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  مقدمه
  سخنی با شما عزيزان 

سال عمر حکومت جمهوری اسالمی برای تعيين رياست جمهوری يا هر  30در طی 
انتخابات ديگر هيچ گونه نهاد نظارتی مستقل چه داخلی و چه خارجی وجود نداشته است 

سال است که غيرقانونی اعالم شده اند و  30يز نزديک به احزاب مستقل مخالف ن
مخالفان و منتقدان به بدترين شکل سرکوب و يا مورد تعقيب قرار گرفته اند در اين 
صورت واضح است که نمی توانستند برای انتخابات کانديدايی داشته باشند پس مشخص 

  .می گرفته های حاکم صورت  است انتخابات با رقابت هايی در درون جناح

در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز به همين شکل احمدی نژاد به پيروزی 
رسيد که به گفته آقای کروبی که گفت برنده من بودم چند ساعتی خوابيدم بيدار که شدم 

 . ديدم رئيس جمهور احمدی نژاد است 

ت شرکت نکرده يعنی نا گفته نماند که درصد بيشتری از مردم در اين دوره در انتخابا
سال دوره  4سال بخصوص  30تحريم کردند انتخابات را به دليل اينکه در طول اين 

رياست جمهوری احمدی نژاد قراردادهای اقتصادی سود آور در دست دولت و وابستگان 
سال سعی بر اين گذاشته  4هست اما در طول اين  بخشی ديگر بهره مند بوده و آن بوده و
های اقتصادی آن بخش مقابل را محدود و از دستان آنان خارج کنند اما  يتفعال شده بود

در اين ميان قشر زحمتکش جامعه که همانا کارگران و حقوق بگيران و مردم ستم ديده 
حتی وسطی جامعه از درآمدهای سرشار نفتی در اين سال ها سهمی به جز تورم، 

م سرمايه و امکانات کشور در بيکاری و محروميت دريافت نکرده همانطور که گفت
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قرار داشت و ) همانا به قول رهبرشان علی خامنه ای خودی ها(اختيار اقليتی خواص 
هر ) همانا به قول رهبرشان علی خامنه ای غير خودی ها(مردم غير وابسته به قدرت 

ی روز زندگی بد و بدتر و فقيرانه تری پيدا می کردند، به همين دليل و همچنين بی کفايت
دولت تصميم به شرکت در انتخابات را گرفتند و مصمم به اينکه احمدی نژاد به رياست 

  .جمهوری راه پيدا نکند 

در دوره دهم باز مطابق دوره های قبل کانديداها از جناح های وابسته و از فيلتر گذشته 
آقايان موسوی، کروبی، رضايی و احمدی نژاد شروع به رقابت کرده در اين ميان 

  .اظره هايی از کانديدها در صدا وسيما جمهوری اسالمی نشان داده می شدمن

جالب اين بود در اين مناظره ها هر حرفی زده می شد جز از حقوق اقشار زحمتکش 
  .کارگران و حقوق بگيران که کمرشان زير بار گرانی خم شده بود صحبتی نمی شد

سفره های مردم می بريم بر مردم در دوره نهم احمدی نژاد گفته بود پول نفت را سر  
  .  اين چنين گذشت 

اما باز هم جناح قدرت اين حد را هم نپذ يرفتند و در جنگ قدرت درونی يک جناح 
خواهان تمامی قدرت شده و از ميان اين چهار تن باز احمدی نژاد را بيرون آورد وايشان 

مردم : ردم البته آگاهيم که را پيروز انتخابات معرفی کرده بدون در نظر گرفتن خواسته م
  .همان غيرخودی ها برای حاکميت اهميتی ندارد 

  . در اين انتخابات که برخی از تحليل گران سياسی آنرا کودتا نام گذاشتند 

می دانيد که کودتا بر خالف انقالب هدف در هم خورد کردن ساختارهای اجتماعی و 
  . ت که در راس قدرت جابه جايی ايجاد کند سياسی را دنبال نمی کند، بلکه به دنبال آن اس

کودتا در کشورهای غير دموکراتيک يا نيمه دموکراتيک انجام می گيرد و خواهان 
  .جايگزين کردن رهبر سياسی خارج از قانون است 

سال همواره خواسته هايشان ناديده گرفته شده و اين بار  30مردم ايران که در طول اين 
کوت نکرده و اين توهين بزرگ را نپذيرفته و بغض چند ساله را هم در برابر رايشان س
  .شکسته و بيرون ريخته 

مردم فردای روز انتخابات به خيابان ها، ميادين تهران و برخی از شهرها ديگر ريخته و 
نسبت به نحوه شمارش آرا اعتراض نمودند، در اين زمان حاميان مير حسين موسوی که 

خرداد اعتاض آرامی  24و  23ر انتخابات بودند، در تاريخ رقيب اصلی احمدی نژاد د
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انجام دادند ولی متاسفانه بر اساس روش هميشگی رژيم، سرکوبگرانه که دارد اين 
اعتراضات را شديدًا توسط نيروهای پليس ضد شورش و حاميان شبه نظامی سپاه و بسيج 

  . روبه رو شدند) لباس شخصيها( 

يليون نفر از معترضان با حضور کانديداهای رقيب موسوی م 2خرداد حدود  25در روز 
و کروبی و خاتمی در راهپيمايی بزرگی که از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی ادامه 

تا کنون نام  57داشت با سکوت شرکت کرده که بزرگترين راهپيمايی از سال بهمن 
ای از نيروهای شبه  گرفت در پايان راهپيمايی در ميدان آزادی با آتش گشودن عده

خرداد نيز  28و 27و  26نظامی تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند در تاريخ 
  .راهپيمايی گسترده و آرام با شرکت صدها هزار تن از معترضان در تهران برگزار شد 

خرداد واليت فقيه مدعی جانشينی خدا در زمين، علی خامنه ای در  30بعد از سخنرانی 
ای رهنمودی عادالنه دستور سرکوب جديدی را صادر نمود و اعالم نماز جمعه به ج

  .نمود که، مسئوليت هر گونه خونريزی را به عهده برگزار کنندگان اعتراض ها دانست

نفر کشته و عده بسياری زخمی شدند که البته  19در ادامه اعتراضات بعدی دست کم 
 34نها می دانند و آن را حدود گروه های حقوق بشری تعداد کشته شدگان را بيش از اي

  .نفر اعالم نمودند

تظاهرات در روزهای بعد نيز در چند نقطه شهر ادامه داشت، فرماندهان سپاه و بسيج،  
راديو و تلويزيون و ديگر مسئوالن حامی دولت تظاهرات مردمی را به عده ای 

ب رنگی و مخملی اغتشاشگر نسبت دادند که درصدد ايجاد بهانه ای با نام برپايی انقال
هزار نفر از روزنامه نگاران، فعاالن  4شدند، در هفته های پس از انتخابات بيش از 

سياسی اصالح طلب و مردم معترض را بازداشت کردند، خبرنگاران خارجی را يا 
اخراج و يا اينکه اجازه گزارش به آنان ندادند و حتی برخی از آنان اجازه خروج از هتل 

داشتند در اين دوران اقدام به برپايی چندين دادگاه برای محاکمه دسته جمعی اقامتشان را ن
باز داشت شدگان انجام داده و برخی از آنان به اتهام تشويش اذهان عمومی، اقدام عليه 
امنيت ملی و انقالب مخملی و يا رنگی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی اعالم و 

  .برگزار گرديد 

ام سرکوب ها و خشونت های زياد برخی تشکل ها، احزاب اصالح طلب اما با وجود تم
و برخی از مراجع تقليد سرشناس، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نتايج 
انتخابات و دولت بر آمده از آن را نامشروع و سر کوب معترضان و برگزاری 

  . دادگاههارا محکوم کردند 
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تير چهلم جانباختگان  26ونماز جمعه  78تير  18اعتراضات ادامه داشته در سالگرد 
معترضين همزمان با تنفيذ رياست جمهوری موج خشونت در اين روزها بود و می گويند 
ادامه دارد که با باز شدن مدارس و دانشگاه ها اين موج فعالتر خواهد شد و رژيم هم 

  . برای پيشگيری شايعه عدم بازگشائی دانشگاه ها را شايع نموده است

درگيری های خيابانی و حمله به مردم بی سالح، ضرب وشتم، دستگيری، شکنجه و 
تجاوز رفتارهای غير انسانی با زندانيان و اعترافگيری ها اجباری زندانيان و رضايت 

  .آنان برای مصاحبه و اعتراف به گناهان ناکرده نموده است

ه شده است و ديگر اثری ندارد اينگونه اعترافات ديگر برای مردم و جامعه جهانی شناخت
متاسفانه در تمام طول عمر جمهوری اسالمی وجود داشته اما اينک مردم با در دست 
داشتن موبايل و دوربين آن صحنه هايی را جاودانه کردند بهتر از هر خبرنگار حرفه ای 
و اين فيلم ها وعکس ها را به معرض ديد جهانيان و هموطنان خود قرار داده اند و 
جهانيان را به شگفتی وا داشتند و آبروی نداشته رژيم را ريخته و ماهيت اصلی اين رژيم 

در اين اعتراضات چه جوان هايی را که ملت از دست داده و چه . را به دنيا شناساندند
خون هايی به ناحق در کف خيابانها و در کنج زندانها ريخته نشده، که نماد همه آنها ندا 

  .است آقا سلطان بزرگ 

الزم به ذکر است در روزهای اول اعتراضات مردم خواهان تامين حقوق ابتدايی خود 
  .يعنی آرا دزديده شده بودند

ولی پس از سرکوب و عدم توجه به خواسته های مردم مردم خواهان ساير حقوق اوليه 
فرا  ای خود که شامل يک زندگی شرافتمندانه و انسانی اينک خواسته های مردم پا از اين

مردم در شعارهای خود خواهان آزادی سياسی، آزادی بيان وانديشه و . تر گذاشته 
مطبوعات، به جای جمهوری اسالمی جمهوری ايرانی شده و ديگر اينکه محو ديکتاتور 

  .و واليت فقيه و خواسته های مردم فقط به تغيير ساده افراد محدود نميشود 

سان آزاده وطنپرست ايرانی دور از وطن بر خود من به عنوان مدافع حقوق بشر و يک ان
واجب می دانستم که در اين جنبش سبز بزرگ ملی شرکت و نيز سهم اندکی داشته باشم، 
تا بتوانم  رسالت اين جنبش و خواست هموطنان را به گوش ديگران رسانده و باعث 

  .افشای هر چه بيشتر نقض حقوق بشر اين رژيم سرکوبگر باشم

در وبالگ شخصی خود هر آنچه گزارش، فيلم وعکس ارسال می شد من  از اين روی
  .نيز در وب خود قرار داده برای ديد عموم قرار می دادم
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با توجه به اينکه مامورين جمهوری اسالمی همواره اين فعاليت را تحت فشار قرار داده 
اندگار ماندن و از کار می اندازند، بيم اين که ممکن است وب من هم فيلتر شوم برای م

را مدون نموده و بصورت  1388ماه خرداد، تير و مرداد  3اين اتفاقات مجموعه ای از 
کتاب فعلی در آوردم و اميدوارم که فرصتی و شانسی باشد تا ادامه تالش های مردم 

   .برای رسيدن با آزادی و استقالل را تدوين و در اختيار شما عزيزان قرار دهم

ه ای از مشکالت زنان در ايران هم در اين بخش تقديم شما می کنم برای اطالع شما گوش
  .که بهتر متوجه حضور زنان مبارز در اين تظاهرات باشيد

به رسميت شناختن حقوق مساوی برای زنان يک پيش شرط تعيين کننده برای داشتن 
مه جنبه جوامع موفق و مترقی است و پذيرفتن اين مسئله که زنان هم به مانند مردان در ه

قدمی تعيين کننده برای تحقق حقوق بشر در های زندگی دارای حق مساوی هستند 
 . سراسر جهان است

در ايران زنان با تبعيض های گسترده ای که از قانون حاکم نشات می گيرد مواجه هستند 
که آنها را از سهم داشتن و مشارکت در صحنه های تعيين کننده سياسی بطور کامل حذف 

تبعيض زنان در ايران .و با آنها بصورت شهروندان از درجه دوم برخورد می کند کرده 
هر چند که رژيم .يک قانون است و درست بر خالف تمامی بيانيه های حقوق بشر است 

حاکم بر ايران قرار دادهای متعددی را در زمينه حقوق بشر امضا کرده که در آنها برای 
ما در حقيقت نمی خواهد به اين قراردادها جامعه عمل لغو تبعيض جنسی تاکيد شده است ا

 .بپوشاند 
زنان در ايران بر اساس قانون نصف مردها محسوب می شوند وحتی برای تربيت 
فرزندانشان نمی توانند ادعايی داشته باشند اگر مردی متاهل زن عقدی خويش را به قتل 

ه و از آن حمايت می شود برساند از طرف قانون کشور به عنوان حفظ ناموس نگريست
ولی اگر زنی در مقابل فردی که قصد تجاوز يا جان او را داشته از خود دفاع کرده و 
تجاوز گر را بکشد به مجازات خواهد رسيد و محکوم به اعدام است بر اساس قانون 
شريعت حاکم در ايران مرد می تواند چندين همسر يا به صورت صيغه يا عقد دائم اختيار 

 .سال بود  9سن ازدواج برای دختران از .و زنان بايد مطيع مرد خود باشند کند 
اما باز سو استفاده .تغيير کرد  13که پس از اعتراضات گسترده در سراسر کشور به 

جنسی از دختران به قوت خود باقی است گزارش آماری فعالين ايرانی از حقوق بشر در 
مارس وضعيت زنان ايران از  8جهانی زن اروپا و آمريکای شمالی به مناسبت روز 

 بدين شرح  87تا بهمن  86اسفند 

 نفر 15احضار فعالين جنبش زنان به دادگاهها 
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 نفر  13  باز جويی فعالين جنبش زنان در دادگاهها

 نفر  20  بازداشت فعالين جنبش زنان

 نفر  14  محاکمه فعالين جنبش زنان

 نفر  22  انصدور حکم زندان برای فعالين جنبش زن

 نفر 6  ممنوع الخروج شدن فعالين جنبش زنان

 نفر  10  صدور قرار وثيقه برای فعالين جنبش زنان

 مورد  30   فيلترينگ سايتها و وبالگ های فعالين جنبش زنان

 مورد  50حمايت نهاد های بين المللی حقوق بشری از زنان ايران 

 مورد  58  نقض حقوق دانشجويان دختر

 نفر  19کوم به اعدام زنان مح

 نفر  5زنانی که به دار آويخته شدند 

 مورد  7نقض حقوق زنان روزنامه نگار 

  مورد  15فرهنگی و اجتماعی زن . بازداشت فعالين سياسی

 مورد  9فرهنگی و اجتماعی زن . صدور حکم زندان برای فعالين سياسی

 

  .زادی می کنم در انتها اين شعر را نثار جانباختگان جنبش سبز راه آ

  با تو ای هم درد    ای عشق   با تو درمان يافت اين دل

  خانه ات جاويدآباد از تو سامان يافت اين دل                         

  ای سر آپا عاظفه، جز ياريت ياری ندارم

  بوسه بی تو غمخواری ندارم ، ای کالمت شعر                         

  ان رنگين کمان استآسمان خانه ات يک کهکش

  آن نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است                         

  زندگانيت ترانه، گريه هايت عاشقانه 

  واژهايت ساده گويی، گفتگوی کودکانه                                 

  ديده گانت بامدادان، اشکهايت چشمه ساران 

  هره ات رنگ سپيده، گونه هايت الله زارانچ                                 
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  گيسوانت آبشاران، زلف جنگل زير باران 

  پيکرت آميزه ای از عطر پاک گل گزاران                                 

  با تو ای هم درد باران در بهاران

  مثل يک قطره تو دريا گم شدن در جمع ياران                                 

  ی  همزاد هم دل با توام بی باده مستم با توا

  سر مپيچم هرگز از آن عهد وپيمان که بستم                                

  ای سرا پا بی نيازی در کنارت بی نيازم 

  با تو رودم با تو ابرم هم نشيبم هم فرازم                                

  ر تو آب و خاک و باد و آتش خانه در تو جمله د

  مهر و کين و خشم وبخشش جمع در تو سربه سر تو                               

  آفتاب آسمانی بی نهايت بی کرانی 

  دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی                                

  

  

باشد که عبرت آيندگان باشد خداحافظ وطن عزيزمان و مردم بخصوص جوانان سرزمين 
  باد مان 

آنگونه که می بايد در اين چند سطر مقدمه توانسته باشم وضيعيت نابسامان دولتمردان 

  . جمهوری اسالمی را به تصوير ذهن شما ترسيم نموده باشم

ولی از شما خواننده محترم دعوت می کنم کليه موارد مذکور در اين کتاب را که توسط 

نی حقوق بشر که در ذيل همين مقدمه به اينجانب جمع آوری گرديده با مفاد اعالميه جها

ی که بطور مستمر و برنامه ريزی شده به عچاپ رسيده مقايسه نموده تا به عمق فجاي

  .گردد پی ببريد هموطنانمان  اعمال می
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 اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
  1948مصوبه دهم دسامبر، 

  

نواده بشري و حقوق يکسان و انتقال از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خا

  ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،

از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح 

بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و 

  از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده است،

از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين 

  عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

  شويق قرار داد،از آنجا که اساسا الزم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد ت

از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني 

و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعالم کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که 

  به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند،

که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و  از آنجا

  آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،

از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، 

  کمال اهميت را دارد،

آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعالم مجمع عمومي اين اعالميه جهاني را 

ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعالميه را دائما در مد نظر داشته باشند و 
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مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير 

واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل  تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي

  . عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد

  1ماده 

همه داراي . تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند

  . رفتار کنند عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري

 2ماده 

هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، / الف

مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا 

هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است 

 .گرددبهره مند 

بعالوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي / ب

يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل 

  . تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد

  3ماده 

  . زادي و امنيت شخصي داردهر کس حق زندگي، آ

  4ماده 

  . دادو ستد بردگان به هرشکلي که باشد ممنوع است ،احدي را نميتوان در بردگي نگهداشت

  5ماده 

احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخالف 

  . انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد

  6ماده 

که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون هر کس حق دارد 

  . شناخته شود
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  7ماده 

همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون 

همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعالميه حاضر باشد و بر . برخوردار شوند

براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره عليه هر تحريکي که 

  . مند شوند

  8ماده 

در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله 

قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به 

  . محاکم ملي صالحه دارد

  9 ماده

  . احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود

  10ماده 

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و 

علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به 

  . صميم بنمايداو توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ ت

  11ماده 

هر کس که به بزه کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در / الف

جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي الزم براي دفاع او تامين شده باشد 

 .تقصير او قانونا محرز گردد

اب آن عمل به موجب حقوق هيچکس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتک/ ب

  . ملي يا بين المللي جرم بدان تعلق ميگرفت در باره احدي اعمال نخواهد شد

احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد :  12ماده 

. مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد

  . دارد که در مقابل اينگونه مداخالت و حمالت مورد حمايت قانون قرار گيردهر کس حق 
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  13ماده 

هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت / الف

 .خود را انتخاب نمايد

هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود / ب

  . باز گردد

  14ماده 

هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در / الف

 .کشورهاي ديگر پناه اختيار کند

در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف / ب

  . با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود

  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

  16ماده 

هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، / الف

در تمام مدت زناشوئي و . انواده دهندتابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خ

هنگام انحالل آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي 

  .باشند

 .ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود/ ب

خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره / ج

  . شود مند

  17ماده 

 .هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد/ الف

  . هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد/ ب
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  18ماده 

اين حق متضمن . هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود

عقيده و ايمان ميباشد و نيز  آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار

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

  19ماده 

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم 

ابي نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام و اضطر

  . وسائل ممکن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

  20ماده 

  .هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد/ الف

  . هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد/ ب

  21ماده 

ر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با ه/ الف

 .وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد

 .هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد/ ب

له انتخاباتي اين اراده بايد به وسي. اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است/ ج

انتخابات بايد عمومي و با . ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد

رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را 

  . تامين نمايد

  22ماده 

له مساعي هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسي

ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که الزمه مقام و 

  . نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيالت و منافع هر کشور به دست آورد
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  23ماده 

هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و / الف

  .اي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيردرضايت بخشي بر

همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت / ب

  .دارند

هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و / ج

و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل  خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند

 .ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد

هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در / د

  . اتحاديه ها نيز شرکت کند

  24ماده 

هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و 

  . ي ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشدمرخصيها

  25ماده 

هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سالمتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث / الف

خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات الزم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد 

تمام موارد ديگري که  که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در

به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه 

 .زندگي برخوردار باشد

. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند/ ب

ند که همه از کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دار

  . يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

آموزش و . هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود/ الف:  26ماده 

. پرورش الاقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد
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ند و آموزش عالي بايد آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا ک. آموزش ابتدائي اجباري است

با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره 

  .مند گردند

آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد / ب

زش و پرورش آمو. حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند  اکمل رشد آن برساند و احترام

بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي 

  .يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت / ج

  . دارند

  27ماده 

هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها / الف

 .متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد

هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود / ب

  . برخوردار شود

  28ماده 

ا بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و هر کس حق دارد برقراري نظمي ر

آزاديهائي را که در اين اعالميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل 

  . بگذارد

  29ماده 

هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را / الف

 .ميسر سازد

تابع محدوديتهائي است که  sستفاده از آزاديهاي خود، فقطهر کس در اجراي حقوق و ا/ ب

بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و 
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براي رعايت مقتضيات صحيح اخالقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک 

 .جامعه دموکراتيک وضع گرديده است

در هيچ موردي نميتواند بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اين حقوق و آزاديها، / ج

  . اجرا گردد

  30ماده 

هيچيک از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي 

يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در 

 . فعاليتي بنمايد   در آن راه اين اعالميه را از بين ببرد و يا
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 خواند» دروغگو«نژاد منتقدانش را  احمدی

محمود احمدی نژاد در آخرين فرصت پاسخگويی در تلويزيون، از اقدامات دولتش دفاع و 

 .متهم کرد» دروغگويی و سندسازی«منتقدان خود را به 

عليه وی و دولتش بوده است، گفت که   اد با اشاره به اين که همه تبليغاتنژ آقای احمدی

ها عليه دولت نهم برای خارج کردن فضا از منطق، جلوگيری از  ها و تخريب توهين«

اندازی يک جنگ  های گذشته و راه طرح افتخارات دولت، فرار از پاسخگويی دولت

 .صورت گرفته است» روانی

اند اتهامات خود را  جلسات خصوصی تصميم گرفته«مخالفانش در نژاد افزود که  احمدی

 .بدانند «دروغگو«تا مردم وی را » آنقدر تکرار کنند

 
 نژاد و موسوی مناظره احمدی
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ای شدن، فضايی شدن، آسفالت  هسته»وری، با اشاره به اين نامزد انتخابات رياست جمه

هزار مقاله علمی  ٢٠درصدی دانشجويان، توليد  ٧٠هزار راه روستايی، افزايش  ۴٠شدن 

مدال ورزشی در جهان، افزايش توليد گاز، سدسازی، افزايش  ١۵٠٠در جهان، کسب 

های چهار  دستاورد به عنوان» حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و توزيع سهام عدالت

 «آيا اينها دروغ هستند؟«ساله دولت، از منتقدان خود پرسيد که 

که از سوی مخالفانش به وی نسبت داده شده، » ادبی بی«محمود احمدی نژاد با رد اتهام 

 «.ادبی نيست کنند، بی اندازی می المال دست برخورد با کسانی که به بيت«گفت که 

علمی زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی را ورود به  وی همچنين طرح مسئله مدارج

سال زمان، در عرض سه  ١٠وی به جای صرف «: مسائل خانوادگی ندانست و گفت

 «.سال، استاديار و دانشيار شده است

 
 نژاد و کروبی مناظره احمدی

های دانشگاه  درآمد«رئيس جمهوری کنونی ايران در خصوص دانشگاه آزاد نيز گفت که 

بايد برای خود مردم خرج شود و نيز صدور مدارک . آزاد نبايد در انتخابات خرج شود

 .کرده است» قالبی اعتبار اين داشگاه را مخدوش

است اشاره کرد » دولت هزار فاميل»نژاد  وی سپس به اتهامی مبنی بر اينکه دولت احمدی

 «.تنها سه باجناق دارد که هيچ يک آنها کار دولتی ندارند»  :و گفت

رئيس جمهوری فعلی ايران با ارائه نمودارهايی در خصوص ضريب جينی گفت که اين 

از چهار شرکت خصوصی که سه تای آنها «اش  ها از سوی رقبای انتخاباتی نمودار

  «.شده استصهيونيست هستند اخذ 
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چرا آبروی کشور را با مخدوش کردن «وی خطاب به رقبای انتخاباتی خود گفت که 

 «بريد؟ ها می نمودارها و از قول صهيونيست

 
 نژاد و رضايی مناظره احمدی

کرد که دولتش پاک بوده و پرچمدار مبارزه با فساد است و به همين دليل  نژاد تاکيد احمدی

 .خورد را می» چوبش«هم 

وی اظهار داشت که در کشور مشکالتی وجود دارد، اما جهت حرکت دولتش برای رفع 

 .اين مشکالت درست بوده است

د و قصد اغتشاش ان دانند که بازی را باخته نژاد در پايان گفت که مخالفانش می آقای احمدی

 .دارند
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ما به مطالبات زنان : با همگرايان جنبش زنان در خيابان

  رای می دهيم
و در حال و » روز همبستگی زنان ايران«خرداد  22در آستانه سالروز : مدرسه فمينيستی

هوای انتخاباتی که روز رای گيری مصادف شده با روز همبستگی زنان، فعاالن همگرايی 

نان در طول يک ماه گذشته، با بهره گيری از فضاهای انتخاباتی، بر دامنه و جنبش ز

استفاده از اين فضاها، باعث گسترش عملی تالش . کيفيت فعاليت هايشان افزوده اند

همگرايان در جهت طرح مطالبات زنان شده است که در هفته های اخير، اين فعاليت ها به 

 :شده است خيابان ها و ميادين شهر نيز کشيده
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جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز برای سايت تغيير برای 

  برابری 
وله  نويسی دويچه جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز در مسابقه وبالگ:کانون زنان ايرانی 

 .به سايت تغيير برای برابری، تعلق گرفت ٢٠٠٩در سال 

های دويچه وله اين جايزه  جهانی رسانهنازلی فرخی به عنوان نماينده اين سايت در مجمع 

 .را دريافت کرد

 .تغيير برای برابری يکی از رسانه های کمپين يک ميليون امضا است

  

 رسانی در انتخابات اطالع» محدوديت«اعتراض به 

در » ها رسانی عينی در رسانه نبود اطالع«ای  گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه

  .کرد» تقبيح«رياست جمهوری را دوران تبليغات انتخابات 

شرايط   تر نيز اعالم کرده بود که در انتخابات رياست جمهوری، همه اين سازمان پيش

  .نيست» شده تضمين«الزم برای انتخاباتی دموکراتيک، آزاد و شفاف 

 ١۵بر اساس بيانيه اخير گزارشگران، از اول خرداد ماه جاری تاکنون، بيش از 

انتقاد از رئيس جمهوری کنونی و يا ابراز نظر روشن درباره «يل نگار به دل روزنامه

   .اند از سوی نهادهای امنيتی و قضايی تهديد يا احضار شده» انتخابات

بيش از  ١٣٨٨تا اول خرداد  ١٣٨۴گزارشگران بدون مرز با اعالم اينکه از مرداد ماه 

اند،  حاکمه و زندانی شدهنگار م نگار و وب روزنامه ١٠٠نشريه در ايران توقيف و  ١٠٠

  .است  ناميده» نگاران در خاورميانه بزرگترين زندان روزنامه«ايران را 

زاده، محمدصديق کبودوند، کاوه جوانمرد، سجاد  پور، محمدحسن فالحيه عدنان حسن

خاکساری، بهمن توتونچی، حسين درخشان، مسعود کردپور، مجتبی لطفی و کاوه مظفری 

های ايران در  نگارانی هستند که در حال حاضر در زندان اران و وبنگ از جمله روزنامه

تغيير  رسانی آزاد ها برای ممانعت از اطالع کنترل رسانه .برند بازداشت به سر می



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
36 

 
   

طرفداران رئيس «های رسمی ايران از جمله ايرنا، ايسنا و جايگزينی  مسئوالن خبرگزاری

است که در اين گزارش از آن به عنوان  ها از جمله مواردی در اين خبرگزاری» جمهور

  .است  ياد شده» رسانی آزاد نقض اطالع«

نگاران ايرانی که از سوی قدرت حاکم تحت کنترل قرار  روزنامه«: است در اين بيانيه آمده

های انتخابات را برای  دارند، نتوانستند در اين مدت به شکل عينی مباحث و چالش

  «.دشهروندان مستقالنه توضيح دهن

را از » شهروند امروز«نامه  و هفته» نو ياس«گزارشگران بدون مرز توقيف روزنامه 

  .است  های سانسور در ايام انتخابات عنوان کرده ديگر نمونه

خدمت قدرت «گزارشگران بدون مرز با اعالم اينکه صداوسيما در زمان انتخابات در 

  است  انه انتقاد کردهبوده، از نحوه تبليغات انتخاباتی در اين رس» حاکم

ارديبهشت جاری، پس از پنج سال اجازه انتشار مجدد يافت، اما  ٢۶» نو ياس«روزنامه 

  .طی يک ماه گذشته، دوبار پس از انتشار اولين شماره توقيف شد

آبان ماه سال گذشته از سوی هيئت نظارت بر  ١۵نيز » شهروند امروز«نامه  هفته

  .را محمد قوچانی برعهده داشت» هروند امروزش«سردبيری . مطبوعات توقيف شد

بوک از دوم تا پنج خرداد ماه جاری را از ديگر موانع  اين بيانيه، فيلتر شبکه اجتماعی فيس

در دوران تبليغات انتخاباتی، هواداران . است برشمرده » دسترسی آزاد به اطالعات«

   .خود استفاده کردندطلبان از اين شبکه اجتماعی برای تبليغ کانديداهای  اصالح

ممانعت از حضور خبرنگاران خارجی برای پوشش  «خدمت قدرت حاکم«صداوسيما در 

  .خبری انتخابات، از ديگر موارد اعتراض گزارشگران بدون مرز است

های ايران در شهرهايی همچون پاريس، برلين،  است، سفارت  چنانچه در اين بيانيه آمده

اند و در برخی  از تقاضاهای صدور ويزا خودداری کرده مادريد و رم از پذيرش بسياری

  .اند شده» تهيه گزارش به نفع رئيس جمهوری در قدرت«موارد خواستار 

خدمت قدرت «گزارشگران بدون مرز با اعالم اينکه صداوسيما در زمان انتخابات در 

  .ستا  بوده، از نحوه تبليغات انتخاباتی در اين رسانه نيز انتقاد کرده» حاکم
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است، تمامی کانديداهای  در آمارگيری که از سوی گزارشگران بدون مرز انجام شده 

رقيب، کمتر از دو ساعت برای ابراز نظرات خود بر روی امواج رسانٔه ملی وقت 

برابر بيشتر  ١٠کم  اند، در حالی که زمان داده شده به رئيس جمهوری فعلی، دست داشته

   .است  بوده

  .شود خرداد ماه برگزار می ٢٢ياست جمهوری، فردا دهمين انتخابات ر

نژاد، محسن رضايی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی چهار نامزد  محمود احمدی

رياست جمهوری هستند که برای شرکت در اين انتخابات، صالحيت آنها از سوی شورای 

  .است نگهبان تائيد شده 

  

 سه سال حبس تعليقی برای يک فعال زن 

 .ورز، فعال جنبش زنان به سه سال حبس تعليقی محکوم شدناهيد کشا

، دادگاه انقالب خانم کشاورز را به خاطر »تغيير برای برابری«به گزارش تارنمای 

به يک  ١٣٨۶فروردين  ١٣به دوسال حبس و به خاطر پرونده  ١٣٨۵اسفند  ١٣پرونده 

  .است سال حبس محکوم کرده 

 
نفر از ديگر فعاالن حقوق زنان در مقابل  ٣٢به همراه  ١٣٨۵اسفند  ١٣ناهيد کشاورز 

 .دادگاه انقالب دستگير شد و چهار روز در زندان اوين بازداشت بود

قدام عليه امنيت کشور از ا»دادگاه انقالب در خصوص اين پرونده، وی را محکوم به 

 .است  کرده» طريق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور
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 ١٣٨۶اسفند  ١٣، »آميز يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض«اين عضو کمپين 

ناهيد کشاورز و محبوبه  .نيز هنگام جمع آوری امضا در پارک الله تهران دستگير شد

خانم کشاورز در  .وز در بند عمومی زندان اوين بازداشت بودندر ١٣زاده به مدت  حسين

اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری «اين پرونده به 

نفر از اعضای کمپين يک ميليون  ۵٠در سه سال گذشته،  .است  محکوم شده» اسالمی

حبس تعزيری و سه سال و شش ماه  تاکنون دو سال. اند امضا بازداشت و دادگاهی شده

 .است  حبس تعليقی برای اعضای اين کمپين صادر شده

کمپين يک ميليون امضا حرکت جمعی از اعضای جنبش زنان ايران است که خواهان 

  .تغيير قوانين حوزه زنان از طريق جمع آوری يک ميليون امضا هستند

ب تهران قرار بازداشت کاوه مظفری، دادگاه انقال: ميليونی برای کاوه مظفری ۵٠وثيقه 

کاوه مظفری،   .ميليون تومانی تبديل کرد ۵٠عضو کمپين يک ميليون امضا را به وثيقه 

. ارديبهشت، پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در پارک الله دستگير شد ١١

ون امضا، اين عضو کمپين يک ميلي .برد سر می وی از آن تاريخ تاکنون در زندان اوين به

داشتن «و » قدام عليه امنيت ملی از طريق تبانی برای تجمع تبليغی عليه نظام«به 

مجموعه فعاالن حقوق «بنا به گزارش تارنمای  .است  متهم شده «ای تجهيزات ماهواره

، محسن ثقفی و عليرضا ثقفی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر روز گذشته با «بشر

نفر از بازداشت شدگان پارک  30نزديک به . ن تومانی آزاد شدندميليو 50توديع وثيقه 

  .برند الله همچنان در بازداشت به سرمی

خرداد ٢٣زاده، يکی از بازداشت شدگان  تغيير برای برابری همچنين از تبرئه عاليه مطلب

تمرد در برابر پليس و اخالل در نظم «دادگاه انقالب وی را به . سال گذشته خبر داد

خرداد سال گذشته نيروهای امنيتی با ممانعت از برگزاری  ٢٣ .متهم کرده بود» میعمو

 .نفر از فعاالن جنبش زنان را بازداشت کردند ٩يک سمينار درباره حقوق زنان، 
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 نژاد تکذيب شد اظهارات تازه محمود احمدی

ی بر حل و فصل نژاد مبن ای، اظهارات محمود احمدی ديوان محاسبات کشور در اطالعيه

 .پرونده يک ميليارد دالری درآمدهای نفتی را تکذيب کرد

ای که کميسيون تبليغات صداوسيما  دقيقه وقت اضافه ٢٠نژاد شب گذشته در  آقای احمدی

در اختيار وی گذاشته بود، در بخشی از اظهارات خود گفت که پرونده واريز نشدن بيش 

 .ی به خزانه مختومه شده استهای نفت از يک ميليارد دالر از درآمد

ای با تکذيب اظهارات  روابط عمومی ديوان محاسبات امروز پنجشنبه با انتشار اطالعيه

الذکر، همچنان که  ضمن تکذيب مختومه شدن پرونده فوق«: نژاد، اعالم کرد آقای احمدی

در در گذشته نيز تاکيد شده است پرونده مورد اشاره برای رسيدگی و صدور دادخواست 

 «.مسير دادسرای ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگی است

برای صدور رای به «به گزارش خبرگزاری مهر، ديوان محاسبات افزود که اين پرونده 

 «.های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجديدنظر ارجاع خواهد شد هيئت

زاری ايلنا از احضار نژاد در حالی مطرح شد که هفته گذشته خبرگ اظهارات آقای احمدی

 .غالمحسين نوذری وزير نفت به دادسرای ديوان محاسبات خبر داده بود

گزارش . های مجلس شورای اسالمی است ديوان محاسبات کشور يکی از زيرمجموعه

تفريغ اين ديوان، مبنی بر واريز نشدن بيش از يک ميليارد دالر به خزانه کشور از سوی 

 .ها در ايران شده است ر به بروز برخی تنشمنج ١٣٨۵دولت نهم در سال 
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برای » سياسی«غالحسين الهام سخنگوی دولت در واکنش به اين گزارش، آن را اقدامی 

 .نژاد ارزيابی کرد تخريب دولت محمود احمدی

نژاد هم بهمن ماه سال گذشته در جريان يک برنامه زنده تلويزيونی اين  مود احمدیمح

 .گزارش را رد کرده بود

که سال گذشته از سوی ديوان محاسبات  ١٣٨۵جلدی تفريغ بودجه سال  ٣٣در گزارش 

تهيه و در اختيار مجلس قرار گرفته، آمده است که دولت در اين سال مبلغ يک ميليارد و 

 .های نفتی را به خزانه واريز نکرده است ون دالر از درآمدميلي ۵٨

قانون اساسی، تهيه گزارش تفريغ بودجه بر عهده ديوان محاسبات  ۵۵براساس اصل 

 .کشور است

اين ديوان موظف است که گزارش تفريغ بودجه هر سال را تهيه کند و در اختيار مجلس 

 .شورای اسالمی قرار دهد

بهمن ماه اعالم کرد که دولت نهم  ٢١ديوان محاسبات کشور نيز  عبدالرضا رحمانی رئيس

 .، دو هزار مورد انحراف داشته است١٣٨۵در بودجه سال 
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 سپاه يک نامزد را تهديد به شکايت کرد

مطرح شده يک نامزد رياست جمهوری عليه سپاه » اتهامات«سپاه پاسداران اعالم کرد که 

 .خواهد کرد» يگری قانونیپ«و نيروی مقاومت بسيج را 

ای رهبر جمهوری  اهللا علی خامنه ای خطاب به آيت آقای موسوی روز گذشته در نامه

شواهدی از مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئوالن سپـاه و بسيـج «اسالمی نوشته بود که 

 .در اختيار دارد» در انتخـابـات

 .های نظامی در انتخابات شود لت نيروای خواسته بود که مانع از دخا وی از آقای خامنه

ای که بامداد امروز جمعه منتشر کرده، بدون اشاره به نام آقای  سپاه پاسداران در اطالعيه

 .است» اتهامی خالف واقع«موسوی، افزوده که اظهارات اين نامزد 

در اين اطالعيه همچنين آمده است که اظهارات يک نامزد رياست جمهوری عليه سپاه 

سپاه پاسداران و بسيجيان مخلص عذرخواهی «است و بايد از » امی غير قابل اغماضاته«

 «.داند نموده و سپاه نيز حق هرگونه پيگيری قانونی را برای خود محفوظ می

سپاه پاسداران در عين حال از نامزدی که نام وی را اعالم نکرده، خواسته که شواهد، 

به سرعت و بدون «های بسيج در انتخابات را  اسناد و مدارک خود مبنی بر دخالت نيرو

 .در اختيار فرماندهان اين نيرو قرار دهد» فوت وقت
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اطالعيه سپاه پاسداران پس از آنکه يداهللا جوانی رئيس دفتر سياسی اين نيرو، طی سخنانی 

چينی  ، ميرحسين موسوی و طرفدارانش را به مقدمه)ارگان سپاه(نامه صبح صادق در هفته

 .شود در ايران متهم کرد، منتشر می» انقالبی رنگی«وع برای وق

 
 AFPعکس از 

هوشياری مردم، هر حرکتی برای »آقای جوانی هشدار داده است که سپاه پاسداران با 

 .کرد» خواهد انقالب مخملی را در نطفه خفه

دهد  اين مقام سپاه پاسداران همچنين گفته است که اطالعاتی در اختيار دارد که نشان می

در ايران » انقالب رنگی«اطرافيان و حاميان ميرحسين موسوی برای وقوع يک 

 .کنند چينی می زمينه

ات شود که مهدی کروبی ديگر نامزد انتخاب اطالعيه سپاه پاسداران در حالی منتشر می

های  ای در خصوص احتمال دخالت رياست جمهوری نيز، چهارشنبه گذشته با انتشار نامه

آقای کروبی در  .کرد» حجت  اتمام«های نظامی ايران  های نظامی در انتخابات با مقام نيرو

 نگران«ای خطاب به فرماندهان بسيج، پليس و وزير اطالعات، نوشت که اخبار  نامه
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در انتخابات » جويانه مداخله«های  يافته يا نظارت های سازمان دخالت از احتمال» ای کننده 

  .دريافت کرده است

اين نامزد رياست جمهوری، برای نظارت بر روند انتخابات به همراه ميرحسين موسوی، 

تشکيل داد که با واکنش شورای نگهبان مواجه » کميته صيانت از آرا«ای با عنوان  کميته

 .شده است

دانسته است، با اين حال » فاقد وجاهت قانونی«بان تشکيل اين کميته را شورای نگه

گيری نمايندگانی  توانند در روز رای ها می وزارت کشور اعالم کرده که هر يک از نامزد

 .برای نظارت به ستاد انتخابات کشور معرفی کنند
  

  

  

 جمهوری   گيری در انتخابات رياست  آغاز رای

ميليون و  ۴۶ی ايران صبح امروز جمعه در حالی آغاز شد که انتخابات رياست جمهور

 .هزار رای دهنده ايرانی، واجد شرايط شرکت درانتخابات هستند ٢٠٠

ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محسن رضايی سه نامزدی هستند که در اين انتخابات 

  .پردازند نژاد رئيس جمهوری فعلی به رقابت می با محمود احمدی

ترين رقيب  های ايران، موسوی اصلی های منتشر شده از سوی رسانه ظرسنجیبراساس ن

 .شود نژاد محسوب می احمدی

صندوق رای  ٣٠۴گيری در سراسر کشور داير شده و  حوزه رای ٧١٣هزار و  ۴۵حدود 

صندوق مربوط به  ٣٢نيز برای ايرانيان خارج از کشور در نظر گرفته شده است که 

 .آمريکاست

رود تا چهار ساعت  ا ساعت شش بعدازظهر ادامه خواهد داشت، اما انتظار میگيری ت رای

جمهوری، افرادی که دارای تابعيت  مطابق قانون انتخابات رياست.ديگر تمديد شود

خرداد  ٢٢متولدين (سالگی  ١٨گيری وارد  جمهوری اسالمی ايران هستند و در روز رای
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وزارت کشور ايران .در اين انتخابات رای دهندتوانند  شده باشند، می) و قبل از آن ١٣٧٠

  .اعالم کرده که نتايج به تدريج در روز شنبه اعالم خواهد شد

 
ات به دور دوم در صورتی که هيچ يک از نامزدها اکثريت مطلق آرا را کسب نکند، انتخاب

 .کشيده خواهد شد

  ای اهللا علی خامنه اظهارات آيت

ای رهبر جمهوری اسالمی نيز صبح امروز دقايقی پس از آغاز  اهللا علی خامنه آيت

 .انتخابات رياست جمهوری، رای خود را به صندوق انداخت

ن آرامش، در نخستي«ای در سخنانی کوتاه از مردم ايران خواست که در  آقای خامنه

 .در انتخابات شرکت کنند» گيری ساعات آغاز رای

شايعاتی که ممکن است در طول برگزاری انتخابات منتشر «وی همچنين به مردم گفت به 

 «.شود، توجه نکنند
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 «تقلب«ها درباره  پاسخ جنتی به نگرانی

مطرح در انتخابات را » تقلب»گويد کسانی که بحث  احمد جنتی دبير شورای نگهبان می

 .ارتباط دارند» خارج از کشور«کنند با  می

کسانی که «: آقای جنتی امروز جمعه در ستاد انتخابات کشور با اعالم اين مطلب گفت

  «.گويند چه در داخل و چه خارج البته با يکديگر هماهنگ هستند چنين می

کنند،  رح میدر انتخابات را مط» تقلب»دبير شورای نگهبان ادعا کرد که افرادی که بحث 

تعريف درستی از تقلب ندارند، زيرا بر اين باورند که اگر انتخابات به نفع آنان نشد، «

 «.تقلب صورت گرفته است

کنند ممکن است در  احساس می»وی در عين حال گفت که اين افراد کسانی هستند که 

 «.کنند یها را القا م اين شبهه«و به همين دليل » انتخابات از سايرين عقب بمانند

شود که مهدی کروبی و ميرحسين  اظهارات دبير شورای نگهبان در شرايطی ايراد می

هايی از   های اخير با انتشار اطالعيه موسوی دو نامزد انتخابات رياست جمهوری طی روز

 .اند در انتخابات اظهار نگرانی کرده» های نظامی نيرو«و دخالت » تقلب«احتمال 

 



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
46 

 
   

در » تخلفات«ای نسبت به برخی  کميته صيانت از آرا اين دو نامزد هم با انتشار اطالعيه

 .جريان برگزاری انتخابات اعتراض کرده است

بروز برخی هايی مبنی بر  های نزديک به ستاد ميرحسين موسوی امروز گزارش سايت وب

آقای موسوی نيز اعالم کرده است که . اند تخلفات در بعضی شعب اخذ رای مخابره کرده

 .نسبت به برخی مسائل پيش آمده در جريان اين انتخابات اعتراض دارد

به عنوان تنها نهادی که وظيفه »با اين حال آقای جنتی اظهار داشت که شورای نگهبان 

ف و تقلب در انتخابات دارد، در اين دوره از انتخابات شرعی و قانونی جلوگيری از تخل

 «.با قوت و قدرت، نظارت خود را اعمال خواهد کرد

 .رای دهند» اصلح»دهندگان خواست که به نامزد  وی همچنين از رای

اصلح کسی است که بيش از همگان برای مردم کار کرده «به گفته دبير شورای نگهبان، 

 «.خورد می است و بيشتر به درد مردم
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 پنج سايت هوادار موسوی فيلتر شد

پنج سايت اينترنتی هوادار ميرحسين موسوی امروز جمعه فيلتر و يک سايت ديگر نيز 

طور که خبرگزاری آفتاب گزارش کرده، از  ، ظهر امروز آن»آينده«سايت  وب .توقيف شد

 .است سوی نيروهای دادستانی و نيروی انتظامی توقيف شده

و » نوروز«، »موج سوم»، «جمهوريت«های  ها همچنين از فيلتر شدن سايت گزارش

  .ها حکايت دارد پی اس از سوی برخی از آی» بازنويس«

تر فيلتر شده  وابسته به ستاد انتخابات آقای موسوی نيز پيش» قلم نيوز«سايت تلويزيون  وب

را در دست » آينده«وقيف سايت به گزارش آفتاب، ماموران دادستانی که حکم ت .بود

داشتند، ظهر امروز با ورود به دفتر اين سايت، اقدام به ضبط کامپيوترهای اين پايگاه 

را داشتند که پس از تماس با » آينده«اين ماموران همچنين قصد پلمپ دفتر  .اينترنتی کردند

 .صادر شد» عدم پلمپ«مسئوالن قضايی، دستور 
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کاران است نيز روز گذشته برای پنجمين  که نزديک به محافظه» انتخاب«سايت اينترنتی 

 .ها مسدود شده است پی اس آی بار از سوی برخی

به نقل از مرکز فيلترينگ مخابرات اعالم کرده که فيلتر سايت » ميزان پرس«سايت  وب

 .است  از سوی اين مجموعه انجام نشده» انتخاب«

وشته است که اين سايت اينترنتی با دستور سايت به نقل از يک منبع مطلع، ن اين وب

  .است فيلتر شده » نهاد رياست جمهوری«مستقيم 

  
سايت حامی  اين وب. حکايت دارد «تريبون«سايت  ها همچنين از فيلتر شدن وب گزارش

 .ی کروبی در در همين دوره انتخابات رياست جمهوری بودمهد

اند که گزارشگران بدون مرز، روز گذشته با صدور  ها در حالی فيلتر شده سايت اين وب

در دوران تبليغات » ها رسانی عينی در رسانه نبود اطالع«ای اعتراض خود را به  بيانيه

 .انتخابات رياست جمهوری اعالم کرده بود

 ١۵يانيه اخير گزارشگران، از اول خرداد ماه جاری تاکنون، بيش از بر اساس ب

انتقاد از رئيس جمهوری کنونی و يا ابراز نظر روشن درباره «نگار به دليل  روزنامه

 .اند از سوی نهادهای امنيتی و قضايی تهديد يا احضار شده» انتخابات

شد، طی يک ماه گذشته،  ینيز که از سوی حاميان ميرحسين منتشر م» نو ياس«روزنامه 

ارديبهشت جاری، پس از  ٢۶اين روزنامه . دوبار پس از انتشار اولين شماره توقيف شد

 .پنج سال اجازه انتشار مجدد يافته بود
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 های آن انتخابات در خارج از ايران و بازتاب

ت هشت صبح گيری در انتخابات رياست جمهوری، ساع ايرانيان مقيم خارج، با آغاز رای

 .های رای حاضر شدند برای دادن رای در پای صندوق  به وقت محلی به صورت گسترده

 های مختلف رأی دهندگان در محل  های خبری، حاکی از حضور قابل توجه رأی گزارش

 .گيری انتخابات در خارج از کشور است 

از ساعت هشت  گيری در سفارت ايران در هلند به گزارش خبرنگار زمانه از الهه، رأی

ای بود که برای ريختن آراء  استقبال از انتخابات در الهه به اندازه .بامداد آغاز شده است

پس از پايان يافتن صف و کاهش نسبی  .های رای، صف تشکيل شد به صندوق

 .ها در ساعات ظهر امروز رو به افزايش گذاشت دهندگان، شمار آن رأی
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های سبزرنگ در سفارت ايران در الهه  ها و روپوش حضور برخی از زنان با روسری

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دبی، سفارت ايران در اين شهر نيز با  .کرد جلب نظر می

. گيری را آغاز کرده است رایخانه، کار  برپايی چادر بزرگ سفيد رنگی در حياط سفارت

 .ها جدا شده است در اين محل، صندوق رأی مردان مجرد از صندوق خانواده

دهنده در  هايی که تا اين ساعت توسط گزارشگر اين خبرگزاری با حاضران رأی مصاحبه

دهندگان به ميرحسين موسوی و شماری ديگر  دبی انجام شده، حاکی از گرايش بيشتر رأی

 .نژاد است ود احمدینيز به محم

ها ايرانی مقيم آن کشور برای ريختن رأی  به گزارش خبرگزاری فرانسه، در لبنان نيز ده

دهنده با  حضور زنان رأی. اند خود به صندوق، راهی سفارت ايران در بيروت شده

روسری و بعضًا با روبنده و گروهی ديگر از زنان با شلوار جين، در اين محل جلب توجه 

 .است ه کرد می

  های هلند رسانه

» ترس از تقلب در انتخابات ايران«در خبری تحت عنوان » مترو»روزنامه هلندی 

های  کميته صيانت از آراء انتخابات ايران، اين هفته نگرانی شديد خود را از تقلب«: نوشت

بان از سوی شورای نگه که اين کميته رسمًا  با اين. بزرگ احتمالی در انتخابات اعالم کرد

های خود را  ای به آن شورا نگرانی شود ولی کميته صيانت در نامه به رسميت شناخته نمی

 «.است ابراز کرده

حضور گسترده مردم در انتخابات به ضرر «: است اين روزنامه در خبری ديگر آورده

کنون نيز، چندان گويا  شده تا  های انجام نتيجه نظرسنجی. نژاد خواهد بود محمود احمدی

کنند در مأل عام نظرات خود را به طور علنی  يست زيرا مردم ايران چندان جرأت نمین

 «.بيان کنند 

گونه  درباره انتخابات اين در گزارشی در تارنمای خودهلند نيز امروز » دپرس«روزنامه 

نژاد و ميرحسين موسوی  رقيبان اصلی اين مسابقه انتخاباتی محمود احمدی«: دادنظر 
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های  ميرحسين موسوی بيشتر در ميان جوانان طرفدار دارد و قصد دارد محدوديت. هستند

 «.اسالمی را کم کرده و روابط با خارج را بهبود ببخشد

 
اگر موسوی رأی بياورد، باز هم معلوم نيست که بتواند «: است در ادامه اين گزارش آمده

رئيس جمهور شود، چرا که در اين کشور به شدت اسالمی، قدرت آخر و رأی آخر همان 

 «.نظر رهبر است و بس

سترده بودن حضور مردم در های هلند نيز با اظهار نظرهايی مشابه، از گ ديگر رسانه

 .اند جمهوری ايران تا اين لحظه خبر داده  دهمين انتخابات رياست

ان هم حضور  ان خبرگزاری آمريکايی سی «اجبار به رابطه با آمريکا به خاطر اقتصاد»

 .خوانده است  »انبوه«دهندگان در داخل ايران را  رأی

ها و برخی تارنماهای اينترنتی روز  مکهای پيا بسياری از سامانه«ان،  ان به نوشته سی

های ميرحسين موسوی  تواند بر تعداد رأی اين مسئله می. جمعه در ايران از کار افتاده است

 «.کند ها استفاده می رسانی به حاميانش از اين فناوری تأثير بگذارد، زيرا او برای اطالع

- لگر سياسی ايرانیاين خبرگزاری همچنين در خبر خود از قول رضا اصالن، تحلي

ای کمی از نامزدهای ديگر  با اينکه موسوی در مورد مسئله هسته«: نويسد آمريکايی می

ای توافق  تر است، ولی هر چهار کانديدا بر سر حق ايران برای گسترش هسته معتدل

با اين حال هر چهار نامزد «: ان به نقل از آقای اصالن در ادامه نوشت ان سی «.دارند

اند که وقت آن رسيده تا سياستی باز را با آمريکا و جامعه جهانی در پيش بگيرند،  پذيرفته
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های رسمی  از سوی ديگر مقام «.است چرا که از نظر اقتصادی، گزينه ديگری باقی نمانده 

زنی در مورد نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران  کاخ سفيد روز گذشته از گمانه

 .خودداری کردند

 
مند به  سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده در پاسخ به اينکه دولت آمريکا عالقه

فقط بايد بگويم که ما «: يک از نامزدها در ايران است، به خبرنگاران گفت موفقيت کدام

ها در انتخابات  کنيم و برای آن ايران جريان دارد دنبال میمناظره پرشوری را که در 

 «.آرزوی موفقيت داريم

آنجلس تايمز نيز امروز خبر اول خارجی خود را به موضوع انتخابات  روزنامه لس

 .جمهوری ايران اختصاص داد رياست

دهندگان بيشتر باشد، بخت موسوی  هر چه شمار رأی«: در خبر اين روزنامه آمده است

 «.رای انتخاب شدن بيشتر خواهد بودب

دهندگان طبقه فقير و مؤمن که  رأی» :نويسد آنجلس تايمز در توضيح اين گفته خود می لس

کنند،  نژاد از او حمايت می بهره احمدی های کم های پوپوليستی و سياست وام به خاطر صدقه

ولی جوانان و . ندايست ها می های طوالنی جلوی صندوق شناسانه در صف طوری وظيفه به

نشينی دارند و  کرده که با او مخالفند، بيشتر تمايل به خانه طبقه متوسط شهرنشين تحصيل

  «.است  روند کند تغييرات باعث يأس آنان شده
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 های گسترده در تهران  درگيری

های مرکز و شمال شهر تهران  های پراکنده و شديدی در خيابان ها از درگيری گزارش

ها به نتايج شمارش  ها از صبح امروز شنبه پس از آنکه اعتراض درگيری .داردحکايت 

 .آراء انتخابات باال گرفت، آغاز شده است

ها با انتشار  ای رهبر جمهوری اسالمی در واکنش به اين اعتراض اهللا علی خامنه آيت

ميليون رای  ٢۴نژاد با  پيامی، نتايج شمارش آراء را تائيد و اعالم کرد که محمود احمدی

 .پيروز انتخابات است

 
گروهی از هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از صبح امروز با حضور در 

های  با يورش نيرواند که  های تهران، اعتراض خود را به نتايج انتخابات اعالم کرده خيابان

دهند،  تهران گزارش می طور که شاهدان عينی از سطح شهر آن .اند پليس مواجه شده

اوضاع در خيابان وليعصر، زرتشت، فاطمی، ميدان انقالب، ميدان ونک و چهارراه جهان 

 .آرام است  کودک نا
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ها به شدت در جريان  در خيابان تخت طاووس و ميرزای شيرازی تهران نيز درگيری

 .هايی از خيابان به آتش کشيده شده است است و بخش

های زباله، کندن تابلوهای راهنمايی و رانندگی و نيز  معترضان با به آتش کشيدن سطل

 .اند ی پليس به اين خيابان را بستهها راه ورود خودروها های اتومبيل شکستن شيشه

خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز از آتش زدن الستيک از سوی معترضين به نتيجه انتخابات 

هايی  مقابل ساختمان وزارت کشور خبر داده و نوشته که در برخی نقاط شهر تهران آسيب

 .های دولتی وارد شده است به ساختمان

 
های مرکزيتهر شهر ان به گفته شاهدان  های پليس و گارد ويژه با استقرار در خيابان نيرو

  .کنند عينی با معترضان به شدت برخورد می

» سابقه کم«آور  کنندگان با استفاده از باتوم و گاز اشک های پليس با تجمع شدت برخورد

ها در شهر اصفهان  ای هم از بروز برخی درگيری های تائيد نشده گزارش .شود زارش میگ

 .و سنندج حکايت دارد
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ه دهند، بازار اين شهر در اعتراض ب طور که شاهدان عينی در اصفهان گزارش می آن

 .نتايج آراء تعطيل است

سعيد رضوی فقيه سخنگوی حزب اعتمادملی نيز اعالم کرد که اعضای اين حزب در 

، از اين پس در محافل و تجمعات خود لباس سياه به »عزای انتخابات آزاد و جمهوريت«

 .کنند تن می
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  کشور معماها

نژاد  ت امروز را چالشی بزرگ برای محمود احمدیروزنامه بريتانيايی تلگراف، انتخابا

هيچ رئيس «: جمهوری ايران نوشته است اين روزنامه درباره انتخابات رياست .دانست

وی طی . نژاد اليق شکست در انتخابات نيست جمهوری در جهان به اندازه محمود احمدی

يل از صفحه روزگار چهار سال گذشته با افسانه خواندن هولوکاست و دادن قول محو اسرائ

 «.آبروی کشور خود را ريخته است

ای از درآمدهای نفتی را به  نژاد، مبالغ بزرگ بادآورده احمدی«به نوشته اين روزنامه، 

 «.است هدر داده و ايران بيش از پيش، در ورطه رکود و بيکاری عمومی فرورفته 

  : دهد اين روزنامه ادامه می

نتيجه اين انتخابات در . ات هم يک مسئله رمزآلود استاين انتخاب  در کشور معماها،«

چنان جزوی از  نژاد هم بينی است و شکست محمود احمدی چنان غير قابل پيش ايران هم

  «.ممکنات است
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  :مجمع روحانيون مبارز

 «انتخابات رياست جمهوری باطل شود»

واستار ابطال نتايج انتخابات رياست ای خ مجمع روحانيون مبارز با صدور اطالعيه

 .جمهوری ايران شد

نژاد با کسب  ای رهبر جمهوری اسالمی اعالم کرده که محمود احمدی اهللا علی خامنه آيت

وزارت کشور نيز يک ساعت پس از اظهارات . ميليون رای پيروز انتخابات شده است ٢۴

 .ت استنژاد پيروز انتخابا ای اعالم کرد که احمدی آقای خامنه

های انتخابات رياست جمهوری با انتشار  ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ديگر نامزد

 .اند  هايی نتايج شمارش آراء را نپذيرفته اطالعيه

صورت » های تقلب«ای از مراجع تقليد خواسته است که در برابر  آقای موسوی در نامه

 .گرفته در انتخابات سکوت نکنند

های مطرح سياسی مذهبی در ايران است و  ه يکی از تشکلمجمع روحانيون مبارز ک

است از » نتوانسته«محمد خاتمی دبيرکلی آن را بر عهده دارد، در اطالعيه خود از اينکه 

 .خواسته است» پوزش«کند » صيانت«آراء مردم 

داليل و شواهد کافی وجود دارد که نتيجه اعالم شده «براساس اعالم اين تشکل سياسی، 

 «بول واقع نشودمورد ق
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ای که معلوم شد، آنچه موجب  نظر از نتيجه صرف«: در اطالعيه اين مجمع آمده است

 «.تاسف و نگرانی بيشتر است، اعمال نوعی مهندسی آراء گسترده در اين دوره است

اين امر اگر به صورت «در بخش ديگری از اطالعيه مجمع هشدار داده شده است که 

زند و اعتماد مردم را که  نظام لطمه غيرقابل جبران می رويه درآيد، به جمهوريت

 «.کند دار می ترين پشتوانه نظام است، خدشه بزرگ

داليل و شواهد کافی وجود دارد که نتيجه اعالم شده «براساس اعالم اين تشکل سياسی، 

 «.مورد قبول واقع نشود

برای دفاع از جمهوريت «: مجمع روحانيون مبارز در پايان اطالعيه خود تاکيد کرده است

های  اسالمی نظام و بازگرداندن اعتماد عمومی و نگاهبانی از موج آشتی ملی با صندوق

کار مناسب  تر راه تر و منطقی رای، ابطال اين انتخابات و تجديد آن در فضايی عادالنه

 «.است

 اين مجمع همچنين درخواست کرده است که برای مشخص شدن نتايج واقعی انتخابات،

يابی و اعالم نظر نهايی به ملت و  طرف و کاردان و شجاع برای حقيقت هيئتی بی«

 .تشکيل شود» رهبری
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 سی  بی قطع تلفن همراه و تلويزيون بی
های تلويزيون  خطوط تلفن همراه در تهران خبر دارد، برنامه» قطع«ها از  گزارش

 .الل مواجه شده استسی و صدای آمريکا نيز با اخت بی بی

گسترده » قطع«خبرگزاری آفتاب که خود ساعتی پيش در ايران فيلتر شده است، از 

 .دهد های همراه در تهران خبر می خطوط تلفن

از دقايقی پيش، شبکه تلفن همراه در شهر «طور که اين خبرگزاری اعالم کرده است  آن

 .نيست» پذير انتهران قطع شده و برقراری ارتباط ميان مشترکان امک

 .داند نمی» ارتباط بی«ها در تهران  آرامی آفتاب، قطع اين خطوط ارتباطی را با گسترش نا

 
هايی از  در تهران و برخی شهرهای بزرگ ايران همچون مشهد، اصفهان و اهواز گزارش

 .کند ها حکايت می تشديد ناآرامی

ها در تهران پس از آنکه هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در  درگيری

 .اند، آغاز شده است ها آمده اعتراض به نتايج انتخابات به خيابان

 .های شديدی همراه بوده است گويند با خشونت طور که شاهدان عينی می ها آن اين درگيری
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» قطع«آوری اطالعات، تاکنون درباره علت  ای مسئول در وزارت ارتباطات و فنه مقام

  .اند خطوط تلفن همراه اظهار نظر نکرده

 
پنجشنبه قطع شده  اين در حالی است که سيستم پيامک خطوط تلفن همراه کشور هم از روز

سی فارسی قطع  بی های تلويزيون بی ها همچنين از قطع دوباره پخش برنامه گزارش .است

 .حکايت دارد

ای  از ناحيه«های اين تلويزيون را  سی فارسی منشاء اختالل در پخش برنامه بی مسئوالن بی

 .دانند می» از دريای مديترانه

های تلويزيون آمريکا در ايران  قطع پخش برنامههای تائيد نشده ديگری همچنين از  گزارش

 .های اين شبکه چيست هنوز مشخص نيست که علت اختالل در پخش برنامه .حکايت دارد

های زيادی در  اند و محدوديت ها فيلتر شده سايت های اخير برخی وب در ايران طی روز

 .رسانی ايجاد شده است امر اطالع
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 االن سياسی در ايراندستگيری گسترده فع

زاده، محسن ميردامادی، زهره  اهللا رمضان ها از دستگيری بهزاد نبوی، عبد گزارش

 .آقاجری و سعيد شريعتی حکايت دارد

اين افراد از اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و حزب مشارکت ايران اسالمی 

 .هستند

سی نيز امشب مقابل درب منزلش از گر مسائل سيا نگار و تحليل آبادی روزنامه احمد زيد

 .های امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است سوی نيرو

 .بهزاد نبوی نيز مقابل منزل مسکونی خود از سوی ماموران بازداشت شده است

برادر محمد خاتمی رئيس جمهوری (های ديگر از دستگيری محمدرضا خاتمی  گزارش

  .رش حکايت دارد که تاکنون تائيد نشده استبه همراه همس) سابق ايران

 .نيز در ميان دستگيرشدگان است) همسر آقای ميردامادی(زهرا مجردی 

ای تشکيل داده بود که  خرداد ماه جلسه ٢٣دفتر سياسی جبهه مشارکت عصر روز شنبه 

 .رود برخی از اين اين افراد در جلسه مذکور بازداشت شده باشند گمان می
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زاده،  زاده و محسن امين تی ايرنا شب گذشته از بازداشت مصطفی تاجخبرگزاری دول

 .اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت خبر داده بود، اما اين خبر همان شب تکذيب شد

زاده سخنگوی وقت دولت محمد خاتمی بود و زهره آقاجری نيز خواهر  عبداهللا رمضان

 .هاشمی آقاجری است

ها در تهران  نگاران پس از گسترش ناآرامی و روزنامهدستگيری گسترده فعاالن سياسی 

 .گيرد در اعتراض به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری صورت می

نژاد به عنوان فرد پيروز معرفی شده که از ميرحسين  در اين انتخابات، محمود احمدی

 .اند موسوی و مهدی کروبی دو نامزد ديگر انتخابات آن را نپذيرفته
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 تقلب محکوم است: گزارشگران بدون مرز

در انتخابات رياست » تقلب»ای،  سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطالعيه

 .جمهوری ايران را محکوم کرد

اقدامات دولت «: ای که امروز شنبه منتشر کرده، آورده است اين سازمان در اطالعيه

ها برای اعالم تقلب وسيع انتخاباتی که  عاليت رسانهجمهوری اسالمی در ممانعت از ف

 .است» اولين دور انتخابات رياست جمهوری را آلوده کرده است، محکوم

دولت «در انتخابات رياست جمهوری ايران، » تقلب«گزارشگران افزوده که با وجود تائيد 

نژاد  حمود احمدیبا پروپاگاند و سانسور در حال آماده کردن نتايح برای اعالم پيروزی م

 «.در اولين دور انتخابات است

رسانی نزديک به دو نامزد  های اطالع اين سازمان همچنين اعالم کرده است که سايت

ها و نهادهای دولتی مسدود  طلب ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سوی مقام اصالح

 .اند شده
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ای اعالم پيروزی محمود دولت با پروپاگاند و سانسور در حال آماده کردن نتايح بر»

 را بخوانيد متن کامل «نژاد در اولين دور انتخابات است احمدی

های هوادار ميرحسين موسوی در ايران چند ساعت مانده  سايت روز گذشته تعدادی از وب

 .نيز توقيف شده است گيری، فيلتر و يک سايت ديگر به پايان رای

آغاز شد و سپس در روز » انتخاب»خرداد با سايت  ٢١اين مسدود سازی از روز پنجشنبه 

که از نامزدی موسوی و کروبی  «سوم، نوروز، تريبون آينده، موج«های  انتخابات، سايت

 .کردند، ادامه يافت حمايت می

يد مرتضوی دادستان گزارشگران در بخش ديگری از اطالعيه خود آورده است که سع

هشدار داده که از » های مخالف نامزد«های نزديک به  عمومی و انقالب تهران به روزنامه

 .کنند» خودداری»هايی درباره پيروزی نامزد خود  انتشار مطلب و يا تيتر

خرداد، سيستم پيامک در  ٢١شب پنجشنبه  ١١از ساعت «اين سازمان افزوده که همچنين 

 «.وگيری از انتشار خبر تقلب دچار اخالل شديد شده استايران با هدف جل

بنابر آمار رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور که تحت نظارت هواداران محمود 

ميليون برای  ٢٢ميليون رأی شمارش شده، نزديک به  ٣۵نژاد قرار دارد، از  احمدی

 ٣٠٠ضايی و هزار برای محسن ر ٦٠٠ميليون برای ميرحسين موسوی،  ١٢نژاد،  احمدی

  .هزار رای برای مهدی کروبی شمارش شده است

رسانی نزديک به دو نامزد  های اطالع اين سازمان همچنين اعالم کرده است که سايت

ها و نهادهای دولتی مسدود  طلب ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سوی مقام اصالح

 .اند شده

نتايح برای اعالم پيروزی محمود دولت با پروپاگاند و سانسور در حال آماده کردن »

 را بخوانيد متن کامل «نژاد در اولين دور انتخابات است احمدی

های هوادار ميرحسين موسوی در ايران چند ساعت مانده  سايت روز گذشته تعدادی از وب

اين مسدود سازی از  .ايت ديگر نيز توقيف شده استگيری، فيلتر و يک س به پايان رای

های  آغاز شد و سپس در روز انتخابات، سايت» انتخاب»خرداد با سايت  ٢١روز پنجشنبه 
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کردند،  که از نامزدی موسوی و کروبی حمايت می «سوم، نوروز، تريبون آينده، موج«

ست که سعيد مرتضوی گزارشگران در بخش ديگری از اطالعيه خود آورده ا .ادامه يافت

هشدار » های مخالف نامزد«های نزديک به  دادستان عمومی و انقالب تهران به روزنامه

 .کنند» خودداری»هايی درباره پيروزی نامزد خود  داده که از انتشار مطلب و يا تيتر

خرداد، سيستم پيامک در  ٢١شب پنجشنبه  ١١از ساعت «اين سازمان افزوده که همچنين 

 «.ا هدف جلوگيری از انتشار خبر تقلب دچار اخالل شديد شده استايران ب

بنابر آمار رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور که تحت نظارت هواداران محمود 

ميليون برای  ٢٢ميليون رأی شمارش شده، نزديک به  ٣۵نژاد قرار دارد، از  احمدی

 ٣٠٠ی محسن رضايی و هزار برا ٦٠٠ميليون برای ميرحسين موسوی،  ١٢نژاد،  احمدی

  .هزار رای برای مهدی کروبی شمارش شده است

  
  

  :ای خطاب به مردم ايران موسوی در بيانيه

 نخواهم شد» آرايی صحنه«تسليم : موسوی
  شعبده«ميرحسين موسوی در اعتراض به نتايج شمارش آراء اعالم کرد که تسليم 

 .نخواهد شد» آرايی خطرناک اين صحنه«و » ها بازی

ای که ساعتی پيش منتشر شد، افزوده است که اعالم نتايج  قای موسوی در اطالعيهآ

 .است» آور بهت»شمارش آراء دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران 

های خود از نتايج شمارش آراء اعالم کرده که  ستاد انتخابات کشور در آخرين گزارش

ميليون رای شمارش شده، در  ٣٠ای از ميليون ر ١٩نژاد با کسب بيش از  محمود احمدی

 .رتبه نخست قرار گرفته است

 .ميليون رای دارد ١٠براساس اعالم اين ستاد، آقای موسوی نيز در حدود 

: اين نامزد انتخابات رياست جمهوری در اطالعيه خود با رد اين گزارش، نوشته است

دانند که به  د و خود میهای طوالنی اخذ رای شاهد ترکيب آراء بودن مردمی که در صف«
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اندرکاران انتخابات و صدا و سيما  بازی دست اند، با حيرت تمام به شعبده چه کسی رای داده

 «.کنند نگاه می

بيش از هميشه به دنبال آن هستند که «آقای موسوی در اين اطالعيه آورده است که مردم 

 «.گ ريخته شده استبدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح اين بازی بزر

ضمن اعتراض شديد به روند موجود و «: در قسمت ديگری از اين اطالعيه آمده است

آرايی خطرناک  دهم که تسليم اين صحنه تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات، هشدار می

 «.نخواهم شد

 
ايم و  امانت ديده نتيجه آنچه که از عملکرد متصديان بی«به گفته نخست وزير پيشين ايران، 

بينيم، جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران و حاکميت دروغ و استبداد  می

 «.نيست

رازهای  اينجانب طبق وظيفه شرعی و ملی خويش به افشای«آقای موسوی اعالم کرده که 

پشت سر اين روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابودکننده آن را بر سرنوشت کشور 

توضيح خواهم داد و ترس آن دارم که ادامه وضع موجود همه نيروهای موثر در نظام را 

 «.گرانی دروغگو در مقابل مردم تبديل کند به توجيه

آنکه دير شود، اين روند را فورا  پيش از«وی به مسئوالن وزارت کشور توصيه کرده که 

 .کنند» متوقف

خائنين به آراء مردم ابائی از آن ندارند که «: آقای موسوی در عين حال تصريح کرده است

 «.اين خانه پارسايان به آتش کشيده شود
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ها در خيابان  های از بروز برخی ناآرامی شود که گزارش اين اطالعيه در حالی صادر می

 .شود های داخل ايران مخابره می سايت برخی شاهدان عينی و وبفاطمی از سوی 

گويند که گارد ويژه پليس با استقرار در مقابل ساختمان وزارت کشور  شاهدان عينی می

 .خود را آماده برخورد با برخی معترضان هوادار موسوی کرده است

ها  اين خشونتای که تاکنون گزارش شده، برخی معترضان در  های پراکنده در درگيری

 .اند و به بيمارستان منتقل شده  مجروح شده
  

  

  

  

 ها به اعالم نتايج انتخابات در ايران باال گرفت؛  اعتراض

 است  نتايج، مضحک و شگفت: کروبی

مهدی کروبی در اعتراض به نتايج شمارش آراء انتخابات اعالم کرد که اين نتايج 

 .است» اول داستان تازه«را قبول ندارد و اين » مضحک و شگفت«

آميز ميرحسين  ای که تنها يک ساعت پس از اطالعيه اعتراض آقای کروبی در اطالعيه

  : موسوی منتشر کرد، افزوده است

گيری و شمارش آراء، يادآور شمارش آراء مرحوم مدرس است که حتی از  اين شيوه رای«

های  ار دروغ پردازیشمارش رايی که آن مرحوم به خويش داده بود، دريغ کردند و تکر

  «.هاست تلويزيونی، يادآور آمارهای منتشر شده در مناظره

مشارکت ملت به ابزار تحکيم دولت تبديل و از «در اطالعيه آقای کروبی از اينکه 

 .اظهار شگفتی شده است «دموکراسی به سوء استفاده از مشارکت ملت بسنده شده

نتايج و نهاد برآمده از چنين شمارش «ه اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افزوده ک

 «.آرايی، فاقد مشروعيت است و مورد قبول اينجانب نيست

در مقابل اين مهندسی و تنظيم ناشيانه رای ملت «آقای کروبی تاکيد کرده است که 

 .نخواهد کرد» سکوت
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صحنه «دبير کل حزب اعتماد ملی در بخش ديگری از بيانيه خود اعالم کرده که در 

 «.اين تازه اول داستان است«ماند چرا که به اعتقاد وی » خواهد

های خود از نتايج شمارش آراء اعالم کرده که  ستاد انتخابات کشور در آخرين گزارش

ميليون رای شمارش شده، در  ٣۴ن رای از ميليو ٢٢نژاد با کسب بيش از  محمود احمدی

 .رتبه نخست قرار گرفته است

ميليون رای دارد و آقای کروبی  ١٢براساس اعالم اين ستاد، آقای موسوی نيز در حدود 

 .هزار رای کسب کرده است ۴٠٠تنها در حدود 

ميرحسين موسوی ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوری نيز ساعاتی پيش با صدور 

ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشکار و «ای اعالم کرد که  يهاطالع

 «.آرايی خطرناک نخواهم شد دهم که تسليم اين صحنه فراوان روز انتخابات، هشدار می

  های پراکنده در تهران درگيری

همزمان با فرا رسيدن پايان شمارش آراء، اوضاع برخی نقاط تهران بحرانی گزارش 

 .شود می

ها بين هواداران معترض ميرحسين موسوی و  گويند درگيری طور که شاهدان عينی می آن

 .مهدی کروبی با پليس در خيابان وليعصر ادامه دارد

. آور، سعی در متفرق کردن آنها دارد پليس با يورش به افراد معترض و شليک گار اشک

ختمان وزارت کشور در ای از هواداران آقای موسوی نيز مقابل سا شود که عده گزارش می

 .اند خيابان فاطمی تجمع کرده
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های ديگری نيز از تعطيلی بازار اصفهان در اعتراض به آرای اعالم شده از  گزارش

المللی حقوق بشر در ايران نيز  کمپين بين. سوی ستاد انتخابات وزارت کشور حکايت دارد

ل سرکوب خشونت آميز ای درباره گسترش بحران در تهران و احتما با صدور اطالعيه

 .عليه ميرحسين موسوی و هوادارانش ابراز نگرانی جدی کرده است

نيروهای انتظامی و امنيتی ممکن است با هواداران موسوی به «اين کمپين افزوده است که 

باری مقابله کنند و مانع بشوند که موسوی اعتراض خود را عليه آمار رسمی  طور خشونت

 «.اعالم کند انتخابات در سطح عمومی

های ديگری نيز از تعطيلی بازار اصفهان در اعتراض به آرای اعالم شده از  گزارش

اصفهان يکی از شهرهايی است که  .سوی ستاد انتخابات وزارت کشور حکايت دارد

 .ها ريخته شود شد آرای زيادی به نفع ميرحسين موسوی از آنجا به صندوق بينی می پيش
  

  

  :مراجع تقليد ای به موسوی در نامه

 درخواست موسوی از مراجع تقليد
ها برای احقاق حق  تمامی راه«ای به مراجع تقليد اعالم کرد که  ميرحسين موسوی در نامه

  «.بسته شده است

آغاز کرده، با اعتراض به » اناهللا و انااليه راجعون«آقای موسوی که نامه خود را با عنوان 

ات رياست جمهوری، خطاب به مراجع تقليد نوشته صورت گرفته در انتخاب» های تقلب«

شوند، خسارتی بيش از  سکوت علما و مراجع که ملجا راسخ اين ملت شمرده می«: است

نخست وزير پيشين جمهوری اسالمی در  «.يک تغيير در آراء را به دنبال خواهد داشت

  : نامه خود افزوده است

سويه  ت عمومی و دولتی برای تبليغات يکحساب از امکانا بی  توسل به دروغ و استفاده«

به سود نامزد حاکم، به خوبی نشان دهنده عزم اين گروه خاص برای پيروزی به هر قيمت 

تصور تقلب در آرای مردم تا اين «آقای موسوی اظهار داشته که  «.و از هر راه ممکن بود
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الت شرعيه از ارکان زده جهانيان از حکومتی که تعهد به عد اندازه و برابر انظار شگفت

 «.شود، برای کسی ممکن نبود اساسی آن شمرده می

 
ندارد و از مراجع تقليد » اميدی به کارايی قوه قضائيه«وی در نامه خود آورده است که 

صيانت از آرای مردمی که اينک دچار چنين زيان عظيمی حسب وظيفه «خواهد که بر  می

 .اقدام کنند» ند ا شده

آقای موسوی از مراجع تقليد خواسته است که در اين ارتباط به مسئوالنی که نامی از آنها 

 .دهند» تذکر«نبرده است، 

  اطالعيه ستاد انتخاباتی موسوی

های  ها در برخی شهر اعتراض ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی نيز در واکنش به گسترش

 .را حفظ کنند» آرامش«ای از هواداران خود خواست که  ايران با صدور اطالعيه

 
اعالم کرده که ای، بار ديگر  اهللا خامنه اين ستاد در اطالعيه خود با رد تلويحی پيام آيت

انگيز به نام دروغ، تزوير و تقلب،  امروز اراده و عزم شما در برابر يک پديده اعجاب«

 «.زده شده و بيش از پيش دلتنگ امام راحل است تا نزد او شکايت برد بهت
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گروهی از هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از صبح امروز در اعتراض به 

نژاد در انتخابات، در سطح برخی  پيروزی محمود احمدی اعالم نتايج شمارش آراء و

 .اند های شهر تهران دست به راهپيمايی زده خيابان

 
اعالم شده است ها بيش از پنج هزار نفر  راهپيمايی اين افراد که تعداد آنها براساس گزارش

 .شديد پليس مواجه شده است  با خشونت

هايی  ها حاکی است که عالوه بر تهران، مشهد، اصفهان و سنندج هم شاهد ناآرامی گزارش

 .است
  

  

  

 است» پيروز«نژاد  احمدی: ای اهللا خامنه آيت

ای رهبر جمهوری اسالمی در پيامی نتيجه انتخابات رياست جمهوری  اهللا علی خامنه آيت

 .ايران را تائيد کرد

شد، اعالم کرد که محمود  ای در پيام خود که از تلويزيون ايران پخش می آقای خامنه

ميليون رای در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری به  ٢۴نژاد با کسب  احمدی

 .پيروزی رسيده است

 .نژاد تبريک گفت را به آقای احمدی» پيروزی«رهبر جمهوری اسالمی اين 

همکاری کنند، » رئيس جمهوری منتخب«های انتخابات خواست که با  ساير نامزد وی از

 .رئيس جمهوری همه مردم ايران است» منتخب«چرا که فرد 
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 از هرگونه رفتار و گفتار تحريک آميز و بد«های انتخابات هشدار داد که  آقای به نامزد

 «.گمانانه پرهيز کنند

 .دشمنان را نخورند» فريب«ران توصيه کرد که ای همچنين به جوانان اي آقای خامنه

 پيام رهبر جمهوری اسالمی پس از آنکه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ديگر نامزد

های جداگانه، نتايج انتخابات را قبول نکردند، منتشر  های انتخابات با انتشار اطالعيه

 .شود می

 
» خطرناک  آرايی صحنه«ميرحسين موسوی در اطالعيه خود اعالم کرده بود که تسليم 

 .نخواهد شد

ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشکار و «آقای موسوی تاکيد کرده که 

 «.اک نخواهم شدآرايی خطرن دهم که تسليم اين صحنه فراوان روز انتخابات، هشدار می

اينجانب طبق وظيفه شرعی و ملی خويش به افشای رازهای پشت سر «وی اعالم کرده که 

اين روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابودکننده آن را بر سرنوشت کشور توضيح 

خواهم داد و ترس آن دارم که ادامه وضع موجود همه نيروهای موثر در نظام را به 

 «.گو در مقابل مردم تبديل کندگرانی دروغ توجيه

ای اعالم کرد که نتايج شمارش  مهدی کروبی ديگر نامزد انتخابات نيز با صدور اطالعيه

 .است» مضحک و شگفت«آراء 

نتايج و نهاد برآمده از چنين شمارش آرايی، فاقد مشروعيت است و «: آقای کروبی افزوده

 «.مورد قبول اينجانب نيست
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  مارش آراءنتايج نهايی ش
  

ای، نتايج نهايی  صادق محصولی وزير کشور نيز دقايقی پس از انتشار پيام آقای خامنه

 .شمارش آراء را اعالم کرد

 ٣٩آقای محصولی گفت که در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران بيش از 

 .اند ميليون نفر شرکت کرده

معادل (رای  ٥١٦ هزار و  ٥٢٧ ن و ميليو ٢٤ نژاد با کسب  به گفته وی، محمود احمدی

 .در انتخابات به پيروزی رسيد) درصد کل آراء ۶٢.۶٣

ميليون و  ١٣ آقای محصولی افزود که ميرحسين موسوی نيز در اين دوره از انتخابات، 

 .کسب کرده است) کل آراء ٧٥.٣٣ معادل (رای  ٤١١ هزار و  ٢١٦ 

معادل (رای  ٢٤٠ هزار و  ٦٧٨ د نيز براساس اعالم وزير کشور، محسن رضايی ميرقائ

 .کسب کرد) درصد کل آراء ٧٣.١ 

رای  ٦٣٥ هزار و  ٣٣٣ مهدی کروبی ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوری نيز با 

 .را کسب کرد) درصد کل آراء ٨٥/٠ معادل (

 .درصد بوده است ٠٤/١ رای باطله ماخوذه معادل  ٣٨٩ هزار و  ٤٠٩ همچنين : وی افزود
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 نيوز و آفتاب بوک، قلم فيلتر يوتيوب، فيس

وابسته به ستاد انتخاباتی (» نيوز قلم»سايت  و وب» يوتيوب«، »بوک فيس«شبکه اجتماعی 

 .، امروز شنبه فيلتر شدند»آفتاب«و خبرگزاری ) ميرحسين موسوی

انتخابات رياست جمهوری از نامزدی آقای موسوی در » آفتاب«و » نيوز قلم«سايت  دو وب

 .کردند ايران حمايت می

نيز که پيش از اين رفع فيلتر شده بود، امروز برای سومين بار در ايران فيلتر » بوک فيس»

 .شد

 .حکايت دارد» يوتيوب«ها از ايران همچنين از فيلتر شدن سايت  گزارش

ی روز گذشته سايت حامی موسو ها يک روز پس از آنکه پنج وب مسدود شدن اين سايت

 .گيرد فيلتر و يک سايت ديگر نيز توقيف شد، صورت می

سايت  وب«و » آينده«، »بازنويس»و » نوروز«، »موج سوم«، »جمهوريت«های  سايت

 .پنج سايتی هستند که روز گذشته فيلتر و يا توقيف شدند» نيوز تلويزيون قلم

 .اند روز گذشته توقيف شدههايی هستند که طی دو  از ديگر سايت» انتخاب«و » تريبون»
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 «آفتاب«و » نيوز قلم«سايت  دو وب

: ای اعالم کرد در حالی فيلتر شدند که سازمان گزارشگران امروز با انتشار بيانيه 

ها برای اعالم تقلب وسيع  مانعت از فعاليت رسانهاقدامات دولت جمهوری اسالمی در م«

 .است» انتخاباتی که اولين دور انتخابات رياست جمهوری را آلوده کرده، محکوم

دولت «در انتخابات رياست جمهوری ايران، » تقلب«گزارشگران افزوده که با وجود تائيد 

نژاد  روزی محمود احمدیبا پروپاگاند و سانسور در حال آماده کردن نتايح برای اعالم پي

 «.در اولين دور انتخابات است

رسانی نزديک به دو نامزد  های اطالع اين سازمان همچنين اعالم کرده است که سايت

ها و نهادهای دولتی مسدود  طلب؛ ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سوی مقام اصالح

 .اند شده

که سعيد مرتضوی دادستان  گزارشگران در بخش ديگری از اطالعيه خود آورده است

هشدار داده که از » های مخالف نامزد«های نزديک به  عمومی و انقالب تهران به روزنامه

 .کنند» خودداری»هايی درباره پيروزی نامزد خود  انتشار مطلب و يا تيتر

خرداد، سيستم پيامک در  ٢١شب پنجشنبه  ١١از ساعت «اين سازمان افزوده که همچنين 

 «.هدف جلوگيری از انتشار خبر تقلب دچار اخالل شديد شده استايران با 
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 اعتراض ايرانيان خارج از کشور به نتايج آراء 

ها در شهرهای مختلف کشور، ايرانيان  طی دو روز گذشته، همزمان با گسترش اعتراض

اتر های جمهوری اسالمی و دف مقيم کشورهای ديگر نيز با تجمع در برابر سفارتخانه

 .سازمان ملل اعتراض خود را به نتايج شمارش آراء انتخابات اعالم کردند

. خردادماه شاهد تظاهرات دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا بود ٢٣شهر ميالن شنبه 

تقلب در انتخابات کار «و » رای من کجاست«دانشجويان پالکاردهايی با شعارهای 

  .در دست داشتند» غيراخالقی است

ش زمانه، در مالزی نيز روز گذشته جمعی از ايرانيان مقيم اين کشور با حضور به گزار

در برابر سفارت ايران و دفتر سازمان ملل در کواالالمپور اعتراض خود را به آنچه آن را 

  .خواندند، اعالم کردند» تخلفات انتخاباتی«

» دانشجويی –ضی تجمع اعترا«های رسيده، امروز يکشنبه درهلند، تجمع  بنا به گزارش

شود، برگزار  عنوان می» تخلف در نتايج آرای انتخابات رياست جمهوری«نسبت به آنچه 

  .شد

واکنش نشان » اعمال خشونت عليه معترضين در ايران«تجمع کنندگان همچنين نسبت به 

 .اين تجمع مقابل سفارت ايران در الهه برگزار شد. دادند
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بنا بر . هرهای برلين، مونيخ و کلن برگزار خواهد شددر آلمان نيز امروز سه تجمع در ش

  فراخوانی که از سوی جمعی از ايرانيان مقيم ايالت نوردراين وست فالن آلمان داده شده

کلن تجمع خواهند  WDRاست، ايرانيان مقيم اين منطقه روز يکشنبه در مقابل ساختمان 

 .کرد

شرکت در اين انتخابات باشيم و چه نه، ما چه از موافقين «: است در اين فراخوان آمده 

گيرند  ها مورد يورش پليس قرار می وظيفه داريم از حقوق انسانی مردمی که در خيابان

 «.دفاع کنيم

گری ايران در مونيخ از ديگر اماکنی است که ايرانيان  سفارت ايران در برلين و سرکنسول

 .ل آنها هستندآميز در مقاب مقيم آلمان درصدد برگزاری تجمع اعتراض

از . در سوئد هم ايرانيان امروز در برابر پارلمان اين کشور دست به اعتراض خواهند زد

اند که مقابل سفارت ايران در بروکسل تجمع  سوی ديگر، ايرانيان ساکن بلژيک اعالم کرده

 .خواهند کرد

رگزاری آنجلس و سيدنی نيز حاکی از ب اخبار رسيده از تورنتو، امارات، بوستون، لس

 .آميز در اين مناطق است های اعتراض گردهمايی
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  :درخواست از جامعه جهانی

 «انتخابات ايران را به رسميت نشناسيد»

خرداد را  ٢٢المللی حقوق بشر در ايران از جامعه جهانی خواست که انتخابات  کمپين بين

 .به رسميت نشناسد

بات رياست جمهوری ايران برگزار شد که يک روز پس خرداد ماه، دهمين دوره انتخا ٢٢

ميليون  ٢۴نژاد را با  ای رهبر جمهوری اسالمی محمود احمدی اهللا علی خامنه از آن آيت

 .رای برنده اين انتخابات دانست

های رياست جمهوری روبرو شده و منجر به بروز برخی  امری که با اعتراض ساير نامزد

 .ان شده استها در شهرهای اير ناآرامی

المللی حقوق بشر در ايران هم در اعتراض به نتايج اين انتخابات اعالم کرده که  کمپين بين

اند تا پيروزی  آرای مردم توسط مقامات دولتی دستکاری شده«دهد  شواهد نشان می

  «.نژاد رئيس جمهوری فعلی رقم بزند ای را برای محمود احمدی گسترده

برگزار » مشروع ديگری«و انتخابات  «لغو«که نتايج اعالم شده، اين کمپين پيشنهاد کرده 

 .شود

وارد «به گفته سخنگوی اين کمپين، با اعالم نتايج اين انتخابات، نظام جمهوری اسالمی 

 «ای شده است سابقه يک بحران مشروعيت بی
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المللی  جامعه بين«گويد که  المللی حقوق بشر در ايران می هادی قائمی سخنگوی کمپين بين

تواند نتيجه چنين انتخابات پر ابهامی را بپذيرد و بايد از به رسميت شناختن نتيجه چنين  نمی

 «.انتخاباتی خودداری شود

وارد يک بحران «به گفته آقای قائمی با اعالم نتايج اين انتخابات، نظام جمهوری اسالمی 

 «.ای شده است سابقه مشروعيت بی

الملل خواست که نه تنها  در ايران از همه اعضای جامعه بينالمللی حقوق بشر  کمپين بين

بار دولتی در  های خشونت کنند، بلکه به تالش» به شدت جريان انتخابات را محکوم«

 .با قدرت تمام اعتراض کنند» حق و مشروع مردم«سرکوب اعتراضات به 

وريه و گروه های ونزوئال و س شود که تاکنون کشور اين اطالعيه در شرايطی صادر می

 .اند نژاد در انتخابات را تبريک گفته احمدی» پيروزی«حماس، 

خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز به نقل از هيالری کلينتون وزير خارجه آمريکا، اعالم کرده 

نخست به   نتايج آرايی که از سوی دولت ايران انتشار يافته را در وهله«که واشينگتن 

 «.شناسد رسميت نمی

ما وضعيت را زير نظر خواهيم گرفت و همانند ديگر کشورها «: ن گفته استخانم کلينتو

  «.اند منتظر خواهيم بود ببينيم مردم ايران چه تصميمی گرفته
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 های امنيتی به ستاد موسوی حمله نيرو

 .های امنيتی به ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی حکايت دارد ها از حمله نيرو گزارش

هادی تهران قرار دارد، امروز يکشنبه از  قای موسوی که در خيابان شيخستاد مرکزی آ

 .هواداران وی خواسته بود که مقابل ساختمان اين ستاد تجمع کنند

های امنيتی با  نگار در تهران که نخواست هويتش فاش شود، نيرو به گفته يک روزنامه

شتم قرار داده و مانع از حمله به ساختمان اين ستاد، برخی اعضای آن را مورد ضرب و 

 .اند برگزاری تجمع شده

 .شود آرام گزارش می های منتهی به ستاد انتخاباتی آقای موسوی نا اوضاع خيابان

ای  اهللا علی خامنه های ايران از روز گذشته پس از آنکه آيت ها در برخی شهر خشونت

کرد، آغاز شده  نژاد را پيروز انتخابات معرفی رهبر جمهوری اسالمی محمود احمدی

 .است

سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده پليس ايران نيز در گفتگو با خبرگزاری مهر از 

 .ها روز گذشته تهران خبر داده است نفر در جريان ناآرامی ١۶٠دستگيری 

طراحان اصلی اغتشاشات و تجمعات روز «تن از اين افراد  ١٠سردار رادان گفته که 

 .اند دهبو» گذشته در تهران
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 APعکس از 

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات، نتايج ارائه شده از سوی آقای 

 .اند ای و وزارت کشور را نپذيرفته خامنه

 .ها تن از رهبران اصالح طلب حکايت دارد ده  ها از دستگيری در ايران همچنين گزارش

زاده، رضا عليجانی و هدی صابر از  هللا رمضان بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، عبدا

 .اند طلبانی هستند که شب گذشته دستگير شده ترين اصالح معروف

طور که محمدعلی ابطحی به خبرگزاری رويترز گفته است، بيش  تعداد دستگيرشدگان آن

 .نفر است ١٠٠از 

 .آقای ابطحی نامی از دستگيرشدگان نبرده است
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 عکسهايی از حمله به ستاد موسوی
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  :يک روز پس از اعالم نتايج انتخابات صورت گرفت

 طلب در تهران  اصالح ١٠٠دستگيری بيش از 

های امنيتی  نيرو طلبان از سوی تن از اصالح ١٠٠محمدعلی ابطحی از دستگيری بيش از 

 .خبر داد

آقای ابطحی به خبرگزاری رويترز گفته است که اکثر اين افراد روز گذشته در منزل خود 

 .اند بازداشت شده

 .ها خبر داده است وی همچنين از احتمال افزايش اين دستگيری
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شدگان از اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و  بيشتر بازداشت

 .مذهبی هستند-ن ملیفعاال

، رضا عليجانی، هدی صابر، تقی رحمانی، عماد »گويا نيوز«به گزارش سايت اينترنتی 

 .اند مذهبی روز گذشته دستگير شده -ای از فعاالن ملی بهاور و احمد افجه

 .های ديگری همچنين از دستگيری محمد عطريانفر حاکی است گزارش

 
 .زاده را تائيد کرد سی خبر بازداشت مصطفی تاج بی حنيف مزروعی نيز در گفتگو با بی

زاده، محسن  راديو زمانه پيش از اين، خبر بازداشت بهزاد نبوی، عبداهللا رمضان

محمدرضا خاتمی، زهرا ميردامادی، زهره آقاجری، سعيد شريعتی، احمد زيدآبادی، 

 .را منتشر کرده بود) همسر آقای ميردامادی(اشراقی، زهرا مجردی 

پور،  حنيف مزروعی همچنين از بازداشت علی پورخيری، شاهين نوربخش، علی تقی

 .چهر از اعضای جبهه مشارکت خبر داد محمد شکوهی، اشکان مجللی و ميثم ورق

نگار و کيوان صميمی، مدير مسئول  روزنامهگزارش ديگری از بازداشت هنگامه شهيدی، 

  اين خبر هنوز از سوی منابع رسمی تائيد نشده. دهد خبر می» نامه«نشريه توقيف شده 

 .است

ماموران امنيتی شب گذشته با در دست داشتن حکم بازداشت شيوا نظرآهاری عضو کميته 

 .گزارشگران حقوق بشر، اقدام به تفتيش منزل وی کردند

، ماموران وزارت اطالعات به «کميته گزارشگران حقوق بشر«تارنمای  به گزارش

تر خود را به وزارت اطالعات  اند که وی بايد هرچه سريع خانواده خانم نظرآهاری گفته

 .معرفی کند
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يک روزنامه نگار ساکن تهران نيز خبر از بازداشت گسترده اعضای شاخه جوانان 

  .نهضت آزادی داده است

شدگان از اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و  شتبيشتر بازدا

 مذهبی هستند-فعاالن ملی

نفر از بازداشت شدگان روز  ١٠محمود ساالرکيا، معاون دادستان تهران خبر دستگيری 

 .گذشته را تائيد کرده است

انجام  ، وی دليل بازداشت اين افراد را)ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران

 .عنوان کرد» های غيرقانونی پس از انتخابات فعاليت«

ها و  در سايت» خالف واقع»های  گويد که اين افراد با گزارش آقای ساالرکيا می

 .اند کرده «اقدام به تشويش اذهان عمومی«های خودشان  وبالگ

، »موج سوم«، »نوروز«، »جمهوريت»های اينترنتی  وی همچنين خبر فيلتر شدن سايت

ايجاد تشويش و اخالل در «ها  علت فيلترينگ اين سايت. را تائيد کرد» انتخاب«و » آينده«

 .است  عنوان شده» امر انتخابات

سايت خبری هواداران مهدی کروبی و ميرحسين  وب ١٠طی سه روز گذشته نزديک به 

 .موسوی توقيف يا فيلتر شدند

ها در تهران  پس از گسترش ناآرامی نگاران دستگيری گسترده فعاالن سياسی و روزنامه

 .گيرد در اعتراض به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری صورت می

نژاد به عنوان فرد پيروز معرفی شد که ميرحسين موسوی  در اين انتخابات، محمود احمدی

 .اند و مهدی کروبی دو نامزد ديگر انتخابات آن را نپذيرفته
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  :سازمان مجاهدين انقالب اسالمی

 «نتايج انتخابات، کودتای نرم است»

کودتايی نرم عليه «سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نتايج اعالم شده در انتخابات را 

 .اعالم کرد» مردمساالری

اقدامی در انتخابات را » تقلب«ای که امروز يکشنبه منتشر کرده،  اين سازمان در اطالعيه

 .دانسته است» انگيز زشت و نفرت«

ای  اهللا خامنه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران روز جمعه برگزار شد که آيت

 .نژاد را پيروز آن اعالم کرد رهبر جمهوری اسالمی محمود احمدی

اند که در  نژاد اعالم کرده آقای احمدی» پيروزی«های رياست جمهوری با رد  ساير نامزد

 .ای صورت گرفته است گسترده» های تقلب«اين دوره از انتخابات 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی دومين حزب پس از مجمع روحانيون مبارز است که 

 .کند نتايج اين انتخابات را رد می
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» خسارت و هزينه سنگينی«اين سازمان اعالم کرده که حضور گسترده مردم در انتخابات 

پرداز  شکن و دروغ اقتدارگرايان تحميل کرده و نقاب از چهره خودکامگان قانون«بر 

 .است» برداشته

اند از آرا مردم  اعضای اين سازمان همچون مجمع روحانيون مبارز از اينکه نتوانسته

 .اند کرده» عذرخواهی«ند از آنها صيانت کن

» اقتدارگرايان«کردند که  سازمان مجاهدين خطاب به مردم آورده است که هرگز گمان نمی

اين گونه صريح و بی پرده بديهی ترين موازين را زير پا « برای حفظ قدرت خود 

 «.بگذارند

تقلبات و تخلفات «بر به اعتقاد اعضای اين سازمان، آنچه در اين انتخابات رخ داد، عالوه 

حداکثری از تمامی امکانات و » سوء استفاده«های رأی،  در صندوق» سابقه گسترده و بی

 «.سازی بود رأی«های در اختيار، برای  فرصت

» خسارت و هزينه سنگينی«اين سازمان اعالم کرده که حضور گسترده مردم در انتخابات 

پرداز   شکن و دروغ ه خودکامگان قانوناقتدارگرايان تحميل کرده و نقاب از چهر»بر

توان اين انتخابات را  می«: در بخش ديگری از اين اطالعيه آمده است است »برداشته

 انتخاباتی با مشارکت حداکثری و تخلفات حداکثری ناميد که به کودتايی نرم عليه مردم

 «.ساالری و اراده و خواست ملت شبيه است
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خيانت «را » بدعت آشکار«ی تائيد و سکوت در برابر اين سازمان مجاهدين انقالب اسالم

 .دانسته است» های انقالب اسالمی ايران به آرمان

 .متهم کرده است» کودتای مخملی»را به انجام » اقتدارگريان«اين سازمان همچنين 

ما اين انتخابات را فاقد مشروعيت قانونی و «اند که  اعضای سازمان مجاهدين اعالم کرده

و در واقع کودتايی عليه وجه مردمساالر و جمهوری نظام به عنوان ميراث بزرگ  شرعی

انقالب و امام دانسته و مصرانه خواهان تعقيب و پيگرد قانونی برگزار کنندگان انتخابات و 

 «.برگزاری مجدد انتخابات هستيم
  

 

 

 

 

 جبهه مشارکت خواستار ابطال انتخابات شد

 .ای خواستار ابطال نتايج انتخابات شد صدور بيانيه جبهه مشارکت ايران اسالمی با

تماما «اين حزب حامی ميرحسين موسوی، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری را 

 .است  اعالم کرده» مخدوش و غير قابل دفاع

روز گذشته مجمع روحانيون مبارز، از ديگر احزاب هوادار ميرحسين موسوی نيز 

 .خواهان ابطال انتخابات شد

برخورد قانونی با متخلفان و برگزاری مجدد انتخابات تحت نظارت کامل ملت و »

 .های جبهه مشارکت است از ديگر خواسته» نمايندگان قانونی نامزدهای انتخابات

اهللا علی  دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران روز جمعه برگزار شد که آيت

 .نژاد را پيروز آن اعالم کرد ای رهبر جمهوری اسالمی محمود احمدی خامنه

اند که در  نژاد اعالم کرده آقای احمدی» پيروزی«ساير نامزدهای رياست جمهوری با رد 

 .است ای صورت گرفته  گسترده» های تقلب«اين دوره از انتخابات 
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آور انتخابات حکايت از سناريوئی  اعالم نتيجه شگفتی«: است  در بيانيه جبهه مشارکت آمده

