيات جدي

و علی ) معاون اول رئيس قوه قضائيه)، ابراهيم رئيسی )دادستان کل کشور(ای  محسنی اژه

 .عضويت دارند) رئيس حوزه رياست قوه قضائيه(خلفی 

کروبی مبنی  شهريور ماه منتشر کرد، اسناد مهدی ٢١اين هيات در اولين گزارش خود که 

 .خواند» جعلی«ها را  بر تجاوز به برخی دختران و پسران بازداشتی در بازداشتگاه
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های بيشتر در اختيار اعضای  باره را برای بررسی آقای کروبی برخی از اسناد خود در اين

 .اين کميته قرار داده بود

در حوادث اخير  دادستان کل کشور همچنين گفت که هيات سه نفره قوه قضائيه تالش دارد

ها، دادسرا و دادستانی  نهادهای مسئول از جمله مسووالن دادگاه» صحيح«از عملکرد 

 .حاصل کند» اطمينان«تهران و دادگاه نظامی در تهران 

های مختلف و دادستانی  خواهد بداند که آيا مسئوالن دادگاه ای افزود که اين هيات می اژه

اند  قانون به وظايف خود عمل کرده«تهران براساس  کل، دادسرای تهران و دادگاه نظامی

 «.يا نه

 «خودسر»الوقوع دادگاه افراد  برگزاری قريب

در پيوند با اين گزارش، خبرگزاری ايسنا امروز دوشنبه به نقل از پرويز سروری عضو 

شدگان حوادث اخير، از برگزاری  کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت

 .خبر داده است» خودسر«دادگاه افراد الوقوع  قريب

هرچه زودتر تشکيل شود و با  «خودسر«آقای سروری گفته که قرار است دادگاه افراد 

 .اند، برخورد الزم صورت گيرد های قانونی عمل کرده افراد خاطی که خارج از چارچوب

اند کمتر  شدهاين نماينده مجلس در عين حال گفت که تعداد کسانی که در حوادث اخير کشته 

 .نفر آنها از اعضای بسيج هستند ١٣نفر است که  ۴٠از 

سايت نوروز چندی پيش، با  شود که وب اظهارات اين نماينده مجلس در شرايطی ايراد می

های انتخاباتی کشته  ناآرامی  نفر اعالم کرد که اين افراد در جريان ٧٢انتشار فهرست نام 

 .اند شده

های مهدی کروبی و ميرحسين موسوی،  ی کميته پيگيری ستادتر از سو اين فهرست پيش

 .تحويل کميسيون امنيت ملی مجلس شده بود

 

 

 «آپارتايد علمی«اعتراض تحکيم وحدت به 

های تحصيلی طوالنی برای  دفتر تحکيم وحدت در واکنش به صدور احکام محروميت

 .د، اعتراض کردنامي» آپارتايد علمی«دانشجويان دانشگاه بابل، نسبت به آنچه 
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ماه حبس  ٣٣دادگاهی در شهر بابل، برای هشت دانشجو، در مجموع، احکامی شامل 

 .سال محروميت از تحصيل صادر کرده است ٢۵ماه حبس تعليقی و  ۶٠تعزيری، 

 .اين افراد همگی از دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل هستند

های اسالمی  شيروانی بابل از تمامی انجمنانجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی نو

» ناعادالنه و غيرانسانی«عضو دفتر تحکيم وحدت خواسته است که در قبال اين احکام 

 .سکوت نکنند

 
آور در مقابل دانشگاه تهران در جريان اعتراض به نتيجه  پرتاب گاز اشک

  (AFP)انتخابات

تايد علمی که تا کنون از سوی وزارت آپار» :ای، نوشته است دفتر تحکيم وحدت در بيانيه

ای عادی تبديل گشته و ديگر  شد، اکنون به رويه علوم و دولت مهروز به شدت تکذيب می

 «.بخشد ای قانونی می حتی دستگاه قضايی کشور به تبعيت از دولت، به آن جلوه

ی خود، پا را بدون توجه به جايگاه حقوق»که قاضی دادگاه بابل،  دفتر تحکيم با اشاره به اين

بنا بر کدام قانون، حق بديهی ادامه «، از وی پرسيده که »فراتر از قانون گذاشته است

 «.نمايد تحصيل را از دانشجويان سلب می

های منتقد و  ها و رسانه احزاب، تشکل» تمامی«در اين بيانيه با اشاره به محاکمه 

ودتاچيان، در آستانه اول مهر ک»طلب پس از انتخابات اخير، افزوده شده است که  اصالح

 «.اند با تمام قوا دانشگاه و دانشگاهيان را در کانون اقدامات سرکوبگرانه خود قرار داده

های انظباطی  های مختلف به کميته تن از فعاالن دانشجويی دانشگاه ٢٠٠احضار بيش از »

جويی پس از گونه فعاليت دانش و تهديد و ضرب و شتم آنها برای تعهد به نداشتن هيچ
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های پيگيری وزارت  بازگشايی دانشگاهها و نيز احضارهای متعدد دانشجويان به کميته

 .هاست که در اين بيانيه به آن اشاره شده است از ديگر فشارها بر دانشگاه» اطالعات

های کمونيستی، انقالب فرهنگی، بقای  اگر روزگاری در اين کشور به تبعيت از نظام»

تواند اين  کرد، اين بار تنها يک کودتای فرهنگی می ا تضمين میحکومت خودکامه ر

 «رمق و زخم خورده را چند صباحی زنده نگه دارد هيبت بی

پس از تابستانی پر تالطم و زخم آگين، در راستای «اين دفتر نوشته است که اين اقدامات، 

کوی دانشگاه  عقب راندن دانشجويان از حق خواهی جناياتی است که بر آنها در فاجعه

 «.تهران و شيراز و صنعتی اصفهان رفته است

پس از انتخابات رياست جمهوری اخير ايران، گروهی که تاکنون هويت آنها فاش نشده 

های شيراز و اصفهان، به ضرب و  است، با حمله به کوی دانشگاه تهران و نيز دانشگاه

 .دشتم دانشجويان پرداختند و تعدادی را نيز بازداشت کردن

اگر روزگاری در اين کشور به تبعيت از «: دفتر تحکيم در پايان بيانيه خود آورده است

های کمونيستی، انقالب فرهنگی و تصفيه اساتيد و دانشجويان، بقای حکومت خودکامه  نظام

رمق و زخم  تواند اين هيبت بی کرد، اين بار تنها يک کودتای فرهنگی می را تضمين می

 «.حی زنده نگه داردخورده را چند صبا

ها بر فعاالن دانشجويی و مدنی  نژاد، فشار در ايران پس از روی کار آمدن محمود احمدی

 افزايش يافته است 

 

 

 اعتراف به شکنجه در کهريزک؛ جلوگيری از رفتن زندانی به توالت

اقدامات قاضی «: رئيس کميته ويژه مجلس درباره حوادث اخير گفت: روزنامه سرمايه

» .ط با کهريزک با هماهنگی سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران انجام شده استمرتب

کهريزک دو محل «: پرويز سروری با اشاره به بازديد اين کميته از زندان کهريزک گفت

برای نگهداری زندانيان داشت، يکی به نام قرنطينه که ابتدا افراد را آنجا می بردند و بعد 

وله ای که به سلول هايی تقسيم شده بود، نگهداری می که يک سيری طی می شد، در س

در قرنطينه دستشويی مشترکی در داخل بود و افراد می توانستند از آن استفاده . شدند
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کنند، ولی در قسمتی که دوازده اتاقک وجود داشت و قسمت اصلی بازداشتگاه هم بود 

بايد در سلول ها را باز  يک دستشويی مشترک بود و برای افراد برای رفتن به دستشويی

کنند که ظاهرًا در اين خصوص سختگيری هايی می شده است؛ يعنی زندان بانان می 

. گفتند برايمان امکان پذير نيست هر وقت، هرکسی اراده کند در سلول را برايش باز کنيم

چون بعضی ها خود را به تمارض می زنند در نتيجه در زمان های خاص در سلول ها را 

می کردند که به نظر بنده در اين زمينه برخوردهای درستی صورت نمی گرفته و آنها باز 

می توانستند برخوردهای بهتری داشته باشند تا به افراد فشار وارد نشود و به طور کلی 

  ».هم مکان و هم برخوردها در کهريزک، نامناسب بوده است

 

 

 شهريور 27اسامی تعدادی از دستگير شدگان 

 قوق بشر ودمکراسی در ايرانفعالين ح

بنابه گزارشات رسيده تعداد زيادی از خانواده های دستگير شدگان که اکثرا خانواده های 

شهريور هستند از صبح امروز در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين دست به تجمع  27

 .آنها خواستار اطالع يافتن از عزيزان خود و آزادی آنها هستند.اعتراضی زدند

نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها آه اآثرا  100شهريور ماه بيش از  30روز دوشنبه 

شهريور بودند در مقابل دادگاه انقالب دست به  27خانواده بازداشت شده هاي روز جمعه 

تجمع اعتراضی زدند و خواهان آزادي و با خبر شدن از وضعيت عزيزانشان و مكان 

  . ين بازداشت شده ها هنوز از طرف دادگاه انقالب تاييد نشدهاسامي ا.نگهداري آنها بودند

يكي از شيوه هاي دادگاه انقالب براي اذيت و آزار خانواده ها عدم تاييد اسامی بازداشت 

شده ها تا چند روز بعد از بازداشت است آه باعث نگراني و فشار روحي مضاعف روي 

ادگاه انقالب براي اذيت و آزار خانواده ها همچنين شيوه هاي ديگر د. خالنواده ها مي شود

به خصوص مادران اين است آه وقتي مادران براي گرفتن استعالم رايانه اي و تاييد اسم 

فرزند خود به عنوان بازداشتي به دادگاه انقالب مراجعه مي آند و شناسنامه خود را ارائه 

مي گويد بايد شناسنامه پدر  مي دهند دادگاه انقالب شناسنامه مادر را قبول نمي آند و

بازداشتي و يا شناسنامه خود بازداشتي ارائه شود در صورتي نام بازداشت شده به عنوان 
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و با توجه به مسافت هاي طوالني در تهران .فرزند در شناسنامه مادر ثبت شده است 

يا خود مادران مجبور هستند با نگراني به خانه بر گردند و روز بعد با شناسنامه پدر و 

امروز به خانواده بازداشتي هاي جديد گفته . بازداشتي مراجعه آنند تا جوابي دريافت آنند

مي شد برويد خانه اينجا هيچ آاري نمي توانيد بكنيدو بدين طريق ازپاسخگويی به خانواده 

 . ها خوداری می کردند

د اسامي بازداشت شده تعدادي ديگر از اين خانواده ها به زندان اوين مراجعه کردند تا شاي

ها در آنجا اعالم شود آه آنجا هم اسامي هيچ آدام از بازداشتي ها تاييد نشد تعدادي از اين 

بازداشت شده ها بعد از دستگيري با خانواده خود تماس گرفته اند و خيلي آوتاه خبر 

ها از  آه عدم اطالع خانواده.دستگيري خود را بدون گفتن مكان نگهداري اعالم آرده اند

عدم اعالم .مكان نگهداري عزيزانشان باعث فشار روحی و بالتكليفي خانواده ها شده است

محل بازداشت آنها باعث نگرانی شديد خانواده ها است که آنها در بازداشتگاههای مخفی 

ولی فقيه تحت شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی قرار گيرند که تا به حال شواهد قاطع 

 .دی از طرف قربانيان انتشار يافته استو گزارشهای متعد

نفر از خانواده هاي بازداشت شده  60از طرفي امروز در سالن مالقات زندان اوين حدود 

ها تجمع آردند و خواستار مالقات با عزيزان خود بودند آه به تعدادي از خانواده بازداشت 

يد نام بازداشت شده هاي روز شده هاي قديم مالقات آابيني داده شد اما با توجه به عدم تاي

شهريور در زندان اوين به اين خانواده ها گفته شد چنين اشخاصي را به عنوان  27جمعه 

بازداشتي در اينجا نداريم آه صداي اعتراض خانواده ها باال رفت آه عزيزانمان را شما 

ن زندان اوين تنها بازداشت آرديد اگر اينجا نيستند آجا بايد به دنبال آنها بگرديم آه مسئولي

 .جوابي آه دادند مراجعه خانواده ها به به دادگاه انقالب بود

 

شهريور آه در بازداشتگاههای  27ليست اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي روز جمعه 

مخفی ولی فقيه بسر می برند برای سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار می 

 .يابد

 

دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه پيام نور در ونك توسط لباس ساله  26محسن اماني  -1
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 شخصي ها بازداشت شده

 ساله ليسانس طراحي صنعتي و متاهل در وليعصر بازداشت شده 30عليرضا ميرزايي  -2

 ساله دانشجوي ماشين آالت در ونك بازداشت شده 24جواد حميدي تبريزي  -3

 ساله در وصال بازداشت شده 28نويد حسني  -4

 ساله دانشجوي عمران در هفت تير بازداشت شده 21محمد حسين عظيمي  -5

 ساله ليسانس جامعه شناسي در انقالب بازداشت شده 30ابراهيم خليلي مقدم  -6

 ساله فوق ليسانس برنامه نويسي در انقالب بازداشت شده 27شاهين ميرباقري  -7

 ساله در ونك بازداشت شده 20حسام محمدي  -8

 ساله فوق ديپلم سراميك در وليعصر بازداشت شده 29ي قدياني مجتب -9

 ساله دانشجو در حوالي فردوسي بازداشت شده 25رضا محسني نجف آبادي  -10

 ساله و متاهل در انقالب بازداشت شده 34احمد شريف زاده  -11

 ساله ليسانس آشاورزي در ونك بازداشت شده 27آيوان جليلوند  -12

 ساله دانشجوي رياضي آاربردي در هفت تير بازداشت شده 22اهي بهرام خسرو ش -13

 ساله در وليعصر بازداشت شده 26ايمان خانزاده  -14

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيريهای گسترده اخير ،انتقال آنها به نقاط 

جان آنها  نامعلوم و بی اطالع نگه داشتن خانواده های آنها را محکوم می کند و مسئوليت

به عهدۀ شخص علی خامنه ای ولی فقيه رژيم است از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر 

سازمان ملل متحد برای نجات جان آنها خواستار اقدامات عملی و فوری برای آزادی 

 .تمامی زندانيان سياسی است

 2009سبتامبر  21برابر با  1388شهريور  30

 :ال گرديدگزارش فوق به سازمانهای زير ارس

 دفتر دبيرکل سازمان ملل

 کميساريای عالی حقوق بشر

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

 سازمان عفو بين الملل

 سازمان ديدبان حقوق بشر 
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 نامۀ يکی از نجات يافتگان اردوگاه مرگ کهريزک

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران: انتشار

کهريزک خطاب به سازمانهای حقوق بشری  نامۀ يکی از نجات يافتگان اردوگاه مرگ

 جهان

در جايی جداگانه زندانيها را می . دانشجوها را در هواخوری می زدند تا حد مرگ.....

بردند لخت مادر زاد می کردند يک اتاقک آهنی بود به بعضی از جوانترها تجاوز می 

تشنه و زخمی  کردند باتون فرو می کردند و صدای جيغ و داد همۀ ما را که گرسنه و

يکی از سرکردگان جنايتکار نيروی (هر وقتی که احمدرضا رادان . بوديم ديوانه می کرد

می آمد روزهای پنجشنبه با هليکوپتر همه را لخت می کردند و خودش جلوی ) انتظامی

امروز ديگه همتون را می کشم و می : همه می ايستاد و ما را تهديد می کرد و می گفت

اون تپه سفيده عين شما هزارتا کرديم ،اينقدر می کشيمتون تا بقيه بدونن کنم زير خاک ،

 .و آدم شند

**** 

 

رياست محترم کميساريای عالی حقوق بشرسازمان ملل ، شورا ی حقوق بشر سازمان 

 ملل، عفو بين المل ؛

بنابه درج اتهام واهی از سوی  1387/ 8/ 28ساله  52اينجانب نوشاد حداوند احمدی 

ر حسينی در روزنامۀ عصر ايران به عنوان مضنون به قتل بصورت خود معرف به داديا

داديار حسنی بدون هيچ سند و  . دادياری فوق در حسن آباد فشافويه خودم را معرفی کردم

در صورتيکه من قاتل اصلی را که در درگيری در . مدرکی مرا به آگاهی شاپور فرستاد

نفر کارگر آن دام داری معرفی کردم که  20ا شهادت يک دامداری يک نفر را کشته بود ب

مقتول يک سارق مسلح بود که به . قتل در دامداری اتفاق افتاد .يکی از کارگران من بود 

اتفاق فردی ديگری برای سرقت دامداری واقع در چرم شهر حوزۀ حسن آباد بين قم و 

ری از سرقت با او درگير می ورامين آمده بودند که يکی از کارگران دامداری برای جلوگي
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 . شود

طبق شنيده . نفر کارگر حاضر اسلحۀ سارقين را ديده اند  20سارقين سالح داشتند که تمام 

بعد ظهر بود دامداری در نقطۀ خلوت بيابانی و  4.هايم از کارگران شليک هم کرده بودند 

آن . ند فرار کردند سارقان که با مقاومت کارگرها روبرو شد.حاشيۀ کوير واقع شده است 

نفر به داخل آمده  2نفر سارق را دستگير می کند که معلوم شد  5طرف تر آگاهی ورامين 

من که آخرتر رسيده بودم سارقی را که مضروب .نفر در بيرون مواظب بودند  5بودند و 

 او را به. شده بود ديدم او با تير تفنگ ساچمه ای گلوله خورده بود و در نقطه کمرش بود

بيمارستان مفتح ورامين بردم بعد که می خواستند او را به تهران اعزام کنند با آمبوالنس 

 .سوار شدم و کنار دست راننده نشستم

گروهی از افراد همان باند سارقين جلوی بيمارستان مفتح ورامين با راننده آمبوالنس و من 

ا چوب و چماق ودشنه به ما درگير شدند آنها اسلحه داشتند و ما را تهديد می کردند و ب

حمله کردند می خواستند سارق زخمی را از آمبوالنس بربايند که به علت حملۀ آنها و تنها 

ماه نه احظاريه ای و نه اخطاريه  18بودنم، من از ترس جانم فرار کردم و به خانه رفتم تا 

 . ای برای من نيامد

تانم ديده بود به من نشان داد که به ناگهان عکس مرا در روزنامه عصر ايران يکی از دوس

دادياری حسن اباد مراجعه کردم و آقای حسينی دستور بازداشت مرا صادر کرد و به 

دست بند و پا بند زده . روز در انفرادی بودم 41در آگاهی شاپور . آگاهی شاپور فرستاد

ه سر و بدنم می از انفرادی که بيرون می آوردند چشم بند هم می زدند با باتون ب. بودند 

. کوبيدن چک و لگد و مشت و با پوتين عادی بود و بدنم هميشه کبود بود و درد می کرد 

 .غذا هم ناچيز می دادند و الغر شده بودم

روز در  20ماه و  6مدت . بعد از آن مرا بدستور داديار حسينی به کهريزک فرستادند

نفر  40الی  30يک قفس به اتفاق کهريزک بدون مالقات و بهداشت ، حداقل آب وغذا در 

بار ما  3هفته ای .اتاق هم روبری آنها بود  4بودند و ) 4(تعداد قفسها چهارتا . .ديگه بودم

روز پنجشنبه ها . روز در هفته دوشنبه و سه شنبه گارديها می آمدند  2را کتک می زدند 

،کوميجانی و  احمد رضا رادان با هليگوپتر همراه با سرهنگ عامريان ،سرهنگ حقی

سروان زندی و خميس آبادی و سيد حسينی و موسوی و ماکان ما را با کابل و شالق و 
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 . لوله و مشت و لگد می کوبيدند

نفر مرده  120نفر به چشم خود بودم و ميدانم طی اين مدت الاقل  10در آنجا شاهد مرگ 

و يک چهارم نان .. هاند يک تکه سيب زمينی و يک تکه نان ميدادند سيب زمين به انداز

نفر  30. لواش بجای غذا ،آب هم يک قولپ در بطری نوشابه خانواده به هر نفر می دادند 

با لوله .آب لجن وشور و ترش و کثيف بود .از يک بطری خانواده نوشابه آب می خورديم

 . و کابل و باتون ما را می زدند

را کتک می زدند همان بالئی که بر  اين اوخرا که دانشجويان را و جوانان را آوردند آنها

پس ما را کمتر می زدند چون تعدادشان به زدن همۀ ما نمی .سر ما آوردند سر آنها آوردند 

 .رسيد

افسری که در آگاهی من را شکنجه می داد محمد شيرکوهی بود که انواع شکنجه ها را به 

ه سقف بعضی ها از مچ حتی بعضيها را آويزان می کردند ب.من و بقيه زندانيان می داد

شپش و  . ثانيه می شد بريم 30دست به ميله های بند و اتاق آويزان می کردند توالت فقط 

آگاهی شاپور شايد از کهريزک ).امان از ما گرفته بود ( ساس وجود ما را برداشته بود

بدتر بود به لحاظ شکنجه های مثل درخت سخنگو،شربت به درخت می مالند و مورچه 

کليۀ مدارک مربوط به مسلحانه بودن سارقين .وشتخوار را به جان آدم می اندازند های گ

را افسر پرونده من محمد شيرکوهی و اين داديار حسينی از پرونده برداشتند و گوبا از 

 .سارقين مسلح پول گرفتند

 بر اثر ضربات که شيرکوهی و ماموران کهريزک به من زده اند قفسۀ ام را با لوله شکسته

اند ،کمرم آسيب جدی دارد که بعدها شکايت کردم و توانستم آنها را به دادسرای مربوط به 

ولی هنوز به نتيجه نرسيده ام و لی پزشک قانونی . نيروهای انتظامی و قضات بکشانم

شکست قفسۀ سينه ام را و انحراف کمرم را بر اثر ضربه های متعدد لوله و باتون تاييد 

از . دستم آسيب ديده و دردناک هستند و زانوهايم هميشه درد می کند انگشتهای .کرده است

 . بس لگد خوردم و انگشتهای دست وپايم سر می شوند

در جايی جداگانه زندانيها را می بردند . دانشجوها را در هواخوری می زدند تا حد مرگ 

ی کردند لخت مادر زاد می کردند يک اتاقک آهنی بود به بضی از جوانترها تجاوز م

باتون فرو می کردند و صدای جيغ و داد اعصاب همۀ ما را که گرسنه و تشنه و زخمی 
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 .بوديم ديوانه می کرد

هر وقتی که احمد رضا رادان می آمد روزهای پنجشنبه با هليکوپتر همه را لخت می 

: کردند و خودش جلوی همه می ايستاد و ما را تهديد می کرد با لهجۀ اصفهانی می گفت

مروز ديگه همتون را می کشم و می کنم زير خاک ،اون تپه سفيده عين شما هزارتا کرديم ا

سرهنگ عامريان ، سرهنگ حقی،سرهنگ . ،اينقدر می کشيمتون تا بقيه بدونن و آدم شند

کوميجانی و افراد ديگر مثل خميس ابادی،سيد موسوی و سروان زندی و سيد حسينی و 

. عينک دودی داشتند و نقاب هم می زدند تا شناخته نشوندگارديها ی که ما را می زدند 

 .سربازها زياد به ما کاری نداشتند

عامل تمامی بد بختيها و شکنجه ها و ظلمهايی که به من شد داديار حسينی بود که مرا 

بيهوده به کهريزک و شاهپور فرستاد و افسر پرونده هم محمد شيرکوهی بود که من را 

وءسابقه به بدترين جاها فرستادند من يک دامدار هستم و برای توليد بدون دليل ،بدون س

کارگر دارم و توليد اشتغال در اين شرايط بد آن هم در کوير  20ملی کار می کنم و 

ولی حاال بدترين بالها و شکنجه ها را بر سرم من آورده اند و دادمداريم . ورامين کردم 

. ده و بر سر زن وبچه ام جزء فقر فالکت نيامده بيشتر از يک سال است که بی صاحب افتا

آن شکنجه هايی که بر سر من آورده اند که منجر به دردها و بيماريها ی روحی و جسمی 

وقتی مرا به دکتر بردند . من شد و اعتماد به نفس و احساس امنيتم را از بين برده است

با خودت حرف نزن به من دکتر روانشناس گفت دچار نوعی افسردگی و پارانوئيد شديد 

دارهای آروم بخش دادند در اين رجائی شهر ولی در کهريزک نه دکتری بود ،نه دوايی،نه 

 200باتون می خورديم و اگر پول داشتيم مثال  20برای يک قرص بايستی . آمپولی هيچ 

هزارتومان بايد به افسرانی که آنجا بودند يا درجه داران می داديم تا يک عدد قرص 

االن گيج شدم با خودم صحبت می کنم و اصال حواسم نيست که بلند بلند حرف . گيريم ب

 . می زنم و از هر اتفاقی و سر وصدايی می هراسم

من از داديار حسينی و محمد شيرکوهی شکايت کردم که در دادسرای نظامی پرونده 

شديم که در مرحلۀ بازپرسی و تحقيقات يک بار با شيرکوهی روبرو . مفتوح است 

بازپرس نظامی افراد از او پرسيد به چه حقی کسی که سابقه نداشته به چه علت بدون 

روز نگه داشتی ولی  41مدرک و سند تحت نظر و شکنجه قرار دادی و او را در شاهپور 
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فعال اون پرونده هنوز باز است و شيرکوهی هنوز در آگاهی شاپور ديگران را شکنجه می 

 . دهد

ماه است زندگيم مختل شده است و  9در بازداشت بسر بردم حدود  1387/ 27/8از تاريخ 

و تنها .نفر شاهدين حضور دارند  20با اينکه سارقين و قاتل اصلی مشخص شده است و 

گناه من رساندم مجروح به بيمارستان بوده اند بدون سابقه و دليلی از خانواده و کار زندگی 

اگر هر خللی که به خانواده ام . بدون سرپرست ماندند طبيعی ام دور شدم و خانواده ام 

وارد شود و بچه هايم و زن من دچار انحراف و گرفتاری شوند بجزء نظام جمهوری 

اسالمی چه کسی مسئول فروپاشی و از بين رفتن امنيت خانواده من و هزاران نفر مثل من 

ی مراحل حقوق و قانونی در می باشد ؟ که بی دليل و قانونی و بدون سوء سابقه و بدون ط

زندانها و بازداشتگاهها زير شکنجه ها نابود می شويم و صدايمان هم به جايی نمی رسد و 

 .خانواده های ما در نگرانی تنهائی و جدائی پر پر می زنند

وقتی کهريزک بوديم حتی آدرس آنجا را هم نمی دادند که کسی بتواند به مالقات ما بياييد يا 

تقريبا آنجا فقط در يک لباس سبز روشن که مخصوص زندان  . اس بياوردبرای ما لب

کهريزک است و بسيار وحشتناک بود بسر برديم و آن لباس تازه پاره می شد لباس تازه 

براستی وقتی پدر خانواده در کنار همسر فرزندانش نباشد آن هم در اين جامعه . نمی دادند

هايمان می آييد؟ چه کسی به آنها خرجی ميدهد ؟  عقب مانده و خراب چه بر سر زن و بچه

 چه کسی دست نوازش بر سر آنها می کشد؟ چه کسی بايد به داد آنها برسد؟

. لطفا به داد من و هزاران مثل من برسانيد !کميساريای حقوق بشر ،جهان، ای دنيا بدانيد 

ون جوانان و از موقعی که کهريزک را بسته اند که آن هم بازرسان آمدند و ثمرۀ خ

حالت ديوانه و روانی . دانشجويان شهيد بود که آنجا بسته شد و ما از آنجا نجات پيدا کرديم 

چون هيچ . تقاضای آزادی بدون قيد و شرط دارم . داريم هميشه خواب می بينم و می پرم

نفر قاتل 20هيچ مدرک و سند و شاهدی بر عليه من نيست و . جرم و گناهی مرتکب نشدم 

ولی کسی به داد من . ی که اسلحه داشته و شليک کرده است به پليس نشان داده است اصل

 .نمی رسد

 اول خدا و بعد شما به فرياد ما برسيد
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 2009سبتامبر  10برابر با  1388شهريور  19

 :گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد

 دفتر دبيرکل سازمان ملل

 کميساريای عالی حقوق بشر

 قوق بشر اتحاديه اروپاکمسيون ح

 سازمان عفو بين الملل

 سازمان ديدبان حقوق بشر 

 

 

 نامۀ يکی از نجات يافتگان اردوگاه مرگ کهريزک

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران: انتشار

نامۀ يکی از نجات يافتگان اردوگاه مرگ کهريزک خطاب به سازمانهای حقوق بشری 

 جهان

در جايی جداگانه زندانيها را می . وری می زدند تا حد مرگدانشجوها را در هواخ.....

بردند لخت مادر زاد می کردند يک اتاقک آهنی بود به بعضی از جوانترها تجاوز می 

کردند باتون فرو می کردند و صدای جيغ و داد همۀ ما را که گرسنه و تشنه و زخمی 

ز سرکردگان جنايتکار نيروی يکی ا(هر وقتی که احمدرضا رادان . بوديم ديوانه می کرد

می آمد روزهای پنجشنبه با هليکوپتر همه را لخت می کردند و خودش جلوی ) انتظامی

امروز ديگه همتون را می کشم و می : همه می ايستاد و ما را تهديد می کرد و می گفت

نن کنم زير خاک ،اون تپه سفيده عين شما هزارتا کرديم ،اينقدر می کشيمتون تا بقيه بدو

 .و آدم شند

**** 

 

رياست محترم کميساريای عالی حقوق بشرسازمان ملل ، شورا ی حقوق بشر سازمان 

 ملل، عفو بين المل ؛
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بنابه درج اتهام واهی از سوی  1387/ 8/ 28ساله  52اينجانب نوشاد حداوند احمدی 

به  داديار حسينی در روزنامۀ عصر ايران به عنوان مضنون به قتل بصورت خود معرف

داديار حسنی بدون هيچ سند و  . دادياری فوق در حسن آباد فشافويه خودم را معرفی کردم

در صورتيکه من قاتل اصلی را که در درگيری در . مدرکی مرا به آگاهی شاپور فرستاد

نفر کارگر آن دام داری معرفی کردم که  20يک دامداری يک نفر را کشته بود با شهادت 

مقتول يک سارق مسلح بود که به . قتل در دامداری اتفاق افتاد .بود يکی از کارگران من 

اتفاق فردی ديگری برای سرقت دامداری واقع در چرم شهر حوزۀ حسن آباد بين قم و 

ورامين آمده بودند که يکی از کارگران دامداری برای جلوگيری از سرقت با او درگير می 

 . شود

طبق شنيده . کارگر حاضر اسلحۀ سارقين را ديده اند  نفر 20سارقين سالح داشتند که تمام 

بعد ظهر بود دامداری در نقطۀ خلوت بيابانی و  4.هايم از کارگران شليک هم کرده بودند 

آن . سارقان که با مقاومت کارگرها روبرو شدند فرار کردند .حاشيۀ کوير واقع شده است 

نفر به داخل آمده  2د که معلوم شد نفر سارق را دستگير می کن 5طرف تر آگاهی ورامين 

من که آخرتر رسيده بودم سارقی را که مضروب .نفر در بيرون مواظب بودند  5بودند و 

او را به . شده بود ديدم او با تير تفنگ ساچمه ای گلوله خورده بود و در نقطه کمرش بود

م کنند با آمبوالنس بيمارستان مفتح ورامين بردم بعد که می خواستند او را به تهران اعزا

 .سوار شدم و کنار دست راننده نشستم

گروهی از افراد همان باند سارقين جلوی بيمارستان مفتح ورامين با راننده آمبوالنس و من 

درگير شدند آنها اسلحه داشتند و ما را تهديد می کردند و با چوب و چماق ودشنه به ما 

بوالنس بربايند که به علت حملۀ آنها و تنها حمله کردند می خواستند سارق زخمی را از آم

ماه نه احظاريه ای و نه اخطاريه  18بودنم، من از ترس جانم فرار کردم و به خانه رفتم تا 

 . ای برای من نيامد

ناگهان عکس مرا در روزنامه عصر ايران يکی از دوستانم ديده بود به من نشان داد که به 

آقای حسينی دستور بازداشت مرا صادر کرد و به  دادياری حسن اباد مراجعه کردم و

دست بند و پا بند زده . روز در انفرادی بودم 41در آگاهی شاپور . آگاهی شاپور فرستاد

از انفرادی که بيرون می آوردند چشم بند هم می زدند با باتون به سر و بدنم می . بودند 
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. ميشه کبود بود و درد می کرد کوبيدن چک و لگد و مشت و با پوتين عادی بود و بدنم ه

 .غذا هم ناچيز می دادند و الغر شده بودم

روز در  20ماه و  6مدت . بعد از آن مرا بدستور داديار حسينی به کهريزک فرستادند

نفر  40الی  30کهريزک بدون مالقات و بهداشت ، حداقل آب وغذا در يک قفس به اتفاق 

بار ما  3هفته ای .اتاق هم روبری آنها بود  4بودند و ) 4(تعداد قفسها چهارتا . .ديگه بودم

روز پنجشنبه ها . روز در هفته دوشنبه و سه شنبه گارديها می آمدند  2را کتک می زدند 

احمد رضا رادان با هليگوپتر همراه با سرهنگ عامريان ،سرهنگ حقی ،کوميجانی و 

ما را با کابل و شالق و سروان زندی و خميس آبادی و سيد حسينی و موسوی و ماکان 

 . لوله و مشت و لگد می کوبيدند

نفر مرده  120نفر به چشم خود بودم و ميدانم طی اين مدت الاقل  10در آنجا شاهد مرگ 

و يک چهارم نان .. اند يک تکه سيب زمينی و يک تکه نان ميدادند سيب زمين به اندازه

نفر  30. نواده به هر نفر می دادند لواش بجای غذا ،آب هم يک قولپ در بطری نوشابه خا

با لوله .آب لجن وشور و ترش و کثيف بود .از يک بطری خانواده نوشابه آب می خورديم

 . و کابل و باتون ما را می زدند

اين اوخرا که دانشجويان را و جوانان را آوردند آنها را کتک می زدند همان بالئی که بر 

ما را کمتر می زدند چون تعدادشان به زدن همۀ ما نمی پس .سر ما آوردند سر آنها آوردند 

 .رسيد

افسری که در آگاهی من را شکنجه می داد محمد شيرکوهی بود که انواع شکنجه ها را به 

حتی بعضيها را آويزان می کردند به سقف بعضی ها از مچ .من و بقيه زندانيان می داد

شپش و  . ثانيه می شد بريم 30الت فقط دست به ميله های بند و اتاق آويزان می کردند تو

آگاهی شاپور شايد از کهريزک ).امان از ما گرفته بود ( ساس وجود ما را برداشته بود

بدتر بود به لحاظ شکنجه های مثل درخت سخنگو،شربت به درخت می مالند و مورچه 

ن سارقين کليۀ مدارک مربوط به مسلحانه بود.های گوشتخوار را به جان آدم می اندازند 

را افسر پرونده من محمد شيرکوهی و اين داديار حسينی از پرونده برداشتند و گوبا از 

 .سارقين مسلح پول گرفتند

بر اثر ضربات که شيرکوهی و ماموران کهريزک به من زده اند قفسۀ ام را با لوله شکسته 
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دادسرای مربوط به  اند ،کمرم آسيب جدی دارد که بعدها شکايت کردم و توانستم آنها را به

ولی هنوز به نتيجه نرسيده ام و لی پزشک قانونی . نيروهای انتظامی و قضات بکشانم

شکست قفسۀ سينه ام را و انحراف کمرم را بر اثر ضربه های متعدد لوله و باتون تاييد 

از . انگشتهای دستم آسيب ديده و دردناک هستند و زانوهايم هميشه درد می کند .کرده است

 . لگد خوردم و انگشتهای دست وپايم سر می شوند بس

در جايی جداگانه زندانيها را می بردند . دانشجوها را در هواخوری می زدند تا حد مرگ 

لخت مادر زاد می کردند يک اتاقک آهنی بود به بضی از جوانترها تجاوز می کردند 

سنه و تشنه و زخمی باتون فرو می کردند و صدای جيغ و داد اعصاب همۀ ما را که گر

 .بوديم ديوانه می کرد

هر وقتی که احمد رضا رادان می آمد روزهای پنجشنبه با هليکوپتر همه را لخت می 

: کردند و خودش جلوی همه می ايستاد و ما را تهديد می کرد با لهجۀ اصفهانی می گفت

هزارتا کرديم  امروز ديگه همتون را می کشم و می کنم زير خاک ،اون تپه سفيده عين شما

سرهنگ عامريان ، سرهنگ حقی،سرهنگ . ،اينقدر می کشيمتون تا بقيه بدونن و آدم شند

کوميجانی و افراد ديگر مثل خميس ابادی،سيد موسوی و سروان زندی و سيد حسينی و 

. گارديها ی که ما را می زدند عينک دودی داشتند و نقاب هم می زدند تا شناخته نشوند

 .به ما کاری نداشتندسربازها زياد 

عامل تمامی بد بختيها و شکنجه ها و ظلمهايی که به من شد داديار حسينی بود که مرا 

بيهوده به کهريزک و شاهپور فرستاد و افسر پرونده هم محمد شيرکوهی بود که من را 

بدون دليل ،بدون سوءسابقه به بدترين جاها فرستادند من يک دامدار هستم و برای توليد 

کارگر دارم و توليد اشتغال در اين شرايط بد آن هم در کوير  20ی کار می کنم و مل

ولی حاال بدترين بالها و شکنجه ها را بر سرم من آورده اند و دادمداريم . ورامين کردم 

. بيشتر از يک سال است که بی صاحب افتاده و بر سر زن وبچه ام جزء فقر فالکت نيامده 

سر من آورده اند که منجر به دردها و بيماريها ی روحی و جسمی آن شکنجه هايی که بر 

وقتی مرا به دکتر بردند . من شد و اعتماد به نفس و احساس امنيتم را از بين برده است

دکتر روانشناس گفت دچار نوعی افسردگی و پارانوئيد شديد با خودت حرف نزن به من 

در کهريزک نه دکتری بود ،نه دوايی،نه دارهای آروم بخش دادند در اين رجائی شهر ولی 
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 200باتون می خورديم و اگر پول داشتيم مثال  20برای يک قرص بايستی . آمپولی هيچ 

هزارتومان بايد به افسرانی که آنجا بودند يا درجه داران می داديم تا يک عدد قرص 

د بلند حرف االن گيج شدم با خودم صحبت می کنم و اصال حواسم نيست که بلن. بگيريم 

 . می زنم و از هر اتفاقی و سر وصدايی می هراسم

من از داديار حسينی و محمد شيرکوهی شکايت کردم که در دادسرای نظامی پرونده 

در مرحلۀ بازپرسی و تحقيقات يک بار با شيرکوهی روبرو شديم که . مفتوح است 

شته به چه علت بدون بازپرس نظامی افراد از او پرسيد به چه حقی کسی که سابقه ندا

روز نگه داشتی ولی  41مدرک و سند تحت نظر و شکنجه قرار دادی و او را در شاهپور 

فعال اون پرونده هنوز باز است و شيرکوهی هنوز در آگاهی شاپور ديگران را شکنجه می 

 . دهد

ماه است زندگيم مختل شده است و  9در بازداشت بسر بردم حدود  1387/ 27/8از تاريخ 

و تنها .نفر شاهدين حضور دارند  20با اينکه سارقين و قاتل اصلی مشخص شده است و 

گناه من رساندم مجروح به بيمارستان بوده اند بدون سابقه و دليلی از خانواده و کار زندگی 

اگر هر خللی که به خانواده ام . طبيعی ام دور شدم و خانواده ام بدون سرپرست ماندند 

هايم و زن من دچار انحراف و گرفتاری شوند بجزء نظام جمهوری وارد شود و بچه 

اسالمی چه کسی مسئول فروپاشی و از بين رفتن امنيت خانواده من و هزاران نفر مثل من 

می باشد ؟ که بی دليل و قانونی و بدون سوء سابقه و بدون طی مراحل حقوق و قانونی در 

د می شويم و صدايمان هم به جايی نمی رسد و زندانها و بازداشتگاهها زير شکنجه ها نابو

 .خانواده های ما در نگرانی تنهائی و جدائی پر پر می زنند

وقتی کهريزک بوديم حتی آدرس آنجا را هم نمی دادند که کسی بتواند به مالقات ما بياييد يا 

تقريبا آنجا فقط در يک لباس سبز روشن که مخصوص زندان  . برای ما لباس بياورد

ريزک است و بسيار وحشتناک بود بسر برديم و آن لباس تازه پاره می شد لباس تازه که

براستی وقتی پدر خانواده در کنار همسر فرزندانش نباشد آن هم در اين جامعه . نمی دادند

عقب مانده و خراب چه بر سر زن و بچه هايمان می آييد؟ چه کسی به آنها خرجی ميدهد ؟ 

 سر آنها می کشد؟ چه کسی بايد به داد آنها برسد؟چه کسی دست نوازش بر 

. لطفا به داد من و هزاران مثل من برسانيد !کميساريای حقوق بشر ،جهان، ای دنيا بدانيد 
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از موقعی که کهريزک را بسته اند که آن هم بازرسان آمدند و ثمرۀ خون جوانان و 

حالت ديوانه و روانی . پيدا کرديم دانشجويان شهيد بود که آنجا بسته شد و ما از آنجا نجات 

چون هيچ . تقاضای آزادی بدون قيد و شرط دارم . داريم هميشه خواب می بينم و می پرم

نفر قاتل 20هيچ مدرک و سند و شاهدی بر عليه من نيست و . جرم و گناهی مرتکب نشدم 

به داد من ولی کسی . اصلی که اسلحه داشته و شليک کرده است به پليس نشان داده است 

 .نمی رسد

 اول خدا و بعد شما به فرياد ما برسيد

 

 2009سبتامبر  10برابر با  1388شهريور  19

 :گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد

 دفتر دبيرکل سازمان ملل

 کميساريای عالی حقوق بشر

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

 سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر

 

 

 

 ممانعت از ثبت نام يک دانشجوی کرد

حراست دانشگاه تبريز از ثبت نام يک دانشجوی دختر به دليل : خبرگزاری هرانا 

 .اعتقادات سياسی جلوگيری کرد

زهرا فرجی، دانشجوی رشته جغرافيا، اهل بوکان، پيش از ثبت نام در ترم جديد تحصيلی 

فت می کند که از نامبرده خواسته شده به نامه ای از حراست دانشگاه مورد اشاره دريا

 .جای مراجعه به قسمت آموزش به حراست دانشگاه مراجعه کند
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پس از مراجعه خانم فرجی به حراست، مسئوالن مربوطه به وی می گويند به دليل 

هواداری خانواده ايشان از احزاب سياسی مخالف نظام و همچنين عضويت برادر وی در 

 .ورد اشاره، امکان ثبت نام در دانشگاه را نخواهد داشتيکی از از حزبهای م

الزم به ذکر در دولتهای نهم و دهم روند محروميت دانشجويان از تحصيل به دليل 

 مذهبی رشد چشمگيری داشته است -باورهای سياسی 

 

 

 ضرب و شتم خبرنگار و فيلمبردار توسط ماموران در مشهد 

به دليل اصابت باتوم شوك الكتريكي : گفت 90نامه گزارشگر بر: سايت نوانديش در تهران

  .شب گذشته سه ساعت در بيمارستان بستري شدم

اش با ماموران نيروي انتظامي در  مهدي سليماني در خصوص درگيري شب گذشته

پس از حضور هواداران تيم ابومسلم در تونل : ورزشگاه ثامن مشهد، خاطرنشان آرد

يرون از سالن آنفرانس مطبوعاتي ماموران يگان ويژه ها ب ورزشگاه و سر و صداي آن

ها وارد تونل شدند آه يكي از ماموران ما را هم به  نيروي انتظامي براي خارج آردن آن

  .همراه هواداران باشگاه به بيرون هدايت آرد

زماني آه آارت خود و لوگوي برنامه نود را به اين مامور نشان دادم او : وي افزود

ن گفت شما خبرنگاران همه مانند هم هستيد و بايد شما را زنداني آنم و در خطاب به م

حالي آه اين اولين حضور ما در ورزشگاه ثامن در فصل جاري ليگ برتر بود، اين 

ايد قصد  هاي گذشته هم در ورزشگاه مشكل درست آرده مامور با بيان اينكه شما در هفته

د حضور در سالن آنفرانس مطبوعاتي را داشتيم بيرون آردن ما را داشت آه ما هم آه قص

  .در مقابل اين مامور مقاومت آرديم

پس از مقاومت ما اين مامور با باتوم شوك من و تصويربردارم را مضروب : وي ادامه داد

آرد و همچنين از اين باتوم بر روي بدن گزارشگر برنامه دوربين خبرساز آه براي 

  .آردوساطت آمده بود نيز استفاده 

شب گذشته به مدت سه ساعت در : سليماني با اشاره به بستري شدنش در بيمارستان گفت

اورژانس بيمارستان فارابي مشهد به دليل اصابت با باتوم شوك الكترونيكي و شوك ناشي 
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از آن آه باعث باال رفتن ضربان قلب و فشار خونم شده بود بستري شدم اما هم اآنون در 

  .مسالمتي آامل هست

 

 

  (بند متادون(نامه دانشجوی دربند از قرنطينه زندان اوين 

، 1387شبنم مددزاده، نايب دبير شورای تهران دفتر تحکيم وحدت در روز يکم اسفند ماه 

روز در سلول  90وی پس از گذراندن قريب به . توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد

علی رغم صدور قرار وثيقه دستگاه . شد زندان اوين منتقل 209انفرادی به بند عمومی 

وی طی روزهای اخير همراه با تعداد ديگری از . امنيتی با آزادی وی مخالفت نموده است

نامه . زندانيان ديگر به قرنطينه نسوان زندان اوين موسوم به بند متادون انتقال يافته است

يافته و از سوی کميته زير توسط اين دانشجوی زندانی از قرنطينه زندان اوين نگارش 

 .گزارشگران حقوق بشر منتشر می شود

 به نام آزادی، آگاهی و عدالت

 اوين، مدرسه عشق

روزهای آخر زمستان بود که تربيت معلم را به ناچار رها کرده و به اوين آمدم، من که 

نون بايد در ميان هم دانشگاهی و هم کالسی هايم ترم ششم از تحصيلم را ادامه می دادم، اک

درست از اولين روز ماه اسفند، پا در  .زندان اوين پذيرای زندگی و تحصيلم شد 209بند 

مدرسه ای که هرکدام از . يک مدرسه نهادم، جايی که با تمامی مدارس دنيا تفاوت داشت

سلول ها، کالس درسش بود و تا مدت ها هر کالس تنها يک دانش آموز داشت و بعد از 

ی نه هم سن که هم دل از هر گروهی، روزنامه نگار، خبرنگار، ماهها، هم کالسی هاي

سينه های . به کالست می آيند ..و از هر مسلکی؛ مسلمان، بهايی، مسيحی و .. دانشجو و 

ديوارها، تخته های سياه و به جای يک معلم، هزاران معلم عاشق درس هايشان را روی 

" ، " ی، داوری، داوری در کار بودای کاش داور" ديوارهای سلول نوشته و رفته اند،

آيا فريادرسی " ، "فاصبرو ان اهللا مع الصابرين" ، "اندکی صبر، سحر نزديک است

و تو بايد خود درس هايت را "... اگر تنهاترين تنها شوم بازم خدا هست" ،"هست؟
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و بياموزی، درس هايی که تا به حال پشت هيچ نيمکتی و از زبان هيچ معلمی نشنيده بودی 

 .روی هيچ تخته سياهی نوشته نشده بود

با واحدهای " مدرسه عشق "آری من ترم ششم از دانشگاه را در يک مکان ديگر، در 

قدم در مدرسه ای گذاشتم که هر روزش در سلول های انفرادی به . درسی جديد آغاز کردم

 .روز را اينگونه گذراندم 71روز می گذشت و من  10اندازه 

تمام ناخواسته های است که بايد  .. تمر، بی خبری از وضعيت خانواده وبازجويی های مس

 !تحمل کنی

چو عاشق ميشدم گفتم گرفتم گوهر مقصود ندانستم که اين دريا چه موج خون فشان  "

 "دارد

ولی آنچه که من در اولين درسم در کالس کوچکم آموختم اين بود که داشتن تحصيالت 

موج " هيچ کدام نميتواند در برابر  .. سنده ای خوب بودن وعاليه، مطالعات زياد يا نوي

بشود و عبور از اين " ناخدايت" ياريت کند، آنچه که بايد داشته باشی تا " های خون افشان

راستی می بايست عاشق باشی، عشق به زندگی، به . را ميسر کند دلدادگی است" دريا"

 .. يک لحظه نفس کشيدن در هوای آزاد و

 "تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شيوه رندان بالکش باشد نازپرده

و آخر ترم،التهاب شب های امتحان را در برگ بازجويی و در برابر چشم مراقبانی که 

شبهه تقلبت را دارند تجربه می کنی و پاسخ تکراری و صادقانه را در برگ هايی با نشان 

يادداشت عدالتخواهی ! ل به استادپس ميدهی و به جای نامه شرح حا" النجاه فی الصدق" 

اوين به  209به قاضی می نويسی و بدين ترتيب سراسر ترم گذشته دانشگاه را من در 

پايان رساندم درحالی که دوست داشتم امتحاناتم را همراه با دوستانم پشت نيمکت های 

شم و را همراه دوستان و هم دانشگاهی هايم با 88هميشگی بدهم و آخرين روزهای بهار 

بهاری که من هيچ گاه در اينجا نه آمدنش را  .با آنها به پيشواز روزهای داغ تابستان بروم

در اين سوی شهر،هيچ گاه بهار نمی شود چرا که . حس کردم و نه رخت بربستنش را

دريغا، افسوس اين رويارويی شد که آن . نمی گذرد" بهار از سيم های خاردار" هرگز

. می ديدم، رويايی که هيچ گاه رخت صادقانه به خود نپوشيد روزها همواره در خواب

 ..برايم قابل تحمل می شد ولی" اميد به آزادی" روزهای داغ تابستان با نسيم خنک 
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اکنون بارانهای پاييزی که هر شب بويش از پنجره سلولم، روحم را بی وثيقه آزاد می کند 

هر قطره اش به توری پنجره سلولم بارانی که صدای خوردن . با شما همراهم می سازد

" که خارج از اين تنگی و وحشت  "ترانه ی زندگی. " ترانه ای را برايم تکرار می کند

 ."زندگی مثل هميشه جاريست

آری بارانهای پاييزی شروع به باريدن کرده اند و زمين با گام های بلند به استقبال پاييز و 

می شود و من اکنون بی انتخاب واحد ،بدون مهرماه آغاز . روز اول ماه مهر می رود

که هيچ نسبتی " بند متادون:" حذف و اضافه و حتی بدون ثبت نام وارد دانشگاه ديگر شدم

اما دل، ناشکيب قدم زدن . با من و رشته ام ندارد و يا کوچکترين شباهتی به دانشگاه زيبايم

. ال دانشکده رياضی استبر سنگ فرش کهن دانشگاه و آرام گرفتن در سايه بيد کهنس

 .جايی که بعد از چند قدم به ديوار نرسی و نفسی عميق خنکی را به ريه هايت نريزد

 شبنم مددزاده

  1388مهرماه/بند متادون

 

 

 

 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان 45ممنوعيت از تحصيل 

شگاه دانشجوی دان 45در ادامه موج گسترده فشار بر دانشجويان؛ ممنوعيت از تحصيل 

  صنعتی اصفهان

دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به کميته انضباطی وزارت علوم  16طی هفته گذشته 

  .فراخوانده شدند

به گزارش خبرنامه اميرکبير اين دانشجويان با حضور در اين کميته، مستنداتی را در دفاع 

وزارت علوم  تاکنون در اين رابطه حکمی از سوی کميته انضباطی. از خود ارائه نمودند

  .صادر نشده و صدور حکم به هفته بعد موکول شده است

دانشجو ممانعت به عمل آمده و آنان هم اکنون به دانشگاه  16گفتنی است از ثبت نام اين 

  .ممنوع الورود شده اند
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ترم تعليق شده اند  2يا  1دانشجوی ديگر اين دانشگاه مشمول احکام  29هم چنين همزمان 

با اين حساب شمار دانشجويان معلق از تحصيل . الورود به دانشگاه هستندو همگی ممنوع 

می رسد که در طول دوران اين دانشگاه بی سابقه  45دانشگاه صنعتی اصفهان به عدد 

  .بوده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير همزمان با بازگشائی دانشگاه، و نيز پس از شهادت محمد 

ی دانشگاه حاکم است و هرگونه اقدام اعتراضی و يا جواد پرنداخ، جو امنيت بر فضا

  .انتشار نشريه ای با شديدترين واکنش ها روبرو می شود

هم چنين با توجه به اخبار رسيده از دانشجويانی که مورد بازجويی قرار گرفته اند احتمال 

  .بازداشت يا فراخوانی برخی از کارمندان دانشگاه به اداره اطالعات وجود دارد

ج احضارهای گسترده دانشجويان در سراسر کشور ادامه دارد و طی ان تاکنون صدها مو

دانشجو به کميته های انضباطی و يا نهادهای امنيتی و قضائی احضار شده و مورد 

  .بازجوئی قرار گرفته اند

 

 

 88شهريور  -روز شمار نقض حقوق شهروندان بهايي 

فعاالن حقوق بشر در ايران، دربردارنده گزارش ذيل به کوشش کميته بهاييان مجموعه 

مجموعه وقايع و موارد نقض گسترده حقوق شهروندان بهايی مربوط به شهريورماه سال 

 جاری در ايران است

گزارش ذيل به کوشش کميته بهاييان مجموعه فعاالن حقوق بشر در : خبرگزاری هرانا 

قوق شهروندان بهايی مربوط به ايران، دربردارنده مجموعه وقايع و موارد نقض گسترده ح

 .شهريورماه سال جاری در ايران است

در اين تاريخ ، افرادي ناشناس محصوالت آشاورزي پيرمردي بهايي به نام : شهريور  1

ميرزا آقافنائيان ساآن روستاي درجزين سمنان را سوزاندند آه با اين عمل خود دسترنج 

 . ماهها زحمت و آار وي را ازبين بردند



  ادامه سرکوب در کودتا164

نامه تهديد آميزي به منزل يكي از شهروندان بهايي ويالشهر اصفهان به نام سعيد روحي  -

انداخته مي شود آه طبق آن از وي خواسته مي شود آه به اسالم بگرود و روزه بگيرد در 

 . غير اينصورت خون و ناموس و خانواده وي مانند يك حيوان وحشي ، مباح است

 

ان بهايي ساآن سمنان آه دوران محكوميت دو ساله خود را پويا تبيانيان جو: شهريور  5

 . در زندان شهر مذآور مي گذراند در اين تاريخ براي يك هفته به مرخصي آمد

به حكم دادگاه انقالب شهرستان همدان خانم نسرين رحيمي آه پيش از اين به اتهام تبليغ  -

 . ي زندان شدبهائيت به يك سال زندان محكوم شده بود در اين روز راه

 

مرداد  28ذبيح اهللا رئوفي شهروند بهايي ساآن شهرستان سنندج آه در تاريخ : شهريور  6

به دادگاه انقالب احضار وبازداشت شده بود به يك سال زندان در شهرستان ميناب محكوم 

 . شد

 

 دادگاه يك زوج بهايي ساآن اهواز به نامهاي فيض اهللا قنواتيان و همسرش: شهريور  8

قابل ذآر است يك سال . نوشين روحاني ، به جرم تبليغ آئين خود در اين روز تشكيل شد

پيش نيروهاي امنيتي به اتهام تبليغ بهائيت و تبليغ عليه نظام به منزل ايشان يورش برده و 

 . پس از تفتيش ، تعدادي از آتب و لوازم شخصي اين خانواده را ضبط آرده اند

آن سمنان ، جواز آار سوسن تبيانيان شهروند بهايي سمنان لغو شد طبق دستور اداره اما -

نامبرده پيش از اين از طرف دادگاه انقالب سمنان به يك سال و نيم زندان محكوم شده .( 

 ( بود

 

خرداد ماه  19حكم علي احساني شهروند بهايي ساآن سمنان آه در تاريخ : شهريور  10

م و اقدام عليه امنيت آشور محاآمه شده بود به وي ابالغ سال جاري به اتهام تبليغ عليه نظا

ميليون ريال جزاي نقدي و متعاقب 50سال زندان و پرداخت  2شد آه طبق آن نامبرده به 

 .آن پس از گذراندن دوران محكوميت به دو سال تبعيد نيز محكوم شده است
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ه خود را در زندان سال 3صهبا رضواني زنداني بهايي اهل سمنان آه دوران محكوميت  -

 . روز به مرخصي آمد 10اوين مي گذراند به مدت 

 

 . روز ديگر تمديد شد 13مرخصي پويا تبيانيان : شهريور  12

 

ماهه محكوميت  6پيمان روحي شهروند بهايي زندان يزد پس از اتمام دوره : شهريور  13

 .از زندان آزاد شد

 

ني بهايي آه در دي ماه سال گذشته توسط شهرام چينيان مياندواب ، زندا: شهريور  14

پليس شهر ري پس از شكايت شخصي چند فرد بازداشت و با تفهيم اتهامات امنيتي به اداره 

اطالعات منتقل شده بود در اين روز در دادگاه انقالب شهر ري محاآمه شد، اتهامات وي 

و توهين به مقدسات  اقدام عليه نظام ، عضويت در گروههاي غير قانوني ، ادعاي مهدويت

 . اسالمي مي باشد آه همه توسط وي در دادگاه رد شد

خانم شهرزاد مهجور شهروند بهايي ساآن آاشان به اداره اطالعات شهر مذآور احضار  -

 .و پس از بازجويي آزاد شد

ساسان تقوا زنداني بهايي شيراز پس از اتمام يك ماه مرخصي استعالجي جهت جراحي  -

ساله خود به زندان بازگشت الزم به  4اريخ براي گذراندن باقي مانده محكوميت پا در اين ت

ذآر است اين يك ماه توقف حكم براي وي محسوب شده و در دوران محكوميتش تاثيري 

 .ندارد

روز  5به خانم روحيه يزداني ، شهروند بهايي زندان ياسوج به دليل آمر درد شديد  -

 .مرخصي استعالجي داده شد

 

اداره اماآن شهرستان قائمشهر محل آسب يكي از زندانيان بهايي اين شهر : شهريور  15

به نام سهراب لقايي را بدون آوردن دليل پلمپ آرد، در ضمن مغازه عينك فروشي همسر 

تير ماه  17قابل ذآر است آقاي لقائي از  .نامبرده را نيز تا اطالع ثانوي تعطيل آردند

 .ه اطالعات بازداشت شده استجاري توسط ماموران ادار
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آقاي فريدون فالح شهروند بهايي ساآن آاشان جهت پاره اي توضيحات به اداره  -

 . اطالعات احضار و پس از بازجويي آزاد شد

شهريور توسط  19تا  15قبرستان بهاييان ويالشهر و نجف آباد در طي روزهاي  -

تخريب و  74فعه از سال اشخاصي ناشناس با لودر و بولدوزر براي هجدهمين د

 . خاآبرداري شد

 

ساله بهايي ساآن ساري 20دادگاه خانم وصال يوسفي و فرزندش پيام، جوان : شهريور  17

آه بيش از يك ماه است در زندان مي باشند در اين روز تشكيل و حكم برائت نامبردگان 

 .صادر شد

روز مرخصي داده  5ز به مدت به خانمها رها ثابت و هاله روحي دو زنداني بهايي شيرا -

 ( سپس مرخصي اين دو فرد تا آخر ماه رمضان تمديد شد. ( شد 

تير ماه به اتهام تبليغ  30آقاي بهنام متعارفي شهروند بهايي اهل سمنان آه در تاريخ  -

بهائيت و تبليغ عليه نظام محاآمه شده بود طبق حكم دادگاه به يك سال ونيم زندان محكوم 

 . شد

طي روزهاي گذشته دادگاه انقالب شهرستان ساري احكام ذيل را براي : ريور شه 18

  : شهروندان بهايي مازندران آه طي ماههاي گذشته مدتي بازداشت بوده اند صادر آرد

هزار تومان جريمه نقدي محكوم  500مشفق سمندري به شش ماه زندان و پرداخت : بابل 

 . شد

 .زندان محكوم شد ماه 6سامان ثابتي به : قائمشهر 

هزار  300خانمها سهي زماني و شيرين فروغيان همچنين عادل صميمي به : ساري 

 . تومان جريمه نقدي محكوم شدند

 . ميليون تومان آزاد شد 70خانم ديدار هاشمي با قرار وثيقه  -

هزار  300خانم وصال يوسفي پس از بيش از يك ماه بازداشت به پرداخت جريمه  -

  . كوم و سپس آزاد شدتوماني مح
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انور مسلمي زنداني بهايي شهرستان ساري پس از دو ماه بازداشت ، توسط : شهريور  19

 . هزار تومان شد 300دادگاه انقالب ساري آزاد و محكوم به پرداخت

بسياري از  88در اين روز پس از اعالم نتايج انتخاب رشته داوطلبين آنكور سال  -

مواجه " نقص پرونده " مشاهده رشته قبولي در آارنامه با عبارت  داوطلبين بهايي به جاي

 . شدند

نفر از شهروندان بهايي ساآن ويالشهر اصفهان به نامهاي  3در طي روزهاي اخير  -

افروز روحي ، ايمان فردوسيان و آيوان دهقاني به اداره اطالعات احضار شده و پس از 

 .بازجويي آزاد شدند

 .روز ديگر تمديد شد 6يزداني به دليل عدم درمان  مرخصي خانم روحيه -

 

مرخصي نامبرده قبل از .( مرخصي صهبا رضواني ده روز ديگر تمديد شد: شهريور  20

 ( روز ديگر تمديد شد 5اتمام 

 

رشته مديديت صنعتي دانشگاه  5ياسمن جان فدا ساآن بندر لنگه آه در ترم : شهريور  22

به دليل بهايي بودن از تحصيل محروم و از دانشگاه بندر عباس مشغول تحصيل بود 

 . اخراج شد

توقف " روز به صورت  10مهران بندي زنداني بهايي شهرستان يزد به دليل بيماري  -

 . به مرخصي آمد" حكم 

 

در پي دفن يكي از متوفيان بهايي به نام حسن آقا آسابيان در قبرستان : شهريور  25

گروهي شروع به تظاهرات عليه بهاييان اين شهر آردند و ) سنگسر ( بهاييان مهديشهر 

قابل ذآر است دفن اين متوفي چند روز .در طي آن به توهين و فحاشي به بهاييان پرداختند 

 250به دليل عدم صدور مجوز به تاخير افتاده بود آه باالخره با پرداخت مبلغي بالغ بر 

 .هزار تومان اجازه دفن صادر شد 
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رها ثابت پس از اتمام مرخصي به زندان بازگشت ولي مرخصي هاله : ر شهريو 30

 . روز ديگر تمديد شد 5روحي 

، توسط اشخاصي ناشناس از ) و سنگسر( مسيرهاي رسيدن به گورستان بهاييان سمنان  -

فاصله نسبتا زياد با زنجير و قفل بند آمد و با تخريبهاي پي در پي اين مسير طي چند ماهه 

ال تردد افراد مسن غير ممكن و جوانترها هم بايد براي رسيدن به گورستان اخير عم

  .مسيري طوالني ، سنگالخي و بسيار ناهمواري را طي آنند

 

از شهروندان بهايي ساآن  1303جسد عزيزاهللا صبحي نجف آبادي متولد : شهريور  31

ظري نجف آباد بر شهريور در بيمارستان منت 24نجف آباد اصفهان آه در روز سه شنبه 

به دستور اداره  - با گذشت بيش از يك هفته  –اثر آهولت سن درگذشته است تا اين تاريخ 

اطالعات به خانواده متوفي تحويل داده نشده مسئولين مربوطه تنها در صورتي حاضر به 

 . تحويل جسد هستند آه جسد آقاي صبحي در گورستان بهاييان نجف آباد دفن نشود

 

 :انيان بهايي در پايان سه ماهه دوم به قرار ذيل استاسامي زند

وحيد تيزفهم  – 4جمال الدين خانجاني  – 3فريبا آمال آبادي  – 2مهوش ثابت  -1: تهران 

 شهرام چينيان مياندوآب – 8سعيد رضائي  – 7بهروز توآلي  – 6عفيف نعيمي  – 5

 بخشعلي روان – 3روحيه يزداني  – 2زليخا موسوي  – 1: ياسوج 

 ساسان تقوا  – 3رها روحي  – 2هاله ثابت  – 1: شيراز 

 نسرين رحيمي  – 2مهرانگيز حسيني  – 1: همدان 

 محمد رضا آندي – 2فؤاد نعيمي  – 1: ساري 

 رستم بهي فر  – 2مهران بندي  - 1: يزد 

 پويا تبيانيان – 2صهبا رضواني  – 1: سمنان 

 سهراب لقائي  -  1: قائمشهر 

 ذبيح اهللا رئوفي  – 1: سنندج 
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 ماه بی خبری از وضعيت و شرايط يک زندانی سياسی 3بيش از 

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

، زندانی سياسی محمد نيکبخت )دستگرد)بنابه گزارشات رسيده از زندان مرکزی اصفهان 

به حال هيچ  ماه است که به نقطۀ نامعلومی منتقل شده است و از زمان انتقال او تا 3بيش 

 .خبری از محل نگهداری و شرايط وی در دست نيست

خرداد ماه توسط بنائی رئيس حفاظت و اطالعات زندان  30زندانی سياسی محمد نيکبخت 

گفته می شود که او به سلولهای  .پس از آن به نقطۀ نامعلومی منتقل شد. فرآخوانده شد

از زمان انتقال اين زندانی سياسی  .است انفرادی زندان اطالعات سپاه پاسداران منتقل شده

 3بيش از . تا به حال هيچ خبری از وضعيت و شرايط و محل بازداشت او در دست نيست

او بارها از بندی به بند ديگری منتقل شد . ماه است که از وضعيت ابهام آميز او می گذرد

بنائی . انتقال داده شد 3 و نهايتا به يکی از بدترين بندها ی زندان مرکزی اصفهان يعنی بند

خطر . و بازجويان وزارت اطالعات قبال بارها او را تهديد به حذف فيزيکی کرده بودند

 .جدی شکنجه و حذف فيزيکی جان اين زندانی سياسی را تهديد می کند

خانواده زندانی سياسی محمد نيک بخت از زمان انتقال فرزندشان به نقطۀ نامعلومی تا به 

ه زندان مرکزی اصفهان،دادگاه انقالب و اداره اطالعات اصفهان و اطالعات حال بارها ب

سپاه پاسداران مراجعه کردند ولی تاکنون هيچ جوابی در مورد محل نگهداری، وضعيت 

از طرفی ديگر خانواده نيک بخت با تهديدات و .وشرايط فرزندشان به آنها داده نشده است

 .ق مواجه هستند برخوردهای غير انسانی ار گانهای فو

دستگير شد و به  1383الزم به يادآوری است زندانی سياسی محمد نيکبخت در خرداد ماه 

ماه در سلولهای انفرادی زندان وزارت اطالعات اروميه تحت شکنجه های  3مدت 

او سپس به سلولهای . وحشيانه جسمی و روحی بازجويان وزارت اطالعات قرار داشت

 6زارت اطالعات در زندان مرکزی اصفهان منتقل شد و به مدت ط و–انفرادی بند الف 

زندانی سياسی محمد نيک . ماه در آنجا تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت

بخت در دادگاه انقالب اصفهان توسط فردی بنام يوسفی به اتهام هواداری از سازمان 

او از . .ان محکوم شدسال زند 8مجاهدين خلق ايران مورد محاکمه قرار گرفت و به 
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بعد از مدتی در حالی که در زندان بسر می .داشتن و کيل و حق دفاع از خود محروم بود

سال  1برد بدستور وزارت اطالعات بر عليه او پرونده ای جديدی گشوده شد و او را به 

  .زندان محکوم کردند

ياسی و ساير زندانيان فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به جان اين زندانی س

که وضعيت و شرايطش آنها در ابهام است هشدار ميدهد و از دبير کل و کميسر عالی 

حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعزام يک هيئت تحقيق برای بررسی وضعيت زندانيان 

 .سياسی و بخصوص دستگير شدگان اخير می باشد

 2009سبتامبر  27برابر با  1388مهر  05

  :به سازمانهای زير ارسال گرديد گزارش فوق

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

 حمله به کوی دانشگاه؛ دانشجويان از خوابگاه محروم می شوند

نتيجه همکاری وزارت اطالعات و فرهاد رهبر در پيگيری عامالن : خبرنامه اميرکبير

 !يان از خوابگاه محروم می شونددانشجو: حمله به کوی

با گذشت بيش از سه ماه از تهاجم وحشيانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی به کوی 

دانشگاه تهران و به خاک و خون کشيدن نزديک به صد دانشجو و بازداشت نزديک به 

نفر از آنان، هنوز عامالن و بانيان فجايع روی داده در اين دانشگاه مشخص نشده  200

 .ت و هم اکنون اين پيگيری ها روند تازه ای پيدا کرده استاس

 

با وجود اينکه طی هفته های پس از اين حمله بسياری از مقامات مانند رئيس مجلس و 

ها با فريبکاری انزجار خود را از حمله به کوی اعالم کرده  نماينده نهاد رهبری در دانشگاه

ز هيچ نتيجه ای در اين رابطه اعالم نشده و و خواهان پيگيری اين مسئله شدند، اما هنو

حتی سرنوشت کميته حقيقت ياب نيز که در همان زمان با تهديدهائی از جانب نيروهای 

 .امنيتی روبرو بود، در هاله ای ابهام قرار دارد
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اما مسئله رسيدگی به تهاجم وحشيانه به کوی دانشگاه تهران در نهاد مديريتی دانشگاه 

وی که در روزهای اول . شخص فرهاد رهبر، مسئله ای جالب توجه استتهران و توسط 

تالش داشت که خود را همدرد و همراه دانشجويان نشان دهد، با حضور در تجمعات 

در ادعاهائی کذب، ) که با اعتراضات و هو کردن دانشجويان روبرو می شد(دانشجوئی 

اد و پس از آن مرتبا در قول رسيدگی سريع به اين موضوع را به دانشجويان می د

مصاحبه با خبرگزاری ها مدعی می شد که با پيگيری های وی هيچ دانشجوئی در 

ها  بازداشت بسر نمی برد، در حاليکه چندين نفر از دانشجويان همچون عزت تربتی تا هفته

اين دروغگويی ها از سوی احمدی مقدم  .پس از ادعاهای فرهاد رهبر در بازداشت بودند

 .يروی انتظامی نيز مرتب تکرار می شدرئيس ن

 

خرداد به ساختمان وزارت کشور  25مساله انتقال دانشجويان کوی دانشگاه تهران در شب 

و ضرب وشتم دانشجويان در آنجا نيز مساله ای ديگر بود که گرچه يکی از نمايندگان 

له را مخفی نگه مجلس بعدتر به آن اشاره کرد، اما فرهاد رهبر و مسئولين قضائی اين مسأ

 .داشتند تا ابعاد هماهنگی نيروهای لباس شخصی با حکومت مشخص نشود

 

هم چنين وی که در آن مدت در مصاحبه های متعدد با خبرگزاری های دولتی از جمله 

که اکنون يکی پس از ديگری سرقت های علمی شان (مهر، مانند ديگر سران دولت کودتا 

ی را در البالی صحبت های خود ارائه می داد، هم دروغ های بزرگ!) آشکار می شود

چنين مدعی شده بود که در شب حمله به کوی دانشگاه تهران در کوی و در ميان 

دانشجويان حاضر بوده است اما مشخص نکرده بود که آيا در کنار نيروهای لباس شخصی 

بله کرده به ضرب و شتم دانشجويان مشغول بوده است يا با نيروهای لباس شخصی مقا

 .است

 

به گزارش خبرنامه اميرکبير، وی هم چنين در اقدامی نمايشی کميته ای را برای رسيدگی 

به اين واقعه منصوب نمود که تنها اقدام آنها نصب اطالعيه های اين کميته بر روی ديوار 

اما هيچ گزارش و يا خبر ديگری در رابطه با ديگر فعاليت های اين  .های دانشگاه بود
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يته منعکس نشده است و از سرنوشت اين کميته نيز مانند ديگر کميته های حقيقت ياب کم

 .تشکيل شده در تمامی نهادهای مدعی رسيدگی به پرونده کوی اطالعی در دست نمی باشد

 

گذشته از ادعاهای مطلقا کذب اين مقام سابق وزارت اطالعات و رياست انتصابی کنونی 

ذشت زمان و نزديک شدن به آغاز کالس های دانشگاه تهران دانشگاه تهران، اکنون با گ

بصورت ديرهنگام، مشخص شده است که منظور فرهاد رهبر از رسيدگی و پيگيری 

 .چيست

 

وی از چند هفته ی گذشته همزمان با بازگشائی دانشگاه و آغاز امتحانات معوقه دانشجويان 

د، همگام با دستگاه های امنيتی در که بدليل حمله وحشيانه به کوی به تعويق افتاده بو

دانشجوی شرکت  50شناسائی دانشجويان به آنان ياری رسانده و عالوه بر احضار بيش از 

کننده پيش از انتخابات و نيز اعتراضات پس از انتخابات، به نهادهای امنيتی، صدها 

ب دانشجوی ديگر را نيز در همين رابطه از روند پيگيری و رسيدگی خود بی نصي

 .نگذارده و به کميته های انضباطی احضار کرده است

 

در تصويری که در ذيل مشاهده می کنيد مديريت بی کفايت و انتصابی دانشگاه تهران با 

صدور نامه با امضای معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه، برخی از دانشجويان دانشگاه 

ن رای کميته انضباطی، از تهران را تا زمان رسيدگی به تخلفاتشان و نيز مشخص شد

هم چنين طبق گفته های . داشتن هر گونه امکانات رفاهی نظير خوابگاه محروم کرده است

دانشجويان دانشگاه تهران، عکس های دانشجويان جهت شناسائی به ماموران اداره 

انتظامات دانشگاه تهران تحويل داده شده است تا بتوانند برای تمامی دانشجويان معترض 

 .کام انضباطی صادر کننداح

 

در حال تکرار  78بنابراين بنظر می رسد که ماجرای کوی دانشگاه تهران در تيرماه سال 

اکنون دانشجويان مظلومی که در جريان آن حمله به شدت مضروب و مجروح شدند . است

و حتی تعدادی از آنان با شليک گلوله نيروهای لباس شخصی به صورتشان، بينائی خود 
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از دست دادند و يا برای چند روز در بازداشتگاه های مخوف تحت شکنجه قرار داشته را 

اند و يا برای ماهها در بازداشت بسر برده اند، هم اکنون در جايگاه مجرم در حال محاکمه 

شدن هستند و در همين حال ماموران امنيتی و نيروهای لباس شخصی يعنی عامالن اصلی 

، توسط سرسپردگانشان در دانشگاه 88خرداد  25ن در شامگاه جنايت کوی دانشگاه تهرا

تهران، يعنی شخص فرهاد رهبر، به عنوان مدعيان و شاکيان اين پرونده، در حال اجرای 

 نمايش ديگری هستند 

  

 نصب دوربين های مداربسته در مدارس

بر اساس آخرين : دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: واحد مرکزی خبر

يم شورای عالی آموزش و پرورش ، نصب دوربين های مدار بسته در کالس های تصم

. درس به ويژه مدارس دخترانه ممنوع و فقط در راهروها و حياط مدرسه مجاز است

کار گروهی با دستور وزير وقت آموزش و : مهدی نويد ادهم در جمع خبرنگاران گفت

ای مدار بسته در مدارس جلساتی پرورش تشکيل و درباره نحوه استفاده از دوربين 

در اين جلسات ديدگاههای کارشناسان و مسئوالن آموزش و : وی افزود. برگزار شد

پرورش درباره استفاده از دوربين های مدار بسته نقد و بررسی شد و موافقان و مخالفان 

ی بعضی از کارشناسان استفاده از دوربين ها: وی گفت. ديدگاههای خود را مطرح کردند

مدار بسته را برای حراست و حفاظت فيزيکی از محيط مدرسه قابل قبول می دانند اما 

گروهی معتقدند حضور دوربين در مدرسه و بخصوص کالس درس فضای طبيعی تعليم و 

اين کار گروه هنوز برای : نويد ادهم تصريح کرد. تربيت را تحت تاثير قرار می دهد

در مدارس تصميم قطعی نگرفته است ولی براساس  استفاده از دوربين های مدار بسته

مصوبات قبلی آموزش و پرورش استفاده از دوربين های مدار بسته در کالس های درس 

ممنوع و فقط برای حفاظت فيزيکی از محيط مدرسه در راهروها و حياط مدرسه مجاز 

دارس دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش همچنين از منتفی شدن تعطيلی م. است

  .ابتدايی در روزهای پنج شنبه خبر داد
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 افشای گوشه ای از غارت سرمايه های کشور

يک مدير ارشد وزارت نفت با روش های خاص خود دست به : سايت حکومتی جهان نيوز

  .شايسته ساالری در مجموعه خود زده است

واهد داد با اين مدير که به زودی جای خود را به مدير تازه نفس و منصوب ميرکاظمی خ

ايجاد رانت برای خواهر زاده خود توفيق تاسيس چندين شرکت مرتبط با فعاليت های نفتی 

هم . را به او داده و از همين راه او را علی رغم سن کم به ثروتی ميلياردی رسانده است

چنين، اين شخص با معرفی خواهر زاده خود به يکی از دو خودروساز بزرگ کشور و 

ای تاسيس چند شرکت پيمانکاری خودرو، از جوانی تازه به دوران رسيده کمک به او بر

البته لطف آقای مدير بسيار ارشد به فرزند خود نيز رسيده . ميلياردری بزرگ ساخته است

  .و او را مسئول خط توليد يکی از بزرگترين کارخانه های صنعتی کشور کرده است

به اين خاندان نفتی چندان نيز بی جيره  هر چند لطف مديران زير مجموعه وزارت صنايع

و مواجب نبوده و در عوض اين حاتم بخشی ها و شايسته ساالری ها چندين اداره و اداره 

کل در وزارت نفت و برخی شرکت های ديگر به دوستان و آشنايان مديران خودروسازی 

  .و شرکت های توليدی و صنعتی رسيده است

 

 

 مقابل زندان اوين و دادگاه انقالبتجمع اعتراضی خانوادهها در 

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

 گزارشی از تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب

صبح  8نفر از خانواده بازداشت شده ها ازساعت  150مهرماه بيش از  6امروز دوشنبه 

تار مالقات با عزيزان خود و آگاهي از در سالن مالقات زندان اوين تجمع آردند و خواس

شهريور  27چرا آه عده اي از بازداشت شده هاي روز جمعه .وضعيت سالمتي آنها بودند

با وجود تاييد نام آنها در دادگاه انقالب هنوز با خانواده خود تماس نگرفته اند و از طرفي 

كان نگهداري آنها نامشخص نام عده اي ديگر نه تنها در دادگاه انقالب تاييد نشده بلكه م

است و نگراني خانواده ها از وضعيت سالمتي و به خصوص زنده بودن آنها روز به روز 

 .بيشتر مي شود
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اآثر خانواده ها امروز به اميد مالقات با عزيزان خود برگه مالقات را پرمي آردند و در 

ه مالقات نداريد صف طوالني مي ايستادند و زماني آه نوبت به آنها مي رسيد با جمل

طبق معمول تنها جوابي آه به خانواده ها داده مي شد اين بود آه هنوز .مواجه مي شدند 

آه صداي اعتراض خانواده ها در سالن  هنوز پرونده آنها تكميل نشده ، بازجويي تمام نشده ،

اند  باال مي رفت آه اين بچه ها بدون دليل در خيابان بازداشت شده اند هيچ آاري نكرده

بچه هايي آه غيراز لباس .شما چه بازجويي و تكميل پرونده اي مي خواهيد انجام بدهيد 

 .تنشان هيچ چيز ديگري نداشتند چكار مي خواستند بكنند آه حاال بايد بازجويي شوند

تعداد خانواده ها آنقدر زياد بود آه مامورين دائم در سالن رفت و آمد مي آردند و خانواده 

قات نداشتند را به بيرون مي فرستادند و مانع ايستادن آنها مي شدند و در هايي آه مال

مواردي حتي به تندي و با لحن بسيار توهين آميزي به خصوص با مادران برخورد مي 

 .آردند

عده اي از خانواده ها براي عزيزان خود لباس آورده بودند آه آارآنان تمام لباس ها را 

گرفتن هزار جور ايراد از لباس ها آه اين يكي مارك دارد  بازرسي مي آردند و بعد از

اين يكي رنگش به درد زندان نمي خوره لباس ها را به خانواده ها پس مي دادند و مي 

بنابراين تنها آاري .گفتند اين لباس ها به درد نمي خورد ما خودمان به آنها لباس مي دهيم 

ند مبالغي پول مي دادند تا به دست عزيزانشان آه بيشتر خانواده ها می توانستند انجام ده

از طرفي تنها هفته اي يكبار مسئول خريد مي آيد .برسد تا بتوانند مايحتاج خود را تهيه آنند

و بازداشتي ها پول و ليست مايحتاج خود را به او مي دهند تا برايشان خريداري آند آه 

 ..آنهم چند روز بعد به دستشان مي رسد

انواده ها بعد از رفتن به سالن مالقات و شنيدن جمله مالقات نداريد به پايين عده اي از خ

در جلوي درب دژباني مي آمدند تا از آنجا پيگير وضعيت عزيزان ) بخش اداري( زندان 

خود باشند آه ماموران حتي مانع ورود آنها به بخش اداري مي شدند و به آنها مي گفتند 

ا به ما مربوط نيست اينجا نايستيد واال شما هم بازداشت مي اينجا آاري نداريد و آار شم

تعدادي از مادران جلو مي آمدند و مي گفتند .شويد و مي رويد داخل و آب خنك مي خوريد 

شما جاي بچه هاي ما هستيد بهتر از اين هم مي توانيد برخورد آنيد اما ماموران آنها را 

 .ستيدهل مي دادند و مي گفتند برويد اينجا ناي
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تعدادي ديگر از خانواده ها به دادگاه انقالب رفته بودند تا با پيگيريهای مستمرخود باعث 

خانواده ها . البته براي عده آمي آفالت اعالم شده بود.تسريع در آزادي عزيزانشان شوند 

تعدادي از پدران و مادران بازنشسته .به دنبال فيش حقوقي و سند براي گذاشتن آفالت بودند

ودند و زماني آه فيش حقوقي را مي آوردند به آنها گفته مي شد آه فيش حقوقي شما ب

اين پدران و مادران .اعتباري ندارد بايد برويد اداره بازنشستگي و آسري حقوق بگيريد 

آه اآثرا مسن بودند با عصبانيت مي گفتند آخر نامسلمانها مي گوييد فيش حقوق اين هم 

وق چه صيغه ايست براي گرفتن همين آسري حقوق يك روز فيش حقوقي ديگر آسري حق

از اين اتاق به آن اتاق  بايد معطل شويم با اين وضعيت جسمي از اين اداره به آن اداره ،

 .برويم آنها هم تنها جوابي آه مي شنيدند اين بود همين آه هست

انهای حقوق شهريورماه جهت ارسال به سازم 27ليست اسامی تعدادی از بازداشت شدگان 

 .بشری و اطالع عموم انتشار می يابد

 ساله شغل آزاد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده 28سعيد فريدوني  -1

ساله دانشجوي برنامه ريزي جغرافيايي شهري در انقالب بازداشت و  24امير عبدالهي  -2

 مكان نگهداري وي نامشخص

بداري در وليعصر بازداشت و مكان ساله فوق ديپلم حسا 27مجيد محموديان فر  -3

 نگهداري وي نامشخص

ساله دانشجوي رياضي در ونك بازداشت و به اوين منتقل  21سجاد قنبري فارساني  -4

 شده

 ساله در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 30آريم صمدي  -5

 ساله محصل در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 18محمد حسيني  -6

الی حقوق بشر و دمکراسی در ايران،از خواست خانواده های دستگير شدگان برای فع

آزادی فوری و بی قيد و شرط عزيزانشان حمايت می کند و از دبير کل و کميسر عالی 

حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای آزادی زنداينان سياسی در ايران 

 .است

 2009بر سبتام 28برابر با  1388مهر  06

 :گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد
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 دفتر دبيرکل سازمان ملل

 کميساريای عالی حقوق بشر

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

 سازمان عفو بين الملل

 سازمان ديدبان حقوق بشر 

 

 

 

 

 

تعليق دانشجويان و پلمب دفتر انجمن 

 دانشجويان دانشگاه زنجان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

حصيلی دانشگاههای ايران، درب دفتر انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه در آغاز سال ت

نفر از دانشجويان  13زنجان توسط مقامات دانشگاه شکسته و آن محل پلمب شد و همزمان 

  .ترم از تحصيل محروم شدند 14آن دانشگاه، مجموعا 
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ی ماههای دفاتر انجمن اسالمی و تشکلهای مستقل يا منتقد دانشجوئی سراسر کشور، ط

اخير مورد تعطيلی اجباری و پلمب قرار گرفته اند و تخليه و مصادره دفتر انجمن اسالمی 

 .دانشگاه زنجان نيز در اين راستا صورت گرفته است

  

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مقامات 

، احکام قطعی تعليق و تبعيد سروش دانشگاه زنجان، پس از تعطيلی و تخليه اموال انجمن

شکرچيان و تايماز اميراصالنی، اعضای انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را 

 .به اجرا گذاشتند

  

به گزارش همين منبع خبری، در راستای فشار بر دانشجويان در آستانه بازگشائی 

ترم از تحصيل  14موعا نفر از دانشجويان دانشگاه زنجان نيز، مشمول مج 13دانشگاهها، 

 .محروم شدند

  

سه نفر از دانشجويان يادشده به نامهای مسعود حيدری فر، آرش رايجی و سيامک ياقوتی، 

فساد اخالقی و تعرض معاون دانشجوئی آن دانشگاه به «کنندگان ماجرای سال پيش  از افشا

جويان آن دانشگاه تن ديگر از دانش 5بودند که در آن زمينه به همراه » يک دختر دانشجو

 .به يک سال زندان تعزيری محکوم شده بودند

  

برهم زدن نظم عمومی دانشگاه و جلوگيری از «اتهام بيشتر دانشجويان معلق از تحصيل، 

اعالم » برگزاری امتحانات در روزهای بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری

 .شده است

 

 

 

 ريکائی ها نگذاريدضعف های خود را به حساب آم: قاليباف
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  شهريور 7سه شنبه : انتشار

  

  

  

  

  

  

  

که از صدا و سيمای » روز از نو«محمد باقر قاليباف، شهردار تهران ديروز در برنامه 

جمهوری اسالمی ايران پخش شد، با اعالم اينکه نسبت به سياست های آن رسانه انتقاد 

گونه ای به تصوير می کشيم و بعضی وقت ها در تلويزيون چيزی را به « : دارد ،گفت

می گوئيم خيلی خوب است اما همان تصاوير را در مناسبتی ديگر نشان داده و می گوئيم 

اين همان ابزاری نگاه کردن به موضوعات .. .باالخره کدامش درست است؟. بد است

  ».است

  

به  را» ضعفهای خود«به گزارش سايت تابناک، قاليباف همچنين از مسئولين خواست که 

آيا همه خطاهای مديريتی که ما « : وی در اين زمينه گفت. حساب آمريکائی ها نگذارند

در اينکه آمريکا دشمن ماست هيچ . انجام می دهيم به خاطر تحريم يا دشمنی آمريکا است

ترديدی نداريم، اما اگر ضعف خودمان را نيز به حساب آنها بگذاريم آيا واقعا به حق 

ن لطف کرده ايم؟ اين باعث می شود ما هيچ موقع اشکال خودمان را خودمان و جامعه ما

  ».پيدا نکرده و آن را رفع نکنيم

  

وی رواج پديده فرافکنی ضعف ها به خارج از ايران را فرهنگی نامناسب توصيف کرد و 

ما وقتی کارهايمان طوری خراب می شود که مقصر پيدا نمی کنيم و نمی خواهيم «: گفت



  ادامه سرکوب در کودتا180

ردن بگيريم آن گناه را به گردن کسی می اندازيم که جز دشمن کس ديگری اشکاالت را گ

اين بدان . دشمنی که بعضی وقت ها هرچه می گرديم پيدايش نمی کنيم. نمی تواند باشد

معنی نيست که دشمن نداريم، اما ما را بر مسئوليتها ئی گماشته اند که نقصان خود را 

به ما وارد کند نگذاريم اين اتفاق بيافتد و ما  برطرف کنيم و اگر دشمن می خواهد نقصی

  ».مانع باشيم

  

اين يک جنبه «: شهردار تهران با بيان اينکه در جبهه، کار دست افراد نا اهل نبود، افزود

مگر من . مديريتی است و امروز هم در مديريت و اقتصاد حق نداريم غير از اين باشيم

تا يک درصد محدودی از ما . ا کار کنمامروز در شهرداری حق دارم با سعی و خط

سال اول انقالب که همه جوان بوديم برخی اشتباهات ما  10سال و  5مردم، . پذيرفته است

را می پذيرفتند، اما امروز بعد از سی سال که زمان ساختن يک تمدن است، خطا کردن 

  ».قابل پذيرش نيست

  

انقالب اسالمی هم با «: و افزودوی گفت هر جامعه ای دارای دوستان و دشمنانی است 

رويکردی که داشته حتما دشمنان جدی و قسم خورده ای در داخل و خارج کشور دارد و 

اگر جامعه ای به درستی دشمنانش را شناسائی نکند و به خواب غفلت برود جامعه ای 

  ».مرده است که نمی تواند عزت و اقتدار خودش را پيدا کند

  

مجموعه زير نظرش در شهرداری تهران و مسائلی که در سيستم قاليباف با اشاره به  

کنند که فالن  نفر زد و بند می 10امروز برخی با «: مديريتی ايران رخ می دهد، گفت

. پست را از دست ندهند، تا فالن اتفاق نيفتد و بعد فکر می کنند خدا به آنها رحم می کند

  ».دن از عدالتش دور استحتما خداوند رحم نمی کند چرا که اين رحم کر 

  

وی همچنين با اشاره به سالگرد آغاز جنگ ايران و عراق، در خصوص بازماندگان آن 

قالی » .حق نداريم مدعی و فروشنده چهار روزی باشيم که به جنگ رفته ايم«: جنگ گفت

وقتی کسی امروز با صراحت می گويد من ترسيدم و جبهه نرفتم اين رفتار «: باف افزود
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ی بر همان فرهنگ جبهه است، اما يک عده آن روز ترسيدند و نرفتند ولی امروز نه مبتن

  ».تنها اين ترس را ابراز نمی کنند بلکه می آيند و مدعی جنگ هم می شوند

  

  

  تابناک: منبع

 

 

 

 

 که هر زمان ممکن است سر برآرد  آتشی در زير خاکستر است

به حوادث پس از انتخابات اظهار کرد که  صفار هرندی با اشاره: روزنامه دنيادی اقتصاد

 .ريزی شده بود از چند ماه پيش از انتخابات برای برخی مسائل برنامه

به گزارش ايسنا، محمدحسين صفار هرندی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع 

گيری ائتالف  گفت، با اشاره به نحوه شکل نخبگان و هاديان سياسی استان يزد سخن می

، از آن به عنوان عالمتی مشترک برای ٨۴ان ايران اسالمی قبل از انتخابات سال آبادگر

 .منت در کشور بودند، ياد کرد کسانی که خواستار خدمت بی

آرايی و  چنين با اشاره به آنچه صف وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسالمی هم

دارانشان عليه نظام و های بيگانه يا زمام های تمام اشرار عالم در قالب رسانه گويی هرزه

ترين جايگاه اداره کشور در جريان  انقالب اسالمی ايران، عليه منتخب مردم و رفيع

اين اقدام به تبع مسائل انتخابات و گمان آنان مبنی بر : انتخابات اخير خواند، اظهار کرد

وده و گش های آنان  ها قبل نيز دل ناسالم بودن نتايج انتخابات نبود، بلکه اگر از ماه

مديريت کشور معترض   شد آنها به اين نحوه شد، مشخص می وجو می ضميرشان جست

بودند و از آن بيم داشتند؛ چرا که اين مدل خدمت نه تنها در ايران، بلکه در جاهای ديگری 

کردند، کسانی را که در کمين قدرت نشسته بودند، از اين جايگاه دور  که به آن تاسی می

 .کرد می

لذا شيفتگان قدرت و نه خدمت، به نحوی عمل کردند که حتی مردمی که طعم : وی افزود
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شان  آنان، باورشان شود در آراي  اين خدمات را چشيده بودند در هياهوی تبليغات

 .کاری شده است دست

ها و  در همين راستا اين القائات نادرست از سوی گروه: چنين اظهار کرد صفار هرندی هم

ور  رفت، به سمت نظام حمله هايی که از آنها چنين انتظاری نمی خصيتها و برخی ش جناح

 .ريزی شده بود شد؛ چرا که از چند ماه پيش از انتخابات برای آن برنامه

ها در واقع سالمت يا عدم سالمت نتايج  ها و شخصيت بحث اصلی اين گروه: وی گفت

ف تغيير در قانون اساسی به انتخابات نبود، بلکه اعالم کرده بودند در هر صورت با هد

ها خواهند ريخت و از موضع اقتدار، مرکزيت نظام را مجبور به مذاکره و  خيابان

 .کنند زنی در راستای اين هدف می چانه

اين اقدام به دنبال تصور نادرست آنها از رهبر معظم انقالب : صفار هرندی در ادامه گفت

زنان شکل  فرمان مشروطيت، تحت فشار چانهصدور   اين مقطع زمانی با واقعه  و مقايسه

گرفت؛ غافل از اين که با شخصيتی مواجهند که نگاهش به اين جايگاه مسووليت از جنس 

است و به اندازه کفشی پاره برای حکومت ارزش ) ع(نگاه مواليش حضرت اميرالمومنين

 .دقائل نيست، مگر اين که از طريق آن بتواند حق مظلومی را از ظالمی بگير

جويی  با تدابير انديشيده شده، جريان اين فتنه خاتمه يافت، ولی فتنه: وی اضافه کرد

پذيری ندارد و آتشی در زير خاکستر است که هر زمان ممکن است سر برآرد؛ لذا  پايان

 .بايد محيط فتنه را خوب شناخت و تدبير الزم را برای خروج از آن به کار بست

سانی که در نظام مسووليتی بر عهده دارند يا افرادی که به ک: چنين گفت صفار هرندی هم

کنند، بايد توجه داشته باشند هيچ  عنوان يک کارگزار معمولی و ساده در جامعه خدمت می

افتد و نبايد گمان کرد اين فتنه و شرارتی که برخی راه  خودی اتفاق نمی چيز خودبه

جمهور  جهت به رييس ور کرد مردم بیچنين نبايد تص انداختند، يک دفعه ايجاد شد، هم

شان رای دادند؛ چرا که دليل رويکرد مردم روشن است، وقتی مردم مشاهده کردند  منتخب

های نظام و  داشتن و پاسداشت ارزش ايشان به نام خدا خواستار خدمت به آنان و زنده نگاه

مبارزه با فساد  چنين خواستار اجرای عدالت و ايستادن در برابر دشمنان و انقالب، هم

 .است، به او اقبال نشان دادند

شود  زمانی موفقيت حاصل می :وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در پايان تاکيد کرد
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هايمان خدايی باشد و از فرديت خارج و برای خدا خالص شويم؛ وگرنه اگر بنا باشد  که دل

ی آشنا نيست و در اين های اله هر کسی ساز دل خودش را بزند، مشخص است که با سنت

  .صورت موفقيت حاصل نخواهد شد

 

 

 

 نامه افشاگرانه همسر يکی از قربانيان سناريوی گرداب

فاطمه افتخاری همسر سعيد ملک پور، متهم رديف اول معرفی شده با : خبرگزاری هرانا 

مربوط به جرايم اينترنتی  «٢مضلين «نام سياوش حسين خانی در پروندهی موسوم به 

 .تاس

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، وی پس از بازداشت 

همسر خود در فروردين ماه سال جاری با انتشار نامه ای نسبت به افشاگری در خصوص 

دستگاه امنيتی با تهديد خانم افتخاری . سناريو سازی دستگاه امنيتی به نوبه خود اقدام نمود

سکوت کرد که نهايتًا نامبرده پس از سپری شدن ماهها سکوت با  نامبرده را مجبور به

مشاهده وضعيت مخاطره آميز همسر خود عليرغم تهديدات جاری با ارسال نامه ای که 

 :عينًا در ذيل می آيد به سکوت خود پايان داد

 با سالم

در تهران  بعد از انتشار نامٔه اول اينجانب در سايت مجموعه فعاالن حقوق بشر،خانواده من

و با اين مطلب که با رسانه ايی کردن اين قضيه شما بر . تهديد و به دادگاه احضار شدند

 کنيد، من را مجبور به سکوت کردند عليه همسرتان عمل می

از ستون حوادث روزنامه ايران، متوجه شدم که پرونده همسرم، سعيد ملک پور، با 

 االرض به دادگاه انقالب فرستاده شد اد فيصدور قرار مجرميت و آيفرخواست به اتهام فس

و نصيحت،   تماس تلفنی با اينجانب در کانادا، ابتدا از باب دوستی  دو هفته پيش، طی

!! حرفهای نامربوط بسياری به همسرم نسبت دادند، گويی که من با ايشان تازه آشنا شده ام

د، شروع به تهديد اينجانب ها در بنده تاثيری ندار متوجه شدند که اينگونه صحبت وقتی 

کردند، که اينجا تحت نظر هستم و کوچکترين فعاليت يا مصاحبه در راستای رسانه ايی 
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کردن اين جريان عواقب جبران ناپذيری برای من خواهد داشت، از جمله دستگيری من و 

عجيب اين تهديد ها، با توجه به سکوت اجباری من، ابتدًا بسيار ! بازگرداندن من به ايران

متاسفانه با اينکه پرونده به  .مينمود، اما با مشاهده خبر امروز، علت آن برايم روشن شد

شود و تا  دادگاه انقالب فرستاده شده، اما همچنان اجازه دسترسی وکيل به پرونده داده نمی

تنها اطالعات . کنون از جزييات پرونده و اتهامات اطالع دقيقی به دست ما نرسيده است

ما در طی مالقات خانواده بعد از گذشت هشت ماه از آخرين مالقات با ايشان در اندک 

زندان اوين، حاکی از اين است که برای اعتراف گيری از همسرم، روشهای مشابه 

های اول دستگيری،  های آرامبخش و توهم زا در هفته سايرين نظير خوراندن اجباری دارو

مدت و طاقت فرسا در سلول انفرادی   طوالنی های ، و تنهايی های شديد جسمی شکنجه

  بر مبنای گفته های خانواده، ضعف شديد جسمی. جهت تضعيف روحيه استفاده شده است

بسيار بر   و روحی  سعيد و مشهود بودن لرزش دست و بدن نشان از تداوم فشارهای جسمی

 ٢سلول انفرادی بند ماه از اين يک سال را در  ١٠قابل ذکر است همسرم بيش از . او دارد

الف سپاه پاسداران سپری کرده است، اين بند مخوف، همان است که عزيزانی چون 

را واداشت در مدتی بسی کوتاه تر بر عليه خود و اعتقاداتشان هر ... ابطحی، عطريانفر و 

 آنچه را بازجو در ذهن می پروراند، بر زبان جاری کنند

با سعيد داشتم، همسرم  ١٣٨٧آذر  ٢١القاتی که من در نکتٔه نگران کننده اينجاست که در م

وی . شديدا نگران روند مستند سازی های خالف واقع از سوی کارشناسان پرونده بود

بردند و مجبور کردند که با خانمی از پای تلفن حرفهايی بزند   عنوان کرد، او را به اتاقی

شناخت، از اين   آن خانم را نمی و همسرم که!! که نشان از روابط غير شرعی داشته باشد

ممکن است در دادگاه حد اسالمی ! اگر آن بندٔه خدا متٔاّهل باشد چه؟"بابت نگران بود که 

اين نگرانی همسرم، در عين اينکه خود در مظن بزرگترين ". قائل شوند  برای آن خانم

تنها من، بلکه شخصيتی که نه . اتهام است، نشان از درستکاری و وجدان آگاه ايشان است

 تمام دوستان و همکاران قديم همسرم از ايشان ميشناسند

های کارشناسان پرونده  و تن دادن به خواسته  به گفته خود سعيد، عمده اعترافات غيرواقعی

حضور من در ايران،   گويا در طی. تنها به دليل تهديدهای جدی بر عليه اينجانب بوده است

الزم به ذکر است که در تنها مالقات اينجانب با همسرم، . دمبطور مستمر بنده تحت نظر بو
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مضحک بودن . ، ملتمسانه از من خواهش ميکرد که به کانادا برگردم ايشان به طور عجيبی

روند اعتراف گيری به آنجا رسيده که در جريان آخرين مالقات، سعيد از اعتراف دروغين 

 .داده است ارتکاب به قتل نيز، عليه خود به خانواده خبر

موردی که برای اولين بار در اينجا مطرح می کنم، طبق اذعان صريح يکی از کارشناسان 

پرونده در زمانی که در ايران بودم، واداشته شدن سعيد به همکاری فنی در مرکز سايبری 

در . سعيد امنيت شبکه و مديريت بانک اطالعاتی می باشد  تخصص اصلی. گرداب است

از انتخابات، ضعف گروه گرداب در مهار اطالع رسانی اينترنتی، طبق  طی جريانات بعد

اقرارات خود اين گروه، سبب شد که بسيار نيازمند تخصص افرادی همچون همسر من 

طبقه آنچه قاضی . باشند و با تهديد خانواده و همسر، وی را مجبور به همکاری کنند

خرداد برگزار شود، که  ٣٠در تاريخ  پرونده قبال گفته بود، قرار بود که دادگاه سعيد

اتفاقات بعد انتخابات، و احتماال نياز گروه گرداب به تخصص همسرم باعث تاخير در اين 

های متعددی برای هک کردن سايت گرداب تالش کردند  چه بسا گروه. ماجرا شد

من  ومتاسفانه چندان کاری از پيش نتوانستند ببرند و من مطمئنم که تخصص باالی همسر

 .تاثير نبوده است  در اين امر بی

و براستی که بايست به سوگ نشست حقانيت، صداقت وعدالت اين جمهوريت نيم بند 

 اسالمی را که نه قانون وقانونمداری می داند و نه شريعت و مرجعيت

 با احترام

 فاطمه افتخاری

 

 درباره سعيد ملک پور
ام سياوش حسين خانی در پروندهی سعيد ملک پور، متهم رديف اول معرفی شده با ن

 .مربوط به جرايم اينترنتی است» ٢مضلين «موسوم به 

خورشيدی، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از  ١٣٥٤وی متولد خرداد ماه 

دانشگاه صنعتی شريف با سابقه ی کار کارشناسی در شرکت ايران خودرو، مرکز 

نامبرده در سال گذشته . فلز بوده است تحقيقات رازی و يکی از بازرسان شرکت گرما
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موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه ويکتوريا کانادا جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی 

ارشد شد، که با توجه به بازداشت، در حال حاضر چنين امکانی حاصل نشده و ادامه ی 

تغال به ميالدی در کشور کانادا اش ٢٠٠۵وی از سال . تحصيل به تعويق افتاده است

  .طراحی وب سايت برای اشخاص و شرکت های مختلف داشته است

 

 

 

 



  ادامه سرکوب در کودتا187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليون سايت و وبالگ فيلتر شده است 10بيش از 
عالء الدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس در تازه ترين : روزنامه سرمايه

ه و از لزوم رسمی اظهاراتش به خطر اطالع رسانی توسط سايت های اينترنتی اشاره کرد

اين در حالی است که طی مدت پنج ماه اخير سياست . شدن يا فيلتر شدن آنها سخن گفت

های در نظر گرفته شده مبنی بر مصلحت و امنيت کشور منجر به فيلتر شدن گسترده 

بسياری از سايت های خبری و اطالع رسانی شده به نحوی که اين امر حتی سرعت 

نيز کاهش داده است و بر اساس گفته های يکی از فعاالن اينترنت  دسترسی به اينترنت را

با  .ميليون سايت فيلتر شده است 10که نمی خواست نامش فاش شود، تاکنون بيش از 

وجود انتقادهای فراوان از سوی کارشناسان، رسانه ها و سازمان های بين المللی در 

در ايران و عدم دسترسی  خصوص اعمال فيلترينگ شديد روی سايت های اينترنتی
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کاربران به اخبار و اطالعات مورد نياز، اما مسووالن کشور همچنان بر توسعه رفتار 

البته کارشناسان بر فيلتر کردن سايت . های سلبی خود در حوزه اينترنت ادامه می دهند

 های غيراخالقی و مستهجن اتفاق نظر دارند چراکه به گفته آنها جلوگيری از سايت های

در عين حال آمارهای رسمی و غيررسمی ارائه . غيراخالقی امری متداول در دنيا است

شده از سوی مسووالن بيانگر هزينه های سنگين اجرای فيلترينگ در کشور است زيرا 

طبق اظهارات غيررسمی يکی از مسووالن تاکنون بيش از هفت ميليارد تومان برای 

 - هارات داوود رشيدی مديرعامل سابق شرکت ديتااظ)فيلترينگ سايت ها هزينه شده است 

همچنين طبق اعالم گروه گرداب بيش از ) که در گذشته مطرح شد -فناوری اطالعات 

اقدامات صورت . چهار ميليون دالر برای انسداد سايت های غيراخالقی هزينه شده است

حال حاضر  گرفته در زمينه فيلترينگ سايت های خبری در حالی صورت می گيرد که در

طرحی با عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در مجلس وجود دارد که به دليل عدم 

همچنين وزارت فرهنگ . توافق بر سر برخی مواد آن هنوز به تصويب نهايی نرسيده است

و ارشاد نيز پيش از نيز در راستای هماهنگ کردن و کنترل بر فعاليت سايت ها و وبالگ 

در محل اين وزارتخانه داير کرده تا طراحان و مسووالن سايت های داخلی  ها مرکز ثبتی

برای اينکه وب سايت آنها به رسميت شناخته شود به اين مرکز مراجعه و با درج تمامی 

از طرفی به موازات اقدام صورت گرفته از سوی . مشخصات خود آن را به ثبت برسانند

عضو ك که  12دادستانی کشور متشکل از دولت درخصوص ايجاد کميته فيلترينگ در 

البته سياستگذاری درخصوص فيلترينگ سايت ها بر عهده کميته تعيين مصاديق شورای 

عالی انقالب فرهنگی نيز استك برخی گروه ها در اقداماتی مشابه درصدد فيلتر، هک و 

ايت های دستگيری گردانندگان سايت ها برآمدند که البته اين مساله بيشتر حول محور س

اما با اين حال سياست های سليقه ای در خصوص فيلترينگ سايت ها و . غيراخالقی است

موجی  88وبالگ های خبری و اطالع رسانی طی سال های اخير به ويژه از ابتدای سال 

اين فعاليت . از نگرانی ها و نارضايتی هايی را برای کاربران اينترنت به وجود آورد

 .ان در زمينه کاهش سرعت و دسترسی به اينترنت بوده استهمسو با عملکرد مدير

رئيس کميسيون امنيت ملی معتقد است بايد برای هر سايت  .سايت ها به دنبال مجوز باشند

و روزنامه ای مجوز صادر شود تا هر فردی که اقدامی در راستای اطالع رسانی انجام 
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راساس قانون هيچ روزنامه ای می دهد، نسبت به آن مسووليت پذير باشد حال آن که ب

بدون مجوز حق انتشار نداشته و طبق نظر دولت هر سايتی نيز که در وزارت ارشاد به 

در گفتاری که يکی از سايت های خبری از . ثبت نرسد، به رسميت شناخته نمی شود

بروجردی منتشر کرد، او ضمن اعالم خطر وجود سايت های اطالع رسانی بر لزوم 

نسور با آنها اشاره کرده است ولی رئيس کميسيون امنيت ملی با تکذيب آنچه برخورد و سا

به نقل از وی در برخی سايت ها مبنی بر سانسور سايت های خبری و اطالع رسانی 

مسووليت پذير «منتشر شده بيان می کند هيچ گاه سخنی از فيلتر شدن نگفته و در واقع 

من هيچ گاه صحبتی نکرده ام «: ين باره می گويداو در ا. را مدنظر قرار داده است» بودن

 «.ولی گفته ام سايت ها برای فعاليت بايد مجوز داشته باشند

سايت و روزنامه با هم فرقی نمی کند و هر دو بايد مجوز فعاليت داشته «: او ادامه می دهد

قيقًا همان اين د» .باشند چرا که بايد در مقابل هر حرفی که منتشر می کنند، پاسخگو باشند

گفته های علی مطهری رئيس کميته مخابرات مجلس است که پيش از اين در گفت و گو با 

با اين حال بروجردی . بيان کرده بود، روزنامه و اينترنت فرقی با هم ندارند» سرمايه«

گفته های خود را در راستای فعاليت های دولت آمريکای در زمينه هزينه های ده ها 

وظيفه برخی «: رای کار رسانه ای و جنگ روانی دانسته و ادامه می دهدميليون دالری ب

دستگاه های امنيتی اين است که عوامل پشت پرده اين سايت ها را شناسايی و با آنها 

 «.برخورد کنند

مجلس ايران پيش از اين و در راستای مقابله با فعاليت های نمايندگان مجلس آمريکا 

نج ميليون دالر کمک به کاربران ايرانی برای دسترسی به درباره به تصويب رساندن پ

ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی برای مقابله با  20اطالعات و اخبار، برداشت 

از سوی ديگر پارلمان هلند . تهديدات رسانه ای آمريکا را در دستور کار خود قرار دادند

دن تحويل فناوری فيلترينگ در تصويب اليحه ای در تيرماه امسال، خواستار ممنوع ش

اين درحالی است که مسووالن سابق وزارت . اينترنت توسط اتحاديه اروپا به ايران شد

ارتباطات و فناوری اطالعات و از استفاده برخی نرم افزارهای اروپايی و آمريکايی در 

م در عين حال دولت تصميم گرفت به دليل عد. کشور برای فيلترينگ سايت ها خبر دادند

فروش نرم افزارهای خارجی که با هزينه های بااليی صورت می گيرد دستور تحقيق 
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روی طراحی نرم افزار فيلترينگ در داخل کشور در مرکز تحقيقات مخابرات ايران را 

 .بدهد

 رشد دوبرابر فيلتر سايت ها

زمستان سال گذشته مشاور قضايی دادستان کل کشور اعالم کرد در ايران بيش از پنج 

مسدود شده است » مطالب غيراخالقی و ضداجتماعی«ميليون وب سايت اينترنتی به دليل 

اما اينک بر . که البته وجود سايت های خبری و اطالع رسانی نيز در همين آمار می گنجد

ميليون سايت که البته  10اساس آمارهای غيررسمی از سوی شرکت های اينترنتی بيش از 

اما افزايش سهم سايت ها و وبالگ . القی بوده، فيلتر شده استبخش عمده ای از آن غيراخ

های خبری و اطالع رسانی از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهی 

به گفته يکی از فعاالن اينترنت که نمی خواست نامش فاش شود، اغلب دولت . داشته است

خارجی خريداری می کند و  اطالعات سايت های خارجی غيراخالقی را از کشورهای

: او ادامه می دهد. سايت های فارسی را نيز خودشان پيدا کرده و اقدام به فيلتر آن می کنند

اما سايت هايی که به مباحث محتوايی در خصوص امنيت ملی مربوط می شود به «

تشخيص کميته تعيين مصاديق فيلتر می شود که يا بر اساس جست و جو ها يا بر اساس 

کارشناسان اين نوع رفتار با » .ختی که از فرد يا گروه دارند، اقدام به فيلتر می کنندشنا

او می . سايت های خبری را سليقه ای و براساس تفسير سليقه ای از قوانين می دانند

براساس سی دی که داده می شود، اعالم می کنند چه مواردی بايد فيلتر شود که «: افزايد

و در مرحله بعدی هم ليست . نو و خالف شئونات اخالقی هستندعمومًا سايت های پور

نکته قابل توجه اين است که پيش از اين چهار دانشگاه » .سايت ها و وبالگ ها است

کشور  40آکسفورد، کمبريج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سايت های اينترنتی در 

ی آن چين درصدر و ايران نيز جزء جهان نتايج تحقيقات خود را منتشر ساختند که بر مبنا

. چند کشور باالی جدول استفاده کننده از ابزار فيلترينگ کشورهای اين رده محسوب شدند

با اين حال دولت و مسووالن دستگاه قضايی بر اين باورند که شبکه اينترنت در بخش های 

مين روی از ه. آسيب وارد کرده است» نگران کننده ای«سياسی و اقتصادی به صورت 

  .به اعتقاد کارشناسان در توجيه اين مساله، فيلترينگ مورد استفاده قرار گرفته است
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 الريجانی به اخير زندانيان همسران اعتراض
 

ای به رئيس قوه قضائيه، به  همسران شماری از زندانيان سياسی اخير با ارسال نامه

 .ان اعتراض کردندتخلفات قانونی انجام شده در پرونده بستگانش

زاده، داود سليمانی،  زاده، عبداهللا رمضان زاده، سيد مصطفی تاج همسران محسن امين

سرخی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی، پس از  اهللا عرب محسن صفايی فراهانی، فيض

گذشت سه ماه و نيم از بازداشت آنها خواستار پاسخگويی قوه قضاييه در خصوص 

 .اند شان شده وضعيت

بسياری . اند روز گذشته شمار زيادی از معترضان به نتايج انتخابات دستگير شده ١٠٠در 

 .شدگان هستند های سرشناس سياسی در زمره بازداشت از چهره

ها انفرادی از جمله  دستور جلب بدون ارسال احضارنامه و حضور متهمان در بازداشتگاه

 های زندانيان است موارد مورد اعتراض خانواده

ها از جريان رسيدگی و مکان  دستور جلب بدون ارسال احضارنامه، اطالع نداشتن خانواده

های انفرادی از جمله موارد مورد اعتراض  نگهداری زندانيان و حضور متهمان در سلول

نبود وکيل در تحقيقات مقدماتی، اقدامات خالف آئين نامه  .های زندانيان است خانواده
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ر کيفرخواست عمومی از ديگر مواردی است که امضاکنندگان ها و صدو سازمان زندان

 .دانند اين نامه آن را خالف قانون می

خانواده زندانيان سياسی به حضور متهمان در نمايش تلويزيونی و رسيدگی دادگاه به 

 .اند اتهاماتی که در صالحيتش قرار ندارد نيز اعتراض کرده

شدگان با حضور  برگزار شده و برخی از بازداشت تا کنون پنج جلسه دادگاه زندانيان اخير

در برابر خبرنگاران و يا دوربين تلويزيون جمهوری اسالمی، اتهاماتی را متوجه خود و 

 .اند طلب کرده ديگر فعاالن اصالح

ها انفرادی از جمله  دستور جلب بدون ارسال احضارنامه و حضور متهمان در بازداشتگاه

 های زندانيان است دهموارد مورد اعتراض خانوا

اهميت رعايت قانون و توجه به حقوق »اين نامه با يادآوری تاکيد رئيس قوه قضاييه بر 

تواند سئوال ساده ما را که  چرا هيچ مرجع رسمی و قانونی نمی«: است  ، آورده»حقه مردم

عزيزانمان به چه جرمی، حدود صد روز حبس انفرادی در شرايطی سخت و طاقت فرسا 

 «.شوند، پاسخ دهد تحمل میرا م

» نامناسب«گويند که بسياری از آنها در وضعيت  ها و وکالی زندانيان اخير می خانواده

  .اند قرار گرفته» شکنجه«شوند و مورد  نگهداری می

اند که  شدگان اخير از رئيس قوه قضاييه درخواست کرده همسران تعدادی از بازداشت

را با » قرار و حاکميت قانون و عمل به مّر قانوناست«موانع پيش روی نهاد، برای 

انديشی  چاره«ها در ميان بگذارد تا با انتقال آن به مراجع و بزرگان،  های بازداشتی خانواده

در ادامه  «.اند، ختم به خير شود دل آفريده ای که دنياطلبان تاريک شود و هرچه زودتر قائله

ها و نقش  خالت در امر قضا، با شيطنتد»اين نامه اظهار اميدواری شده است که 

 «.های دولتی، هرچه زودتر پايان پذيرد های اهريمنی رسانه آفرينی
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  «کوادريگا»کمپين يک ميليون امضاء برنده جايزه 
 

در » کوادريگا«آميز، برنده جايزه  کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

ها و يا  همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان، به نهادها، جنبش اين جايزه هر سال، .آلمان شد

 .شود اند، اهدا می افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تالش کرده

رضوان مقدم، فعال حقوق زن و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء، سوم اکتبر برابر 

 .کند مهر ماه، جايزه کوادريگا را دريافت می ١١با 

اکنون نامزد جايزه ساالنه مجله گلمور است که ساالنه تعدادی از زنان  هم اين کمپين

کنند را کانديد اهدای  هايی که برای احقاق حقوق زنان فعاليت می موفق و همچنين گروه

  .کند جايزه خود می

ای است که در باالی دروازه  اشاره به نماد چهارگانه» کوادريگا«نام اين جايزه؛ 

اين دروازه از پس از . مرز سابق دو برلين شرقی و غربی قرار داردبراندنبورگ در 

 .است فروريزی ديوار برلين به نماد اتحاد دو آلمان تبديل شده 

آميز، حرکت جمعی از زنان ايرانی  کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

ری جنسيتی در قوانين ارتقاء براب«آغاز شده و هدف از آن  ١٣٨۵است که از شهريور ماه 

نيز جايزه سيمون دووبوار را در  ٢٠٠٩اين کمپين، در ژانويه  .است» جمهوری اسالمی

جسارت زنان ايرانی و بديع بودن شکل «اين جايزه به خاطر . فرانسه از آن خود کرد

 .به اين کمپين اهدا شد» شان مبارزه
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يليون امضاء در تهران نيز در ، پايگاه خبری کمپين يک م»تغيير برای برابری«تارنمای 

 .برنده جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز در مسابقه ساالنه راديو آلمان شد ٢٠٠٨سال 

گران  از سوی سازمان گزارش» آزادی بيان«مراسم اهدای جوايز سال   در هفدهمين دوره

ها  گبدون مرز هم، تارنمای تغيير برای برابری، به عنوان يکی از نامزدهای بخش وبال

جايزه بنياد فمينيستی مجوريتی از ديگر جوايزی است که اين کمپين از آن خود  .مطرح شد

» جايزه سراسری زنان» ٢٠٠٩اين بنياد که در آمريکا مستقر است، آوريل . است کرده 

 .خود را به کمپين يک ميليون امضاء در ايران اهدا کرد

سه . اند يون امضاء بازداشت شدهنفر از اعضای کمپين يک ميل ۵٠در سه سال گذشته 

نفر احضار و مورد  ١۵اند و نزديک به  نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده

 اند بازجويی قرار گرفته

اين نشريه آمريکايی ساالنه . اکنون نامزد جايزه ساالنه مجله گلمور است اين کمپين هم

احقاق حقوق زنان در کشورهای هايی که برای  تعدادی از زنان موفق و همچنين گروه

  .کند کنند را کانديد اهدای جايزه خود می ديگر فعاليت می

های قضايی از  های اخير، برخی از اعضای اين کمپين با دستگيری و محکوميت در سال

  .اند های قضايی جمهوری اسالمی مواجه شده سوی مقام

سه نفر . اند مضاء بازداشت شدهنفر از اعضای کمپين يک ميليون ا ۵٠در سه سال گذشته، 

نفر احضار و مورد بازجويی  ١۵اند و نزديک به  بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده

 .اند قرار گرفته

پنج سال و شش ماه حبس تعليقی مجموعه احکامی است که تا کنون برای فعاالن کمپين 

. ه يا صدور حکم هستندها نيز در انتظار تشکيل دادگا صادر شده و تعدادی از پرونده

های وزرا، گيشا،  روز در بازداشتگاه ٢٧٣اعضای کمپين در سه سال گذشته در مجموع 

 .اند و بند عمومی زندان اوين به سر برده ٢٠٩بند 
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 جلوه جواهری به شش ماه زندان محکوم شد
 

شش  آميز، به جلوه جواهری، عضو کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

 .ماه حبس تعزيری محکوم شد

دادگاه انقالب تهران، اتهام وی را  ٣٠، شعبه »تغيير برای برابری«به گزارش تارنمای 

 .اعالم کرده است «اجماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت کشور«

به همراه هشت نفر ديگر از فعاالن حقوق زنان در مقابل  ١٣٨٧خرداد  ٢٣خانم جواهری، 

های زنان قصد داشتند  در اين روز، برخی گروه. يشم تهران دستگير شدگالری ابر

 .خرداد برگزار کنند ٢٢ای را به مناسبت سالگرد تجمع  برنامه

به گفته مينا جعفری، وکيل جلوه جواهری، دادگاه به دليل عضويت در کمپين يک ميليون 

مجازات محکوم کرده  قانون مجازات اسالمی به اين ۵٠٠امضاء، وی را به استناد ماده 

 .است 

 
 جلوه جواهری

 کمپين يک ميليون امضاء حرکت جمعی از فعاالن زن برای اعتراض به قوانين تبعيض

  .اند نفر از اعضای اين کمپين بازداشت شده ۵٠در سه سال گذشته بيش از . آميز است 

غايرت دارد و گويد که اتهام عنوان شده در رای صادره، با کيفرخواست م خانم جعفری می

 .است  اين رای بدون توجه به دفاعيات جواهری و وکيل وی صادر شده
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اند و  خرداد همان روز از اين اتهام تبرئه شده ٢٣شدگان  به گفته او برخی از بازداشت

وی ابالغ نشدن رای به وکيل را يکی  .است پرونده آنها به دادگاه عمومی فرستاده شده 

اين موضوع «: نون در اين پرونده اعالم کرد و افزودديگر از موضوعات خالف قا

 «.قانون آئين دادرسی کيفری است ٢١٣برخالف ماده 

دادگاه و تقاضای کتبی  ٣٠وکيل جلوه جواهری با بيان اينکه پس از مراجعه به دفتر شعبه 

از رياست دادگاه انقالب برای ابالغ متن رای، هيچ پاسخی دريافت نکرده، اظهار داشت 

 .است متن رای دادگاه را فقط در دفتر شعبه مطالعه کرده که 

به گفته وکيل جلوه جواهری، دادگاه به دليل عضويت در کمپين يک ميليون امضاء وی را 

 است به اين مجازات محکوم کرده 

 ١٣٨۵اسفند  ١٣وی نخستين بار  .جلوه جواهری، پيش از اين سه بار بازداشت شده است

ر از فعاالن جنبش زنان در برابر دادگاه انقالب تهران بازداشت شده نفر ديگ ٣٢به همراه 

 .بود

نيز به بهانه فعاليت در سايت تغيير  ١٣٨٧آذر ماه  ١٠اين عضو کمپين يک ميليون امضا، 

روز بازداشت در بند عمومی زندان اوين، با با  ٣٠برای برابری، دستگير شد و پس از 

 .زاد شدضمانت بانکی پنج ميليون تومانی آ

خواه و ناهيد کشاورز به شش ماه  دادگاه انقالب وی را به همراه پروين اردالن، مريم حسين

حبس تعزيری محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به شش ماه حبس تعليقی تقليل 

 .يافت

ماموران . ارديبشهت ماه سال جاری نيز در منزلش دستگير شده بود ١١خانم جواهری 

پس از بازداشت همسرش، کاوه مظفری به بهانه شرکت در تجمع روز جهانی  امنيتی

 .کارگر، منزل وی را تفتيش کرده و جلوه جواهری را نيز به زندان اوين منتقل کردند

اقدام عليه امنيت ملی از طريق عضويت در کمپين يک ميليون «اتهام اين فعال حقوق زنان 

ميليون تومانی  ١٠٠خرداد ماه با قرار کفالت  ١٧ وی. اعالم شد» امضاء و تجمع و تبانی

 .از زندان اوين آزاد شد
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 «سپاه به درخواست پليس وارد عرصه شد
گويد که در حوادث اخير، سپاه به  سرتيپ عبداهللا عراقی، فرمانده سپاه تهران بزرگ می

 .درخواست پليس وارد عرصه شد

رداد به درخواست پليس وارد عرصه شد و خ ٢٣به گفته آقای عراقی، سپاه پاسداران روز 

 .ها را بر عهده داشت مرداد نيز مسئوليت برخورد با ناآرامی ٢۵خرداد ماه تا  ٢۵از 

خرداد ماه و پس از اعالم نتيجه انتخابات، معترضان دست به  ٢٣در ايران از روز 

 .ت کشيده شدها به خشون های مسلح و لباس شخصی هايی زدند که با دخالت نيرو راهپيمايی

 
 سردار عراقی

 .ها تن ديگر زخمی شدند ها نفر کشته و صد ها بيش از ده در جريان اين اعتراض

های معترضان به نتيجه  به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، عراقی افزود که راهپيمايی

 .شده است سازماندهی می «فضای مجازی«انتخابات در سه ماه گذشته از طريق 

های خارجی اعالم  پاه تهران همچنين گفت که برخالف آنچه که رسانهاين فرمانده س

تنها به سوی مردم شليک  های مسجد لوالگر، نه  اند، نيروهای بسيج در درگيری کرده

 «.بيش از دو ساعت در حال کتک خوردن از اغتشاشگران بودند«نکردند، بلکه 

باال نشان دهند تا اغتشاشات را  شدگان را خواهند آمار کشته می«وی بر اين باور است که 

 «ها ادامه دهند همزمان با بازگشايی دانشگاه

به اسم بسيج، پليس و وزارت  «گران اغتشاش«ها  او اظهار داشت که در اين درگيری

 .اطالعات به سوی مردم شليک کردند
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 دهد چند نفر که لباس شخصی و نظامی های موجود از درگيری مسجد لوالگر نشان می فيلم

رسد  بام اين مسجد مشغول تيراندازی به اهداف نامعلومی که به نظر می دارند، از پشت

 .معترضان باشند، هستند

بسيج در خيابان محمدعلی  ١١٧   خرداد ماه در حوزه ٢۵آقای عراقی همچنين گفت که 

شت، خانه اين پايگاه را دا های بسيج تنها به يک نفر که قصد حمله به اسلحه جناح نيز نيرو

 .شليک کردند

هزار نفر به پايگاه بسيج حمله  ١٠اين فرمانده سپاه اظهار داشت در اين درگيری بيش از 

 .کردند و يک ماشين سپاه پاسداران را به آتش کشيدند

های مسجد لوالگر،  اين فرمانده سپاه تهران همچنين گفت که نيروهای بسيج در درگيری

بيش از دو ساعت در حال کتک خوردن از «بلکه  تنها به سوی مردم شليک نکردند، نه 

 «اغتشاشگران بودند

تر فرماندهان نظامی ديگر از کشته  شود که پيش اظهارات اين مقام سپاه در حالی ايراد می

 .شدن هفت نفر در اين درگيری خبر داده بودند

 ١٢ند که نفر جان باخت ٢۴به گفته اين مقام نظامی، در حوادث پس از انتخابات در ايران 

 .های بسيج بودند نفر آنها از نيرو

نفر اعالم کرده و در مقابل،  ٣٠های اخير را  ياب مجلس نيز تعداد کشته کميته حقيقت

ديدگان حوادث اخير، از در  عليرضا بهشتی نماينده ميرحسين موسوی در هيات ويژه آسيب

ها به مجلس ارائه شده  ن نامهای اخير خبر داده که او اي نفر از کشته ۶٩اختيار داشتن نام 

 .است

گويد  اين در حالی است که عراقی افزود که بسياری از افرادی که ميرحسين موسوی می

در داخل يا خارج کشور به زندگی عادی خود ادامه «اند،  در جريان اعتراضات کشته شده

 «.دهند می

غتشاشات را همزمان با خواهند آمار را باال نشان دهند تا ا می«وی بر اين باور است که 

 «.ها ادامه دهند بازگشايی دانشگاه
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 شجاعی و انگوتی در آستانه اعدام
 

گويد که حکم اعدام بهنود شجاعی و صفر انگوتی در  محمد مصطفايی وکيل دادگستری می

 .نوزدهم و بيست و نهم مهر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد

ئيس قوه قضائيه خواسته که دستور توقف اجرای اين آقای مصطفايی از صادق الريجانی ر

 .احکام را صادر کند

جاری به دستور آقای  مرداد ماه سال ٢٨بار  اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، آخرين

 .الريجانی متوقف شده بود

سال بود در يک نزاع،  ١٧و زمانی که حداکثر سن وی،  ١٣٨۴بهنود شجاعی در سال 

 .فردی را به قتل رساند

وی در يک سال گذشته چندين بار به پای چوبه دار برده شد، ولی با دستور توقف حکم از 

ها برای اخذ رضايت خانواده مقتول تاکنون ادامه پيدا کرد،  سوی رياست قوه قضائيه، تالش

 .نتيجه مانده است ها هنوز بی اگرچه اين تالش

 .هستنداين نوجوان » قصاص«خانواده مقتول خواستار اجرای حکم 

 .سال، مرتکب قتل شده است ١٨صفر انگوتی ديگر نوجوانی است که در سن زير 

آرا دارابی ارديبهشت ماه سال  سال در ايران، دل ١٨در آخرين مورد از اعدام افراد زير 

 .اری در زندان مرکزی شهر رشت اعدام شد ج
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ان را اعدام کرده است نوجو ۴٢سال گذشته تاکنون،  ١٨الملل، ايران از  طبق آمار عفو بين

ايران تنها کشوری است که نوجوانان را  .اعدام شدند ١٣٨٧که هشت نفر از آنها در سال 

 .اعدام کرده است ١٣٨٨و  ١٣٨٧در سال 

ای اعالم کرد که از اين پس مجازات اعدام  قوه قضائيه ايران چندی پيش با صدور بخشنامه

 .اند، در نظر گرفته نخواهد شد دهبرای افرادی که مرتکب جرايمی غير از قتل ش

دو (المللی حقوق مدنی و سياسی کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل متحد و نيز ميثاق بين

سال  ١٨اعدام بزهکارانی را که در سنين زير ) المللی که ايران عضو آنهاست پيمان بين

 .کند اند، ممنوع می مرتکب جرم شده

را امضا کرده است، اما همچنان به اعدام کسانی که در ايران با وجودی که اين کنوانسيون 

 .دهد اند، ادامه می سال مرتکب قتل شده ١٨سن زير 
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 کمپين يک ميليون امضاء برنده دو جايزه شد
 

و ) آلمان(موسسه دای کوادريج  «صدای آزادی«کمپين يک ميليون امضاء، برنده جوايز 

 .شد) در بريتانيا(ووسکايا آنا پوليتک» شهامت«

آميز به نفع زنان در  ، برای مبارزه در راه تغيير قوانين تبعيض»صدای آزادی«جايزه 

 .ايران، به اين کمپين اهدا شده است

در مراسم اعطای اين جايزه، رضوان مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضاء، فريبا 

 .ور داشتندداوودی مهاجر فعال حوزه زنان و ژاله گوهری حض

 
آنا پوليتکووسکايا در لندن » شهامت»اين کمپين روز گذشته نيز موفق به دريافت جايزه 

 .شد
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شجاعت و «، اين جايزه را به خاطر قدردانی از »کمک به همه زنان در جنگ«بنياد 

 .کمپين يک ميليون امضاء در دفاع از حقوق زنان در ايران اعطا کرده است» پايداری

بترز، مارينا کاتزاروا بنيانگذار اين نهاد فعال در امور حقوق بشر گفته که به گزارش رو

که اعضای اين کمپين در جهت تغيير قوانين از خود نشان » شجاعتی«اين جايزه به خاطر 

 .اند به آنها اهدا شده است داده

برای رهايی «تر برنده جوايز سيمون دوبووآر با عنوان  کمپين يک ميليون امضاء پيش

 .بنياد فمينيستی مجوريتی شده بود» جايزه سراسری حقوق زنان«و  ٢٠٠٩در سال » زنان

آميز، حرکت جمعی از زنان ايرانی  کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

ارتقاء برابری جنسيتی در قوانين «آغاز شده و هدف از آن  ١٣٨۵است که از شهريور ماه 

 .است» جمهوری اسالمی

شجاعت و «، جايزه خود را به خاطر قدردانی از »کمک به همه زنان در جنگ»اد بني

 کمپين يک ميليون امضاء در دفاع از حقوق زنان در ايران اعطا کرده است «پايداری

، پايگاه خبری کمپين يک ميليون امضاء در تهران نيز سال »تغيير برای برابری«تارنمای 

 .بدون مرز در مسابقه ساالنه راديو آلمان شده بود برنده جايزه ويژه گزارشگران ٢٠٠٨

های قضايی از  های اخير، برخی از اعضای اين کمپين با دستگيری و محکوميت در سال

 .اند های قضايی جمهوری اسالمی مواجه شده سوی مقام

سه نفر . اند نفر از اعضای کمپين يک ميليون امضاء بازداشت شده ۵٠در سه سال گذشته، 

نفر احضار و مورد بازجويی  ١۵اند و نزديک به  ازداشت به دادگاه فراخوانده شدهبدون ب

 .اند قرار گرفته

پنج سال و شش ماه حبس تعليقی مجموعه احکامی است که تا کنون برای فعاالن کمپين 

 .ها نيز در انتظار تشکيل دادگاه يا صدور حکم هستند صادر شده و تعدادی از پرونده

های وزرا، گيشا،  روز در بازداشتگاه ٢٧٣سه سال گذشته در مجموع  اعضای کمپين در

 .اند و بند عمومی زندان اوين به سر برده ٢٠٩بند 
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 يعقوب به دادگاه احضار ژيال بنی
 

 .نگار و فعال جنبش زنان به دادگاه عمومی تهران احضار شد يعقوب، روزنامه ژيال بنی

وی بر اساس احضاريه کتبی که از سوی شعبه  به گزارش تارنمای کانون زنان ايرانی،

دليل احضار . دادگاه عمومی صادر شده بايد هجدهم مهر ماه به دادگاه مراجعه کند ١١۵

 .است يعقوب به وی اعالم نشده خانم بنی

زندان  ٢٠٩مرداد پس از دو ماه بازداشت در بند  ٢٨اين فعال جنبش زنان، چهارشنبه 

 .تومانی، آزاد شدميليون  ١٠٠اوين با وثيقه 

 
 يعقوب ژيال بنی

خردادماه به همراه همسرش بهمن احمدی امويی، از سوی ماموران امنيتی  ٣٠وی 

گر اقتصادی، همچنان در  نگار و تحليل بهمن احمدی امويی روزنامه .بازداشت شده بود

. برد و اطالعی از وضعيت وی در دست نيست سر می زندان اوين تهران در بازداشت به

 .اند در اعتراضات اخير به نتايج انتخابات بيش از چهار هزار نفر بازداشت شده
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يعقوب، سردبير تارنمای کانون زنان ايرانی و از اعضای کمپين يک مليون امضا  ژيال بنی

وی پيش از اين دبير بخش اجتماعی روزنامه سرمايه بود و با بسياری از . است

 .طلب همکاری داشت های اصالح روزنامه

های اعتراضی جنبش  ها و تجمع وی پيش از اين نيز سه بار در جريان حضور در برنامه

 .زنان از سوی نيروهای امنيتی ايران بازداشت شده بود

شود اين احضاريه در ارتباط با رسيدگی به پرونده ژيال بنی يعقوب در  احتمال داده می

خرداد ماه سال  ٢٣زنان در  رابطه با بازداشت وی و هشت نفر ديگر از فعاالن حقوق

ای را به مناسبت  های زنان قصد داشتند برنامه در اين روز، برخی گروه. گذشته باشد

 .خرداد برگزار کنند ٢٢سالگرد تجمع 

زندان  ٢٠٩مرداد پس از دو ماه بازداشت در بند  ٢٨اين فعال جنبش زنان، چهارشنبه 

 ميليون تومانی، آزاد شد ١٠٠اوين با وثيقه 

خرداد از سوی دادگاه انقالب تهران به شش  ٢٣وه جواهری، يکی از بازداشت شدگان جل

 .است ماه حبس تعزيری محکوم شده

اجماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت «دادگاه انقالب تهران، اتهام وی را  ٣٠شعبه 

 .است اعالم کرده» کشور

جلوه جواهری، سارا لقمانی، فريده  نسرين ستوده، ناهيد ميرحاج، آيدا سعادت، نفيسه آزاد،

 .خرداد ماه هستند ٢٣شدگان  زاده از ديگر بازداشت غائب و عاليه مطلب

اند و احکام حبس  در چند سال اخير بسياری از فعاالن حقوق زنان بارها بازداشت شده

 .است ها صادر شده شده برای آن
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 کارگر واگن پارس  ١٧٠٠اعتصاب غذای 

 
کارگر شرکت واگن پارس اراک در اعتراض به پرداختن نشدن حقوق و سنوات  ١٧٠٠

 .شان، اعتصاب غذا کردند معوقه

، اين نهمين تجمع اعتراضی کارگران اين شرکت )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 

 .در سال جاری است

با تجمع در  هايشان اند در صورت عدم توجه به خواسته کارگران واگن پارس اعالم کرده

 .برابر شرکت، جاده ورودی به اراک را مسدود خواهند کرد

 
 های قبلی کارکنان شرکت واگن پارس در يکی از اعتراض

روزی  ٧۵عدم پرداخت «رئيس شورای اسالمی کار اين شرکت  محمدرضا مداحی، نايب

پرداخت توجهی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم  های قبل، بی های ماه حقوق معوقه

را دليل اعتراضات شش ماه گذشته کارگران عنوان » مبلغ بازنشستگی به تأمين اجتماعی
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منوچهر مقدم، مدير کارخانه واگن پارس اراک، تعويق دو ماهه حقوق کارگران  .است کرده

گوی اين وضعيت  دارن اصلی کارخانه بايد جواب گويد سهام وی می. است را تأئيد کرده

زمان با حضور گروهی از کشور قزاقستان در محل  ن گزارش، کارگران همبنا به اي .باشند

 .اند سر داده «يا اهللا يا اهللا به فرياد ما برس«شرکت تجمع کرده و شعار 

رئيس شورای اسالمی کار اين شرکت، دليل اعتصاب غذای کارگران را ممانعت از  نايب

 .است همانان قزاق اعالم کردهها بخاطر حضور م برگزاری اين تجمع و متفرق ساختن آن

ها و  تا زمانی که مسئولين و نمايندگان استان و مديران شرکت به وعده«: گويد وی می

 «.تعهدات خود عمل نکنند دست از اعتصاب غذا نخواهيم کشيد

هايشان با تجمع  اند که در صورت عدم توجه به خواسته کارگران واگن پارس اعالم کرده

 ه ورودی به اراک را مسدود خواهند کرددر برابر شرکت، جاد

» عدم پايبندی مديران به تعهداتشان«بخشی از اموال شرکت واگن پارس، به دليل آنچه 

 .است عنوان شده، با حکم دادگستری و توسط کارگران بازنشسته مصادره شده

صبح امروز نيز، اموال اداری شرکت با حکم قضايی از سوی کارگران بازنشسته که 

  .اند، مصادره شد هاست حقوق و مستمری خود را دريافت نکرده مدت

های قطار آغاز به کار کرده بود  با ساخت انواع واگن ١٣۵۴شرکت واگن پارس، که سال 

اين شرکت يکی از . به سازمان صنايع و نوسازی ايران ملحق شد ١٣۶۴از سال 

 .ترين واحدهای توليد خودروهای ريلی در ايران است بزرگ

قانون اساسی به بخش  ۴۴های اصل  ت واگن پارس چندی پيش در پی اجرای سياستشرک

 .خصوصی واگذار شد
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 حکم اعدام برای يکی از معترضان انتخاباتی
 

زمانی، يکی از معترضان به نتايج  دادگاه انقالب تهران، حکم اعدام محمدرضا علی

 .انتخابات را صادر کرد

دادگاه انقالب  ١۵ن حقوق بشر، قاضی صلواتی، رئيس شعبه به گزارش کميته گزارشگرا

 .است مهر ماه ابالغ کرده ١٣اين حکم را دوشنبه 

 محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران است و در دومين دادگاه بازداشت

وی در دادگاه، پيش از اين در تلويزيون دولتی » اعترافات«. است شدگان اخير محاکمه شده 

 .ن منتشر شده بودايرا

 
 زمانی محمدرضا علی
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شود آقای زمانی وکيل انتخابی نداشته و وکيل تسخيری دادگاه انقالب از وی دفاع  گفته می

 .است کرده

اعالم » محاربه«زمانی را  آقای علی» جرم«رسمی مهر نيز در ماه اوت  خبرگزاری نيمه

کرده اتهام  ی سالحی حمل نمیزمانی به اين خاطر که و اما وکيل آقای علی. بود کرده

 .بود به وی را غير موجه دانسته و برای او تقاضای بخشش کرده» محارب«

های تلويزيونی ايرانی در  انجمن پادشاهی ايران، انجمنی است که از سوی يکی از چهره

 .شود آمريکا به نام فرود فوالدوند رهبری می

در مسجدی در شهر شيراز  ٢٠٠٨ل گذاری آوري اين انجمن اعالم کرده که مسئول بمب

 .تن زخمی شدند ٢٠٠تن کشته و بيش از  ١٣گذاری  در آن بمب. است

بر اساس گزارشی ديگر، عاطفه نبوی، فعال دانشجويی که به دليل شرکت در راهپيمايی 

 .است متهم شده» محاربه«است نيز به  خرداد ماه بازداشت شده ٢۵

منيت کشور، تبليغ عليه نظام، اخالل در نظم عمومی تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن ا»

 .از ديگر اتهامات وی هستند» و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق

نژاد از ديگر احکام صادر شده در  دو سال حبس تعزيری، برای امير حسين باستانی

شرکت در تظاهرات غيرقانونی، تبليغ «نژاد متهم به  آقای باستانی. روزهای اخير است

  .است» ليه نظام از طريق شعار دادن و کتک زدن يک بسيجیع

خرداد ماه بازداشت  ٢۵عاطفه نبوی، فعال دانشجويی که به دليل شرکت در راهپيمايی 

 است متهم شده» محاربه»شده به 

شدگان اخير را نيز  چنين محسن آزموده، يکی ديگر از بازداشت دادگاه انقالب، هم ١۵شعبه 

 .است ليقی محکوم کردهبه دو سال حبس تع

شود دادگاه انقالب احکام حبس تعزيری سنگينی برای برخی معترضان به نتايج  گفته می

 .است انتخابات صادر کرده

تا . اند های اخير بيش از چهار هزار نفر از معترضان بازداشت شده در جريان ناآرامی

 .است هکنون پنج جلسه دادگاه برای محاکمه بازداشت شدگان برگزار شد

 های اخير در اعتراض به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران آغاز شد  ناآرامی
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زناِن سرزميِن ما، باِر ديگر شاهِد بحرانی عظيم و فشاری خردکننده در  :مدرسه فمينيستی

شاری که هر روز و هر ساعت و هر لحظه زيِر پوسِت کشورشان هستند؛ بحران و ف

 .شود ی ما احساس می جامعه

شک  شده، بی حدومرِز اعمال هاِی بی ريختگِی ناشی از خشونت در برآشفتگی و درهم

پردازاِن امروز و فرداِی آن خواهند  ترين هزينه ی تاريخ، زنان اند که بيش چون هميشه هم

 .شان آوار شود باشند و چه بر پدران، همسران و فرزندانبود؛ چه خود آماِج اين خشونت 

ی امروز شاهِد آن هستيم جِو خشونتی است معلق در فضايی به پهناِی  چه در جامعه آن

ايران، ناشی از مواجهه با خشونتی افسارگسيخته و عريان، خشونتی که از اعماِق روابِط 

ر چند اين خشونت ظرِف يک روز ه .ی ما بيرون آمد اجتماعی و فرهنِگ سياسِی جامعه

زده کرد اما بايد بپذيريم که بذِر اين خشونت  سراسِر ايران را در نورديد و همگان را بهت
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ی خشونِت  يابنده هاِی ويرانگر و گسترش ی ريشه شبه کاشته نشد و رشد نکرد بلکه نشانه يک

خشونت عليه «هاست در برابِر  ای است که سال ی جامعه پنهان و آشکار در گستره

 .سکوت کرده است» شهرونداِن خود

امروز ما مردِم اين سرزمين اين پرسش و چالش را پيِش رو داريم که چه شد و چگونه شد 

گناِه ما، با خشونتی چنين عريان و  که فرزنداِن اين آب و خاک، دختران و پسران بی

 .غيرانسانی جان باختند يا به بند کشيده شدند

بيش از پيش به » جواناِن نسل دوِم ايرانياِن مهاجر«ود از اين پس ش هر چند گفته می

شان خواهند باليد و سرفرازتر از پيش در دياِر ميزبانان خويش »مليت«شان و »ملت«

دارند اما ما زنان ايرانی در دروِن ايران کراهِت خشونتی را که در  گردن افراشته می

اين کنش و خشونِت . ين افتخاری بپوشانيمتوانيم با چن مان رخ نمود، نمی برابِر چشم

ی ماه بر ما نازل نشد بلکه توسِط مردِم همين سرزمين و  آن، از کره ی درپِی افسارگسيخته

شک دردودمِل ناشی از سکوت  و اين بی. از دِل همين جامعه بروز کرد و گسترش يافت

گونه هيبت زشت  اينای بود که امروز  های روزمره و غيرانسانی جامعه دربرابِر خشونت

 .و کريِه خود را در برابِر ديِد همگان نهاده است

پرسيم چه عوامل و داليلی موجب شد از اعماِق  ما زنان در بهت و ناباوری از خود می

اش به تعامل و تساهل  فرهنگ و زندگِی اجتماعی ملتی کهنسال که در تاريِخ ديرسال

 اورنکردنی سر بر آورد؟ی جهان بوده، چنين خشونت سهمگين و ب شهره

ای متوجه عامالن و آمران آن  شک مسئوليِت بروِز چنين فجايع دردناک و ضدانسانی بی

هاِی چنين  تقصيريم؟ آيا بخشی از ظهور و بازتوليِد ريشه است اما آيا واقعا خوِد ما مردم بی

ملتی که در تِک ما مردم نيست؟ ما  مسئوليتِی تک تفاوتی و بی خشونتی متوجِه سکوت و بی

هاِی ريزودرشت که در جامعه اتفاق افتاد غالبًا  هاِی گذشته در برابِر خشونت طوِل دهه