طراحی شده داشت که به هيچ وجه برای مردم قابل تصور نبود و کودتائی  از پيش

  «.داد انتخاباتی را نشان می

 
انتخابات را ای نتايج اعالم شده در  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نيز امروز طی بيانيه

 .اعالم کرد» کودتايی نرم عليه مردمساالری«

های حامی مهندس موسوی، قطع کامل شبکه پيامک و اختالل  توقيف روزنامه«اين بيانيه 

اقليتی «دهندة عزم جدی برای حاکم کردن خواست و اراده  را نشان» در شبکه تلفن همراه

 .است به جای رأی مردم برشمرده » اقتدارگرا و قدرت طلب

اخالل در پذيرش نمايندگان ناظر معرفی شده از سوی موسوی و همچنين ايجاد مانع در »

از ديگر موارد » اعمال نظارت آنان در شمارش آرا در تعداد زيادی از شعب اخذ رأی

 .اعتراض جبهه مشارکت است

تی اقدامات ايذايی توسط نيروهای امنيتی عليه ستادهای انتخابا«طلب  ح اين حزب اصال

را از » های حاميان ايشان ها و گردهمايی مهندس موسوی و عدم ارائه مجوز به همايش

جبهه مشارکت همچنين به  .است  های اخالل در برگزاری انتخابات عنوان کرده ديگر نشانه

های حامی موسوی در روز انتخابات، قطع کامل شبکه ارتباطی  فيلترينگ کامل سايت«
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اعتراض » عالم عجوالنه و دستپاچه نتايج از پيش تعيين شدهکميته صيانت از آراء و ا

  .است  کرده

» مسئول«اين حزب حامی ميرحسين موسوی، با اعالم اينکه دولت و مسئولين انتخابات را 

است با هوشياری کامل   داند، از همه هواداران خود خواسته شرايط به وجود آمده می

 .ساماندهی کنند »های مدنی اعتراضات خود را در چارچوب«

تواند منجر به تنش و  است از اقداماتی که می در بيانيه اين حزب، از مردم خواسته شده 

 .تشنج شود، پرهيز کنند

امنيتی «با ايجاد فضای » مسئولين وضع موجود«اعضای جبهه مشارکت نگران هستند که 

» ابطال انتخابات«اصل مسئله و خواست ملت را که به گفته آنها » و پليسی و جو سرکوب

 .است به محاق ببرند

  
  

  

  

  

 موسوی درخواست مجوز راهپيمايی کرد

ميرحسين موسوی از وزارت کشور درخواست کرد که با راهپيمايی هواداران وی در 

 .شهر تهران موافقت کند

نيوز گفت که  سايت قلم ابوالفضل فاتح، عضو ستاد انتخاباتی آقای موسوی به وب

دور مجوز راهپيمايی برای روز دوشنبه به وزارت کشور ارائه درخواستی مبنی بر ص

 .شده که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است

در اين درخواست، مسير راهپيمايی در تهران از ميدان انقالب تا ميدان آزادی تعيين شده و 

 .سخنران مراسم نيز ميرحسين موسوی خواهد بود

های دو روز گذشته در برخی شهرهای ايران،  تآقای فاتح همچنين با محکوم کردن خشون

  .های امنيتی خواست که تمام دستگيرشدگان را آزاد کنند از مقام
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ها بازداشت  نفر را در جريان اين ناآرامی ١۶٠پليس ايران اعالم کرده که تاکنون بيش از 

 .کرده است

 
 واکنش به اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری

پايه حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی به گفته  برخی از سران بلند

 .شدگان هستند محمدعلی ابطحی در ميان بازداشت

، »نيوز قلم«يت سا و فيلتر شدن وب» کلمه سبز«آقای فاتح همچنين با تائيد توقيف روزنامه 

 .خواستار رفع توقيف از دو رسانه حامی موسوی شد

 ای برای عصر امروز وی همچنين اعالم کرد که از سوی ميرحسين موسوی برنامه

 .در ميدان وليعصر و سطح شهر اعالم نشده است) يکشنبه(

اند که هواداران موسوی همزمان با  ها اعالم کرده اين در حالی است که برخی رسانه

 .نژاد، در ميدان وليعصر حاضر خواهند شد محمود احمدی» جشن پيروزی«برگزاری 

» آرامش«ای از هواداران خود خواسته که  ميرحسين موسوی همچنين با صدور اطالعيه

 .را حفظ کنند

رنجش به حق «بودن تخلفات صورت گرفته در انتخابات و نيز » جدی«وی با اشاره به 

 .آميز جدا کنند ت که حساب خود را از هرگونه رفتار خشونت، از هوادارانش خواس»مردم

، در اين شرايط، »درايت»موسوی در عين حال از نيروی انتظامی خواست که با 

 .احساسات مردم را درک کند
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 «اروپا نتايج انتخابات را به رسميت نشناسد»

يران را به گزارشگران بدون مرز از کشورهای اروپايی خواست که نتايج انتخابات ا

 .رسميت نشناسند

نژاد  دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران جمعه گذشته برگزار شد، محمود احمدی

   .ميليون رای برنده اين انتخابات اعالم شده است ٢۴با 

های رياست جمهوری به نتايج شمارش آراء در اين  تعداد زيادی از مردم و ساير نامزد

 .انتخابات اعتراض دارند

نگاران و  سرکوب و سانسور عليه روزنامه«گزارشگران بدون مرز دليل اين خواسته را 

 .است در انتخابات شده، عنوان کرده » تقلب و تخلف وسيع«که منجر به » ها رسانه

ها پس از  اين در حالی است که اتحاديه اروپا روز گذشته شنبه، نسبت به اعمال خشونت

 .مهوری در ايران، ابراز نگرانی کرداعالم نتيجه انتخابات رياست ج

اى، در خصوص از اختالالت در حين برگزارى اين انتخابات  اتحاديه اروپا با صدور بيانيه

 .نيز اظهار نگرانی کرد

با اين حال، اتحاديه اروپا اظهار اميدوارى کرده است که نتيجه انتخابات رياست جمهوری 

 .ای اين کشور کمک کند پرونده هستهدر ايران به آغاز دوباره گفتگوها بر سر 

 
تظاهرات در مقابل سفارت ايران در الهه در اعتراض به نتايج اعالم شده انتخابات رياست 

 جمهوری
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ن هم انتخابات رياست جمهوری در ايران را ماير، وزير خارجه آلما فرانک والتر اشتاين

 .خواند» مشکوک«

های ايران خواست به دقت به انتقادها در اين خصوص رسيدگی کنند و تصريح  وی از مقام

 .کرد که برلين اين مسئله را دنبال خواهد کرد

های اروپايی  ما قويا از دولت» :است در ادامه بيانيه گزارشگران بدون مرز آمده 

های آزاد و مستقل نتوانند به شکل آزادنه درباره انتخابات،  هيم تا زمانی که رسانهخوا می

دهی کنند، از به رسميت شناختن نتايج داده شده از سوی مقامات رسمی  تحقيق و گزارش

 «.خوداری کنند

نژاد، سرکوب و  محمود احمدی «پيروزی«بنا بر اين بيانيه، همزمان با اعتراض به 

 .است نگاران در ايران افزايش يافته  مهدستگيری روزنا

انتخاباتی که برنده آن با دستگيری و سرکوب «: است گزارشگران بدون مرز تاکيد کرده 

 «.تواند دموکراتيک باشد اعالم شود، نمی

اقدامات سرکوبگرانه و «خرداد ماه،  ٢٣به گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر، از 

 .است  هدر ايران گسترش يافت» سانسور

انتخاباتی که برنده آن با دستگيری و سرکوب «: است گزارشگران بدون مرز تاکيد کرده 

 «تواند دموکراتيک باشد اعالم شود، نمی

های  رسانی مخالفان، اختالل و ايجاد پارازيت در برنامه های اطالع مسدود ساختن سايت

سيار پربيننده هستند و سی و صدای آمريکا که در ايران ب بی دوشبکه فارسی زبان بی

 .های همراه، از جمله موارد اعتراض گزارشگران بدون مرز است اختالل در شبکه تلفن

تقلب و «ها برای منتشر نکردن اخبار  بودن رسانه» تحت فشار«اين بيانيه با اشاره به 

 .است طلبان خبر داده  از تهديد به توقيف چهار روزنامه نزديک به اصالح» تخلف

اند تا از نتايج رسمی انتخابات انتقاد  شده «وادار«ها  س اين بيانيه، اين روزنامهبر اسا

های  نگار بازداشت شده و مسدود کردن سايت ها روزنامه اطالعی از وضعيت ده بی  .نکنند

 .است  هايی ابراز شده در اين بيانيه اينرنتی از ديگر نگرانی
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پليس با خبرنگاران خارجی  «ت آميزخشون«گزارشگران بدون مرز همچنين از رفتار 

  .دهد خبر می

و گزارشگر خبرگزاری  RAIبنا بر اين گزارش، همکار شبکه تلويزيونی ايتاليايی

اند و گروهی از خبرنگاران  رويترز، از سوی پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته

 .اند سی نيز از سوی پليس تهديد به بازداشت شده بی بی

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انتخابات» واقعی«تايج انتشار ن

نتايج انتخابات » واقعی«گويد که آمار  ابراهيم امينی عضو ستاد انتخابات مهدی کروبی می

 .چيزی نيست که وزارت کشور اعالم کرده است

سايت صدای زنان به نقل از آقای امينی که در دوره ششم مجلس شورای اسالمی،  وب

ه که برخالف اعالم وزارت کشور، عضو هيئت رئيسه مجلس بوده است، گزارش کرد

هزار رای کسب کرده  ۶٠٠نژاد در اين دوره از انتخابات تنها پنج ميليون و  محمود احمدی

 .است

ميليون اعالم  ٢۴نژاد را  اين در حالی است که وزارت کشور ميزان رای آقای احمدی

 .کرده است

امانتدار » چسبيده به قدرت زالوصفتان»آقای امينی با رد اين آمار وزارت کشور گفته که 

 .اند رای مردم نبوده
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 .ميليون بوده است ١٩وی همچنين افزوده که رای آقای موسوی در انتخابات، بيش از 

ميليون و  ١٠نژاد در اين دوره از انتخابات  برخالف اعالم وزارت کشور، محمود احمدی»

 «هزار رای کسب کرده است ۵٠٠

ميليون  ١٣ن مجلس، مهدی کروبی نيز در اين دوره بيش از براساس اعالم اين نماينده پيشي

هزار رای شده  ۵٠٠رای داشته و محسن رضايی نيز موفق به کسب بيش از سه ميليون و 

 .است

سايت موج سوم هم در گزارشی به نقل از يک منبع آگاه که نام او را فاش نکرده،  وب

 .آمارهای متفاوتی از وزارت کشور منتشر کرده است

ميليون رای داشته و  ٢١ن وب سايت اعالم کرده است که ميرحسين موسوی بيش از اي

 .هزار رای کسب کند ۵٠٠ميليون و  ١٠نژاد تنها توانسته  محمود احمدی

سايت موج سبز، آقای رضايی نيز بيش از هفت ميليون رای کسب کرده  براساس اعالم وب

 .ستو آقای کروبی نيز بيش از دو ميليون رای داشته ا

 .شود که هيچ مرجع رسمی آنها را تائيد نکرده است ها در شرايطی منتشر می اين آمار

گويد که آمار ستاد انتخابات کشور، تنها گزارش رسمی جمهوری  وزارت کشور می

 .اسالمی در خصوص نتايج انتخابات است

ای رهبر  امنهاهللا علی خ آمار نهايی وزارت کشور روز گذشته، پيش از انتشار به تائيد آيت

 .جمهوری اسالمی رسيده بود
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 موسوی دعوت به راهپيمايی کرد 

ميرحسين موسوی، از هواداران خود خواست که امروز دوشنبه در راهپيمايی که در 

 .شود، به او بپيوندند اعتراض به نتايج شمارش آراء انتخابات برگزار می

 .شود انقالب تا آزادی برگزار میاين راهپيمايی از ساعت چهار بعدازظهر از ميدان 

در تماس با ) ٨٨ستاد (شهاب طباطبايی، رئيس ستاد جوانان حامی ميرحسين موسوی 

 .است نگاران اين خبر را تائيد کرده  برخی روزنامه

است که در صورت برخورد شديد با راهپيمايی و ممانعت از  آقای موسوی اعالم کرده 

 .مينی رفته و در آنجا متحصن خواهد شداهللا خ برگزاری آن، به حرم آيت

است و امکان حضور در ميان مردم يا » تحت نظارت«آقای موسوی گفته است که 

 هرنوع ارتباط و گفتگو با آنان از وی سلب شده است 

ميرحسين موسوی روز گذشته از وزارت کشور درخواست کرده بود که با راهپيمايی 

 .ندهواداران وی در شهر تهران موافقت ک

 .است مرتضی تمدن، استاندار تهران اين راهپيمايی را غيرقانونی اعالم کرده 

است که هيچ مجوزی برای اين کار  به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران گفته 

های بدون مجوز برخورد  صادر نشده و نيروی انتظامی با هر گونه تجمعات يا راهپيمايی

 .خواهد کرد

اين راهپيمايی را برعهده ستاد » عواقب«استان تهران، هرگونه رئيس شورای تأمين 

اقدام به اين کار نشان دهنده رفتار غير مسئوالنه اين «: ميرحسين موسوی دانست و گفت

 «.ستاد است

اهللا خمينی  به گفته شهاب طباطبايی، اگر به هر نحوی مانع رفتن آقای موسوی به حرم آيت

  .ته و در آنجا تحصن خواهد کردشوند، او به حسينيه جماران رف

 برای پذيرش نتايج انتخابات، تحت فشار هستم: موسوی

تحت فشار بودن برای پذيرش «ميرحسين موسوی در پيامی که روز گذشته منتشر کرده از 

 .است  خبر داده» نتايج انتخابات
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است  ده بنا بر اين پيام صوتی که از طريق نزديکان آقای موسوی پخش شده، وی اعالم کر

امکان حضور در ميان مردم يا هرنوع ارتباط و گفتگو با آنان از من سلب گرديده و «که 

 «.باشم تحت نظارت می

آقای موسوی با قرائت اين پيام صوتی برای يکی از مشاورانش، خواسته است که پيامش 

 .اش خبر داده است وی همچنين از پلمپ ستاد مرکزی. به دست مردم برسد

کنم که حال اينجانب  های مردم، اعالم می با توجه به ابراز نگرانی«: است ام آمدهدر اين پي

ام خوب است و عليرغم فشارهای زيادی که از سوی مقامات کشور برای پذيرش  و خانواده

نتيجه انتخابات ساختگی وجود دارد برای احقاق حقوق و صيانت از آرای واقعی مردم و 

 «.ام ده، به وزارت کشور مراجعه کردهدرخواست ابطال آرای اعالم ش

 
، از »ضمن حضور در صحنه»است که   اين نامزد رياست جمهوری از مردم خواسته

تمام خواهد شد، » گريز و متقلب قطعًا به نفع گروه قانون«هرگونه درگيری و تشنج که 

 .پرهيز کنند

مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز از راهپيمايی امروز حاميان موسوی حمايت 

 .است کرده 

به گزارش تارنمای جمهوريت، اين مجمع اعالم کرده است که با توجه به اتفاقاتی که در 

رحسين موسوی و شمارش آرای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری افتاده، بايد به مي

طرفدارانش اين فرصت را داد تا در فضايی مناسب، اعتراض خود را به اين روند نشان 

 .دهند
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 حمله به کوی دانشگاه تهران 

های رسيده از تهران حاکی از يورش نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه تهران در  گزارش

 .خيابان اميرآباد شمالی است

ها به داخل کوی دانشگاه و حمله به  امنيتی و لباس شخصی شاهدان عينی از ورود نيروهای

تن از  ١۵همچنين خبرهای رسيده حاکی از مجروح شدن بيش از  .دهند دانشجويان خبر می

 .است دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران بر اثر اصابت گلوله 

 
 تصاويری از کوی دانشگاه تهران پس از حمله نيروهای امنيتی

های ديگر نيز، از حمله به دانشگاه صنعتی اصفهان، ضرب و شتم دانشجويان و  گزارش

های ديگر، دانشگاه بابل نيز مورد حمله  بنا بر گزارش. دهند محاصره اين دانشگاه خبر می

در کرمانشاه و شيراز هم دانشجويان با تجمع  .نيتی قرار گرفته استنيروهای انتظامی و ام

دانشجويان . در محوطه خوابگاه دانشگاه، اعتراض خود را نتايج شمارش آراء اعالم کردند

به گزارش .اند آرايی نيروهای امنيتی در برابر کوی دانشگاه اين دو شهر خبر داده از صف

يکشنبه، دور تا دور کوی دانشگاه را  ٢٣ی از ساعت ، نيروهای امنيت»امدادخبر«تارنمای 

بنا بر اين گزارش، نيروهای امنيتی پس از پرتاب نارنجک صوتی، . اند تحت کنترل داشته
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آور و تيراندازی زمينی به درهای کوی دانشگاه موفق به ورود به داخل کوی  گاز اشک

 .شدند

مجروح  بر اثر اصابت گلوله  تن از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران ١۵بيش از 

 .اند بامداد اعالم کرده ٣:٣٠دانشجويان زمان حمله به کوی دانشگاه را ساعت  اند شده

نگاری که به طور مستقيم با دانشجويان حاضر در کوی دانشگاه  فرشته قاضی، روزنامه

مه ها در کوی در حالی ادا درگيری» :است خود نوشته » تويتر«در تماس است، در صفحه 

اند و دانشجويان  دارد که تمامی نگهبانان و مسئوالن، کوی دانشگاه تهران را ترک کرده

 «.کامًال تنها هستند

با توقيف و فيلتر بيشتر . های محبوی اجتماعی در ايران است ، يکی از شبکه»تويتر»

طلبان، حاميان موسوی وکروبی از طريق ايميل، صفحه فيس بوک و  های اصالح سايت

 .دهند ها و اعتراضات مردمی را ادامه می رسانی درباره درگيری ، اطالعتويتر

 
رسانی  ع غالمرضا کرباسچی، از مشاوران آقای کروبی نيز درصفحه تويتر خود اطال

 .کند گيری میدرباره اتفاقات اخير را پي
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های کوی دانشگاه و استفاده از گاز فلفل از سوی  فرشته قاضی همچنين از شکستن شيشه

بر اساس اين گزارش، نيروهای ضد شورش نيز . است  نيروهای لباس شخصی خبر داده

 .کنند ها را همراهی می لباس شخصی

با «: است ه اکبر عطری، يکی از فعاالن دانشجويی نيز در صفحه فيس بوک خود نوشت

های کوی دانشگاه حمله کردند و از ساختمان شماره هفت چند تا از  تفنگ وينچستر به بچه

 «.ها رو پرت کردند پايين بچه

ها زخمی و صدها  است، از ده وی که خبر خود را به نقل از منابع موثق گزارش کرده

 .بازداشتی در ميان دانشجويان خبر داده است

 
ها مجهز به باتوم، چماق، نارنجک  نيروهای امنيتی و لباس شخصی«به گفته دانشجويان، 

چنين از استفاده نيروهای  دانشجويان هم» .هستند» آور و فلفل و اسلحه صوتی، گاز اشک

ای دارد و پس از اصابت با بدن،  که گلوله ساچمه» دهند میمهاجم از اسلحه وينچستر خبر 

  .کند سوراخ می  عمقی از پوست را

نيز پس از اعتراضات دانشجويان به توقيف روزنامه سالم، کوی دانشگاه  ١٣٧٨سال 

  .ها قرار گرفت مورد حمله لباس شخصی
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ستاد . گزار شدخردادماه بر 22دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران روز جمعه 

نژاد را برنده اين انتخابات  انتخابات وزارت کشور با شمارش شبانه آراء، محمود احمدی

 .ای رهبر جمهوری اسالمی نيز پيروزی وی را تائيد کرد اهللا علی خامنه اعالم کرد و آيت

 
اند که در  نژاد اعالم کرده آقای احمدی» پيروزی«ساير نامزدهای رياست جمهوری با رد 

 .است  ای صورت گرفته گسترده» های تقلب«اين دوره از انتخابات 

در سه روز گذشته تهران و برخی شهرهای ديگر شاهد اعتراضات گسترده مردم به نتايج 

 .است شمارش آراء بوده 
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 ها در ايران ادامه دارد ستگيرید

 .نگاران در ايران حکايت دارد فعاالن سياسی و روزنامه  ها از موج جديد دستگيری گزارش

سايت ادوارنيوز اعالم کرده که شب گذشته، جهانبخش خانجانی عضو حزب   وب

 .کارگزاران سازندگی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است

نگار در ايران که نخواست نامش فاش شود به راديو زمانه گفت که ماموران يک خبر

اند تا آنها را  برده» يورش»پور و علی مزروعی  ساعاتی پيش به منزل حميدرضا جاليی

 .دستگير کنند

طور که  اند يا خير اما آن هنوز مشخص نيست که ماموران موفق به بازداشت اين دو شده

 .اجتماعی تفتيش شده است -ه، منزل اين دو فعال سياسیاين خبرنگار اعالم کرد

برخی اعضای شاخه جوانان حزب نهضت آزادی نيز جز کسانی هستند که از سوی 

  .اند های امنيتی بازداشت شده نيرو

ای، علی مهرداد، سعيد  عماد بهاور عضو دفتر سياسی و رئيس شاخه جوانان، احمد افجه

نيا از جمله افرادی هستند  تبی خندان و محمدرضا احمدیاهللا شفيعی، مج کار، روح زراعت

 .اند های امنيتی بازداشت شده که طی دو روز گذشته از سوی نيرو

نگاری هستند که گزارش شده منزل آنها  مسعود باستانی و مهسا امرآبادی زوج روزنامه

 .های امنيتی قرار گرفته است شب گذشته مورد هجوم نيرو
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مسعود باستانی در آن هنگام در منزل  .امرآبادی بازداشت شده استدر اين يورش، مهسا 

 .حضور نداشته است

 
 (عکس از رويترز(هجوم به ساختمانی مسکونی برای بازداشت معترضان 

شدگان روز  نويس از ديگر بازداشت ر و سميه توحيدلو وبالگنگا رضا تاجيک روزنامه

 .گذشته هستند

محمدرضا خاتمی، بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، محسن صفايی فراهانی، زهره 

آغاجری و سعيد شريعتی از ديگر دستگير شدگانی هستند که روز گذشته پس از يک روز 

 .اند بازداشت آزاد شده

فضای . گيرد ها در ايران صورت می با گسترش ناآرامی دستگيری اين افراد همزمان

 .نژاد در انتخابات متشنج است محمود احمدی» پيروزی«اجتماعی ايران با اعالم  -سياسی
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 وسوی، آماده شرکت مجدد در انتخابات م

ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات رياست جمهوری در جمع ميليونی هوادارانش، برای 

 .خاباتی جديد اعالم آمادگی کردشرکت در انت

محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمدرضا خاتمی و غالمحسين کرباسچی نيز در اين تجمع 

معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری امروز از ميدان انقالب تا  .حضور داشتند

 .ميدان آزادی راهپيمايی کردند

اند و خواهان  آنها قانع نشده دهد که حضور امروز مردم نشان می«: آقای موسوی گفت

  .پاسخگويی هستند

گفت، از  وی که از روی سقف يک اتوميبل و با بلندگوی دستی با مردم سخن می

 .هوادارانش خواست تا با حفظ آرامش خود، در صحنه باقی بمانند

صحنه را ترک نخواهد » حق مردم«ميرحسين موسوی تاکيد کرد که تا زمان ادا شدن 

لين باری بود که ميرحسين موسوی پس از اعالم نتايج انتخابات در ميان مردم اين او .کرد

 .شد حاضر می

در » ما خس و خاشاک نيستيم، ما مردم ايرانيم«پالکاردهای زيادی حاوی اين شعار که 

نژاد معترضانی را که در خيابان ها تجمع  محمود احمدی .شد دست تظاهرکنندگان ديده می

محمدرضا خاتمی، برادر رئيس جمهور سابق  .ناميده بود» خاشاک مشتی خس و«کنند  می
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ايران نيز در جمع تظاهرات کنندگان به نقل از محمد خاتمی خواستار ابطال نتايج انتخابات 

 .است کرده » دستکاری«وی دولت را متهم کرد که در آراء مردم . شد

  : اين عضو جبهه مشارکت گفت

  «.زاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهيم دادما تا زمان ابطال نتايج و برگ«

 
محمدرضا خاتمی روز شنبه، به همراه جمعی از فعاالن سياسی از سوی ماموران امنيتی 

 .دستگير شده بود

گويند که ساعتی پيش در  شاهدان عينی می .ن دقايق به خشونت کشيده شداين تجمع در آخري

ضلع شمال غربی ميدان آزادی، از سوی يک پايگاه بسيج به سوی مردم تيراندازی شد که 

 .است منجر به کشته شدن يک تن شده 

 ..ها همچنين از مجروح شدن چندتن ديگر بر اثر تيراندازی حکايت دارد گزارش
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 ها است شورای نگهبان از نامزددرخو

خود » شکايت مستند«های انتخابات رياست جمهوری خواست که  شورای نگهبان از نامزد

 .از روند برگزاری انتخابات را به اين شورا ارائه کنند

ای رهبر جمهوری اسالمی در  اهللا علی خامنه اين درخواست چند ساعت پس از آنکه آيت

فت که به شورای نگهبان دستور داده است تا به شکايت وی ديدار با ميرحسين موسوی گ

 .شود رسيدگی کند، مطرح می» دقت«به 

ای همچنين از موسوی خواسته که اعتراض خود را به صورت قانونی دنبال  آقای خامنه

 .کند

ای که در اين خصوص  به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، شورای نگهبان در اطالعيه

تر به اين شورا  خود را هرچه سريع» شکايت مستند«ها خواسته که  زدصادر کرده، از نام

 .ارائه کنند

مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محسن رضايی سه نامزد انتخابات هستند که به نتايج 

 .اند آن شده» ابطال«اين انتخابات اعتراض کرده و خواستار 

ها خواسته که  از نامزد ای که در اين خصوص صادر کرده، شورای نگهبان در اطالعيه

 تر به اين شورا ارائه کنند خود را هرچه سريع» شکايت مستند«
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نژاد نوشته، از وی خواسته  ای که امروز دوشنبه به محمود احمدی محسن رضايی در نامه

که به وزارت کشور دستور دهد تا اطالعات مربوط به دهمين دوره انتخابات رياست 

 .ذاردجمهوری را در اختيار وی بگ

 .درخواستی که از دو روز پيش تاکنون بدون پاسخ مانده است

بدون اين اطالعات، مشخص کردن تخلفات و «آقای رضايی در نامه خود آورده است که 

های اطالعات به دست آمده توسط نامزدها با اطالعات رسمی انتخابات، کار  مغايرت

 «.بسيار مشکلی است

» برنده«نژاد  ت جمهوری ايران که در آن محمود احمدینتايج دهمين دوره انتخابات رياس

 .دهندگان رد شده است های ديگر و بسياری از رای اعالم شده، از سوی نامزد

آميزی است که  های اعتراض از روز شنبه تاکنون، شهرهای ايران شاهد برپايی راهپمايی

 .با خشونت شديد پليس همراه بوده است

نژاد گفته که اين  تايج انتخابات هستند، اما محمود احمدین» ابطال«معترضان خواستار 

 .هستند و وی منتخب مردم ايران است» مشتی خس و خاشاک«افراد 

 .شورای نگهبان تنها مرجع نظارت و تائيد صحت انتخابات در جمهوری اسالمی است
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 پيگيری حوادث کوی دانشگاه از سوی مجلس

ی از نمايندگان را مامور رسيدگی به حوادث کوی علی الريجانی رئيس مجلس، هيئت

 .دانشگاه کرد

شب گذشته در پی اعتراض دانشجويان به نتايج انتخابات، ماموران امنيتی و لباس 

 .ها به کوی دانشگاه تهران حمله کردند شخصی

پليس . تن از دانشجويان بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند ١۵در اين حمالت بيش از 

 .است ا نفر از دانشجويان را بازداشت کرده همچنين صده

فرد، الياس نادران، حميدرضا کاتوزيان، علی  به گزارش ايسنا، محمدحسن ابوترابی

جامع و «اند که گزارش  عباسپو تهرانی، کاظم جاللی و عليرضا زاکانی ماموريت يافته

 .در مورد آنچه اتفاق افتاده به رئيس مجلس ارائه دهند» ای طرفانه بی

 
 AP ها از عکس
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با مردم به مجلس رسيده » برخورد»هايی مبنی بر  گويد که گزارش علی الريجانی می

 .است 

ابات روز نظير ملت ايران در انتخ پس از مشارکت کم«: است در بخشی از اين نامه آمده

های  هايی درصدد تهيه خوراک تبليغاتی برای رسانه ، دست٨٨بيست و دوم خرداد ماه 

 «.بيگانه هستند

فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران نيز اعالم کرد که عاملين حوادث کوی دانشگاه را 

 .کند شناسايی و مجازات می

به کوی دانشگاه تهران » تعرض«ای خطاب به دانشجويان و دانشگاهيان، از  وی در بيانيه

 .و ضرب و شتم دانشجويان اظهار تاسف کرد» متجاوز«توسط گروهی 

 
م ده اينجانب به عنوان رئيس دانشگاه تهران به شما اطمينان می«: است  در اين بيانيه آمده

ها، نهايت مساعی خود را به منظور حفظ امنيت و آرامش  که عليرغم مشکالت و محدوديت

شما عزيزان به کار برده و از طريق مراجع ذيربط، شناسائی و مجازات عاملين اين اقدام 

  «.موهن را پيگيری نمايم

 .به گزارش خبرگزاری ايلنا، نمايندگان مجلس امروز به کوی دانشگاه رفتند

اند، در  دگانی که از سوی رئيس مجلس مامور رسيدگی به حوادث کوی دانشگاه شدهنماين

  .گفتگو با دانشجويان، در جريان اتفاقات کوی دانشگاه در شب گذشته قرار گرفتند

بنا بر اين گزارش، اعضای اين هيئت خواستار جبران خسارات وارده و دلجويی از 

ه و پيگيری و مجازات آمرين و عاملين اين دانشجويان، آزادی دانشجويان بازداشت شد

  .اند اتفاقات شده
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 تيراندازی در راهپيمايی اعتراضی تهران

پايان راهپيمايی هواداران ميرحسين موسوی در اعتراض به نتايج انتخابات رياست 

 .جمهوری در تهران با تيراندازی و ناآرامی همراه شد

در ضلع شمال غربی ميدان آزادی، از سوی يکی  گويند که ساعتی پيش شاهدان عينی می

های بسيج به سوی مردم تيراندازی کردند که منجر به کشته شدن يک تن شده  از پايگاه

 .ها همچنين از مجروح شدن چندتن ديگر بر اثر تيراندازی حکايت دارد گزارش.است

 .ئيد کرده استوی هم شنيده شدن مداوم تيراندازی در ميدان آزادی را تا شبکه پرس تی

 
 AP عکس ها از
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ها از تهران حاکی از اين است که در ابتدای اين راهپيمايی جمعيت انبوهی در  گزارش

بات رياست جمهوری ميدان انقالب گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به نتايج انتخا

  .اعالم کنند

ونيم تا دو  خبرگزاری فرانسه از قول نيروهای پليس مستقر در محل برگزاری از تعداد يک

 .دهد ميليون تظاهرکننده گزارش می

همايی که با راهپيمايی به سمت ميدان آزادی تهران همراه بود، ميرحسين  در اين گرد

ها  آن.مهوری پيشين ايران حضور داشتندموسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رئيس ج

 .در اين راهپيمايی شرکت کردند» حفظ آرامش معترضان«بودند که به منظور   اعالم کرده

 
ت کشور مجوزی برای راهپيمايی شرکت اين افراد در راهپيمايی مذکور پس از آنکه وزار

 .هواداران آقای موسوی نداد، صورت گرفت

گويند که معترضان که تعداد آنها به صدها  شاهدان عينی حاضر در اين راهپيمايی می

  ه عالمت پيروزی باال بردههايشان را ب رسيد در سکوت و در حالی که دست هزار تن می

  .بودند

نقالب و خيابان آزادی حرکت کردند و پس از تجمع در های منتهی به ميدان ا در خيابان

های ايران که در اين  ميدان آزادی با الصاق عکس ميرحسين موسوی به يکی از پرچم

 .ميدان افراشته شده بود، دوباره آن پرچم را باال کشيدند
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تا قبل از شنيدن .شد ها، هر لحظه به تعداد اين جمعيت اضافه می بر اساس گزارش

   .آرامی رخ نداده بود زی، در طول راهپيمايی هيچ گونه درگيری و ناتيراندا

ها حاضر شده بودند، قرار  جمعيت معترض که امروز بدون سردادن شعار در خيابان

گذاشتند فردا ساعت پنج بعدازظهر در ميدان وليعصر جمع شده و به سمت صداوسيما 

 .حرکت کنند

 
نگاران در اين تجمع  های سياسی و فعاالن مدنی و نيز روزنامه بسياری از شخصيت

 .شرکت داشتند

ای به  اهللا علی خامنه های ايران از دستور آيت اين راهپيمايی در حالی آغاز شد که رسانه

 .دهند ها از روند انتخابات خبر می ه شکايت نامزدشورای نگهبان مبنی بر رسيدگی دقيق ب

خود را » شکايت مستند«دها خواسته که  ای از نامز شورای نگهبان نيز با صدور اطالعيه

  .تر به اين شورا ارائه دهند هرچه سريع
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 پليس مالزی با تجمع کنندگان ايرانی برخورد

به گزارش زمانه، . پليس مالزی نيز با تجمع کنندگان ايرانی در کوالالمپور برخورد کرد

 .آور، تظاهرکنندگان را متفرق کرد پليس با شليک گاز اشک

حدود هزار نفر از ايرانيان امروز با تجمع در دفتر سازمان ملل مستقر در کوالالمپور 

  .د را به اعالم نتايج انتخابات را اعالم کردنداعتراض خو

های منتهی به سفارت ايران، مانع حضور  به گزارش شاهدان عينی، پليس با بستن راه

  .تجمع کنندگان ذر برابر سفارت ايران شد

اين سومين روزی است که ايرانيان مقيم مالزی با حضور در برابر سفارت ايران و دفتر 

 .کنند خود را به نتايج انتخابات رياست جمهوری اعالم میسازمان ملل اعتراض 
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 ابطحی و حجاريان بازداشت شدند

نگاران، دانشجويان و فعاالن حقوق بشر  موج گسترده بازداشت فعاالن سياسی، روزنامه

 .همچنان ادامه دارد

کروبی و شنبه، محمدعلی ابطحی و سعيد حجاريان دو تن از حاميان مهدی  صبح امروز سه

 .ميرحسين موسوی از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند

  .است همسر آقای ابطحی اين خبر را تائيد کرده 

 .است همسر آقای ابطحی همچنين گفته که سعيد حجاريان نيز صبح امروز بازداشت شده 

محمد عطريانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نيز در ميان 

 .است زارش شدهدستگيرشدگان گ

نگاران ايران نيز از تفتيش منزلش از سوی  علی مزروعی، رئيس انجمن صنفی روزنامه

به گفته وی، ماموران حکم بازداشت فرزندش، حنيف مزروعی . ماموران امنيتی خبر داد

 .اند را در دست داشته
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که  سی گفت بی پور، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نيز به تلوزيون بی حميد جاليی

وی . اند پور به منزل او آمده ماموران امنيتی برای بازداشت پسرش محمدرضا جاليی

 .اش خبر داد همچنين از تفتيش منزلش و توقيف کامپيوتر و لوازم شخصی

نگاران ايران نيز از تفتيش منزلش از سوی  علی مزروعی، رئيس انجمن صنفی روزنامه

موران حکم بازداشت فرزندش، حنيف مزروعی به گفته وی، ما. ماموران امنيتی خبر داد

 اند را در دست داشته

پور، ماموران، حکمی به امضای سعيد مرتضوی دادستان تهران را به او  به گفته جاليی

 .است نشان دادند که بر مبنای آن، اجازه بازداشت هرکسی به ماموران داده شده 

از فعاالن سياسی اين شهر  های رسيده از مشهد نيز حاکی از بازداشت جمعی گزارش

 .است

اهللا شيرازی، جمعی از فعاالن سياسی مشهد  ماموران، عصر يکشنبه با هجوم به بيت آيت

از جمله مهدی عبايی رئيس شاخٔه خراسان رضوی حزب مشارکت و امير اقتنايی مسئول 

 .شعبه خراسان سازمان ادوار تحکيم وحدت را بازداشت کردند

نگار و حسين مجاهد، دبيرکل حزب  بداشتی روزنامه داشت سعيد اهللادوارنيوز نيز از باز

 .است  جامعه مدنی همدان خبر داده

شيوا نظر آهاری، حميد لطفی، مهديه مينوی، مجتبی شايسته و فرهاد نصراهللا پور از ديگر 

 .اند فعاالنی هستند که طی دو روز گذشته دستگير شده

 ز گذشتهدانشجو در دو رو ٢٠٠بازداشت بيش از 

دانشجو در تهران بازداشت  ٢٠٠بنا بر خبرهای رسيده، طی دو روز گذشته نزديک به 

 .اند شده

، منصور موسوی، وحيد صرفی، امير افضلی، حميد »روز آنالين«به گزارش تارنمای 

خواه، نيما رحيمی،  زاده ادبيات، کاظم رحيمی، سامان کامکار، مرتضی رزم متولی

ا چگينی، حسام کمانگر، سياوش غالمی، خليل کرمی، مسلم محمدرضا حرآبادی، سين

صالحی، سامان صاحب جالل، حامد روشنی، محمدرضا خداوردی و ميالد چگينی از 
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های ويژه و ماموران لباس شخصی به خوابگاه  جمله دانشجويانی هستند که در حمله يگان

  .اند دانشجويان در کوی دانشگاه تهران بازداشت شده

طی دو روز گذشته . دهد ميرکبير از بازداشت حداقل پنج دانشجو در بابل خبر میخبرنامه ا

   .اند های شيراز نيز از سوی نيروهای ناشناس ربوده شده دانشجوی دانشگاه ١٠بيش از 

رضا لطفی، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و عليرضا کيانی، دبير سياسی انجمن 

ز جمله فعاالنی هستند که روز يکشنبه بازداشت اسالمی دانشجويان دانشگاه مازندران ا

 .اند شده

به گزارش خبرنامه اميرکبير شمار ديگری از دانشجويان در شهرهای اصفهان، مشهد، 

ها و  های ويژه به دانشگاه بابل، گيالن، سيستان و بلوچستان و شيراز نيز در حمله يگان

 .اند های دانشجويی بازداشت شده خوابگاه

 
 (AP عکس از(ها  کوی دانشگاه تهران پس از حمله لباس شخصی

تن  ٨٠های دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از آزادی  با اين حال يکی از مقام

 .ر داده استاز دانشجويان بازداشت شده در کوی دانشگاه خب

خرداد ماه، همزمان با اعالم نتايج انتخابات تعدادی از اعضای جبهه  ٢٣روز شنبه 

 .مذهبی دستگير شدند-مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و فعاالن ملی

فراهانی،  محمدرضا خاتمی، بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، زهرا مجردی، محسن صفايی

رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی از ديگر  زهره آغاجری، سعيد شريعتی،

 .اند دستگير شدگانی هستند که روز گذشته پس از يک روز بازداشت آزاد شده
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 زاده، احمد زيد زاده، محمد عطريانفر، جهانبخش خانجانی، عبداهللا رمضان مصطفی تاج

وحيدلو، آبادی، کيوان صميمی، رضا تاجيک، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، سميه ت

اهللا شفيعی، مجتبی خندان،  کار، روح ای، علی مهرداد، سعيد زراعت عماد بهاور، احمد افجه

پور، محمد شکوهی،  نيا، علی پورخيری، شاهين نوربخش، علی تقی محمدرضا احمدی

چهر همچنان در بازداشت هستند و اطالعی از وضعيت آنها در  اشکان مجللی و ميثم ورق

 .دست نيست

فضای . گيرد ها در ايران صورت می اين افراد همزمان با گسترش ناآرامی دستگيری

 .نژاد در انتخابات متشنج است محمود احمدی» پيروزی«اجتماعی ايران با اعالم  -سياسی
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 تيراندازی در تهران هفت کشته برجا گذاشت

 .تن کشته شدند در جريان تيراندازی شب گذشته گروهی از بسيجيان به سوی مردم، هفت

آميز مردم تهران در  اين تيراندازی شب گذشته در ساعات پايانی راهپيمايی مسالمت

  .اعتراض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری صورت گرفت
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شنبه با تائيد خبر کشته شدن هفت نفر، اعالم کرد که بر  مروز سهتلويزيون ايران صبح ا

 .اند ها چند تن ديگر نيز زخمی شده اثر اين تيراندازی

 .هويت هيچ يک از کشته شدگان و مجروحان اعالم نشده است

شبکه چهار تلويزيون  .کم يک تن حکايت داشت ها از مرگ دست پيش از اين گزارش

ازی شب گذشته تهران تصاويری را پخش کرد که در آن يکی از بريتانيا نيز از تيراند

های بسيج از پايگاه بسيج گردان عاشورا در شمال ميدان آزادی در حال تيراندازی به  نيرو

اراذل «راديو دولتی ايران نيز در گزارشی اعالم کرد که در جريان حمله .سوی مردم است

 .اند شده کشته» هفت تن«به يک پايگاه بسيج، » و اوباش

ها، گروهی از موتورسواران  های ديگر از تهران حاکی است که در اين تيراندازی گزارش

 .اند لباس شخصی نيز به سوی مردم تيراندازی کرده

 
آميز هواداران  ی پس از راهپيمايی مسالمتتصاوير درگيری ديروز در شمال ميدان آزاد

 (AP ها از عکس)موسوی و کروبی 

ها  اين رسانه. های جهان داشته است های زيادی در رسانه های روز گذشته بازتاب خشونت

 .اند ها را پخش کرده شدگان اين ناآرامی تصاويری از زخمی

شده و تاکنون نيز ادامه ها در تهران و برخی شهرهای ايران از روز شنبه آغاز  خشونت

  .دارد

نژاد  اين انتخابات هستند، اما محمود احمدی» ابطال«معترضان به نتايج انتخابات خواستار 

ناميده است که توان » خس و خاشاک«که پيروز اين انتخابات اعالم شده مخالفان خود را 

 .را ندارند» رای مردم«تغيير در 
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 نامه اعتراض شجريان به صداوسيما

ای به سازمان صدا و سيما، رسما  محمدرضا شجريان، خواننده نامدار ايران با ارسال نامه

به بهره برداری تبليغاتی صدا و سيما از آثار خود اعتراض کرده و خواهان جلوگيری از 

  .پخش صدای خود از اين رسانه شد

ايران « شجريان در نامه خود به ضرغامی رئيس صدا و سيما، به طور مشخص از سرود

خوانده شده و به  ١٣۵٧است که اين سرود در سال  نام برده و اعالم کرده» ای سرای اميد

 .هيچ وجه مرتبط با شرايط کنونی ايران نيست

ها و  شود که صدا و سيمای جمهوری اسالمی، از آهنگ نامه شجريان در زمانی ارسال می

خوانده، به ويژه  ۵٧روزی انقالب سرودهايی که اين خواننده برجسته ايرانی به مناسبت پي

محمود » پيروزی«، در پوشش تبليغاتی مربوط به »ايران ای سرای اميد«سرود 

  .کند برانگيز ايران به طور مکرر استفاده می نژاد در انتخابات سؤال احمدی
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ای به مدير وقت صدا و سيما،  با ارسال نامه ١٣٧۴محمدرضا شجريان قبًال نيز در سال 

  .درخواست عدم پخش آثار خود از اين رسانه را کرده بود

: نويسد وی در نامه تازه خود خطاب به رئيس صدا و سيمای جمهوری اسالمی می

. خود از صدا وسيما نيستم نيز اعالم کردم راضی به پخش آثار ١٣٧۴اينجانب در سال «

کنم، آن سازمان هيچ نقشی در تهيه اين آثار  مجددًا تقاضای خود را تکرار کرده و تأکيد می

نداشته و شايسته است به حکم شرع و قانون سريعًا کليه واحدهای آن سازمان از پخش 

 «.صدا و آثار من خودداری کنند
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 انهای اير ممنوعيت گزارش از ناآرامی

های ايران توسط  خبرگزاری رويترز ساعاتی پيش، از ممنوعيت پوشش دادن ناآرامی

 .خبرنگاران خارجی خبر داد

توانند از دفاتر  خبرنگاران خارجی می»است که  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرده

 «.خود به کار ادامه دهند

يچ خبرنگاری اجازه ندارد که است که ه يک مقام ديگر وزارت ارشاد نيز به رويترز گفته

 .گزارش يا فيلم از سطح شهر تهيه کند

شماری از . است های خبری جهانی داشته های اخير ايران بازتاب وسيعی در شبکه ناآرامی

های تهران به  های خبری پيش از پخش تصاوير ضرب و شتم مردم در خيابان شبکه

های خشونت آميز و  گيرنده صحنهها دربر ببيندگان خود هشدار دادند که اين گزارش

 .است ناراحت کننده
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است که هيچ خبرنگاری اجازه ندارد که  يک مقام وزارت ارشاد نيز به رويترز گفته

 .گزارش يا فيلم از سطح شهر تهيه کند

پيش از بيانيه امروز وزارت ارشاد مبنی بر ممنوعيت فعاليت خبرنگاران خارجی، به 

های خود را  دستور داده شده بود به مدت يک هفته فعاليت شبکه تلويزيونی العربيه هم

 .متوقف کند

يکی از خبرنگاران شبکه دو تلويزيون هلند نيز از ايران اخراج شده و يک خبرنگار 

 .است ها آسيب ديده بلژيکی نيز در جريان ناآرامی

 های اتحاديه اروپا اعتراض ايران به واکنش

ار موقت جمهوری چک در تهران به عنوان نماينده از سوی ديگر، يوزوف هاوالس، کارد

  .شنبه به وزارت امور خارجه احضار شد ای اتحاديه اروپا امروز، سه رييس دوره

، وزارت امور خارجه مراتب اعتراض )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

امور داخلی اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن در » مداخالت«جمهوری اسالمی به آنچه 

 .است داند به وی اعالم کرده ايران می

ای اتحاديه اروپا و برخی مسوولين  های اخير شورای وزيران خارجه، رياست دوره بيانيه

کشورهای اروپايی درخصوص انتخابات رياست جمهوری در ايران از جمله موارد 

 .است اعتراض وزارت خارجه

ای خواستار انجام تحقيقات بر روند  بيانيه وزرای خارجه اتحاديه اروپا روز گذشته طی

 .انتخابات رياست جمهوری در ايران شدند

آلمان و فرانسه نيز با احضار سفير ايران مراتب اعتراض و نگرانی خود از وقايع اخير 

 .ايران را اعالم کردند
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 عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد 

دالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان های رسيده از تهران ساعاتی پيش، عب بنا به گزارش

 .حقوق بشر بازداشت شد

نفر از فعاالن سياسی، دانشجويان، روزنامه  ٣٠٠های اخير کشور، بيش از  در پی ناآرامی

 .اند نگاران و فعاالن حقوق بشر بازداشت شده

ای آمادگی خود را برای دفاع از حقوق  جمعی از وکالی دادگستری با صدور بيانيه

 .اند های اولياءدم حوادث اخير اعالم کرده شدگان، مصدومين و خانواده تبازداش

ها و فعالين حقوق بشر خواسته شده که مصدومين و  در اين بيانيه از خبرنگاران، رسانه

 .های بازداشت شدگان و کشته شدگان را به وکالی داوطلب معرفی کنند خانواده

ر نزديک به ده نفر کشته شده و شماری های اخير در تهران و شهرهای ديگ طی درگيری

 .اند نيز مجروح شده

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تشکيل  ٢٧طبق اصل «: است در اين بيانيه آمده

ها، بدون حمل سالح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد  اجتماعات و راه پيمايی

ا کشته شود، عمل ارتکابی آنان است و چنانچه فردی توسط مامورين مسلح مجروح و ي

 «.پيگرد قانونی دارد

صبح امروز، محمدعلی ابطحی و سعيد حجاريان دو تن از حاميان مهدی کروبی و 

ها همچنين از  گزارش. ميرحسين موسوی نيز از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند

 .دهد مذهبی در تبريز خبر می-نفر از فعاالن ملی ٢٠بازداشت 

فضای . گيرد ها در ايران صورت می ين افراد همزمان با گسترش ناآرامیدستگيری ا

 .نژاد در انتخابات متشنج است محمود احمدی» پيروزی«اجتماعی ايران با اعالم  -سياسی
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 راهپيمايی پرسنل بيمارستان رسول

شنبه، شمار زيادی از پرسنل بيمارستان رسول اکرم تهران به تظاهرات  امروز، سه

 .در برابر اين بيمارستان پرداختند اعتراضی

پيمايی در اعتراض به شليک روز  به گزارش ادوارنيوز و ديگر منابع خبری، اين راه

 .گذشته نيروهای بسيج به شهروندان در خيابان آزادی تهران انجام شد

نفر از ميدان آزادی تهران به  ٢٨به گفته مسئوالن اورژانس اين بيمارستان، شب گذشته 

 .نفر ديگر مجروح هستند ٢٠نفر از آنان کشته و  ٨اند که  يمارستان منتقل شدهاين ب

تظاهرکنندگان که متشکل از پزشکان، پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ايران 

هايی در دست  شاغل در بيمارستان رسول اکرم بودند شعار اهللا اکبر سر داده و مقوانوشته

 .داشتند

 .تشويق و بوق زدن خودروهای عبوری همراه بود اين راهپيمايی با

 پزشکان، پرستاران و دانشجويان شاغل در اين بيمارستان شعار اهللا اکبر سر دادند

ای از شهروندان  يکی از اين دانشجويان علت اين تجمع را اعتراض به کشته شدن عده

واهيم مسببان اين خ ما خواهان اجرای عدالت هستيم و از مسئوالن می«: عنوان کرد و گفت

 «.واقعه دردناک را شناسايی و با آنها برخورد قانونی کنند

آميز هواداران ميرحسين موسوی در  روز گذشته در جريان تظاهرات ميليونی و مسالمت

غرب تهران، شليک افرادی از پايگاه مقاومت بسيج در ميدان آزادی باعث کشته و زخمی 

 .شدن گروهی از تظاهرکنندگان شد

ا به گفته مجروحان تيراندازی به طور ناگهانی و زمانی آغاز شد که سيل جمعيت در بن

) اول بزرگراه محمد علی جناح(حال عبور از کنار يک پايگاه بسيج در شمال ميدان آزادی 

 .بود
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 ياب از سوی موسوی پيشنهاد کميته حقيقت

در » ارد مشکوکمو«ياب برای بررسی  ميرحسين موسوی، خواهان تشکيل کميته حقيقت

 .انتخابات شد

پور، رييس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی با اعالم اين خبر  اکبر محتشمی علی

 .است در يک کنفرانس مطبوعاتی، گفت که اين پيشنهاد به شورای نگهبان ارائه شده

رييس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی، تناسب نداشتن آرا و واجدين شرايط در 

به گفته وی در حدود . های تخلفات انتخاباتی دانست ها را از جمله مصداق ی صندوقبرخ

است نسبت به واجدين شرايط  ها ريخته شده حوزه انتخابيه، ميزان رايی که در صندوق ٧٠

 .بيشتر است

درصد  ٩٠يا  ٨٠هايی که اين اتفاق افتاده بود  در تمام حوزه«: آقای محتشمی پور افزود

 «.است نژاد اعالم شده مدیرای آقای اح

ايستادن در مقابل » جرات«کند شورای نگهبان  پور گفت که گمان نمی وآقای محتشمی

 اراده مردم را داشته باشد 

گويد که با توجه به تخلفات وسيع  رييس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی، می

به گفته وی نماينده . دصورت گرفته، اين انتخابات باطل است و بايد دوباره برگزار شو

 .آقای کروبی نيز خواهان ابطال انتخابات است

های عوامل دولتی و نظامی در انتخابات، استفاده از  پور، بررسی دخالت آقای محتشمی

های مهم را از جمله موارد قابل  امکانات دولتی و کم آمدن تعرفه در تعدادی از استان

 .بررسی در کميته حقيقت ياب دانست

فته وی مقدار واقعی شرکت کنندگان، گروه سايه مديريت انتخابات و مانع تراشی برای به گ

ها و شمارش آرا از جمله ديگر موارد قابل  حضور نمايندگان نامزدها هنگام پلمب صندوق

وی با انتقاد از شيوه برخورد شورای نگهبان با اعتراضات به  .بررسی در اين کميته است

ت که در جلسه امروز نمايندگان نامزدهای انتخاباتی فقط سخنگو و تخلفات انتخاباتی، گف

 .اند يکی از حقوقدانان شورای نگهبان شرکت داشته
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رييس کميته صيانت از آرای مهندس مير حسين موسوی برخی اعضای شورای نگهبان را 

  .در انتخابات متهم کرد» طرف نبودن بی«به 

های تخلفات  رای نگهبان خواستار بيان مصداقپور با بيان اينکه شو اکبر محتشمی علی

حرف ما به شورای نگهبان اين بود که موضوع بر سر يک صندوق يا «: است، گفت شده

اين که در کشوری اجازه حضور . ها تعيين شود دو صندوق نيست که مصداقی برای آن

 «.ندک قانونی به نمايندگان نامزدها داده نشود، شائبه تقلب وسيعی را ايجاد می

  .است وی در عين حال اعالم کرد که موارد زيادی از تخلفات به شورای نگهبان ارائه شده

رييس کميته صيانت از آرای مهندس مير حسين موسوی برخی اعضای شورای نگهبان 

 در انتخابات متهم کرد» طرف نبودن بی«را به 

، دو نماينده بی طرف از سه نماينده از مراجع تقليد، چهار نفر به نمايندگی از نامزدها

وزارت کشور و شورای نگهبان که تا کنون موضعی نسبت به نامزدها نگرفته باشند، يک 

طرف با معرفی کانون وکال، دادستان کل کشور،  حقوق دان دانشگاهی، يک قاضی بی

 .است رييس قوه قضاييه و رييس بازرسی کل کشور ترکيب پيشنهادی برای اين کميته 

د آقای موسوی در پاسخ به اينکه در صورت تاييد انتخابات از سوی شورای اين عضو ستا

ها، احزاب  نگهبان چه خواهيد کرد، گفت که مجمع روحانيون مبارز و برخی از شخصيت

  .ها تصميم دارند برای احقاق حقوق مردم تا آخر در کنار آنها بايستند و گروه

ايستادن در مقابل اراده » جرات»هبان کند شورای نگ وی در عين حال گفت که گمان نمی

 .مردم را داشته باشد

» کامال مخدوش«رييس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی، انتخابات اخير را 

 «.ها ريخته باشند نتيجه اين انتخابات رايی نيست که مردم در صندوق«:دانست و گفت

ابطه با کشته شدن برخی پور همچنين از تشکيل يک کميته حقيقت ياب درر آقای محتشمی

افراد در تظاهرات روزهای اخير خبر داد وی از تنظيم يک کيفرخواست عليه دولت و 

 .اند، خبر داد هايی که اقدام به بروز خشونت و تخلف کرده دستگاه
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 مشروعيت نظام درخطر است: اهللا منتظری آيت

مشروعيت نظام درخطر «داشت که  ای اظهار شنبه، در بيانيه اهللا منتظری امروز، سه آيت

 «.است

پذيرد و بر اساس  هيچ عقل سليمی نتايج اين انتخابات را نمی«وی در بيانيه خود نوشت که 

 «.است ای در آرای مردم داده شده عمده   شواهد موثق تغييرات

و  ».اند بسياری از مردم دچار تحير و بدبينی شده«به باور اين مرجع بلندپايه تقليد شيعه، 

اعتمادی بيش از پيش مردم به حاکميت  موجب بی«ها  عدم دادن پاسخ مقبول و معقول به آن

 «.منتخب آن زير سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد   شده و مشروعيت نظام و

های مردمی و الهی  که آراء ملت امانت   ام بارها تذکر داده«: است در ادامه اين بيانيه آمده

در آراء باشد هيچ نحو مشروعيت دينی و سياسی    ميتی که بر اساس تصرفهستند و حاک

 «.ندارد

 «پذيرد هيچ عقل سليمی نتايج اين انتخابات را نمی«: است در اين بيانيه آمده
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در جلوی چشم جهانيان و در حضور » :نويسد وی در انتقاد به عملکرد نيروهای دولتی می

و    رجی به جان فرزندان اين مردم و اين مملکت افتادهخبرنگاران داخلی و خا   دوربين های

برخورد کرده و آنها    با شدت و خشونت کامل با زنان و مردان بی دفاع و دانشجويان عزيز

تسويه حسابهای سياسی، با    و اينک به دنبال; را سرکوب و مضروب و دستگير نمودند

کثيری را که بعضا از مسئولين بلند  عده   فعاالن و انديشمندان و روشنفکران بر آمده و

 «.کنند بی جهت دستگير و بازداشت می   مرتبه نظام جمهوری اسالمی بوده اند

حکومت دينی خوف آن    من به خاطر موسوم شدن حاکميت به«: نويسد اهللا منتظری می آيت

ضربه به دين و موجب خدشه در    دارم که کارها و اعمال مسئولين در نهايت باعث

 «.عتقادات مردم گرددا

در اين ايام قشر «: وی درباره روند و پيامدهای انتخابات دهم رياست جمهوری افزود

خود به صحنه آمدند و شب و    های به حق جوان با روحيه اميد و برای رسيدن به خواسته

اين فرصت بسيار مناسب و خوبی برای    روز برای روز موعود لحظه شماری کردند، و

مغتنم شمرده و بتوانند بهترين رابطه دينی، عاطفی و ملی    نظام بود تا موقعيت را مسئولين

اما متأسفانه از اين بهترين    .نيروی جوان و بقيه اقشار برقرار نمايند   را با قشر عظيم

 «.فرصت بدترين استفاده شد

و در پيگيری است تا از خشونت بپرهيزند  اين مرجع تقليد در ادامه به مردم توصيه کرده

به خرج بدهند و از مأموران انتظامی نيز خواسته تا از » صبر و متانت«های خود  خواسته

 .خودداری کنند" خشن و غيرانسانی"برخوردهای 
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 اند هفت دانشجو کشته شده: تحکيم وحدت

ی ای کشته شدن هفت دانشجو در جريان حملٔه نيروها دفتر تحکيم وحدت با صدور اعالميه

حکومت به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز را مورد تأئيد قرار داده و به نوشتٔه 

به طور مخفيانه به خاک سپرده «سايت بامداد خبر، پيکرهای اين دانشجويان کشته شده، 

 .«اند شده

در دانشگاه شيراز نيز مأموران لباس شخصی، انصار و بسيج به «بنا بر اين اطالعيه 

دانشجوی اين دانشگاه کشته  ٢ين دانشگاه حمله کردند که طی اين حمله حداقل دانشجويان ا

 «.شدند

شدگان کوی دانشگاه تهران، حکومت،  به نوشتٔه بامداد خبر به نقل از خانواده يکی از کشته

ها از  پيگيری خانواده. است ها به صورت مخفيانه دفن کرده ها را بدون اطالع خانواده جنازه

است و اين  ی، نيروی انتظامی و ديگر نهادهای مربوطه به جايی نرسيدهپزشکی قانون

 «.اند شدگان کوی دانشگاه برخورد کرده های کشته به شکلی نامناسب با خانواده«نهادها 
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اهللا و گارد به کوی  در حمله شبانه نيروهای انصار حزب«افزايد که  اين گزارش می

شدگان به شرح زير  اسامی اين کشته» .ه شدنددانشگاه تهران پنج تن از دانشجويان کشت

ها مبينا احترامی و فاطمه براتی و آقايان کسری شرفی، کامبيز  خانم: است اعالم شده

 .شعاعی و محسن ايمانی

فرهاد رهبر رئيس انتصابی دانشگاه تهران که سابقه حضور در وزارت اطالعات 

  .است نشدهاست که کسی کشته  جمهوری اسالمی را دارد مدعی شده

نيروهای انصار و لباس »اطالعيه روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت نوشته است که 

دهی گسترده و هماهنگ به دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تهران  شخصی با سازمان

 «.های سرد و گرم از جمله قمه و تبر بودند حمله کردند و اين افراد مجهز به انواع سالح

آور به يکی از  در دانشگاه اصفهان ماموران انتظامی با گاز اشک«: ايدافز اين اطالعيه می

ها مورد ضرب و شتم  های اين دانشگاه حمله کردند و دانشجويان را برای ساعت خوابگاه

در دانشگاه فردوسی مشهد نيز دانشجويان مورد هجوم نيروهای انصار . قرار دادند

 «.اهللا قرار گرفتند حزب

دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه، عالمه طباطبايی، بابل و شاهرود  اين حمالت بر عليه

 .است نيز اعمال شده

ها  دفتر تحکيم وحدت در اطالعيه خود فرماندهان سپاه و بسيج را مسئول اين حمالت و قتل

 .داند می

  «های دانشجويی ادامه دستگيری»

نشگاه صنعتی اميرکبير تهران از سوی ديگر خبرنامه اميرکبير، پايگاه خبری دانشجويان دا

 .دهد های ايران خبر می در دانشگاه» بيش از دويست دانشجو«از بازداشت شدن 

مانده در دانشگاه  نفر از دانشجويان متحصن باقی ١۵٠تعداد «گويد که  اين خبرنامه می

 «.مازندران که از ظهر امروز در محاصره بودند، بازداشت شدند

گر بر پايه اين گزارش که هنوز از سوی منابع ديگر تأئيد نشده های دانشجويی دي بازداشت

 .است صورت گرفته» در شهرهای همدان، تبريز، و سمنان«
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کشته شدن دو نفر و بازداشت صدها نفر در جريان تظاهرات «هايی نيز از احتمال  گزارش

 .وجود دارد» مردم اروميه

سيستان و بلوچستان، و دانشگاه تجمعات دانشجويی در دانشگاه آزاد اراک، دانشگاه 

 .های موجود است مازندران از ديگر گزارش

 استعفای رئيس دانشگاه شيراز

در پی بروز خشونت ها در دانشگاه شيراز محمد هادی صادقی، رئيس اين دانشگاه استعفا 

روز دوشنبه، نيروهای امنيتی به دانشگاه شيراز وارد شده و پس از درگيری با . داده است

  .ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند شجويان آندان

 .است رئيس دانشگاه شيراز هنوز داليل استعفای خود را بيان نکرده

های مسکونی نمايندگان مجلس  های ديگری حاکی از حمالت افراد مسلح به مجتمع گزارش

اين حمالت از سوی علی الريجانی، رئيس مجلس، . از جمله مجمتع مسکونی سبحان است

 .است حکوم شدهم

  

  

 تالش معترضان در ايران ادامه دارد

شنبه، صدای اهللا اکبر مردم جای تظاهرات چندصد  از حدود ساعت ده شب امشب، سه

ها و ديگر اشياء  دان سوزاندن زباله. هزارنفری در تهران و ديگر شهرهای ايران را گرفت

 .نيز در سطح شهر تهران ادامه داشت

که حاميان ميرحسين موسوی از آن  «توييتر«ه ارتباط اينترنتی چنين در سامان امشب هم

کنند قراری برای تجمع فردا چهراشنبه در ميدان هفت تير تهران به چشم  استفاده می

 .خورد می

فردا ساعت چهار بعد از ظهر در ميدان هفت تير در حمايت از «: است در اين پيام آمده

 «.از درگيری پرهيز کنيد - ورند برای بسيجی ها گل بيا -آزادی  / موسوی
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های رسيده امروز صدها هزار تن از هواداران ميرحسين موسوی با  بنا بر گزارش

آباد  رنگ در خيابان وليعصر تهران حد فاصل خيابان عباس های سبزرنگ و گاه سياه لباس

 .تجمع کردند) چمران(وی  تا چهارراه پارک) شهيد بهشتی(

 .نطقه مقابل صداوسيمای جمهوری اسالمی بودتراکم اصلی اين تجمع در م

های رسيده، شمار تظاهرکنندگان سبزپوش هوادار ميرحسين موسوی طی  بنا بر گزارش

ساعات امروز رو به افزايش داشته و انبوهی مردمی که در مقابل صداوسيما در محل جام 

 .دادند اند شعاری نمی جم تجمع کرده

، و »ما خس و خاشاک نيستيم، ما مردم ايرانيم«مانند بر روی برخی پالکاردها شعارهايی 

  .شد ديده می» رای من آو؟«

فائزه هاشمی دختر دوم هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در 

نژاد نيز  جمعی از هواداران محمود احمدی.ميان تظاهرکنندگان آمده و سخنرانی کرده است

 .ز ظهر در ميدان وليعصر تهران تجمع کردندبعد ا ۴شنبه از ساعت  امروز، سه

 ، تجمع(ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

نژاد از چهار مسير به سوی اين ميدان صورت گرفته و شورای  هواداران محمود احمدی

 .هماهنگی تبليغات اسالمی استان تهران برگزارکننده آن بود

امروز صبح خود دليل برگزاری اين  شورای هماهنگی تبليغات اسالمی در بيانيه

خواهد کشور را به سمت  جويی و گسترش ناامنی، که می پايان دادن به فتنه«راهپيمايی را 

 .است ذکر کرده» تشنج و آشوب ببرد

اين راهپيمايی در صورتی برگزار شد که بسياری از راهپيمايان روز گذشته که به 

انقالب و آزادی حضور داشتند قرار تجمع  های طرفداری از ميرحسين موسوی در خيابان

 .بودند در ميدان وليعصر گذاشته) شنبه سه(بعد از ظهر امروز  ۵بعدی خود را در ساعت 

نژاد عالوه بر حداد عادل، رئيس کميسيون فرهنگی  در مراسم هواداران محمود احمدی

مجلس و  مجلس شورای اسالمی، باقر لنکرانی وزير بهداشت، تعدادی از نمايندگان

  .های سياسی دولتی نيز حضور داشتند  شخصيت
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امشب،  ٢٢در پايان اين مراسم مجری برنامه خطاب به جمعيت اعالم کرد که ساعت 

  .اکبر بگويند اهللا

صداوسيمای دولتی ايران نيز طی امروز به دعوت مکرر از مخاطبان برای حضور در 

هايی از  بود و در خبرهای امروز صحنه نژاد پرداخته راهپيمايی هواداران محمود احمدی

 .حضور چند هزار نفر را در اين ميدان نشان داد

عناصر مسلح اعدام «نژاد در اين راهپيمايی  از جمله شعارهای هواداران محمود احمدی

» ای حکم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند که جوابم دهد وای اگر خامنه«و » بايد گردند

 .است گزارش شده

 به شمال وليعصر حرکت رو

وی نيز امروز از راهپيمايی هواداران ميرحسين موسوی در  تی شبکه تلويزيونی پرس

بنا بر اين گزارش اين راهپيمايان از سوی ميدان وليعصر . حوالی ميدان وليعصر خبر داد

وی  در راستای خيابان وليعصر به سوی ميدان ونک حرکت کردند و ميان چهارراه پارک

 .باالتر در حرکت بودند تا جام جم و

ای با تاکيد بر اينکه موسوی در  اين در حالی است که ستاد ميرحسين موسوی در اطالعيه

در «بود که  راهپيمايی خيابان وليعصر حضور نخواهد داشت از همه مردم درخواست کرده

 .قرار نگيرند» های طراحی شده دام درگيری

 .يان تظاهرات خيابان وليعصر استها حاکی از برقراری جو آرام در جر گزارش

 .دهد هايی نيز از تجمع ديگری در ميدان آزادی خبر می گزارش

نژاد در ميدان وليعصر تجمع کرده و هواداران موسوی از ونک به سوی  هواداران احمدی

 تجريش حرکت کردند

 .متروی تهران نيز امشب صحنه شعارها و فريادهای هواداران ميرحسين موسوی بود

از سوی » کشم، هر که برادرم کشت کشم، می می«های مترو شعار  بسياری از ايستگاهدر 

 .رسيد صدها تن از مسافران به گوش می
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از شهرهای شيراز، تبريز، مشهد، اصفهان، قزوين، بابل و برخی ديگر شهرها نيز 

تظاهراتی از هواداران ميرحسين موسوی گزارش شده که در آن شهرها هم اين تظاهرات 

 .رو است با ضرب و شتم گسترده روبه

شد  شب گذشته فريادهای اهللا اکبر شمار زيادی از شهروندان در شهرهای ايران شنيده می

 .زدند های خود فرياد می که از پشت بام خانه

های ارتباطی از سوی مقامات ايران طی روزهای  های گسترده به شبکه با قطع دسترسی

بوک و توييتر و استفاده گسترده  طات نظير يوتيوب، فيسهای نوين ارتبا اخير، فناوری

های اصلی رسيدن اخبار و تصاوير داخل ايران به جهان خارج  ها از راه جوانان از آن

 .است
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 در باتوم با دختران و زنان از تعدادی شديد شتم و ضرب

 مشهد
ر مشهد که همزمان با تجمعات پراکنده ديروز د:سايت حکومتی آينده در گزارشی مينويسد

راهپيمايی ميليونی مردم تهران در اعتراض به نحوه اعالم نتايج انتخابات رياست 

 .به خشونت کشيده شد جمهوری برگزار شد، 

به گزارش خبرنگار آينده از مشهد، چند تجمع فاقد مجوز در مناطق مختلف مشهد از 

راه هنرستان، به  لوار سجاد و سهآباد، ميدان احمد آباد، ب ميدان ملک  جمله پارک ملت،

 .شدت توسط نيروهای پليس و بسيج سرکوب شد

تر تهران در سايه تدبير نيروی انتظامی و  اين در حالی است که راهپيمايی بسيار بزرگ

هرچند گويا  .گونه برخوردی ادامه يافت ساير نيروهای امنيتی، تا دقايق پايانی بدون هيچ

 .که هنوز مشخص نيست، تيراندازی صورت گرفته استپس از پايان آن به داليلی 

ها تجمع کوچک  بعد از ظهر، ده 4بر اساس همين گزارش، عصر روز دوشنبه از ساعت 

از معترضان که عمدتًا طرفدار ميرحسين موسوی بودند، شکل گرفت که بالفاصله از 

ها نفر  ش، دهدر جريان اين اغتشا. ها برخورد شد سوی نيروهای انتظامی و غيره با آن
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دستگير و تعدادی مجروح و زخمی شدند، که حال چند تن از آنان وخيم گزارش شده 

 .است

آور در اين ماجرا که از سوی خبرنگار آينده در مشهد و چند تن ديگر از  از نکات تأسف

شاهدان عينی تأييد شده است، ضرب و شتم شديد تعدادی از زنان و دختران حاضر در 

 .بوده است محل، با باتوم
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  ......تصوير ها سخن ميگويند
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  زخمی پنجاه کم دست و کشته هشت
  دفاع بی مردم سوی به تيراندازی حاصل

 زخمی و شهروند 8 باختن جان کم دست موثق منابع گزارش به بنا:  هرانا خبرگزاری

  .ميشود تائيد تهران گذشته روز آميز مسالمت تظاهرات در تن 50 شدن

 زن 3 منجمله تن 8 مجموعًا که گان شده کشته اجساد انتقال يا باختن جان از پزشکی منابع

 اين در آگاه منابع همچنين. دادند خبر تهران اکرم رسول بيمارستان به ميشود شامل را

  .نمودند اعالم تن 50 حداقل را بودند شده زخمی گلوله اصابت با که شهروندانی بيمارستان

 مسئولين به شدگان کشته و مجروحين برای سازی پرونده اجازه دريافتی، تبنابرگزارشا

 طريق از ها خانواده کردن پيدا جهت پرستارها، از ای عده تنها نشده، داده بيمارستان

 ها آن های تلفن در موجود تلفن های شماره به شدگان، کشته و مجروحين های موبايل

 اين به گان شده کشته و مجروحان انتقال از سپ ساعتی و گذشته شب در.اند گرفته تماس

 به و گرفتند تحويل را اجساد بيمارستان در حضور با گارد، به موسوم مامورين بيمارستا،

 ميگيرد بر در را تهران اکرم رسول بيمارستان تنها فوق آمار .کردند منتقل نامعلومی مکان

  .باشد تعداد اين از بيش زخميان و شدگان کشته شمار ميرود احتمال و

 انتخابات، نتيجه به مخالفان آميز مسالمت و عظيم تظاهرات پی در است توضيح به الزم

. نمود مردم سوی به مستقيم تيراندازی به اقدام عاشور 117 گردان به وابسته بسيج پايگاه

 شعله بر موضوع اين و شدند زخمی و کشته حادثه اين در هموطنان از زيادی تعداد

  .افزاد تهران خاصه و ايران شهرهای روزه چند درگيريهای

 اعتراض کانون نويسندگان به سرکوب مردم

ای سرکوب مردم طی درگيرهای روزهای اخير را  کانون نويسندگان ايران با صدور بيانيه

ما بدون توجه به بازی قدرتی که «:اند  اعضای کانون نويسندگان اعالم کرده .محکوم کرد

های مختلف ساختار قدرت در جريان است، سرکوب مردم و به خاک  ميان نامزدها و جناح

 «.کنيم خواه اين سرزمين را محکوم می و خون کشيدن جوانان آزادی
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فرجام اين سناريوی ضددموکراتيک چيزی جز اين «: است در بخشی ازاين بيانيه آمده

قيد و شرط  آزادی بی تا هنگامی که«از ديدگاه امضا کنندگان اين بيانيه  «.توانست باشد نمی

های آزاد و مستقل تأمين نشود، مشکل مرحلٔه کنونی  ها و انجمن احزاب، سنديکاها، اتحاديه

 «.تاريخ جامعٔه ما حل نخواهد شد

از ديگر » هيچ حصر و استثنا و برچيده شدن بساط سرکوب تحقق آزادی انديشه و بيان بی»

 .است نی جامعههای کانون نويسندگان برای حا مشکل کنو راه حل

 «.به ارادٔه مردم گردن نهند«است که به  در اين بيانيه از مسئوالن امر خواسته شده

ی کوچکی مانند اين انتخابات، که حاکميت ناگزير از  روزنه«: اين بيانيه ادامه داده است

ی مردم از آن فوران کند و  شده و انباشته های سرکوب گشودن آن بود، کافی بود تا خواسته

 «.ايم به موجی گسترده بدل شود که در روزهای گذشته شاهد آن بوده

آميز هواداران ميرحسين موسوی در  روز گذشته در جريان تظاهرات ميليونی و مسالمت .

غرب تهران، شليک افرادی از پايگاه مقاومت بسيج در ميدان آزادی باعث کشته و زخمی 

 .شدن گروهی از تظاهرکنندگان شد

نفر از ميدان آزادی تهران به اين  ٢٨والن بيمارستان رسول اکرم تهران، به گفته مسئ

 .نفر ديگر مجروح هستند ٢۵اند که هشت نفر از آنان کشته و  بيمارستان منتقل شده

دفتر تحکيم وحدت نيز از کشته شدن هفت دانشجو در درگيرهای کوی دانشگاه تهران و 

 .دانشگاه شيراز خبر داده است

نفر از فعاالن سياسی، دانشجويان، روزنامه  ٣٠٠های اخير کشور، بيش از  میدر پی ناآرا

  .اند نگاران و فعاالن حقوق بشر بازداشت شده

فضای . گيرد ها در ايران صورت می دستگيری اين افراد همزمان با گسترش ناآرامی

 .نج استنژاد در انتخابات متش محمود احمدی» پيروزی«اجتماعی ايران با اعالم  -سياسی
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 های اخير بازداشت پانصد نفر طی ناآرامی

پاکسازی افرادی که گرايش اصالحات »کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نسبت به 

 .هشدار داد» دارند

های  بنا به بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر، افراد بازداشت شده دربرگيرنده شخصيت

ی، فعاالن حقوق بشر، وروزنامه نگان و همچنين سياسی، روشنفکران، رهبران جامعه مدن

خرداد  ٢٢تعداد بسيارزيادی از شهروندانی هستند که بعد از انتخابات روز جمعه گذشته، 

 .اند اما اسامی آنها مشخص نيست ماه، در تظاهرات خيابانی بازداشت شده

ای اطالعاتی نيروه«به گفته ارون رادز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران 

کنند تا يک پاک سازی وسيع از افرادی  و امنيتی از فرصت اعتراضات عمومی استفاده می

 «.های اصالح طلبانه دارند، به جريان بيندازند که گرايش

است طی چهار روز گذشته  ها اعالم شده هايی که تا کنون از سوی رسانه بر اساس گزارش

نگاران و فعاالن حقوق بشر  شجويان، روزنامهنفر از فعاالن سياسی، دان ۵٠٠بيش از 

 .اند بازداشت شده

در ادامه بازداشت فعاالن سياسی و اجتماعی، روز گذشته نيروهای امنيتی محمد علی 

زاده  ابطحی، سعيد حجاريان، بهزاد نبوی، عبدالفتاح سلطانی، محمد عطريانفر، محسن امين

 .و محمد توسلی را بازداشت کردند

های  نفر از شخصيت ١٠٠سيده از شهر تبريز نيز از بازداشت بيش از های ر گزارش

 دهد  برجسته مدنی اين شهر خبر می

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران درمورد وضعيت سالمتی و امنيت جانی سعيد 

ميالدی، توسط تندروها مورد سوء قصد قرار گرفته بود،  ٢٠٠٠حجاريان که قبال در سال 

 .کرد ابراز نگرانی

دکتر تقی کيميا اسدی، يکی از پزشکان معالج آقای حجاريان به کمپين بين المللی حقوق 

کند و بازداشت زندگی او را به خطر  سعيد حجاريان بسختی حرکت می«است که  بشر گفته

 «.اندازد می
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ا کند و قطع ناگهانی اين داروه ای استفاده می به گفته وی، آقای حجاريان از داروهای ويژه

  .کند مواجه می» خطر جدی«وی را با يک وضعيت 

کمپين بين المللی حقوق بشر همچنين از بازداشت تعدادی از اعضای ستاد مهدی کروبی 

باقر اسکويی در تهران و امير مردانی در تبريز از جمله اين بازداشت . است خبر داده

 .شدگان هستند

 بازداشت صد فعال مدنی در تبريز

های  نفر از شخصيت ١٠٠ه از شهر تبريز نيز از بازداشت بيش از های رسيد گزارش

  .دهد برجسته مدنی اين شهر خبر می

جليل شربيانلو، غفار فرزادی، مجيد جابری، رحيم جابری، رحيم ياوری، عباس 

پورازهری، لعيا فرزادی، خانم شبتی، خانم شاملو، دکتر غفارزاده، دکتر سلطانی آزاد، 

سيف لو، دکتر دادی زاده، مهدی ياربهرامی، منصور غفاری، حجت اهللا دکتر پناهی، دکتر 

اميری، امير حسين جهانی، روح اهللا رحمانی پور، يعقوب زاده، و مهدی خدادادی اسامی 

 .است ها اعالم شده هستند که تاکنون به رسانه

ر بنا به گزارش کمپين حقوق بشر، تعداد بسياری از فعاالن سياسی و اجتماعی نيز د

پيام حيدر قزوينی، نسيم رياحی، مجتبی رجبی، و . اند شهرهای مختلف کشور ناپديد شده

عطا رشيدی از جمله فعاالن استان قزوين هستند که اطالعی از وضعيت آنها در دست 

دانشجو در دانشگاه مازنداران خبر  ١۵٠خبرنامه اميرکبير نيز از بازداشت  .نيست

زاده،  مد عطريانفر، جهانبخش خانجانی، عبداهللا رمضانزاده، مح مصطفی تاج .است داده

احمد زيدآبادی، کيوان صميمی، رضا تاجيک، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، سميه 

اهللا شفيعی،  کار، روح ای، علی مهرداد، سعيد زراعت توحيدلو، عماد بهاور، احمد افجه

پور، محمد  ربخش، علی تقینيا، علی پورخيری، شاهين نو مجتبی خندان، محمدرضا احمدی

بداشتی،  چهر، مهدی عبايی، امير اقتنايی، سعيد اهللا ميثم ورق شکوهی، اشکان مجللی و

حسين مجاهد، شيوا نظرآهاری، حميد لطفی، مهديه مينوی، مجتبی شايسته، فرهاد نصراهللا 

پور، رضا لطفی، عليرضا کيانی از جمله افرادی هستند که طی چهار روز گذشته 
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زاده ادبيات،  منصور موسوی، وحيد صرفی، امير افضلی، حميد متولی .اند اشت شدهبازد

خواه، نيما رحيمی، محمدرضا حرآبادی، سينا  کاظم رحيمی، سامان کامکار، مرتضی رزم

چگينی، حسام کمانگر، سياوش غالمی، خليل کرمی، مسلم صالحی، سامان صاحب جالل، 

د چگينی نيز از جمله دانشجويانی هستند که در حامد روشنی، محمدرضا خداوردی و ميال

 .اند حمله به کوی دانشگاه دستگير شده

های  يکی از مقام. اند دانشجو در تهران بازداشت شده ٢٠٠طی دو روز گذشته نزديک به 

تن از دانشجويان بازداشت شده  ٨٠دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از آزادی 

 .است ادهدر کوی دانشگاه خبر د

فراهانی، زهره  محمدرضا خاتمی، محسن ميردامادی، زهرا مجردی، محسن صفايی

آغاجری، سعيد شريعتی، رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی که روز شنبه دستگير 

 .شده بودند پس از يک روز بازداشت آزاد شدند

فضای . گيرد ها در ايران صورت می دستگيری اين افراد همزمان با گسترش ناآرامی

 .نژاد در انتخابات، متشنج است اجتماعی ايران با اعالم پيروزی محمود احمدی -سياسی

  

 اعتراض هنرمندان به سرکوب معترضان

اندرکاران سينمای ايران در  سازان، بازيگران و دست شمار زيادی از هنرمندان، فيلم

رياست جمهوری در ايران  برانگيز انتخابات ای که به مناسبت اعالم نتيجه سؤال بيانيه

 .خواندند» کارگردانی و مديريت آرا»منتشر شده، به اين نتيجه اعتراض کرده و آن را 

ناميدن مردم » خس و خاشاک«ای آشکار به  هنرمندان ايرانی در بيانيه خود با طعنه

نژاد، به انعکاس غير واقعی اعتراضات مردم در صدا و  معترض از سوی آقای احمدی

 .تراض کردندسيما اع

های  متًاسفانه در هنگامه تجلی اين اراده ملی، جريان» :است در قسمتی از اين بيانيه آمده

ای با سوءاستفاده از امکانات ملی و دولتی به کارگردانی آرا و مديريت آن  شناخته شده
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پرداختند و در يک اقدام ويرانگر تاريخی، ضربه مهلکی به حقوق مدنی مردم وارد کردند 

ای از جامعه ايران را در آستانه خروج از دايره اعتماد به نظام قرار  عمًال بخش گسترده و

  «.دادند

هنرمندان و سينماگران ايرانی در پايان اين بيانيه، ضمن همبستگی با مردم معترض از 

اعاده حقوق از دست رفته ملت و «چه  مراجع قانونی و مذهبی خواستند تا برای آن

  .ناميدند اقدام کنند» ويران شده عدالت اجتماعی، بازسازی بنای 

با «هنرمندان ايرانی همچنين از نيروهای نظامی و انتظامی درخواست کردند که 

داری و پرهيز از خشونت، تصويری جوانمردانه و در خور ملت محترم ايران را  خويشتن

 .«نزد جهانيان، به نمايش گذارند

ای، تجمعات اعتراضی و طرح مطالبات  صدور بيانيهکانون مدافعان حقوق بشر نيز با 

 مدنی از سوی مردم را جزء حقوق اساسی ملت دانست

اهللا انتظامی، محمد احصايی، سيروس الوند، بيژن امکانيان، صابر ابر، محمد  عزت

آالدپوش، فرح اصولی، پگاه آهنگرانی، محمدرضا اعالمی، حميد امجد، هوشنگ 

اد، کامبوزيا پرتوی، کيومرث پوراحمد، جعفر پناهی، مانی ور، رخشان بنی اعتم آزادی

پتگر، پرويز تناولی، هديه تهرانی، بهمن جاللی، ليال حاتمی، ابراهيم حقيقی، منيژه 

اهللا داد، احمدرضا درويش، داود رشيدی، محمد رحمانيان،  حکمت، محمد حقيقت، سيف

ان، داريوش مهرجويی، محسن بهاره رهنما، کيانوش عياری، پرويز کيمياوی، ليلی گلست

مخملباف، مرضيه مشکينی، سميرا مخملباف، فاطمه معتمد آريا و مهسا محب علی از 

  .اند جمله امضاکنندگان اين بيانيه

ای،  از سوی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، با صدور بيانيه

جزء حقوق اساسی ملت  تجمعات اعتراضی و طرح مطالبات مدنی از سوی مردم را

کانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه به سرکوب گسترده تظاهرکنندگان و حمله   .دانست

های سازمان يافته با لباس شخصی به مردم معترض و  نيروی انتظامی، بسيج و گروه

 .است بار آنها اعتراض شده برخوردهای خشونت
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 :است آمده در قسمتی از بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر

ها و  پناه و عزيز کشور ايران و بازداشت گسترده آن های دانشجويان بی هجوم به خوابگاه»

ها در  تأسف بارتر از آن ضرب و شتم شديد دانشجويان که اخبار کشته شدن برخی از آن

ميان مردم وجود دارد، حمله به منازل مسکونی پس از بانگ اهللا اکبر و هجوم و تخريب 

آميز و مدنی مردم معترض  شدگان پناه ميدهند، حمله به تجمعات مسالمت ه به حملهمنازلی ک

ها و موتورهای مردم که در حال تردد در سطح شهر  به نتايج انتخابات، حمله به ماشين

های  خرداد که صحنه ٢۵آميز  گناه و مظلوم در تجمع مسالمت باشند، کشته شدن مردم بی می

صدا به فرياد  ايران را به درد آورد و مدافعان حقوق بشر را يک بار قربانيان دل ملت رقت

دليل و گسترده فعاالن سياسی، دانشجويی، مدنی، حقوق بشری،  درآورد، بازداشت بی

  «.توجه باشد وقايعی نيست که هيچ انسان صاحب وجدانی بتواند نسبت به آن بی

شدگان در  آزادی کليه بازداشتکانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه همچنين خواهان 

  .است اسرع وقت شده

  

 درخواست آمريکا از توييتر در مورد ايران

روز گذشته دولت آمريکا از شبکه اينترنتی توييتر خواست به خاطر انعکاس صدای 

  .ناراضيان ايران، برنامه معاينه فنی شبکه خود و قطع موقت آن را عقب بيندازد

ه وسيع ارتباطی اينترنتی يا سرويس به اصطالح يک شبک (Twitter) توييتر

پا به عرصه  (Whatare you doing) کنيد؟ ميکروبالگينگ است که با شعار چه کار می

اين شبکه همراه با  .وجود گذاشت و به سرعت در بين کاربران اينترنت به محبوبيت رسيد

در ايران به ويژه در  ترين وسايل ارتباط جمعی بوک به مهم شبکه اجتماعی اينترنتی فيس

های  رسانی مهمی در انتخابات اخير و ناآرامی ميان جوانان تبديل شده و نقش اطالع

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمپانی توييتر قرار بود به خاطر  .است متعاقب آن ايفا کرده

يکا معاينه فنی و تعمير، فعاليت اين شبکه را موقتًا تعطيل کند اما به خواست دولت آمر
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بسياری  .است ای کوچک برای تعميرات، فعًال از اين کار منصرف شده ديشب پس از وقفه

از جوانان ايران اين روزها با استفاده از امکانات تکنولوژيک جديد که اينترنت در اختيار 

رسانی در مورد رويدادهای ايران و تظاهرات مخالفان دولت  ها گذاشته، به اطالع آن

 .اند ها و سرکوب اين تظاهرات پرداخته ياباناحمدی نژاد در خ

ها وجود چنين شبکه  اين رسانه. است های جهان شده اين امر باعث تعجب بسياری از رسانه

 .اند مانند توصيف کرده ها در ميان جوانان ايرانی را در منطقه بی گسترده از آخرين فناوری

است که آمريکا  ير خود گفتهباراک اوباما ريئس جمهور آمريکا با اينکه در نطق اخ

 .خواهد در امور ايران مداخله کند اما تاکيد کرد که صدای مردم ايران بايد شنيده شود نمی

از سوی ديگر رابرت گيبز سخنگوی کاخ سفيد روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود، 

بسياری  های ارتباطی آزاد اهميت بدون تاييد يا تکذيب اين خبر گفت که مطبوعات و شيوه

  .است در دنيای امروز دارد اما وزارت کشور آمريکا اين موضوع را تاييد کرده

ساله از مقامات دولت آمريکا را که  ٢٧روزنامه نيويورک تايمز نيز هويت جرد کوئن 

 .است را فاش ساخت مطرح کننده اين درخواست بوده

 :رک تايمز گفتپی جی کرولی معاون وزير کشور آمريکا نيز به روزنامه نيويو

  «.کند رسد که توييتر نقش مهمی در شرايط بحرانی امروز ايران ايفا می به نظر می»

وی همچنين تاکيد . وی گفت که درخواست او از توييتر منافاتی با سياست اوباما ندارد

 :کرد

 «.رسانی راهی برای گسترش آزادی بيان است ما طرفدار آزادی بيان هستيم و اطالع»
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 ت کروبی به راهپيمايی سمت نمازجمعهدعو

های سياه به نشانه سوگواری برای  مهدی کروبی از مردم دعوت کرد روز جمعه با لباس

از ميدان هفت تير تهران به سمت محل » شهدای راه جمهوريت نظام اسالمی ايران«

نا، اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری ايل .برگزاری نماز جمعه راهپيمايی کنند

ای رهبر جمهوری اسالمی بر عهده  اهللا خامنه امامت نماز جمعه اين هفته تهران را آيت

جمهوری ايران از امروز بعد از  هواداران برگزاری دوباره انتخابات رياست .خواهد داشت

 .اند ظهر در حال تجمع در ميدان هفت تير گزارش شده

 ١۵دست کم «گذشته در ايران،  های چهار روز های حاکی است که طی ناآرامی گزارش

 «.اند ها کشته شده نفر از سوی نيروهای امنيتی و لباس شخصی

صفوف اخاللگران «های سياه، خود را از  است که با نشان آقای کروبی از مردم خواسته

است که  ای اعالم کرده اين نامزد رياست جمهوری طی بيانيه  .جدا کنند» مشکوک

 .داند و نتايج آن را قبول ندارد می» امشروعن«خرداد را  ٢٢انتخابات 

نژاد را برای رياست جمهوری ايران به رسميت  وی تأکيد کرده است که محمود احمدی

  .شناسد نمی

 
حضور شما در نماز جمعه «: است در اين بيانيه که خطاب به ملت ايران صادر شده، آمده

کننده القائات افرادی است که  شود، باطل تهران که به امامت رهبری نظام برگزار می

 «.های قانون هستند طلبان خواهان آشوب و حرکت در ورای چارچوب معتقدند اصالح
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آقای کروبی با دعوت از مردم برای حضور ميادين اعتراض، نسبت به توطئه به آشوب 

به گفته وی هدف نهايی اين  .است کشيدن اجتماعات از سوی عناصر مشکوک هشدار داده

 .پايان دادن به حضور ملت در صحنه است اقدامات

نسبت به تداوم حضور خود » ای ذره»است که  اين نامزد رياست جمهوری از مردم خواسته

 .ترديد نکنند» ها مشکوک بودن اين آشوب«و 

های  شنبه برای همدردی با خانواده ميرحسين موسوی، نيز از مردم دعوت کرد عصر پنج

  اخير، با نماد سوگواری به خيابان بيايند شدگان و مصدومان وقايع کشته

 
کسانی که عظمت رفتار مدنی مردم تهران و ديگر شهرهای «: است در اين بيانيه آمده

افکنی و مهندسی آشوب برخی رفتارهای اعتراض  آزرد، کوشيدند با اتهام ايران آنان را می

يان اصالحات و تغيير ها را به نام ملت ايران و حام ها و تخريب آميز مانند آتش زدن

 ٢۵بار بعد از راهپيمايی  های خشونت اين بيانيه با اعتراض به نمايش صحنه«.بنويسند

 : است خرداد آورده

اين ملت از آشوب به دور است و اينان ميخواهند با هراساندن مردم کوچه و خيابان از «

های آزاد  ر رسانههای وابسته و سانسو ها در صداوسيما و رسانه آشوب و بزرگنمايی آن

 «.اصل اعتراض ملت را ناديده بگيرند

شنبه برای  ای از مردم دعوت کرد عصر پنج ميرحسين موسوی، نيز امروز با صدور بيانيه

شدگان و مصدومان وقايع اخير، با نماد سوگواری به خيابان  های کشته همدردی با خانواده

 .را همراهی خواهد کرد است که در اين مراسم مردم وی اعالم کرده. بيايند



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
153 

 
   

است که به هر صورت ممکن اعم از اجتماع در مساجد  در اين بيانيه از مردم خواسته شده

آميز همدردی خود را با بازماندگان اعالم  های مسالمت و تکايا و يا برگزاری راهپيمايی

جوش در  شود حاميان ميرحسين موسوی امروز نيز در يک حرکت خود گفته می .کنند

قرار اين تجمع در راهپيمايی ديروز حاميان . تير تهران در حال تجمع هستند  ان هفتميد

 .است موسوی به سوی ميدان ونک گذاشته شده

  

  

 راهپيمايی اعتراضی از هفت تير تا وليعصر 

راهپيمايی روز چهارشنبه معترضان به نتايج انتخابات از ميدان هفت تير آغاز شد و به 

 .ران ادامه داشتسوی ميدان وليعصر ته

ها هزار نفر در سکوت به طرف حرکت به سمت  های رسيده از تهران، ده بنا به گزارش

 .ميدان وليعصر بودند

 .ان از احتمال حضور صدها هزار نفر در اين راهپيمايی خبر داد ان خبرگزاری سی

انتخابات آميز خود به نتايج  پل کريمخان تهران مملو از جمعيتی بود که شعارهای اعتراض

 .رياست جمهوری را بر دست داشتند

ها،  خانواده  بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين راهپيمايی، جوانان، سالمندان،

ميرحسين موسوی خود در اين  .خوردند کارمندان و ديگر اقشار در کنار هم به چشم می

 .ه شرکت نکرددانسته شد» غير قانونی«راهپيمايی که از سوی مقامات دولتی ايران 

رسد مهدی کروبی نيز در اين راهپيمايی به  ای که از تهران می های تأئيدنشده بنا به گزارش

 .بود جمع مردم پيوسته

دزديده شدن آراءشان از «چه  تظاهرکنندگان با در دست داشتن پالکاردهايی نسبت به آن

ترين  کی از مهمشود ي گفته می .اند اعتراض کردند ناميده» نژاد سوی محمود احمدی

ات را پس  برادر شهيدم، رأی«: شد اين است شعارهايی که در دست مردم ديده می
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اين تجمع به سوی خودجوش از سوی حاميان ميرحسين موسوی تدارک ديده  «.گيرم می

به گفته برخی راهپيمايان، قرار اين تجمع در راهپيمايی ديروز به سوی ميدان . بود شده

 .بود ونک گذاشته شده

 
نيز فراخوان اين تجمع ديده » فيس بوک«و » توييتر«های ارتباط اينترنتی  در سامانه

چهارشنبه، ساعت چهار بعد از ظهر در ميدان هفت «: بود  در اين فراخوان آمده. شد می

 «.از درگيری پرهيز کنيد -ها گل بياورند  برای بسيجی -آزادی /از موسویتير در حمايت 

های منطقه هفت تير در زمان تظاهرات قطع بوده و پليس حرکت  شود موبايل گفته می

 .است های منتهی به ميدان هفت تير متوقف کرده خودروها را در خيابان

شنبه برای همدردی  عصر پنج ای از مردم دعوت کرد تا ميرحسين موسوی با صدور بيانيه

وی . شدگان و مصدومان وقايع اخير، با نماد سوگواری به خيابان بيايند های کشته با خانواده

 .اعالم کرد که در اين مراسم مردم را همراهی خواهد کرد

است که به هر صورت ممکن اعم از اجتماع در مساجد  در اين بيانيه از مردم خواسته شده

آميز همدردی خود را با بازماندگان اعالم  های مسالمت رگزاری راهپيمايیو تکايا و يا ب

های سياه به نشانه  مهدی کروبی نيز از مردم دعوت کرد روز جمعه با لباس.کنند

از ميدان هفت تير تهران به » شهدای راه جمهوريت نظام اسالمی ايران«سوگواری برای 

 .سمت محل برگزاری نماز جمعه راهپيمايی کنند

است که امامت نماز جمعه اين هفته را  ای اعالم کرده اهللا خامنه اين در حالی است که آيت

 .خود شخصًا بر عهده دارد
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با راهپيمايی به سمت محل : است مهدی کروبی در اعالم دعوت خود از مردم افزوده

 «.ترين مقام ايران برسانيد اعتراض خود را به گوش عالی»برگزاری نماز جمعه 

دست کم «های چهار روز گذشته در ايران،  ها حاکی از آن است که طی ناآرامی رشگزا

 «.اند ها کشته شده نفر از سوی نيروهای امنيتی و لباس شخصی ١۵

اعتراضات و تظاهرات گسترده در شهرهای ايران که نسبت به نتايج انتخابات رياست 

 .است گيرد وارد پنجمين روز خود شده جمهوری صورت می

  

  

 عليه مردم از سوی دو مرجع تقليد  محکوميت خشونت

های اعمال شده  اهللا موسوی اردبيلی از مراجع تقليد شيعيان خشونت اهللا صانعی و آيت آيت

 .عليه معترضان به نتايج انتخابات را محکوم کردند

ابراز همدری » قربانيان فجايع اخير»ای با خانواده  اهللا صانعی با صدور بيانيه آيت

در اين بيانيه برای مجروجان و بويژه دانشجويان دانشگاه تهران، شيراز و . است هکرد

 .است اصفهان آرزوی سالمتی شده

رفع شبهه از انتخابات و «و  «درجهت احقاق حق«آقای صانعی اعتراضات مردم را در 

 .است بودن اين خواسته تاکيد کرده» حق«عنوان کرده و به » آرای خود

خود را از عامالن اين حوادث اعالم » انزجار«و » تأسف و تأثر شديد«اين مرجع تقليد 

های مردم از طرف  اهداف و خواسته«در اين بيانيه اظهار اميدواری شده  .است کرده

مسئولين نظام، که بايد حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند، به عينيت رسيده و از 

 «.مرحله خواستن به ظهور و تحقق نائل آيد

ای خواهان رسيدگی به شکايات مردم و  ت اهللا عبدالکريم موسوی اردبيلی نيز طی بيانيهآي

ای از شهر مکه، اعمال هرگونه خشونت در  وی با ارسال بيانيه .جلب رضايت آنان شد

در اين بيانيه مسئوالن نيروهای انتظامی و امنيتی  .وقايع روزهای گذشته را محکوم کرد
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اهللا  آيت .اند و در حدود شرعی و قانونی با معترضان دعوت شدهآميز  به برخورد مسالمت

رفع شبهه از انتخابات و آرای «و » درجهت احقاق حق«صانعی اعتراضات مردم را در 

 است بودن اين خواسته تاکيد کرده» حق«عنوان کرده و به  «خود

، »ی ملت استميزان را«آقای موسوی اردبيلی با اشاره به اين گفته آيت اهللا خمينی که 

اين مرجع تقليد، با بيان اينکه دست زدن  .است اطالع از سرنوشت آرا را حق مردم دانسته

: است شود، تصريح کرده به آشوب و تخريب اموال عمومی از جانب مردم انجام نمی

  «.مردم بايد با هوشياری کامل، حساب خود را از آنان جدا کنند«

وی . است شده» جفا«است که در حق آرای ملت ايران  کردهاهللا بيات زنجانی نيز اعالم  آيت

به آرای ملت » حرمتی کالن اعتنايی اخير و بی بی«ای خطاب به ميرحسين موسوی  در نامه

ای که نهايتًا ثمری  انديشه«: است در بخشی از اين نامه آمده .است را بی سابقه عنوان کرده

نخواهد داشت، نهايتًا دين و دنيای » حکومت اسالمی«به » جمهوری اسالمی«جز تبديل 

  «.مردم را در خود هضم خواهد کرد

های قضايی يک کشور نتوانند عدالت را  اگر روزی محکمه» :است اهللا بيات هشدار داده آيت

های ديگری برای احقاق حقوق  ديدگان راه ميان مردم برقرار سازند، طبيعی است که ستم

  «.خود جستجو خواهند کرد

، از »پذيرد هيچ عقل سليمی نتايج اين انتخابات را نمی« منتظری نيز با بيان اينکه آيت اهللا

 .خودداری کنند» خشن و غيرانسانی»مأموران انتظامی نيز خواسته تا از برخوردهای 

آيت اهللا مکارم شيرازی از ديگر مراجع تقليدی است که به اتفاقات اخير واکنش نشان داده 

ای به  کننده پاسخ قانع«ای از شورای نگهبان درخواست کرده که  يهاست، وی با صدور بيان

ای  مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، نيز روز گذشته با صدور بيانيه «.مردم بدهند

های اخير دست کم  در پی ناآرامی .حمله به کوی دانشجويان دانشگاه تهران را محکوم کرد

روز اخير شاهد  6تهران و شهرهای ديگر کشور در . اند نفر جان خود را از دست داده 15

 .اند اعترضات گسترده به نتايج شمارش آرا انتخابات بوده
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  «تخلف ۶۴۶«: کانديداها به شورای نگهبان

جمهوری  در انتخابات دهم رياست» مورد تخلف ۶۴۶«آقايان موسوی، کروبی و رضايی، 

 .اند ذکر کرده

شنبه، در تلويزيون  دايی سخنگوی شورای نگهبان امروز، پنجاين مطلب را عباسعلی کدخ

 .ايران بيان کرد

مورد و نامزد  ١۶٠مورد، کانديدای ديگر  ٣٩٠به گفته آقای کدخدايی يکی از کانديداها 

 .اند مورد تخلف انتخاباتی را ذکر کرده ٩۶سوم 

 .وی مشخص نکرد که هر يک از اين آمارها مربوط به کدام کانديدا است

مورد تخلف ذکر  ٣٩٠يکی از نامزدها »آقای کدخدايی بدون اشاره به نام کانديدا، گفت که 

های  ها به محل مورد آن مسئله کمبود برگه رأی يا تأخير در رساندن آن ۵١کرده که 

 «.گيری است رأی

ترغيب مردم به رأی «به گفته وی ديگر تخلفاتی که اين کانديدا ذکر کرده عبارت است از 

گيری و نزدن  های رأی به نامزدی مشخص، ممانعت از حضور نمايندگان او در محل دادن

 «.دهندگان مهر بر روی کارت شناسايی رأی
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شنبه يکی از  به گزارش تارنمای رسمی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدايی، روز سه