مان که به  هاِی قهرآميز در فرهنِگ سياسی ما ملتی که در برابِر انديشه. تفاوت مانديم بی

مدام خصومت و » قدرت«های تصويری و نوشتاری تحِت نفوِذ  طوِرمداوم از طريق رسانه

کرد،  تزريق می) ها ها، جنِگ اديان، جنِگ ايدئولوژی جنِگ تمدن)و حتا جنگ را  تضاد

 .سکوت و گاه همراهی کرديم
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را ارج نهاديم و هنگاِم اعداِم مجرمان در » قصاِص نفس«ما مردمی که اغلِب اوقات 

 در برابِر» مدارا«و » جويی مسالمت«ما ملتی که . مان را به تماشا برديم مالءعام کودکان

با » مبارزه«را به تمسخر گرفتيم و ) بيگانه، حاکميت، اوپوزيسيون(» رقيب«و » دشمن«

برادرکشی و «هاِی  ما ملتی که اسطوره. رقيب تا حذِف او را به هر قيمت تشويق کرديم

هاِی  مان را ناخواسته تداوم داديم و گاه تقديس کرديم و روش در فرهنگ» فرزندکشی

را تحِت پوشِش ايدئولوژی و مرام خاص » کند له را توجيه میهدف وسي«ی  پدرساالرانه

 .مان توجيه و تبليغ کرديم سياسی

مان با جواِز ازدواج مورِد تجاوز قرار گيرند و  ساله ما ملتی که اجازه داديم دخترکان سيزده

اش به خود حق دهند  تواند فرهنگی را بيافريند که مردان ندانستيم که چنين مجوزهايی می

کنند و خشونت [. . .] زنان و دخترکان معترض، تنها، به جرِم تفاوت انديشه و نظر  به

 .ورزند

 
خانواده بر زنان و » امِن«ظاهر  هايی که در پناِه به ما مردمانی که در برابِر ظلم و خشونت

شد و تنها بخشی از آن را در صفحاِت حوادث مطبوعات به عنواِن  دختران اعمال می
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دانستيم که وقتی  خوانديم، فرياِد وامصيبتا سر نداديم، بايد می می» انگيز ِی هيجانها داستان«

آن هم با (ترين واحِد اجتماعی يعنی خانواده، چنين فجايعی ازسوِی بستگان  در کوچک

تواند در خيابان و به  شود، می بر زنان روا می) تفاوتی مجوِز قانون و در سکوت و بی

ی  پناه را در پنجه ما مردم که دختری بی. دختران و پسران روا گرددها نيز بر  دسِت غريبه

تنها گذاشتيم تا تحِت پوشش و با مجوِز دفاع از ناموس و شرف و » ولِی قهری«اقتداِر 

اش را بستاند  اش را به تيغ بسپارد و جاِن نازنين رحمانه گردن نازک ترس از قانون، بی بی

روزگاری پدرساالران  دانستيم که روزی بند بکشد، بايد میای براِی ساليان به  يا در دخمه

توانند هرخشونتی را به  راحتی می دانند، به که خود را مالِک ملک و فرزنداِن کشورشان می

 .شهروندان کشور روا و قانونی بدانند

ی سطوح  ما ملتی که انقالبی را با هدِف آزادی و حقوِق شهروندان و رفِع تبعيض در همه

 . ، جانانه به ثمر رسانديم، بابي تفاوتي هايمان اگرنه گناهكاردست آم اهمال آاريمجامعه

ها چه در قالب قربانی مستقيم و چه به عنوان  اما ما زنان اين سرزمين در تمام اين سال

ها را با پوست و گوشِت خود حس و تجربه  مادر، دختر، همسر و خواهر، اين خشونت

فجايعی که ممکن است در راه »بوی مشمئزکننده و خطرناِک  چنين کنيم و هم کرده و می

ی خود تأثيِر  زيرا در زندگی روزمره. کشيم را با وحشت و نگرانی به مشام می» باشد

کنيم که رويدادهاِی  مخرب و ويرانگر و چندوجهِی خشونت را در يافته و حس می

اش را خواهد  کننده ها تأثيِر ويران هاِی متمادی و حتا بر نسل باِر اخير چه بسا تا سال خشونت

 .گذاشت

ها در فضاِی عمومِی جامعه و در محيطی آرام و  بر همين اساس معتقديم تا اين خشونت

. مان اميدوار بود توان به آينده و حتا بقاِی سرزمين توزی بررسی نشود، نمی عاری از کين

خشونت به مفهوِم عاِم . يان بردتوان با خشونت از م ايم خشونت را نمی ما به تجربه دريافته

به همين دليل . هاِی سياسی گيری آن؛ از خشونِت فيزيکی گرفته تا کالمی و حتا موضع

و فريادی باشيم در برابِر خشونت و ظلم » اعتراضی»، «صدايی«ها تالش کرده ايم  سال

ايم، مان در سراسِر جهان در يافته  ی مشترک با خواهران عليِه زنان زيرا با تجربه

ی  شک خشونت را در همه ای که بياموزد خشونت عليِه زنان را متوقف سازد، بی جامعه

 .اش مهار کرده است اشکال
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به اين واقعيت دست يافته اند که ) پايان هاِی بی خسته از درگيری(زنان اين مرز و بوم 

ان و مادران، همسران، دختر. ها بر عهده دارند مسئوليت بزرگی براِی کاهِش خشونت

های اساسی براِی  جويی دانند که همگان را به چاره ی خود می خواهراِن شما امروز و طبقه

شک زندگی زنان  مهار خشونت ويرانگر نهفته در بطِن جامعه فرا خوانند و خشونتی که بی

 .و کودکان را بيش از ديگران به مخاطره خواهد افکند

عزمی که بايد از رأس . منِد عزِم همگان استدانيم که موفقيت در اين کارزار نياز نيک می

رو خطاب به همگان در هر سو که ايستاده  ازهمين .ی هرم جامعه را در بر گيرد تا قاعده

بار  شويم با توجه به اتفاقات مصيبت ی طرفيِن دعوا در نهايِت تواضع يادآور می اند و همه

است که به جاِی سبقت و شتاب و هولناکی که در کشورمان رخ داده است، امروز وقِت آن 

ای تأمل کنيم و فارغ  يا حذِف يکديگر لحظه» گيری انتقام»، «پيروزی بر رقيب«به قصِد 

هاِی سياسی و جناحی از وجدان خود سؤال کنيم که چه شد، چنين فجايِع عظيم و  از ديدگاه

در بروِز اين » سهِم ما«ی ما رخ داد؟ صادقانه از خود بپرسيم  ناپذيری در جامعه جبران

 .ها تا چه اندازه بوده است خشونت

مندان که آنان نيز فرزنداِن مادرانی هستند، برسانيم که تاريخ ثابت  و اين پيام را به قدرت

گناهان حتا براِی خود  هاِی آلوده به خوِن بی تواند با دست نمی» قدرتی«کرده است که هيچ 

ی زنان از  همه. براِی جامعه و آحاِد مردمتدارک ببيند، چه رسد » عافيت و عاقبِت خوش«

ای که پيش آمد پلی براِی تداوِم زندگی و  هر طيف، جناح و گروهی بايد بکوشند تا از فاجعه

هاِی  حل مان براِی يافتِن راه مان بسازند، پس نيازداريم همگی کاهِش خشونت در جامعه

يريم دنداِن صبر بر جگِر خونين لذا ناگز. آميز تالش کنيم مسئوالنه در فضايی غيِرخشونت

هاِی معمول با يکديگر و با مردمان به  کشيدن ونشان بگذاريم، صبور باشيم و بدوِن خط

ای است که  وگو بدون پراکنش کينه و تنفر تنها راه شفاِی جامعه گفت. وگو بپردازيم گفت

 .همه را از صدر تا ذيل قربانِی بيمارِی مهلک خشونت کرده است

تِر تمامِی زندانيان وقايِع اخير  سريع که گام اول، تالش براِی آزادِی هرچه روشن است

هاِی ممکن را فعال سازيم تا هرچه  ی راه بايد همگی دست در دسِت هم نهيم و همه. است

پس دست به دسِت . هاِی خود باز گردند زودتر اين عزيزان آزاد شوند و به آغوِش خانواده

ی توان زنان و نهادهاِی مردمی و حتا رسمی  الفی زنانه از همههم دهيم و با تشکيِل ائت
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بتواند » قدرِت زنانه«شايد اين . بهره گيريم تا موجی نيرومند عليِه خشونت به وجود آوريم

ی  وگو در تماِم سطوِح گوناگوِن جامعه براِی ترميِم اين شبکه در جهِت ايجاِد فضای گفت

هاِی اخير نشان داد که مردم ما تا چه اندازه  قايِع ماهو. ديده ياری رساند ملتهب و خشونت

ترين شکِل  های خود دارند و چگونه در آرام آميز در بيان خواسته توان اعتراض مسالمت

ترين حقوِق مدنِی خود را در چارچوِب قوانين نظام و حقوقی که  ترين و قانونی ممکن کم

گرا، چنين  بود با اين ملِت بزرگ و قانونبينی شده بود، طلب کردند و حق ن برای آنان پيش

 .آميز و خارج از قانون رفتار شود خشونت

رو بايد فرا گيريم که هر  ازاين. کنيم ما همه در يک سرزمين با جغرافيای واحد زندگی می

را » تغييری«مان و هر نوع »برِد منافِع فردی و جمعی پيش«، »رقابت«، »منازعه«نوع 

ای بيمار خواهيم  انی و به دور از خشونت پيش بريم وگرنه جامعهدر فضايی اخالقی، انس

هاِی انسانی و اخالقی و تمدنی خواهد انجاميد و  داشت که در آينده به سقوِط کامِل ارزش

به زيِرپانهادن تمامِی معيارهاِی انسانی و اخالقی براِی ) اگر هنوز باقی باشند(آحاِد آن 

  شان تن خواهند د رسيدن به اهداف
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 حکم اعدام برای سه معترض انتخاباتی
 

سه نفر از متهمان حوادث بعد از : مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت

 .انتخابات به اعدام محکوم شدند

: ، زاهد بشيری راد در اين باره اظهار کرد)ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

به اتهام ارتباط با ) ع. ن(به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و ) پ .الف(و ) ز. م(«

اند، اين احکام غير قطعی بوده و قابل تجديدنظرخواهی در  منافقين محکوم به اعدام شده

 «.ديوان عالی کشور است

احکام صادره برابر مقررات قانونی به وکالی محکوم عليهم ابالغ «: وی در ادامه گفت

 «.در صورت اعتراض تشريفات قانونی مربوطه را طی کنند شده تا

نفر از متهمان اغتشاشات اخير که منجر به  ١٨لوايح اعتراضی «: بشيری راد افزود

است و به زودی به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال  ها شده، واصل شده محکوميت آن

 «.شود می

زمانی، از  ظاهرًا محمدرضا علی (.ز. م(اشاره آقای بشيری راد به نام اختصاری 

 .شدگان حوادث پس از انتخابات اخير و از اعضای انجمن پادشاهی ايران است بازداشت

 .برده ديگر هنوز مشخص نيست هويت دو فرد نام
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شود که  شدگان انتخاباتی در حالی بيان می اعالم محکوميت اعدام سه نفر از بازداشت

با اعالم نگرانی از حکم اعدام محمدرضا ) جمعه(الملل روز گذشته  سازمان عفو بين

 .بود هشدار داده «های بعدی باز شدن راه برای اعدان«زمانی، نسبت به 

الملل در اين بيانيه از مقامات ايران خواست تا حکم اعدام محمدرضا  سازمان عفو بين

 .زمانی را لغو کند علی

انتخابات اخير و از اعضای  شدگان حوادث پس از محمدرضا علی زمانی، از بازداشت

. است شدگان اخير محاکمه شده انجمن پادشاهی ايران است که در دومين دادگاه بازداشت

 .های تلويزيون دولتی ايران پخش شده بود وی در دادگاه، پيش از اين از کانال» اعترافات«

ايران شده انتخابات دهم رياست جمهوری در  در پی سرکوب اعتراضات به نتايج اعالم

 .شدگان در دادگاه علنی محاکمه شدند تن از بازداشت ١۴٠
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 بار رهايی از مرگ؛  ۵پس از 
 

 بهنود شجاعی اعدام شد 

بهنود شجاعی که به دليل ارتکاب قتل در سن نوجوانی مجرم شناخته شده بود، در زندان 

 اوين تهران توسط اولياء دم اعدام شد

های سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان، دو  ميته گزارشگران حقوق بشر، خانوادهبه گزارش ک

تن از جان باختگان حوادث اعتراضی اخير، به همراه جمعی از فعاالن حقوق بشر امروز 

 .ها خواستار لغو اعدام بهنود شجاعی بودند آن. در برابر زندان اوين تهران حضور يافتند

امی که هفده سال سن داشت در يک نزاع شخصی در ، هنگ١٣٨۴بهنود شجاعی در سال 

 .های تهران، فردی را به قتل رساند يکی از پارک

ها مرتکب قتل غيرعمد شده و  وکالی بهنود شجاعی در دادگاه استدالل کردند که موکل آن

 .دانستند جای اعدام، مجازات پرداخت ديه را مستحق می به

بهنود شجاعی به مقتول حمله کرده و با ضربات  اما دادستان اين ادعا را رد کرد و گفت

 .است متعدد او را از پای درآورده

سی در  بی ، يکی از وکالی بهنود شجاعی امروز در گفتگو با راديو بیمحمد مصطفايی

ح، بهنود شجاعی به پای چوبه دار رفت و بعد از اذان صب» :مورد نحوه اعدام بهنود گفت
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ای را که برای اعدام در نظر گرفته بودند از زير پای بهنود  مادر و پدر مقتول چهارپايه

 «.کشيدند و بهنود از دنيا رفت

هايی که ما به ماهيت حکم و اجرای  رغم اعتراض متأسفانه علی«: محمد مصطفايی افزود

نسته بوديم رضايت اوليای دم را بگيريم و شهودی هم بودند که ما پيشتر توا آن داشتيم و اين

 «.های ما به جايی نرسيد ها و شکايت که شهادت بدهند، ولی هيچکدام از اعتراض

 
 محمد مصطفايی از وکالی بهنود شجاعی

اهللا مکارم شيرازی نيز  آقای مصطفايی مسئله تغيير نظر اولياء دم را در استفتائی از آيت

هرگاه شهود معتبر شهادت دهند «: ود که اين مرجع تقليد در پاسخ اعالم کردمطرح کرده ب

 «.ها اثری ندارد اند بازگشت آن ها عفو کرده که آن

ای از مقامات قضائی ايران خواسته بود در  اتحاديه اروپا پيش از اين با صدور بيانيه

 .مجازات اين جوان تخفيف قائل شوند

ه بود که مجازات مرگ اين نوجوان در تناقض با تعهدات و در بيانيه اتحاديه اروپا آمد

المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق  ويژه پيمان بين اسالمی به وظايف جمهوری

کودکان است که هر دو به وضوح اعدام افراد صغير و يا محکوميت افرادی که در سن 

 کند  اند را منع می نوجوانی مرتکب جرم شده
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 پناهندگی دختر مشاور احمدی نژاد به آلمان
 

نژاد از آلمان تقاضای  ای محمود احمدی نرگس کلهر، فرزند مهدی کلهر مشاور رسانه

 .پناهندگی کرده است

او اين درخواست را پس از شرکت در جشنواره فيلم حقوق بشر در شهر نورنبرگ تقديم 

نام داشت که به موضوع شکنجه  "دارخويش"فيلم او در اين چشنواره . مقامات آلمان کرد

 .پرداخته است

اين کارگردان جوان ايرانی پس از نمايش فيلمش اعالم کرد که به علت نگرانی از برخورد 

 .دولت ، تصميم گرفته است پناهنده شود

 
 نرگس و مهدی کلهر
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با «: تنژاد رئيس دولت ايران در اين باره گف ای محمود احمدی مهدی کلهر مشاور رسانه

توجه به شرايط داخلی که هم اکنون در کشور وجود دارد و نمادی که دخترم در مصاحبه 

خود استفاده کرده، قطعًا يک جريان سياسی داخلی از اين قضيه و ساخت اين فيلم حمايت 

 «.می کند

اشاره مهدی کلهر به شال سبزی است که دختر وی ، نرگس کلهر در هنگام حضور در 

 .حقوق بشر نورنبرگ به گردن انداخته بود چشنواره فيلم

ها و پالکاردها به عنوان نماد معترضان انتخاباتی در ايران  استفاده از رنگ سبز در لباس

 .است برگزيده شده

ای و نرمی است  اين ماجرا نيز يکی از مصداق های جنگ رسانه«مهدی کلهر معتقد است 

 «.اه انداخته اندکه مخالفان دولت و نظام جمهوری اسالمی به ر

که از توليد و محتوای فيلم دخترش هيچ گونه اطالعی نداشته است،  وی با اشاره به اين

ام و دليل جدايی ما هم کامًال سياسی و  ام جدا شده هاست که از همسر قبلی من سال«: افزود

 «.از جانب ايشان بود

ه خاطر فيلمی که در نژاد ب نرگس کلهر می گويد از ترس برخورد دولت محمود احمدی»

 «.است محکوميت شکنجه ساخته درخواست پناهندگی نموده

نژاد بوده است،  کلهر با بيان اين که همسر سابقش از مخالفان سرسخت محمود احمدی

من فقط تا يک ماه پيش مخارج تحصيل و زندگی دخترم را از طريق يک حساب «: افزود

 «.بانکی پرداخت می کردم

سی فارسی با رد سخنان پدرش در مورد  بی ای با تلويزيون بی حبهنرگس کلهر در مصا

اگر با جريانی سياسی «: وابستگی او به جريانات سياسی داخل يا خارج در اين باره گفت

من . بردم و جای بهتری در آلمان داشتم سر نمی مرتبط بودم االن در کمپ پناهندگی به

شود بگوييد که من از زمان تولدم وابسته جزبی  آيا می. فردی مستقلم که فکر خودم را دارم

 «ام؟ و سياسی بوده
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 خشونت در تجمع اعتراضی دانشگاه آزاد
 

های رسيده از تهران، تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز  بنا به گزارش

 .به خشونت کشيده شد

ردهم آيی امروز را دو هزار نفر خبرنامه اميرکبير تعداد دانشجويان شرکت کننده در گ

آور به دانشجويان  شود نيروهای بسيج با اسپری فلفل و گاز اشک گفته می  .است اعالم کرده

 .اند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده  حمله کرده

، »مرگ بر ديکتاتور«دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز با شعارهای 

دانند،  در انتخابات می» تقلب»اعتراض خود را به آنچه » عفا استعفادولت کودتا؛ است«

 .اعالم کردند

 خبرنامه اميرکبير همچنين از محاصره اين دانشکده از سوی نيروهای امنيتی خبر داده

  .اين سومين گردهم آيی اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد در سه هفته اخير است. است 

نفر از دانشجويان اين دانشگاه با سردادن  ١۵٠٠هر ماه نيز م ١۴در تجمع روز سه شنبه 

اعتراض خود را به وقايع اخير  «يا حسين ميرحسين«و » مرگ بر ديکتاتور«شعارهای 

 .اعالم کرده بودند



  ادامه سرکوب در کودتا222

های تهران، خواجه نصيرالدين طوسی، علم و صنعت، صنعتی  در يک ماه گذشته، دانشگاه

يی اعتراضی دانشجويان نسبت به نتايج انتخابات شريف و دانشگاه شيراز شاهد گردهم آ

 .است بوده

 

 
خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، امروز  انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی

تا بازگشت جمهوريت و آزادی به اعتراضات «است  ای اعالم کرده شنبه با صدور بيانيه سه

 «.مدنی خود ادامه خواهيم داد

و   آور به دانشجويان حمله کرده روهای بسيج با اسپری فلفل و گاز اشکشود ني گفته می

 اند آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده

در انتخابات، شمار زيادی از دانشجويان و » تقلب«در پی اعتراضات چند ماه گذشته به 

با  نيروهای امنيتی در روزهای نخست پس از انتخابات. اند اساتيد دانشگاه بازداشت شده

 .حمله به کوی دانشگاه تهران، دانشجويان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند

و عبداهللا مومنی ) دفتر ادوار تحکيم(احمد زيد آبادی، ديبر کل سازمان دانش آموختگان

  .شدگان اخير هستند سخنگوی اين سازمان از جمله بازداشت

عمومی دفتر تحکيم وحدت در  نفر از اعضای شورای مرکزی و ١٧همچنين هفته گذشته 

نفر از بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند و دو تن از  ١۵. تهران بازداشت شدند

 .برند آنان همچنان در زندان به سر می
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  :در بيانيه دو سازمان حقوق بشر ابراز شد

 «کردن صدای مردم است احکام اعدام برای خاموش»
های حقوق بشر و نيز جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، با  امعهالمللی ج فدراسيون بين

کنندگان در تظاهرات  انتشار اطالعيه مشترکی، صدور احکام اعدام برای سه تن از شرکت

 .اعتراضی را محکوم کردند

با صدور اين احکام دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با «است که  در اين اطالعيه آمده

و نيز اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی نوجوانی که متهم به ارتکاب قتل ) راکتب ١٠(اعدام 

اعتنايی خود را نسبت به  در کودکی بود، دولت جمهوری اسالمی ايران بار ديگر بی

 «.المللی حقوق بشر نشان داد موازين بين

 
سال بوده در  ١٧و زمانی که حداکثر سن وی  ١٣٨۴بهنود شجاعی متهم بود که در سال 

 .است يک نزاع، فردی را به قتل رسانده

های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين  المللی جامعه فدراسيون بين

ويژه بر مغايرت احکام اعدام صادره با موازين قانونی در زمينه حق اعتراض  اطالعيه به

ن احکام را موجب افزايش ها تاکيد کرده و اي آيی آميز، آزادی بيان و آزادی گردهم مسالمت
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در اين بيانيه به نقل از سوهاير بلحسن  .است المللی حقوق بشر دانسته نگرانی مجامع بين

اين بخشی از سياست «: است های دفاع از حقوق بشر آمده المللی جامعه رئيس فدراسيون بين

 مردان جمهوری اسالمی است که بر همه صداهای مستقل در کشور مهر خاموشی دولت

های غير دولتی حقوق بشر، از جمله  پلمب غير قانونی و خودسرانه سازمان .زنند می

و سازمان دفاع از حقوق زندانيان طی دو ماه  ٢٠٠٨کانون مدافعان حقوق بشر در دسامبر 

  «.های بارزی از اين استراتژی سرکوب هستند گذشته، همه نمونه

ور درباره افرادی صادر شده که مرتکب آ اين احکام ظالمانه و شرم: عبدالکريم الهيجی

 اند هيچ جرمی نشده

های دفاع از حقوق بشر  المللی جامعه رئيس فدراسيون بين همچنين عبدالکريم الهيجی نايب

اين احکام ظالمانه و «: است و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در اين زمينه اظهار داشته

اين احکام برای . اند يچ جرمی نشدهآور درباره افرادی صادر شده که مرتکب ه شرم

 «.اند خاموش کردن صدای اعتراض مردمی است که حکومت را به چالش کشيده

منابع گوناگون تا کنون از صدور حکم اعدام برای پنج تن از معترضان انتخاباتی خبر 

 .اند داده
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 نگار از ايران روزنامه ٣۵خروج دست کم 
  

نگار ايرانی از ترس  روزنامه ٣۵گويد که دست کم  شگران بدون مرز میسازمان گزار

  .اند شان از ايران خارج شده امنيت خود و خانواده

نويس نيز که در جريان رويدادهای پس از  گزارشگر و وبالگ ٢۴به گزارش اين سازمان 

 .برند سر می چنان در حبس به اند هم انتخابات بازداشت شده

ايرانی سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در اين باره  رضا معينی مسئول

 :گفت

است و ما با موج خبر در  ۵٧نگاران از زمان انقالب  ترين خروج روزنامه اين بزرگ»

 «.ها رسيدگی کنيم موارد زيادی هست که بايد به آن. ايم اين مورد مواجه

اعالم انتخاب مجدد محمود ژوئن و  ١٢نگارانی که از  آقای معينی تعداد روزنامه

زند که شمار واقعی  کند ولی تخمين می نفر ذکر می ٣۵اند را  نژاد از ايران گريخته احمدی

 .نفر باشد ۴۵تا  ۴٠چيزی ميان 

نگاران گريخته چيزی  شمار واقعی روزنامه«زند که  سازمان گزارشگران تخمين می»

 نفر باشد ۴۵تا  ۴٠ميان 
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  :افزايد وی می

ها متهم به اقدام عليه امنيت ملی يا شرکت کردن در اعتراضات غير قانونی يا  تمامی آن»

 .اند شده» نوشتن مقاالت تبليغی عليه حکومت اسالمی

فرد زندانی  ٢۴مسئول ايرانی گزارشگران بدون مرز که در پاريس اقامت دارد در مورد 

 .ستندنويس ه نگار و پنج تن وبالگ ها روزنامه تن از آن ١٩گويد که  می

چين و «های قبلی خود توضيح داده بود که تا پيش از انتخابات دهم ايران،  وی در مصاحبه

 ترين زندان روزنامهگلی امروز ايران بزرنگاران بود و  کوبا بزرگترين زندان روزنامه

 «.نگاران در جهان است 

گار و تحليلگر ن الواعظين، روزنامه نيويورک تايمز پيش از اين به نقل از ماشاءاهللا شمس

 «.نگار اخيرًا در ايران بيکار شده اند روزنامه ٢٠٠٠در حدود «ايرانی نوشت که 

ای از اعتراضات  شهرهای ايران پس از انتخابات دهم رياست جمهوری شاهد موج گسترده

 .اند بوده

المللی دفاع از آزادی  انتفاعی بين سازمان گزارشگران بدون مرز يک سازمان غير

  . نگاران است  حمايت از خبرنگاران و روزنامه مطبوعات و

 .مقر اين سازمان در کشور فرانسه است
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 ترجمه کتاب عمادالدين باقی درباره اعدام کودکان
  

سال در  ١٨های زير  مسئله اعدام»ترجمه عربی کتاب » شبکه عربی اطالعات حقوق بشر

  .را منتشر کرد» گی و فقههای فرهن ها و چاره ايران، ريشه

اين کتاب نوشته عمادالدين باقی، مدافع حقوق بشر ايرانی و برنده جايزه مارتين انالز برای 

  .است ٢٠٠٩حقوق بشر در سال 

 .االنتشار است اين کتاب همانند جلد اول آن، در ايران ممنوع

شر زندانی شد و اين های تحقيقاتی خود در دفاع از حقوق ب عمادالدين باقی به خاطر فعاليت

 .از زندان آزاد شد ١٣٨٧باقی در تيرماه . داد که در اوين بود ادامه می تحقيق را در حالی

طی ماه جاری در پی اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی افکار عمومی نسبت به اعدام 

 .است کودکان حساسيت بيشتری پيدا کرده
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 عماد الدين باقی

رغم مخالفت  بود، علی جمعی بازداشت شده در يک نزاع دسته بهنود شجاعی که به اتهام قتل

المللی و درخواست های مکرر فعاالن حقوق بشر، روز نوزدهم مهرماه در  نهادهای بين

 .زندان اوين به دار آويخته شد

عمادلدين باقی از جمله پژوهشگران و فعاالن حقوق بشری است که در راستای جلوگيری 

ها و مقاالت بسياری  ات بسياری انجام داده و درباره اين موضوع کتابها اقدام از اين اعدام

 .است نوشته

جلد » های فرهنگی و فقه ها و چاره سال در ايران، ريشه ١٨های زير  مسئله اعدام«کتاب 

عمادالدين باقی است که در آن باقی بر لغو اعدام کودکان تمرکز » حق حيات«دوم کتاب 

قوانين اسالمی از لغو اعدام «زه خود بر اين باور است که وی در کتاب تا. است کرده

توانند اين مجازات را  کشورهای اسالمی می«دهد که  و ادامه می» کنند کودکان حمايت می

 «.از قوانين مجازات خود حذف کنند

 االنتشار است اين کتاب همانند جلد اول آن، در ايران ممنوع

ه حقوق بشری خود و به ويژه تالش برای پايان دادن های برجست آقای باقی به خاطر فعاليت

ميالدی که  ٢٠٠٩برای حقوق بشر را در سال » مارتين انالز«به مجازات اعدام، جايزه 

سازمان  ١٠آقای باقی از سوی  .يکی از مهمترين جوايز حقوق بشری است دريافت کرد

 .معروف حقوق بشری برای دريافت اين جايزه کانديدا شده بود

دلدين باقی تحقيق جامعی را در مورد اعدام کودکان به عنوان مجازاتی که هنوز در عما

مطالعه باقی . است شود در اين کتاب عرضه کرده برخی از کشورهای اسالمی اعمال می

المللی است که در آن باقی به اين  مبتنی بر مباحث حقوقی در قوانين اسالمی و بين

به هر شکلی از اعدام يک ضرورت است، از جمله  پايان دادن«رسد که  بندی می جمع
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سالگی مرتکب  ١٨محکوميت اعدام کودکان به خاطر جرايمی که در سن کمتر از 

 «.اند شده

المللی حقوق بشر در ايران اين کتاب را به  شبکه عربی اطالعات حقوق بشر و کمپين بين

ان و انديشمندان در يک سند ارزشمند برای کمک به سياستگذاران، قانونگذار«عنوان 

 .است منتشر کرده» کشورهای اسالمی

های محدود ميان برخی از روحانيون و مسئوالن قضايی و پارلمانی  اين کتاب در نسخه

 نيز توزيع شد

بخش اول، بحث نظری و بخش دوم بحث آماری و . است اين کتاب در دو بخش تنظيم شده

آغاز شده و مباحث اين کتاب همزمان با ١٣٨۵هرچند اين تحقيق از . ها است نقد پرونده

 ١٣٨۶شده و بخشی از آن که در خرداد  های گوناگون منتشر می اجرای تحقيق به مناسبت

الملل به انگليسی ترجمه  ميهن منتشر شد و توسط کارکنان سازمان عفو بين در روزنامه هم

  .و انتشار يافت

ون و مسئوالن قضايی و پارلمانی نيز های محدود ميان برخی از روحاني اين کتاب در نسخه

المللی حقوق بشر و ترجمه آن به عربی توسط  های کمپين بين توزيع گرديد اما با پيگيری

 .يابد شبکه عربی حقوق بشر متن کامل کتاب برای اولين بار توسط کمپين انتشار می

ها و  ساس آنبخش دوم کتاب به بررسی دقيق تمام مطبوعات ده سال گذشته پرداخته و بر ا

ها برای اولين بار آمار دقيق و مستندی از کل کودکان محکوم  برخی احکام صادره دادگاه

 .دهد دست می است به نفر رسيده ١٧۵به اعدام در ده سال اخير که به 
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  کارگران لوله سازی اهواز 

 در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان 
١٣٨٨/٠٧/٣٠  

 بهروز کارونی

گزارش فعاالن کارگری و مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران حاکی از راهپيمايی دهها  

تن از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز در ميدان شهدا و چند خيابان اين شهر در 

  .استروزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

ماه حقوق و مزايای آنان  ١٣تا  ١٠راهپيمايی اين کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 

  .و بی نتيجه ماندن تجمع آنها در مقابل ساختمان استانداری خوزستان صورت گرفت

کارگر دارد که نيمی از آنان رسمی و ساير  ٧٠٠کارخانه لوله سازی اهواز حدود 

  .کارگران قراردادی هستند

ماه گذشته کارگران رسمی اين کارخانه  ١٠اساس گزارش ها، حقوق و مزايای بر 

ماه حقوق  ١٣همچنين کارگران قراردادی کارخانه لوله سازی اهواز . پرداخت نشده است

  .و مزايای خود را دريافت نکرده اند
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محمد، فعال کارگری در اهواز، در خصوص اعتراض های کارگران کارخانه لوله سازی 

  :به راديو فردا می گويد اهواز

علت تجمع کارگران و راهپيمايی آنان، اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه و »

   .مشکالتی بود که بر اثر تحريم ايران برای آنها ايجاد شده است

اين مشکالت روز به روز بروز بيشتری پيدا کرده و خواسته آنان پرداخت حقوق معوقه ، 

حتاجی است که بايد هر ماه دريافت می کردند و چندين ماه است که مبلغ عيدی ساالنه و ماي

  .نتوانسته اند آن را دريافت کنند

وضع دوستانم در اين کارخانه واقعا اسفناک است؛ يا متاهل و خانواده دارند و يا مستاجرند 

   «.و از پس مخارج سنگين زندگی برنمی آيند

می بينم که سختی زيادی برای گذران  وقتی با آنها صحبت می کنم،« :وی می افزايد

وقتی حقوق و مزايايی در کار نباشد، زن و بچه آدم بايد چکار کنند؟ کرايه . زندگی دارند

  «.خانه را چه کنند؟ واقعا اين شرايط برای آنان سخت است

در کارخانه لوله سازی اهواز بروز کرده يا اينکه اين   آيا اين مشکل فقط  : راديو فردا
  در ساير واحدهای صنعتی استان خوزستان هم وجود دارد؟ مشکالت

وضعيت اقتصادی کشور . متاسفانه اين مسئله از حدود چهار سال پيش ايجاد شده است

باعث شده است که نه تنها در خوزستان و شهر اهواز، بلکه در شهرهای ديگر ايران نيز 

  .مشکالت اقتصادی بروز کرده است

تی بيشتری در سطح صنايع و کارها، چه امور خدماتی و چه هر چه جلوتر می رويم، سخ

يکی از داليل مهم اين وضعيت هم تحريم  .کارهای تجاری و صنعتی، نمايان می شود

ايران از سوی کشورهای خارجی، نداشتن داد و ستد، نبود خريدار و کمبود مواد اوليه ای 

  .است که بايد به ايران داده می شد

مشکل اين است که در کشور ما امور اجرايی و عمرانی به خوبی اداره بعد از اين موارد، 

شايد اين تحريم ها جدی . اين به خاطر اعمال تحريم های شديد عليه ايران است. نمی شود

متاسفانه اثرات خودش را بر وضعيت   نباشد، اما همين که اسم تحريم را بر خود دارد،

  .اقتصادی می گذارد
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در خود استان خوزستان هم شرکت هايی مانند صنايع فوالد، شرکت  االن شاهد هستيم که

لوله سازی خوزستان، لوله سازی اهواز و کارخانه های ديگر در پرداخت حقوق کارگران 

  .دچار مشکل شده اند  به صورت عادی شديدا

قط و ف  صنايع فوالد اهواز اکنون فقط با يک فاز کار می کند؛ يعنی با حداقل ظرفيت توليد،

اما من وضعيت . برای اينکه فعال در جا بزند تا ببينند که در آينده نزديک چه خواهد شد

   . خوبی را بريا آينده نمی توانم پيش بينی کنم

شما به مشکالتی اشاره کرديد که بر زندگی کارگران و خانواده های آنان تاثيرات 
ا آنجا که شما اطالع داريد، نگاه کارگران و خانواده های آنان، ت. نامطلوب داشته است

  نسبت به سياست های دولت چگونه است ؟
که از  آنچه  و  داشته ام من خودم شخصا در برخوردهايی که با خانواده های کارگردان

تجربيات زندگی خودم و زندگی اطرافيانم می بينم، اين است که همه از دولت می خواهند 

  .که فکری به حال ما کارگران بکند

ما . شکم خالی را نمی شود درمان کرد. ی را با هيچ چيزی نمی شود درمان کردگرسنگ

سال است که اين همه سختی را تحمل  ٣٠االن . می خواهيم آينده خوبی در انتظارمان باشد

هر روزی که به روز جلوتر می رويم، روزهای راحت تری    می کنيم و انتظار داشته ايم

   . داشته باشيم

وز به روز وضع امروزمان بدتر از ديروز می شود و هر روز می گوييم اما متاسفانه ر

  ! افسوس از ديروز
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بشر در  حقوق مدافعين کانون وملل اقوام کميته اطالعيه

  ايران
  

 اعالميه جهانی حقوق بشر  18ماده 

اين حق متضمن آزادی تغيير . د شودهر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره من

هرکس می . مذهبی و اجرای مراسم دينی است   مذهب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات

     .تواند از اين حقوق يا مجتمع ًا به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد

                      اعالميه جهانی حقوق بشر   2ماده 

مذهب ، . ی تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان هر کس م 

عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، والدت يا هر موقعيت ديگر 

 به عالوه.که در اعالميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد    ، از تمام حقوق و کليه آزادی هايی

، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا   تبعيضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سياسی. هيچ 

گواه اين کشور مستقل ، تحت قيموميت يا غير خود مختار . سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد 

  . بوده يا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد



  ادامه سرکوب در کودتا236

  کرد در خطر اعدام استهم ميهن از فعاالن سياسی  14جان 

بدنبال تداوم اعمال خشونت آميز ، احضار و دستگيری های خودسرانه ، محاکمه يا زندان  

و کشتار و اعدام های علنی و غير علنی دولتی که در مناطق قوم نشين ايران از طرف 

دولت جمهوری اسالمی در حق اقوام آذری، کرد، فارس، بلوچ ، عرب و ترکمن روا می 

آه اين رفتار ضد حقوق بشري روشي سيستماتيك  اينک بر همگان مسلم شده است .شود 

   براي سرآوب اقوام ايراني است

از آنجا که اين سرکوب و خفقان از بدو استقرار جمهوری اسالمی تاکنون ادامه داشته و  

ام بويژه در دوران دولت احمدی نژاد آهنگ پرشتاب تری به خود گرفته است لذا کميته اقو

و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نسبت به تداوم رفتارهای غير قاتونی در مقابل 

توجه نهادهای داخلی و بين المللی مدافع حقوق بشر را برای  اعدام ها اعتراض کرده و

 زندانی و ديگر زندانيان سياسی و مدنی محکوم به اعدام جلب مينمايد  14نجات اين 

تن از فعاالن سياسی و مدنی در کردستان به اعدام و زندانی  14کنون گفتنی است که هم ا 

  . طوالنی محکوم گرديده اند

   

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

  کميته اقوام و ملل  
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 دو جايزه برای دو زن ايرانی
وريه ک«و » آزادی بيان«يعقوب و زويا پيرزاد به ترتيب برنده جوايز  ژيال بنی

که از سوی نهاد غيردولتی » جايزه جهانی آزادی بيان» .شدند» انترناسيونال

به طور  ٢٠٠٩بنيان گذارده شده، در سال » نگاران کانادايی برای آزادی بيان روزنامه»

 .يعقوب و روزنامه روسی نووايا گزتا اعطا شده است مشترک به ژيال بنی

العاده و  شجاعت فوق«ه اين جايزه به خاطر در اطالعيه اين سازمان غير دولتی آمده ک

يعقوب و  از ايران و روسيه، به خانم بنی» غلبه بر مشکالت بزرگ برای گزارش اخبار

 .روزنامه نووايا گزتا اعطا شده است

 
 يعقوب ژيال بنی

نگار، سردبير و يک فعال برجسته حقوق زنان است که در  يعقوب، روزنامه ژيال بنی

 .های قضايی احضار و بازجويی شده است رها از سوی مقامهای اخير با سال
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يعقوب در جريان حوادث پس از انتخابات ايران به همراه همسرش بهمن احمدی  خانم بنی

روز زندان به قيد وثيقه آزاد شد، اما همسرش که  ۶٠امويی بازداشت شد و پس از تحمل 

 .برد زندان به سر مینگار است بيش از چهار ماه است که در  او نيز روزنامه

های مستقل در روسيه است که تاکنون چهار  روزنامه روسی نووايا گزتا از جمله روزنامه

 .اند تن از کارکنان آن به قتل رسيده

زويا پيرزاد، نويسنده مطرح ايران نيز برنده جايزه :  زويا پيرزاد برنده جايزه فرانسوی

هيات داوران  .شده است ٢٠٠٩فرانسه، در سال نامه پرتيراژ  ، هفته»کوريه انترناسيونال«

ای از پنج  ، مجموعه»طعم گس خرمالو«نامه، جايزه امسال خود را به کتاب  اين هفته

کتاب راه يافته به  ١٠اين کتاب از ميان  .اند داستان کوتاه اين نويسنده ايرانی اهدا کرده

کوريه «نامه   هفته ٢٠٠٩مرحله نهايی، انتخاب و مستحق دريافت جايزه سال 

 .شده است» انترناسيونال

 
 زويا پيرزاد

هايی از آمريکا، ايتاليا، مکزيک، پرتقال، اوکراين، برزيل، استراليا، لبنان و مصر  کتاب

 .نيز در اين دوره نامزد دريافت اين جايزه بودند

ين، ساله و معروف چ ۴٩، نويسنده »يو هوآ«نامه، سال گذشته به  نخستين جايزه اين هفته

 .اعطا شده بود» برادران«به خاطر رمان 

يک روز مانده به عيد «، »مثل همه عصرها«از زويا پيرزاد تاکنون سه مجموعه داستان 

عادت «و » ها را من خاموش می کنم چراغ«و دو رمان » طعم گس خرمالو«و » پاک

 .در ايران منتشر شده است» کنيم می

نی است که همه آثارش به زبان فرانسه ترجمه شده خانم پيرزاد از معدود نويسندگان ايرا

 .است
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  محکوميت يک زندانی سياسی
  

سال  1  ماه حبس تعزيری و 3   طيبه نبوی را به  دادگاه انقالب سمنان زندانی سياسی

  .زندان تعليقی محکوم کرد

نبوی به گزارش هرانا به نقل از فعالين حقوق بشر و دموکراسی ، زندانی سياسی طيبه 

در   ماه پيش با يورش مامورين وزارت اطالعات دستگير و به زندان منتقل شد 2بيش از 

طی اين مدت تحت فشارهای بازجويان وزارت اطالعات و در شرايطی بسيار سخت و 

ماه زندان  3برده شد و به    دادگاه انقالب سمنان   پس از آن به. قرار داده شد  بالتکليف

  .تعليقی محکوم شد سال زندان 1تعزيری و 

ساله اش و خانواده اش  3او چندين هفته در سلول انفرادی بسر برد و از مالقات با فرزند 

وی در طی مدتی که در سلولهای انفرادی قرار داشت تحت بازجوئيهای . محروم بود

شکنجه   طوالنی در طی ساعات مختلف شبانه روز قرار داشت و در حين بازجوی تحت

 زندانی سياسی طيبه نبوی همچنان در بند زنان زندان سم . وحی بودهای جسمی و ر

عرفانی بازجوئی وزارت اطالعات در سمنان در يورش به منازل ،احضار به اداره 

اطالعات،بازجوئيهای طوالنی و همراه با شکنجه جسمی و روحی،قرار دادن زندانيان 

انواده ها و ضبط اموال آنها را سياسی برای مدت طوالنی در سلولهای انفرادی و تهديد خ

بعهده داردو تا به حال تعداد زيادی از خانواده نبوی و ساير فعالين اين شهر را احضار و 
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عضو اين خانواده در زندان بسر  4در حال حاضر  .برای آنها پرونده سازی کرده است

مقاله نويس  زندانی سياسی سيد ظهور نبوی:می برند که اسامی آنها به قرار زير می باشد

زندان اوين ،خانم عاطفه نبوی  350سال زندان، در بند  4مجله سرزمين آريائی محکوميت 

خرداد  24از دستگيرشدگان اخير و سيد ضياءنبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل از 

زندان اوين بالتکليف و خانم فاطمه نبوی در بند زنان زندان سمنان در  209ماه در بند 

که ) ظهور نبوی(همچنين خانم خديجه نبوی بدليل دفاع از همسرش. بسر می بردبالتکليفی 

سال زندان محکوم شده است و هر لحظه احتمال بازداشت او  1در زندان بسر می برد به 

خانم حميده نبوی عضو ديگر اين خانواده سال گذشته بخاطر قصد شرکت در . می رود 

دستگير و به يک سال  1367دانيان سياسی سال مراسم بيست و يکمين سالگرد قتل عام زن

  .زندان محکوم شد او اخيرا بدليل پايان يافتن مدت بازداشتش آزاد شد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،صدور حکم غير انسانی عليه اين زندانی سياسی 

ت زن را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقداما

 .عملی برای پايان دادن به جنايتهای سيستماتيک اين رژيم عليه مردم ايران است

  2009اکتبر  29برابر با  1388آبان  07

  وضعيت زندانی سياسی فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

  بشر سازمان ديدبان حقوق
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  مترو در دستفروش زنان به انتظامی نيروی يورش
  بشر حقوق فعاالن مجموعه خبرگزاری

  

به تازگی هنگام ورود قطار به داخل ايستگاههای مترو، ماموران نيروي انتظامي در مقابل 

ر مي ايستند و آن ها را آنترل مي آنند و اگ  درب هاي خروجي مترو در قسمت خانمها

کسی ساك و يا چمدان بزرگی با خود حمل کند به گوشه اي مي بردند تا اجناس داخل آن را 

آنها را بازداشت و آليه اجناسشان   بازرسي آنند تا در صورت مشاهده ی اجناس فروشی،

 .را ضبط کنند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالين حقوق بشر و دموکراسی، بر همين اساس 

ز اين زنان دستفروش با ديدن ماموران نيروي انتظامي از ترس بازداشت و ضبط تعدادي ا

  .وسايلشان فرار مي آنند اما ماموران نيروي انتظامي به دنبالشان مي روند
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در مشاهدات عينی ديده شده که ايشان التماس مي آردند آه وسايلشان را نگيرند چرا آه با 

اما ماموران بر سر . اين وسايل را خريداري آنندزحمت توانسته اند با سرمايه اي اندك 

برخي ازمردم نسبت به اين حرآت   .آنها داد مي زدند و برخورد بدی با آن ها داشتند

نيروي انتظامي اعتراض می آردند اما ماموران نيروي انتظامي با مردم معترض نيز به 

  .تندی برخورد می نمودند

ي سرپرست و بيکار هستند و براي امرار معاش گفتنی است اآثر اين زنان و دختران ب

آيك ، بيسكويت ،آدامس ( برخي از اجناس از قبيل پوشاك ، مواد خوراآي   خود و خانواده

 دستمال آاغذي را در داخل متروها مي فروشند وسايل تزييني ، فال ،) 
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 طرح استقرار دائمی روحانيون در مدارس ايران
  

روحانيون در مدارس ايران  «دائمی«آموزش و پرورش قصد دارد طرح استقرار  وزارت

 .را به اجرا بگذارد

اصغر يزدانی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، هدف از اجرای اين طرح  علی

 .آموزان عنوان کرده است دانش» پاسخگويی به نيازهای فرهنگی«را 

حداقل يک روحانی در کنار معلمان و  در صورت اجرايی شدن اين طرح، از اين پس

 .ها حضور خواهد داشت کادر اداری و آموزشی مدارس به طور دائمی در مدرسه

پاسخگويی به «به گزارش شماره امروز يکشنبه روزنامه اعتماد، آقای يزدانی افزوده که 

از ديگر » آموزان و اقدامات فرهنگی و پرورشی ديگر سئواالت و شبهات دينی دانش

 .داف اجرای اين طرح استاه
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اجرای اين طرح در حالی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته که در 

نيز قرار بود چهار هزار روحانی به مدارس اعزام شوند که اين طرح بنا به  ١٣٨۵سال 

 .داليل اعالم نشده، به اجرا گذاشته نشد

ن مالی و اداری مرکز مديريت فروردين ماه امسال نيز اصغر عبداللهی، معاو ٢٩

های  های علميه زنان، از واگذاری بيش از چهار هزار مدرسه در ايران به حوزه حوزه

 .علميه خبر داده بود

يک از مدارس ايران به اجرا  اين طرح نيز با گذشت چند ماه از اعالم آن تاکنون در هيچ

 .گذاشته نشده است

، سومين طرحی است که مسئوالن وزارت »راستقرار دائمی روحانيون در مدارس کشو»

 .گويند قصد اجرای آن را دارند آموزش و پرورش می

اصغر يزدانی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، هدف از اجرای اين طرح  علی

 آموزان عنوان کرده است دانش» پاسخگويی به نيازهای فرهنگی«را 

آذرماه سال گذشته، خواستار  ١٨ تر هاشم حسينی بوشهری رئيس حوزه علميه قم پيش

 .های علميه و آموزش و پرورش شده بود ها بين حوزه افزايش همکاری

توانند در خدمت آموزش و  های علميه می امروز حوزه«آقای حسينی بوشهری گفته بود که 

  «.های علميه خدمات ارائه کند تواند به حوزه پرورش باشند و آموزش و پرورش نيز می

های وزارت آموزش و پرورش و  ستاد همکاری«ضر ستادی با عنوان در حال حا

 .کند در ايران فعاليت می» های علميه حوزه

مندی از  بهره«کار خود را آغاز کرده و يکی از اهداف خود را  ١٣٨۵اين ستاد از سال 

های مراکز و موسسات حوزوی سراسر کشور در راستای تامين نيازهای  مندی توان

 اعالم کرده است » رشآموزش و پرو

  

  

  



  ادامه سرکوب در کودتا245

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آبان ١٣در روز » انحراف«هشدار سپاه درباره 
  

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستادکل نيروهای مسلح، درباره برگزاری تظاهرات روز 

 .آبان بيانيه صادر کردند ١٣

است و از  »ملی مبارزه با استکبار»آبان، روز  ١٣در بيانيه سپاه پاسداران آمده که روز 

 .شعار بدهند» آمريکا«کنندگان در اين مراسم خواسته شده که تنها عليه  شرکت

های مردمی دعوت کرده که در اين مراسم شرکت کنند و  سپاه در بيانيه خود از تمام قشر

خورده در اين  ای غافل و فريب انگيزی ايادی دشمن و عده نسبت به احتمال شيطنت و فتنه«

 .، هوشيار باشند»بارستيزیهمايش عظيم استک
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آبان به مناسبت سالگرد تصرف سفارت آمريکا در تهران،  ١٣ساله در   در ايران، همه

  .شود های کاخ سفيد عليه جمهوری اسالمی برگزار می سياست» محکوميت«تظاهراتی در 

 ١٣اند که قصد دارند در مراسم  هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، اعالم کرده

 .هايی در محکوميت حوادث پس از انتخابات سر دهند بان ماه شرکت کنند و شعارآ

اهللا يوسف صانعی با  اين دو نامزد معترض نيز به همراه مجمع روحانيون مبارز و آيت

 .اند که در اين مراسم شرکت کنند ای، از مردم خواسته های جداگانه انتشار بيانيه

است و از » ملی مبارزه با استکبار«آبان، روز  ١٣روز در بيانيه سپاه پاسداران آمده که 

 شعار بدهند» آمريکا«کنندگان در اين مراسم خواسته شده که تنها عليه  شرکت

شهريور ماه نيز همزمان با برگزاری راهپيمايی روز  ٢٧معترضان به نتيجه انتخابات در 

برآمده از انتخابات اخير های ايران، عليه دولت  های برخی شهر قدس، با حضور در خيابان

 .شعار داده بودند

ای تهديد کرده بود با  سپاه پاسداران پيش از برگزاری مراسم روز قدس نير با انتشار بيانيه

 .سر دهند، برخورد خواهد کرد» انحرافی«های  کسانی که شعار
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ی اجازه به هيچ جريان«ترين بيانيه خود بارديگر هشدار داده که مردم ايران  سپاه در تازه

نخواهد داد با طرح شعارها و مسايل انحرافی و دروغين، به اراده راسخ و عزم پوالدين 

 «.ای وارد سازد آنان خدشه

عليه نظام جمهوری » جنگ نرم«اندازی  در بخش ديگری از اين بيانيه، آمريکا متهم به راه

جمهوری اسالمی  اسالمی شده و آمده است که اين جنگ همانند جنگ عراق و ايران به نفع

 .خاتمه خواهد يافت

به هيچ جريانی اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و «سپاه هشدار داده که مردم ايران 

 «ای وارد سازد مسايل انحرافی و دروغين، به اراده راسخ و عزم پوالدين آنان خدشه

آبان، اين روز  ١٣ای در آستانه برگزاری روز  های مسلح نيز با انتشار بيانيه ستادکل نيرو

 .اعالم کرده است» مرگ بر شيطان بزرگ«را نماد 

ساله گذشته، به خصوص در حوادث اخير  ٣٠در اين بيانيه آمده که مردم ايران طی 

» هايش همپالگی«آمريکا و » جويانه های سلطه هوشمندانه در برابر سياست«اند که  آموخته

 .مقاومت کنند

رمز بقا و موفقيت «گری از بيانيه خود اعالم کرده که ستاد کل نيروهای مسلح در بخش دي

های اصيل  نظام و انقالب در مقاومت و ايستادگی در برابر رژيم سلطه، پايبندی به آرمان

گران و  اسالم و تبعيت از واليت فقيه و مقام معظم رهبری، هوشياری در برابر کليه فتنه

 .است» وابستگان به دشمنان

  انهشدار پليس به معترض

های غيرقانونی  احمدرضا رادان جانشين فرماندهی پليس نيز طی اظهاراتی گفته که تجمع

 .است و اين نيرو با چنين تجمعاتی برخورد خواهد کرد» غير قابل تحمل«برای پليس 

کسانی که قصد تجمع «: به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای رادان هشدار داده است

ردم و جوانان را با فريب، دعوت و تشويق به تجمع غيرقانونی دارند و افرادی که م

 «.غيرقانونی کنند، بايد پاسخگوی اعمالشان باشند

مقدم فرمانده پليس گفته بود که برگزاری هرگونه تجمعی در روز  تر اسماعيل احمدی پيش

 .آبان به مجوز پليس نياز دارد ١٣
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 فعاالن حق زن را پايان دهد» آزار«قوه قضائيه 

ای از قوه قضائيه خواست که به  المللی حقوق بشر در ايران با انتشار اطالعيه نکمپين بي

  .فعاالن حقوق زن در ايران پايان دهد» آزار و اذيت«

نفر از فعاالن حقوق زن در ايران که عضو کمپين يک ميليون  ١١بنابر اعالم اين کمپين، 

های امنيتی و  ات توسط مقامای توضيح امضا هستند، در چند روز گذشته برای ادای پاره

 .اند قضايی احضار شده

سايت تغيير برای برابری، نام تعدادی  المللی حقوق بشر در ايران به نقل از وب کمپين بين

مريم ملک، جلوه جواهری، کاوه مظفری، پريسا کاکايی و خديجه «از احضارشدگان را 

 .اعالم کرده است» مقدم

 
دی از فعاالن حقوق زن به صورت کتبی و تعدادی ديگر براساس اعالم اين کمپين، تعدا

 .اند نيز به صورت شفاهی به دادگاه انقالب احضار شده

المللی حقوق بشر در ايران در مورد اين احضارها گفته  ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين

» استفاده خودسرانه از ساز و کار قانونی برای آزار و اذيت فعاالن حقوق زن«که 

های سياسی  ند تالش برای به سکوت کشاندن فعاالن حقوق زنان در بستر ناآرامیتوا می

 .ايران باشد

ملی است که هدف آن تغيير -کمپين يک ميليون امضا برای برابری، يک جنبش مدنی

 .آميز عليه زنان در ايران است قوانين تبعيض

عضای آن بازداشت نفر از ا ۵٠تا کنون  ١٣٨۵از آغاز به کار کمپين در پنجم شهريور 

 .اند شده

استفاده خودسرانه از ساز و کار قانونی برای آزار و اذيت «سخنگوی کمپين گفته که 

تواند تالش برای به سکوت کشاندن فعاالن حقوق زنان در بستر  می» فعاالن حقوق زن

 های سياسی ايران باشد ناآرامی

نفر احضار و مورد  ١۵زديک به اند و ن سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده

 .اند بازجويی قرار گرفته
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 .الخروج هستند های امنيتی و قضايی ممنوع برخی از اعضای اين کمپين نيز توسط مقام

سايت تغيير برای برابری، اعضای کمپين در سه سال گذشته در  براساس اعالم وب

د عمومی زندان اوين به و بن ٢٠٩های وزرا، گيشا، بند  روز در بازداشتگاه ٢٧٣مجموع 

 .اند سر برده

ميليون تومانی، بهای آزادی موقت  ٢٣٠ميليون تومان قرار کفالت و قرار وثيقه  ۴۶١

 .فعاالن کمپين تا زمان تشکيل دادگاه و صدور حکم است

  

  

  

  

  

  

  

 ها در ايران آغاز موج جديد بازداشت
از اعضای سازمان ادوار های ايران از بازداشت محسن عموزاده خليلی و گروهی  رسانه

 .اند تحکيم وحدت خبر داده

طلبان گزارش کرده که ماموران دادستانی، ساعت دو بامداد با  منابع نزديک به اصالح

حامی خاتمی و  ٨٨زاده خليلی، از اعضای ستاد جوانان  مراجعه به منزل محسن عمو

 .اند موسوی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده

 .زاده خليلی به مدت دو ساعت، تفتيش شده است اساس اين گزارش، منزل آقای عموبر

حسن اسدی زيدآبادی، محمد صادقی و علی مليحی از اعضای سازمان ادوار دفتر تحکيم 

 .اند های امنيتی بازداشت شده وحدت نيز عصر روز گذشته از سوی نيرو

عضای سازمان ادوار دفتر تحکيم حسن اسدی زيدآبادی، محمد صادقی و علی مليحی از ا

 اند های امنيتی بازداشت شده وحدت، عصر روز گذشته از سوی نيرو

 .اند ماموران، منزل اين سه عضو ادوار تحکيم را نيز تفتيش کرده



  ادامه سرکوب در کودتا250

سايت ادوارنيوز با تائيد خبر دستگيری اين افراد، همچنين از بازداشت کوهزاد  وب

های امنيتی  آموختگان ايران از سوی نيرو دانش اسماعيلی، مسئول شاخه گيالن سازمان

 .استان خبر داده است

احمد زيدآبادی دبيرکل و عبداهللا مومنی سخنگوی ادوار تحکيم وحدت بيش از چهار ماه 

شدگان حوادث پس از انتخابات هستند  آنها جزو بازداشت. برند است که در زندان به سر می

 .که تاکنون اتهام آنها مشخص نشده است

سايت ادوارنيوز از هجوم ماموران امنيتی به منزل تعداد ديگری از اعضای خود خبر  وب

 .داده، اما به جزئيات بيشتری اشاره نکرده است

های دانشجويی منتقد در جمهوری اسالمی شناخته  سازمان ادوار تحکيم وحدت از نهاد

  .شود می

م خواسته بود که با شرکت در مراسم ای از مرد اين سازمان روز گذشته با انتشار اطالعيه

» خواهی آزادی«، فرياد »گر جنايت کفايت، مستبد و تائيد حاکمان بی«آبان، عليه  ١٣روز 

 .سر دهند
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 آبان به تشنج کشيده شد ١٣مراسم 
  

ه نژاد در تهران ب آبان با حضور موافقان و مخالفان دولت محمود احمدی ١٣مراسم روز 

 .تشنج کشيده شد

  اند در حوالی ميدان هفت تير تهران، درگيری های ايران گزارش کرده طور که رسانه آن

 .های پليس و معترضان به نتيجه انتخابات روی داده است هايی ميان نيرو

تير، مکانی که مهدی کروبی اعالم کرده  های امنيتی و انتظامی در ميدان هفت حضور نيرو

  .کند، گسترده گزارش شده است خود را از آنجا آغاز میبود راهپيمايی 

ها از تهران همچنين حاکيست که شبکه تلفن همراه در مراکز اين شهر با اختالل  گزارش

 .مواجه شده است

آور استفاده  گويند که پليس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک شاهدان عينی می

 .اند کرده
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 از سوی معترضان به نتيجه انتخابات يکی از پوسترهای طراحی شده

 .های منتهی به ميدان هفت تير نيز گزارش شده است تيراندازی هوايی در برخی از خيابان

شاهدان عينی همچنين از ضرب و شتم گروهی از معترضان و دستگيری تعدادی از آنها 

 .دهند خبر می
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ز پيش اعالم کرده بود برای طور که ا مهدی کروبی نامزد معترض به نتيجه انتخابات، آن

شرکت در اين مراسم در ميدان هفت تير حضور يافته بود که از سوی ماموران حکومتی 

 .مورد حمله قرار گرفت

اهللا پيمان و همسرش مرضيه   سايت موج سبز آزادی همچنين از ضرب و شتم حبيب  وب

خبر داده » کودتا اراذل و اوباش حامی«آبان توسط  ١٣مرتاضی لنگرودی در راهپيمايی 

 .است

 .اند مهاجمان با ضربات باتوم، شيشه عينک آقای پيمان را شکسته

 
  

های پليس با شليک  نيرو. ها از شيراز از ناامن بودن مرکز اين شهر خبر دارد گزارش

 .اند تيرهوايی، اقدام به متفرق کردن معترضان به نتيجه انتخابات در اين شهر کرده

 .نفر در اين شهر حکايت دارد ٢٠کم  ای هم از دستگيری دست دههای تائيد نش گزارش

های ترافيکی در محدوده  های گذشته اعالم شده بود، پليس، محدوديت طور که در روز آن

  .های منتهی به محل سفارت سابق آمريکا در تهران برقرار کرده است خيابان

ابل ساختمان سفارت سابق پليس همچنين هشدار داده که با هرگونه تجمعی که به جز مق

 .آمريکا برگزار شود، برخورد خواهد کرد
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ها از تهران حاکيست که برخی خطوط مترو منتهی به مرکز شهر تهران و نزديک  گزارش

 .به مکان برگزاری اين مراسم، بسته شده و در اين مناطق توقف نخواهد داشت

معترضان قصد شرکت در آنها را  از اين، در چند مراسم مشابه ديگر که  خطوط مترو پيش

 .داشتند نيز بسته شده بود
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   شد، اعالم ساليانه جنسی تبعيض شاخص
  

کشور نام  134براساس آخرين جدول شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعالم شده، در ميان 

ص الزم به توضيح است که اين شاخ. قرار گرفت 128در رديف  0.584ايران با شاخص 

باشد تبعيض جنسی  0متغير است و به اين معنی است که اگر شاخصی نزديک  1تا  0بين 

  .يابد شود تبعيض افزايش می نزديک می 1بسيار پايين است و هر ميزان که به 

الملل فردا ، بر اساس آماری که توسط مجمع  به گزارش هرانا به نقل از سرويس بين

٪ از کشورها در بحث 67  ارائه شد،) داووسبرگزار کننده اجالس (اقتصادی جهان 

٪ از کشورها نيز وضعيت 33که  اند در حالی تبعيض جنسيتی بهبود و پيشرفت داشته

  .اند بدتری داشته

های اقتصادی و ميزان مشارکت زنان، سطح  شايان ذکر است که مواردی نظير فرصت

عنوانی  4ای سياسی، ه بحث درمان و طول عمر و ميزان مشارکت آنها در عرصه  سواد،

  .گيرند هستند که برای سنجش اين شاخص، مورد ارزيابی قرار می
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های گذشته، کشورهای اسکانديناوی چهار رده برتر جدول را به خود  طبق روال سال

  .اند اما آمريکا و انگليس سير نزولی داشته. اختصاص دادند

های اصلی زمان ما بدون  چالش: " گويد سفير سيار مسائل جهانی زنان می" مالنی وروير"

در حالی هنوز در   زنان کليد اصلی رشد اقتصادی هستند ،. حضور زنان قابل حل نيست

  ".اند مراکز تصميم گيری جايگاه خود را نيافته

، با توجه به رابطه مستقيم ميان توسعه   2009بر اساس گزارش منتشر شده مربوط به سال 

کشور در اين زمينه پيشرفت  43ای سياسی، ه اقتصادی و حضور زنان در عرصه

که بيشتر کشورهای دنيا در مباحثی نظير سطح سواد، ميزان مشارکت  اند، در حالی داشته

های  اند و در ميزان مشارکت زنان در عرصه ٪ پيشرفت داشته40اقتصادی در مجموع 

  .اند  ٪ داشته83انگيز  اقتصادی آمار شگفت

نکته قابل توجه اين است که آمريکا . در صدر جدول گرفتامسال ايسلند جای نوروژ را 

سقوط کرد که يک روند نزولی را در پيش  31جدول به رديف  27نيز از رديف 

  .بود 23جايگاه اين کشور در رده  2006است چنانچه در سال  گرفته

 0.580کشور با شاخص  115از ميان  2006در پايان الزم به ذکر است که ايران در سال 

و در  118در رده  0.590کشور با شاخص 128از ميان  2007، در سال 108ر رده د

 .جدول قرار گرفت 116در رده  0.602کشور با شاخص  130از ميان  2008سال 
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 اعتراض به حکم اعدام سه نوجوان همجنسگرا
  

وجوانی که ای از دولت ايران خواست حکم اعدام سه ن ديدبان حقوق بشر، با صدور بيانيه

 .هستند را متوقف کند» گرايی انجام عمل همجنس«متهم به 

ق از شيراز و نعمت ص از اردبيل در . پ از تبريز، محسن. بنا به اين بيانيه مهدی

اعمال «اند  ای، متهم هستند هنگامی که کمتر از هجده سال داشته های جداگانه پرونده

ر از متهمان از احتمال اجرای ناگهانی حکم وکيل دو نف. اند انجام داده» گرايانه همجنس

 .است اعدام موکالنش ابراز نگرانی کرده

کشتن «: سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديدبان حقوق بشر، گفت

ها با ادعای  است و کشتن آن اند اشتباه و زننده  چه که در کودکی انجام داده افراد برای آن

 «.يی به همان اندازه زننده و اشتباه استگرا اعمال همجنس

ترين  ای ای پايه رحمانه حکومت ايران با اجازه دادن به چنين احکام اعدام بی«: به گفته وی

 «.است تعهدات حقوق بشری خود را به مسخره گرفته

اند و هيچ شاهدی  ق اتهامات ياد شده را انکار کرده.پ و محسن.بنا به اين گزارش مهدی

  .است ا شهادت ندادهعليه آنه

گويد که حکم صادر شده برای اين سه تن برخالف قانون مجازات  بان حقوق بشر می ديده

  .اسالمی است
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شود مشروط به چهار بار  ناميده می» لواط«بر اساس قانون مجازات اسالمی، اثبات آنچه 

 .اعتراف متهم و يا شهادت چهار شاهد بالغ است

 است اند اشتباه و زننده  د برای آنچه که در کودکی انجام دادهکشتن افرا: سارا لی ويتسون

در » مستندات اثبات لواط«، که يکی ديگر از »ِعلم قاضی«به گزارش ديدبان حقوق بشر 

بنا به اين . است ق قرار گفته.پ و محسن.ايران است، مبنای صدور حکم اعدام برای مهدی

کی برای چنين قضاوتی در دسترس هيچ اطالعاتی در خصوص منبع چنين مدر«گزارش 

 «.نيست

لواط، به معنی عمل جنسی ميان مردان است و طبق قوانين ايران مجازات اعدام برای آن 

لواط در «کند که  قانون مجازات اسالمی تاکيد می ١١١ماده . است در نظر گرفته شده

 «.شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند صورتی موجب قتل می

معاون دادستان کل ايران، سال گذشته اعالم کرد که مقامات قضايی مجازات مرگ را 

  .کنند برای کودکان و نوجوانان در مورد جرايم غير از قتل ممنوع می

اين سه حکم اعدام «: گويد مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای ديدبان حقوق بشر، می

المللی و مردمش داده تا مجازات  عه بينهايی را حکومت ايران پيش از اين به جام قول

اند متوقف نمايد نقض  مرگ را برای کسانی که در زمان کودکی مرتکب جرم شده

 «.کند می

در . است سه نوجوان را اعدام کرده ٢٠٠٩هفت نوجوان و در سال  ٢٠٠٨ايران در سال 

اعدام کسانی ماه فوريه سال جاری، مجمع عمومی سازمان ملل از ايران خواست تا قانون 

 .شوند را لغو کند سالگی مرتکب جرم می ١٨که در سنين زير 

نامه  ايران اين پيمان. است سال را ممنوع کرده ١٨نامه حقوق کودک اعدام افراد زير  پيمان

 .المللی موظف به اجرای آن است را امضا کرده و بر اساس قوانين بين

کودک در  ٣۵در سه سال گذشته . دارد ايران باالترين آمار اعدام کودکان در جهان را

در حال حاضر . اند تن از اين افراد در ايران به دار آويخته شده ٢٩. اند جهان اعدام شده

 .کودک در ايران در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند ١٣٠
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 شدگان  های بازداشت درگيری پليس با خانواده
  

ی از برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی با شماری از های رسيده از تهران، حاک گزارش

 .شدگان تجمع روز گذشته در برابر بازداشتگاه وزرا است های بازداشت خانواده

 های دستگيرشدگان مراسم نفر از خانواده ۵٠بنا به اخبار رسيده به راديو زمانه، بيش از 

برابر بازداشتگاه وزرا  ، از صبح امروز برای پيگيری وضعيت فرزندانشان در آبان ١٣

 .اند تجمع کرده

شود تعدادی از دستگيرشدگان اعتراضات روز گذشته تهران، به اين بازداشتگاه  گفته می

   .اند منتقل شده

  و ها را مورد ضرب  ماموران خانواده» :شدگان به راديو زمانه گفت مادر يکی از بازداشت

مان  ند که فعال به دنبال آزادی فرزندانشتم و فحاشی قرار دادند و به برخی از ما گفت

 «.نباشيم

شدگان عصر امروز، پس از بازجويی  ها نيز اعالم شده که بازداشت به برخی از خانواده

 .آزاد خواهند شد
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ها با تجمع در برابر وزرا، مانع از حرکت اتوبوسی که  به گفته يک شاهد عينی، خانواده

اند تا زمان آزادی  ن اوين را داشت، شدند و اعالم کردهشدگان به زندا قصد انتقال بازداشت

کميته گزارشگران حقوق بشر نيز  .شان در مقابل بازداشتگاه وزرا خواهند ماند فرزندان

زندان  ٢۴٠و  ٢٠٩شدگان تجمع روز گذشته، به بند  گويد که شمار زيادی از بازداشت می

ها  نی عصر روز گذشته از ورود اتوبوسبنا به اين گزارش، شاهدان عي .اند اوين منتقل شده

 .اند های حامل دستگيرشدگان به زندان اوين خبر داده و ون

زندان اوين منتقل  ٢۴٠و  ٢٠٩شدگان تجمع روز گذشته، به بند  شمار زيادی از بازداشت

 اند شده

آبان، شمار زيادی از  ١٣در جريان حضور معترضان به نتايج انتخابات در راهپيمايی 

آبان  ١٣و  ١٢نيروهای امنيتی همچنين در روزهای .اند ان به دولت، بازداشت شدهمعترض

 .با حمله به منزل برخی فعاالن سياسی و دانشجويی آنها را بازداشت کردند

کهن و حجت شريفی از اعضای سازمان  محمد صادقی، حسن اسدی زيدآبادی، نفيسه زارع

اشمی، دبير سابق تشکيالت دفتر تحکيم و محمد ه) ادوار تحکيم(آموختگان ايران دانش

  .شدگان هستند وحدت از جمله بازداشت

آموختگان ايران، محسن عموزاده  کوهزاد اسماعيلی، مسئول شاخه گيالن سازمان دانش

حامی خاتمی و موسوی و بهنام نيکفر، عضو ستاد  ٨٨خليلی، از اعضای ستاد جوانان 

 .روز گذشته هستند تبريز از ديگر بازداشت شدگان ٨٨جوانان 
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برخی خبرها نيز حاکی از بازداشت وحيده مولوی، از فعاالن حقوق زنان و علي 

روز  .اسداللهی، فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت در جريان تظاهرات ديروز، است

نژاد در تهران و  آبان با حضور موافقان و مخالفان دولت محمود احمدی ١٣گذشته، مراسم 

 .ای ديگر به تشنج کشيده شدبرخی از شهره

ها حاکی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ايران از جمله  گزارش

 .مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، اراک، قزوين، رشت و شهرکرد است

ها، نيروهای امنيتی در تهران معترضان را با باتوم و  بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه

ر مورد حمله قرار دادند و در برخی مناطق اين شهر اقدام به شليک تيرهوايی آو گاز اشک

  .اند شود در شيراز و تبريز نيز شماری از معترضان، بازداشت شده گفته می  .کردند

  

  

 روز ١۵٠نگار در  بازداشت صد روزنامه
  

س از روز، پ ١۵٠ای اعالم کرد که در کمتر از  گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه

کم صد روزنامه نگار  نژاد، دست آغاز اعتراضات خيابانی به انتخاب مجدد محمود احمدی

 .اند نگار در ايران بازداشت شده و وب

نگاران بازداشتی همچنان در زندان هستند و بيش از  نفر از روزنامه ٢٣بنا به اين بيانيه 

 .اند روزنامه نگار مجبور به ترک ايران شده ۵٠

نگاران  بدون مرز با اعالم نگرانی از وضعيت آزادی مطبوعات و روزنامهگزارشگران 

نگاران ايران  بازداشت شده در ايران، از جامعه جهانی خواست که به کمک روزنامه

اند به شکل مداوم مورد  روزنامه نگارانی که در کشور مانده«: بنا به اين بيانيه  .بشتابد

دادگاهای «نگاران محاکمه شده در  رخی از روزنامهب. تهديد و پيگرد قضايی قرار دارند

 «.اند و از حق تجديدنظر خواهی نيز محروم هستند به احکام سنگين محکوم شده» استالينی
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سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پيش اعالم کرد که رتبه ايران در رده بندی جهانی 