در  تعداد اندک تخلفات گزارش شده«جمهوری را  های انتخابات دهمين دوره رياست ويژگی

 «.تواند پيروزی مردم در انتخابات را از آنان بگيرد کس نمی هيچ«عنوان کرد و گفت » آن

تعداد اندک تخلفات گزارش شده در «سخنگوی شورای نگهبان ويژگی اين انتخابات را 

 .است عنوان کرده» آن

 گيری نامزدهای انتخابات تا سه روز پس از پايان رأی«: شنبه گفت چنين روز سه وی هم

تا . فرصت داشتند شکايات خود را در خصوص انتخابات به شورای نگهبان تحويل دهند

 «.اند روز گذشته سه نفر از نامزدها، شکايات خود را ارائه کرده

ها  روز فرصت دارد به اين شکايت ١٠طبق قانون، شورای نگهبان هفت تا «: وی افزود

 «.رسيدگی کند

جمهوری ايران  انتخابات دهم رياست «پيروز قطعی«نژاد را  نتايج رسمی، محمود احمدی

  .است اين نتايج از سوی سه نامزد ديگر اين انتخابات مردود دانسته شده. اند اعالم کرده

طی روزهای  جمهوری،  طلب رياست هواداران ميرحسين موسوی، از نامزدهای اصالح

 .اند ای زده دست به تظاهرات گسترده» تخلفات انتخاباتی«اخير در اعتراض به 

مهدی کروبی نيز از مردم خواسته تا فردا، جمعه، به سوی نماز جمعه تهران راهپيمايی 

ای قرار است در حضور  اهللا خامنه اند که آيت های ايران اعالم کرده خبرگزاری. کنند

 .نيروهای بسيج، امامت نماز جمعه اين هفته را بر عهده بگيرد
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 ضات دانشجويانحمايت اساتيد از اعترا

ای خطاب به ميرحسين موسوی  های تهران در نامه جمعی از اعضای هيأت علمی دانشگاه

از وی خواستند موضوع تخلفات انتخاباتی را تا نيل به نتيجه نهايی و احقاق حقوق مردم 

 .پيگيری کند

ر آمده را بسيا های تهران وضعيت پيش به گزارش قلم نيوز، اعضای هيأت علمی دانشگاه

 .اند ها برشمرده جايی ساده در آرای صندوق فراتر از تخلفات متعارف انتخاباتی و جابه

عنوان حداقل  گرچه ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان، به«: است در اين نامه آمده

تواند ظاهر مشکل را حل کرده، و وضعيت را به شرايط  مطالبه امضاکنندگان، می

تر از آن جبران تحقيرهای رواداشته شده در حق مردم،  همقبول بازگرداند، ولی م قابل

عذرخواهی مجريان از اعمال انجام شده، و معرفی آمران و عامالن وارونه کردن آرا به 

 «.مراجع ذيربط قضايی است

امضا کنندگان اين بيانيه هرگونه کوتاه آمدن در مقابل حقوق مردم را خيانت به اميد مردم 

بسا امنيتی، ناشی از نوميدی مردم  عواقب اجتماعی و روانی، و چه تلقی کرده و نسبت به

نسبت به احقاق حقوق در چارچوب قوانين موضوعه جمهوری اسالمی اعالم خطر 

  .اند کرده
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 های شريف، اميرکبير و تهران استعفای اساتيد دانشگاه

شگاه صنعتی خبرنامه اميرکبير نيز از استعفای دسته جمعی اساتيد دانشکده شيمی دان

 .شريف در اعتراض به حمالت اخير به دانشجويان خبر داد

در چند روز اخير بسياری از اساتيد دانشگاه تهران در اعتراض به حمله به کوی دانشگاه 

 .تهران استعفا دادند

جمعی از اساتيد دانشگاه اميرکبير نيز روز يکشنبه با تحصن در مسجد دانشگاه، در 

رش انتخابات و حوادث اخير در حمله به مردم و دانشجويان استعفا اعتراض به نتايج شما

 .دادند

در پی حمله به کوی دانشگاه شيراز و کشته شدن دو دانشجو، جمعی از استادان دانشگاه 

ای خواستار توضيح مسووالن استان و نيروهای انتظامی درباره  شيراز با صدور بيانيه

 .حوادث اخير شدند

اند با حضور در  يراز از مسووالن استان و نيروهای انتظامی خواستهاستادان دانشگاه ش

 .جمع اساتيد درباره علت ورود نيروهای مردمی و انتظامی به محيط دانشگاه توضيح دهند

ای جهت برگزاری مراسم  اساتيد دانشگاه سيستان و بلوچستان در پی تدارک برنامه

 شدگان چند روز هستند سوگواری کشته

نظمی و اغتشاش برخورد و رسيدگی قانونی به درخواست  عوامل ايجاد بی برخورد با

های اساتيد دانشگاه شيراز  کسانی که از روند انتخابات شکايت دارند از ديگر خواسته

 .است
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های رسيده از دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز حاکی از پيوستن جمعی از اساتيد  گزارش

 .دانشگاه به دانشجويان متحصن است

ای  به گزارش خبرنامه اميرکبير، اساتيد دانشگاه سيستان و بلوچستان در پی تدارک برنامه

های  جهت برگزاری مراسم سوگواری شهدای چند روز اخير در تهران و ديگر شهرهای

 .کشور در مسجد دانشگاه هستند

نشگاه دانشجويان سيستان و بلوچستان اعالم کردند تا مشخص شدن عامالن جنايات کوی دا

 .های خود ادامه خواهند داد و ابطال انتخابات به اعتراض

. اند طی حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز هفت دانشجو جان خود را از دست داده

های کشور طی شش روز گذشته شاهد اعتراض به نتيج شمارش انتخابات  اغلب دانشگاه

  .است رياست جمهوری بوده

  

  

 ر معترض سياهپوشموسوی در حضور صدها هزا

امروز صدها  زبان جمهوری اسالمی،  وی، شبکه تلويزيونی انگليسی تی به گزارش پرس

تهران تجمع کردند و ميرحسين  (توپخانه(هزار تن از معترضان در ميدان امام خمينی 

 .موسوی نيز به همراه همسر خود در ميان جمع حضور يافت

بعد از ظهر از ميدان توپخانه و به سوی  ۴معترضان با راهپيمايی در سکوت از ساعت 

بعد از  ۶ميرحسين موسوی نيز در ساعت . های فردوسی و انقالب حرکت کردند ميدان

راهپيمايی آرام عصر مطابق آنچه پيش از اين در بيانيه ها اعالم شده . ظهر به آنان پيوست

آرام در سوگ قصد اين هواداران برگزاری يک تجمع  .شب به پايان رسيد ٧بود ساعت 

 .شدگان روزهای اخير اعالم شد کشته

های سياه و شمع در  بنا بر اين گزارش، ميدان توپخانه از مردم لبريز شده و حاضران لباس

ميرحسين موسوی نيز بر فراز يک اتوموبيل در حال سخنرانی برای مردم . دست داشتند
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دوسی در اين ميدان نيز پيش از رسيدن راهپيماهان به ميدان فردوسی، تنديس فر. بود

  .بود سبزپوش شده

 
 تجمع ميدان توپخانه

 .های اعتراضی وارد ششمين روز خود شد با اين تجمع، حرکت

 ابل قياس با شمار تظاهروی، شمار مردم حاضر در اين ميدان و حوالی آن را ق تی پرس

ترين تظاهرات روزهای  تظاهرات روز دوشنبه بزرگ. کنندگان روز دوشنبه تخمين زد

 .است اخير در ايران بوده

کشته نداديم که رأی «: شد شنبه ديده می پالکاردهايی با اين مضامين در جمع روز پنج

چرا «، »ن کجا هستند؟برادرانما»  ،«.آرام باشيد. سکوت«، »شده را قبول کنيم مهندسی

 «برادرانمان را کشتيد؟

ما «، ».رأی سبز من، اسم سياه تو نبود«: ها بود از شعارهای ديگر تظاهرکنندگان، اين

، ».برادر بسيجی، ما هموطن تو هستيم«، ».خس و خاشاک نيستيم، ما ملت ايرانيم

صدا و سيما، «  ،».کند اس را قطع می ام دروغگو خائن است، خائن ترسوست، ترسو اس«

 «.آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است«و » رسانه ضد ملی

های دريافتی، مردمی که در اين تجمع حضور داشتند با فرستادن صلوات به  بنا بر گزارش

 .روح پيامبر اسالم و اهل بيت او تجمع خود را آغاز کردند

شنبه آغاز شد و ستاد  از ظهر روز پنج بعد ۴از ساعت  بنا بر گزارش اين تارنما، اين تجمع 

هر تجمع ديگری در هر نقطه از تهران مربوط به حاميان «ميرحسين موسوی اعالم کرد 

 «.مهندس ميرحسين موسوی نيست
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سوی در سخنرانی خود اين جمالت را بيان به گزارش تارنمای کلمه، ميرحسين مو

ايم، ما برای  ما برای پاسداشت خون شهدا آمده"ما برای اغتشاش نيامده ايم، «: است گرده

ايم، ما فقط  پاسداشت نظام هرگونه فداکاری انجام خواهيم داد، ما برای احقاق حقمان آمده

 «.رای خودمان را ميخواهيم

ها هم  حاضر صدها هزار تن بود و بسياری از خانواده به گزارش اين تارنما نيز جمعيت

 .کردند جوانان را همراهی می

شنبه تهران صادر نکرد و خبرنگاران  وزارت کشور مجوزی برای تظاهرات روز پنج

 .خارجی نيز اجازه حضور و پوشش خبری اين تجمع را نداشتند

وی در تهران و به گوش پس از راهپيمايی بزرگ روز چهارشنبٔه هواداران ميرحسين موس

شنبه فراخوان  رسيدن فريادهای اهللا اکبر طی شب گذشته، ميرحسين موسوی برای روز پنج

 .عمومی برای اجرای مراسم سوگواری داد

نيوز، در تظاهرات روز چهارشنبه پالکاردهايی مبنی بر دعوت به تجمع  به گزارش قلم

 .خورد تهران به چشم می (توپخانه(امروز بعد از ظهر در ميدان امام خمينی 
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جمهوری ايران، از هوادارانش  ميرحسين موسوی، نامزد دوره دهم انتخابات رياست

گان شد شنبه با پوشيدن لباس سياه به نشانه سوگواری برای کشته دعوت کرد تا روز پنج

 .ها بيايند حوادث اخير به مساجد و تکيه

زاده شاهچراغ شيراز  هايی نيز حاکی از حضور هزاران نفر از معترضان در امام گزارش

 .شنبه است های زاهدان طی روز پنج و گروهی نيز در خيابان

 بود شنبه فراخوان عمومی اجرای مراسم سوگواری داده ميرحسين موسوی برای روز پنج

شب که از پشت بام منازل در ايران به  شعارهای چهارشنبه  های دريافتی، زارشبنا بر گ

شعارهای » يا حسين، مير حسين»اهللا اکبر و . شب آغاز شد ١٠رسيد از ساعت  گوش می

حزب اعتماد ملی مهدی کروبی نيز درخواست مجوز .رسيدند اصلی بود که به گوش می

 .است تظاهرات تازه در روز شنبه را کرده

 تجمع بسيجيان

چنين به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشجويان بسيجی پيش از ظهر روز  هم

 .شنبه در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند پنج

االرض  محاربين و مفسدين فی«بنا بر اين گزارش، اين عده پالکاردهايی با شعارهای 

 .در دست داشتند» مرگ بر آشوبگر«، و »اعدام بايد گردند

سر » مرگ بر ضدواليت فقيه، مرگ بر منافق«چنين شعارهايی چون  اين افراد بسيج هم

 .دادند

 
 (عکس از مهر(بسيجيان در برابر دادستانی تهران 
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ر اين تجمع ميرحسين موسوی، را د» انجمن دانشجويان مستقل«آقای مسعودی دبير 

های ريخته شده، موسوی است، عجيب  مسبب خون«: دانست و گفت» مسئول وقايع اخير«

داد، اما اکنون حاميانش را به  است که وی قبل از انتخابات، شعار قانونگرايی می

 ".کند شکنی دعوت می قانون

خرداد در نزديکی  ١۵کنندگان در اين تجمع را که در ميدان  خبرگزاری فارس شرکت

 .عنوان کرد» اکثرًا از دانشجويان«. ميدان امام خمينی در حال برگزاری است

خواستار برخورد قاطع، جدی و »خرداد  ١۵کنندگان در ميدان  به گزارش فارس، تجمع

 .بودند» های اخير تهران انقالبی با عوامل آشوب

 :نويسد می کنندگان اين خبرگزاری درباره خواسته ديگر اين تجمع

کنندگان خواستار صدور حکم دستگيری و محاکمه علنی فائزه و مهدی هاشمی  تجمع»

به جهت ايفای نقش مستقيم در تحريک مردم برای ) فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی(

آشوب و اغتشاش و سازماندهی اراذل و اوباش در تخريب اموال عمومی و برهم زدن 

 «.فضای روانی جامعه هستند

الخروج شدن فائزه و مهدی هاشمی از  ها از ممنوع پس از اعالم اين خبر، خبرگزاری کمی

 .ايران خبر دادند

خرداد  ٢۵بامداد «تشييع جنازه يک بسيجی در شهر ری که به نوشته اين خبرگزاری 

و » خرداد به شهادت رسيد ١۶روز  ١۵توسط اراذل و اوباش مجروح شده و ساعت 

شنبه از  روز پنج ١۶برای حرکت در ساعت » رسواران حزب اهللاموتو«برنامه گروهی از 

 .ميدان وليعصر به سوی نقاط مختلف شهر تهران از ديگر خبرهای خبرگزاری فارس بود

 «گذاريم موسوی را تنها نمی»

ای اعالم  شنبه در بيانيه طلب ايران نيز روز پنج مجمع روحانيون مبارز، از احزاب اصالح

نيوز در اين بيانيه  به گزارش قلم. »وسوی را تنها نخواهد گذاشتميرحسين م«کرد که 

ضمن حفظ هوشياری و پرهيز از هر عملی که به تشنج بيانجامد و به «: است آمده

در راهپيمايی روز  «.گران بهانه دهد مهندس موسوی عزيز را تنها نخواهيم گذاشتبسرکو
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بندها و سربندهای  حالی که مچ ها هزار نفر در چهارشنبه که در سکوت برگزار شد ده

پوشيده بودند در حد فاصل ميان ميدان هفت تير تا  (نشانه حمايت از موسوی(سبزرنگ 

ها هزار  منابع مختلف شمار راهپيماهيان را از ده. خيابان وليعصر تهران راهپيمايی کردند

 .اند تا نيم ميليون نفر تخمين زده

ی کوتاهی از اين راهپيمايی را نشان داد ولی ها روز چهارشنبه تلويزيون ايران صحنه

 .اند مقامات ايرانی، خبرنگاران خارجی را از پوشش دادن تظاهرات منع کرده

ها حاکی است که در ميان هواداران تيم ملی فوتبال ايران در سئول در داخل و  گزارش

روز . است بيرون از ورزشگاه نيز اعتراضات به هواداری از ميرحسين موسوی انجام شده

  .های ايران و کره جنوبی در سئول، پايتخت کره جنوبی ديدار رقابتی داشتند چهارشنبه تيم

بندها و بازوبندهای سبزرنگی به تن داشتند که به  کاپيتان تيم ايران و برخی از بازيکنان مچ

 .ها را از دست و بازو درآوردند دستور مقامات ايرانی در نيمه دوم آن

های خود اين نمادهای سبز را غير مرتبط با  ی فوتبال ايران در مصاحبهسرپرست تيم مل

 .ناميد «(ع(نذر حضرت ابوالفضل «آقای موسوی و 
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 کشته شدن يک نفر در کرمانشاه

يکی از فعاالن . است ساله کشته شده ٢۵های اخير کرمانشاه يک جوان  در جريان ناآرامی

 .انه، اين خبر را تأئيد کردحقوق بشر کرمانشاه در گفتگو با زم

، آقای حسين طهماسبی در جريان «بان حقوق بشر کردستان خبرگزاری ديده«به گزارش 

خرداد ماه مورد حملٔه ماموران قرار گرفت و بر اثر  ٢۵تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 

 .شدن ضربات وارده جان باخت

. مام حسين اين شهر برگزار شدمراسم يادبود اين جوان کرمانشاهی روز گذشته در تاالر ا

های رسيده خبر از تجمع اعتراضی مردم در برابر محل برگزاری مراسم يادبود  گزارش

 .دهد اين جوان کرمانشاهی می
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  .است نفر رسيده ١۶شدگان حوادث اخير کشور به  ده کشتهبا تأئيد اين خبر، آمار تأئيدش

نيز پس از تجمعات اعتراضی روز  پور اطمه رجبفشود يک دختر جوان به نام  گفته می

 . است دوشنبه کرمانشاه، کشته شده

 .است  اين خبر هنوز از سوی منابع رسمی تأئيد نشده

اين دختر از سوی مأموران امنيتی فعاالن حقوق بشر کردستان از تحت فشار بودن خانواده 

 .دهند برای اجرا نکردن مراسم ترحيم خبر می

دانشجو در حمله به کوی دانشگاه تهران و  ٧ای از کشته شدن  دفتر تحکيم وحدت طی بيانيه

  .است شيراز خبر داده

دو «خردادماه نيز  ٢۵به گفته فعاالن حقوق بشر آذربايجانی درگيری روز دوشنبه 

 .«اند ای جان خود را از دست داده وميهشهروند ار

شدگان راهپيمايی ميان آزادی  مسئوالن اورژانس بيمارستان رسول تهران نيز تعداد کشته

  .اند تهران را هشت نفر اعالم کرده

 .اند گويند که هفت نفر در جريان اين راهپيمايی کشته شده منابع رسمی می

خردادماه نيز دو شهروند  ٢۵ری روز دوشنبه به گفته فعاالن حقوق بشر آذربايجانی درگي

  اين خبر هنوز از سوی منابع رسمی تأئيد نشده. اند ای جان خود را از دست داده اروميه

) توپخانه(روز گذشته صدها هزار نفر از مردم تهران با تجمع در ميدان امام خمينی  .است

مع به دعوت ميرحسين اين تج. شدگان حوادث اخير پرداختند به سوگواری برای کشته

 .موسوی برگزار شد

بعد از ظهر از ميدان توپخانه و به سوی  ۴معترضان با راهپيمايی در سکوت از ساعت 

بعد از  ۶ميرحسين موسوی نيز در ساعت . های فردوسی و انقالب حرکت کردند ميدان

ها اعالم شده  راهپيمايی آرام ديروز مطابق آنچه پيش از اين در بيانيه. ظهر به آنان پيوست

 .شب به پايان رسيد ٧بود ساعت 

ای در  در شش روز گذشته تهران و شهرهای مختلف کشور شاهد تجمعات گسترده

 .است شده آرای انتخابات بوده اعتراض به نتايج اعالم
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  خرداد30 تهران ديروز درگيری های عکس
  2009 ,21ژوئن 
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  کند را خودش قبر ای خامنه
  بادبانارسال شده توسط 

 
 

نمايی کرد، و به  قابله با آن ، امروز رژيم سعی در قدرتبا گسترش قيام مردم و برای م

ای خونين شد و چهار يا پنج تن از  جان مردم افتاد، عاشورای امروز به دستور خامنه

مان را به خاک و خون کشيدند و تعداد زيادی را مجروح و دستگير کردند و با  هموطنان

رد با خودرو شخصی مردند يک نفر کمال وقاحت رادان اعالم کرد که دو نفر بر اثر برخو

بر اثر سقوط از پل و يک نفر به طور مشکوکی بر اثر تيراندازی، که در حال بررسی 

  !است

نخير آقا جان اين !! ها احمق پنداشته اين بيچاره رادان مردم ايران را به غلط مثل بسيجی

ه حکومت واليت فقيه مردم و نسلی که ما امروز تو خيابان ديديم با چنگ و دندان هم که شد

   ای عمًال قبر خودش را با دست خودش را خواهد دريد و خامنه
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 احضار عيسی سحرخيز به دادستانی

نگار منتقد  ساعاتی پيش از دفتر سعيد مرتضوی دادستان تهران با عيسی سحرخيز روزنامه

ساعت ده صبح در خرداد  ٣١شنبه  اند که فردا يک است و از او خواسته تماس گرفته شده

  .دفتر دادستانی حاضر باشد

تواند به  است که تا چند روز آينده نمی عيسی سحرخيز به نماينده دادستان تهران گفته

 تهران برگردد 

يکی از نزديکان عيسی سحرخيز به راديو زمانه گفت که اين تماس با تلفن همراه وی 

رد به نماينده دادستان تهران سعيد ب است و وی که خارج از تهران به سر می صورت گرفته

  .تواند به تهران برگردد است که تا چند روز آينده نمی مرتضوی گفته

ای در  عيسی سحرخيز از فعاالن و منتقدانی است که در شرايط قطع ارتباطات رسانه

ايران تقريبًا هر روز اخبار و اطالعات جاری مرتبط با رويدادهای اخير ايران را با 

 .گذارد المللی و فارسی زبان در ميان می ای بينه رسانه
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 کشور اروپايی ٢٧نامه گزارشگران بدون مرز به 

گزارشگران بدون مرز رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا را به حمايت از آزادی 

 .بيان و روزنامه نگاران در ايران فرا خواند

محمود احمدی نژاد از سوی  است که پس از تأئيد مجدد گزارشگران بدون مرز اعالم کرده

خرداد خطر وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در  ٢٩رهبر جمهوری اسالمی در روز جمعه 

 .است کشور بيشتر شده

رئيس جمهور و رئيس  ٢٧ای به  اين سازمان مدافع حقوق بشر، روز گذشته با ارسال نامه

تن نتايج انتخابات دولت کشورهای اتحاديه اروپا بر خواست خود مبنی بر به رسميت نشناخ

 .احمدی نژاد تاکيد کرد» پيروزی«و 

مسئله استراتژيک «است که  گزارشگران بدون مرز از رهبران کشورهای اروپايی خواسته

 .ای برای سکوت خود قرار ندهند را بهانه» ای هسته

ب های عضو نبايد در دفاع از آزادی بيان عق اتحاديه اروپا و دولت«: است در اين نامه آمده

هيچ دولتی نتايج , شد اگر اين مضحکه به اسم انتخابات در اين قاره برگزار می. نشينی کنند

به رسميت شناختن نتايج اين . پذيرفت، در مورد ايران هم بايد چنين عمل کرد آن را نمی

های رای  انتخابات از پشت خنجر زدن به شهروندان ايرانی است که باور داشتند با ورقه

 «.رنوشت شان تغيير دهندتوانند س می

گزارشگران بدون مرز از اخباری مبنی بر زير شکنجه قرار داشتن روزنامه نگاران و 

 .است خبر داده» سازماندهی انقالب مخملی«فعاالن سياسی برای اعتراف تلويزيونی به 

خرداد کمسير عالی حقوق  ٢٩همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسالمی در روز جمعه 

ن ملل متحد نيز از ايران خواست تا به تعهدات بين المللی خود در امر رعايت بشر سازما

  .حقوق بشر عمل کنند

خرداد  ٢٣روزنامه نگار از روز شنبه  ١٨بنا به اعالم گزارشگران بدون مرز، دست کم 

ها روزنامه نگار ديگر در سراسر کشور اطالعی در  اند و از سرنوشت ده بازداشت شده

  .دست نيست
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زارشگران بدون مرز همچنين از اخباری مبنی بر زير شکنجه قرار داشتن روزنامه گ

زندان اوين برای اعتراف تلويزيونی  ٢٠٩نگاران و فعاالن سياسی بازداشت شده در بند 

 .است خبر داده» سازماندهی انقالب مخملی«به 

ی، بهزاد باشو، عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی، کيوان صميمی بهبهان

سيد خليل ميراشرفی، سميه توحيدلو، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، 

سعيد ليالز، روح اله شهوار، ماشاهللا حيدر زاده، حميده ماحوزی، امان اهللا شجاعی، حسين 

شکوهی از جمله روزنامه نگارانی هستند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر 

 .اند شت شدهبازدا

  های بيشتر ابراز نگرانی کمپين حقوق بشر از احتمال خشونت

المللی حقوق بشر در ايران از احتمال خشونت بيشترعليه تجمعات مسالمت آميز  کمپين بين

های خودسرانه شهروندان ايرانی توسط پليس و نيروهای خود خوانده نظامی  و بازداشت

 .است ابراز نگرانی کرده

های شهرها را از نيروهای وسيع امنيتی  است که خيابان ز مقامات ايران خواستهاين کمپين ا

 .اند، خالی کند و نظامی که برای ترساندن و مقابله با تجمع مسالمت آميز مردم مستقر شده

است که دولت ايران  ای که از سوی اين سازمان مدافع حقوق بشر صادر شده آمده در بيانيه

آميز شهروندان متعهد  و بين المللی برای حفاظت از حق تجمع مسالمت بايد به قوانين داخلی

 .باشد

بنا به اين بيانيه استفاده از نيروهای فشار عليه تظاهرکنندگان ايران آشکارا معيارهای بين 

المللی مربوطه بخصوص اصول بنيادين سازمان ملل در مورد استفاده از نيروهای فشار و 

 .است قانون، نقض کرده مسلح توسط ماموران اجرای

ما هر گونه اظهارنظری را » :ارون رادز، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر گفت

های خيانت به  مبنی بر اينکه تظاهرات مسالمت آميز غير قانونی هستند، يا طبق برنامه

 «.کنيم اند، يا عليه منافع مردم ايران است، با صراحت تمام رد می کشور برانگيخته شده
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های خود خوانده نظامی که  خواهد که گروه المللی حقوق بشر از مقامات ايران می کمپين بين

اند، خلع سالح کرده و تحت  اند و کشته شهروندان ايرانی را مورد ضرب و شتم قرار داده

  .کنترل درآورد

است، مقامات ايران برای پيشگيری از هرگونه صدمات بيشتر  اين کمپين پيشنهاد کرده

های منتقد وارد گفتگو شود وبرای حل مسالمت آميز وضعيت  نی با رهبران سياسی گروهجا

 .سياسی اقدام کنند
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 هشدار دبير شورای امنيت کشور به موسوی 

ای خطاب به ميرحسين موسوی، وی را مسئول عواقب  دبير شورای امنيت کشور در نامه

 .عنوان کرده، خوانده است» به اجتماعات غيرقانونیدعوت و تحريک «ناشی از آنچه 

وظيفه و «: است در نامه عباس محتاج، دبير شورای امنيت کشوربه آقای موسوی آمده

کند که به جای انتساب اتهام به نيروهای انتظامی و يا  مسووليت ملی جنابعالی اقتضاء می

نونی پرهيز نموده و از اين نظامی، از تحريک و تالش برای تشکيل چنين اجتماعات غيرقا

 «.اجتماعات حمايت نکنيد

ای به شورای امنيت  ، ميرحسين موسوی روز چهارشنبه در نامه»قلم نيوز«به گزارش 

هايی که همرديف با قوای انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان  کشور نسبت به لباس شخصی

 .کنند، اعتراض کرده بود حمله می

اين پديده شوم که متصديان برقراری امنيت و نظم در «: در نامه آقای موسوی آمده بود

دهد که نيروی انتظامی  خالل صفوفشان از نيروهای لباس شخصی استفاده کنند، نشان می
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از مغايرت اعمال خود با شان و وظيفه قانونی اش کامال اطالع دارد، به صورتی که 

  «.ا کندحاضر نيست ننگ اين اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پيد

ای به شورای امنيت کشور نسبت به لباس  ميرحسين موسوی روز چهارشنبه در نامه

کنند،  هايی که همرديف با قوای انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می شخصی

 اعتراض کرده بود 

اين نامزد رياست جمهوری درخواست کرده بود مقامات ذيربط از مداخالت اين افراد 

  .جلوگيری کنند

انتساب اعمال «است مشاهدات خود را درباره  عباس محتاج از ميرحسين موسوی خواسته

در اختيار دبير » مجرمانه همانند تخريب اموال و وسايل نقليه مردم به نيروی انتظامی

 .خانه شورای امنيت کشور بگذارد

ای ه يک شبکه سازمان يافته که به احتمال زياد توسط گروهک«: گويد آقای محتاج می

اند و با اراده و تصميم قبلی نظم و آرامش و امنيت  وابسته به بيگانگان سازمان يافته

 «.کند زند و به حقوق شهروندان تعرض می عمومی را بهم می

که قبًال دستور رسيدگی الزم توسط فرماندهی نيروی انتظامی به اين   وی اعالم کرده

  .است موضوع صادر شده
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 ی و موسوی به شورای نگهبان نرفتندکروب

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در جلسه فوق العاده امروز شورای نگهبان برای 

  .بررسی اعتراضات نامزدها به نتايج انتخابات شرکت نکردند

به گفته عباسعلی کدخدايی،سخنگوی شورای نگهبان در اين جلسه که برای بررسی 

 .گزار شده بود، فقط محسن رضايی شرکت کرده استشکايات نامزدهای انتخاباتی بر

ها  درصد آرای صندوق ١٠گويد که شورای نگهبان آماده بازشماری  آقای کدخدايی می

 .است

وی اضافه کرده است که شورا نگهبان در اين زمينه تکليف قانونی ندارد و برای اطمينان 

زشماری به صورت تصادفی در به گفته او اين با. دهد بيشتر اين بازشماری را انجام می

 .توانند ناظر آن باشند شود و نمايندگان نامزدها می ها انجام می برخی صندوق

وی روز گذشته در . مهدی کروبی پيشتر اعالم کرده بود که خوهان ابطال انتخابات است

ای سرگشاده به شورای نگهبان بار ديگر خواهان برگزاری مجدد انتخابات رياست  نامه

 .شد جمهوری
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به گفته آقای کدخدايی، شورا نگهبان در زمينه بازشماری آرا تکليف قانونی ندارد و 

 دهد برای اطمينان بيشتر اين بازشماری را انجام می

ياب برای بررسی  خرداد ماه خواهان تشکيل کميته حقيقت ٢۶ميرحسين موسوی، نيز 

ميرحسين موسوی،  رييس کميته صيانت از آرای. در انتخابات شد» موارد مشکوک«

اعالم کرده است که با توجه به تخلفات وسيع صورت گرفته، اين انتخابات باطل است و 

 .بايد دوباره برگزار شود

گويد که اين شورا تنها مرجع رسيدگی به تخلفات و شکايات  سخنگوی شورای نگهبان می

را چهارشنبه اعالم آقای کدخدايی زمان قانونی اعالم نظر شورای نگهبان . انتخاباتی است

 .است کرده

در انتخابات دهم » مورد تخلف ۶۴۶«آقايان موسوی، کروبی و رضايی، هفته گذشته 

  .جمهوری را به شورای نگهبان ارائه کرده بودند رياست

جمهوری ايران  انتخابات دهم رياست» پيروز قطعی«نژاد را  نتايج رسمی، محمود احمدی

  .است سوی سه نامزد ديگر اين انتخابات مردود دانسته شدهاين نتايج از . اند اعالم کرده

تخلفات «هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، طی روزهای اخير در اعتراض به 

  .اند ای زده دست به تظاهرات گسترده» انتخاباتی
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 امه ميرحسين موسوی به شورای نگهبان ن

شور و شعور اجتماعی ملت «به شورای نگهبان اعالم کرد ای  ميرحسين موسوی در نامه

 «.شکنی را باور نخواهد کرد عدالتی و قانون ايران در حافظه تاريخ خود اين بی

حقايق و احقاق مردم «آقای موسوی با تاکيد بر اينکه به اقدامات خود جهت روشن شدن 

اهد داد،بخشی از در چارچوب قانون اساسی و قوانين جاری ادامه خو» شريف ايران

جمهوری صورت گرفته را بيان  تخلفاتی که در جريان برگزاری انتخابات دهم رياست

 .کرده است

 .کند به اعتقاد وی تنها يکی از اين تخلفات برای ابطال انتخابات کفايت می

ها و وزارت کشور در رابطه با حضور نمايندگان نامزدها در  بنا به اين نامه فرمانداری

  .اند رای به وظيفه قانونی خود عمل نکرده شعب اخذ
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عدم صدور کارت معرفی برای تعداد زيادی از نماندگان نامزدها، عدم تطابق شماره 

هايی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده و  صندوق

لفاتی است که در ای که امکان استفاده از آن وجود نداشته از جمله تخ صدور کارت به گونه

 .است ها انجام شده زمينه حضور نمايندگان نامزدها بر سر صندوق

حقايق و احقاق مردم «آقای موسوی تاکيد کرده به اقدامات خود جهت روشن شدن 

 در چارچوب قانون اساسی و قوانين جاری ادامه خواهد داد» شريف ايران

وارد تخلف در اين انتخابات عنوان را از ديگر م» های سيار داستان صندوق«آقای موسوی 

 .است کرده

های  ها به کار گرفته شده که صندوق است در نقاطی اين صندوق چنانکه در اين نامه آمده

های سيار  ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هيچ نيازی به استفاده از اين صندوق

  .است نبوده

صورت پذيرفته که در اغلب اوقات  در شرايطی» اقدام غير قانونی«به گفته وی اين 

های سيار همراه نبوده و ناظرين معرفی شده با عدم پذيرش آنها  نماينده نامزد در صندوق

های سيار در زمان  از طرف فرمانداريها و يا عدم امکان همراهی آنها با صندوق

 .اند جايی مواجه شده جابه

سيار عمال امکان هرگونه تخلف در  هزار صندوق ١۴با توجه به تعداد «بنا به اين نامه 

های سيار در همين  ها وجود داشته و شايد اصرار بر افزايش تعداد صندوق اين صندوق

  «.است راستا بوده

  اعتراض به کمبود تعرفه رای

بنا . است ها اشاره کرده اين نامزد انتخابات در ادامه به تخلفات انجام شده در رابطه با تعرفه

اين دوره با وجود اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال جمعيت به اين نامه در 

افراد واجد شرايط رای دادن را حدود چهل و پنج ميليون و دويست هزار نفراعالم کرده 

  .بودند، تعداد پنجاه و نه ميليون و ششصد هزار برگه تعرفه رای با شماره سريال چاپ شد
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ها برگه تعرفه  خرداد ماه نيز عالوه بر آن، ميليون ٢١آقای موسوی با بيان اينکه در روز 

است، کمبود تعرفه در مناطقی چون تبريز و شيراز و  ديگر بدون شماره سريال چاپ شده

مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که به گفته وی اقبال مردم به کانديداهای منتقد 

  .است دادهرييس جمهوری کنونی بسيار باال بود را مورد سوال قرار 

از جمله ديگر تخلفاتی است که در اين نامه به آن » محدود کردن زمان رای گيری»

  .است پرداخته شده

والن شعب نه ئهای متعدد در بسياری از موارد مس است که بنابر گزارش وی اعالم کرده

شدند بلکه حتی افرادی را  تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می

  .کردند وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می که

بنا به نامه آقای موسوی، در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرمهای 

ها هيچ نظارتی از سوی  ها از شعب اخذ رای به فرمانداری مربوط و انتقال صندوق

ها با صورتجلسات  تطبيق محتوای صندوق نمايندگان ناظر کانديداها جهت اطمينان از

 .است تنظيمی مربوطه وجود نداشته

که هنوز رای گيری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخير در  گويد در حالی وی می

ارسال تعرفه ادامه داشت مسووالن ذيربط برخالف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون 

مارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای رای و نتيجه آن را آن هم نه براساس ش

ها و از طريق کامپيوتر  ها بلکه صرفا براساس اعالم صندوق قانونی اعالم فرمانداری

 .اعالم کردند

  شرايط نابرابر نامزدهای انتخاباتی

وی همچنين به شرايط نابرابر کانديداها و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به 

 .است کردهصورت گسترده اعتراض 

های دولتی، استفاده از هواپيما و وسايل  ميرحسين موسوی، استفاده از رسانه ملی و رسانه

های ناتمام و قطع خدمات مخابراتی در  نقليه دولتی در سفرهای تبليغاتی، افتتاح پروژه
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روزهای رای گيری را از جمله مصاديق تخلفات انجام شده در دوره انتخابات 

 .است برشمرده

های قبلی  است که همه اين مواردبه عالوه موارد فراوان ديگری که در نامه تاکيد کردهوی 

اعالم شده در صورتی که با اندک توجه به قوانين مورد بررسی قرار گيرد از موجبات 

   .ابطال انتخابات در سراسر کشور است
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 «اهللا خمينی انفجار بمب در آرامگاه آيت»

اين خبر . است اهللا خمينی خبر داده واحد مرکزی خبر از انفجار يک بمب در آرامگاه آيت

 است اين انفجار در کفشداری صحن شمالی آرامگاه ذکر کرده

گذار پس از شناسايی از سوی مأموران امنيتی، مواد  فرد بمب«گويند  منابع دولتی ايران می

در جريان اين انفجار «گويند که  اين منابع می» .انفجاری همراه خود را منفجر کرده است

 «.اند دو نفر زخمی شده

اين در حالی است که در همين ساعات حاميان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در 

 .های تهران آمدند اعتراض به نتايج انتخابات، به خيابان

اين خبر خبر دادند که » گذار شخص بمب«های ايران در ابتدا از کشته شدن  خبرگزاری

  .بعدًا از سوی منابع ديگری تکذيب شد

شود حاکی از  نشان داده می» گذاری بمب«تصاويری که در تلويزيون ايران از اين 

 .اهللا حمينی است خسارت جزئی و شکسته شدن چند شيشه در بخش حرم آيت

های تهران  های امروز رسيده به زمانه، از حضور نيروهای انتظامی در خيابان گزارش

. های بهارستان و وصال شيرازی حکايت دارد ويژه در ميادين انقالب، آزادی، و خيابان هب
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کنند نيز بيشتر در  های سياه بر تن دارند و سپر حمل می های ويژه که لباس تمرکز يگان

  .است ميدان انقالب گزارش شده

ط نيروهای پاش توس های آب آور و ماشين شبکه خبری الجزيره نيز از استفاده گاز اشک

 .دهد دولتی برای متفرق کردن مردم گزارش می

های دريافتی زمانه شبکه تلفن همراه نيز در حوالی ميدان انقالب از کار  بنا بر اين گزارش

به گفته شاهدان عينی . های منتهی به اين ميدان نيز در نقاطی مسدود هستند است و راه افتاده

ن از ميدان انقالب را دارند و گروهی از نيروهای ويژه سعی در دور کردن معترضا

 .های پيرامون اين ميدان هستند معترضان در حال حرکت در خيابان

  .برند سر می روهای ميدان انقالب به شمار زيادی از معترضان نيز هنوز در پياده
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 تظاهرات حق قانونی شماست: موسوی

ای خطاب به  شب، بيانيه جمهوری ايران شنبه ياستميرحسين موسوی نامزد دوره دهم ر

  .مردم ايران صادر کرد

طرف ندانسته و مراجعه به اين شورا را بيهوده  وی در اين بيانيه شورای نگهبان را بی

قانون اساسی  ٢٧خواستار ابطال انتخابات شد و به اصل   آقای موسوی مجددًا. دانست

 .است آميز را آزاد گذاشته اشاره کرد که برگزاری تجمعات مسالمت

  :گويد قانون اساسی می ٢٧اصل 

ها، بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم  پيمايی تشکيل اجتماعات و راه»

 «  .نباشد آزاد است

ای در خطبه نماز جمعه اين هفته تهران تظاهرات را  اهللا خامنه اين در حالی است که آيت

در پی اين هشدار، روز شنبه راهپيمايان معترض با . هشدار داد منع کرد و به راهپيماهان

 .سرکوبی شديد مواجه شدند
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چنين به گزارش بسياری از منابع، روز شنبه در خيابان جيحون در  ميرحسين موسوی، هم

  .نزديکی خيابان آزادی تهران حضور يافت و سخنرانی کرد

شود که  شنبه پيامی ديده می امروز، يکسايت ستاد ميرحسين موسوی   نيوز، در تارنمای قلم

هک «هايی نيز از  گزارش. داند می» ساختگی«اين امر را با لحنی شديد تکذيب کرده و 

طی امروز تارنمای قلم چندين بار از دسترس . دهند به اين سايت خبر می» شدن و رخنه

ر آن به چشم اند د خارج شد و پس از دسترسی دوباره مطالب جديدی که هنوز تأئيد نشده

 .خورد می

در سخنرانی روز شنبه خود در خيابان «کنند که ميرحسين موسوی  ها نقل می خبرگزاری

، که در ميانه تظاهرات انجام داد، روند تحوالت سياسی کنونی در ايران »جيحون تهران

 دانست» برای اهدافی فراتر از تحميل يک دولت ناخواسته به ملت«را 

 «.اره در کنار شما خواهم ماندهمو«: ميرحسين موسوی

سخنرانی که در ميان سرکوب نيروهای دولتی و در «ميرحسين موسوی همچنين در اين 

از مردم خواست تا حرکات » شد آور بيان می های آلوده به گاز اشک نزديکی محيط

 «.همواره در کنار شما خواهم ماند«: اجتماعی خود را ادامه دهند و افزود

 «.من آماده شهادتم»  :افزود «سخنرانی خود«ن جنگ ايران، در وزير دورا نخست

هرگز اجازه نخواهم داد بر اثر عمل من جان کسی در «: وی در بيانيه خود نيز گفته آست

معرض خطر قرار گيرد و در عين حال بر اعتقاد راسخ خويش مبنی بر باطل بودن 

 «.فشارم انتخاباتی که گذشت و استيفای حقوق مردم پای می

» در سخنرانی شنبه«به گفته خبرگزاری رويترز از قول شاهدان عينی، ميرحسين موسوی 

 «.اگر من دستگير شدم، مرُدم در سطح ملی اعتصاب کنند«: است خود گفته

  «خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند به گمان باطل خود می»

تجليل از انقالب «شد با خود که روز شنبه منتشر  ۵ميرحسين موسوی در بيانيه شماره 

  :گفت و افزود» حرکت خودجوش مردم«از » و دستاوردهای آن ۵٧سال 
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دارد تا اين معجزه انقالب  ها را وا می انصافند کسانی که منافع کوچکشان آن چقدر بی»

  .بنامند «انقالب مخملين«اسالمی را ساخته و پرداخته بيگانگان و 

هايی که در  ر راه اين تجديد حيات ملی و تحقق آرماندانيد همگی ما د اما آن چنان که می

دل و جان پير و جوان ما ريشه دارند با دروغ و تقلب روبرو شديم و آن چيزی که از 

ترين  ترين شکل ممکن و در نزديک بينی کرده بوديم به صريح گريزی پيش عواقب قانون

 «.زمان تحقق يافت

  :است در بخش ديگری از اين بيانيه آمده

است، خود دليل  جايی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده اگر حجم عظيم تقلب و جابه»

و شاهد فقدان تقلب معرفی شود، جمهوريت نظام به مسلخ کشيده خواهد شد و عمًال ايده 

اين سرنوشت دو گروه را خوشحال . رسد ناسازگاری اسالم و جمهوريت به اثبات می

آرايی کردند و حکومت  از ابتدای انقالب در مقابل امام صف خواهد کرد؛ يک دسته آنان که

خواهند مردم را به زور  اسالمی را همان استبداد صالحان دانستند و به گمان باطل خود می

به بهشت ببرند و دسته ديگر که با ادعای دفاع از حقوق مردم اساسًا ديانت و اسالم را مانع 

 «.دانند تحقق جمهوريت می

  :دهد ادامه می اين بيانيه

اکنون مقامات کشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئوليت آن را »

اند، به صورتی که  اند و برای نتايج هرگونه تحقيق و رسيدگی بعدی حد تعيين کرده پذيرفته

ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتايج آن را تغيير ندهد، حتی اگر در بيش از  اين رسيدگی

حوزه انتخاباتی تعداد آرای به صندوق ريخته شده بيشتر از تعداد واجدين شرايط  ١٧٠

 .باشد

شود که در اين شرايط شکايت خود را از طريق شورای نگهبان پيگيری  از ما خواسته می

کنيم، حال آن که اين شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حين و چه بعد از انتخابات عدم 

طرفی  است و نخستين اصل در هر داوری رعايت بی بات رساندهطرفی خود را به اث بی

 .است
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اينجانب همچنان قويا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقی مسلم است که 

طرفانه از طريق يک هيئت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گيرد،  بايد به صورتی بی

منتفی اعالم شود، يا با طرح احتمال  نه آن که پيشاپيش امکان ثمربخش بودن آن

خونريزی، مردم از هرگونه راهپيمايی و تظاهرات بازداشته شوند، يا شورای امنيت 

ها در حمله  شخصی کشور به جای پاسخگويی به سواالت مشروع در خصوص نقش لباس

های مردمی به فرافکنی بپردازد و  به افراد و اموال عمومی و ايجاد التهاب در حرکت

 «.مسئوليت فجايع به وجود آمده را بر عهده ديگران بگذارد

کنيم  ما به دست اندرکاران توصيه می»: است  در بخش پايانی بيانيه ميرحسين موسوی آمده

های  قانون اساسی امکان تجمع ٢٧ها مطابق اصل  برای برقراری آرامش در خيابان

هايی را تشويق کنند وصدا و  م آيیمسالمت آميز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنين گرده

بگذارند صداها قبل از آن . ها رها سازند ها و يک طرفه عمل کردن سيما را از قيد بدگويی

که به فرياد تبديل شود به صورت استدالل و مجادله احسن در اين رسانه جاری، تصحيح و 

سند و در يک کالم بگذارند جرايد نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنوي. تعديل گردد

بگذاريم . های خود آماده سازند ها و مخالفت فضايی آزاد برای مردم جهت ابراز موافقت

کامال مشخص . آنهايی که عالقه دارند تکبير بگويند و آن را مخالفت با خود تلقی نکينم

ها  است که در اين صورت احتياجی به حضور نيروهای نظامی و انتظامی در خيابان

ها دل هر عالقمند به انقالب و  هايی که ديدن آنها و شنيدن خبر آن ود و با صحنهنخواهد ب

  «.آورد، روبرو نخواهيم بود کشور را به درد می
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 هاوس از آمار انتخابات ايران گزارش چاتم

مؤسسه مطالعات خارجی بريتانيا موسوم به چاتم هاوس که در واقع اتاق فکر بريتانياست، 

جمهوری در ايران منتشر کرد  گزارشی تحليلی در ارتباط با انتخابات اخير رياست امروز

مؤسسه چاتم هاوس اين گزارش را به کمک . گيرد که صحت نتايج آن را به پرسش می

 .است بخش ايران شناسی دانشگاه سنت آندرياس اسکاتلند منتشر کرده

ده توسط دولت ايران از شمار ش های اعالم محاسبه شمار رأی«گويد که  اين گزارش می

 «.شود دهندگان بيشتر می رأی

 :است عبارت است از ترين نکاتی که در اين گزارش مطرح شده مهم

در دو استان محافظه کار ايران يعنی مازندران و يزد، ميزان مشارکت مردم بيش  •

 است  از صد درصد گزارش شده

مومی و چرخش آرا به در سطح استانی، هيچ ارتباطی ميان ميزان مشارکت ع •

  .سمت احمدی نژاد وجود ندارد

اين موضوع، اين ادعا را که پيروزی احمدی نژاد به خاطر مشارکت وسيع اکثريت  •

 گيرد  محافظه کار خاموش در اين مناطق بوده، به چالش می
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طبق نتايج رسمی انتخابات، احمدی نژاد، نه تنها رای همه محافظه کاران قبلی يک  •

ای کشور را به دست آورده بلکه رای همه ميانه روها، رای دهندگان ه سوم استان

است در حالی که اين  درصد رای اصالح طلبان سابق را نيز کسب کرده ۴۴جديد و 

  .گيرد ادعا، يک دهه کشمکش بين دو جناح در اين مناطق را ناديده می

و احمدی کاران،  ، نامزدهای محافظه١٩٩٧و  ٢٠٠١، همانند سال ٢٠٠۵در سال  •

نژاد به خصوص، مشخصًا در مناطق روستايی در ميان مردم شناخته شده نبودند 

اند،  بنابراين اين ادعا که مردم مناطق غيرشهری هميشه به محافظه کاران رای داده

سازی است و اين باور که احمدی نژاد رأی مناطق روستايی و استانی را  اسطوره

  .خواند ها نمی با اين واقعيتدر درصدهای باال از آن خود کرده، 
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 از سوی محمد خاتمی» راه حل«ارائه 

بستن راه اعتراض مدنی کار خطرناکی است که «ای گفت  محمد خاتمی امروز در بيانيه

  «.داند به کدام سرانجام برسد خدا می

در روزهای » ظریاهللا منت ای از سوی آيت انتشار بيانيه«ها از  سايت چنين برخی وب هم

ضرب و شتم و هتک حرمت مردم را «شود وی  اند که در آن گفته می گذشته خبر داده

 .«است حرام شرعی اعالم کرده

  بيانيه محمد خاتمی

 .ای صادر کرد شنبه در رابطه با حوادث جاری بيانيه محمد خاتمی، امروز يک

های اعتراضی  يمايیوی در اين بيانيه که در تارنمای شخصی او منتشر شده، راهپ

دانست و تأکيد کرد که نظام موظف به » نشانه رشد و بيداری مردم«روزهای اخير را 

 .رعايت حقوق مردم است

: رئيس جمهوری پيشين ايران در زمينه انتخابات و حوادث پس از آن در بيانيه خود گفت

به روی مردم به است و بستن راه اعتراض مدنی  اعتماد عمومی در اين زمينه لطمه ديده«

 «.داند به کدام سرانجام برسد های خطرناکی است که خدا می معنی گشودن راه
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های  طرف، آزادی سريع دستگيرشدگان، باز کردن راه تعيين هيئت داوری بی» :خاتمی

 «رسانی، و پذيرفتن حق مسلم مردم برای اعتراض اطالع

را در روز شنبه شاهد بوديم  آور آن ضرب و جرح و ارعاب که نمونه تأسف«: وی افزود

و موجی از دستگيری از زنان و مردان و نخبگان سياسی و فرهنگی کشور از اولين 

های  ساعات اعالم نتايج تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه

 «.کند فرهنگ باالی هموطنان است، مشکالت را افزون می

  «ن ارجاع ندهيدمعترضان را به شورای نگهبا»

شود، در  گذرد و به تهديد تبديل می ها به سرعت می فرصت«: است در ادامه بيانيه آمده

حالی که بر اين باورم که هنوز راه رهايی از اين وضعيت آشفته بسته نيست و نيازی به 

 «.امنيتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد

اهللا  ورای نگهبان از سوی آيتمحمد خاتمی با اشاره به ارجاع دادن معترضان به ش

ارجاع امر به مرجع يا مراجعی که بايد حافظ حقوق مردم و مجری «: ای گفت خامنه

انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی خود مورد انتقاد و شکايت اند راه حل 

 «.مسأله نيست

  «راه حل»

ان بيانيه خود راه حل طلب ايران در پاي های برجسته اصالح محمد خاتمی، از چهره

تعيين هيأتی عادل، کاردان، بيطرف و «: کند گونه توصيف می رفت از بحران را اين برون

شجاع که به ويژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذيرش داوری منصفانه آن هيأت 

راهی برای عبور از اين مرحله و گامی مثبت در جهت تقويت نظام و بازسازی اعتماد 

های حساس به نفع مردم و  گشا در هنگامه گيری خطير و گره نيز نشانه تصميم عمومی و

 .های انقالب است در جهت آرمان

های آنان و  هايی که موجب نگرانی عميق خانواده آزادی سريع دستگيرشدگان و زندانی

رسانی که متأسفانه  های ارتباطی و اطالع است و نيز بازکردن راه بسياری از مردم شده

از سوی ديگر اعتراض و انتقاد به .تواند فضای جامعه را تلطيف کند اند می ه را بستههم
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شيوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است بايد همگان پاس 

 .داريم

آفرين و مبتنی بر تهمت و افترا به  توزانه و دشمن نفی خشونت و تغيير فضاسازی کين

حقيقت، به محبت و دوستی و تعامل با يکديگر نيز بايد سرلوحه عمل فضای جديد مبتنی بر 

  .قرار گيرد

هايش مصون و  ای که پرداخت شود نظام با همه ارزش در اين صورت است که هر هزينه

مردم حضور دارند و همچنان در انتظارند، اين حضور را بايد محترم .محفوظ خواهد ماند

 «.شمرد

  «تظریاهللا من ای از آيت بيانيه»

از مراجع اصلی شيعه، در   اهللا منتظری، نيز منسوب به آيت» ای بيانيه«طی روزهای اخير 

 .آست خرداد ذکر شده ٢۵خورد که تاريخ صدور آن  چشم می برخی تارنماها به

اهللا منتظری در اين بيانيه ضرب و شتم و هتک حرمت  ها آيت به گفته اين سايت

 «است حرام شرعی اعالم کرده»تسليت گفته آن را  کنندگان طی روزهای اخير را تجمع

 «.است روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی اعالم نموده«چنين  وی هم

اعالم » بار مردم های غير خشونت حمايت قاطع خود از حرکت«بر پايه اين خبر، وی 

ت ملت را در هريک از برادران و خواهران دينی ما موظف اس«: است کرده و افزوده

بر اين اساس، هرگونه مقاومت در اين راستا، به . دستيابی به حقوق حقه خود ياری دهد

خصوص ضرب و شتم و کشتار ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسالم 

 «.مبنی بر حاکميت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعالم می کنم
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 شنبه در روز يکها  ادامه درگيری

 .های رسيده به زمانه حاکی از ادامه تظاهرات معترضان طی روز يک شنبه است گزارش

های روزهای گذشته، امروز  جمهوری و سرکوب معترضان به نتايج انتخابات دهم رياست

 .اند ها حضور يافته در نقاط مختلف شهر تهران در خيابان

ان روز شنبه از طريق ضرب و شتم، گاز اين در حالی است که سرکوب شديد راهپيماي

 .کشته بر جای گذاشت ١٩آور و حمالت ديگر  اشک

های امروز حاکی از درگيری نيروهای امنيتی با راهپيمايان در ميدان انقالب و  گزارش

 .های بهارستان و اميرآباد است متشنج بودن وضعيت در ميدان امام حسين و خيابان

حاکی از قرار معترضان برای شرکت در يک راهپيمايی ها از تهران  چنين گزارش هم

 ۴پيمايی از ساعت  شود اين راه گفته می. برای فردا دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است

   .است» داشت ندا بزرگ»بعد از ظهر انجام خواهد شد و از اهداف آن 

در  فيلم کشته شدن او در خيابانی در تهرانساله و دانشجوی فلسفه بود که  ٢٧ندا دختری 

  .است سراسر جهان پخش و مشاهده شده
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های خود به  های خونريزی و جان دادن او را در تلويزيون های بزرگ جهانی صحنه رسانه

فاصله شليک تيراندازی که از  توسط تک«قتل او   ان، ان به گفته سی. اند نمايش درآورده

  «.است کرده صورت گرفته

که مربوط است به  دهند تصاويری از روز شنبه نشان میچنين امشب  های جهان هم رسانه

» ای که توسط نيروهای بسيج مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته ساله ای هفت پسربچه«

  .کشد مادر او فرياد میدر حالی که 

شنبه نيروهای مجهز نظامی در بسياری نقاط تهران  ها، روز يک بر پايه ديگر گزارش

مستقر شدند و بسياری از اين نيروها در ميدان ونک، خيابان وليعصر و خيابان ستارخان 

 .واقع در غرب تهران مستقر بودند

  :تصاويری که تاريخ امروز را با خود دارند

 .چنان بر فراز شهر تهران در حال پرواز هستند نظامی نيز امروز هم بالگردهای

های دستگير شدگان روز گذشته، امروز مقابل اداره  های ديگر خانواده بر پايه گزارش

ها گفته شده به زندان اوين يا دادگاه انقالب  به آن. پيگيری وزارت اطالعات تجمع کردند

ان امروز صبح در برابر دادگاه انقالب نيز تجمع های دستگيرشدگ خانواده. مراجعه کنند

 .اند داشته

 .اند ريزی کرده شنبه برنامه معترضان برای يک اعتصاب عمومی در روز سه

از سوی ديگر جمعيتی رو به افزايش به نشانه اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل در 

  .خيابان قائم مقام فراهانی تهران گرد آمدند

به زمانه نشانگر آنست که منازل مردمی که راهپيمايان را پناه دهند نيز های رسيده  گزارش

چنين برای يک  معترضان به نتيجه انتخابات هم.گيرند مورد حمله نيروهای بسيج قرار می

 .اند ريزی کرده شنبه برنامه اعتصاب عمومی در روز سه

غالن دولتی و غير از همه کارمندان و کارگران و شا«: است در فراخوان معترضان آمده

ها و مراکز درمانی و آتش  دولتی، به غير از مشاغل اورژانسی مانند کارمندان بيمارستان

. شود که روز سه شنبه دوم تير ماه از رفتن به سر کار امتناع کنند نشانی، تقاضا می
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 همچنين از همه دانشجويان و دانشگاهيان تقاضا داريم که با تعطيل کردن دانشگاه در اين

آميز اعتراض خود را به  قصد ما اين است تا با اين روش مسالمت. روز با ما همراهی کنند

 «.وضع موجود اعالم نماييم

بامداد صدای  ٢:٣٠هايی که از شيراز به ما رسيده در حدود ساعت  بر پايه گزارش

  .است های اطراف کوی دانشگاه شيراز به گوش رسيده انفجاری از خيابان

 .شد ها به کرات در سطح شهر شنيده می ز در اين شهر صدای آژير آمبوالنسروز گذشته ني

طبق آخرين . شود چنان دشوارتر می های خارجی هم ها از ايران به رسانه مخابره گزارش

ساعت مهلت ترک کشور  ٢۴ان در ايران  ان ها مقامات ايرانی به خبرنگاران سی گزارش

روز از دستگيری خبرنگار خود، مازيار بهاری، در روزنامه نيوزويک نيز ام .اند را داده

 .ايران خبر داد

  «پايتخت آرام است: فرمانده انتظامی»

با توجه «: به گزارش خبرگزاری ايسنا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ امروز، شنبه گفت

گر در روز گذشته  گر و اغتشاش به قاطعيت و جديت برخورد پليس با عناصر آشوب

 «.رامش در پايتخت بوديمامروز شاهد آ

مردم با توجه به «: شنبه در جمع خبرنگاران افزودکظهر يزاده بعداز سردار رجب

شرکت  ای که از سوی ناجا صادر شد روز گذشته در اجتماعات غيرقانونی اطالعيه

گر و اغتشاشگر با حضور در نقاطی از تهران اقدام به بنکردند و تعدادی عناصر آشو

 «.دن اموال عمومی کردند که با اين اساس با قاطعيت برخورد شدآشوبگری و آتش ز

 
 ها در دو روز اخير شخصی ضرب و شتم توسط لباس
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وز روز آرامی در با توجه به برخورد جدی و قاطع پليس با اين افراد، امر«: وی ادامه داد

 «.ای در تهران شاهد تجمع و آشوبی نبود پايتخت بود و هيچ نقطه

ها بزودی تحويل  عناصر اصلی اين آشوب«: وی در مورد دستگيرشدگان ديروز گفت

مراجع قضايی خواهند شد و عناصری که دخالت کمتری در اين رابطه داشتند در روزهای 

 «.شوند آينده آزاد می

برادران بسيجی به صورت » : نيروهای بسيج تشکر کرد و گفتچنين از  وی هم

ها به  يافته در اختيار واحدهای فرماندهی انتظامی تهران بودند و در انجام ماموريت سازمان

 «.کردند پليس کمک می

در روزهای آينده نيز عوامل فرماندهی انتظامی «چنين خبر داد که  زاده هم سردار رجب

  «.وان در سطح تهران گسترش پيدا خواهد کردتهران بزرگ با تمام ت
  

  

  

  

  

  

 پور به شاهرودی نامه همسر جالئی

پور  موج سوم و همسر محمدرضا جالئی) کمپين(فاطمه شمس، عضو هسته مرکزی پويش 

ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسالمی خواستار  طی نامه

 .آزادی همسر خود شد

 .ای از اين نامه را امروز در اختيار زمانه گذاشت هفاطمه شمس، نسخ

پور، مسئول و سخنگوی پويش حمايت از محمد خاتمی و ميرحسين  محمدرضا جالئی

 .برد سر می روز گذشته در بازداشت به ۵است که از ) موج سوم(موسوی 

پور جزو نخبگان ايرانی است که حائز رتبه اول در کنکور سراسری  محمدرضا جالئی

اکنون از  و نيز برنده مدال طالی المپياد ادبی در مرحله کشوری بوده و هم ١٣٨٠

 .شناسی دين است دانشجويان برجسته دانشگاه آکسفورد در رشته جامعه
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پور را در  شخصی بدون ارائه حکمی، آقای جالئی به گفته همسر وی، يک مأمور لباس

 .است گاه با خود بردهحالی که برای ادامه تحصيل عازم انگليس بود در فرود

 دهم خواست مدنی همسرم را که ابطال انتخابات است قاطعانه ادامه می  :فاطمه شمس

  :است در بخشی از نامه فاطمه شمس آمده

پور که  به عنوان يکی از اعضای هسته مرکزی اين پويش و همسر محمدرضا جالئی»

داشت غيرقانونی و  باز روز است که از او هيچ خبری در دست نيست، ۴اکنون بيش از 

وطنان  رويی صبعانه زورگيران سياسی دولت نهم با هم دليل همسرم و نيز رويا بی

 «.قيد و شرط او هستم کنم و خواستار آزادی بی دوستمان را به شدت محکوم می ايران

لقب » کودتای انتخاباتی«خرداد را  ٢٢فاطمه شمس، در اين نامه، اعالم نتايج انتخابات 

  .است دانسته» ١٣٣٢و هشتم مردادماه   يادآور کودتای بيست«و آن را داده 

چنين با اعتراض به حمله به معترضان در روزهای اخير و تجاوز به حريم  وی هم

 .است توصيف کرده» تير ١٨تر از  ای صدها برابر تلخ فاجعه«دانشگاه، اين جريان را 

قضائيه جمهوری اسالمی آورده است فاطمه شمس در پايان اين نامه خطاب به رئيس قوه 

ابطال انتخابات «همسر خود که  « خواست مدنی» تر از هر زمان ديگری قاطعانه«که وی 

سرشار از تخلف و دروغ دهم است را در چارچوبی مدنی و قانونی تا آزادی او ادامه 

 «.دهد می
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 يعقوب و بهمن امويی بازداشت ژيال بنی

 .و بهمن احمدی امويی روز گذشته از سوی ماموران امنيتی بازداشت شدنديعقوب  ژيال بنی

شب گذشته  نيمه ١٢های رسيده به زمانه، ماموران لباس شخصی ساعت  بنا به گزارش

 .نگار را به مدت دو ساعت مورد تفتيش قرار دادند منزل اين زوج روزنامه

سرمايه بوده و از فعاالن  يعقوب پيش ازاين دبير سرويس اجتماعی روزنامه ژيال بنی

» کانون زنان ايرانی«وی از سه سال پيش تا کنون سردبيری وب سايت . جنبش زنان است

نگاری  برنده جايزه شجاعت در روزنامه ٢٠٠٩يعقوب در سال  خانم بنی. را بر عهده دارد

 .شد

فاقيه بهمن امويی، در سال های گذشته با روزنامه های خرداد، نوروز، شرق و وقايع ات

وی تا شهريور سال گذشته دبير سرويس اقتصادی روزنامه سرمايه . همکاری داشته است

 .بود

محمد قوچانی، سردبير روزنامه اعتماد ملی نيز در نخستين ساعات بامداد روز شنبه از 

 .سوی ماموران لباس شخصی روانه زندان شد

تعداد بيشتری از روزنامه  ای از احتمال بازداشت گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه

های  نگاران داخلی و اخراج خبرنگاران خارجی درپی سرکوب خشن تظاهرات و بازداشت

  .است گسترده معترضان در روز سی خرداد در تهران خبر داده

بايد . است که جامعه جهانی نبايد چشمان خود را بر اين وضعيت ببندد اين بياينه تاکيد کرده

 .يم کنونی واکنشی درخور، روشن و جمعی نشان داده شوددر برابر شرايط وخ

نگاران داخلی و  گزارشگران بدون مرز از احتمال بازداشت تعداد بيشتری از روزنامه

 است اخراج خبرنگاران خارجی از تهران خبر داده

گويد که تعدادی ديگر از روزنامه نگاران که ماموران امنيتی  گزارشگران بدون مرز می

اند از سوی دادستانی انقالب تهران و  و يا محل کار موفق به دستگيری شان نشدهدر منزل 

 .اند وزارت اطالعات احضار شده
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خرداد  ٢٣روزنامه نگار از روز شنبه  ١٨به اعالم گزارشگران بدون مرز، دست کم 

نگار ديگر در سراسر کشور اطالعی در  ها روزنامه اند و از سرنوشت ده بازداشت شده

  .يستدست ن

مجتبا پورمحسن،همکار راديو زمانه، عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی، 

کيوان صميمی بهبهانی، بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، سميه توحيدلو، محمد 

عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، سعيد ليالز، روح اله شهوار، ماشاهللا حيدر 

نگارانی هستند  امان اهللا شجاعی، حسين شکوهی از جمله روزنامهزاده، حميده ماحوزی، 

 .اند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت شده

  ها بازداشت مجروحان تجمع ديروز در بيمارستان

است که برخی مجروحان تجمع ديروز در  کمپين بين المللی حقوق بشر نيز اعالم کرده

 .اند هها بازداشت شد بيمارستان

خرداد ماه به پرسنل و  ٢٩المللی حقوق بشر، روز  بر اساس اطالعات رسيده به کمپين بين

 .ها را گزارش کنند ها دستور داده شده بود که فهرست زخمی پزشکان بيمارستان

بنا به اين گزارش بسياری از افرادی که بشدت مجروح شده و در وضعيت بحرانی هستند، 

اين بياينه ادامه داده . های مختلف درمان فوری هستند بدنبال راه بخاطر ترس از بازداشت،

های خارجی مراجعه  است که برخی از آسيب ديدگان تجمع ديروز ممکن است به سفارت

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعالم کرده که خواهان که، پاسخگويی کامل و  .کنند

 .ن اين تجمع استشفافی در مورد تعداد مجروحان و کشته شدگا

است که از مداخله در کار مراکز درمانی و بهداشتی  اين کمپين از مقامات ايران خواسته

 .شديدا خودداری کنند

شنبه دادگاه انقالب، اسامی نزديک به  های رسيده از تهران، صبح امروز يک بنا به گزارش

 .است قه اعالم کردهشدگان هفته اخير را برای تعيين کفالت و وثي نفر از بازداشت ٨٠

شدگان امروز در مقابل دادگاه انقالب  های بازداشت شود تعداد زيادی از خانواده گفته می

 .اند پيگير وضعيت فرزندانشان بوده
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 دستگيری ميردامادی و رجبعلی مزروعی 

تارنمای نوروز با اعالم خبر .محسن ميردامادی، دبير کل جبهه مشارکت بازداشت شد

شت مجدد آقای ميردامادی، از بازداشت رجبعلی مزروعی دبير انجمن صنفی بازدا

 .روزنامه نگاران ايران خبر داده است

علی تاجرنيا و داوود سليمانی نمايندگان مجلس ششم نيز روز گذشته از سوی ماموران 

 .امنيتی بازداشت شدند

اد ميرحسين ها همچنان حاکی از بازداشت علی وفقی، مسئول دانشجويی ست گزارش

موسوی، حمزه قابل و حسين نيک حواه از اعضای ستاد جوانان موسوی و هانيه يوسفيان، 

 .عضو ستاد ميرحسين موسوی در شيراز است

محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت نيز در ساعات نخستين روز 

 .شنبه از سوی ماموران لباس شخصی روانه زندان شد

از اعتراضات به نتايج آرای انتخابات رياست جمهوری شماری از اعضای همزمان با آغ

 .جببه مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی وفعاالن ملی مذهبی بازداشت شدند
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مصطفی تاج زاده،عبداهللا رمضان زاده، سعيد حجاريان و شهاب طباطبائی از ديگر جمله 

سعيد . اند روزهای اخير دستگير شدهشورای مرکزی اين حزب منتقد دولت هستندکه طی 

 .نورمحمدی، علی تقی پور از ديگر اعضای بازداشتی جبهه مشارکت هستند

از بازداشت چند نفر که گفته می شود ) ايرنا(از سوی ديگر خبرگزاری جمهوری اسالمی

ايرنا ادعا کرده است اين افراد در  .از اعضای سازمان مجاهدين خلق هستند خبر داده است

  .اند اهللا خمينی دست داشته ب گزاری روز گذشته در آرامگاه آيتبم

اهللا خمينی فرد بمب گزار جان خود را  روز گذشته در پی انفجار يک بمب در آرامگاه آيت

 .از دست داد و دو نفر مجروح شدند

است طی هفته اخير بيش از  ها اعالم شده هايی که تا کنون از سوی رسانه بر اساس گزارش

نگاران و فعاالن حقوق بشر بازداشت  نفر از فعاالن سياسی، دانشجويان، روزنامه ۵٠٠

 .اند شده
  

  

 «کشته در روز شنبه ١٩«: ها بيمارستان

های روز شنبه را  شده  های ايران شمار کشته بيمارستان ان،  ان به گزارش خبرگزاری سی

تا «دگان هفت روز اخير را ش نشده تعداد کشته های تأئيد گزارش. اند نفر اعالم کرده ١٩

 .اند ذکر کرده» نفر١۵٠

  .شد های ايران شنيده می شب از پشت بام خانه ١٠شب نيز نداهای اهللا اکبر از ساعت  شنبه

های گذشته اين هفته از ساعات مشخصی در عصر از  شبکه تلفن همراه نيز همانند شب

 .کار افتاد

ان نواب تهران نيز با شلوغی و درگيری شب، به زمانه گفت که خياب يک شاعد عينی شنبه

  .است به آتش کشيده شده» پايگاه بسيج در نواب«رو بوده و  روبه

 .دهند ای می اهللا خامنه ها برخی از حاضران شعارهايی عليه آيت بنا به گزارش

ها با  تماع هزاران تن در خيابان آزادی و برخورد آناجبرخی ديگر از تصاوير، حاکی از 

 .های هوادار دولت است گروه
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 تهران، امروز  آور، گاز اشک

حاضر در های جهان نيز حاکی از تيراندازی به مردم  ديگر تصاوير رسيده به رسانه

در اين تيراندازی دست . های فرعی خيابان آزادی تهران است از خيابان  خيابان شادمهر،

  .است حرکت بر زمين افتاده کم يک نفر از ناحيه گلو تير خورده و بی

ميرحسين موسوی نيز عصر شنبه در خيابان انقالب تهران در ابتدای خيابان جيحون، 

 .کردحاضر شد و برای حاضران سخنرانی 

و بعد از گفتن انا هللا و انا عليه  «من غسل شهادت کرده ام«آقای موسوی اعالم کرده که 

 «.دولت کودتا ننگ به نيرنگ تو«: راجعون، گفت

: دادند ها، مردم در خيابان انقالب و خيابان آزادی شعار می در همين حال بنا بر گزارش

 «.شه گفته بوديم اگه تقلب بشه ايران قيامت می«

های امروز رسيده به زمانه، حاکی است نيروهای انتظامی امروز به همراه افراد  زارشگ

های پيرامونی  دست با لباس شخصی و کاله ايمنی در ميدان انقالب تهران و خيابان به باتوم

آور، پاشيدن اسپری فلفل به صورت  به ضرب و شتم معترضان، پرتاب گاز اشک

 .اند پاش مبادرت کرده های آب ماشينمعترضان و ضربه به معترضان با 

های اسکندری، اوستا و زارع، از مراکز اوج درگيری گزارش شده به طوری که  خيابان

ها هراس داشتند زيرا افراد  به گفته شاهدان عينی ساکنان از نگاه کردن به بيرون از پنجره
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ازی يا لباس شخصی با کاله کاسکت و سپر و باتوم به سوی پنجره منازل تيراند

 .کردند اندازی می سنگ

ها و موتورسواران  شخصی هايی ديگر، از مقاومت معترضان در برابر لباس گزارش

هايی را از آتش زدن  شب صحنه تلويزيون دولتی ايران شنبه. بدست حکايت دارد باتوم

 .ها و ضرب و شتم يکی از آنان توسط معترضان به نمايش گذاشت شخصی موتور لباس

از ديگر خبرهای » کننده توسط معترضان برخی از افراد مسلح سرکوب خلع سالح»

های خود را به  ها و بسياری از رانندگان خودروها نيز بوق گروهی از تاکسی. است رسيده

 .اند نشانه هواداری از موسوی به صدا درآورده

دگان های رسيده به زمانه حاکی از ضرب و شتم شديد شمار فراوانی از تظاهرکنن گزارش

 .توسط گارد ضد شورش و نيروهای بسيج طی ساعات بعد از ظهر شنبه است

يکی از شاهدان عينی در مورد وضعيت راهپيمايی شنبه تا ساعت هشت شب به وقت 

آور در حال دور شدن از ميدان انقالب  ما به دليل پرتاب گاز اشک«: ايران به زمانه گفت

از ميدان . م مرد، زن، جوان و پير هستندهستيم و نيروی انتظامی در حال ضرب و شت

های مختلف را ديديدم که با  آمديم در راه انواع نيروها با لباس ونک که به سمت انقالب می

  «.موتور و وانت مردم را به شدت می زدند تا نتوانند به ميدان انقالب برسند

  :از تصاوير درگيری امروز

است، اين نيروها در اين  با زمانه تماس گرفتهشب  ٩به گفته شاهدان عينی ديگر که ساعت 

در . اند های اطراف راه گريز معترضان را از صحنه بسته ساعت با مسدود کردن خيابان

يورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی روی داد نيروهای ضد شورش باعث به زمين 

باعث به جا  خوردن شمار فراوانی از معترضان شدند که گريز دوباره و سريع از صحنه

 .است ها شده ها بر کف خيابان ماندن بسياری از کفش

های بهارستان و وصال شيرازی از  اميرآباد و خيابان های انقالب، آزادی، کارگر،  خيابان

های سياه بر تن دارند و  های ويژه که لباس تمرکز يگان. است مراکز درگيری و تنش بوده

  .است انقالب گزارش شده کنند نيز بيشتر در ميدان سپر حمل می
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های دريافتی زمانه،  بنا بر اين گزارش .است شمار تظاهرکنندگان هزاران نفر گزارش شده

های منتهی به اين ميدان  شبکه تلفن همراه نيز در حوالی ميدان انقالب از کار افتاده و راه

  . نيز در نقاطی مسدود بودند

دور کردن معترضان از ميدان انقالب را به گفته شاهدان عينی نيروهای ويژه سعی در 

 .های پيرامون اين ميدان بودند  داشتند و گروهی از معترضان در حال حرکت در خيابان

چنان به قوت خود باقی  فراخوان ستاد مهدی کروبی برای راهپيمايی شنبه، طی اين روز هم

از نسبت به ادامه ای، روز جمعه در خطبه نم اهللا خامنه اين در حالی است که آيت .بود

است که قانون اساسی جمهوری  اين هشدار در حالی صادر شده .ها هشدار داد راهپيمايی

 .است آميز را برای شهروندان قائل شده حق تجمع مسالمت  اسالمی،

 
 در تهران) شنبه(امروز  حضور نيروهای ويژه

: است که به گزارش خبرگزاری ايسنا، روابط عمومی وزارت کشور امروز اعالم کرده

وله، صدای  دويچه «.است گونه تجمع و راهپيمايی صادر نشده گونه مجوزی برای هيچ هيچ«

موسوی، کروبی و خاتمی در راهپيمايی، «آلمان از قول ستاد مهدی کروبی گفت که آقايان 

در خبرهای بعدی تنها حضور ٔآآی موسوی در اين » .خرداد شرکت خواهند کرد ٣٠به شن

ای از ستاد مهدی کروبی در مورد تظاهرات  روز جمعه در اطالعيه .تظاهرات تأئيد شد

شود که حضوری کوبنده  از کليه حاميان اصالحات و تغيير درخواست می«: است شنبه آمده
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ضی باشد به تقلب و دروغ و پشتيبانی از آن در باالترين داشته باشند تا فريادشان اعترا

باشد که سيل جمعيت لرزه بر اندام هر مسئولی بياندازد که رأی مردم را به . سطح نظام

 .«انگارد پشيزی نمی

 
 در مرکز تهران) شنبه(خصی با باتوم، امروز ش نيروهای لباس

جمهوری ايران، در ساعات  ستاد انتخابات مهدی کروبی، از نامزدهای معترض رياست

آميز روز جمعه هواداران خود را  ای برنامه تجمع اعتراض شب در اطالعيه شنبه پايانی پنج

از اين راهپيمايی  هدف .در ميدان انقالب تهران موکول کرد ١٦از جمعه به شنبه ساعت 

بعدازظهر از ميدان انقالب به سوی ميدان  ١٩تا  ١۶که تحت سرکوب شديد از ساعت 

  .اعالم شد» گيری مطالبات قانونی و تداوم اعتراض مدنی پی«آزادی برگزار شد 

مجمع روحانيون مبارز نيز برای برگزاری يک راهپيمايی برای روز شنبه، درخواست 

جا که مجوزی برای اين راهپيمايی صادر نشد،  نيوز، از آن ارش قلمبه گز. بود مجوز کرده

 .اين مجمع تصميم به لغو راهپيمايی خود گرفت

ها ميان معترضان و نيروهای ضد شورش دولتی در  ی ها نيز از درگير برخی گزارش

 .شهرهای اصفهان و شيراز حکايت دارد

ان نمايش داده شد  ان ارجی از جمله سیهای تلويزيونی خ که در شبکههائيشود فيلم  گفته می

 .مربوط به تظاهرات در خيابانی در شهر اصفهان است
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 طرف نبوده  شورای نگهبان بی: الريجانی

بايد به سخن مردمی که در تظاهرات شرکت «گويد که  علی الريجانی، رئيس مجلس می

 «.اند گوش کرد کرده

کاش برخی «: رنامه زنده تلويزيونی گفترئيس مجلس شب گذشته با شرکت در يک ب

 «.شدند اعضای شورای نگهبان به نفع يک کانديدای خاص وارد ميدان نمی

ای از مردم تصورشان درباره نتيجه انتخابات با  که بخش عمده آقای الريجانی با بيان اين

 .شد» تصور«نتيجه رسمی متفاوت است، خواهان احترام گذاشتن به اين 

» گر مخلوط کرد نبايد حساب اين جمعيت زياد را با گروهی اغتشاش«بر اينکه وی با تأکيد 

 .، از نيروی انتظامی و بسيج خواست که با مردم مهربان باشند

طی روزهای اخير تهران و شهرهای ديگر ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج 

اين اعتراضات را به  ها نيروهای انتظامی و لباس شخصی. است شمارش آراء اتخابات بوده

ها خبر  نفر در اين درگيری ١٩های ايران از کشته شدن  بيمارستان. اند شدت سرکوب کرده

 .دهند می

با فرياد کردن تقلب و غبارآلود کردن فضا و «است که  آقای الريجانی در عين حال گفته

 «.توان موضوع را پيگيری کرد ها، خوب نمی کشاندن مردم به خيابان
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امزدهای رياست جمهوری درخواست کرد که مطالبات خود را در چارچوب وی از ن

 .قوانين پيگيری کنند

ها را برای تجمع در اختيار  آقای الريجانی پيشنهاد داد مسئوالن فضايی غير از خيابان

 .معترضان قرار دهند و صداوسيما فرصتی در اختيار منتقدان بگذارد

ای رفتار کند که موجب تحريک  يما نبايد به گونهصداو س«: رئيس پيشين صدا و سيما گفت

 «.احساسات مردم باشد

توانند  به گفته رئيس مجلس، مسئوالن بايد فضايی را ايجاد کنند که مردم احساس کنند می

  .حرفشان رابزنند

وی همچنين از شورای نگهبان خواست با استفاده از همه ظرفيتش اعتماد مردم را در 

  .لب کندرسيدگی به تخلفات ج

ای خطاب به رهبر جمهوری اسالمی آمادگی اين شورا  دبير شورای نگهبان امروز در نامه

 .است را برای برای رسيدگی به شکايات در فرصت قانونی اعالم کرده

طرف  ای که روز گذشته منتشر کرده، شورای نگهبان را بی ميرحسين موسوی در نامه

ای به نااميدی  مهدی کروبی نيز طی بيانيه. وده دانستندانسته و مراجعه به اين شورا را بيه

 .است ملت از شورای نگهبان هشدار داده

اين دو نامزد رياست جمهوری روز گذشته نيز در جلسه ويژه شورای نگهبان شرکت 

 .نکردند
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 شماری شود آراء ايران باز: مرکل

به خواستار بازشماری آراء انتخابات رياست شن صدر اعظم آلمان، روز يک  آنگال مرکل،

 .جمهوری ايران شد

 ها عليه تظاهر چنين خواستار خاتمه خشونت به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل هم

 .است کنندگان در ايران شده

آلمان از مردمی که در ايران خواهان داشتن حق «: ای افزود صدر اعظم آلمان در بيانيه

 «.کند دی تجمع هستند حمايت میآزادی بيان و آزا

آميز را  خواهم تا اجازه تظاهرات مسالمت من قويًا از رهبران ايران می«: وی ادامه داد

بدهند، خشونت را عليه تظاهرکنندگان کنار بگذارند، دستگيرشدگان اپوزيسيون را آزاد 

ياست جمهوری ها را بدهد و به بازشماری آراء انتخابات ر کند، اجازه گزارش آزاد رسانه

 «.اقدام نمايد

خشونت و اعمال ناعادالنه را عليه مردم خود متوقف «: باراک اوباما به مقامات ايران

 «کنيد
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های روز گذشته  در سرکوب» نفر ١٠دست کم «تلويزيون دولتی ايران گزارش داد که 

که  اين در حالی است که بر پايه گزارشی. اند نفر زخمی شده ١٠٠کشته شده و بيش از 

ها جان  در اين سرکوب» نفر ١٩«اند  های خارجی داده های ايران به خبرگزاری بيمارستان

 .اند باخته

شدگان تظاهرات ايران  ديويد ميليبند، وزير خارجه بريتانيا در مورد افزايش شمار کشته

 «.دهد اين امر سطح نگرانی در ميان ايرانيان و در سراسر جهان را افزايش می«: گفت

ک اوباما، رئيس جمهوری اياالت متحده نيز روز شنبه لحن خود نسبت به مقامات بارا

  .تر کرد ايران را محکم

خشونت و اعمال ناعادالنه را عليه مردم خود متوقف »وی از مقامات ايران خواست تا 

 «.گر شماست جهان نظاره«: و افزود» .کنند
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 ويک در ايراندستگيری خبرنگار نيوز

 .مازيار بهاری، خبرنگار هفته نامه نيوزويک در تهران روز گذشته بازداشت شد

کانادايی بدون ارائه حکم  - به گزارش هفته نامه نيوزويک، اين روزنامه نگار ايرانی

 .است قضايی دستگير شده

 .سی در تهران نيز از ايران اخراج شد بی روز گذشته خبرنگار دائم بی

تحريف اخبار مربوط به «سی را  بی نگ و ارشاد دليل اخراج خبرنگار بیوزارت فره

ايران، بخصوص اخبار انتخابات و حمايت و تحريک غير مستقيم آشوبگران برای ادامه 

 .است عنوان کرده» تخريب اموال عمومی و خصوصی طی روزهای گذشته

خرداد  ٢٣روز شنبه  روزنامه نگار از ١٨بنا به اعالم گزارشگران بدون مرز، دست کم 

نگار ديگر در سراسر کشور اطالعی در  ها روزنامه اند و از سرنوشت ده بازداشت شده

  .دست نيست

يعقوب، بهمن احمدی امويی، مجتبا پورمحسن، عبدالرضا تاجيک،  محمد قوچانی، ژيال بنی

مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی، کيوان صميمی بهبهانی، بهزاد باشو، سيد خليل 

ميراشرفی، سميه توحيدلو، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، سعيد 

ليالز، روح اله شهوار، ماشاهللا حيدر زاده، حميده ماحوزی، امان اهللا شجاعی، حسين 
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نگارانی هستند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر  شکوهی از جمله روزنامه

  .اند بازداشت شده

گويد که تعدادی ديگر از روزنامه نگاران که ماموران امنيتی  دون مرز میگزارشگران ب

اند از سوی دادستانی انقالب تهران و  در منزل و يا محل کار موفق به دستگيری شان نشده

 .اند وزارت اطالعات احضار شده

  اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران

ها بر خبرنگاران را  ها و فشار محدوديتای،  انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در بيانيه

  .است فاقد وجاهت قانونی دانسته

ها و دستگيری روزنامه نگاران  در اين بيانيه به توقيف و ممنوعيت انتشار برخی روزنامه

 .است ها پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری اعتراض شده در تهران و شهرستان

اموران امنيتی در چاپخانه برای اعمال سانسور حضور م«انجمن صنفی روزنامه نگاران 

را از » های مکرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای اعمال خود سانسوری و نامه

  .است ها در روزهای اخير اعالم کرده جمله اقدامات غيرقانونی اعمال شده در مورد رسانه

من محكوم آردن اين انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ض«:در اين بيانيه آمده است 

اقدامات مغاير قانون، از مسئوالن ذيربط می خواهد آه با آزاد آردن روزنامه نگاران 

و رفع محدوديت های ايجاد  -آه وظايف حرفه ای خود را انجام می دادند -بازداشت شده 

شده برای انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه های پر مخاطب آشور، پايبندی مسئوالن و 

  «.تگاههای قضايی و اجرايی به قانون را نشان دهنددس
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 بازداشت عبداهللا مومنی 

نيمه شب گذشته ) ادوارتحکيم وحدت(عبداهللا مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان

 .بازداشت شد

در ونک  به گزارش ادوارنيوز، نيروهای امنيتی با ورود به ساختمان ستاد شهروند آزاد

 .اند آقای مومنی را دستگير کرده

احمد زيد ابادی، دبيرکل دفتر تحکيم وحدت و حامد ايران شاهی، عضو شورای سياست 

سازمان ادوار تحکيم از . اند گذاری اين سازمان نيز طی روزهای گذشته بازداشت شده

 .جمله حاميان مهدی کروبی در دهمين انتخابات رياست جمهوری بود

دامادی،رجبعلی مزروعی، علی تاجرنيا و داود سليمانی از ديگر فعاالن محسن مير

 اند سياسی هستند که روز گذشته بازداشت شده

محسن ميردامادی، دبير کل جبهه مشارکت، رجبعلی مزروعی، دبير انجمن صنفی 

روزنامه نگاران، علی تاجرنيا و دادو سليمانی اعضای جبهه مشارکت از ديگر فعاالن 

 .اند ستند که روز گذشته بازداشت شدهسياسی ه
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امويی، روزنامه نگار را نيز  ماموران امنيتی روز گذشته ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی

   .دستگير کردند

ها روز گذشته، خبر بازداشت عيسی سحرخيز، روزنامه نگار را نيز اعالم  برخی رسانه

وی روز شنبه به دفتر . ذيب شداين خبر از سوی نزديکان آقای سحر خيز تک. کرده بودند

  .دادستانی تهران احضار شده است

است طی ده روز اخير بيش  ها اعالم شده هايی که تا کنون از سوی رسانه بر اساس گزارش

نگاران و فعاالن حقوق بشر بازداشت  نفر از فعاالن سياسی، دانشجويان، روزنامه ۵٠٠از 

 .اند شده
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 نفر در شنبه ۴٧۵بازداشت : نيروی انتظامی

خرداد  ٣٠نفر در تجمعات اعتراضی روز شنبه  ۴٧۵نيروی انتظامی امروز از بازداشت 

شنبه نيز در برخی  های رسيده تظاهرات اعتراضی روز يک بنابر گزارش .ماه خبر داد

ب نيز در بسياری از نقاط تهران ش شود فرياد اهللا اکبر، يکشنبه نقاط ادامه داشت و گفته می

  .شنيده شده است

ها از تهران حاکی از قرار معترضان برای شرکت در يک راهپيمايی  چنين گزارش هم

 ۴شود اين راهپيمايی از ساعت  گفته می. برای روز دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است

ی از معترضان داشت ندا، يک بزرگ«بعد از ظهر انجام خواهد شد و از اهداف آن 

به گزارش تارنمای کلمه، شنيده ها از سطح شهرها حاکی از آن است که   .است» شده کشته

اند امروز دوشنبه، از ساعت پنج تا شش بعد از ظهر  شماری از معترضان تصميم گرفته

ام خرداد  شدگان شنبه سی های اتومبيل خود را به نشانه اعتراض و همدردی با کشته چراغ

  .دروشن کنن

  های شنبه ها و آسيب دستگيری

خرداد ماه  ٣٠نفر در تجمعات اعتراضی روز شنبه  ۴٧۵نيروی انتظامی از بازداشت 

 .خبر داد

ها، هزاران نفر از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری، روز  به گزارش رسانه

 .ها آمدند شنبه نيز در ادامه اعتراضات يک هفته اخير به خيابان
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خواسته بود برای » کليه حاميان اصالحات و تغيير«روبی طی فراخوانی از مهدی ک

در يک راهپيمايی از ميدان انقالب تا » گيری مطالبات قانونی و تداوم اعتراض مدنی پی«

 .آزادی شرکت کنند

ناديده گرفتن هشدارهای ارائه «ای دليل بازداشت اين افراد را  نيروی انتظامی طی اطالعيه

، »اقدام به ايجاد ناامنی«، »مسئوالن کشوری و فرماندهان نيروی انتظامی شده از سوی

 .عنوان کرد» بر هم زدن نظم عمومی«و » درگيری مستقيم با پليس«

آتش «شدگان را  نفر از بازداشت ١٢به گزارش خبرگزاری مهر، نيروی انتظامی اتهام 

 .است اعالم کرده» سوزی مسجد لوالگر

ی همچنين از به آتش کشيده شدن يک بانک، يک مسجد در خيابان اطالعيه نيروی انتظام

آذربايجان و يک دستگاه خودروی نيسان، سه اتوبوس شرکت واحد و چهار خودروی 

 .است شخصی طی درگيرهای روز شنبه خبر داده

های مسير راهپيمايی مملو از  های رسيده از تهران حاکی از آن است که خيابان گزارش

ای  ها روز شنبه تجمعات پراکنده بنا به اين گزارش. است می و گار ويژه بودهنيروهای انتظا

 .در نقاط مختلف شهر برگزار شد

نيروی انتظامی نقاطی چون حوالی کوی دانشگاه تهران، تقاطع خيابان فاطمی و خيابان 

های فرعی در ضلع غربی بزرگراه شهيد چمران و ضلع  منتهی به کوی، برخی از خيابان

منطقه کوی دانشگاه، ميدان آزادی، ميدان صادقيه، خيابان ستارخان، خيابان  شرقی

باقرخان، خيابان جيحون، خيابان آذربايجان، کوی نصر و پونک را محل برخی تجمعات 

 .است اعتراضی اعالم کرده

های روز شنبه به سه دستگاه اتوبوس شرکت  است که طی درگيری در اين گزارش آمده

های زبانه و  تگاه دانشگاه صنعتی شريف، تعدادی کيوسک تلفن، سطلواحد، مترو ايس

 .است تابلوهای راهنمايی و رانندگی خساراتی وارد شده

ها از تهران حاکی از قرار معترضان برای شرکت در يک راهپيمايی برای فردا  گزارش

 دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است
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مکان دولتی را  ٣۴پليس و آسيب ديدن  مامور ۴٠نيروی انتظامی همچنين مجروحيت 

است  سردار رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی کشور، تاکيد کرده .است گزارش کرده

 .است که پليس در روز شنبه از سالح گرم استفاده نکرده

های ايران شمار  ان، بيمارستان ان اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری سی

 .اند نفر اعالم کرده ١٩ه را های روز شنب شده کشته

نفر و مجروحيت بيش از  ١٠وی، شبکه انگليسی زبان دولت ايران از کشته شدن  پرس تی

است که اين افراد در جريان  پرس تی وی گفته. است نفر در روز شنبه خبر داده ١٠٠

 .اند کشته شده «های تروريستی گروه«برخورد ميان پليس و نيروهای امنيتی و 

 .اند ذکر کرده» نفر١۵٠تا «شدگان هفت روز اخير را  ای تأئيدنشده تعداد کشتهه گزارش

  اعتراضات ادامه دارد

. های رسيده به زمانه حاکی از ادامه تظاهرات معترضان طی روز يک شنبه است گزارش

هنوز اطالعات موثقی درباره از تعداد دستگيرشدگان و آسيب ديدگان احتمالی تجمع روز 

 .نشده است گذشته منتشر

 .شود فرياد اهللا اکبر شب گذشته نيز در بسياری از نقاط تهران شنيده شده است گفته می

ها از تهران حاکی از قرار معترضان برای شرکت در يک راهپيمايی  چنين گزارش هم

 ۴شود اين راهپيمايی از ساعت  گفته می. برای فردا دوشنبه در ميدان هفت تير تهران است

  .است» داشت ندا بزرگ»انجام خواهد شد و از اهداف آن بعد از ظهر 

ساله و دانشجوی فلسفه بود که فيلم کشته شدن او در خيابانی در تهران در  ٢٧ندا دختری 

به گزارش تارنمای کلمه، شنيده ها از سطح  .است سراسر جهان پخش و مشاهده شده

اند امروز دوشنبه، از  شهرها حاکی از آن است که شماری از معترضان تصميم گرفته

ساعت پنج تا شش بعد از ظهر چراغ های اتومبيل خود را به نشانه اعتراض و همدردی با 

  .ام خرداد روشن کنند شدگان شنبه سی کشته

ای  تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران طی ده روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده

 .وری بوده استنسبت به نتيج شمارش آرای انتخابات رياست جمه
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  «کشمکش قدرت»

اکبر هاشمی رفسنجانی  های گسترده ميان علی مشورت«در همين حال برخی تحليلگران از 

 .کنند صحبت می» با روحانيان سالمند شورای نگهبان در مورد مسائل جاری

ای و فرزند او  اهللا خامنه ، آيت«کشمکش«به گفته برخی محافل تحليلی، يک قطب اين 

و قطب » تمايل به جانشينی پدر در آينده را دارد«شود  ای است که گفته می همجتبی خامن

چنين اين  هم. اکبر هاشمی رفسنجانی و ديگر افراد نزديک به او هستند ديگر علی

تحليلگران معتقدند که دستگيری و آزاد شدن فائزه هاشمی، دختر آقای هاشمی رفسنجانی 

ن به عنوان هشداری از سوی يک جناح به جناح توا می«که روز گذشته اتفاق افتاد را 

 .تلقی کرد» ديگر
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 های اخير ايران  نفر در ناآرامی ٨٠٠بازداشت 

نفر از فعاالن سياسی، اجتماعی، حقوق بشر،  ٨٠٠طی ده روز اخير حداقل 

 .اند نگاران، دانشجويان و شهروندان ديگر بازداشت شده روزنامه

 ١٨عضو نهضت آزادی،  ٢٠ها در حال حاضر  ای منتشر شده در رسانهه بنا به گزارش

عضو جبهه مشارکت، شش عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و چهار عضو حزب 

  .کارگزاران در زندان هستند

  .مذهبی و سه فعال حقوق بشر دارد -ها همچنان حکايت از بازداشت شش فعال ملی گزارش

اد ميرحسين موسوی و مهدی کروبی طی ده روز اخير نفر از اعضای ست ٢٠حداقل 

نگار که طی حوادث اخير بازداشت  روزنامه ١٧اند و در حال حاضر دست کم  دستگير شده

  .برند اند نيز در زندان به سر می شده

فعال سياسی در تبريز، قزوين و ديگر شهرها را  ١١۴ها همچنين بازداشت  اين گزارش

  .کند تأئيد می

 ١٠٠اميرکبير، ادوارنيوز و کميته گزارشگران حقوق بشر تا کنون اسامی  خبرنامه

  .اند دانشجوی بازداشتی در جريان اعتراضات اخير را منتشر کرده
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نفر  ۴٧۵آمار رسمی اعالم شده از سوی نيروی انتظامی نيز حکايت از بازداشت حداقل 

  .در تهران و هفت نفر در زنجان دارد

 ٢٠٠دانشجو در مازنداران و  ١۵٠نفر در مشهد،  ٣٠٠هفته گذشته اين در حالی است که 

اند که بنا به اعالم مقامات رسمی تعداد  دانشجو در کوی دانشگاه تهران بازداشت شده

  .اند ها آزاد شده زيادی از آن

  شدگان جبهه مشارکت  بازداشت

عبدهللا  محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت، سعيد حجاريان، مصطفی تاجزاده،

رمضان زاده، داوود سليمانی، محسن صفايی فراهانی و علی تاجرنيا از اعضای شورای 

  .مرکزی جبهه مشارکت از ديگر بازداشت شدگان روزهای اخير هستند

تارنمای نوروز، شهاب طباطبائی، آقای تقی پور و آقای نور محمدی از جوانان حزب را 

  .ستا نيز در زمره دستگيرشدگان اعالم کرده

امير آريازند، علی پورخيری، شاهين نوربخش، محمد شکوهی، اشکان مجللی، ميثم 

پور از ديگر اعضای بازداشتی جبهه مشارکت  چهر، سعيد نورمحمدی، علی تقی ورق

  .هستند

محمدرضا خاتمی، زهرا اشراقی، زهرا مجردی، زهره آغاجری، سعيد شريعتی، که روز 

  .بودند پس از يک روز بازداشت آزاد شدندخردادماه دستگير شده  ٢٣شنبه 

   شدگان سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بازداشت

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی؛ بهزاد نبوی عضو شورای 

 .است های اخير بازداشت شده مرکزی اين حزب نيز در جريان درگيری

جواد امام و مجيد نيری، عضو شورای شاخه  است که سازمان مجاهدين همچنين خبر داده

ها، محسن باستانی، مسئول شاخه  تهران، ححت اسماعيلی، عضو شورای ارگان شاخه

افکن، عضو شاخه اصفهان اين حزب نيز طی روزهای گذشته  اصفهان و مهرداد بال

  .اند بازداشت شده

  شدگان نهضت آزادی بازداشت
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 دفتر سياسی نهضت آزادی از ديگر بازداشت محمد توسلی عضو شورای مرکزی و رئيس

 .شدگان روزهای اخير است 

خرداد ماه در بيمارستان دستگير شده  ٢٧ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی نيز که 

 .بود، آزاد و به بيمارستان منتقل شد

ها  ها در رسانه از ديگر اعضای بازداشت شده نهضت آزادی در تهران و تبريز اين نام

   :است شده اعالم

پور، امير حسن جهانی،  غفار فرزدی، مجيد جابری، رحمت اهللا اميری، روح اهللا رحيم

ای، مهندس عماد  علی اشرف سلطانی آذر، رحيم ياوری، محمد رضا احمدی نيا، احمد افجه

 .اهللا شفيعی و علی مهرداد بهاور، مجتبی خندان، سعيد زراعت کار، روح

بيگی، جالل بهرامی، صادق  صور وفا، باقر فتحعلیشود رضا ارجينی، من گفته می

اين خبر . اند رسولی، و احد رضايی، اعضای نهضت آزادی زنجان نيز بازداشت شده

   .است هنوز از سوی مسئوالن نهضت آزادی تأئيد نشده

  شدگان کارگزاران بازداشت

محقر و محمد عطريانفر، از اعضا شورای مرکزی کارگزاران، جهانبخش خانجانی، علی 

  .هللا آقايی نيز چهار عضو بازداشت شده حزب کارگزاران سازندگی ايران هستند هدايت

  ها مذهبی -شدگان ملی بازداشت

رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی نيز از جمله فعاالن سياسی هستند که روز شنبه 

امه بازداشت خرداد ماه دستگير شده بودند، اخبار ضد و نقيضی درباره آزادی يا اد ٢٣

 .است ها منتشر شده آن

خبر بازداشت کورش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران نيز در سايت ادوار 

 .است نيوز منتشر شده

مجموعه فعاالن حقوق بشر نيز از بازداشت پيمان عارف، عضو شاخه دانشجويی جبهه 

ه اين گزارش تعداد ديگری بنا ب. است خرداد ماه در شهر تبريز خبر داده ٢٨ملی ايران در 

شدگان  اند که از هويت و تعداد بازداشت از فعاالن تبريزی در يک جلسه بازداشت شده
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به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر، هادی احتظاظی از  .اطالعی در دست نيست

اش از وی بی اطالع  مذهبی همدان از سه روز پيش ناپديد شده و خانواده -فعاالن ملی

  .هستند

  نگار   روزنامه 17ازداشت ب

محمد قوچانی، سردبير روزنامه اعتماد ملی، رجبعلی مزروعی، دبير انجمن صنفی 

ايرانی نشريه نيوزويک در -نگاران ايران، مازيار بهاری، خبرنگار کانادايی  روزنامه

يعقوب، سردبير  شده نامه، ژيال بنی ايران، کيوان صميمی، مدير مسئول ماهنامه توقيف

کانون زنان ايرانی و مجتبا پورمحسن، همکار راديو زمانه در ايران از جمله  سايت

 .اند نگارانی هستند که در روزهای اخير بازداشت شده روزنامه

ها همچنان از بازداشت بهمن احمدی امويی، عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی و  گزارش

 .دهند سعيد ليالز خبر می

ای اعالم کرده بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی،  يانيهگزارشگران بدون مرز نيز طی ب

روح اله شهسوار، ماشاهللا حيدر زاده، حميده ماحوزی، امان اهللا شجاعی، حسين شکوهی 

نگارانی هستند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت  از جمله روزنامه

  .اند شده

  بازداشت فعاالن حقوق بشر

است و تا کنون سه نفر از فعاالن حقوق  به فعاالن حقوق بشر نيز رسيده ها دامنه بازداشت

 .اند بشر راهی زندان شده

عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و شيوا نظرآهاری عضو کميته 

گزارشگران حقوق بشر از جمله فعاالنی هستند که تا کنون خبر دستگيری آنها منتشر 

 .است شده

ای که از سوی سازمان معلمان ايران صادر شده، عليرضا هاشمی، دبير کل  عيهبنا به اطال

 .سازمان معلمان ايران نيز در زمره دستگيرشدگان اخير است

  شدگان ستادهای موسوی و کروبی اسامی بازداشت
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شدگان عضو ستادهای ميرحسين  زاده و محمد علی ابطحی از جمله بازداشت محسن امين

 .ی هستندموسوی و مهدی کروب

محوران حامی  موسی ساکت دبير شعبه آذربايجان تحکيم وحدت و مسئول ستاد مطالبه

 .است مهدی کروبی نيز طی روزهای اخير دستگير شده

ها همچنان حاکی از بازداشت مريم عامری و فرناز کمالی از اعضای ستاد آقای  گزارش

 .کروبی است

بليغاتی مهدی کروبی نيز از جمله سيامند غياثی و محمد جعفری از اعضای ستاد ت

 .بازداشت شدگان کرمانشاهی هستند

مرتضی خانی و باقر اسکويی از اعضای ستاد دانشجويی کل کشور مهدی کروبی از 

 .ديگر دانشجويان بازداشت شده هستند

پور، سميه توحيدلو، احسان باکری، علی  به گزارش خبرنامه اميرکبير محمدرضا جاليی

بی، سعيد نيکخواه، همايی، فتاحی، ذاکری، هانيه يوسفيان نيز از جمله وفقی، حمزه غال

شود احسان باکری روز  گفته می .اعضای بازداشت شده ستاد ميرحسين موسوی هستند

 .است خرداد ماه آزاد شده ٣١يکشنبه 

اهللا شهسوار و محسن روزبهان از  کميته گزارشگران حقوق بشر نيز از بازداشت روح

  .است حاميان مير حسين موسوی در خراسان خبر دادهاعضای ستاد 

در پارک  ١٣٨٨خرداد ماه  ٢۵هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان نيز دوشنبه 