ه کشور ترکمنستان، کره فقط س. است رسيده ١٧٢آزادی مطبوعات با هفت پله سقوط به 

  .شمالی و اريتره در رده پايين تری از ايران قرار دارند

 
اين سازمان مدافع آزادی با غيرقابل تحمل خواندن وضعيت روزنامه نگاران ايران، از 

خبر داده » نگاران در ايران های غيرقانونی و ربودن روزنامه بازداشت«ادامه داشتن 

با اعالم نگرانی از وضعيت آزادی مطبوعات و گزارشگران بدون مرز  .است

نگاران بازداشت شده در ايران، از جامعه جهانی خواست که به کمک روزنامه  روزنامه

گر  اين بيانيه با اعتراض به بازداشت فرهاد پوالدی، گزارش. نگاران ايران بشتابد

طلب و حسن  الحهای اص کهن، همکار بسياری از روزنامه خبرگزاری فرانسه، نفيسه زارع

 ٣٢در ايران هم اکنون «: اسدی زيدآبادی، فعال حقوق بشر و وبالگ نويس، اعالم کرد

 «.ها زندانی هستند کاران رسانه نفر از حرفه

های آنالين و هادی حيدری،  نگار مستقل و همکار بسياری از رسانه نگار سايه، روزنامه

دانی هستند که در اين بيانيه از آنان نام نگاران زن کاريکاتوريست ايرانی از ديگر روزنامه

 .است برده شده

در نزديک به پنج ماه گذشته بيش از چهار هزار نفر از معترضان به نتايج انتخابات و 

شدگان  نگاران در ميان بازداشت بسياری از روزنامه. اند وقايع پس از آن بازداشت شده

هايی هستند که در  ز جمله روزنامههای اعتمادملی، سرمايه و کلمه ا روزنامه. هستند

 .اند های اخير توقيف شده ماه
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 آبان ١٣بازداشت چند خبرنگار خارجی در 
  

نگار  نگار کانادايی، يک روزنامه آبان دو روزنامه ١٣در جريان تظاهرات اعتراضی 

 .اند نگار دانمارکی نيز دستگير شده ژاپنی و يک دانشجوی روزنامه

نگار ژاپنی را  نگاران کانادايی و روزنامه فارس علت بازداشت روزنامهخبرگزاری 

 .است عنوان کره» پوشش دادن خبر تظاهرات بدون داشتن مجوز«

نگاران آن  نگاران دانمارک نيز امروز جمعه اعالم کرد يکی از روزنامه اتحاديه روزنامه

 «.برد یسر م به» در زندانی در ايران«بود  کشور که مفقوداالثر شده

ساله که  ٣١نگار  يکی از مقامات اين اتحاديه گفت که نيلس کروسگارد، دانشجوی روزنامه

 .است برد روز چهارشنبه بازداشت شده سر می برای يک برنامه تحصيلی خود در ايران به

المللی  نگاران دانمارک برای آزادی اين دانشجو، از فدراسيون بين اتحاديه روزنامه

  .است ن که در بروکسل مستقر است درخواست کمک کردهنگارا روزنامه
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نگاران آن کشور که  نگاران دانمارک اعالم کرد يکی از روزنامه اتحاديه روزنامه

 «برد سر می به» در زندانی در ايران«بود  مفقوداالثر شده

های  نگاران خبرگزاری فرهاد پوالدی خبرنگار خبرگزاری فرانسه نيز از ديگر روزنامه

 .است آبان دستگير شده ١٣جی است که در جريان تظاهرات خار

آقای پوالدی، در حالی که مشغول پوشش خبری راهپيمايی سيزده آبان در تهران بود 

مسئوالن وزارت ارشاد به خبرگزاری  .توسط نيروهای امنيتی در ايران بازداشت شد

  .هند کردگيری خوا اند که وضعيت فرهاد پوالدی را پی فرانسه اطالع داده

های جمهوری  تظاهرات روز چهارشنبه هواداران جنبش سبز و معترضان به سياست

  .آميز نيروهای دولتی همراه بود اسالمی، با سرکوب خشونت

آبان، روز تصرف سفارت آمريکا در تهران در سی سال  ١٣تظاهرکنندگان، مناسبت روز 

 .پيش را برای ابراز اعتراضات خود برگزيدند

کانادايی نشريه نيوزويک نيز در تهران -ين مازيار بهاری، خبرنگار ايرانیپيش از ا

 .بود که پس از مدتی بازداشت و محاکمه به قيد وثيقه آزاد شد بازداشت شده
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 آبان ١٣نفر در مراسم  ١٠٩دستگيری 
  

نفر در  ١٠٩زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگيری  سرتيپ عزيزاهللا رجب

 .آبان ماه در اين شهر خبر داد ١٣مراسم روز 

، »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی«آبان همزمان با برگزاری مراسم دولتی  ١٣

هايی عليه دولت محمود  ها شعار معترضان به نتيجه انتخابات نيز با حضور در خيابان

 .ت پليس به خشونت کشيده شدای سر دادند که با دخال اهللا علی خامنه نژاد و آيت احمدی

چهارشنبه گذشته عالوه بر تهران، شهرهای مشهد، تبريز، زاهدان، اصفهان، شيراز و 

ها بود که در جريان آن، پليس با شليک گاز  رشت نيز شاهد بروز برخی ناآرامی

  .آور، اقدام به متفرق کردن معترضان کرد اشک

اطالعی  شدگان اظهار بی يق تعداد بازداشتهای امنيتی و قضايی تاکنون از اعالم دق مقام

نفر خبر داده  ١٠٩کردند، اما امروز شنبه، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگيری  می

 .اند نفر از آنها به قيد کفالت آزاد شده ۴٧که به گفته وی 

تن از دستگيرشدگان  ۶٢زاده گزارش کرده که  خبرگزاری مهر به نقل از سرتيپ رجب

 .اند های قضايی تحويل و زندانی شده تشکيل پرونده به مقامنيز با 

 .تن زن هستند ١٩نفر مرد و  ۴٣از اين تعداد، به گفته اين مقام پليس، 
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در »خورين«شدگان به زندان  های تائيد نشده از انتقال برخی از بازداشت برخی گزارش

 نزديکی شهر ورامين حکايت دارد

شدگان به زندانی در نزديکی  انتقال برخی از اين بازداشتهای تائيد نشده از  برخی گزارش

 .شهر ورامين حکايت دارد

 
 (رويترز(آبان ١٣حضور گسترده گارد ويژه در مراسم 

در نزديکی ورامين، نسبت به  «خورين«ها با نامطلوب توصيف کردن زندان  اين گزارش

 .اند دهدر اين زندان ابراز نگرانی کر» جناياتی مشابه کهريزک«وقوع 

  «آزادی سه تبعه خارجی»

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نيز شب گذشته از آزادی سه تبعه دستگير شده 

 .آبان خبر داده است ١٣خارجی در مراسم 

آبان، دو آلمانی و يک کانادايی از سوی ماموران  ١٣آبادی، در روز  به گفته آقای دولت

 .شدند «آزاد«روز  انتطامی دستگير شده بودند که همان

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، دادستان تهران همچنين دستگيری فرهاد پوالدی، 

خبرنگار خبرگزاری فرانسه و نيلس کروسگارد، عضو اتحاديه روزنامه نگاران دانمارک 

 .را تائيد کرده است

از مراجع نگار دانمارکی  آبادی گفته که درباره وضعيت فرهاد پوالدی و روزنامه دولت

 الزم اتخاذ خواهد شد  صالح استعالم شده که پس از اعالم پاسخ، تصميم ذی
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صالح استعالم شده که پس از  آبادی گفته که درباره وضعيت اين دو نفر از مراجع ذی دولت

 .الزم اتخاذ خواهد شد  اعالم پاسخ، تصميم

 ٣١(نيلس کروسگارد نگاران دانمارک، روز جمعه اعالم کرده بود که اتحاديه روزنامه

سر  نگاری که برای يک برنامه تحصيلی خود در ايران به  ، دانشجوی روزنامه)ساله

 .است برد، روز چهارشنبه بازداشت شده  می

های  نگاران خبرگزاری فرهاد پوالدی خبرنگار خبرگزاری فرانسه نيز از ديگر روزنامه

 .است  آبان دستگير شده ١٣خارجی است که در جريان تظاهرات 

آقای پوالدی، در حالی که مشغول پوشش خبری راهپيمايی سيزده آبان در تهران بود، 

 .توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

اند که وضعيت فرهاد پوالدی را  مسئوالن وزارت ارشاد به خبرگزاری فرانسه اطالع داده

 .گيری خواهند کرد پی

  
  

  

  

 اعضای ادوار تحکيم» شکنجه«نگرانی از 
  

     و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (FIDH) های حقوق بشر المللی جامعه راسيون بينفد

OMCT شده سازمان  با اعضای بازداشت «شکنجه و بدرفتاری«اند که نگران  اعالم کرده

 .ادوار تحکيم وحدت هستند

حسن اسدی زيدآبادی، محمد صادقی، کوهزاد اسماعيلی و حجت شريفی از اعضای 

های  زی سازمان ادوار تحکيم وحدت هستند که هفته گذشته از سوی نيروشورای مرک

 .اند امنيتی بازداشت شده

های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در  المللی جامعه فدراسيون بين

 .اند اين افراد را اعالم کرده» خودسرانه«ای، نگرانی شديد خود از بازداشت  اطالعيه
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آنها » آميز مسالمت«های  آمده که بازداشت اين افراد تنها به دليل فعاليت در اين اطالعيه

 .صورت گرفته است

اند که  های جمهوری اسالمی خواسته اين دو سازمان مدافع حقوق بشر همچنين از مقام

کرده و بدون هيچ » تضمين»اين افراد را » تحت هر شرايطی، سالمت جسمانی و روانی«

 .آزاد کنندقيد و شرطی آنها را 

در بخش ديگری از اطالعيه اين دو سازمان، از بازداشت حجت شريفی و نفيسه زارع 

 .کهن نيز ابراز نگرانی شده است

نويس  طلب و وبالگ های اصالح نفيسه زارع کهن، همکار بسياری از روزنامه

آبان،  ١٣به همراه همسرش حجت شريفی يکی از فعاالن دانشجويی » ها گی روزمره«

 .داشت و به محل نامعلومی منتقل شده استباز

تحت هر «اند که  های جمهوری اسالمی خواسته اين دو سازمان مدافع حقوق بشر از مقام

کرده و بدون هيچ قيد و » تضمين«اين افراد را » شرايطی، سالمت جسمانی و روانی

 شرطی آنها را آزاد کنند

ادوار تحکيم وحدت بيش از چهار ماه  احمد زيدآبادی، دبيرکل و عبداهللا مومنی، سخنگوی

  .برند است که در زندان به سر می

شان مشخص نشده  شدگان حوادث پس از انتخابات هستند که تاکنون اتهام آنها جزو بازداشت

 .است
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های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اعالم  المللی جامعه فدراسيون بين

اند تا اعترافات  مورد بدرفتاری قرار گرفته«و مومنی در زندان آبادی  اند که آقايان زيد کرده

 .را بپذيرند» دروغين

های دانشجويی منتقد در جمهوری اسالمی شناخته  سازمان ادوار تحکيم وحدت از نهاد

 .شود می

 ای از مردم خواسته بود که با شرکت در اين سازمان هفته گذشته با انتشار اطالعيه

  

  

  

  

  

 در آبان 13 از کمپين فعاالن از ادهز عسگری راحله

  است بازداشت
  

در بازداشت 1388آبان  13راحله عسگری زاده از فعاالن کمپين در جنبش زنان از روز 

آبان ماه از بخش قرنطينه ی بند متادوني های زندان  17وی ظهر امروز . به سر می برد

مندان واقع در خيابان آبان ماه در پارک هنر 13او. اوين با خانواده اش تماس گرفت

ايرانشهر تهران در برخورد خشونت آميز نيروهای امنيتی شامل سه نفر نيروی سپاه و 

يک نفر از ماموران نيروی انتظامی بازداشت شده و در حالی که به وي چشم بند و دستبند 

  .زده بودند به پايگاهی نزديک خيابان طالقانی و سپس بازداشتگاه وزرا منتقل شده است

روز گذشته پس از پيگيری های خانواده ی ,به گزارش هرانا به نقل از تغيير برای برابری

راحله به آنها اعالم شد که وی به قيد کفالت آزاد خواهد شد اما مسئوالن قضايی از آزادي 
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وي خودداري کرده و با ذکر اين که پرونده در مرحله ي تحقيقات است برای وی قرار 

  .کرده اندبازداشت موقت صادر 

من قرار کفالت را در بازداشتگاه وزرا امضا : "راحله عسگری زاده در اين باره ميگويد

کردم ولی با اينکه تا ديشب اميد آزاد شدن را داشتم امروز به خانواده ام گفته اند که پرونده 

  ."دادگاه انقالب ارجاع شده است 4من با صدور قرار بازداشت موقت به شعبه 

قوق زنان از بازداشت چهل زن ديگر خبر می دهد که همگی به زندان اوين اين فعال ح

 .از اين تعداد هفده نفر شب اول و دو نفر شب گذشته آزاد شده اند. منتقل شده اند

 

همزمان با بازداشت راحله ، وحيده مولوی از فعاالن جنبش زنان در کمپين و ساناز 

شده بودند که برای انها نيز قرار موقت غفوری يک فعال اجتماعی ديگر نيز بازداشت 

 .بازداشت صادر شده است
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 بازداشت سه مدير مدارس اهل سنت
  

 .محمد مرزيه دادستان زاهدان از بازداشت سه مدير مدارس اهل سنت خبر داد

خبرگزاری ايسنا به نقل از آقای مرزيه گزارش کرده که حکم بازداشت اين سه مدير که 

های خراسان رضوی، جنوبی  روحانيت استان  نها اعالم نشده، از سوی دادگاه ويژههويت آ

 .و سيستان و بلوچستان صادر شده است

معاونت در اقامت غيرمجاز اتباع افغان و »شدگان را  دادستان زاهدان، اتهام اين بازداشت

 .عنوان کرده است» تاجيک

 .زمان و مکان بازداشت اين افراد اعالم نشده است

اتباع غيرمجاز که مجوز اقامت «تر به اين مديران اعالم شده بود که  به گفته مرزيه، پيش

 «.نام نکنند شان ثبت و ورود به کشور را ندارند در مدارس

معاونت در اقامت غيرمجاز اتباع «شده را  دادستان زاهدان، اتهام اين سه مدير بازداشت

 عنوان کرده است» افغان و تاجيک
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در زابل از سوی ماموران دولتی  «ابوحنيفه«نيز مدرسه  ١٣٨٧هريورماه سال در ششم ش

 .تخريب شد» نداشتن مجوز«به علت 

بار تخريب شده بود، اما در ششم  از سوی مامواران دولتی يک ١٣٨۶اين مدرسه در سال 

 .شهريور ماه، ماموران اقدام به تخريب کامل آن کردند

مرد و  ۵٠٠(طلبه  ٨٠٠آباد شهر زابل قرار داشت با  مدرسه ابوحنيفه که در محله عظيم

 .سنت سيستان و بلوچستان بود دومين مدرسه شورای هماهنگی مدارس اهل) زن٣٠٠

سال گذشته به اين طرف به طور رسمی به عنوان يکی از شعب حوزه  ١٧اين مدرسه از 

 .مدرس بود ۶٠کرد و دارای  علميه دارالعلوم زاهدان فعاليت می

تن از  ١۵نيز  ١٣٨٧شهريور ماه سال  ٢٣نش به تخريب مدرسه ابوحنيفه، در واک

نژاد از وی  ای خطاب به محمود احمدی نمايندگان مجلس شورای اسالمی با صدور نامه

 «.عامالن اين اقدام را مجازات کند«اند که  خواسته
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 احسان فتاحيان جوان کرد اعدام شد
  

، رئيس کل دادگستری استان کردستان از اعدام احسان فتاحيان، جوان اکبر گروسی علی

 .کرد در زندان مرکزی شهر سنندج خبر داد

خبرگزاری فارس به نقل از آقای گروسی گزارش کرده که اجرای حکم اعدام فتاحيان، 

 .های قضايی و انتظامی صورت گرفته است صبح امروز چهارشنبه با حضور مقام

اقدام عليه امنيت ملی از طريق اقدامات مسلحانه از جمله جرائم «گفته که  اين مقام قضائی

 «.ارتکابی فتاحيان بود

 
 احسان فتاحيان
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ساله، متولد کرمانشاه و ساکن سنندج، بهار سال گذشته در کامياران دستگير  ٢٨فتاحيان، 

اين شهر  و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطالعات شهر سنندج و سپس زندان مرکزی

 .نگهداری شده بود

اقدام عليه امنيت ملی «سال حبس در تبعيد به اتهام  ١٠حکم دادگاه بدوی اين جوان، 

، »محاربه«چهار دادگاه تجديدنظر استان کردستان با افزودن اتهام   بود، اما شعبه» کشور

 .حکم به اعدام وی داد

المللی حقوق بشر  تان و کمپين بينالملل، سازمان دفاع از حقوق بشر کردس سازمان عفو بين

هايی از صادق الريجانی رئيس  ها و نامه در ايران و خانواده اين جوان با صدور اطالعيه

 .قوه قضائيه خواسته بودند دستور توقف حکم اعدام فتاحيان را صادر کند

های مدافع حقوق بشر و خانواده اين جوان با سکوت آقای الريجانی  درخواست اين نهاد

 .مواجه شد و او امروز در زندان سنندج به دار آويخته شد

های مدافع حقوق بشر و خانواده اين جوان با سکوت صادق الريجانی  درخواست نهاد

 مواجه شد و او امروز در زندان سنندج به دار آويخته شد

های اخير تالش  های خبری و مدافع حقوق بشر در روز نويسان و سايت بسياری از وبالگ

 .ردند اعتراض خود به اجرای اين حکم را به اطالع مسئوالن قوه قضائيه برسانندک

در «اند که  ای خطاب به رئيس قوه قضائيه اعالم کرده خانواده احسان فتاحيان نيز در نامه

 «.حق فرزند ما جفا شده و حکم صادره، بيشتر توجيه سياسی دارد تا حقوقی

از وی خواسته بودند که حکم اعدام فرزندشان را  خانواده اين جوان از آقای الريجانی

 .دهد «شخصا پرونده وی را مورد دادرسی قرار«متوقف کند و 

بدون شک، نگاه حتی اجمالی شما به پرونده «آنها خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته بودند 

 «.احسان، سرنوشت وی را تغيير خواهد داد

درصد  ٧٠کوم به مرگ شدند که اين تعداد، در ايران مح ١٣٨۶نفر در سال  ٣٠٠بيش از 

 .بوده است ١٣٨۵بيشتر از سال 

الملل،  سازمان عفو بين. سال گذشته نيز ايران مقام دوم اعدام در جهان را از آن خود کرد

 .نفر اعالم کرده است ٣۴۶های ايران در سال گذشته را  آمار اعدام
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  ی تعيين می شودوقتی مجازات زندان برای مجرمين عاد
  فمينيستی مدرسه/ رحمانی مريم گزارش/ وزندان زن

  

وقتی مجازات زندان برای مجرمين عادی تعيين می شود ای کاش اين انديشه نيز در ذهن 

مجازات کنندگان وجودداشته باشد که در پايان مدت حبس آن کس به ميان جامعه و مردم 

  برميگردد يک نادم است ؟

  است؟  يک بيمار درمان شده

  يک مجرم انتقامجو است ؟

  يک بيمار روانی است ؟  

  يک معتاد له شده است ؟ 

و يا فردی که در اين مدت تحت نظارت و تربيت گروهی مددکارو دوستدار حقوق بشردر 

  پروسه ای آموزشی و درمانی قابليت حضور در جامعه را يافته ؟ 
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ستان جرم محسوب می شوند تا چه حد در اين ميان زنان زندانی که عمدتا قربانيان و همد

در فضايی امن پناه يافته و به دور ازخشونت ها و بی حرمتی های رايج شخصيت وقابليت 

  های زنانه خويش را شناخته اند ؟ 

  .اين ها مسائلی است که در نشست اين ماه انجمن جامعه شناسی مطرح شده است

" زن و زندان"امعه شناسی ايران موضوع نشست اين ماه گروه مطالعات زنان انجمن ج

بررسی استانداردهای بين المللی " بود در اين نشست ابتدا دکتر رزا قراچورلو درباره 

و سپس سکينه موسوی کارشناس ارشد مطالعات زنان درباره " رفتار با زنان زندانی

 .وضعيت زنان زندانی در ايران به سخنرانی پرداختند

http://www.iranfemschool.com/spip.php?article3662 
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 ايرانی از ايدز ٣۴٠٠مرگ بيش از 
  

نفر  ٢،٠٩٧اند و  نفر در اثر بيماری ايدز در ايران جان باخته ٣،۴٠٩تا کنون دست کم 

 .ديگر به اين بيماری مبتال هستند

وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ايران اين آمار ) ايلنا(رش خبرگزاری کار ايران به گزا

 .است شنبه در آخرين گزارش آماری خود منتشر کرده را امروز پنج

وی آلوده هستند که  آی نفر در ايران با ويروس اچ ٢٠،١٣٠بنا بر اين گزارش در مجموع 

  .درصد زن هستند ٧درصد از آنان مرد و  ٩٣

وی در بين کل مواردی که از سال  آی های اصلی ابتالء به اچ اين گزارش، راه بر پايه

اند به ترتيب، تزريق با وسائل مشترک در  تاکنون در کشور به ثبت رسيده ١٣۶۵
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های خونی و انتقال از  کنندگان مواد مخدر، رابطه جنسی، دريافت خون و فرآورده مصرف

 .است مادر به کودک بوده

های تست ايدز در ايران و تمايل نداشتن افراد مبتال برای  آزمايشگاه به خاطر کمبود

ها، وزارت بهداشت ايران در گزارشی پيش از اين برآورد  مراجعه به اين آزمايشگاه

 .شده باشد است که مجموع مبتاليان به اين ويروس در ايران چهار برابر موارد ثبت کرده

 

 
آذرماه سال گذشته تخمين زده بود  ١۴بهداشت در عباس صداقت رئيس اداره ايدز وزارت 

 .هزار نفر به بيماری ايدز مبتال هستند ٨٠که در ايران 
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 الملل از مسئله قطع عضو در ايران نگرانی عفو بين
  

الملل نسبت به اعالم آمادگی رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران  سازمان عفو بين

 .ابراز نگرانی کرد» سارقان قطع دست«برای 

اجرا نکردن قانون مجازات اسالمی، «نوامبر گفت که  ٨سرتيپ اصغر جعفری روز 

و خواستار قطع دست سارقان » کن نشدن جرائم در کشور است ترين منشاء ريشه بزرگ

 .شد

درصد  ٩٠اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بيش از «رئيس پليس آگاهی ايران گفت 

ولی مدرکی برای اثبات  «افتد ديگر رخ نخواهد داد در حوزه سرقت اتفاق می جرائمی که

 .اين مدعای خود ارائه نکرد

  :ای در اين مورد نوشت الملل روز چهارشنبه در بيانيه سازمان عفو بين

رحمانه، غير انسانی و  چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی هايی هم مجازات»

المللی حقوق بشر  کنجه است و شکنجه بر اساس موازين بينآور و مصداق ش  انحطاط

 «.ممنوع است
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رحمانه، غير انسانی و  چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی هايی هم مجازات»

 «آور و مصداق شکنجه است انحطاط

  :افزايد المللی می بيانيه اين نهاد بين

است و به  چنين کيفرهايی مبارزه کردههای مديد برای پايان بخشيدن به  الملل مدت عفو بين»

 «.دهد نظارت خود بر اجرای احکام تازيانه و قطع عضو ادامه می

در  ٢٠٠٨آخرين قطع عضو در ايران که توسط اين سازمان به ثبت رسيده در دسامبر 

 .است شهر کرمانشاه در غرب ايران رخ داده

در اسپانيا، از اجرای حکم  بهمن ماه سال گذشته هم داود صالحی، سفير وقت ايران ٢٠

عمل جراحی قطع «اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ايران، دفاع و اين اقدام را با 

 .مقايسه کرده بود» عضوی از بدن برای جلوگيری از سرايت بيماری به بقيه اعضا

از احکام  چنين بار ديگر خواستار پايان يافتن استفاده الملل در اين بيانه، هم سازمان عفو بين

  .است اعدام، سنگسار و اعدام کودکان در ايران شده

طور عمد برای افزايش رنج محکوم  سنگسار کيفری است که به«است که  در اين بيانيه آمده

 «.است طراحی شده

خواهد از صدور  های زيادی است که از جمهوری اسالمی می اين نهاد حقوق بشری سال

 است  ای در بر نداشته ها نتيجه اين درخواستبرده پرهيز کند ولی  احکام نام
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 آغاز گشت اينترنتی پليس در ايران
  

ای آگاهی ناجا از آغاز به کار گشت  مهرداد اميدی، رئيس پليس مبارزه با جرايم رايانه

 .پليس اينترنتی در ايران خبر داد

رايم در فضای اينترنتی سرهنگ اميدی به خبرگزاری ايلنا گفته که پليس با تمامی ج

 .برخورد خواهد کرد

عضو ستاد مبارزه با جرايم اينترنتی در ايران است که زير نظر  ١٢پليس يکی از 

 .دادستانی تشکيل شده است

 
 ای آگاهی ناجا مهرداد اميدی، رئيس پليس مبارزه با جرايم رايانه

ايمی همچون فروش لوازم طور که آقای اميدی گفته است، اولويت پليس، برخورد با جر آن

 .در فضای اينترنت است... غيرمجاز، کالهبرداری و

اين مقام پليس همچنين برخورد با جرايم سياسی در اينترنت را از ديگر وظايف گشت 

 .اينترنتی پليس اعالم کرده است
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درصد  ٣٧تر در گفتگو با خبرگزاری دولتی ايرنا اعالم کرده بود که  سرهنگ اميدی پيش

 .ای شش ماه نخست امسال، منجر به دستگيری متهمان پرونده شده است های رايانه هپروند

های تشکيل شده در چهار ماه منتهی به  درصد پرونده ٣۶براساس گزارش اين مقام پليس، 

 .های مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار بوده است نيز پرونده ٨٨تير ماه سال 

جرايم سياسی در اينترنت را از ديگر وظايف گشت اينترنتی اين مقام پليس برخورد با 

 پليس اعالم کرده است

های حکومتی  به نهاد» ای قانون جرايم يارانه«گشت اينترنتی پليس، چهار ماه پس از ابالغ 

 .است  اندازی شده راه

ازی اند را راه» ای جرايم رايانه«قوه قضائيه نيز از آذر ماه سال گذشته دادسراهای ويژه 

برخورد تخصصی با «اندازی اين دادسراها را  های قضايی، هدف از راه مقام. کرده است

 .اند عنوان کرده «ای و کاهش اين جرائم جرائم اينترنتی و رايانه

ماده است که در تيرماه امسال کليه مواد آن از  ۵۵ای شامل پنج بخش و  قانون جرايم رايانه

 .سوی شورای نگهبان تائيد شده است

بخش نخست اين قانون، با عنوان کليات به تعريف اصطالحات پرداخته و بخش دوم با 

ای و مخابراتی، جرائم  های رايانه  ها و سيستم هشت فصل به جرائم عليه محرمانه بودن داده

ای و مخابراتی، کالهبرداری، جرايم  های رايانه ها و سيستم عليه صحت و تماميت داده

شای سر، مسئوليت کيفری ارائه دهندگان خدمات، تخفيف و تشديد مرتبط با محتوا، اف

 .شود مجازات و ساير مسائل مربوط می

طور که آقای اميدی گفته است، اولويت پليس، برخورد با جرايمی همچون فروش  آن

 در فضای اينترنت است... لوازم غيرمجاز، کالهبرداری و

های مختلفی  انون مجازات اسالمی، مجازاتای همچنين، بر اساس ق در قانون جرايم رايانه

ای يا مخابراتی، محتويات مستهجن توليد يا  های رايانه برای کسانی که به کمک سيستم

 .بينی شده است منتشر کنند، پيش

ای، هرکس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال  بر اساس قانون جرايم رايانه

ای يا مخابراتی يا امواج الکترومغناطيسی يا  های رايانه ارتباطات غيرعمومی در سامانه
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ميليون ريال تا  ١٠ سال يا جزای نقدی از  دو    ماه تا  شش  نوری را شنود کند، به حبس از 

 .ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ۴٠ 

ای يا  های رايانه ها يا سامانه براساس اين قانون، هرکس به طور غير مجاز به داده

روز تا  ٩  ابراتی که به وسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است دسترسی يابد، به حبس از مخ

ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم  ٢٠  ميليون ريال تا   پنج  يک سال يا جزای نقدی از 

 .خواهد شد

را ) داخلی و خارجی(در ايران کميته تعيين مصاديق فيلترينگ بيش از پنج ميليون سايت 

 .دود کرده استمس

  

  

  

  

 احتمال اعدام يک زندانی سياسی در کردستان
  

ها از احتمال به اجرا گذاشته شدن حکم اعدام شيرکوه معارفی، زندانی کرد  برخی گزارش

 .ايرانی حکايت دارد

خليل بهراميان، وکيل دادگستری، در گفتگو با زمانه گفته که اين جوان کرد، به زندان 

 .تانفرادی منتقل شده اس

، به اعدام محکوم »اقدام عليه امنيت ملی و محاربه«دادگاه، شيرکوه معارفی را به اتهام 

 .است کرده 

احمد سعيد شيخی، وکيل آقای معارفی به زمانه گفت که از چهارشنبه گذشته، خبر جديدی 

  ای مبنی بر اجرای حکم اعدام برای وی ارسال نشده از موکلش ندارد و هنوز ابالغيه

 .است

اش را تحويل داده و  وقتی پاسدارها برای دستگيری شيرکوه آمده بودند، وی اسلحه»

 «کند خود را تسليم کرده و بر اين اساس، اتهام محاربه در اين پرونده صدق نمی
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وی در عين حال افزود که حکم اعدام موکلش از سوی دادگاه تجديدنظر و ديوان عالی 

 .است  عدالت اداری کشور تاييد شده

ماه سال گذشته به اتهام عضويت در حزب کومله، در  ساله، دهم آبان ٣٠شيرکوه معارفی، 

  .شهرستان سقز دستگير شد و از آن زمان در بازداشت است

نبوده و فقط هوادار » کومله«گويد، شيرکوه معارفی عضو  طور که آقای بهراميان می آن

  .است  اين حزب بوده

اند، وقتی  ای که اهالی روستا امضا کرده نامه بنا به شهادت»اين وکيل دادگستری افزوده که 

اش را تحويل داده و خود را تسليم  پاسدارها برای دستگيری شيرکوه آمده بودند، وی اسلحه

 «.کند کرده و بر اين اساس، اتهام محاربه در اين پرونده صدق نمی

شنبه گذشته، خبر جديدی احمد سعيد شيخی، وکيل آقای معارفی به زمانه گفت که از چهار

  ای مبنی بر اجرای حکم اعدام برای وی ارسال نشده از موکلش ندارد و هنوز ابالغيه

 است

ها در منطقه  با اجرای اين اعدام «تندروانه«خليل بهراميان با بيان اينکه يک جريان 

 خواهد آرامش موجود کردستان است و می» جويی و ماجراجويی انتقام«کردستان درصدد 

ای رهبر جمهوری اسالمی درخواست کرد که جلوی  اهللا علی خامنه را برهم بزند، از آيت

 .را بگيرد» ها تندروی«اين 

وی همچنين از صادق الريجانی، رئيس قوه قضاييه خواست که نسبت به اين احکام 

  .را بگيرد» رويه های بی اعدام«عمل نکند و جلوی اين » منفعالنه«

اقدام عليه امنيت ملی «اه، احسان فتاحيان، زندانی سياسی به به اتهام آبان م ٢٠چهارشنبه 

 .از طريق همکاری حزب کومله اعدام شد» کشور و محاربه

زينب جالليان، حبيب لطيفی، رمضان احمد، فرهاد چالش، رستم ارکيا، فصيح ياسمنی، 

زندانی  ١٢ رشيد آخ کندی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، حسين خزری و فرزاد کمانگر،

 .اکنون با حکم اعدام در زندان هستند کرد ديگر هستند که هم
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 کنند درصد مردم ماهواره نگاه می ۴٠
  

علی دارابی، قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما از گسترش استفاده از ماهواره ابراز 

ای  ههای ماهوار درصد مردم ايران در حال حاضر به شبکه ۴٠نگرانی کرد و گفت که 

 .دسترسی دارند

کرد،  المللی غدير سخنرانی می به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای دارابی که در همايش بين

جمهوری اسالمی » جنگ«ای به  های ماهواره از طريق شبکه» دشمنان«اظهار داشت 

 .اند آمده

ای در ايران قابل دريافت است که هدف  شبکه ماهواره ١١۶وی گفت که در حال حاضر، 

 .است «های اسالمی تضعيف روحيه دينی و ارزش«اصلی آنها 

گرايی، ابتذال، مدگرايی، انحرافات  بند و باری، تجمل ترويج فحشاء، بی»  :دارابی افزود

ای به  ها شبکه ماهواره های ده های برنامه گرايی از آفت گری و مصرف اخالقی، اشرافی

 .است» زبان بيگانه های فارسی ويژه شبکه
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های  ای در خانواده های ماهواره مقام سازمان صدا و سيما با اظهار تاسف از نفوذ شبکه اين

ها  بعضی خانواده» فروپاشی«ها منجر به  های اين رسانه ايرانی اظهار داشت که برنامه

 .شده است

های  اندازی شبکه با راه» استکبار جهانی»قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما افزود که 

 .خود را به جوامع ديگر القا کند» ها و افکار ايده«ای و اينترنتی قصد دارد  هماهوار

تلويزيونی، سراسر جهان را زير پوشش خود دارند که   ماهواره ٣۴٧به گفته آقای دارابی، 

 .ماهواره سهم منطقه آسيا است ٢١۴از اين تعداد، 

ی، ابتذال، مدگرايی، انحرافات گراي بند و باری، تجمل ترويج فحشاء، بی»  :گويد دارابی می

ای به  ها شبکه ماهواره های ده های برنامه گرايی از آفت گری و مصرف اخالقی، اشرافی

 است» زبان بيگانه های فارسی ويژه شبکه

ارديبهشت ماه سال گذشته گفته  ٧احمدی وزير پيشين آموزش و پرورش نيز  عليرضا علی

 .کنند ای استفاده می های ماهواره کهدرصد مردم ايران از شب ٣٠بود بيش از 

اهللا محمود هاشمی شاهرودی رئيس سابق قوه قضائيه با صدور  تير ماه امسال نيز آيت ١۴

ای مخالف  های ماهواره توسعه روزافزون شبکه»ها خواسته بود با  ای از دادگاه بخشنامه

 .برخورد جدی کنند» نظام

شعبی در دادسرا و محاکم «اند  ظف شدهها مو در اين بخشنامه، روسای کل دادگستری

 .های مذکور داير کنند خود، جهت رسيدگی به پرونده» جزايی مرکز استان

سی و شبکه تلويزيونی صدای  بی های اخير، دولت ايران، تلويزيون فارسی زبان بی در ماه

ها پس  زبان را متهم کرده که در هدايت ناآرامی های فارسی آمريکا و برخی ديگر از رسانه

 .اند از انتخابات دخالت داشته

های خارجی را محدود کرده  در اين مدت، ماموران امنيتی ايران، فعاليت بسياری از رسانه

 .اند ها را بازداشت کرده و برخی از خبرنگاران بومی اين رسانه
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  کودک حقوق کنوانسيون اختياري پروتکل
  

  ق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ پروتکل اختياري کنوانسيون حقو

 )1380بهمن  23( 2002فوريه  12قدرت اجرايي پروتکل، 

   :پروتکل طرف کشورهاي) آ.سام( نوريزاده.ن: ترجمه

 توجه و تعهد دادن نشان و آن کامل حمايت و کودک حقوق کنوانسيون پيشبرد براي -

   .کودک حقوق حفاظت و اعتالء جهت در فراوان

 ادامه براي دعوت و است اي ويژه حفاظت مستلزم که کودکان حقوق دوباره تاييد در -

 آموزش پيشرفت و توسعه براي همچنين و گذاشتن تبعيض بدون کودکان وضعيت  بهبود

   .امنيت و صلح شرايط در آنها

 ميشود وارد کودکان بر فراوان جدالهاي و جنگ بوسيله که اضطرابي و آشفتگي بخاطر -

   .است آور زيان کودکان پيشرفت و پايدار امنيت و صلح براي آن مدت دراز نتايج و
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 که مواضعي بر مستقيم تهاجم و هستند کودکان آن آماج که جنگ کردن محکوم جهت -

 و مدارس مانند عمومي مکانهاي به حمله و اند شده محافظت المللي بين قوانين بوسيله

   .دارند )گسترده(حضور آنجا در کودکان که بيمارستانها

 جنگي، جرائم مورد در بويژه رم، المللي بين جزايي دادگاه اساسنامه به توجه با -

 بين و ملي جنگهاي در آنان استفاده و سال 15 زير کودکان نويسي نام و سربازگيري

   .ميشود محسوب جرم که المللي

 مبرم حتياجا نيز و کودک حقوق کنوانسيون اجرايي مفاد جدي نمودن تقويت به توجه با -

   .جنگها در کودکان از حفاظت افزايش براي

 کودک است، نکرده تمام را سالگي 18 سن که انساني کنوانسيون، اول ماده به توجه با -

   .باشد شده تعيين کمتر کشوري جاري حقوق نظر از بلوغ سن اينکه مگر ميشود محسوب

 در افراد سن کودک، حقوق کنوانسيون براي اختياري پروتکل يک توافق به توجه با -

 حفظ براي روشها از يکي اقدام اين اينکه به توجه با و يابد مي افزايش جنگي عمليات

 محسوب کودکان دوران فعاليتهاي تمام در مهم مراقبت يک نيز و است کودکان منافع

   .ميشود

 للي،الم بين کنفرانس ششمين و بيست در احمر هالل و سرخ صليب پيشنهاد به توجه با -

 شرکت جهت محکمي و موثر گامهاي بايد جنگ در متخاصم کشورهاي ،1995 دسامبر

   .بردارند جنگ، در سال 18 زير کودکان نداشتن

 182 شماره 1999 ژوئن کار، المللي بين سازمان کنوانسيون همگاني، راي از استقبال با -

 براي کودکان اجباري استخدام فوري ممنوعيت و کودکان کار حذف پذيرش بر مبني

   .جنگها

 در حکومتي، نيروهاي از مجزا و مسلح دستجات و گروهها شديد محکوميت به توجه با -

 نيز و جنگيدن جهت مرزها، برون و درون در کودکان بکارگيري و آموزش استخدام،

   .ميشوند اعمالي چنين مرتکب آگاهي و علم با که افرادي محکوميت

 حقوقي مقررات به پايبندي و تعهد اداي در عضو شورک هر تعهدات بر يادآوري با -

   .جنگ مواقع در المللي بين بشردوستانه
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 اصول و اهداف براي تبعيض و تعصب بدون که حاضر پروتکل مواد بر اصرار با -

 شده تدوين بشر حقوق به مربوط اسناد و 51 ماده متحد، ملل سازمان منشور در مندرج

   .است

 و منشور در مندرج اصول به کامل احترام پايه بر امنيت و صلح طشراي به يادآوري با -

 خالل در بويژه کودکان حفاظت براي بشردوستانه حقوقي قوانين و اسناد عملي رعايت

   بيگانگان بوسيله سرزمينها اشغال و جنگها

 نيز و آنها ويژه احتياجات و کودکان جنسي و اجتماعي اقتصادي، وضعيت به شناخت با -

 و جنگها در آنها بکارگيري و استخدام مواقع در کودکان پذيري آسيب به وجهت با

   است حاضر پروتکل مخالف که مخاصمات

 جنگها در کودکان ميشود سبب که سياسي و اجتماعي اقتصادي، ضروريات به توجه با -

   يابند حضور

 پروتکل اجراي براي المللي بين همکاريهاي تقويت در نياز و آگاهي و علم و توافق با -

 کودکان اجتماعي سالمت بازيابي و رواني و جسماني شرايط احياي جهت نيز و حاضر

   هستند جنگها قرباني کسانيکه بويژه

 و کودکان اجتماعات بخصوص اجتماعات در شرکت و حضور در افراد کردن تشويق با -

 با ارتباط در موزشيآ هاي برنامه و اطالعات و انتشار به تشويق و جنگها قرباني کودکان

     پروتکل مواد اجراي

   :پذيرند مي را زير مواد عضو کشورهاي

   اول ماده

 در که شوند مطمئن تا آورند بعمل را الزم اقدامات بايست مي عضو کشورهاي 

   .باشند نداشته شرکت مسلح نيروهاي در سال 18 زير افراد جنگها، و مخاصمات

   دوم ماده

 اجباري استخدام به سال 18 زير افراد که باشند مراقب بايست مي عضو کشورهاي

   .باشند درنيامده مسلح نيروهاي
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   سوم ماده

 خود ملي و مسلح نيروهاي در خدمت داوطلبان سن حداقل بايست مي عضو کشورهاي -1

 عضو حکومتهاي.(دهند قرار سوم، بند کودک، حقوق کنوانسيون 38 ماده طبق را

   (م. دهند نمي شرکت جنگ در باشند، نرسيده سالگي 15 سن به هک را افرادي کنوانسيون،

 افراد حمايت براي را الزم اقدامات ميخواهد حکومتها از که است اصولي متضمن ماده اين

    .دهند انجام سال 18 زير

 مبني پروتکل اين به  پيوستي يا و  مصوبه که شود متعهد بايست مي عضو کشور هر -2

 مي عضو کشور هر همچنين. باشد داشته خود، مسلح نيروهاي رد خدمت سن اعالم بر

 مسلح نيروهاي در استخدام جهت افراد حمايت بر مبني توضيحي دستورالعمل بايست

   .نکنند مسلح نيروهاي در استخدام به مجبور را کسي وسيله بدان تا باشد داشته

 نيروهاي در سال، 18 از کمتر افراد به داوطلبانه خدمت اجازه که عضوي هرکشور -3

   :ميشود آورده زير در که است حمايتهايي و مراقبت به ملزم ميدهد، خود مسلح

   .باشد داوطلبانه حقيقتا) مسلح نيروهاي در( خدمت) الف

   .باشد فرد قانوني قيم يا و والدين رضايت و اطالع با خدمت) ب

 چنين در فرد که ايفيوظ از کامال بايست مي)  قانوني قيم و والدين( اشخاص اين) ج

   .باشد مطلع است، روبرو آن با نظامي خدمات

 ارائه را است داوطلب فرد سن دهند نشان که پذيرش قابل و معتبر مدرک اشخاص اين) د

   .بدهند

. شود متذکر ملل سازمان کل دبير به را مواردي زمان هر در ميتواند عضو کشور هر -4

 عضو کشورهاي ديگر اطالع به وقت اسرع در ار موارد اين که دارد وظيفه کل دبير

   .برساند

 اين اول بند در که سني افزايش الزمه کودک، حقوق کنوانسيون 29 و 28 ماده بنابر -5

 قابل است، عضو کشور يک مسلح نيروهاي کنترل تحت که مدارسي براي است، آمده ماده

   .باشد نمي اجرا
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   چهارم ماده

 شرايطي، هيچ تحت نبايد هستند، دولتي مسلح نيروهاي از مجزا که مسلح گروههاي -1

   .درآورند جنگ در شرکت جهت خود استخدام به را سال 18 زير افراد

 و استخدام از ممانعت جهت را عملي و الزم اقدامات اند موظف عضو کشورهاي -2

 مبني قانوني اقدامات بردن بکار شامل ها ممانعت اين. دهند انجام افراد، اينگونه بکارگيري

   .است اعمال اينگونه شناختن جرم بر

   .گيرد قرار است، جنگ حال در که عضوي کشور تاثير تحت نبايد حاضر ماده کاربرد -3

   پنجم ماده

 مقررات و قوانين از که شود تفسير اي گونه به نبايد حاضر پروتکل مواد از هيچکدام

 براي همگي که المللي بين شردوستانهب قوانين و المللي بين قوانين يا و عضو کشورهاي

   .آورد بعمل ممانعت اند، شده وضع کودک حقوق از) دفاع( و بخشيدن تحقق

   ششم ماده

 و تصويب جهت الزم اقدامات و اداري و قانوني مراحل بايست مي عضو کشورهاي -1

   .نمايند طي خود قضايي دستگاه در را پروتکل اين مواد اجراي

 وسيع بطور را حاضر پروتکل مقررات و اصول که باشند مي عهدمت عضو کشورهاي -2

   .دهند آموزش کودکان و بزرگساالن به مناسب ابزارهاي با و

 بعمل خود قضايي دستگاه در را عملي و الزم اقدامات بايست مي عضو کشورهاي -3

 بکار جنگها در يا و اند شده استخدام مسلح نيروهاي در افراديکه شوند مطمئن و آورند

 افرادي هستند ملزم آنان. نباشد حاضر پروتکل مواد مخالف وضعيتشان ميشوند، گرفته

 در يا و نمايند مرخص نظام خدمت از يا) است پروتکل مواد مخالف وضعيتشان که(را

 جسماني وضعيت بنابر را افراد اند موظف عضو کشورهاي همچنين. ندهند شرکت جنگ

 آنها مجدد اجتماعي فعاليت براي را الزم و مناسب کهايکم و بخشند بهبود آنها رواني و

   .دهند انجام

   هفتم ماده

 يکديگر با حاضر پروتکل درآوردن اجرا به براي بايست مي عضو کشورهاي -1

 به باعث که است فعاليتي و اقدام هر از جلوگيري شامل همکاريها اين. نمايند همکاري
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 تجديد و احيا جهت در ميتواند همکاريها اين همچنين. ميشود پروتکل انداختن مخاطره

 ميتواند يا و ميشوند محسوب جنگ قربانيان که باشد کساني اجتماعي فعاليت دوباره

   .باشد المللي بين سازمانهاي با مشاورت و يکديگر با فني همکاريهاي و مالي کمکهاي

 برنامه) راياج براي( را اي جانبه چند و رسمي کمکهاي اند موظف عضو کشورهاي -2

   .نمايند درخواست داوطلبانه مالي موسسات از عمومي مجمع مقررات بنابر و موجود هاي

   هشتم ماده

 کودک حقوق کميته به جامع گزارشي يکبار سال 2 هر بايست مي عضو کشورهاي -1

 پروتکل مواد مورد در آنها که ميباشد اقداماتي و اطالعات شامل گزارش اين. دهند ارائه

 که ميگردد محاسبه زماني از سال 2 مدت اين. اند داده انجام سربازگيري مورد در هبويژ

   .باشد پذيرفته را پروتکل  کشوري

 عضو کشورهاي کودک، حقوق کنوانسيون 44 ماده بنابه جامع، گزارش ارائه پيرو -2

   .دهند گزارش کودک حقوق کميته به يکبار سال پنج هر منبعد ميتوانند

 مواد با ارتباط در که بيشتري اطالعات و گزارشات است ممکن کودک، وقحق کميته -3

   .نمايد خواست در عضو کشورهاي از است، پروتکل اجرايي

   نهم ماده

 آماده است، پذيرفته را کودک حقوق کنوانسيون که کشوري هر براي حاضر پروتکل -1

   .ميباشد امضا

 به) آن اصل( و ميباشد کشورها تمام دسترس در آن مصوبات اضافه به حاضر پروتکل -2

   .است ملل سازمان کل دبير نزد سند عنوان

 به دارد وظيفه کودک، حقوق پروتکل و کنوانسيون دار امانت سمت به کل دبير -3

   .دهد اطالع 3 ماده مطابق اند، کرده امضا را کنوانسيون که کشورهائي و عضو کشورهاي

   دهم ماده

 آن) هاي تبصره( اضافات يا و مصوبات دهم يک اينکه از بعد بايد مي حاضر پروتکل -1

   .درآيد اجرا به ماه 3 از بعد شد تاييد

 يک اند، درآمده  پروتکل عضويت به بعدها که کشوري براي درآمدن اجرا به مهلت -2

  .ميباشد آن عضويت از بعد ماه
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   يازدهم ماده

 اعالن ملل، سازمان کل دبير به نامه نوشتن بوسيله زمان هر در ميتواند دولتي هر -1

 و کشورها ديگر به آنرا که است موظف کل دبير و نمايد را حاضر پروتکل از ترک

 قبول قابل زماني کشوري، ترک اعالن همچنين. دهند اطالع کنوانسيون، عضو کشورهاي

 پروتکل، از ترک اعالن اگر. باشد گذشته کل دبير به يادداشت وصول از يکسال که است

 آن درخواست به جوابي است، جنگ درگير) کننده ترک( دولت که گيرد انجام سالي انهم

   .شد نخواهد داده جنگ پايان از قبل تا

 سندي هر يا و حاضر پروتکل به عضو کشور که تعهدي بنابر ترک، اعالن قبيل اين -2

 به نبايد رکت اعالن اين همچنين. نميشود واقع قبول مورد است، داشته زمان آن از قبل که

 اي لطمه داشت، قرار کودک حقوق کميته رسيدگي تحت قبال که موضوعاتي روند ادامه

   .کند وارد

   دوازدهم ماده

 سازمان کل دبير به ثبت براي) پروتکل مواد به( اي اصالحيه است ممکن هرکشوري -1

 در عضو کشورهاي ديگر با را اصالحيه پيشنهاد است موظف کل دبير. کند پيشنهاد ملل،

 و نظر تبادل و بررسي جهت کنفرانس يک تشکيل تا نمايد درخواست آنها از و گذارد ميان

 پيشنهاد کل دبير زمانيکه از يعني( ماه 4 خالل در. دهند اصالحيه آن پيرامون راي اتخاذ

 کشورهاي سوم يک حداقل اگر) باشد رسانيده عضو کشورهاي آگاهي به را اصالحيه

 موظف کل دبير آنگاه شدند، اصالحيه ماده پيرامون نظر تبادل و مشورت به مايل عضو

 توسط که اي اصالحيه. آورد هم گرد ملل سازمان نظارت تحت را عضو کشورهاي است

 گردد، صادر آنها جانب از نهايي راي و شود پذيرفته حاضر عضو کشورهاي اکثريت

   .رفتگ خواهد قرار ملل سازمان عمومي مجمع تصويب و پذيرش مورد

 پروتکل اول بند طبق بر که ميکند پيدا اجرايي قدرت زماني شده پذيرفته اصالحيه -2

 کشورهاي اکثريت دوسوم راي نيز و برسد ملل سازمان عمومي مجمع تصويب به حاضر،

   .باشد داشته را عضو

 ملزم اند پذيرفته آنرا که عضو کشورهاي کند، پيدا اجرايي قدرت اصالحيه زمانيکه از -3

   .باشند مي آن به مقيد پروتکل مقررات بنابر کشورها ديگر و هستند آن اجراي و پيروي به
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   سيزدهم ماده

 اسپانيايي و روسي فرانسه، انگليسي، چيني، عربي، زبانهاي به حاضر پروتکل متن -1

   .شد خواهد نگهداري ملل سازمان بايگاني در حاضر پروتکل. دارد يکسان اعتبار و است

 تمام براي را حاضر پروتکل شده گواهي هاي رونوشت ميبايست ملل سازمان کل ردبي -2

  .بفرستد اند، کرده امضا را کنوانسيون که کشورهايي تمام و کنوانسيون عضو کشورهاي
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 پرونده پزشک کهريزک در دستور کار دادستانی
از رسيدگی به پرونده مرگ رامين  ای دادسرای عمومی و انقالب تهران با صدور اطالعيه

 .پوراندرجانی، پزشک معالج بازداشتگاه کهريزک در در دادسرای امور جنايی خبر داد

ای برای بررسی علت فوت  اين دادسرا در اطالعيه شب گذشته خود اعالم کرد که پرونده

در اطالعيه دادسرای  .اين پزشک جوان به دستور دادستان تهران تشکيل شده است

ها و آزمايشات اوليه کالبد شکافی توسط  نتايج بررسی«: مومی و انقالب تهران آمده استع

 «.پزشکی قانونی حاکی است فوت نامبرده، بر اثر مسموميت نبوده است

 
از سوی مسئوالن کهريزک تهديد «موج سبز آزادی از قول اين پزشک جوان نوشته که 

 «.شدم که از ادامه زندگی باز خواهم ماند

 ٢۶رسانی نوروز، وابسته به جبهه مشارکت اسالمی، از مرگ اين پزشک  پايگاه اطالع

شنبه گذشته در استراحتگاه خود در ساختمان بهداری نيروی انتظامی تهران  ساله، سه

های مسئول، علت مرگ رامين  سايت، مقام براساس اعالم اين وب .بزرگ خبر داده بود

 .اند عنوان کرده» وابسکته قلبی در خ«پوراندرجانی را 

سايت نوروز گزارش کرده، اين پزشک در بازداشتگاه کهريزک، چند تن  طور که وب آن

 .االمينی را پيش از مرگش معاينه کرده بود از قربانيان از جمله محسن روح

ها و آزمايشات اوليه کالبد  نتايج بررسی«: اطالعيه دادسرای عمومی و انقالب تهران

 «ی قانونی حاکی است فوت نامبرده، بر اثر مسموميت نبوده استشکافی توسط پزشک
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شنبه اعالم کرده که رامين پوراندرجانی پيش از  سايت موج سبز آزادی نيز امروز سه وب

االمينی و جنايات کهريزک را  در جلسه کميته ويژه مجلس، جزئيات مرگ روح«مرگ، 

 «.فاش کرده بود

ن دليل، زنده ماندن پزشک وظيفه کهريزک به معنای به همي«اين سايت همچنين نوشته که 

 «.های مخوف بازداشتگاه کهريزک بود فاش شدن نام بسياری از عامالن جنايت

معرفی کرده، » آگاه و موثق در مجلس هشتم«موج سبز آزادی به نقل از منابعی که آنها را 

االمينی را  روحافزوده که اين پزشک در جلسه کميته ويژه مجلس، نحوه درگذشت محسن 

 .به صورت کامل تشريح کرده بود

االمينی را در  بنابر اعالم اين سايت، پوراندرجانی در اين جلسه گفته که محسن روح

قرار داشت، با امکانات  «وخيم جسمی«بازداشتگاه کهريزک در حالی که در وضعيت 

 .محدود پزشکی معاينه کرده است

در جلسه کميته ويژه «پوراندرجانی پيش از مرگ، موج سبز آزادی اعالم کرده که رامين 

 «االمينی و جنايات کهريزک را فاش کرده بود مجلس، جزئيات مرگ روح

از سوی مسئوالن کهريزک تهديد شدم «براساس اين گزارش، اين پزشک افزوده بود که 

های وارده بر مجروحان کهريزک، از ادامه زندگی باز  در صورت توضيح علت جراحت

های اخير  شد، در ناآرامی بازداشتگاه کهريزک که زير نظر پليس اداره می «.م ماندخواه

 .شده بود تهران، محل نگهداری گروهی از معترضان بازداشت

 به بازداشت» قتل، شکنجه و تجاوز جنسی«هايی مبنی بر  از اين بازداشتگاه، گزارش

 .شدگان منتشر شده است 

 شنبه در گفتگو با خبر استان تهران نيز امروز سهعليرضا آوايی رئيس کل دادگستری 

گزاری ايسنا از برکناری يکی از قضات مرتبط با وقايع بازداشتگاه کهريزک خبر داده 

 .است

ها درباره برکناری دو  آقای آوايی نامی از اين قاضی نبرده است و گفته است که گزارش

 .کند قاضی ديگر در اين خصوص را تائيد نمی

ها از سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مقامی  ی اخير برخی رسانهها در روز

 .اند که در رابطه با بازداشتگاه کهريزک از مقام خود برکنار شده است، خبر داده
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 برای ايران در زمينه فساد دولتی ١۶٨رتبه 
  

ه فساد دولتی در ميان الملل، ايران در زمين ترين گزارش سازمان شفافيت بين براساس تازه

 .قرار دارد ١۶٨کشور جهان در رتبه  ١٨٠

الملل هر ساله براساس سنجش ميزان فساد، اختالس،  گزارش سازمان شفافيت بين

پذيری دستگاه قضايی در ميان  های دولتی و رشوه گيری، خريد و فروش پست رشوه

 .شود ها تهيه و منتشر می های دولتی و سياستمداران کشور مقام

جانبه با فساد اداری در  اين سازمان، نيوزلند به خاطر مبارزه همه ٢٠٠٩در گزارش سال 

قرار گرفته  ١٨٠رتبه نخست قرار دارد و سومالی به عنوان فاسدترين کشور در رتبه 

 .است

جانبه با فساد اداری  اين سازمان، نيوزلند به خاطر مبارزه همه ٢٠٠٩در گزارش سال 

قرار گرفته  ١٨٠دارد و سومالی به عنوان فاسدترين کشور در رتبه در رتبه نخست قرار 

 است

هايی هستند که در مبارزه با  دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئيس پس از نيوزلند کشور

 .های بعدی اين گزارش قرار دارند فساد اداری در رتبه

 .اند گزارش قرار گرفته فنالند، هلند، استراليا، کانادا و ايسلند نيز در رده ششم تا دهم اين
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ها در اين گزارش  ترين کشور افغانستان، ميانمار، سودان و عراق نيز پس از سومالی، فاسد

 .هستند

هايی همچون بروندی، گينه، هائيتی و  ايران با کشور ١۶٨در اين گزارش، رتبه 

 .ترکمنستان مشترک است

 گزارش را ببينيدنمايه 

براساس اين گزارش، تنها هفت کشور جهان هستند که فساد دولتی آنها نسبت ايران در 

 .تری قرار دارد وضعيت بد

ارش ها در گز ترين کشور افغانستان، ميانمار، سودان و عراق نيز پس از سومالی، فاسد

 الملل هستند سازمان شفافيت بين

 ١۴١رتبه سقوط در مکان  ۵۴الملل، ايران با  در گزارش سال گذشته سازمان شفافيت بين

 .فساد اقتصادی و شفاف نبودن وضعيت اقتصادی قرار گرفته بود

الملل، يک نهاد غيرانتفاعی جهانی است که هدايت مبارزه با فساد را  سازمان شفافيت بين

دارد و ائتالف جهانی قدرتمندی را برای پايان دادن به تأثيرات مخرب فساد بر  بر عهده

 .مردم تشکيل داده است

فساد، سوء استفاده از اختيارات »سايت اين سازمان،  بر اساس تعريف ارائه شده در وب

 «.محوله برای منافع شخصی است

کشور جهان فعاليت  ١٠٠الملل، يک شبکه جهانی است که در بيش از  سازمان شفافيت بين

 .کند می
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 نفر در ايران؛ طی دو هفته ١٢عدام ا
  

های منتشر شده در  بنا بر گزارش. نفر در ايران به دار آويخته شدند ١٢در دو هفته اخير 

شهر،  های رسمی ايران، اين افراد در شهرهای کرمان، اصفهان، همدان، قائم خبرگزاری

 .اند دام شدهبجنورد و سنندج اع

های  عضويت در گروه«احسان فتاحيان، جوان ايرانی کردی که در سنندج اعدام شد، به 

تجاوز به عنف يا قاچاق موا «شدگان به خاطر  متهم شده بود و ساير اعدام» مخالف نظام

 .به پای چوبه دار رفتند» مخدر

روابط عمومی . ام شدنداعد» قاچاق مواد مخدر«در اصفهان هفته گذشته، سه نفر به اتهام 

شدگان را  آبان، اعدام ٢۶دادگستری کل استان اصفهان با اعالم اين خبر در روز سه شنبه 

 .دو مرد و يک زن معرفی کرد

و » حبيب«. شدگان هفته گذشته هستند ساله در همدان، از ديگر اعدام ٢١دو جوان 

به پای » ساله ٩ک دختر تجاوز به عنف و قتل ي«آبان، به اتهام  ٢٣روز شنبه » محمد«

 .چوبه دار رفتند

به گفته احمد . ساله در بجنورد به دارآويخته شد ٢٣آبان نيز، يک مرد  ٢٧چهارشنبه 

مرتکب سرقت و «کيخسروی، رئيس دادگستری خراسان جنوبی، اين محکوم به اعدام، 

 .شده بود» تجاوز به عنف
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محکوم » تجاوز به عنف«ن شهر نيز به به گفته دادستان قائم شهر، فرد اعدام شده در اي

 .شده بود

در کرمان خبر داده » قاچاق مواد مخدر«خبرگزاری فارس هم از اعدام چهار متهم به 

 .آبان ماه در زندان کرمان به دار آويخته شدند ١۶اين افراد روز . است 

ين استان نفر در ا ٣٠از سوی ديگر، دادستانی اهواز اعالم کرده که در هشت ماه گذشته، 

  .اند اعدام شده

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، سه نفر از افرادی که در اين استان 

 .محکوم شده بودند» محاربه و فساد فی االرض«به دار آويخته شدند، به 

نفر را  ١٣، »قاچاق مواد مخدر»شدگان را  نفر از اعدام ١٣دادستان اهواز، اتهام 

 .عنوان کرد «سرقت مسلحانه«اعدام يک نفر ديگر را و دليل » قصاص«

الملل، در سال  بنا به گزارش سازمان عفو بين. ايران دومين رتبه اعدام در جهان را دارد

نفر  ١٢٠نيز  ٢٠٠٩در سه ماه اول سال  .اند نفر در ايران اعدام شده ٣۴۶گذشته ميالدی، 

  .در ايران به پای چوبه دار رفتند
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 داری حکيمی از دريافت جايزه فارابی دخو
  

های  فقر و محروميت«محمدرضا حکيمی، پژوهشگر علوم انسانی، در اعتراض به وجود 

المللی فارابی  در جامعه ايران، از دريافت جايزه سومين جشنواره بين» مرئی و نامرئی

 .خودداری کرد

ای که خطاب به  ر نامهبه گزارش شماره امروز شنبه روزنامه اعتماد، آقای حکيمی د

هايی در شرايطی که فقر و  مسئوالن جشنواره فارابی نوشته، برگزاری چنين مراسم

 .کند را در اولويت ندانسته است می» داد بی«ها در ايران  محروميت

المللی  نام محمدرضا حکيمی برای تقدير و اهدای لوح سپاس در سومين جشنواره بين

مند علوم انسانی قرار داشت که او از شرکت و پذيرش اين محقق و دانش ۵٠فارابی، جزو 

 .جايزه خودداری کرد

در اين جشنواره، از فاضالن و استادانی، به نام خدمت «حکيمی در نامه خود نوشته که 

پرسش اين است آيا اين علوم برای ثبت در . ساله به علوم انسانی تجليل شده است ۵٠

برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری  ها و در دنيای ذهنيت است يا کتاب

 «از کرامت انسان است در واقعيت خارجی و عينيت؟
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 محمدرضا حکيمی، پژوهشگر علوم انسانی

اش بتوان  بايد بکوشيم تا جامعه ما چنان نباشد که درباره«اين پژوهشگر تاکيد کرده که 

ها سرگردان است و دومی در  گفت از دو مفهوم انسان و انسانيت، اولی در کوچه

 «.ها کتاب

های مکتب تفکيک است که  محمدرضا حکيمی از طالب پيشکسوت مشهد و از تئوريسين

 .کند در مقابل تفکر فلسفی، بر تفکر بر مبنای قرآن و حديث تاکيد می

شناسی  او صاحب آثار مهمی از جمله مجموعه هفت جلدی الحياه است که موضوع آن دين

 .ن و حديث استبر اساس قرآ

المللی فارابی، سه سال است که با هدف تقدير از فعاالن و انديشمندان حوزه  جشنواره بين

از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ) داخلی و خارجی(علوم انسانی و اسالمی 

 .شود برگزار می
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 اهللا مقتدايی خبر ايرنا را تکذيب کرد آيت
  

ب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، خبر خبرگزاری ايرنا به نقل مرتضی مقتدايی، ناي

 .از وی، مبنی بر ارائه فهرست جديدی از مراجع تقليد از سوی اين جامعه را تکذيب کرد

آبان ماه به نقل از آقای مقتدايی اعالم کرده بود که در فهرست  ٢٨خبرگزاری دولتی ايرنا، 

گانه  به فهرست مراجع تقليد هفت» دو يا سه نفر« جديد جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

 .گذشته اضافه خواهند شد

در جلسه چهارشنبه هفته «مقتدايی شب گذشته در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت که 

گذشته طالب و فضالی قم از بنده سئوال شد که آيا جامعه مدرسين بنا دارد که فهرست 

بنده پاسخ دادم جامعه مدرسين، بنای چنين کاری را  جديدي از مراجع تقليد را ارائه کند که

 «.ندارد و توضيح بيشتر را از دفتر جامعه مدرسين بخواهيد

منتشر شده،  ١٣٧٣به گفته مقتدايی، بيشتر مراجع جايزالتقليدی که اسامی آنها در سال 

 «در قيد حيات هستند و مقلدان فراوانی هم دارند و در اين خصوص احساس نيازی«

 شود نمی



  ادامه سرکوب در کودتا304

در «منتشر شده،  ١٣٧٣به گفته مقتدايی، بيشتر مراجع جايزالتقليدی که اسامی آنها در سال 

 .شود نمی» قيد حيات هستند و مقلدان فراوانی هم دارند و در اين خصوص احساس نيازی

اهللا اراکی با صدور  پس از درگذشت آيت ١٣٧٣جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سال 

ای،  اهللا علی خامنه اهللا محمدتقی بهجت، آيت  محمدفاضل لنکرانی، آيتاهللا ای، آيت اطالعيه

اهللا موسی شبيری  اهللا حاج ميرزا جواد تبريزی، آيت اهللا حسين وحيد خراسانی، آيت آيت

 .اهللا ناصر مکارم شيرازی را به عنوان مراجع تقليد معرفی کرد زنجانی و آيت

اهللا حسينعلی  سامی مراجعی همچون آيتدر فهرست ارائه شده از سوی اين جامعه، ا

اهللا  اهللا صادق روحانی، آيت اهللا عزالدين زنجانی، آيت اهللا علی سيستانی، آيت منتظری، آيت

ها پيش رساله خود را منتشر کرده بودند، ديده  اهللا قمی که از سال صادقی تهرانی و آيت

 .شد نمی

در حوزه علميه قم » يات مدرسينه»با نام  ١٣۴٠جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سال 

 .کند فعاليت می» جامعه مدرسين حوزه علميه قم«با نام  ١٣۵٨تاسيس شد و از سال 

اکبر مشکينی،   پس از درگذشت علی ١٣٨۶محمد يزدی، رئيس پيشين قوه قضاييه، سال 

 .رياست جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بر عهده دارد
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 ها در ايران به افزايش خشونت هشدار نسبت
  

گروهی از فعاالن مدنی و کنشگران سياسی در آستانه مراسم سالگرد داريوش و پروانه 

ها در ايران هشدار  ، نسبت به افزايش خشونت»ای های زنجيره قتل«فروهر؛ از قربانيان 

 .دادند

ا معترضان به های صورت گرفته ب اند که خشونت صادر کنندگان اين بيانيه اعالم کرده

های اول  های سال هايی همچون کهريزک، ادامه خشونت نتيجه انتخابات در بازداشتگاه

 .وارد کرده است» آسيب جدی«انقالب است که به گفتمان سياسی ايران 

 
 داريوش فروهر و پروانه اسکندرى
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به  دور باطلی از خشم و حذف را»اند که حاکم شدن خشونت در جامعه  آنها هشدار داده

 «.گشايد ای هم نمی آورد که راه به هيچ بيراهه ارمغان می

اند، معتقدند که اعمال خشونت در جامعه کنونی  شخصيتی که اين بيانيه را امضا کرده ٣٣۶

ها و احراز موقعيت  حذف رقيب سياسی و به کرسی نشاندن ديدگاه«ايران، با هدف 

 .گيرد صورت می» سياسی

ای از آن به دفتر راديو زمانه ارسال  و فعاالن مدنی که نسخه بيانيه اين کنشگران سياسی

در (شده، در آستانه برگزاری مراسم کشته شدن داريوش فروهر و پروانه اسکندرى 

 .صادر شده است) ای های زنجيره جريان قتل

 ١٣٧٧ای، عنوان اقدام برخی اعضای وزارت اطالعات ايران در سال  های زنجيره قتل

 .ها به قتل رسيدند چند تن از نويسندگان و روشنفکران به دست اين نيرواست که طی آن 

های صورت گرفته با معترضان به  اند که خشونت صادر کنندگان اين بيانيه اعالم کرده

های اول انقالب است که به گفتمان سياسی ايران  های سال نتيجه انتخابات، ادامه خشونت

 وارد کرده است» آسيب جدی«

بار، پروانه و داريوش فروهر، محمد مختاری و  ين قربانيان اين اقدام خشونتتر معروف

 .محمدجعفر پوينده هستند

روی داد و وزارت اطالعات، مسئوليت  ١٣٧٧قتل اين چهار فعال سياسی و ادبی در سال 

 .خود دانست» خودسر«آن را بر عهده برخی از اعضای 

ای جمهوری اسالمی به خانواده اين قربانيان ه سال از آن زمان، مقام ١٠با گذشت بيش از 

 .دهند اجازه برگزاری مراسم سالگرد آنها را نمی

ها تاکنون از سوی هيچ دادگاهی در جمهوری اسالمی به سرانجام مشخصی  پرونده اين قتل

 .نرسيده است

اند، معتقدند که اعمال خشونت در جامعه  شخصيتی که اين بيانيه را امضا کرده ٣٣۶

ها و احراز موقعيت  حذف رقيب سياسی و به کرسی نشاندن ديدگاه«ايران، با هدف  کنونی

 گيرد صورت می «سياسی

پرستو فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر اعالم کرده که مراسم يادبود والدين خود را 

 .امروز يکشنبه در تهران برگزار خواهد کرد
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ری چنين مراسمی از سوی خانواده ها است که مانع از برگزا ماموران امنيتی سال

 .شود فروهرها می

» دو سرباز نهضت ملی ايران«صادرکنندگان اين بيانيه با گرامی داشتن ياد و خاطره اين 

» خالف مصالح ملی و کشور«ها در ايران را محکوم کرده و  اند که خشونت اعالم کرده

 .دانند می

همايون،  اهللا پيمان، ناصر تکميل د، حبيبعباس اميرانتظام، طاهر احمدزاده، هرميداس باون

 اهللا سحابی، عبدالفتاح سلطانی و ابراهيم يزدی از جمله امضا محمدعلی دادخواه، عزت

 .کنندگان اين بيانيه هستند

  

  

  

  

  

 ايران» بدهی خارجی«ميليارد دالر  ٢١
  

ايان ترين گزارش بانک مرکزی، بدهی خارجی ايران در پ خبرگزاری مهر به نقل از جديد

 .ميليون دالر اعالم کرد ۵٧۵ميليارد و  ٢١خرداد ماه امسال را 

 ٢٢.٧رقمی معادل  ٨٧ماهه منتهی به آذرماه سال  ٩ميزان بدهی خارجی دولت در 

 .ميليارد دالر اعالم شده بود

های خارجی ايران مربوط به  های مالی و پولی، باالترين ميزان بدهی براساس گزارش نهاد

های خارجی  است که در اين سال، بدهی ٨٠ترين آن مربوط به سال  پايين بوده و ٨۶سال 

 .ميليارد دالر اعالم شده است ٩کشور، 

های خارجی ايران مربوط  های مالی و پولی، باالترين ميزان بدهی براساس گزارش نهاد

های  است که در اين سال، بدهی ٨٠ترين آن مربوط به سال  بوده و پايين ٨۶به سال 

 ميليارد دالر اعالم شده است ٩جی کشور، خار
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 ٢١.٩٢شهريور ماه امسال، سازمان اطالعات مرکزی آمريکا اعالم کرد که ايران با 

 .کشور بدهکار جهان قرار دارد ۶٨ميليارد دالر، در رتبه 

بنابر اعالم اين سازمان، در چهار سال گذشته، بدهی خارجی ايران روند رو به کاهشی 

 .داشته است

های مختلف اقتصادی، وجود  گذاران خارجی برای ورود به بخش ايل نداشتن سرمايهتم»

گذاران خارجی و عدم جذابيت قراردادها و پيشنهادهای  المللی برای سرمايه های بين تحريم

های ايران طی چهار سال گذشته اعالم شده  ، از جمله عوامل کاهش بدهی»طرف ايرانی

 .است

گذاران خارجی و عدم جذابيت قراردادها و  مللی برای سرمايهال های بين وجود تحريم»

های ايران طی چهار سال گذشته  ، از جمله عوامل کاهش بدهی»پيشنهادهای طرف ايرانی

 اعالم شده است

های دولت در سه ماهه  خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی گزارش کرده که درآمد

 .يارد ريال بوده استميل ۵٠٩هزار و  ۶٧بيش از  ١٣٨٨اول سال 

هزار و  ١١۵ای دولت در اين مدت را بيش از  های هزينه بانک مرکزی همچنين پرداخت

 .ميليارد ريال اعالم کرده است ٩٢۴

 .هزار نفر عنوان شده است ۶٠٠ميليون و  ٧٣در اين گزارش، جمعيت ايران 
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  محمدی نرگس به النگر الکساندر جايزه اعطای
  

 ٢٠٠٩المللی سال  جايزه بين− ای جايزه الکساندر النگر به نرگس محمدی طراسم اعم
طی مراسمی به خانم نرگس  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢شامگاه پنجشنبه  «بنياد الکساندر النگر«

جلوگيری    دولت ايران از سفر خانم محمدی به ايتاليا برای دريافت جايزه. محمدی اعطا شد
  بادی دريافت کرداين جايزه را شيرين ع. کرد