 .است اين خبر را کانون صنفی معلمان ايران منتشر کرده. است ملت مشهد دستگير شده

خرداد  ٣٠ شود، کاوه ثروتی از اعضای ستاد ميرحسين موسوی نيز شنبه گفته می

  .است بازداشت شده

  بازداشت گسترده دانشجويان

آموختگان ايران  تارنمای ادوار نيوز، از بازداشت احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان دانش

شاهی عضو شورای سياست  ، عبداهللا مومنی، سخنگو و حامد ايران)دفتر تحکيم وحدت(

 .است گذاری ادوار تحکيم اين سازمان خبر داده
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شنبه دانشجويان  است در جريان اعتراضات روز سه اميرکبير نيز گزارش داده خبرنامه

دانشجوی اين  ١١شود  گفته می. دانشجو بازداشت شدند ١٠٠دانشگاه مازنداران در حدود 

 .دانشگاه همچنان در بازداشت هستند

عليرضا کيانی، ميالد حسينی کشتان، علی نظری، سياوش صفوی، اشکان ذهابيان، علی 

ياری، رحمان يعقوبی، مازيار يزدانی، علی عباسی و شوانه مريخی از جمله دانشجويان دن

 .بازداشتی اين دانشگاه هستند

بنا به اين گزارش شش نفر از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه نيز از سوی نيروهای 

 .اند امنيتی و لباس شخصی دستگير شده

انشگاه قزوين و نسيم رياحی، مجتبی رحيمی و طلب د پيام حيدر قزوينی دبير تشکل اصالح

المللی امام  خرداد در دانشگاه بين ٢۶عطا رشيدی از اعضای اين تشکل نيز سه شنبه 

 .خمينی قزوين دستگير شدند

يک عضو کميته روابط . دانشجو در همدان است ٢٠ها همچنين حاکی از بازداشت  گزارش

 .است اين خبر را تأئيد کرده عمومی ستاد دانشجويی کل کشور مهدی کروبی،

امين نظری، سياوش حاتم، پوريا شريفيان، مهدی مسافر، رضا جعفريان، حجت بختياری، 

اله جوکار، وحيد عزيزيان، مهدی  زاده، اميد سهرابی، وحيد اميريان، فضل مصطفی مهدی

 ترکمان، نسترن خدارحمی، علی احمدی، مصعب ابراهيمی، سعيد پرويزی، بهاره حسينی،

وند و خانم ايمانی دانشجويان بازداشت شده دانشگاه بوعلی همدان  حديث زمانی، ناهيد سياه

 .هستند

خرداد  ٢۶بازداشت ضياءالدين نبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل در روز سه شنبه 

دار در روز چهارشنبه  و دستگيری عليرضا خوشبخت و زهرا توحيدی دانشجويان ستاره

 .اخبار منتشر شده در رابطه با دانشجويان است خرداد از ديگر ٢٧

از سوی ديگر کميته گزارشگران حقوق بشر اسامی تعدادی از دانشجويان بازداشتی در 

 .است کوی دانشگاه تهران را منتشر کرده
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سهراب احديان، رضا ارکوازی، کريم امامی، محمد حسين امامی، الهه ايمانيان، روح اهللا 

ه، ايمان پورطهماسب، عزت تربتی، ياسر جعفری، محمدرضا باقری، فرهاد بينازاد

لو، محمد خوانساری، محمد  حدآبادی، سيد جواد حسينی، فرشيد حيدری، بهنام خدابنده

اهللا رمضانی،  داوديان، محمود دلبری، علی راعی، اميد رضايی، علی رفاهی، سيف

پور، حامد  د باقر شعبانابراهيم زاهديان، ناصر زمانی، مجيد سپهوند، حنيف سليمی، محم

پور،  جاللی، فرحان صادق شيخ عليشاهی، ايمان شيدايی، فرهاد شيراحمد، سامان صاحب

راد، اسماعيل قربانی، محمد کريمی و عرفان محمدی  فرشاد طاهری، غمديده، حمزه فراتی

از جمله دانشجويانی هستند که در جريان حمله شنبه شب به کوی دانشگاه تهران بازداشت 

 .اند شده

پور نيز از آن  بنا به اين گزارش محسن آزموده، پيام پوررنگ، مرتضی جانبازی و حاجی

  .ها در دست نيست اند و اطالعی از آن روز تا کنون مفقود شده

زاده، سامان کامکار،  خبرنامه اميرکبير نيز منصور موسوی، وحيد صرفی، حميد متولی

حرآبادی، سينا چگينی، حسام کمانگر، سياوش  خواه، نيما رحيمی، محمدرضا مرتضی رزم

جالل، حامد روشنی، محمدرضا  غالمی، خليل کرمی، مسلم صالحی، سامان صاحب

 .است شدگان گوی دانشگاه اعالم کرده خداوردی و ميالد چگينی را در زمره بازداشت

. اند هدانشجو بازداشت شد ٢٠٠بنا به اين گزارش در جريان حمله به کوی دانشگاه تهران 

تن از اين دانشجويان آزاد  ٨٠است که  دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته  يک مقام

  .اند شده

  بازداشت فعاالن سياسی در تبريز، قزوين

های  نفر از شخصيت ١٠٠های رسيده از شهر تبريز نيز از بازداشت بيش از  گزارش

 .دهد برجسته مدنی اين شهر خبر می

جابری، عباس پور ازهری، لعيا فرزادی، خانم شبتی، خانم شاملو،  جليل شربيانلو، رحيم

لو، دکتر دادی زاده، مهدی  دکتر غفارزاده، دکتر سلطانی آزاد، دکتر پناهی، دکتر سيف
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زاده، و مهدی  ياربهرامی، منصور غفاری، حجت اهللا اميری، امير حسين جهانی، يعقوب

 .است اعالم شده ها خدادادی اسامی هستند که تاکنون به رسانه

المللی حقوق بشر، تعداد بسياری از فعاالن سياسی و اجتماعی نيز  بنا به گزارش کمپين بين

به گزارش اين کمپين پيام حيدر قزوينی، نسيم . اند در شهرهای مختلف کشور ناپديد شده

رياحی، مجتبی رجبی، و عطا رشيدی از جمله فعاالن استان قزوين هستند که اطالعی از 

 .ضعيت آنها در دست نيستو

عبدالمجيد معاديخواه، مهدی عبايی، امير اقتنايی، سعيداهللا بداشتی، حسين مجاهد، حميد 

پور، رضا لطفی، از جمله ديگر  لطفی، مهديه مينوی، مجتبی شايسته، فرهاد نصراهللا

  .اند فعاالن سياسی هستند که طی ده روز اخير بازداشت شده

  تجمعات اعتراضیهای گسترده در  بازداشت

 .دهند ها خبر می ها همچنين از بازداشت گسترده معترضين در تجمعات و راهپيمايی رسانه

نفر در تهران دستگير  ۴٧۵خرداد ماه  ٣٠است که روز شنبه  نيروی انتظامی اعالم کرده

 .اند شده

مدی، مح جعفر گل. است ايسنا نيز از بازداشت هفت نفر در تجمعات اخير زنجان خبر داده

نفر  ٢٣است که در طول هفته گذشته  دادستان عمومی و انقالب شهرستان به ايسنا گفته

 .اند دستگير شده بودند که اکثر آنها با اخذ تعهد آزاد شده

از سوی ديگر رئيس کل دادگستری استان لرستان در گفتگو با خبرگزاری مهر از 

ها در  ز آماری از تعداد بازداشتهنو. دستگيری تعدادی از معترضان در لرستان خبر داد

  .است لرستان اعالم نشده

نفر در اعتراضات  ٣٠٠مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران نيز گزارش داده که حدود 

بنا به اين گزارش بسياری از اين شهروندان پس از بازجويی و . اند مشهد بازداشت شده

ها  اند و تعدادی که از اسامی آن شدهتشکيل اجمالی پرونده پس از چند ساعت بازداشت آزاد 

  .اطالعی در دست نيست همچنان در بازداشت هستند
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 شهر ۵٠در  ٪١٠٠رأی باالی : شورای نگهبان

  .شورای نگهبان مغايرت احتمالی در سه ميليون رای شمرده شده را تاييد کرد

به نتايج انتخابت رياست جمهوری به دنبال تظاهرات هزاران تن از ايرانيان در اعتراض 

شهر بيش  ۵٠در ايران، شورای نگهبان امروز اعالم کرد که تعداد آرای شمرده شده در 

 .است کنندگان در انتخابات بوده از تعداد آرای واقعی شرکت

وی  تی زبان دولتی پرس به گزارش نيويورک تايمز، اين خبرها در حالی از شبکه انگليسی

کاف در ميان روحانيون حاکم بر ايران بر سر نتيجه انتخابات ايران شود که ش پخش می

    .است تر شده عميق

بر اساس اين گزارش، عباس کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان امروز در پاسخ به ادعای 

 :گيری گفت حوزه رأی ١٧٠های  محسن رضايی در مورد تناقض در تعداد رای

تا  ٨٠ه ميزان بيش از صددرصد در شمارش آرا اند تناقض ب آمار نامزدهايی که مدعی»

  «.شود شهر ديده می ۵٠شهر اتفاق افتاده صحت ندارد و اين تناقض تنها در آرا  ١٧٠

خواند چرا که به نظر او مردم از نظر قانونی » پديده طبيعی«وی اين تناقض را يک 

 «.ی دهنداند در جای ديگر نيز رأ عالوه بر جايی که ثبت نام کرده«توانند  می
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اند، به  گران معتقدند که شمار افرادی که در روز انتخابات در سفر بوده برخی از تحليل

شورای نگهبان توانست » :آقای کدخدايی همچنين گفت  .است نحو غير عادی باال بوده

اند در آن تخلف روی داده بازشماری  هايی را که نامزدهای بازنده مدعی های حوزه رأی

هنوز مشخص نيست که آيا اين تغييرات احتمالی در شمارش مجدد «گفته او اما به » .کند

  «.آرا در نتايج انتخابات تعيين کننده هست يا نه

از سوی ديگر حسين قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در يک نشست 

درصد از مردم يا چهل ميليون نفر در انتخابات اخير شرکت  ٨۵ای اعالم کرد که  رسانه

 «.به منزله يک الماس درخشان بر قله عزت ملت ايران است«کردند و اين 

های  ما به رسانه» :وی گفت. قشقاوی همچنين گفت که نتيجه انتخابات تغيير نخواهد کرد

  «.ارزش تبديل کنند خارجی اجازه نخواهيم داد که اين الماس را به يک سنگ بی

تخلف انتخاباتی روی داده و انتخابات  ۶۴۶اند که در مجموع  نامزدهای اپوزيسيون مدعی

  .بايد باطل شود

از سوی ديگر به گزارش نيويورک تايمز، نيروی هوايی ايران امروز به منظور نمايش 

  .قدرت و قابليت پشتيبانی، بر فراز خليج فارس و دريای عمان به تمرينات هوايی پرداخت

عتبار کردن ميرحسين موسوی از به نوشته نيويورک تايمز، احتمال دستگيری و بی ا

 .طرف حکومت ايران وجود دارد

بر پايه اين گزارش، خبرگزاری ايرنا به نقل از يک عضو بسيج به نام عليرضا زاهدی 

ها بوده و به اميد دريافت کمک از  گر اين خشونت موسوی عامل تحريک«است که  گفته

 «.شود ها زده و بايد محاکمه کشورهای خارجی دست به اين حرکت

آقای موسوی عليه «است که  خبرگزاری فارس نيز به نقل از يک استاد حقوق دانشگاه گفته

تلويزيون دولتی ايران نيز صحبت از دخالت مجاهدين خلق » .است امنيت ملی اقدام کرده

هاست  کنند در حالی که از اين گروه مدت های خيابانی می در به راه انداختن اين شورش

 .است ها نبوده مينهخبری در اين ز
  

  



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
229 

 
   

  

  

  

  

  

  

  

  آزادی راه باخته جان دختر ندا عکس،مقبره
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  ايرانی زنان کانون سايت سردبير تبازداش
. ژيال بنی يعقوب سردبير سايت کانون زنان ايرانی شنبه شب در منزلش بازداشت شد 

شب روز شنبه بعد از دو ساعت ماندن و تفتيش خانه اين روزنامه  12نيروهای امنيتی 

تقال نگار و همسرش بهمن احمدی اموئی آنها را ساعت دو نيمه شب به نقطه نامعلومی ان

  . دادند 

خانواده اين دو پس از مراجعه به منزل آنها دريافتند که ماموران موبايل ،کامپيوترها ی 

  . شخصی و بسياری از دست نوشته های آنها را با خود برده اند 

همسايگان انها نيز از برخورد خشن نيروهای لباس شخصی موقع انتقال اين دو سخن 

ن دو روزنامه نگار به زندان اوين و دادگاه انقالب نيز مراجعات خانواده های اي. گفتند

   . تاکنون به نتيجه ای نرسيده است

 «!نمی دانيم اين دو روزنامه نگار کجا هستند «:ماموران اين دو نهاد دولتی می گويند 
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 هشدار سپاه پاسداران به معترضان

  .سپاه، بسيج و ساير نيروهای امنيتی و انتظامی باشند» قاطع و انقالبی«ای هشدار داد که معترضان آماده برخورد  اسالمی با صدور بيانيه  پاسداران انقالب  سپاه

است که به آنچه  را تهديد کرده» گريزان آشوبگران، اغتشاشگران و قانون«سپاه پاسداران 

 .ناميده، پايان دهند «های خرابکارانه و آشوبگرانه فعاليت«

دانسته و اعالم کرده » الخطاب  فصل»سخنان رهبر جمهوری اسالمی را ای  اين بيانيه

گريزان راهبرد سپاه و نيروهای امنيتی و   برخورد قاطع و انقالبی با آشوبگران و قانون«

زننده نظم و امنيت عمومی و تهديدات عليه انقالب و   انتظامی در رويارويی با عوامل برهم

 «.نظام است

گيری سناريوها و  عبور از خط قرمزها و پی«ب اسالمی اصرار به سپاه پاسداران انقال

را مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملی و تهديد » اقدامات فراتر از تشويش افکار عمومی

 .است منافع نظام و ايران دانسته

است، نيروهای امنيتی و انتظامی و بسيج در برخورد با  سپاه پاسداران تهديد کرده

  .رنگ نخواهند کردد «آشوبگران«

دعوت به تجمعات و اعتراضات غيرقانونی از سوی برخی «است  در اين بيانيه آمده

کانديداها و ناتوانی آنان در مهار تبعات آن، منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ايجاد بلوا، 

 «.است آشوب و اخالل در نظم و امنيت شده

تی و انتظامی و بسيج در برخورد با است، نيروهای امني سپاه پاسداران تهديد کرده

 .درنگ نخواهند کرد» آشوبگران«

دخالت در امور داخلی کشور و «اين بيانيه همچنين آمريکا، انگليس و اسرائيل را از آنچه 

 .است داند برحذر داشته می» گريزان حمايت از قانون
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ه جمعی از معترضان رسد ک آميز سپاه، از تهران گزارش می همزمان با انتشار بيانيه تهديد

 .اند با روشن کردن شمع به ياد جانباختگان روزهای اخير، به ميدان هفت تير آمده

 در ده روز گذشته تهران و بسياری ديگر از شهرهای ايران شاهد تجمعات و راه

 .است جمهوری بوده های گسترده در اعتراض به نتايج انتخابات رياست پيمايی

باطل » تخلفات گسترده«وی اين انتخابات را به دليل مهدی کروبی و ميرحسين موس

 .دانند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات هستند می

نفر از فعاالن سياسی،  ٨٠٠نيروهای انتظامی و امنيتی در ده روز گذشته بيش از 

 .اند نگاران و دانشجويان را بازداشت کرده  اجتماعی، حقوق بشر، روزنامه

ان آمار   ان  سی. اند نفر کشته شده ١٩ماه،  خرداد ٣٠روز شنبه  های در جريان درگيری

 .است نفر ذکر کرده ١۵٠روز اخير را  ١٠شدگان   کشته
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 فراخوان کروبی برای مراسم سوگواری

 .ای در مورد حوادث اخير صادر کرد مهدی کروبی امروز دوشنبه، اطالعيه

 شدگان روز  العيه، از مردم خواست تا برای کشتهنيوز، وی در اين اط  به گزارش سحام

 .مراسم سوگواری برگزار کنند ١٣٨٨تير  ۴شب به تاريخ   شنبه  های اخير، پنج

علی «است  شدگان اخير تسليت گفته و اعالم کرده های کشته وی در اين اطالعيه به خانواده

اری اين مراسم های مکرر تا کنون موفق به گرفتن مکان خاص برای برگز رغم تالش

ها مکان و زمان برگزاری مراسم اعالم  گيری است و پس از به نتيجه رسيدن پی نشده

آميز هموطنان در  اعتراض مسالمت«که  وی در بخشی از اين اطالعيه از اين «.خواهد شد

قبال تقلب و تخلف گسترده و ناديده گرفتن حق آنان در انتخابات باالترين مقام اجرايی 

 .اظهار تأسف کرد «سرکوب و خشونت غير قابل وصف مواجه شدهکشور، با 

مطابق نص صريح قانون «مهدی کروبی در ادامه بيانيه، اعتراض تظاهرکنندگان را 

ها  قانون اساسی تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ٢٧مطابق اصل «: دانست و افزود  »اساسی

 «.آزاد استبدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، 

 :افزايد رحمانه با معترضان می بخشی ديگر از اين اطالعيه، با اعتراض به برخورد بی

که حرمت رأی مردم را پاس نداشتند به ملت بايد مورد مؤاخذه و بازخواست  اتفاقًا آنان»

آميز ملت نسبت به خيانت صورت گرفته نه تنها مخل  قرار گيرند و اعتراض مسالمت

 «.های اسالمی است يست بلکه در جهت اعمال آموزهمبانی اسالم ن
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متأسفانه کسانی که عظمت رفتار مدنی و بدور از خشونت »: دهد اين اطالعيه ادامه می

تابند به دنبال حاکم کردن فضای رعب و وحشت و ايجاد فضای امنيتی  مردم را بر نمی

شی ديگر از اطالعيه در بخ «.آزاردهنده به هدف تحميل اراده اقليت بر اکثريت هستند

  :است امروز مهدی کروبی آمده

ها  گسستن از نظام استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان دستاورد سال»

های  مبارزه مردم و رهبران ملی و مذهبی خاصه امام راحل است که به سادگی و به بهانه

 «.توان مردم را از آن محروم کرد واهی نمی

زد انتخابات رياست جموری از مسئوالن جمهوری اسالمی خواسته تا در اين نام در پايان، 

 :«اقدام عاجل نمايند«مورد اين نکات 

ها مطابق قوانين  ای فعاالن سياسی و تعداد زيادی از هموطنان در راهپيمايی بازداشت فله.١

و مقررات کشور چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی غير قانونی است، لذا آزادی 

  .تواند در آرامش به جامعه کمک کند خواستارم شدگان را که می فوری بازداشت

  .فراهم آوردن امکانات و شرايطی در جهت درمان مجروحان اخير.٢

و اجازه برگزاری مراسم سوگواری مطابق شان و » تحويل پيکر شهدا به خانواده آنان».٣

  .منزلت آنان

 .ها ساير رسانهلغو فضای سانسور و فشار بر مطبوعات و .۴

ای به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات  آقای کروبی در روزهای گذشته طی نامه

دولتی که برپايه انتخابات مشروع به قدرت «وی در آن نامه با طرح اين سوال که  .شد

رفتارهای هفته گذشته دولت را بهترين » برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازی دارد؟

اينک در تارنمای کلمه مربوط به ستاد  هم .است بطال انتخابات برشمردهسند برای ا

ها  هايی منتشر شده که چرخش لحن و موضع اين گزارش ميرحسين موسوی نيز گزارش

 .کند تر می موسوی شبهه هک شدن اين سايت را قوی ۶نسبت به بيانيه شماره 

م معترض و نيروهای ضد چنين امروز در ميدان هفت تير تهران درگيری ميان مرد هم

 .شورش ادامه دارد
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 تجمع و سرکوب معترضان در ميدان هفت تير

های شخصی در  های رسيده به زمانه، روز دوشنبه بسياری از اتوموبيل بنا برگزارش

های چند روز اخير روشن  های خود را به نشانه همدردی با قربانيان سرکوب ايران چراغ

 .نگه داشتند

ها بيش از هزار نفر از معترضان و در حدود پانصد نيروی ضد  بنا بر ديگر گزارش

   .شورش نيز روز دوشنبه در ميدان هفت تير تهران تجمع کردند

جمهوری روز  شده انتخابات رياست اين تجمع در پی قراری که معترضان به نتايج اعالم

  .گذشته با يکديگر گذاشتند برگزار شد

تير بر زمين نشسته  ٧عينی تعدادی از معترضان شمع به دست در ميدان  به گفته شاعدان

. و در سکوت تجمع کردند اما گارد ويژه با حمله به آنان در صدد متفرق کردن آنان بود

ها و گارد  شخصی تير با لباس ٧کنندگان ميدان  چنين حاکی از درگيری تجمع ها هم گزارش

زهای پيش برای متفرق ساختن معترضان از گاز نيروهای دولتی همانند رو .ويژه بود

  .آور و ضربات باتوم استفاده کردند اشک
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نيروی ضد شورش در پارک الله تهران حکايت  ٢٠٠چنين از استقرار  خبرهای رسيده هم

رزشگاه شهيد شيرودی روز دوشنبه به مقر وچنين  بنابراين خبرها، پارک الله و هم .دارد

 .ها تبديل شد شخصی ساماندهی نيروهای ضد شورش و لباس

ها حاکی از شليک تيرهای هوايی و حضور بالگرد و افراد مسلح به منظور  ديگر گزارش

های اين  افراد مسلح از تردد بسياری از افراد در خيابان. متفرق کردن جمعيت حاضر بود

 .کردند ی میناحيه جلوگير

به گزارش خبرگزاری رويترز، هواداران ميرحسين موسوی از مردم خواستند تا به نشانه 

های سياه که روبان  های خيابانی اخير، دوشنبه عصر با شمع همبستگی با قربانيان سرکوب

 .ها حاضر شوند سبز دور آن بسته شده در خيابان

ت که مراسم سوگواری جانباختگان ای اعالم کرده اس مهدی کروبی با صدور اطالعيه

 شود شب چهارم تيرماه برگزار می روزهای گذشته، پنجشنبه

سواران خواستند که برای نشان دادن همدردی خود با خانواده  چنين از اتومبيل ها هم آن

های جلوی  شدگان رويدادهای اخير از ساعت پنچ عصر به مدت دو ساعت چراغ کشته

 .کنندهايشان را روشن  اتومبيل

ای اعالم کرده است که مراسم  به گزارش سحام نيوز، مهدی کروبی با صدور اطالعيه

 .شود شب چهارم تيرماه برگزار می سوگواری جانباختگان روزهای گذشته، پنجشنبه
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مورد بازداشت و چندين مورد قتل توسط  ٨٠٠روزهای اخير ايران شاهد دست کم 

  .است نيروهای دولتی بوده

  .های خيابانی روزهای اخير مجروح هستند می نيز در اثر ضرب و شتمشمار نامعلو

 .است تلويزيون دولتی ايران از مردم معترض به عنوان تروريست ياد کرده

جمهوری از هواداران خود خواسته تا با  ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات دهم رياست

  .دخويشتنداری و پرهيز از خشونت به اعتراضات خود ادامه دهن

آميز را به  قانون اساسی جمهوری اسالمی اجازه تجمع مسالمت«است که،  وی تأکيد کرده

 «.است مردم ايران داده
  

  

  

  

 واکنش رضا پهلوی به رويدادهای ايران

ان، در واکنش به  ان رضا پهلوی فرزند شاه سابق ايران، در گفتگو با خبرگزاری سی

  .خواند» تايتانيک در حال غرق شدن«رويدادهای اخير ايران، جمهوری اسالمی را 

» جنبش دمکراتيک مردم ايران»های غربی خواست که از  وليعهد سابق ايران، از دولت

  .پشتيبانی کنند

» فرارسيدن لحظه حقيقت«ان از رويدادهای اخير به عنوان  ان وی در گفتگو با شبکه سی

  .ياد کرد

ه ندا آقاسلطان دختر جوانی که در در اين گفتگو، رضا پهلوی هنگام حرف زدن در بار

 .روز شنبه بر اثر تيراندازی مأموران حکومت به قلبش کشته شد، منقلب شد و گريست

خواهی و حقوق بشر در ايران طنين انداخته و جمهوری  صدای دمکراسی«وی گفت که 

 «.اسالمی مثل تايتانيک در حال غرق شدن است

ميان پاسداران انقالب و نيروهای امنيتی نارضايتی در «رضا پهلوی گفت که وی از 

به . گردانند است که ماموران امنيتی به تدريج از رژيم رو برمی خبر دارد و شنيده» ايران
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برخی از مأموران امنيتی بعد از انجام کار روزانه به خانه رفته و با تغيير لباس »گفته وی

 «.پيوندند به صف تظاهرکنندگان می

نارضايتی در ميان پاسداران انقالب و نيروهای امنيتی «از  رضا پهلوی گفت که وی

 خبر دارد » ايران

گيری و لحن باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در قبال رويدادهای  رضا پهلوی از موضع

  :اخير ايران ستايش کرد اما گفت

بين دخالت در امور داخلی يک کشور و دفاع از اصول دمکراسی و حقوق بشر تفاوت »

اين دقيقًا همان چيزی است که ايرانيان . کنيم گيری اوباما استقبال می ما از موضع. هست

داخل کشور از رهبران جهان و شخصی چون اوباما انتظار دارند که پيام اميد و تغيير او 

  «.بخش است ها الهام برای خيلی

 
ران جهان بايد وی گفت اگر خشونت عليه تظاهرکنندگان شدت پيدا کرد، اوباما و ساير رهب

 .های خود را عوض کنند تاکتيک

  :رضا پهلوی در پايان اين مصاحبه گفت

های جهانی در اين زمان چه خواهند کرد؟ آيا ما دوباره  پرسش اين است که حکومت»

  «شاهد ميدان تيانانمن ديگری خواهيم بود؟ يا اين بار فرق خواهد کرد؟

پکن بود که ) صلح آسمانی(ميدان تيانانِمن اشاره وی به تظاهرات گسترده دانشجويی در 

در اين واقعه صدها معترض و غير نظامی غير مسلح توسط . رخ داد ١٩٨٩مه  ١٣در 

 .ارتش چين به قتل رسيدند

يعنی بعد از پيروزی انقالب اسالمی در ايران و سقوط سلطنت  ١٩٧٩رضا پهلوی از سال 

 .برد پهلوی، در آمريکا و در تبعيد به سر می
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 است ای نبوده تخلف عمده: شورای نگهبان

تخلف «است که  سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته به تلويزون دولتی ايران گفته 

ای در انتخابات صورت نگرفته و شايد بهتر است بگويم هيچ گونه تخلفی صورت  عمده

 «.است نگرفته

شهر بيش از  ۵٠ای شمرده شده در شورای نگهبان روز يکشنبه اعالم کرده بود تعداد آر

  .است کنندگان در انتخابات بوده تعداد آرای واقعی شرکت

سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با تلوزيون دولتی ايران همچنين مغايرت احتمالی در 

 .سه ميليون رای شمرده شده را تاييد کرده بود

صندوقی که آرای  ۵٠تباط با آقای کدخدايی درباره بازتاب سخنان روز يکشنبه خود در ار

اين اختالفی «: ها، گفت آن بيش از تعداد واجدان شرايط بود و سه ميليون رای اين صندوق

که داريم ادعايی است که از سوی برخی از نامزدها مطرح شده و در حال پيگيری آن 

 «هستيم

 .اند ها اخبار کذبی را درباره سخنان او منتشر کرده گويد که برخی رسانه وی می

اغلب شکايات به تخلف «: به گزارش واحد مرکزی خبر، وی با سالم دانستن انتخابات،گفت

در انتخابات رياست جمهوری نه در خالل يا پس از انتخابات، بلکه پيش از آن صورت 

 «.گرفته و اين شورا مسئول رسيدگی به اين نوع شکايات نيست
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های آماری، از آمادگی اداره  اختالف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به امکان وجود

  .آمار برای روشن شدن اين موضوع خبر داد

آقای کدخدايی در . به اين موضوع خواهد داد» پاسخ دقيق«وی وعده داد در وقت مقرر 

 .عين حال گفت توضيحاتی که شب گذشته ارائه داده به قوت خود باقی است

ز شورای نگهبان خواست به جای اتالف ای سرگشاده، ا آقای کروبی روز گذشته در نامه

 .وقت، با ابطال انتخابات مردم را خشنود کند و آرامش را به جامعه بازگردانند

تخلف انتخاباتی روی داده و انتخابات  ۶۴۶اند که در مجموع  نامزدهای اپوزيسيون مدعی

رياست ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصالح طلب انتخابات  .بايد باطل شود

 .جمهوری خواستار ابطال انتخابات هستند

ای سرگشاده، از شورای نگهبان خواست به جای اتالف  آقای کروبی روز گذشته در نامه

 .وقت، با ابطال انتخابات مردم را خشنود کند و آرامش را به جامعه بازگردانند

ن درباره تعداد اين نامزد رياست جمهوری با اشاره به سخنان اخير سخنگوی شورای نگهبا

است، اين اظهارات را شاهدی ديگر  درصد بوده ١٠٠هايی که آرای انها بيش از  شهرستان

 .است دانسته «وجود گرايش جانبدارانه از نتايج موجود«بر 

شورای نگهبان نظر نهايی خود در رابطه با شکايات وارده از سوی سه نامزد انتخاباتی را 

  .ردفردا، چهارشنبه اعالم خواهد ک

 بجای اتالف وقت انتخابات را باطل کنيد: کروبی

ای سرگشاده، از شورای نگهبان خواست به جای اتالف وقت، با  مهدی کروبی در نامه

 .ابطال انتخابات مردم را خشنود کند و آرامش را به جامعه بازگردانند

ته در هايی که طی ده روز گذش شمارش آرای صندوق«آقای کروبی اعالم کرده است که 

 .داند را اتالف وقت می» اند اختيار وزارت کشور بوده و هر کاری خواسته با آن انجام داده

اين نامزد رياست جمهوری با اشاره به سخنان اخير سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد 

است، اين اظهارات را شاهدی ديگر  درصد بوده ١٠٠هايی که آرای انها بيش از  شهرستان

 .است دانسته «گرايش جانبدارانه از نتايج موجودوجود «بر 
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شهرستان  ١٧٠مورد و نه  ۵٠ها را  اينکه شما تعداد اين حوزه«: است در اين نامه آمده

ايد که تاثيری در نتايج انتخابات ندارد، در  ميليون دانسته٣ايد و کل آرای آنها را فقط  دانسته

 ٩٠يا حتی  ٨۵کت معمول را اگر اين خصوص بايد متذکر شد که اوال حداکثر مشار

منطقه  ٢٠٠اند باالی  درصد فرض کنيم، تعداد مناطقی که بيش از حداکثر ممکن رای داده

 «.خواهد شد

ها  همين نسبت هم در شهرها و مناطق ديگر رای به صندوق«: است آقای کروبی ادامه داده

است که  که امکان نداشتهريخته شده و برآوردها از رای دادن افراد نيز حاکی از آن است 

شده از مردم  های تعيين ميليون رای در فرصت موجود با تعداد حوزه ٣٢يا  ٣٠بيش از 

 «.اخذ شود

جزو کوچکی از مجموعه »وی اين خطای اعالن شده از سوی شورای نگهبان را فقط 

 .است عنوان کرده» های انتخاباتی خالف

 سه ميليون رای شمرده شده را تاييد کرد شورای نگهبان روز گذشته مغايرت احتمالی در

گويد که شورای نگهبان قبال با همين استدالل که مجموع  اين نامزد رياست جمهوری می

گيری بيشتر از واجدين حق رای بوده، آن حوزه را باطل  های رای آرا در برخی حوزه

 .است اعالن کرده

ها نيست و در  ط محدود به اين حوزهبه اعتقاد آقای کروبی اين مساله در انتخابات اخير فق

 .است اغلب مناطق جريان داشته

. شورای نگهبان روز گذشته مغايرت احتمالی در سه ميليون رای شمرده شده را تاييد کرد

شهر بيش از تعداد  ۵٠سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که تعداد آرای شمرده شده در 

 .است هکنندگان در انتخابات بود آرای واقعی شرکت

آقای کروبی با اعتراض به اينکه اين موضوع در روز رای گيری از سوی ناظران 

آيا همين دليل بر بطالن کل «شورای نگهبان گزارش نشده، اين سوال را طرح کرده که 

  «فرايند انتخابات کافی نيست؟
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شدگان روزهای  ای از مردم خواست تا برای کشته مهذی کروبی شب گذشته در اطالعيه

 .مراسم سوگواری برگزار کنند ١٣٨٨تير  ۴شب به تاريخ  شنبه خير، پنجا

علی «است  شدگان اخير تسليت گفته و اعالم کرده های کشته وی در اين اطالعيه به خانواده

های مکرر تا کنون موفق به گرفتن مکان خاص برای برگزاری اين مراسم  رغم تالش

ها مکان و زمان برگزاری مراسم اعالم  یگير است و پس از به نتيجه رسيدن پی نشده

 «.خواهد شد
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 «کلمه سبز«نگاران  بازداشت روزنامه

، به صاحب امتيازی »کلمه سبز»نيروهای امنيتی شب گذشته با حمله با دفتر روزنامه 

 .نفر از کارکنان اين روزنامه را بازداشت کردند ٢۵ميرحسين موسوی 

ران عليرضا بهشتی شيرازی، عضو شورای سردبيری اين ها رسيده از ته بنا به گزارش

 .روزنامه و پسرش سيد صدراالدين بهشتی شيرازی، نيز ساعاتی پيش بازداشت شدند

فرشته قاضی، روزنامه نگار اين خبر را در تويتر،شبکه ارتباطی اينترنتی تاييد کرده 

 .است
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. اند مه کلمه سبز را نيز پلمپ کردهماموران امنيتی با توقيف تمامی کامپيوترها، دفتر روزنا

گفته بود » صدای آلمان«عليرضا بهشتی صبح امروز، ساعاتی پيش از بازداشت به 

اند، مسلح بودند و هيچ کارت شناسايی يا مجوزی به  مامورانی که به روزنامه حمله کرده

  .اند روزنامه نگاران بازداشتی نشان نداده

 .شود ها با حکم سعيد مرتضوی، دادستان تهران انجام می تاند که اين بازداش ماموران گفته

پس از انتخابات به دليل اختالالت ايجاد شده در کار چاپ » کلمه سبز«انتشار روزنامه 

اندازی   کاران کلمه سبز در صدد راه اندر  دست. روزنامه و امکان پلمپ آن متوقف شد

 .دوباره اين روزنامه بودند

  تايمز  امه واشنگتنبازداشت خبرنگار روزن

 .تايمز در تهران خبر داد خبرگزاری فارس امروز از بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن

است   های خارجی وزارت ارشاد با اعالم اين خبر گفته زاده، مديرکل رسانه محسن مقدس

رويترز زمان دستگيری اين خبرنگار را  .االصل خبرندارد که از جرم اين خبرنگار يونانی

 .خرداد اعالم کرده است 30

زمانی که برای تهيه خبر به کشور ايران سفر «: وی به خبرنگاران خارجی هشدار داد

ای خود بپردازند زيرا در  کنند در چارچوب قوانين ما عمل کرده و صرفًا به کار حرفه می

يتی صورتی که اقدام عليه امنيت ملی و جاسوسی انجام دهند توسط نهادهای نظارتی و امن

 «.شوند دستگير و تحويل مقامات قضايی می

های ايجاد شده از سوی  اند که به دليل محدويت جمعی از روزنامه نگاران اعالم کرده

 دولت، قادر به انجام وظايف خود نيستند

. خردادماه بازداشت شد ٣١مازيار بهاری، خبرنگار هفته نامه نيوزويک در تهران نيز 

 .سی در تهران را نيز از ايران اخراج کرد بی ر دائم بیايران روز يکشنبه خبرنگا

های ايجاد شده از  اند که به دليل محدويت روز گذشته جمعی از روزنامه نگاران اعالم کرده

 .سوی دولت، قادر به انجام وظايف خود نيستند
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نونی اقدام غيرقا«: است روزنامه نگار ايرانی رسيده، آمده ١٨٠در اين بيانيه که به امضای 

است و حتی در دوران جنگ  دولت، بعد از پيروزی انقالب اسالمی تاکنون سابقه نداشته

 «.نيز چنين فشاری بر مطبوعات وجود نداشت

ها بايد قبل از چاپ به  روزنامه«بنا به اين بيانيه طی روزهای اخير دولت اعالم کرده که 

 «.نظر ماموران دولتی برسد و بدون کنترل منتشر نشود

نگار  روزنامه ١٩نفر از کارکنان روزنامه کلمه سبز، دست کم  ٢۵وه بر بازداشت عال

 .اند ديگر طی روزهای اخير بازداشت شده

محمد قوچانی، سردبير روزنامه اعتماد ملی، رجبعلی مزروعی، رئيس انجمن صنفی 

ر ايرانی نشريه نيوزويک د-نگاران ايران، مازيار بهاری، خبرنگار کانادايی روزنامه

يعقوب، سردبير  شده نامه، ژيال بنی ايران، کيوان صميمی، مدير مسئول ماهنامه توقيف

سايت کانون زنان ايرانی و مجتبا پورمحسن، همکار راديو زمانه در ايران از جمله 

 .اند نگارانی هستند که در روزهای اخير بازداشت شده روزنامه

عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی و  ها همچنان از بازداشت بهمن احمدی امويی، گزارش

 .دهند سعيد ليالز خبر می

ای اعالم کرده بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی،  گزارشگران بدون مرز نيز طی بيانيه

روح اله شهسوار، ماشاهللا حيدر زاده، حميده ماحوزی، امان اهللا شجاعی، حسين شکوهی 

ته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت نگارانی هستند که طی هفته گذش از جمله روزنامه

نفر از فعاالن سياسی، اجتماعی، حقوق بشر،  ٨٠٠طی ده روز اخير حداقل  .اند شده

 .اند نگاران، دانشجويان و شهروندان ديگر بازداشت شده  روزنامه
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 محل از خبری بی و نگاران روزنامه بازداشت ادامه

  شان نگهداری
 

با گذشت بيش از چهار روز از بازداشت ژيال بنی يعقوب و بهمن ، نیکانون زنان ايرا

. احمدی اموئی روزنامه نگاران آزاد هنوز از محل نگهداری آ نان اطالعی در دست نيست

سه شنبه ( مراجعه های مکرر خانواده اين دو به دادگاه انقالب و ديگر نهادها نيز امروز 

طالعات درباره محل نگهداری اين دو روزنامه نگار مسئوالن از ارائه ا. بی نتيجه ماند )

 . و فعال اجتماعی اظهار بی خبری می کنند

روز گذشته نيز در ادامه دستگيری های روزنامه نگاران نيروهای لباس شخصی به 

نفر از جمله اعضای هيات تحريريه و فنی را  15روزنامه کلمه سبز يورش برده و حدود 

  .بازداشت کردند 

گفته می شود آنان .کلمه سبز از حدود دو ماه پيش انتشار خود را آغاز کرده بود  روزنامه

  .توسط پليس امنيت بازداشت شده اند 

  . اما اطالع دقيقی از محل نگهداری شان در دست نيست
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 تمديد مهلت رسيدگی به شکايات انتخاباتی

تمديد مهلت رسيدگی به جمهوری اسالمی با درخواست شورای نگهبان برای  رهبر

  .شکايات انتخاباتی موافقت کرد

اتقان «ای درخواست کرده است به منظور  اهللا خامنه ای به آيت شورای نگهبان در نامه

 .نتايج نهايی انتخابات پنج روز ديگر تمديد شود» بيشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل

ر رابطه با شکايات نامزدها را سخنگوی اين شورا هفته گذشته، زمان اعالم نظر نهايی د

 .امروز، چهارشنبه تعيين کرده بود

ای در  تخلف عمده«: عباسعلی کدخدايی، روز دوشنبه به تلويزون دولتی ايران گفت

 «.است انتخابات صورت نگرفته و شايد بهتر است بگويم هيچ گونه تخلفی صورت نگرفته

م کرده بود تعداد آرای شمرده شده اين در حالی است که شورای نگهبان روز يکشنبه اعال

است و احتمال   کنندگان در انتخابات بوده  شهر بيش از تعداد آرای واقعی شرکت ۵٠در 

اند که در  نامزدهای اپوزيسيون مدعی .مغايرت در سه ميليون رای شمرده شده وجود دارد

ين موسوی و ميرحس. تخلف انتخاباتی روی داده و انتخابات بايد باطل شود ۶۴۶مجموع 
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ابطال انتخابات  مهدی کروبی دو نامزد اصالح طلب انتخابات رياست جمهوری خواستار

 .هستند

  انضراف رضايی از پيگيری شکايت انتخاباتی

محسن رضايی، نامزد رياست جمهوری از پيگيری شکايت خود درباره تخلفات انتخاباتی 

 .منصرف شد

کشور » امنيتی و اجتماعی - وضعيت سياسی «ای به شورای نگهبان  آقای رضايی در نامه

 .را در شرايط فعلی مهمتر از نتايج انتخابات دانسته است

وی در عين حال اظهار داشته که در روزهای گذشته شکايات خود در ارتباط با انتخابات 

 .را به شورای نگهبان منعکس کرده و بر پيگيری شکايات خود جدی بوده است

دانم خود و ديگران را به کنترل وضعيت فعلی ترغيب  وظيفه می« :در اين نامه آمده است

ای به وزارت کشور هشدار داده بود در  وی روز چهارشنبه هفته گذشته در نامه «.کنم

های رای در اختيارش گذاشته نشود، درخواستی به  که اطالعات شمارش صندوق صورتی

 .غير از شمارش آرا مطرح خواهد کرد

کانديدايی بود که در جلسه ويژه شورای نگهبان برای رسيدگی به محسن رضايی تنها 

 .شکايات نامزدها شرکت کرد

) ايلنا(اميدوار رضايی، نماينده مجلس و برادر محسن رضايی به خبرگزاری کار ايرن

گفت که شورای نگهبان اطالعات آماری الزم درباره انتخابات رياست جمهوری را در 

محسن رضايی پيشنهاد داده بود که آرای حداقل  .داده استاختيار محسن رضايی قرار ن

  .درصد شش استان مورد نظرش بازشماری شود ١٠

و  ٢٢های  ای همچون فرم به گفته اميدوار رضايی، اين بازشماری نيازمند اطالعات اوليه

 .آماری وزارت کشور و شورای نگهبان است ٢٨

 آييم کوتاه نمی: ای اهللا خامنه آيت

ای امروز چهارشنبه گفت که حکومت ايران در برابر اعتراضات کوتاه  علی خامنهاهللا  آيت

 .آيد نمی
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به گزارش صداوسيمای ايران، رهبر جمهوری اسالمی اين مطلب را امروز در ديدار با 

 .است چند تن از نمايندگان مجلس ابراز کرده

ت و شيوه انتخابات ايران نقطه عطف بلند در تاريخ بشري: نژاد محمود احمدی

 حکومتداری ايران الگوی جهان است

بر اجرای قانون پافشاری «است که وی در مورد انتخابات اخير  وی در اين ديدار افزوده

 «.هم نظام و هم مردم زير فشار کوتاه نخواهند آمد«و » کرده و خواهد کرد

هربان باشند نژاد همکاری کنند، با آن م وی از نمايندگان مجلس خواست تا با دولت احمدی

 .و به اين دولت سخت نگيرند

  «ايران الگوی جهان است»

نژاد نيز امروز با  به گزارش شبکه خبر صداوسيمای جمهوری اسالمی، محموداحمدی

 .نمايندگان مجلس شورا ديدار کرد

ناميد » نقطه عطف بسيار بلند در تاريخ بشريت«خرداد را  ٢٢وی در اين ديدار انتخابات 

دموکراسی آمريکا را که از  خرداد، ليبرال ٢٢ل و روش و نتايج انتخابات شک«و گفت که 

شد درهم شکست و امروز شيوه حکومتداری ايران  آن به عنوان ابزار سلطه استفاده می

 «.است اسالمی به عنوان الگو در جهان مطرح شده

 ١٩ئن تا ژو ٢۶نژاد قرار است در تاريخی ميان  به گزارش روزنامه ايران محمود احمدی

  اوت به عنوان رئيس جمهور آينده ايران در مقابل نمايندگان مجلس سوگند ياد کند
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  :مهدی کروبی

 «اند نژاد مروج اسالم طالبانی حاميان احمدی»

چه  اهللا ضرغامی رئيس صدا و سيما به آن ای به عزت مهدی کروبی با ارسال نامه 

 .ناميد اعتراض کرد» اتفاقات اخير در رسانه ملی انعکاس وارونه«

است رويکرد صدا و سيما را در  اهللا ضرغامی خواسته اين نامزد رياست جمهوری از عزت

چگونگی انعکاس اعتراضات مردم اصالح کند و مردم را برای کسب اطالعات و اخبار 

 .های خارجی سوق ندهد به سمت رسانه

مروج اسالم تحجر و «نژاد را  ان دولت محمود احمدیمهدی کروبی در اين نامه حامي

مردم به نتيجه انتخاباتی معترضند که در يک فرايند «: ناميد و ادامه داد» اسالم طالبانی

است که  جمهور آينده اعالم کرده های فراوان، فردی را به عنوان رئيس مهندسی شده و تقلب

 «.بتواند مجری تفکر متحجرانه باشد

اعتمادي مردم را به نظام جمهوري  گويد که عملكرد صداوسيما، بي میآقای کروبی 

 اسالمي افزايش خواهد داد

دروغگويی، هتک «آقای کروبی معتقد است که عملکرد صداوسيما قبل از انتخابات ترويج 

 .است بوده» زنی و استفاده نادرست از رسانه ملی برای يک کانديدا حرمت، اتهام
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انگيز جمعی از  های ضرب و شتم و حتی کشتار رقت صحنه«به مهدی کروبی با اشاره 

» فرضًا نيروهای نفوذی و اغتشاشگر«شخصی و انتظامی و  دخالت نيروهای لباس» مردم

 .است دانسته» های دلخراش باعث بوجود آمدن اين صحنه«را 

» نیجمعيت ميليو«گويد که صدا و سيما اين اتفاقات را به  جمهوری می اين نامزد رياست

 .است معترض به نتايج انتخابات نسبت داده

آيا «: است ، پرسيده»وارونه جلوه دادن حقائق در صدا و سيما«آقای کروبی با اعتراض به 

شود و  گناه که غالبا توسط نيروهای لباس شخصی انجام می ضرب و شتم و کشتار مردم بی

 «انعکاس وارونه آن در صداوسيما جزو رسالت رسانه ملی است؟

ها و آتش زدن مساجد و تخريب اموال ملت  سوزی آيا نسبت دادن آتش«: است وی ادامه داده

هاست و البته ممکن است بعضًا  شخصی که حسب اطالعات واصله غالبًا از سوی لباس

تعدادی عناصر نفوذی هم سوءاستفاده کنند جزو رسالت رسانه ملی است؟ آيا مردمی که 

 «زنند؟ هند مسجد آتش مید اکبرهای شبانه سر می اهللا

اکثريت قاطع افرادی که اکنون نسبت به روند «: ديبر کل حزب اعتماد ملی اظهار داشت

ها برای استقرار نظام  اند و خواستار ابطال آن هستند، سال برگزاری انتخابات معترض

 «.اند جمهوری اسالمی ايران مبارزه کرده

با برخی مخالفان نظام که به گفته وی دنبال  وی همچنين از مقايسه معترضان به روند فعلی

 .است بودند، انتقاد کرده» براندازی«

اعتمادی مردم را به نظام جمهوری اسالمی افزايش  به گفته وی عملکرد صداوسيما، بی

 .خواهد داد
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 های اخير تن در ناآرامی ١١۵٠ازداشت ب

شدگان و  ان امروز، چهارشنبه فهرستی از بازداشتالمللی حقوق بشر در اير کمپين بين

 .های اخير را منتشر کرد باختگان ناآرامی جان

ها پس از بازداشت آزاد  نفر از آن ٢٩بازداشتی است که  ٢۴٠اين فهرست در برگيرنده 

   .اند شده

استاد  ٧دانشجو و  ٧٩نگار،  روزنامه ٢٣های سياسی،  نفر از شخصيت ١٠٢اسامی 

 .شد باختگان حوادث اخير در اين ليست ديده می چهار نفر از جاندانشگاه و 

است که اين فهرست کامل نيست و تنها شامل نام افرادی است  کمپين حقوق بشر تاکيد کرده

  .اند که شناسايی شده

بر پايه اطالعات رسيده به اين کمپين، بسياری از اين افراد بازداشت شده توسط مأموران 

 .اند زل يا محل کار خود بازداشت شدهلباس شخصی در منا

باعث » های بدون آرم ماشين»دستگيری اين افراد بدون ارائه حکم قضايی و از سوی 

های  به گزارش اين کمپين خانواده. است شدگان شده های بازداشت نگرانی خانواده

  .اند هدستگيرشدگان اخير تا کنون هيچ اطالعاتی از محل نگهداری اين افراد دريافت نکرد
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المللی حقوق بشر در ايران نسبت به رعايت نکردن قانون  ارون رادز، سخنگوی کمپين بين

 .ها ابراز نگرانی کرد در اين بازداشت

شوند  ارتباط با دنيای خارج نگهداری می ها در وضعيت بی در حقيقت بازداشتی«: وی گفت

خواهد بود که ادعای مقامات را ای همراه  که احتماًال با شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری

  «.در مورد اين اعتراضات ثابت کند

  المللی حقوق بشر  اسامی اعالم شده از سوی کمپين بين

سيرت، از فعاالن  سيرت و پسرش ياسر خوش حسين زمان، خواننده پاپ، ابراهيم خوش

سيم مذهبی در الهيجان، محمد جعفری، از فعاالن کرمانشاه، پيام حيدرقزوينی، ن-ملی

رياحی، مجتبی رجبی و عطار رشيدی از فعاالن دانشجويی قزوين، اسماعيل جليلوند و 

حمداهللا نامجو دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه شيراز، محسن برزگر، ايمان 

نژاد دانشجويان مهندسی دانشگاه بابل، بهزاد  الدين باقری و سياوش سالمی صديقی، حسام

کننده تلويزيون، مصطفی قاجار،  ميراشرافی، تهيهباشو، کارتونيست، سيدخليل 

نگار، مجيد دری، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه، محسن روزبهان  روزنامه

المللی  ها از سوی کمپين بين و فريبرز سروش از جمله افرادی هستند که خبر بازداشت آن

 .است حقوق بشر تأئيد شده

استاد دانشگاه در قزوين و سيستان و بلوچستان را  اين کمپين همچنين خبر بازداشت پنج

 .است منتشر کرده

بنا به اين گزارش آقای مجذوبی، استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان، حسين رئيسيان و 

آقايان فضلی، ايمانی، البرزی، درويش، استادان دانشگاه قزوين از سوی مأموران امنيتی 

 .اند دستگير شده

 .ه در اين گزارش، پيش از اين در راديو زمانه منتشر شده بودساير اسامی اعالم شد

  ها ادامه دارد  بازداشت

روزنامه اعتماد ملی نيز روز گذشته اسامی تعدادی از بازداشت شدگان روزهای اخير را 

سعيد شيرکوند، حمزه کرمی، اردشير اميرارجمند، اکبر بياتی، رضا همايی،   .منتشر کرد



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
253 

 
   

پور، سعيد نورمحمدی، رضا  د بازوند، اميرحسن جهانی، علی تقیضياءالدين نبوی، سجا

آبادی، اميرحسين شمشادی از جمله افرادی هستند که نام آنها به تازگی منتشر  شمس

  .است شده

الدينی،  فر، کريم به نوشته اعتماد ملی اسماعيل علوی، محمدرضا جنيدی، بهرام محمدی

 .شدگان روزنامه کلمه سبز هستند زداشتپور و دارابی نيز جزو با قره، تقی حسين

از سوی ديگر خبرنامه اميرکبير اعالم کرده که پروفسور ايزدی و پروفسور مجذوبی دو 

  .اند تن از استادان دانشگاه بوعلی سينای همدان بازداشت شده

اين تارنمای اينترنتی همچنين از بازداشت سيد محمد باقر اسکويی، رئيس ستاد دانشجويی 

الدين  کروبی در تهران و سياوش سليمی نژاد، محسن برزگر، ايمان صديقی و حساممهدی 

باقری از دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل و کورش زعيم عضو شورای مرکزی جبهه 

 .است ملی ايران خبر داده

ناصح فريدی، دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران و از 

کميته دانشجويی «شجويی مهدی کروبی از ديگر دانشجويانی است که اعضای ستاد دان

 .است خبر بازداشت وی را اعالم کرده» دفاع از زندانيان سياسی

بر، عضو هئيت رئيسه  است، شهريار حسين فعاالن حقوق بشر در ايران نيز گزارش داده

تحکيم وحدت، ستاد دانشجويی مهدی کروبی در استان سيستان و بلوچستان و عضو دفتر 

  .اند زهی بازداشت شده احمد ريگی، از دانشجويان بلوچ و سعيد ارباب

بنا به اين گزارش ليال اسفاری و عليرضا بابالو دانشجويانی هستند که در زنجان دستگير 

 .اند شده

گويد که سيد محمد باقر علوی و فخرالدين حکيمی  روابط عمومی نهضت آزادی ايران می

خبر بازداشت سميه . های اعضای اين حزب سياسی بازداشت شدند گيریدر موج دوم دست

های رسيده به زمانه، امير کلهر،  بنا به گزارش .است نصرتی نيز در راديو فردا منتشر شده

دانشجوی دانشگاه آزاد کرج، حسام نصيری، دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز، سارا 

شدگان  ه بوعلی سينا نيز در زمره بازداشتهای صنفی دانشگا محبوبی از اعضای کانون
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المللی حقوق  های منتشر شده از سوی کمپين بين بنا به گزارش .های اخير هستند درگيری

بشر، مجموعه فعاالن حقوق بشر، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، روابط 

يگر به اسامی نام د ۶۵عمومی نهضت آزادی، روزنامه اعتماد ملی و خبرنامه اميرکبير 

  .است شدگان روزهای اخير اضافه شده بازداشت

 ٢٧اميراهللا شمقدری، سرپرست معاونت امنيتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی نيز 

کننده در راهپيمايی اعتراضی، توسط  نفر از مردم شرکت ٨۶خرداد ماه به ايسنا گفت که 

  .اند نيروهای امنيتی بازداشت شده

در گزارشی ديگر به نقل از محمدرضا حبيبی، دادستان اصفهان از بازداشت همچنين ايسنا 

  .کننده در اعتراضات خبر داد نفر از مردم شرکت ٢٠٠

عليرضا بهشتی شيرازی، عضو شورای سردبيری روزنامه کلمه سبز و پسرش سيد 

ی تايمز و مازيار بهار صدراالدين بهشتی شيرازی، خبرنگار يونانی روزنامه واشنگتن

شدگان  ايرانی نشريه نيوزويک در تهران از جمله ديگر بازداشت- خبرنگار کانادايی

 .روزهای اخير هستند

نفر طی ده روز گذشته منتشر  ٨٠٠راديو زمانه پيش از اين گزارشی درباره بازداشت 

های اعتراضات اخير به يک هزار  ها تعداد بازداشتی با احتساب آخرين گزارش. کرده بود

  .است پنجاه و پنج نفر رسيدهو صد و 
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 لغو برنامه کروبی برای سوگواری

شنبه  شدگان اخير که برای روز پنج برنامه مهدی کروبی جهت برگزاری سوگواری کشته

 .بود لغو شد اين هفته تدارک ديده شده

مروز نيوز، سعيد رضوی فقيه، سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی ا به گزارش سحام

های فراوان آقای کروبی به دليل عدم تهيه  ها و پيگيری علی رغم تالش«: چهارشنبه گفت

  .شود شدگان فردا برگزار نمی کشته» مکان، مراسم بزرگداشت و سوگواری

کند اين برنامه را هفته بعد برگزار  ستاد آقای کروبی سعی می«سعيد رضوی افزود که 

 «.کند

نيست معترضان بايد اعتراضات خود را از کدام مجاری معلوم : سخنگوی ستاد موسوی

 گيری کنند قانون پی

دهند که معترضان بايد اعتراضات خود را  کسانی که دائما شعار می«: اين سخنگو افزود

از مجاری قانونی پيگيری کنند اين حق قانونی را از ايشان که يکی از پيشگامان انقالب 

وم نيست معترضان بايد اعتراضات خود را از کدام معل. اند اسالمی است را سلب کرده

های اساسی نامزدهای رقيب  گيری کنند وقتی شورای نگهبان به پرسش مجاری قانون پی

دهد وقتی که وزارت کشور هيچ گونه مدارک  ای نمی احمدی نژاد پاسخ شفاف و قانع کننده

 «.دهد عيت آرا قرار نمیمستندی در اختيار نامزدها و نمايندگان آنها جهت روشن شدن وض

ای از مردم  جمهوری ايران، روز دوشنبه اين هفته در اطالعيه مهدی کروبی، نامزد رياست

تير  ۴شب به تاريخ  شنبه شدگان روزهای اخير، پنج بود تا برای بزرگداشت کشته خواسته

 .مراسم سوگواری برگزار کنند
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 نسرکوب معترضان در ميدان بهارستا
بعد از ظهر  ۴های رسيده به زمانه، ميدان بهارستان تهران امروز از ساعت  بنا بر گزارش

ها از سوی نيروهای نظامی و  شاهد تجمع معترضان به نتايج انتخابات و سرکوب آن

 .است انتظامی بوده

در ميدان » ساله ١٩تير خوردن يک دختر «مجموعه فعاالن حقوق بشر، تا اين لحظه از 

  .دهد ان خبر میبهارست

نيروهای مسلح برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز   به گفته اين منبع،

 .اند آور، تيراندازی هوايی و سپس مستقيم روی آورده اشک

ها بازداشت و  عالوه بر ده«: نويسد تارنمای خبری اين مجموعه میفيلمی از تجمعات 

ساله از ناحيه  ١٩، تا کنون يک دختر حدود زخمی شده، بنابر مستندات دريافتی مجموعه

است و تيراندازی  گلو مورد اصابت گلوله نيروهای شبه نظامی و لباس شخصی قرار گرفته

 «.هوايی و مستقيم کماکان در اين منطقه ادامه دارد
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رغم زخمی شدن  است نيروهای نظامی علی گزارش شده«: دهد اين سايت خبری ادامه می

اند و سرانجام با وقفه طوالنی  رسانی به اين زخمی را نداده اجازه کمک اين شهروند جوان،

 «.است های نظامی اين فرد به محل نامشخصی منتقل شده بوسيله ماشين

های همراه عابران  ضرب و شتم شديد و گروهِی زنان و مردان و بررسی محتوای تلفن

 .است شورش گزارش شده ها از ديگر اقدامات نيروهای ضد برای کشف تصاوير درون آن

 اين تجمع مستقل است و ارتباطی با ستاد ميرحسين موسوی ندارد: ستاد موسوی

کنندگان ميدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسالمی  خبرگزاری فرانسه نيز شمار تجمع

ها توسط پليس با  در نزديکی اين ميدان را چند صد نفر ذکر کرده و از متفرق کردن آن

 .دهد باتوم و سپر خبر میهای  ضربه

ها در بهارستان  شخصی گارد ضد شورش و لباس  به گفته شاهدان عينی در تماس با زمانه،

 .اند به منظور جلوگيری از تشکيل هسته تجمع، با معترضان به زد و خورد پرداخته

شبکه تلفن همراه نيز در بهارستان و ناحيه اطراف کامًال قطع است و قطارهای مترو در 

 .کنند های بهارستان و ملت توقف نمی ايستگاه

  :شود مربوط به تجمع امروز در بهارستان است فيلمی که گفته می

ها حاکی از پرواز بالگردهای سپاه بر فراز اين ميدان و شمار فراوان  ديگر گزارش

 .شدگان است بازداشت

هارشنبه در ای اعالم کرده بود که تجمع روز چ ستاد مير حسين موسوی در اطالعيه

 .گونه ارتباطی به ستاد موسوی و شخص وی ندارد و تجمعی مستقل است بهارستان هيچ

شدگان روزهای اخير نيز در مقابل  های بازداشت خانواده«بنا بر يک خبر ديگر دريافتی، 

 «.است ها را محاصره کرده اند و پليس اين خانواده دادگاه انقالب تجمع کرده
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 استاد دانشگاه  ٧٠زداشت با

نفر از استادان دانشگاه روز گذشته، سوم تيرماه پس از ديدار با ميرحسين موسوی  ٧٠

، پس از جلسه استادان عضو انجمن اسالمی »کلمه«به گزارش تارنمای  .بازداشت شدند

د های کشور با ميرحسين موسوی، نامزد رياست جمهوری تمامی افرا  مدرسان دانشگاه

 .حاضر در جلسه دستگير شدند

 .شدگان هيچ اطالعی در دست نيست از وضعيت و مکان اين بازداشت

نگاران، دانشجويان و  های اخير بيش از هزار نفر از فعاالن سياسی، روزنامه طی ناآرامی

  .اند شهروندان معترض به نتايج انتخابات بازداشت شده

ايران در معرض سرکوب «: است الم کردهای اع سازمان ديدبان حقوق بشر طی بيانيه

 «.اند خودسرانه معترضانی است که هم اکنون جانشان را بر سر راه گذاشته

مسئول تحقيقات از رهبران و مقامات حزبی «اين بيانيه سعيد مرتضوی، دادستان تهران را 

ای سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريق .است عنوان کرده» طلبان اصالح

دهد  ها نشان می نقش سعيد مرتضوی در اين سرکوب«: گويد سازمان ديدبان حقوق بشر می
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 «.کنند که مقامات ايرانی خود را برای ارائه اتهامات ساختگی عليه مخالفان خود آماده می

های  های شکنجه، بازداشت مرتضوی که نام او در پرونده«: است در اين بيانيه آمده

است، طی هفته گذشته هنگامی که نيروهای  ترافات اجباری بارها آمدهغيرقانونی و اخذ اع

قدرتمند امنيتی ايران به سرکوب تجمعات بعد از انتخابات اقدام کردند، بار ديگر نقش خود 

  «.را آشکار کرد

دهد که مقامات  ها نشان می نقش سعيد مرتضوی در اين سرکوب«: ديدبان حقوق بشر

 «.کنند ه اتهامات ساختگی عليه مخالفان خود آماده میايرانی خود را برای ارائ

سازمان ديدبان حقوق بشر اظهار داشته که پيش از اين نيز تحقيقاتی را در خصوص نقش 

های اجباری به انجام  های غيرقانونی، شکنجه و اخذ اعتراف مرتضوی در بازداشت

 ٣٠ا سلطان، زن جوانی که باختن ندا آق ديدبان حقوق بشر با اشاره به جان  .است رسانده

آميز معترضان کشته شد، اعالم کرده که مقامات امنيتی  خرداد ماه در تظاهرات مسالمت

ها را از برگزاری مراسم  ايران از خانواده وی خواستند که به سرعت او را دفن کنند و آن

ل درباره های مستق اين سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تحقيق گروه  .ختم برحذر داشتند

 و شناسايی و تحت تعقيب قانونی گرفتن عامالن و دستور» کشتن معترضان غيرمسلح«

چه در  ايران به جای اينکه به آن«: است سارا لی ويتسون افزوده .است دهندگان آن شده

های تهران در روز بيستم ژوئن رخ داد اذعان کند، مشغول سرپوش گذاشتن بر نقش  خيابان

کند که ميزان اين  ش در کشتن تظاهرکنندگان است و برايش هم فرقی نمیا نيروهای امنيتی

 «.ها چه اندازه است خشونت

های فعاالن اجتماعی منتقد  اين بيانيه تعداد دستگيرشدگان اعتراضات اخير را بنا به يافته

  .است دولت، چندين هزار نفر دانسته
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   :عزادار مادران گردهمايی
   عزيزان ديگر و ندا ياد به الله پارک در ظهر از بعد 7 ساعت هفته هر ی ها شنبه

بعد از ظهر به ياد ندا و ديگر عزيزان پر پر شده در پارک  7شنبه ها ی هر هفته ساعت 

 مادران عزادار . الله جمع می شويم 

ز گل های خرداد يکی ديگر ا 30بعد از ظهر روز شنبه  7ساعت  -تغيير برای برابری 

ندا آقا سلطان سمبل دختران . زيبای وطن مان در مقابل چشمان ما و همه جهانيان پرپر شد 

و پسران اين سرزمين است که با روشی قانونی به دنبال عدالت و برابری هستند و به 

 . صورتی غيرقانونی و وحشيانه از پا در می آيند

ان ما بازداشت ، صد تا تن مجروح و ده نفر از فرزند 800در کمتر از دو هفته ، بيش از 

 ها تن کشته شده اند

  به کدامين گناه فرزندان ما را به قتل می رسانيد ؟ 

 به چه جرمی، همه مادران ايران را عزادار کرده ايد ؟

 . ما ، از حق خود و فرزندان مان نخواهيم گذشت
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اباتی دستگير شده اند و ما تا آزادی کليه زندانيانی که برای اعتراض به تقلب های انتخ

بعدازظهردر  7پايان دادن به خشونت ها ، و مجازات قاتالن فرزندان مان، هر هفته ساعت 

کنار آب نما ی پارک  -پارک الله  -حوالی محل شهادت ندای عزيزمان ، خيابان امير آباد 

 .، با سکوت به سوگ می نشينيم 

، سرمايه های اصلی کشور عزيزمان  از کليه مادرانی که نگران دختران و پسران خود

  مادران عزادار . هستند تقاضا داريم به اين جمع بپيوندند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 قيام مرآز در و پيشاپيش ايرانى زنان
بسيارى از زنان ايرانى پيشاپيش و در مرآز قيام قرار : در گزارشی گفت CNNتلويزيون

آنهايى آه ايران را . رآوب خونين هستندگرفته و خواستار آزادى و برابرى در مقابل اين س

زنان در خط مقدم جبهه مبارزه براى آزادى  گويند براى دهه های متوالى،شناسند مىمى

   .انددر ايران بوده

اينها . آندى، پياده شدن انسان بر روى سطح آره ماه، و ميدان تيانانمن. مرگ جان اف

دن ندا آه اما اآنون تصاوير آشته ش. آنندتصاويرى هستند آه يك مقطع تاريخى را بيان مى

بر روى تلفنهاى همراه ثبت شده است، جهان را تكان داد و داستان او را در تاريخ حك 

آنم هرآس اين تصاوير را ببيند، اين جگرسوز است، من فكر مى: اوباما گفت. آرد

   .عدالتى پايه ای رخ داده استآه يك بى فهمدمى
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اويرى آه از ندا در اولين روزها منتشر شد، وحشيگرى تص: گفت CNN گزارشگر

و به جنبشى آه زنان عنصر آليدى آن هستند،  آندعميقى آه عليه او روا شده را برمال مى

   .خواهد شنيده و ديده شوداسته ای آه ادامه دارد و مىدهد، خوچهره جديدى مى

وحشيگرى و تهديد  ما شاهد حضور زنان شجاعى هستيم آه در برابر: اوباما گفت

ند، ما شاهد چهره زنى بوديم آه در خيابانهاى تهران در خون خود درغلطيد، اين اايستاده

جنگند، آه براى عدالت مىدانيم، آسانى چنين مى مرگ، به شدت دردآور است، ما هم

   .همواره در طرف برحق تاريخ قرار دارند

اين همه زنان بخشى از تاريخ  ولى اينكه: در ادامه گزارش خود گفت CNNگزارشگر

گويند مى شناسندايران هستند، جهانى را به شگفتى واداشته است، آنهايى آه ايران را مى

   .اندهه مبارزه براى آزادى در ايران بودههاى متوالى، زنان در خط مقدم جببراى دهه

 .!آنده مىو جهان نگا: رساندگزارش خود را با اين جمله به پايان مى CNN گزارشگر

 ندای جاودان ايران» ندا»

با گذشت چند روز از شهادت مظلومانه ندا آقاسلطانی واکنش ها همچنان نسبت به اين 

 .جنايت نيروهای نظامی ادامه دارد

گرچه طی روزهای گذشته بر اثر حمالت وحشيانه نيروهای انتظامی، بسيج و سپاه،  

مختلف کشور به شهادت رسيدند، اما ويدئو  نفر از مردم بی دفاع در نقاط ١٠٠نزديک به 

 .مربوط به شهادت ندا آقاسلطانی دنيا را شوکه کرده است

خردادماه در خيابان اميرآباد تهران  ٣٠ندا آقاسلطانی دانشجوی رشته فلسفه در روز شنبه  

 .شاهد اعتراض مردم بود، که مورد هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسيد

ه ندا آقاسلطانی که ميليون ها ايرانی را به گريه انداخت، باعث شوک شهادت مظلومان 

طی  .جهانی و تبديل به نماد کشتار مردم ايران در تجمعات خيابانی و اعتراضات شده است

روزهای گذشته شبکه های مختلف خبری و روزنامه های جهان با انتشار فيلم شهادت ندا 

قايع ايران را گزارش کرده و خشونت و همچنين انتشار گزارش های بسياری، و

برخی . غيرانسانی نيروهای نظامی در ايران برای سرکوب مردم را به تصوير کشيده اند



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
264 

 
   

از روزنامه جهان تصوير صفحه اصلی خود را به عکس هايی از ندا آقاسلطانی 

همچنين بسياری از هنرمندان کشورهای مختلف نيز به ياد ندا آثاری . اختصاص دادند

 .ی خلق کردندهنر

گرچه از اواخر هفته گذشته با اخراج خبرنگاران رسانه های مختلف تالش شد تا اخبار و  

تصاوير کشتار مردم ايران در رسانه های دنيا منتشر نشود، اما با گسترش تکنولوژی خود 

فيلم . مردم ايران اخبار و تصاوير وقايع اخير ايران را در سطح بين المللی منتشر کردند

ربوط به شهادت ندا نيز که باعث تاثر بسياری شد، به صورت گسترده ای در شبکه های م

 .اجتماعی اينترنتی از جمله يوتيوب و فيس بوک منتشر شد

 
 .چشمان باز ندا در آخرين لحظات قبل از شهادتش اثر بسياری بر ايرانيان گذاشته است 

در مجله تايم » بل اعتراضسم«عکس برتر  ١٠عکس ندا همچنين به عنوان يکی از  

 .انتخاب شده است

بنابر گزارش ها پس از شهادت ندا، ماموران امنيتی به شدت خانواده وی را تحت فشار  

خانواده ندا حق هيچ گونه مصاحبه ای در حال حاضر ندارند و به آنها گفته شده . گذاشته اند

 .است حق برپايی هيچ گونه مراسم ختم عمومی ندارند
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 نژاد حضور نيافت الريجانی در ضيافت احمدی

نماينده مجلس از حضور در ضيافت  ١٠٠علی الريجانی، رئيس مجلس ايران و بيش از 

 .داری کردند نژاد خود شام پيروزی محمود احمدی

  .شنبه اعالم کردند های چاپ ايران اين خبر را روز پنج روزنامه

عضو جناح انقالب اسالمی، که هوادار  ٧٠ز به غير ا«روزنامه اعتماد ملی نوشت که 

 «.اصولگرای ديگر به اين ضيافت رفتند ٣٠نژاد هستند تنها  احمدی

نماينده، اين ميهمانی که روز چهارشنبه برگزار شد را تحريم  ١٠٠به گفته اين روزنامه 

 .اند کرده

مجلس دعوت نژاد از نمايندگان  ، محمود احمدی)ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 

ها به منظور حمايت از وی در انتخابات رياست جمهوری  کرده بود تا برای تقدير از آن

 .شب در ساختمان رياست جمهوری در خيابان پاستور تهران حضور يابند دهم چهارشنبه
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به گفته يکی از نمايندگان، اين ديدار با استقبال محدودی از نمايندگان مواجه شد و بار 

ان مجلس از جمله علی الريجانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و غالمعلی ديگر جای سر

 .حداد عادل خالی بود

جمهور و همچنين در ديدار نمايندگان  اين سران مجلس ايران در ديدارهای نوروزی رئيس

 .نژاد نيز حضور نداشتند اصولگرا با احمدی

هره سعی در ترغيب بقيه نژاد با ديدار چهره به چ نمايندگان هوادار محمود احمدی

 نمايندگان برای حضور در اين ضيافت داشتند

بنا بر اين خبر، روح اهللا حسينيان، حميد رسايی، فدايی، زاکانی و فاطمه آليا و بسياری از 

ها برای حضور در  نژاد چهره به چهره با نمايندگان ديدار و از آن حاميان محمود احمدی

 .اين ديدارها نتيجه مطلوب را نداد کردند ولی اين ميهمانی دعوت می

نژاد را نيز ديرهنگام به وی تبريک گفت و در نطقی به  احمدی» پيروزی«علی الريجانی 

های مسکونی و ضرب و شتم توسط لباس  خاطر حمله به کوی دانشگاه و مجتمع

 .تشکيل داد» ياب يک کميته حقيقت«ها،  شخصی

يکی در صحن مجلس شد ولی با اين وجود، اين اقدام باعث کشمکش و حتی درگيری فيز

نماينده به پيشنهاد الريجانی برای کنترل وزارت کشور، اطالعات و دادگستری  ١٩۶

 .توسط کميته فوق رأی مثبت دادند

کرسی را به  ٩٠طلبان و نمايندگان مستقل تنها  در مجلس کنونی جمهوری اسالمی، اصالح

 .اند خود اختصاص داده
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 بازداشت رئيس ستاد انتخاباتی موسوی

نژاد، رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی روز چهارشنبه از سوی  قربان بهزاديان

 .مأموران امنيتی بازداشت شد

نژاد پس از پايان جلسه استادان دانشگاه با  های رسيده، آقای بهزاديان بنا به گزارش

 .است اه حاضر در اين نشست بازداشت شدهاستاد دانشگ ٧٠ميرحسين موسوی به همراه 

های کشور را  ، بازداشت استادان عضو انجمن اسالمی مدرسان دانشگاه»کلمه«تارنمای 

 .است تأئيد کرده

است که بيشتر  گفته» صدای آلمان«عليرضا حسينی بهشتی، مشاور ميرحسين موسوی به 

 .شنبه آزاد شدند اين استادان بامداد پنج

نژاد همچنان در بازداشت  ر استاد دانشگاه، از جمله قربان بهزاديانبه گفته وی چها

 .نيروهای امنيتی هستند

نژاد، استاد ميکروبيولوژی در دانشگاه تربيت مدرس و رئيس مؤسسه  قربان بهزاديان

 .تحقيقات و توسعه علوم انسانی است

ستاد انتخاباتی های انتخاباتی، وی را به عنوان رئيس  ميرحسين موسوی ذر آغاز رقابت

 .خود انتخاب کرد
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 .اردشير اميرارجمند، مسئول حقوقی ستاد موسوی نيز در هفته جاری بازداشت شد

بازداشت استادان دانشگاه پس از ديدار با » مقام آگاه«خبرگزاری فارس به نقل از يک 

 .است آقای موسوی را تکذيب کرده

های همراه و  دان دانشگاه تلفنبند به استا بند و دست مقامات امنيتی با زدن چشم

 اند ها را توقيف کرده های آن تاپ لپ

در پايان اين ديدار، چند نفر ار مقامات دادستانی با برخی «است که  فارس مدعی شده

 «.وگو و مباحثه کردند حاضران در جلسه، گفت

استادان  بند به بند و دست ها حاکی از اين است که مقامات امنيتی با زدن چشم برخی گزارش

 .اند های آنها را توقيف کرده تاپ های همراه و لپ دانشگاه، تلفن

الخروجی ابوالفضل فاتح، مسئول کميته اطالع رسانی ستاد  فارس همچنين از ممنوع

 .است موسوی خبر داده

اش قصد داشت به انگلستان  به نوشته تارنمای کلمه، آقای فاتح با اتمام مرخصی تحصيلی

های  تحريک به تجمع»الخروجی وی را  اری فارس دليل ممنوعخبرگز. بازگردد

 .است عنوان کرده» غيرقانونی

شنبه  نفر از کارکنان روزنامه کلمه سبز به صاحب امتيازی ميرحسين موسوی نيز سه ٢۵

های  مأموران امنيتی با پلمپ دفتر روزنامه، تمامی دستگاه. دوم تيرماه بازداشت شدند

 .ردندرايانه آن را توقيف ک

نگاران، دانشجويان،  نفر از فعاالن سياسی، روزنامه ١١٠٠روز اخير بيش از  ٢طی 

 .اند فعاالن مدنی و شهروندان معترض به نتايج انتخابات بازداشت شده
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 ايجاد ناامنی برای منازل مسکونی در ايران

اد اهللا اکبر از بام های گذشته در تهران و ديگر شهرها فري ون شبچشب نيز هم  شنبهجپن

بنابه گزارش ها، حمله افراد لباس شخصی به منازل مسکونی طی  .شد ها شنيده می خانه

  .است ها و روزهای اخير ادامه داشته شب

هايی که شعارها و صدای اهللا اکبر  چنين حاکی از تهديد ساکنان خانه های رسيده هم گزارش

 .استشود از سوی لباس شخصی ه ها شنيده می از آن

های گيرنده ماهواره  آوری بشقاب شنبه نيز اقدام به جمع چنين نيروهای دولتی، امروز پنج هم

طی ساعات روز زنگ در بسياری از منازل به صدا در می آيد . از منازل مسکونی کردند

های  های خود بردارند و بشقاب شوند تا دست از شعار دادن از بام خانه و ساکنان تهديد می

 .های خود را نيز جمع کنند ماهواره

 
 حمله به درون منزلی در مجتمع سبحان
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های اخير نيز منازل کسانی که افراد مورد ضرب و شتم و در حال فرار  در طی راهپيمايی

نيروهای وابسته به بسيج و . شود ها مواجه می تخريب شيشه اند با را در منزل خود پناه داده

به . زنند های مسکونی دست می های شديد باتوم به تخريب خانه شخصی با ضربه لباس

ها نيز آسيب  های آن های اين منازل يا پارکينگ شده در خيابان های شخصی پارک اتوموبيل

 .است شده فراوانی زده

نژاد نيز به اين تخريب اموال و خودروهای مردم  مود احمدیهای هوادار دولت مح روزنامه

چه روزنامه  چنان. اند دانسته» نتيجه رفتار ميرحسين موسوی«اند ولی آن را  اذعان کرده

ها کشته و زخمی، تخريب گسترده  ده» :کيهان در خبر اول شماره چهارشنبه خود نوشت

يب خودوهای مردم حاصل دو های وسيع و صدها مورد تخر سوزی اموال عمومی، آتش

 «.گريزی و خودخواهی ميرحسين موسوی است هفته قانون

سرتيپ علی فضلی، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، روز چهارشنبه گفت که در 

نيروی بسيجی توسط سالح گرم و سرد مجروح و  ٣٠٠حدود «جريان اعتراضات اخير 

های گوناگون طی روزهای اخير از  گر رسانهاز سوی دي «.اند شده هشت بسيجی نيز کشته

 .دهند ها تن از معترضان توسط نيروهای بسيج و دولتی خبر می شدن ده کشته

چنين هشدار داد که در صورت ادامه حضور معترضان  فرمانده سپاه سيدالشهدای تهران هم

 .از خود نشان خواهد داد» بسيج واکنشی قاطع«ها،  در خيابان

 ها اعتراض

ارش تارنمای تابناک، محسن رضايی، از نامزدهای اصولگرای دهمين دوره به گز

های اخير هم به  در هفته«: است انتخابات رياست جهوری امروز در جمع طالب قم گفته

  «.است است و هم نظام جمهوری اسالمی تضعيف شده مردم ظلم شده

دم و اعتبار و حيثيت مسئله مهمتر از انتخابات جان، مال و ناموس مر«: است وی افزوده

های اخير آسيب ديده و بايد کاری کرد که جلوی اين  جمهوری اسالمی است که طی هفته

شنبه در  آيت اهللا منتظری، از مراجع تقليد شيعه نيز امروز، پنج «.خسارات گرفته شود

ها تهران و برخی شهرهای بزرگ  آن«ای در مورد عملکرد نيروهای دولتی گفت که  بيانيه
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با راه انداختن مأموران لباس شخصی «و » اند کرده   ر را به يک پادگان بزرگ تبديلديگ

 «.کند چماقداران شاه را در اذهان تداعی می   خاطره «

ها  علی الريجانی، رئيس مجلس ايران، چندين روز پيش در نطقی از حمله لباس شخصی

ی سبحان در قيطريه به ويژه مجمتع مسکون(های مسکونی  به کوی دانشگاه و مجتمع

 .برای رسيدگی به اين منظور تشکيل داد» ياب يک کميته حقيقت«انتقاد کرد و ) تهران

شنبه از حضور يافتن در  نفر از مجلسيان ايران امروز پنج ١٠٠آقای الريجانی به همراه 

جمهوری در خيابان پاستور  نژاد در ساختمان رياست محمود احمدی» پيروزی«ضيافت 

 .دداری کردندتهران خو

 
 شده توسط نيروهای بسيج در تهران از خودروهای شخصی تخريب

های غربی نيز نسبت به سرکوب و ايجاد ناامنی برای  های حقوق بشر و دولت سازمان

کشورهای عربی و آسيايی تا  .اند بات در ايران اعتراض کردهمعترضان به نتايج انتخا

 .اند کنون در اين باره سکوت کرده

اهللا عليخانی نماينده مردم قزوين در جلسه علنی  در تحولی ديگر، روز چهارشنبه قدرت

اين نطق باعث فريادهای  .ميرحسين موسوی ناميد اش خود را هوادار در سخنرانیمجلس، 

ها و به هم ريخته  نژاد و بر روی ميز کوبيدن از سوی آن نمايندگان هوادار محمود احمدی

 .شدن صحن مجلس شد

ای رهبر جمهوری اسالمی ديروز چهارشنبه گفت که حکومت ايران در  اهللا علی خامنه آيت

 .آيد برابر اعتراضات کوتاه نمی
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 گسترده، نقض مورد در) 1388 خرداد(ماهانه گزارش

  ايران در بشر حقوق شده ريزی برنامه و مستمر
 

 :اخبار مربوط به اعتراضات مردمی پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری

به دليل تقلبات گسترده و سازماندهی شده در انتخابات رياست جمهوری، مردم ايران در شهرهای 

اقدام به راهپيمايی و تظاهرات نمودند، اما اعتراضات آرام و مسالمت آميز مردم توسط بسيج، مختلف 

سانسور . نيروی انتظامی، سپاه پاسداران و ماموران امنيتی لباس شخصی به خاک و خون کشيده شد

ن شديد، حاکم شدن فضای امنيتی، دستگير کردن روزنامه نگاران، دانشجويان، وبالگ نويسان، فعاال

حقوق بشر، هک کردن و فيلتر نمودن سايتهای خبری، قطع کردن ارسال پيامک، ايجاد اختالل در تلفن 

های همراه، محدود کردن و اخراج خبرنگاران خبرگزاريهای بين المللی باعث شده تا آمار دقيقی از 

زمان برای نمونه سا. کشته ها، مجروحين و بازداشت شدگان اعتراضات مردمی در دست نباشد

هزاران تن از مردم، صدها تن از فعالين : مجاهدين انقالب اسالمی ايران با انتشار بيانيه ای اعالم کرده

  .سياسی دستگير و تعداد زيادی از هموطنان کشته شده اند

  :کشتار مردم توسط نيروهای امنيتی 

 29نفر کشته و  7نی مردم ـ بر اثر تيراندازی نيروهای بسيجی در تهران به راهپيمايی آرام و ميليو 1

اين . نفر را تاييد کرد 36مرتضی تمدن استاندار تهران کشته و زخمی شدن . نفر مجروح شدند

همچنين حجت االسالم قدرت اهللا . راهپيمايی در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری می باشد

 3خرداد بيش از  25وشنبه روز گذشته د: عليخانی نماينده قزوين در مجلس شورای اسالمی گفت 

ايلنا و فارس .(ميليون نفر از حاميان ميرحسين موسوی در راهپيمايی تهران شرکت کرده بودند

26/3/88(  
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بر اثر حمله نيروهای امنيتی لباس شخصی به : ـ دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه ای اعالم کرد  2

مبينا احترامی، فاطمه براتی، کسری شرفی، کامبيز کوی دانشگاه تهران پنج نفر از دانشجويان بنامهای 

پيکرهای اين دانشجويان بدون اطالع خانواده ها به صورت . شعاعی و محسن ايمانی کشته شدند

همچنين بر اثر حمله مامورين امنيتی لباس شخصی به دانشجويان دانشگاه . مخفيانه دفن شده است

و مامورين امنيتی لباس شخصی به دانشجويان دانشگاه انصار حزب اهللا . دانشجو کشته شدند 2شيراز 

دهها نفر بسيار زخمی شده و . رازی کرمانشاه، عالمه طباطبايی، صنعتی بابل و شاهرود حمله کرده اند

  )26/3/88اميرکبير .(نفر دانشجو در نقاط مختلف بازداشت شده اند 300

اميرکبير .(نفر کشته شدند 2در اروميه  ـ بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی به تظاهرات مردم 3

26/3/88(  

نفر مجروح و يک  45ـ بر اثر تيراندازی مامورين امنيتی به راهپيمايی اعتراض مردم در اصفهان  4

مجروحان به علت اصابت ساچمه و باتوم که اکثرا به چشم و يا سر . کشته شد" حسين الف " نفر بنام 

  )27/3/88ياری نيوز .(ريعتی بستری می باشندآنها اصابت کرده، در بيمارستان ش

خرداد  25و  24ـ بر اثر تيراندازی مستقيم نيروهای بسيج به مردم در راهپيمايی های اعتراضی  5

  )27/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .( تن کشته شده اند 32حداقل 

ر يزد يک نفر کشته و دو ـ بر اثر تيراندازی نيروهای نظامی به راهپيمايی اعتراضی مردم در شه 6

  )28/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .( نفر زخمی شدند

خرداد توسط مامورين  25ساله از شرکت کنندگان در راهپيمايی اعتراض  25ـ حسين طهماسبی  7

مراسم ختم وی در تاالر امام حسين واقع در چهار راه . امنيتی در خيابان نوبهار کرمانشاه به قتل رسيد

خورشيد برگزار شد، در اين مراسم اقشار مختلف مردم با خانواده نامبرده ابراز همدردی می  شير و

همچنين يک دختر جوان در روز دوشنبه کشته شده، اما خانواده وی در اعالن خبر توسط . کردند

ع سازمان دفا.(مامورين امنيتی وادار به سکوت شده و از برگزاری مراسم ختم نيز خودداری کرده اند

  )28/3/88از حقوق بشر کردستان 

ـ پيکر مصطفی غنيان دانشجوی مهندسی روز پنج شنبه تحت تدابير شديد امنيتی در حرم اما رضا به  8

اين دانشجوی ترم آخر بعد ازشنيدن صدای گلوله در حوالی ميدان آزادی به باالی پشت . خاک سپرده شد

فعاالن حقوق بشر در ايران .(يروهای بسيج کشته شدبام محل سکونت خود رفته بود که با تيراندازی ن

29/3/88(  

ـ پيکر ناصر امير نژاد دانشجوی دکتری هوا فضا که در کوی دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی  9

  )29/3/88ادوارنيوز .(کشته شده بود، در يکی از روستاهای ياسوج به خاک سپرده شد
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ه کيف و کفش، کسبه ساکن خيابان رودکی در راهپيمايی ساله مجرد، فروشند 24ـ سعيد عباسی  10

فعاالن حقوق بشر در ايران .(خردا بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتی کشته شد 30اعتراضی روز شنبه 

31/3/88(  

ساله  35ساله و بابک سپهر  26ساله، حامد بشارتی  30ساله، ميالد يزدان پناه  24ـ مريم مهرآذين  11

. خرداد در تهران بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتی کشته شدند 30عتراضی روز شنبه در راهپيمايی ا

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در .(اجساد جان باختگان در دست مامورين وزارت اطالعات می باشد

  )31/3/88ايران 

نيتی در خيابان خرداد بر اثر تيراندازی نيروهای ام 30ساله روز شنبه  27ـ ندا آقا سلطان دانشجو  12

  )1/4/88بی بی سی.(امير آباد تهران کشته شد و عصر يکشنبه در بهشت زهرا دفن گرديد

ـ اعتراضات گسترده مردم تهران در مناطق مختلف با سرکوب خونين سپاه پاسداران، يگان ويژه و  13

افرادی که . ادسپاه پاسداران مردم را هدف شليک مسقيم گلوله خود قرار د. لباس شخصيها مواجه شد

. جان باختند و يا زخمی شدند اکثرا از ناحيه شکم به باال هدف گلوله ها و ساير ابزار خود قرار دادند

نفر شده است، اين آمار از چند بيمارستان گرفته شده  30اين سرکوب خونين منجر به جان باختن حداقل 

انتقال آنها به بيمارستانها ناچار به  تعداد زخميها به حدی زياد بود که اورژانس تهران برای. است

زخمی  85بيش از ) خمينی(تختخوابی 1000تنها در بيمارستان . استفاده از اتوبوسهای شهری شده است

نفر از آنها بسيار وخيم  15وضعيت جسمی . که مورد اثابت گلوله و چاقو قرار گرفته اند بستری شده اند

اسامی تعدادی از . يه سر، صورت، سينه و کمر زخمی شده اندافراد زخمی شده از ناحيه ناح. می باشد

  :زخمی شدگان روز شنبه در تهران به قرار زير می باشد

  ساله ،گلوله به ناحيه فك اصابت آرده و در نزديكي دانشگاه تهران آسيب ديده 22ـ سعيد طباطبائي  1

  يستگاه شادمان آسيب ديدهساله، اصابت گلوله به ناحيه پا در محدوده ا 30ـ مصطفی آاظمی  2

  ساله، خرد شدن دندانها به علت اصابت باتوم به صورت 32ـ علي جهانگيری  3

  ساله ،اصابت گلوله به شكم در پارك اوستا مورد اصابت گلوله قرار گرفته 28ـ مرتضي شريفی  4

  می شدهساله، اصابت گلوله به آتف بين ميدان انقالب و آزادي زخ 37ـ محمد رضا پور محمد  5

  ساله ،اصابت گلوله به گردن در خيابان رودآي زخمی شده 21ـ يوسف عبدی  6

  ساله، اصابت گلوله به شانه درخيابان نواب زخمی شده 16ـ امير علي بهرامی  7

  ساله، اصابت گلوله به دست چپ در نزديكی بيمارستان امام زخمی شده 30ـ سميه سعادتی  8

  ت گلوله به پا سر دانشگاه شريف زخمي شدهساله ،اصاب 47ـ حسين زينلی  9

  ساله، اصابت گلوله به بازوي چپ در خيابان آاوه زخمی شده 26ـ آيدا سحری زاده  10
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  ساله، شكستگی سر به علت اصابت باتوم در خيابان انقالب زخمی شده 42ـ ثريا محسنی  11

  ابان توحيد زخمی شدهساله شكستگی سر به علت اصابت باتوم در خي 25ـ سعيد پور قاضي 12

  ساله اصابت گلوله به پهلوی راست در خيابان خوش زخمی شده 37ـ اسماعيل دري  13

  ساله اصابت گلوله به پا در خيابان اسكندري زخمی شده 40ـ صديقه آشفي  14

  ساله شكستگي دست در خيابان اسكندري مجروح شده 33ـ قاسم زماني فر  15

  اصابت گلوله به قفسه سينه در خيابان زارع زخمی شده ساله 35ـ علي رضا شعباني  16

  ساله اصابت گلوله به شكم در خيابان آاوه زخمي شده 27ـ الهه يميني  17

  ساله در رفتگي فك به علت اصابت باتوم در آارگر شمالي 46ـ هما جوادي  18

  ساله اصابت گلوله به دست در ايستگاه قريب زخمي شده 52ـ خسرو خاوری 19

  ساله اصابت باتوم به صورت و شكستگی بينی در خيابان جمهوری زخمی شده 31ـ ندا معصومی  20

ساله اصابت گلوله به صورت در خيابان جمالی نرسيده به ميدان آزادی زخمی  24ـ علي آهنه پوش  21

  شده

  ساله اصابت گلوله به دست در خيابان آزادي زخمي شده 26ـ نريمان داوودی  22

  ساله اصابت باتوم به سر و شكستگی سر در خيابان انقالب زخمی شده 28ل جعفری ـ ابولفض 23

  ساله اصابت گلوله به پهلو در خيابان قريب 34ـ علي اآبر همتی  24

  .پيکر جانباختگان به بيمارستان بقيه اهللا سپاه پاسداران منتقل شده اند

  ) 31/3/88فعالين دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران (

ـ شبکه تلويزيونی سی ان ان شنبه شب در گزارشی به نقل از منابع بيمارستانی در تهران شمار  14

کشته شدگان در ناآرامی های روز شنبه در تهران را که ادامه اعتراضات به نتايج انتخابات رياست 

کی از آن است در عين حال اعالم کرد که آمار تاييد نشده حا. نفر اعالم کرد 19جمهوری بود، دست کم 

اين شبکه تلويزيونی به نقل از شاهدان عينی می . نفر در جريان اعتراضات جان باخته اند 150که 

پليس ايران برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور، باتوم و جريان آب فشار قوی : گويد

نقل از پرس تی وی خبرگزاری رويتر به . استفاده کرده و سپس به شليک مستقيم متوسل شده است

 100نفر در ناآرامی ها جان باخته و بيش از  13روز شنبه : وابسته به تلويزيون دولتی ايران می گويد 

  )31/3/88راديو فردا .(تن زخمی شده اند

نفر و مجروح  10ـ سردار احمد رضا رادان معاون فرماندهی نيروی انتظامی خبر کشته شدن  15

  )31/3/88ايلنا .(د کردنفر را تايي 100مصدوم شدن 
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  :دستگيری دستجمعی شرکت کنندگان در تظاهرات

نفر از شرکت کنندگان  170: ـ سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی اعالم کرد  16

  )24/3/88ايلنا .(در تظاهرات اعتراض دستگير شده اند و تعدادی از طراحان اصلی تحت تعقيب هستند

اصفهان با صدور بيانيه ای شرکت کنندگان در تظاهرات را تهديد به اعدام کرد و  ـ دادستان 17

قانون مجازات اسالمی برای اينگونه افراد به عنوان محارب، مجازات سنگين اعدام را مقرر :گفت

  )26/3/88ايسنا .(داشته است

 86: ضوی اعالم کرد ـ اميراهللا شمقدری سرپرست معاونت امنيتی و انتظامی استانداری خراسان ر 18

ايسنا .(نفر از مردم شرکت کننده در راهپيمايی اعتراض توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند

27/3/88(  

نفر از مردم شرکت کننده در  60الی  50: ـ يحيی ميرزا محمدی دادستان تبريز اعالم کرد 19

م زدن نظم توسط نيروهای امنيتی راهپيمايی به اتهام اخالل در نظم عمومی تجمع غير قانونی و بره

  )27/3/88ايسنا .(بازداشت شدند

نفر از مردم شرکت کننده در اعتراضات توسط  200: ـ محمدرضا حبيبی دادستان اصفهان گفت  20

  )27/3/88ايسنا .(نيروهای امنيتی بازداشت شدند

عتراضات توسط نفر از مردم شرکت کننده در ا 30: ـ جعفر گل محمدی دادستان زنجان گفت  21

  )27/3/88ايسنا .(نيروهای امنيتی بازداشت شدند

تعدادی از مردم شرکت کننده در : ـ ذبيح اهللا خدائيان رئيس کل دادگستری استان لرستان اعالم کرد  22

راهپيمايی اعتراضی توسط مامورين اداره اطالعات و نيروی انتظامی در خرم آباد بازداشت 

  )29/3/88مهر .(شدند

نفر از شرکت کنندگان در راهپيمايی روز  457: نيروی انتظامی با انتشار اطالعيه ای اعالم کردـ  23

  )31/3/88فارس .( خرداد توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند 30شنبه 

   

  :حمله نيروهای امنيتی به دانشگاهها

ده از اسلحه وينچستر ـ گارد ويژه ضد شورش و انصار حزب اهللا با پرتاب گاز اشک آور و با استفا 24

يک نوع اسلحه شکاری که ساچمه پرت می کند به دانشجويان دانشگاههای تهران و اصفهان حمله 

تعداد زيادی از . کردند، دانشجويان را مورد ضرب وشتم قرار داده و تعدادی را بازداشت نمودند

ن بسياری از مردم با يکشنبه شب گزارش شد که در بسياری از محالت تهرا. دانشجويان زخمی شدند

  )25/3/88بی بی سی .(رفتن روی بام ها شعار مرگ بر ديکتاتور سر داده اند
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ـ پروفسور ايزدی و پروفسور مجذوبی از اساتيد دانشگاه بوعلی سينای همدان و سياوش حاتم،  25

از حجت بختياری، مهدی مسافر، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، مصطفی مهدی زاده، و امين نظری 

دانشجويان اين دانشگاه توسط مامورين امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت 

  ) 26/3/88اميرکبير .(شدند

دانشجوی متحصن دانشگاه مازندران توسط نيروهای امنيتی با ضرب و شتم  150ـ بيش از  26

مه و چوب دستی به نيروهای بسيج و مامورين امنيتی لباس شخصی مسلح به باتوم، ق. بازداشت شدند

  )26/3/88اميرکبير .(تناوب به دانشگاه حمله می کردند

ـ براثر حمله نيروهای يگان ويژه و مامورين امنيتی لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران ايمان  27

عده اي از دانشجويان مضروب، دستگير و يا . نمازی دانشجوی رشته عمران دانشگاه تهران کشته شد

نفر،  4دانشجويان مفقود شده . آخرين وضعيت دانشجويان کوي به شرح زير است .مفقود شده اند

نفر،دانشجويانی که از  39نفر، دانشجويانی که در بازداشت بسر می برند  5دانشجويان مضروب شده 

  ) 27/3/88کميته گزارشگران حقوق بشر .(نفر 21زندان آزاد شدند 

گان ويژه به دانشجويان دانشگاه مازندران حمله کردند، ـ مامورين امنيتی لباس شخصی، بسيج و ي 28

در اين هجوم حدود صد نفر از دانشجويان بازداشت دهها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی 

عليرضا کيانی، ميالد حسينی کشتان، علی نظری، سياوش صفوی، اشکان ذهابيان، علی ديناری، .شدند

اسی و شوانه قادری از جمله دانشجويانی هستند که هنوز در رحمان يعقوبی، مازيار يزدانی، علی عب

نفر از دانشجويان را ممنوع الورود اعالم کرده  40رئيس دانشگاه تعداد . بازداشت بسر می برند

  )29/3/88بامداد خبر .(است

  :دستگيری فعالين سياسی، روزنامه نگاران، فعالين حقوق بشر و دانشجويان

چاقو، چماق، باتوم، زنجير، گاز اشک (س شخصی مجهز به اسلحه های سرد ـ مامورين امنيتی لبا 29

با استقرار در برابر درب روزنامه اعتماد ملی متعلق به مهدی کروبی يکی از نامزدهای ) آور و بسيم 

آفتاب .(معترض به نتايج اعالم شده انتخابات، روزنامه نگاران را در محل کار خود حبس کرده اند

23/3/88(  

روزنامه کلمه سبز به مدير مسئولی مير حسين موسوی  22ـ نيروهای امنيتی مانع توزيع شماره  30

  24/3/88کلمه .( شدند

ـ شيوا نظرآهاری وبالگ نويس، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و دانشجوی ستاره دار  31

ارشگران حقوق کميته گز.(محروم از تحصيل در محل کار خود توسط نيروهای اطالعاتی بازداشت شد

  )24/3/88بشر 
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ـ محمدرضا خاتمی، محسن ميردامادی، زهرا مجردی، زهره آقاجری، محسن صفايی فراهانی، سعيد 

شريعتی و عبداهللا رمضان زاده از رهبران جبهه مشارکت ايران، بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده از 

ز رهبران حزب کارگزاران رهبران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران و محمد عطريانفر ا

  )24/3/88جمهوريت .(سازندگی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

ـ احمد زيدآبادی روزنامه نگار و دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت، عماد بهاور و احمد افجه ای  32

ی مذهب –از اعضای نهضت آزادی ايران، رضا عليجانی، تقی رحمانی و هدی صابر از فعالين ملی 

  24/3/88جمهوريت .(توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

علی پورخيری، شاهين نوربخش، علی تقی : ـ حنيف مزروعی روزنامه نگار و فعال سياسی گفت  33

پور، محمد شکوهی، اشکان مجللی و ميثم ورق چهر از اعضای جبهه مشارکت ايران توسط نيروهای 

  )24/3/88بی بی سی .(امنيتی بازداشت شدند

ـ دکتر غفار فرزدی، دکتر جليل شربيانلو، دکتر غفارزاده، دکتر سلطانی آذر، دکتر پناهی، دکتر  34

سيف لو، خانم دکتر لعيا فرزدی،مهندس مجيد جابری، مهندس داديزاده، مهندس مهدی يار بهرامی، 

عباس پور  منصور غفاری، حجت اهللا اميری، امير حسين جهانی، رحيم ياوری، روح اهللا رحيم پور،

اظهری عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز، مهدی خدادادی، يعقوب زاده، خانم ثابتی، خانم 

مذهبی و جمعی از پزشکان که  –از اعضای نهضت آزادی ايران واحد تبريز، فعاالن ملی ... شاملو و

بريز بازداشت در اعتراض به نتايج رياست جمهوری تجمع کرده بودند توسط نيروهای امنيتی در ت

  )25/3/88نهضت آزادی ايران .(شدند

ـ نيروهای نظامی و امنيتی به تجمع مردم در زاهدان حمله کرده و دهها نفر را بازداشت کردند، از  35

جمله شهريار حسين بر عضو هئيت رئيسه ستاد دانشجويی مهدی کروبی در استان سيستان و بلوچستان 

تجمع . ی از دانشجويان بلوچ و سعيد ارباب زهی بازداشت شدندو عضو دفتر تحکيم وحدت، احمد ريگ

فعاالن حقوق بشر در ايران .(مردم در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران می باشد

25/3/88(  

. ـ ليال اسفاری و عليرضا بابالو دانشجويان دانشگاه زنجان توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند 36

  )25/3/88ق بشر در ايران فعاالن حقو(

ـ سيد محمد باقر اسکويی رئيس ستاد دانشجويی مهدی کروبی و عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار و  37

  )25/3/88اميرکبير .(فعال حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شدند

هران، از اعضای ستاد ـ ناصح فريدی دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم ت 38

شهروند آزاد و ستاد دانشجويی مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی کميته دانشجويی دفاع از 
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زندانيان سياسی در حال ثبت نقض گسترده حقوق بشر در تجمعات اعتراضی ميدان ونک توسط 

  )25/3/88کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی .(مامورين امنيتی بازداشت شد

. ـ حسين مجاهد دبيرکل حزب جامعه مدنی همدان توسط مامورين امنيتی در همدان بازداشت شد 39

همچنين سعيد اهللا بداشتی روزنامه نگار و فعال سياسی توسط مامورين امنيتی در تهران بازداشت 

  )25/3/88ادوارنيوز .(شد

ا احمدی از اعضای شاخه ـ علی مهرداد، سعيد زراعت، روح اهللا شفيعی، مجتبی خندان، احمدرض 40

  )25/3/88وبالگ با مردم .(جوانان نهضت آزادی ايران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد

ـ مهسا امر آبادی خبرنگار روزنامه اعتماد ملی، عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار و فعال حقوق  41

ادوارنيوز .(ت شدندبشر و جهانبخش خانجانی عضو کارگزاران ايران توسط نيروهای امنيتی بازداش

25/3/88(  

ـ مهدی عبايی رئيس شاخه خراسان رضوی جبهه مشارکت ايران اسالمی و امير اقتنايی مسئول  42

اميرکبير .(شعبه خراسان سازمان دانش آموختگان ايران توسط نيروهای امنيتی در مشهد بازداشت شدند

25/3/88(  

ن دانش آموختگان ايران توسط مامورين امنيتی ـ حامد ايرانشاهی عضو شورای سياستگذاری سازما 43

  )26/3/88ادوارنيوز .(در اراک بازداشت شد

ـ هادی کحال زاده عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران و شورای مرکزی خانه  44

  )26/3/88ادوارنيوز .(احزاب ايران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

لی محقر و کريم ارغنده پور از فعالين ستاد انتخاباتی مير حسين ـ سعيد شريعتی، حسين زمان، ع 45

  )26/3/88شهاب نيوز .(موسوی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

ـ محمد علی ابطحی از مشاوران مهدی کروبی، سعيد حجاريان از رهبران جبهه مشارکت ايران  46

المی ايران، محسن امين زاده از مسئولين اسالمی، بهزاد نبوی از رهبران سازمان مجاهدين انقالب اس

  )26/3/88موج سوم .(ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند

ـ سيامند غياثی و محمد جعفری از فعالين دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه و از اعضای ستاد  47

اميرکبير .(امورين امنيتی بازداشت شدنددانشجوی ديگر توسط م 4تبليغاتی مهدی کروبی به همراه 

27/3/88(  

ـ پيام حيدر قزوينی، نسيم رياحی، مجتبی رحيمی و عطا رشيدی از اعضای تشکل اسالمی  48

دانشجويان اصالح طلب دانشگاه بين المللی خمينی قزوين توسط مامورين امنيتی لباس شخصی 

  )27/3/88اميرکبير .(بازداشت شدند
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تی لباس شخصی با چوب، چماق، باتوم، زنجير، اسپری بيسيم و بعضا سالح به ـ مامورين امني 49

واقع در تقاطع خيابان توانير و خيابان ولی عصر تهران حمله کرده و به تهديد " دی " بيمارستان 

علت حمله ماموران، . پزشکان و کادر درمانی پرداختند و جوی از رعب و وحشت را ايجاد کردند

شهاب نيوز .(روز اخير به بيمارستان می باشد 4و کشته شدگان مردم در طی انتقال مجرومين 

27/3/88(  

ـ رضا کاظمی از اعضای جنبش مسلمانان مبارز در شهرستان فومن توسط نيروهای امنيتی  50

  )27/3/88گويانيوز .(بازداشت شدند

توسط نيروهای ) موج سوم(ـ محمدرضا جالئی پور سخنگوی پويش حمايت از خاتمی و موسوی  51

وی دانشجوی دانشگاه . امنيتی در فرودگاه بين المللی تهران بازداشت شد و پاسپورتش توقيف گرديد

  )27/3/88موج سوم .(اکسفورد در انگلستان می باشد

ـ سعيد ليالز در تهران، احمد مرادی، جاويد رمضانپور و منصور نبی زاده در بندرعباس از  52

  )27/3/88بی بی سی .(سط مامورين امنيتی بازداشت شدندحاميان ميرحسين موسوی تو

ـ ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ايران که به منظور انجام معالجات تخصصی در بيمارستان  53

طی . پارس تهران بستری بود، توسط مامورين دادگاه انقالب بازداشت شد و مورد بازرسی قرار گرفت

ضو شورای مرکزی و رئيس دفتر سياسی، دکتر غفار فرزدی روزهای اخير مهندس محمد توسلی ع

عضو شورای مرکزی و مسئول واحد استان آذربايجان شرقی، مهندس مجيد جابری، رحمت اهللا 

اميری، روح اهللا رحيم پور، امير حسين جهانی، دکتر علی اشرف سلطانی آذر و رحيم ياوری از 

ر، محمدرضا احمدنيا، احمد افجه ای مجتبی اعضای نهضت آزادی در تبريز و مهندس عماد بهاو

خندان، سعيد زراعت کار، مهندس روح اهللا شفيعی و دکتر علی مهرداد از اعضای شاخه جوانان 

نهضت آزادی در تهران در حين انجام راهپيمايی مسالمت آميز و اعتراضی نسبت به نتايج انتخابات 

  )27/3/88نهضت آزادی ايران .(اندرياست جمهوری، توسط مامورين امنيتی بازداشت شده 

ـ موسی ساکت دبير سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی در استان آذربايجان شرقی و دبير ستاد  54

شهروند آزاد و امير مردانی دانشجوی برق دانشگاه تبريز و دبير ستاد دانشجويی مهدی کروبی در 

  )27/3/88ز اخبار رو.(تبريز توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند

. ـ مهندس هومن اسکندری از اعضای حزب پان ايرانيست توسط مامورين امنيتی بازداشت شد 55

. همچنين همسر وی همزمان با بازداشت او ناپديد گشته و تاکنون خبری از ايشان در دست نيست

  )27/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران (
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موسوی در استان خراسان رضوی و محسن هواداران  88ـ روح اهللا شهسواری رئيس ستاد  56

. روزبهان از اعضای اين ستاد در حرم امام رضا در مشهد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

  )27/3/88کميته گزارشگران حقوق بشر (

سازمان . ـ عليرضا هاشمی دبيرکل سازمان معلمان ايران توسط پليس امنيت تهران بازداشت شد 57

سازمان معلمان ايران .(ان ابطال اين انتخابات و برگزاری يک انتخابات آزاد استمعلمان ايران خواه

27/3/88(  

ـ بهزاد باشو کارتونيست و سيد خليل ميراشرفی تدوينگر تلويزيونی مهمانان مهسا امرآبادی  58

هم ميهن .(خبرنگار سياسی بازداشت شده روزنامه اعتماد ملی توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند

27/3/88(  

ـ محسن باستانی و مهرداد بال افکن از اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در اصفهان،  59

محمود ابراهيمی عضو حزب همبستگی، عادل دهدشتی مسئول ستاد ياران دبستانی و بهرام بهراميان 

يوز ياری ن.(دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان توسط مامورين اداره اطالعات بازداشت شدند

27/3/88(  

ـ پيمان عارف دانشجوی محروم از تحصيل سه ستاره دانشگاه تهران و از فعاالن کميته دانشجويی  60

جبهه ملی ايران، که در حال گذراندن خدمت سربازی است توسط دادستان نظامی بازداشت 

  )28/3/88ادوارنيوز .(شد

فرارو .(ن امنيتی بازداشت شدـ حسن معاديخواه از حاميان ميرحسين موسوی توسط ماموري 61

28/3/88(  

حاميان ميرحسين  88ـ عليرضا خوشبخت و زهرا توحيدی دانشجويان ستاره دار و از فعالين ستاد  62

  )29/3/88اميرکبير . (موسوی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

اميرکبير .(ت شدـ ضياالدين نبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل توسط مامورين امنيتی بازداش 63

29/3/88(  

مذهبی توسط مامورين اداره _ ـ هادی احتظاظی استاد اخراج شده دانشگاه و از فعاالن ملی  64

  )29/3/88گويا نيوز .(اطالعات همدان بازداشت شد

 3الف سپاه و قرنطينه های زندان اوين بدستور مسئوالن از  2، بند 209، بند 240ـ تلفنهای بند  65

فعاالن حقوق .(ر کامل قطع گرديده تماس زندانيان با دنيای بيرون را کامال قطع نموده اندروز پيش بطو

  )29/3/88بشر در ايران 
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ارگان حزب اعتماد ملی نيمه شب توسط مامورين " اعتماد ملی " ـ محمد قوچانی سردبير روزنامه  66

  )30/3/88ادوارنيوز .(امنيتی بازداشت شد

رجبعلی مزروعی، مهندس محسن : کل جبهه مشارکت ايران اعالم کرد  ـ محسن ميردامادی دبير 67

صفايی فراهانی، دکتر داود سليمانی، دکتر علی تاجرنيا، دکتر سعيد شيرکوند از اعضای شورای 

مرکزی شهاب طباطبايی، علی تقی پور و سعيد نور محمدی از جوانان اين تشکل توسط نيروهای 

همچنين جواد امام، مجيدنيری از اعضای سازمان مجاهدين انقالب :  وی افزود. امنيتی بازداشت شدند

اسالمی ايران و سيمه توحيدلو از فعالين ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی توسط نيروهای امنيتی 

افراد زياد ديگری هم در خيابانها يا جاهای ديگر دستگير شده اند که : نامبرده گفت . بازداشت شده اند

  )30/3/88نوروز .(هی نبوده اند و آماری از آنها در اختيار ما نيستعضو حزب و گرو

ـ فائزه هاشمی رفسنجانی به همراه دخترش مونا الهوتی، فريده هاشمی نژاد همسر حسين مرعشی  68

به همراه دخترش طاهره مرعشی و خواهر زن مرعشی که بدستور مقامات قضايی توسط مامورين 

  )31/3/88عصر ايران .(ساعت آزاد شدند 24س از امنيتی بازداشت شده بودند پ

ـ ماشااهللا حيدرزاده، حميده ماحوزی، امان اهللا شجاعی و حسين شکوهی روزنامه نگاران بوشهری  69

  )31/3/88راديو فردا .(توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند

پيش از . يتی ربوده شدـ سياوش سليمی نژاد از دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل توسط مامورين امن 70

اين محسن برزگر، ايمان صديقی و حسام الدين باقری در رزو پنج شنبه توسط مامورين امنيتی لباس 

  )31/3/88اميرکبير .(شخصی بازداشت شده بودند

ـ هانيه يوسيفان عضو ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در شيراز و خواهر رضا يوسفيان نماينده  71

  )31/3/88پيک ايران .(م توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدشيراز در مجلس شش

. ـ ژيال بنی يعقوب و همسرش بهمن احمدی امويی نيمه شب توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند 72

  )31/3/88اميرکبير .(از سرنوشت اين دو روزنامه نگار هيچ اطالعی در دست نيست

ران و مسئول واحد زنجان اين تشکل به ـ احد رضايی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی اي 73

شنبه  30/10همراه رضا ارجينی، جالل بهرامی صادق رسولی، منصور وفا، باقر فتحعلی بيگی ساعت 

  )31/3/88نهضت آزادی ايران .(شب توسط ماموران امنيتی در زنجان بازداشت شدند

يروهای امنيتی بازداشت ـ دکتر محسن ميردامادی دبير کل جبهه مشارکت ايران مجددا توسط ن 74

  )31/3/88نوروز .(شد

ـ احسان باکری، علی وفقی، حمزه غالبی، سعيد نيکخواه، همايی، فتاحی و ذاکری از فعالين ستاد  75

  )31/3/88اميرکبير .(انتخاباتی ميرحسين موسوی توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند
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ساعت دو بامداد توسط مامورين امنيتی ـ کورش زعيم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران در  76

ماموران امنيتی دو دستگاه کامپيوتر، دست . بازداشت گرديد و منزلش مورد بازرسی قرار گرفت

  )31/3/88گويا نيوز .(نوشته ها و کتابهای وی را با خود بردند

ر ميدان ـ عبداهللا مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران و مسئول ستاد شهروند آزاد د 77

  )31/3/88اخبار روز . ( ونک تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

. ـ مازيار بهاری خبرنگار هفته نامه نيوزويک در تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد 78

هفته نامه نيوز . مازيار بهاری فيلم ساز، روزنامه نگار و خبرنگار نيوزويک تبعه کشور کانادا می باشد

بی بی سی .( ازداشت آقای بهاری را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری او شده استويک ب

31/3/88(  

ـ جان الين خبرنگار دائمی بی بی سی بدستور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ايران  79

ج آن، بعد از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران و اعتراض مردم به نتاي. اخراج شد

رسانه های خارجی از جمله بی بی . محدوديت هايی برای رسانه های داخلی و خارجی ايجاد شده است

سی به ويژه با محدوديت های شديدی روبرو بوده اند و به خبرنگاران اين رسانه اجازه داده نمی شود 

ين انگليسی زبان بی جان الين برای راديو و تلويزيون و بخش آنال. که دفاتر کاری خود را ترک کنند

خرداد با  22پخش برنامه های فارسی زبان بی بی سی از .بی سی از ايران گزارش ارسال می کرد

  )31/3/88بی بی سی .(اختالالتی عمدی از داخل ايران، مواجه شده است

  :بين المللی

ويد تهرانی، ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از دولت ايران خواست بهروز جا 80

اين . زندانی سياسی بيمار را هر چه زودتر آزاد و دسترسی او را به مراقبت های پزشکی تسهيل کند

سال سن دارد و در اعتصاب غذا بسر می برد نامبرده نخستين بار در تظاهرات  29زندانی سياسی 

. مان در بند استزندانی شد و از آن ز 1384دستگير شد و بار ديگر در سال  1378دانشجويی سال 

بهروز : مسئول بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضع اين زندانی سياسی گفت 

جاويد تهرانی که بيماری وخيمی دارد به خاطر دگر انديشی سياسی صلح آميز و حمايت از حقوق بشر 

  )3/3/88بی بی سی .(در زندان است

زه ترين گزارش ساالنه خود ايران را به عنوان يکی از پيشگامان ـ سازمان عفو بين الملل در تا 81

در اين گزارش امده ايران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان . اجرای مجازات اعدام نام برده است

سالگی بدليل ارتکاب جرم محکوم شده اندو همچنين اجرای حکم  18نوجوان يعنی کسانی که پيش از 
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ميالدی تا پايان ماه  2009از ابتدای سال : در گزارش عفو بين الملل آمده است  .سنگسار ادامه می دهد

  )7/3/88بی بی سی .(مورد اعدام در ايران را به ثبت رسانده است 139آوريل، اين سازمان دست کم 

ـ فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در رابطه با  82

دکتر عبدالکريم الهيجی نايب رئيس . ابات رياست جمهوری در ايران اطالعيه ای منتشر کردندانتخ

کامال : "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گفت 

نها ت. واضح است که اين انتخابات نمايش جديدی برای فريب افکار عمومی مردم ايران خواهد بود

خانم سوهاير بلحسن ." نتيجه انتخابات در ايران اين است که حکومت به خود مشروعيت ظاهری بدهد

در شرايطی که جامعه مدنی بصورت :" رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر گفت

سيستماتيک مورد سرکوب قرار می گيرد و چاره ای جز سکوت ندارد، کامال مشخص است که 

در اين اطالعيه از دولتمردان جمهوری . " آزاد و بی طرف نمی تواند وجود داشته باشد انتخابات

اسالمی خواسته شده که به اعمال فشار و سرکوب جامعه مدنی ايران پايان دهند و امکان آزادی بيان و 

  )13/3/88عصرنو .(برگزاری يک انتخابات بی طرف و آزاد را فراهم آوردند

الملل با انتشار بيانيه ای از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ايران خواسته  ـ سازمان عفو بين 83

است به مسائل جدی حقوق بشر همچون محدوديت شديد آزادی بيان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و 

عفو بين الملل فهرست بلند بااليی از موارد نقض حقوق بشر . محاکمه های غير عادالنه رسيدگی کنند

: در اين بيانيه آمده است. ان را بر می شمارد و خواستار رسيدگی برنده انتخابات به آنها می شوددر اير

اين مسايل شامل محدود شدن شديد آزادی بيان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ساير بدرفتاری ها، 

و همچنين  سال18محاکمات غيرعادالنه و توسل بی رو به مجازات اعدام از جمله عليه مجرمان زير 

عفو بين الملل به بازداشت دانشجويان، دستگيری فعالين آذربايجانی، بازداشت .موارد سنگسار است

بی بی سی .(کردها در جريان سفر خامنه ای به استان کردستان و کشتار و اعدام بلوچها اشاره می کند

19/3/88(  

ما تمامی روشهايی را : يه ای اعالم کردندـ انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون مرز با انتشار بيان 84

که حکومت اسالمی ايران برای ناديده گرفتن و دستکاری انتخابات انتخابات رياست جمهوری بکار 

پس از روز انتخابات تا کنون دهها هزار : در اين بيانيه امده است. برده است را مردود می شماريم

ی پليس و امنيتی مورد سرکوب شديد قرار گرفته، جوان ايرانی اعم از دختر و پسر توسط نيروها

نظام انتخابات ايران فاقد يک ساختار دمکراتيک . بسياری بازداشت شده و حتی تعدادی به قتل رسيده اند

انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون . اکثريت احزاب از فعاليت آزاد محروم هستند. قابل قبول است

را مهر تائيد زده و نتايج انتخابات دروغين رياست جمهوری را  مرز حق ملت ايران برای عدالت
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ما از تمامی نهادهای مدنی،سازمان های غير دولتی و کمپين های بين المللی دفاع . مردود اعالم می کند

از حقوق بشر دعوت می کنيم از حقوق ملت ايران دفاع کرده و از برگزاری مجدد يک انتخابات سالم و 

  ) 24/3/88خبار روز .( نندقانونی حمايت ک

پس از : ـ الرش اولی دبيرکل حزب چپ سوئد و نماينده مجلس با انتشار بيانيه ای اعالم کرد  85

انتخابات رياست جمهوری ستم بر مخالفان افزايش يافت و شامل کسانی شد که در مورد انتخابات اظهار 

در اين ميان دانشجويان، فعالين زنان، . دندنظری کرده يا سيستم سياسی را مورد انتقاد قرار دادهع بو

اما . حقوقدانان و افرادی که به اقليت های قومی و مذهبی تعلق دارند بطور خاص آسيب ديدند

چون اين اعتراضات متوجه فقدان دمکراسی و حقوق . اعتراضات بواقع تنها در مورد انتخابات نيست

مردم ايران اين حق را دارد که برای آينده خود . وندزندانيان سياسی بايد آزاد ش. بشر در ايران است

  )26/3/88گويا .(تصميم بگيرد

ـ مونا سالين رهبر حزب سوسيال دمکرات سوئد بزرگترين حزب سوئد در رابطه با انتخابات  86

انتخابات رياست جمهوری به طور آزاد و : رياست جمهوری در ايران با انتشار بيانيه ای اعالم کرد 

ايران بايد . البته هر انتخاباتی در چارچوب فعلی هميشه زير سوال است. حق مردم ايران است عادالنه

خشونت . از جامعه جهانی دعوت کند تا تقلب انتخاباتی رياست جمهوری را مورد بررسی قرار دهد

  )27/3/88ايران امروز .(عليه تظاهرکنندگان و تعقيب دگر انديشان می بايست بی درنگ متوقف شود

ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه ای  87

عبدالفتاح سلطانی وکيل عضو کانون وکال و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر : اعالم کردند 

خواسته شده است، در اين بيانيه از مقامات ايران . دستگير و در مکانی نامعلوم در حبس بسر می برد

تحت هر شرايطی سالمت روحی و جسمانی عبدالفتاح سلطانی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را 

تضمين کننده هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد وشرطی، مکانی را که آقای سلطانی در آن زندانی 

ر قبال تمامی مدافعان حقوق سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز د. است به صورت عمومی اعالم کنند

به موارد اعالميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی . بشر در ايران پايان دهند

بطور کلی تحت هر شرايطی . احترام گذاشته و آنرا رعايت کنند 1988دسامبر  9سازمان ملل در تاريخ 

نی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين مفاد حقوق بشذ و آزادی های اصلی را مطابق با اعالميه جها

  )27/3/88عصرنو .(المللی حقوق بشر که ايران متعهد آنهاست را رعايت نمايند

ـ مانئوال کارمنا کاستريلو گزارشگر مسئول کار گروه بازداشت خودسرانه، فليپ آلستن گزارشگر  88

شگر ويژه ارتقاء و حفاظت از ويژه اعدام های فراقانونی، شتاب زده و خودسرانه، فرانک الرو گزار

حق آزادی عقيده و بيان، مانفرد نوآک گزارشگر ويژه در مورد شکنجه، مجازات و رفتارهای خشن، 
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غير انسانی و تحقير آميز و مارگارت سکاگی گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد با 

ليس، دستگيريهای خودسرانه و کشتارهايی که انتشار بيانيه ای درباره استفاده وسيع از نيروهای فشار پ

اين پنج . در طول هفته گذشته در جمهوری اسالمی ايران اتفاق افتاده بطور جدی ابراز نگرانی کردند

متخصص حقوق بشر قويا به دولت ايران توصيه کرده اند که از کار برد نيروهای وسيع فشار و 

بيان و تجمع را در سراسر کشور کامال تضمين بازداشت های خودسرانه خودداری کنند و آزادی 

  )28/3/88کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران .(کند

لعيا فرزدی پزشک، جليل شربيانلو جراح، : ـ سازمان عفو بين املل با انتشار بيانيه ای اعالم کرد  89

يران و غفار فرزدی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، رحيم ياوری عضو نهضت آزادی ا

فعال سياسی، دانشجو و متخصصان پزشکی در پی تظاهراتی مسالمت آميز در تبريز  24حداقل 

در اين بيانيه از مقامات ايران خواسته شده . عفو بين الملل نگران امنيت اين عده است. بازداشت شده اند

 و نيز همه افرادی فورا و بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و فعاالن سياسی نامبرده در باال: است 

به زندانيان فورا اجازه دسترسی به خانواده ها و وکالی دلخواه خود و نيز هرگونه . ديگری را آزاد کنند

مراقبت پزشکی ضروری داده شود و از آنهادر برابر تمام اشکال شکنجه و ديگر اذيت و آزارها 

دی، خود را درباره انتخابات ابراز کنند، به کسانی که مايل هستند عقيده، حتی عقيده انتقا. محافظت شود

  )28/3/88عصر نو .(اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آميز بدهند

ـ خانم ناوی پيالی کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بيانيه ای ضمن هشدار نسبت  90

شونت عليه به وخامت وضع در ايران از دولت جمهوری اسالمی تا نيروهای بسيج را که به خ

خانم پيالی از افزايش دستگيری فعاالن حقوق بشر و . معترضان به انتخابات متهم هستند، کنترل کند

اعضای اپوزيسيون که از هفته پيش يعنی از زمان آغاز اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات بازداشت 

کميسر عالی حقوق بشر . ندشده اند ابراز نگرانی کرد و ازمقامات ايرانی خواست قانون را رعايت کن

سازمان ملل متحد در اين بيانيه اشاره می کند که اين مسئوليت دولت ايران است که تضمين کند که 

راديو فردا .(اعضای بسيج و نيروهای انتظامی و امنيتی به اعمال غيرقانونی و خشونت متوسل نشوند

29/3/88(  

عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و مدافع : اعالم کرد ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار فراخوانی  91

داليل . خرداد دستگير شد و محل نگهداری او در حال حاضر نامعلوم است 26حقوق بشر در روز 

عفو بين الملل بر اين باور است که عبدالفتاح سلطانی يک زندانی وجدان . دستگيری او ناروشن است

عبدالفتاح سلطانی از پايه گذاران کانون مدافعان حقوق . زاد شوداست و بايد فورا و بدون قيد وشرط آ

گزارش موارد نقض حقوق بشر در ايران، وکالت : نقش اعالم شده دارد  3اين کانون . بشر است
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اين فعال حقوق بشر ممنوع الخروج . رايگان زندانيان سياسی و حمايت از خانواده های زندانيان سياسی

  )29/3/88عصرنو .(می باشد

بدنبال اعالم خبر انتخاب مجدد محمود احمدی : ـ انجمن بين المللی قلم با انتشار بيانيه ای اعالم کرد  92

نژاد در انتخابات اخير، مقامات ايران به سرکوب اعتراضات گسترده صلح آميز مردم که نتيجه 

محدوديت شديد وضع همچنين برای خبرنگاران خارجی . انتخابات را نادرست می خوانند دست زده اند

. شده و اينترنت و رسانه های ارتباط جمعی محلی سانسور شده و راههای ارتباطی مسدود شده اند

بازداشت شدگان اعتراضات اخير، اکثرا بدون امکان ارتباط با خانواده هايشان، مراقبت های پزشکی و 

ر مورد شکنجه زندانيان گزارش های متعدد د. حق داشتن وکيل و در شرايط بد نگهداری می شوند

  ) 29/3/88ايران امروز .(سياسی به نگرانی انجمن بين المللی قلم در مورد افراد بازداشت شده ميافزايد

ـ سازمان عفو بين المللی با انتشار بيانيه ای اظهارات خامنه ای در نماز جمعه را نشانه آمادگی مقام  93

معاون برنامه خاورميانه و شمال آفريقا . دانسته استهای ايرانی برای سرکوب خشونت آميز معترضان 

چراغ سبزی برای برخورد خشونت بار نيروهای " در سازمان عفو بين الملل اظهارات رهبر ايران را 

امنيتی با مردم دانست که به گفته اين نهاد تنها از حق خود برای تظاهرات و ابراز عقايدخود استفاده می 

اينکه رئيس حکومتی : " عفو بين الملل در واکنش به اظهارات خامنه ای گفت اين مقام سازمان . کنند

مسئوليت تظاهرات صلح آميز را بجای ماموران امنيتی متوجه تظاهر کنندگان بداند، سستی فاحش در 

  )30/3/88بی بی سی ." (خدمت است و مجوزی برای سوء استفاده از قدرت محسوب می شود

 :اخبار دانشجويی

دی مشايخی و عباس حکيم زاده دانشجويان دانشگاه اميرکبير که از روز ششم اسفند ماه در ـ مه 94

دانشجويان به خانواده های خود . زندان بسر می برند، برای دومين بار با خانواده خود مالقات کردند

امه طی هفته های گذشته بازجويی ها و ضرب وشتم ها و آزارهای شديد جسمی و روحی اد: گفته اند 

آنها برای اعتراف به کارهايی که انجام نداده اند تحت چنين آزارهايی جسمی و روحی و . دارد

  )6/3/88اميرکبير .(رفتارهای اهانت بار قرار دارند

ساله مقطع کارشناسی رشته مردم شناسی دانشگاه تهران که در  22ـ نبی پير محمدی دانشجوی  95

خانه کوی دانشگاه تهران به پايين پرت کرده بود، در بيمارستان بهمن ماه خود را از طبقه چهارم کتاب

اين دانشجو در حالی دست به خودکشی زده بود که قرار بود فردای آن روز . شريعتی تهران در گذشت

  )15/3/88اميرکبير .(در کميته انضباطی بازجويی شود

  بازداشت شده: دانشجويان
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از فعالين مدنی آذربايجانی توسط مامورين اداره اطالعات ـ آيدين ذاکری، منصور و فردين نوبخت  96

  )11/3/88ساواالن سسی .(مشگين شهر بازداشت شدند

ـ مجتبی خداکرمی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز، از اعضای ستاد دانشجويی مهدی کروبی  97

  )13/3/88تربيون .(توسط ماموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شد

اون دانشجويی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در قم توسط نيروهای انتظامی در مالءعام ـ افشاری مع 98

  )15/3/88تربيون .(مورد ضرب وشتم قرار گرفت و بازداشت شد

  :احضار: دانشجويان

ـ مهديه گلرو دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه طباطبايی تهران به معاونت امنيت دادگاه  99

  )12/3/88کميته گزارشگران حقوق بشر (.انقالب احضار شد

ـ بهروز احمد فر دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از اعضای ستاد دانشجويی  100

  )13/3/88تربيون .(مهدی کروبی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شد

  احکام صادر شده: دانشجويان

قز به اتهام تبليغ عليه نظام و همکاری با ـ رحمان رحيم پور دانشجوی دانشگاه اروميه اهل س 101

فعاالن حقوق بشر در .(سال زندان محکوم شد 3اپوزيسيون کرد در شعبه اول دادگاه انقالب اروميه به 

  )19/3/88ايران 

  صدور قرار وثيقه: دانشجويان

دی بند روز بازداشت در سلول انفرا 43ـ مسعود دهقان دانشجوی دانشگاه امير کبير پس از تحمل  102

  )12/3/88امير کبير .(زندان اوين با قرار وثيقه از زندان آزاد شد 209

  جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی

ـ سخنرانی رحمت اهللا بيگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در دانشگاه سبزوار  103

  )5/3/88م نيوز سحا.(بدستور هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی لغو گرديد

ـ در زمان سخنرانی غالمحسين کرباسچی معاون اول مهدی کروبی، در ورزشگاه آزادی  104

شهرستان بجنورد، انصار حزب اهللا به شرکت کنندگان در مراسم حمله کرده و عده ای از دانشجويان را 

 .نگاه منتقل شدندبر اثر اين حمله تعدادی از مردم مجروح و به درما. مورد ضرب وشتم قرار دادند

  )9/3/88تربيون (

اين جشنواره بدليل عدم صدور مجوز : ـ خانم ری را عباسی دبير جشنواره شعر صلح اعالم کرد  105

  )9/3/88هم ميهن .(از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار نخواهد شد
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نشگاه بابل و مهدی ـ سخنرانی ايمان صديقی دبير سياسی سابق انجمن اسالمی دانشجويان دا 106

  )9/3/88اميرکبير .(کروبی در دانشگاه بابل به دستور مسئولين دانشگاه لغو شد

ـ هئيت نظارت دانشگاه بيرجند با سخنرانی های عبداهللا رمضان زاده، آذر منصوری، رحمت اهللا  107

ميرحسين بيگدلی، رضا نوروز زاده، سعيد فکوری و فرشاد دولتی پور از اعضای ستاد انتخاباتی 

  )10/3/88اميرکبير .(موسوی و مهدی کروبی مخالفت کردند

ـ دفتر انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دستور  108

  )21/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(مسئوالن دانشگاه پلمپ گرديد

  :سانسور و توقيف کتاب

دومين رمان شمس لنگرودی از طرف " گان را دوست دارد چه کسی شکست خورد" ـ کتاب  109

شمس لنگرودی شاعر، نويسنده و محقق . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع الچاپ اعالم شد

سال پيش برای گرفتن مجوز به اداره  2اين رمان طی ده سال نوشته شده و حدود : ادبيات معاصر گفت 

علت امر اين : وی افزود . بررسی اين کتاب ممنوع الچاپ شدبار  4بررسی کتاب سپرده شد که پس از 

است که هيچکدام از کسانی که کتاب نويسندگان ما را بررسی می کنند صالحيت اين کار را ندارند و 

  )6/3/88هم ميهن .(بيشتر اعمال نظر ها در اين حوزه سليقه ای است

  :فيلترکردن سايتها

همزمان فيس بوک و توپيتر نير . برای هشتمين بار فيلتر شدـ سايت خبری دانشگاه امير کبير  110

  )2/3/88اميرکبير .(فيلتر شدند

ـ پايگاه های اينترنتی موج سوم که حاميان موسوی آن را در اختيار داشتند و موج چهارم که  111

بدستور شورای فيلترينگ کشور که زير نظر وزارت . تلويزيون اينترنتی حاميان موسوی است

  )19/3/88جمهوريت .(ات تشکيل می شود، فيلتر شدنداطالع

" تربيون" وابسته به کمپين يک ميليون امضاء، سايت خبری "تغيير برای برابری " ـ سايتهای  112

ارگان جبهه مشرکت ايران حامی مير حسين موسوی فيلتر " نوروز" حامی مهدی کروبی و سايت 

  )22/3/88اميرکبير .(شدند

  )22/3/88عصر ايران .(بدستور کميته فيلترينگ، فيلتر شد" جمهوريت " ـ سايت خبری 113

يک روز مانده به انتخابات رياست جمهوری ايران، بدستور نهاد " انتخاب " ـ سايت خبری  114

  )22/3/88آينده .(بار فيلتر شده است 8سال گذشته  4سايت انتخاب طی . رياست جمهوری فيلتر شد

از سايتهای حامی موسوی بدستور دادستانی فيلتر شد و دفتر اين سايت " آينده " ـ سايت خبری  115

  )22/3/88قلم آنالين .(توسط مامورين اداره اماکن پلمپ گرديد



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
290 

 
   

  )24/3/88آفتاب .(بدستور نهادهای امنيتی فيلتر شد" آفتاب " ـ سايت خبری  116

ستور نهادهای امنيتی مجددا از سايتهای حامی ميرحسين موسوی بد" ياری نيوز" ـ سايت خبری  117

  )30/3/88سالم .(فيلتر شد

ـ سايت انسانيت پايگاه اطالع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برای دهمين بار از  118

  )31/3/88سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .( زمان آغاز بکار خود فيلتر شد

  احضار روزنامه نگاران: مطبوعات

و " گزارش " ، "البرز ورزشی " ، "صبح آزادی " ، "مردم ساالری " ل نشريات ـ مديران مسئو 119

  )8/3/88ايسنا .(دادگاه کيفری استان تهران احضار شدند 76جهت محاکمه به شعبه " راسان " 

  بازجويی روزنامه نگاران: مطبوعات

ين به مقام ارشد نظام ـ خانم صبا آذر پيک خبرنگار روزنامه اعتماد در حوزه مجلس به اتهام توه 120

سياسی تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب، سيلی زدن به پليس، تمرد از دستور پليس و توهين به پليس 

نامبرده در ارديبهشت امسال . ميليون تومانی آزاد شد 10مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه 

وزنامه اعتماد منتشر کرد و از گزارشی از ضربو شتم و بازداشت خود از سوی گشت ارشاد در ر

نيروهای انتظامی شکايت کرد، اما به جای رسيدگی به اين شکايت، وی مورد بازجويی قرار 

  )10/3/88خرداد .(گرفت

  بازداشت روزنامه نگاران: مطبوعات

شاعر و همکار " هفتها " مسئول وبالگ " گيالن امروز " ـ مجتبی پور محسن سردبير روزنامه  121

خرداد توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت و به زندان الکان رشت  25مانه در روز راديو ز

  )29/3/88راديو زمانه .(منتقل گرديد

  :محاکمه روزنامه نگاران: مطبوعات

دادگاه  15در زندان بسر می برد، در شعبه  87ـ نادر کريمی جونی روزنامه نگار که از آذر سال  122

نامبرده بدليل در صد باالی جانبازی در جنگ . قاضی صلواتی محاکمه شدانقالب تهران به رياست 

  )10/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(نيازمند رسيدگی مداوم پزشکی است

  ضرب و شتم روزنامه نگاران و عکاسان: مطبوعات

 26ـ کيان امانی عکاس و فتوژورناليست، عکاس خبرگزاری ميراث فرهنگی در روز سه شنبه  123

در محدوده خيابان گاندی تهران در حاليکه مشغول تصوير برادری از اعتراضات  21خرداد ساعت 

وی . مردمی بود، توسط مامورين امنيتی لباس شخصی مورد ضرب وشتم قرار گرفت و زخمی شد
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ن فعاال.(مامورين امنيتی دو دوربين و لنز حرفه ای او را شکسند. توسط مردم به بيمارستان منتقل گرديد

  )29/3/88حقوق بشر در ايران 

  توقيف: مطبوعات

به مدير مسئولی محمد نعيمی پور بدستور قاضی سعيد مرتضوی دادستان " ياس نو"ـ روزنامه  124

  )19/3/88ايلنا .(تهران مجددا توقيف گرديد

به علت چاپ يک کاريکاتور به اتهام توهين به رئيس جمهوری با " واليت قزوين " ـ نشريه  125

فارس .(ايت مدعی العموم بدستور شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب قزوين توقيف گرديدشک

24/3/88(  

به علت فشار " آفتاب يزد " و " خبر " ، "همبستگی " ، "اسرار " ، "حيات نو " ـ روزنامه های  126

و جلوگيری از نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دادستانی کل کشور برای تغيير برخی تيترها 

  )27/3/88ايسنا .(چاپ بعضی مطالب منتشر نشدند

  :اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی

ـ عمادالدين باقی فعال حقوق بشر در همايش دفاع از حقوق شهروندی در رابطه با عملکرد دولت  127

 190دار شده افزايش يافت، در اين چهار سال تعداد دانشجويان اخراج يا ستاره : احمدی نژاد گفت 

مورد  227مورد بازداشت فعاالن حقوق زن،  50مورد بازداشت و بازجويی روزنامه نگاران، 

مورد صدور حکم برای فعاليت  270مورد بازداشت و بازجويی و  307بازداشت فعاالن دانشجويی، 

  )11/3/88اعتماد .(فرهنگی و اجتماعی بوده است

  :گی، اجتماعی به دادگاههااحضار فعالين سياسی، فرهن

ـ سيد محمد سيف زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبير کميته دفاع  128

کانون مدافعان حقوق .(از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه به شعبه امنيت دادگاه انقالب تهران احضار شد

  )4/3/88بشر 

از اهالی شهرستان بانه به اتهام هواداری از احزاب کردی  ـ آرمان محمدپور و بهزاد امين توکل 129

  )8/3/88سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(به شعبه اول دادگاه انقالب بانه احضار شدند

ـ سعيد رضوی فقيه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، توهين به خامنه ای و تبليغ عليه نظام جهت  130

  )17/3/88اعتماد .(قالب تهران احضار شددادگاه ان 26محاکمه به شعبه 

  :ضرب وشتم فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی

ـ امين آزاد فيلمبردار و يکی ديگر از اعضای ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در تبريز توسط  131

  )5/3/88سالم . (نيروهای امينتی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند
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امنيتی استانداری گيالن در دولت خاتمی و از مسئولين ستاد  ـ سيد احمد حسينی معاون سياسی و 132

بر اثر حمله به جوانان و ضرب و شتم آنها يک جوان با : ميرحسين موسوی در رشت اعالم کرد 

  )20/3/88نوروز .(ضربه باتوم پليس به کما رفت و يک زن باردار معرض سقط جنين قرار گرفت

  :عیبازداشت فعالين سياسی، فرهنگی، اجتما

ـ نيروهای امنيتی با پرتاب گاز اشک آور به تجمع اعتراضی جمعی از مردم تبريز، عده ای را  133

نفر از بازداشت شدگان عبارت  12اسامی . مورد ضرب و شتم قرار داده و چندين نفر بازداشت شدند

، وحيد عليرضا فرشی، علی اسالمی، اصغر چمنی، بايرام خالق زاده، سجاد قاراباغلی: است از 

آقاجانی، سحر فتحی، هاله فتحی، فردين مرادپور، مرتضی مرادپور، حکم مرادپور و بهزاد 

  )2/3/88ادوارنيوز .(صادقيان

نفر از  10ـ در جريان سخنرانی ميرحسين موسوی در ورزشگاه باغشاه تبريز نيروهای امنيتی  134

بخت آور، آرمين شاکران واهی، فريد  جهانبخش بخت آور، نادر: فعالين آذربايجانی را دستگير کردند

. باقرزاده، علی ايمانی، مهدی ايمانی، بابک مينقی، عسگر قديمی، علی صادقی، حامد حسن زاده

توسط نيروهای امنيتی ) علی، رسول، غالم و ناصر (همچنين در روز دوم خرداد برادران بدلی 

  )5/3/88ساواالن سسی .(بازداشت شدند

اداره امکان، اداره . وسط مامورين اداره امکان نيروی انتظامی بازداشت شدـ شهرام گلنازی ت 135

سازمان . (اطالعات و ديگر نهادهای امنيتی از پذيرش مسئوليت بازداشت نامبرده خودداری می کنند

  )5/3/88دفاع از حقوق بشر کردستان 

هر حمله کرده يک نفر را ـ مامورين امنيتی لباس شخصی به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در بوش 136

بازداشت کردند و آريو برزن شهريور و رشيد محتشمی پور را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و 

  )18/3/88سحام نيوز .(مجروح نمودند

ساله بدليل سخنرانی در مراسم تشيع جنازه مسعود حسين پناهی،  37ـ محمدعلی حسين پناهی  137

مشکوکی به قتل رسيد، توسط مامورين وزارت اطالعات فعال سياسی چند روز پيش بصورت 

  )18/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(بازداشت شد

همسر نامبرده بنام ذبيح . ـ خانم زری نارويی توسط مامورين اداره اطالعات زاهدان بازداشت شد 138

  )21/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(اهللا نارويی دو هفته پيش در زاهدان اعدام شد

ـ جعفر ابراهيمی عضو کانون صنفی معلمان ايران و دبير جامعه شناسی هنرستانهای شهريار  139

  )21/3/88اميرکبير.(توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
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ـ بهنام شيخی و محمود اجاقلی از فعالين مدنی آذربايجانی در اسالم شهر و از اعضای ستاد  140

مامورين اداره اطالعات تهران با ضرب و شتم بازداشت انتخاباتی ميرحسين موسوی توسط 

  )22/3/88ساواالن سسی .(شدند

و همسر " ياشماق " ـ سيما ديدار فعال فرهنگی آذربايجانی، مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی  141

مهندس عليرضا فرشی از بازداشت شدگان تجمع اعتراض اول خرداد، بدستور قوه قضائيه بازداشت 

  )28/3/88واالن سسی سا.(شد

ـ حبيب اهللا طهماسبی فعال سياسی اهل شهرستان دهگالن از توابع سنندج هنگام ورود به کشور  142

نامبرده خرداد ماه سال گذشته بعد از . در فرودگاه خمينی تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت شد

  )30/3/88ر ايران فعاالن حقوق بشر د.(ماه بازداشت از زندان آزاد شده بود 7تحمل 

  :محاکمه فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

ـ ودود اسدی و حسين رحيمی از فعاالن آذربايجانی به اتهام تبليغ عليه نظام و قوميت گرائی در  143

  )6/3/88ساواالن سسی .(دادگاه تجديد نظر استان گيالن محاکمه شدند

اده، ايوب معروفی، رحمان رضايی و چهار ـ محمد کريمی، بهاالدين ساعدی، خالد مصطفی ز 144

اين . جوان ديگر به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز محاکمه شدند

روز پيش بازداشت شدند، دادگاه تمامی اين افراد کمتر از نيم ساعت طول کشيده  35نفر  9

  )21/3/88سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(است

  :احکام صادر شده توسط دادگاهها: فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

دادگاه انقالب  15ـ هود يازرلو دانشجوی مديريت صنعتی دانشگاه غير انتفاعی قزوين در شعبه  145

سال زندان توام با تبعيد  3تهران به رياست قاضی صلواتی و با تاييد دادگاه تجديد نظر استان تهران به 

جرم وی سفر قانونی به عراق به همراه مادرش جهت ديدار با اقوام . ان رجايی شهر محکوم شدبه زند

فعاالن .(در بازداشت بسر می برد 87خرداد  4نامبرده از تاريخ . خود در قرارگاه اشرف می باشد

  )2/3/88حقوق بشر در ايران 

رم سفر قانونی به عراق جهت ديدار ـ نازيال دشتی مادر زندانيان سياسی هود و حامد يازرلو به ج 146

سال حبس تعزيری  3با اقوام اش در قرارگاه اشرف در دادگاه انقالب و با تاييد دادگاه تجديد نظر به 

در حال حاضر يه تن از اعضای . نامبرده بازداشت و به بند زنان زندان اوين منتقل گرديد. محکوم شد

برند و تنها فرد خانواده دکتر هانی يازرلو از زندانيان  خانواده يازرلو در زندان و بازداشت بسر می

فعاالن حقوق بشر در .(سياسی سابق تحت فشار مضاعفی پيگير وضعيت اعضای خانواده خود است

  )3/3/88ايران 



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
294 

 
   

ـ منصور محمدی از اهالی سنندج به اتهام هواداری از گروههای معاند نظام و تبليغ عليه نظام در  147

سال زندان توام به تبعيد به زندان بندرعباس محکوم  5ه انقالب شهر اروميه به شعبه اول دادگا

  )19/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(شد

 15ـ معصومه منصوری دانشجوی علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير به اتهام محاربه در شعبه  148

تبعيد به زندان قزل حصار محکوم سال زندان و  10دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی صلواتی به 

پدر نامبرده محمدعلی منصوری بدليل شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان . شد

سال حبس و تبعيد به زندان گوهردشت بسر می  17در دادگاه انقالب به  1367سياسی در سال 

  )21/3/88فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران .(برد

  :يقه برای آزادی زندانيان سياسیصدور قرار وث

ـ شاهين رستمی، ايوب نظری، سيد سهيل صادقی و يونس قادری از اهالی شهرستان پاوه از توابع  149

ميليون تومانی از  50استان کرمانشاه که به اتهام پخش اعالميه بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه 

  )11/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(زندان آزاد شدند

ـ مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عماد بهاور عضو دفتر سياسی  150

و " پويش حمايت از محمد خاتمی و ميرحسين موسوی " نهضت آزادی ايران، عضو هسته مرکزی 

عضو ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی پس از يک هفته بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد 

  )13/3/88نهضت ازادی ايران .(شدند

در زمان بازگشت از " کسی از گربه های ايرانی خبر ندارد" ـ بهمن قبادی کارگردان فيلم  151

روز با قرار وثيقه سنگين از  10به ايران توسط ماموران امنيتی بازداشت و بعد از " کن " فستيوال 

  )19/3/88راديو فرانسه .(زندان آزاد شد

دادسرای امنيت  2ی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در پارک الله، در شعبه ـ کاوه مظفر 152

. به اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبانی برای تجمع تبليغی عليه نظام مورد بازجويی قرار گرفت

تغيير برای برابری .(ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد 50قاضی سبحانی برای آزادی نامبرده مبلغ 

20/3/88(  

  :اخبار مربوط به زندانيان سياسی

دادسرای انقالب برای آزادی دانشجوی زندانی، شبنم مددزاده قرار  3ـ قاضی حسينی رئيس شعبه  153

ميليون تومانی صادر کرد، اما قاضی حسن حداد معاون امنيت دادستان تهران با صدور اين  50وثيقه 

اين عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی . آزاد شودقرار مخالفت کرد و گفت نبايد شبنم مددزاده 
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دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به همراه برادرش فرزاد مددزاده روز اول اسفند توسط مامورين 

  )5/3/88کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی .(وزارت اطالعات بازداشت شدند

نامبرده در اين مدت در . غذای خود پايان داد روز به اعتصاب 23ـ بهروز جاويد تهرانی پس از  154

سلول انفرادی در حالی که با دستبند و پابند زنجير شده بود، چندين بار توسط ماموران زندان رجايی 

اين زندانی سياسی در حالی پنجمين سال زندان خود را . شهر مورد ضرب وشتم شديد قرار گرفت

وکيل مدافع وی نيز عليرغم . ده از مرخصی را نداشته استسپری می کند که تاکنون هيچ گاه حق استفا

  )6/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(پيگيری تاکنون موفق به مالقات با ايشان نشده است

 2ـ بدستور علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت، افشين بايمانی از زندانيان سياسی در بند  155

در اثر ضرب وشتم بدن نامبرده کبود شده و . نتقل گرديدم 5مورد ضرب وشتم قرار گرفت و به بند 

فعالين . (دست او دچار آسيب جدی شده است و همچنين از ناحيه پا و کمر دچار خونريزی شده است

  )7/3/88حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

ان ـ علی عباسی، محمد علی نارويی، محمد رحيم نارويی و عمر چاپر از زندانيان سياسی زند 156

اين زندانيان از محدوديت . ماه است که در بدترين شرايط محيطی نگهداری می شوند 6اردبيل مدت 

فعاالن حقوق بشر .(های جدی برای برقراری تماس تلفنی و مالقات با خانواده برخوردار هستند

  )17/3/88درايران 

دانشجويان بازداشت شده در  ساله 22ساله، حسن ترالنی  27ساله، حامد يارزلو  19ـ مهسا نادری  157

 209روز بازداشت در بند  112ساله خانه دار پس از تحمل  52دوم اسفند به همراه فاطمه ضيائی 

دادگاه  28زندان اوين قرار است به اتهام محاربه، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 

  )20/3/88ی در ايران فعالين حقوق بشر و دمکراس.(انقالب تهران محاکمه شوند

ـ محمد پور عبداهللا دانشجوی دانشگاه تهران از دست اندرکان نشريات دانشجويی و وبالگ نويس  158

به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، برگزاری تجمعات غيرقانونی، تبليغ عليه نظام و همکاری با گروههای 

در زندان بسر می  87بهمن  24وی از . معاند نظام قرار است در دادگاه انقالب محاکمه شد

  )20/3/88وبالگ دفاع از بی دفاع .(برد

ـ علی عباسی از فعالين مدنی آذربايجانی در اردبيل که در اتهام اقدام عليه امنيت ملی و جاسوسی  159

به پنج سال زندان محکوم شده در اعتراض به نقض حقوق خود به عنوان يک زندانی، دست به 

  )25/3/88ساواالن سسی (.اعتصاب غذا زده است

  :نقض حقوق اقليتهای مذهبی
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 5/2ـ گودرز بيدقی شهروند بهايی ساکن سمنان به اتهام تبليغ عليه نظام به پرداخت جريمه نقدی  160

فعاالن حقوق بشر در ايران .(ميليون تومان محکوم شده، جهت پرداخت جريمه به دادگاه احضار شد

3/3/88(  

 فضلی و فرائض رضايی از مسئوالن سابق تشکيالت جامعه بهايی اروميه، ـ اکبر اقدسی، عهداهللا 161

  )4/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(به ستاد خبری وزارت اطالعات احضار شدند

ـ ماندانا عسگری از اعضای فعال جمعيت آل ياسين، عضو نشريه اخبار کودکانه و طراح نشريه  162

کتابهای اين جمعيت در ميتينگ انتخاباتی ميرحسين موسوی به علم موفقيت در حال توزيع يکی از 

جمعيت آل .(زندان اوين منتقل گرديد 209مناسبت دوم خرداد، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند 

  )5/3/88ياسين 

نفر ديگر از نوکشيان مسيحی توسط ماموران امنيتی در کرج بازداشت  4ـ جواد ابطحی و  163

  )5/3/88حقوق بشر در ايران فعاالن .(شدند

ـ شباب حسامی همسر پيمان فتاحی که برای مالقات با همسرش به دادگاه انقالب مراجعه کرده بود  164

  )18/3/88تربيون .(زندان اوين بسر می برد 209پيمان فتاحی در سلول انفرادی بند . بازداشت شد

ه وضع رهبر خود، پيمان فتاحی که از در اعتراض ب" جمعيت آل ياسين"نفر از پيروان  200ـ  165

زندان اوين بسر می برد، در آرامگاه خمينی دست به تحصن و اعتصاب غذا  209ماه پيش در بند 11

ماموران امنيتی اولتيماتوم داده اند بايد از آن محل بروند و گرنه پليس ضد شورش می . زده اند

  )21/3/88دويچه وله .(آوردند

  :ناخبار فعاالن جنبش زنا

ـ روناک صفارزاده دانشجوی زندانی و عضو کمپين يک ميليون امضاء که به اتهام اقدام عليه  166

سال زندانمحکوم شده، بدستور امجدی دادستان کل استان  6امنيت ملی در دادگاه انقالب سنندج به 

زن  هفته قبل نير بر اثر ضرب وشتم ماموران. کردستان در زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفت

ماه پيش در  20نامبرده از . زندان مرکزی سنندج انگشتان پای اين زندانی سياسی شکسته شده بود

  )5/3/88روز .(زندان بسر می برد

ـ مقامات زندان اوين با مرخصی عاليه اقدام دوست فعال حقوق زنان مخالفت کردند، وی تاکنون  167

مسئوالن زندان از . دريافت نکرده است بار درخواست مرخصی نموده است ولی تاکنون جوابی 4

سال  3عاليه اقدام دوست فعال حقوق زنان به . پذيرش داروهای و لباسهای نامبرده خودداری می کنند

  )11/3/88تغيير برای برابری .(بهمن در زندان بسر می برد 12زندان محکوم شده و از 
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بازپرسی امنيت  2وم خرداد در شعبه ـ نازی اسکويی مدير نشر ديگر و فعال حوزه زنان در د 168

دفتر و منزل وی در . دادگاه انقالب و در نهم خرداد در وزارت اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت

ارديبهشت توسط ماموران امنيتی مورد بازرسی قرار گرفت، کيس های کامپيوترها، تلفن های  28روز 

ميدان .(رکنان نشر ديگر به دادگاه احضار شدندهمچنين کا. همراه، اسناد مالی و ملکی توقيف گرديد

  )11/3/88زنان 

ـ جلوه جواهری از فعالين کمپين يک ميليون امضاء که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، تجمع و  169

روز بازداشت موقت و اتمام  37تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور دستگير شده بود پس از تحمل 

  )17/3/88تغيير برای برابری .(ميليون تومانی از زندان آزاد شد 100الت بازجويی ها با قرار کف

ـ ناهيد کشاورز فعال کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و  170

تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام 

سال  3دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی محمد مقيسه به  28مهوری اسالمی در شعبه مقدس ج

  )21/3/88تغيير برای برابری .(حبس تعليقی محکوم گرديد

  :اخبار کارگری

ـ جليل احمدی عضو سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه جهت بازجويی به  171

  )1/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(ن شوش احضار شدشعبه دو بازپرسی دادگستری شهرستا

ـ ناصر محرم زاده راننده شاغل در منطقه پنج شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بدليل احضارهای  172

  )2/3/88سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران .(غيرقانونی، از کار اخراج شد

اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ـ همايون جابری و منصور حيات غيبی از  173

ميليون  50تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در پارک الله هر يک با قرار کفالت 

  )3/3/88سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران .(تومانی از زندان آزاد شدند

يشکر هفت تپه جهت محاکمه ـ علی نجاتی رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت صنعت ن 174

فروردين به حکم مددی مدير عامل  8نامبرده در تاريخ . به دادگاه انقالب شهرستان شوش احضار شد

مدت زمان بازداشت وی توسط ماموران . روز از کار اخراج شد 14شرکت به علت غيبت بيش از 

اتی را قطع کرده اند و او تمامی حقوق و مزايای علی نج. وزارت اطالعات را غيبت محسوب می کنند

  )3/3/88فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران .(را در شرايط سخت معيشتی قرار داده اند

ـ جعفر عظيم زاده رئيس اتحاديه آزاد کارگران ايران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در  175

ر اعتراض به فشار جسمی وارد خانواده نامبرده د. زندان اوين مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
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سايت خرابات .(آمده، به دفتر حقوق شهروندی قوه قضائيه رسما شکايت خود را تسليم کرده اند

4/3/88(  

ـ قربان علی پور عضو سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به شعبه دوم  176

  )5/3/88در ايران  فعاالن حقوق بشر.(بازپرسی دادسرای شهرستان شوش احضار شدند

نفر  90هزينه بازنشستگی : ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعالم کرد  177

نفر نيز در  80حدود : وی افزود . کارگر شرکت پوشينه بافت مدت يکسال است که پرداخت نشده است

 2همچنين مدت . اخت نشده استسال است که سنوات آنها پرد 2اين شرکت بازنشسته شده اند اما مدت 

  )9/3/88ايلنا .(ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده است

ـ وريا نقشبندی فعال کارگری شرکت جامع کار سپاهان قسمت آزمايش خاک و بتون پساز تحمل  178

روز بازداشت در سلول انفرادی زندان اداره اطالعات مريوان به زندان اداره اطالعات سنندج  21

بازجويان اداره اطالعات . وی در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. تقل گرديدمن

اين خانواده را تحت فشار قرار داده اند که همسر آقای نقشبندی خود را بايد به اداره اطالعات معرفی 

مکراسی فعالين حقوق بشر و د.(کند و در صورت معرفی کردن خودش آقای نقشبندی آزاد خواهد شد

  )10/3/88در ايران 

کارگر رسمی  470حقوق : ـ آقايار حسينی دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان اعالم کرد  179

اين کارگران برای اعتراض در . ماه است که پرداخت نشده است 14کارخانه لوله سازی اهواز مدت 

  )10/3/88ايلنا .(مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند

ـ فريدون نيکوفر، رحيم بسحاق، محمد حيدری مهر و نجات دهلی از اعضای هئيت مديره  180

. سنديکای کارگران شرکت و صنعت نيشکر هفت تپه به شعبه دوم دادگاه شهرستان شوش احضار شدند

  )10/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران ( 

کارگر شرکت فرش  280: اعالم کرد ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين  181

اين کارگران برای اعتراض در مقابل استانداری .ماه است که حقوق دريافت نکرده اند 3پارس مدت 

  )11/3/88ايلنا .(قزوين دست به تجمع زدند

نفر کارگر ساختمانی به علت نبود امکانات ايمنی  2ـ بر اثر ريزش آوار در ميدان فتح تهران،  182

  )11/3/88اعتماد .(کشته شدند

به اتهام  86ـ عليرضا عسگريه و حسين غالمی از فعاالن کارگری و از بازداشت شدگان آذر  183

  )19/3/88عصرنو .(اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقالب تهران محاکمه شدند
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روز 40ـ عليرضا و محسن ثقفی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران، پس از  184

  )20/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(ميليون تومانی از زندان آزاد شدند 50ازداشت با قرار وثيقه ب

  :قتل مردم توسط نيروهای انتظامی و امنيتی

ساله فرزند غفور در روستای حاجی آباد از توابع زاهدان بر اثر  22ـ اهللا نظر شه بخش  185

برادر  76در سال . از افراد اين خانواده بازداشت شد ند دو مرد. تيراندازی نيروهای امنيتی کشته شد

انجمن .( نامبرده بنام ابراهيم و همسرش زرملک شه بخش توسط نيروهای انتظامی کشته شده بودند

  )2/3/88فعاالن حقوق بشر بلوچستان 

ورين بر اثر حمله مام: ـ جالل جاللی زاده نماينده دوره ششم مجلس شورای اسالمی اعالم کرد  186

اين درگيری زمانی . نفر کشته و صد نفر زخمی شده اند 10امنيتی لباس شخصی به مردم زاهدان حدود 

آغاز شده که در مراسم ترحيم کشته شدگان مسجد علی ابن ابی طالب، ماموران امنيتی لباس شخصی به 

  )10/3/88راديو فردا .(مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل تسنن حمله و توهين کردند

ـ پرهام رضايی از اعضای ستاد نسل سومی های ميرحسين موسوی بر اثر ضرب و شتم  187

هم چنين سه نفر زخمی شده و به بيمارستان منتقل . ماموران امنيتی لباس شخصی در مشهد جان باخت

  )14/3/88سالم .(شدند

اخير زاهدان در ـ عبدالبصير موسی زهی شهروند بلوچ ساکن زاهدان از مجروحان درگيريهای  188

زندانيان بلوچ در زندان مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار می . بيمارستان مرکزی زاهدان جان باخت

به دليل شرايط امنيتی منطقه و فقدان حضور نهادهای مدنی، اطالع رسانی از اين منطقه با . گيرند

  )16/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(دشواريهای متعددی رو به رو است

  :اخبار مربوط به مرگ در زندانها

زندان  7ساله به علت شکنجه های شديد پاسداران در سلول انفرادی بند  22ـ مهناز اکبر تهرانی  189

زنان زندانی که به سلول انفرادی منتقل می شوند، در روز از . گوهردشت خودکشی کرد و جان باخت

 24همچنين در طی . ی مفرط قرار می دهنديک جيره غذايی برخوردار هستند و آنها را در گرسنگ

بار امکان استفاده از دستشويی دارند و به مدت طوالنی امکان استفاده از حمام را  2ساعت 

  )12/3/88فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران .(ندارند

 5تحمل  ماه زندان محکوم شده بود، پس از 6ساله که به اتهام سرقت به  23ـ روح اهللا سلجوقيان  190

. ماه زندان به علت آذيت و آزارهای پاسداران زندان مرکزی اصفهان خودکشی کرد و جان باخت

  )25/3/88فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران (

  :قتلهای مشکوک
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ـ مسعود حسين پناهی از فعاالن سياسی منطقه ليالخ از توابع دهگالن سنندج به شکل مشکوکی به  191

وی از بستگان . سال حبس تعليقی محکوم شده بود و با قرار وثيقه آزاد شده بود 5ه به نامبرد. قتل رسيد

زندانی سياسی انور حسين پناهی بوده و همچنين مهرماه سال قبل در همين منطقه اشرف حسين پناهی 

فعاالن حقوق .(از فعاالن سياسی و بادر اين زندانی طی يک سانحه مشکوک جان خود را از دست داد

  )10/3/88ر در ايران بش

  :صدور حکم سنگسار

حکم سنگسار زوج تبريزی بنامهای رحيم : ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد  191

  )16/3/88ايسنا .(محمدی و کبرا بابايی هنوز نهايی نشده است

  :محکومين به اعدام

دادگاه کيفری  71به حکم شعبه  ماهه اش 4ساله به اتهام قتل همسرش ساحل و فرزند  24ـ محمد  192

  )30/2/88اعتماد .(استان تهران به اعدام محکوم شد

ساله به اتهام قتل احمد رضا تواليی معاون دادستان اصفهان از سوی شعبه اول  53ه . ـ جمشيد 193

  )3/3/88قدس .( دادگاه انقالب اصفهان به اعدام محکوم شد

دادگاه کيفری استان تهران به  71ساله به حکم شعبه  30الف  .ساله به اتهام قتل جليل 19ـ مجتبی  194

  )3/3/88ايسکانيوز .(اعدام محکوم شد

دادگاه کيفری استان تهران به اعدام  74خ به حکم شعبه . ساله به اتهام قتل مهدی 23ب . ـ امير 195

  )3/3/88ايسکانيوز .(محکوم شد

ه پنجم دادگاه کيفری استان خراسان رضوی به کودک به حکم شعب 5ـ فردی به اتهام تجاوز به  196

  )4/3/88قدس .(اعدام از طريق قطع گردن با شمشير محکوم شد

ساله به حکم شعبه پنجم دادگاه کيفری استان خراسان رضوی به  31ـ حسن به اتهام قتل مهدی  197

  )5/3/88قدس .(اعدام محکوم شد

 2به حکم شعبه ) خواهر زنش (و ژيال ) نامزد سعيد ( ساله، الهام  28ـ حبيب به اتهام قتل سعيد  198

  )5/3/88ايران .(دادگاه کيفری قزوين و با تاييد ديوان عالی کشور به يه بار اعدام محکوم گرديد

ساله به حکم دادگاه کيفری شيراز و با تاييد  35ک . ساله به اتهام قتل همسرش علی 30ـ ناهيد  199

  )5/3/88ايسکانيوز .(دام محکوم شدديوان عالی کشور به اع 27شعبه 

دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم  74ساله به اتهام قتل رضا به حکم شعبه  36ـ نادر  200

  )9/3/88قدس .(شد
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دادگاه کيفری استان خراسان رضوی و با تاييد  5ساله به حکم شعبه  17ـ داود به اتهام قتل وحيد  201

  )11/3/88قدس .(محکوم شد ديوان عالی کشور به اعدام

دادگاه کيفری استان خراسان  5ساله به حکم شعبه  30ـ مهدی به اتهام قتل يک مرد ابزارفروش  202

  )12/3/88قدس .( ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد 28رضوی و با تاييد شعبه 

سال زندان با تائيد قوه  7 ـ ابراهيم گودرزوند چيگنی به جرم قتل ولی اهللا پيرمردوند، پس از تحمل 203

فعاالن حقوق بشر در .(ساله بوده است 17نامبرده در زمان ارتکاب جرم . قضائيه محکوم به اعدام شد

  )13/3/88ايران 

دادگاه کيفری استان خراسان رضوی و با  5ساله به حکم شعبه  56ـ يک جوان به اتهام قتل سکينه  204

  )13/3/88قدس .(عدام محکوم شدديوان عالی کشور به ا 28تاييد شعبه 

دادگاه کيفری مجتمع قضايی  1147ـ شهال جاهد به اتهام قتل فاطمه سحرخيزان به حکم شعبه  205

  )13/3/88ايران .(ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد 20بعثت و با تاييد شعبه 

هران و با تاييد ديوان عالی دادگاه کيفری استان ت 71م به اتهام قتل مسعود به حکم شعبه . ـ حسين 206

  )16/3/88ايسکانيوز .(کشور به اعدام محکوم شد

اعتماد .(دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد 71ـ عباد به اتهام قتل اصغر در شعبه  207

18/3/88(  

دام دادگاه کيفری استان تهران به اع 71از سوی شعبه ) مادرش ( 38ـ اميد به اتهام قتل بيگم  208

  )20/3/88اعتماد .(محکوم شد

ساله به جرم قتل به حکم قوه قضائيه محکوم  30ساله و يار علی بهرامی  27ـ حبيب اهللا جبرائيلی  209

فعالين .(به اعدام گرديدند و جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی اصفهان منتقل شدند

  )25/3/88حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

ساله به حکم شعبه چهارم دادگاه کيفری استان فارس به  33ساله به اتهام قتل پژمان  19اب ـ سهر 210

  )25/3/88ايسکانيوز .(اعدام محکوم کرد

دادگاه کيفری استان تهران به  77ساله به اتهام تجاوز به پنج نوجوان از سوی شعبه  28ـ عليرضا  211

  )25/3/88ايران .(اعدام محکوم شد

دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم  74ساله به اتهام قتل عباس به حکم شعبه  16ـ سعيد  212

  )26/3/88اعتماد .(شد

دادگاه کيفری استان تهران و با تاييد  71ساله به اتهام قتل روح اهللا به حکم شعبه  26ـ ابراهيم  213

  )26/3/88ايسکانيوز .(شعبه هفتم ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد
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ساله به حکم دادگاه کيفری خراسان شمالی به اعدام محکوم  5ب به اتهام قتل نوشين . ـ امير 214

  )26/3/88ايسکانيوز .(شد

دادگاه کيفری استان خراسان  5ساله از سوی شعبه  35ساله به اتهام قتل يک مرد  44ـ يک مرد  215

  )27/3/88قدس .(رضوی محکوم به اعدام شد

دادگاه کيفری استان  71ساله به حکم شعبه  27ساله به اتهام قتل ميثم  30رش مهدی ـ حميد و براد 216

  )27/3/88قدس .(تهران به اعدام محکوم شدند

  )31/3/84اعتماد .(ساله در دادگاه شيراز به اعدام محکوم شد 40ـ کريم به جرم قتل هوشنگ  217

  :صدور حکم اعدام زندانيان سياسی، عقيدتی، امنيتی

حسين خضری فعال سياسی ساکن اروميه، به اتهام تبليغ عليه نظام و همکاری با حزب حيات ـ  218

فعاالن .(آزاد کردستان بدون داشتن وکيل مدافع در شعبه اول دادگاه انقالب اروميه محکوم به اعدام شد

  )18/3/88حقوق بشر در ايران 

  :احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها

به اتهام يک فقره قتل عمدی با تاييد ديوانعالی کشور در زندان مرکزی ايرانشهر ک . ـ عبدالغفور 219

  )1/3/88ايسنا .(به دار آويخته شد

ساله به جرم همسر کشی به اعدام و به جرم زنای محصنه به سنگسار  30ـ افسانه رحمانی  220

غالمحسين رئيسی . يخته شدمحکوم شده بود، با تاييد ديوانعالی کشور در زندان عادل آباد به دار آو

اجرای حکم موکلم به دفتر من ابالغ نشده بود و با اينکه از تاييد حکم و داشتن : وکيل افسانه گفت 

استيذان آن مطلع بودم اما با توجه به تالش هايی که برای جلب رضايت از صاحبان خون صورت 

  )3/3/88 روز.( گرفته بود، انتظار داشتيم که در اجرای حکم تعجيل نشود

بدستور قوه قوه " ح . ع" يک پسر بنام : چاپ شيراز اعالم کرد " خبر جنوب " ـ روزنامه  221

ساله بوده  17نامبرده در زمان ارتکاب جرم . قضائيه در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد

  )5/3/88روز آنالين .(است

و زهی فرزند اغوان و ذبيح اهللا نارويی ـ حاجی نوتی زهی فرزند اسماعيل، غالم رسول شاه 222

فرزند رسول به اتهام دخالت در بمب گذاری مسجد علی ابن ابيطالب به عنوان محارب و افساد فی 

حسينعلی شهرياری ) 9/3/88ايرنا .(االرض با تاييد ديوانعالی کشور در مالء عام به دار آويخته شدند

افرادی که صبح امروز به جرم دست داشتن در : کرد  نماينده زاهدان در مجلس شورای اسالمی اعالم

. انفجار تروريستی در مسجد امام علی در مالء عام اعدام شدند، ارتباط مستقيمی با اين حادثه نداشتند
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به نظر شهرياری اعدام اين افراد در مالءعام . سه نفری که اعدام شدند قبال محکوم به اعدام شده بودند

  )9/3/88هم مهين .(در بين مردم انجام شده استبه دليل آرامش روانی 

ـ رسول به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد ديوان عالی کشور  224

  )2/3/88اعتماد . (در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد

ی استان فارس و با تاييد ديوان عالی دادگاه کيفر 5ساله به اتهام قتل به حکم شعبه  20ـ يک جوان  225

  )2/3/88اعتماد .(کشور در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد

ساله به حکم دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد  50ـ يک مرد افغانی به اتهام تجاوز به يک زن  227

  )2/3/88د اعتما.(ديوان عالی کشور در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد

به ... ـ شش نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف، ضرب و جرح با چاقو، آدم ربايی و 228

  )6/3/88ايسکا نيوز .(حکم قوه قضائيه در زندان بجنورد اعدام شدند

ـ يک مرد به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم دادگستری سيرجان و با تاييد ديوان عالی کشور در  229

  )6/3/88ايسکانيوز .(ان سيرجان به دار آويخته شدزند

ـ يداهللا محمدی به جرم قتل رضا پريزاد به حکم قوه قضائيه در زندان تبريز به دار آويخته  230

  )20/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران .(شد

 5 ساله به حکم شعبه 55ساله بوده به اتهام قتل جمشيد  19ق که در زمان وقوع جرم . ـ الف 231

ديوان عالی کشور در زندان عادل آباد شيراز به دار  42دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد شعبه 

  )9/3/88ايسکا نيوز . (آويخته شد

به " جنداهللا " ـ عبدالحميد ريگی و رضا قلندر زهی به اتهام محاربه از طريق عضويت در گروه  232

  )17/3/88 ايران.(حکم قوه قضائيه در زندان اعدام شدند

ـ اسماعيل قادری و احمد دست گشاده ناروئی به اتهام قاچاق مواد مخدر بدستور قوه قضائيه در  233

  )30/3/88انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان .( زندان مرکزی زهدان به دار آويخته شدند

مرکزی  سال حبس به حکم قوه قضائيه در زندان 4ـ حسين صبوری به اتهام قتل پس از تحمل  234

  )31/3/88فعاالن حقوق بشر در ايران.( سنندج به دار آويخته شد

  :بازداشتهای دستجمعی

مردم . نفر از جوانان بلوچ در شهر زاهدان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند 150ـ بيش  235

زاهدان اعتراض به اهانت نسبت به مولوی عبدالحميد از رهبران اهل سنت دست به تجمع زده 

  )10/3/88فارس .(دبودن
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نفر از بلوچهای زاهدانی که توسط ماموران امنيتی لباس شخصی در نقاط مختلف  25ـ تعداد  236

زاهدان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده بودند، در بيمارستان خاتم االنبياء زاهدان بستری بودند، 

ين امنيتی بازداشت و به مکان بهمراه نزديکان آنها که جهت اعيادت آنجا رفته بودند، توسط مامور

  )11/3/88انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان . (نامعلومی منتقل شدند

تعدادی : ـ سرتيپ پاسدار عزيز اهللا رجب زاده فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد  237

وری دستگير از افرادی که در گردهمايی های تبليغاتی نامزدهای انتخابات دهمين دوره رياست جمه

  )19/3/88ايرنا .(شده اند

  :اخبار اجتماعی

نفر از اعضای  8: ـ سرهنگ صوفی وند رئيس پليس امنيت عمومی استان اصفهان اعالم کرد  238

يک گروه رپ که قصد راه اندازی ميتنگ آوازخوانی در يکی از پارکهای شهر اصفهان را داشتند، 

  )20/3/88پايگاه اطالع رسانی پليس .(دستگير شدند

  

  "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"
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 بيانيه مستندسازان برای آزادی دو سينماگر

ای خواستار آزادی دو سينماگر دربند در ايران  انجمن مستندسازان سينمای ايران طی بيانيه

  .شد

، دو تن از اعضای انجمن مستندسازان »يرحسين دل«و » مازيار بهاری«در پی دستگيری 

و شتم و ضبط دوربين و فيلم برخی ديگر از اعضای اين   سينمای ايران و همچنين ضرب

ای صادر  انجمن در جريان رويدادهای اخير، انجمن مستندسازان سينمای ايران اطالعيه

 :است در اين اطالعيه آمده. کرد

خواهد و مستندسازان وظيفه دارند که در آثارشان جامعه ايران حق دارد از مستندسازان ب»

اين مهم همان چيزی . تصوير واقعی رويدادهای اجتماع را ثبت کنند و به نمايش بگذارند

اند از آغاز ورود سينما به ايران و به خصوص در سی سال  است که مستندسازان کوشيده

 «.اخير؛ در دوران انقالب، جنگ و شرايط پس از آن انجام دهند

شان، حق حضور و ثبت وقايع  ای بنابراين مستندسازان بنا به وظيفه و رسالت حرفه

 «.شدٔه مستندسازان در جهان است اين حق شناخته. اجتماعی را دارند
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 (چپ(دلير  و حسين) راست(مازيار بهاری 

تر همکاران  انجمن مستندسازان ايران در پايان اين اطالعيه خواستار آزادی هرچه سريع

  .است سينماگر خود شده

اش  خردادماه با دوربين عکاسی ٣٠حسين دلير، مستندساز و کارگردان سينما از روز شنبه 

سين دلير ح. از منزل خود خارج شد و تا مدت زيادی هيچ خبری از او در دست نبود

به دنبال  ١٣۵۶آموخته کارشناسی سينما از دانشگاه ايالتی نيويورک است که در سال  دانش

ساخت دو فيلم . اتمام تحصيالت در خارج به ايران بازگشت و شروع به فيلمسازی کرد

. شود در کارنامه او ديده می) ١٣۶٩(» سايه خيال«و ) ١٣۶۵سال (» گردو«سينمايی 

توانست سيمرغ بلورين بهترين کارگردانی را از جشنواره » سايه خيال« حسين دلير با فيلم

های اخير به کار مستندسازی مشغول  او در سال. دريافت کند ١٣۶٩فجر در سال 

 .است بوده

کانادايی است که در روزهای اخير به عنوان - مازيار بهاری نيز مستندساز ايرانی

کرده و از سوی مقامات امنيتی ايران  یخبرنگار نشريه نيوزويک در تهران فعاليت م

 .است بازداشت شده
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 های انتخاباتی از سوی شورا نگهبان رد تخلف

توان گفت که هيچگونه تقلبی در  به ضرس قاطع می«: گويد سخنگوی شورای نگهبان می

  «.است اين انتخابات شکل نگرفته

ها تقريبًا تمام  کار بررسی» :ستا وی گفته.تی.عباسعلی کدخدايی به شبکه خبری پرس

  «.است اما مصلحت ديده شد که فرصت بيشتری را در اختيار کانديداها قرار دهيم شده

شود،  های کوچکی که عموما درهر دوره از انتخابات ديده می وی گفت بجز تخلف

 .است ای مشاهده نشده هيچگونه تخلف عمده

جمهوری  در انتخابات دهم رياست» خلفمورد ت ۶۴۶«آقايان موسوی، کروبی و رضايی، 

 .اند ذکر کرده

گويد بسياری از تخلفات مطرح شده از سوی آقای موسوی، موارد  عباسعلی کدخدايی می

است و برخی از آنها هم صحت  جزئی بوده که در همان روز انتخابات به آن رسيدگی شده

 .نداشته که در پايان فرصت رسيدگی به شکايات اعالم خواهد شد

پور، رئيس کميته صيانت از آرای ميرحسين موسوی بررسی  علی اکبر محتشمی

تراشی  های عوامل دولتی و نظامی در انتخابات، استفاده از امکانات دولتی و مانع دخالت

ها و شمارش آرا از جمله موارد  برای حضور نمايندگان نامزدها هنگام پلمب صندوق

 .است تخلف در انتخابات عنوان کرده

شورای «: ناميد و ادامه داد» شايعه»های رأی را  قای کدخدايی چاپ بيشتر از نياز تعرفهآ

نگهبان در روزهای گذشته، برای اطمينان بيشتر، سه نفر از کارشناسان و بازرسان خود 
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ها گزارش خود را به اعضای شورای نگهبان ارائه  را به وزارت کشور فرستاد و آن

 «.است نه مشکلی در اين زمينه نبودهکردند که خوشبختانه هيچگو

های  وی همچنين ادعای برخی کانديداها درباره کمبود تعرفه رأی در تعدادی از حوزه

گيری، تنها در دو منطقه، آن  روند رأی«به گفته وی . عنوان کرد» نادرست«گيری را  رأی

 «.اجه شدای مو دقيقه ۴٠دقيقه و  ٢٠هم به دليل استقبال گسترده مردم، با تاخير 

سخنگوی شورای نگهبان اعتراضات کانديداها درباره فضای سياسی پيش از انتخابات را 

 به اين شورا مربوط ندانست

بسياری از شعب اخذ رأی به » :است ای به شورای نگهبان نوشته آقای موسوی در نامه

مان ويژه در مناطقی چون تبريز و شيراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران در ه

 «.ساعات اوليه روز با کمبود تعرفه رأی مواجه شدند

سخنگوی شورای نگهبان اعتراضات کانديداها درباره فضای سياسی پيش از انتخابات را 

فضای قبل از انتخابات، فضای جامعه است که «: نيز به اين شورا مربوط ندانست و گفت

ها، به يک فردی استقبال بيشتری های کانديدا ها و مناظره ممکن است مردم بر اثر برنامه

ها مسائلی نيست که بتوان با استناد به  گردان بشوند اما اين نشان بدهند و يا از فردی روی

  «.آنها مدعی تقلب و تخلف در انتخابات شد

سوءاستفاده برگزارکنندگان انتخابات از موقعيت خود در «گويد که  مهدی کروبی می

ها و وعده و وعيدهای غيرقانونی و شبه قانونی،  قدولت، دخل و تصرف در رأی صندو

مهدی .بخشی از دالئل اعتراض وی به نتايج انتخابات است» دری پراکنی و پرده اتهام

طی . طلب خواستار ابطال انتخابات هستند کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصالح

گسترده معترضان به ها و تجمعات  دو هفته اخير شهرهای مختلف ايران شاهد راهپيمايی

  است نتايج شمارش آرای انتخابات بوده
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 های خودسرانه گيری بازداشت نامه کميته پی

المللی حقوق بشر ارسال  ای برای مجامع بين های خودسرانه نامه گيری بازداشت کميته پی

نمايندگان بيش های خودسرانه در ايران که متشکل از  گيری بازداشت کميته پی .است داشته

خواه است و فعاليت خود  طلب و تحول گروه و تشکل سياسی و حقوق بشری اصالح ١٠از 

های گسترده اخير در جريان  است، در اعتراض به بازداشت آغاز کرده ٨۶را از سال 

اش بازداشت  تحوالت پس از انتخابات رياست جمهوری، با اعالم اينکه سه تن از اعضای

شورای حقوق بشر سازمان »المللی يعنی  ای خطاب به سه نهاد بين ر نامهاند با انتشا شده

های  کارگروه بازداشت»و » کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد«، »ملل متحد

توقيف و بازداشت تعداد زيادی از شهروندان ايرانی را طی » خودسرانه سازمان ملل متحد

است و خواستار رسيدگی اين نهادها به  دانسته دو هفته گذشته مصداق بازداشت خودسرانه

ای در مورد  وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران و نيز تعيين نماينده و گزارشگر ويژه

  .است ايران شده
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  متن نامه

  :متن کامل نامه اين کميته بدين شرح است

 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 کميساريای عالی حقوق بشر

 ی خودسرانه ها کارگروه بازداشت

اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری صحنه  همچنانکه اطالع داريد، ايران پس از

های سياسی و نيز تعداد بسيار زيادی از شهروندان به اين نتايج  اعتراضات برخی از گروه

  ای از سوی ماموران انتظامی و امنيتی مواجه شده است که البته با خشونت بی سابقه بوده

 .است

ايران به ويژه در چهار سال گذشته، يعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل در 

های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادالنه شهروندان شدت گرفته و موارد  بازداشت

ای  به رويه... نقض اين حقوق به منظور سرکوب فعاالن سياسی، اجتماعی، دانشجويی و

  . است روزمره بدل گشته

، نهادهای امنيتی تحت نظر دولت و شخص رييس جمهور حتی با اعمال نفوذ در اين مدت

هايی  در دستگاه مستقل قضايی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش

 .است از شکنجه و بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان منتشر شده

قص جزايی ايران که برخی اين رويه ناقض حقوق بشر که در بيشتر موارد حتی قوانين نا

گرفت؛ پس  است، ناديده می از استانداردهای حداقلی دادرسی عادالنه را به رسميت شناخته

های سياسی طرفدار  از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری که احزاب و گروه

اند،  دموکراسی و حقوق بشر آن را به دليل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده

در ابعادی گسترده و به شکلی سيستماتيک در حق شمار زيادی از دولتمردان سابق، 

 .است نگاران اعمال شده فعاالن سياسی، فعاالن حقوق بشر و روزنامه

نفر از فعاالن در شهرهای مختلف ايران  ۵٠٠در جريان بازداشت اين افراد که دستکم 

 :قوق دادرسی عادالنه قابل ذکر استباشند، موارد زير به عنوان نقاط مشترک نقض ح می
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ای از سوی مراجع قضايی ارسال  پيش از اقدام به بازداشت هيچگونه احضاريه -١

 .است نشده

 .است در هنگام بازداشت هيچگونه حکمی از سوی مراجع قضايی ارائه نشده -٢

شتم  ها غالبا در ساعات پايانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و بازداشت -٣

های آنان  و اعمال رفتارهای خشن و تحقيرآميز درحق بازداشت شدگان و خانواده

 .است بوده

پس از بازداشت هيچ مرجع قضايی در مورد محل نگهداری توضيحی به خانواده آنها  -۴

 .اند های خود نيز نداشته شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده است و بازداشت نداده

 .اند ها از دسترسی به وکيل محروم بودههمگی آن -۵

های  شدگان بيمار بوده و در يک مورد يکی از آنان در بخش مراقبت برخی از بازداشت -۶

 .است ويژه بيمارستان بازداشت شده

شدگان ندارند برخی از  در حالی که وکال هيچگونه دسترسی به پرونده بازداشت -٧

به تعدادی از فعاالن سياسی است تا بر عليه  ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه گزارش

 .خود به ارتکاب جرم اقرار کنند

ها و اعالم خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنيتی  عليرغم گستردگی اين بازداشت -٨

های عمومی تاکنون هيچ توضيحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نيز  در رسانه

 .است اختيار افکار عمومی قرار نگرفتهمستندات اتهامات احتمالی در 

های اعتراض آميز مردمی در  شود در جريان تجمعات و راهپيمايی عالوه بر اين متذکر می

نفر از شهروندان بدون دسترسی به  ٢٠٠٠رود که حدود  شهرهای مختلف ايران گمان می

دستگيری حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آنها حين 

همچنين درحالی که . است های متعددی منتشر شده و نيز در زمان بازداشت موقت گزارش

است، اعترافات برخی از آنان  هنوز هيچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آنها صادر نکرده

های  است که طی آن به همکاری با گروه عليه خودشان در تلويزيون دولتی پخش شده

  .اند انه اقرار کردهتروريستی و دولتهای بيگ
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های خودسرانه با اعالم اين که سه تن از اعضای  بر اين اساس، کميته پی گيری بازداشت

اند، درخواستهای خود را به اين  ها دستگير شده اين کميته نيز در جريان اين موج بازداشت

  :دارد شرح تقديم می

ض فاحش موازين جهانی تر موضع خود را در مورد نق شورای حقوق بشر هرچه سريع -١

 .حقوق بشر در ايران طی روزهای گذشته ابراز دارد

ای در مورد موارد نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر و خصوصا  گزارشگر ويژه -١

 .نقض حقوق دادرسی عادالنه تعيين شود

خواهيم با توجه به التزام  های خودسرانه سازمان ملل متحد می از کارگروه بازداشت -٢

سياسی و نيز گستردگی بازداشتهای  - وری اسالمی ايران به مفاد ميثاق حقوق مدنیجمه

باشند هرچه سريعتر وضعيت ايران را  اخير که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می

مورد رسيدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضيحات الزم از دولت جمهوری اسالمی اقدام 

  .نمايد

 با تشکر 

 های خودسرانه زداشتگيری با کميته پی

 تيرماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت خورشيدی
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 رحمانه برخورد کنيد قاطعانه و بی

ناميده، » سران اغتشاش«امام جمعه موقت تهران از قوه قضائيه خواست با افرادی که وی 

 «.مايه عبرت برای همگان باشد«برخورد کند تا » رحمانه قاطعانه و بی«

ا بيان اينکه اغتشاش و تخريب اموال عمومی و آزار و اذيت مردم بر اساس احمد خاتمی، ب

رهبر جامعه اسالمی «: شود، گفت خوانده می» بغی«روايت دينی از مواردی است که 

 «.ها بجنگد تواند با اين افراد تا نابودی کامل آن می

جازات را اسالم اشد م«: خواند و افزود» محاربه«وی همچنين اين موارد را مصداق 

 «.است ها در نظر گرفته برای آن

: های معترضان به نتايج انتخابات گفت امام جمعه موقت تهران در رابطه با راهپيمايی

است، خالف شرع  تظاهرات غيرقانونی خالف قانون است و چون آقا هم نهی کرده«

 «.است

بگيرد، دستور  کسی که دستور ولی فقيه را نشنيده«: اين عضو مجلس خبرگان ادامه داد

است و مخالفت با دستور امام معصوم، مخالفت با دستور  امام معصوم را زير پا گذاشته

   «.خداست

خرداد  ٣٠های شنبه  وی با اشاره به کشته شدن، دختری به نام ندا آقا سلطان در درگيری

در اغتشاشات اخير، يک خانم کشته شد، اوباما برايش اشک تمساح «: در تهران گفت

 «.خت و غرب معرکه گرفتري

باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا هفته گذشته در پاسخ به خبرنگاری درباره ديدن 

 «.با ديدن اين تصاوير قلبم شکست«:تصوير ويدئويی کشته شدن ندا آقا سلطان، گفت 

دانست و » اغتشاشگران«امام جمعه تهران، مسئوليت کشته شدن ندا آقا سلطان را متوجه 

. گران است شود کار خود اغتشاش هر عاقلی که فيلمش را ببيند متوجه می«: داد ادامه

اين خانم در . اند است عکس گرفته ای که از جايی که ماشين اين خانم هم پارک شده گونه به

معلوم است که اگر . کنند کشند، دستگير می در کوچه خلوت که نمی. است کوچه خلوت بوده

 «.کرد ن برخورد میکار نظام بود، در خيابا
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ريزی کرده  برنامه«برای کشتن اين زن جوان » اغتشاشگران«احمد خاتمی، مدعی شد 

های خارجی به   خطيب جمعه تهران رسانه .دکنن» برداری آن بهره تا بعدًا ازبودند 

 .اند شده» بيار معرکه آتش«های انگليسی و آمريکايی را متهم کرد که خصوص رسانه

ريزی آرده  برنامه«برای کشتن ندا آقا سلطان » اغتشاشگران«ی شد احمد خاتمی، مدع

 آنند » برداری بودند تا بعدًا از آن بهره

با چه . دولت بايد کنترل کند. ها چطور در کشور ول هستند کنم اين تعجب می«: وی گفت

را  دهند و مردم می  ای گزارش های ماهواره ها در کشور هستند و مرتب با تلفن حسابی اين

، خطاب به کانديداهای رقيب محمود  قم  علميه  حوزه  مدرسين  عضو جامعه «.کنند تهييج می

 .ريزد می «آب به آسياب دشمن«نژاد گفت که رفتار آنها  احمدی

برخی از سرنوشت منافقين درس عبرت بگيرند و «: آقای خاتمی همچنين توصيه کرد

 «.چه شد و اين کار را تکرار نکنند ببينند سرنوشت کسانی که با واليت درافتادند

ساالری حق اعتراض است،  امام جمعه موقت تهران با اذعان به اينکه يکی از لوازم مردم

 .از کانديداها خواست از مجرای مناسب اعتراض کنند

شورای نگهبان آغوشش برای پذيرش اعتراضات باز است و پنج روز هم «: به گفته وی

  «.ای باقی نماند يد کردند که هيچ شبههمهلت بررسی شکايت را تمد

تخلف «است که  سخنگوی شورای نگهبان، اول تير ماه به تلويزيون دولتی ايران گفته

گونه تخلفی صورت  ای در انتخابات صورت نگرفته و شايد بهتر است بگويم هيچ عمده

های  يتشود شورايی متشکل از شخص اينکه گفته می«: آقای خاتمی افزود «.است نگرفته

بينی و  حقوقی و حقيقی ترتيب داده شود، بسيار نادرست است و عواقب غيرقابل پيش

ياب برای بررسی  ميرحسين موسوی، خواهان تشکيل کميته حقيقت «.ناجوری دارد

 .است در انتخابات شده» موارد مشکوک«

طرف از  بیسه نماينده از مراجع تقليد، چهار نفر به نمايندگی از نامزدها، دو نماينده 

وزارت کشور و شورای نگهبان که تا کنون موضعی نسبت به نامزدها نگرفته باشند، يک 

طرف با معرفی کانون وکال، دادستان کل کشور، رئيس  حقوقدان دانشگاهی، يک قاضی بی
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امام جمعه  .قوه قضاييه و رئيس بازرسی کل کشور ترکيب پيشنهادی برای اين کميته است

خواند و خطاب به نامزدهای معترض » حرف زور«بطال انتخابات را تهران، درخواست ا

 «.رساند ای نمی کوبيدن بر طبل ابطال، شما را به هيچ نتيجه«: انتخابات گفت

نژاد  پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری، نامزدهای رقيب محمود احمدی

 .اند اعتراض خود را به نتايج شمارش آرا اعالم کرده

روبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصالح طلب خواستار ابطال انتخابات مهدی ک

 .هستند

ها و تجمعات گسترده معترضان  طی دو هفته اخير شهرهای مختلف ايران شاهد راهپيمايی

 .است به نتايج شمارش آرای انتخابات بوده
 

 

 

 حمله معترضان به سفارت ايران در سوئد

 .به سفارت ايران در سوئد حمله کردند  روز جمعه،گروهی از تظاهرکنندگان ايرانی، 

 .است امروز گزارش کرده( تی وی اس(راديوی ملی سوئد اين خبر را 

ها چهره  رکننده ايرانی که گروهی از آنتظاه ٢٠٠تا  ١۵٠بر پايه اين گزارش، در حدود 

خانه جمهوری اسالمی ايران در  بودند بعد از ظهر جمعه در برابر سفارت خود را پوشانده

خانه همراه  پرانی به سوی سفارت اين تظاهرات با سنگ. حوالی استکهلم تظاهرات کردند

  .بود

خانه را  اين سفارتدر ميان اين اعتراضات گروهی از تظاهرکنندگان دروازه ورودی 

 .شکستند و وارد اين ساختمان شدند

های پا حصارها را شکستند و وارد ساختمان شده و با  ها با پرتاب سنگ و ضربه آن

اين خبر حاکی از ضرب و شتم دست کم يکی از کارکنان . کارکنان سفارت درگير شدند

 .سفارت توسط معترضان است
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 SVTعکس از . شده سفارت ايران در سوئد دروازه تخريب

اعتراض به «يکی از معترضان به راديوی ملی سوئد گفته است که هدف از اين اقدام، 

 .است» تقاضای دموکراسی برای ايران«و » چه حکومت ايران بر سر معترضان آورده آن

به گفته اولف هوگلوند، از افسران پليس سوئد، يکی از کارکنان سفارت ايران که مورد 

ضرب و شتم واقع شده پس از خروج معترضان در محل سفارت تحت درمان قرار 

 .است گرفته

 «.وی مقداری حالت گيجی دارد و درد دارد«: آقای هوگلوند در اين باره گفت

خانه پس از حضور نيروهای  افتن تسخير اين سفارتچنين حاکی از پايان ي ها هم گزارش

 .پليس سوئد است

: تی سوئد در اين باره گفت يان هدلوند، افسر پليس حاضر در محل به خبرگزاری تی

ما سعی کرديم نظمی به خود بدهيم و ببينيم شرايط چطور . جا آشوبی بر پا بود آن«

 «.شود می

يز در مقابل سفارت ايران در استکهلم آم طی روزهای اخير چندين تظاهرات مسالمت

اين تظاهرات عليه سرکوب نيروهای دولتی در ايران و ضرب و شتم  .بود برگزار شده

 .اخير معترضان در ايران برگزار شد
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 آرا ٪١٠تشکيل هيأت ويژه بازشماری 

» اری انتخاباتگزارشی از روند برگز  برای تهيه«گويد که هيأتی ويژه  شورای نگهبان می

  .است تشکيل شده

، )ايسنا(عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری دانشجويان ايران 

ها را با حضور نمايندگان نامزدها و  درصد از صندوق ١٠گفت که اين هيأت در نظر دارد 

 .ها بازشماری کند در حضور رسانه

به شورای نگهبان نوشت، اعالم کرده ای که دوم تيرماه خطاب  مهدی کروبی، در نامه

هايی که طی ده روز گذشته در اختيار وزارت کشور بوده و هر  شمارش آرای صندوق«

 .داند و خواستار ابطال انتخابات است را اتالف وقت می» اند کاری خواسته با آن انجام داده

زير فشار «خابات ميرحسين موسوی نيز با بيان اينکه برای کوتاه آمدن از موضع ابطال انت

 .رود و خواستار برگزاری مجدد انتخابات است گويد که از صحنه بيرون نمی ، می»است

» جلب اعتماد بيشتر دو نامزد معترض«آقای کدخدايی تشکيل اين شورا را در راستای 

 .است عنوان کرده
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به «: وی گفته بود.تی.سخنگوی شورای نگهبان روز پنج شنبه به شبکه خبری پرس

 «.است توان گفت که هيچگونه تقلبی در اين انتخابات شکل نگرفته قاطع می ضرس

است اما مصلحت ديده شد که فرصت  ها تقريبًا تمام شده کار بررسی«: وی اعالم کرده بود

 «.بيشتری را در اختيار کانديداها قرار دهيم

ت که توان گف به ضرس قاطع می«: شنبه گفته بود سخنگوی شورای نگهبان روز پنج

 «.است هيچگونه تقلبی در اين انتخابات شکل نگرفته

است، نماينده خود برای حضور در  شورای نگهبان از دو نامزد معترض درخواست کرده

 .ساعت معرفی کنند ٢۴اين هيات را ظرف 

ای که شنبه گذشته از سوی شورای  ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، در جلسه ويژه

 .رکت نکردندنگهبان تشکيل شده بود، ش

، نااميدی از رسيدگی عادالنه به )ايلنا(مرتضی الويری، در گفتگو با خبرگزاری کار ايران

شده را از جمله داليل عدم حضور کروبی در شورای نگهبان عنوان  شکايات مطرح

 .است کرده

هيات ويژه شورای نگهبان متشکل از آقايان واليتی، حدادعادل، افتخارجهرمی، دری 

 .ی، ابوترابی و رحيميان استآباد نجف

موارد «ياب برای بررسی  ميرحسين موسوی، پيش از اين خواهان تشکيل کميته حقيقت

 .بود  در انتخابات شده» مشکوک

طرف از  سه نماينده از مراجع تقليد، چهار نفر به نمايندگی از نامزدها، دو نماينده بی

ت به نامزدها نگرفته باشند، يک وزارت کشور و شورای نگهبان که تا کنون موضعی نسب

طرف با معرفی کانون وکال، دادستان کل کشور، رئيس  حقوقدان دانشگاهی، يک قاضی بی

 .قوه قضائيه و رئيس بازرسی کل کشور ترکيب پيشنهادی وی برای اين کميته بود

تهران و شهرهای مختلف ايران طی دو هفته اخير شاهد اعتراضات گسترده به نتايج 

نفر از  ١١٠٠نيروهای امنيتی تا کنون بيش از . اند ات رياست جمهوری بودهانتخاب

 .اند معترضان را بازداشت کرده
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 شروط کروبی و رضايی برای شورای نگهبان

مهدی کروبی و محسن رضايی برای معرفی نماينده به هيأت ويژه بررسی انتخابات شرط 

 .تعيين کردند

راض نامزدها به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از اين هيأت در پی اعت

 .است سوی شورای نگهبان تشکيل شده

نژاد را پيروز انتخابات معرفی کرد، اما سه  خردا ماه محمود احمدی ٢٣وزارت کشور 

است از پذيرش اين نتيجه  صورت گرفته» تقلب«رقيب وی با اعالم اين که در شمارش آرا 

 .دان سر باز زده

مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به نقل از آقای کروبی اعالم کرده که وی  اسماعيل گرامی

فرستد که دو نفر از اعضای آن تغيير کنند و به  ای به اين هيأت می در صورتی نماينده

 .ها نيز رسيدگی شود تمامی شکايت

 .نيستند» طرف بی«ها  مقدم نامی از اين افراد نبرد، اما گفت که آن آقای گرامی

شنبه گذشته از سوی شورای نگهبان به منظور جلب  هيأت ويژه بررسی انتخابات، پنج

 .است اعتماد نامزدهای معترض تشکيل شده
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» ياب حقيقت«ای  مهدی کروبی و ميرحسين موسوی پيش از اين خواستار تشکيل کميته

 .برای بررسی نتايج انتخابات شده بودند

شود که شورای نگهبان روز دوشنبه هفته جاری، نظر  میاين هيأت در شرايطی تشکيل 

 نهايی خود درباره نتايج انتخابات را اعالم خواهد کرد

نامزدها تا عصر . های رأی را بازشماری کند درصد صندوق ١٠اين هيأت قرار است 

 .فرصت دارند تا نمايندگان خود را به اين هيأت معرفی کنند) شنبه(امروز 

گيری شکايت  نامزد معترض به نتايج انتخابات که هفته گذشته از پیمحسن رضايی ديگر 

خود انصراف داد، معرفی نماينده خود به اين شورا را مشروط به معرفی نمايندگان ساير 

 .است نامزدها کرده

ای که به احمد جنتی دبير شورای نگهبان نوشته، اعالم کرده که  آقای رضايی در نامه

امی پسنديده است که اين جانب از آن استقبال کرده و نماينده خود تشکيل اين هيأت ، اقد«

 «.دهم را مشروط به حضور ديگران در آن شرکت می

اکبر واليتی وزير خارجه پيشين ايران، غالمعلی  در هيأت ويژه بررسی انتخابات، علی

حداد عادل رئيس پيشين مجلس، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، 

رئيس مجلس و محمد حسن رحيميان،  تان کل کشور، محمد حسن ابوترابی فرد، نايبدادس

 .ای در بنياد شهيد عضويت دارند اهللا علی خامنه نماينده آيت

شود که شورای نگهبان روز دوشنبه هفته جاری، نظر  اين هيأت در شرايطی تشکيل می

 .نهايی خود درباره نتايج انتخابات را اعالم خواهد کرد

تر گفته بود که به اعتقاد وی در اين انتخابات  ای رهبر جمهوری اسالمی پيش اهللا خامنه تآي

 .است صورت نگرفته» تقلبی«
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 شدگان اخير بازداشت» شکنجه«نگرانی از 

شدگان  گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که گزارشات متعددی از شکنجه بازداشت

اين سازمان مدافع حقوق بشر، در روز جهانی   .فت کرده استاعتراضات اخير ايران دريا

مبارزه با شکنجه، از جامعه جهانی درخواست کرده که همه توان خود را برای شکستن 

 .سکوت در باره زندانيان عقيدتی اوين بکار گيرند

امروز زندان اوين همچون استاديوم ورزشی «: در بيانيه گزارشگران بدون مرز آمده است

پينوشه، به زندانی خونين که خودسری در آن  ١٩٧٥تياگو شيلی بعد از کودتای سان

 «.کند تبديل شده است حکومت می

ای که امروز منتشر شده، نمايندگان سعيد مرتضوی، دادستان انقالب تهران با  بنا به بيانيه

  .دارند» آميز خشونت«نگاران زندانی رفتار  نگاران و وب برخی از روزنامه

، از مقامات مسئول ٢٠٩شگران بدون مرز با هشدار نسبت به وضعيت زندانيان بند گزار

های مدافع حقوق بشر  های مستقل و سازمان درخواست کرده اجازه بازديد نمايندگان رسانه

 .را از اين زندان و اين بند صادر کنند

  .اض کرده استشدگان اعتر ها از وضعيت بازداشت خبری خانواده اين بيانيه همچنين به بی

گزارشگران بدون مرز از جامعه جهانی درخواست کرده که همه توان خود را برای 

 شکستن سکوت در باره زندانيان عقيدتی اوين بکار گيرند

کشند، تا  های زندانيان در برابر زندان صف می هر روز خانواده«: در اين بيانيه آمده است

جستجوی نااميدانه در سراسر کشور تکرار خبری از عزيزان خود بدست آوردند و اين 

  «.شود می
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گويد که به تازگی از دستگيری مهدی زابلی، عکاس و  گزارشگران بدون مرز می

اين خبرنگار که از . خرداد ماه مطلع شده است ٣٠خبرنگار روزنامه همشهری در تاريخ 

 .ناحيه سر زخمی شده بود، از بيمارستان به زندان اوين منتقل شده است

نگار  اهللا شجاعی و ماشااهللا حيدرزاده، دو روزنامه اين بياينه همچنين از آزادی امان

 .بوشهری در تاريخ چهارم تير ماه خبر داده است

نگار  روزنامه ٣٣گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که جمهوری اسالمی ايران امروز با 

  .نگاران در جهان است زندانی، بزرگترين زندان روزنامه

  شدگان گرانی از تحت فشاربودن بازداشتن

تحت فشار گذاردن و شکنجه «ای  ، نيز در اطالعيه»مجموعه فعاالن حقوق بشر»

های مدافعان حقوق  ترين نگرانی را از مهم» شدگان به قصد اخذ اقارير غيرواقعی بازداشت

خير که از صدها بازداشت شده روزهای ا«: است در اين بيانيه آمده .است بشر اعالم کرده

برند که  سرنوشت اکثريت مطلق آنان اطالعی در دست نيست در شرايطی به سر می

 «.است ترين حقوق آنان از سوی دستگاه قضايی و امنيتی ناديده گرفته شده بديهی

های رسيده به اين مجموعه حاکی  گويد که گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران می

ای از شهروندان معترض بازداشت  برای اخذ اعترافات رسانه سناريوی دستگاه امنيتی«از 

ها، فعاالن برجسته سياسی زندانی نيز  بنا به اين گزارش .است» گری شده مبنی بر اغتشاش