اند که از  الخروج کرده و از او خواسته دهد که چگونه او را ممنوع نرگس محمدی شرح می

: نويسد ی نامه می او در ادامه. شورای ملی صلح و کانون مدافعان حقوق بشر استعفا دهد

خرداد ماه يعنی شش روز بعد از انتخابات اخير يکی از مامورينی که در  ٢٨در تاريخ «

لسات حضور داشتند طی تماس تلفنی اظهار داشتند که چنانچه کوچکترين تحرکی داشته ج

بعد از . باشم و از تهران خارج نشوم به همراه هر دو فرزند کوچکم بازداشت خواهم شد

آن و در جلسه ای ديگر ماموران وزارت اطالعات به عنوان آخرين اخطار اعالم نمودند 

و هر گونه ارتباطی با   فعان حقوق بشر و شورای ملی صلحکه در صورتيکه از کانون مدا

خانم عبادی برنده جايزه صلح نوبل کناره گيری نکنم ، از کار اخراج و بازداشت خواهم 

در ادامه نامه شرحی آمده است در اين مورد که اين فعال اجتماعی چگونه از کار  ».شد

مدی با اعمال فشار مستقيم حکومت ی نرگس مح اخراج از کار بنابر گفته. شود اخراج می
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نرگس محمدی، پس از شرح آنچه بر وی رفته، مخاطب نامه را در  .گيرد صورت می

دهد که حکومت اين گونه فشارها را چگونه با  هايی از دست قرار می برابر پرسش

  .بيند ادعاهای خود در مورد عدالت و مهروزری همخوان می

سال زندان اين  ١۵«او : کند رحمانی اشاره مینرگس محمدی به وضعيت شوهرش، تقی 

او که در .و قانونمند است   و سياسی  حکومت را تحمل کرده و هنوز يک فعال مدنی

های متوالی محروم از تحصيل در  های جمهوری اسالمی به دليل بازداشت آغازين سال

به اشتغال نشد و رشته تاريخ در دانشگاه تبريز شد، به دليل زندانهای طوالنی هرگز موفق 

شايد گفتن از چنين وضعيتی سخت نباشد ، اما . عمال همواره از داشتن شغل محروم بود

  ».سامان محروم بودن بسيار دشوار است اينگونه زيستن و از هر حقی در اين سرزمين بی

  :نويسد ی اين جمالت می نرگس محمدی در ادامه

ته نشدم و فقط و فقط يک فعال حقوق فردی که در هيچ دادگاهی مجرم شناخ. و اما من«

بشر و صلح طلبم، اکنون بايد به خواست وزارت اطالعات که بايد حافظ امنيت ما 

  .های متوالی گذارم  شهروندان باشد، قدم در راه محروميت

آيا فعاليت حقوق بشری و تالش برای صلح گناهی نابخشودنی است که حتی حق داشتن 

  »داشته باشيم؟ خوردن هم نبايد   نانی برای

  :يابد ی نرگس محمدی اين گونه پايان می نامه

ام را به دور از  در خاتمه در شرايطی که ميتوانم آزادانه بيانديشم و بنويسم و عقيده«

شکنجه اعالم نمايم و البته مالک هم فقط همين است و بس، باور دارم که کانون مدافعان 

و قانونمند در کشور ايران هستند که حقوق بشر و شورای ملی صلح،نهادهای مدنی 

کارنامه قابل قبولی در نزد ملت سرفراز ايران دارند و همکاری و خدمت به آنها افتخار 

همچنين خانم عبادی برنده جايزه نوبل فردی ملی و زنی شجاع و . باشد بزرگی برايم می

همکاری با  کند و بشر دوست است که در راه تحقق صلح و حقوق بشر در جهان تالش می

و صلح و حقوق   است  طلبان جهان نه تنها امری مذموم نيست که امری با ارزش صلح

که قطعا بيشتر    های بزرگ تاريخ بشريت است بشر در مقابل جنگ و خشونت از آرمان

  » .تالش خواهم نمود
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 هشدار نسبت به افزايش برخوردها با دانشجويان
  

و محاکمه تعداد زيادی از » خودسرانه»ر ايران، بازداشت المللی حقوق بشر د کمپين بين

 .آذر دانست ١۶ها در روز  اعتراض «هنگام سرکوب زود«دانشجويان را نشانه 

های اخير،  طلبان، در ايران طی هفته های نزديک به اصالح های رسانه براساس گزارش

ايالم، کرمانشاه، برخی از فعاالن دانشجويی در بابل، چهارمحال و بختياری، شيراز، 

قزوين، و تهران در دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران، دانشگاه اميرکبير و علم و صنعت 

 .اند بازداشت شده

سرکوب گسترده «المللی حقوق بشر در ايران گفته که  هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين

 «.دانشجويان، برای ساکت کردن جنبش دانشجويی در پيش است

 
کند، بلکه  را نقض می) دانشجويان)اين سرکوب نه تنها حقوق «ائمی، به گفته آقای ق

 «.کند تحصيل و زندگی خانوادگی آنها را هم مختل می
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ها بر فعاالن دانشجويی و مدنی  نژاد، فشار در ايران پس از روی کار آمدن محمود احمدی

خرداد ماه در  ٢٢ات ها به نتيجه انتخاب ها از ادامه اعتراض افزايش يافته است، اما نگرانی

 .تر از گذشته شود ها بر دانشجويان بيش ها باعث شده تا فشار دانشگاه

ها دانشجو با حمله گروهی لباس شخصی به خوابگاه آنها در تهران  طی پنج ماه گذشته، ده

 .و اصفهان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شدند

های جمهوری اسالمی خواسته که  ز مقامالمللی حقوق بشر در ايران همچنين ا کمپين بين

 «آذر را رعايت کنند ١۶حقوق دانشجويان برای شرکت آزادانه در تجمع روز «

اند که از سرنوشت  تعداد ديگری از آنها نيز از سوی پليس يا ماموران امنيتی بازداشت شده

 .برخی از آنها اطالعی در دست نيست

بيانيه خود، خواستار آزادی فوری همه  المللی حقوق بشر در ايران در کمپين بين

 .اند های اخير بازداشت شده دانشجويانی شده که در ماه

حقوق دانشجويان برای «های جمهوری اسالمی خواسته که  اين کمپين همچنين از مقام

 «.آذر را رعايت کنند ١۶شرکت آزادانه در تجمع روز 

ساله در چنين روزی،  شود و همه آذر در ايران به نام روز دانشجو شناخته می ١۶روز 

 .شود های دانشجويی گوناگونی برگزار می مراسم

 ١٣های قدس و  اند که در اين روز همچون روز معترضان به نتيجه انتخابات اعالم کرده

 .های خود ادامه خواهند داد ها به اعتراض آبان، با حضور در خيابان

 .مع غيرقانونی برخورد خواهد کردپليس اعالم کرده که در اين روز با هرگونه تج
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 های علميه آغاز واگذاری مدارس به حوزه
  

های علميه و آموزش و پرورش، از آغاز  های حوزه علی ذوالعلم، دبير ستاد همکاری

 .های علميه خبر داد واگذاری مديريت مدارس ايران به حوزه

ل از آقای ذوالعلم گزارش کرده که روزنامه اعتماد در شماره امروز چهارشنبه خود به نق

کشور و شهر قم، مديريت مدارس را بر عهده   های علميه در چند استان بعضی از حوزه

 .اند گرفته

اند را  های علميه در اداره مدارسی که در اختيار گرفته وی عملکرد چند ماهه اين حوزه

 .ارزيابی کرده است» موفق«

 
 های علميه و آموزش و پرورش های حوزه علی ذوالعلم، دبير ستاد همکاری

های علميه در شرايطی آغاز شده که بنابر اعالم  آغاز واگذاری مديريت مدارس به حوزه

نژاد  نامه واگذاری مدارس وابسته، هنوز به تائيد محمود احمدی خبرگزاری ايلنا، آئين

 .نرسيده است
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آموزش و پرورش از اجرای  اصغر يزدانی، معاون پرورشی وزارت دهم آبان ماه نيز علی

 .روحانيون در مدارس ايران خبر داده بود» دائمی«طرح استقرار 

پاسخگويی به نيازهای »اين مقام آموزش و پرورش، هدف از اجرای اين طرح را 

 .آموزان عنوان کرده است دانش» فرهنگی

اند  يار گرفتههای علميه در اداره مدارسی که در اخت علی ذوالعلم، عملکرد چند ماهه حوزه

 ارزيابی کرده است» موفق«را 

در صورت اجرايی شدن اين طرح، از اين پس حداقل يک روحانی در کنار معلمان و 

 .ها حضور خواهد داشت کادر اداری و آموزشی مدارس به طور دائمی در مدرسه

ال ای که در فروردين ماه س نامه های علميه براساس تفاهم طرح واگذاری مدارس به حوزه

اهللا مقتدايی به نمايندگی از حوزه علميه و علی احمدی، وزير وقت آموزش  بين آيت ١٣٨٨

و پرورش به امضا رسيده، به اجرا گذاشته شده است، اما مسئوالن آموزش و پروش 

 .درباره اجرای آن تاکنون اظهارنظری نکرده بودند

اطع ابتدايی، راهنمايی و واحد آموزشی در مق ٢٠٠نامه، چهارهزار و  براساس اين تفاهم

 .شود دبيرستان به مدت پنج سال به مراکز حوزوی واگذار می

بر عهده وزارت » تامين فضای آموزشی در قالب واگذاری مدارس«نامه،  در اين تفاهم

های علميه  بر عهده حوزه «تامين مدير و محتوای دينی و فرهنگی«آموزش و پرورش و 

 .خواهد بود

نامه آمده است که وزارت آموزش و پرورش، کادر  ين تفاهمدر بخش ديگری از ا

های جاری  های علميه، هزينه تخصصی مورد نياز اين مدارس را بر عهده دارد و حوزه

 .کنند مدارس را تامين می

نامه  های علميه در شرايطی آغاز شده که آئين آغاز واگذاری مديريت مدارس به حوزه

 نژاد نرسيده است تائيد محمود احمدی واگذاری مدارس وابسته، هنوز به

نامه، امکان واگذاری مدارس آموزش و پرورش به نهادهای  همچنين با امضای اين تفاهم

» جامعه المصطفی العالميه«، »مرکز مديريت خواهران و برادران«مختلف حوزوی مانند 

 .و ديگر نهادهای حوزوی فراهم شده است
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های علميه  ز چهار هزار مدرسه در ايران به حوزهبار است که بيش ا اين برای نخستين

 .شود واگذار می

های وزارت آموزش و پرورش و  ستاد همکاری«در حال حاضر ستادی با عنوان 

 .کند در ايران فعاليت می» های علميه حوزه

مندی از  بهره«کار خود را آغاز کرده و يکی از اهداف خود را  ١٣٨۵اين ستاد از سال 

ی مراکز و موسسات حوزوی سراسر کشور در راستای تامين نيازهای ها مندی توان

 .اعالم کرده است» آموزش و پرورش

  

  

  

 ماه زندان نويسنده ايرانی کرد  ١۵اجرای حکم 
  

ماه حبس تعزيری عباس جليليان، نويسنده و پژوهشگر ايرانی کرد به اجرا  ١۵حکم 

ر کردستان به راديو زمانه گفت که کاوه کرمانشاهی قاسمی، فعال حقوق بشر د .گذشته شد

آقای جليليان، شنبه هفته جاری برای گذراندن دوران حبس، راهی زندان ديزل آباد 

 .کرمانشاه شده است

اقدام عليه امنيت ملی از «دادگاه انقالب کرمانشاه، فروردين ماه جاری، وی را به اتهام 

. به حبس محکوم کرده بود» طريق شناسايی و جذب جاسوس و معرفی آن به کشور بيگانه

 .اين حکم هفته گذشته در دادگاه تجديد نظر استان کرمانشاه تائيد شد

 
 عباس جليليان، نويسنده و پژوهشگر ايرانی کرد
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بر اساس گفتگوی زمانه با آقای کرمانشاهی، عباس جليليان که در دادگاه بدوی وکيل 

دگاه، اين اتهام را رد کرده و خواهان است، در تمامی مراحل بازجويی و جلسات دا نداشته 

 .است ارائه مدرک برای اثبات اين اتهام شده 

دادگاه، تائيد حکم بدوی را به عباس جليليان و وکيل وی   دادگاه تجديدنظر در آغاز جلسه

 .است اعالم کرده 

ی آباد استان کرمانشاه از سو اين نويسنده ايرانی کرد، دی ماه سال گذشته در شهر اسالم

ميليون  ١٠٠ماموران اداره اطالعات بازداشت و پس از تحمل دو ماه حبس با وثيقٔه 

 .تومانی آزاد شد

های فرهنگ کردی ـ کردی ـ فارسی  تا کنون کتاب» ئاکو«از عباس جليليان متخلص به 

شامل مجموعه اشعار و » زرينه و سيمينه«، مجموعٔه »رنگامه«، رمان »باشور«

  .است  ور مناطق کردنشين، منتشر شدههای فولکل المثل ضرب

کاوه کرمانشاهی قاسمی، فعال حقوق بشر در کردستان به راديو زمانه گفت که آقای 

جليليان، شنبه هفته جاری برای گذراندن دوران حبس، راهی زندان ديزل آباد کرمانشاه 

 شده است

جليليان در شود جاسوس است و عباس  به گفته کاوه کرمانشاهی، فردی که ادعا می

است، از آذر ماه سال گذشته در بازداشت است و با وجود   شناسايی و معرفی او نقش داشته

 .است  برگزاری چند جلسه دادگاه، هنوز حکمی برای او صادر نشده

اين فرد يکی از فعاالن فرهنگی کرمانشاه است که چند بار همراه با عباس جليليان به 

  .است  جنوب کردستان عراق سفر کرده

بار بدليل سفرهای کاری و ادبی و شرکت در  عباس جليليان، پيش از بازداشت نيز چندين

 .در کردستان عراق، به اداره اطالعات احضار شده بود  های ادبی کردی کنگره

است که همه اين سفرها و  بالل مرادويسی از فعاالن مدنی کرمانشاه به راديو زمانه گفته 

است و آموزش به زبان مادری نيز براساس قانون  انجام شده   انونیها به صورت ق فعاليت

  .اساسی جمهوری اسالمی مجاز بوده و منع قانونی ندارد

گزارش فعاالن مدنی و حقوق بشر همچنين حاکی است که علی محمودی، نويسنده و عضو 

  .انجمن ادبی شهر مريوان در غرب ايران نيز از مهرماه جاری در بازداشت است
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 گفتگوی زمانه درباره عباس جليليان

به گفته يکی از نزديکان آقای محمودی، با گذشت دو ماه از بازداشت اين نويسنده ايرانی 

اعزام به  کرد، هيچ اطالعی از وضعيت وی در دست نيست و در يک ماه گذشته پس از

 .است  اش نداشته اداره اطالعات سنندج، تماسی با خانواده

عنوان شده » اقدام عليه امنيت ملی از طريق هواداری از احزاب غيرقانونی«اتهام وی، 

 .است 

پروين ذبيحی، همسر علی محمودی و فعال زنان و کودکان نيز ماه گذشته به اطالعات 

 .الخروج شده است احضار و ممنوع

. اعدام شد» محاربه«ی پيش، احسان فتاحيان، يکی از فعاالن سياسی کردستان به اتهام چند

  .فعال کرد ديگر با حکم اعدام در زندان هستند ١٢در حال حاضر 

  

 درخواست تحقيق درباره نحوه قتل کيانوش آسا
  

شدگان حوادث پس از انتخابات، خواستار روشن شدن  خانواده کيانوش آسا يکی از کشته

 .اند ابهامات درباره نحوه قتل او و محاکمه عامالن آن شده

ياب  در نامه مادر و برادر کيانوش آسا خطاب به رئيس قوه قضائيه ايران و کميته حقيقت

خرداد ماه در جريان تجمع معترضان به  ٢۵مجلس شورای اسالمی آمده است که وی 

 .اند پزشکی قانونی شناسايی کردهروز بعد جسدش را در  ١٠نتيجه انتخابات، مفقود شده و 

 
 کيانوش آسا
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يک «اند که کيانوش، بر اثر اصابت  خانواده اين جوان به نقل از شاهدان عينی اعالم کرده

ای ديگر را بر  است، اما آنها در پزشکی قانونی، اثر گلوله  زخمی شده» گلوله به پهلويش

 .ط چه کسی شليک شده استاند که معلوم نيست در چه زمانی و توس گردن او ديده

خرداد، تحويل پزشکی  ٢۵اند که جسد آقای آسا چهار روز پس از وقايع  اين خانواده گفته

قانونی شده و آنها خواهان روشن شدن اين موضوع هستند که در اين مدت چه بر سر او 

 .آمده است

رگ او به در نامه مادر و برادر کيانوش آسا همچنين آمده که گزارش پزشکی درباره م

 .است» ناقص»ها مشخص نشده،  خاطر اينکه روز کشته شدن و جنس گلوله

در نامه مادر و برادر کيانوش آسا همچنين آمده که گزارش پزشکی درباره مرگ او به 

 است» ناقص«ها مشخص نشده،  خاطر اينکه روز کشته شدن و جنس گلوله

زوايای «اند که درباره  خواستهخانواده اين جوان از قوه قضائيه و نمايندگان مجلس 

تا  ٢۵قبل از مرگ، يعنی در روزهای «قتل وی، تحقيق کرده تا مشخص شود » نامعلوم

اش  خرداد در چه شرايطی بوده؟ کدام روز جان خود را از دست داده؟ محل نگهداری ٢٩

 «اش تحت درمان مناسبی قرار گرفته است يا نه؟ کجا بوده و آيا بدن زخمی

 .اند ه همچنين خواستار شناسايی و مجازات عامالن قتل کيانوش آسا شدهاين خانواد

تر اعالم کرده بود که در مورد قتل برادرش، شکايتی  کامران آسا برادر کيانوش، پيش

 .اند تسليم قوه قضائيه کرده

کيانوش آسا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت بود که در جريان 

 .تخابات، جان باخت و پيکرش در زادگاهش کرمانشاه به خاک سپرده شدحوادث پس از ان
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 زهرا رهنورد؛ سومين متفکر برگزيده جهان 
  

زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی را به عنوان سومين متفکر » فارين پاليسی«مجله 

 .برگزيده است ٢٠٠٩تاثيرگذار جهان در سال 

متفکر تاثيرگذار جهان در سال جاری از نگاه اين  ١٠٠ميان  خانم رهنورد، نفر سوم از

  .مجله است

بن برنانکی، رئيس بانک مرکزی اياالت متحده و باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا 

 .نفره هستند ١٠٠نفرات اول و دوم اين فهرست 

 .اين فهرست قرار دارد ۴۵عبدالکريم سروش، متفکر ايرانی نيز در رتبه 

، »مغز متفکر انقالب سبز ايران»ن پاليسی، با معرفی زهرا رهنورد به عنوان مجله فاري

 .نقش وی در مبارزات انتخاباتی ميرحسين موسوی را برجسته دانسته است
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 حات فارين پاليسی در خصوص زهرا رهنوردتوضي

ايران و نيز رياست زهرا رهنورد بر  ١٣۵٧مبارزات رهنورد و موسوی پيش از انقالب 

دانشگاه الزهرا که در دوران مسئوليت خود از شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل 

ارين پاليسی برای سخنرانی در اين دانشگاه دعوت کرد، از ديگر موارد مورد اشاره در ف

 .است

نژاد، پس از زيرسئوال بردن صحت مدرک  پاسخ شديداللحن رهنورد به محمود احمدی

نژاد در مناظره با ميرحسين موسوی نيز در توضيحات اين  تحصيلی وی از سوی احمدی

 .مجله در خصوص خانم رهنورد مورد اشاره قرار گرفته است
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را نيز  ٢٠٠٩متفکر سال  ١٠٠نوان يکی از فارين پاليسی دليل انتخاب آقای سروش به ع

 .تالش او برای سازگاری ميان اسالم و دموکراسی عنوان کرده است

بيل کلينتون در رده ششم، ديويد پترائوس در رده هشتم، بيل گيتس در رده دوازدهم، ديک 

رهبر مخالفان (چنی در رده سيزدهم، واتسالو هاول در رده بيست و سوم، آنگ سن سوچی

ام اين  در رده بيست و ششم و کوفی عنان در رده سی) ه و برنده جايزه صلح نوبلبرم

 .فهرست قرار دارند

  برند می بسر زندان تنگ چهارديواری در هنوز که زنانی
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 سال حبس تعزيری محکوم شد ۴ماه بازداشت به  5عاطفه نبوی پس از نزديک به 

اضات پس از عاطفه نبوي، فعال دانشجويي آه در جريان اعتر

 12خردادماه بازداشت شده بود، از سوي شعبه  25گاه  انتخابات رياست جمهوري در شام

 .سال حبس تعزيري محكوم شد 4دادگاه انقالب به رياست قاضي قمي به تحمل 

دادگاه  12به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، عاطفه نبوي هفته گذشته در شعبه 

 25شرآت در تظاهرات غيرقانوني "و " با سازمان مجاهدينارتباط "انقالب به اتهامات 

در حكم صادره از سوي دادگاه، وي از اتهام ارتباط . مورد محاآمه قرار گرفت" خردادماه

اجتماع و " و " اخالل در نظام عمومي" اما به اتهام . با سازمان مجاهدين، تبرئه شده است

مورد محكوميت قرار گرفته " رقانونيتباني عليه نظام از طريق شرآت در تظاهرات غي

نسرين ستوده وآيل اين فعال دانشجويي در خصوص حكم سنگين صادره عليه  .است

آه خانم نبوي به دليل  اين. اين حكم نمونه يك حكم غيرعادالنه است:" گويد موآلش مي

 سوابق سياسي خانوادگي و فاميلي به چنين مجازات سنگيني محكوم بشوند، با هيچ منطق

 ".حقوقي سازگار نيست

هاي مطرح شده در جلسه دادگاه نيز، بر خالف  ها و سوال محور بازجويي:"گويد ستوده مي

همه قواعد حقوقي، سوابق خانوادگي و فاميلي عاطفه نبوي بوده و اصل شخصي بودن 

 ".جرم و مجازات به هيچ وجه مورد توجه قاضي قرار نگرفته است

يدوارم با توجه به ناعادالنه بودن اين حكم، در دادگاه من ام:" آند ستوده اضافه مي

هاي حقوقي اين پرونده توجه شود و حكم بر برائت خانم نبوي صادر  تجديدنظر به استدالل

اي، روشنفكران خودش را به دليل شرآت  پذيرد آه جامعه زيرا آه هيچ منطقي نمي. شود

 .سال حبس تعزيري محكوم آند 4به " راي من آجاست" در يك راهپيمايي سكوت با شعار

روز در اين  95زندان اوين منتقل شد و به مدت  209عاطفه نبوي پس از بازداشت به بند 

 .بند به سر برد، وي سپس به قرنطينه متادون و بند عمومي انتقال يافت
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سال حبس تعزيري براي اين زنداني سياسي در شرايطي صورت  4صدور حكم سنگين 

هاي گذشته تا حد امكان از صدور احكام سنگين حبس  هاي ايران در سال اهگيرد آه دادگ مي

 .تعزيري عليه فعاالن زن خودداري آرده بودند

از جمله کمپين بين . حکم زندان برای عاطفه نبوی واکنش های بسياری را برانگيخت

يد المللی حقوق بشر در ايران به قوه قضائيه اعتراض کرد و گفت که مقامات قضايی با

ساله ای را که بخاطر شرکت در  ٢٨نحوه بازداشت، دادرسی و حکم عاطفه نبوی، زن 

سال زندان محکوم  ۴تجمع مسالمت آميز در اعتراض به نتيجه انتخابات در خرداد ماه به 

 .شده، مجددا بررسی کنند

ی به ، برای آزادی عاطفه نبو»من عاطفه ام«همچنين تعدادی از فعاالن مدنی کمپينی با نام 
 :راه انداخته اند که آدرس سايت اين کمپين را در لينک زير می توانيد مشاهده کنيد

http://manatefeham.blogspot.com/ 

ماه است در زندان بسر می برد و قرار است روز  10زندانی که نزديک به : شبنم مددزاده

 زار شودآذرماه برگ 14

شبنم مددزاده عضو شورای مرآزی انجمن اسالمی : خبرنامه اميرکبير

دانشگاه تربيت معلم تهران و نايب دبير شورای تهران دفتر تحكيم وحدت است آه از تاريخ 

تا به امروز در بازداشت موقت به سر می برد و تا به امروز حدود  1387يكم اسفند ماه 

به گزارش خبرنامه اميرکبير اگرچه تا به امروز  .ی گذردماه از بازداشت موقت وی م 10

تداوم بازداشت موقت بارها با اعتراض وی و وآليش مواجه بوده است اما هربار رييس 

. دادگاه انقالب به بهانه ی احتمال فرار و تبانی از تبديل قرار سر باز زده است 28شعبه 

محمد اوليايی فرد وآيل شبنم مددزاده الزم به ذآر است آه در آخرين اليحه ای آه توسط 

جهت درخواست تبديل قرار تقديم شد، مستنداتی ارائه شده بود آه حتی آوچك  28به شعبه 

 .ترين احتمال فرار و تبانی متهمين را منتفی می آرد
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پيش از اين برگزاری جلسه ی دادرسی شبنم مددزاده چهار بار و هربار با داليل واهی به 

ام مهرماه به حضور 18شده است و نهايتا وقت برگزاری جلسه بعد از  تعويق انداخته

آذر ماه يعنی تنها دو روز مانده  14آارشناسان وزارت اطالع منوط شد و اين تاريخ برای 

شبنم در هفته های گذشته همراه با تعداد ديگری از زندانيان .به روز دانشجو اعالم گرديد

 .ن موسوم به بند متادون انتقال يافته استديگر به قرنطينه نسوان زندان اوي

گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، دانشجوی زندانی شبنم 

رغم گذشت بيست روز از ناراحتی  علی. برد مددزاده از ناراحتی حاد تپش قلب رنج می

عدم درمان باعث . کنند قلبی او و شدت يافتن آن از درمان وی به داليل واهی خودداری می

 .شده که جان او در معرض خطر جدی قرار دهد

شبنم مددزاده تا به حال چندين بار به خاطر شدت يافتن ناراحتی قلبيش به بهداری زندان 

اوين مراجعه کرده است ولی به او گفته شده است دستگاه نوار قلب آنها خراب است و 

عالين حقوق بشر و دموکراسی يکی از به گزارش ف. توانند برايش کاری انجام دهند نمی

ما شما را اينجا نياورديم : زنان شاغل در بهداری زندان خطاب به خانم مددزاده می گويد

 .که نجات بدهيم ،شماها را اينجا آورديم که زجر کشتان کنيم

بخشی از اين نامه بدين شرح . شبنم مددزاده چندی پيش نامه ای در زندان نوشته است

بارانهای پاييزی شروع به باريدن کرده اند و زمين با گام های بلند به استقبال آری «: است

مهرماه آغاز می شود و من اکنون بی انتخاب واحد . پاييز و روز اول ماه مهر می رود

که هيچ " بند متادون:" ،بدون حذف و اضافه و حتی بدون ثبت نام وارد دانشگاه ديگر شدم

اما دل، ناشکيب . رد و يا کوچکترين شباهتی به دانشگاه زيبايمنسبتی با من و رشته ام ندا

قدم زدن بر سنگ فرش کهن دانشگاه و آرام گرفتن در سايه بيد کهنسال دانشکده رياضی 

 ماه از زندانی شدن فريبا پژوه می گذرد 4نزديک به «.است

  مرداد نزديک افطار در منزل ٣١فريبا پژوه روز اول ماه رمضان يعنی 

اش توسط مامورين وزارت اطالعات دستگير شد و مدت يک ماه را در سلول  یپدر
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براساس آخرين گزارش از راديو بين المللی فرانسه، گروهی از روزنامه  .انفرادی گذراند

نگاران در اروپا وبالگی را برای درخواست آزادی فريبا پژوه، روز نامه نگار ايرانی، که 

در اين وبالگ . ن اوين بسر ميبرد، بوجود آورده اندبيش از صد روز است که در زندا

طوماری برای امضاء گذاشته شده و از همگان خواسته شده است که با امضاء آن آزادی 

 .او را سرعت بخشند

 :در زير برگردان فارسی متن اين طور را می خوانيد

تهران در منزلش در  ٢٠٠٩فريبا پژوه روزنامه نگار ايرانی در بيست و دوم اوت "

او تقريباًٌ از چهار ماه پيش در زندان اوين به سر می برد، بی آنکه اتهامات . دستگير شد

 .وی به او تفهيم شده باشند

خانوادۀ فريبا پژوه که موفق به مالقات وی در زندان شده اند، می گويند که ضعف 

 .جسمانی او شديد شده است

 .مان اطالع رسانی است، نکرده استفريبا پژوه کاری جز انجام وظيفۀ حرفه اش که ه

ما، روزنامه نگاران رسانه ها در اروپا گردهم آمده ايم تا آزادی فوری و بدون قيد و شرط 

 ".فريبا پژوه را خواستار شويم

 آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت شد 2مهرنوش اعتمادی در 

. مهرنوش اعتمادي، دوم آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت شد

ها،  ماموران امنيتی با تفتيش منزل اين فعال کمپين يک ميليون امضا، شماری از کتاب

 .های آموزشی و کيس کامپيوتر وی را توقيف کردند جزوه

دادگاه انقالب اصفهان، پس از تفهيم اتهام مهرنوش اعتمادی در روز سوم  11شعبه 

اين فعال حقوق زنان، باوجود به گفته خانواده . آذرماه، قرار بازداشت او را تمديد کرد

ارائه سند جهت وثيقه تعيين شده از سوي دادگاه اصفهان هنوز وی در بند است و مقامات 

 .قضايی از پذيرفتن وثيقه خودداری می کنند
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وی همچنين در . مهرنوش اعتمادی از نخستين اعضای کمپين يک ميليون امضا است

وی پيش از بازداشت بارها به . کند ت میرابطه با مبارزه با خشونت عليه زنان فعالي

 .صورت تلفنی احضار و تهديد شده بود

 آذر منصوری نزديک به سه ماه است که در زندان بسر می برد

 31مقام دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسالمی در روز  آذر منصوری قائم

 .شهريور ماه بازداشت شد

ی کند، درحالی که از منزل خواهر مهندس آذرمنصوری که در شهرستان ورامين زندگی م

ماموران پس از . خود باز می گشت در خيابان از سوی ماموران متوقف و بازداشت شد

تفتيش خانه معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، هارد کامپيوتر و برخی ديگر از وسايل 

 .او را ضبط و با خود بردند

 .ی به بند عمومی منتقل شدروز در سلول انفراد 50آدر منصوری بعد از گذراندن 

معاون سياسی جبهه مشارکت اندکی پيش از بازداشت با انتشار نامه ای اعتراف گونه، در 

اعتراض به فشارهايی که به زندانيان و بازداشت شدگان وارد می شود، مکنونات قلبی 

خود را برای ثبت در اذهان عمومی منتشر کرده بود تا در صورت بازداشت و مجبور 

 .به بيان سخنانی ديگر، از قبل اعتقادات خود را بيان کرده باشد شدن

 بی خبری از وضعيت نفيسه زارع کهن در زندان پس از گذشت نزديک به يک ماه

روز از بازداشت نفيسه زارع کهن، روزنامه  ٢٧با گذشت : نوروز

در بی نگار و عضو سابق شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت، خانواده وی 

 .خبری مطلق از وضعيت او قرار دارند
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به نقل از سايت های خبری، نفيسه زارع کهن که همراه همسرش حجت شريفی در روز 

 .آبان دستگير شده است، تاکنون با خانواده خود تماس تلفنی يا مالقات نداشته است ١٣

 .ار دارداخبار غيررسمی مبنی بر آنست که اين فرزند شهيد در زندان تحت فشار قر

گفتنی است، همسر دربند وی نيز در تماس های تلفنی، از وضعيت نفيسه زارع کهن ابراز 

 .بی اطالعی کرده است

 .پدر نفيسه زارع کهن در جريان جنگ و براثر مجروحيت شيميايی به شهادت رسيده است

 ماه است در زندان بسر می برند 4کبری زاغه دوست و همسرش بيش از 

شدگان مراسم شهداي  ست و همسرش اشکان اسکندری دو تن از بازداشتکبری زاغه دو

 .مردادماه در بهشت زهرا بازداشت شده اند 9حوادث پس از انتخابات هستند آه در تاريخ 

مردادماه در بهشت زهرا و در  9دوست و همسرش مصطفي اسكندري، روز  آبري زاغه

نيروهاي امنيتي بازداشت شده و به شرايطي آه قصد بازگشت به منزل را داشتند، توسط 

اين زوج، در طول مدت بازداشت خود تنها چند جلسه . زندان اوين منتقل شدند 209بند 

ماه، در شرايط بالتكليفي نگهداري  4آوتاه مورد بازجويي قرار گرفتند و با گذشت حدود 

 .شوند مي

 .شهريور ماه در زندان اوين بسر می برد 27زهرا جباری از 

زهرا . جباری يکی ديگر از زنان بازداشتی است که در زندان اوين بسر می برد زهرا

زمانی که نيروهای امنيتی او را بازداشت . جباری در راهپيمايی روز قدس بازداشت شد

او را از همان روزهای اول به سلول . می کردند، ناخن يکی از انگشتان پايش شکست

 .منتقل کردند 209انفرادی بند 

 .شهريورماه تاکنون در زندان بسر می برد 27س گزارش ها زهرا جباری از براسا

 مهرماه در زندان بسر می برد 15منيره ربيعی از 

مهرماه حسب  15منيره ربيعی، مهندس شيمی که در تاريخ  -کميته گزارشگران حقوق بشر

راجعه کرده ای که از سوی دادگاه انقالب برای وی احضار شده بود، به دادگاه م احضاريه

و به داليلی نامعلوم بازداشت شده بود، با گذشت حدود دوماه از زمان بازداشتش همچنان 

 .برد در زندان به سر می
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اکنون  زندان اوين به بند عمومی نسوان منتقل شده و هم 209وی حدود دو هفته پيش از بند 

منيره در ششمين : " ندگوي خانواده وی در تشريح وضعيت او می .برد در اين بند به سر می

 20و بعد از . خبر داد 209روز بازداشتش با خانه تماس گرفت و از نگهداريش در بند 

 ".روز ما توانستيم با او مالقات داشته باشيم

های مکرر او در دادگاه انقالب و دادستانی تاکنون  ساله، پيگيری 32به گفته مادر اين زن 

 .آزادی دخترشان فکر نکنند نها اعالم کرده که اصال به نتيجه بوده است و دادستان به آ بی

های زندانيان سياسی با دادستان داشتند، من  در مالقاتی که خانواده:" گويد مادر منيره می

آوردم و   هم برای صحبت در مورد وضعيت فرزندم مراجعه کردم اما همين که نام او را

ايشان حتی اجازه . ه ساکت باشم و ادامه ندهمآبادی اشاره کرد ک از اتهامش گفتم، آقای دولت

 ".نداد، من وضعيت دخترم را توضيح دهم

، تفهيم شده "ارتباط با سازمان مجاهدين خلق" به دخترم، اتهام :" دهد مادر منيره ادامه می

با اين وجود، دادگاه انقالب و . در حالی که او اصال فعاليت سياسی نداشته است. است

 ".د او با دايی خود که در شهر اشرف است ارتباط تلفنی داشته استگوين دادستان می

اگر ارتباط داشتن با آنها جرم . من به دادستان گفتم:" کند مادر منيره ربيعی اضافه می

او .ايد؟  چرا دخترم را دستگير کرده. من که خواهر ايشان هستم بايد بازداشت شوم. است

اش حرف زده و هيچ ارتباط ، ديگری ندارد، اما آقای  اش با دايی فقط به خاطر نسبت فاميلی

 ".دادستان گفت که ما حق نداريم حتی با آنها ارتباط تلفنی داشته باشيم چون جرم است

بازپرسی ويژه امنيت تحت رسيدگی قرار داشته  2تر در شعبه  پرونده منيره ربيعی که پيش

 .جريان استبه رياست بازپرس بيگی در  3اکنون در شعبه  هم. است

منيره با اخطاری که از شعبه سوم امنيت برايش ارسال :" گويد منيژه محمدی وکيل وی می

تفهيم اتهام ايشان در رابطه با سازمان مجاهدين . شد، به آنجا مراجعه کرد و بازداشت شد

در حال حاضر هم برای او کيفرخواست صادر شده و در حال حاضر، پرونده . بوده است

 .ديار اظهارنظر هست و احتماال به شعبه دادگاه ارسال خواهد شدزير نظر دا

اند،  آقای بيگی بازپرس پرونده گفته:" گويد منيژه محمدی در مورد تبديل قرار موکلش می

به محض اينکه پرونده به شعبه ارسال شود، به احتمال زياد تبديل قرار برای او صورت 

 ".گيرد می
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ترين عنوان اتهامی است که در مورد  اکنون رايج هم" هدينارتباط با سازمان مجا" اتهام 

 .شود شدگان سياسی به کار برده می بازداشت

آبان ماه  26ندا اسکندری و خديجه قهرمانی، دو دانشجوی دختر دانشگاه شيراز در روز 

 بازداشت شدند

آبان  26شنبه  ندا اسکندری و خديجه قهرمانی دانشجويان دانشگاه شيراز بعد از ظهر سه

 .بازداشت شدند

به گزارش خبرنامه اميرکبير، ندا اسکندری، دانشجوی رشته علوم سياسی و خديجه 

قهرمانی، دانشجوی رشته کشاورزی دانشگاه شيراز که به کميته انضباطی برای پيگيری 

 .احکام صادره خود مراجعه کرده بودند، توسط ماموران وزات اطالعات بازداشت شدند

و خديجه قهرمانی به ترتيب دو ترم محروميت از تحصيل و محروميت از ندا اسکندری 

 .امکانات رفاهی توسط کميته انضباطی دانشگاه شيراز محکوم شده بودند

همکاری مسئولين دانشگاه شيراز و ماموران وزارت اطالعات از نکات قابل توجه 

شجوی بازداشت شده دان 2از وضعيت و محل نگهداری اين . بازداشت اين دانشجويان است

 .اطالعی در دست نيست

های دانشجويان دانشگاه شيراز  آبان و پس از اعتراض 13الزم به يادآوری است در روز 

 .موج جديدی از بازداشت و احضار دانشجويان شيراز آغاز شده است

 مهديه گلرو و همسرش بازداشت شدند

 
الين دانشجويی و همکاران مجموعه مهديه گلرو از فع -خبرگزاری هرانا ـ واحد دانشجويی

سال محکوم شده بود، صبح  5که در روزهای اخير به يک سال حبس تعليقی به مدت 

پور  امروز با هجوم تعداد زيادی از ماموران امنيتی به منزل، به همراه همسرش وحيد لعلی

 .بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند
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بشر در ايران، ماموران امنيتی که در  حقوق به گزارش واحد دانشجويی مجموعه فعاالن

صبح به منزل مهديه گلرو و همسرش يورش بده و تا ساعت  7نفر بودند ساعت  10حدود 

های ديواری غير  تاپ، عکس جا را تفتيش کرده و کامپيوتر شخصی، لپ صبح آن 9

ر وسائل های خانوادگی اين دو را به همراه ديگ ها و حتا عکس دی ها، سی سياسی، کتاب

 .اند شخصی با خود برده

بند زده و به زندان اوين  پور را دست ماموران بعد از دو ساعت تفتيش منزل، گلرو و لعلی

ی زندان اوين است اما از محل  اکنون در قرنطينه پور هم وحيد لعلی. اند منتقل کرده

 .گلرو خبری در دست نيست  داری مهديه نگه

نمايی شده، مصاحبه با  ليه نظام از طريق مقاالت که باعث سياهمهديه گلرو به اتهام تبليغ ع

 .های بيگانه و نشر اکاذيب به يک سال حبس تعليقی محکوم شده بود رسانه

اميدوارم در »ی وی گفته بود  گيرد که قاضی پرونده اين بازداشت در حالی صورت می

 «.ات اجرا نشود جريان روزهای آينده و خيلی سريع حکم

لرو، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شورای دفاع از حق مهديه گ

روزه در اعتراض به محروميت از  4تحصيل، همچنين در سال گذشته پس از تحصن 

 .تحصيل، در دانشگاه عالمه بازداشت شد به زندان اوين منتقل شده بود

 خرداد در بازداشت بسر می برد 30عذراسادات قاضی ميرسعيد، از 

خردادماه در  30عذراسادات قاضی ميرسعيد که در تاريخ  -کميته گزارشگران حقوق بشر

الف زندان اوين جهت  -2و پس از انتقال به بند . حوالي ميدان انقالب بازداشت شد

اعترافات دروغين به شدت تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت، از سوی شعبه 

آزاد خواهد  تبرئه شده و ظرف روزهای آينده از زنداندادگاه انقالب، از اتهامات وارده  15

 .شد

متهمه در :" هاي علني در مورد اين زنداني سياسي آمده بود در آيفرخواست اوليه دادگاه

گذاری تهران مشارکت داشته و در انتخابات اخير اقدام به توزيع اعالميه  در بمب 83سال 

ارائه اخبار و اطالعات به اين گروهک  به نفع گروهک تروريستی منافقين و جمع آوری و

سوابق سياسی و حزبی متهمه از جمله اقرار وی به عضويت در سازمان . کرده است

های وسيع متهمه در جهت اهداف سازمان مورد اشاره  و فعاليت 1379منافقين در سال 
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اند آه  فتهاند و گ با اين وجود، خانواده وي، تمامي اين موارد را تكذيب کرده " .محرز است

 .گونه سابقه آيفري و يا بازداشت نداشته است دخترشان برخالف ادعاي مطرح شده هيچ

محاربه و افساد فی االرض از طريق تالش و فعاليت موثر در "اتهام او در آيفرخواست، 

، عنوان "راستای پيشبرد اهداف گروهک تروريستی منافقين و همکاری با اين سازمان

 .شده بود

جذب سازمان  1379در سال :" "از اين آيفرخواست از قول او آمده است در قسمتي

در اين سال برای . وارد فاز نظامی شدم 1383منافقين شدم و در اولين اقدام جدی در سال 

های  گذاری در يک مکان حساس در شهر تهران مشارکت پيدا کردم و سپس فعاليت بمب

ائه اخبار واطالعات به سازمان منافقين آوری و ار خود را در توزيع اعالميه و جمع

گسترش دادم تا اينکه در صحنه تجمعات و اغتشاشات پس از انتخابات به صورت 

ام کردند که در حال  مأموران انتظامی زمانی اقدام به دستگيری. ای شرکت کردم فعاالنه

 " .پرتاب کوکتل مولوتف به يکی از مراکز دولتی در تهران بودم

ها را به شدت رد کرده و درگفتگويی با کميته گزارشگران  رسعيد، اين گفتهعذرا قاضي مي

گاه اداره اطالعات سپاه دانسته  هاي شديد در بازداشت آنها را به دليل شكنجه حقوق بشر، 

خردادماه در محل درگيري و  30تنها جرم من اين است آه در روز :" گويد وي مي. بود

 ".برم ماه است آه در زندان به سر مي 6ز تجمع بودم و به اين خاطر بيش ا

 هايده تابش از فعالين کمپين يک ميليون امضا در اصفهان بازداشت شد

هايده تابش، فعال کمپين يک ميليون امضا در  -تغيير برای برابری

ماموران اداره اطالعات شهر اصفهان هايده . بازداشت شد) شنبه(اصفهان صبح امروز 

س زبان بيرون برده و همراه با او به منزل وی رفتند و طی تفتيش تابش را از جلسه کال

آقای  .منزل کليه وسايل شخصی او و کامپيوترهای دو فرزندش را نيز با خود برده اند

منتظری، همسر تابش با اعالم اين خبر گفت که هنوز از محل نگهداری همسرش اطالعی 
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گيری به دادگاه انقالب نزد قاضی کشيک ندارد و ماموران به او گفته اند فردا برای پي

مينا جعفری وکيل هايده تابش در گفت و گو با سايت تغيير نحو بازداشت موکل خود  .برود

محل سکونت موکل من روشن است و ماموران «: را غير قانونی دانسته و می گويد

شرايطی  قانون در. اطالعات با بازداشت او در يک محل عمومی تخلف از قانون کرده اند

را می دهد که متهم مجهول الهويه باشد و يا ... اجازه جلب متهم در امکان عمومی و 

مرتکب جرم بزرگی شده باشد و يا فراری باشد،يا با وجود دريافت احضاريه، به مرجع 

خانم . قضايی مراجعه نکرده باشد که هيچ يک از اين موارد شامل حال موکل من نمی شود

ممنوع الخروج شد از سوی وزارت اطالعات احضار شده بود و تابش پس از اينکه 

هرچند اين احضار تلفنی بود و ارزش قانونی نداشت ولی برای نشان دادن حسن نيت خود 

 .«طی همان احضار به ستاد خبری اداره اطالعات اصفهان مراجعه کرد

 بازداشت طاهره ر ياحي و فشار بر خانواده اش در سکوت خبري

ساله که متولد تهران است  25بازداشت اين خبرنگار  -وزنامه نگاران زندانی تا آزادی ر

در سکوت خبري کامل صورت گرفته و از خانواده ي ايشان خواسته اند تا هيچ گونه 

خبري در مورد بازداشت وي در اختيار رسانه ها قرار ندهند و از هرگونه اطالع رساني 

 .ننددرباره جزئيات اين دستگيري خودداري ک

آذر خانواده ي وي را  16دستگاه امنيتي با وعده ي آزادي طاهره رياحي در تاريخ دوشنبه 

 .مجاب کرده اند تا از انتشار هرگونه خبري در مورد فرزند خود بپرهيزند

دستگاه امنيتي آزادي وي را منوط به ارائه ي وثيقه دانسته است؛ اما مبلغ اين وثيقه 

 .صدور قرار براي ايشان اطالعي در دست نيست مشخص نيست و هنوز از مرجع
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 آزادی يک نوجوان متهم به قتل در ايران
  

سالگی، زندانی و به قصاص محکوم شده  ١۵بنيامين رسولی، نوجوانی که به جرم قتل در 

 .بود، با رضايت خانواده مقتول آزاد شد

به به راديو زمانه گفت که معصومه طهماسبی، وکيل بنيامين رسولی امروز چهارشن

 .بها به اوليای دم از زندان آزاد شده است با پرداخت خون) شنبه سه(موکلش روز گذشته 

در جريان يک  ١٣٨٢طور که وکيل مدافعش اعالم کرده است، در سال  اين نوجوان آن

کيفری استان تهران به  ٧١رساند که از سوی شعبه  نزاع نوجوان ديگری را به قتل می

 .شود اص نفس محکوم میقص

ديوان عالی  ٢٠به گفته خانم طهماسبی، پرونده موکلش پس از تجديدنظرخواهی به شعبه 

تشخيص داده و پرونده را » شبه عمد»شود که قضات اين شعبه، قتل را  کشور ارسال می

 .گردانند کيفری بر می ٧۴به شعبه 
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گذشته اوليای دم با دريافت  پس از نقض حکم قصاص بنيامين در ديوان عالی کشور، روز

ميليون تومان رضايت خود را اعالم کردند که اين نوجوان عاقبت توانست پس از شش  ۵٠

 .سال حبس، از زندان آزاد شود

معصومه طهماسبی همچنين گفت که اين مبلغ از سوی گروهی از فعاالن مدافع حقوق بشر 

 .و مخالف اعدام، تهيه و به اوليای دم داده شده است

کودک  ٣٢در سه سال گذشته بيش از . ايران باالترين آمار اعدام کودکان را در جهان دارد

 .است مورد آن در ايران بوده  ٢۶اند که  در جهان اعدام شده

سال در جمهوری اسالمی در مسير اجرای  ١٨نوجوان زير  ١٣٠در حال حاضر حدود 

 .حکم اعدام قرار دارند
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 سال حبس تعزيری محکوم شد ٩يد ليالز به سع
 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٩گر اقتصادی به  نگار و تحليل سعيد ليالز، روزنامه

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مدافع آقای ليالز امروز چهارشنبه به خبرگزاری ايلنا 

ابالغ شده  دادگاه انقالب به صورت شفاهی به وی ١۵گفت که حکم موکلش از سوی شعبه 

 .است

بندی شده و ارتباط با  فعاليت تبليغی عليه نظام، نگهداری اسناد طبقه«سعيد ليالز متهم به 

 .شده است» بيگانگان

 
 سعيد ليالز



  ادامه سرکوب در کودتا336

گر سياسی  آقای طباطبايی گفته که يکی از اتهامات موکلش، ارتباط با حسين رسام، تحليل

 .سفارت بريتانيا در تهران بوده است

ين وکيل دادگستری، دادگاه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه که در به گفته ا

 .اعالم کرده است» بندی شده نگهداری اسناد طبقه«منزل سعيد ليالز بوده را از مصاديق 

وی در جريان حوادث پس از انتخابات ايران از سوی ماموران امنيتی بازداشت و در 

 .برد زندان به سر می

روزنامه توقيف شده سرمايه است که چندی پيش با دستور هيات نظارت بر  ليالز، سردبير

 .مطبوعات وزارت ارشاد توقيف شد

ترين حبسی است که برای يک فعال سياسی و  سال حبس تعزيری برای ليالز، طوالنی ٩

 .شود مدنی بازداشت شده در حوادث اخير صادر می

فحص مجلس از قوه قضائيه که در منزل به گفته وکيل ليالز، دادگاه، گزارش تحقيق و ت

 اعالم کرده است» بندی شده نگهداری اسناد طبقه«سعيد ليالز بوده را از مصاديق 

نگارانی است که از  آبادی، دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت از ديگر روزنامه احمد زيد

های  از فعاليت سوی دادگاه به شش سال زندان، پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت دائمی

 .سياسی محکوم شده است

عليزاده طباطبايی که وکالت شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد را نيز برعهده دارد، از 

 .يک سال محکوميت وی به حبس خبر داده است

 .محکوم شده است» غير قانونی»او گفته که شاهپور کاظمی به اتهام شرکت در تجمعات 

 .از تحمل پنج ماه زندان، آزاد شدآقای کاظمی پنجم آذرماه پس 

 ۶٠٠ميليون تومانی، محمد عطريانفر با وثيقه  ٧٠٠تر محمدعلی ابطحی با وثيقه  پيش

روز از  ١٠ميليون تومانی برای  ٨٠٠ميليون تومانی آزاد شده و بهزاد نبوی نيز با وثيقه 

 .زندان آزاد شده بود
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 دانشجو در سه هفته اخير ٩٠بازداشت 
  

ای اعالم کرد که مقامات ايران در  المللی حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه کمپين بين

آستانه روز دانشجو به آزار و اذيت و محاکمه فعاالن دانشجويی در سراسر کشور شدت 

 .اند دانشجو در ايران بازداشت شده ٩٠بنا به اين بيانيه در سه هفته اخير بيش از . اند داده

ها  اين بازداشت«: المللی حقوق بشر در ايران ن رودز، سخنگوی کمپين بينبه گفته ارو

غيرقانونی است و الزم است که توسط گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد مورد نظارت 

 «.و بررسی موشکافانه قرار بگيرد

وی گفت که بر پايه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، از گزارشگران ويژه خواسته 

 .ا وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی کننداست ت شده

تالش برای جدايی بدنه جنبش دانشجويی از تيم «ها را  آقای رودز هدف از اين دستگيری

بعيد است که نقض حقوق بنيادين دانشجويان باعث «: عنوان کرد و افزود» رهبری آن

  «.هايشان منصرف بشوند و دست بکشند ها از خواسته بشود که آن

المللی حقوق بشر در ايران همچنين از احضار و محروميت از تحصيل  بينکمپين 

 .است های مشهد و شهرکرد خبر داده دانشجويان در دانشگاه
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ها و آزادی فوری  است که خواستار لغو همه احکام انضباطی دانشگاه اين کمپين اعالم کرده

  .اند بازداشت شده» غيرقانونی«همه دانشجويانی است که 

  پور شت مهديه گلرو و وحيد لعلیبازدا

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران نيز از بازداشت مهديه گلرو، فعال دانشجويی و از 

  .است همکاران اين مجموعه خبر داده

صبح، روز گذشته، چهارشنبه، مهديه گلرو و  ٧بنا به اين گزارش مأموران امنيتی ساعت 

 .شان بازداشت و به زندان اوين منتقل کردند پور را در منزل شخصی همسرش وحيد لعلی

نمايی  تبليغ عليه نظام از طريق مقاالتی که باعث سياه«مهديه گلرو هفته گذشته به اتهام 

به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج  «های بيگانه و نشر اکاذيب شده، مصاحبه با رسانه

  .سال محکوم شده بود

وم از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شورای دفاع مهديه گلرو که يکی از دانشجويان محر

از حق تحصيل است، سال گذشته نيز پس از تحصن چهارروزه در اعتراض به محروميت 

 .از تحصيل، در دانشگاه عالمه بازداشت شده بود

المللی حقوق بشر در ايران همچنين از احضار و محروميت از تحصيل  کمپين بين

 است هد و شهرکرد خبر دادههای مش دانشجويان در دانشگاه

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر، محمديوسف رشيدی، فعال دانشجويی دانشگاه امير 

 .کبير نيز جمعه گذشته ششم آذرماه در منزل پدری خود در شهر نوشهر بازداشت شد

محمد يوسف رشيدی، از فعاالن دانشجويی چپگرای دانشگاه صنعتی امير کبير تهران است 

 .نژاد در اين دانشگاه، محکوم به تعليق از تحصيل شد از سخنرانی محمود احمدی که پس

رئيس جمهور «نژاد پالکاردی با نوشته  شود، وی هنگام سخنرانی محمود احمدی گفته می

 .را در دست گرفته بود» تکنيک جای تو نيست فاشيست، پلی

گاه تهران از ديگر نگار و دانشجوی دانشکده جغرافيای دانش فؤاد شمس، روزنامه

 .شده در روزهای اخير است دانشجويان بازداشت

به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين دانشجو روز چهارشنبه هنگام خروج از دانشکده از 

 .سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد



  ادامه سرکوب در کودتا339

وی . اين فعال دانشجويی هفته گذشته به کميته انضباطی دانشگاه تهران احضار شده بود

 .از موعد مقرر برای حضور در کميته انضباطی بازداشت شدساعاتی پيش 

فرهاد شرفی، دانشجوی دانشگاه تربيت مدرس تهران و فعال مدنی از ديگر 

خبر دستگيری وی را اعالم کرده » مدرسه فمنيستی«شدگانی است که تارنمای  بازداشت

 .است

ل کارش در شهر بنا به اين گزارش، فرهاد شرفی چهارشنبه، يازدهم آذر ماه در مح

 .آباد بازداشت شد خرم

ميالد اسدی، عضو شورای مرکزی اتحاديه سراسری دانشجويان دفتر تحکيم وحدت، 

زاده، عضو ديگر شورای مرکزی اين اتحاديه دانشجويان، بابک غياثی،  عباس حکيم

فر، از اعضای  دانشجوی کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، سعيد کاالنکی و سعيد جاللی

 ميته گزارشگران حقوق بشر از جمله دانشجويان بازداشت شده در روزهای اخير هستند ک

  

  

 «دهد آذر را نمی ١۶پليس اجازه تجمع »
ای اعالم کرد که پليس اجازه برپايی  فرماندهی نيروی انتظامی تهران با صدور اطالعيه

 .دهد آذر را نمی ١۶در روز » غيرقانونی«تجمعات 

شود و هر سال به مناسبت اين روز تجمعات  وز دانشجو ناميده میآذر، در ايران ر ١۶

 .شود های ايران برگزار می دانشجويی در دانشگاه

 
است که عالوه بر ممانعت از برگزاری و برپايی تجمعات  پليس پايتخت اعالم کرده

بينی شده  های پيش در اين روز با هر گونه تجمع خارج از محل» غيرقانونی و غيرمجاز«

 .کند می» قانونی«شدت برخورد  نيز به
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رسانی پليس، در اطالعيه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اعالم  به گزارش پايگاه اطالع

است که مراسم روز دانشجو تنها در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و با مجوز  شده

 .شود وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار می

جمهوری، در شش ماه گذشته با حضور در  ات دهم رياستمعترضان به نتايج انتخاب

در انتخابات » تقلب»های ملی و مذهبی اعتراض خود را به آنچه  بسياری از مناسبت

 .اند نامند اعالم کرده می

هفته گذشته بيش از سه هزار نفر از دانشجويان دانشگاه تهران با امضای طوماری از مير 

امزد معترض به نتايج انتخابات دعوت به حضور در حسين موسوی و مهدی کروبی، دو ن

 .مراسم روز دانشجو کردند

اند که در اين روز به تجمعات  های دانشجويی نيز از مردم خواسته برخی از گروه

هايی که در تهران و شهرهای ديگر منتشر شده نيز برای  اطالعيه. دانشجويی بپيوندند

 .اند ماه فراخوان دادهدر شب شانزدهم آذر » اهللا اکبر«سردادن 

درک شرايط حساس کنونی از هرگونه «است با  نيروی انتظامی از دانشجويان خواسته

 «آذر جلوگيری کنند١۶سوء استفاده احتمالی از مراسم 

درک شرايط حساس «است با  نيروی انتظامی از دانشجويان و استادان دانشگاه خواسته

از اين مراسم جلوگيری کرده و با ماموران پليس کنونی از هرگونه سوء استفاده احتمالی 

 «.همکاری کنند

اين در حالی است . است اين اطالعيه نسبت به برخورد پليس با تجمع کنندگان هشدار داده

زاده، فرمانده انتظامی تهران پيش از اين به خبرنگاران گفته بود که  که عزيزاهللا رجب

بينی نکرده و اين روز طبق معمول هر سال  آذر پيش ١۶پليس تمهيدات خاصی برای روز 

 .است» آرامی«روز 

های اخير شمار زيادی از دانشجويان ايرانی بازداشت شده و يا با احکام انضباطی  در هفته

المللی حقوق بشر در ايران نيروهای امنيتی در  به گزارش کمپين بين. اند سنگين مواجه شده

 .اند داشت کردهدانشجو را باز ٩٠سه هفته اخير بيش از 
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 حنيف مزروعی برنده جايزه حقوق بشر آلمان
  

المللی  جامعه بين«طلب ايرانی، جايزه حقوق بشر  نگار اصالح حنيف مزروعی، روزنامه

آذر در وزارتخانه  ١٢شنبه  اين جايزه روز پنج .را در آلمان دريافت کرد» حقوق بشر

 .شد امور خارجه آلمان در برلين به وی اهدا

پروفسور نوربرت المرت، رئيس مجلس فدرال آلمان نيز در مراسم اعطای جايزه، لوح 

 .ها به آقای مزروعی هديه داد تقديری را به عنوان جايزه حقوق بشر رسانه

 
 حنيف مزروعی 

رسانی  حنيف مزروعی تا مهر ماه سال جاری سردبيری تارنمای نوروز، پايگاه اطالع

مهر ماه به دليل آنچه مشکالت شخصی و  ١۴وی . ه داشتحزب مشارکت را بر عهد

عنوان کرد از » جلوگيری از تحت فشار قرار گرفتن اعضای دربند حزب مشارکت«
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هر «: اين عضو جبهه مشارکت در اين مراسم گفت .سردبيری اين سايت استعفا داد

سرنوشتشان حکومتی که به رای و نظر مردم اهميت ندهد و به رای آنان را برای تعيين 

 «.است لحاظ نکند در واقع مشروعيت خود را از داده

به گفته وی ايران هم اکنون با چنين وضعيتی دست به گريبان است و تنها راه ممکن، 

 .طلبانه برای وقوع تغييرات است های اصالح پافشاری بر روش

ش به های خبری ا حنيف مزورعی پس از انتخابات رياست جمهوری برای ادامه فعاليت

وی پيش از اين در . کرد روز در اختفا زندگی می ١٧٠زندگی مخفی روی آورده بود و 

 .بازداشت شده بود» نويسان وبالگ«پيوند با پرونده موسوم به 

اش به  های خبری حنيف مزورعی پس از انتخابات رياست جمهوری برای ادامه فعاليت

 زندگی مخفی روی آورده بود

های پس از انتخابات مستندات بسياری در رابطه با تعداد تارنمای نوروز، در روز

اند،  شود به صورت مخفيانه دفن شده شدگان رخدادهای اخير و افرادی که گفته می کشته

 .منتشر کرد

های مستقل و  در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری بسياری از رسانه

مقامات قضايی، برخی . طلب برای پوشش ندادن اعتراضات تحت فشار بودند اصالح

ها را مسدود يا فيلتر  سايت های منتقد دولت را توقيف کرده و شمار زيادی از وب روزنامه

 .کردند
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 .يکی ديگر از اعضا کمپين يک ميليون امضا بازداشت شد

 
هايده تابش، فعال کمپين يک ميليون امضا در اصفهان صبح امروز  -برابری تغيير برای

  .بازداشت شد) شنبه(

ماموران اداره اطالعات شهر اصفهان هايده تابش را از جلسه کالس زبان بيرون برده و 

همراه با او به منزل وی رفتند و طی تفتيش منزل کليه وسايل شخصی او و کامپيوترهای 

  . يز با خود برده انددو فرزندش را ن

آقای منتظری، همسر تابش با اعالم اين خبر گفت که هنوز از محل نگهداری همسرش 

اطالعی ندارد و ماموران به او گفته اند فردا برای پيگيری به دادگاه انقالب نزد قاضی 
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مينا جعفری وکيل هايده تابش در گفت و گو با سايت تغيير نحو بازداشت . کشيک برود

محل سکونت موکل من روشن است و «: خود را غير قانونی دانسته و می گويدموکل 

  . ماموران اطالعات با بازداشت او در يک محل عمومی تخلف از قانون کرده اند

را می دهد که متهم مجهول ... قانون در شرايطی اجازه جلب متهم در امکان عمومی و 

يا فراری باشد،يا با وجود دريافت  الهويه باشد و يا مرتکب جرم بزرگی شده باشد و

احضاريه، به مرجع قضايی مراجعه نکرده باشد که هيچ يک از اين موارد شامل حال 

  . موکل من نمی شود

خانم تابش پس از اينکه ممنوع الخروج شد از سوی وزارت اطالعات احضار شده بود و 

ان دادن حسن نيت خود هرچند اين احضار تلفنی بود و ارزش قانونی نداشت ولی برای نش

 .«طی همان احضار به ستاد خبری اداره اطالعات اصفهان مراجعه کرد

بازداشت هايده تابش در حالی صورت گرفت که مهرنوش اعتمادی ديگر فعال کمپين 

روز همچنان در بازداشت به سر می برد و خانواده او اطالع  14اصفهان با گذشت 

احضار . او ندارند و در نگرانی به سر می برندچندانی از وضعيت نگهداری و اتهام 

فعاالن کمپين در تهران و بازداشت و احضار در شهرستان ها حکايت از شدت گيری 

 .فشارها بر جنبش زنان دارد
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 مادر عزادار در تهران ١۵بازداشت 
  

عزادار در نفر از مادران  ١۵المللی حقوق بشر در ايران با اعالم بازداشت  کمپين بين

 .تهران، خواستار آزادی فوری آنها شد

اند، عصر روز  طلبان گزارش کرده های نزديک به اصالح گونه که رسانه اين مادران آن

 .اند گذشته در پارک الله تهران بازداشت شده

از سوی مادرانی که فرزندانشان در جريان حوادث پس از انتخابات » مادران عزادار»

 .شده استکشته شدند، تشکيل 

 
 تجمع مادران عزادار در پارک الله تهران
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 .مادران ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی از جمله اعضای مادران عزادار هستند

کنند و خواستار  آنها شنبه هر هفته، به نشانه اعتراض در پارک الله تهران تجمع می

 .محاکمه عامالن و آمران قتل فرزندانشان هستند

تن از مادران عزادار را  ١۵المللی حقوق بشر در ايران، بازداشت  سخنگوی کمپين بين

» آور شرم«برخوردارند، اقدامی » قاتلين فرزندان آنها از مصونيت نامحدود»در حالی که 

 دانسته است

تن از مادران  ١۵المللی حقوق بشر در ايران، بازداشت  هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين

برخوردارند، اقدامی » لين فرزندان آنها از مصونيت نامحدودقات«عزادار را در حالی که 

 .دانسته است» آور شرم«

های تعدادی از مادران عزادار در مقابل  ها از تهران حاکی است که خانواده گزارش

 .بازداشتگاه وزرا تجمع کرده و خواستار آزادی آنها هستند

د ديگری نيز دارای کهولت سن برند و تعدا برخی از مادران عزادار از بيماری رنج می

  .هستند

  اعتراض به بازداشت فعاالن حق زن

المللی حقوق بشر در ايران در اطالعيه خود همچنين از بازداشت هايده تابش،  کمپين بين

 .خبر داده است) شاخه اصفهان(عضو کمپين يک ميليون امضا 

اصفهان بازداشت و به خانم تابش صبح روز گذشته از سوی ماموران اداره اطالعات شهر 

 .مکان نامعلومی منتقل شده است

مينا جعفری، وکيل هايده تابش نيز به سايت تغيير برای برابری گفته که از محل نگهداری 

اطالع است و ماموران اطالعات با بازداشت او در يک محل عمومی، از قانون  موکلش بی

 .اند کرده» تخلف«

اطالع است و  ويد که از محل نگهداری موکلش بیگ مينا جعفری، وکيل هايده تابش می

 اند کرده» تخلف«ماموران اطالعات با بازداشت او در يک محل عمومی، از قانون 

دوم آذر ماه نيز مهرنوش اعتمادی، يکی ديگر از زنان فعال در کمپين يک ميليون امضا 

 .در اصفهان در منزل خود بازداشت شد



  ادامه سرکوب در کودتا347

ار اجازه مالقات با خانواده خود را داشته که در اين ب خانم اعتمادی، تاکنون فقط يک

 .است» تحت فشار«مالقات به آنها اطالع داده که 

آميز، حرکت گروهی از فعاالن حقوق  کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض

زنان است که در نظر دارند يک ميليون امضا برای درخواست تغيير برخی قوانين حوزه 

 .آوری کنند رائه آن به نمايندگان مجلس جمعزنان و ا

 
کند و اعضای آن  اين کمپين با روش چهره به چهره و گفتگوی مستقيم با مردم، فعاليت می

 .در بسياری از شهرهای ايران فعال هستند

  المللی بسياری را از آن خود کرده کمپين يک ميليون امضا در سه سال گذشته جوايز بين

 .است

المللی حقوق بشر در ايران، در پايان اطالعيه خود از قوه قضائيه ايران خواسته کمپين بين 

» غير قانونی و آزار و اذيت فعاالن حقوق زن و مادران عزادار«های  که به بازداشت

 .پايان دهد

فعال حقوق زنان را بازداشت يا تحت  ١٠٠قوه قضائيه ايران، طی سه سال گذشته بيش از 

 .است تعقيب قرار داده 
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  88 آذر 16 - تهران دانشگاه دانشجويان عکس
 

 

 
 

 



  ادامه سرکوب در کودتا349

 

 
 

 
 

 



  ادامه سرکوب در کودتا350

 
  بجنگ تابجنگيم   ما زن ومردجنگيم

  

  

 محکوميت سرکوب دانشجويان در روز دانشجو
  

المللی حقوق بشر در ايران، سرکوب دانشجويان، جلوگيری از جريان اطالعات  کمپين بين

 .حات در تجمعات اعتراضی را محکوم کردو ممانعت از حضور سران اصال

های  شوند که مقام ای اعالم کرد در حالی دانشجويان سرکوب می اين کمپين با صدور بيانيه

تراشی برای  يابی اطالعات و مانع جلوگيری از جريان«ايران در تالشی آشکار برای 

ع کرده و ، اينترنت و ارتباطات تلفن همراه را قط»هماهنگی معترضان با يکديگر

» جلوگيری«در اين بيانيه، به  .ها منع کردند المللی را از حضور در تجمع های بين رسانه

اطالعات به » .از حضور سران اصالحات در تجمعات اعتراضی نيز اشاره شده است
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ها و حقوق بنيادين آنها  دانند که به سنت المللی برسد يا نرسد، مردم ايران می جامعه بين

 «شود میاحترامی  بی

: المللی حقوق بشر در ايران در اين خصوص گفته است ارون رودز، سخنگوی کمپين بين

ها و حقوق  دانند که به سنت المللی برسد يا نرسد، مردم ايران می اطالعات به جامعه بين«

 «.شود احترامی می بنيادين آنها بی

ها به همراه نيروهای  هطور که اين کمپين گزارش کرده است، نيروهای امنيتی دانشگا آن

  «.کنند خشونت اعمال می«بسيج، عليه معترضان 

به نوشته اين کمپين، در برخی از موارد، نيروهای پليس با لباس شخصی و با استفاده از 

 .ها شده و مانع تجمع دانشجويان شدند ، وارد محوطه دانشگاه»کارت شناسايی جعلی«

از خشونت عليه مردم ايران و » مورد بی«ارون رودز به شدت در خصوص استفاده 

 بر سر راه آزادی بيان، تجمع و جابجايی آنها ابراز نگرانی کرده است» ايجاد مانع«

های اميرکبير، دانشگاه تهران، صنعتی  امروز دوشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه

اد واحد شمال شريف، علم و صنعت، دانشگاه هنر، آزاد واحد مرکزی، سوره و دانشگاه آز

 .تهران اعتراضات دانشجويی صورت گرفت

های اصفهان، کرمانشاه، شيراز، مشهد، تبريز و  ها در دانشگاه همچنين در شهرستان

 .دانشکده کشاورزی کرج نيز تجمعات اعتراضی برپا شد

کردند تجمع دانشجويان را در  که تالش می بر اساس اين بيانيه، نيروهای امنيتی در حالی

گاه اميرکبير مهار کنند و آنها را در داخل دانشگاه نگه دارند، در خارج از محوطه دانش

 .شدند مانع پيوستن دانشجويان و حاميان آنها می» گلوله پالستيکی«دانشگاه، با استفاده از 

در بيانيه کمپين همچنين به ممانعت از حضور ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، در 

آنها ابراز نگرانی  «بازداشت خانگی«ده و نسبت به احتمال تجمعات اعتراضی اشاره ش

 .شده است

های  تالش«های ايرانی خواسته به  المللی حقوق بشر در ايران، از مقام کمپين بين

 برای سرکوب معترضان پايان دهد «بار خشونت

ها از تهران حاکی از حضور زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی، در  گزارش

وی که استاد دانشکده هنزهای زيبای دانشگاه تهران است از . ان بوده استدانشگاه تهر
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سوی چند زن بسيجی و به وسيله اسپری فلفل از فاصله نزديک مورد حمله قرار گرفته 

اند که خانم رهنورد، به لحاظ بينايی  طلبان گزارش کرده های نزديک به اصالح سايت. است

 .و تنفسی آسيب ديده است

ی نيز از حضور فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در واحد گزارش ديگر

وی توسط نيروهای حراست دانشگاه حکايت » بازداشت«تحقيقات دانشگاه آزاد تهران و 

 .دارد

از خشونت عليه مردم ايران و » مورد بی«ارون رودز به شدت در خصوص استفاده 

 .جايی آنها ابراز نگرانی کرده استبر سر راه آزادی بيان، تجمع و جاب» ايجاد مانع«

های ايرانی خواسته که آزادی بيان  المللی حقوق بشر در ايران، از مقام کمپين بين

برای سرکوب آنها » بار های خشونت تالش«دانشجويان و مردم ايران را رعايت کنند و به 

 .پايان دهد
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 های گسترده معترضان در تهران  بازداشت
  

زارش شاهدان عينی از تهران، حاکی از بازداشت گسترده دانشجويان و معترضان گ

 .شرکت کننده در تجمعات روز دانشجو است

اند، اما شاهدان  های رسمی تاکنون، در اين خصوص اظهارنظری نکرده با اين که مقام

ای تور های دار های نيروهای امنيتی و وانت عينی در گفتگو با زمانه، از مملو بودن ون

های سياه کشيده شده بوده، خبر  سيمی نيروهای پليس از معترضانی که روی سر آنها کيسه

 .اند داده

 
مجيد توکلی، عضو انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير و محمدجعفر طهماسبی، از اعضای 

 .شدگان هستند ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی از جمله بازداشت

از برگزاری تظاهرت روز دانشجو، دانشگاه تهران را به  های پليس برای جلوگيری نيرو

ها نيز حاکی از درگيری ميان نيروهای امنيتی با  بودند و برخی گزارش  محاصره در آورده

 .ها از ساعات اوليه صبح بود معترضان در نقاط مختلف شهر تهران و داخل دانشگاه
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های امنيتی  ح امروز دوشنبه، نيرواست که از ساعات اوليه صب  ها از تهران حاکی گزارش

با استقرار در مسيرهای منتهی به دانشگاه تهران، قصد داشتند مانع از خروج دانشجويان 

 .از محوطه اين دانشگاه شوند

ماموران پليس با استقرار چندين اتوبوس و نصب داربستی بزرگ مقابل درب اصلی 

. تراض دانشجويان از سوی مردم شونددانشگاه تهران، تالش داشتند تا مانع ديده شده اع

. شد ها نيز به شدت کنترل می ورود و خروج دانشجويان به اين دانشگاه و ساير دانشگاه

تعدادی از معترضان نيز که در مقابل اين دانشگاه تجمع کرده و قصد پيوستن به 

 .دانشجويان را داشتند، با برخورد شديد پليس مواجه شدند

 
 در دانشگاه اميرکبير گردهمايی دانشجويی

های امنيتی و انتظامی از چند روز گذشته در  براساس گزارش شاهدان عينی، حضور نيرو

مرکز شهر تهران به خصوص در مسيرهای منتهی به دانشگاه تهران افزايش يافته بود، اما 

ها همچنين از حضور  گزارش .از بامداد امروز در اطراف دانشگاه تهران متمرکز شدند

های تهران از جمله دانشگاه  های پليس در اطراف برخی ديگر از دانشگاه ل توجه نيروقاب

اميرکبير، شريف، علم و صنعت، دانشگاه شهيد بهشتی و علوم تحقيقات دانشگاه آزاد 
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های نيروهای  شاهدان عينی در گفتگو با زمانه، از مملو بودن ون .تهران حکايت داشت