  .تحت فشار هستند» ريزی اغتشاشات برنامه«برای اعتراف به 

مايشی و تحت اقرارگيری فر«اين بيانيه که در روز جهانی مبارزه با شکنجه صادر شده، 

 .است اثر دانسته و آن را محکوم کرده را بی» شکنجه

است در خصوص عدم  مجموعه فعاالن حقوق بشر از قوه قضائيه درخواست کرده

 .ها تضمين دهد شدگان اخير و رعايت حقوق و کرامت انسانی آن بدرفتاری با بازداشت

نگاران،  سياسی، روزنامه نفر از فعاالن ١١٠٠های اخير ايران بيش از  در پی ناآرامی

 .اند دانشجويان، فعاالن حقوق بشر و شهروندان معترض به نتايج انتخابات بازداشت شده

 



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
323 

 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ها درخواست مجمع تشخيص از نامزد

مجمع تشخيص مصلحت نظام از نامزدهای معترض به نتايج انتخابات خواست که با 

 .شورای نگهبان همکاری کنند

حل منازعات «ترين راه برای  ای، بهترين و مناسب روز شنبه با صدور بيانيهاين مجمع ام

 .دانست «و اختالفات و شبهات را تمکين در برابر قانون

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری هستند 

» ابطال«ند و خواستار که با گذشت دو هفته از برگزاری انتخابات، نتايج آن را قبول ندار

 .اند آن شده

اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد،  مجمع تشخيص مصلحت نظام که رياست آن را علی

 .از اين نامزدها خواسته که با شورای نگهبان همکاری کنند

اين مجمع همچنين از شورای نگهبان که وظيفه نظارت بر انتخابات در ايران را بر عهده 

 .عمل کند» دقيق و خداپسندانه«است که در رسيدگی به شکايت نامزدها  دارد نيز خواسته

مناسب به اين » ترکيب«است که شورای نگهبان با  در بيانيه اين مجمع در عين حال آمده

 .موضوع رسيدگی کند

حل منازعات و اختالفات و «ترين راه برای  مجمع تشخيص مصلحت، بهترين و مناسب

 دانست» قانون شبهات را تمکين در برابر
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ای، پنج روز بيشتر از موعد قانونی فرصت  اهللا علی خامنه شورای نگهبان با موافقت آيت

های بيشتری در خصوص دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری داشته  يافته تا بررسی

 .باشد

اين شورا پنجشنبه گذشته از نامزدهای معترض خواست که حداکثر تا امروز شنبه 

است،   ای که به همين منظور تشکيل داده د برای حضور در هيأت ويژهنمايندگان خو

 .معرفی کنند

اين هيأت . ای به اين هيأت معرفی کنند اند نماينده يک از نامزدها حاضر نشده  تاکنون هيچ

 .شماری کند ها را باز درصد صندوق ١٠قرار است آرای 

به تغيير دو عضو آن و رسيدگی مهدی کروبی شرط معرفی نماينده به اين شورا را منوط 

  .وی نام دو نفر مورد نظر خود را ذکر نکرد. است به تمامی شکايات کرده

محسن رضايی نيز معرفی نماينده از سوی دو نامزد ديگر را به عنوان شرط برای معرفی 

 .است نماينده خود اعالم کرده

صميمی برای معرفی رسد ت است و به نظر می ميرحسين موسوی در اين باره سکوت کرده

 .ای برای حضور در اين هيأت ندارد نماينده

نژاد را پيروز انتخابات معرفی کرد، اما سه  خرداد ماه محمود احمدی ٢٣وزارت کشور 

است، از پذيرش اين   صورت گرفته «تقلب«که در شمارش آرا   رقيب وی با اعالم اين

 .اند نتيجه سر باز زده
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 از زندانيان» گيری پروژه اعتراف«ز نگرانی از آغا

» اعتراف«های اخير در ايران برای گرفتن  بازداشت شدگان ناآرامی» شکنجه«تداوم 

 .های مدنی شده است های سياسی و نهاد موجب نگرانی برخی گروه

کرد، با انتشار  جبهه مشارکت ايران اسالمی که از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت می

از برخی از اعضای اين حزب و  «گيری پروژه اعتراف«ی خود از آغاز ای نگران بيانيه

 .فعاالن سياسی و مدنی را اعالم کرد

های امنيتی  روز است که از سوی نيرو ١٠برخی از اعضای بلندپايه اين حزب بيش از 

 .اند بازداشت شده

شار از هرگونه اعترافی که در زندان، تحت ف«اين حزب در بيانيه خود آورده است که 

 .نيست «شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد بازداشت

های جمهوری اسالمی و مراجع مذهی خواسته که مانع ادامه اين  حزب مشارکت از مقام

های کور خودساخته اقتدارگرايان  ای به گره در اين وضعيت گره«شده که » نما نخ«شيوه 

 .افزايد، شوند می» برای نظام

جريان حاکم به در دست گرفتن قدرت »بيانيه اين حزب آمده است که  در بخش ديگری از

به هر نحو ممکن رضايت نداده و هدف شوم ديگری را با هدف تسويه حساب گسترده 

 «.داخلی با مخالفان سياسی قانونی در سر دارد

آبرويی که  به سان بی«طلب افزوده که جريان حاکم قصد دارد  اين جريان سياسی اصالح

يکباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانونی «برای از دست دادن ندارد  چيزی

 «.راحت کند

اتهامات سنگينی «حزب مشارکت هچنين تاکيد کرده که جريان حاکم به دنبال آن است که 

 .متوجه برخی افراد کند» با استفاده از اهرم فشارهای غيرقانونی

های هذيان گونه و رسوا مبتنی بر اعترافات  ارائه تحليل«اين حزب اعالم کرده که 

بازداشت شدگانی که معلوم نيست از چه کانالی، چگونه و بر اساس چه قانونی به 

هايی  های اقتدارگرا رسانده می شود، گذشته از اينکه در صحت وقوع چنين اعتراف رسانه
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فعال در جامعه را ترديد جدی وجود دارد و احتماال هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهای 

 «.کند دنبال می

های جمهوری اسالمی و مراجع مذهبی خواسته که مانع ادامه اين  حزب مشارکت از مقام

 شوند» نما نخ»شيوه 

های وابسته به  شود که رسانه بيانيه حزب مشارکت ايران اسالمی در شرايطی منتشر می

ف برخی فعاالن مدنی و های مبنی بر اعترا های اخير گزارش محافظه کاران در روز

 .اند های انتخاباتی منتشر کرده سياسی در خصوص ناآرامی

طلب در زندان به نقش خود  اند که برخی از اعضای احزاب اصالح ها ادعا کرده اين رسانه

 .اند های چند روز گذشته در ايران اعتراف کرده در ايجاد و گسترش ناآرامی

مان مجاهدين و ستاد انتخاباتی ميرحسين اميرحسين مهدوی عضو شورای مرکزی ساز

کاران بازتاب  های محافظه موسوی نيز امروز شنبه در يک نشست خبری که در رسانه

طلب حامی وی بيان  های اصالح ای داشته، مسائلی عليه آقای موسوی و جريان گسترده

 .کرده است

ت در ايران است نگاران شناخته شده نزديک به جريان اصالحا آقای مهدوی از روزنامه

 .ارزيابی شده است «غيرمنتظره«گران  که اظهارات وی از سوی برخی تحليل

را » شکنی و تجمعات غيرقانونی پذيرش آرا، قانون عدم« وی در بخشی از سخنان خود 

 .طراحی شده دانسته است سناريويی از پيش

» شکنجه«ز های متعددی ا سازمان گزارشگران بدون مرز نيز اعالم کرده که گزارش

 .زندانيان در ايران دريافت کرده است

های  نيرو» بار خشونت«ای که امروز شنبه منتشر کرده، از رفتار  اين سازمان در اطالعيه

 .نگاران زندانی خبر داده است نگاران و وب امنيتی و قضايی با روزنامه
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 «حکميتی مستقل انتخابات را بررسی کند

ی به شورای نگهبان پيشنهاد کرد بررسی نتايج انتخابات را به حکميتی ميرحسين موسو

 .واگذار کند» شرعی، قانونی و مستقل«

 
اعتراض قانونی مردم، «ای خطاب به شورای نگهبان درخواست کرد که  موسوی در نامه

به حکميتی که مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام 

 «.اند، باشد ارجاع داده شود که حل و فصل موضوع را پيگيری نمودهتقليد 

اين نامزد انتخابات رياست جمهوری در عين حال بار ديگر بر ابطال انتخابات به عنوان 

 .تأکيد کرد» رفت از معضل ايجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی ترين راه برون مناسب«

ين دوره انتخابات رياست جمهوری را به دهم» تخلفات و تقلبات«آقای موسوی گستره 

های رأی  درصد صندوق ١٠منحصر کردن رسيدگی به بازشماری «حدی دانست که 
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وی در ادامه نامه  «.تواند افکار عمومی را در خصوص نتايج اعالم شده اقناع نمايد نمی

هايی از اعتراضات قانونی عالوه بر شخص وزير  بخش»خود نوشته است از آنجا که 

ور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه، متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود کش

طرفی است، رسيدن به يک  ها از ضوابط قانونی و نقض بی شورای نگهبان و تخطی آن

تواند در حيطه شورای نگهبان و به طريق اولی  داوری منصفانه در اين مورد اساسًا نمی

 «.شوراستدر حيطه هيأتی باشد که منتخب اين 

به نوشته موسوی، برخی از افراد هيأت منتخب شورای نگهبان، در انتخابات موضع 

 .اند نداشته» طرف بی«

ها، تبليغات  فعاليت«را در چهار بخش؛ » تخلفات و اقدامات مغاير قانون«وی حجم 

 بندی انتخاباتی و اقدامات تا پيش از روز رأی گيری، عمليات اخذ رأی و شمارش آرا، جمع

 .تقسيم کرده است» گيری و اعالم نتايج آرا و اعالم نتايج آرا و اقدامات پس از رأی

با انتشار اين نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن رضايی 

 ای به اين هيأت بفرستد حاضر نيست که نماينده

ابطال  ای جز چاره«نخست وزير پيشين ايران تصريح کرده است که بر اين اساس 

 «.انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد

طرفی از جانب صدا و  استفاده وسيع از امکانات دولتی و منابع عمومی، عدم رعايت بی»

های نقدی، عدم اطمينان از  سيما، خريد رأی از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداخت

و ايجاد رعب و وحشت  ها قبل از الک و مهر، تقلب در رأی گيری خالی بودن صندوق

 .مورد اشاره موسوی است» تخلفات انتخاباتی«مواردی از » دهندگان برای رأی

بينی شده برای نظارت بر  گيری به عنوان ابزار پيش قطع سرويس پيام کوتاه در روز رأی»

هايی از نيروهای مسلح قبل و حين  شعب اخذ رأی، مداخله گسترده و غيرقانونی بخش

 ١۴٠تا  ٩۵حوزه اخذ رأی با ميزان آرای مأخوذه بين  ١٧٠ود بيش از انتخابات و وج

نامه آقای  .در نامه آقای موسوی است» تخلفات انتخاباتی«نيز از ديگر موارد » درصد

های معترض خواسته بود که  شود که شورای نگهبان از نامزد موسوی پس از آن منتشر می
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به نتايج انتخابات را تا امروز شنبه معرفی ای جهت حضور در هيأت ويژه رسيدگی  نماينده

با انتشار اين نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن  .کنند

 .ای به اين هيأت بفرستد رضايی حاضر نيست که نماينده

مهدی کروبی و محسن رضايی دو نامزد معترض به نتايج انتخابات هستند که طی دو روز 

رسد  ی معرفی نماينده به اين شورا اعالم کرده بودند که به نظر میهايی برا گذشته شرط

 .ها مورد پذيرش واقع نشده است هيچ يک از شروط آن

شود که اعضای  بينی می با شرکت نکردن نمايندگان سه نامزد معترض در اين هيأت، پيش

 های خود را طی ها نتيجه بررسی درصد صندوق ١٠معرفی شده آن پس از بازشماری 

  .های آينده در اختيار شورای نگهبان قرار دهند روز

  

 ها دستگيری مادران معترض به بازداشت

های اخير  نفر از زنانی که روز گذشته، ششم تيرماه در اعتراض به بازداشت ٢٠بيش از 

های اعمال شده عليه معترضان، در پارک الله تهران گرد هم آمده بودند، از  و خشونت

، از انتقال تعدادی از »تغيير برای برابری«تارنمای  .ی دستگير شدندسوی نيروی انتظام

 .است دستگيرشدگان به بازداشتگاه شاپور خبر داده

های رسيده از تهران، نيروی انتظامی روز گذشته با ممانعت از ورود زنان  بنا به گزارش

 .پوش به پارک الله، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد سياه

های  است که تعدادی از زنان ميانسال، در سکوت بر نيمکت عينی به زمانه گفته يک شاهد

 .هايی با روبان سياه در دست داشتند ها شمع پارک نشسته بودند و تعدادی از آن

اند، با در  به گفته وی مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات اخير بازداشت يا ناپديد شده

 .ه شرکت کرده بودندها در برنام دست داشتن عکس آن

پوش به پارک الله، معترضان  نيروی انتظامی روز گذشته با ممانعت از ورود زنان سياه

بنا به اين گزارش نيروی انتظامی حضور پررنگی در . را مورد ضرب و شتم قرار داد
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های پليس، نيروی گارد و زنان پليس برای ممانعت از تجمع  پارک الله داشت و ماشين

 .اين پارک مستقر شده بودند مادران در

 
منتشر شد، » مادران عزادار«ای که با عنوان  جمعی از زنان ايران هفته گذشته در بيانيه

های انتخاباتی  تا آزادی کليه زندانيانی که برای اعتراض به تقلب«: بودند  اعالم کرده

مان، هر هفته ساعت  ها، و مجازات قاتالن فرزندان اند و پايان دادن به خشونت دستگير شده

 «.نشينيم بعدازظهر در حوالی محل شهادت ندای عزيزمان با سکوت به سوگ می ٧

تصوير ويدئويی که . خرداد به ضرب گلوله کشته شد ٣٠ندا آقاسلطان، در راهپيمايی شنبه 

های خبری جهان به نمايش  از لحظه مرگ اين زن جوان گرفته شده در بسياری از شبکه

 .است درآمده

نگاران، دانشجويان،  نفر از فعاالن سياسی، روزنامه ١١٠٠ی پانزده روز اخير، بيش از ط

 .اند فعاالن حقوق بشر و شهروندان معترض به نتايج انتخابات بازداشت شده

شدگان  های متعددی از شکنجه بازداشت گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که گزارش

 .است اعتراضات اخير ايران دريافت کرده

های  گزارش. است نفر اعالم کرده 17های اخير را  شدگان درگيری آمار رسمی، شمار کشته

 .اند ذکر کرده» نفر ١۵٠تا «باختگان پانزده روز اخير را  نشده تعداد جان تأئيد

 ها و مجازات قاتالن فرزندان اند برای پايان دادن به خشونت اعالم کرده» مادران عزادار»

 نشينند بعدازظهر در سکوت به سوگ می ٧ شان، هر هفته ساعت 
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 کارمند سفارت بريتانيا در تهران ٨بازداشت 

خبرگزاری فارس از بازداشت تعدادی از کارمندان محلی سفارت بريتانيا در تهران خبر 

» های اخير آفرينی در اغتشاشات و آشوب نقش«اين خبرگزاری، اتهام اين افراد را  .داد

 .ستگزارش کرده ا

وی هم با گزارش اين خبر نوشته است که هشت نفر از  زبان پرس تی سايت انگليسی

اخير، نقشی » های اغتشاشات و آشوب«کارمندان محلی در سفارت بريتانيا که در 

 .اند داشته اند، بازداشت شده» چشمگير«

خواسته نامش ان نيز با اعالم اين خبر به نقل از يک مقام رسمی سفارت بريتانيا که ن ان سی

توانند امروز  فاش شود، نوشته است که اين مقام تنها به اين نکته اکتفا کرد که اين افراد نمی

 .در محل کار خود حاضر شوند

شدگان اين سفارتخانه تاکنون اعالم نشده  هويت و موقعيت شغلی هيچ يک از بازداشت

 .است

  واکنش به اخراج دو تن از ديپلماتکه بريتانيا در  دستگيری اين افراد چند روز پس از آن

های خود از تهران اقدام به اخراج دو مقام ديپلماتيک جمهوری اسالمی از لندن کرد، 

 .گيرد صورت می

وی نوشته است که هشت نفر از کارمندان محلی در سفارت بريتانيا که در  پرس تی

 اند شده داشته اند، بازداشت» چشمگير«اخير، نقشی » های اغتشاشات و آشوب«



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
332 

 
   

های ايران دولت بريتانيا را متهم به دست  تنش ميان تهران و لندن پس از آنکه برخی مقام

 .ها اخير در تهران و برخی شهرهای ديگر کردند باال گرفته است داشتن در برخی ناآرامی

های گذشته بارها اعالم کرده است که دولت بريتانيا و شبکه خبری  تهران در روز

را بر عهده دارد؛ اتهامی که از سوی لندن رد شده » های خيابانی شورش«يت سی هدا بی بی

 .است

های غربی را به دخالت در امور  ايران همچنين دولت آمريکا و برخی ديگر از کشور

 .داخلی خود متهم کرده است

ها عليه معترضان به  های گذشته از خشونت های غربی به خصوص آمريکا در روز دولت

 .اند ابات در ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شدهنتايج انتخ

بريتانيا بيش از دو سال است که »تر منوچهر متکی وزير خارجه ايران گفته بود که  پيش

 «.کند چينی می عليه انتخابات رياست جمهوری در ايران توطئه

های  ر واکنش به خشونتاين در حالی است که ديويد ميليبند، همتای بريتانيايی آقای متکی د

بيانگر خشونت «های تهران گفته که اين نوع رفتار  دولتی عليه مردم معترض در خيابان

 .است» يک حکومت نسبت به ملت خود

تن در جريان  ١٧های رسمی اعالم شده از سوی دولت ايران، تاکنون  براساس آمار

 .اند های دو هفته گذشته جان خود را از دست داده ناآرامی
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 «ربوده شدن مجروحان توسط بسيج

اند توسط نيروهای بسيج  های اخير مجروح شده معترضان ايرانی که در جريان سرکوب»

 «.شوند ها ربوده می از بيمارستان

 .است الملل گزارش داده ان اين مطلب را از قول يکی از مقامات عفو بين ان خبرگزاری سی

: است الملل به اين خبرگزاری گفته منطقه غرب سازمان عفو بينبنفشه اخالقی، مدير 

 «.ها در کمين اين مجروحان هستند بسيجی«

هايی از ايرانيانی که از کشور  الملل در اين مورد گزارش به گفته وی، سازمان عفو بين

 .اند اند و کسانی که بستگانی در ايران دارند دريافت و گردآوری کرده خارج شده

ها با مجروحان  اين سازمان، نيروهای بسيج مانع از صحبت پزشکان بيمارستان به گفته

 «.اند شوند و پزشکان و درمانگران حق ندارند بپرسند که اين جراحات چگونه رخ داده می

پس از اين که مجروحی درمان «: الملل در ادامه گفت مدير منطقه غرب سازمان عفو بين

 «.برند ای نامعلوم می ن به نقطهها او را از بيمارستا شد بسيجی

  .است چنين از دريافت اخباری مشابه خبر داده ان هم ان خبرگزاری سی

ان گفته است  ان به گفته اين خبرگزاری، زنی که تازه از ايران به اياالت متحده آمده به سی

است به  قوزک و انگشت پای او در يک تظاهرات شکسته ولی جرئت نکرده«که در ايران 

 «.مارستان برودبي

  : است ان گفته ان دوست اين خانم به سی

 «.برند برند عمًال به بيمارستان نمی وقتی مجروحان را می«

  ادامه حمالت شبانه
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ها حاکی است از ادامه حمالت  سازمان ديدبان حقوق بشر نيز روز جمعه گفت که گزارش

ن سازمان، افراد بسيج به گزارش اي .شبانه بسيجيان به منازل مسکونی در ايران است

ها سعی  شبانه به منازل شخصی وارد شده و با تخريب اموال و ضرب و شتم ساکنان خانه

 .در خاموش کردن صدای فرياد اهللا اکبر از منازل را دارند

هايی کشنده نيز  اند که بسيجيان گلوله ساکنان محالت شمال تهران به ديدبان حقوق بشر گفته

  .کنند ها شليک می های آن ندر هوا به سمت ساختما

شکنند، و وقتی  ها را با لگد می ها درب خانه آن«: است يکی از ساکنان اين محالت گفته

 «.زنند شوند مردم را کتک می ها می وارد خانه

فريادهای اهللا اکبر و شعارهای شبانه که از زمان آغاز اعتراضات در ايران از بام منازل 

 .جمهوری آغاز شد شده انتخابات رياست نتايج اعالم شود در اعتراض به شنيده می

 .شدن و بازداشت افراد گوناگون در ايران حکايت دارند خبرهای ديگری از ادامه ربوده

به گفته خبرگزاری دانشگاه اميرکبير، در پی اعتراضات دانشجويان دانشکده نفت اهواز به 

های حسين  از دانشجويان به نامشنبه، دوتن  نتايج انتخابات رياست جمهوری امروز، يک

 .زاده توسط افراد ناشناس ربوده شدند رحيمی و امين نيک

پس از اين اقدام، دانشجويان اين دانشکده در مقابل درب اصلی دانشگاه دست به تحصن 

 .اند زاده و حسين رحيمی شده زده و خواستار آزادی امين نيک

واستار سرکوب معترضان و برخی از های اخير خود، رهبر جمهوری اسالمی خ در پيام

 .اند با معترضان شده» رحمانه قاطعانه و بی«مقامات جمهوری اسالمی خواهان برخورد 
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 اتمام حجت کروبی با شورای نگهبان

 .ای به شورای نگهبان با اعضای اين شورا اتمام حجت کرد مهدی کروبی در نامه

اعتماد از دست رفته مردم «ت جمهوری، تنها راه برگرداندن اين نامزد انتخابات رياس

 .است را ابطال انتخابات دانسته» شان نسبت به حق آنان در تعين سرنوشت

اگر با اتکا به نظر رهبری، »است که  آقای کروبی خطاب به اعضای شورای نگهبان گفته

صد تاييد انتخابات را داند، ق مبنی بر عدم بطالن که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی

داريد، با واگذار کردن مسئوليت تاييد انتخابات به رهبری، حسب مصلحت انتخابات را 

 «.تاييد کنيد و نگذاريد جايگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بيش ازاين تنزل پيدا کند

اه اين عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جايگ«که به اعتقاد او  مهدی کروبی از اين

اظهار تأسف نمود و از عملکرد » است نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده

 .انتقاد کرد» در پرتو تفسير نظارت استصوابی«حذفی شورای نگهبان 

» متعصب«وی دليل حضور نيافتن در شورای نگهبان را عضويت طرفداران و اعضای 

 .است دولت نهم در اين شورا عنوان کرده
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 کنم اين آخرين باری است که با شورای نگهبان صحبت می: ی کروبیمهد

ما پيش از اين انتخابات بر اين باور بوديم که حضور پرشور مردم «: است در اين نامه آمده

های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از اين واقعيت  تواند تخلفات احتمالی گروه می

که حضور مردم تنها به منزله شرکت در نمايشی  که اين انتخابات به نوعی مهندسی شده

 «.شده است از پيش طراحی

گويد که نتايج اعالم شده برای انتخابات، اعتماد آنان نسبت به  دبيرکل حزب اعتماد ملی می

 .است زير سوال برده» بطور جدی«نظام را 

دنی و ها معترض که بصورت م توان حضور ميليون نمی«: آقای کروبی ادامه داده است

آميز اعتراض خود را بيان داشتند ناديده گرفت و يا با بکارگيری تعابير ناپسندی  مسالمت

گران و آشوبگران ملتی را در  از قبيل خس و خاشاک، اراذل و اوباش، شورشيان، اغتشاش

 «.مقابل نظام قرار داد

ها  خصیهای خودسر و لباس ش ای بدست گروه به گفته وی بکارگيری اين عبارات بهانه

، به مقابله با مردم در جهت »ترين رفتار ترين الفاظ و وحشيانه زشت«داده تا با توسل به 

 .سرکوبی آنان بپردازند

گويد، از  آقای کروبی با بيان اين که اين آخرين باری است که با شورای نگهبان سخن می

ملی و ها و در جهت منافع  خارج از حب و بغض«اعضای اين شورا در خواست کرد 

 .عمل کنند» حاکميت نظام

اين نامه تنها برای حفظ جمهوری اسالمی که در آن «چنين گفته است که  وی هم

 «.است جمهوريت، اسالميت و ايرانيت مورد توجه قرار گيرد نوشته شده

  درخواست تشکيل هيأتی مستقل و معتدل

تعيين «خواستار  ای ديگر خطاب به شورای نگهبان مهدی کروبی روزگذشته نيز در نامه

 «.تر برای رسيدگی به شکايات شده بود هيأتی مستقل و با عضويت افرادی معتدل

اين نامه تعيين شمارش آرا به عنوان تنها وظيفه اين هيأت را کافی ندانسته و اعالم کرده 

 «.کند ها هرگز مشکلی را حل نمی درصد صندوق ١٠شمارش «بود 
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نژاد و  ستار بررسی صالحيت فردی محمود احمدیوی بار ديگر يادآوری کرده که خوا

 .قانون اساسی است ١١۵انطباق آن با اصل 

بررسی تخلفات پيش از برگذاری انتخابات، روز انتخابات و تخلفات در نحوه اعالن نتايج 

 .انتخابات از ديگر مطالبات اين نامزد رياست جمهوری است

 «کند هرگز مشکلی را حل نمیها  درصد صندوق ١٠شمارش «گويد  مهدی کروبی می

  .کنند به گفته آقای کروبی هر کدام از اين تخلفات به تنهايی برای ابطال انتخابات کفايت می

ای خطاب به شورای نگهبان پيشنهاد کرد  ميرحسين موسوی نيز روز گذشته در نامه

 .واگذار کند» شرعی، قانونی و مستقل«بررسی نتايج انتخابات را به حکميتی 

ن نامزد انتخابات رياست جمهوری در عين حال بار ديگر بر ابطال انتخابات به عنوان اي

 .تأکيد کرد» رفت از معضل ايجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی ترين راه برون مناسب«

ای  شورای نگهبان از نامزدهای معترض خواسته بود که تا روز شنبه پنجم تيرماه نماينده

اين هيأت در نظر . رسيدگی به نتايج انتخابات معرفی کنند جهت حضور در هيأت ويژه

 .ها را بازشماری کند درصد از صندوق ١٠دارد 
 

 درگيری در مسجد قبای تهران

های رسيده از تهران حاکی از سرکوب تجمعی در مقابل مسجد قــُبا در تهران از  گزارش

 .سوی نيروهای انتظامی و امنيتی است

های اطراف  وگو با زمانه از ضرب و شتم معترضان در خيابان يک شاهد عينی، در گفت

 .است اين مسجد خبر داده

 .آور و باتوم استفاده کرده است شود پليس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک گفته می

شنبه برخی از تارنماهای خبری معترضان به نتايج انتخابات، از برگزاری اين  امروز، يک

  .ر در مسجد قبا خيابان شريعتی خبر دادندعص  ۶  تجمع در ساعت 

  ها پيش از برگزاری اين سالگرد در خيابان نيروهای انتظامی و لباس شخصی از ساعت

 .های اطراف مسجد مستقر شده بودند
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جمعيت حاضر . زند های دريافتی جمعيت اطراف مسجد را هزاران نفر تخمين می گزارش

ان تعداد حاضران در  ان خبرگزاری سی. کردند یرا تکرار م» يا حسين، ميرحسين«شعار 

 .است هزار نفر ذکر کرده ۵اين تجمع را در حدود 

بنا به فيلمی که در يوتيوپ منتشر شده، پيام تلفنی ميرحسين موسوی از طريق يک بلندگوی 

 .دستی برای جمعيتی که در مقابل مسجد قبا جمع شده بودند، پخش شد

د که وی تا نزديکی مسجد آمده بود و به دليل ازدحام جمعيت گوين نزديکان آقای موسوی می

 .نتوانست در اين برنامه شرکت کند

ها حاکی از شرکت مهدی کروبی،ديگر نامزد معترض به نتايج انتخابات در اين  گزارش

  .مراسم است

هادی غفاری،  .کنند منتشر شده از تجمع ديروز، حضور آقای کروبی را تاييد میتصاوير 

علی مطهری،مصطفی ملکيان، کامبيز نوروزی،فائزه هاشمی و عفت مرعشی همسر 

 .امه بودندکنندگان در اين برن هاشمی رفسنجانی از ديگر شرکت

خانواده محمدحسين بهشتی، اعالم کرده بودند که امروز هفتم تيرماه مراسم سالگرد کشته 

سيد عليرضا حسينی بهشتی، پسر . شود اهللا بهشتی، در مسجد قبا برگزار می شدن آيت

 .اهللا بهشتی از مشاوران آقای موسوی و مدير مسئول روزنامه کلمه سبز است آيت

 ٧٠اهللا محمد حسينی بهشتی و بيش از  ناسبت سالگرد کشته شدن آيتتجمع مسجد قبا به م

  .برگزار شد ١٩٨١ژوئن  ٢٨گذاری  تن از اعضاء حزب جمهوری اسالمی در بمب

های اجتماعی اينترنتی از جمله تويتر و فيس بوک  در پيامی که در دو روز گذشته در شبکه

در . بود در اين مراسم شرکت کنند منتشر شد، از معترضان به نتايج انتخابات دعوت شده

اين مراسم مجوز دارد و ميرحسين موسوی نيز در آن شرکت خواهد «اين پيام آمده بود که 

 «.کرد

معاون استاندار و   ،)ايرنا(اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 

امروز در مسجد هيچ مجوزی برای انجام تجمع «: فرماندار شهرستان تهران امروز گفت

 «.است قبا پايتخت برای هيچ گروهی صادر نشده
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 .شود مجوز فقط برای برگزاری مراسم در داخل مسجد قبا صادر شده بود گفته می

های ميرحسين موسوی، مهدی کروبی  وزارت کشور هفته گذشته با هيچکدام از درخواست

 .و مجمع روحانيون مبارز برای برگزاری تجمع موافقت نکرد

ن وزارتخانه اعالم کرده که صدور مجوز مشروط به سپردن تعهداتی است و درخواست اي

 .مجوز بايد از يک هفته قبل و به صورت حضوری ارائه شود

 .گويد که همچنان پيگير دريافت مجوز يک تجمع سراسری است ستاد ميرحسن موسوی می

ن، دريافت پيام در های غير دولتی در سراسر ايرا به خاطر جلوگيری از حضور رسانه

روز . روست مورد اعتراضات در ديگر شهرهای ايران همواره با محدوديت شديد روبه

از احتمال تظاهرات در شهر  فيلمی در يوتيوبان با استناد بر  ان شنبه خبرگزاری سی يک

 .خبر داد کرمانشاه طی روز شنبه گذشته
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 شدند بازداشت نصيرپور مهتاب و روستا هما
بازداشت هنرمندان حامی . های گسترده، دامن هنرمندان را هم گرفت موج بازداشت

  پ. موسوی همچنان ادامه دارد

  
بعد از بازداشت و آزادی خواننده کشورمان حسين زمان، اين بار هما روستا و مهتاب 

  . نصيرپور از هنرمندان سينما و تئاتر کشورمان بازداشت شدند

رسد حمايت اين هنرمندان از ميرحسين موسوی در انتخابات دهم نامرتبط با  به نظر می

 .بازداشتشان نباشد
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 ها شکيل هيات سه نفره درباره بازداشتیت

» تعيين تکليف«عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه از تشکيل هياتی سه نفره برای 

 .های ايران خبر داد شدگان ناآرامی بازداشت

اهللا محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه  اين هيات به گفته آقای جمشيدی به دستور آيت

 .استقضائيه تشکيل شده 

واحد مرکزی خبر امروز دوشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد که قربانعلی 

آبادی دادستان کل کشور، ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه و مصطفی  دری نجف

 .پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور اعضای اين هيات هستند

د رسيدگی به وضع بازداشت شدگان اين هيات سه نفره ماموريت دارد در خصوص رون

هايی تهيه کرده و در اختيار  گزارش «تسريع در رسيدگی به وضع آنان«اخير و همچنين 

 .رئيس قوه قضائيه قرار دهد

شدگان در دو هفته گذشته  های جمهوری اسالمی تاکنون آمار دقيقی از تعداد بازداشت مقام

قوق بشر روز گذشته اعالم کرد که از زمان المللی ح اند، اما فدراسيون بين منتشر نکرده

ها به نتيجه انتخابات در ايران، بيش از دو هزار نفر دستگير و صدها نفر  آغاز اعتراض

 .اند ديگر ناپديد شده

 .شود نگار و فعال سياسی و مدنی نيز ديده می ها روزنامه در ميان افراد بازداشت شده، ده

ات در عين حال در روند رسيدگی به وضع به گفته سخنگوی قوه قضائيه، اين هي

 ها و تعيين تکليف آنان کمک خواهد کرد بازداشتی
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های  شدگان هستند، اما مقام های حقوق بشری خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت نهاد

 .کنند اعتنايی می ها بی ايران به اين درخواست

های  تخابات نيز در بيانيهمهدی کروبی و ميرحسين موسوی دو نامزد معترض به نتايج ان

 .اند شدگان شده ای خواستار آزادی تمامی بازداشت جداگانه

آقای جمشيدی همچنين افزود که اين هيات سه نفره در ماموريت خود با دادگستری استان 

 .تهران و دادستان تهران همکاری خواهد داشت

دگی به وضع به گفته سخنگوی قوه قضائيه، اين هيات در عين حال در روند رسي

 .ها و تعيين تکليف آنان کمک خواهد کرد بازداشتی

های خيابانی به نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری،  در نتيجه اعتراض

ها  های ايران روی داد که بر اثر ان تعدادی کشته و صد هايی در سطح برخی شهر ناآرامی

 .تن ديگر زخمی شدند

اتهام . اند های سابق دولتی را نيز بازداشت کرده برخی مقامهای امنيتی ايران همچنين  مقام

شود،  هيچ يک از اين افراد که در ميان آنها برخی نمايندگان سابق مجلس نيز ديده می

 .تاکنون اعالم نشده است

اند نگران تحت فشار قرار گرفتن  های سياسی اعالم کرده های حقوق بشری و جريان نهاد

 .ر گرفتن اعتراف از آنها هستندشدگان به منظو بازداشت
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 ها کار بسيج نبود خرابکاری: فرمانده بسيج

ای  های اخير ايران عده گويد که در ناآرامی حسين طائب، فرمانده نيروی مقاومت بسيج می

  .لباس پليس و بسيج پوشيده بودند» خرابکاری«برای انجام 

های  گفت، استفاده از سالح سخن می» خرداد ٢٢های  پيامدها و آسيب«وی که در همايش 

 .های اخير را مشکوک دانسته است گرم در ناآرامی

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طائب گفته است که بسيج با مردمی که ناراضی هستند 

 .کند کنند بايد از رای خود دفاع کنند، برخورد نمی و گمان می

منتشر شده، يک عضو نيروی بسيج را در حال  خرداد ٣٠تصاويری که از روز شنبه 

های اين روز  در جريان تيراندازی. دهد شليک به مردم از پشت بام يک مسجد نشان می

 .اند دست کم هفت نفر کشته شده

تواند  ورود به نيروهای بسيج بسيار راحت است و هر کسی می«: گويد فرمانده بسيج می

اقدامات زشت و   راب کردن وجهه بسيج،خيلی آسان وارد بسيج شود و با هدف خ

 «.ای انجام دهد ناشايسته

های خودروها از سوی پليس، گفت که هنوز تصويری در اين  وی درباره شکستن شيشه

افراد متعددی که لباس پليس يا بسيج را   مورد مشاهده نکرده است اما در طول درگيری ها،

  .اند پوشيده بودند، دستگير شده
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اند و  های اخير ايران کشته شده طائب، هشت نفر از نيروهای بسيج در ناآرامی به گفته آقای

بسيجی نيز به دليل جراحات ناشی از اصابت سنگ، چوب و چاقو به بيمارستان  ٣٠٠

 .اند منتقل شده

برد به ميدان  -ريزی برد  در اين دوره از انتخابات بعضی با برنامه«: فرمانده بسيج گفت

 «شويم يا در صورت شکست مملکت را به هم خواهيم ريخت ا پيروز میآمدند و گفتند ي

های اخير  معترضان ايرانی که در جريان سرکوب«الملل گزارش داده است که  عفو بين

  «.شوند ها ربوده می اند توسط نيروهای بسيج از بيمارستان مجروح شده

از ادامه حمالت شبانه  ها حاکی سازمان ديدبان حقوق بشر نيز روز جمعه گفت که گزارش

 .بسيجيان به منازل مسکونی در ايران است

 ٣٠فرمانده بسيج، با اشاره به به تصاوير منتشر شده از ندا آقاسلطان، زن جوانی که شنبه 

» يک سناريوی از پيش تعيين شده»خرداد با شليک گلوله جانباخت، کشته شدن وی را 

م مخدوش کردن وجهه جمهوری اسالمی ايران به اعتقاد وی هدف از اين اقدا .عنوان کرد

 .و خشن نشان دادن آن است

 .دانست» دشمنان«های  را از ديگر پروژه» ايجاد شورای حکميت«حسين طائب پيشنهاد 

ميرحسين موسوی به شورای نگهبان پيشنهاد کرده است بررسی نتايج انتخابات را به 

 .واگذار کند» شرعی، قانونی و مستقل«حکميتی 

در اين دوره از انتخابات «: گفت «بسيج عشاير«انده بسيج صبح امروز نيز در همايش فرم

شويم يا در صورت  برد به ميدان آمدند و گفتند يا پيروز می -ريزی برد  بعضی با برنامه

 «.شکست مملکت را به هم خواهيم ريخت

انتخابات بوده  شهرهای مختلف ايران در دو هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده به نتايج

ان .ان.سی. اند نفر اعالم کرده ١٧ها را  شدگان اين درگيری منابع رسمی آمار کشته. است

 .نفر ذکر کرده است ١۵٠تعداد جانباختگان را 

المللی حقوق بشر،در جريان اين اعتراضات بيش از دو هزار  بنا به گزارش فدراسيون بين

 .اند نفر دستگير شده
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 قاد وزير اطالعات از اصرار بر ابطال انتخابات انت

گويد که بعضی از افراد با يارگيری در ستادهای انتخاباتی نفوذ کرده  وزير اطالعات می

  .بودند و برای ابطال انتخابات از مسير غيرقانونی اصرار داشتند

ن ای، که شب گذشته در گفتگوی ويژه خبری شبکه دوم تلوزيو غالمحسين محسنی اژه

گفت، از حضور عوامل وزارت اطالعات در تمام مراحل انتخابات خبر  ايران سخن می

به ايشان گفتم اين مسيری که «: وی با اشاره به ديدارش با ميرحسين موسوی، گفت .داد

کنند که فقط و فقط  رسد و اينکه برخی از آقايان به شما اصرار می رويد به جايی نمی می

 «.ا و ما و مردم چيزی نداردابطال، جز زحمت برای شم

 در انتخابات صورت نگرفته» سازمان يافته موثری«گويد که هيچ تقلب  ای می آقای اژه

بر تمامی مراحل انتخابات نظارت » ستاد انتخابات«است و وزارت اطالعات با تشکيل  

 .است  داشته

ابطال  مهدی کروبی و ميرحسين موسوی با اعتراض به نتايج شمارش آرا، خواستار

  .انتخابات هستند

اس به دنبال رفتارهای  ام ها و اس ها، وبالگ ای با بيان اينکه برخی از طريق سايت آقای اژه

 .تخريبی بودند، از احضار و بازداشت برخی از اين افراد خبر داد
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ما راضی نيستيم که هيچ کس حتی يک شب هم به زندان برود يا خونی از «: وی گفت

 «.،اما هر دستگاهی موظف است به وظيفه خود عمل کنددماغ کسی بيايد

 نگاران از سوی نيروهای امنيتی باز نگاران و وب در دو هفته اخير بسياری از روزنامه

 گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که ايران بزرگترين زندان روزنامه. اند داشت شده

 .نگاران در جهان است 

حذف «از ابتدا پروژه » جهانی و عوامل داخلی آن استکبار«گويد که  وزير اطالعات می

 را در دستور کار داشتند » احمدی نژاد

سفارت انگليس بيش از «: وزير اطالعات درباره دستگيری کارکنان سفارت بريتانيا گفت

های فشرده داده بود  ها را آموزش است و بعضی از اين حد معمول کارمندهای محلی گرفته

 «.ت کنندکه اغتشاشات را هداي

های اخير در  های درگيری وی مدعی شد کارکنان سفارت بريتانيا با فيلمبرداری از صحنه

 .اند تهران و از اين تصاوير عليه ايران استفاده کرده

های ايران از بازداشت هشت تن از کارمندان ايرانی سفارت  روز گذشته برخی خبرگزاری

» آفرينی در اغتشاشات اخير ايران نقش»فراد، اتهام اين ا. بريتانيا در تهران خبر دادند

  .است اعالم شده

از ديگر موضوعات بود که وزير اطالعات در اين » های مخملی در ايران انقالب»

 .گفتگوی تلوزيونی به آن پرداخت

ها را  های آموزشی و نشست وی با ناممکن دانستن انقالب مخملی در ايران، برخی دوره

 .کرددر اين راستا ارزيابی 

پيش از . است شده ها بطور مشخص از سوی امريکا و انگليس دنبال  به گفته وی اين برنامه

نيز برخی مقامات سپاه پاسدارن نسبت به وقوع انقالب مخملين از سوی رقبای محمود 

 .نژاد هشدار داده بودند احمدی

تکبار اس«وزير اطالعات صبح امروز در نشست ديگری که در قم برگزار شد گفت که 

 .را در دستور کار داشتند» حذف احمدی نژاد«از ابتدا پروژه » جهانی و عوامل داخلی آن
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 بازداشت خزعلی، مصطفايی و نوروزی

ها رسيده از تهران حاکی ازبازداشت مهدی خزعلی، فرزند يکی از مشهورترين  گزارش

نوروزی دو حقوقدان و فعال  روحانيون بلندپايه در ايران و محمد مصطفايی و کامبيز

محمدصالح خزعلی، پسر مهدی خزعلی در گفتگو با زمانه خبر بازداشت  .مدنی است

 .پدرش را تائيد کرد

وی به زمانه گفت که آقای خزعلی به زندان اوين منتقل شده و پرونده او را به دادگاه 

 .اند انقالب ارجاع داده

که از سوی دادگاه ويژه روحانيت دريافت  ای مهدی خزعلی روز گذشته براساس احضاريه

 .کرده بود، به اين دادگاه مراجعه کرد

نيروهای امنيتی شب گذشته با تفتيش منزل آقای خزعلی، خبر بازداشت وی را به خانواده 

 .اند اش اعالم کرده

های اخير انتقادهای تندی متوجه  مهدی خزعلی فرزند ابوالقاسم خزعلی است که در سال

 .است نژاد کرده های دولت محمود احمدی و برنامه اقدامات

آقای خزعلی همچنين يکی از معترضان به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری 

های تهران در  است که برای نشان دادن اعتراض خود، همراه ساير معترضين در خيابان

 .است  ها شرکت کرده راهپيمايی
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. و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح استمهدی خزعلی مدير انتشارات حيان 

صالحيت آقای خزعلی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و سازمان نظام پزشکی رد 

 .شد

  بازداشت محمد مصطفايی و کامبيز نوروزی

خبر بازداشت محمد مصطفايی، وکيل دادگستری از سوی نزديکان اين فعال حقوق بشر 

صطفايی چهار روز پيش از سوی نيروهای امنيتی دستگير شود آقای م گفته می. تائيد شد

 .است  شده

 .کودک محکوم به اعدام را بر عهده دارد ٢۵اين وکيل دادگستری دفاع از بيش از 

های اخير ايران در اعتراض به نتايج انتخابات، آقای مصطفايی به همراه  در پی ناآرامی

از دستگيرشدگان، آسيب ديدگان و تعداد ديگری از وکال آمادگی خود را برای دفاع 

 .باختگان اعالم کردند های جان خانواده

های رسيده از تهران همچنين حاکی از بازداشت کامبيز نوروزی، ديبر حقوقی  گزارش

 .نگاران است انجمن صنفی روزنامه

آقای نوروزی، روز گذشته در جريان تجمع معترضان به نتايج انتخابادر مسجد قبا 

  .بازداشت شد

خانواده محمدحسين بهشتی، اعالم کرده بودند که امروز هفتم تيرماه مراسم سالگرد کشته 

اهللا  سيد عليرضا حسينی بهشتی، پسر آيت .شود اهللا بهشتی در مسجد قبا برگزار می آيت

  .بهشتی از مشاوران آقای موسوی و مدير مسئول روزنامه کلمه سبز است

 در اين تجمع را در حدود پنج هزار نفر ذکر کردهان تعداد حاضران  ان خبرگزاری سی

 .است 

در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری تعداد زيادی از فعاالن سياسی، 

. اند نگاران، دانشجويان، فعاالن مدنی و شهروندان معترض بازداشت شده  روزنامه

ش از دو هزار نفر اعالم کرده المللی حقوق بشر، تعداد دستگيرشدگان را بي فدراسيون بين

 .است 
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 تائيد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان

درصد آرای دهمين دوره  ١٠آيت اهللا احمد جنتی دبير شورای نگهبان، پس از بازشماری 

انتخابات رياست جمهوری در برابر تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی، صحت انتخابات 

 .را تائيد کرد

های  ير شورای نگهبان در نامه به وزير کشور، ضمن اعالم صحت انتخابات، شکايتدب

 .رسيده به شورای نگهبان را وارد ندانسته است

صبح امروز دوشنبه، يک هيات ويژه بررسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، 

د، مورد پيشنهادات نمايندگان مير حسين موسوی به اين هيات را که روز شنبه ارائه شده بو

 .نتيجه اعالم کرده بود بررسی قرار داده و جلسه بررسی را بی

تر اعالم کرده بود که در صورت پذيرش اين  اين در حالی است که ميرحسين موسوی پيش

 .پيشنهادات، حاضر است موضوع را در چارچوب شورای نگهبان پيگيری کند

 بود که برای شروع باز عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان پيش از اين گفته

 .ها، منتظر نتيجه جلسه نمايندگان آقای موسوی و هيات ويژه هستند شماری آرا در استان

نتيجه ماندن جلسه هيات ويژه، خبرگزاری جمهوری اسالمی  اما ساعاتی قبل و پس از بی

 .های رای خبر داد درصد صندوق ١٠، از آغاز بازشماری )ايرنا(ايران
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های  ان در نامه به وزير کشور، ضمن اعالم صحت انتخابات، شکايتدبير شورای نگهب

 رسيده به شورای نگهبان را وارد ندانست

بنابر اين گزارش، روند بازشماری با حضور ناظرانی از سوی شورای نگهبان، وزارت 

کشور، فرمانداری تهران و هيات اجرايی انتخابات و در برابر تلويزيون دولتی جمهوری 

  .ورت پذيرفته استاسالمی ص

به ضرس «: وی گفته بود.تی.سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه به شبکه خبری پرس

 «.است توان گفت که هيچگونه تقلبی در اين انتخابات شکل نگرفته قاطع می

ای که شنبه گذشته از سوی شورای  ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، در جلسه ويژه

 .نکردندنگهبان تشکيل شده بود، شرکت 

موسوی در آخرين نامٔه خود خطاب به شورای نگهبان پيشنهاد کرده بود که يک هيات 

  .شرعی، قانونی و ملی برای بررسی مسالٔه انتخابات تشکيل شود

اعتماد از دست رفته «ای به شورای نگهبان تنها راه برگرداندن  مهدی کروبی نيز در نامه

 .است را ابطال انتخابات دانسته » شان مردم نسبت به حق آنان در تعين سرنوشت

مهدی کروبی . کند درصد صندوق ها مشکلی را حل نمی١٠تر گفته بود که شمارش  او پيش

همچنين از شورای نگهبان خواسته بود که در صورت پذيرفته نشدن اين پيشنهاد، برای 

اهللا  تائيد آيتاعتباری بيشتر خود، صحت انتخابات را بنا به مصلحت مورد  جلوگيری از بی

 .ای اعالم کند خامنه

رهبر جمهوری اسالمی در نماز جمعه هفته گذشته و پيش از تائيد شورای نگهبان، بر 

 .نژاد تاکيد کرده بود صحت نتايج انتخابات و پيروزی محمود احمدی
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 حق موسوی پايمال شد: اهللا طاهری آيت

» حق«م جمعه پيشين اصفهان اعالم کرد که الدين طاهری اصفهانی اما اهللا جالل آيت

تصدی مجدد رئيس دولت را برای دور «شده و » پايمال«ميرحسين موسوی در انتخابات 

 .داند می» بعد، نامشروع و غاصبانه

تنها يک ) شنبه نهم تير ماه سه(صادر شده، امروز  ١٣٨٨اين بيانيه که هفتم تيرماه سال 

نژاد را پيروز  ايج اين انتخابات را تائيد و محمود احمدیروز پس از آنکه شورای نگهبان نت

 .شود آن اعالم کرد، منتشر می

های سياسی  آقای طاهری در بيانيه خود از اينکه ميرحسين موسوی از سوی برخی جريان

 .معرفی شده، اظهار تاسف کرد» عامل استکبار و اغتشاشگر«

 را بخوانيدبيانيه متن کامل 

های دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بود که با اعتراض به  موسوی يکی از نامزد

آن شده است؛ درخواستی که از سوی شورای نگهبان » ابطال«نتايج اين انتخابات خواستار 

 .پذيرفته نشد

که برخی از مراجع تقليد از شورای شود  بيانيه آقای طاهری در شرايطی منتشر می

 کننده در خصوص انتخابات به مردم ارائه کند» قانع«نگهبان خواسته بودند پاسخی 
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هواداران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی طی دو هفته گذشته با حضور آرام در 

های انتظامی و لباس شخصی به  ها به اين نتايج اعتراض کردند، اما با هجوم نيرو خيابان

 .شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

غيرقانونی و فاقد «ها  حضور اين معترضان از سوی وزارت کشور در سطح خيابان

 .اعالم شده بود» مجوز

اهللا طاهری که يکی از روحانيون بلندپايه ايران است، در بيانيه خود همچنين اعالم  آيت

اهللا خمينی  اهللا روح آيت» دشمنان«بيند که  می» ديده گريان و قلبی اندوه بار«کرده که با 

 .هستند» هدم و نابودی عقايد حکومتی وی و به موزه فرستادن عملی آن«فعاالنه مشغول 

از دين و مقدسات » استفاده ابزاری»امام جمعه پيشين اصفهان هشدار داد که چنين روشی، 

 .است «دين و امام«کردن جوانان به » بدبين«و به منظور 

ها و افراد سياسی حاکم در ايران  بخش ديگری از بيانيه خود از جريان آقای طاهری در

چرا چتر حمايت قانون فقط برای شما و دوستان شما است و تنها هنگامی دين، «پرسيده که 

 «شوند که بتوانيد منفعتی از آن ببريد؟ قانون و امام عزيز می

بعضی از افراد موثر آن از  آيا شورای نگهبان که«در اين بيانيه همچنين آمده است که 

تواند ملجا و مرجع  کنند، می رقيب جناب آقای ميرحسين موسوی علنًا حمايت کرده و می

 «برای شکايت شکاة باشد

داد امکانات عمومی و  آيا امام اجازه می«: در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است

 «فاده شود؟المال مسلمين برای يک کانديدا بدون هيچ محدوديتی است بيت

شود که برخی از مراجع تقليد از شورای نگهبان  بيانيه آقای طاهری در شرايطی منتشر می

 .کننده در خصوص انتخابات به مردم ارائه کند» قانع«خواسته بودند پاسخی 

ای که به وزارت کشور نوشت، تنها به  احمد جنتی دبير شورای نگهبان شب گذشته در نامه

خرداد ماه را بررسی کرد و  ٢٢انتخابات  «با دقت«کرد که اين شورا  ذکر اين نکته بسنده

نژاد را  که منجر به ابطال آن شود، مشاهده نکرده است و بنابراين محمود احمدی» تخلفی«

 داند پيروز اين انتخابات می
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» های گسترده تقلب«اين در حالی است که آقای طاهری در بيانيه خود تاکيد کرده که 

 .ريخته است «انظار جهان و مردم«را در برابر » امنظ«آبروی 

آيا شورای نگهبان که بعضی از افراد موثر آن از «در اين بيانيه همچنين آمده است که 

تواند ملجا و مرجع  کنند، می رقيب جناب آقای ميرحسين موسوی علنًا حمايت کرده و می

 «برای شکايت شکاة باشد؟

نامه توبيخّيه امام و هشدارهای ايشان به بعضی از  چرا«آقای طاهری پرسيده است که 

 .شود نمی» تخلفات آقايان منتشر و نقل

احمد جنتی پيش از آغاز انتخابات رياست جمهوری طی سخنانی از اقدامات محمود 

مهدی   نژاد در چهار سال گذشته دفاع کرده بود که اين سخنان در آن زمان با واکنش احمدی

 .کروبی مواجه شد

  

  

  :نژاد پس از اعالم نظر شورای نگهبان درباره انتخابات حمدیا

 «براندازی نرم در ايران شکست خورد»

دشمنان در انتخابات شکست خورده  «براندازی نرم«گويد که طرح  نژاد می محمود احمدی

 .است

نژاد اين اظهارات را يک روز پس از آنکه شورای نگهبان وی را پيروز  آقای احمدی

 .کند ه انتخابات رياست جمهوری معرفی کرد، ايراد میدهمين دور

براندازی «نژاد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرده بود که  از محمود احمدی  پيش

 .کند خفه می» نطفه«در جمهوری اسالمی را در » نرم

کار، پيش و پس از انتخابات، ميرحسين موسوی و برخی  های محافظه برخی جريان

 .اند متهم کرده» براندازی نرم«اد وی را به تالش برای طراحی اعضای ست

ها خواستار تحت پيگرد قرار گرفتن آقای موسوی هستند که هواداران وی طی  اين جريان

 .اند دو هفته گذشته با برگزاری تجمعاتی آرام به نتايج انتخابات اعتراض کرده
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وارد معادالت «ايران، اگر  مردم» خواهی  موج دموکراسی«گويد که  نژاد می احمدی

 «.اندازد سياسی جهان شود، منافع جبهه استکبار را به مخاطره می

نژاد که در جمع مديران وزارت  رسانی رياست جمهوری، احمدی به گزارش پايگاه اطالع

داشت، » رفراندوم«در انتخاباتی که حکم » ملت ايران«گفت، افزود که  اطالعات سخن می

 .اند پيروز شده

مردم ايران در اين انتخابات » خواهی  حرکت مثبت و موج دمکراسی«نژاد  ه گفته احمدیب

 .به اهداف خود برسند» نگذاشت که دشمنان«

وارد معادالت «مردم ايران، اگر  «خواهی  موج دموکراسی«وی در عين حال افزود که 

 «.اندازد سياسی جهان شود، منافع جبهه استکبار را به مخاطره می

ها در  های غربی را به ايجاد ناآرامی های ايران در دو هفته گذشته بارها برخی کشور مقام

 .اند تهران و بعضی شهرهای ديگر متهم کرده

ای وزير اطالعات، دو روز پيش ادعا کرد که اسناد و مدارکی از  غالمحسين محسنی اژه

 .تيار داردهای اخير در اخ دخالت کارمندان محلی سفارت بريتانيا در ناآرامی

در . کارمند اين سفارتخانه را همچنان در بازداشت نگاه داشته است ٩ايران پنج تن از 

 .اند اند که دخالتی در امور داخلی ايران نکرده های بريتانيايی اعالم کرده مقابل، مقام
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 در تهران کودکان و زنان ازحقوق دفاع کانون بيانيه

  اخير تحوالت خصوص
خرداد و اعتراض مسالمت آميز و تجمعات آرام مردم، شاهد  22سفانه بعد از انتخابات متا

برخوردهای خشونت بار و خونين پليس امنيت با شهروندان بوديم، که باعث برهم خوردن 

بيشتر اوضاع و گسترده تر شدن موج اعتراضات مردم و تبديل تجمعات آرام به فضای 

  .ضرب و شتم پليس با آنان گرديد

قانون اساسی که تجمعات آرام را حق شهروندان می داند و  27درحاليکه طبق اصل 

ممنوعيتی ندارد، عالوه بر کشته شدن تعداد زيادی از جوانان، تعداد بيشتری دستگير و 

  . روانه زندان شده اند

که اميد می رفت که مسئولين نسبت به رعايت اين حق برای شهروندان منصفانه تر عمل 

  .ندنماي

در اين راستا، کانون دفاع ازحقوق زنان وکودکان تهران با اعتقاد به اصل احترام به حقوق 

شهروندان و رعايت حقوق بشر، تمامی برخوردهای خشونت بار را محکوم کرده و 

است   خواهان آزادی تمامی دستگيرشدگان و خواستار رفع نگرانی خانواده های آسيب ديده

 پين آزادی زندانيان معترض اعالم می نمايدو حمايت خود را از کم
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 عليه مردم کودتای مخملی صورت گرفت

شکست طرح براندازی نرم »نژاد از  محمد خاتمی يک روز پس از آنکه محمود احمدی

صورت » کودتای مخملی»خبر داد، گفت که در انتخابات اخير ايران، عليه مردم » دشمن

 .گرفته است

که در جمع خانواده بازداشت شدگان پس از اعالم نتايج انتخابات سخن  آقای خاتمی

بايد بگوييم کودتای مخملين عليه مردم و جمهوريت نظام صورت گرفته «: گفت، افزود می

 «.است

کودتای مخملی يا رنگی در جريان دهمين دوره انتخابات ايران برای نخستين بار از سوی 

 .حسين موسوی و ستاد انتخاباتی وی مطرح شدسپاه پاسداران انقالب عليه مير

کرده » کودتای مخملی«چينی برای  سپاه پيش از انتخابات، آقای موسوی را متهم به زمينه

 .خفه خواهد کرد» نطفه«و هشدار داده بود که اين طرح را در 

 های پيدا و پنهان دشمنان نژاد نيز روز گذشته در سخنان مشابهی گفت که طرح آقای احمدی

 .در ايران با شکست مواجه شده است» براندازی نرم«برای 

طرفه و در فضای  در فضايی کامال يک«گويد طرح اتهامات عليه مردم،  محمد خاتمی می

 گيرد صورت می» های دولتی تبليغاتی مسموم صداوسيما و روزنامه
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سايت محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران در واکنش به اين  به گزارش وب

مترقی «های مردمی، حرکت  اعتراض» سرکوب«اظهارات گفت که پس از انتخابات، با 

 .شده است «اغتشاش و انقالب رنگی با منشاء بيگانه تعبير«آنها به » و آرام

سازی و گرفتن  نمای تواب پروژه نخ»ها را اجرای  افکنی آقای خاتمی هدف از اين اتهام

 .عنوان کرده است» ونیهای تلويزي اساس و نمايش اعترافات بی

سابقه ترين مواضعی است که وی در  اظهارات رئيس جمهوری پيشين ايران يکی از کم

 .های اخير در خصوص مسائل داخلی ايران اتخاذ کرده است طی سال

آقای خاتمی خطاب به خانواده زندانيان سياسی گفت که وظيفه داشته است با خانواده کسانی 

 .اند، ديدار کند رسيده «شهادت«ی خيابانی به ها که در جريان ناآرامی

عزيزان کم نيست، اين را آمارهای رسمی و «وی در عين حال تصريح کرد که تعداد اين 

 «.گويند غيررسمی می

های گذشته عليه  رئيس بنياد باران در ادامه سخنان خود با انتقاد از اتهاماتی که در هفته

: شود، گفت کار مطرح می های محافظه جريانميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سوی 

 «مگر ايران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟«

سازی و  نمای تواب پروژه نخ«ها عليه مردم را اجرای  افکنی آقای خاتمی هدف از اتهام

 عنوان کرده است» های تلويزيونی اساس و نمايش گرفتن اعترافات بی

طرفه و در فضای  در فضايی کامال يک«ها در  زود که اين اتهامآقای خاتمی همچنين اف

 .گيرد صورت می» های دولتی تبليغاتی مسموم صداوسيما و روزنامه

در «: خواندن صداوسيما اظهار داشت «اصطالح ملی«رئيس جمهوری پيشين ايران با به 

 «.شود فضای تبليغاتی کنونی، مدام از آن سم به جامعه تزريق می

اتمی در اين ديدار از بازداشت گروهی از معترضان و سياستمداران انتقاد کرد و آقای خ

 .خواستار آزادی آنها شد

نفر در  ١٠٣٢مقدم فرمانده پليس ايران اعالم کرده تاکنون  طور که اسماعيل احمدی آن

 .اند ها به نتايج انتخابات دستگير شده جريان اعتراض
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عليه معترضان به » سخيف و عجيب«اظهارات رئيس بنياد باران همچنين از برخی 

کسانی که بايد مدافع حقوق مردم باشند، آنها را تحقير «: انتخابات انتقاد کرد و گفت

 «.کنند می

نژاد دو روز پس از برگزاری انتخابات در تجمع هوادارن خود در ميدان  محمود احمدی

 .هستند» شاکخس و خا«وليعصر گفته بود که معترضان به نتايج انتخابات 

  انتقاد از قوه قضائيه

محمد خاتمی در بخش ديگری از سخنان خود از عملکرد قوه قضائيه در بازداشت 

به «: اهللا محمود هاشمی شاهرودی گفت معترضان به شدت انتقاد کرد و خطاب به آيت

ای است که خود شما  گويم آنچه امروز شاهد آن هستيم خالف بند بند بخشنامه صراحت می

 «.ت عنوان حقوق شهروندی صادر کرديدتح

تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت  مگر هرکس می«آقای خاتمی افزود که 

کند، بعد آنها را بازجويی کند و بدون اينکه کسی اطالع از نحوه برخوردها و فشارهای 

 «.گيری کند سازی و اعتراف وارده به آنها داشته باشد، تواب

هوری پيشين ايران، اگر قوه قضائيه از اين مسئله اطالع نداشته باشد به گفته رئيس جم

 «.تکليف بر همه ما روشن است«

 .کرد» اقناع«توان آنها را  مردم می «سرکوب«وی هشدار داد که نبايد تصور شود که با 
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 اعدام شش نفر در زندان اوين

 .عدام شدندشش محکوم به قتل روز گذشته در زندان اوين ا

گويد که چند نفر  اهللا جابری، داديار اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران می عصمت

 .اند از اين محکومان متهم به قتل همسرانشان بوده

، شب گذشته دو محکوم به اعدام از سوی )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

 .اوليای دم بخشيده شدند

مورد ذکر  ١۴٨های ايران در سال جاری ميالدی را  ار اعدامخبرگزاری فرانسه شم

نفر در ايران اعدام  ١٧٧الملل، سال گذشتٔه ميالدی نيز  بر پايه گزارش عفو بين. است کرده

 .شدند

است که حکم اعدام يکی از  داديار اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران به ايسنا گفته

متهم است که در . حسين ر. وه قضائيه به تعويق افتادمحکومان نوجوان با دستور رئيس ق

  .است سالگی مرتکب قتل شده ١۶

سال مرتکب قتل و حکم  ١٨بر پايه يک رويه قضائی در ايران، افرادی که در سنين زير 

 .شوند سال اعدام نمی ١٨قصاص آنها صادر شده، تا رسيدن به سن 

های جمهوری اسالمی، متظر  داننوجوان محکوم به اعدام در زن ١٣٠در حال حاضر 

 .اجرای احکامشان هستند
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مورد ذکر  ١۴٨های ايران در سال جاری ميالدی را  خبرگزاری فرانسه شمار اعدام

 است  کرده

الملل در گزارش ساالنه خود، ايران را پيشگام اعدام نوجوانان مجرم در  سازمان عفو بين

 .است جهان معرفی کرده

سال در  ١٨ای را به تصويب رسانده که اعدام مجرمان زير  يحهمجلس ايران طرح اوليه ال

 .کند جمهوری اسالمی را متوقف می

در کميسيون حقوقی و قضائی مجلس » اليحه مجازات اسالمی«اين اليحه با عنوان کلی 

سال از قوانين  ١٨های مربوط به حذف اعدام افراد زير  در درست بررسی است و بخش

 .است ئيد اعضای اين کميسيون رسيدهجمهوری اسالمی به تا

اطفالی که بالغ «بر پايه اين مصوبه و به گفته عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه، 

سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها  ١٨  شرعی هستند، اما زير 

 «.شود ها اجرا نمی به وجود آيد، حدود و قصاص برای آن

ايران يکی از معدود . سال است ١۵   سال و برای پسر  ٩ ای دختر سن بلوغ شرعی بر

سال مرتکب قتل  ١٨کشورهايی است که در آن حکم اعدام برای افرادی که در سنين زير 

 .شود شوند، صادر می می

سال خواهان اين هستند که تا زمان تصويب و ابالغ اين  ١٨وکالی مدافع نوجوانان زير 

 .ن کودکان متوقف شوداليحه اجرای اعدام اي
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 شکايت يکصد نماينده مجلس از موسوی

ای به قوه قضائيه خواستار محاکمه کسانی شدند که  يکصد نفر از نمايندگان مجلس در نامه

 .کنند ياد می» عوامل اغتشاشات اخير«ها به عنوان  اين نمايندگان از آن

به خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران  حميد رسايی، نماينده مجلس با اعالم اين مطلب

» اعمال غير قانونی«اند که از  گويد که نمايندگان مجلس از قوه قضائيه خواسته ، می)ايرنا(

 .اين افراد جلوگيری کند

اندازی تلويزيون  جمهوری برای راه وی با اشاره به درخواست يکی از نامزدهای رياست

های غير منطقی و غير قانونی  ائل و درخواستخواهد مس قطعًا اين فرد می«: مستقل، گفت

خود را مطرح نمايد و اغتشاشات را مستقيم ساماندهی کند که چنين فرصتی به او داده 

 «.شود نمی

های مستقل تلويزيونی در خارج  برخورداری از کانال«آقای موسوی در آخرين بيانيه خود 

 .است آن خواهد بود، اعالم کرده را به عنوان يکی از مطالباتی که پيگير» و داخل کشور

سلمان ذاکر، عضو کميسيون قضايی مجلس نيز ارسال شکوائيه نمايندگان مجلس عليه 

 .موسوی به دادستانی کشور را تأئيد کرده است

متهمان اصلی «گويد که ميرحسين موسوی يکی از  نماينده اروميه در مجلس شورا می

 .است» اغتشاشات اخير
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اقدام عليه امنيت کشور، اخالل در »فارس وی آقای موسوی را به  به گزارش خبرگزاری

انتشار «به گفته اين نماينده مجلس  .است متهم کرده» نظم عمومی و تشويش اذهان عمومی

بيانيه، حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خويش از اغتشاشگران، 

 «.موجب دامن زدن به اغتشاشات و معاونت در جرم است

 گويد که ميرحسين موسوی يکی از متهمان اصلی اغتشاشات اخير نماينده اروميه می

اتهام به ميرحسين  ٩های تهران نيز روز گذشته با انتساب  بسيج دانشجويی دانشگاه. است

  .موسوی، خواستار محاکمه وی از سوی قوه قضائيه شد

های قضايی خواست  ز مقامای خطاب به دادستان کل کشور ا اين تشکل دانشجويی در نامه

 .ها دستگير و محاکمه کنند در تمامی ناآرامی» جرم معاونت«آقای موسوی را به 

مباشرت در بر هم زدن امنيت »در اين نامه، آقای موسوی و برخی همکارانش متهم به 

کشور، مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم و مباشرت در افترا و توهين و 

 .اند شده» خاصهتک حرمت اش

خرداد، آقای موسوی و  ٢٢دفتر سياسی سپاه پاسداران نيز پيش از برگزاری انتخابات 

در ايران » اندازی انقالب رنگی راه»چينی برای  برخی از اعضای ستاد وی را به مقدمه

 .متهم کرده بود

داند  خرداد را مشروع نمی ٢٢ميرحسين موسوی اعالم کرده که دولت برآمده از اتخابات 

 .و خواستار ابطال انتخابات است

 .درصد آرا، صحت انتخابات را تاييد کرد ١٠شورای نگهبان پس از بازشماری 

روز گذشته تهران و شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتيج  ٢٠در 

  .اند انتخابات بوده

 ١٢٣٢نفر کشته و ١٠های اخير  فرمانده نيروی انتظامی روز گذشته گفت که در ناآرامی

 .اند نفر بازداشت شده

. اند شدگان را بيش از دو هزار نفر اعالم کرده های مدافع حقوق بشر آمار بازداشت سازمان

  است نفر ذکر کرده ١۵٠شدگان حوادث اخير را تا  ان نيز تعداد کشته ان شبکه خبری سی
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 «سرکوب مردم حرام و معصيت است»

ای نسبت به  ، از مراجع تقليد شيعه در قم، امروز جمعه در بيانيهاهللا يوسف صانعی آيت

 .شدگان انتقاد کرد گيری از بازداشت سرکوب معترضان به نتايج انتخابات و اعتراف

 .است رسانی آقای صانعی منتشر شده اين بيانيه امروز دوازده تيرماه در پايگاه اطالع

ناميده شده و پخش اعترافات » های انحصاری هرسان«های دولتی ايران  در اين بيانيه رسانه

توصيف » از نظر شرعی، قانونی و عقالئی فاقد هرگونه ارزش«ها  زندانيان از اين رسانه

 .است شده

  :است در اين بخش از بيانيه اين مرجع تقليد آمده

ها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و  در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاه»

ايم تا جائيکه در  تل و به زندان افکندن عده زيادی از فرزندان اين مرز و بوم بودهجرح، ق

آمار رسمی خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زندانی شدن بيش از هزار نفر داده 

های انحصاری  است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخی از زندانيان در رسانه شده

اعترافات حداقل به علت زندانی بودن متهمين و شرايط  ايم که بر همه واضح است اين بوده

 «.ها از نظر شرعی، قانونی و عقالئی هيچ گونه ارزشی نداشته و ندارد خاص آن

شدگان از جمله مازيار  است که به تازگی از برخی بازداشت» هايی اعتراف«اشاره وی به 

جمهوری اسالمی پخش  های دولتی بهاری، خبرنگار مجله نيوزويک در ايران، از رسانه

 .است شده

ها، نبايد موجب يأس و نااميدی در راه احقاق حق شرعی  گونه ظلم اين«: اهللا صانعی آيت

 «.و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد
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  :دهد اهللا صانعی در بيانيه خود ادامه می آيت

موجب يأس و ... ها و غها، ترفندها، مکرها؛ درو ها، آزار و اذيت لکن نبايد اينگونه ظلم»

 «.نااميدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد

   » :گويد يوسف صانعی در ادمه می

های  و چگونه چنين نباشد حال آنکه علی رغم تمام سانسورهای خبری، از محدوديت سايت

ای و سياسی و حتی قطع  ها و دستگيری فعالين رسانه خبری گرفته تا تعطيلی روزنامه

های کوتاه، آگاهی عمومی و جهانی از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است،  پيام

 «.که خود نتيجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ايران است

عدم اقناع آقايان کروبی و موسوی و توده زيادی از مردم در مورد «در ادامه اين بيانيه به 

واسطه کاهش پشتوانه و  به«است که اين عدم اقناع  اشاره شده و آمده» نتخاباتنتيجه ا

اش موجب  تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه های مردمی، می حمايت

 «.مشکالت حقوقی و مدنی شود

ها به عنوان امری  های اخير دولتی، از اين سرکوب در پايان بيانيه در پيوند با سرکوب

ياد شده » رام، گناهی نابخشودنی و باعث واماندگی در اين دنيا و عذاب در دنيای ديگرح«

 :است و آمده

در پايان به تمام نيروهايی که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر »

تواند مجّوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ  دهم که هيچ فرمان و دستوری نمی می

و معصيت و ذنب اليغفر است ـ گردد که الطاعة لمخلوق فی معصية الخالق چه  که حرام

که موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب ِخذالن دنيوی و عذاب  رسد به آن

 «.اخروی است

 متن بيانيه

اهللا موسوی اردبيلی نيز نسبت به سرکوب معترضان به  تظری و آيتاهللا من پيش از اين آيت

  .جمهوری، شديدًا انتقاد کرده بودند شده انتخابات دهم رياست نتايج اعالم
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 ؛ اتهام معترضان»اقدام عليه امنيت ملی

به مازيار بهاری خبرنگار » اقدام عليه امنيت ملی«صالح نيکبخت از انتساب اتهام 

 .طلب خبر داد وزويک و تعدادی از فعاالن اصالحني

طلبان در گفتگو با خبرگزاری  آقای نيکبخت وکيل مدافع مازيار بهاری و تعدادی از اصالح

 .فرانسه، اظهار داشت که قرار است تعدادی از بازداشت شدگان با اين اتهام محاکمه شوند

زاده از افرادی  داهللا رمضانمحمدعلی ابطحی، محسن صفايی فراهانی، بهزاد نبوی و عب

 .وجود دارد» اقدام عليه امنيت ملی«هستند که احتمال محاکمه آنها به اتهام 

اطالعی  با اين حال اين وکيل دادگستری از زمان برگزاری دادگاه موکالنش اظهار بی

 .کرده است

» یگير اعتراف«های حقوق بشری از تحت فشار قرار دادن فعاالن سياسی برای  سازمان

 .اند آنها را فاقد ارزش حقوقی دانسته «اعترافات احتمالی«از آنها ابراز نگرانی کرده و 

طلبان در گفتگو با خبرگزاری  آقای نيکبخت وکيل مدافع مازيار بهاری و تعدادی از اصالح

 فرانسه، اظهار داشت که قرار است تعدادی از بازداشت شدگان با اين اتهام محاکمه شوند

درباره نقش » اعترافاتی«اری خبرنگار نيوزويک در ايران، هفته گذشته در مازيار به

 .ها در انقالب مخملين در ايران اظهاراتی مطرح کرده است رسانه

نگارانی است  اميرحسين مهدوی عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از ديگر روزنامه

 .داشته است» اعترافاتی«که درباره برخی مسائل انتخاباتی 
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احمد جنتی دبير شورای نگهبان روز گذشته در نماز جمعه تهران گفت که ماموران امنيتی 

 .مشغول گرفتن اعترافات از برخی بازداشت شدگان هستند

هايی مبنی بر پخش  های گذشته گزارش کاران در روز های نزديک به محافظه رسانه

 .اند ای نزديک خبر داده هاعترافات تلويزيونی برخی فعاالن سياسی دستگير شده در آيند

اهللا يوسف صانعی يکی از مراجع تقليد، پخش تلويزيونی چنين اعترافاتی را  آيت

 .دانسته است» نامشروع«

هايی که بر سر اعالم نتايج انتخابات  شدگان در دو هفته اخير و در جريان ناآرامی بازداشت

 .اند رخ داد، از سوی ماموران امنيتی دستگير شده

شت بسياری از اين افرد اطالع دقيقی در دست نيست و مشخص نيست که چه از سرنو

 .تعدادی از آنها آزاد و چه تعداد ديگر محاکمه خواهند شد
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  :هاشمی رفسنجانی

 «های بيدار از اين وضع راضی نيستند وجدان»

» يچ وجدان بشریه«اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت که 

 .نيست «راضی«از وضعيت به وجود آمده پس از انتخابات در ايران 

خرداد ماه، اين دومين بار است که آقای هاشمی در خصوص مسائل انتخابات  ٢٢بعد از 

 .کند رياست جمهوری ايران اظهارنظر می

ان پس های بازداشت شدگ رئيس مجلس خبرگان که امروز شنبه در جمع گروهی از خانواده

کرد، از اتفاقات رخ داده پس از انتخابات اظهار تاسف کرد و  از انتخابات سخنرانی می

کنم هيچ وجدان بيداری از وضع به  ها را تلخ کرد و فکر نمی ذائقه«گفت که اين وقايع 

 «.وجود آمده راضی باشد

د که در های ايران، آقای هاشمی در اين ديدار اظهار اميدواری کر به گزارش خبرگزاری

» کاهش«های چشم انتظار  خانواده «آالم«حل و فصل شود و » مشکالت«های آينده  روز

 .يابد

بايد سعی کنيم با مراعات حقوق همه شهروندان، موجب حفظ «وی همچنين افزود که 

همدلی و وحدت، ضمن افزايش اعتماد و اعتبار نظام در نزد افکار عمومی، جلوی سوء 

 «.ز سد کنيماستفاده دشمنان را ني
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شدگان اخير در ايران، اظهار  های بازداشت آقای هاشمی در ديدار با جمعی از خانواده

های  خانواده» آالم«حل و فصل شود و » مشکالت«های آينده  اميدواری کرد که در روز

 يابد» کاهش«چشم انتظار 

م را از نظام قصد دارد مرد» ای فتنه پيچيده«تر در اظهارنظری گفته بود که  هاشمی پيش

 .جمهوری اسالمی جدا کند

غير «ای از سخنان  اهللا علی خامنه ای به آيت وی پيش از آغاز انتخابات نيز در نامه

های انتخاباتی که عليه وی ايراد کرده  نژاد در جريان مناظره محمود احمدی» مسئوالنه

ی به طور تلويحی ای به خاطر سکوت در برابر چنين وضعيت بود، انتقاد و از آقای خامنه

 .انتقاد کرد

های تهران شرکت نکرده  خرداد ماه تاکنون در هيچ يک از نماز جمعه ٢٢آقای هاشمی از 

 .ای برگزار شده نيز شرکت نکرد اهللا خامنه ای که به امامت آيت وی در نماز جمعه. است

بی نيز شدگان پيش از ديدار با هاشمی، با محمد خاتمی و مهدی کرو  خانواده بازداشت

 .ديدار و گفتگو کرده بودند

نگار، خواستار  اين دو از با انتقاد از بازداشت برخی فعاالن سياسی، مدنی و روزنامه

 .اند آزادی فوری آنها شده

 .عليه مردم بوده است» کودتايی مخملی«آقای خاتمی گفته بود که انتخابات اخير 

موسوی و چند حزب سياسی نتايج اين انتخابات از سوی مهدی کروبی، ميرحسين 

  .خوانده شده است» نامشروع«

  

  

  

  

  

  



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
369 

 
   

  

  

  

  

  

  

  

 احمدی بهمن و يعقوب بنی ژيال وضعيت از خبری بی

 زندانی نگاران روزنامه نظرآهاری، شيوا و اموئی
خردادماه نيمه شب، ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی زوج  30در : مدرسه فمينيستی

دو هفته از بازداشت اين دو می گذرد اما به  .تگير شدندروزنامه نگار در منزل شان دس

 .جز يک بار تماس تلفنی ژيال بنی يعقوب از آنان خبر ديگری در دست نيست

 پس از دو هفته هنوز از ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی خبری نيست

 
ژيال بنی يعقوب که روزنامه نگار و عضو کمپين يک ميليون امضاء و برنده جايزه 

شجاعت در روزنامه نگاری است، از زمان بازداشت تاکنون تنها يک بار توانسته با مادر 

ژيال زنگ زد فقط دو همان يک بار هم که « :مادر بنی يعقوب می گويد. خود تماس بگيرد

دقيقه با من سخن گفت ان هم با عجله و من نفهميدم که او و همسرش را به کجا منتقل کرده 

مراجعه های مکرر ما به زندان اوين و دادگاه انقالب و ديگر نهادهای قانونی هم . اند 

کار  دختر و داماد من يک سال گذشته در هيچ روزنامه ای. تاکنون نتيجه ای نداشته است 
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بی خبری از . نمی کردند من نمی دانم آنها با چه اتهامی در منزل شان دستگير شده اند 

 « محل نگهداری اين دو نيز برای ما واقعا نگران کننده است

بهمن احمدی اموئی اما تاکنون هيچ تماسی با خانواده اش نگرفته است و خانواده او از اين 

  . بابت به شدت نگرانند 

انها از مسوالن می . ا به نهادهای قانونی هم تاکنون نتيجه ای نداشته است مراجعه آنه

 . خواهند که به بهمن اجازه تماس با خانواده اش داده شود

 از شيوا نظرآهاری نيز پس از سه هفته بازداشت خبری در دست نيست
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  :مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم

 «دولت برآمده از تخلف مشروع نيست»

های  تخلف«ای، دولت بر آمده از  مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم با انتشار بيانيه

 .اعالم کرد «شروعنام«انتخاباتی در ايران را » گسترده

اين مجمع در بيانيه خود به صراحت اعالم کرد که در دهمين دوره انتخابات رياست 

شد و از مراجع تقليد و » ضايع«جمهوری ايران، حق ميرحسين موسوی و مهدی کروبی 

 .سکوت نکنند» مصيبت بزرگ«پايه خواست که در خصوص اين  روحانيون بلند

اهللا  زمان مجاهدين انقالب، مهدی کروبی و آيتحزب مشارکت ايران اسالمی، سا

جمعه پيشين اصفهان نيز هفته گذشته دولت جديد را   الدين طاهری اصفهانی امام جالل

 .دانستند» نامشروع«

فاقد «ای مفصل، دولت برآمده از اين انتخابات را  ميرحسين موسوی نيز با انتشار بيانيه

های خود همچنان ادامه  ته است که به اعتراضدانسته و از مردم خواس» مشروعيت سياسی

» اشکاالت«در بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم آمده است که با وجود  .دهند

شود مشروعيت انتخابات را به صرف  آيا می«،  متعددی که در انتخابات اخير وجود دارد

برآمده از اين همه تخلفات  توان دولت تأييد شورای نگهبان پذيرفت؟ آيا با اين وضعيت می

 «را مشروع دانست؟

مجمع مدرسين و محققين نوشته است که صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان در حالی 

طرفی خود را در انظار مردم  بی«تائيد شده که برخی از اعضای آن پيش از انتخابات 

 «مخدوش نموده بودند

ند به عنوان نماينده مردم، در اموال و توا آيا دولت می«: پرسد اين بيانيه همچنين می

  «سرنوشت آنان دخالت نمايد؟
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ها صحت دهمين  درصد از صندوق ١٠شورای نگهبان، دوشنبه هفته گذشته با بازشماری 

های زيادی  دوره انتخابات رياست جمهوری ايران را تائيد کرد که اين امر با واکنش

 .روبرو شده است

استار ابطال اين انتخابات بودند که اين درخواست با معترضان به نتايج انتخابات خو

 .ای و شورای نگهبان مواجه شد اهللا علی خامنه مخالفت آيت

مجمع مدرسين حوزه علميه قم در بخش ديگری از بيانيه خود افزوده که شورای نگهبان 

های  استدالالت کانديداهای معترض و اعتراضات به حق مردم و دلسوزی«بدون توجه به 

 .صحت انتخابات را تائيد کرده است» لماء و مراجع و احزاب و مشفقان نظامع

شود مشروعيت انتخابات را به صرف  آيا می«: مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم

توان دولت برآمده از اين همه تخلفات  تأييد شورای نگهبان پذيرفت؟ آيا با اين وضعيت می

 «را مشروع دانست؟

 بيانيه متن کامل 

اين مجمع اضافه کرده که صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان در حالی تائيد شده که 

طرفی خود را در انظار مردم مخدوش نموده  بی«برخی از اعضای آن پيش از انتخابات 

 «.بودند

در صورتی که داور و قاضی در رابطه با « طور که در اين بيانيه آمده است، اگر آن

 «.ای طرفداری کرده باشد، حق قضاوت در آن را ندارد پرونده

ها عليه  اين مجمع همچنين از تائيد نتايج انتخابات و سکوت قوه قضائيه در قبال تخريب

 .کرده است» شگفتی«های انتخاباتی اظهار  برخی نامزد

طلبی مردم که توأم با آرامش  صدای حق«ده که مجمع محققين حوزه علميه قم تصريح کر

ها کشته و زخمی  ها نفر در جريان اعتراض ده» متأسفانه«کشيده است و » بود، به خشونت

 .اند بازداشت شده» غيرقانونی«ها نفر به طور  و صد

خطاب کرده است و از » شهيدان مظلوم«شدگان حوادث اخير را  اين مجمع تمامی کشته

 .قضائيه خواسته که هرچه زودتر زندانيان حوادث اخير را آزاد کندهای قوه  مقام
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 ها اتهام فرمانده پليس ايران به نامزد

های معترض به نتايج انتخابات را  مقدم فرمانده پليس ايران، نامزد  اسماعيل احمدی

خود خواند که به گفته وی سعی داشتند برای رسيدن به اهداف » رهبران انقالب مخملی«

 .ها بکشانند مردم را به خيابان

ای به نام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که هواداران  مقدم هيچ اشاره  سردار احمدی

های برخی  های آرام در سطح خيابان آنها در اعتراض به نتايج انتخابات دست به راهپيمايی

در راستای «رهبران، های اين  ها و اطالعيه های بزرگ زدند نکرد، اما گفت که بيانيه شهر

 «.ها بوده است اهداف خارجی

به گزارش امروز يکشنبه خبرگزاری دولتی ايرنا، فرمانده پليس ايران، برخی احزاب 

های معترض به نتايج انتخابات را متهم کرد که با تشکيل ستادی  و نامزد» ساختارشکن«

 .اند کرده را دنبال می» اهداف شومی«مشترک 

بود و هدف دوم » اثر گذاری در انتخابات«مقدم، هدف اول اين ستاد  دیبه گفته سردار احم

 «.در صورت عدم پيروزی، ايجاد آشوب و فتنه«آن هم 

طور که وی گفته است، اين ستاد از سوی ماموران پليس، شناسايی و اعضای آن که در  آن

ا طی ر» انقالب مخملی«های آموزشی  ، دوره»آموزش رسانه«هايی تحت عنوان  کالس

 .اند اند، بازداشت شده کرده

خود را «، در جريان انتخابات، »انقالب مخملی«مقدم افزود که رهبران  سردار احمدی 

خواستند که  دانستند و از پليس می می» گريز، متقلب و دروغگو گرا و رقيب را قانون قانون

 .نکند» دخالت«ها  در جريان ناآرامی
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های معترض به نتايج  و نامزد» ساختارشکن« فرمانده پليس ايران، برخی احزاب

 اند کرده را دنبال می» اهداف شومی«انتخابات را متهم کرد که با تشکيل ستادی مشترک 

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بودند 

ها عليه  ه به خشونتهای پليس درخواست کردند ک های خيابانی، از نيرو که پس از ناآرامی

 .مردم معترض پايان دهند

شود، روز گذشته در  روزنامه کيهان که به مدير مسئولی حسين شريعتمداری منتشر می

يادداشتی به قلم مدير مسئول خود، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی رئيس جمهوری 

 .متهم کرد و خواستار محاکمه آنها شد» جنايت«پيشين ايران را به 

تر در مواضعی  های تهران و دفتر سياسی سپاه پاسداران نيز پيش نشجويی دانشگاهبسيج دا

در ايران متهم کرده » انقالب مخملی«اندازی  جداگانه، آقای موسوی را به تالش برای راه

 .بودند

نماينده مجلس نيز از وی  ١٠٠بسيج دانشجويی خواستار محاکمه آقای موسوی شده است و 

 .اند ت کردهبه قوه قضائيه شکاي

» کودتای مخملی«آقای خاتمی در واکنش به اين ادعاها گفته است که در انتخابات اخير 

 .عليه مردم ايران صورت گرفت

نژاد نيز يک روز پس از تائيد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان گفته  محمود احمدی

تخابات اخير با در ان» براندازی نرم»های پنهان و آشکار دشمنان برای  بود که طرح

 .شکست مواجه شده است

نتايج اين انتخابات از سوی مجمع روحانيون مبارز، مجمع مدرسين حوزه علميه قم، حزب 

های سياسی و مذهبی در  مشارکت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و برخی شخصيت

 .اعالم شده است» غير قابل قبول«ايران 
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 شدند سحرخيز و باستانی بازداشت

نگار و فعال سياسی و مسعود باستانی سردبير سايت جمهوريت  عيسی سحرخيز روزنامه

 .بازداشت شدند

های اخير ايران که در اعتراض به نتايج انتخابات  نيروهای امنيتی در جريان ناآرامی

رياست جمهوری رخ داد، پس از مراجعه به منزل مسعود باستانی، مهسا امرآبادی همسر 

 .نگار است را بازداشت کردند ی که او نيز روزنامهباردار و

ها حاکی است که آزادی خانم امرآبادی مشروط به معرفی آقای باستانی به  گزارش

 .ماموران امنيتی شده است

های مختلفی چون جمهوريت  مسعود باستانی سردبير سايت جمهوريت و خبرنگار روزنامه

 .و شرق بود

 .عيسی سحرخيز هم امروز يکشنبه بازداشت شده است گزارش ديگری نيز حاکی است که

نيروهای امنيتی، پس از مراجعه به منزل مسعود باستانی، مهسا امرآبادی همسر باردار 

 نگار است را بازداشت کردند وی که او نيز روزنامه

آقای سحرخيز از بنيانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران و مدير مسئول 

 .است» آفتاب«قيف شده نشريه تو

وی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی نيز برای مدتی مدير کل مطبوعات داخلی 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را بر عهده داشت
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نگار به تازگی در مصاحبه با هفته نامه اشپيگل از احتمال دستگيری خود خبر  اين روزنامه

 .داده بود

 .نگار اعالم نشده است نامههنوز علت دستگيری اين دو روز

خرداد روی داد، تعداد زيادی  ٢٢هايی در ايران که پس از انتخابات  بدنبال بروز ناآرامی

 .نگاران بازداشت شدند از روزنامه

های مختلفی  های حقوق بشری، با صدور بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان

از نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها نگاران ابر نسبت به ادامه بازداشت روزنامه

 .اند شده

نگاران و نيز وضعيت  ها و روزنامه ها بارها نسبت به محدود سازی رسانه اين سازمان

 .اند افراد بازداشت شده، هشدار داده
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 ها در ايران را محکوم کرد اروپا اعدام

 .را محکوم کرد» قاچاق مواد مخدر»نفر در ايران به اتهام  ٢٠ام اتحاديه اروپا اعد

ای،  دار شده، با انتشار بيانيه ای اين اتحاديه را عهده سوئد که به تازگی رياست دوره

 .نفر را محکوم کرد ٢٠ها در ايران به خصوص اعدام اين  اعدام» قاطعانه«

و با تائيد » نگهداری انواع مواد مخدرخريد، فروش و «اين افراد شنبه هفته جاری به اتهام 

 .شهر کرج به دار آويخته شدند ديوان عالی کشور در زندان رجايی

 .تشکيل شده و حکم اعدام آنها صادر شده بود ١٣٨٧تا  ١٣٨٣پرونده اعدام شدگان از سال 

هويت کامل اين افراد نيز از . سال اعالم شده است ۴٨تا  ٣۵ميانگين سنی اعدام شدگان 

 .های ايران منتشر شده است ی خبرگزاریسو

طور که خبرگزاری فرانسه اعالم کرده است، تعداد اعدام شدگان  نفر، آن ٢٠با اعدام اين 

 نفر رسيد ١۶١در ايران از اول سال ميالدی تاکنون به 

های جمهوری اسالمی خواسته است که تمام احکام اعدام در  سوئد در بيانيه خود از مقام

 .ه حالت تعليق درآورندايران را ب

طور که خبرگزاری فرانسه اعالم کرده است، تعداد اعدام شدگان  نفر، آن ٢٠با اعدام اين 

 .نفر رسيد ١۶١در ايران از اول سال ميالدی تاکنون به 
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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 ٣۴۶سال گذشته را های ايران در  اعدام

ها  ای درباره اعدام صفحه ۶٠های حقوق بشر هم در گزارشی  المللی جامعه فدراسيون بين

ايران مجازات مرگ در قوانين خود را همچنان «در جمهوری اسالمی آورده است که 

تبه دوم و ها در جهان، پس از چين در ر حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام

 «.از لحاظ تعداد سرانه اعدام، در رتبه اول قرار دارد

مجازات اعدام، نقض آشکار تعهدات ايران بر «در بخشی از اين گزارش آمده است که 

 .است» المللی حقوق بشر اساس قانون بين
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 جنبش هتاز های چالش و لرزاند، را ايران که روزی 10

 زنان

پس از شمارش آراء دهمين دوره رياست جمهوری و اعالم پيروزی : مدرسه فمينيستی

احترام به رای «نامنتظر آقای احمدی نژاد، جنب و جوشی گسترده با مطالبه حداقلی 

اين اعتراض . در خيابانهای پايتخت و برخی ديگر از شهرهای کشور آغاز شد» مردم

را نيز در بطن خود داشت جنبشی » حق انتخابات آزاد«ته ی گسترده که در حقيقت، خواس

بود که پس از اعالم نتايج انتخابات، به نقطه اوج خود رسيد، با سرعتی حيرت انگيز در 

سال، وقايع و  10روز، به اندازه  10تار و پود کل کشور ايران تنيده شد و در طول 

از اين رو سخن گفتن در مورد . تجارب بسياری را در تاريخ معاصر کشورمان رقم زد

جنبشی با ابعادی چنين گسترده، و تاثير بالمنازع آن بر همه ارکان جامعه و بر تمامي 

بی ) به خصوص که زمان بسيار اندکی از وقوع آن می گذرد(جنبش های مدنی ايران، 

با اين حال در اينجا سعی می . شک دشوار و با آزمون و خطا و گمانه زنی، عجين است

نم با احتياط بسيار، تاثير متقابل اين خيزش عمومی با فعاليت های جنبش زنان و برخی ک

از چالش هايی را که اخيرَا در زير پوست حرکت عمومی زنان ايجاد کرده، به سهم خود 

سبب » سرعت بيش از حد تحوالت«بازگويم، چالش ها و پرسش هايی که به احتمال زياد، 

 عويق بيافتدشده که پاسخ به آنها به ت
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 شکاف در حاکميت و فوران جنبش مردم

يکی از داليل جلوه گری و فرصت به صحنه آمدن جنبش های فراگير مردمی، ايجاد 

شکاف در حاکميت هاست و اين امر، مختص و منحصر به کشور ما نيست چنانچه بحران 

اعتراضی و های اقتصادی نيز سبب تضعيف دولت ها و در مواقعی، به ايجاد جنبش های 

بروز و فعال شدن گسل ها و شکاف های درون حکومت ها حتا  .اجتماعی منتهی می شود

اگر موقتی هم باشد خواهی نخواهی به ظهور جنبش ها و نارضايتی های مردمی و بازتاب 

 .آن در حوزه عمومی کمک می کند

جمهوری،  زير تاثير حوادث و رويدادهای اخير در آستانه انتخابات دوره دهم رياست

ساله اخير به وجود آمده  15شکاف هايی که در زير پوسته ی ساختار حکومتی در طی 

بود، با شتابی سرسام آور به شکافی عريان و عظيم تبديل شد بی شک نارضايتی و 

مطالبات معوق مانده ی اقشار گوناگون جامعه و مدل تازه و مسالمت جويانه گسترش اين 

نيز طی سال های گذشته اين ) جنبش های مطالبه محور حضور(خواسته ها در کشور 

 .گسل ها را به تدريج در ساختار حاکميت فعال تر کرده بود

با مشاهده فعال شدن اين گسل ها، سرانجام اکثر قريب به اتفاق نيروها و جنبش های 

اين دوره از انتخابات پی برده و » موقعيت سرنوشت ساز«اجتماعی به تاثيرگذاری و 

شدند و با بهره گيری از فضای انتخاباتی، مطالبات خود » کارزار انتخاباتی»د ميدان وار

را در حوزه عمومی مطرح و بر کانديداها و بر فضای گفتمانی جاری در انتخابات تحميل 
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و بار مسئوليت نمايندگی بخش هايی از اين خواسته ها را بر دوش نامزدهای اصالح طلب 

د تا از اين رهگذر بتوانند به تحقق بخش های هرچند کوچک رياست جمهوری قرار دادن

بی شک يکی از مولفه های نيرومند و تاثيرگذار بر روندهای . خواسته های خود اميد يابند

است و بدون حضور اين مولفه امکان » اميد به تغيير«حرکتی درون يک جامعه، ايجاد 

رزی که از دل آن بتواند حرکت و برانگيختن اميد ـ به ط. هيچ تحول مثبتی ميسر نيست

پويايی ايجاد شود ـ البته که نيازمند نشان دادن فاکتورهای قابل لمس در زندگی روزمره 

در فضای انتخاباتی نيز حاصل حضور فعال » اميد به تغيير»بنابراين . مردم است

ير کنشگران جامعه مدنی و تالش بی وقفه جنبش های اجتماعی گوناگون، و نيز تحت تاث

آرام آرام در افکار » اميد به تغيير«تغيير آرايش در منطقه و جهان بود که سبب شد 

دورمانده از » اميدهای کوچک«، موسم تجميع »انتخابات»عمومی ايرانيان ريشه بگيرد و 

از (خوشبختانه در فضای متفاوت و متحول در داخل و در سطح بين المللی  .يکديگر بود

، که در ماههای منتهی )المللی به يمن سياست های باراک اوباما جمله کاهش تنش های بين

به انتخابات رياست جمهوری دهم شاهد بوديم، و با توجه به هوشياری و توافق نانوشته و 

که طيف های قابل مالحظه ای از (دسته جمعی گروه های مختلف فکری و اقشار گوناگون 

، اميد به )اعماق جامعه را شامل می شد نيروهای درون حاکميت تا نيروهای گوناگون در

توافق در ميان طيف بسيار وسيع از نيروهای مختلف . ايجاد تغيير، جان تازه ای گرفت

جامعه با هدف تغيير، باالخره سبب شد که حداقل بخش عمده ای از طبقه متوسط شهری 

م نهفته خود را ، بتواند انرژی و پتانسيل عظي»اميد«در کل کشور، در پهنه و پرتو مولفه 

 .آزاد کند

اما پس از اعالم نامنتظر و شوک آور نتايج شمارش آراء انتخاباتی، ناگهان بخش هايی از 

و در پيوند و همگامی با يکديگر سعی کرده بودند » تغييری مسالمت آميز«جامعه که برای 

وبرو پی گيرند، با بن بستی بسيار پيچيده ر» صندوق رای«پروسه تغيير را از طريق 

شدند، اما تجربه های مکتوب بسياری نيز در جوامع گوناگون نشان می دهد که هر کجا 

به طور گسترده در حرکت های دسته جمعی مشارکت کرده اند، توانسته اند فراتر » مردم«
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از چهارچوب ها و ظرفيت های موجود، فضاهای تازه ای را بيافرينند و با ايجاد و تکيه 

 .ست ها عبور کنند و چارچوب های تنگ را گشوده تر سازند، از بن ب»اميد«بر 

در هر صورت پتانسيل اميد به تغيير که از پيش از انتخابات در جامعه انباشه شده بود و 

هنوز زنده و جوشان بود، روند حرکت را چنان ارتقاء داد که پرتوهای پراميدش را به همه 

به شکل » احترام به رای مردم«برای  آری خيزشی بسيار گسترده. جای دنيا سرايت داد

خواست حداقلی و مشترک همه، فقط يک . اقيانوسی بيکران از انسانها وارد خيابان شد

در نگاه اوليه شايد حضور اين خيزش  !«احترام به رای و حق شهروندی شان» :چيز بود

) استکه موتور محرکه آن نيز ارزش های انسانی و مدرن طبقه متوسط ايران (همگانی 

چه بسا ناگهانی و فی البداهه به نظر آيد ولی کنشگران جنبش های اجتماعی می دانند که 

اين موج عظيم و آرام مردمی، که از سازماندهی هوشمندانه ای هم برخوردار بود يک 

 .شبه به وجود نيامده و حاصل پروسه ای طوالنی تر بوده است

ای جنبش های مطالبه محور در کشور اما اين حضور گسترده که برآمده از خواسته ه

همچون جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش های صنفی گوناگون مانند روزنامه 

نگاران، کارگران، هنرمندان، معلمان و نيز جنبش تاثيرگذار نوگرايی دينی است ماهيتی 

مين ز«بر بستر يک ) عملی توافقی(اين حرکت وسيع و آگاهانه . دارد) و نه انقالبی(مدنی 

سامان گرفته و توانسته مخرج مشترکی » صندوق رای«يعنی انتخابات و » بازی مشترک

البته آن خواسته هايی که با پتانسيل موجود (از مطالبات همه جنبش ها و اقشار اجتماعی 

متبلور » انتخابات عادالنه و آزاد«را در قالب يک شعار واحد ) در جامعه امکان ذير است

بار در تاريخ معاصر ايران است که مردم تحت تاثير نيروی آگاهی بخش اين اولين  .سازد

را از شکل » صندوق رای«سال  30جنبش های اجتماعی موجود کشور، توانستند پس از 

را پس از سالها به طور » حق رای«اش خارج کرده و »تزئينی«و » تکليفی»مرسوم 

بود که متاسفانه تهديد جدی برای  »پروسه«اما همين . سازند» از آن خود»جدی و آگاهانه 

اکنون  .تلقی شد و در نتيجه با خشونت و سرکوب همراه گرديد» بخش هايی از حاکميت«

با اين مقدمه می خواهم به نقش جنبش زنان در اين پهنه کارزار بپردازم گرچه واکاوی اين 
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ايران، پيش پروسه نشان می دهد که جنبش زنان، به عنوان بخش فعال جنبش جامعه مدنی 

از انتخابات تاثيرش را در پروسه شکل گيری تحوالتی که پس از انتخابات روی داد به 

خوبی برجای گذاشته است به ويژه با تعريف جايگاه مستقل خود در آستانه انتخابات 

 .«همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«رياست جمهوری در قالب 

 تب و تاب پس از انتخابات، کجا ايستاده بود؟ جنبش زنان در روزهای پر

بسياری از ما در جنبش زنان در روزهای ملتهب پس از انتخابات، خود را درگير اين 

پرسش می ديديم که به راستی ما به عنوان فعاالن جنبش زنان در ميانه ی جنبش وسيع 

رچند اين پرسش کجا ايستاده ايم؟ ه) حق برگزاری انتخابات آزاد(کسب حقوق شهروندی 

 .پيش از انتخابات رياست جمهوری به نوع ديگری مطرح بود

در حقيقت پيش از برآمد جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات به شکل وسيعی در 

خيابانها شکل گرفت، بحث و وظيفه مهم جنبش زنان پاسخگويی به چگونگی رابطه پيچيده 

و در مجموع، رابطه متقابل اين جنبش با » انتخابات دوره دهم رياست جمهوری«اش با 

پيش از وقايع اخير و هنگامی که بخش بزرگی از . و صندوق رای بود» فضای انتخاباتی«

فعاالن حقوق زن در اوايل اسفندماه سال گذشته فعاليت خود را برای نقش آفرينی و بهره 

، ائتالف گسترده ای گيری از فضای انتخاباتی به نفع مطالبات زنان آغاز کرد و از دل آن

همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در «از فعاالن سکوالر و مذهبی، به نام 

رابطه ... شکل گرفت مانند ديگر جنبش های موجود همچون جنبش دانشجويی و» انتخابات

و فضای انتخاباتی، شجاعانه تعريف کرد، از اين رو بخشی از پاسخ » انتخابات«اش را با 

ای امروز در مورد نقش و جايگاه مستقل جنبش زنان در تحوالت پس از به پرسش ه

همگرايی جنبش زنان «انتخابات را می توان از دل حرکت های پيش از انتخابات، يعنی 

جستجو کرد، يعنی ائتالفی که توانست نسبت اش را با » برای طرح مطالبات در انتخابات

جنبش «اين رهگذر، نسبت اش را با  و از. مشخص سازد» صندوق رای«و » انتخابات«

در حقيقت نظريه و  .شکل گرفته پس از انتخابات نيز به نوعی مشخص کرده است» مدنی

که  «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات«عمل هوشيارانه ی فعاالن 
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اتی و برای اولين بار در جنبش معاصر زنان ايران، توانست نسبت خود را با فضای انتخاب

به طور آگاهان و مستقل مشخص سازد، در عين حال موفق شد که در » صندوق رای«

و در نتيجه ارتقاء آن از (اين حق شهروندی از سوی مردم » از آن خود کردن»پروسه 

اين ائتالف برنامه مند موفق شد که . نيز آگاهانه مشارکت کند) چهارچوب های رسمی

و با اين . متفاوت جنبش زنان ايرانی را متحد سازد طيف بسيار گسترده ای از گرايشات

يعنی پاسخ . توانست پاسخی قانع کننده به اين پرسش بدهد» آرايش دموکراتيک و تلفيقی«

به معضلی معاصر که زنان ايرانی به رغم داشتن هر مسلک و مشرب فکری اما در 

موقتی، چه می توانند  فضای کارزارهای انتخاباتی و در استفاده از چنين فضاهای گذرا و

مطالبات مستقل «بکنند و چقدر می توانند از فرصت ها و حتا ثانيه ها به منظور گسترش 

 .، بهره بگيرند»خود

جنبش همگرايی زنان ايران با حضور مستقل در خيابانها و با حمل پالکاردها و شعارهای 

ن خود ثابت کرد که به اعضا و فعاال) در قبل و بعد از رای گيری(مستقل و زنانه اش 

فضاهايی تازه را خلق «حرکت متحد زنان اين ظرفيت را دارد که با عمل مستقل خود 

فضاهايی بيرون از چهارچوب های رسمی و گامی فراتر از مرزهای مرسوم و . »کند

همگرايی جنبش زنان همچنين موفق شد که همه . ظرفيت های تعريف شده ی انتخابات

وری را به ارائه برنامه ای مجزا درباره زنان، ملتزم سازد و اين کانديداهای رياست جمه

گزارش های مکتوب و تصويری متعدد از اين . (پيروزی را نمی توان دست کم گرفت

مدرسه  :، در هر سه سايت فعال جنبش زنانکنش های مستقل و ابتکاریمجموعه 

باری ما زنان به  (.شده است منتشرثبت و  ميدان زنانو  کانون زنان ايرانی، فمينيستی

و با تالش و فعاليت جانانه ی ديگر ) نسل جوان پس از انقالب(همراه فرزندان جوان مان 

جنبش های مدنی و سياسی اصالح طلب، سرآخر موفق شديم که فضای انتخاباتی را از آن 

ضور آگاهانه و مستقل مان، فضايی متفاوت از نظم محدودی که ما مردم با ح. خود سازيم

آفريديم » فضايی ديگرگونه«) نظمی که دولت معين کرده بود(معيارهای انتخاباتی موجود 

که تا سالهای آتی، همه نيروهای خواهان تغيير، در داخل و خارج از کشور از آن تغذيه 
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پرسش ها و ابهام های جديدی را در  هرچند مسير حوادث پس از انتخابات،.خواهند کرد

مقابل جنبش زنان مطرح ساخته است که برخی از اين پرسش ها با تکيه به پاسخ های 

پيشينی، قابل اقناع است ولی برخی از آنها البته نياز به بازخوانی تجارب به دست آمده، و 

 .بحث و تبادل نظر مداوم و شفاف دارد

 «57انقالب «ذات پنداری با  هم

کی از ريشه های مهم ابهام و سردرگمی برخی از فعاالن نسبت به چگونگی حضور ي

جنبش زنان در اين خيزش عمومی شايد ناشی از مقايسه جنبش مدنی کنونی با انقالب سال 

به نظر می . و همين قياس شکلی، احتماال سبب ساز چنين قضاوت هايی است. باشد 57

گذار سياسی، که بخش وسيعی از شهروندان  رسد برخی در اين روزهای پر تب و تاب

مملکت پس از سالها، بر يک خواست حداقلی ـ احترام به رای خود ـ يکپارچه شده اند و به 

و تداوم آن در پشت بامها با فرياد (صورت راهپيمايی های چند صد هزار نفری و ميليونی 

ما زنان نيز مانند روزهای خواهان احترام به حقوق شهروندی و رای خود هستند ) اهللا اکبر

و با اين قضاوت، ! »سرمان کاله يا روسری ديگری برود«مبادا که » 57انقالب «تب آور 

اين جنبش » خواسته مشترک و متحد کننده«به ما گوشزد می کنند که بايد به جای 

اما اين تحليل و . در اين جنبش بپردازيم» خواسته های مستقل و زنانه خود«سراسری، به 

به نظر می رسد ناشی از  57با روزهای پر تب و تاب انقالب بهمن » همذات پنداری«

پروسه های متفاوت شکل گيری «درک و قياس مکانيکی اين دو رويداد و ناديده گرفتن 

 .است» اين دو جريان اجتماعی

اين دوستان به واسطه قياس ظاهری اين دو رخداد به اين نتيجه می رسند که اگر امروز 

سرشان کاله خواهد « 57ن خواسته های خود را به طور مستقل مطرح نکنند مانند سال زنا

ساله اخير  15، غافل از آن که زنان چه در همين پروسه انتخابات و چه در طول «رفت

و نيز » گروه های مرجع«و » نخبگان«را بر عموم » معيارهای جنسيتی«توانسته اند، 

حميل کنند و اتفاقا اين آن روند مبارکی است که بايد بخشا در کل جامعه تا حد زيادی ت

» طرح خواسته های صرفا جنسيتی«تداوم بيايد و نه لزوما حرکت های مکانيکی همچون 
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در يک تندپيچ بزرگ سياسی و مقطعی، که اکثر جنبش های اجتماعی و مطالبه محور 

 .فق کرده اندتوا» خواسته معين و حداقلی«بر سر يک » زمين مشترک«کشور در آن 

و خواسته های آنان » سر زنان کاله رفته است«، 57می خواهم بگويم اگر در انقالب سال 

، زنان مثال »اوج انقالب«ناديده گرفته شده است احتماال به خاطر آن نيست که در نقطه 

را در تظاهرات گسترده ای که به راه افتاد فرياد » خواسته های خود«يادشان رفته بود که 

نند، بلکه احتماال ناشی از آن بوده است که زنان در پروسه بلندمدت شکل گيری آن بز

اساسا خواسته های مستقل خود را تدوين و عمومی ) 57انقالب بهمن (تحول اجتماعی 

» معيارهای جنسيتی«و شکل دادن به » پروسه«نکرده بودند که بعد بخواهند با پشتوانه آن 

موجود در آن تحول اجتماعی از بروز اقدامات زن ستيزانه و البته با همياری نيروهای 

يعنی اين ضعف و غفلت، ناشی از آن بوده که در سی چهل سال پيش، اکثر . جلوگيری کنند

نداشته اند يعنی آگاهی جنسيتی » مطالبات جنسيتی و مشخص«زنان منتقد وضع موجود، 

ود خارجی نداشته است که اين به صورت مستقل و گسترده در ميان زنان ايرانی اساسا وج

آگاهی جنسيتی و مطالبات برآمده از آن، بتواند در پروسه درازمدت شکل گيری خيزش 

تاثير جدی و تعيين » رهبری انقالب«های ميليونی مردم و حتا در پروسه شکل گيری 

 »ضديت با امپرياليسم«در حقيقت زنان در آن دوران، خواسته هايی غير از  .کننده بگذارد

اين درحالی است که زنان . را شکل نداده و عمومی نکرده بودند» سرنگونی شاه«و 

همچون ديگر اقشار و اصناف، در صورتی موفق می شوند خواسته های مستقل خود را 

و در شکل گيری و ) »روز واقعه«پيش از (پيش ببرند که بتوانند در پروسه ای بلندمدت 

يرگذار باشند و يا در شکل گيری رهبری جنبش جهت يابی يک جنبش عمومی واقعا تاث

را با حوصله ای شگرف » خواسته های مستقل خود»يعنی توانسته باشند . نقش داشته باشند

کادرهای رهبری «انتخاب » معيارهای«و تالش پيوسته و خستگی ناپذير، به يکی از 

ميزی که در اين شبيه عمل موفقيت آ. تبديل کرده باشند» جهت گيری جنبش«و نيز » جنبش

دوره تاريخی به وقوع پيوست و جنبش زنان طی بيش از يک دهه فعاليت جانانه و 

پرداخت هزينه های گزاف، سرانجام موفق شد که با اتکا به نيروی خود و در قالب يک 
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جنبش نيرومند، مطالبات مستقل خود را حتا به رهبران اصالح طلب و کانديدا های رياست 

طی پروسه  57اگر انقالب بهمن . رگی از جامعه مدنی کشور بقبوالندجمهوری و بخش بز

فراروييد، اما جنبش مسالمت آميز » حضور خواسته های زنان«شکل گيری اش، بدون 

کنونی، بخشا حاصل تجمعات، حرکت ها و فعاليت های مستمر گروه ها و جنبش های 

» هيچ»سبب شده امروز  ساله گذشته است که 15مدنی مختلف از جمله جنبش زنان طی 

 .نيرويی بدون گذر از فيلتر خواسته های زنان نتواند مشروعيتی برای خود کسب کند

اما در دوران گذشته، وقتی که جامعه ما آبستن تحوالت سياسی شده بود زنان ايرانی به 

جای پيگيری مطالبات حياتی خود، متاسفانه صرفا در شکل گيری همان خواسته های کالن 

از مرگ «و متاسفانه بعد . نقش داشتند و نه خواسته های خودشان) سرنگونی شاه)ی سياس

» اتحاد ملی زنان«برای نمونه . به فکر چاره افتادند که ديگر نمی شد کاری کرد «سهراب

 1358پس از پيروزی انقالب و بعد از تظاهرات بزرگ زنان در هشت مارس سال 

هم تاکيد کنم که در موقعيت و زمانی که رهبری می خوا. فعاليت جدی خود را آغاز کرد

جنبش مشخص شده و جهت گيری های انقالب تعيين شده است ديگر کار از کار گذشته و 

ما زنان هرگز نخواهيم توانست در مقاطع پر تب و تاب و هيجانی که ميليون ها مردم به 

رهبری جنبش نقش  خيابانها می آيند در تعيين مسير تحوالت و تحميل مطالبات مان به

بر اين قياس، معتقدم که همذات پنداری و تطبيق مکانيکی جنبش مدنی کنونی . داشته باشيم

 .، ناشی از تقليل گرايی و نشناختن بافت تحوالت معاصر ايران است57با انقالب 

 عبور از شعار اصلی اين جنبش

احترام به «هدف اش  در اين جنبش وسيع عمومی که ماهيتی مدنی و اصالح طلبانه دارد و

است در هفته دوم پس از رای » حق برخوردی از انتخابات آزاد«و » حق رای مردم

گيری، يعنی پس از اعمال خشونت های دولتی و حاکم شدن جو تشنج در سطح جامعه، 

فراروی و عبور از مطالبه «شاهد آن بوديم که برخی از گروه ها بالفاصله خواهان 

خواسته «برخی از ياران جنبش زنان هم يادآوری می کردند که . اين جنبش بودند» اصلی

» راديکال کردن«و برخی نيز بحث » گم شده»در اين جنبش عمومی » های مشخص زنان
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به نظرم هر دوی اين ديدگاه ها بعيد است که . خواسته های اين جنبش را مطرح می ساختند

تعميق خواسته های جنبش های فعال  بتواند کمکی به اين جنبش بکند حتا بعيد است که به

 .در اين خيزش عمومی نيز ياری برساند

اگر به پروسه شکل گيری اين جنبش مدنی نگاه کنيم اتفاقا می بينيم خواسته اين جنبش 

است که در يک زمين » برآيندی از خواسته های جنبش های اجتماعی گوناگون»عمومی 

يعنی » همبستگی بين جنبش هاست«طه بازی مشترک شکل گرفته است و اين همان نق

اين فرضيه اگر درست باشد که مطالبه اصلی . »يک زمين بازی مشترک«همبستگی در 

» احترام به رای مردم«و » انتخابات آزاد«خيزش مردمی و مسالمت آميز کنونی يعنی 

 برآيندی از خواسته هايی است که از دل تالش های پيش از انتخابات شکل گرفته، آنگاه

به راستی چه کمکی می تواند به جنبش زنان و يا  «مطالبه اصلی «دوباره اين » تجزيه«

جمع عددی خواسته «به خود اين جنبش عمومی بکند؟ چرا که برآيند خواسته ها به معنی 

نيست بلکه خواسته ای است مشترک برای تسهيل در رسيدن گروه » های مختلف گروه ها

همانطور که مطالبات مطرح در همگرايی . اص خودهای مختلف به درخواست های خ

جنبش زنان، جمع عددی خواسته های گروه های مختلف زنان نبود، بلکه برآيندی از آن 

 .خواسته های گوناگون بود

» مطالبه محور«از سوی ديگر اگر اين خيزش مردمی را يک جنبش وسيع و همگانی 

مان در جنبش زنان می توانيم بگوييم که  ، البد بر اساس تجربه»انقالب»بدانيم و نه يک 

شکل گرفته، » مطالبه ای مشخص و معين«هر جنبش و حرکت دسته جمعی که بر محور 

بخواهد سمت و سوهای ديگری بگيرد و موضوع ) ظاهرا راديکال(اگر توسط عده ای 

مرکزی اش ـ که باعث وحدت و مشارکت داوطلبانه اقشار و گروه های مختلف شده ـ 

نا تجزيه و تکه تکه شود بی شک نه تنها آن جنبش را به سمت درخواست ها و احيا

رهنمون نخواهد شد بلکه همان جنبش به راه افتاده را نيز از » راديکال تر«مطالبات 

منظور آن نيست که هيچ جنبش راديکال و  .درون، متفرق و بالموضوع خواهد کرد

ها در »فرا موضوع«عه حق ندارد به مرزساختارشکن نبايد در جامعه ايجاد شود يا جام
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يک جنبش، گرايش پيدا کند بلکه می خواهم بگويم که هر جنبش مدنی يا سياسی که 

مطالبه ای «مطالباتش از پيش معين شده و يا بر اساس توافقی نانوشته و عمومی، بر پايه 

باشد و  شکل می گيرد، برای آن که نيروهای خود را همواره در کنار خود داشته» خاص

نيز بتواند نيروهای جديد را هم جذب کند، ناگزير است که سطح مطالبه خود را در همان 

بی شک حفظ اين محور اصلی . چهارچوبی که توافق کرده و بر آن استوار شده، حفظ کند

در شرايط هيجان آور و نيز در وضعيت سرکوب شديد، البته که ) و موضوع مرکزی اش(

ا تجربه ما در جنبش زنان به دفعات ثابت نموده که تنها راه تداوم بسيار دشوار است، ام

، تا آن جا که مقدور باشد حفظ )الاقل در دوره های آغازين(حرکت و انسجام جنبش 

در غير اين صورت يعنی دور زدن توافقات و . محورهای مورد اجماع و توافق است

، سبب می شود که قبل )له اوليهپيش از موقع و در مرح(تحميل مطالبات جديد بر جنبش، 

 .از آن که جنبش رشد و عمق يابد اتفاقا تقليل يابد و در نهايت، پراکنده شود

 پااليش نمادهای جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان

اعتالی جنبش وسيع اعتراضی شهروندان در دو هفته اخير، بزرگترين حرکت مدنی و 

اين خيزش . ی سال به شمار می روددموکراسی خواهانه در جامعه ايران پس از س

مسالمت آميز نشان دهنده پتانسيل متراکم و نياز سرکوب شده ی جامعه ما به دموکراسی و 

ر حقيقت چالش اصلی دراين جنبش مدنی و گسترده، بين د .حقوق شهروندی است

» شهروندمسلمان با شهروند سکوالر«يا بين » نيروهای مذهبی با نيروهای غيرمذهبی«

، )چه مدافعان نتيجه انتخابات و چه مخالفان آن(ت، کما اين که در هر دو سوی معادله نيس

هم مذهبی ها و هم غيرمذهبی ها فعال بوده و هستند، و در همايش ها و راهپيمايی های 

 .پيش و پس از رای گيری شرکت داشته اند

با » خواسته مردمگردن نهادن بر «چالش اصلی در برآمد اين خيزش همگانی در واقع بين 

» ايجاد فضای دموکراتيک«خواست : است و يا بهتر بگوييم» گردن کشی در مقابل مردم«

بنابراين سمبل ها و نمادهايی که . در مقابل فضای استبدادی و کودتايی در جامعه بوده است

در اين جنبش مدنی مورد استفاده قرار گرفت نيز بی شک نمی توانست بر اساس تقسيمات 



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
390 

 
   

باشد بلکه نمادهای به کار گرفته » سنتی/ مدرن «يا » مذهبی/ غيرمذهبی  »ولوژيک ايدئ

» دموکراتيک/ غيردموکراتيک «، بر اساس و پايه )هم از سوی دولت و هم مردم(شده 

بهره گيری از سمبل های ترکيبی . استوار شد و مورد بهره برداری همگان قرار گرفت

از سوی مردم، و » اعتصاب/ اعتکاف «يا » يکتاتورننگ بر د /اهللا اکبر «همچون بانگ 

ناسيوناليستی آميخته با ارزش های (از سوی دولت نيز بهره گيری از سمبل های ترکيبی 

ای ايران، ای « سرود (همچون استفاده از سرودهای ملی و سکوالر ) بنيادگرايانه مذهبی

دخترانی با آرايش و «و پرچم سه رنگ ايران، يا استفاده از تصوير ) »مرز پر گهر

به دفعات قابل » رفتاری غيراسالمی که تصاوير آقای احمدی نژاد را در دست دارند

 .مشاهده بود

اين موارد همگی نشاندهنده آن است که تضاد و چالش اصلی در اين جنبش عمومی بر سر 

 دموکراسی خواهی با«نيست بلکه در حقيقت بر سر » اسالمی بودن و غيراسالمی بودن«

آری، وقايع اخير آشکارا نشان داد که چالش اصلی و نياز عمومی اين . است «اقتدارگرايی

 .يعنی استقرار دموکراسی است» حقوق دموکراتيک مردم«مرحله از تاريخ ايران، 

از نمادهای » مذهب زدايی«اما دغدغه برخی از افراد سياسی ايدئولوژيک نسل قبل، برای 

شايد به اين دليل ) يکدست کردن نمادها(ترکيبی نمودن آن  اين جنبش دموکراتيک، و غير

تعريف » اسالم و غيراسالم«است که اين دوستان همواره تضاد و دعوای اصلی خود را 

. کرده اند و همچنان بر معيارهای ايدئولوژيک و تک ساحتی گذشته خود پای می فشرند

مکانيکی، خطر اسالمی شدن در نتيجه ی اين برخورد ايدئولوژيک، متاسفانه به طرزی 

اتفاق افتاد را به نسل ما گوشزد می ) 1357انقالب سال (دوباره جامعه که در زمان آنها 

کنند بدون آن که متوجه باشند که بن مايه و گوهر اين جنبش از اساس و به ماهيت، با 

 .تفاوت دارد 57انقالب سال 

ه اين جنبش وسيع دموکراتيک روشن است که اين طرز برخورد حذفی، نه تنها کمکی ب

نمی کند بلکه باز هم به دليل نشناختن بافت فرهنگی جامعه معاصر ايران، خواهی نخواهی 

واقعيت آن است که در اين جنبش طيف . سبب تضعيف و تشتت درونی اين جنبش می شود
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در هيچ » طبقه متوسط مدرن«فعال است و از قضا » طبقه متوسط مدرن«گسترده ای از 

تفوق ارزش های طبقه متوسط . تشکيل نشده» آدم های غيرمذهبی«دنيا لزوما از  جای

نيست بلکه خيلی ساده به اين » ارزش های غيرمذهبی»مدرن هم لزومَا به معنا و مفهوم 

معنی است که نخبگان اين طبقه، خواهان مشارکت در سرنوشت سياسی خود هستند و بنا 

» حق تعيين سرنوشت توسط مردم«ت جامعه و نيز در مديري» عقالنيت«دارند که عنصر 

می توان به طنز گفت که اگر طبقه متوسط مدرن سکوالر در (به رسميت شناخته شود 

زمان شاه توانست با همان ارزش های غيرمذهبی خود يک حاکميت دينی را بر سر کار 

ينی خود بياورد، البد طبقه متوسط مدرن مذهبی امروز خواهد توانست با ارزش های د

 .(!!!نظامی را تبديل به دولتی عقالنی و سکوالر بکند –يک دولت دينی 

پيدا نمی کند » المذهبی«يا » مذهب«ربط مستقيمی به » مدرن«هيچکدام از اين مولفه های 

و شايد به همين دليل است که می بينيم طبقه متوسط با فاصله گرفتن از ديوارهای زمخت و 

ز تحت تاثير تالش عظيم و بی سابقه جنبش های مختلف صف کشی های مرسوم، و ني

مطالبه محور، سرانجام از فرصت سياسی و لحظه ی تاريخی به دست آمده بهره گرفته و 

خود قرار داده » زمين مشترک«را » صندوق رای«به خيزش عمومی در آمده است و 

 .است

 تفکيک نمادها و کانال های ورودی جنبش

بش مدنی و دموکراتيک است و برای آن که بتواند سمبل های اما بدون شک اين يک جن

احتمالی، پاکيزه و استرليزه نگه دارد ناگزير است که معيارهايی » آلودگی های«خود از 

معيارهای «منطبق با توافقات جمعی و دموکراتيک اين جنبش مدنی به کار ببرد و نه 

ين اين جنبش مدنی را به درستی اگر ما ابعاد و مضام. »گروهی و جناحی و ايدئولوژيک

بشناسيم و شکل گيری آن را در پروسه ای که در سال های اخير طی شد به خوبی تحليل 

کنيم متوجه خواهيم شد که خواسته اصلی اين خيزش عظيم و شگفتی آور، خواسته ای 

از اين رو برای آن که . است و نه خواسته ای سکوالر يا مذهبی» دموکراتيک«مشخصَا 

بل ها و نمادهای دموکراتيک اين جنبش حفظ و تقويت شود و بتواند گسترش يابد، به سم
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از اين روست . ناگزير بايد از قانون اصلی خودش پيروی کند يعنی از قوانين دموکراتيک

که ما مردم نياز داريم هر سمبل جديدی که به اين جنبش وارد می شود را با توجه به 

» دموکراتيک«و » مدنی«، »مسالمت آميز«که خميره ای (ارزش های بنيادی اين جنبش 

اما اگر بخواهيم به جای آن که سمبل . جدا کنيم» سره را از ناسره«تفکيک سازيم و ) دارد

مذهبی و «که بر معيارهای ديگری همچون » دموکراتيک»های اين جنبش را نه بر معيار 

ايداری اين جنبش لطمه می تفکيک سازيم آن موقع است که به گسترش و پ» غيرمذهبی

بخش هايی از آن چه که در روش و استفاده از سمبل ها در اين جنبش مدنی اتفاق  .زنيم

و بخش هايی نيز » ارزش های سياسی جنبش دانشجويی و احزاب موجود»افتاد ناشی از 

اما به نظر . بود» ارزش های مدنی جنبش زنان و جنبش سنديکايی کشورمان«ناشی از 

يعنی مسالمت آميز بودن و غيرتقابلی (تاثير ماندگار ارزش های جنبش زنان  می رسد

، معياری است که می تواند با بن مايه اين جنبش عمومی و مسالمت آميز هماهنگ )بودن

صحنه هايی که ما در تجمعات و . تر باشد و در آينده سبب تعميق و باروری آن گردد

. در اين دو هفته شاهد بوديم گاه متناقض بودتظاهرات مختلف در جنبش گسترده مردمی 

اين تناقضات که ای بسا سبب رنجش بعضی از دوستان هم می شد به نظرم از نوپا بودن و 

عدم تثبيت و عمق ارزش های دموکراتيک در آن حکايت داشت و گاه به سمت برخی از 

 .يش پيدا کردگرا) که معموال تقابلی است(ارزش های ريشه گرفته در جنبش دانشجويی 

هرچند راهپيمايی سکوت و يا حرکت های مدنی در هفته اول بعد از رای گيری، به 

صورتی آگاهانه، منطبق بر ارزش هايی بود که ما زنان سال ها در جنبش دموکراتيک و 

مسالمت جويانه خود بر آن پای فشرده بوديم و به عنوان بخشی از جامعه مدنی کشورمان، 

داشتيم اما صحنه های خشونت در هفته دوم نشان داد که ما هنوز راه سعی در ترويج آن 

 .بسيار طوالنی تا نهادينه شدن ارزش ها و روش های بی خشونت و مدنی در پيش داريم

از اين رو آنچه که به نظر می رسد در اين جنبش می تواند معيار مناسبی برای سنجش و 

نيست ) غيرمذهبی/ مذهبی (دو بنی و ثنوی  تفکيک سره از ناسره باشد حقيقتَا سمبل های

بی شک اين جنبش مدنی که همه ما .. بلکه سمبل ها و حرکت های غيرخشونت آميز است
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و » حساسيت«آن تاييد داريم بايد نقطه » دموکراتيک بودن و دموکراسی خواه بودن«بر 

ا در آينده، بودن نمادهايش بگذارد ت» دموکراتيک و غيرخشونت آميز»معيار خود را بر 

 .جايگزين نظام نمادين پرخشونت جامعه شود

بودن تفکيک نمی » غيرمذهبی/ مذهبی «از طرفی، سمبل های اين جنبش لزوما با معيار 

می » مذهبی«به همان غلظت و شدت يک سمبل » غير مذهبی«شوند چرا که يک سمبل 

س از اعالن نتايج در اين جنبش عمومی که پ. تواند خشونت آميز يا صلح طلبانه باشد

انتخابات به وجود آمد، هم گروه های مذهبی و هم غيرمذهبی فعال بوده و هستند از اين رو 

باشد از نيروهای سازنده آن، در » ترکيبی«خيلی طبيعی است که نمادهای اين جنبش نيز 

نمادهای مختلف و ترکيبی، و يکدست سازی نمادها، از اساس، رفتاری » حذف«نتيجه 

و خشن است، به همين دليل نمی تواند در جنبشی که اهداف و روش » وکراتيکغيردم«

حذف نمادهای . قابل پذيرش باشد) يا مدعی چنين اهدافی است(های دموکراتيک دارد 

آن خواهد انجاميد » حذف افراد و گروه های»گروه های مختلف در اين جنبش، در آينده به 

را خواهد » خشونتی«شود، نطفه » حذف«خواهان  بنابراين هر فرد و گروه و دسته ای که

از اين زاويه است که تصوير يک . کاشت که بعدها ممکن است دامن خودش را هم بگيرد

يا تصوير پسر جوانی بسيار » سنگ پرانی«درحال » بدحجاب«دختر به اصطالح 

يرفته جنبش پذ» قدرت»امروزی در حالی که موتوری را آتش می زند، اگر به عنوان نماد 

درحالی که اين  .شود، بی شک اين جنبش را از اهداف و بن مايه اش دور می سازد

خشونت است، می » تداعی کننده«نيستند، اما از آن جايی که » مذهبی«تصاوير لزوما 

که برخی آن را » رنگ سبز«با اين جنبش داشته باشد تا مثال » ناسازتری«توانند عملکرد 

 .می دانند» مذهبی«سمبلی 

است که می تواند به اين » نمادهای خشونت آفرين«می خواهم بگويم حساسيت و پس زدن 

که ) مثل رنگ سبز(جنبش کمک کند و نه حساسيت بر نمادهای غيرخشونت آميز مذهبی 

اما مسئله مهم ديگر آن  .از قضا متعلق به بخشی از نيروهای فعال درون اين جنبش است

از سوی برخی از فعاالن » غيرخشونت آميز«وش های که متاسفانه می بينيم پذيرش ر
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، تلقی و ترويج می شود، »تاکتيک«سياسی به صورت تقليل گرايانه يعنی صرفَا به عنوان 

درحالی که به نظر می رسد اگر رفتار مدنی و مقاومت بی خشونت بخواهد در جامعه ما 

تقليل  (تاکتيک(» ابزار«يک ريشه بدواند و نهادينه شود، نمی توان آن را به محدوده تنگ 

 «هدف واالی جنبش دموکراسی خواهی«و » استراتژی«داد بلکه می بايست آن را به 

خود قرار » هدف«مادام که استقرار حرکت های بی خشونت را . مردم ايران ارتقاء داد

تدوين و سپس » ارزش های اخالقی«دهيم می توانيم آن را به عنوان مجموعه ای از 

برای خنثا کردن حرکت های » تاکتيکی«م اما اگر صرفا آن را به عنوان ترويج کني

سرکوبگران در نظر بگيريم بی شک اين روش در ضمير جامعه نهادينه نخواهد شد و 

 .جنبش های مدنی را از آلودگی به خشونت مصون نخواهد کرد

احترام به (برخی از تحليل گران با توجه به نحوه حرکت اين جنبش و مطالبه اصلی آن 

و نيز با تاکيد نسبت به پايگاه اجتماعی اش ـ که طبقه متوسط است ـ آن را کامال ) حق رای

بی شک مجموعه اين جنبش و خيزش . توصيف کرده اند» گاندی وار«مسالمت آميز و حتا 

همگانی، در کليت خود، غيرخشونت آميز بوده است و راهپيمايی عظيم ميليونی مردم در 

بيست و پنجم خرداد ماه و ادامه اش در سه روز پس از آن، اين مدنيت و روز دوشنبه 

مردم در خالل راهپيمايی های چند صد . مسالمت را به طرز غير قابل انکاری نشان داد

هزار نفری، حتا از شعار دادن هم پرهيز کردند چه برسد به شکستن شيشه يا صدمه زدن 

فتار متمدنانه و بی بديل تاريخی، تا لحظه ای تداوم با اين وجود اما اين ر. به اموال عمومی

از روز شنبه سی خرداد که . داشت که با استبداد و خشونت دولتی رو به رو نشده بود

نيروهای گارد ويژه و ضد شورش وارد صحنه شدند و دست به خشونت آلودند برخی از 

يعنی تجربه متراکم . زدندجوانان نيز به دفاع پرداختند و با پرتاب سنگ، به مقابله دست 

شده از شيوه مقابله با نيروهای پليس که طی سی سال توسط تبليغات مداوم صدا و سيما به 

خورد جوانان داده شده بود بی اختيار و الجرم در حافظه شان در مقابل چشمان شان جان 

وزهای گرفت و مثل جوانان فلسطينی و تحت تاثير انبوه سريال ها و فيلم هايی که از ر

 .در تلويزيون ديده بودند ناخودآگاه و عكس العملي به سنگ پراکنی دست زدند 57انقالب 
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 روش های بی خشونت» زيبايی شناسی«ترويج اصول 

غرض از آوردن اين مثال ها و بحث ها آن بود که ما فعاالن مدنی برای تعميق و گسترش 

چند و چون در تکنيک های ( بيش از آن که به تشريح فنی» روش های دفاع بی خشونت«

اين روش ها احتياج داشته باشيم بايد بتوانيم در مقابل پرسش های پرحرارت و ) اجرايی

چرا خشونت حتا در هنگام دفاع از خود «عاجل جوانان پاسخ دهيم و بگوييم که به راستی 

ما را نيز نمی تواند کمکی به جنبش مدنی مردم سرزمين مان بکند يعنی هرگز نمی تواند 

 .«به جامعه ای دموکراتيک و عاری از خشونت برساند؟

برای آن که سنگ بنای ارزش های جامعه ای سالم و دموکراتيک را امروز و در همين 

لحظات ملتهب، بنا نهيم واقعا نياز داريم که بنيادهای عميق و انسانی فلسفه مبارزه بی 

بنيادهای «و » هدف«ه سطح ، ارتفاع بدهيم و ب»تاکتيک«خشونت را از سطح نازل 

پليس، سرافکنده و » خشونت«بايد جوانانی که در برابر . اين جنبش سوق دهيم» اخالقی 

و در نتيجه، رفتار های غريزی و واکنشی در دفاع از خود نشان می (عصبانی می شوند 

به طرزی آموزش ببينند که به دليل کتک خوردن از پليس ضد شورش، احساس سر ) دهند

دگی پيدا نکنند و قانع شوند و مطمئن باشند که افراد ضارب و ظالم هستند که در مقابل افکن

جوانانی که خواهان دموکراسی هستند بايد يقين حاصل کنند که . همه دنيا، سر افکنده اند

نشان دادن بردباری و مسالمت جويی در مقابل خشونت سرکوبگران، عين شجاعت و 

که اتفاقا » واکنش خشونت آميز«نه در » قدرت«نای واقعی و مع. استواری و بزرگی است

 .است «تحمل و بردباری و تداوم راه«در 

بی شک اگر حرکت های غيرخشونت آميز از سطح تاکتيک، به سطح زيبايی شناسی و 

تصاوير سنگ «اين جنبش از » سمبل های قدرت«فلسفه اين حرکت ارتقاء يابد آن گاه 

برای نمونه تصاويری بسيار زيبا و . ، ما را رهنمون می کند»تصاويری ديگر«به » پرانی

قدرتمندانه از زنانی که با بردباری و شجاعتی در خور تحسين، به بحث با پليس های 

در برابر » خشونت«و » مرگ«را به جای » زندگی«ضدشورش می پرداختند و زيبايی 

ست که می تواند نماد به نظر می رسد چنين تصاويری ا. آنان به تصوير می کشيدند



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
396 

 
   

بنابراين، وظايف خطيری در مقابل همه ما قرار گرفته است تا  .اين جنبش باشد» قدرت«

جايی که ناگزير هستيم نسبت به شمار انبوهی از مفاهيم مرسوم و بنيادگرفته در فرهنگ 

سياسی و مذهبی مان، تجديد نظر کنيم و صدها و هزاران کليد واژه و صفت و تفسيرها را 

از جمله معنای . با تکيه به ارزش های مدرن بی خشونت، از نو مفهوم سازی بکنيم

می کشم، آنکه برادرم «، »خون در مقابل گلوله«، »شهادت«، »غيرت«، »شجاعت«

 ...، و صدها نوع ديگر از اين واژه ها و شعارها و نمادها»...ايرانی با غيرت«، »کشت

خی، با ارزش های خشونت آميز، به طرزی عميق در روابط اجتماعی ما که به لحاظ تاري

درآميخته، روشن است که تدوين و ترويج اصول زيبايی شناسی حرکت های بی خشونت، 

گسترش مبانی فلسفی آن، و استقرار نظامی فربه از ارزش های نوين اخالقی و دينی و 

جنبش مدنی و » اهداف دموکراتيک«خيلی چيزهای ديگر نياز هست تا بتوانيم آرام آرام به 

بی شک جنبش زنان يکی از جنبش هايی است که می تواند . بی خشونت کنونی نائل شويم

چرا که زنان در طول . در اين مورد کمک بزرگی به جنبش دموکراسی خواهی مردم بکند

قرن ها و هزاره ها همواره مورد خشونت بوده اند، با گوشت و پوست خود و در زندگی 

استبداد را لمس کرده اند، در نتيجه آموخته اند که برخوردهای روزمره، سرکوب و 

واکنشی و خشونت آميز لزوما نتوانسته است زندگی صلح آميز و بدون خشونت برای آنان 

 .فراهم سازد

، چرخش معيوب مردابی است که اگر به طور ريشه ای با آن مبارزه نشود همه «خشونت»

آنان که «می برد، چه دولتمردان و چه مردم، چه  ما ايرانيان را در مغاک عفن خود فرو

زيرا ما زنان عميقَا درک کرده ايم که حتا اگر به . »حق دارند و چه آنان که حق ندارند

توان مقابله خشن با خشونت هايی » موقعيت برتر حرکتی«لحاظ فيزيکی و فردی و يا در 

وابط اجتماعی، ريشه کن نمی از ر» خشونت«که به ما تحميل می شود داشته باشيم باز هم 

ماهيتی چنان شوم و لزج و ديرپا دارد که ) حتا در مقام دفاع)شود زيرا خشونت ورزی 

باالخره به لجن زار فرو » توانايی های فيزيکی«زندگی ما را فارغ از داشتن يا نداشتن 

که  می برد، از اين روست که طی قرن های متمادی درک کرده ايم که تنها در جامعه ای



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
397 

 
   

هرگونه خشونتی تقبيح شود امکان دارد وضعيت زندگی ما زنان و ديگر شهروندان بهبود 

ما با همه هستی خود درک کرده ايم که رفع خشونت در حوزه فردی امکان پذير . يابد

چراکه . »امکان فردی«است و نه يک » مسئوليت و امکان جمعی«نيست و اين کار يک 

و در يک سيستم چنداليه و بسيار گسترده  «ای جمعیچرخه «اساسا اين خشونت توسط 

هنگامی که شور . قادر به دفع آن نيست «تنهايی«اعمال می شود و از اين رو هيچ کس به 

واکنش خشونت آميز «و » انتقام«و حرارت جوانانی را می بينيم که تصور می کنند با 

آنان اعمال می شود دفع می توانند خشونت و تحقيری را که از سوی پليس به » لحظه ای

کنند و دق دل شان را خالی کنند، بالفاصله به نقش و ضرورت ارزش های صلح طلبانه 

به دليل موقعيت زنانه ـ مادرانه شان، و فرودستی که زنان در همه جهان (جنبش زنان 

 .بيشتر پی می بريم) دارند

الن مدنی به ويژه امروز يکی از مهم ترين وظايف فعا اکنون چه می توانيم بکنيم؟

کنشگران جنبش زنان، آموزش و بسط روش های مدنی و مسالمت آميز مقابله با خشونت 

پليس، و انتقال مسئوالنه ی آن به جوانان هوادار دموکراسی است، که البته نياز به کمک 

می توانيم به فرزندان مان، به نسل جوان امروز، با امانت  .همه انديشمندان جامعه دارد

ی و صراحت بيشتری تجارب مبارزات مان را انتقال دهيم و به آنان نشان دهيم که اگر دار

واقعا خواهان جامعه و روابطی عادالنه هستند، شرط اول اش، بردباری است، دندان خشم 

بر جگر خسته بستن، با دل خونين لب خندان نشان دادن، و تحمل صبورانه سختی های 

همچنين می توانيم به . مبارزه، بر ما تحميل می شود متعددی است که در راه طوالنی

جوانان سرزمين مان خاطر نشان کنيم که ما زنان برای يک کار کوچک و پيش پا افتاده 

سه سال درگير داغ ) جمع کردن يک ميليون امضاء و بردن آن به مجلس شورای اسالمی(

سختی ها و تحقيرها را و درفش و زندان و بدنامی شديم ولی با صبر و بردباری، اين 

به آنان يادآوری کنيم که هر بار تجمع مسالمت آميز برگزار کرده ايم با باتوم . تحمل کرديم

حتا وقتی به زندان رفته ايم با . و کتک روبرو شده ايم ولی هرگز مقابله به مثل نکرده ايم

ه ايم زيرا آنان را اميد فزاينده تری تجارب و آگاهی مان را با زندان بانان خود تقسيم کرد
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ايران خانه مشترک همه ما ايرانيان ـ با هر  .نيز همچون خودمان، دربند و حصار ديده ايم

بايد از گسترش فضای خشم و گلوله و کين ورزی . مذهب و مشرب متفاوت فکری ـ است

ما بايد درک کنيم که مقاومت مدنی، هرچند شيوه و روشی انسانی و . واقعا جلوگيری شود

» کوتاه مدت«به دست آوردن پيروزی در . قی است ولی با سختی بسيار همراه استاخال

حرکت کنيم، پس روشن است که هنوز راه » آهسته و پيوسته«واقعا ممکن نيست، بايد 

زيرا می دانيم که فرهنگ و سنت های سياسی جامعه، بسيار آهسته . درازی در پيش داريم

گاندی توانست جامعه متکثر و به شدت تحقير شده ی اگر مهاتما . و بطئی تغيير می کند

هند را از ميان منجالب حقارت و توهين و سرکوب خشونت بار، با روشی صلح جويانه و 

غيرخشونت آميز به سر منزل مقصود برساند حاصل سالها و دهه ها آموزش جهره به 

ين شکل از مبارزه جهره، انتشار صدها کتاب و هزاران خطابه و تدوين صبورانه ادبيات ا

آن، نه از  «قدرت«برای آن که جنبش مدنی ما غيرخشونت آميز باقی بماند بايد . بوده است

ناشی شود ... و» غيرت«و » رگ های برآمده گردن«، »مشت های گرده کرده«، »خون«

بی .نشات بگيرد... و» زندگی«يعنی از خود » تفکر«، »تداوم«، »تحمل«بلکه بايد از 

اين جنبش عمومی و دموکراتيک در گرو استقرار چنين ارزش های صلح شک، آينده 

 .طلبانه ای است
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 شاهد هزاران از يکی تنها فرانسوی دانشجوی دختر

  بوده ايرانيان تظاهرات
. يک دانشجوی فرانسوی، از سوی دولت ايران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است

ييه و در هنگام خروج وی از فرودگاه تهران صورت بازداشت وی که روز اول ژو

  .گرفته، روز گذشته توسط وزارت امور خارجۀ فرانسه اعالم شد

برنار کوشنر، وزير امور خارجۀ فرانسه با تأييد بازداشت کلوديد ريس، به شبکۀ سوم 

 که بمدت پنج ماه به عنوان استاديار مشغول به -تلويزيون فرانسه گفت که اين دانشجو 

 .بهنگام بازگشت به فرانسه، بازداشت شده است -تدريس در دانشگاه اصفهان بوده است

  
وزير امور خارجۀ فرانسه گفت که اين دختر دانشجو، تنها يکی از هزاران شاهد تظاهرات 

ايرانيان بوده و اتهام جاسوسی تنها به اين دليل که اين دانشجو با تلفن موبايل خود از 

برنار کوشنر اظهار اميدواری کرد که اين  .ه، غير منطقی استتظاهرات عکس گرفت

شهروند فرانسوی هر چه زودتر آزاد شود و دولت ايران هيچ دليلی برای بازداشت وی 

سفير ايران در پاريس روز گذشته از سوی وزارت امور خارجۀ فرانسه در همين . ندارد
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رانسوی، اين دختر دانشجوی بر اساس اظهارات يک ديپلمات ف .رابطه احضار شده بود

فرانسوی در راهپيمايی ها و تظاهرات عليه نتايج انتخابات رياست جمهوری در اصفهان 

حضور داشته و چند عکس را از اين راهپيمايی ها در يک ايميل شخصی به دوستی در 

  .تهران ارسال کرده است

 .ندان اوين بسر می بردطبق گفتۀ اين ديپلمات فرانسوی، اين دختر دانشجو هم اکنون در ز

وزير امور خارجۀ فرانسه نيز خطاب به دولت ايران گفته است که اين دختر، يک شهروند 

 .اروپايی است و بهتر است ايران بازداشت وی را به يک مسأله بين دولت ها تبديل نکند

وزارت امور خارجۀ فرانسه در بيانيه ای گفته است که اين کشور ساير دولت های 

  .يی را از اين مسأله آگاه کرده و کشورهای اتحاديۀ اروپا با فرانسه همراهنداروپا

دولت ايران تاکنون چند تن از شهروندان ايرانی که در استخدام کشورهای اروپايی هستند 

نه کارمند سفارت انگليس از جلمه کسانی بودند که در روزهای . را بازداشت کرده است

هنوز  .ه اتهام همکاری با تظاهرکنندگان بازداشت شدندنخست پس از شروع اعتراضات ب

   .يکی از اين نه نفر کارمند ايرانی سفارت انگليس در بازداشت بسر می برد

کانادايی هفته نامۀ نيوزويک نيز يکی ديگر از - مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی

  بازداشت شدگان خارجی است

انگلستان در  - روز گذشته در نشست فرانسهگوردن براون، نخست وزير انگلستان نيز 

اويان، به ايران هشدار داده است که اروپا آماده است تا هر اقدامی در پاسخ به ادامۀ 

 .بازداشت کارمندان ايرانی سفارت انگلستان در ايران است
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 شد» بازداشت«محمدعلی دادخواه 

 .حمدعلی دادخواه وکيل دادگستری خبر دادسايت تغيير برای برابری از بازداشت م وب

سايت، آقای دادخواه امروز چهارشنبه به همراه تعدای از  براساس گزارش اين وب

 .های امنيتی بازداشت شده است همکاران خود در دفتر وکالتش از سوی نيرو

 .تغيير برای برابری اين خبر را به نقل از وکيلی که نامش مشخص نشده، اعالم کرده است

به وقت  ١۶، آقای دادخواه و همکاران وی را ساعت »پليس امنيت«اين وکيل گفته که 

 .است  تهران بازداشت کرده

هويت ساير دستگير شدگان، مليحه دادخواه، سارا صباغيان، بهاره دولو و امير رئيسيان 

 .اعالم شده است

توان به  دارد، می های مهمی که آقای دادخواه، وکالتش را بر عهده داشته و از پرونده

- پرونده تخريب حسينيه دراويش گنابادی، پرونده عبدالفتاح سلطانی و پرونده ملی

 ها اشاره کرد مذهبی

 .افزايد که ماموران دفتر وکالت آقای دادخواه را نيز پلمب کردند اين گزارش می
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 .جزئيات بيشتری از اين دستگيری منتشر نشده است

انون مدافعان حقوق بشر است که وکالت بسياری از فعاالن آقای دادخواه يکی از اعضای ک

 .مدنی را بر عهده داشته است

توان به پرونده تخريب  های مهمی که او وکالتش را بر عهده داشته و دارد، می از پرونده

 .ها اشاره کرد مذهبی-حسينيه دراويش گنابادی، پرونده عبدالفتاح سلطانی و پرونده ملی

پناه يکی ديگر از اعضای جوان جبهه  از دستگيری محمدرضا يزدانها همچنين  گزارش

 .مشارکت حکايت دارد

پناه شب گذشته از سوی  نويسد که آقای يزدان سايت نوروز با اعالم اين خبر می وب

 .ماموران امنيتی در منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است

 .ميهن و فرهيختگان بود ق، کارگزاران، همهايی چون شر پناه خبرنگار روزنامه يزدان
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 تير به برخورد شديد ١٨کنندگان  تهديد تجمع

» برخورد شديد«مقامات ايران معترضانی را که روز هجدهم تير به خيابان بيايند، به 

 .تهديد کردند

های  الکترونيکی و سايت فراخوانی که طی روزهای گذشته از طريق فيس بوک، پست

 .است تير دعوت کرده ١٨در روز » راهپيمايی سکوت«اينترنتی منتشر شده، مردم را به 

اگر افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به «: گويد مرتضی تمدن، استاندار تهران می

های مردم هوشيار  های ضد انقالب، تحرک ضد امنيتی داشته باشند زير گام فراخوان شبکه

 «.ما له خواهند شد

است که هيچ گونه درخواست مجوزی برای اين راهپيمايی  وی به خبرگزاری فارس گفته

  .است ارائه نشده

دشمنان ملت از آرامش ايجاد شده پس از «: رئيس شورای تأمين استان تهران معتقد است

بيگانه،  های های بعد از انتخابات عصبانی هستند و تالش دارند از طريق شبکه گری فتنه

 «.ضد انقالب و بدنام به آرامش موجود لطمه بزنند

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران نيز با اعالم اينکه هيچ مجوزی 

کنم راهپيمايی در اين روز  فکر هم نمی«: تير صادر نشده، گفت ١٨برای راهپمايی 

 «.برگزار شود
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افرادی که در اين روز اقدام به تجمع يا راهپيمايی  است که با وی در عين حال اضافه کرده

 .برخورد خواهد شد» به شدت«کنند 

ها به کوی دانشگاه تهران  هجدهم تيرماه، سالگرد حمله نيروی انتظامی و لباس شخصی

آميز دانشجويان کوی دانشگاه تهران  در پی تحصن اعتراض. واقع در اميرآباد شمالی است

زنامه سالم، با ورود نيروی انتظامی به اين کوی، اين تحصن به در اعتراض به توقيف رو

  .خشونت کشيده شد

 
راهپيمايی «فراخوانی که طی روزهای گذشته از طريق اينترنت منتشر شده، مردم را به 

 است تير دعوت کرده ١٨در روز » سکوت

روی داد يک نفر  ١٣٧٨بنا به اعالم رسمی مقامات ايران در جريان اين حادثه که در سال 

 .کشته و تعداد زيادی از دانشجويان زخمی شدند

تهران و شهرهای مختلف ايران از بيست و سوم خرداد ماه جاری شاهد تجمعات گسترده 

ريان اين تجمعات بيش از دوهزار نفر دستگير در ج. است معترضين به نتايج انتخابات بوده

  .اند باخته نفر جان ٢٠شده و دست کم 

آخرين تجمع اعتراضی به نتايج انتخابات رياست جمهوری، هفتم تيرماه در مقابل مسجد قبا 

 .تهران بود

 طلب دهمين انتخابات رياست ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصالح

اند اعتراضشان  ه نتايج حاصله از اين انتخابات را قبول ندارند، گفتهجمهوری، با بيان اينک

 .دانند را ادامه خواهند داد می» تقلب در انتخابات«به آنچه 
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 درگيری در مرکز شهر تهران

شنبه با شليک تير هوايی، به سوی شمار زيادی از  نيروهای انتظامی ايران امروز، پنج

  .پرتاب کردندآور  تظاهرکنندگان گاز اشک

دو تا سه »تير در تهران را  ١٨کنندگان دهمين سالگرد  ان، شمار تجمع ان خبرگزاری سی

 .است ذکر کرده» هزار نفر

به گزارش خبرگزاری فرانسه از شاهدان عينی صدها تن از افراد پليس که بسياری از 

زديک به دانشگاه های ن ها لباس مأموران ضد شورش را بر تن داشتند امروز، در خيابان آن

 .تهران مستقر شدند

ها، با وجود تهديد استاندار تهران به برخورد شديد با کسانی که به مناسبت  بنا بر گزارش

 ١٨ها حضور پيدا کنند، هزاران تن امروز به منظور برگزاری سالگرد  تير در خيابان ١٨

 .اند ها آمده تير امروز به خيابان

 
 ، عکس از گويا)شنبه پنج(های امروز  از عکس
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چنين  کنندگان و هم های دريافتی، نيروهای دولتی در حال ضرب و شتم تجمع بنا بر گزارش

 .عابران پياده در خيابان انقالب و در نزديکی دانشگاه تهران با باتوم بودند

  «بسيجيان نوجوان با چماق»

کنندگان در مراسم  اند که صدها نفر از شرکت شاهدان عينی به خبرگزاری فرانسه گفته

تن با  ٣٠٠تا  ٢٠٠سالگرد از نقاط مختلف به سوی دانشگاه تهران در حال حرکت بودند و 

يا «شعار . ها شدند خواستار پيوستن پليس به آن» مرگ بر ديکتاتور«سر دادن شعار 

 .شد از ديگر شعارهايی بود که از جمعيت حاضر شنيده می» مير حسين  سين،ح

های منطقه حضور زيادی  های دريافتی حاکی است که نيروی انتظامی در خيابان گزارش

 .است اند ولی درگيری با معترضان توسط نيروهای بسيج و سپاه پاسداران انجام شده داشته

ور شدند اکثرًا  که با باتوم و چماق به جمعيت حمله ها نيروهای بسيجی بنا بر اين گزارش

 .نوجوانانی با سنين نسبتًا کم هستند

ها از  ها حاکی است که اين درگيری چنين گزارش هم:فيلمی که تاريخ امروز را با خود دارد

عصر آغاز شد و تمرکز آن بيشتر در محدوده ميدان انقالب، چهار  سمت شمال ميدان ولی

  .است دانشگاه تهران بودهراه وليعصر و 

پس از آغاز درگيری توسط نيروهای بسيج، معترضان نيز با فرياد اهللا اکبر به سوی آنان »

 «.اند ها خارج کرده ها را از دست آن اند و بيسيم و چماق شماری از بسيجی حمله کرده

ام های شرق تهران در حال اعز نيروهايی از پادگان«های ديگری حاکی است که  گزارش

  «.به سوی ميدان انقالب هستند

مناطقی از شرق تهران، در محدوده شرق و شمال شرق محله قصر فيروزه محل سکونت 

در تأسيسات و . ديده مسلح دولتی است و استقرار شمار زيادی از نيروهای آموزش

  .خورد چشم می تابلوهای دوزبانه عربی و فارسی نيز به  های اين محالت، فروشگاه

 .خورد چشم می نيز به» عکسبرداری ممنوع«ر اين بخش از تهران تابلوی در سراس

ها طی ساعات امروز و پراکنده شدن  های دريافتی از صدای ممتد آژير آمبوالنس گزارش

 .دهند بسياری از جمعيت حاضر خبر می
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چنين شاهدان عينی ديگر، از حضور بسيجيان مسلح در مقابل بسياری از مسجدهای  هم

 .دهند ر تهران و بازرسی عابران از سوی اين افراد خبر میمرکز شه

ها به کوی دانشگاه تهران  هجدهم تيرماه، سالگرد حمله نيروی انتظامی و لباس شخصی

آميز دانشجويان کوی دانشگاه تهران  در پی تحصن اعتراض. واقع در اميرآباد شمالی است

انتظامی به اين کوی، اين تحصن به در اعتراض به توقيف روزنامه سالم، با ورود نيروی 

 .خشونت کشيده شد

خواستار » مرگ بر ديکتاتور«تن با سر دادن شعار  ٣٠٠تا  ٢٠٠: شاهدان عينی

 پيوستن پليس به جمع معترضان شدند

های  فراخوانی که طی روزهای گذشته از طريق فيس بوک، پست الکترونيکی و سايت

 .است تير دعوت کرده ١٨در روز » يمايی سکوتراهپ«اينترنتی منتشر شده، مردم را به 

های پخش شده که  اند که در چندين ميدان اصلی تهران برگه چنين خبر داده شاهدان عينی هم

مرتضی تمدن،  .شنبه بپيوندند ها از مردم خواسته شده تا به راهپيمايی روز پنج در آن

گوش دادن به فراخوان  اگر افراد معدودی بخواهند با«: استاندار تهران امروز گفت

های مردم هوشيار ما له  های ضد انقالب، تحرک ضد امنيتی داشته باشند زير گام شبکه

اين هشدار استاندار تهران امروز پس از ابراز نگرانی جدی هشت کشور  «.خواهند شد

های  در سال .نسبت به خشونت پس از انتخابات در ايران اعالم شد) ٨جی (صنعتی جهان 

 .اند تير برگزار کرده ١٨هايی از دانشجويان مراسمی برای سالگرد  نيز گروهگذشته 

  «آباد درگيری در سعادت»

آباد  طی شب گذشته در محله سعادت» نفری ٣٠٠«چنين از تجمعی  های ديگری هم گزارش

بنا به گفته شاهدادن عينی، نيروهای بسيجی برای جلوگيری از . دهد تهران خبر می

شود  گفته می. های منازل ديشب نيز وارد اين محله شدند اهللا اکبر از بام فريادهای شبانه

ساکنان باتوم و دستگاه بيسيم «آباد روی داده که طی آن،  هايی ديشب در سعادت درگيری

تحوالت پراکنده امروز و ديروز در  «.اند ها خارج کرده چند تن از بسيجيان را از دست آن

جمهوری و اعالم نتايج آن  انتخابات اخير رياست گيرد که پس از حالی صورت می
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ها با خشونت و سرکوب  آميز پرداختند و اين راهپيمايی ها نفر به تظاهرات اعتراض ميليون

 .دولتی مواجه شد

المللی  ها و بازداشت شماری زيادی که به گفته فدراسيون بين با وجود اين سرکوب

رسد، ميرحسين موسوی و  و هزار نفر میهای حقوق بشر تعدادشان به بيش از د جامعه

اند اعتراضشان  جمهوری، گفته طلب دهمين انتخابات رياست مهدی کروبی دو نامزد اصالح

  .دانند را ادامه خواهند داد می» تقلب در انتخابات«به آنچه 

 
 ، عکس از گويا)شنبه پنج(های امروز  از عکس

 

  الملل واکنش عفو بين

الملل نيز امروز استفاده خشونت توسط نيروهای امنيتی ايران عليه  سازمان عفو بين

 .معترضان در تهران را محکوم کرد

الملل در  حسيبه حاج صحراوی، معاون مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين

  :ره گفتاين با

امروز، مقامات ايران بار ديگر عدم تحمل خود نسبت به مخالفان را نشان دادند، به همان »

ای است که در سال  رحمانه های بی ای که به صورت تمام و کمال باقيمانده روش شيوه

 «.استفاده کردند ١٩٩٩

  :وی افزود

ور بازو برای سرکوب های ز ها از به کار بردن روش است که آن وقت آن رسيده  واقعًا»

 «.اعتراضات دست بکشند و به تعهدات خود تحت قانون حقوق بشر سر بنهند
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 ها ها به خوابگاه شخصی حمله لباس

های دانشگاه اميرکبير تهران  نيروهای لباس شخصی شب گذشته، هجدهم تيرماه به خوابگاه

 .حمله کردند

سالح گرم و سرد بودند و تعدادی به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين نيروها مجهز به 

 .کردند ها را همراهی می موتورسوار نيز آن

تعدادی از دانشجويان و نگهبانان خوابگاه گلشن واقع در خيابان «در جريان اين حمله 

شود در جريان اين حمله از گاز  گفته می» .آفرين مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به

 .آور نيز استفاده شده است اشک

دقيقه شب گذشته به اين خوابگاه هجوم بردند و بخشی از  ٢٠:٣٠ها ساعت  شخصی لباس

ها همچنين حاکی از حمله اين نيروها به  گزارش. امکانات اين ساختمان را تخريب کردند

 .سالن مطالعه، حمام، نمازخانه و طبقات مختلف خوابگاه گلشن است

ته تا کنون از وضعيت چند تن از است که از شب گذش خبرنامه امير کبير اعالم کرده 

 .دانشجويان اين خوابگاه اطالعی در دسترس نيست

. ها قرار گرفت خوابگاه ياوری دانشگاه اميرکبير نيز شب گذشته مورد تهديد لباس شخصی

کردند با حضور در  ها را همراهی می نيروهای لباس شخصی که نيروهای نظامی نيز آن

اند که درصدد  اين نيروها هشدار داده. را تهديد کردند مقابل اين خوابگاه، دانشجويان

 .ها هستند حمالت ديگری به خوابگاه

است که از شب گذشته تا کنون از وضعيت چند تن از  خبرنامه امير کبير اعالم کرده 

 دانشجويان اين خوابگاه اطالعی در دسترس نيست 

های اين دانشگاه و  له به خوابگاهمحمد روزبهانی، مدير امور فرهنگی دانشگاه اميرکبير حم

 .است ضرب و شتم دانشجويان را تکذيب کرده
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به گزارش خبرگزاری مهر، وی در عين حال، شکسته شدن شيشه در ورودی خوابگاه و 

 .است به اين خوابگاه را تأئيد کرده» هويت نامشخص«ورود افرادی با 

دستگيری يک فرد غير دانشجو  ها به خوابگاه را آقای روزبهانی دليل ورود لباس شخصی

 .است در اين خوابگاه عنوان کرده

ها پس از دستگيری فرد مورد نظر، با درخواست انتظامات  به گفته وی لباس شخصی

  .جا خارج شدند خوابگاه از آن

های  زمان با دهمين سالگرد هجدهم تيرماه، تهران شاهد تجمع و راهپيمايی روز گذشته، هم

کنندگان دهمين  ان، شمار تجمع ان خبرگزاری سی. به نتايج انتخابات بودپراکنده معترضان 

  .است ذکر کرده «دو تا سه هزار نفر«تير در تهران را  ١٨سالگرد 

ها نفر در  جمهوری ميليون طی يک ماه گذشته، پس از اعالم نتايج انتخابات اخير رياست

ها با خشونت و  اين راهپيمايی. آميز پرداختند شهرهای مختلف ايران به تظاهرات اعتراض

 .سرکوب دولتی مواجه شد

ها به کوی دانشگاه تهران  هجدهم تيرماه، سالگرد حمله نيروی انتظامی و لباس شخصی

آميز دانشجويان کوی دانشگاه تهران  در پی تحصن اعتراض. واقع در اميرآباد شمالی است

تظامی به اين کوی، اين تحصن به در اعتراض به توقيف روزنامه سالم، با ورود نيروی ان

 .خشونت کشيده شد
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  / گفت سخن عشق و اميد از بايد اکنون:  محمدی نرگس
  کرد دريافت او جای به را محمدی نرگس جايره عبادی شيرين 

دوم جوالی در مراسمی که با حضور شيرين عبادی در شهرداری و  -تغيير برای برابری 

ر بولزانو ايتاليا برگزار شد شيرين عبادی، برنده نوبل صلح ضمن سالن فرمانداری شه

را به جای  2009سخنرانی در باره وضعيت حقوق بشر در ايران ، جايزه الکساندر لنگر 

نرگس محمدی . نرگس محمدی که برنده اين جايزه و ممنوع الخروج بود دريافت کرد

يس کانون مدافعان حقوق بشر، يک روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و حقوق زن و نايب رئ

ماه پيش چندی هنگامی که قصد شرکت در کنفرانس زنان در افريقای جنوبی را داشت 

دليل اهدای جايزه الکساندرلنگر به نرگس محمدی به خاطر شجاعت . ممنوع الخروج شد

 .او در تالش و دفاع او از حقوق دانشجويان، زنان، و ديگر فعاالن مدنی است
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هنگام اهدای جايزه الکساندر لنگر، تماس تلفنی نرگس محمدی با خانم عبادی فضای 

درآورد و جمعيت با دست زدن های طوالنی احساسات خود را بروز  مراسم را به هيجان

نرگس محمدی ضمن ارسال متن سخنرانی اش برای قرائت در مراسم، خود نيز . دادند

 .تلفنی با جمعيت حاضر سخن گفت

شيرين عبادی ضمن تشکر از بنياد الکساندرلنگر همبستگی مردم ايتاليا را به مردم ايران 

باتشريح وضعيت فعاالن حقوق بشر و اظهارنگرانی از وضعيت حقوق او . موثر خواند 

بشر در ايران ، از دولت ايران خواست از اعمال خشونت دست بردارد و انتخابات را 

 .مجددا تکرار کند

 

 شادی صدر ! / 209آقايان 

چند دقيقه پيش با يكي از . در دفترم نشسته ام و به شيوا فكر مي آنم تير است و من 18

حرف زدم و او گفته آه شيوا را ديده است، آي؟ آجا؟ همه اينها  209آزاد شده ها از بند 

 .مي ماند براي مالقاتي آه قرارش را مي گذاريم؛ تلفن ها آنترل مي شوند



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
413 

 
   

وشنام تحت آنترل وزارت اطالعات در بوده، در بند نه چندان خ 209شيوا قبال هم در 

اين دفعه سوم است براي زن جواني آه تازه دانشگاه . دوبار هم بوده. زندان معروف اوين

را تمام آرده بود، تازه آاري يافته بود و آرام و صبور، آنچنان آه از سن و سالش بعيد به 

 .نظر مي رسيد، فعاليت حقوق بشري اش را پي مي گرفت

حضورش در همه جا، هوشيارانه است اما نه مانند خيلي ها . است و پرآار شيوا آم حرف

شيوا را سالهاست مي شناسم، خيلي پيش از روزي آه . در اين روزها و سالها، خودنمايانه

: بيايد دفتر من، وآالتنامه اي امضا آند براي روز مبادا و هر چند وقت يكبار يادآوري آند

خيلي پيشتر از روزهايي آه لبخند زده . ني اگر گرفتار شدممرا فراموش نك! تو وآيل مني

 .ام و به او اطمينان داده ام آه هستم، اگر اتفاقي بيفتد

تير است و من در دفترم نشسته ام و به امروز شيوا فكر مي آنم در يكي از سلولهاي  18

زها را ، با آن چراغ پر نور هميشه روشنش، در لباس زندان و خدا خدا مي آنم رو209

تير است و او بيرون نيست، آزاد نيست و نمي تواند مثل  18نشمرده باشد و نداند امروز 

هميشه، آرام، باتجربه و صبور، وظيفه دفاع از آساني آه حقوقشان به عنوان بشر نقض 

 .شده را پيش ببرد؛ وظيفه اي آه هيچكس به اجبار بر دوشش ننهاده است

به اين فكر مي آنم آه چگونه قانون مربوط به حقوق . آنم من تنها به اينها فكر نمي! نه

رنگ مي ! يك هفته است تماس نگرفته: شهروندي، البه الي بغض مادر شيوا آه مي گويد

آقايان چشم بند و ! 209آقايان ! آيا حتي نوشتن اينكه آهاي: بازد، و از خودم مي پرسم

با : خودتان بگوييد! ت و ممنوع التلفنآقايان ممنوع المالقا! سلول انفرادي و قانون سكوت

 چه زباني بايد قوانيني را آه خودتان نوشته و تصويبش آرده ايد، يادتان داد؟

با چه زباني بايد گفت همه آارهايي آه مي آنيد، همه آنچه بر موآلم، شيوا نظرآهاري مي  

تي کلمه اي آيا ادبيات مشترك، جمله اي يا ح !رود و مسئولش شماييد، غيرقانوني است

 ميان ما باقي مانده است؟

 کميته گزارشگران حقوق بشر:منبع 
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 اهللا در هفته جاری عضو جند ١٢اعدام 

 ١٢ابراهيم حميدی، رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان، از اجرای حکم اعدام 

 .اهللا در هفته جاری خبر داد عضو گروه جند

تن از  ١٢به به خبرگزاری فارس گفت که رئيس دادگاه، برای آقای حميدی امروز شن

تبعيد «اهللا حکم اعدام صادر کرده و يک عضو ديگر آن را به پنج سال  اعضای گروه جند

 .محکوم کرده است» در زندان

نفری  ١٢به گفته اين مقام قضايی، عبدالحميد ريگی برادر عبدالمالک ريگی نيز در ميان 

 .اند کوم شدهاست که به اعدام مح

 .آقای حميدی از احتمال اجرای حکم اعدام اين افراد در مالء عام خبر داد

های قضايی اعالم  تر اعالم شده بود که عبدالحميد ريگی اعدام شده است، اما مقام پيش

) برادر عبدالمالک ريگی(کردند که نام فردی که اعدام شده، مشابه نام عبدالحميد ريگی 

 بوده است

ربايی مسلحانه، اقدام مسلحانه عليه پرسنل انتظامی  دان و سرقت مسلحانه، آدمبن راه»

های مرزی، ربودن اتباع خارجی و تهيه و حمل و نگهداری سالح و مهمات از  پاسگاه

 .عضو جنداهللا است ١٣جمله اتهامات اين 
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تيرماه  ١١تر اعالم شده بود که عبدالحميد ريگی هشتم خردادماه اعدام شده است، اما  پيش

اهللا اعدام شده،  های قضايی اعالم کردند که نام فردی که به همراه دو عضو ديگر جند مقام

 .مشابه نام عبدالحميد ريگی بوده و برادر عبدالمالک ريگی نبوده است

های ايران سال گذشته اعالم کرده بودند که پاکستان عبدالحميد ريگی و سه تن ديگر از  مقام

 .است   را به ايران تحويل دادهاعضای گروه جنداهللا

نفر، از جمله  ٢١کم  شود که در آن دست عبدالحميد ريگی مسئول حادثه تاسوکی شناخته می

مسئوالن حراست فرمانداری و امور آب زاهدان و يکی از روحانيان دفتر نماينده ولی فقيه 

 .در استان سيستان و بلوچستان جان باختند

جنگد، اما  است که در راستای حقوق اقليت سنی در ايران میگروه مسلح جنداهللا، مدعی 

  شود داند که از سوی آمريکا و اسرائيل حمايت می را گروهی ترويستی می  تهران، جنداهللا

  

  

  

  :اهللا حسينعلی منتظری فتوای آيت

 «ملی، جائرانه است  واليِت مخالف با ميثاق»

های شرعی  ری در پاسخ به برخی پرسشاهللا حسينعلی منتظ گويد که آيت محسن کديور می

های ملی،  که با احکام شرع، موازين عقل و ميثاق» متولی امور جامعه«وی، گفته است 

 «.جائر و واليتش جائرانه است«عمدا مخالفت کند، 

اهللا منتظری  سايت آقای کديور منتشر شده، آيت براساس متن پرسش و پاسخی که در وب

ساقط شده باشد، فاقد » امانتداری يا برخوردای از رأی اکثريتعدالت، «مسئولی را که از 

 .مشروعيت دانسته است

به زور يا فريب و تقلب بر آن »در فتوای جديد آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی 

منصب بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از 

ای به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری  ر اين فتوا اشارهد «.منصب را بخواهند
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نژاد  ای به نفع محمود احمدی گسترده» های تقلب«ها نفر معتقدند در آن  ايران که ميليون

 .صورت گرفته، نشده است

مسئوالنی   در فتوای آقای منتظری به اين نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب

تواند به  کسی نمی«است که » ای همگانی وظيفه«اند،  روی کار مانده» تقلب»که با 

 «ای از آن شانه خالی کند بهانه

الدين طاهری اصفهانی، امام جمعه پيشين اصفهان، ادامه  پيش از آقای منتظری، سيد جالل

» نامشروع«خواند و دولت وی را  «غاصبانه«نژاد را  رياست جمهوری آقای احمدی

 .دانست

 متن کامل فتاوای آقای منتظری

برخی از مهمترين احزاب در ايران به همراه مهدی کروبی و ميرحسين موسوی دو نامزد 

اند، اما در مقابل  هاعالم کرد» نامشروع»انتخابات نيز، دولت برآمده از اين انتخابات را 

که » تقلبی«اند که در اين انتخابات  ای و شورای نگهبان اعالم کرده اهللا علی خامنه آيت

 .منجر به ابطال آن شود، صورت نگرفته است

در بخش ديگری از فتوای آقای منتظری به اين نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم 

کسی «است که » ای همگانی وظيفه»اند،  هروی کار ماند» تقلب«مسئوالنی که با   منصب

 «.ای از آن شانه خالی کند تواند به بهانه نمی

با احکام شرع و موازين عقل و  «مخالفت عمدی«را » جور«منتظری در فتوای خود  آقای 

کسی که متولی «: های ملی که در قالب قانون در آمده باشد، دانسته و افزوده است ميثاق

 «.ورزد، جائر و واليتش جائرانه است دين گونه مخالفت میامور جامعه است و ب

سايت محسن  تير ماه در وب ١٩های شرعی اين مرجع مذهبی از روز جمعه  متن پاسخ

آقای کديور در مقدمه اين پرسش و . کديور در دسترس عمومی قرار داده شده است

 .هستند» مهم و تاريخی العاده فوق«های مذهبی نوشته که فتاوای جديد آقای منتظری،  پاسخ

» عدالت، امانتداری يا برخوردای از رأی اکثريت«اهللا منتظری مسئولی را که از  آيت

آقای کديور فتاوای جديد اين مرجع مذهبی .ساقط شده باشد، فاقد مشروعيت دانسته است
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را با فتاوای مال محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه عليه محمدعلی شاه 

 .اهللا خمينی عليه محمدرضا شاه پهلوی مقايسه کرده است اهللا روح فتوای آيتقاجار و 

حفظ نظام به خودى خود نه » :در بخش ديگری از فتاوای آقای منتظری آمده است

 -نظام–ويژه اگر مقصود از  باشد؛ به موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى

 «.باشد شخص 

» ظالمانه و خالف اسالم«رده است که با کارهاى اين مرجع بلندپايه مذهبی تاکيد ک

 .توان نظام اسالمى را حفظ يا تقويت کرد نمى

چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه «وی اضافه کرده که حاکميت، 

وسطى و استالينى و  هاى قرون  و تغيير در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه

عقالء و   ها و اخالل در وسائل ارتباطى و زندانى کردن سانسور روزنامهايجاد خفقان و 

ويژه در زندان  هاى واهى و تحميل اعتراف به امور خالف واقع به  نخبگان جامعه به بهانه

 «.ارزش است محکوم و بى نزد شرع و عقل و عقالء جهان 

که با » هايی اعترافحقيقت «آقای منتظری همچنين اعالم کرده است که مردم ايران به 

 .گرفته شده باشد، آگاهی دارند» زور و شکنجه و تهديد«

به زور يا فريب و تقلب بر آن «در فتوای جديد آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی 

منصب بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و برکناری آنان 

 «از منصب را بخواهند

های فاشيستی و  های حکومت هايی را مشابه رفتار گيری با چنين شيوه وی اعتراف

 .کمونيستی در تاريخ دانسته است

مردم بايد بتوانند با تجمعات » :آقای منتظری در بخش ديگری از فتوای خود نوشته است

 «.آزادانه و تبليغات کتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع کنند

شاه هنگامى صداى انقالب مردم را شنيد «هشدار داده که های جمهوری اسالمی  او به مقام

 «.اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد. که ديگر دير شده بود
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اهللا خمينی، عنوان نيابت رهبری را بر عهده  اهللا منتظری که تا مدتی پيش از فوت آيت آيت

اين   .بت برکنار شدداشت و به عنوان جانشين او مطرح بود، پيش از مرگ وی از نيا

 ١٣مصادف با ( ١٣٧۶آبان سال  ٢٣مرجع تقليد شيعيان، با سخنرانی شديداللحنی که 

اش مورد هجوم و  ای کرد، منزل و حسينيه اهللا خامنه در انتقاد از توان فقهی آيت) رجب

 .تخريب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد

محل دفترش برگزار    هاى فقهی وی در ن توقيف است و درسچنا آقای منتظری هم حسينيه 

 .شود مى
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 ها در ايران ادامه دارد بازداشت

با گذشت بيش از سه هفته از برگزاری انتخابات در ايران، بازداشت فعاالن سياسی و 

 .نگاران همچنان ادامه دارد روزنامه

ها، روزنامه سرمايه در شماره امروز يکشنبه خود، از  اشتترين اين بازد در تازه

 .الدين عيسايی عضو ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی خبر داده است دستگيری شمس

 .آقای عيسايی در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، مدير کل حقوقی وزارت کشور بود

را به مکان نامعلومی های ناشناس پس از بازداشت، وی  به گزارش اين روزنامه، نيرو

مجيد سعيدی عکاس مطبوعاتی نيز شب جمعه از سوی ماموران امينتی در  .اند منتقل کرده

 .خانه خود دستگير شده است

اند که ماموران برخی وسائل شخصی وی را هم پس  ها با اعالم اين خبر اعالم کرده رسانه

 .اند از تفتيش منزلش با خود برده

طور  های ايران همکاری داشته و در زمان بازداشت، آن از رسانهآقای سعيدی با بسياری 

 .کرده است اند با سايت خبر آنالين همکاری می های داخل ايران اعالم کرده که رسانه

آقای عيسايی که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، مدير کل حقوقی وزارت کشور 

 کان نامعلومی منتقل شده استهای ناشناس، به م بود، پس از بازداشت از سوی نيرو

 .هنوز علت بازداشت اين عکاس مطبوعاتی در ايران اعالم نشده است

دهند که حکم بازداشت ساتيار امامی ديگر عکاس  فعاالن حقوق بشر همچنين خبر می

هنوز مشخص نيست که آيا ساتيار امامی دستگير  .مطبوعاتی در ايران صادر شده است

ت سحام نيوز هم در گزارشی از بازداشت توحيد بيگی عکاس ساي وب .شده است يا خير
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 .خبر داده است) حامی کروبی(ستاد انتخابات مهدی کروبی و سايت مشروطه نيوز 

براساس اعالم اين سايت، توحيد بيگی پنجشنبه گذشته در ميدان انقالب بازداشت شده و 

 .اطالعی از سرنوشت وی در دسترس نيست

های امنيتی در چند روز گذشته  گيرد که نيرو ر حالی صورت میبازداشت اين سه نفر د

نگار و مدافع حقوق زنان نيز دستگير  و کاوه مظفری، وب) پژوهشگر(بخش  کيان تاج

 .اند کرده

شده حوادث پس از  های فعاالن سياسی و مدنی بازداشت روز گذشته نيز جمعی از خانواده

هستند، از مراجع » ای عريان در جمهوری اسالمیه دردمند ظلم«انتخابات، با اعالم اينکه 

 .بلندپايه مذهبی خواستند که برای آزادی زندانيان دخالت کنند

بيش از سه هفته است که برخی از اعضای بلندپايه حزب مشارکت، سازمان مجاهدين، 

های امنيتی  حزب کارگزاران سازندگی و برخی فعاالن سياسی و مدنی از سوی نيرو

ها به نتايج  بازداشت اين افراد پس از آنکه اعتراض .برند در زندان به سر میبازداشت و 

 .انتخابات افزايش يافت، آغاز شد و همچنان ادامه دارد

ای  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و مهدی کروبی نيز روز گذشته با انتشار بيانيه و نامه

 .آزادی تمام دستگيرشدگان شدندها اعتراض و خواستار  جداگانه، به تداوم اين بازداشت

مواجه هستند » کودتايی تمام عيار«خود اعالم کرده که مردم با   سازمان مجاهدين در بيانيه

 .است» غيرقانونی«های اخير،  و بازداشت

طور  های ايران همکاری داشته و در زمان بازداشت، آن مجيد سعيدی با بسياری از رسانه

 کرده است اند، با سايت خبر آنالين همکاری می م کردههای داخل ايران اعال که رسانه

اهللا محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه خواسته که پيش  مهدی کروبی نيز از آيت

 .شدگان را صادر کند از پايان دوران رياستش بر اين قوه، دستور آزادی تمام بازداشت

دی زندانيان حوادث پس از حزب مشارکت ايران اسالمی هم هفته گذشته، خواستار آزا

محمد خاتمی و ميرحسين موسوی، دو تن از رهبران جريان اصالحات  .انتخابات شده بود

 .اند شدگان شده نيز خواستار آزاد شدن بازداشت
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خود با اکبر هاشمی » عزيزان»خانواده زندانيان همچنين برای بررسی وضعيت بازداشت 

نامه به مراجع تقليد از  .دار و گفتگو کرده بودندرفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی دي

آنها در نامه .شود خود محسوب می» عزيزان«ها برای آزادی  های اين خانواده آخرين تالش

» دردمند رواج دروغ در بين برخی مسئوالن نظام»اند که  خود خطاب به مراجع نوشته

ستند که از سوی برخی حاکمان ه «دردمند جفاهايی«اند که  ها افزوده اين خانواده .هستند

 .روا داشته شده است» عزيزانشان«عليه » بيگانه از عدل و داد«

های  ای در هفته ها فعال سياسی، مدنی و رسانه ها از ايران، بيش از ده براساس گزارش

 .اند های امينتی بازداشت و به زندان منتقل شده اخير از سوی نيرو

 
 

 

  :نگاران از شاهرودی  درخواست انجمن صنفی روزنامه

 «نگاران زندانی را آزاد کنيد روزنامه»

اهللا محمود  ای سرگشاده خطاب به آيت نگاران ايران با انتشار نامه انجمن صنفی روزنامه

نگاران  هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه، ضمن اعتراض به ادامه بازداشت روزنامه

 .در ايران، خواستار آزادی فوری آنها شد

های  ان اعالم نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران که با ناآرامیاز زم

 .اند نگار دستگير و زندانی شده روزنامه ٢۵ای همراه شد، بيش از  گسترده

نگاران، تاکنون  نگاران بنا بر اعالم انجمن صنفی روزنامه اتهام هيچ يک از اين روزنامه

 .اعالم نشده است

طور که در نامه امروز يکشنبه اين انجمن به آن اشاره شده، بدون  اد آنبازداشت اين افر

 .صورت گرفته است» قانون آيين دادرسی و حقوق شهروندی«رعايت 

نگاری که طی سه هفته  روزنامه ٢۵نگاران، وضعيت بيش از  انجمن صنفی روزنامه

» حقوق«ست که توصيف کرده و افزوده ا» بسيار نامطلوب«اند را  گذشته بازداشت شده

 .شود ها رعايت نمی هيچ يک از آنها در زندان
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 ام  اس» غيرقانونی«ها و قطع  ها، وبالگ نگاران، فيلترينگ سايت انجمن صنفی روزنامه

تراشی برای جريان آزاد  آن را اقداماتی در جهت مانع» شنود«اس و تلفن همراه و حتی  

 رسانی ارزيابی کرده است اطالع

مطبوعات از » حق قانونی«های اخير  ز اين نامه آمده است که در هفتهدر بخش ديگری ا

نگاری در محل رخدادهای اخير با  شده و هر روزنامه» سلب«نگاران و جرايد  روزنامه

 .همراه بوده است» دستگيری و ضرب و شتم«

 بخوانيد متن کامل نامه را

نگاران با اشاره به اينکه پس از برگزاری انتخابات، نمايندگان  انجمن صنفی روزنامه

اند،  کرده» سانسور«ها را پيش از چاپ  دادستانی استان تهران برخی محتويات روزنامه

 .محسوب کرده است» جرم«اين اقدام را 

اس و تلفن  ام اس» انونیغيرق«ها و قطع  ها، وبالگ اين انجمن همچنين فيلترينگ سايت

رسانی  تراشی برای جريان آزاد اطالع آن را اقداماتی در جهت مانع» شنود«همراه و حتی 

 .ارزيابی کرده است

نگاران ايران در نامه خود از آقای شاهرودی خواسته که به زير  انجمن صنفی روزنامه

اساسی را  قانون ١۶۵و  ٣٨، ٣۵، ٣٢،٣۶، ٣٧مجموعه خود دستور دهد تا اصول 

 .مراعات کنند

نگاری که طی سه هفته  روزنامه ٢۵نگاران، وضعيت بيش از  انجمن صنفی روزنامه

 توصيف کرد» بسيار نامطلوب«اند را  گذشته بازداشت شده

اين اصول مربوط به اصل برائت، تعقيب و مجازات قانونی، محاکمه عادالنه همراه با 

جه برای کسب اقرار ونيز رعايت حقوق شهروندی انتخاب وکيل در دادگاه علنی، منع شکن

شود که سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران را  اين نامه پس از آن منتشر می .است

 .نگاران در جهان معرفی کرد بزرگترين زندان روزنامه

برند را  نگارانی که همچنان در بازداشت به سر می سازمان گزارشگران، هويت روزنامه

عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی، کيوان «: الم کرده استبه اين شرح اع
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صميمی بهبهانی، بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، سميه توحيدلو، شيوا نظر آهاری، 

محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمدعلی ابطحی، سعيد ليالز، محمد قوچانی، ژيال 

نی، مازيار بهاری، عليرضا بهشتی يعقوب، بهمن احمدی امويی، مجتبا تهرا بنی

اهللا شهسوار، فريبرز سروش، عيسی  پرست، مهدی زابلی، روح پورشيرازی، اسماعيل حق

 «.ه و کاوه مظفری پنا سحرخيز، مسعود باستانی، محمدرضا يزدان

ای در ايران است که از سوی  مجيد سعيدی، عکاس مطبوعاتی آخرين فعال رسانه

 .شده است های امنيتی بازداشت نيرو

 
 

  

  

  

 ايم تا نظام بماند ايستاده: فيروزآبادی

ای خطاب به امام  سرلشکر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران در نامه

 «.ايم تا نظام بماند باتمام توان ايستاده«دوازدهم شيعيان نوشته است که 

اری ايسنا ارسال شده، به ای از آن به خبرگز سرلشکر فيروز آبادی در اين نامه که نسخه

دانند که چشم از دشمنان اصلی  مردم انقالبی ما می«امام دوازدهم شيعيان نوشته است که 

 «.داريم که آنها ام الفسادند برنمی

هجری و قيام کربال مقايسه کرده و افزوده  ۶١در ايران را با سال  ۶٠وی حوادث دهه 

رمان اربابان خود از جنگ روانی به جنگ منافقان کوردل به ف ۶٠خرداد سال  ٣٠«: است

 «.تروريستی روی آوردند و با اين خروج، به خوارج مبدل گشتند

امام «: وی در ادامه نامه خود، شرايط پس از جنگ در ايران را چنين تشريح کرده است

ها  همان. مسئول فرهنگی دولت به جای اقدام، استعفا داد. رفته بود، جنگ پايان يافته بود
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دادند، خواهان مرگ تفکر  زدند و شعار زنده باد مخالف من می دم از تحمل مخالف می که

 «.کردند از اصالحات اساسی خود، حذف بسيج و تفکر بسيجی را دنبال می. بسيجی شدند

اشاره آقای فيروزآبادی به دورانی است که محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين ايران، 

 .خاتمی پس از مدتی، از اين پست، استعفا کرد. دوزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بو

 
با هدايت استکبار، جنگ در پوشش انتخابات دهم «به نوشته اين فرمانده بلندپايه نظامی، 

ر جانانه چهل ميليونی مردم نتوانستند طرفی جمهوری آغاز شد و چون با حضو رياست

 «.تر برآمدند ای تلخ ببندد، بيشتر عصبانی شدند و در پی فتنه

ای با ظاهری مخملی و باطنی خشک و زبر و خشن که فرهنگ و  فتنه«به نوشته وی، 

خرداد سال  ٣٠، ٨٨خرداد  ٣٠تصادفی نبود که در . مردم سرزمينم را هدف قرار داده بود

های بسيج و مسجد خدا يورش  با تخريب، کشتار و آشوب به پايگاه. بازسازی کردندرا  ۶٠

های نظامی و امنيتی ديگری نيز غير مستقيم  به جز آقای فيروزآبادی، مقام «.آوردند

اندازی يک انقالب مخملی در ايران متهم  برای راه» چينی مقدمه«ميرحسين موسوی را به 
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خرداد آشوبگران و منافقان با  ٣٠در «ه داده است که فيروزآبادی ادام .کرده بودند

  «.ارتباط با منافقان سابق نيستند، بر ملت يورش آوردند ای جديد که چندان هم بی چهره

منافقانه سالح اهدايی آمريکا و اسرائيل و انگليس را به سوی مردم شليک «به نوشته وی، 

اه سالحی در دست نداشتند و به کار گ غافل از اينکه نيروهای حافظ امنيت هيچ. کردند

 «.نبردند

ای با ظاهری مخملی و باطنی خشک و زبر و خشن که فرهنگ و مردم سرزمينم را  فتنه»

را بازسازی  ۶٠خرداد سال  ٣٠، ٨٨خرداد  ٣٠تصادفی نبود که در . هدف قرار داده بود

 «رش آوردندهای بسيج و مسجد خدا يو با تخريب، کشتار و آشوب به پايگاه. کردند

ماموران حفظ امنيت و مدافعان حريم قانون «: او در بخش ديگری از اين نامه نوشته است

های ماشين گرفتند،  رحمانه آنها را زير چرخ کتک خوردند، زخمی شدند، شهيد شدند، بی

های دروغی خود  اما صبورانه با جانشان از مردم دفاع کردند؛ در مقابل آنها برای کشته

 «.کردندعزاداری 

های دروغين، ندا آقاسلطان زن جوانی است که صحنه  منظور آقای فيروزآبادی از کشته

 .های جهان پخش شد جان باختن آن در خيابان از سوی بسياری از رسانه

چه ناسزاها که نثار ما نکردند «: رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران در ادامه نوشته است

دار کردند و  امنيت مردم را خدشه. نصيب نمانديم  از آن بیها که  ها و تهمت و چه فحاشی

ما را متجاوزان به حقوق . چون به دفاع از مردم برخاستيم، به ما لقب ستمکاران دادند

کار آنگاه برايمان سخت شد و روحمان به «وی افزوده است که   «.مردم معرفی کردند

به هم پيوند خورد و چهره پاک نظام  ها داخلی  ها و بعضی درد آمد که اتاق فرمان خارجی

 «.در کلمات سخيف و زهرآلوده آنها گردآلوده شد

های ايران، کشته شدن هفت تن در اثر شليک گلوله از سوی يک  اين در حالی است که مقام

 .اند آميز شرکت کرده بودند را تائيد کرده پايگاه بسيج به مردمی که در تظاهراتی مسالمت

يکی از قربانيان اين تيراندازی، امروز يکشنبه پس از شناسايی به  جسد سهراب اعرابی

 .خانواده وی تحويل شده است
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 مرگ سهراب اعرابی در تيراندازی بسيج

خرداد ماه در  ٢۵ها به نتايج انتخابات،  که در جريان اعتراض) ساله ١٩(سهراب اعرابی 

ت کرده بود، به ضرب گلوله يک بسيجی جان باخته آميز شرک يک راهپيمايی مسالمت

 .است

 .در زندان اوين کشته شده است» شکنجه»ها اعالم کرده بودند که وی بر اثر   تر رسانه پيش

های جمهوری اسالمی، جان باختن آن ها در جريان  اعرابی جز هفت نفری است که مقام

در تقاطع خيابان آزادی و (ا عاشور ١١٧بام پايگاه  تيراندازی يک عضو بسيج از پشت

 .را تائيد کرده بودند) خيابان جناح

کند، در گفتگو با راديو زمانه  فرحناز محمدی عمه سهراب اعرابی که در آلمان زندگی می

اش نداشته است تا اينکه جسدش  خرداد ماه اطالعی از سرنوشت برادرزاده ٢۵گفت که از 

 .ودش روز گذشته از سوی خانواده شناسايی می

اش بر اثر اصابت دو گلوله به زير قلب و سر، جان باخته  خانم محمدی افزود که برادرزاده

 .است و به علت نداشتن مدرک شناسايی در اين مدت هويت وی مشخص نشده بود
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 سالگی سهراب اعرابی ١٩جشن تولد 

در زندان » ها شکنجه«ها روز گذشته اعالم کرده بودند که اين نوجوان زير  برخی رسانه

 .اش تحويل داده شده است هايی به خانواده اوين جان باخته است و جسد وی با شرط

های امنيتی  قامگويد که تا آنجا که اطالع دارد م اين در حالی است که خانم محمدی می

اش  اند و امروز يکشنبه نيز، جسد وی به خانواده شرطی برای تحويل جسد مطرح نکرده

ها به نتايج انتخابات است  ها قربانی اعتراض سهراب اعرابی جز ده .تحويل داده شده است

تن در  ٢٠اند  های ايران اعالم کرده طور که مقام آن .دهد که جان خود را از دست می

 .اند های پس از انتخابات جان خود را از دست داده ناآرامیجريان 

های رسمی است  ها حاکی از آن است که تعداد قربانيان حوادث اخير بيش از آمار گزارش

 .اند های ايران در اين خصوص سکوت اختيار کرده و مقام

، جان اش بر اثر اصابت دو گلوله به زير قلب و سر گويد که برادرزاده خانم محمدی می

 باخته است و به علت نداشتن مدرک شناسايی در اين مدت هويت وی مشخص نشده بود

تيرماه با تامين وثيقه، در انتظار  ١۶اند که مادر سهراب اعرابی از  ها گزارش کرده رسانه

 .آزادی فرزندش بود

 اين مادر، عکسی از فرزندش تهيه کرده«نويسد که  سايت روز آنالين در گزارشی می وب

پرسيد که  داد و از آنها می شد عکس عزيزش را نشان می بود و به هر زندانی که آزاد می

 «اند؟ شناسند و يا در زندان ديده آيا او را می
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اهللا شاهرودی، خواستار آزادی تمام  ای به آيت روز گذشته نيز مهدی کروبی در نامه

ادستانی تهران به ابزاری شدگان حوادث پس از انتخابات شد و اعالم کرد که د بازداشت

 .معترضان قانونی به نتيجه انتخابات تبديل شده است» سرکوب«جهت 

رئيس کنونی دادستانی تهران سعيد مرتضوی است که گزارش شده حکم دستگيری 

 .های گذشته با دستور وی صادر شده است بسياری از فعاالن مدنی و سياسی ايران در هفته

شدگان را حل  ضائيه خواسته که هرچه زودتر مشکل بازداشتآقای کروبی، از رئيس قوه ق

عواقب غيرقابل «و فصل کند، چرا که پس از پايان دوران رياست وی بر اين قوه، 

 .شدگان است در انتظار بازداشت» بينی زيادی پيش 

 

 
 

  برای زنان جنبش فعاالن از جمعی ديدار

   يعقوب بنی ژيال خانواده با همدردی ابراز

  

تيرماه جمعی از فعاالن جنبش زنان با خانواده ژيال  17روز چهارشنبه، : فمينيستیمدرسه 

 .بنی يعقوب ديدار کردند

ژيال بنی يعقوب، روزنامه نگار و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء و همگرايی جنبش 

زنان، پس از آغاز بازداشت گسترده روزنامه نگاران، فعاالن اجتماعی و سياسی، در روز 

در خانه خود، ) بهمن احمدی امويی(خرداد ماه به همراه همسر روزنامه نگارش  30

از ديگر زنان بازداشتی . توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و روانه زندان شد

و ... (اخير می توان به شيوا نظرآهاری، هنگامه شهيدی، مهسا امرآبادی، سميه توحيدلو و

همچنين زينب پيغمبرزاده، فرناز . اشاره کرد (زنان نيز کاوه مظفری از فعاالن جنبش

 .کمالی، مريم بنی عاملی، سارا صباغيان نيز در سه هفته اخير دستگير و آزاد شده اند

در اين ديدار مادر ژيال بنی يعقوب، عشرت اوليايی، درحالی که سعی می کرد از سرازير 

ه جوانانی که امروز در هم«: شدن اشک های خود جلوگيری کند به جمع حاضران گفت
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هفته ای که ژيال و دامادم را زندانی  3در اين . زندان هستند مثل ژيال فرزندان من هستند

حتا وقتی تلفن کردن . کرده اند، جز يک بار که فقط يک دقيقه تلفن زد هيچ خبری نداريم

بری کامل وقت نشد بپرسم کجاست و آيا در سلول انفرادی است؟ ما خانواده ها را در بی خ

مادر رنج کشيده ژيال بنی » .قرار داده اند نمی دانم فرزندم در چه وضعيتی به سر می برد

ژيال هميشه دختر با روحيه ای است ولی به لحاظ جسمانی خيلی «: يعقوب در ادامه افزود

روزها برايم تبديل شده به . ضعيف است و برای همين واقعا نگرانم که باليی سرش بيايد

بی پايان در کنار تلفن و شب ها کابوس می بينم که نکند خدايی ناکرده باليی سر  انتظاری

نگرانم، نگران همه جوانانی که امروز در بازداشت هستند، همه شان  .ژيال و دامادم بيايد

 «.فرزندانم هستند
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: بودن بازداشت ژيال بنی يعقوب گفت «غيرقانونی«يکی ديگر از حاضران با اشاره به 

ات دستگير نکرده اند، بنابراين وقتی کسی را از خانه اش می برند، ژيال را که در تظاهر«

طبق قانون بايد پيش از آن، احضاريه بفرستند، اما متاسفانه ما در همه برخوردهايی که 

برای همين واقعا تعجب می . صورت گرفته نمی بينيم که قانون، مالک اقدامات آقايان باشد

انون باشند، غيرقانونی عمل می کنند و چطور از کنم چطور کسانی که خود بايد مجری ق

متاسفانه اين ساختارشکنی ها . مردم انتظار دارند در چهارچوب های قانونی حرکت کنند

 «.از سوی مجريان قانون، به طنز تلخ جامعه ما بدل شده است

از  من واقعا نمی دانم آنها«: مادر ژيال بنی يعقوب در انتهای اين ديدار، خاطر نشان کرد

جان اين روزنامه نگارانی که بازداشت کرده اند چه می خواهند، مگر اين بچه های ما چه 

خانواده دامادم از شهرستان بلند . کرده اند؟ هر روز بايد از صبح بيدار شوم و اشک بريزم

مادر دامادم . بعد هم ديدند که کسی جوابگو نيست. شده اند آمده اند اينجا دنبال پسرشان

بی خبری، کالفه شده، کار ما اين شده که با هم اشک بريزيم و از خدا بخواهيم که  ديگر از

حتا نگذاشته اند که بهمن يک بار با خانواده اش تماس بگيرد که الاقل . به دادمان برسد

 «.مادرش از اين همه دلشوره در بيايد

قانونی به در اين ديدار، همه حاضران ابراز اميدواری کردند که نيروهايی که غير

بازداشت های گسترده دست زده اند، به قوانينی که خود وضع کرده اند احترام بگذارند و 

 .کليه بازداشت شدگان را آزاد کنند
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 درخواست تحقيق درباره علت مرگ اعرابی

ای خواستار تحقيق در خصوص علت  المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه کمپين بين

 .گ سهراب اعرابی شدمر

اش، در جريان  های قضايی به خانواده ساله براساس اعالم مقام ١٩سهراب اعرابی 

 .خرداد ماه جان باخته است ٢۵تيراندازی يک بسيجی در 

اند که او بر اثر  اش اطالع داده روز پس از ناپديد شدن اين جوان، به خانواده ٢۶ها  اين مقام

 .ته شده استاصابت گلوله به زير قلبش کش

المللی حقوق بشر در ايران، جسد سهراب  به گفته اعضای خانواده سهراب به کمپين بين

خرداد ماه يعنی پنج روز پس از ناپديد شدنش، به پزشکی قانونی تحويل داده شده  ٢٩روز 

 .است

 .ها شرکت کند سهراب اعرابی قرار بود در تيرماه امسال در کنکور ورودی دانشگاه

يک تحقيق مستقل، بايد روشن «المللی حقوق بشر در ايران،  واست کمپين بينبراساس خ

کند که مقامات منتظر چه چيزی بودند و چرا اين همه مدت طول کشيد تا به مادر سهراب 

 «خبر مرگش را بدهند

المللی حقوق بشر در بخشی از بيانيه خود اعالم کرده که زمان دقيق مرگ اين  کمپين بين

 .های قضايی مشخص نشده است مقام جوان از سوی

المللی حقوق بشر در ايران، در مورد مرگ سهراب  هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين

خرداد ماه در خيابان کشته شده  ٢۵اگر سهراب در اثر تيراندازی در روز «: گويد می

 «خرداد ماه تحويل پزشکی قانونی شده است؟ ٢٩است، چرا جسد او در روز 

ما خواستار يک تحقيق مستقل و يک پاسخگويی کامل درباره «اعالم کرد که آقای قائمی 

 «.علت مرگ سهراب اعرابی و پيگيری مناسب توسط قوه قضائيه هستيم
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اين تحقيق بايد روشن کند که »المللی حقوق بشر در ايران،  براساس خواست کمپين بين

تا به مادر سهراب خبر  مقامات منتظر چه چيزی بودند و چرا اين همه مدت طول کشيد

 «.مرگش را بدهند

هستند که به آنها هم خبر مرگ » وحشت»ها در  به گفته آقای قائمی، بسياری از خانواده

 «.حقيقت همچنان مبهم بماند»که  ها بدهند در حالی عزيزانشان را در راهپيمايی

است، چرا  خرداد ماه در خيابان کشته شده ٢۵اگر سهراب در اثر تيراندازی در روز »

 «خرداد ماه تحويل پزشکی قانونی شده است؟ ٢٩جسد او در روز 

ميليون  ٢۴نژاد با  ها در ايران پس از آنکه وزارت کشور اعالم کرد محمود احمدی ناآرامی

 ٢٠های ايران  رای در انتخابات پيروز شده است، آغاز شد که بر اثر آن و بنابر اعالم مقام

 .تن جان باختند

های پليس و لباس شخصی  ی و هزاران نفر بازداشتی از ديگر آثار دخالت نيروها زخم صد

 .آميز معترضان به نتايج انتخابات است در تظاهرات مسالمت

تهران و   تير ماه هزاران نفر در ميدان انقالب ١٨ها،  در آخرين مورد از اين اعتراض

 .نت کشيده شدهای اطراف آن تجمع کردند که با دخالت پليس به خشو خيابان

اند  نفر بازداشت شده ١٩٠گويد که در اين روز  المللی حقوق بشر در ايران می کمپين بين

 .که هيچ اطالعی از سرنوشت انها در دست نيست

 مراسم خاکسپاری اعرابی برگزار شد

مراسم خاکسپاری سهراب اعرابی صبح امروز دوشنبه در بهشت زهرای تهران برگزار 

 .شد

نفر در اين مراسم شرکت کرده  ٣۵٠نويسد که حدود  ان در گزارشی می نا سايت سی وب

 .بودند

از حاضران نسبتی با اين جوان نداشتند و صرفا به منظور   براساس اين گزارش، بعضی

 .همدردی با خانواده وی در اين مراسم حاضر شده بودند
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، راهت را ادامه برادر شهيدم»حاضران در اين مراسم، پالکادرهايی با مضمون   برخی

 .در دست داشتند» گيرم برادر شهيدم، رای تو پس می«و » خواهيم داد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 است» گيری اعتراف«ها  هدف از بازداشت

های خودسرانه در ايران، اطالعات و آمار جديدی ر از تعداد و  کميته پيگيری بازداشت

 .ات در ايران منتشر کردشدگان حوادث پس از انتخاب وضعيت بازداشت

  ها در ايران، حدود چهار هزار نفر در سطح بنابر اعالم اين کميته، از زمان آغاز اعتراض

 .اند اند که بخشی از آنها به مرور آزاد شده ها دستگير شده خيابان
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تشکل سياسی  ١٠های خودسرانه که متشکل از نمايندگان بيش از  کميته پيگيری بازداشت

ای که روز گذشته منتشر کرد، مهمترين هدف اين  وق بشر است، در اطالعيهو مدافع حق

 .خوانده است» گيری اعتراف«ها را  بازداشت

شدگان، با اتهام  تن از اين بازداشت ۵٠٠های قضايی ايران، بيش از  براساس اعالم مقام

 .واهد شداند و از هفته جاری دادگاه آنها آغاز خ مواجه شده» اقدام عليه امنيت ملی«

مقابل » اعترافاتی«کنند تا از فعاالن سياسی  اين کميته اعالم کرده که بازجوها تالش می

 .های جمهوری اسالمی است دوربين بگيرند که مدنظر مقام

در بندهای ويژه زندان اوين، ديگر جا نيست و «اين کميته در عين حال اعالم کرده 

 «کنند افراد بازداشتی بازجويی می شب و در راهروها هم از بازجويان حتی نيمه

های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات جعلی از  رواج انواع شکنجه«در اين اطالعيه از 

 .ابراز نگرانی شده است» متهمان

های فعال حقوق بشری و احزاب سياسی از تحت فشار قرار دادن  های اخير، نهاد در هفته

» فاقد«ر داده و پخش چنين اعترافاتی را خب» اعتراف«شدگان برای گرفتن  بازداشت

 .اند وجاهت قانونی دانسته

های اخير بدون  شدگانی هستند که در هفته آنها همچنين خواستار آزادی فوری تمام بازداشت

 .اند آنکه اتهامی متوجه آن شده باشد، دستگير شده

 ١٨ريان تجمع نفر در ج ١٨٧های خودسرانه همچنين از بازداشت  کميته پيگيری بازداشت

تر،  اين در حالی است که رئيس پليس تهران پيش. تيرماه امسال در تهران خبر داده است

 .خوانده بود» اندک«ها در اين روز را  تعداد بازداشتی

ها در يک ماه گذشته به قدری است  اين کميته در عين حال اعالم کرده که تعداد بازداشتی

شب و در راهروها  يگر جا نيست و بازجويان حتی نيمهدر بندهای ويژه زندان اوين، د«که 

 «.کنند هم از افراد بازداشتی بازجويی می

مقابل » اعترافاتی«کنند تا از فعاالن سياسی  اين کميته افزوده است که بازجوها تالش می

 های جمهوری اسالمی است دوربين بگيرند که مدنظر مقام
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در تهران آغاز  ١٣٨۶اليت خود را از سال های خودسرانه، فع کميته پيگيری بازداشت