سيمی نيروهای پليس از معترضانی که روی سر آنها  های دارای تور امنيتی و وانت

  . اند های سياه کشيده شده بوده، خبر داده کيسه

  . های همراه نيز در محدوده دانشگاه تهران از کار افتاده است تلفن

های عمومی اطراف دانشگاه تهران با  شاهدان عينی همچنين از پوشانده شدن تلفن

 .دهند ری از استفاده آنها از سوی معترضان خبر میهای مشکی به منظور جلوگي نايلون

» غيرقانونى«سپاه پاسداران و پليس پيش از اين هشدار داده بودند که با هرگونه تجمع 

 .برخورد خواهند کرد

های پراکنده ميان مردم معترض و پليس در  رويترز و آسوشيتدپرس نيز از بروز درگيری

خبرهای . اند های اطراف دانشگاه تهران خبر داده نميدان انقالب، ميدان وليعصر و خيابا

های فردوسی، امام حسين،  بار پليس با معترضان در ميدان ديگری نيز از برخورد خشونت

 .هفت تير و فلسطين حکايت دارد

 
سی  بی بی. اند های پليس برای پراکنده کردن مردم، تيراندازی هوايی کرده شود نيرو گفته می

آور،  از شاهدان عينی نوشته است که پليس با استفاده از باتوم و گاز اشک نيوز نيز به نقل

 .سعی در متفرق کردن معترضان داشته است

مرگ بر اين دولت مردم «دانشجويان دانشگاه شريف و » مرگ بر ديکتاتور«صدای فرياد 

رواز اخبار ديگری نيز از به پ .شد های اطراف اين دانشگاه شنيده می از خيابان» فريب

 .های سبز رنگ در آسمان دانشگاه شريف حکايت داشت درآمدن بادکنک
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 ها بازداشت يکی از معترضان از سوی لباس شخصی

های تهران با دانشجويان معترض  هايی نيز ميان دانشجويان بسيجی دانشگاه درگيری

يک شاهد عينی به زمانه گفته است که نيروهای حراست، با . صورت گرفته است

کردند و در سرکوب دانشجويان معترض با آنها همکاری  جويان بسيجی برخورد نمیدانش

 .داشتند

های اصفهان، شيراز، اراک، فردوسی مشهد،  عالوه بر تهران، تجمعاتی نيز در دانشگاه

 .رازی کرمانشاه، آزاد نجف آباد، بوعلی همدان، سنندج و تبريز صورت گرفته است

 
 ج در سرکوب دانشجويانهمکاری پليس و نيروهای بسي

ای  روز گذشته نيز سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت با انتشار اطالعيه

هايشان و ايجاد اعتماد  هاى حاکميت براى بازگرداندن مردم به خانه تالش«اعالم کرد که 

 «.ثمرى افتاده است عمومى در مسير بى

شتاب «بار با دانشجويان، منجر به  تاين سازمان هشدار داده که برخوردهای خشون

 .های دانشجويی خواهد شد حرکت» بيشتر
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 تشنج و درگيری در دانشگاه تهران
  

ها و ناآرام شدن فضای دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد  ها از بروز برخی درگيری گزارش

 .های درس در اين دو دانشگاه حکايت دارد بهشتی و تعطيلی کالس

اميرکبير گزارش کرده است که گروهی از افراد سپاه و بسيج به همکاری  خبرنامه

تهران، وارد محوطه اين دانشگاه شده و اقدام به ضرب و شتم دانشجويان   حراست دانشگاه

 .اند کرده

 
های سپاه و بسيج با باتوم و اسپری به دانشجويان  بنابر اعالم خبرنامه اميرکبير، نيرو

براساس  .اند دی از آنها را بازداشت و به خارج از دانشگاه انتقال دادهور شده و تعدا حمله

های بسيج به منظور برگزاری تجمع در  شنبه نيز نيرو اين گزارش، از صبح امروز سه
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های بسيج با حمله  نيرو .اند دانشگاه شهيد بهشتی، با چندين اتوبوس وارد اين دانشگاه شده

 .اند ها را تعطيل کرده ضرب و شتم دانشجويان، کالس به دانشکده حقوق شهيد بهشتی، با

های سپاه و بسيج با باتوم و اسپری به دانشجويان  بنابر اعالم خبرنامه اميرکبير، نيرو

 اند ور شده و تعدادی از آنها را بازداشت و به خارج از دانشگاه انتقال داده حمله

های  تهران و تعطيلی کالس ها در دانشگاه برخی منابع خبری نيز از گسترش درگيری

  .دهند درس در اين دانشگاه خبر می

های تائيد نشده از حمله پليس ضد شورش به دانشکده فنی دانشگاه تهران و  گزارش

 .دستگيری برخی دانشجويان اين دانشکده حکايت دارد

های اين دانشکده،  های لباس شخصی و پليس با شکستن شيشه ها، نيرو برپايه اين گزارش

دانشجويان نيز برای . اند آور به داخل ساختمان دانشکده فنی کرده اقدام به پرتاب گاز اشک

 .اند آور در راهروی دانشکده فنی، آتش روشن کرده مقابله با اثرات گاز اشک

ها، گزارش کرده که هواداران ميرحسين  خبرگزاری فارس نيز با تائيد اين درگيری

و به سوی   آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده» نقالبیا«موسوی با حمله به دانشجويان 

 .اند پرتاب کرده» آور گاز اشک«آنها 
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 دانشگاه مقابل کودتا ايستاده است: خاتمی
  

گويد که دانشگاهيان به نمايندگی از مردم  محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران می

 .اند ستادهاي «استبداد و حکومت کودتا«ايران، مقابل 

گفت، افزود که  های زندانيان سياسی سخن می آقای خاتمی که در جمع گروهی از خانواده

 «.اند حکومت کودتا و سلطه بيگانه ايستاده«دانشگاهيان ايران، همواره مقابل 

» عاقل«کاران  رئيس بنياد باران در بخش ديگری از اظهارات خود نسبت به حذف محافظه

 «.اين امر به زيان جمهوری اسالمی است«: شدار داد و گفتها ه گيری در تصميم

 
 های زندانيان سياسی خاتمی در جمع گروهی از خانواده

 .هستند» ناراضی«کاران از شرايط کنونی ايران  او افزوده که بسياری از محافظه

ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری،  وضعيت کنونی ايران به خاطر ادامه اعتراض

طلب در زندان به سر  است و در حال حاضر برخی از فعاالن سياسی اصالح» جمتشن«

 .برند می
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اين «: ها هشدار داد و گفت گيری در تصميم» عاقل«کاران  خاتمی نسبت به حذف محافظه

 «امر به زيان جمهوری اسالمی است

قاد کرده و های صورت گرفته با اين فعاالن سياسی انت آقای خاتمی در اين ديدار از برخورد

 .خواستار آزادی آنها شده است

شدگان برای انقالب  های که برخی بازداشت هزينه«به گفته رئيس جمهوری پيشين ايران، 

 «.هايشان بيشتر است اند، از بسياری از بازجويان و کارشناسان پرونده پرداخته

حاکمان نه «خاتمی در بخش ديگری از اظهارات خود گفته که در نظام جمهوری اسالمی، 

 «.اربابان مردم که خدمتگزاران بر آمده از اراده مرم هستند

اند، از بسياری از بازجويان و  شدگان برای انقالب پرداخته های که برخی بازداشت هزينه»

 «هايشان بيشتر است کارشناسان پرونده

جا «ن را وی تاکيد کرده که در چنين نظامی، مردم بايد بتوانند بدون توسل به زور، حاکما

 .کنند» به جا

های  ها و ناآرامی خرداد ماه همزمان با اعالم نتيجه انتخابات، درگيری ٢٣در ايران از 

شدن وضعيت داخلی جمهوری اسالمی شده » بحرانی«ای شکل گرفته که منجر به  گسترده

 .است

دوره  ای، شورای نگهبان و فرماندهان نظامی با تائيد نتيجه دهمين اهللا علی خامنه آيت

در ايران را رد کرده و معترضان را » بحران«انتخابات رياست جمهوری، وجود هرگونه 

 .دانند می «بيگانه«های  وابسته به کشور» اراذل و اوباش«

» بودن مردمی«تر نيز گفته بود که امروز ديکتاتورهای زمان هم ادعای  خاتمی پيش

 .کنند می
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  :دانشگاه صنعتی اميرکبير انجمن اسالمی دانشجويان
 «ديکتاتوری از مجيد توکلی کينه دارد»

پوشاندن لباس «ای،  انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، با انتشار بيانيه

عصبانيت «آذر را نشانه  ١۶به مجيد توکلی، يکی از دانشجويان بازداشتی روز » مبدل

 .از اظهارات وی دانست» ديکتاتوری

های وابسته به دولت، روز گذشته با انتشار تصاويری از مجيد توکلی ادعا کردند که  هرسان

قصد فرار از دانشگاه داشته، » پوشش زنانه«ماموران امنيتی، وی را در حالی که با 

 .اند دستگير کرده

 
 مجيد توکلی
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کينه «نشانه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، اعالم کرده که اين اقدام، 

موجود در ايران » استبداد«از سخنان و انتقادات آقای توکلی نسبت به » ديکتاتوری ايران

های پرشکوه و گسترده دانشجويان مقاوم ايران  اعتراض«: در اين بيانيه آمده است .است

  چنان مستبدين فرومايه کشور را گيج کرده است که راهی جز، لباس در سراسر کشور، آن

 «.اند ر تن مجيد توکلی پيدا نکردهمبدل ب

چنان  های پرشکوه و گسترده دانشجويان مقاوم ايران در سراسر کشور، آن اعتراض»

مبدل بر تن مجيد توکلی   مستبدين فرومايه کشور را گيج کرده است که راهی جز، لباس

 «اند پيدا نکرده

افتخار «جيد توکلی، انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير افزوده که م

چه با «است و ايستادگی دانشجويان تا برقراری دموکراسی در ايران، » جنبش دانشجويی

 .همچنان ادامه خواهد داشت» لباس زنانه و چه با لباس مردانه

آذر در نزديکی  ١۶های دانشجويی حکايت از آن دارد که مجيد توکلی، روز  گزارش

سوی ماموران مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته،  دانشگاه امير کبير پس از آنکه از

تک «در بخش ديگری از اين بيانيه آمده که .دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده است

گاه اوين فرستاده شدند،  های گذشته، به شکنجه تک دانشجويان اميرکبير که طی سال

ند و افتخار دانشگاهيان کن شان را قربانی می اند که در راه آزادی، آزادی دانشجويانی

معرفی کرده، هشدار داده » خواران دولتی جيره«اين انجمن به کسانی که آنها را «.هستند

 «ورتر خواهد شد هر چه بر آتش خاکسترگونه دانشگاه بدمند، شعله«است که 

معرفی کرده، هشدار داده است که » خواران دولتی جيره«اين انجمن به کسانی که آنها را 

 «.ورتر خواهد شد بر آتش خاکسترگونه دانشگاه بدمند، شعله هر چه«

نيز در چهاردهمين سالگرد درگذشت مهندس  ١٣٨۶بهمن ماه سال  ١٧مجيد توکلی 

های امنيتی مانع از برگزاری آن شدند، به همراه سه دانشجوی ديگر  بازرگان که نيرو

بان و احسان منصوری به توکلی به همراه احمد قصا.روز آزاد شد ١١۵بازداشت و پس از 

 .ماه را در زندان به سر بردند ١۵، پيش از اين نيز »جعل نشريات«خاطر پرونده 

» تبليغ عليه نظام، اهانت به مقدسات، نشر اکاذيب و ساير اتهامات«اتهام آنها در آن زمان، 

 .عنوان شده بود
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 ٢٠٠٩ندا آقاسلطان، يکی از قهرمانان سال 
  

 ٢٠٠٩تايم، ندا آقاسلطان را به عنوان يکی از قهرمانان برجسته سال نشريه آمريکايی 

های مختلف، در  قهرمان برجسته جهان در حوزه ١٠نام ندا آقاسلطان در ميان  .معرفی کرد

  .جايگاه دوم قرار دارد

بخش يا تاثيرگذار بر مردم  هايشان الهام اين نشريه، هر ساله فهرستی از افرادی که فعاليت

 .کند ت، معرفی میجهان اس

 
های خيابانی در تهران پس از اعالم نتيجه انتخابات، به  ندا آقاسلطان در جريان اعتراض

ضرب گلوله جان باخت و لحظه جان باختن او که به وسيله يک موبايل ضبط شد، در تمام 

 .جهان پخش شد
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يک انسان در ترين لحظه مرگ  شايد پربيننده«تايم نوشته است که لحظه جان باختن ندا 

 «.تاريخ بشريت باشد

به نوشته اين نشريه، اين دانشجوی فلسفه بدون آن که بخواهد، به يک قهرمان و نماد 

 .سرکوب هزاران ايرانی از سوی حکومت جمهوری اسالمی تبديل شده است

مسافر و  ١۵٠چلسی سولنبرگ، خلبان خطوط هوايی آمريکا که توانست جان بيش از 

 .را نجات دهد، در رده نخست اين فهرست قرار دارد خدمه يک هواپيما

 .ای به نام ندا آقاسلطان تاسيس کرده بود پيش از اين نيز، دانشگاه آکسفورد بريتانيا بورسيه

سايت خود اعالم کرده که با هدايايی که دو فرد  کالج کوئينز دانشگاه آکسفورد در وب

ای به نام ندا آقاسلطان برای استفاده  بورسيهاند،  دوست در اختيار اين کالج قرار داده دانش

 .ليسانس در رشته فلسفه تاسيس کرده است  دانشجويان مقطع فوق

توانند  کليه داوطلبان و دانشجويان رشته فلسفه اين کالج، در مقطع فوق ليسانس و باالتر می

ا برای دريافت اين بورسيه تقاضا بدهند و در صورت يکسان بودن شرايط، اولويت ب

 .تبار است دانشجويان ايرانی
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 «سال ٢٠بدترين وضعيت حقوق بشر ايران طی 
  

الملل طی گزارشی اعالم کرد وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران پس  سازمان عفو بين

 .است سابقه بوده سال گذشته بی ٢٠از انتخابات رياست جمهوری، در 

الملل، از مقامات  شمال آفريقای عفو بين حسيبه حاج سهراوی، معاون بخش خاورميانه و

های فراقانونی در ايران و  ايران خواسته درباره ادعاهای مطرح شده در رابطه با اعدام

انجام » مستقل و عادالنه«شکنجه، تجاوز و کشته شدن معترضان بازداشت شده، تحقيقات 

 .دهند

 
 الملل نشان عفو بين

های  ها، تجاوزهای جنسی و قتل ات عامالن شکنجهالملل همچنين خواستار مجاز عفو بين

 .است غيرقانونی در ايران شده
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در شش ماه پس از انتخابات بيش از چهار هزار نفر از معترضان در ايران بازداشت شده 

شدگان  ها به شکنجه و تجاوز به بازداشت برخی گزارش. اند و بيش از صد نفر کشته شده

 .در زندان اشاره دارد

رسد تحقيقاتی که تا کنون از سوی مقامات  به نظر می«: است الملل آمده ش عفو بيندر گزار

ايرانی درباره ادعاهای مطرح شده انجام گرفته، با هدف جلوگيری از روشن شدن حقيقت 

 «.است بوده

شدگان اخير در  با گذشت چند ماه از تشکيل کميته ويژه رسيدگی به وضعيت بازداشت

ن کميته قرائت نشده و هيچ کدام از مسئوالنی که متهم به شکنجه و مجلس، هنوز گزارش اي

 .است بدرفتاری با زندانيان هستند محاکمه نشده

ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران، درخواست کرده که  اهللا خامنه الملل از آيت عفو بين

 .اجازه دهد نمايندگان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از ايران بازديد کنند

مانفرد نوواک، نماينده سازمان ملل متحد در امور شکنجه و فيليپ آلستون، نماينده سازمان 

های فراقانونی و بدون محاکمه و خودسرانه، تقاضای سفر به ايران را  ملل در امور اعدام

 .اند با مقامات ايران مطرح کرده

اره ادعاهای مطرح رسد تحقيقاتی که تا کنون از سوی مقامات ايرانی درب به نظر می»

 «است شده انجام گرفته، با هدف جلوگيری از روشن شدن حقيقت بوده

دست داشتن اعضای «الملل با اشاره به  معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين

ها  در اين تخلفات خواستار محاکمه آن» های رسمی ايران های شبه نظامی و مقام گروه

 .است شده

های نظامی  است بسيج و ساير گروه ع حقوق بشر از مقامات ايران خواستهاين سازمان مداف

های اعتراضی  المللی بر تظاهرات را از خيابان دور کنند و مطابق بر استانداردهای بين

 .کنترل و نظارت داشته باشند

فرماندهان سپاه و . اند نيروهای بسيج در سرکوب معترضان پس از انتخابات نقش داشته

کنندگان در تجمعات اعتراضی را تأئيد  ش اين نيروها در برخورد با شرکتبسيج نق

 .اند کرده
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 «موارد تازه سرقت علمی وزيران ايران
  

های  در رساله» های جديد و گسترده تقلب»ای از يافتن  در مقاله» نيچر«ماهنامه علمی 

امات ايرانی خبر دانشگاهی وزيران علوم و راه و ترابری جمهوری اسالمی و ديگر مق

 .داد

کپی «های اول نشريات علمی جامع جهان قرار دارد از جمله از  اين نشريه که در رده

کردن مطالب دانشمندان پاکستان از سوی وزير راه و ترابری ايران به منظور تهيه رساله 

 .دهد خبر می» علمی

 
 حميد بهبهانی: کامران دانشجو، سمت چپ:سمت راست
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منتشر شد، کامران دانشجو، وزير علوم، ) دسامبر ٩(نيچر که روز گذشته در مقاله تازه 

» ای موارد تازه«تحقيقات و فناوری ايران و حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری ايران به 

 .اند متهم شده» دستبرد فکری و علمی«از 

ان دانشجو است و کامر نژاد بوده حميد بهبهانی استاد راهنمای دوره دکترای محمود احمدی

رئيس پيشين ستاد انتخابات وزارت کشور در زمان برگزاری دهمين دوره انتخابات 

 .رياست جمهوری بود

ای در مورد مقاومت آسفالت که با همکاری حميد بهبهانی، حسن  به نوشته نيچر، مقاله

های بزرگی از يک مقاله  کاری از بخش است حاوی کپی زياری و محمد خبيری نوشته شده

 .دانشمندان پاکستانی است ٢٠٠۵ سال

های اخالقی در ارتقای  تأثير ارزش«که عنوان مقاله تقلبی حسن ظهور  جالب اين :نيچر

 بود «علم

حسن زياری که معاون وزير راه و ترابری است به تازگی از سوی کامران دانشجو به 

  .است رياست دانشگاه پيام نور تهران منصوب شده

احمدی وزير  رضا علی ، علی انقالب فرهنگی  شورای عالینژاد عضو  کی  محمدعلی

و حسن ظهور، دبير فرهنگستان علوم از ديگر افراد ) در کابينٔه نهم(آموزش و پرورش 

 .هستند» متقلبان علمی«برده در اين مقاله به عنوان  نام

 ١٣، ٧، ۶، ۴، مقاالت شماره شده در پايان خبر اين نشريه فهرست ارائهبه گفته نيچر در 

 .تقلبی هستند ١۵و 

های خود درخواست توضيح  ماهنامه نيچر از حميد بهبهانی و حسن زياری در مورد رساله

افراد را به های اين  اين ماهنامه، مقاله. است است ولی از سوی آنان پاسخی نگرفته کرده

 .است از تارنمای خود برداشته» مشکوک بودن محتوا«خاطر 

های زيادی از  پيش از اين نيز پژوهشگران اين نشريه علمی اعالم کرده بودند که بخش

است،  های مقاله کامران دانشجو که در سال جاری منتشر شده متون، کلمات و ارقام و فصل

انتشار  ٢٠٠٢ن کره جنوبی دارد که در سال شباهت بسيار زيادی به مقاله دانشمندا

 .است يافته
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عضو  ٣٧نژاد يکی از  است که يک مقاله محمدعلی کی در بخش ديگری از مقاله نيچر آمده

 ٢٠٠١شورای عالی انقالب فرهنگی، به طور کامل از روی يک مقاله کنفرانس 

 .است مجارستان کپی شده

های  ز مقاالت اين مقامات از مقالههای بزرگی ا گويند بخش پژوهشگران نيچر می

  .است دانشمندان پاکستانی، کره جنوبی و ديگر کشورها کپی شده

  :پرسد اين نشريه در مقاله خود می

ساالر  آيا اين سطح از تقلبات با جلوگيری رژيم ايران از رشد فرهنگ دانشگاهی شايسته»

 «بط است؟طلب مرت توسط انتصابات سياسی و پاکسازی دانشمندان اصالح

  :نويسد نيچر در پايان نوشتار خود می

های کتابی در يک کارگاه  اوايل سال جاری فرهنگستان ملی علوم آمريکا يکی از بخش»

برداری حذف  را به دليل تقلب و کپی ٢٠٠٣علمی آمريکايی ـ ايرانی، منتشرشده در سال 

اسالمی ايران، اين بخش را حسن ظهور، دبير فرهنگستان علوم جمهوری . است کرده

نگار و فيلسوف دانشگاه  است و به طور اساسی از روی مقالٔه الس آلچين، تاريخ نوشته

 «.بود سوتای آمريکا کپی شده مينه

  :افزايد نيچر می

 .بود» های اخالقی در ارتقای علم تأثير ارزش«که عنوان مقاله حسن ظهور  جالب اين

  

  

 یاعتراض صدها مرد باحجاب به بازداشت توکل
  

هايی که در آن چادر و روسری به سر  صدها نفر از مردان ايرانی، با انتشار عکس

 .اند، از مجيد توکلی دانشجوی بازداشت شده دانشگاه اميرکبير حمايت کردند کرده

. مجيد توکلی، پس از سخنرانی در روز دانشجو از سوی ماموران امنيتی بازداشت شد

اين دانشجو با پوشيدن لباس »که  دولت با اعالم اين های حامی خبرگزاری فارس و روزنامه

 .هايی از وی با روسری و مقنعه منتشر کردند ، عکس»زنانه قصد فرار داشته
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ای فتوشاپ تهيه شده  ها با استفاده از برنامه رايانه که اين عکس شود احتمال اين گفته می

ه پوشيدن لباس زنانه کرده باشد يا ماموران پس از بازداشت اين دانشجو، وی را مجبور ب

» شرف جنبش دانشجويی معروف«مجيد توکلی در ميان دانشجويان به . باشند، وجود دارد

 .است

بوک از  يکی از عکاسان ايرانی با انتشار فراخوانی در شبکه اجتماعی اينترنتی فيس

چادر و  هايی با است در اعتراض به اين اقدام نيروهای امنيتی، عکس مردان ايرانی خواسته

 .مقنعه از خود منتشر کنند

در اين فراخوان بازداشت اين دانشجو و انتشار عکس وی با روسری و مقنعه حرکتی 

و همچنين تالشی برای » فشار بر جنبش دانشجويی و حرکت سبز مردم ايران«برای 

 .است عنوان شده» تحقير زنان ايرانی«

جيد توکلی و اعالم انزجار از حجاب حمايت از م«در پی اعالم اين طرح که هدف از آن 

عکس از مردان با حجاب اسالمی در فيس  ٢۵٠عنوان شده تا کنون نزديک به » اجباری

 .است بوک منتشر شده

 
برای . که ثابت کنيم با مجيد توکلی هستيم برای اين«: است در بخشی از اين فراخوان آمده

چه بر تن زنان اين . باريست که بد استکه بگوييم لباس زنانه بد نيست و اين حجاب اج اين

هايتان  که بدانند ما همه با هم هستيم، عکس برای اين. سرزمين و چه بر چهره مجيد توکلی

 «.را با حجاب منتشر کنيد

پيشنهاددهندگان اين طرح قصد دارند پوستری با اين تصاوير و به منظور حمايت از مجيد 

 .توکلی تهيه کنند
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آذر پس از سخنرانی در جمع  ١۶ی دانشگاه اميرکبير، روز مجيد توکلی، دانشجو

وی در سخنان خود به صورت . دانشجويان معترض توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

 .های بلندپايه جمهوری اسالمی انتقاد کرده بود صريح از مقام

در اين فراخوان بازداشت اين دانشجو و انتشار عکس وی با روسری و مقنعه حرکتی 

چنين تالشی برای  و هم» فشار بر جنبش دانشجويی و حرکت سبز مردم ايران«ای بر

 است عنوان شده «تحقير زنان ايرانی«

گويند اين فعال دانشجويی برای فرار و ترس از بازداشت،  های طرفدار دولت می رسانه

 ، پس از اعتراض به حضور١٣٨۵آذر سال  ٢١مجيد توکلی . است لباس زنانه به تن کرده

 .ماه زندانی بود ١۵نژاد در دانشگاه اميرکبير بازداشت شد و  محمود احمدی

وی سال گذشته نيز پس از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، مقابل 

 .روز در زندان اوين به سر برد ١١۵حسينيه ارشاد بازداشت شد و 

در تهران و شهرهای آذر شمار زيادی از دانشجويان  ١۶در اعتراضات دانشجويی روز 

 .ديگر بازداشت شدند

  

  

 نگرانی از وضعيت اعضای ادوار تحکيم وحدت
  

اهللا صادق  ای به آيت های حقوق بشری در آسيا و اقيانوسيه با ارسال نامه شماری از سازمان

اعضای سازمان » آزار و اذيت«الريجانی، رئيس قوه قضائيه نگرانی خود را از 

 .ابراز کردند) وار تحکيم وحدتاد(آموختگان ايران  دانش

در شش ماه پس از انتخابات رياست جمهوری، شماری از اعضای ادوار تحکيم وحدت 

 .اند بازداشت، محاکمه و محکوم شده

های غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی  شبکه سازمان«های حقوق بشری عضو  سازمان

اند که پرونده دانشجويان  خواسته، از قوه قضائيه ايران )آنی(» حقوق بشر در منطقه آسيا

 .محاکمه شده مجددًا مورد بررسی قرار بگيرد
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المللی حقوق اعضای ادوار تحکيم  به اعتقاد امضاکنندگان اين بيانيه بر اساس قوانين بين

اعضای ادوار تحکيم از خرداد ماه امسال تاکنون » آزار و اذيت«وحدت نقض شده و 

  .است بوده» مند و دارای منشاء سياسی نظام«

اعضای ادوار تحکيم از خرداد ماه امسال تاکنون » آزار و اذيت«بنا به اين بيانيه 

 است بوده» مند و دارای منشاء سياسی نظام»

آموختگان ادوار در منطقه آسيا بعنوان گروهی از  سازمان دانش«: است در اين بيانيه آمده

بود وضع مردم ايران و ارتقاء و حفاظت است که متعهد به به شهروندان ايرانی شناخته شده

 «.آميز است آميز و غير خشونت های مسالمت حقوق بشر مردم به روش

گويند که هيچ مستندی برای محاکمه اعضای ادوار تحکيم وحدت  اعضای شبکه آنی می

اند،  هايی که تعدادی از اعضای اين سازمان محاکمه و محکوم شده وجود ندارد و در دادگاه

 .است ندی ارائه نشدههيچ س

احمد زيد آبادی، دبير کل ادوار تحکيم وحدت به شش سال زندان، پنج سال تبعيد و منع از 

 .است های سياسی برای تمام عمر محکوم شده فعاليت

دادگاه، عبداهللا مومنی، سخنگوی اين سازمان دانشجويی را نيز به هشت سال زندان محکوم 

 ٢٢های اعتراضی پس از  ادعای شرکت در تظاهرات خاطر است که شش سال آن به کرده

 .خرداد است

آموختگان ادوار، محمد صادقی، عضو  حسن اسدی زيدآبادی، عضو شورای مرکزی دانش

سازمان ادوار تحکيم وحدت، حجت شريفی و همسر او، نفيسه زارع کهن، موسی ساکت، 

و کوهزاد اسماعيلی، مسئول شاخه آذربايجان، سلمان سيما، عضو کميته سياسی ادوار 

آموختگان ادوار در گيالن از ديگر اعضای بازداشت شده ادوار  مسئول سازمان دانش

 .تحکيم وحدت هستند
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 نوجوان در ايران ١٩فراخوان برای توقف اعدام 
  

المللی خواستند به  های بين گروهی از فعاالن سياسی و مدنی با انتشار فراخوانی، از نهاد

های جمهوری اسالمی  نوجوان در ايران اعتراض کرده و از مقام ١٩حکام اعدام صدور ا

 .بخواهند که اجرای حکم اين افراد را متوقف کنند

خرداد  ٢٢در اين فراخوان آمده که جمهوری اسالمی پس از انتخابات رياست جمهوری 

 «.کند بدتر از هر نيروی اشغالگری با مردم رفتار می«ماه، 

اند که جمهوری اسالمی در شرايط کنونی، صدای  اين فراخوان اعالم کرده امضاکنندگان

» عنف و کشتار خيابانی  ارعاب، زندان، شکنجه، تجاوز به«مخالفان خود را از طريق 

 .کند خاموش می

اند که جمهوری اسالمی در شرايط کنونی، صدای  امضاکنندگان اين فراخوان اعالم کرده

» عنف و کشتار خيابانی  ارعاب، زندان، شکنجه، تجاوز به«مخالفان خود را از طريق 

 کند خاموش می

نوجوان اشاره شده که  ١٩در بخش ديگری از اين فراخوان، به صدور حکم اعدام برای 

 .است» افکنی در ميان مردم وحشت«اين امر نشانه 

زمان طلب و يک عضو سا  های سلطنت زندانی کرد، چهار متهم به وابستگی به گروه ١۴

 .اند به اعدام محکوم شده» محاربه با خدا«نفری هستند که به اتهام  ١٩مجاهدين خلق، 
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ها خواسته شده که در دفاع از اين افراد  در اين فراخوان از تمام مردم دنيا و دولت

 .، فرياد خود را بلند کنند»گناه بی«

و فعاالن حقوق  های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، دانشگاهی آنها همچنين از گروه

 .نفر اعتراض کنند ١٩اند که با پيوستن به اين فراخوان، به حکم اعدام اين  بشر خواسته

ها خواسته شده که در دفاع از اين افراد  در اين فراخوان از تمام مردم دنيا و دولت

 ، فرياد خود را بلند کنند»گناه بی»

ها  ايران را از اعدام«ماری با عنوان دهندگان اين فراخوان در عين حال با تهيه طو سازمان

ها در  اند که با امضای آن، مخالفت خود با اعدام ، از تمام مردم جهان خواسته»نجات دهيم

 .ايران را نشان دهند

 را ببينيدفراخوان اصل 

دار آويخت که اين آمار، ايران   نفر را به ٢۴۶ميالدی،  ٢٠٠٨ری اسالمی در سال جمهو

 .دهد ها پس از چين قرار می را در جهان از نظر تعداد اعدام

قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر از جرائمی هستند که برای آنها در ايران 

 .مجازات اعدام در نظر گرفته شده است
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 های دانشجويی در ايران ادامه اعتراض
  

آذر،  ١۶های دانشجويی در ايران، با گذشت شش روز از زمان برگزاری مراسم  اعتراض

 .همچنان ادامه دارد

خبرگزاری فارس گزارش کرده که گروهی از دانشجويان بسيجی از امروز يکشنبه به 

ر مسجد دانشگاه تهران، اهللا خمينی د مدت سه روز در اعتراض به پاره شدن عکس آيت

 .اند دست به تحصن زده

های سياسی در ايران  پخش تلويزيونی پاره شدن تصوير آقای خمينی، موجب افزايش تنش

 .شده است

 
 ادامه اعتراضات دانشجويی در دانشگاه تهران

گروهی از دانشجويان هوادار جنش سبز نيز امروز در حالی که تصاويری از بنيانگذار 

 .المی در دست داشتند، در دانشکده فنی دانشگاه تهران تجمع کردندجمهوری اس
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های رسيده از تهران، تجمع موافقان و مخالفان دولت، منجر به بروز  براساس گزارش

 .های اطراف آن شده است ها در دانشگاه تهران و خيابان برخی ناآرامی

ای  نيز با صدور اطالعيهانجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 

 .از برگزاری نشست اعتراضی دانشگاهيان خبر داده است

 
با حضور برخی از استادان ) دوشنبه)براساس اطالعيه اين انجمن، اين نشست، فردا 

 .طلب و دانشجويان برگزار خواهد شد اصالح

وری اسالمی، از به تصوير بنيانگذار جمه «اهانت«ای نيز با انتقاد از  اهللا علی خامنه آيت

 .خواسته که آرامش خود را حفظ کنند» دانشجويان و مردم«

 
» ن اهانت کنندگا«ها دستور داده که با  کامران دانشجو، وزير علوم هم به روسای دانشگاه

 .ها برخورد کنند به مقدسات در دانشگاه

ور های رسيده از تهران، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، با صد براساس گزارش

از » سرکوب و برخورد با فعالين دانشجويی«اند که در اعتراض به  ای اعالم کرده بيانيه

 .های درس حاضر نخواهند شد امروز در کالس

ها  خارج شدن تمامی دانشگاه«های دربند خود و  اين دانشجويان خواستار آزادی همکالسی

 .ندا شده» ها از حالت نظامی و خروج نيروهای مزدور از دانشگاه
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 های دانشجويی در هفتمين روز اعتراض
  

آذر با وجود گذشت يک هفته، همچنان ادامه  ١۶های دانشجويی به حوادث روز  اعتراض

های ايران امروز دوشنبه نيز شاهد برپايی  ها حاکی است که برخی دانشگاه گزارش.دارد

 .المی بوده استبه تصوير بنيانگذار جمهوری اس» اهانت«تجمعاتی در اعتراض به 

اند که  هايی عليه يکديگر سر داده ها موافقان و مخالفان دولت شعار در برخی از دانشگاه

 .ها نيز شده است منجر به بروز برخی درگيری

 
 مراسم امروز روز دانشجو در دانشگاه تهران

 ، دانشگاه)تهران(دانشگاه سمنان، بوعلی همدان، سهند تبريز، خواجه نصرالدين طوسی 

هايی بودند که امروز نيز صحنه برپايی تجمعات  کاشان و دانشگاه تهران از جمله دانشگاه

در دانشگاه تهران، مراسم روز دانشجو تهديد تدابير شديد .آميز دانشجويی بودند اعتراض
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به گفته سخنگوی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم .امنيتی برگزار شد

مانع از شرکت محمد خاتمی و ميرحسين موسوی در اين » ها نظری  تنگ«پزشکی تهران، 

 .مراسم شد و تنها پيام ويديويی آقای خاتمی پخش شد

 
درود بر موسوی، سالم «هايی با مضمون  دانشجويان در اعتراض به اين تصميم نيز شعار

، »شدهخمينی کجايی، موسوی تنها »، «موسوی زنده باد، کروبی پاينده باد«، »بر خاتمی

 .را سر دادند» سهرابيم، ندائيم، ما همه يک صدائيم«و » مرگ بر ديکتاتور«

هايی، خواستار برکناری فرهاد رهبر رئيس دانشگاه  دانشجويان همچنين با سر دادن شعار

 .تهران از سمت خود شدند

محمدرضا ظفرقندی، رئيس پيشين دانشگاه تهران در اين مراسم طی سخنانی از 

 .بار با دانشجويان و دانشگاهيان انتقاد کرد خشونتهای  برخورد

کس از آن  پاره کردن عکس امام، کار شنيعی است و هيچ«: رئيس پيشين دانشگاه تهران

کند، اما به نظر ما پا روی حرف ايشان گذاشتن، بسيار بدتر از پاره کردن  دفاع نمی

 «عکس امام است

شده از » طراحی«ای   خمينی، برنامهاهللا به عکس آيت» توهين«آقای ظفرقندی گفت که 

 .سوی صدا و سيما بوده است

ظفرقندی اظهار  .تهييج کنند» دانشگاه»او افزود که اين تصاوير پخش شد تا مردم را عليه 

کند، اما به  کس از آن دفاع نمی پاره کردن عکس امام، کار شنيعی است و هيچ«: داشت

 «.بدتر از پاره کردن عکس امام است نظر ما پا روی حرف ايشان گذاشتن، بسيار

بسياری از آقايان که امروز در مسند کار هستند، نه تنها «: استاد دانشگاه تهران ادامه داد

ما «: الهه کواليی «.در انقالب سيلی نخوردند، بلکه در زمان جنگ هم يک قدم برنداشتند
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های زندان  ت ميلهخواستار بازگشت همه کسانی هستيم که برای فکر و انديشه در پش

 «هستند

های  راه رسيدن به خواسته«الهه کواليی نماينده سابق مجلس نيز در سخنانی گفت که 

 .، نيست»مردم، بازی خوردن در مقابل آسانی آه به فكر منافع ملت ايران نيستند

ما خواستار بازگشت همه کسانی هستيم که برای فکر و «: خانم کواليی اظهار داشت

 «.های زندان هستند پشت ميلهانديشه در 

نجفقلی حبيبی نيز در سخنان خود با اشاره به پاره شدن تصوير امام در جريان مراسم روز 

اجازه حضور و تجمع مردمی آه در خطاب شما قرار «: آذر، خطاب به مسئوالن گفت ١۶

 «.دارند را بدهيد تا شور و شوق اين ملت را به امام مشاهده آنيد

اگر قرار بود فشار، تهديد و زندانی کردن «ز در سخنانی اظهار داشت که محسن رهامی ني

های خود دست بردارند، بايد شهادت آن  اساتيد و دانشجويان جواب دهد و مردم از خواسته

 «.سال پيش درس عبرت شده بود و دانشگاه خاموش شده بود ۵۵سه دانشجو در 

  

  

  ... دانند نمی ننگ را بودن زن ديگر مردان وقتی
 (استاد دانشگاه تورنتو)دکتر محمد توکلی 
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 (استاد دانشگاه در آمريکا)دکتر آرش نراقی 

 
 (استاد دانشگاه در آمريکا)دکتر تورج دريايی 

 
  ببينيد توانيد می جا اين در را حجاب با مردان کمپين در بيشتر عکس

 :در لينک زير فيلم های خود را در اين رابطه می توانيد بفرستيد

http://www.4shared.com/file/170313464/362482f9/we_are_all_MAJI

Ds.html 

 :و آدرسی که هر کسی می تواند عکس خود را در آن دانلود کند

http://www.facebook.com/event.php?eid=198929939029#/event.php?

eid=198929939029&index=1 
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 مطالبات مردم افزايش يافته است: منتظری
  

مردم، منجر به » سرکوب«گويد که  اهللا حسينعلی منتظری، از مراجع تقليد شيعه می يتآ

 .باال رفتن مطالبات آنها شده است

پس » فرمايشی«های  ها و محاکمه آقای منتظری اعالم کرده که کشته شدن مردم، دستگيری

تقليد شيعه  اين مرجع .را باال برده است «مردم معترض«از انتخابات، به تدريج مطالبات 

رود که مردم  آن می» خوف«هشدار داده، چنانچه حاکميت به روش کنونی خود ادامه دهد، 

 « .تر شود کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق«به 

 
ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ادامه دارد و در  در ايران شش ماه است که اعتراض

ها تن ديگر  ها کشته و صد نفر در ناآرامی ٣٢کم  می، دستاين مدت بر اساس آمارهای رس

 .اند بازداشت شده

ها بر فعاالن سياسی و مدنی را افزايش  های جمهوری اسالمی نيز در اين مدت فشار مقام

 .اند های فراوانی برای آنها ايجاد کرده داده و محدوديت
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نونی خود ادامه دهد، اين مرجع تقليد شيعه هشدار داده، چنانچه حاکميت به روش ک

تر  کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق«رود که مردم به  آن می» خوف«

، محاکمه و به »براندازی»برخی از دستگيرشدگان سياسی و مدنی نيز با اتهام  «شود

 .اند های طوالنی محکوم شده حبس

اتهام «ولت، گفته که آقای منتظری در واکنش به طرح چنين اتهاماتی عليه مخالفان د

 «. کنند تا بتوانند مردم را سرکوب نمايند براندازی را مطرح می

او افزوده که حاکميت در حوادث پس از انتخابات، افرادی را به منظور سر دادن 

در ميان مردم فرستاده » تخريب اموال عمومی و ايجاد اغتشاش«، »براندازانه«های  شعار

اظهار داشته که اگر به مردم معترض اجازه راهپيمايی آزاد اين مرجع تقليد شيعه  .است

تأمين    جز احقاق حقوق تضييع شده خود و جبران آنها و«شود که مردم  داده شود، معلوم می

 «.های مصرح در قانون اساسی، مطالبات ديگری نخواهد داشت آزادی

اتهام براندازی «که  آقای منتظری در واکنش به طرح اتهاماتی عليه مخالفان دولت، گفته

 « کنند تا بتوانند مردم را سرکوب نمايند را مطرح می

آقای منتظری در بخش ديگری از اظهارات خود گفته که ميرحسين موسوی و مهدی 

رهنمودهای الزم و مفيد دريغ  ارائه «اند و از  با مردم بوده» شايستگی«کروبی، به 

های  و تن از رهبران اصالحات و نامزدميرحسين موسوی و مهدی کروبی د «.اند نکرده

اند دولت برآمده از اين انتخابات را  معترض به نتيجه انتخابات هستند که اعالم کرده

 .دانند نمی» مشروع«

اهللا منتظری همچنين از عملکرد صدا و سيما در حوادث پس از انتخابات انتقاد کرده و  آيت

دروغ «است که از » گروه خاصی»گفته که اين سازمان در حال حاضر در اختيار 

 «.کند کوتاهی نمی   پردازی نسبت به گروه مقابل و نيروهای مردمی

جز با  ،  مشروعيت نظام و حاکميت دينی در زمان غيبت«به گفته اين مرجع تقليد شيعه، 

دار  مشروعيت خدشه   رضايت عامه و آراء جميع يا اکثريت مردم نخواهد بود، و امروز اين

 «.شده است
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 های دانشجويی همچنان ادامه دارد اعتراض
  

، )آذر ١۶(های ايران با گذشت هشت روز از زمان برگزاری روز دانشجو  برخی دانشگاه

شنبه شاهد برگزاری تجمعاتی در اعتراض به پاره شدن تصوير بنيانگذار  امروز سه

 .جمهوری اسالمی بود

گذشته، از سوی موافقان و مخالفان دولت  های يک هفته اين تجمعات همچون برنامه

 .های ميان دو طرف شد ها نيز منجر به بروز درگيری برگزار شد که در برخی از دانشگاه

شنبه در دانشگاه رازی کرمانشاه، بسيجيانی که گزارش شده  به گزارش زمانه، امروز سه

 .نشجويان درگير شدندهای شهری بسيج به اين دانشگاه آورده شده بودند، با دا از پايگاه

 
 تجمع امروز دانشگاه رازی کرمانشاه
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های بسيج  هايی عليه يکديگر سر دادند و نيرو درگيری زمانی آغاز شد که دو طرف شعار

 .با حمله به دانشجويان موجب بروز ناآرامی شدند

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نيز امروز با برگزاری تجمعی، به پخش تلويزيونی 

 .اهللا خمينی اعتراض کردند ير پاره شده آيتتصاو

از اين تجمع، گزارشی مبنی بر درگيری ميان طرفداران و مخالفان دولت گزارش نشده 

 .است

 
 تجمع امروز دانشگاه علم و صنعت

در اين . هايی بود که امروز شاهد برپايی تجمع اعتراض بود دانشگاه قم از ديگر دانشگاه

 .هايی عليه يکديگر سر دادند مخالفان دولت شعاردانشگاه نيز موافقان و 

گزارش شده اين تجمع که از سوی موافقان دولت برگزار شده بود، با اعتراض گسترده 

رازی و انجمن   اسالمی مدرسين دانشگاه انجمن  .ناتمام ماند» جنبش سبز«هواداران 

ای، پخش  جداگانههای  و حوزه اهواز هم با صدور اطالعيه  اسالمی مدرسين دانشگاه 

 .اهللا خمينی را محکوم کردند تلويزيونی تصوير پاره شده آيت

  احضار گسترده دانشجويان

های دانشگاهی، فشارها بر فعاالن دانشجويی در  ها و ناآرامی همزمان با ادامه اعتراض

دانشجوی دانشگاه بهشتی و  ۵٠خبرنامه اميرکبير از احضار  .ايران نيز افزايش يافته است

 .تن از دانشجويان اين دانشگاه از خوابگاه خبر داده است ١۵حروميت م

براساس اين گزارش، کميته انضباطی دانشگاه شهيد بهشتی اين دانشجويان را طی دو روز 

خبرنامه  .گذشته، احضار و برای تعدادی از آنان حکم انضباطی صادر کرده است

نصير، روز گذشته با تماس تلفنی با  اميرکبير همچنين افزوده که حراست دانشگاه خواجه
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اين دانشجويان در  .ها را تهديد کرده است های برخی از دانشجويان اين دانشگاه، آن خانواده

تجمعات اعتراضی نسبت به بازداشت دانشجويان و صدور احکام سنگين انضباطی شرکت 

 .کرده بودند

  

  

 مصلح زمانی اعدام شد
را » تجاوز به عنف«ح زمانی، نوجوان ايرانی متهم به الملل اعدام مصل سازمان عفو بين

به دوست دختر » تجاوز»مصلح زمانی که از سوی مقامات قضايی ايران به  .محکوم کرد

آباد  است ساعت چهار بامداد امروز در زندان ديزل سالگی متهم شده ١٧خود در سن 

   .شد دار آويخته کرمانشاه به

ر زندانی ديگر که مشخصاتشان نامعلوم است امروز به الملل چها بنا بر گزارش عفو بين

با اعدام مصلح زمانی، شمار متهمان زير  .همراه مصلح زمانی در اين زندان اعدام شدند

 .نفر رسيد ۵به  ٢٠٠٩شده در ايران طی سال  سال اعدام ١٨

 
 مصلح زمانی

 :ملل در اين باره گفتال فيليپ لوتر، معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی عفو بين

المللی  المللی برای رعايت تعهدات بين های محلی و بين رغم درخواست بار ديگر، علی»

سال سن  ١٨اش کمتر از  ها فردی را که به هنگام جرم ادعايی توسط مقامات ايران، آن

 «.داشت اعدام کردند
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  :وی افزود

 «از اين عمل مهيب دست بردارد؟ چند نفر ديگر بايد جان خود را از دست بدهند تا ايران»

کودک را اعدام  ۴۶دست کم  ١٩٩٠دار آويختن مصلح زمانی، مقامات ايران از سال  با به

 .اند کرده

کودک را اعدام  ۴۶دست کم  ١٩٩٠دار آويختن مصلح زمانی، مقامات ايران از سال  با به

 اند کرده

نشانه اعتراض به اعدام مصلح  نفر روز چهارشنبه به ٢٠٠الملل،  بنا به گزارش عفو بين

 .آباد تظاهرات کردند زمانی در برابر زندان ديزل

 .بود خواستار لغو حکم اعدام مصلح زمانی شده ٢٠٠٧الملل از سال  سازمان عفو بين

 .زند ايران يکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز دست به اعدام کودکان می

وم است امروز به همراه مصلح زمانی در اين چهار زندانی ديگر که مشخصاتشان نامعل

 زندان اعدام شدند

سالگی به جرم بيرون بردن دوست دخترش از شهر سنندج و  ١٧مصلح زمانی در سن 

داشتن رابطه جنسی با او توسط نيروهای نظامی و بسيج سپاه پاسداران دستگير شد و به 

 .سر برد تا امروز شش سال را در زندان به» تجاوز«اتهام 

 
 ١٣٨۶تيرماه  ٢۶تجمع اعتراضی در سنندج عليه اعدام مصلح زمانی، 

شماری از فعاالن نهادهای مدنی، خانواده و صدها نفر از مردم شهر  ١٣٨۶در سال 

وروستاهای تابعه سنندج در مقابل ساختمان دادگستری سنندج عليه اعدام او راهپيمايی 

کنندگان  امی، اعضای کميته نجات و شرکتدر آن تاريخ، نيروهای امنيتی و انتظ .کردند

 .ها شدند درتجمع را چندين بار تهديد به دستگيری کردند و خواستار متفرق شدن آن
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 مرگ پزشک کهريزک» علت«اعالم 
  

مسعود پزشکيان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت که 

ک بازداشتگاه کهريزک را پزشکی قانونی علت مرگ رامين پوراندرجانی، پزش

 .است اعالم کرده» )ايندرال(مسموميت دارويی «

، گفت که اين پاسخ به صورت شفاهی از سوی پزشکی )ايلنا(وی به خبرگزاری کارايران 

الدين صدر، رئيس کميسيون بهداشت مجلس، داده شده و مجلس منتظر  قانونی به شهاب

نماينده مجلس پاسخ پزشکی قانونی شامل دو به گفته اين  .پاسخ کتبی در اين رابطه است

نماينده مردم تبريز در مجلس افزود که . شناسی است بخش جواب کالبدشکافی و جواب سم

 .است نيروی انتظامی نيز وعده پيگيری اين پرونده را داده

 
 رامين پوراندرجانی

زداشتگاه اش برخی زندانيان با رامين پوراندرجانی، پزشکی که در مدت خدمت سربازی

گاه خود در ساختمان بهداری  کهريزک را معاينه کرده بود، آبان ماه جاری در استراحت
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دادستانی عمومی و انقالب تهران پس از  .نيروی انتظامی تهران بزرگ درگذشت

های اوليه پزشکی  ای اعالم کرد که بنا به آزمايش درگذشت اين پزشک جوان طی بيانيه

  .است يت نبودهقانونی علت مرگ وی مسموم

عنوان » سکته قلبی در خواب«های مسئول، ابتدا علت مرگ رامين پوراندرجانی را  مقام

مرگ وی را » علت قطعی«چندی بعد مسئوالن امنيتی و انتظامی . بودند  کرده

 .اعالم کردند» خودکشی«

مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، گفت که دليل اثبات خودکشی آقای   اسماعيل احمدی

گويند  خانواده اين پزشک می .است ای است که از وی به جا مانده نامه پوراندجانی وصيت

  .که فرزندشان روحيه خوبی داشته و امکان خودکشی وی وجود ندارد

ای با  شود رامين پوراندرجانی به عنوان فرد مطلع از پرونده کهريزک در جلسه گفته می

 .بود نمايندگان مجلس شورای اسالمی شرکت کرده

عنوان » سکته قلبی در خواب«های مسئول، ابتدا علت مرگ رامين پوراندرجانی را  مقام

مرگ وی را » علت قطعی«چندی بعد مسئوالن امنيتی و انتظامی  .بودند  کرده

ساله محسن  ٢۶های منتشر شده اين پزشک  بنا به گزارش.  اعالم کردند» خودکشی«

ای پس از انتخابات را نيز معاينه کرده بود و برای شدگان رخداده روح االمينی، از کشته

  .اعالم مننژيت به عنوان دليل مرگ وی تحت فشار بود

به گزارش تارنمای نوروز، مادر پوراندرجانی، پيش از درگذشت پسرش با پدر محسن 

بيان حقايقی در مورد »است که جان فرزندش به دليل  االمينی، تماس گرفته و گفته روح

پس از «بنا بر همين گزارش، ماموران  .پسر وی در خطر است» شدن کشتهشکنجه و 

غسل و کفن کردن رامين پوراندرجانی، جسد وی را به شهر محل اقامتش، تبريز 

 «.اند اند و با کالبدشکافی جنازه وی برای مشخص شدن علت مرگ مخالفت کرده فرستاده

ه رامين پوراندرجانی، پيش از مرگ اند ک طلبان گزارش کرده های نزديک به اصالح رسانه

 .ابراز نگرانی کرده بود» در خطر بودن جانش«وگو با دوستان و نزديکانش از  در گفت

های اخير تهران، محل  شد، در ناآرامی بازداشتگاه کهريزک که زير نظر پليس اداره می

مبنی بر هايی  از اين بازداشتگاه، گزارش. نگهداری گروهی از معترضان بازداشتی بود

 .است منتشر شده» قتل، شکنجه و تجاوز جنسی«
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 ها در دانشگاه» فتنه«شناسايی » ابزار»
  

گويد که ابرازهايی برای  کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری ايران می

 .است بينی شده ها پيش در دانشگاه» عوامل فتنه«شناسايی 

: اين مسئله عنوان کرد و گفت «گيری پی مأمور«ها را  وی حراست و رؤسای دانشگاه

ما نيز چنين کاری را . است که مسئولين بايد به وظايف خود عمل کنند مقام رهبری گفته«

 «.دهيم انجام می

 
 کامران دانشجو :سمت چپ

، وزير علوم که امروز در جمع )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

های اسالمی و دينی و منافع  ما در حفظ ارزش«: دگفت، اضافه کر خبرنگاران سخن می

 «.ملی با هيچ کس تعارفی نداريم و من قائل به کاپيتوالسيون دانشگاهی نيستم

های کشور شاهد  در شش ماه پس از انتخابات رياست جمهوری بسياری از دانشگاه

 .اند اعتراضات گسترده نسبت به نتايج انتخابات و رخدادهای پس از آن بوده

تا  ١٠٠ای قليل  عده«ی تجمعات اعتراضی روز دانشجو در دانشگاه تهران را از سوی و

اگر کسی بنا باشد بر مبنای عناد و يا لجاجت حرکتی را «: عنوان کرد و گفت» نفره ١۵٠

اش کرد به سمت  انجام دهد و تذکر نيز تأثير نداشته باشد بايد دستش را گرفت و راهنمايی
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ای اخير ايران شمار زيادی از دانشجويان معترض بازداشت، ه در ناآرامی «.بيرون

 .اند محاکمه و به محروميت و اخراج از دانشگاه محکوم شده

زهرا سجادی، سرپرست مرکز امور زنان و خانواده رياست  جنسيتی شوند ها تک دانشگاه

های کشور در  جنسيتی شدن همه دانشگاه جمهوری اظهار اميدواری کرد که امکان تک

ها امکان دارد مسائلی پيش آيد که  های درس دانشگاه به گفته وی در کالس.آينده فراهم شود

زهرا سجادی به خبرگزاری کار ايران   .گونه که بايد و شايد نتواند درس بخواند دانشجو آن

توانند درس  می» بسيار بهتر«جنسيتی  های تک گفت که دختران و پسران در دانشگاه) ايلنا(

شود در » افت اخالق«هايی که بخواهد باعث  ها انگيزه چون در اين دانشگاهبخوانند 

 .رود جوانان از بين می

جمهوری را بر  زهرا سجادی به صورت موقت رياست مرکز امور زنان و خانواده رياست

رسانی دولت، مريم مجتهدزاده، همسر ديپلمات  عهده دارد و بنا به گزارش پايگاه اطالع

آذر ماه جاری به رياست مرکز امور زنان و خانواده نهاد  ٢٢انی در لبنان از شده اير ربوده

 .است جمهوری گمارده شده رياست

ها تفکيک  اگر آموزش عالی اين توان را داشت که در همه دانشگاه: زهرا سجادی

 جنسيتی انجام دهد عالی بود

دانشگاه مورد نظر  زهرا سجادی، دانشگاه الزهرا و امام حسين را دو نمونه مناسب از

ها  اگر آموزش عالی اين توان را داشت که در همه دانشگاه«: خود عنوان کرد و افزود

اما متأسفانه در شرايط کنونی به دليل ظرفيت . تفکيک جنسيتی انجام دهد عالی بود

 «.ها اين امکان وجود ندارد دانشگاه

به طرح تفکيک جنسيتی در  ای نسبت مجمع اسالمی بانوان هفته گذشته با صدور بيانيه

 .ها به شدت اعتراض کرده بود دانشگاه

در اين بيانيه آمده بود که مجمع اسالمی بانوان طرح پيشنهادی مبنی بر جداسازی جنسيتی 

غير منطقی و اهانت به ساحت و کيان «ها از سوی برخی از مسئوالن را خواستی  دانشگاه

جمهوری، پيشتر  ر زنان و خانواده رياستسرپرست موقت مرکز امو .داند می» دانشگاه

حلی برای  آموزان دختر موافق است و آن را راه نيز اعالم کرده بود که با ازدواج دانش

 .داند در جامعه می» فساد«جلوگيری از شيوع 
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 برداشت يک ميليارد دالری سپاه از ذخيره ارزی
  

وبی، مجوز برداشت يک پارس جن ١۶و  ١۵سپاه پاسداران برای طرح توسعه فازهای 

 .ميليارد دالر از حساب ذخيره ارزی را دريافت کرده است

 .هزينه اجرای اين دو فاز، دو ميليارد دالر برآورد شده است

امروز شنبه به ) وابسته به سپاه)االنبياء  سرتيپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم

اين » مشکالت مالی«از خبرگزاری مهر گفت که اين مجوز به منظور تامين بخشی 

 .ها از سوی شورای اقتصاد صادر شده است پروژه

 
به گفته آقای قاسمی، مراحل اداری برداشت از حساب ذخيره ارزی از سوی بانک مرکزی 

 .در حال انجام است

اين فرمانده سپاه افزوده که برداشت منابع مالی از حساب ذخيره ارزی، به اجرای اين 

 .ری خواهد دادها شتاب بيشت پروژه

مشکالت «گويد که اين مجوز به منظور تامين بخشی از  االنبياء می فرمانده قرارگاه خاتم

 ها از سوی شورای اقتصاد صادر شده است اين پروژه «مالی

االنبياء برای مشارکت در فازهای  قاسمی همچنين از اعالم آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم

اگر وزارت نفت عنايت کند، قطعا در فازهای «: د و گفتجديد ميدان پارس جنوبی خبر دا

 «.يابيم جديد پارس جنوبی حضور می
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، ١۶، ١۵، ١٢طور که خبرگزاری مهر گزارش کرده است، عمليات ساخت پنج فاز  آن

، »عدم تامين به موقع منابع مالی«پارس جنوبی در حال اجرا است که با توجه به  ١٨و ١٧

 .ا تاخيرهايی همراه هستنداجرای اين فازها هر يک ب

ميليون دالر  ۵٠٠االنبياء تاکنون در حدود  به گفته سرتيپ قاسمی، قرارگاه سازندگی خاتم

 .پارس جنوبی هزينه کرده است ١۶و  ١۵از منابع داخلی خود در طرح توسعه فازهای 

درصد گاز  ۵٠ميدان پارس جنوبی، بزرگترين ميدان گازی جهان است که نزديک به 

 .درصد گاز جهان را در خود دارد ٩ن و ايرا

االنبياء برای مشارکت در فازهای  قاسمی همچنين از اعالم آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم

 جديد ميدان پارس جنوبی خبر داده است

 ۵ميليارد بشکه ميعانات گازی و  ١٧تريليون مترمکعب گاز، حدود  ١۴ذخيره اين ميدان، 

 .ده استميليارد بشکه نفت برآورد ش

و  ١۵های  فاز در نظر گرفته است که فاز ١٨برداری از اين ميدان گازی  ايران برای بهره

 .اند پارس جنوبی برای استحصال گاز شيرين در نظر گرفته شده ١۶

های کشور در دست  ، چهار درصد از پروژه اند طور که فرماندهان سپاه اعالم کرده آن

 .ستاالنبياء ا قرارگاه سازندگی خاتم

پروژه بزرگ و نيمه بزرگ را در ايران به انجام  ١۵٠٠اين قرارگاه تاکنون بيش از 

 .رسانده است
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  :سازمان قضايی نيروهای مسلح

 «عمدی بود های کهريزک، قتل بازداشتی»
  

االمينی، امير  محسن روح» قتل عمد«متهم و اعالم  ١٢پرونده بازداشتگاه کهريزک با 

 .ر و محمد کامرانی در اين بازداشتگاه، به دادگاه ارسال شدف جوادی

سازمان قضايی نيروهای مسلح پس از چهار ماه تحقيق اعالم کرد که بازداشتگاه 

تن از دستگير شدگان حوادث پس از انتخابات بوده که بر  ٢٣کهريزک، محل نگهداری 

 .دان ماموران، سه تن از اين افراد کشته شده» ضرب و جرح«اثر 

فر و محمد  االمينی، امير جوادی در بيانيه اين سازمان آمده که علت مرگ محسن روح

 .کامرانی، بيماری مننژيت نبوده است
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تشخيص داده » قتل عمد«های مسلح، مرگ اين سه جوان را از نوع  سازمان قضايی نيرو

درخواست اند،  و برای سه مامور اين بازداشتگاه که در مرگ اين افراد دست داشته

 .مجازات کرده است

نفری که برای آنها پرونده تشکيل شده، براساس اعالم سازمان قضايی  ١٢اتهام کلی 

آمريت و مشارکت در ايراد ضرب و جرح و اهانت به شکات، محروم «نيروهای مسلح، 

مباالتی و عدم رعايت نظامات  شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و بی کردن بازداشت

 .اعالم شده است» در ارتباط با امور خدمتی دولتی

تشخيص داده » قتل عمد«های مسلح، مرگ اين سه جوان را از نوع  سازمان قضايی نيرو

اند، درخواست  و برای سه مامور اين بازداشتگاه که در مرگ اين افراد دست داشته

 مجازات کرده است

حوه درگذشت سه تن از آمريت و مشارکت در گزارش خالف واقع در خصوص علت و ن»

 .های اين افراد است از ديگر اتهام» متهمان بازداشتی در کهريزک

به » نامناسبی«در بيانيه اين سازمان همچنين تائيد شده که بازداشتگاه کهريزک از شرايط 

برخوردهای ناهنجار و تنبيهات بدنی «لحاظ زيستی، بهداشتی و تغذيه برخوردار بوده که 

 «.شرايط بد را تشديد کرده است مامورين نيز اين

ظرفيت «های مسلح، در بازداشتگاه کهريزک به دليل  بنابر اعالم سازمان قضايی نيرو

در فضايی محدود و وضعيتی سخت، ايام «، تعداد زيادی از دستگيرشدگان »محدود

 .اند کرده» بازداشت خود را سپری

نفر از  ۵١بازداشتگاه کهريزک،  شاکی پرونده ٩٨در پايان اين گزارش آمده که از ميان 

 .اند از پيگيری شکايت خود صرفنظر کرده» خسارت«آنها با دريافت 

برخوردار » نامناسبی«در بيانيه اين سازمان تائيد شده که بازداشتگاه کهريزک از شرايط 

برخوردهای ناهنجار و تنبيهات بدنی مامورين نيز اين شرايط بد را تشديد کرده «بوده که 

 «است

های اخير در تهران، محل  شد، در ناآرامی بازداشتگاه کهريزک که زير نظر پليس اداره می

ای تعطيل  اهللا علی خامنه نگهداری گروهی از معترضان بازداشتی بود که به دستور آيت

  .شد
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شدگان منتشر شده  به بازداشت» قتل و شکنجه«هايی مبنی بر  از اين بازداشتگاه، گزارش

های مسلح به طور رسمی تائيد  ها امروز از سوی سازمان قضايی نيرو زارشبود که اين گ

 .شد

ها و  ها در زندان بار با بازداشتی های خشونت تر، رفتار نژاد پيش محمود احمدی

 .جمهوری اسالمی ايران دانسته بود» دشمنان«ها را پروژه  بازداشتگاه

ش از چهار هزار نفر بازداشت شدند های پس از انتخابات در ايران، بي در جريان ناآرامی

های ديگری  که مشخص نيست به غير از زندان اوين و بازداشتگاه کهريزک در چه مکان

 .اند شده نگهداری می

  

  

  

 بازداشت سميه رشيدی فعال حقوق زنان
  

آميز، روز  سميه رشيدی، از فعاالن کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

 .ماه، پس از حضور در دادگاه انقالب بازداشت شد آذر ٢٩گذشته، 

 
آذرماه با  ٢٣گزارش تارنمای تغيير برای برابری، پنج مامور امنيتی ساعت شش صبح  به

ورود به منزل سميه رشيدی، پس از تفتيش، احضاريه کتبی دادگاه را به وی ابالغ کرده 

بر اساس اين احضاريه، خانم رشيدی بايد ظرف سه روز خود را به شعبه يک  .بودند
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» ای از توضيحات ادای پاره«دليل احضار وی . کرد یبازپرسی دادگاه انقالب معرفی م

 .عنوان شده بود

ها و کامپيوتر اين فعال کمپين يک  ماموران امنيتی همچنين برخی لوازم شخصی، کتاب

گويد که به وی  افروز مغزی، وکيل سميه رشيدی می .ميليون امضاء را توقيف کرده بودند

شده و رشيدی پس از دو ساعت بازجويی اجازه حضور در جلسه بازپرسی موکلش داده ن

 .است به زندان اوين منتقل شده 

آذرماه با ورود به منزل سميه رشيدی، پس از  ٢٣پنج مامور امنيتی، ساعت شش صبح 

 تفتيش، احضاريه کتبی دادگاه را به وی ابالغ کرده بودند

به دليل  است و ٨٨-٨٩دار سال تحصيلی  اين فعال حقوق زنان، از دانشجويان ستاره

دار شدن، از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان محروم شده  ستاره

  .است 

نيز در جريان تجمع معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری  ٨٨آبان سال  ١٣وی 

 .و وقايع پس از آن دستگير شد و دو روز در بازداشت بود

نفر از  ۵٠بيش از  ١٣٨۵پنجم شهريور ماه  از آغاز به کار کمپين يک ميليون امضاء در

اند و بيش از  فعاالن آن، بازداشت شده، چهار نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده

 .اند نفر احضار و مورد بازجويی قرار گرفته ١۵

دادگاه انقالب تا کنون فعاالن اين کمپين را به چهار سال و شش ماه حبس تعليقی محکوم 

 .است  کرده

روز در  ٢٧٣فعاالن کمپين يک ميليون امضاء در سه سال گذشته، در مجموع 

، بند عمومی زندان اوين و بازداشتگاه اصفهان به ٢٠٩های وزرا، گيشا، بند  گاه بازداشت

 .اند سر برده

آميز، حرکت جمعی از فعاالن حقوق  کمپين يک مليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض

  زنان در ايران است
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 شد» منتفی«واگذاری مدارس به حوزه علميه 
  

نامه واگذاری مدارس به  گويد تفاهم های حوزه و آموزش و پرورش می مدير همکاری

 .شده است» اصالح«های علميه،  حوزه

نامه، بحث  اين تفاهم» اصالح«علی ذوعلم، امروز يکشنبه به خبرگزاری مهر گفته که با 

 .جايگزين آن شده است» مدارس وابسته«حوزه، اصالح و عنوان به » واگذاری مدارس«

های علميه  علم چهارم آذر ماه، از آغاز واگذاری مديريت مدارس ايران به حوزه آقای ذو

گويد که بحث واگذاری مدارس به معنای واگذاری  خبر داده بود، اما با گذشت سه هفته می

 .آنها نيست» مالکيت«

نامه، بحث  اين تفاهم» اصالح«به به خبرگزاری مهر گفته که با علی ذوعلم، امروز يکشن

 جايگزين آن شده است» مدارس وابسته«به حوزه، اصالح و عنوان » واگذاری مدارس»
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در واقع استمداد از حوزه علميه در اداره مدارس به منظور «نامه،  به گفته ذوعلم، اين تفاهم

 .است «توسعه مدارس وابسته به نهادهای غيردولتی

ای  نامه شود که بنابر اعالم خبرگزاری مهر، در تفاهم اظهارات وی در شرايطی ايراد می

که سال گذشته به امضای وزارت آموزش و پرورش و حوزه علميه رسيده، عنوان 

 .در چندين پاراگراف، چندبار تکرار شده است» واگذاری«

نامه  تر به تفاهم لميه هر چه سريعما خواهان اين هستيم که حوزه ع«ذوعلم همچنين گفته که 

 «.امضا شده عمل کند و اداره مدارس را بر عهده گيرد

ای در فروردين ماه سال  نامه های علميه، براساس تفاهم طرح واگذاری مدارس به حوزه

اهللا مقتدايی به نمايندگی از حوزه علميه و علی احمدی، وزير وقت آموزش  بين آيت ١٣٨٨

 .سيده استو پرورش به امضا ر

نامه امضا شده  تر به تفاهم ما خواهان اين هستيم که حوزه علميه هر چه سريع» :ذوعلم

 «عمل کند و اداره مدارس را بر عهده گيرد

واحد آموزشی در مقاطع ابتدايی، راهنمايی و  ٢٠٠نامه، چهارهزار و  براساس اين تفاهم

 .شود دبيرستان به مدت پنج سال به مراکز حوزوی واگذار می

بر عهده وزارت » تامين فضای آموزشی در قالب واگذاری مدارس«نامه،  در اين تفاهم

های علميه  بر عهده حوزه «تامين مدير و محتوای دينی و فرهنگی«آموزش و پرورش و 

 .خواهد بود

اصغر يزدانی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش از اجرای  دهم آبان ماه نيز علی

 .روحانيون در مدارس ايران خبر داده بود» ائمید«طرح استقرار 

پاسخگويی به نيازهای »اين مقام آموزش و پرورش، هدف از اجرای اين طرح را 

 .آموزان عنوان کرده است دانش» فرهنگی
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 زاد بازداشت احمد قابل و محمد نوری
  

  ، روزنامهزاد اهللا منتظری و محمد نوری احمد قابل، پژوهشگر دينی و از شاگردان آيت

 .اند نگار و نويسنده در ايران بازداشت شده

ها از ايران حاکی است که احمد قابل، از شاگردان آقای منتظری که برای شرکت  گزارش

 .در مراسم تدفين اين مرجع شيعه عازم قم بود، بازداشت شد

آقای قابل که با خودروی شخصی خود از مشهد به سمت قم در حرکت بود، در شهر 

 .ابور از سوی ماموران امنيتی بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داده شده استنيش

 .نيز با حکم دادگاه ويژه روحانيت، بازداشت شده بود ٨٢وی در سال 

 
 اهللا منتظری احمد قابل در کنار آيت

ماه حبس، از زندان آزاد شده  ۴٠هادی قابل، برادر وی نيز به تازگی پس از گذراندن 

 .است

نگار، نويسنده و مستندساز نيز به  زاد، روزنامه های ديگری، محمد نوری اساس گزارش بر

 .بازداشت شد» تبليغ عليه جمهوری اسالمی«های ايران و  به مقام» توهين«اتهام 

های ايران، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران،  به گزارش خبرگزاری

 .زاد را اعالم کرده است خبر بازداشت آقای نوریای  امروز يکشنبه با انتشار اطالعيه

زاد، روز گذشته در وبالگ خود نوشته بود به خاطر يادداشتی که در آن از صادق  نوری

 .الريجانی رئيس قوه قضائيه انتقاد کرده، به پليس امنيت احضار شده است
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 (نشسته(زاد محمد نوری

پس از تفهيم اتهام از سوی داديار شعبه زاد،  در اطالعيه اين داسرا آمده که محمد نوری

 .راهی زندان شد «ناتوانی در توديع قرار وثيقه«رسيدگی کننده و 

آبادی، دادستان پيشين کل ايران به  شانزدهم شهريور ماه امسال نيز قربانعلی دری نجف

ت تح» توهين به مقام مرجعيت«زاد را به اتهام  دادستان تهران دستور داده بود محمد نوری

 .پيگرد قضائی قرار دهد

های گذشته  روزنامه کيهان بود، در ماه ١۴نويس صفحه  ها ستون زاد که سال محمد نوری

 .های تندی متوجه عملکرد مسئوالن جمهوری اسالمی کرده بود در وبالگ خود، انتقاد

ای نوشته و به طور تلويحی از وی به خاطر  اهللا خامنه هايی نيز خطاب به آيت او نامه

 .نژاد انتقاد کرده بود طرفداری از محمود احمدی

در امور حکومتی و » ها دخالت»زاد پيش از اين نيز از مراجع تقليد به خاطر  نوری

عواقب «شان انتقاد کرده و از آنها خواسته بود که مسئوليت  کوتاهی در انجام وظايف دينی

 .کنند را بپذيرند که در کارها می» هايی دخالت
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  آيت اهللا منتظری درگذشت
  

 
 

 اهللا منتظری را تسليت گفت ای درگذشت آيت خامنه

اهللا حسينعلی منتظری، گفت که وی اواخر  ای، با تسليت درگذشت آيت اهللا علی خامنه آيت

شد که اميدوار است خداوند آن را  «دشوار و خطير«اهللا خمينی، دچار امتحانی  عمر آيت

 «.خويش بپوشاندپوشش مغفرت و رحمت «با 
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سالگی  ٨٧اهللا حسينعلی منتظری، بامداد امروز يکشنبه بر اثر عارضه قلبی در سن  آيت

 .درگذشت

هايی، درگذشت اين  های سياسی با انتشار اطالعيه برخی مراجع تقليد، احزاب و شخصيت

 .اند مرجع تقليد را تسليت گفته

 
اهللا منتظری منتشر کرده، به طور  آيت ای نيز در پيامی که به مناسبت درگذشت آقای خامنه

 .اهللا خمينی انتقاد کرده است تلويحی از مواضع وی مقابل آيت

» کفاره«اهللا منتظری را  آيت» ابتالئات دنيوی«وی در اين پيام از خداوند خواسته که 

 .اهللا خمينی با آن مواجه شد، قرار دهد امتحانی که در اواخر عمر آيت

اهللا خمينی، مقام نيابت رهبری را در  تا مدتی پيش از فوت آيتاهللا منتظری که  آيت

جمهوری اسالمی بر عهده داشت و به عنوان جانشين او مطرح بود، پيش از مرگ وی از 

 .نيابت برکنار شد

) رجب ١٣مصادف با ( ١٣٧۶آبان ماه سال  ٢٣آقای منتظری، با سخنرانی شديداللحنی که 

اش مورد هجوم و  ای کرد، منزل و حسينيه اهللا خامنه يتدر زير سئوال بردن توان فقهی آ

 .تخريب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد
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فقيهی متبّحر و «اهللا منتظری،  رهبر جمهوری اسالمی ايران در پيام خود نوشته که آيت

 «.استادی برجسته بودند و شاگردان زيادی از ايشان بهره بردند

ای و  های اخير بارها به طور تلويحی از عملکرد علی خامنه منتظری در ماهاهللا  آيت

مسئوالن نظام جمهوری اسالمی در برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات انتقاد کرده 

 .بود

رفت که نتيجه دهمين دوره انتخابات  آقای منتظری از جمله مراجع تقليدی به شمار می

 .واستار ابطال آن شده بودرياست جمهوری را نپذيرفته و خ

بار با  های خشونت وی بارها به مسئوالن حکومتی هشدار داده بود که ادامه برخورد

 .معترضان به نتيجه انتخابات عواقب ناخوشايندی برای جمهوری اسالمی خواهد داشت

 اهللا منتظری ها درباره آيت دستور ارشاد به رسانه

ها  اهللا حسينعلی منتظری، به روزنامه يتوزارت ارشاد چند ساعت پس از درگذشت آ

 .دستور داد درباره زندگی سياسی اين مرجع تقليد شيعه، مطلبی منتشر نکنند

سايت جرس، در دستورالعملی که امروز يکشنبه از سوی وزارت ارشاد به  به گزارش وب

به «ها و خبرهای خود،  ها فرستاده شده است، از آنها خواسته شده در گزارش روزنامه

 «.اختالف نظرهای امام با ايشان اشاره کنند

با توجه به مواضع آقای منتظری از سال «: در بخش ديگری از اين دستورالعمل آمده است

های  داشتن آرامش در فضای فعلی جامعه، مطالب و گزارش به اين سو و لزوم نگه ۶٨

 «.قانون مطبوعات باشد ٢مرتبط با اين موضوع نبايد بر خالف بند 

 
 .سالگی درگذشت ٨٧اهللا حسينعلی منتظری از مراجع تقليد شيعه بامداد امروز در سن  آيت
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رفت که  اين مرجع تقليد شيعه از مهمترين روحانيون منتقد جمهوری اسالمی به شمار می

ها در شرايطی  دستورالعمل وزارت ارشاد به روزنامه.ها در حبس خانگی به سر برد سال

کار، خبر درگذشت آقای منتظری را به نوع  های محافظه انهصادر شده که برخی رس

های دولتی ايرنا و فارس، خبر درگذشت اين مرجع تقليد  خبرگزاری .اند ديگری پوشش داده

 .اند شيعه را بدون ذکر عنوان مذهبی وی منتشر کرده

 
» تقابل«ايرنا، در خبر خود به مواضع سياسی آقای منتظری اشاره کرده و وی را متهم به 

 .با جمهوری اسالمی کرده بود که مدتی بعد، اين بخش از خبر خود را حذف کرد

به عنوان چهره «اهللا منتظری در حوادث پس از انتخابات،  اين خبرگزاری نوشته بود آيت

های  پايه وی مورد استقبال رسانه مذهبی اغتشاشگران فعاليت کرد و اظهار نظرهای بی

 «.ضد انقالب قرار گرفت

اهللا  برگزاری مهر هم که متعلق به سازمان تبليغات اسالمی است، خبر درگذشت آيتخ

 .منتظری را با تاخير زيادی منتشر کرد

سايت کلمه وابسته به ميرحسين موسوی نيز نوع پوشش خبر درگذشت آقای منتظری  وب

 .ارزيابی کرده است «توهين مکرر و زننده«از سوی خبرگزاری دولتی ايرنا را 
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خبرگزاری دولت با انتشار متن سراسر اهانت، حتی از ذکر عنوان «ين سايت نوشته که ا

های زننده به اين عالم دينی فوت شده،  اهللا برای ايشان خودداری کرده و به اهانت آقا يا آيت

 «.پرداخت

مطابق قوانين، توهين به مراجع تقليد جرم مسلم محسوب شده و توهين به «کلمه افزوده که 

 «.ذشتگان اسالم نيز از زشتی بيشتری برخوردار استدرگ

اهللا خمينی، مقام نيابت رهبری را در  اهللا منتظری که تا مدتی پيش از فوت آيت آيت

جمهوری اسالمی بر عهده داشت و به عنوان جانشين او مطرح بود، پيش از مرگ وی از 

 .نيابت برکنار شد

مصادف با ( ١٣٧۶آبان ماه سال  ٢٣لحنی که اين مرجع تقليد شيعيان، با سخنرانی شديدال

اش مورد  ای کرد، منزل و حسينيه اهللا خامنه در زير سئوال بردن توان فقهی آيت) رجب ١٣

 .هجوم و تخريب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد

  

 اهللا منتظری نگرانی از بازداشت پيروان آيت
يران از دولت خواست که در مراسم عزاداری و المللی حقوق بشر در ا کمپين بين

وی » آزار و اذيت و بازداشت پيروان«اهللا منتظری مداخله نکند و به  بزرگداشت آيت

 .خاتمه دهد

اهللا منتظری را  ای ابراز نگرانی کرده است که دولت، پيروان آيت اين کمپين با انتشار بيانيه

 .ها به راه اندازد از بازداشت» موج جديدی«قرار داده و » هدف«

شود و انتظار  اهللا منتظری امروز دوشنبه در قم برگزار می مراسم تشييع و خاکسپاری آيت

  .رود که جمعيت بسيار زيادی در اين مراسم شرکت کنند می

روز گذشته، احمد قابل، يکی از شاگردان آقای منتظری و منتقد دولت، که همراه با خانواده 

 .در مراسم عزاداری عازم قم بود، در نيشابور بازداشت شدخود از مشهد برای شرکت 

طلبان نيز حاکی است که روز گذشته، نيروهای  های نزديک به اصالح های سايت گزارش

های زندانيان سياسی، فعاالن جنبش زنان و  امنيتی، اتوبوس حامل جمعی از خانواده
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اهللا  تششيع پيکر آيتاعضای کميته گزارشگران حقوق بشر که برای شرکت در مراسم 

 .منتظری قصد سفر به قم را داشتند، متوقف کرده و چندين نفر از آنها را بازداشت کردند

 
نفر بود، بدون ارائه  ١۵افراد لباس شخصی که تعداد آنها بيش از «به گزارش نوروز، 

هرگونه کارت شناسايی با متوقف کردن اتوبوس، پس از گرفتن کارت شناسايی و موبايل 

 ۴٠۵افراد حاضر در اتوبوس، برخی از آنان را رها کرده و تعدادی را با خودروهای پژو 

 «.به مکانی نامعلوم منتقل کردند

 
از اسامی دقيق بازداشت شدگان خبری در دست نيست، اما مهناز محمدی، شيوا 

نظرآهاری، محبوبه عباسقلی و کوهيار گودرزی جزو بازداشت شدگان قطعی اعالم 
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سايت راه سبز، مقامات وزارت اطالعات، در تماس با برخی  به گزارش وب .دان شده

اند که در صورت سفر به قم و  نگاران، به آنها اخطار کرده فعاالن سياسی و روزنامه

 .شرکت در مراسم تشييع جناره، بازداشت خواهند شد

های  دانشگاه اهللا منتظری در های دانشجويی نيز برای گراميداشت آيت از آنجا که گروه

المللی حقوق بشر در ايران همچنين نسبت  اند، کمپين بين سراسر کشور بيانيه صادر کرده

دانشجويان توسط نيروهای شبه نظامی بسيجی و نيروهای » بار سرکوب خشونت«به 

 .امنيتی دولتی ابراز نگرانی کرده است

اهللا  قمندان به آيتهای ديگری نيز حاکی از جلوگيری از خروج تعدادی از عال گزارش

 .منتظری از تبريز برای شرکت در مراسم تدفين وی است

اهللا منتظری را يکی از مهمترين اسناد تاريخی مربوط به کشتار  اين کمپين، خاطرات آيت

قربانيان نقض «عنوان کرده و وی را از  ١٣۶٧دسته جمعی زندانيان سياسی در سال 

 .در ايران معرفی کرده است» حقوق بشر

  

  

 های ايران در لندن تن از فرزندان مقام ٢٨۶تحصيل 
  

تن از فرزندان مسئوالن جمهوری اسالمی در لندن  ٢٨۶گويد که  يک نماينده مجلس می

 .مشغول تحصيل هستند

محمد کريم عابدی، عضو کميسيون امنيت ملی امروز دوشنبه با اعالم اين مطلب به 

نفر از  ٢٨۶لندن است، زيرا حدود  تمام مشکالت ما در«خبرگزاری فارس گفت که 

 «.کنند ها و فرزندان مسئولين در لندن تحصيل می آقازاده

مطرح » ها آقازاده«هايی که عليه بريتانيا از سوی اين  آقای عابدی اظهار داشت، شعار

 .است» قالبی«شود،  می

را تمام مشکالت ما در لندن است، زي«: محمد کريم عابدی، عضو کميسيون امنيت ملی

 «کنند ها و فرزندان مسئولين در لندن تحصيل می نفر از آقازاده ٢٨۶حدود 
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کنند، خواسته که  اين نماينده مجلس از مسئوالنی که فرزندان آنها در بريتانيا تحصيل می

 .آنها را برای ادامه تحصيل به کشور بازگردانند

در ايران » آفرينیمشکل «شود، در جهت  به گفته عابدی، علومی که در غرب تحصيل می

هايی باشند که بار سياسی برای  ها بايد در دانشگاه آقازاده«: اين نماينده مجلس افزود .است

 «.مملکت نداشته باشد

وی در بخش ديگری از سخنان خود از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع 

 .انتقاد کرد اهللا خمينی تشخيص مصلحت نظام و مسئوالن موسسه تنظيم و نشر آثار آيت

باعث شده تا گروهی عليه نظام جمهوری » عشق به قدرت و ثروت«او اظهار داشت که 

 .سر بدهند» جمهوری ايرانی«کنند و شعار » دروغ پردازی«اسالمی، 

هايی باشند که بار سياسی برای  ها بايد در دانشگاه آقازاده«گويد که  اين نماينده مجلس می

 «مملکت نداشته باشد

 .کند» بازنگری«اينده مجلس همچنين از آقای هاشمی خواسته که در مواضع خود اين نم

برد، از سوی  مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی که در حال حاضر در لندن به سر می

 .های پس از انتخابات متهم شده است کاران به دست داشتن در ناآرامی گروهی از محافظه

اند تا مهدی هاشمی  های قضايی خواسته اد از مقامنژ کاران نزديک به دولت احمدی محافظه

 .را احضار کرده و به اتهامات وی رسيدگی کنند

اکبر هاشمی نيز گفته که هر زمان که الزم باشد، مهدی به ايران بازگشته و از خود مقابل 

 .اتهامات وارده دفاع خواهد کرد
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 اهللا منتظری در قم لغو شد مراسم يادبود آيت
  

اهللا حسينعلی منتظری که قرار بود امروز بعد از نماز مغرب در مسجد   اسم يادبود آيتمر

 .اعظم قم برگزار شود، لغو شد

به . اند را دليل لغو اين مراسم اعالم کرده» شرايط ويژه امنيتی«خانواده آقای منتظری، 

يروهای گفته سعيد منتظری، پس از خاکسپاری آقای منتظری، بيت ايشان به محاصره ن

 .امنيتی درآمده و مسجد اعظم قم نيز از سوی نيروهای سپاه و بسيج پر شده است

اهللا منتظری  تر به خانواده آيت های امنيتی پيش يک منبع آگاه به زمانه گفته است که مقام

هشدار داده بودند که در صورت ايجاد درگيری در جريان تشييع و خاکسپاری، اجازه 

 .د را به آنها نخواهند دادبرگزاری مراسم يادبو
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. ها به بيت آقايان منتظری و صانعی خبر داده است سايت آينده نيز از حمله لباس شخصی

چراغ «به نوشته اين سايت، نيروی انتظامی، با مهاجمان برخوردی نکرده و اين اقدام با 

 .يکی از مسئوالن ارشد قم صورت گرفته است» سبز

عالم کرده است که از حضور وی در حرم حضرت معصومه اهللا صانعی نيز ا دفتر آيت

 .برای شرکت در مراسم خاکسپاری آقای منتظری، ممانعت به عمل آمده است

اهللا  تشييع و پس از اقامه نماز به امامت آيت) دوشنبه(اهللا منتظری صبح امروز  پيکر آيت

 .موسی شبيری زنجانی در حرم حضرت معصومه دفن شد

 
صبح از مقابل خانه اين مرجع تقليد شيعه آغاز شد و جمعيت  ٩اعت اين مراسم از س

 .کردند اهللا منتظری، خودروی حامل پيکر وی را مشايعت می انبوهی از دوستداران آيت

ای و احمد منتظری  اهللا خامنه خبرگزاری ايلنا گزارش کرده که پيش از اقامه نماز، پيام آيت

اهللا منتظری در کنار فرزندش محمد منتظری،  آيت .فرزند اين مرجع تقليد شيعه قرائت شد

  .به خاک سپرده شد

کنندگان خواست که پس از پايان مراسم صحن حرم   احمد منتظری طی سخنانی از شرکت 

  .معصومه را ترک کنند

ها هزار نفر  های داخلی و خارجی، جمعيت شرکت کننده در اين مراسم را صد خبرگزاری

 .های قم سپری کرده بودند از اين افراد، شب گذشته را در خيابان بسياری. اند اعالم کرده
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ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نيز روز گذشته برای شرکت در اين مراسم به شهر قم 

را عزای عمومی ) دوشنبه(اين دو رهبر معترضان به نتيجه انتخابات، امروز . رفته بودند

فسنجانی و محمد خاتمی نيز در اين مراسم شرکت نمايندگان اکبر هاشمی ر. اند اعالم کرده

 .داشتند

 
سايت عصر ايران گزارش کرده است که مهدی کروبی در مراسم تشييع آقای منتظری، به 

 .دادند کرد و مردم در اطرافش شعارهايی در حمايت از او سر می شدت گريه می

اهللا موسوی  ن اصفهان، آيتاهللا طاهری امام جمعه پيشي اهللا امينی امام جمعه قم، آيت آيت

اهللا  آبادی، علی خمينی نوه آيت قربانعلی دری نجف  بجنوردی، محمود هاشمی شاهرودی،

اهللا پيمان، غالمحسين کرباسچی،  اهللا سحابی، حبيب خمينی، علی اکبر محتشمی، عزت
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مصطفی معين، احمد مسجد جامعی، محمدرضا خاتمی، عبداهللا نوری، عمادالدين باقی، 

... ای، عبدالواحد موسوی الری و  قابل، محسن رهامی، هادی غفاری، هادی خامنه هادی

 .اهللا منتظری بودند های حاضر در مراسم تشييع آيت از ديگر چهره

 
 

ها از ايران همچنين حاکيست که ماموران دولتی چند اتوبوس حامل فعاالن مدنی و  گزارش

های مختلف  منتظری را داشتند در شهر اهللا سياسی که قصد شرکت در مراسم تدفين آيت

طلبان  های نزديک به اصالح سايت وب .اند متوقف و تعدادی از اين افراد را دستگير کرده

ای در اطراف  های پراکنده اند که پس از پايان مراسم تدفين، درگيری نيز گزارش کرده

 .های امنيتی و مردم عزادار روی داده است صحن حرم معصومه بين نيرو
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اند، گروهی از مردم با در دست  ها گزارش کرده طور که اين رسانه در اين مراسم آن

نژاد و جمهوری اسالمی شعار سر  های سبز عليه دولت محمود احمدی داشتن نشانه

 .دادند می

ای «: دادند ها حاکی است که عزاداران با حمل نمادهايی سياه و سبز شعار می گزارش

اده؟، تجاوز توی زندان اين اومده تو قرآن؟، يا حسين مير حسين، رهبر آزاده تجاوزم آز

تو خود عمر و عاصی، عزا عزاست امروز روز عزاست، امروز فقيه نستوه ما  ٢٠:٣٠

الحسن ريشه ظلم را بکن، سيدحسن خمينی تسليت تسليت،  بن پيش خداست امروز، يا حجت

عزاست امروز روز عزاست صانعی تسليت تسليت، موسوی کروبی تسليت تسليت، عزا 

امروز ملت سبز ايران صاحب عزاست امروز، روحانی واقعی، مرگش يعنی زندگی، 

خوايم، ننگ ما ننگ ما، صدا و سيمای ما، اين ماه ماه خون  خوايم، نمی ای نمی تسليت کينه

است، يزيد سرنگون است، منتظری مظلوم راهت ادامه دارد، حتی اگر ديکتاتور بر ما 

 «.خواد ياد نايب زوری نمی ارد، امام زمان خودش میگلوله ب

 
ای در  اهللا خامنه اند که گروهای فشار هوادار دولت و آيت شاهدان عينی از قم به زمانه گفته

اهللا منتظری را باالی سر  هايی عليه آيت اطراف حرم حضرت معصومه، دست نوشته

 .ادار و اين افراد شدهايی بين مردم عز گرفته بودند که باعث ايجاد درگيری
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و عزاداران نيز در پاسخ » منافق حيا کن شهر قم رو رها کن«دادند که  اين افراد شعار می

 «.مزدور برو گمشو، پول نفت چی شده خرج بسيجی شده«به آنها شعار می دادند 

سايت آينده نيز از درگيری لفظی و پرتاب اشيا ميان تعدادی از بسيجيان هوادار رهبر  وب

 .دهد اهللا منتظری خبر می جمهوری اسالمی و مردم در اطراف بيت آيت

ها با حمله به بنر تسليت درگذشت آقای  سايت جرس نيز نوشته است که تعدادی از بسيجی

» ها رو پاره کرده معلوم شد معلوم شد کی عکس«منتظری، آن را پاره کردند که با شعار 

اهللا خمينی  ه آنها به خبر پاره شدن تصوير آيتاشار. از سوی برخی عزاداران مواجه شدند

 .کاران در ايران بسيار بازتاب يافت است که از سوی محافظه

 اهللا منتظری ها در بيت آيت حضور برخی چهره

 .اهللا موسوی اردبيلی است هم امروز تعطيل بود عهده آيت دانشگاه مفيد قم که رياست آن بر
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 های ايران  اهللا منتظری در روزنامه بازتاب خبر درگذشت آيت
  قبل از ظهر ٩:٣٢| آذر  ٣٠, دوشنبه

  -نيما امينی 

اهللا منتظری را در  های چاپ پايتخت امروز تقريبا بدون استثنا خبر فوت آيت روزنامه

در اينجا تصوير اين صفحات را . های خود چاپ کردند الی صفحه اول روزنامهتای با نيم

  :ببنيد
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 درگيری در سيرجان در اعتراض به اعدام
  

اعتراض به اجرای دوباره حکم دو محکوم به اعدام در سيرجان که عصر روز گذشته 

 .بر جا گذاشتزخمی  ٢۵کم دو کشته و بيش از  برگزار شد، دست

های ايران، خبری مبنی بر ربوده شدن دو متهم به اعدام  شنبه خبرگزاری روز گذشته سه

 .های آنها گزارش کردند در حين اجرای حکم از سوی خانواده

بستگان آنها «در حالی که قرار بود حکم اين دو محکوم به اعدام در مالء عام اجرا شود، 

 «.شی هنگام اجرای حکم، محل را سنگباران کردندبا تجمع و متشنج کردن فضا و فحا
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آور قصد متفرق  به گزارش فارس، ماموران انتظامی هم با شليک تير هوايی و گاز اشک

کردن تجمع کنندگان را داشتند که بستگان اين دو متهم، از اين فرصت استفاده کردند و در 

 .اقدامی کم سابقه، آنها را ربودند

ا به نقل از مدير روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان خبر دادند ه  اندکی بعد، رسانه

زاده و محمد اسفنديارپور، ظهر روز گذشته در  های اسماعيل فتحی که اين دو متهم به نام

 .يکی از روستاهای اطراف سيرجان، زنده دستگير شدند

ز به شدت هفت تن ديگر ني«نوشته است که » های موثق بر اساس گزارش«ادوار نيوز 

 «اند اند که پزشکان از آنها قطع اميد کرده مصدوم شده

حمل و نگهداری سالح جنگی «رئيس دادگستری سيرجان گفته بود که اين دو نفر به جرم 

 .اند به اعدام محکوم شده» و سرقت مسلحانه از بانک و نيز آزار و اذيت مردم

رای دوباره مراسم اعدام در در همين حال پس از دستگيری اين دو متهم و در حين اج

عصر روز گذشته، مردم به اين امر اعتراض کردند که در نتيجه شليک ماموران نيروی 

 .انتظامی به معترضان، تعدادی کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری ايسنا، جواد کمالی، معاون سياسی و امنيتی استان کرمان، 

 .ی معرفی کرده استبه نيروی انتظام» مهاجمان«شدگان را  کشته

 .اند درمان شده «سرپايی«وی افزوده که بيشتر مجروحان اين حادثه 

با . اند که حکم اعدام اين دو متهم، شب گذشته اجرا شده است منابع قضايی سيرجان گفته

اين حال هنوز مشخص نيست که اجرای حکم در مالءعام صورت گرفته است و يا در 

 محوطه زندان

سايت ادوار نيوز، شب گذشته در خبری نوشته است که پس از  که وب اين در حالی است

با صدور فرمان تيراندازی از سوی مقامات انتظامی و امنيتی و اجرای «اعتراض مردم، 

 «.اند اين فرمان، سه تن از شهروندان عادی در محل اجرای مجازات کشته شده

هفت تن ديگر نيز «ه است که افزود «های موثق بر اساس گزارش«سايت همچنين  ب اين و

 «.اند اند که پزشکان از آنها قطع اميد کرده به شدت مصدوم شده

های کرمان  تن ديگر نيز جهت مداوا به بيمارستان ٢٠بيش از «بر اساس اين گزارش، 

 «.اند و چندين خودروی نيروهای انتظامی نيز به آتش کشيده شده است اعزام شده
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از پنج هزار نفر از مردم سيرجان در مراسم اجرای حکم به گزارش ادوار نيوز بيش 

 .اعدام شرکت کرده بودند

با اين . اند که حکم اعدام اين دو متهم شب گذشته اجرا شده است منابع قضايی سيرجان گفته

حال هنوز مشخص نيست که اجرای حکم در مالءعام صورت گرفته و يا در محوطه 

 .زندان به اجرا گذاشته شده است

  

  

  

  

  

 انتشار گزارشی درباره وضعيت بهائيان ايران
  

جنايت «ترين گزارش خود، جمهوری اسالمی را به  مرکز اسناد حقوق بشر ايران، در تازه

 .در برخورد با بهائيان متهم کرد» عليه بشريت

اين مرکز در گزارشی که در مورد وضعيت بهائيان ايران منتشر کرده، جمهوری اسالمی 

از طريق بازداشت پيروان آن کرده  «ش برای پاک کردن آثار دين بهايیتال«را متهم به 

 .است

تر دو گزارش با عنوان  مرکز اسناد حقوق بشر ايران که سازمانی غير انتفاعی است، پيش

شرح مشقات بهاييان : ای در تنگنا جامعه»و » ديانتی ممنوع؛ آزار و تعقيب بهاييان ايران«

 .منتشر کرده بود» شيراز

نام » جنايت عليه بشريت؛ حمله جمهوری اسالمی به بهائيان«مين گزارش اين مرکز، سو

پيروان و رهبران » های طوالنی و شکنجه های غيرقانونی، بازداشت دستگيری«دارد که 

 .بهايی در ايران را فهرست کرده است

ه خف«ها برای  تالش ١٣۵٧های جمهوری اسالمی از سال  در اين گزارش آمده که مقام

 .اند تمام آثار بهائيت در ايران را آغاز کرده» کردن و پاک کردن
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 اصل گزارش را بخوانيد

بدون «بهايی  ٢٠٧حدود  ١٣۶۵تا  ١٣۵٧ای ه اين گزارش افزوده که در ايران بين سال

 .اند اعدام شده» تشريفات قانونی

خفه «ها برای  تالش ١٣۵٧های جمهوری اسالمی از سال  در اين گزارش آمده که مقام

 اند تمام آثار بهائيت در ايران را آغاز کرده» کردن و پاک کردن

ی، بهائيان ايران به طور طور که در اين گزارش آمده از زمان تاسيس جمهوری اسالم آن

مواجه » حبس«های امنيتی با  از سوی نيرو» ريزی شده و گسترده خودسرانه، برنامه«

 .اند شده

اهللا  اهللا مهدوی کنی، آيت ای، آيت اهللا علی خامنه در اين گزارش همچنين به طور خاص، آيت

ليه بهائيان در ع» جنايت«عبدالکريم موسوی اردبيلی و اکبر هاشمی رفسنجانی، مسئوالن 

 .اند ايران متهم شده

المللی خواسته که اين افراد و ساير افراد صادر کننده دستور تعقيب  اين مرکز از مجامع بين

 .و آزار بهائيان در ايران را محاکمه کنند

با کمک يک ميليون دالری آمريکا  ٢٠٠۴مرکز اسناد حقوق بشر ايران اواخر سال 

ه آمريکا اعالم کرده که در سال جديد کمکی به اين مرکز وزارت خارج. تاسيس شده است

 .نخواهد کرد
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 اهللا منتظری در اصفهان درگيری پليس با هواداران آيت
  

کنندگان در مراسم  بار پليس با شرکت ها از اصفهان حاکی از برخورد خشونت گزارش

 .اهللا منتظری است بزرگداشت آيت

اهللا  مراسم بزرگداشتی برای آقای منتظری از سوی آيتقرار بود امروز چهارشنبه، 

الدين طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق اصفهان در مسجد سيد اين شهر برگزار  جالل

 .شود

سايت کلمه نوشته است که شب گذشته به دستور يک ارگان دولتی، درخواست لغو مراسم 

به . از قبول آن خودداری کرده استاهللا طاهری  آيت  اهللا منتظری صادر شد، اما يادبود آيت

ها نيز در خيابان خيام اصفهان، با محاصره خودروی  نوشته پارلمان نيوز، لباس شخصی

 .اند حامل آقای طاهری، اجازه شرکت در مراسم به وی را نداده

 
 اهللا منتظری است ها مربوط به درگيری در روز تدفين آيت عکس
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ها پيش از شروع اين مراسم، نيروهای  ز ساعتها از اصفهان حاکی است که ا گزارش

پليس، امنيتی و لباس شخصی، در اطراف اين محل به طور گسترده تجمع کرده بودند و با 

 .افرادی که قصد شرکت در اين مراسم را داشتند به شدت برخورد شده است

مسجد  هايی مبنی بر لغو اين مراسم نيز بر درب مسجد سيد نصب شده و درب اين اطالعيه

 .نيز بسته است

ها نيز در نقاط مختلف  يک شاهد عينی به زمانه گفته است که خودروهای ويژه بازداشتی

های  نيروهای امنيتی، همه راه. اند شهر اصفهان و به ويژه در حوالی مسجد سيد مستقر شده

 .منتهی به مسجد سيد را تحت کنترل دارند

اند که پليس برای متفرق کردن مردم، چندين  طلبان گزارش کرده منابع نزديک به اصالح

آور استفاده کرده و نيروهای لباس شخصی نيز با باتوم، زنجير، سنگ و  بار از گاز اشک

 اند چماق، شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده

اند که نيروهای امنيتی، خشونت زيادی را در برخورد  شاهدان عينی ديگری به زمانه گفته

سايت نوروز نيز به نقل از يک شاهد عينی نوشته است  وب. بردند داران به کار میبا عزا

 .که موتوری هنگام بازداشت يک جوان، از روی او رد شده است

اند که پليس برای متفرق کردن مردم، چندين  طلبان گزارش کرده منابع نزديک به اصالح

صی نيز با باتوم، زنجير، سنگ و آور استفاده کرده و نيروهای لباس شخ بار از گاز اشک

 .اند کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده چماق، شرکت

اراذل و اوباش «ای نيز حاکی است که نيروهای امنيتی از  خبرهای تائيد نشده

شود برخورد  گفته می. اند برای ارعاب و ضرب و شتم مردم استفاده کرده» دار شناسنامه

 .بار بوده است شونتاين افراد با زنان بسيار خ
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ها مقابل مسجد سيد اصفهان گزارش شده، اما خبرها حاکی است که  کانون اين درگيری

 .به ساير نقاط اين شهر نيز کشيده شده است  های پراکنده درگيری

ها تعداد  کنندگان در اين مراسم دستگير شده و در اثر درگيری تعداد نامعلومی از شرکت

سايت پارلمان نيوز نوشته است که مسعود اديب، رئيس ستاد  وب. ندا زيادی نيز زخمی شده

ميرحسين موسوی در قم که سخنران اين مراسم بود و يک روحانی است، از سوی لباس 

» تحقيرآميز«ها با پرتاب گاز فلفل، مورد حمله قرار گرفت و به صورتی  شخصی

  .نيز دستگير شده استمحمد ناظری از فعاالن دانشجويی ستاد موسوی . بازداشت شد

سه نفر از اين . نفر گزارش کرده است ۵٠شدگان را بيش از  پارلمان نيوز، تعداد بازداشت

 .افراد، خبرنگار و يک نفر هم عکاس خبری است

صبح امروز نيز تعدادی از نيروهای لباس شخصی، قصد تعرض به آقای طاهری را 

 دداشتند که اطرافيان وی مانع از اين اقدام شدن

امام زمان «، »ای قاتله، واليتش باطله خامنه»دادند  کنندگان در اين مراسم شعار می شرکت

 «.اين ماه، ماه خونه، يزيد سرنگونه»و » خواد ياد، نايب زوری نمی خودش می

اهللا طاهری هم به محاصره نيروهای  سايت جرس نيز گزارش کرده است که بيت آيت وب

گزارش شده که تعداد زيادی از مردم . نظر قرار داردامنيتی درآمده و به شدت تحت 

اصفهان نيز برای جلوگيری از هرگونه تعرض به آقای طاهری، مقابل بيت وی تجمع 

 .اند تعدادی از آنها نيز در داخل بيت، مستقر شده. اند کرده

اهللا طاهری با حضور در جمع اين افراد از برخورد با مراسم ترحيم يک مرجع تقليد  آيت

 .ابراز تاسف کرده است
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بر اساس اين گزارش، صبح امروز نيز تعدادی از نيروهای لباس شخصی، قصد تعرض 

 .به آقای طاهری را داشتند که اطرافيان وی مانع از اين اقدام شدند

های پراکنده ميان  اهللا منتظری نيز حاکی از درگيری آباد، زادگاه آيت خبرها از نجف

اهللا منتظری در  بسياری از مقلدان آيت. نيروهای امنيتی استهواداران آقای منتظری و 

 آباد ساکن هستند اصفهان و نجف

های ديگری نيز حاکی است که تعدادی از هواداران رهبر جمهوری اسالمی نيز  گزارش

اين همه لشکر آمده، به عشق رهبر «دادند  آنها شعار می. برپا کردند» کوچکی«تجمع 

 «.آمده

های پراکنده ميان  اهللا منتظری نيز حاکی از درگيری باد، زادگاه آيتآ خبرها از نجف

اهللا منتظری در  بسياری از مقلدان آيت .هواداران آقای منتظری و نيروهای امنيتی است

 .آباد ساکن هستند اصفهان و نجف

مراسم . اهللا منتظری نيز به خاطر فشارهای امنيتی لغو شده است مراسم سوم و هفتم آيت

ع و تدفين اين مرجع تقليد شيعه منتقد حکومت، روز دوشنبه با حضور گسترده تشيي

 .هواداران وی در قم برگزار شد

اهللا منتظری در  اهللا خامنه ای در مراسم تشييع پيکر آيت شعارهای مردم عزادار عليه آيت

های  یبه طوری که آنها از روز گذشته راهپيماي. کاران را برانگيخته است قم، خشم محافظه

گزارش شده است که تعداد . اند ای برای نشان دادن خشم خود در قم برپا کرده سازمان يافته

 .ها چشمگير نبوده است شرکت کنندگان در اين راهپيمايی
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 در سيرجان» ربوده شده«دستگيری دو اعدامی 
  

ربوده «ام های ايران از فرار و دستگيری دوباره دو زندانی محکوم به اعد خبرگزاری

 .دهند در سيرجان خبر می» شده

زاده و  های اسماعيل فتحی به گزارش واحد مرکزی خبر، دو زندانی محکوم به اعدام به نام

 .محمد اسفنديارپور در حين اجرای حکم از سوی بستگانشان ربوده شدند

 به گفته مدير روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، آنها ظهر امروز در يکی از

 .روستاهای اطراف سيرجان، زنده دستگير شدند

 .قرار است دستگيرشدگان امروز عصر به دار آويخته شوند

حمل و نگهداری سالح جنگی «رئيس دادگستری سيرجان گفته است که اين دو نفر به جرم 

 .اند به اعدام محکوم شده» و سرقت مسلحانه از بانک و نيز آزار و اذيت مردم

 
 .وان عالی کشور نيز حکم اعدام اين دو نفر را تائيد کرده استبه گفته وی، دي
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شنبه، در سيرجان در حالی که قرار بود حکم  ها حاکی است که صبح امروز سه گزارش

بستگان آنها با تجمع و متشنج کردن فضا »اين دو محکوم به اعدام در مالء عام اجرا شود، 

 «.ردندو فحاشی هنگام اجرای حکم، محل را سنگباران ک

آور قصد متفرق  به گزارش فارس، ماموران انتظامی هم با شليک تير هوايی و گاز اشک

کردن تجمع کنندگان را داشتند که بستگان اين دو متهم، از اين فرصت استفاده کردند و در 

 .اقدامی کم سابقه، آنها را ربودند

صنه از جمله جرائمی قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنای مح

 .هستند که در ايران مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است

الملل، در سال  بنا به گزارش سازمان عفو بين. ايران دومين رتبه اعدام در جهان را دارد

نفر  ١٢٠نيز  ٢٠٠٩در سه ماه اول سال  .اند نفر در ايران اعدام شده ٣۴۶گذشته ميالدی، 

 .پای چوبه دار رفتند در ايران به
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  شدند بازداشت زنان، جنبش فعاالن از تن 14
  

در چند روز گذشته پس از حوادث روز عاشورا، و در پی بازداشت  :مدرسه فمينيستی

های گسترده، تعدادی از فعاالن جنبش زنان و جنبش دانشجويی، و فعاالن مدنی و نيز 

شده اند، از جمله منصوره شجاعی، زهره تنکابنی،  زنان روزنامه نگار بازداشت

بدرالسادات مفيدی، مهين فهيمی، ليال توسلی، نوشين عبادی، نسرين وزيری، نيلوفر 

هاشمی آذر، آتيه يوسفی، بهاره هدايت، نفيسه اصغری، مريم ضياء، مهسا حکمت، پريسا 

 ...کاکايی و

ديگری از فعاالن زن بازداشت شده  ماه گذشته تعداد 6پس از حوادث انتخابات و در طی 

از : بودند که برخی از آن ها با قيد وثيقه آزاد و برخی هنوز در بازداشت به سر می برند

جمله زنانی که هنوز دربند هستند می توان به شيوا نظرآهاری، آذر منصوری، سميه 

 .اشاره کرد... رشيدی، زهرا جباری، کبری زاغه دوست، مهديه گلرو و

 شت منصوره شجاعی، فعال جنبش زنانبازدا 

منصوره شجاعی، پژوهشگر، از فعاالن کمپين يک ميليون 

دی ماه به بازداشت نيروهای امنيتی  7امضاء و گروه مدرسه فمينيستی نيمه شب دوشنبه؛ 
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تيمی که خود را مامورين « : نسرين ستوده وکيل منصوره شجاعی گفته است. در آمد

شب در منزل خانم شجاعی حضور  11ده بودند از ساعت وزارت اطالعات معرفی کر

صبح که ايشان برگشتند به  3پيدا کرده بودند و با وجود نبودن وی در منزل تا ساعت 

» .بازرسی منزل پرداختند و بعد ايشان را با خود به مکان نا معلومی انتقال داده اند

ه ممنوع الخروج شده منصوره شجاعی پيش از اين دو بار بازداشت و سه سال است ک

 .است

بر اساس گفته همسر منصوره شجاعی، ماموران امنيتی، در پاسخ به درخواست منصوره 

شجاعی برای نشان دادن حکم بازداشت، ورقه ای به وی نشان دادند، اما از نشان دادن آن 

 .ورقه به ديگر اعضای خانواده خودداری کردند

او اظهار بی اطالعی و نگرانی کرده اند، چرا خانواده منصوره شجاعی از محل بازداشت 

آنان روز . که ماموران به رغم اصرار آنان از گفتن محل بازداشت وی خودداری کرده اند

 .چهارشنبه نيز به دادگاه انقالب مراجعه کردند، اما آن جا نيز پاسخی دريافت نکردند

ز زندان با خانواده متاسفانه از زمان دستگيری تاکنون منصوره شجاعی هيچ تماسی ا

 .نگرفته است

 بدرالسادات مفيدي هم به خيل بازداشت شدگان پيوست

همزمان با موج بازداشت هاي فعالين مدني و سياسي،  -ميدان زنان 

دی ماه در  8نگاران، صبح روز سه شنبه  بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صنفی روزنامه

 .داشت شدمنزل خود به همراه همسرش، مسعود آقايی باز

 .بدرالسادات مفيدی، از روزنامه نگاران پرسابقه جامعه مطبوعاتی است

کميته بازداشت نيلوفر هاشمی آذر، دانشجوی معماری دانشگاه تهران در روز عاشورا

نيلوفر هاشمی آذر، دانشجوی معماری دانشگاه تهران به همراه  - گزارشگران حقوق بشر 

زاده دستگير  در خيابان جمال) ماه دی 6يکشنبه ( مادرش شهرزاد نصيری در روز عاشورا
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های دريافتی شهرزاد نصيری مادر اين دانشجوی زندانی روز گذشته در  بنابرگزارش.شدند

بعدازظهر با تعهد آزاد شده است اما نيلوفر هاشمی را به زندان اوين منتقل  4حدود ساعت 

م معترض در روز عاشورا منجر های شديد بين نيروهای دولتی و مرد درگيری .اند نموده

شدگان روز  تن از کشته 8ای اسامی  نيروی انتظامی طی اطالعيه. شدن چندتن شد به کشته

های مختلف از بازداشت صدها نفر در اين  همچنين خبرگزاری. عاشورا را اعالم نمود

ن در حالی اي. اند شدگان را تا هزارنفر تخمين زده اند و برخی تعداد بازداشت روز خبر داده

نفر  300شدگان را  است که سردار رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی تعداد بازداشت

 .اعالم نموده است

 نسرين وزيری بازداشت شد

های دريافتی نسرين  بنابر گزارش -کميته گزارشگران حقوق بشر 

 .بازداشت شده است 10دی ماه در حدود ساعت  7وزيری شب گذشته 

پاسخ مانده  ده وزيری به مراجع قضايی از جمله دادستانی تهران تا کنون بیمراجعه خانوا

 های بازداشت کدام از ليست  اند وی در هيچ است و مسئوالن قضايی به آنان اعالم نموده

 .شدگان روز عاشورا نيست 

های ديگر، مبنی بر اين که بازداشت برخی  با توجه به اظهارات دادستانی تهران و ارگان

بازداشت شدگان؛ از جمله نسرين وزيری با حکم دادستانی نبوده است، اين امر احتمال از 

هايی را در مورد  ورود نيروهای خودسر را بيش از پيش محتمل ساخته و نگرانی

 .شدگان روزهای اخير به وجود آورده است بازداشت

منيتی در با حضور نيروهای ا 10دی ماه در حدود ساعت  7نسرين وزيری شب دوشنبه 

نگار دارای سابقه همکاری با پارلمان نيوز،  اين خبرنگار و روزنامه. منزل بازداشت شد

 .باشد ايلنا، خبرآنالين، ايسنا و همچنين روزنامه اعتماد ملی می

 مهين فهيمی از اعضای مادران صلح بازداشت شد
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بنا به گزارش های دريافتی صبح امروز ماموران حکومت به : اخبار روز

خانه خانم مهين فهميی از مادران صلح، رفته و او را به همراه فرزندش و عده ی ديگری 

 .از جمله اردوان تراکمه دستگير کرده اند

در روز ششم دی ماه «: دختر مهين فهيمی به سايت تغيير برای برابری گفته است

ادی از شب به منزل مادرم مراجعه کردند و در حاليکه تعد 11مامورين حوالی ساعت 

دوستان و اقوام ما در خانه مان مهمان بودند اقدام به تفتيش منزل نمودند و زمانی که با 

اعتراض مادرم مواجه شدند که از آن ها می خواست تا حکمشان را نشان دهند يکی از 

مامورين که ظاهرا آقای صالحی نام دارد و به گفته مادرم کسی است که او را مدتی قبل 

يری اطالعات مورد بازجويی قرار داده است همان جا اقدام به نوشتن حکم در اداره پيگ

صبح در منزل مادرم می  4مامورين تا حوالی ساعت .می کند و آن را به مادرم می دهد

صبح . مانند و سپس تمام افرادی را که در خانه ما بودند به همراه مادرم بازداشت می کنند

ت پس از مشورت با وکيلشان به اداره پيگيری روز بعد برادرم برای پيگيری وضعي

 «. اطالعات مراجعه می کنند اما متاسفاانه ايشان نيز بازداشت می شوند

 بازداشت زهره تنکابنی از اعضای مادران صلح

همچنين بر اساس اخبار رسيده، زهره تنکابنی يکی ديگر از مادران 

خانواده وی پس از آن که زهره . تدی ماه در خانه خود بازداشت شده اس 7صلح، امروز، 

تنکابنی از زندان با آنان تماس گرفته و بازداشت اش را اطالع داده است از دستگيری وی 

 .باخبر شدند
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مادران صلح، جمعی از مادرانی است که برای صلح از سال ها پيش در چهارچوب های 

زهره تنکابنی و مهين «: دمادران صلح طی بيانيه ای اعالم کرده ان. قانونی تالش کرده اند

فهيمی از اعضای فوروم مادران صلح ايران اند که در سال های جوانی؛ همسران شان را 

از دست داده وو با کار و تالش شبانه روزی سر افرازانه از عهده مشکالت معيشتی و 

. ندزندگی بر آمده و فرزندان و شاگردان برومند و توانمندی به جامعه ايران تحويل داده ا

آنها نيز چون ديگر مادران ايران جوانی و سالمتی خويش را در راه اعتالی ميهن هزينه 

ساله و دبير سابق آموزش و پرورش در وضعيتی دستگير شده  62زهره تنکابنی . کرده اند

که از ناراحتی شديد قلبی و بيماری قند رنج می برد و افزون بر آن در سوگ خواهر و 

ساله کارشناس تاريخ و  58مهين فهيمی . ش نيز عزدادار استخواهرزاده های جوان

پژوهشگر را با پسر جوانش دستگير کرده اند و بديهی است که رنج مهين در زندان 

الزم به ذکر است که بازداشت اين مادران در پی احضارهای تلفنی و . مضاعف باشد

 «.بازجويی ها و تهديدات مکرر صورت گرفته است

 ختر محمد توسلی در منزل پدرش بازداشت شدليال توسلی، د

ليال توسلی ، دختر مهندس توسلی و خواهرزاده ابراهيم يزدی ، اعضای شاخص : جرس

 .نهضت آزادی ايران ، است که نيمه شب دوشنبه در منزل پدرش بازداشت شد

ساله است و هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته و عضو نهضت آزادی نيز  27ليال توسلی، 

و بازداشت او، در جهت تحت فشار قرار دادن اعضای نهضت آزادی برای . وده استنب

 .توقف فعاليت هايشان ارزيابی می شود

مهندس توسلی در برابر خواست وزارت : يکی از نزديکان ليال توسلی به جرس گفت

اطالعات مبنی بر اعالم تعطيلی نهضت آزادی پاسخ مثبتی اعالم نکرده و گفته بود هر 

ان که الزم باشد ، با ساک دستی آماده زندان رفتن هستم و نيمه شب که زنگ منزل به زم

صدا در می آيد اين بار اعالم می کنند با مهندس توسلی کاری نداريم ، و ليال را می 

خواهيم و تاکيد می کنند که مادر ليال هم در صحنه باشد ، چرا که می خواهند اوج بی 

وی . ابی های مادر و در آن ساعت نيمه شب به اتمام رساننداخالقی را در تحريک بی ت

مادر و پدر ليال بسيار اصرار می کنند که شما در اين ساعت نيمه شب برويد ، و ما : افزود

خودمان صبح ليال را می آوريم ، و آن ها پاسخ می هند ما برای حفظ حرمت در اين 
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، با کارت وزارت اطالعات آمده اند ، پنج مرد قوی اندام و ماسک زده ! ساعت آمده ايم 

مادر می گويد مگر شما خودتان خواهر و مادر نداريد ؟ من تا به حال نگذاشته ام دخترم 

حتی در منزل برادرش باشد ، پدر می گويد با اين شرط است که من هم همراه با ليال برای 

تا بيرون از خانه می آن ها قبول می کنند و مهندس توسلی و ليال را .دستگير شدن باشم 

برند ، می گويند فقط در دو ماشين جداگانه سوار شويد ، در اين هنگام ماشين حاوی ليال با 

 .سرعت دور می شود و ماشين حاوی مهندس توسلی بر جا می ماند

 نوشين عبادي خواهر شيرين عبادي بازداشت شد

نشکده همچنين نوشين عبادی، استاد دا: کميته گزارشگران حقوق بشر

نفر از  ۴شب گذشته توسط  ٩دانشگاه آزاد تهران و خواهر شيرين عبادی ساعت   پزشکی

 .مأمورين وزارت اطالعات در منزل خود دستگير و به زندان منتقل شده است

رسانم که خواهر اينجانب   بدين وسيله به اطالع می«: شيرين عبادی طی اطالعيه گفته است

شب مورخ  ٩دانشگاه آزاد تهران ساعت   ستاد دانشکده پزشکیبه نام دکتر نوشين عبادی، ا

نفر از مأمورين وزارت اطالعات در منزل خود دستگير و به  ۴توسط  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٨

الزم به ياد  ...از محل بازداشت او و علت دستگيری خبری ندارم. زندان ارسال شده است

حقوق بشری، اجتماعی يا سياسی آوری است که وی خوشبختانه يا متاسفانه هيچ فعاليت 

دهم   نداشته و فقط در ارتباط با فعاليت هائی که من در زمينه حقوق بشر انجام داده و می

های  دستگير شده است و دستگيری او در حقيقت فشار جديدی است برای توقف فعاليت

 «....حقوق بشری من

 بازداشت آتيه يوسفی در رشت

ه آتيه يوسفی، از اعضای کمپين يک ميليون امضا و خبرنگار جرس گزارش داده است ک

منتقل  (الکان(مذهبی رشت نيز بازداشت شده و به زندان مرکزی رشت  -از فعاالن ملی 

آتيه يوسفی به همراه مازيار شکوری که از اعضای نهضت آزادی ايران در . شده است

 .استان گيالن است، روز يک شنبه بازداشت شده اند
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فعال کمپين يک ميليون امضا در رشت هم چنان بال تکليف در زندان الکان آآتيه يوسفی، 

 .رشت به سر می برد

بعد از گذشت پنج روز از بازداشت اتيه يوسفی هنوز خانواده اش از قرار صادر شده برای 

 .وی بی خبرند، و اجازه ی ديدار با قاضی پرونده را نيافته اند

بازداشت شد که قصد کمک به پسر جوانی که به آتيه يوسفی در حالی در روز عاشورا 

 .شدت توسط نيروهای لباس شخصی مضروب شده بود، را داشت

خانواده ی اتيه که امروز موفق به ديدار وی در زندان الکان شده اند با خوب توصيف 

کردن روحيه ی آتيه ،اعالم کرده اند که بازجويی های طوالنی مدت از وی همچنان ادامه 

 دارد

 سه اصغری بازداشت شدنفي

نفيسه اصغری دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد رشته مهندسی ): جرس(جنبش راه سبز 

شيمی دانشگاه شريف روز سه شنبه بعد از تماس مسئولين وزارت اطالعات به دفتر پی 

 .گيری مراجعه نموده و تا کنون خبری از وی در دسترس نيست

زندان اوين هم مراجعه نموده اند اما هيچ خبری به گزارش خبرنگار جرس خانواده وی به 

 .از اين دانشجو در دست نيست

 بهاره هدايت بازداشت شد

بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و :ادوارنيوز

 .مسوول روابط عمومی اين اتحاديه دانشجويی بازداشت شد

ماموران :تاييد اين خبر گفتامين احمديان همسر خانم هدايت در گفتگو با ادوارنيوز با 

چهارشنبه شب با در دست داشتن حکم بازداشت همسرم،با ورود به  10امنيتی ساعت 

منزل ما،ضمن تفتيش و ضبط بسياری از وسايل شخصی از جمله کتاب و کامپيوتر،بهاره 

 .را بازداشت کرده و با خود بردند
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تحکيم وحدت که در زندان به با بازداشت بهاره هدايت شمار اعضای شورای مرکزی دفتر 

 .سر می برند به سه نفر رسيد

پيش از اين مهدی عرب شاهی دبير تشکيالت اين اتحاديه دانشجويی در روز عاشورا 

 .بازداشت شده بود

ميالد اسدی يکی ديگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دانشجوی دانشگاه 

 .دان اوين به سر می بردخواجه نصير نيز بيش از يک ماه است در زن

 مريم ضياء فعال حقوق زنان و کودکان بازداشت شد

ماموران امنيتی با لباس شخصی به قصد ) پنج شنبه(صبح امروز  -کانون زنان ايرانی

تفتيش منزل و بازداشت مريم ضياء به خانه ايشان آمدند از آن جا که وی در منزل نبود 

تماس بگيرند تا به منزل بيايد بعد از تفتيش منزل با  فرزندان او را وادار کردند که با وی

تا اين . آمدن مريم ضياء به خانه، وی را بازداشت کرده به مکان نامعلومی انتقال دادند

 .لحظه از وضعيت او اطالعی در دست نيست

 1385خرداد  22بار اول وی در تاريخ . اين بار دوم است که مريم ضياء دستگير می شود

روز در بند  6عتراضی زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز دستگير و به مدت در تجمع ا

دادگاه  13در شعبه  1386تيرماه  12دادگاه وی در تاريخ . زندان اوين بازداشت بود 209

ماه حبس و ده ضربه شالق تعليقی به مدت دو سال  6انقالب برگزار شد که به صدور حکم 

 .منجر شد

 ت شدپريسا کاکايی بازداش

دی ماه پريسا کاکايی عضو  11امشب، : کميته گزارشگران حقوق بشر

 .کميته گزارشگران حقوق بشر و مهرداد رحيمی از همکاران اين کميته بازداشت شدند

تن از اعضای کميته از آنان  4عصر امروز، طی تماس تلفنی وزارت اطالعات با 

تن، پريسا  4از اين . ات معرفی نمايندخواسته شد تا خود را به دفتر پيگيری وزارت اطالع
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خود را به دفتر پيگيری وزارت اطالعات  8:30کاکايی و مهرداد رحيمی در حدود ساعت 

  معرفی نموده و بازداشت شدند

  

  

 ابراز نگرانی از سرکوب معترضان در عاشورا 
  

اعمال  المللی حقوق بشر در ايران، نسبت به احتمال الملل و کمپين بين سازمان عفو بين

روزهای عاشورا و تاسوعا ابراز نگرانی   خشونت عليه معترضان ايرانی در عزاداری

اند در روزهای عاشورا و تاسوعا، بار ديگر  های معترض اعالم کرده برخی گروه .کردند

برای اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری و رويدادهای پس از آن به خيابان 

 .خواهند آمد

ها در آستانه  افزايش تنش«لمللی حقوق بشر در ايران با هشدار نسبت به ا کمپين بين

 .، از مقامات ايران خواست تا به خشونت عليه عزاداران پايان دهند»عاشورای حسينی

اهللا حسينعلی منتظری،  آيت» کنندگان پيروان و تجليل«اين کمپين با محکوم کردن حمله به 

اهللا  تجمع و ابراز غم و اندوه خود از مرگ آيتتجاوز به حق مردم ايران برای «به 

 .اعتراض کرد» منتظری

اهللا حسينعلی منتظری از مراجع بلندپايه تقليد شيعه، بيست و نهم آذر ماه جاری در سن  آيت

 .سالگی و بر اثر بيماری درگذشت ٨٧

زنگ «المللی حقوق بشر، وضعيت فعلی ايران را يک  ارون رودز، سخنگوی کمپين بين

در روزهای آتی و با نزديک شدن به عاشورا، «: توصيف کرد و گفت» ر واقعیخط

بار به شهروندانی وجود دارد که غم و اندوه و احساسات مذهبی خود  احتمال حمله خشونت

 «.را در شعائر مذهبی عاشورا ابراز خواهند کرد

. حمله کردند اهللا منتظری در اصفهان نيروهای پليس روز گذشته به هوادران عزادار آيت

 .رو شد ها روبه شخصی تشييع پيکر اين مرجع تقليد نيز با حمله لباس
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تجاوز به حق مردم ايران برای تجمع و ابراز غم و «المللی حقوق بشر به  کمپين بين

خانواده اين روحانی منتقد جمهوری . اعتراض کرد» اهللا منتظری اندوه خود از مرگ آيت

خانه . اند و هفتم وی را به دليل فشارهای امنيتی لغو کردهاسالمی مراسم بزرگداشت سوم 

 .است اهللا منتظری و منزل فرزند وی نيز طی روزهای اخير مورد حمله قرار گرفته آيت

طلب، اجازه  اهللا صانعی، از مراجع تقليد اصالح های منتشر شده، به آيت بنا به گزارش

و دفتر وی مورد حمله قرار   نشده اهللا منتظری داده شرکت در مراسم تشييع پيکر آيت

 .است گرفته

که مردم امکان ابراز  اين«: است در بخشی از بيانيه کمپين حقوق بشر در ايران، آمده

المللی يک امر ضروری  احساسات خود را داشته باشند نه تنها از منظر قوانين ايران و بين

 «.ودر است بلکه از واجبات اصول اوليه اخالق انسانی بشمار می

  درخواست ضمانت برای معترضان در روز عاشورا

ای از دولت ايران  الملل نيز روز گذشته، چهارشنبه با صدور بيانيه سازمان عفو بين

 .آميز در روز عاشورا را تضمين کند درخواست کرد که آزادی تجمعات مسالمت

ر رابطه با عدم است که د الملل از رهبر جمهوری اسالمی ايران، خواسته سازمان عفو بين

آميز روز  بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار ندادن معترضان در تظاهرات مسالمت

 .عاشورا تضمين بدهد

جانشين فرمانده نيروی انتظامی، نسبت به برخورد پليس با تجمعاتی که به گفته او 

هستند و دستگيری افرادی که در اين » تجمعات غيرقانونی روزهای تاسوعا و عاشورا«

 .است عبور کنند، هشدار داده» خط قرمز«جمعات از ت

الملل، از دولت ايران  مالکوم اسمارت، مدير خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين

آميز  ای برای پايان دادن به ممنوعيت تظاهرات مسالمت خواست که روز عاشورا را نقطه

 .های خودسرانه، قرار دهد و بازداشت

غلب تجمعات اعتراضی در ايران با خشونت سرکوب شده و مقامات در شش ماه گذشته ا

  .اند انتظامی و امنيتی بيش از چهار هزار نفر از معترضان را بازداشت کرده
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 تجمع معترضان در ميدان توپخانه تهران
) امام خمينی(های رسيده از تهران حاکی از تجمع معترضان در ميدان توپخانه  گزارش

 .تهران است

بنا به فيلمی که در شبکه اينترنتی يوتيوب منتشر شده تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهايی 

زار به سمت ميدان توپخانه در حال حرکت  اهللا منتظری از خيابان الله در بزرگداشت آيت

 .هستند

زار  دهنده عبور معترضان از کوچه باربد واقع در خيابان الله فيلمی در يوتيوب که نشان

 .هی به ميدان توپخانه تهران استمنت

زندانی سياسی «، »مرگ بر ديکتاتور«بنا به اين گزارش از معترضان شعارهايی همچون 

 .شد شنيده می» اهللا اکبر«و » آزاد بايد گردد

اند و  شود تعداد زيادی از نيروهای انتظامی و امنيتی در اين منطقه مستقر شده گفته می

 .دان در حال حرکت هستندگروهی موتورسوار در اين مي

هايی برای برگزاری تجمع در ميدان توپخانه از سوی برخی  طی روزهای گذشته فراخوان

 .معترضان منتشر شده بود

اهللا منتظری را مورد  امروز در زنجان نيز مأموران امنيتی و انتظامی عزاداران آيت

ن مرجع تقليد در ضرب و شتم قرار داده و مانع برگزاری مراسم بزرگداشت برای اي

 .اند مسجد جامع اين شهر شده

ای مردم زنجان را به شرکت در مراسم ختم آيت اهللا  اهللا بيات زنجانی در اطالعيه آيت

 .منتظری دعوت کرده بود
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ها روز گذشته در کاشان نيز از برگزاری مراسم ترحيم اين مرجع تقليد شيعه  لباس شخصی

  .جلوگيری کردند

آباد و قم در روزهای گذشته شاهد درگيری ميان نيروهای امنيتی  شهرهای اصفهان، نجف

اهللا  ها، با معترضانی که قصد برگزاری عزاداری به مناسبت درگذشت آيت و لباس شخصی

  .است اند بوده منتظری را داشته

 .ها حاکی از درگيری و برخورد بين نيروهای انتظامی و معترضان است برخی گزارش

 
 خرداد معترضان در ميدان توپخانه تهران  ٢٧تماع چهارشنبه عکس مربوط به اج

با معترضان هشدار » برخورد«فرماندهان انتظامی ايران در روزهای اخير نسبت به 

احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، معترضانی را که در تجمعات . اند داده

 ست ا عبور کنند تهديد به دستگيری کرده» خطوط قرمز«از 
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 بازداشت رشيد اسماعيلی در اصفهان
ادوار تحکيم (آموختگان ايران  گذاری سازمان دانش رشيد اسماعيلی، عضو شورای سياست

 .، شب گذشته، پنجشنبه در اصفهان بازداشت شد)وحدت

به گزارش تارنمای ادوارنيوز، اين فعال دانشجويی که به اداره اطالعات اصفهان احضار 

 .ه بود، در پی مراجعه به اين اداره دستگير و به زندان اصفهان منتقل شدشد

های  آموختگان ليبرال دانشگاه دانشجويان و دانش«رشيد اسماعيلی، يکی از اعضای 

است و پيش از اين از تحصيل در رشته حقوق بشر دانشگاه عالمه در مقطع » ايران

که آقای اسماعيلی به بيماری سرطان مبتال شود  گفته می .کارشناسی ارشد، محروم شده بود

  .است و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد

آموختگان ايران از تدريس در  گذاری سازمان دانش سميرا صدری، عضو شورای سياست

 آموزش و پرورش محروم شد

احمد زيدآبادی، عبداهللا مومنی، سلمان سيما، مهرداد بزرگ و کوهزاد اسماعيلی از جمله 

احمد زيد آبادی، دبيرکل و عبداهللا مومنی، . دربند ادوار تحکيم وحدت هستنداعضای 

 .اند های طوالنی محکوم شده سخنگوی اين سازمان از سوی دادگاه به حبس
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آموختگان ايران  گذاری سازمان دانش از سوی ديگر سميرا صدری، عضو شورای سياست

هفت سال گذشته به عنوان  وی که در. نيز از تدريس در آموزش و پرورش محروم شد

است از سوی حراست وزارت آموزش و پرورش و دفتر  آموزگار مشغول به کار بوده

 .است پيگيری وزارت اطالعات از کار بازداشته شده

های  های سياسی در گذشته و حال و همچنين فعاليت فعاليت«دليل محروميت وی از اشتغال 

 .است عنوان شده» سياسی همسرش

ی، دبير پيشين انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا و و عضو سابق شورای سميرا صدر

همسر وی، علی جمالی نيز رئيس کميته سياسی . مرکزی سازمان ادوار تحکيم است

 .سازمان ادوار تحکيم است

  بازداشت سه دانشجو در مشهد

ی از مشهد نيز خبر رسيده است که سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در تجمعی که برا

 .اند اهللا منتظری برگزار شده بود دستگير شده بزرگداشت آيت

، ماموران امنيتی پس از پايان يافتن تجمع )جرس(به گزارش تارنمای جنبش راه سبز 

اهللا  اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد که عليه لغو مجوز مراسم بزرگداشت آيت

های آرشام دامغانی، مهران  ه به نامبود، سه دانشجوی اين دانشگا منتظری برگزار شده

 .اند هدشی و امير ثابت مقدم را بازداشت کرده

ای را برای بزرگداشت  انجمن اسالمی دانشکده اقتصاد و امور اداری اين دانشگاه برنامه

 .اهللا منتظری در روز چهارشنبه تدارک ديده بود آيت

منتظری مظلوم «شعارهايی چون پس از اعالم خبر لغو اين مراسم، دانشجويان با سردادن 

عزا عزاست امروز مرجع سبز «، »راهت ادامه دارد حتی اگر ديکتاتور بر ما گلوله بارد

در محوطه دانشگاه » اونی که ميگن عادله، دروغ ميگن قاتله«و » ما پيش خداست امروز

 .تجمع کردند

های ايران های تهران و ساير شهر طی روزهای گذشته برخی از دانشجويان دانشگاه

 .اند اهللا منتظری برگزار کرده مراسم بزرگداشتی برای آيت
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 درگيری پليس با مخالفان دولت در تهران
  

های  های پراکنده ميان پليس و مخالفان دولت در برخی خيابان ها از بروز درگيری گزارش

م حسين تهران به مخالفان دولت، امروز شنبه از ميدان اما .اصلی شهر تهران حکايت دارد

آميز زدند که اين مراسم با دخالت  مناسبت روز تاسوعا دست به راهپيمايی اعتراض

 .های لباس شخصی به خشونت کشيده شد نيروهای ضدشورش و نيرو

های  آور شليک کرده و برخی گزارش کنندگان، گاز اشک پليس برای متفرق کردن تجمع

 .والی ميدان انقالب حکايت داردتائيد نشده نيز از شليک تير هوايی در ح

 
 های گذشته است عکس، مربوط به تظاهرات اعتراضی در ماه
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در خيابان آزادی از تقاطع نواب صفوی تا ميدان انقالب و از ميدان انقالب تا تقاطع چهار 

انقالب  ١۴٨جامی و ١٢٩راه وليعصر، ماموران يگان ويژه به همراه ماموران کالنتری 

 .ندبود  مستقر شده

هايی که  ها با باتوم، شيشه ماشين سايت جرس گزارش کرده که پليس و لباس شخصی وب

 .شکنند کردند، می کنندگان را همراهی می با بوق زدن، تجمع

های انقالب، فردوسی، امام حسين و  ها به ميدان اين سايت همچنين نوشته که دامنه ناآرامی

 .لی پل چوبی، شديد گزارش شده استها در حوا درگيری. هفت تير کشيده شده است

سايت جرس نوشته است که موتورسواران يگان ويژه، در تعقيب معترضانی که در 

های فرعی ميدان انقالب، در خبرگزاری ايسنا پناه گرفته بودند، به اين خبرگزاری  کوچه

 اند حمله کرده

های  در کوچهجرس نوشته است که موتورسواران يگان ويژه، در تعقيب معترضانی که 

فرعی ميدان انقالب، در خبرگزاری ايسنا پناه گرفته بودند، به اين خبرگزاری حمله کرده 

 .به شدت معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند» زنجير و باتوم«و با 

بر اساس اين گزارش، تمام مراکز امدادی شهر تهران نيز برای حمل و نقل و درمان 

مراکز سيار امدادرسانی و  .برند ه باش کامل به سر میمجروحان احتمالی در آماد

 .اند های تهران مستقر شده های بسياری نيز در خيابان آمبوالنس

پليس » بار خشونت«اند که معترضان پس از برخوردهای  شاهدان عينی به زمانه گفته

مين سر اند، شعارهايی با اين مضا ها مستقر شده ضدشورش که با تجهيزات کامل در خيابان

 «.ای يزيد شد، روی يزيد سفيد شد خامنه«و » اين ماه ماه خونه، سيدعلی سرنگونه«: دادند

العاده سه روزه، از سوی سپاه پاسداران در  سايت العربيه از اعالم وضعيت فوق وب

 آباد، اصفهان و مشهد خبر داده است شهرهای تهران، قم، نجف

های همراه آنها و  شخصی و به خصوص تلفنبازرسی شهروندان در مترو، بررسی وسائل 

همراهی مسافران . های رسيده از تهران است ها از ديگر گزارش نيز ضبط برخی موبايل

گذرند، با معترضان و سر دادن  تی که از خيابان آزادی و انقالب می آر های بی اتوبوس

جنبش سبز  های نزديک به های منتشره از سوی رسانه شعار عليه دولت نيز از گزارش

 .است
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اند که طی امروز و فردا به مناسبت تاسوعا و عاشورا با حضور  مخالفان دولت اعالم کرده

 .های خود ادامه خواهند داد ها به اعتراض در خيابان

 .برخورد خواهد کرد» غيرقانونی»پليس هشدار داده که در اين دو روز، با هرگونه تجمع 

العاده سه روزه، از سوی سپاه پاسداران در  يت فوقسايت العربيه نيز از اعالم وضع وب

 .آباد، اصفهان و مشهد خبر داده است شهرهای تهران، قم، نجف

  

  

  

 ها به حسينيه جماران حمله لباس شخصی
  

ها به حسينيه جماران، موجب ناتمام ماندن مراسم سخنرانی محمد  هجوم لباس شخصی

 .خاتمی شد

و » حيدر حيدر«های  نفر ذکر کرده که با شعار ۵٠بيش از نيوز، تعداد مهاجمان را  پارلمان

 .، مراسم سخنرانی آقای خاتمی را به تشنج کشيدند»ای نگهدار ابوالفضل علمدار خامنه«

 
 .اند کرده ها، مهاجمان به همراه خود زنجير، باتوم و گاز فلفل حمل می براساس گزارش

ها به حسينيه جماران را تائيد  خصیآنالين نيز خبر حمله لباس ش سايت جرس و خبر وب

 .اند کرده

های اين حسينيه را شکستند و  های رسيده از تهران حاکی است که مهاجمان، شيشه گزارش

حمله آنها در شرايطی صورت گرفت که نيروهای . به ضرب و شتم حاضران پرداختند

 .ها قبل، حسينيه جماران را به محاصره درآورده بودند امنيتی از ساعت
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» حيدر حيدر«های  نفر ذکر کرده که با شعار ۵٠نيوز، تعداد مهاجمان را بيش از  پارلمان

 ، مراسم سخنرانی خاتمی را به تشنج کشيدند»ای نگهدار ابوالفضل علمدار خامنه«و 

های  آور و تيراندازی هوايی در منطقه جماران از سوی نيرو جرس از شليک گاز اشک

 .پليس خبر داده است

. کند گزارش می» ناآرام«های منتهی به حسينيه جماران را  سايت، اوضاع خيابان اين وب

های نياوران در حال تظاهرات هستند و پليس به شدت با آنها درگير  معترضان در خيابان

 .شده است

پليس برای متفرق کردن مردمی که برای شرکت در سخنرانی خاتمی به حسينيه جماران 

ها دست به تظاهرات زده بودند، از گاز  ض به حمله لباس شخصیآمده بودند و در اعترا

 .دهند معترضان شعارهايی عليه حکومت سر می. آور استفاده کرده است اشک

. های حسينيه جماران را شکستند و به ضرب و شتم حاضران پرداختند مهاجمان، شيشه

بل، اين حسينيه را ها ق حمله آنها در شرايطی صورت گرفت که نيروهای امنيتی از ساعت

 به محاصره درآورده بودند

صبح امروز نيز گروهی از مخالفان دولت که قصد داشتند از ميدان امام حسين به سمت 

 .بار پليس مواجه شدند های خشونت ميدان انقالب راهپيمايی کنند، با برخورد

ستفاده کرده آور ا پليس امروز صبح نيز برای متفرق کردن مردم از تير هوايی و گاز اشک

 .بود

همزمان با روز عاشورا از ميدان امام  (يکشنبه(اند که فردا  مخالفان دولت اعالم کرده

  .حسين تا ميدان آزادی راهپيمايی خواهند کرد

 .کند برخورد می «غيرقانونی«پليس هشدار داده که با هرگونه تجمع 
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 شديد پليس با معترضان در روز عاشورا  درگيری
  

های شديدی در مناطق  رسد که همزمان با روز عاشورا، درگيری تهران خبر می از

های تائيد  مرکزی اين شهر ميان عزاداران و نيروهای امنيتی در جريان است و گزارش

  .کم چهار نفر حکايت دارد شدن دست نشده از کشته

دان امام حسين تا بودند که امروز از مي  معترضان به نتيجه انتخابات از پيش اعالم کرده

 .کنند ميدان آزادی در تهران راهپيمايی می

  
اين عکس را يک شاهد عينی از ايران در اختيار آسوشيتدپرس گذاشته است و مربوط به 

شدگان راهپيمايی اعتراضی امروز تهران از سوی ساير  انتقال جسد يکی از کشته

 معترضان است

مروز از حضور پررنگ نيروهای امنيتی در طلبان از صبح ا های نزديک به اصالح سايت

نقاط مختلف شهر تهران به خصوص مناطق مرکزی و حوالی بازار و نيز پرواز 
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ها نيز در  صدای آژير آمبوالنس. کوپترها بر فراز مناطق مرکزی پايتخت خبر دادند هلی

 .شود سطح شهر شنيده می

 
ی که در ميدان انقالب و امام پليس برای جلوگيری از پيوستن ساير معترضان به افراد

بودند، چهارراه وليعصر را مسدود و در ميدان انقالب نيز به سمت   حسين تجمع کرده

 .آور پرتاب کرده است عزاداران گاز اشک

سايت جرس، جمعيت انبوه مردم، سد پليس را شکسته و در  با اين حال به نوشته وب

دی بين معترضان و نيروهای امنيتی حدفاصل چهارراه وليعصر و پل کالج درگيری شدي

. تعدادی موتور و خودروهای يگان ويژه نيز به آتش کشيده شده است. در جريان است

های فرعی هم کشيده شده  ها به ميدان وليعصر و هفت تير و نيز خيابان دامنه درگيری

 .است

 
نقل از جرس به . های دود بزرگی در حوالی خيابان حافظ نيز گزارش شده است ستون

کم چهار نفر از معترضان، با شليک ماموران يگان  شاهدان عينی نوشته است که دست

شدگان، خبری منتشر نشده  ها و بازداشت هنوز از تعداد زخمی. اند ويژه از پای درآمده

 .است



  ادامه سرکوب در کودتا449

بر اساس اين گزارش، معترضان شعارهای بسيار تندی عليه رهبر جمهوری اسالمی 

مرگ «و » شده يزيد رو سفيد شده، معاويه حيا کن سلطنتو رها کنای يزيد  خامنه«همچون 

 .اند سر داده» بر اصل واليت فقيه

معترضان در » ميليونی«يک شاهد عينی نيز در گفتگو با زمانه با اشاره به حضور 

ها با  راهپيمايی اعتراضی امروز، از برخورد شديد نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی

 .چ شمران، خيابان انقالب و خيابان بهار خبر داده استمردم در حدفاصل پي

نشينی برخی ماموران پليس  های مختلفی که در اينترنت منتشر شده، حاکی از عقب عکس

 و فرار آنها است

به گفته اين شاهد عينی، نيروی انتظامی برخورد چندانی با مردم نداشته، اما نيروهای گارد 

 .اند کرده آور و فلفل می قدام به شليک گاز اشکويژه، با فاصله بسيار اندکی، ا

 گفتگوی زمانه با شاهد عينی در تهران

در حوالی  ها اين شاهد عينی به نقل از دوستان خود در ميدان آزادی نيز افزود که درگيری

شبيه » جنگ خيابانی و نبرد تن به تن«ميدان آزادی ميان نيروهای امنيتی و معترضان به 

 .بوده است

نشينی برخی ماموران پليس و  های مختلفی که در اينترنت منتشر شده، حاکی از عقب عکس

های ديگری نيز حاکی است که برخی از نيروهای پليس از  گزارش. فرار آنها است

 .کنند فرماندهان خود مبنی بر تيراندازی مستقيم به مردم، خودداری می دستورات

 



  ادامه سرکوب در کودتا450

های فارس و ايرنا اوضاع تهران در حال حاضر را آرام  اين در حالی است که خبرگزاری

ای فريب خورده با به آتش کشيدن اموال عمومی،  عده«اند که  گزارش کرده و نوشته

 «.مت روز عاشورا داشتندها و اموال شخصی، سعی در شکستن حر بانک

که نامش را فاش نکرده، نوشته است که کسی در جريان » منبع آگاه«فارس به نقل از يک 

 .اعتراضات امروز کشته نشده است

گزارشی «زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نوشته که  ايسنا نيز به نقل از سردار رجب

، دارای سالح جنگی نبوده و پليس، از کشته شدن کسی به پليس نرسيده و ماموران حاضر

 «.هيچ تيراندازی در تهران نداشته است

 
آباد هم اوضاع در اين  ها از شيراز، مشهد، اراک، اردبيل، بابل، اصفهان و نجف گزارش

های  اند که درگيری شاهدان عينی به زمانه گفته. کند توصيف می» ناآرام«شهرها را 

ای در اصفهان در حوالی خيابان  های پراکنده يریآباد و درگ در نجف» بسيار شديدی«

 .ها در جريان است آباد ميان معترضان و لباس شخصی حسين

تعداد زيادی از مقلدان اين مرجع تقليد  .اهللا منتظری است امروز هفتمين روز درگذشت آيت

 .آباد ساکن هستند در اصفهان و نجف
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رضانی که همزمان با روز تاسوعا در ای ميان معت های پراکنده روز گذشته نيز درگيری

 .مناطق مرکزی تهران تجمع کرده بودند، صورت گرفت

 
آور و حتی شليک هوايی استفاده کرده  ها از تهران حاکی بود که پليس از گاز اشک گزارش

 .است

مراسم سخنرانی محمد خاتمی در حسينيه جماران نيز شب گذشته با حمله لباس 

، کابل، زنجير و گاز فلفل، نيمه تمام ماند و به خشونت کشيده های مسلح به باتوم شخصی

 .شد

شب گذشته در اصفهان نيز نيروهای امنيتی و لباس شخصی، با مردمی که به طور سنتی 

آباد را داشتند به  برای شرکت در مراسم عزاداری، قصد حضور در مسجد اعظم حسين

 شدت درگير شدند

های اطراف  در اعتراض به اين اقدام، در خيابان شرکت کنندگان در اين سخنرانی نيز

 .جماران دست به تظاهرات اعتراضی زدند و شعارهايی عليه حکومت سر دادند

شب گذشته در اصفهان نيز نيروهای امنيتی و لباس شخصی، با مردمی که به طور سنتی 

به  آباد را داشتند برای شرکت در مراسم عزاداری، قصد حضور در مسجد اعظم حسين

طلبان، تعداد نامعلومی از آنها را  های نزديک به اصالح شدت درگير شده و به نوشته سايت

 .بازداشت کردند

ها از اصفهان همچنين حاکی از تعطيلی اين مسجد که در تاريخ پيش و پس از  گزارش

 الدين طاهری، امام اهللا جالل انقالب نقش مهمی داشته و نيز کنترل شديد بيت و دفتر آيت

آباد اصفهان  دفتر وبيت آقای طاهری در محله حسين. جمعه پيشين اصفهان حکايت دارد

 .قرار دارد
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 گزارش لحظه به لحظه از ظهر عاشورا 
  قبل از ظهر ١٠:۵٩| دی  ٠۶, يکشنبه

  -نيما امينی 

. شود به روز می 1388محتوای اين گزارش با توجه اتفاقات پيرامون روز عاشورا سال 
آوری اطالعات و اخبار و نظرهای مرتبط با اين واقعه در  ين گزارش جمعهدف از ا

توانيد در صورت مشاهده هرگونه  شما می. جا جهت سهولت امر خبررسانی است يک
اشتباه در متن اين گزارش و يا دادن اخبار و اطالعاتی که در اين گزارش لحظه به لحظه 

  .ما را ياری کنيد editorial@mardomak.net منتشر نشده است از طريق اين آدرس

  .شوند مطالب زير به وقت تهران منتشر می

های امروز را  شدگان درگيری اسامی پنج تن از کشته جنبش راه سبز - 12:17ساعت  *

  :منتشر کرده است

نيا، امير ارشدی و شهرام  نيا، محمدعلی راسخی موسوی، مهدی فرهادی سيد علی حبيبی

  فرجی

ويديويی از رودررويی معترضان با نيروهای امنيتی در ظهر عاشورا  - 12:10ساعت * 

  :توانيد اينجا ببينيد می

خبرها حاکی از آن است که محمد معين فرزند مصطفی معين وزير  - 11:58ساعت * 

جمهوری سيد محمد خاتمی و مهدی عربشاهی دبير تشکيالت دغتر  م دوران رياستعلو

  .اند تحکيم وحدت امروز بازداشت شده

هم قتل خواهرزاده ميرحسين موسوی را مشکوک خوانده و  رجانيوز - 11:45ساعت * 

  :ترور نسبت داده استهای  آن را به تيم

شود بيش از ده نفر از اعضای کددار سازمان منافقين در اغتشاشات امروز  گفته می

  .اند بازداشت شده
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اما در اين حادثه مشکوک آنچه بيش از همه قابل توجه بوده است انتخاب خواهرزاده 

وجه  موسوی در ميان جمعيت امروز حاضر در خيابان انقالب است؛ انتخابی که به هيچ

خواهرزاده ميرحسين موسوی در اغلب تجمعات پس ازانتخابات . رسد اتفاقی به نظر نمی

  .های ترور بوده است دار برای تيم حاضر بوده و از اين رو هدفی نشان

يکی از ويديوهايی که توسط شهروندان بر روی فضای مجازی قرار  - 11:36ساعت * 

توجه کنيد که اين ويديو تصاوير خشن و . ببينيد توانيد گرفته است را می توانيد در زير می

  :دلخراشی دارد

های پراکنده ميان معترضان و  وبسايت جنبش راه سبز از درگيری - 10:57ساعت *  

  .های آزادی و انقالب همزمان با شام غريبان خبر داده است نيروهای امنيتی در ميدان

مراسم شام غريبان به سمت  رسد در يک ساعت گذشته معترضان که برای به نظر می

رو  اند در خيابان وليعصر و در اطراف صدا و سيما با نيروهای امنيتی روبه ميرداماد رفته

  .اند شده

جنبش راه سبز از شنيده شدن صدای شليک چند گلوله در اطراف صدا و سيما خبر داده 

  .است که هنوز صحت آن تاييد نشده است

ای که بر خروجی خبرگزاری ايرنا قرار گرفت  عيهفرماندهی انتظامی تهران طی اطال

گران و تخريب اموال عمومی و شخصی مردم،  گری فتنه درتداوم فتنه«تاکيد کرده است که 

گيری از ابزار و تجهيزات ضد اغتشاش و با تاکيد بر  نيروی انتظامی با قاطعيت و بهره

  . کردان اقدام عدم حمل و به کارگيری سالح گرم به متفرق نمودن اغتشاشگر

: خبرگزاری فارس هم از قول سردار رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته است

متاسفانه چهار نفر در اغتشاشات امروز تهران آشته شدند؛ يكی از اين افراد در ميان 

دو نفر ديگر نيز بر اثر . از ميان جمعيت به پايين پرتاب شد ها جمعيت روی يكی از پل

  .دادندحادثه تصادف با يک خودروی شخصی جان خود را از دست 

 يک نفر نيز به طرز مشكوآی بر اثر شليک گلوله آشته شده و: گويد رادان در ادامه می

ها از سالح استفاده  اين در حالی است آه هيچ يک از نيروهای انتظامی حاضر در خيابان

  .نكردند
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کند که اطالعيه  شدگان حوادث امروز را چهار نفر عنوان می سردار رادان در حالی کشته

کند و در تصاوير منتشر شده از  فرماندهی انتظامی تهران از پنج تن صحبت می

اند بيشتر به نظر  داد کسانی که به ضرب گلوله مجروح شدههای امروز تع درگيری

  .رسد می

احمدرضا رادان، جانيشين فرمانده نيروی انتظامی کشته شدن چهار  - ٩:۴٠ساعت *  

. اند نفر توسط پليس بازداشت شده ٣٠٠های امروز را تاييد کرد و گفت که  نفر در ناآرامی

ند که پليس در درگيری با معترضان از ک رادان در گزارش واحد مرکزی خبر ادعا می

کند که يک نفر از پل به  جانشين فرمانده پليس همچنين ادعا می. سالح استفاده نکرده است

پايين سقوط کرده، دو نفر در تصادف با يک خودرو کشته شده و يک نفر هم با گلوله کشته 

  .است» مشکوک«شده که به نظر او اين حادثه 

های  سازمان صداوسيما شمار کشته شدگان ناآرامی واحد مرکزی خبر - ٩:٣٠ساعت * 

اين رسانه خبری دولتی در گزارش خود، . امروز در تهران را چهار نفر اعالم کرد

  .خواند» ای آشوبگر عده«تظاهرکنندگان و معترضان امروز را 

اهللا بهشتی در پيامی که در سايت کلمه منتشر شد، کشته  خانواده آيت - ٧:۵۶ساعت * 

شدن سيدعلی حبيبی موسوی، خواهر زاده ميرحسين موسوی به دست نيروهای امنيتی را 

  .تسليت گفتند

مختلف ها از نقاط  تهران تا اين لحظه همچنان ناآرام است و گزارش - ٧:۴٨ساعت * 

ها شعارهايی ضدحکومت و رهبری  دهد که مردم به طور پراکنده در خيابان شهر نشان می

  .دهند سر می

ظهر امروز، سيدعلی موسوی خواهرزاده مهندس ميرحسين موسوی  -  ۵:۴۵ساعت * 

، پيکر وی در يکی از »نيوز پارلمان«به گزارش . در تهران به ضرب گلوله کشته شد

شود و گفته می شود هم اکنون ميرحسين موسوی در  نگهداری می های تهران بيمارستان

  .بيمارستان حضور دارد

  شد کشته موسوی مهندس خواهرزاده:  نيوز پارلمان

نويسنده وبالگ آن کس که نداند در پستی با عنوان عاشورای ما نوشته  - ۵:۴٢ساعت * 

  :است
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ميدان جنگ، انگار که آمديم سمت وليعصر که ديديم ميدان وليعصر نگو انگار که 

کف خيابان پر از . معلوم بود که درگيری های وسيعی آنجا رخ داده! صحرای کربال

مثل موقعی که سيل آمده باشد و . ادوات جنگی مانند سنگ و کلوخ و آشغال های ديگر بود

. کلی آت و آشغال با خودش آورده باشد ريخته باشد وسط خيابان و بعد فروکش کرده باشد

يک دسته ی چند نفره از ارازل و اوباش موتور سوار که . رفتی هم انجام نمی شد آمد و

  . چماق هايشان را باالی سر می چرخاندند ، عربده کشان رفتند توی کريمخان

در يادداشتی که با نام محسن مخملباف در گويا نيوز درباره حوادث  - ۵:٣٨ساعت * 

يرانی به انتقاد شديد از آقای خامنه ای روز عاشورا منتشر شده است اين کارگردان ا

پرداخته و رهبر جمهوری اسالمی را با لحنی تند و خشن مورد خطاب قرار داده و نوشته 

  :است که

نه، ما ترا باال می کشيم از چاه . خامنه ای ما ترا به زير می کشيم از تخت حکومت ات

ای که در دست يک سرباز  صدامی ات و نور به صورتت می اندازيم اما نه با چراغ قوه

اين نور از مشعل يک دانشجوست که ترا از عمق چاه ترس ات بيرون . آمريکايی است

او ترا در عاشورای بعدی در بين دسته عزاداران . آن دانشجو اما ترا نمی کشد. کشيده

  . حسينی رها می کند تا مردم با چشمان حيرت زده خود ببينند تنهايی يزيد را

رضا ولی زاده در وبالگ خود با نام ايستگاه نوشته است برخی منابع و  -  ۵:٣١ساعت * 

شاهدان عينی از ورود اتومبيلهای حامل اجساد قربانيان درگيريهای امروز به ساختمانی 

اتومبيل جيپ دو کابين در حالی که اجساد عقب آن . اداری در خيبان طالقانی خبر ميدهند

سعی شده بود تا با کاپشن روی آنها را بپوشانند و  قرارداشتند و به طرز ناشيانه ای

  .نيروهاي بسيج روی اجساد ايستاده بودند، وارد اين ساختمان شد

آقای ولی زاده نوشته است که پس از آن اتومبيل پژو که عقب آن نيز اجسادی قرار داشتند 

  .رج شدندبه اين ساختمان رفتند و مدتی بعد با تخليه اجساد در ساختمان ، از آن خا

به گزارش خبرنگار مردمک از تهران برخی از شعارهايی که امروز  - ۵:٢۴ساعت * 

  :مردم معترض در خيابان های تهران سر داده اند از اين قبيل است 

  يزيد سرنگونه    اين ماه ماه خونه

  ننگ ما ننگ ما ، رهبر الدنگ ما 
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  مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر ديکتاتور 

  واليتش باطله  خامنه ای قاتله ،

  محمود خائن ، آواره گردی ، خاک وطن را ، ويرانه کردی

  عزا عزاست امروز ، روز عزاست امروز ، ملت سبز ايران ، صاحب عزاست امروز

مسيح علينژاد با اشاره به حوادث روز عاشورا در تهران در وبالگش  - ۵:١٢ساعت * 

ام و قوام يک دولت از خون تک تک به همين راحتی برای دو! ای خامنه ای : نوشته است

ملت مايه گذاشته ای؟ برای حفط يک رييس جمهور کوتوله کودکان را بی پدر و مادران را 

بی فرزند کرده ای؟ چند کشته کفاف رخ زردت را می کند تا با خون ما صورت بی رنگ 

حسين اگر ! جمهوری اسالمی را سرخ نگه داری؟ اگر مسلمانی اين است آقای خامنه ای 

  شما اين را می خواست به خدا من يزيدی ام؟ 

را خاموش کرده » فتنه«ايرنا گزارش داده است که عزاداران حسينی،  - ۵:٠٣ساعت * 

پيشتر گزارش شده بود بسيجيان حاضر در مراسم عزاداری در دانشگاه تهران به . اند

ب شده و با معترضان توصيه پناهيان و سعيد حداديان روحانی و مداح وارد خيابان انقال

ايرنا نوشته است اين گروه شعار منافق حيا کن عاشورا را رها کن و اين . درگير شده اند

ايرنا مدعی شده است معترضين چند . همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده سر داده اند

  ) اصل خبر در ايرنا. ( خودرو شخصی و يک خودرو پليس را آتش زده اند

سايت جهان نيوز از درگيری های روز عاشورا در شهر نجف آباد  - ۴:۵٨ساعت * 

اين وب سايت خبری ادعا کرده است هسته اصلی تجمع معترضين از . گزارش داده است

به نوشته . دنفر آنها را همراهی می کردن ٢٠٠نفر تشکيل شده بود که حدود  ۶٠تا  ۵٠

جهان نيوز اين افراد در ميدان باغ ملی شعارهای يا حسين مير حسين و عزا عزاست 

اين در حالی است که شاهدان عينی از درگيری گردان عاشورای بسيج . امروز سر داده اند

  ) لينک اين خبر. ( نجف آباد با مردم معترض و عزادار در شهر نجف آباد خبر داده اند

با آرام تر شدن خيابان ها از تهران خبر می رسد که در ارتباط موبايل  -  ۴:٣۶ساعت * 

ها همچنان اختالل وجود دارد و سرعت اينترنت بسيار کاهش يافته و دسترسی به 

  .های ايميل در برخی موارد غيرممکن شده است سرويس
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ظهر » بقايای فرقه موسوی « خبرگزاری دولتی ايرنا نوشته است  - ۴:١٢ت ساع* 

اين خبرگزاری ادعا کرده است که اين افراد به . اند عاشورا پايتخت را به آشوب کشيده

 ۴:٠٩ساعت * . اند اند و شهروندان تهرانی را دچار زحمت کرده اموال عمومی آسيب زده

مرگ بر اصل واليت «شعارهای معترضان در تهران ها، امروز يکی از  بر اساس شنيده -

  . بوده است» فقيه

ايسنا گزارش داده است که سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران  -  ۴:٠۵ساعت * 

   .بزرگ کشته شدن افراد را در تجمع اعتراضی روز عاشورا در تهران تگذيب کرده است

فرمانده انتظامی تهران بزرگ . ه استبه گفته وی ناکنون چنين خبری به پليس گزارش نشد

وی گفته . ادعا کرده است که ماموران حاضر در درگيری ها سالح جنگی به همراه ندارند

  . است هيچ برآوردی از تعداد تجمع کنندگان امروز در دست ندارد

وبالگ کسوف عکس هايی از درگيری های امروز در نقاط مختلف  - ٣:۴٩ساعت * 

اين دو عکس را ببينيد و برای عکس های بيشتر به کسوف . رده استشهر تهران منتشر ک

  . سر بزنيد
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نويسنده وبالگ تلخ مثل عسل از حضور امروز خود در خيابان های  - ٣:٢٧ساعت * 

  :او می نويسد. تهران نوشته است

 کلی نيرو از سمت هفت تير ناگهان وارد. با همين جنگ و گريز آمديم باال ميدان وليعصر

ميدان شدند و ما صحنه را خالی کرديم و ازکنار پارک بهجت آباد وارد خيابان وليعصر 

ميدان . از دور دود اشک آور می آمد و نشان از درگيری پايين ميدان وليعصر داشت. شديم

تقاطع حجاب مردم امدند توی خيابان و . را دور زديم و رفتيم وارد بلوار کشاورز شديم

. جلوی پارک الله در تقاطع اميراباد درگيری دوباره شدت گرفت. دشعار ها باز شروع ش

از ميان پارک الله گريختيم به . مجددن لطف کردند در اشک آور غسل تعميدمان دادند

از امير اباد هم صدای شليک می امد اما نمی توانم مطمئن باشم صدای ...سمت فاطمی

  . گلوله بود يا اشک آور

تمام شهر پر از نيروی سرکوب و لباس شخصی : کرده است که اين وبالگ همچنين اضافه

موبايل ها قطع است . مسلحند و انگار جوری تعمد دارند سالحشان را به رخ بکشند. است

   .و از دوستانم خبری ندارم

  گزارش تايمز لندن از درگيری های امروز - ٣:١۴ساعت * 
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  .وقايع امروز تهران های اختصاصی مردمک از عکس - ٢:۵۶ساعت * 

  

  



  ادامه سرکوب در کودتا461
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خان زند در مرکز تهران گرفته شده  ها در محدوده خيابان حافظ و خيابان کريم اين عکس

  .است

بنا به گزارش وب سايت آينده نيوز عليرضا پناهيان و سعيد حداديان  -  ٢:۴٩ساعت * 

مراسم را که روحانی و مداح مراسم عزاداری عاشورا در دانشگاه تهران حاضران اين 

    .اغلب بسيجی بودند به حضور در خيابان و برخورد با معترضين دعوت کرده اند

آنها در . معترضان برای مقابله با گارد ويژه، موتورها را آتش زدند - ٢:٣۶ساعت * 

 .می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت: واکنش به کشته شدن چند نفر شعار می دهند

ان چند تن از افراد نيروی های ويژه و يا لباس شخصی را به براساس اين ويدئو معترض

  .شدت مورد ضرب و شتم خود قرار می دهند

از شهر شيراز خبر می رسد که خيابان زند روز پر تنشی را تجربه  -  ٢:٣١ساعت * 

ها هزار نفری مردم عزادار و معترض در فاصله سينما سعدی تا  تجمع ده. کرده است

. يی عليه آيت هللا خامنه ای تا بعد از ظهر عاشورا ادامه داشته استپارمونت با شعارها

و پلبس به . مسجد قبا محل سخنرانی آيت اهللا دستغيب در محاصره نيروهای امنيتی است

  .ضرب و شتم معترضان پرداخته است

  يکشنبه خونين تهران  - ٢:٢۵ساعت * 

ت که از درگيری های خبرگزاری فارس اولين خبرگزاری داخلی اس - ٢:١٨ساعت * 

    :فارس نوشته است . امروز خبر می دهد

جمعی از افراد فريب خورده و اراذل و اوباش حامی موسوی و خاتمی حرمت عاشورا را 

  .شکسته اند
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اين خبرگزاری از قول يک مقام انتظامی کشته شدن افراد را در درگيری های امروز 

  ) متن کامل اين خبر. ( صيف می کندتو» آرام«فارس اوضاع تهران را . تکذيب کرد

جمعيت معترض در چهارراه کالج يکی از مجروحان و يا يکی از کشته  -  ٢:١۴ساعت * 

  .می کشم، می کشم، آنکه که برادرم کشت: شدگان را با خود می برند و شعار می دهند

نيويورک . گزارش نيويورک تايمز از درگيری پليس با مردم در تهران -  ٢:١١ ساعت* 

  . تايمز نوشته است اين خبر را با اطالعات جديد بروز می کند

عکس ديگری از يکی از کشته شدگان درگيری روز عاشورا ميان  - ٢:٠٨ساعت * 

  .شده استمحل دقيق اين حادثه گزارش ن. نيروهای امنيتی و مردم در شهر تهران

  
وب سايت جرس از کشته شدن يک نفر ديگر در درگيری های امروز  - ٢:٠۴ساعت * 

گزارش های تاييد نشده ای از گشودن رگبار . تهران به دست نيروهای امنيتی خبر می دهد

  .از سوی پليس به سمت معترضان در ميدان آزادی تهران دريافت کرده ايم

از شهرهای مختلف ايران از اوج گرفتن  گزارش شاهدان عينی - ١:۵٧ساعت * 

بنابراين گزارشها در . درگيريها بين مردم و نيروهای امنيتی در روز عاشورا حکايت دارد

اين ماه : شهر قم و در مقابل بيت آيت اهللا منتظری و آيت اهللا صانعی مردم شعار داده اند

اه ماه خون است سيد در نجف آباد مردم شعار اين م. ماه خون است يزيد سرنکون است

  .علی سرنگون است سر داده اند

در شهر شيراز در خيابان های منتهی به حرم شاهچراغ که محل تردد دسته های عزاداری 

پليس در شيراز . است از درگيری ميان پليس و مردم عزادار و معترض خبر می رسد

  . اقدام به شليک تير هوايی و استفاده از گاز اشک آور نموده است
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اين عکسی است که شهروندی از درگيرهای روز عاشورا در خيابان  -  ١:۴۵ساعت * 

  .های تهران در اختيار خبرگزاری آسوشيتدپرس قرار داده است

  
خبرگزاری الجزيره از درگيری در ميدان هفت تير، خيابان انقالب و  -  ١:٣٧ساعت * 

که بر اساس خبر سايت جرس بنا بر اين گزارش . حوالی بازار بزرگ تهران خبر می دهد

تنظيم شده سه نفر در درگيريهای امروز تهران کشته شده اند و پليس برای متفرق کردن 

   .مردم از گاز اشک آور و شليک تيرهای هوايی استفاده کرده است

شبکه خبری بی بی سی به نقل از سايت های اصالح طلب، امروز  - ١:٣۴ساعت * 

  .يروهای پليس ايران کشته شده اندگزارش داد که سه نفر توسط ن

خبرهای رسيده از درگيری مردم با بسيج و نيروهای موسوم به لباس  - ١:٢٩ساعت * 

  . شخصی در شهرهای اصفهان و نجف آباد حکايت دارد

يک منبع از تهران می گويد مردم سه کشته و چند زخمی را از  - ١:٢۵ساعت * 

  .مارستان ساسان در بلوار کشاورز منتقل کرده اندچهارراه وليعصر و چهارراه کالج به بي

خبرگزاری رويترز به نقل از جرس از کشته شدن سه نفر در مرکز  -  ١:١٧ساعت * 

بنا به اين گزارش مردم اجساد کشته شدگان را با فرياد مرگ بر . تهران خبر داده است

  ( .ديکتاتور مشايعت کرده اند

درگيری های امروز تهران در خبرگزاری های  تا اين لحظه خبری از - ١:٠۵ساعت * 

خبرگزاری ايرنا اما از برگزاری نماز ظهر . فارس، ايرنا، ايسنا و ايلنا منتشر نشده است

  .عاشورا در حرم حضرت عبدالعظيم با حضور محمود احمدی نژاد خبر داده است
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کردن  به گزارش خبرنگار مردمک معترضان پل حافظ را با روشن - ١٢:۴٩  ساعت* 

آتش در اختيار خود گرفتند و هم چنين در ميدان وليعصر و بلوار کشاورز جمعيت بسياری 

  .در حال شعار دادن هستند

خبرنگار جرس در تهران از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو نفر  -  ١٢:۴۶  ساعت* 

  . تتا اين لحظه منبع ديگری اين خبر را تاييد نکرده اس. در پل کالج خبر داده است

اين ويدئو صحنه هايی از تجمع معترضان را در يکی از خيابان های  - ١٢:۴٣ساعت * 

 .ما اهل کوفه نيستيم، پول بگيريم بياستيم: معترضان شعار می دهند. تهران نشان می دهد

  .محل اين تجمع سه راه طالقانی تقاطع خيابان شريعتی گزارش شده است

ذشته که صدا و سيما از شبکه های تلويزيون بر خالف سال های گ - ١٢:٣٨ساعت *  

برنامه های زنده و مستقيم از ميدان امام حسين تهران داشت، اما تا کنون از هيچ شبکه ای 

  .تصويری از اين ميدان پخش نشده است

يک شاهد عينی گفت که در بلوار کشاورز جمعيت زيادی در حال  - ١٢:٣١ساعت * 

يکی از شعارهای شنيده شده . ی در حال شعار استاين جمعيت عليه رهبر. حرکت است

  .خامنه ای يزيد شد، يزيد رو سفيد شد: امروز

وب سايت بی بی سی به نقل از شاهدان عينی در تهران از درگيری  -  ١٢:٢۵ساعت * 

بنا بر اين گزارش پليس . معترضان با پليس در خيابان های مرکزی تهران خبر داده است

  .يت از گاز اشک آور استفاده کرده استبرای متفرق کردن جمع

  )تهران در معترضان و پليس ميان تازه های درگيری( 

وی متعلق به جمهوری اسالمی ايران چند دقيقه  شبکه خبری پرس تی -  ١٢:١٨ساعت * 

پيش با نشان دادن تصاوير زنده از تجمع عزاداران در شهرهای زنجان و اردبيل گزارش 

و تعدادی از معترضان دولت نيز در ميان عزاداران امام حسين  داد که تهران آرام است

  .حضور دارند

مرکزی شهر تهران در   راديو فردا گزارش داده است که در چند نقطه - ١٢:١۴ساعت * 

مسير خيابان انقالب، پل چوبی، تقاطع رستگاران، و ميدان فردوسی تجمعاتی از جانب 

عينی به راديو فردا گفته است که ترافيک  يک شاهد. مخالفان دولت شکل گرفته است
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خورد و عابران پياده در حال  های منتهی به خيابان انقالب به چشم می زيادی در خيابان

حضور نيروهای امنيتی در مسير خيابان . های اصلی خيابان انقالب هستند حرکت به تقاطع

    .ين گزارش شده استدانشگاه تهران، بسيار سنگ  انقالب، در ميدان فردوسی و محدوده

  ) ی مرکزی شهر تهران تجمع مخالفان دولت در چند نقطه(  

که ماموران امنيتی و نيروهای پليس برای  راديو زمانه نوشته است  -  ١٢:٠٧ساعت * 

ای در مناطق  های پراکنده آور استفاده کرده و درگيری از گاز اشکمتفرق کردن عزاداران 

  ) درگيری پليس با مخالفان در روز عاشورا(  .مرکزی شهر تهران در جريان است

قانی در حال جميعت زيادی خيابان سميه و همچنين چهارراه طال - ١٢:٠۵ساعت * 

. شنيده ميشود» ياحسين، ميرحسين « و » مرگ بر ديکتاتور « شعارهای . حرکت هستند

هاش شيشه هستند و چند دستگاه آمبوالنس  ماموران شهرداری مشغول جمع کردن خورده

  .در اين مناطق ديده ميشوند

خبرنگار مردمک خبر از آتش سوزی بزرگی در چهار راه حافظ  - ١١:۵٩ساعت * 

کوپتر روی سطح شهر و در مناطق مرکزی ديده  همچنين پرواز هلی. است رسال کردها

  . شده است

مردم معترض در مناطق مرکزی شهر تهران سد نيروهای امنيتی در   - ١١:۵۶ساعت * 

از سوی  . چهارراه وليعصر را شکستند و يک موتور نيروهای يگان ويژه را به آتش زدند

  .اه اميرکبير و چهارراه کالج شدت گرفته استديگر درگيری مقابل دانشگ

اخبار رسيده از شاهدان عينی به مردمک از حکايت از شليک چند  -  ١١:۵٢ساعت * 

  . های ممتد خودروها روی پل حافظ دارد تير هوايی در پيچ شميران و همچنين شروع بوق

های پليس شاهدان عينی می گويند که چهارراه وليعصر توسط نيرو  - ١١:۴۵ساعت * 

همچنين ورودی های متروی ميدان امام حسين مسدود است و مسافران   .مسدود شده است

  .برای خروج از آن با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مردمک از خيابان ويال مردم با آتش زدن  - ١١:۴٠ساعت * 

نفر در  همچنين بيش از هزار. های آشغال با نيروهای سرکوبگر مقابله ميکنند سطل

  .اند چهارراه گرگان تجمع کرده
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يک شاهد عينی به مردمک از شليک گاز اشک آور در ميدان انقالب  - ١١:٣٠ساعت * 

شاهدان عينی می گويند که چهارراه وليعصر توسط نيروهای پليس مسدود . خبر داده است

   .شده است

روهای گارد ويژه به گزارش خبرنگار مردمک از ميدان امام حسين ني - ١١:٢٠ساعت * 

های ويال و ايرانشهر مردم  به شدت تجمع کنندگان را سرکوب ميکنند و همچنين در خيابان

  .با شعار های يا حسين ، مير حسين در حال حرکت به سمت خيابان انقالب هستند

خان  ها حکايت از حرکت تعداد زيادی از مردم از خيابان کريم گزارش - ١١:١۵ساعت * 

همچنين در درگيری . های ويال و ايرانشهر به سمت خيابان انقالب دارد ابانو از طريق خي

  .مقابل دانشگاه اميرکبير تعدادی از مردم مجروح و جمعيت تا حدودی متفرق شده است

به گزارش خبرنگاران مردمک از سطح شهر تهران در تقاطع  - ١١:١٠ساعت * 

فر رسيده است و همچنين جمعيت های حافظ و سميه جمعيت به بيش از هزار ن خيابان

بدون هرگونه شعار و در سکوت کامل تجمع   زيادی از مردم در ميدان امام حسين

  .اند کرده

بنابر گزارش رسيده تعداد زيادی از نيروهای ويژه از خيابان انقالب   - ١٠:۵٠ساعت * 

   . به سمت ميدان امام حسين در حرکت هستند

رده حکايت از حمله نيروهای پليس به گروهی از های وا گزارش - ١٠:٣۶ساعت *  

در روی پل چوبی در خيابان  . تظاهرکنندگان در نزديکی ميدان فردوسی تهران دارد

  .انقالب ترافيک بسيار سنگين گزارش شده است

به گزارش خبرنگار مردمک حضور نيروهای امنيتی در خيابان  - ١٠:٢۵ساعت *  

براساس اين گزارش امروز موتورسواران نيروهای . انقالب چندبرابر روز گذشته است

دار برای حمل اين نيروها چند برابر روز گذشته در خيابان  های نرده ويژه پليس و وانت

  .اند انقالب حاضر شده

های ارسالی در سطح شهر تهران از چند روز  با وجود آنکه پيامک - ١٠:١٨ساعت *  

امروز اعالم کرده بود، تعدادی از مردم شهر صبح را برای راهپيمايی  ١٠گذشته ساعت 

به بعد اين  ١١وگو با خبرنگاران مردمک گفتند که قصد دارند از ساعت  تهران در گفت

  .راهپيمايی بپيوندند
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به گزارش خبرنگار مردمک، نيروهای امنيتی در خيابان انقالب حد  - ١٠:١۵ساعت * 

در طول مسير خودروهای . اد دارندفاصل ميدان فردوسی تا ميدان انقالب حضور پرتعد

  .خوردند های نيروهای انتظامی به چشم می نيروهای ضدشورش و ون

های چند نفره عابران  روها گروه تا اين لحظه، خيابان انقالب تقريبا خلوت است و در پياده

  .خورند پياده در حال عبور به چشم می

فاقات روز عاشورا را آغاز در اينجا گزارش لحظه به لحظه از ات - ١٠:٠٧ساعت * 

های اينترنتی منتشر شده بود، امروز قرار  براساس فراخوان که پيشتر در سايت. کنيم می

صبح به وقت تهران در  ١٠جمهوری از ساعت  است معترضان به نتيجه انتخابات رياست

  .محدوده ميدان امام حسين تا ميدان آزادی راهپيمايی کنند
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دی  ۶خرداد تا  ٢٢: کارنامه خشونت جمهوری اسالمی

١٣٨٨  
  

  
  حمله نيروهای لباس شخصی به يک معترض در برابر دانشگاه تهران

  )جامعه شناس(مجيد محمدی 

ا به پس از کشتار عاشورا که آخرين آمار کشته شدگان آن، بر اساسا بولتن محرمانه ايرن

ديگر «نفر بوده است، فرمانده نيروی انتظامی اعالم کرد که  ٣٧نقل از وب سايت جرس 

دوره مدارا تمام شده است و هر کس در تظاهرات غير قانونی شرکت کند، با وی برخورد 

  )١٣٨٨دی  ٩الف، . (»شديدتری در مقايسه با گذشته خواهد شد
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در دوره پس از انتخابات، تصور  نگاهی به کارنامه خشونت حکومت جمهوری اسالمی

اگر خشونت های صورت گرفته، . روشن می کند» مدارا«مقامات جمهوری اسالمی را از 

مدارا تلقی شود، بايد منتظر اعدام های دسته جمعی خيابانی، بار ديگر کشتار وسيع 

زندانيان، به تير بستن هزاران معترض در خيابان، ترورهای گسترده فعاالن سياسی و 

بمب گذاری های دولتی در مراکز پر جمعيت برای متهم کردن مخالفان با هدف حفظ نظام 

  .و واليت فقيه بود

  حجم کم سابقه خشونت ها

خشونت کم سابقه حکومت در برخورد با مخالفان خود در خيابان ها و بازداشتگاه های 

و حوادث  ١٣۵٧ب قانونی و غير قانونی در ماه های اخير، تنها در دوره منتهی به انقال

حکومت در روزهايی که احساس کند، کنترل اوضاع . اوايل دهه شصت، قابل مشاهده بود

  . دارد از کف می رود، دستور تير مستقيم می دهد

بازداشتی ها نيز بدون استثنا مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفته اند، از جوان بی نام 

نگاه کنيد به (ادفی تا سخن گوی دولت خاتمی و نشان بازداشت شده در خيابان به شکل تص

عکس های اتومبيل رمضان زاده که بدون هيچ تالشی برای پاک کردن آن، با آثار خون 

  ).١٣٨٨مرداد  ٧سايت امير کبير، : در خودرو به خانواده او تحويل داده شده است

  : فهرست کوتاهی از اين قساوت ها بدين قرارند

 ١۵امر مشخصًا در مورد رامين آقازاده قهرمانی ذکر شده؛ وی  اين: آويزان شدن از پا* 

روز بعد از اين که با پای خود برای اثبات بی گناهی اش رفته بود، با بدنی که آثار شکنجه 

بر آن نمايان بود، از زندان آزاد می شود و پس از دو روز بر اثر جراحات وارده، جان 

افرادی ديگری نيز پس از آزادی جان سپرده ا ؛ ١٣٨٨سايت نوروز، شش مرداد : می بازد

؛ محمود رئيسی ١٣٨٨مرداد  ٢۵عليرضا داوودی؛ در اصفهان، سايت راديو زمانه، : ند

  ١٣٨٨شهريور ١١نجفی؛ بر اثر ضرب و شتم جان می بازد، سحام نيوز، 

محروم کردن افراد از آب تا حدی که زندانيان از کاسه توالت و گودی کف زمين آب * 

يده اند، محروم کردن افراد از دستشويی تا حدی که افراد در کانتينرهای کوچک و نوش

؛ )١٣٨٨شهريور  ٨نوروز، (سوله ها قضای حاجت کرده اند، تجاوز جنسی به جوانان 

نگاه کنيد به نامه کروبی در اين : مورد ترانه موسوی که از هاله ابهام بيرون آمده است
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ی زندانيان، تجاوز مکرر، ماليدن مدفوع به صورت مورد؛ گزارش ادرار کردن بر رو

آنان، لخت کردن آن ها در برابر هم و درخواست تجاوز به يک ديگر از سوی بازجويان 

   ٢٠٠٩اوت  ٢٢ساله، تايمز آنالين؛  ١۵از زبان رضای 

ريختن بنزين روي بدن زندانيان و ساعت ها نگاه داشتن آن ها در هوای گرم تابستاني * 

  )١٣٨٨مرداد  ٧بيانيه حزب مشارکت، (آفتاب در زير 

خرد کردن دندان های افراد، زدن افراد تا حد مرگ با باتون برقی، زنجير و کابل به * 

و بعد مرگ ها به بيماری مننژيت ( طور مکرر که به مرگ افراد نيز منجر شده است 

  )نسبت داده شده است

  )١٣٨٨ير ت ٨سايت روز، (رها کردن زخمی ها به حال خود * 

يکی : تجاوز با باتون و شيشه نوشابه و نيز تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان* 

 ۴از اعضای کميته ويژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، پارلمان نيوز، 

؛ مصاحبه های ١٣٨٨شهريور  ۴؛ گزارش يک فعال رسانه ای، نوروز، ١٣٨٨شهريور 

، شکستن صورت و )١٣٨٨با راديو فردا، اول مهر  ابراهيم شريفی و مريم صبری

  )١٣٨٨شهريور  ۴امير کبير، (انگشتان دست 

پنج نفر به اين طريق کشته شده اند (پرتاب افراد از پشت بام و کشتن افراد به اين طريق * 

يک دختر (يا هل دادن افراد از طبقات به سمت پايين ) که فيلم آن در يوتيوب موجود است

  )ه همداندر دانشگا

کتک زدن وحشيانه افراد برای گرفتن اقرار و اعالم معذرت خواهی از رهبری برای * 

مورد احمد زيدآبادی به نقل از همسرش؛ (نگذاشتن صفت معظم در برابر مقام رهبری 

  )١٣٨٨خبرنامه گويا، اول مهر 

بری از گزارش مريم ص(بردن افراد زندانی برای اعدام و ترساندن افراد تا حد مرگ * 

  )١٣٨٨دوران زندان وی، راديو فردا، اول مهر 

مورد عيسی سحرخيز به نقل از خانواده وی و برخی مقامات (شکستن دنده افراد * 

  ). حکومتی که با وی ديدار داشته اند

تير اندازی به سوی خواهر زاده ميرحسين موسوی؛ (ترور از پيش طراحی شده * 

   )*١۴٣١عاشورای 
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که منجر به قتل چندين نفر  ١۴٣١مبيل از روی مردم در روز عاشورای رد شدن با اتو* 

  )فيلم آن در يوتيوب موجود است. (شد

  .زخم در بدن ايجاد می کند ١٢٠شليک به مردم با تفنگ ساچمه ای که گاه تا * 

اين موارد به روشنی در گزارش برخی آزاد شدگان و خانواده های مقتولين به چشم می 

  . خورد

 ٧مورد حسين اکبری، خبرنامه گويا، . (ز مقتولين با باتون ضربه مغزی شده اندبرخی ا

در ) ١٣٨٨مرداد  ٨؛ مورد عليرضا افتخاری؛ خبرنگار، سايت مردمک، ١٣٨٨مرداد 

مواردی افراد پس از تير خوردن، مورد ضرب و شتم واقع شده اند، به گونه ای که عالوه 

آثار کبودی در پشت گردن و زخمی عميق در بر تيرخوردگی ساق دست، پهلو و کمر، 

پشت سر وجود داشته که داخل آن را با پنبه پر کرده بودند، بازويی که تيرخورده بوده، 

مورد اميرحسين (شکستگی کامل داشته و روی صورت هم بينی به نظر شکسته می نمود 

حسين اختر (يکی از کشته شدگان در اصفهان ). ١٣٨٨مرداد  ٨طوفان پور، گويانيوز، 

يکی ديگر از ). ١٣٨٨مرداد  ٧اخبار روز، (از طبقه سوم به پايين پرتاب شده بود ) زند

مورد مصطفی (کشته شدگان در نماز جمعه با ضربه باتون، دچار سکته مغزی می شود 

بسياری نيز با گلوله مستقيم بسيجيان و نيروهای ). ١٣٨٨مرداد  ٩کيارستمی، نوروز، 

مثل سجاد قائد رحمتی، داود صدری، اشکان (ان کشته شده اند لباس شخصی در خياب

سهرابی، ناصر اميرنژاد، ندا آقاسلطان، مهدی کرمی، يعقوب بروايه، مسعود هاشم زاده، 

تير  ٢۵؛ سايت نوروز، ١٣٨٨تير  ١١سايت راديو فردا، : ميثم عبادی، بهزاد مهاجر

ضربات باتون و کابل به قتل  افرادی نيز در درگيری های خيابانی به واسطه). ١٣٨٨

  ). مثل حسين طهماسبی(رسيدند 

اعضای فعال ستادهای انتخاباتی تا ماه ها پس از انتخابات، مورد بازداشت و ضرب و 

امير اسالميان؛ عضو ستاد کروبی در ياسوج، حدود شش . جرح و حتی قتل واقع شده اند

در حوالی روستای  ١٣٨٨ط آذر ماه پس از انتخابات کشته شد و جسد اين جوان در اواس

 ١٣جرس، . (واقع در شهرستان بوکان پيدا شد» چراخ وال«محل سکونت خود؛ روستای 

. بنا به گزارش خانواده ها، به زندانيان مجروح تير خالص زده شده است )١٣٨٨آذر 

 ٢۵کيانوش روز «: برادر کيانوش آسا، وضعيت برادرش را اين گونه توصيف می کند
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بر اساس گفته . ،حوالی ميدان آزادی با اصابت تير به پهلويش زخمی شد  خرداد ماه

شاهدان او فقط يک گلوله خورده بود، اما به راحتی دست و پا و گردنش را تکان می داد و 

کيانوش را از محل دور می کنند و با آمبوالنس به بيمارستان . حتی سرش را برمی گرداند

ماه جسدش را شناسايی کرديم، و جسد او چهار روز بعد  ما روز سوم تير. منتقل می کنند

اما وقتی . خرداد ماه ٢٩يعنی روز . از زخمی شدنش، به پزشکی قانونی منتقل شده بود

جسد او را در پزشکی قانونی شناسايی کرديم، عالوه بر جای گلوله در کمرش، يک گلوله 

هم همين گلوله اصابت شده  درصد علت مرگش ٩٠هم وارد گردنش شده بود که به احتمال 

  )١٣٨٨مرداد  ٢٨مصاحبه با راديو فردا، (» .در گردنش بود، نه گلوله کمرش

  فشار بر خانواده ها

خانوادههای کشتهشدگان و زندانيان در امان نبودهاند و مورد بازداشت و تهديد واقع 

بازداشت اعضای  نامزد ندا آقاسلطان و برادر کيانوش آسا تنها برخی از نمونههای. شدهاند

حتی مادران عزادار امکان گردهمايی در يک پارک عمومی . خانواده کشتهشدگان هستند

يکباره ) تن از آنان ١۵(را بدون دخالت ماموران پيدا نکردهاند و بعضا به طور گروهی 

حد باالی رفتار غيرانسانی حکومت با ) ١٣٨٨آذر  ١۴موج سبز، . (بازداشت شدهاند

از . هشدگان درخواست پول برای تحويل اجساد به آنها بوده استخانوادههای کشت

همچنين . خانوادههای قربانيان تيراندازيهای خيابانی نيز درخواست پول گلوله شده بود

يکی ديگر از اعضای خانواده قربانيان را به عنوان گروگان بازداشت ميکردند تا مراسم 

  .نگيرند و به کسی خبر ندهند

  شکنجه و تجاوز

چند گزارش در مورد بازداشتگاهها از زبان بازداشتشدگان عمق فاجعه يعنی شکنجهها و 

سايت موج سبز (» دو هفته در بازداشت لمپنها«: تجاوزها و قتل زندانيان را بيان ميکند

سايت روز، هفت مرداد (» در کهريزک آب را ميليسيديم«، )١٣٨٨مرداد  ١٩آزادی، 

 ٢٠موج سبز آزادی، (» ی از فجايع کشتارگاه کهريزکمشاهدات يک شاهد عين«، )١٣٨٨

» گزارش تکاندهنده يک پزشک از يک مورد تجاوز جنسی در زندان«، )١٣٨٨مرداد 

نوروز، . (»رفتارهای شنيع با يک روحانی منتقد«و  )١٣٨٨مرداد  ٢٩خبرنامه گويا، (

شتيها صورت در زمان بازداشت نيز رفتارهايی غيرانسانی با بازدا) ١٣٨٨مرداد  ٢٢
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يک مادر و دختر بازداشتی در حضور هيئتت نمايندگان مجلس گفتهاند که «: گرفته است

وقتی بازداشت شدهاند به آنها گفته شده خم شوند و دو مرد داخل ون و در تمام طول مسير 

هاله سحابی هم که در آن ديدار حضور نداشته و در آن زمان . روی کمر آنها نشستهاند

نگهداری ميشده بعدها گفته همراه او دختری بازداشت شده که يک  ٢٠٩ هنوز در بند

از بازداشتگاه بسيج . (»مامور مرد لباسشخصی داخل ماشين روی پای او نشسته بوده است

  )١٣٨٨تا بند قرنطينه؛ خاطرات يک دختر بازداشتی، ميدان زنان، هفت شهريور 

  خشونت بيسابقه در انظار عمومی

خشونت در دوران آيتاهللا خمينی در مالء عام و در دوران آيتاهللا گرچه اين سطح از 

خامنهای در زندانها رخ داده بود، در بيست سال حکومت خامنهای، عليرغم در کار بودن 

دستگاه سرکوب وی در همه حال و بيرحمی هميشگی وی و منصوبانش تاکنون به صحنه 

. ترين مرحله قرار داشته استظاهرا احساس خطر حکومت در باال. عمومی نيامده بود

عراقی، فرمانده سپاه محمد رسوالهللا وضعيت حکومت را در روزهای پس از انتخابات (

   )١٣٨٨خبرگزاری فارس، هفت مرداد : اعالم ميکند» قرمز«

به گزارش هيأت منتخب نامزدها برای حمايت از آسيبديدگان، اسامی . عدم تحويل اجساد

. معترض بازداشتشده اعالم شده است ٢۴۵ده و دستکم نفر از معترضين کشته ش ۶٩

پيکر منجمد بسياری از کشتهها به ) ١٣٨٨مرداد  ٢٠عليرضا بهشتی، راديوفردا، (

خانوادهها تحويل داده نشده و پس از چندين هفته نگهداری در سردخانههای صنعتی توسط 

ادر شده در قبرستان تير از ميان جوازهای دفن ص ٢١روز . ماموران امنيتی دفن شدهاند

به  ٣٠٢جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه  ٢٨بهشت زهرا 

  . جواز دفن با شرايط فوق صادر شده است ١۶تيرماه نيز  ٢۴. خاک سپرده شدهاند

  خشونت کور و گسترده

ی که از آنجا زندان گوآنتانامو عليرغم بدنامياش در مقايسه با کهريزک بر اساس گزارشهاي

در زندان گوآنتانامو به هيچ زندانيای تجاوز جنسی نشده . منتشر شده مدينه فاضله است

است؛ در ابوغريب زندانيان را از آب و غذا محروم نميکردند و هر چند ساعت برای تنبيه 

مو و جمعی آنها با باتوم و کابل و زنجير به جانشان نميافتادند؛ پيکر بيجان زندانيان گوآنتانا

ابوغريب با دندانهای خرد شده و صورت له شده و بدنهای کبود و شکاف خورده به 
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گزارش حسين عاليی در مورد محسن (خانوادههای آنها تحويل داده نشده است 

؛ همچنين گزارشهای ١٣٨٨روحاالمينی از قول پدر وی، سايت ايران امروز، سوم تير 

سايت موج سبز آزادی، : ي و امير جوادیمربوط به مرگ سهراب اعرابي، محمد آامران

؛ محمدجواد پرنداخ، دانشجوی اصفهانی، موج سبز آزادی، شش شهريور ١٣٨٨تير  ٢٧

رژيم جمهوری اسالمی و نيروهای بسيجی آن به اسرای بعثی تا اين حد از خشونت )١٣٨٨

ايی نشده با اعداميهای سالهای دهه شصت نيز پيش از اعدام چنين رفتاره. روا نداشته است

اين رفتارها بر اين نکته گواهی دارند که حکومت صرفا با اتکا بر قوای قهريه و . بود

اميدوار به بقای خود است و به هيچ وجه » برد بر اساس ايجاد رعب و وحشت«نظريه 

  . نميخواهد يا نميتواند اعتماد عمومی را بازگرداند

ا اين حد به خشونت کور و گسترده عليه حکومتی که خود را دارای آينده و مستقر ميبيند ت

  .شهروندان معمولی دست نميزند
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 يک فعال حقوق زنان و کودکان بازداشت شد 
ران امنيتی با لباس شخصی به قصد تفتيش صبح پنج شنبه مامو: سايت کانون زنان ايرانی

منزل و بازداشت مريم ضياء به خانه ايشان آمدند از آن جا که وی در منزل نبود فرزندان 

او را وادار کردند که با وی تماس بگيرند تا به منزل بيايد بعد از تفتيش منزل با آمدن مريم 

تا اين لحظه از . نتقال دادندضياء به خانه، وی را بازداشت کرده به مکان نامعلومی ا

  .وضعيت او اطالعی در دست نيست

 1385خرداد  22بار اول وی در تاريخ . اين بار دوم است که مريم ضياء دستگير می شود

روز در بند  6در تجمع اعتراضی زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز دستگير و به مدت 

دادگاه  13در شعبه  1386تيرماه  12اريخ دادگاه وی در ت. زندان اوين بازداشت بود 209

ماه حبس و ده ضربه شالق تعليقی به مدت دو سال  6انقالب برگزار شد که به صدور حکم 

  .منجر شد
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 سايه سنگين نظامی امنيتی در بهشت زهرا

به دنبال دفن خواهر زاده موسوی از صبح امروز تا زمان : يکی از خوانندگان از تهران

زارش بهشت زهرا مانند بيشتر مناطق مرکزی تهران صحنه نمايش مخابره اين گ

نيروهای نظامی امنيتی ،يگان ضد شورش، نيروهای بسيجی و لباس شخصی 

در  .از بيشترين سايه امنيتی برخوردار است  9و اطراف قطعه  257و  256قطعات .است

ين رديف پارک خيابانهای اطراف اين قطعات نيز خودروهای نظامی و اطالعاتی در چند

مزدوران، آرامگاههای شهدا را قرق کرده و گاه به تعقيب کسانی می پردازند که . شده اند

ترافيک اطراف بهشت زهرا نيز به طور .برای ديدار با شهدا به بهشت زهرا می روند

 .محسوسی سنگين تر از پنجشنبه های ديگر است
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 جشن عاشورا، نمادی از خودآگاهی ملی
  سخن پانزدهم انجمن آرای ايران

  2009دسامبر  31

  " جشن عاشورا "

  جشن عاشورا، نمادی از خودآگاهی ملی

روند فروپاشی حکومت اسالم با شتاب جريان دارد و روزهای تاريخی، يکی پس از 

ديگری برگ زرينی بر خودآگاهی ملی که برآيند نوزايی فرهنگی ارزش های ايرانی ست، 

چند روزی از حماسۀ تاريخی مردم سيرجان برای نجات جوانان محکوم  هنوز. می افزايد

به اعدام و پرهيز از شرکت در جنايت های علنی رژيم نگذشته بود که جنبش آزاديخواهانۀ 

مردم ايران و خرد همگانی راهنمای اين جنبش بزرگ و سرنوشت ساز، در روزهای 

ريخی و بی همتای ديگری را از عزاداری برای قاتالن مردم اين سرزمين، حماسۀ تا
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گروهی از مردم برای نخستين بار در تاريخ . خودآگاهی ملی در نگاه جهانيان برجسته کرد

شيعه، با خالی کردن محتوای عزاداری از روزهای عاشورا و تاسوعا که از نمونه های 

وبی بارز انحطاط و پريشانروانی ملی ست، در برابر عزاداران حکومتی به جشن و پايک

برخاستند و همانگونه که مردم دالور سيرجان از شرکت در مراسم جنايت پرهيز کردند، 

   .آنان نيز نشان دادند که به آيين انيرانی خودزنی برای قاتالن مردم ايران نفرت می ورزند

. ريزش حکومت اسالمی در همۀ زمينه های اساسی به سرانجام خود نزديکتر می شود

اش فروريخته است " عدالت اسالمی"اقتصادی، سياسی، اجتماعی و رژيم در زمينه های 

تنها در زمينۀ اسالمی است که . و در داخل و خارج از هيچ اعتباری برخوردار نيست

رژيم به تمامی فرونپاشيده و تا اندازه ای قادر بوده است بر پايه های ناخودآگاهی، توهم و 

ن زمينه است که هم اکنون مردم، حکومت درست در همي. خرافه چند صباحی تاب بياورد

نخستين بار است که گروه های پرشماری از مردم در روزهای . اسالم را نشانه گرفته اند

عاشورا و تاسوعا به پايکوبی پرداختند و همانگونه که خبرگزاری دولتی فارس در روز 

   .برپای کردند" جشن عاشورا " گزارش داده است  1388ششم ديماه 

ب اين رويداد های تاريخساز در رسانه های حاکميت، پيش از آنکه نمايشی از مظلوم بازتا

نمايی و وااسالمای مشتی آخوند باشد، برنامه ای اهريمنی ست تا بر اساس آن موسوی و 

کروبی و شرکا را که به پندار حاکميت، سران فتنه هستند، به واکنشی منفی وادارند تا 

افته و در روند اين جداسازی، از سويی حذف و نابودی آنان کم مردم نيز از آنان روی برت

هزينه تر شود، و از سوی ديگر بتوانند جنبش آزادی خواهانه مردم را نيز به سهولت 

   .سرکوب کنند

اما، بارزترين کمبود اين برنامه، دوری آن از واقعيت های امروز جامعه و جنبش 

می هنوز درنيافته اند که موسوی و کروبی و سران رژيم اسال. شهروندی مردم ايران است

خاتمی و شرکا، نه تنها نقش چندانی در هدايت جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايران ندارد، بلکه 

سالۀ حکومت، استفاده  30مردم با تکيه بر خرد همگانی از اين مسلمانان و شرکای 

هزينه ای کمتر به خواسته  ابزاری و يا به تعبيری استفاده ای بهينه می کنند، تا با صرِف

اما از سوی ديگر بر . های خود که تنها در احيای ايرانيگری تعريف پذيرند، دست يابند

موسوی و کروبی و خاتمی روشن است که اگر مردم از آنان روی برتابند، رژيم 
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آنان اگر چه می دانند که سمت و سوی جنبش . دودمانشان را بر باد خواهد داد

نفی اسالم، و نابودی حکومت اسالمی ست، اما ناگزيرند برای نجات از  آزاديخواهانه،

به . مرگ محتوم، تا فروپاشی تام و تمام رژيم در کنار جنبش آزاديخواهانۀ مردم بمانند

سخن ديگر جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايران، حکومت و تمامی جناج های آنرا در بن بستی 

   .مرگ آور گرفتار کرده است

  ی، محتوای جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايرانايرانشهر

  :جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايران در دو سطح به هم پيوسته جريان دارد

  در سطح سياسی؛ .1

   .در سطح فرهنگی .2

مذهبی ها که سرنوشت خود را  –در سطح سياسی، سوای چند سازمان های سياسی و ملی 

نيروهای سياسی ديگر، خواهان فروپاشی  با بود و نبود حکومت اسالمی گره زده اند، همه

   .رژيم هستند و در مبارزه برای سرنگونی حکومت اسالمی، سهيم اند

   .اما، مبارزه در سطح فرهنگی چنين نيست

واقعيت اين است که بسياری از نيروهای سياسی سنتی، هنوز در اسارت کليشه های 

ت واقعيت هايی که ژرفای اين ايدئولوژيک دوران جنگ سرد گرفتارند و از توان درياف

. جنبش را به جنبش تاريخی و ايرانشهری بابک و مزدک می پيونداند، محروم هستند

هنوز، برای بسياری از اينان، اهميت تاريخی اين جنبش بی بديل که در وجه ايجابی و 

به تکيه دارد، " نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران" و " جمهوری ايرانی" اثباتی خود بر 

اندازۀ کافی روشن نيست و بسيارانی از مدعيان جهان سياست نيز هستند که با فريب خود 

می کوشند، چشم بر حقيقِت اين شعارها که از خرِد ايرانگرای مردم سيراب می شود، 

آنان با انحرافی شمردن اين خواسته ها، در عمل همراه و همزبان حکومت . فروبندند

برای نخستين . خوانده است" ساختار شکنانه"ارها را شعارهايی اسالمی شده اند که اين شع

بار در ايران شيعه زده، در روزهای تاسوعا و عاشورا که برای رژيم از اهميت حياتی 

هنوز، بسا زود باشد . برخوردارند، گروهی از مردم، قرآن را سوزاندند و پايکوبی کردند

اما، نمی توان اين نکته . ان کنی پای بفشاريمکه بر اهميت فرهنگی و تاريخی چنين اقدام بني
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ی امسال، " جشن عاشورا" را يادآور نشد که به تعبير يکی از خبرگزاری های دولتی، 

   .آغاز روندی ست که بی ترديد به فروپاشی اسالم در ايران خواهد انجاميد

در سرچمشه باری، چنين جنبشی، پيش از آنکه ادامۀ انقالب ناتمام مشروطيت باشد، ريشه 

های هميشه گوارای ايرانشهری دارد و به دنبال آن است که خواسته های بهين خرمدينان و 

بابک بزرگ را که هنوز هم هماهنگ و همخوان با منافع ملی و نوگرائی فرهنگی هستند، 

  .دراين سرزمين مستقر کند

ارزش های  امروز، جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايران، به دنبال ايرانشهری و باززايی

در غبار ... ايرانی ست که با شمشير خونريز مسلمانان، ترکان، مغوالن و تاتاران و 

جنبش . فراموشی فرورفته بودند و امروز با مبارزۀ مردم ايران جلوه ای درخشان می يابند

اگر چه در مبارزۀ فرهنگی، تا اندازۀ زيادی تنهاست، اما در اين امر چنان مصمم است و 

وار گام برمی دارد، که دير يا زود همۀ اسالم زدگان و خواب زدگان، ناگزيرند چنان است

   .از کنج عافيت بيرون آمده و خود را همسوی فرهنگ ايرانشهری مردم کنند

  مرگ بر اصل واليت فقيه

در فيلم هايی که از تظاهرات عاشورا و تاسوعا پخش شده اند، ديده می شد که بعضی از 

می دادند، گوشزد می کردند که " اهللا اکبر" ظاهرات به آنانی که شعار شرکت کنندگان در ت

آزادی، " از سوی ديگر، بازهم طنين گوشنواز شعار . از دادن اين شعار بپرهيزند

مرگ بر اصل واليت . "در تمام شهرهای ايران شنيده می شد" استقالل، جمهوری ايرانی 

است که در اين دو روز، از شعارهای " جمهوری ايرانی" ترجمۀ ديگری از شعار " فقيه

کوتاه به اهميت اين شعار اشاره ای . محوری جنبش آزاديخواهانۀ مردم به شمار می رفت

  :می شود

به باور مسلمان شيعه، واليت فقه يا فقيه، دنبالۀ اصل اوليۀ امامت است و از آنجا که اصل 

د تمام ايدئولوژی شيعه را ساخته امامت، در کنار چهار اصل اوليۀ توحيد، نبوت، عدل، معا

ارجحيت دارد، نابودی آن به ... و پرداخته است، و بر تمام قانون های ثانويه مانند نماز و

سران شيعه، از جمله آقای . معنای ريزش و فروپاشی اين ايدئولوژی بيگانه نيز هست

نصيحت، سخن منتظری مانند ديگر مسلمانان نامدار، با اينکه در نکوهش ولی فقيه، به 

   .بسيار گفت، اما هرگز در پی حذِف اصل واليت فقيه يا فقه از انديشۀ دينی برنخاست
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خرد همگانی، با طرح اين شعار در سرتاسر پهنۀ ميهن، در حقيقت به نفی ايدئولوژی و 

استقالل، " حکومت ايرانی ستيز اسالم برخاسته است و ما امروز در پرتو اصل های 

   .شاهدان مرگ تاريخی و فرهنگی اين آيين انيرانی هستيم" رانیآزادی، جمهوری اي

  .با باور به پيروزی، زنده باد آزادی، زنده باد ايران

  

  

 تهران آرام آرام به صورت يک شهرک جنگی در آمده است 
نيروهای رژيم نه تنها با لباس فرم ، که با لباس شخصی و به : يکی از خوانندگان از تهران

در ميدانهای توپخانه و ولی عصر و انقالب و فردوسی ( ! ) محسوس صورت مثال نا

  . حضور دارند 

  . از شمار اتوبوسهای گذری از طول خيابان انقالب به شدت کاسته شده است 

يکی از خط نگهدارهای خطوط اتوبوسرانی در پی پرسش درباره علل کاهش اتوبوس ها ، 

. سدود کردن خيابان های فرعی برده اند به آهستگی گفت که شماری اتوبوس را برای م

دارد خود را آماده نبردی سهمگين با مردم بی سالح می کند ( ! ) ظاهرا حکومت مردمی 

 و مردم ناراضی و به جان آمده هم در حال خبر رسانی دهان به دهان هستند 

  

  

 يک جوان ديگر کرد اعدام شد
ساله ی  35رشنبه اردشير کشاورز جوان صبح روز چها: اتحاديه خانواده فعالين دربند کرد

نامبرده که به جرم درگيری با پليس محکوم به . کرد، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد

گفته ميشود هم بندان وی در . سال پيش در زندان به سر ميبرد 6اعدام شده بود، از 

آنان به مکان  تن از 15اعتراض به اجرای حکم اعدام، شعار سر داده و از همين روی 

مين قربانی پديده ضدبشری اعدام در  334اردشير کشاورز . نامعلومی انتقال داده شده اند

 ميالدی ميباشد  2009ايران در سال 
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  شجاعت ايرانيان تحسين جهانيان را برانگيخت
  

 شجاعت ايرانيان تحسين جهانيان را برانگيخت :نيويورک تايمز

ه ای نوشت، شجاعت ايرانيانى آه با وجود وحشيگريهای روزنامه نيويورک تايمز در مقال

بيشرمانه رژيم حاکم بر ايران، همچنان برای بدست آوردن حقوق خود سرسختانه تالش 

  .می کنند، تحسين جهانيان را برانگيخته است

اين روزنامه نوشت، روز يكشنبه پليس ضد شورش بروى تظاهرکنندگان در تهران آتش 

رژيم حاکم به شدت تالش مى آند تا مردم ايران . دن تعدادی منجر شدگشود که به کشته ش

اما خوشبختانه شهروندان وظيفه شناس . و جهان از آنچه در ايران رخ می دهد، آگاه نشوند

. مجهز به تلفن هاى دوربين دار مصمم اند آه پيام مردم ايران را به گوش جهانيان برسانند

 .همه مردم حق دارند بخواهند، يعنی آزادی آنها همان چيزى را مى خواهند آه

به نوشته نيويورک تايمز، رژيم تهران در سرآوب اعتراضات مردمی آه هر روز قوى 

 .تر مى شود، درمانده شده است

  

  

 استقرار نيروهای سرکوبگر در نقاط مرکزی شهر تهران
  

 شهر تهراناستقرار نيروهای سرکوبگر ولی فقيه در ميادين و چهار راه های مرکزی 

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در پی اعالم تشيع 

نمادين جانباختگان راه آزادی و اعتراض به کشتار روز عاشورا در خيابانهای مرکزی 

شهر و بخصوص ميدان انقالب تعداد زيادی از مردم بسوی اين نقاط در حال حرکت 

 .آنجا حضور دارند هستند و تعدادی زيادی در

مردم تهران و بخصوص جوانان در نقاط مرکزی شهر حضور دارند و  13:00از ساعت 

همچنين تعدادی از مردم از نقاط مختلف تهران به سوی نقاط مرکزی در حال حرکت 

در پی برپائی تظاهرات نمايشی توسط نيروهای امنيتی و انتظامی،بسيج و لباس .هستند
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و اهانت به مردم ايران توسط عوامل ولی فقيه،مردم تهران و  شخصيها در روز گذشته

بخصوص جوانان در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا بدستور علی خامنه ای و 

توسط نيروهای سرکوبگر تحت امر وی و برای گراميداشت جانباختگان راه آزادی در 

نيروهای .ض بزنندروز عاشورا قصد دارند که در نقاط مرکزی شهر دست به اعترا

مردم به .سرکوبگر اجازه ايستادن به مردم نمی دهد و مردم را وادار به حرکت می کنند

  .تبسم به همديگر حضور خود را اعالم می کنند

نيروهای سرکوبگر ولی فقيه،نيروی انتظامی، گارد ويژه ،لباس  12:00از حوالی ساعت 

در حال حاضر تمامی چهار . شده اند شخصيهای و بسيجيها در ميادين و چهار راه مستقر

راه ها از ميدان آزادی بسوی ميدان انقالب نيروهای گارد موتورسوار مستقر شده اند و يا 

عمده تجمع نيروهای سرکوبگر .با موتورهای خود در حال مانور دادن در خيابانها هستند

بسوی او در ميدان انقالب است و هر خودرويی که بوق می زند نيروهای سرکوبگر 

 .يورش می برند
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با فتنه گران عاشورا برخورد قاطع می  :صادق الريجانی

 کنيم
اي با اشاره به جريانات روز  قوه قضائيه طي بيانيه): فارس(خبرگزاری سپاه پاسداران 

عاشورا اعالم آرد آه فارغ از هرگونه مالحظات سياسي، قاطعانه و با سرعت و وفق 

وني به اين مسئله رسيدگي و مجرمان را به سزاي اعمالشان خواهد موازين شرعي و قان

 .رساند

اقدامات : اي هتك حرمت به عاشوراي حسيني را محكوم و اعالم آرد قوه قضائيه طي بيانيه

برخي افراد فريب خورده همگام با منافقين و دشمنان ايران اسالمي در روز عاشوراي 

داران اهل بيت عصمت و طهارت را به  ده و دوستهاي آزا حسيني امسال قلوب همه انسان

 .درد آورد

همانگونه آه رهبري معظم انقالب بيم آن را به : در ادامه اين بيانيه تاآيد شده است

معترضان انتخاباتي گوشزد فرموده بودند، جرياني آه شروع آن با برخي از خواص بود 

ه شده و دشمنان اسالم و ايران با سوء بصيرتي آنان هدايت آن با بيگان متاسفانه اينك با بي

 .اند استفاده از فضاي ايجاد شده به مبارزه با اصل دين پرداخته

حمايت استكبار جهاني از اين آشوبگران : قوه قضائيه در اين بيانيه خاطرنشان آرده است

هاي آشكاري از برگشودن  نشانگر عمق آينه و دشمني مخالفين امت امام و نمونه
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هاي پي در پي آنان از ملت غيور ايران  هاي حقارت ناشي از شكست ها و عقده جوئي آينه

 .اسالمي در طول ساليان پس از پيروزي انقالب دارد

اي  هاي صورت گرفته توسط عده شكني ها و حرمت قوه قضائيه ضمن محكوم آردن هتاآي

ن حصين هاي ارزشمند انقالب اسالمي و حص مغرض و جاهل نسبت به مقدسات و آرمان

واليت در روز عاشوراي حسيني و ارج نهادن حضور حماسي، پرشور و با شكوه مردم 

هاي  ها و آرمان هميشه در صحنه آن را نمايانگر اوج اتحاد، همدلي و پايبندي آنان به ارزش

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و بيعتي مجدد با مقام معظم رهبري دانست آه 

 .ن نظام جمهوري اسالمي ايران خواهد بودآننده توطئه دشمنا خنثي

قوه قضائيه چون گذشته همچنان تاآيد دارد، در : در ادامه اين بيانيه تصريح شده است

هاي آساني آه منافع ملي و اصل نظام مقدس جمهوري اسالمي  رسيدگي قضايي به پرونده

ه و با سرعت و دهند، فارغ از هرگونه مالحضات سياسي، قاطعان را مورد تهاجم قرار مي

وفق موازين شرعي و قانوني رسيدگي و آنان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و در 

نمايد هرچه سريعتر صف خود را از معاندان و دشمنان نظام  پايان به خواص اخطار مي

جمهوري اسالمي ايران جدا نمايند در غير اين صورت در جرايم آنان شريك بوده و 

 اعمال و رفتار خود باشند  بايستي پاسخگوي مي
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نفر از بازداشتی ها خبر  600خانواده ها از اعالم اسامی 

 می دهند 
طی دو روز گذشته مردم در گروه هاي دويست، سيصد نفري به  -تغيير برای برابری 

روز . اوين مراجعه آرده اند و جوياي حال و روز عزيزان خود از مقامات زندان شده اند

به خانواده ) حدودا ششصد نفر(دی ماه در هيجده صفحه اسامي زندانيان را 9نبه ، چهارش

 . ها اعالم آردند و به آن ها برگه اي دادند آه مشخصات زنداني شان را در آن بنويسند

در اين دو روز بارها از خانواده هايي آه آنجا تجمع آرده اند فيلم و عكس گرفته اند و 

 .ها همچنان به آار خود ادامه داده اند عليرغم اعتراض خانواده

صبح  9ما ساعت « :مادر يكي از جوانان آه در خيابان انقالب دستگير شده مي گويد 

چون همه راه ها به خيابان  . حوالي دانشگاه تهران خيابان قدس ازسه پسرم جدا شديم

ما ديگر از . ندو جوانان از پياده رو به طرف انقالب حرآت آرد. انقالب مسدود شده بود 

يكي از پسرهايم زنگ زد وگفت مرا به اوين مي برند . شب  12بچه ها خبر نداشتيم تا 

اين موبايل راننده ماشين است آه هنوز جايي پيدا نكرده : گفتم ازآجا زنگ مي زني ؟گفت .
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  :گفت و به ما. آه ما زنداني ها را ببرد و به مااجازه داده آه به خانواده هايمان زنگ بزنيم 

 «.تعداد ما زياد است

وقتي بچه هاي ديگرم به خانه آمدند درباره نحوه دستگيری «: او در ادامه اضافه کرد 

ما فقط آنار پياده رو حرآت مي آرديم هنوز تظاهراتي شكل نگرفته بود   :برادرشان گفتند 

ماشين آرد  و يك نيروي گارد ويژه از آن طرف خيابان آمد و آله برادرمان را گرفت داخل

به جوان ها خيلي حساس «:اين مادر می گويد» .هر چه ما اعتراض آرديم فايده اي نداشت

بودند و ما از دور ديديم آه جوانان ديگر را هم آه از آن جا رد مي شدند دستگير مي 

  « . همين. جرم آن ها جواني است . آردند

  

  

  

  

 غاله و ميمون زب
 (شعری از سيمين بهبهانی(

 م باز هم گوهر فشــاندیشنيــد

 که روشنـــفکر را بزغاله خواندی

 ولی ايشــان ز خويشـانت نبـودند

 در اين خط جمله را بيــجا نشـاندی 

 سخـن گفـتــی ز عدل و داد و آنرا

 به نان و آب مجــانی کشــاندی

 از اين َنقلت که همچون ٌنقل تر بود

 هياهــو شد عجب توتــــی تکانــدی

 ز حکمت دفــتری بودسخن هايت 

 چه کفتر ها از اين دفتر پراندی
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 وليــکن پول نفـت و سفره خلــــق

 ز يادت رفت و زان پس الل ماندی

 سخن از آسمان و ريسمان بود

 دريـــغا حرفـی از جنـــگل نراندی

 چو از بزغاله کردی ياد ای کاش

  سالمـی هم به ميــمون ميرساندی
  

  

  

  

 بهاره هدايت بازداشت شد
 .بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت شب گذشته بازداشت شد

به گزارش خبرنامه اميرکبير در واپسين ساعات شب گذشته نيروهای وزارت اطالعات با 

 .مراجعه به منزل مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت وی را بازداشت کردند

وسايل شخصی وی از جمله کاميپوتر ماموران عالوه بر بازداشت بهاره هدايت برخی از 

مهدی عربشاهی دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت نيز روز  .خانه را نيز ضبط کردند

ميالد اسدی ديگر عضو شورای  .شنبه گذشته در روز عاشورا بازداشت شده است يک

آذر بازداشت شده و همچنان در زندان اوين در  ٩مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز در روز 

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم  ٢از روز عاشورا تاکنون،  .به سر می بردحبس 

 ٣دانشجوی دانشگاه علم و صنعت،  ٢٠دانشجوی دانشگاه اميرکبير، نزديک به  ٨وحدت، 

دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، حداقل  ١١دانشجوی دانشگاه علوم و فنون مازندران، 

بيش از (جوی دانشگاه شريف و تعداد نامشخص دانش ٢دانشجوی دانشگاه تهران، حداقل  ۴

  .دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد بازداشت شده اند (٣٠
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