 .کرده است

 ١٩های اخير در خصوص وضعيت زندانيان سياسی، عقيدتی و مدنی  اين کميته طی سال

 .اطالعيه صادر کرده است

در بيستمين اطالعيه اين کميته تاکيد شده که مطابق موازين قانونی و شرعی، مسئوليت 

 .های قضايی است برعهده مقام شدگان حفظ جان و سالمت کليه بازداشت

نژاد برنده دهمين دوره انتخابات  خرداد ماه، زمانی که اعالم شده محمود احمدی ٢٣از 

های در شهرهای ايران برپا شد که با دخالت  های گسترده رياست جمهوری است، اعتراض

 .های امنيتی و انتظامی به خشونت کشيده شد نيرو

ها تن ديگر  تن جان باختند و صد ٢٠های پليس،  اعالم مقامها بنابر  در جريان اين خشونت

 .زخمی شدند
 

 

 

 دانشجوی هنر در تيراندازی بسيج» مرگ»

ها از ايران از درگذشت يعقوب بروايه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمايش در  گزارش

 .دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران حکايت دارد

های بسيج از پشت بام مسجد لوالگر،  ريان تيراندازی نيرواين دانشجو چهارم تيرماه در ج

 .زخمی و در بيمارستان بستری شده بود

 .اند اعالم کرده» مرگ مغزی»سايت نوروز و روز آنالين، علت مرگ اين جوان را  وب

سايت نوروز نوشته است، يعقوب بروايه فرزند دوم يک خانواده پنج نفری  طور که وب آن

   .و اهل اهواز بود

 .سال سن داشت ٢٧بوده و در هنگام مرگ تنها  ١٣۶١وی متولد تيرماه 

آنالين اظهار اميدواری کرده بود   سايت روز مادر اين جوان يکشنبه گذشته در گفتگو با وب

 .که فرزندش هرچه زودتر بهبود يافته و از بيمارستان مرخص شود
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آنالين اظهار اميدواری کرده   سايت روز مادر اين جوان يکشنبه گذشته در گفتگو با وب

 بود که فرزندش هرچه زودتر بهبود يافته و از بيمارستان مرخص شود

 .اند های دولتی تاکنون در خصوص مرگ اين جوان واکنشی نشان نداده مقام

های بسيج  يعقوب بروايه دومين جوانی است که خبر درگذشت وی بر اثر تيراندازی نيرو

 .شود ايران اعالم می ها در از سوی برخی رسانه

های بسيج در  جوان ديگری است که در جريان تيراندازی نيرو  ساله ١٩سهراب اعرابی 

های قضايی چند روز پيش خبر درگذشت وی را تائيد  خرداد جان باخته بود و مقام ٢۵

 .کردند

ائيد تن در حوادث پس از اعالم نتايج انتخابات را ت ٢٠های پليس ايران تاکنون مرگ  مقام

های غير رسمی تعداد جان باختگان را بيشتر از  اين در حالی است که گزارش. اند کرده

 .اند های رسمی اعالم کرده آمار

ها  اند که نگران سرنوشت صد های اخير اعالم کرده های مدافع حقوق بشر در هفته سازمان

 .اند های انتخاباتی دستگير شده نفری هستند که در جريان ناآرامی

های حقوق  نهاد. سرنوشت بسياری از اين بازداشت شدگان اطالع دقيقی در دست نيست از

 .نيز نگران هستند» اعتراف«بشری از تحت فشار قرار گرفتن برخی از آنها برای گرفتن 

شدگان برای محاکمه به قوه  شنبه اعالم کرده که تمام بازداشت پليس ايران امروز سه

 .نفر اعالم کرده است ۵٠٠های قضايی تعداد اين افراد را  مقام .اند قضائيه تحويل داده شده

 .روبرو هستند» اقدام عليه امنيت ملی«اين افراد با اتهام 
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روز دربدری مادر صلح ، پروين فهيمی  25گزارشی از 

 )مادر سهراب اعرابی(
 

را باز چشمانت : فهيمی) آمنه خاتون(روز دربدری مادر صلح ، پروين  25گزارشی از 

 کن سهراب، مادر به عکس تو زل زده است

 
جنازه های . به عمرش اين همه عکس جنازه نديده است. عکس ها را ورق می زند -ميدان 

و حاال مجبور . به عمرش تا به اين حد به جنازه ها زل نزده است. نازه های بی نامج. سرد

صورت . صورت هايی جوان. زل بزند به صورت هايی با چشمان بسته. است زل بزند

از چند صورت گذشته است؟ می شمارد . صورت هايی رنجور ولی آرام. هايی زخمی 

 ...چند ده تا صورت می گذرد

ت؛ اما شکستگی خط ابرويش، ته ريشی که از کناره آنکادر شده ريش چشمانش بسته اس

سيبيل نازک و کم پشتش که بر لبان زيبا و . بينی خوش فرمش. تازه رسته اش بيرون زده

 !چشمانت را باز کن سهراب… ساکتش خوابيده

 ...يارب اين نوگل خندان که سپردی به منش
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 «اند ها نفر در حوادث اخير کشته شده صد»

های حوادث اخير در ايران، بيش از آن  يک سازمان حقوق بشری اعالم کرد که تعداد کشته

ها نفر در  کنند و اطالعات موثق، از مرگ صد می های رسمی عنوان چيزی است که مقام

 .اين کشور حکايت دارد

تن اعالم  ٢٠باختگان حوادث اخير را  مقدم فرمانده پليس ايران، تعداد جان اسماعيل احمدی

ای که امروز چهارشنبه منتشر کرد، آمار  کرده است، اما اين کمپين در اطالعيه

 .داند شدگان را بيش از اين می کشته

جسد در  ٣۴کم  المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع مطمئن از انتقال دست مپين بينک

 .خرداد ماه به سه بيمارستان در تهران خبر داده است ٣٠روز 

جسد به  ١٩گويند که در اين روز،  بنابر اعالم اين کمپين، منابع مطلع بيمارستانی می

ستان رسول اکرم و هفت جسد به بيمارستان بيمارستان امام خمينی، هشت جسد به بيمار

 .لقمان حکيم انتقال داده شده است

 .اند ها شده های اين بيمارستان تمامی اين اجساد، همان شب تحويل سردخانه

 به روی تظاهر» نيروهای دولتی»اين سه بيمارستان، در مسير راهپيمايی اصلی که 

 .کنندگان آتش گشودند، قرار دارند

المللی حقوق بشر در ايران احتمال داده است که تعدادی از افرادی  بين سخنگوی کمپين

 شدگان باشند که از سرنوشت آنها اطالعی در دست نيست، جزء کشته

ها  ها نيز به ساير بيمارستان شدگان و زخمی اين کمپين اطمينان داده که برخی از کشته

 .ر نيستاند و تاکنون اطالع دقيقی از آنها در اختيا منتقل شده

های  عليرغم تکذيب«المللی حقوق بشر در ايران گفت که  ارون رودز، سخنگوی کمپين بين

شدن صدها نفر  شده، اطالعات موثق از کشته رسمی و آشفتگی پيرامون تعداد افراد کشته

 «.کند ها حکايت می در جريان راهپيمايی
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 نفر در جريان نا ١۵٠ باختن بيش از ان در گزارشی از جان ان تر، تلويزيون سی پيش

های جمهوری  های انتخاباتی تهران خبر داده بود که اين گزارش از سوی مقام آرامی

 .اسالمی رد شد

محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين ايران نيز دو هفته پيش از اين، در ديدار با خانواده 

های  بيش از آمار ها شدگان در جريان ناآرامی شدگان گفته بود که تعداد کشته برخی بازداشت

 .رسمی است

ز احتمال داده است که تعدادی از افرادی که از سرنوشت آنها اطالعی در دست نيست، رو

 .شدگان باشند جزء کشته

به گفته اين سخنگو، اگر چنين موضوعی صحت داشته باشد، تاريخ از اين اتفاق با عنوان 

 .ياد خواهد کرد» کشتار جمعی«

هايی که به دنبال اعضای ناپديد شده خانواده خود  ه خانوادهاين کمپين اضافه کرده ک

» صدها«اند که در آنها  هايی برده شده اند که آنها به مجموعه گردند، گزارش کرده می

 .شده برای تشخيص هويت گردآوری شده است عکس از افراد کشته

ناپديد شده  به گزارش منابع مختلف در ايران، صدها خانواده همچنان در جستجوی اعضای

  .خود سرگردان هستند

جسد  ٣۴کم  المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع مطمئن از انتقال دست کمپين بين

 خرداد ماه به سه بيمارستان در تهران خبر داده است ٣٠در روز 

روز سرگردان بود، در حالی که ظاهرا  ٢۶،  ساله ١٩مادر سهراب اعرابی، جوان 

 ٢٠خرداد ماه کشته شده بود، اما مرگ او  ٢۵يراندازی در راهپيمايی سهراب در اثر ت

 .تيرماه اعالم شد

نفره خبر داده که به گفته  ١٨۵المللی حقوق بشر در ايران همچنين از ليستی  کمپين بين

 .اند تيرماه دستگير شده ١٨مسئوالن زندان اوين 
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اند  ابع موثق به اين کمپين گفتهطور که من نفر از اين دستگيرشدگان دختر هستند و آن ٣۶

شدگان به سوله کهريزک که بازداشتگاه  تير تعداد زيادی از بازداشت ١٨در همان روز 

 .اند موقت در تهران است، منتقل شده

ای در برخی شهرها روی داد  های گسترده در ايران پس از اعالم نتيجه انتخابات، ناآرامی

 .ها نفر ديگر شد می شدن صدها تن و زخ شدن ده که منجر به کشته

های  ها از سوی مقام های اين ناآرامی ها و زخمی های دقيقی از تعداد کشته تاکنون آمار

 .جمهوری اسالمی منتشر نشده است

های مدافع حقوق بشر همچنين از بازداشت بيش از چهار هزار نفر در حوادث پس  سازمان

 .اند ای قضايی، تعداد زيادی از آنها آزاد شدهه اند که به گفته مقام از انتخابات خبر داده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سقوط هواپيمای مسافربری در قزوين

سازمان هواپيمايی کشوری از سقوط يک فروند هواپيمای مسافربری شرکت هواپيمايی 

 .کاسپين در نزديکی شهر قزوين خبر داد

زوين نوشته که خبرگزاری فارس به نقل از سرهنگ مسعود جعفری فرمانده انتظامی ق

 .اند تمام مسافران اين هواپيما کشته شده
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 ها از رويترز عکس

بنابر اعالم اين . نفر اعالم کرده است ١۶٨خبرگزاری ايلنا تعداد سرنشينان اين هواپيما را 

 .اند تمام اين مسافران در اين سانحه هوايی جان باختهمنبع خبری، 

 .اند نفر ديگر نيز جزء خدمه بوده ١۵نفر از سرنشينان اين هواپيما مسافر و  ١۵٣

خبرگزاری دولتی ايرنا به نقل از رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپيمايی کشوری 

 .دقيقه دچار سانحه شد ٣٣و  ١١اعالم کرد اين هواپيما ساعت 

واحد مرکزی خبر از محل سانحه گزارش داده است که هواپيما بر اثر برخورد به زمين 

  .متالشی شده و قطعات آن تا صدها متر دورتر پراکنده شده است

المللی امام  بين«دقيقه پس از برخاستن از فرودگاه  ١۶به گفته آقای جعفرزاده، هواپيما 

 .زوين سقوط کرده استدر منطقه روستای جنت آباد استان ق» خمينی

 .از مبدا تهران به مقصد ايروان به پرواز در آمده بود ٧٩٠٨اين هواپيما به شماره 

واحد مرکزی خبر نيز از محل سانحه گزارش داده است که هواپيما بر اثر برخورد به 

  .زمين متالشی شده و قطعات آن تا صدها متر دورتر پراکنده شده است
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اين خبرگزاری، محل حادثه را در اطراف روستای فارسيان در حدود شش کيلومتری 

  .قزوين گزارش کرده است

بر اساس اين گزارش، گودال عميقی بر اثر برخورد هواپيما با زمين ايجاد شده ونيروهای 

 .مداد در محل حضور دارندنشانی و ا آتش

 جان باختن اعضای تيم ملی جودوی جوانان

هم گزارش کرده که اعضای تيم ملی جودوی جوانان ) ايپنا(خبرگزاری ورزش ايران 

 .اند ايران از مسافران اين هواپيما بوده

تيم ملی جودوی جوانان ايران برای شرکت در تورنومنت ايروان و شرکت در يک اردوی 

 .ی راهی ارمنستان بودساز آماده

 
، )مربی(، علی محدث صديق(حراست(، علی اميری )سرمربی و سرپرست(علی بهرامی 

يی ، ايمان زينوند، حسين بناء، سعيد رسولی، مصطفی دباغی، يح)داور(وحيد ابراهيمی 

باقرپور، مصيب عزيزالهی، عليرضا لشگری اعضای تيم ملی جودو بودند که در سانحه 

 .هواپيمايی جان باختند
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سانحه هوايی در ميان  ۵٣٠بر اساس آمار شبکه ايمنی هوانوردی ايران، يک هزار و 

 .سانحه آن مرگبار بوده اند ٧٠تا  ۵٠هواپيماهای ايران رخ داده است که بين 

صد نفر جان خود را در سوانح هوايی  ۵٠٠بيش از هزار و  ١٣۵٧سال  پس از انقالب

 .اند ايران از دست داده

 
کشته، بزرگترين سانحه هوايی جهان بين  ٢٧۶سقوط هواپيمای نظامی در کرمان با 

 .ميالدی بوده است ٢٠٠۴تا  ١٩٩٨های  سال

رخ داده ) ١٩٨٠ژوئن  ٢١) ١٣۵٩اولين حادثه هوايی پس از انقالب در اول تير سال 

 .است
 

 

 

 شدگان درخواست برای تحويل پيکر کشته

ای خواستار آزادی  های اخير ايران، با صدور بيانيه خانواده تعدادی از زندانيان ناآرامی

 .شدگان شدند شتهشدگان و تحويل پيکر ک بازداشت

تحويل هرچه سريعتر پيکر جانباختگان حوادث اخير انتظار «که  اين بيانيه با اعالم اين

دار شدن بيش  جريحه«، هرگونه تأخير و تعلل در اين اقدام را موجب »بسيار کوچکی است

 .است دانسته «ها و افزايش بغض و کينه آنان از پيش خانواده
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ان، آزادی افرادی که در تجمعات اعتراضی تهران و شدگ آگاهی از وضعيت بازداشت

های  ويژه زنان و دختران زندانی از جمله خواسته اند و به ها دستگير شده ديگر شهرستان

  .های زندانيان است شده از سوی خانواده اعالم

شده شمارش آرای انتخابات رياست  در جريان اعتراضات اخير ايران به نتايج اعالم

نگاران، دانشجويان، وکال و ديگر  ر زيادی از فعاالن سياسی، روزنامهجمهوری، شما

 .شهروندان بازداشت شدند

گذرد،  مدنی می- بنا به اين بيانيه در يک ماهی که از آغاز بازداشت فعاالن سياسی

درپی به دادگاه انقالب، دادستانی، زندان اوين و  های آنان با وجود مراجعات پی خانواده

  .ترين خبر و نشانی از فرزندان خود به دست آورند انونی، نتوانستند کوچکديگر مراکز ق

بنا به . های زندانيان در برابر دادگاه انقالب تجمع کردند روز گذشته نيز جمعی از خانواده

» آميز نمايندگان قانون های اهانت بدرفتاری و حرکت»ها با  اين بيانيه، اين پيگيری خانواده

 .است مواجه شده

دار شدن بيش از پيش  هرگونه تأخير و تعلل در تحويل پيکرها، موجب جريحه» :يانيهب

 «ها و افزايش بغض و کينه آنان است خانواده

در حکومت مدعی «: اند امضاءکنندگان اين بيانيه با اعتراض به اين اقدام مأموران آورده

و انقالب و خيل عظيم  عدل علوی حبس غيرقانونی معتقدترين و متعهدترين افراد به اسالم

های محترم آنان، فارغ از جايگاه و شأن  حرمتی به خانواده معترضان آرام و از آن بدتر بی

 «که به عنوان شهروندی عادی، چه مجوزی دارد؟ شان، بل اجتماعی

شدگان  گويند که کندی روند آزادی دستگير شدگان اعتراضات اخير می های بازداشت خانواده

شدن تعداد زيادی از شهروندان در حوادث اخير منتشر شده،  که از کشته» یموثق«و اخبار 

 .است ها از وضعيت عزيزانشان شده موجب نگرانی آن

کمپين . اند نفر اعالم کرده ٢٠باختگان حوادث اخير را  مقامات رسمی ايران شمار جان

تراضی يک ماه های اع گويد که در جريان راهپيمايی المللی حقوق بشر در ايران می بين

 .اند شده گذشته صدها نفر کشته
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با اذعان به حقوق شرعی و «: اند های زندانيان اعتراضات اخير ايران اعالم کرده خانواده

های قانونی را برای دريافت  قانونی خود و عزيزان دربندمان، با خويشتنداری، راه

واقعی به نظام اسالمی در کنيم و اميدواريم دلسوزان و معتقدان  های قانونی طی می پاسخ

فروشی و دنياطلبی، فرياد دردمندی ما را بشنوند و وجدانشان بيدار شود و  اين وانفسای دين

 «.به ياد بياورند که از پس امروز فردايی هست

. اند نفر اعالم کرده ٢۵٠٠شدگان اين اعتراضات را  مقامات رسمی ايران شمار بازداشت

گويند اخبار موثقی مبنی بر بازداشت بيش از چهار هزار  یهای مدافع حقوق بشر م سازمان

 .نفر در دست دارند
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش شورای نگهبان از تخلفات انتخاباتی

شورای نگهبان گزارش تفصيلی رسيدگی به شکايات انتخابات رياست جمهوری را منتشر 

 .کرد

ای از  ش عمدهبخ«: است ، اعالم کرده»صحت انتخابات«اين گزارش با تاييد مجدد 

های اعالمی از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتی خارج و بعضًا تخلفات مختصری  شکايت

 «.بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناء است

گيری  گويد که برخی نامزدها به جای توسل به مراجع ذيربط برای پی شورای نگهبان می

ها،  ها و دعوت از مردم برای حضور در خيابان ور بيانيهها، با صد ها و شکايت اعتراض

  .اند در طی مراحل طبيعی و قانونی انتخابات شده» موجب اخالل«

تخلف انتخاباتی از سوی نمايندگان نامزدهای  ١٢٢اين گزارش در عين حال از اعالم 

 .دهد انتخابات رياست جمهوری در روز اخذ رأی خبر می
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تبريز، اصفهان و تهران، کمبود شعب اخذ رأی در برخی مناطق، ها در  تمام شدن تعرفه

های ثابت و سيار، وارد  قطع اينترنت و تلفن همراه، عدم امکان تشخيص بين صندوق

نکردن کد ملی، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق، عدم امکان 

هايی است که در روز  شگيری بدليل کمبود تعرفه در تبريز و شيراز بخشی از گزار رأی

  .است اخذ رأی به شورای نگهبان تقديم شده

در موارد متعددی مسائل مطرح شده اساسًا تخلف انتخاباتی «: شورای نگهبان اعالم کرده

دهنده بدليل عدم آشنايی با مقررات اوليه، موضوع را بعنوان تخلف  نبوده و فرد گزارش

 «.است ذکر کرده

ه برخی نامزدها با صدور بيانيه و دعوت از مردم برای حضور گويد ک شورای نگهبان می

 اند در طی مراحل طبيعی و قانونی انتخابات شده» موجب اخالل«ها،  در خيابان

برداشت اشتباه يا نگرانی از احتمال وقوع «ها را ناشی از  اين شورا بيشتر اين شکايت

 .است عنوان کرده» تخلف

شکايت از  ٣٠۴انتخابات و اعالم نتايج شمارش آراء نيز بنا به اين گزارش پس از انجام 

شکايت از سوی  ٧٢شکايت از سوی مهدی کروبی و  ١٠٨سوی ميرحسين موسوی، 

 .است محسن رضايی به شورای نگهبان اعالم شده

شکايت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی، جلوگيری از حضور نماينده نامزدها 

ی از شعب اخذ رأی، دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد يا اخراج ايشان در برخ

 .ها است و ترغيب به رأی دادن به فرد خاص بخشی از اين شکايت

به گزارش شورای نگهبان، نامزدهای رياست جمهوری نسبت به عدم ممهور نمودن تعرفه 

از خودکارهای ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرايط، اجبار افراد به استفاده  يا شناسنامه

گيری به نفع نامزدی خاص و انتقال صندوق  موجود در شعب اخذ رأی، تبليغ در روز رأی

 .اند اخذ رأی سيار به محل ديگر برای اخذ رأی نيز اعتراض کرده

های اخذ رأی بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع  پلمپ صندوق

دگان نامزدها در زمان تجميع آراء و حضور بيش از آراء، عدم حضور يا نظارت نماين
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های کانديداهای  های انتخابيه از ديگر شکايت صد درصد واجدين شرايط در برخی حوزه

 .رياست جمهوری است

: است که به اين نتيجه رسيده «تک اين موارد با بررسی تک«نويسد که  اين گزارش می

کل گرفته و صحت ندارد و طرح اين قبيل ها براساس تصور نادرستی ش اکثر اين گزارش«

موضوعات پيش از آنکه موردی مستند و مستدل از تقلب انتخاباتی باشد بيشتر به مناقشه 

 «در امر انتخابات شبيه است

پيوست که شامل مکاتبات شورای نگهبان با   صفحه ٩٠متن کامل اين گزارش به اضافه 

رسانی  داهای معترض است، در پايگاه اطالعنهاد اجرايی انتخابات و نيز مکاتبات کاندي

 .است شورای نگهبان منتشر شده
 

 

 بازداشت هفت عکاس در ايران

ها، گفت که هفت عکاس و فيلمبردار در  گروه گزارشگران بدون مرز برای نظارت رسانه

 .اند ايران بازداشت شده

 .است ورت گرفتهای که گذشته ص ها طی هفته به گزارش آسوشيتدپرس بيشتر اين بازداشت

گويد  ها، که در پاريس مستقر است می گروه گزارشگران بدون مرز برای نظارت رسانه

مهدی زابلی خبرنگار . اند که پنج تن از عکاسان ايرانی در روز شنبه بازداشت شده

خرداد و همکارانش توحيد بيگی، مجيد سعيدی، ساتيار امامی،  ٣٠روزنامه همشهری در 

 .اند تير بازداشت شده ١٨و کورش جوان در تاريخ  مرجان عبدالهيان

 «ترسد دولت ايران از تصوير می«: گزارشگران بدون مرز

- بردار ايرانی چنين از بازداشت سعيد موحدی، فيلم گروه گزارشگران بدون مرز هم

 .دهد ژوئيه خبر می ٩فرانسوی در تاريخ 

و  (CAPA) له آژانس کاپاهای فرانسوی از جم سعيد موحدی همکار بسياری از رسانه

 .است (TF1) شبکه يک تلويزيون فرانسه (7à8(آويت  ست

 .است وآمد داشته هاست برای تهيه گزارش به ايران رفت اين گزارشگر تصويری سال
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 .است شدگان از سوی مقامات ايران اعالم نشده ها و اتهامات اين بازداشت علت دستگيری

دولت ايران از تصوير «ای نوشت که  در بيانيه شنبه گزارشگران بدون مرز، روز پنج

 «.ترسد می

بردار ديگر در جريان سرکوب  گويد که دست کم پنج عکاس و فيلم چنين می اين گروه هم

حامد بديعی و کيان . اند اعتراضات پس از انتخابات توسط نيروهای انتظامی، مجروح شده

وظيفه خود مورد حمله قرار گرفته و با  امان از جمله اين عکاسان هستند که به هنگام انجام

 .اند ضربات چاقو مجروح شده

سر  اينک در زندان به نگار ايرانی هم روزنامه ۴١به گفته گزارشگران بدون مرز، 

 .برند می

 

 

 

 

 
 

 

 

 درگيری پليس و معترضان در نماز جمعه تهران

تخابات در نماز خبرگزاری رويترز از درگيری نيروی انتظامی و معترضان به نتايج ان

 .است جمعه اين هفته تهران خبر داده

نفر اعالم کرده  ١۵شدگان را دست کم  رويترز به نقل از شاهدان عينی شمار بازداشت

 .است

گيری اعتراضات خود در نماز جمعه اين  بسياری از معترضان به نتايج انتخابات برای پی

اکبر هاشمی رفسنجانی  امامت علی نماز جمعه اين هفته تهران به. اند هفته شرکت کرده

 .برگزار شد
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بنا به گزارش خبرگزاری آلمان جمعيت تا سه کيلومتری اطراف دانشگاه را احاطه 

کنندگان در نماز جمعه اين هفته تهران را صدها  اين خبرگزاری تعداد شرکت. بود کرده

 .است هزار نفر برآورد کرده

های اطراف  زيادی خودروی پليس در خيابانهای رسيده از تهران تعداد  بنا به گزارش

يا «و » نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم«شعارهای . شود دانشگاه تهران ديده می

 .رسد از سوی جمعيت اطراف دانشگاه تهران به گوش می» حسين، ميرحسين

. دان های سبز در نماز جمعه حاضر شده شمار زيادی از نمازگزاران با استفاده از نشانه

رنگ . روزنامه اعتماد روز گذشته از کم ياب شدن سجاده سبز در تهران خبر داده بود

 .سبز، نشان انتخاباتی هواداران ميرحسين موسوی است

به نوشته تارنمای آينده نيوز به خبرنگاران خارجی اجازه حضور در نماز جمعه اين هفته 

، نيز به ARDلويزيون آلمان، پتر متزگر خبرنگار شبکه اول ت. است تهران داده نشده

است که وی اجازه خروج از محل اقامتش و تهيه خبر و  راديوی سراسری آلمان گفته

  .گزارش را ندارد

های همراه منطقه منتهی به ميدان انقالب، وليعصر،  زمان با شروع نماز جمعه تلفن هم

 .شدبلوار کشاورز، خيابان انقالب، خيابان جمهوری، ميدان فردوسی قطع 

خبرگزاری ايلنا از حضور ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در نماز جمعه اين هفته خبر 

اين دو نامزد رياست جمهوری پيش از اين اعالم کرده بودند که در نماز جمعه . است داده

 .اين هفته شرکت خواهند کرد

شدگان  داشتاهللا هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اين هفته تهران، خواستار آزادی باز آيت

 .های اخير ايران شد ناآرامی

ها بازداشت شدند، بايد  رئيس مجلس تشخيص مصلحت گفت افرادی که در جريان ناآرامی

 «.ای، دشمنان ما را استهزا کنند نبايد به خاطر زندانی بودن عده«آزاد شوند و 

ابات در يک ماه گذشته شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج انتخ

 .اند ها هزاران نفر بازداشت شده در جريان اين ناآرامی. اند بوده
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 هاشمی خواستار آزادی زندانيان اخير شد

شدگان  آيت اهللا هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اين هفته تهران، خواستار آزادی بازداشت

 .های اخير ايران شد ناآرامی

ان ناآرامی ها بازداشت شدند، بايد رئيس مجلس تشخيص مصلحت گفت افرادی که در جري

 «.نبايد به خاطر زندانی بودن عده ای، دشمنان ما را استهزا کنند«آزاد شوند و 

آقای هاشمی که پس از هشت هفته امامت نماز جمعه تهران را بر عهده گرفته است، با 

برای همه چيز آماده يک افتخار بزرگ «: بيان اينکه انتخابات اخير خوب شروع شد، گفت

 «.کشور ايران بود، اما اينطور نشد

هم جمهوری است . جمهوری اسالمی لفظ تشريفاتی نيست«: خطيب جمعه تهران ادامه داد

اگر هر يک از اين دو آسيب ببيند، ديگر انقالب و . بايد اين دو با هم باشند. و هم اسالمی

 «.جمهوری اسالمی نخواهيم داشت

انتخابات رياست جمهوری در نماز جمعه شرکت  اين اولين باری است که وی پس از

 .کند می

آقای هاشمی گفت که بخش زيادي از مردم نسبت به انتخابات اخير ترديد دارند و ما بايد 

  .ها آار آنيم براي رفع ترديد آن

دارد، » بحران«رئيس مجلس تشخيص مصلحت با بيان اينکه چند پيشنهاد برای فرونشاندن 

ادهايش را با تعدادی از اعضای مجلس خبرگان و مجمع تشخيص اعالم کرد که پيشنه

 .مصلحت نظام مطرح کرده است

را مهمترين راهکار خود عنوان کرد و » حفظ اعتماد مردم به حکومت« آقای هاشمی 

بايد اعتماد مردم به جمهوری اسالمی احيا و از زندانيان و آسيب ديدگان حوادث «: افزود

 «.اخير دلجويی شود
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سر و آار پيغمبر اسالم در جامعه «: ا اشاره به دوران حکومت پيامبر اسالم گفتوی ب

خود نه با زور بود و نه با قدرت بلكه با مردم بود و با همين مردم وفاداري جامعه را اداره 

 «.و در مقابل دشمنان نيز ايستادگي آردند

حل مشکالت آينده «رئيس مجلس خبرگان اظهار اميدواری کرد که از اين اجتماع برای 

استفاده » کشور و ايجاد وحدت، همدلی، همراهی و حرکت در جهت اهداف انقالب اسالمی

 .شود

به گفته وی بايد فضايی فراهم شود که همه افراد بتوانند حرفشان را منطقی و بدون دعوا و 

آقای هاشمی از صدا و سيما درخواست کرد که اين فرصت را در . مشاجره مطرح کنند

 .تيار مردم بگذارنداخ

رهبر جمهوری اسالمی به شوراي نگهبان براي   وي با اشاره به فرصت پنج روزه

متاسفانه از اين فرصت آه «: رسيدگي به اعتراضات آانديداهاي معترض انتخابات گفت

رهبري به شوراي نگهبان دادند و گفتند برويد عقال و موجهين را بياوريد تا بررسي آنند و 

خواهم بگويم تقصير چه آسي بود  دم را جلب آنيم، استفاده خوبي نشد و من نمياعتماد مر

  «.آه نشد، اما نشد

، آقای هاشمی، نماز جمعه اين هفته تهران )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران

جمع «است که  اهللا طالقانی تشبيه کرده های اول انقالب به امامت آيت هفته  را با نمازجمعه

 .کردند در آن شرکت می» ها ادی از مردم با همه سليقهزي

بسياری از معترضان به نتايج انتخابات اعالم کرده بودند که برای پيگيری اعتراضات 

 .خود در نماز جمعه اين هفته شرکت خواهند کرد

های رسيده از تهران حاکی از گسترده معترضان در محل برگزاری نماز  گزارش

ين گزارش ها نيروهای امنيتی در درگيری با معترضان از باتوم و گاز بنا به ا. است جمعه

  .اند اشک آور استفاده کرده

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتايج انتخابات نيز اعالم کرده 

 .بودند که در نماز جمعه اين هفته شرکت خواهند کرد
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های همراه  با شروع نماز جمعه تلفن، همزمان )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران

منطقه منتهی به ميدان انقالب، وليعصر، بلوار کشاورز، خيابان انقالب، خيابان جمهوری، 

 .است ميدان فردوسی قطع شده
 

 

 

 

دفن جنازه سوخته ترانه موسوی، در يکي از شهرهای 

 شمال
 ز شهرهاي شمال دفن جنازه سوخته ترانه موسوي، بازداشتي تجمع مسجد قبال در يکي ا

ي سوخته ترانه موسوي، بازداشتي تجمع مسجد قبا در حوالي  برخي منابع از کشف جنازه

 .دهند که روز هفتم تير دستگير و پنج ساعت پس از دستگيري ناپديد شد قزوين خبر مي

رسد که  به گزارش چريک آنالين، خبر کشف جنازه سوخته ترانه موسوي در حالي مي

اما يک منبع آگاه . شود ي وي ديده نمي  اي مبني بر عزاداري در مقابل خانه هيچ گونه نشانه

 .اند گويد خانواده وي براي دفن ترانه به يکي از شهرهاي شمال کشور رفته مي

ي ترانه موسوي اين سناريوي تهديدکنندگان خود را  آيد خانواده چنان که از شواهد برمي

که از خانه فرار کرده بود و تصميم گرفت به همراه ترانه سه هفته بود «: پذيرفته اند که

 «.چندتن از دوستانش از کشور خارج شود و در سانحه سقوط هواپيما کشته شد

اين در حالي است که نام ترانه موسوي و هيچ نامي شبيه او در فهرست مسافران هواپيماي 

 .شود توپولوف ديده نمي

توانند با دنبال کردن اين موضوع  د که ميي حوادث، تنها کساني هستن خبرنگاران حوزه

 .سر نخي واقعي پيدا کنند

صدور گواهي فوت و پزشک قانوني،   ي هايي چون بهشت زهرا، دايره ها و نهاد سازمان

 .مراجع خوبي براي رديابي حقيقت اين خبر و رسيدن به ترانه موسوي هستند
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ست که چريک  ي ترانه که هنوز قابل تاييد نيست آخرين خبري ي سوخته خبر کشف جنازه

آنالين هيچ يک از  ضمن اين که چريک. آنالين درباره ترانه موسوي منتشر خواهد کرد

خبري مورد استناد کند و منابع  شوند تاييد نمي ها منتشر مي اخباري را که در ساير رسانه

آنالين ندارند که  ها هيچ ارتباطي به منبع خبري مورد استناد چريک ها و وبالگ ساير سايت

  .البته وبالگ زيرزمين از اين قاعده مستثناست

==================  

اش و پاسخ به مهدي  همه چيز درباره پشت پرده اخبار مربوط به ترانه موسوي و خانواده

   جامي

شدگان تجمع مسجد  به ترانه موسوي، دختري که هفتم تير در ميان بازداشت خبر مربوط

هاي  ها ديده شد و پس از آن ناپديد شد حاشيه قبا تنها به مدت پنج ساعت در ميان بازداشتي

هايي هستند که  فراواني به دنبال داشت که اين حاشيه ها پيش از هر چيز پرسش

يافتن پاسخ هاي ذهني خويش برآمده اند و  پرسندگانشان از سر بي پاسخي، خود به

نگارندگان خبر يادشده را نيز محاکمه مي کنند که چرا براي چنين خبر مهمي منبع قابل 

  .استنادي ارائه نمي کنند

داند براي نخستين بار در مورد يکي از خبرهاي خود به  آنالين ضروري مي چريک

د به شعورش توهين و يا احساساتش کن توضيحاتي مفصل بپردازد تا مخاطبي که حس مي

  .ي اين خبر برسد پرده تري از پشت جريحه دار شده به تصوير کامل
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ي  شايد بايد با اين جمله آغاز کرد که نوشتن هر خبر در شرايط حاضر و درباره

گونه تابلوي راهنمايي  آلود و بدون هيچ اي مه رويدادهاي جاري همچون رانندگي در جاده

آلود که معلوم نيست کجا قرار است بپيچيد و اين پيچ تا کي و تا کجا بر  مهاي  جاده. است

هيچ ردپايي،  نام و نشان بنويسي، بي نگاري در شرايطي که بايد بي روزنامه. پيچد  خود مي

ات باقي بگذاري يک کار چريکي تمام عيار  آن که ردپايي براي لو رفتن منابع خبري بي

نگاري عيان و آشکار  ها که در ساحل روزنامه اي آن حرفه است که با توقعات فانتزي و

  .کنند هيچ ارتباطي ندارد رنجه مي قلم

نتوانند تو را بشناسند، وقتي بايد طوري   الخط  وقتي بايد طوري بنويسي که از نثر و رسم

بنويسي که منابع خبريت از امنيت کامل برخوردار باشند بديهي است که مجبوري حتي در 

آزار هم بگنجاني که آدرس دقيق  اه در کنار چهار مورد صحيح دو مورد غلط بيخبرت گ

  .منبع خبريت را ندهي

  چند پاسخ به مهدي جامي واهالي ترديد

نمي دانم واقعا اگر قرار بود آقاي مهدي جامي، ساسان آقايي و ديگراني که نگارندگان خبر 

  نگاري اخالق هاي روزنامه راساس مدلکنند در شرايط ما کار کنند آيا ب ترانه را متهم مي

 گراي اروپايي خبر مي نوشتند؟ 

در شرايطي که حتي منبع خبر هم جا زده و دارد ما را تهديد مي کند که نوشتن از ترانه را 

  کرديد؟ تخيلي مطرح مي-هاي فانتزي و علمي ادامه ندهيم، آيا باز هم پرسش

ي خبر ترانه در ارتباط بوديد و در  مهاگر شما به جاي ما با سرچش! آقاي جامي عزيز

کرديد نه در آمستردام يا يکي ديگر از کشوهاي اروپايي باز هم حاضر  ايران هم زندگي مي

بوديد در وبالگ شخصي خودتان و با اسم و امضاي خودتان خبر ترانه را منتشر کنيد يا 

 وپا کنيد؟  مجبور بوديد وبالگي تازه دست

ي شما سه پست بيشتر ندارند دقيقا محصول  درآمده که به گفته از تخم هاي تازه  وبالگ

 همين فضاست دوست عزيز؟ 
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نکند توقع داشتيد اين خبر را با ذکر منبع، کروکي منزل منبع خبر و در يک وبالگ قديمي 

 و آشنا تقديم حضورتان کنيم؟

 اين چه تحليلي است دوست عزيز؟ 

توان حقانيت خبر  ايد مي مشروعيت خبر برشمردهدقيقا بنا همان داليلي که براي رد کردن 

  .را پذيرفت

کدام يک از . هاي امنيتي جهان دقت کنيد ي دستگاه يافته نگاري جنايات سازمان لطفا به وقايع

  دهند قابل اثبات و انکار هستند و وقايع اين جنايات که حتي در جوامع توسعه يافته رخ مي

هود به روشنگري  بيرون بيايند و آشکارا در هيات رابين نگاران تا چه امکان دارند از سايه

بپردازند؟ حال آن که نگارنده معتقد است قتل ترانه يک جنايت سازمان يافته نبوده و او تنها 

قرباني هوس اوباشي شده که امروز براي آن که مشروعيت کل نظام مورد پرسش قرار 

هايي مي ريزد  داريد آب به آسياب هماننگيرد پشت سپري آهنين پناه گرفته اند و شما هم 

  .اند که اين سپر آهنين را براي اين اوباش فراهم کرده

ادعای اينکه شاهد عينی می گويد او را رها کرده اند اما بقيه را «: مهدي جامي نوشته است

کسانی که دستگير شده اند . نگه داشته اند با ساير شواهد از خبرهای ديگر تاييد نمی شود

  «.اگر عابر پياده معمولی بوده اند معموال در همان شب اول آزاد نشده اندحتی 

از بد روزگار من و شما مراوداتي نه چندان دور و نه چندان (اي کاش آقاي جامي عزيز 

کسي نگفته همه . خوانديد خبر را با دقت مي!!!) نزديک با هم داريم و دوستاني مشترک

را از ساختمان نامشخصي به کالنتري نوبنياد منتقل  آزاد شده اند بلکه نوشتيم که همه

  اند؟ کي گفته همه آزاد شده. کردند به غير از ترانه

بازهم مهدي جامي نوشته که انتخاب فاميلي موسوي براي ترانه هم يکي از داليلي است که 

آقاي جامي به نظر شما کسي يا جرياني که قصد دارد به . مي توان به بنيان خبر شک کرد

گفته شما با انتشار چنين اخبار کذبي باورپذيري ساير اخبار قربانيان را نيز دچار خدشه 

 کنند؟  کنند تا اين حد ابلهانه عمل مي
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از سردبيري چون شما که انگشت هشدار به سمت بحران نبود سردبير نشانه رفته ايد اين 

  .رسد تحليل ها بعيد به نظر مي

. هل رسانه، رفتار ناگزير و ناگريزي رقم زده استشرايط حاضر در ميان اهل قلم و ا

آن هم (يعني اين که مخاطب . گذارد نام مي» نمايي هوشمند«چريک آنالين اين رفتار را 

آلود  در مقابل اخباري که دريافت مي کند با توجه به شرايط مه) وقتي خود اهل رسانه باشد

نگارنده خبر او را دور زده باشد، اي موجود مدام به خود نهيب مي زند تا مبادا  رسانه

دست انداخته باشد و با احساساتش بازي کند، مبادا آلت دست شده باشد و مبادا نقش ناشر 

از اين روست که از فرط شک و ترديد هرگز . خبر اردوگاه رقيب را ناخواسته بازي کند

ودش خودش را تواند به هيچ باوري برسد و از آن سوي بام هوشمندي خود مي افتد، خ نمي

بيماري باهوشي يا . شود ي خودش مي زند و آلت دست ژست هوشمندانه دور مي

درست است که ما بايد به جهانيان . ي خنگي خطرناک است نمايي درست به اندازه باهوش

  به چه قيمتي؟! ثابت کنيم آدم هاي باهوشي هستيم اما دوستان عزيز

شود اين  ي پشت پرده مطرح مي ار افشاگرانهدارترين پرسشي که همواره درباره اخب خنده

آقا و ! خانم مخاطب! آقاي مخاطب! است که منبع شما براي اين خبر چيست؟ آقاي جامي

داديد؟ در شرايطي که  شما اگر جاي من بوديد چه پاسخي مي! اي خانم روزنامه نگار حرفه

در خبر مسدود کنم تا  من بايد تمامي درزهايي که مي تواند به کشف مبع خبر منجر شود را

دارتر مي تواند مطرح شود که  مبادا شناساسي شود به نظر شما چه پرسشي از اين خنده

منبع خبر کيست و کجاست؟ اصال مگر نگارنده وبالگ چريک آنالين خود نامش را فاش 

  کند که از او توقع داريد منبع خبرش را فاش کند؟ مي

امه نگاري هستيد لطف کنيد و بگوييد کدام منبع موثق شما که سرآمد روزن! ها و آقايان خانم

يعقوب در همدان مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل  تواند هنوز ثابت کند زهرا بني مي

هاي  ايم و اگر تمامي خبرگزاري ي ما پذيرفته تواند ثابت کند؟ اما همه رسيد؟ چه کسي مي

ا؟ پاسخ اين پرسش را اگر يافتيد چر. پذيريم رسمي جهان هم اين خبر را منکر شوند نمي

  .ايد هايتان را در مورد ترانه نيز يافته البد پاسخ پرسش
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  چند توضيح درباره ترانه موسوي و خانواده اش

  

پيش از هر چيز روشن و صريح بگويم که مادر ترانه از وقتي که خبر مرگ دخترش را 

. هاي ما جواب نداد ک از تماسشنيد به هيچ عنوان حاضر به همکاري با ما نشد و به هيچ ي

کنيد ما هم  ما هم شرايط او را درک کرديم ضمن اين که همچون شمايي که به ما شک مي

ي  به مادر ترانه شک کرديم اما بعد به اين نتيجه رسيديم که حکايت ما و حکايت خانواده

شرايطي  ها در آن. دانند حال ما ست که نمي»ها باالن ساحل سبک«ترانه باز هم حکايت 

براي ما قابل درک . اضطراري و پرفشار قرار داشتند و دارند که براي ما قبل درک نبود

براي ما قابل درک نبود و نيست که . نبود که حتي از سوي مادر ترانه تهديد شويم

ها نيفتد و حتي در برابر مرگ دخترشان  شان بر سر زبان دهند نام اي ترجيح مي خانواده

براي ما قابل درک . ادا حتي درباره جنازه دخترشان صحبتي به ميان بيايدسکوت کنند تا مب

نبود و نيست که چگونه خانواده اي که تنها يک فرزند دارند و اين فرزند کسي نيست جز 

  .دهند از خون دخترشان بگذرند و ما را نيز به سکوت دعوت کنند ترانه ترجيح مي

ته ناپديد شدندش واقعيت نداشت ما هم به مادر شايد اگر ماجراي دستگيري ترانه و سه هف

کرديم که شما به اخبار مربوط به ترانه پيدا  و ترديدهايي را پيدا مي  همان شک  ترانه

  .کرديد

هاي  هاي قربانيان تجمع اي براي خانواده دانيد که دستگاه امنيتي کميته ايد يا مي البد شنيده

ها  ين کميته وظايف مشخصي در قبال خانوادههاي ا اخير تشکيل داده که هر يک از بخش

استفاده از هرگونه عوامل بازدارنده براي جلوگيري از   يکي از وظايف اين کميته. دارند

وشوي  ها ابتدا به شست آن. هاي خارجي و داخلي است  حضور اين خانواده ها در رسانه

در مقابل  ي قرباني مورد نظر شوند و در صورتي که خانواده مغزي متوسل مي

شوند و  اي برايشان خرد نکرد به تهديد متوسل مي وشوهاي مغزي مقاومت کرد و تره شست

در نظر داشته باشيد که از ميان تمامي قربانيان اگر شيرزني همچون مادر سهراب اعرابي 
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کند به اين معنا نيست که بايد از  اي خرد نمي از جانش مي گذرد و براي تهديدها هم تره

اي به ميدان بيايند، با  هاي قربانيان توقع داشته باشيم همچون قهرمانان افسانه انوادهتمامي خ

ما شرايط خانواده ي ترانه . کنند و رودرروي حاکميت بايستند  هاي خارجي مصاحبه رسانه

ي  اطالعيم و واقعا نمي دانيم هزينه ها بي از رفتار دستگاه امنيتي با آن. دانيم موسوي را نمي

  .دوباره درباره ي ترانه چيست نوشتن

  

  يک توضيح درباره انتشار عکس ترانه

  

ها به دست  ترين جنايت هاي توتاليتر معموال بزرگ در نظام«: گويد اي مي فرزانه

  «.دهد هاي آن نظام رخ مي ترين مهره ترين و حقير کوچک

آبروي ترانه کردند که شما با  بسياري از مخاطبان پس از انتشار عکس ترانه اعتراض مي

تواند با وجود اخباري که  ايد و اگر او زنده باشد و روزي آزاد شود چگونه مي بازي کرده

  درباره اش منتشر کرده ايد زندگي کند؟

نخست بايد گفت که در آن مقطع که ترانه به گفته ي خانواده اش از بيمارستان امام خميني 

انه باالخره زنده است و ما چاره اي جز اين کرج ناپديد شده بود، باور ما بر اين بود که تر

نداريم که با انتشار هر اطالعاتي که از او داريم شرايطي ايجاد کنيم تا ضمن بسيج کردن 

ها تحميل  تري به آن ي سنگين افکار عمومي حاکميت را وادار کنيم تا پيش از آن که هزينه

اي  جو رسانه. ون بکشندشود دست به کار شوند و ترانه را از دست اوباش خود بير

هاي اوباشي که او را در اختيار  شخصي مصونيت ايجاد کند و لباس  توانست براي ترانه مي

ضمن اين . داشتند در نهايت مجبور بودند براي آن که خود گرفتار نشوند او را آزاد کنند

مواجه خواستيم تا کساني که به نوعي در اين سه هفته با او  که با انتشار عکس او مي

  .اند و اطالعاتي از او دارند اين اطالعات را به هر طريق بيرون دهند شده

ي ترانه از انتشار خبرها و عکس دخترشان راضي  صادقانه اعتراف مي کنم خانواده

. اش نبود و حبس و مرگ او يک موضوع شخصي نيست اما ترانه، مايملک خانواده. نيستند
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ورده است که او را نه تنها به تمامي مردم ايران حبس و مرگ ترانه با جرياني گره خ

خون ترانه در مسيري ريخته شده . کند بلکه او را به تمامي جهان گره مي زند مربوط مي

ي ترانه بخواهند دور آن سيم  که اين مسير يک مسير خانوادگي و شخصي نيست تا خانواده

  .خاردار بکشند

انتشار اخبار مربوط به ترانه ادامه ندهيم از اين  امروز هم اگر ما پذيرفته ايم که ديگر به

رو نيست که پذيرفته ايم موضوع ترانه تنها به خانواده اش مربوط مي شود بلکه از اين 

  .روست که تهديد شده ايم که سرنوشتي مشابه ترانه در انتظارمان خواهد بود

نويساني است که تا  گنگاران و وبال ي راه ما به عهده شما روزنامه ي ادامه حاال وظيفه

. ايد جاي کار هوشمندانه کار ما را قضاوت کرده ايد و مو را از ماست کشيده اين

هاي که ما تا  توانند از ديکته اي چون شما قطعا مي نويساني حرفه نگاران و وبالگ روزنامه

 بنويسن  اي بدون غلط کنون درباره ي ترانه نوشته ايم فراتر روند و خود ديکته
 

 

 بار در ميدان هفت تير های خشونت گيریدر

ها با  های ضد شورش و لباس شخصی ها از تهران حاکی از آن است که نيرو گزارش

 .يورش به معترضان به نتيجه انتخابات تالش کردند تا تظاهرات آرام آنها را بر هم بزنند

ن موسوی، ها هوادار ميرحسي خبرگزاری رويتز به نقل شاهدان عينی گزارش کرده که صد

شنبه قصد داشتد در اعتراض به نتيجه انتخابات در ميدان هفت تير تهران  عصر امروز سه

 .های امنيتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند تجمع کنند که نيرو

های ضدشورش  خان تا ميدان هفت تير رخ داد و نيرو ها حدفاصل خيابان کريم اين درگيری

 .آور استفاده کردند از گاز اشک برای پراکنده کردن معترضان

مرگ بر «و » نژاد استعفا، استعفا احمدی«رويترز گزارش کرده که معترضان شعار 

 .دادند سر می» ديکتاتور

 .اند ها تن خبر داده شاهدان عينی از بازداشت ده
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 آرشيو  :عکس

 .خبرگزاری جبهه ملی نيز از بازداشت برخی از اعضای اين جبهه خبر داده است

پور، حسين مجتهد، علی  اصغر فنی،زاده  حسين عزت«بنابر اعالم اين خبرگزاری، 

ها بازداشت  از جمله اعضای جبهه ملی هستند که در اين درگيری» حميد مجتبايی ،قادری

 .اند شده

در چنين روزی هواداران . برگزار شده بود ١٣٣١تيرماه سال  ٣٠وز به مناسب تجمع امر

های خود  محمد مصدق با تظاهرات در شهرهای مختلف، شاه ايران را به پذيرش خواسته

 .مبنی بر کنار گذاشتن دولت قوام السلطنه مجبور کردند

يروی انتظامی اين تجمع در حالی برگزار شد که احمدرضا رادان، جانشين فرمانده ن

 .هشدار داده بود که پليس با هرگونه تجمع غيرقانونی برخورد خواهد کرد

پليس وظيفه دارد با اين تجمعات غيرقانونی «رادان به خبرگزاری مهر گفته بود که 

 «.ای داشته باشد برخورد قاطعانه

های  مینفر در ايران طی ناآرا ١٠٠های غير رسمی تاکنون از جان باختن بيش از  گزارش

نفر اعالم  ٢٠شدگان را تنها   های دولتی ايران تعداد کشته مقام. يک ماه گذشته حکايت دارد

 .اند کرده
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 خرداد ٣٠زاده؛ قربانی حوادث  مسعود هاشم

خرداد در خيابان آزادی  ٣٠آميز شنبه  ساله، در راهپيمايی مسالمت ٢٧زاده  مسعود هاشم

 .دتقاطع شادمان به ضرب گلوله کشته ش

های پس از  زاده يکی ديگر از جوانانی است که کشته شدن او در جريان ناآرامی هاشم

 .شود انتخابات در ايران تائيد می

تر کشته شدن محمد کامرانی، يعقوب براويه، سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان بر اثر  پيش

 .شده بودهای آنها تائيد  ها از سوی خانواده اصابت گلوله در جريان اين ناآرامی

 
زاده، اجازه برگزاری  سايت نوروز نوشته است که ماموران امنيتی به خانواده هاشم وب

فرزند خود را » ميه ترحيماعال«اند و از آنها تعهد گرفته شده که  گونه مراسمی را نداده هيچ

 .هم چاپ نکنند

آنها از سوی ماموران به   زاده گفته است که خانواده فاطمه محسنی، مادر مسعود هاشم

 .اند تا سخنی درباره علت مرگ فرزند خود نگويند شدت تحت فشار قرار گرفته

ال به سر گويد زمانی که مسعود در تهران، کشته شد، همه خانواده در شم خانم محسنی می

 .باختن هاشم را پسر ديگرش به نام ميالد به آنها داده است بردند و خبر جان می
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گيرند که پيکر او را برای دفن به شمال منتقل کنند که  بنابراين خانواده اين جوان تصميم می

 .گيرد به وسيله ماشين شخصی اين کار صورت می

وارهای روستا کندند و اجازه ندادند ها را از دي ماموران تمام اعالميه«: مادر مسعود

 «گفتند به تهران برگرديد مراسمی برگزار کنيم و هر روز هم می

غسل » آباد ولی«دهد که وقتی پيکر مسعود در غسالخانه روستای  خانم محسنی توضيح می

مامورين ريختند و گفتند بايد جسد را به پزشک قانونی ببريم و ميالد و راننده «شد،  داده می

در حالی که پزشک درمانگاه گواهی را فوت . ا هم دستگير کردند و به رشت بردندر

 «.صادر کرده بود

اصابت گلوله به «: در گواهی فوت اين جوان از طرف پزشکی قانونی نوشته شده است

 «.قلب و سوراخ کردن ريه، پارگی ريه و خونريزی داخلی و خارجی شديد

ها، پيکر فرزند خود را از پزشک قانونی  س از ساعتبه گفته مادر مسعود، خانواده وی پ

 .تحويل گرفتند و دفن کردند

کردند که حداکثر سر  ماموران امنيتی هم مرتب ما را تهديد می«گويد که  خانم محسنی می

 .نکنيم «مزار بايد پنج نفر باشند و با صدای بلند، حتی گريه

زاده، اجازه برگزاری  انواده هاشمسايت نوروز نوشته است که ماموران امنيتی به خ وب

فرزند خود » اعالميه ترحيم«اند و از آنها تعهد گرفته شده که  گونه مراسمی را نداده هيچ

 را هم چاپ نکنند

ها را از ديوارهای روستا کندند و اجازه ندادند  ماموران تمام اعالميه«: افزايد  وی می

 «.تهران برگرديدگفتند به  مراسمی برگزار کنيم و هر روز هم می

شوند بدون آنکه  ها مجبور می زاده پس از تهديد براساس اين گزارش، خانواده هاشم

 .مراسمی برای فرزند خود برگزار کنند به تهران بازگردند

باخته حوادث اخير نيز  تيرماه با خانواده سهراب اعرابی ديگر جان ٢۵زاده،  خانواده هاشم

 .اند ديدار داشته
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ی نامزد معترض به نتيجه انتخابات با حضور در منزل اين دو جوان، با ميرحسين موسو

 .خانواده آنها ابراز همدردی کرده است

  اند  زاده ديدار داشته مادران صلح و مادران عزادار نيز با مادر مسعود هاشم
 

 

  

  دروغ های کيهان«انتشار کتاب 
  

 - گردانندگی حسين شريعتمداریفرقه کيهانيسم و پديده مافيای رسانه ای در ايران، با 

يکی از چالش ها و  –نماينده ولی فقيه و از چهره های معروف دستگاه امنيتی ايران 

بررسی و . عوامل بحران ساز در دوران پس از انقالب اسالمی ايران به شمار می آيد

تحليل موضع گيری های اين روزنامه در جوسازی و بحران سازی های وقايع سال های 

از حضور قدرتی پشت پرده و سايه نشين در کنترل و راهبرد فکری اذهان عمومی اخير 

خبر می دهد، چنانچه موضع گيری های اخير اين روزنامه در انتخابات دهمين دوره 

 .رياست جمهوری ايران نيز خود گويای اين واقعيت است

ان يکی از در حالی که متاسفانه سيستم رسانه ای و اطالع رسانی در ايران به عنو

دروغگوترين و جعل کارترين ها در عرصه بين المللی شناخته شده است، آمار دروغ 

مستقل از (از نفوذ دروغ در نظام فرهنگی کشور،    پردازی های اين روزنامه به روشنی

  .پرده برمی دارد...) نظام اقتصادی، سياسی، مذهبی و 
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  http://www.mediafire.com/?hzmmjjdfeny    لينک دانلود کتاب

 

 

 

  نماز وحدت بخش جمعه برگزار شد
  

  

  

  



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
467 

 
   

 
  

بنابه گزارشات دريافتی از نماز جمعه تاريخی، خوشبختانه هنوز مبصر کالس و ميس 

مورد شناسايی قرار نگرفته اند، اما بازرس ژاور به » سايت گرداب«ل به سبک دوليت

 .دقيقا شناسايی شده است» امير فرشاد ابراهيمی«سبک 

از سوی ديگر، روز جمعه، سران روشنفکری دينی از جمله عبدالکريم سروش، محمد 

جوان  طی بيانيه شديدالحنی دختر و پسر... مجتهد شبستری، حسن يوسفی اشکوری و

ناميدند و با به » رهبران اتفاقی روشنفکری دينی در ايران«مندرج در عکس باال را 

بن بست روشنفکری دينی در ايران شکسته : رسميت شناختن مرجعيت آنان اعالم کردند

: آنان در اين اطالعيه با صراحت خطاب به روشنفکران غيردينی اعالم کردند. شده است

اما نماز جمعه که با دموکراسی ! سازگار نباشد، اوکی، قبولاگر اسالم با دموکراسی «

ميس دوليتل نيز پس از اين اطالعيه در واتيکان و در حضور پاپ اعظم . »سازگار است

 .اعالم کرد که نماز جمعه با مسيحيت تضاد و تناقضی ندارد

 الزم به ذکر است که پس از مهندس موسوی، اين دختر و پسر جوان، دومين رهبران

مبصر کالس نيز طی اطالعيه ای با توجه به در نظر . اتفاقی در جهان محسوب می شوند

، از آن استقبال کرد و در مصاحبه »رهبريت اتفاقی جديد«گرفتن تساوی جنسيتی در اين 
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، از اين که درنماز جمعه، کشور ونزوئال مورد »خبرنگاران خارجی مقيم زندان اوين«با 

 .گرفته، اظهار تاسف کرد بی مهری و فراموشی قرار

 

 

 

  

  

 فعاالن جنبش زنان در بازداشت
روز از رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری در  40نزديک به : مدرسه فمينيستی

ندا آقا سلطان، فاطمه : روز، برخی از زنان مانند 40در اين . می گذرد 1387خرداد  22

ان بسياری نيز مورد ضرب و شتم و متاسفانه کشته شدند و زن... رجب پور و دخترش و

از ميان اين زنان، برخی از فعاالن جنبش زنان نيز بی نصيب . بازداشت قرار گرفته اند

شماری از آنان در خيابان و يا هنگام پيوستن به اين تجمعات بازداشت شده اند و . نمانده اند

 .برخی نيز در خانه های خود دستگير شده اند

شنی از شمار زنانی که خاموشانه جان خود را از دست داده اند بی شک هنوز تصوير رو

و يا در سکوت و بی خبری، بازداشت شده اند، و يا هنوز در زندان بسر می برند، اخبار 

موثق و دقيقی وجود ندارد، اما بازداشت و دستگيری زنانی که نام آشنايند قبل از هر چيز 

 .نشان از حجم گسترده ی بازداشت زنان دارد

در اين ميانه هنوز از آزادی الهه ايمانيان و زهرا توحيدی، مريم ذوالفقار، سارا محبوبی، 

که پيشتر خبر دستگيری شان منتشر شده بود اطالع ... مرجان فياضی، سوگند عليخواه و

اما برخی از فعاالن جنبش همچون مريم عامری، فرناز . دقيق و روشنی در دست نيست

در طی اين ... اده، مينو کيامان، سارا صباغيان، محمد مصطفايی وکمالی، زينب پيغمبرز

 .روز دستگير و سپس آزاد شده اند 40

به همراه (ژيال بنی يعقوب : هنوز اما برخی از فعاالن نام آشنای جنبش زنان همچون 

، شادی صدر، شيوا نظرآهاری و کاوه مظفری و نيز زنان )همسرش بهمن احمدی امويی
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متاسفانه ... مهسا امرآبادی، هنگامه شهيدی و: مدافع حقوق برابر همچون  روزنامه نگار

 .هنوز در بازداشت به سر می برند

  ....شد آغاز زنان جنبش فعاالن بازداشت انتخابات، از پس روز همان از

 
 

 خردادماه بازداشت شدند 30ژيال بنی يعقوب و بهمن احمدی امويی 

احمدی امويی بيش از يک ماه است در بازداشت به  ژيال بنی يعقوب و همسرش، بهمن

خرداد  30ژيال بنی يعقوب، روزنامه نگار و از فعاالن جنبش زنان، در روز . سر می برند

در خانه خود، توسط ماموران ) بهمن احمدی امويی(ماه به همراه همسر روزنامه نگارش 

 12حقوق زنان را ساعت  اين زوج روزنامه نگار و مدافع. وزارت اطالعات بازداشت شد

 .شب از منزل روانه زندان اوين کردند

ژيال هميشه دختر با روحيه » :گفته استمادر ژيال بنی يعقوب در مورد بازداشت فرزندش 

نم که باليی ای است ولی به لحاظ جسمانی خيلی ضعيف است و برای همين واقعا نگرا

روزها برايم تبديل شده به انتظاری بی پايان در کنار تلفن و شب ها کابوس . سرش بيايد

نگرانم، نگران همه جوانانی . می بينم که نکند خدايی ناکرده باليی سر ژيال و دامادم بيايد

 «.که امروز در بازداشت هستند، همه شان فرزندانم هستند

سايت کانون زنان ايرانی حدود . است سايت کانون زنان ايرانیژيال بنی يعقوب سردبير 

 .چهار سال است به طور مداوم در مورد مسائل زنان و دفاع از حقوق آنان فعاليت می کند
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در تجمع تاريخی زنان در ميدان  1385خرداد  22بهمن احمدی امويی همسر ژيال نيز در 

 .ماه حبس تعليقی محکوم شد 6به همراه ژيال بنی يعقوب بازداشت شد، ايشان به  هفت تير

 تيرماه هنگام رفتن به نماز جمعه بازداشت شد 27شادی صدر روز 

شادی صدر که به همراه تعدادی از اعضای گروه ميدان زنان به صورت پياده در بلوار 

های لباس شخصی مواجه شده و وي کشاورز در حال رفتن به نماز جمعه بود با حمله نيرو

دوستان حاضر در محل می گويند سعی کرده اند  .را به زور سوار يک ماشين پژو آردند

او را از دست نيروهای لباس شخصی، که هيچ حکم و حتا توضيحی ندادند که از طرف 

اند آنها چنان او را کشيده . چه ارگانی هستند و خانم صدر را به کجا می برند نجات دهند

 .روسری او از تنش خارج شده است که مانتو و

شادی صدر وکيلی شناخته شده است که تا کنون پرونده های بسياری را در چهار چوب 

همين سيستم قضايی در دست داشته و توانسته است با موفقيت به دادخواهی از کسانی 

وی از مسئولين و بنيانگذاران کمپين  .بپردازد که در مظان اتهام و محکوميت بوده اند

است که با موفقيت توانسته است مسئولين را به فکر در باره اين " قانون بدون سنگسار"

مجازات غير انسانی واداشته و بحث بر سر لغو قانون سنگسار را تا سر حد تصويب 

 .قانونی آن به پيش ببرد

طی . دی صدر پس از دستگيری، چند بار اجازه يافته تا با خانواده خود تماس بگيردشا

آخرين تماس تلفنی اش در امروز سی ام خرداد با خانواده اش خبر داده که در بند عمومی 

با ابراز  از تماس تلفنی پريروز دخترشهمچنين مادر شادی صدر پس  .زندان اوين است

هر چند شادي در چند جمله ي آوتاهي آه با هم : نگراني از وضعيت دخترش گفته بود که

حرف زديم گفت آه حالش خوب است، اما او حتي در سختترين شرايط هم بر خودش 

ر مسلط است و من آه مادرش هستم نيز نمي توام متوجه شوم واقعا در درون او چه خب

به نظر مي رسد گفت و گوي آوتاه شادي صدر با دريا، دختر ده ساله اش نيز چندان . است

حسين نيلچيان همسر شادی صدر نيز با بيان اينكه در . نتوانسته درياي بي تاب را آرام آند

زمان تلفن آردن شادي به منزل، من در آفتاب مقابل دادگاه انقالب براي اطالع يافتن از 
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متاسفانه هم نتوانستم وارد دادگاه شوم، و نه در خانه بودم  :گفت  تظر بودم،وضعيت وي من

 .آه دست آم بتوانم چند آلمه با همسرم صحبت آنم

 خردادماه بازداشت شد 24شيوا نظرآهاری روز 

ق بشر، وبالگ نويس و روزنامه نگار يکشنبه، فعال حقوق زنان و حقو شيوا نظرآهاری،

توسط مٱموران وزارت اطالعات در محل کار خود  13:30خرداد ماه، ساعت  24

بامداد، ماموران با ورود به منزل او، اقدام  1شب پيش از آن، حوالی ساعت . بازداشت شد

 .به تفتيش خانه نموده و در غياب وی وسايل شخصی اش را با خود بردند

به دليل شرکت در تحصن خانواده های زندانيان  83مرداد ماه  27ا نظرآهاری در شيو

 40سياسی در مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت و پس از سه هفته با سپردن قرار وثيقه ی 

دادگاه انقالب  26اسفند همان سال در شعبه  19در تاريخ . ميليون تومانی از زندان آزاد شد

حدادمحاکمه و به اتهام شرکت در تجمع غير قانوني به قصد برهم تهران به رياست قاضی 

 .ساله محکوم نمود 5سال زندان با تعليق  1زدن امنيت کشور به 

تير ماه، با خانواده خود اعالم کرد  28شيوا نظرآهاری، طی تماس تلفنی روز يک شنبه 

او همچنين از . اوين به سر می برد 209که از دو روز پيش در سلول های عمومی بند 

 .حضور ژيال بنی يعقوب به عنوان يکی از چهار هم سلولی اش نام برد

وی زمان آزادی خويش را نامشخص دانسته و از ارائه درخواست برای مالقات با خانواده 

 .اش خبر داد

نيز در روزهای گذشته، ) خانم شهرزاد کريمان)در همين راستا، مادر شيوا نظر آهاری، 

منظور ارائه درخواست پی گيری پرونده ی دخترش، حضوری، به  نامه ای را به

کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه و ستاد حقوق شهروندی همان قوه تقديم نمود و خواستار 

 .آزادی فرزندش شد

 تيرماه بازداشت شد 18کاوه مظفری روز 
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به دليل  )مادر همسرش(تير، به همراه خانم بيات  18آاوه مظفري در حاليكه عصر روز 

وخامت حال ايشان راهي بيمارستان مصطفي خميني واقع در خيابان ايتاليا بودند توسط 

 .ماموران امنيتي در نزديكي خانه خود باز داشت شد

موفق نشديم به تيرماه مسيرها بسته بود و  18به خاطرتظاهرات  خانم بيات می گويد

بيمارستان برسيم و مجبور شديم برگرديم ، در راه بازگشت به منزل، آاوه را نيروهاي 

اين در حالی است که حال عمومی خانم بيات اصال مساعد .لباس شخصي دستگير کردند 

نبوده و از ماموران مي خواهد آه آاوه را آزاد آنند با اين حال آنها هيچ توجهي به خواسته 

او را " اين شخص آاوه مظفري است و شناسايی شده است" ي آنند و با گفتن اينكه او نم

به يكي از ون هاي گشت ارشاد آه به منظور انتقال بازداشته شده های اعتراضات خيابانی 

بنا بر اظهارات خانم بيات، ايشان نيز تهديد به . در آنجا حضور داشت، منتقل می کنند

ظفری فعال جنبش زنان و از اعضای کمپين يک ميليون امضا، کاوه م.دستگيری شده بودند

 .ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد 50روز از به قيد وثيقه  54تيرماه، پس از  4روز 

 بازداشت جمله از نيز برابر حقوق مدافع دانشجويی فعال زنان و نگار روزنامه زنان

 زوج ديگر روزنامه نگار بازداشتی مهسا امرآبادی و همسرش حسين باستانی ....شدگان
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خرداد ماه ماموران امنيتی برای دستگيری  ٢۴نگار در روز  مهسا امرآبادی، روزنامه

ی اين زن و شوهر مراجعه  همسر وی، مسعود باستانی که او هم خبرنگار است به خانه

 .برند خود میآنها در نبود آقای باستانی، مهسا امرآبادی را که باردار است، با . کنند می

کند تا بلکه  تيرماه مسعود باستانی خود را به دادگاه انقالب معرفی می ١۴سپس در روز 

کند و  قاضی حداد در دادگاه انقالب به ماموران اطالعاتی تلفن می. همسرش را آزاد کنند

 .شود برند و مهسا امرآبادی هم آزاد نمی ماموران او را با خود می

خانم مريم . مدت ها بی خبری باالخره با خانواده اش تماس گرفتمهسا امرآبادی پس از 

امرآبادی، مادر مهسا امرآبادی، همراه با ابرازنگرانی در مورد وضعيت دختر و داماد 

و دنبال مسعود  ی مهسا آمدند روزی اينها به خانه» :چنين توضيح دادخبرنگارش، 

. کنند کرد اگر خودش را معرفی کند، همسرش را آزاد می مسعود فکر می. همسرش بودند

اش جداست و بايد  اما بعد که مسعود پيش همان آقای قاضی آمد، وی گفت که نه، اين پرونده

ی آنها آمده بودند، دنبال  در صورتی که آن روزی که به خانه. جداگانه به آن رسيدگی شود

هم اکنون مهسا امرآبادی در » .سعود آمده بودند، نه دنبال مهسا، اما مهسا را با خود بردندم

 .برد اوين به سر می ٢٠٩بند 

 تير بازداشت شد 9هنگامه شهيدی روز 

 
تير  ٩هنگامه شهيدی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران روز سه شنبه 

 .بازداشت شد

ضمن اعالم نگرانی نسبت به وضعيت جسمانی دخترش گفته است  مادر هنگامی شهيدی

مادر شهيدی که . سالمتی دخترم در خطر است ولی نمی دانم که بايد به کجا اعتراض کنم :

چشمانی اشک الود به دفتر روزنامه اعتمادملی امد با اشاره به بيماری قلبی هنگامه گفت با 
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هنگامی که به مقابل زندان اوين  . از صبح تاکنون به مراجع مختلفی مراجعه کرده ام: 

رفتم دنبال ما کردند و با الفاظی رکيک خانواده های بازداشت شدگان را مورد اهانت قرار 

گاه انقالب هم رفتم ولی انجا هم همين گونه با ما برخورد کردند و هيچ پاسخی به داد. دادند 

 . به ما ندادند

هنگامی دارای ناراحتی قلبی است و سالمتی وی در خطر است و من نمی : وی تاکيد کرد 

به ما اعالم می : وی تاکيد کرد . دانم که حرف هايم را به کدام مرجع قضايی مطرح کنم 

سانه ها مصاحبه نکنيد ولی ايا عدم سخن گفتن از مشکالتمان باعث حل مشکل کنند که با ر

مادر شهيدی با اشاره . من حدود سه هفته است که از فرزندم بی خبر هستم . انها می گردد 

من يک مادر هستم و می فهم که انها چه : به شهادت ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی گفت 

توانم صبر کنم چرا که هيچ خبری از دخترم ندارم و با توجه ولی ديگر نمی . حالی دارند 

 به بيماری اش نگران حال وی هستم

 زهرا توحيدی و همسرش علی رضا خوشبخت زوج ديگری از فعاالن دانشجويی

 فعاالن دانشجويیزهرا توحيدی و همسرش عليرضا خوشبخت دانشجويان ستاره دار و از 

 28ماموران امنيتی در روز . روز گذشته در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شدند

خردادماه با مراجعه به منزل اين زوج پس از نزديک به سه ساعت تفتيش ، آنها را با خود 

ام نهاد ماموران خود را معرفی ننموده و معلوم نيست که اين دو تن توسط کد. بردند 

 .بازداشت گرديده اند

 خرداد بازداشت شد 24سميه توحيدلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی و وبالگ نويس در 
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فعاالن جامعه  از ،سميه توحيدلو دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران

ن يکی از فعاالن ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در و همچني مجازی و وبالگ نويسی

 .خرداد در منزلش دستگير و بازداشت شد ٢۴بامداد 

عده ای به درب خانه ايشان مراجعه کردند  ،خرداد ماه ٢۴بامداد روز يک شنبه  ٣ساعت 

همسر سميه توحيدلو که ابراز . معرفی کردند (تاکسی سرويس(و خود را از طرف آژانس 

اما آنها مجددا زنگ در . و بی نيازی به تاکسی کرده از آنها خواسته تا بروندبی اطالعی 

. را زده و خود را از طرف دادستانی معرفی کردند و از ايشان خواستند تا در را باز کند

با  ،همسر سميه توحيدلو که از آنها درخواست مجوز و حکم کرده بود برای ورود به خانه

 .خشونت وارد خانه شدند

در حدود يک ساعت تمام  ،ت يا هشت نفر مرد که هيچ خانمی همراه خود نياورده بودندهف

خانه سميه توحيدلو را مو به مو و ريز به ريز بدون از قلم انداختگی بررسی کردند و کيس 

 .و دوربين و لب تاپ وی را با خود بردند

يست اسم چندين نفر را در ل ،همسر سميه توحيدلو که با اصرار توانست حکم آنها را ببيند

وقتی دليل را جويا شده متوجه شده که او جزو ديگر  .ديد غير از اسم سميه توحيدلو

 .مرتبطين است که در انتهای ليست درج شده بود

  

  

  

  

 جايزه پارلمان ايتاليا، ندا ناميده خواهد شد

تبار  اسابقه ايرانیالمللی امسال آزادی بيان خود را به خبرنگار ب پارلمان ايتاليا جايزه بين

المللی خود را به نام ندا اهدا  اين پارلمان از سال آينده جايزه آزادی بيان بين. احمد رافت داد

 .خواهد کرد

های اعتراضی به  ندا آقاسلطان دختر جوان ايرانی بود که در جريان يکی از راهپيمايی

 .جمهوری ايران کشته شد نتايج انتخابات دهم رياست
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گزاران پارلمان ايتاليا در حمايت از آزادی  که توسط گروهی از قانون ٢١ سازمان اصل

است، جايزه امسال خود را به  تشکيل شده (قانون اساسی ايتاليا ٢١اصل (بيان و انديشه 

  .تبار احمد رافت اهدا کرد خبرنگار ايرانی

رگزار شد، احمد گزاران ايتاليا در شهر رم ب شب در باشگاه قانون در مراسمی که چهارشنبه

گزار  نگاری ايتاليا و بنيان رافت اين جايزه را از فدريکو اورالندو، يکی از پدران روزنامه

  .دريافت کرد ٢١اصل 

اگر خبرنگارانی چون احمد رافت »گفت  ٢١گزار و سخنگوی اصل  جوزپه جوليتی، قانون

افتد با  ها اتفاق می ر اين هفتهچه در ايران د توانستيم به آسانی از آن نبودند ما احتماًال نمی

 .«است ای را بسته رسانی حرفه خبر شويم زيرا رژيم ايران هر گونه مجرای اطالع

 
 احمد رأفت، ندا آقاسلطان

خرداد  ٢٢کارانش که قبل و بعد از انتخابات  را به کليه هم ٢١احمد رافت جايزه اصل 

کنم که  به ويژه به ندا آقاسلطان تقديم میاين جايزه را «: اند تقديم کرد و افزود زندانی شده

  .«اند چون ديگر جوانان حاضر در ميدان به شهروندان خبرنگار تبديل شده

ما قصد داشتيم از سال آينده يک »فدريکو اورالندو در پاسخ به سخنان احمد رافت گفت 

به گزينش کنيم، با توجه  ٢١خبرنگار جوان خارجی را نيز برای دريافت جايزه اصل 
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سخنان احمد رافت نام اين جايزه را برای زنده نگاه داشتن خاطره اين دختر جوان ايرانی 

 .ندا خواهيم گذاشت

های تلويزيونی مهم  ويدئوی صحنه مرگ ندا آقا سلطان که به سرعت در اينترنت و شبکه

ها در ايران، در  های خارج از کشور به سرکوب دنيا پخش شد در بسياری از اعتراض

  .معترضان قرار دارد دست

آموخته  او دانش. احمد رأفت از پدری ايرانی و مادری ايتاليايی در تهران متولد شده است

شناسی از دانشگاه  در رشته علوم سياسی از دانشگاه پروجا در ايتاليا و رشته روان

 .فرانکفورت است

المللی  ت بزرگ بينآغاز کرده و با مجال ١٩٧٧نگاری را از سال  ای روزنامه او کار حرفه

اينک به عنوان متخصص در امور خاورميانه و ايران در  آقای رافت هم. همکاری دارد

کند و عضو موسس انجمن آزادی بيان در ايران  المللی آدنکرونوس در رم کار می بنگاه بين

 .است

احمد رافت مترجم چند کتاب از چه گوارا به زبان فارسی است و نوشته او در مورد 

 .است دگی صدام حسين به چندين زبان منتشر شدهزن
  

  

  

  

  

 شدن فرزند مشاور رضايی در اوين کشته

االمينی يکی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی  االمينی، فرزند عبدالحسين روح محسن روح

 .است محسن رضايی، در زندان اوين کشته شده

ی تماس تلفنی با خانواده ، مسئوالن زندان اوين ط»موج سبز آزادی«به گزارش تارنمای 

 .اند که برای تحويل پيکر فرزندشان مراجعه کنند ها گفته االمينی به آن روح
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 االمينی محسن روح

تير ماه دستگير شده بود و به خانواده وی  ١٨االمينی در تجمع اعتراضی  محسن روح

 .شود اعالم شده بود که فرزندشان به زودی آزاد می

های مهم علوم  المينی، رياست انستيتو پاستور، يکی از پژوهشگاها دکتر عبدالحسين روح

زيستی ايران را بر عهده دارد و در انتخابات رياست جمهوری يکی از مشاوران اصلی 

 .جمهوری بود گرای رياست محسن رضايی، از کانديداهای اصول

ت ايران حزب توسعه و عدال«االمينی در جريان انتخابات و در سمت دبيرکل  دکتر روح

توان  گرايی چتری گسترده و خاستگاهی وسيع دارد که نمی اصول«بود که  گفته » اسالمی

 «.آن را در انحصار جريانی خاص قرار داد

 شود االمينی اعالم شده بود که فرزندشان به زودی آزاد می به خانواده روح

تير در زندان اوين  ١٨شدگان تجمع  هفته گذشته نيز محمد کامرانی، يکی ديگر از بازداشت

  .جان باخت



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
479 

 
   

های وارد شده در  ها دليل مرگ وی را شدت جراحت های منتشر شده در رسانه گزارش

 .اند زندان اوين اعالم کرده

در جريان اعتراضات اخير به نتايج انتخابات شمار زيادی از معترضان کشته و مجروح 

اين در حالی است که . اند کرده نفر اعالم ٢٠شدگان را  مقامات رسمی شمار کشته. اند شده

های  کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از کشته شدن صدها نفر در جريان ناآرامی

 .است اخير ايران خبر داده

شدگان  گويند که هنوز آمار مشخصی از تعداد و اسامی کشته های حقوق بشری می سازمان

  .وجود ندارد

  رشدگان اخي های کشته فشار بر خانواده

ها برای منتشر نکردن خبر  های رسيده از تهران حاکی از تحت فشار بودن خانواده گزارش

 .کشته شدن فرزندانشان و برگزاری مراسم ختم است

مادر ندا آقاسلطان، روز چهارشنبه در ديدار با جمعی از فعاالن کمپين يک ميليون امضا، 

های بعد از  دی که در درگيریهای افرا گفت که بر اساس حکم وزارت اطالعات خانواده

 .اند حق برگزاری مراسم را ندارند انتخابات کشته شده

های تظاهرات در تهران است که تصاوير لحظه  شدگان سرکوب ندا آقاسلطان از کشته

 .مرگ او در سراسر جهان پخش شد

زاده، يکی  از سوی ديگر، ماموران امنيتی روز گذشته با مراجعه به منزل مسعود هاشم

شدگان اعتراضات اخير، پدر، مادر و برادران وی را بازداشت کردند و  ديگر از کشته

 .های سياه عزا و پالکاردهای تسليت را از ديوار منزل وی کندند پارچه

زاد تعهد گرفته اند که حق نصب پرچم سياه  ماموران امنيتی از خانواده مسعود هاشم

 ی را ندارند های خارج جلوی در منزل و مصاحبه با رسانه

ها حق نصب پرچم سياه جلوی در منزل،  بنا به تعهدی که از اين خانواده گرفته شده آن

اعضای خانواده . های خارجی را ندارند برگزاری مراسم چهلم و مصاحبه با رسانه

 .زاده شب گذشته با سپردن ضمانت آزاد شدند هاشم



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
480 

 
   

زاده نيز ممانعت  هفتم مسعود هاشم ماموران امنيتی پيش از اين از برگزاری مراسم سوم و

 .کرده بودند

روز از کشته شدن پسرشان پارچه  ٢۵زاده، در چند روز اخير پس از گذشت  خانواده هاشم

  .وگو کرده بودند ها گفت سياه به در منزلشان آويخته و با برخی رسانه

به ضرب گلولٔه  ام خرداد در خيابان شادمان باالتر از خيابان آزادی زاده سی مسعود هاشم

 .مستقيم از روبرو که به قلبش اصابت کرد، کشته شد
  

  

  

 ده ها کشته و مجروح در سانحه هوايی مشهد

کشته و زخمی  ٣٠يک سانحه هواپيمای مسافری امروز جمعه در فرودگاه مشهد بيش از 

 .بر جای گذاشت

در حوالی ، اين سانحه امروز جمعه و )ايرنا(به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 

 .نژاد مشهد روی داد فرودگاه شهيد هاشمی

دقيقه بعدازظهر جمعه هواپيمای مسافری متعلق به  ١٠و  ١٨بنا بر اين خبر، حدود ساعت 

 .در اين فرودگاه دچار سانحه شد ١۵٢۵شرکت هواپيمايی آريا با شماره پرواز 

 
  (عکس از ايرنا(سانحه در مشهد 
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های اين هواپيما هنگام فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفته  به نقل از اين خبرگزاری، چرخ

. کند برخورد می» طرق«ای در منطقه شهرک  و از باند فرودگاه منحرف شده و با ديواره

  .است کابين اين هواپيما نيز دچار آتش سوزی شده

بر اثر سانحه و «: معاون سياسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی در اين باره گفت

مشهد متعلق به شرکت هواپيمايی آريا تا اين لحظه  -وزی هواپيمای مسافری تهران س آتش

 «.نفر مجروح شدند ١٩نفر کشته و  ١٧تعداد ) ٢٠ساعت (

های پزشکی استان خراسان  رئيس مرکز فوريت» مطيع«اين در حالی است که دکتر 

تن اعالم  ٢١ها را  تن و تعداد زخمی ١۶شدگان اين سانحه را  رضوی، شمار کشته

 .است کرده

ها برای درمان در بيمارستان امدادی شهيد هاشمی نژاد مشهد بستری  وی گفت که زخمی

  .اند شده

مديرعامل » دادپی«معاون سياسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اعالم کرد که 

 .شدگان سانحه هوايی فرودگاه مشهد است شرکت هواپيمايی آريا نيز جزو کشته

که علت سانحه در دست بررسی است؛ گفت که اطالعات اوليه حاکی  با بيان اين آقای رشيد

 .است است که هواپيما هنگام فرود در باند فرودگاه منحرف شده و به ديواره برخورد کرده

ها و مسافران اين سانحه هوايی از هواپيما  ها و زخمی تمام کشته«: افزود» قهرمان رشيد»

 «.است ی به طور کامل مهار شدهاند و آتش سوز تخليه شده

مسافران آن در حال حاضر  ١۵٣اين هواپيما از نوع ايلوشين است و تمام : وی ادامه داد

  .اند از هواپيما تخليه شده

اين هواپيمای ايلوشين ساخت روسيه هنگام فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفته و از باند 

 است فرودگاه منحرف شده

بيست و چهارم تيرماه . طوط هوايی ايران در ده روز گذشته استاين دومين سانحه در خ

جاری نيز يک فروند هواپيمای مسافربری شرکت هواپيمايی کاسپين از نوع توپولوف 

 .ساخت روسيه در نزديکی شهر قزوين سقوط کرد
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از  ٧٩٠٨اين هواپيما به شماره  .سرنشين هواپيما کشته شدند ١۶٨در اين حادثه تمامی 

 .ران به مقصد ايروان به پرواز در آمده بود و اغلب مسافران آن ايرانی بودندمبدا ته

سال  ٩هواپيمای شرکت هواپيمايی آريا، ششمين هواپيمای ساخت روسيه است که طی 

 .شود گذشته در ايران دچار سانحه مرگبار می

اند تو براساس قوانين تحريم هوايی از سوی اياالت متحده، نمی ١٩٧٩ايران از سال 

. درصد قطعات آن را آمريکا توليد کرده است خريداری کند١٠هواپيماهايی را که بيش از 

 .اند ها پيش به خريداری هواپيماهای روسی روی آورده مقامات هواپيمايی ايران از مدت

صد نفر در سوانح هوايی ايران کشته  ۵٠٠بيش از هزار و  ١٣۵٧پس از انقالب سال 

 .اند شده
 

 

 

  :مهدی کروبی از وزير اطالعاتدر خواست 

 «های قدرت را فاش کنيد پشت پرده باند»

ای وزير  مهدی کروبی نامزد معترض به نتيجه انتخابات، از غالمحسين محسنی اژه

به جمهوری اسالمی » اعتقادی»قدرتی که » های باند«اطالعات خواست که پشت پرده 

 .ندارند را فاش کند

نيوز منتشر شده، به وزير  سايت سحام مروز شنبه در وبای که ا آقای کروبی در نامه

 .دهد ها را تغيير نمی ، نتيجه»سر در زير برف کردن«اطالعات گفته که 

را بخشکاند، » تخم فتنه«دبيرکل حزب اعتمادملی نوشته که اگر وزير اطالعات بتواند 

 .در اذهان مردم برجای خواهد گذاشت» ای خوش خاطره«

های تائيد نشده، از برکناری غالمحسين  شود که گزارش طی نوشته میاين نامه در شراي

 .ای از کابينه دولت دهم حکايت دارد اژه
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  کالبد«با  آقای کروبی با اشاره به اين موضوع، از وزير اطالعات خواسته است که

 .قرار دهد» ها مردم را در جريان واقعيت«امور، » شکافی

ای  ای به فکر چاره به نوشته اين نامزد معترض به نتيجه انتخابات، در صورتی که آقای اژه

های سخت رمضان، قدس،  روز«نباشد، آنگاه مديريت » خروج از بحران کنونی«برای 

 .بوددشوار خواهد » بهمن ٢٢محرم و عاشورا و 

تضاد «آقای کروبی در بخش ديگری از نامه خود، اوضاع کنونی جمهوری اسالمی را در 

سيستم اطالعاتی و امنيتی «: ای ارزيابی کرده و نوشته است با سوابق آقای اژه» و تناقض

 «.ترين ابزار برای سرکوب مردم تبديل شده است ترين و مخوف شفاف کشور به غير

» های موازی اطالعات دستگاه»تمادملی، عامل چنين وضعيتی به اعتقاد دبيرکل حزب اع

 .گذارند و می  های خود را به اجرا گذاشته هستند که به نام وزارت اطالعات طرح

 متن کامل نامه را بخوانيد

شود  های ايران با دستگيرشدگان می ازداشتگاهکه در ب» باری خشونت«های  کروبی، رفتار

 مشابه دانسته است» سربازان اسرائيلی«و » قرون وسطايی«های  را با رفتار

که دل هر » دفاع از امنيت و ثبات نظام«ها به نام  آقای کروبی از اقدامات اين دستگاه

 .آورد اظهار تاسف کرده است می» درد«انسانی را به 

اطالعات پرسيده است که چرا اين وزارتخانه در شناسايی و برخورد وی همچنين از وزير 

در اين نامه به  .وظيفه خود را انجام نداداه است» های خودسر و لباس شخصی نيرو«با 

جوانانی اشاره شده که در » های روحی و روانی شکنجه»و » غيرقانونی«های  بازداشت

اتفاقات رخ داده » پاسخگوی«وبی، کسی اند و به گفته آقای کر حوادث اخير دستگير شده
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آيا اين است رافت «آقای کروبی سئوال کرده که  .ها نيست ها و بازداشتگاه در زندان

ها به قتل برسانند و آن گاه از ارتکاب چنين  اسالمی که دختران و پسران ما را در زندان

 «جرمی سلب مسئوليت کنند؟

ای  با سوابق اژه» تضاد و تناقض« کروبی، اوضاع کنونی جمهوری اسالمی را در

ترين و  شفاف سيستم اطالعاتی و امنيتی کشور به غير«: ارزيابی کرده و نوشته است

 «ترين ابزار برای سرکوب مردم تبديل شده است مخوف

شود را با  های ايران با دستگيرشدگان می که در بازداشتگاه» باری خشونت«های  وی رفتار

مشابه دانسته است که به گفته او  «سربازان اسرائيلی«و » یقرون وسطاي«های  رفتار

 .نيست» منطبق با قوانين اسالمی و جاری کشور و قواعد دموکراسی«

شدگان  خواهند همواره به کتمان آمار واقعی کشته مسئوالن می«در اين نامه افزوده شده که 

هايشان تحويل  ه خانوادهحوادث اخير بپردازنند، ولی در هر صورت حداقل اجساد آنها را ب

 «.دهيد

ها تن از  ها به نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، صد در جريان اعتراض

های مدافع حقوق بشر،  اند که از سوی سازمان سوی ماموران امنيتی بازداشت شده

 .آنها منتشر شده است» های روحی و روانی شکنجه«هايی مبنی بر  گزارش

ها تن از فعاالن سياسی و مدنی وجود دارند که گفته  شدگان، ده ن بازداشتدر ميان اي

 .های شديد قرار دارند تحت فشار» گيری اعتراف«شود برای  می
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 فر در زندان جان باخت امير جوادی

تير دستگير شده بود، برای  ١٨ساله، که در جريان تظاهرات  ٢٣فر  جسد امير جوادی

 .اش تحويل داده شد خاکسپاری به خانواده

های امنيتی از خانواده اين دانشجوی  روزنامه سرمايه امروز دوشنبه گزارش کرده که مقام

برای ) يکشنبه(مديريت صنعتی دانشگاه آزاد قزوين خواسته بودند که صبح روز گذشته 

 .تحويل گرفتن جسد فرزندشان مراجعه کنند

 .ان را گزارش کرده بودروزنامه اعتماد روز گذشته خبر درگذشت اين جو

روزنامه سرمايه به نقل از يکی از بستگان امير گزارش کرده است که وی پس از 

ها در بيمارستان فيروزگر  برخی از اعضای بدنش، ساعت» شکستی«دستگيری به علت 

 .بستری بود که بعد به بيمارستان الله در شهرک غرب انتقال داده شد

 
تيرماه، امير را از  ١٩ظهر جمعه » :افزايد فر می اين منبع نزديک به خانواده جوادی

بيمارستان مرخص کردند و تحويل پليس امنيت و پيشگيری از جرم دادند و پس از آن 

تا اينکه شنبه سوم مردادماه از طرف پليس امنيت ديگر هيچ خبری از امير به ما داده نشد 

شهرری با پدر وی تماس گرفتند و گفتند برويد جسد پسرتان را از پزشکی قانونی 

اند  های امنيتی از خانواده امير خواسته دارد که مقام او اظهار می «.کهريزک تحويل بگيريد
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ت،در حالی که چنين چيزی از قبل دچار بيماری ريه بوده اس«که اعالم کنند فرزندشان 

 «.محال است زيرا او کامًال سالم بود

تشييع جنازه فقط با حضور افراد فاميل »آنها همچنين از خانواده اين جوان امضا گرفتند که 

 «.و خودی برگزار شود و شعاری در آن داده نشود

 .جسد اين جوان امروز دوشنبه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد

االمينی دومين جوانی است که طی يک هفته گذشته،  فر پس از محسن روح مير جوادیا

 .شود مرگ او در زندان تائيد می

از قبل دچار «اند که اعالم کنند فرزندشان  های امنيتی از خانواده امير خواسته مقام

 «بيماری ريه بوده است،در حالی که چنين چيزی محال است زيرا او کامًال سالم بود

باختنش با گذشت  تيرماه بود که خبر جان ١٨شدگان  االمينی نيز جز بازداشت محسن روح

 .اش داده شد دو هفته به خانواده

اند  ها تن دستگير شده طور که پليس اعالم کرده است ده تيرماه امسال آن ١٨در تظاهرات 

 .که از سرنوشت شماری از آنها اطالعی در دست نيست

شدگان حوادث پس از انتخابات، نگرانی  بر درگذشت بازداشتبا انتشار تدريجی خ

های جمهوری اسالمی  های مدافع حقوق بشر و برخی مقام شدگان، نهاد های دستگير خانواده

کار مجلس با انتقاد از  روز گذشته حميدرضا کاتوزيان نماينده محافظه .افزايش يافته است

کنند و  زنند و به ما شکايت می می مردم زنگ«شدگان گفته بود که  وضعيت بازداشت

 «.شود پرسند چرا فورا نسبت به مرگ جوانان و تظاهرکنندگان اقدام نمی می

نماينده مجلس نيز از وزير اطالعات خواسته بدوند که درباره اتهام  ٢٠تر  پيش

 .شدگان توضيحاتی ارائه کند بازداشت

سلطان از جمله  زاده و ندا آقا اشمسهراب اعرابی، اشکان سهرابی، يعقوب براويه، مسعود ه

 .اند جوانانی هستند که در حوادث پس از انتخابات در ايران جان خود را از دست داده

های مدافع حقوق  اند، اما نهاد تن جان باخته ٢٠گويد که در جريان اين حواث تنها  پليس می

  .دانند های رسمی می شدگان را بسيار بيشتر از آمار بشر تعداد کشته
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 بازداشتگاه کهريزک تعطيل شد

شدگان اخير در مجلس، از تعطيل  کاظم جاللی، سخنگوی کميته ويژه پيگيری بازداشت

ين بازداشتگاه به گفته سعيد جليلی، دبير شورای ا .شدن بازداشتگاه کهريزک خبر داد

 .ای تعطيل شده است اهللا علی خامنه امنيت ملی به دستور آيت

 حفظ حقوق بازداشت«اين بازداشتگاه و نداشتن شرايط الزم برای نبودن » استاندارد»

 .از داليل تعطيلی آن ذکر شده است» شدگان 

شنبه به نقل از آقای جاللی گزارش کرده که احتماال بازديد  خبرگزاری مهر امروز سه

 .اعضای کميته ويژه مجلس نيز از اين بازداشتگاه از دستور خارج شود

شدگان حوادث پس از  های مدافع حقوق بشر، بسياری از بازداشت نبراساس گزارش سازما

 .اند انتخابات در ايران، به بازداشتگاه کهريزک که در جنوب تهران واقع شد، منتقل شده

 
 عکس، تزئينی است

های  شدگان در هفته با بازداشت» شکنجه، بازجويی و رفتارهای خشن«هايی از  شگزار

های  ها و سازمان اخير در اين بازداشتگاه کهريزک منتشر شده که موجب نگرانی خانواده

 .مدافع حقوق بشر شده است
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سبز آزادی، به نقل از شاهدان عينی، فضای اين بازداشتگاه را چنين   سايت موج وب

هوا، چندين   های تهويه متری بدون وجود دستگاه ٢٠٠  در يک سوله«: کند یتوصيف م

هايشان کرم گرفته، دراز به دراز بر  معتاد کراکی که اميدی به زنده ماندن آنها نيست و بدن

 «.شوند شدگان نگهداری می اند و در کنار آنها، بازداشت روی زمين افتاده

قرار داشته و در آنجا » اطالعات ناجا«نظر  گفته می شود که اين بازداشتگاه، تحت

 .اند شده نگهداری می» معتادان به مواد مخدر«

شدگان منتشر شده است  هايی از جان باختن برخی از دستگير های اخير، گزارش در هفته

 .شدند که مدتی در اين بازداشتگاه نگهداری می

اند و چه تعدادی  شده می هنوز مشخص نيست که چندنفر در بازداشتگاه کهريزک نگهداری

 .اند جان خود را در آنجا از دست داده

» شکنجه«االمينی و محمد کامرانی دو جوانی هستند که گزارش شده بر اثر  محسن روح

 .اند در بازداشتگاه کشته

توانند از حق  تر از زمين قرار دارد و زندانيان در آن نمی اين کمپ در سطحی پايين

بار در طول روز مجاز است  استفاده از توالت فقط يک. ستفاده کننداستفاده از هواخوری ا

 و جيره غذايی زندانيان بسيار کم است

های استان  های امور زندان مقام .اعالم شده است» بيماری مننژيت«علت مرگ اين دو، 

 .اند االمينی و کامرانی پيش از ورود به زندان مننژيت داشته اند که روح تهران ادعا کرده

های بيشتر به کميته  دادستانی تهران قرار است پرونده بالينی اين دو جوان را برای بررسی

 .ويژه مجلس ارائه کند

سوله کهريزک يا کمپ کهريزک بازداشتگاهی است که در شهرسنگ از توابع شهرری 

برای اولين بار در عملياتی موسوم به  ١٣٨٠استان تهران قرار دارد و حدود سال 

 .با هدف پاکسازی منطقه خاک سفيد تهران مورد بهره برداری قرار گرفت» جزيره«

سپس با توسعه و ساخت و ساز آن، پليس امنيت نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران و 

شدگان نظير طرح  بعضی از بازداشت» نگهداری و شکنجه«سپاه پاسداران از آن برای 
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اين کمپ در  .استفاده کردند) جتماعیبخشی از طرح ارتقای امنيت ا(اراذل و اوباش 

توانند از حق استفاده از  تر از زمين قرار دارد و زندانيان در آن نمی سطحی پايين

بار در طول روز مجاز است و جيره  استفاده از توالت فقط يک. هواخوری استفاده کنند

 .غذايی زندانيان بسيار کم است

گيرند و فضای  مورد ضرب و شتم قرار میشدگان در اين سوله، در بدو ورود  بازداشت

 .اختصاصی به هر فرد کمتر از يک متر مربع است

 شدگان نفر از بازداشت ١۴٠آزادی 

شدگان حوادث اخير ايران خبر  نفر از بازداشت ١۴٠کاظم جاللی در عين حال از آزادی 

شدگان به  شتوی در گفتگو با خبرگزاری ايلنا گفت که با توصيه کميته پيگيری بازدا .داد

نفر با  ١۴٠«تری هستند،  برخورد با رافت اسالمی با افرادی که دارای اتهامات سبک

. شدگان آزاد شدند نفر از بازداشت ١۴٠»«.قرار وثيقه، کفالت و ضمانت آزاد شدند

 «بر است زاده و نبوی، زمان آزادی تاج. شود حجاريان به زودی آزاد می

شدگان افزود بر اساس بازديدی  يری وضعيت بازداشتسخنگوی کميته ويژه مجلس در پيگ

در زندان باقی » شدگان نفر ديگر از بازداشت ١۵٠مجموعا «که از زندان اوين انجام شد، 

 .اند مانده

های سياسی هم در زندان اوين هستند  نفر از شخصيت ۵٠به گفته وی، عالوه بر اين افراد، 

اتاق فکر «و عضويت در » اغتشاشاتنقش آمر در «که دادستانی اتهام آنها را 

 .عنوان کرده است» اغتشاشات

گزارش ديگری نيز حاکی است که فرهاد تجری نايب رئيس کميسيون حقوقی و قضايی 

  .مجلس از آزادی قريب الوقوع سعيد حجاريان خبر داد

که  زاده و بهزاد نبوی، امنيتی و بسيار مهم است، گفت وی با بيان اينکه جرائم مصطفی تاج

 .است» بر زمان«آزادی آنها 
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  :اهللا بيات زنجانی آيت

 «شکنان است ها با قانون مسئوليت خون»

اهللا بيات زنجانی از مراجع شيعه، مسئوليت خون کسانی که در حواث اخير  اهللا اسد آيت

گرفتن آرای اکثريت مردم، موجب بروز  «ناديده«اند را بر عهده کسانی دانست که با  کشته

 .اند ث اخير شدهحواد

ها تن جان  های دولتی همراه بود، ده ها به نتيجه انتخابات که با خشونت در جريان اعتراض

تعداد بيشماری از معترضان و . اند ها نفر ديگر زخمی شده خود را از دست داده و صد

 .برند فعاالن سياسی و مدنی نيز دستگير و در بازداشت به سر می

طالب در نامه  سوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران اصالحمحمدخاتمی، ميرحسين مو

مشترکی از مراجع تقليد شيعه خواسته بودند که در برابر چنين وضعيتی سکوت نکنند و 

 .شدگان آزاد شوند تالش کنند تا بازداشت

 
اهللا عبدالکريم موسوی اردبيلی، دو مرجعی هستند که در  اهللا يوسف صانعی و آيت آيت

طالب، خواستار توقف  های اين رهبران اصالح  های اخير با پاسخ به نامه روز

 .اند شدگان شده دولتی عليه معترضان و آزادی تمامی بازداشت» های خشونت«
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رجع تقليدی است که در پاسخ به نامه اين سه تن اعالم کرده اهللا بيات زنجانی، سومين م آيت

اگر خون کسی بدون حضور در محکمه قاضی عادلی ريخته شود و حرمت «: است

 «.ماند ای جز امر به معروف و نهی از منکر نمی شهروندی هتک گردد، چاره

اخير  در حوادث» های انقالبی دلسوزان و شخصيت«وی از بازداشت بدون تفهيم اتهام 

باری به نام اين نظام و تحت کلمه  امروز شاهد وقايع تأسف«: انتقاد کرده و نوشته است

 «.آورد مندان به امام و انقالب اسالمی را به درد می عاليه اهللا آن هستيم که دل همه عالقه

اين روحانی از همه مردم، مسئوالن، سياستمداران و قضات خواسته که راه خود را از 

برائت «اند، جدا کنند و از آنها  دست داشته» غيرقانونی«های  در حرکت کسانی که

 «.جويند

اند  دست داشته» غيرقانونی«های  آقای بيات زنجانی، دوری کردن از افرادی که در حرکت

» تکليف شرعی، عقالنی و عقاليی«و پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را 

 همگان دانسته است

انی، دوری کردن از چنين افرادی و پرداختن به امر به معروف و نهی از آقای بيات زنج

 .همگان دانسته است» تکليف شرعی، عقالنی و عقاليی«منکر را 

اهللا محمود هاشمی شاهرودی  شود که آيت اطالعيه اين مرجع تقليد شيعه در حالی منتشر می

شدگان  ليف تمام بازداشترئيس قوه قضائيه روز گذشته دستور داده که ظرف يک هفته تک

 .حوادث اخير مشخص شود

هايی به منظور بررسی رعايت حقوق  شورای عالی امنيت ملی نيز اعالم کرده که کميته

ای را  شهروندان در حوادث اخير تشکيل داده است و مجلس شورای اسالمی نيز کميته

 .شدگان و بازداشتگاهها کرده است مامور رسيدگی به وضعيت بازداشت

شدگان در  های بسياری در خصوص مرگ برخی بازداشت های گذشته، گزارش ر هفتهد

منتشر شده که موجب  «گيری اعتراف«تعدادی ديگر به منظور » شکنجه«ها و  زندان

 .های مدافع حقوق بشر شده است ها و سازمان نگرانی خانواده
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 «های ريخته شده است دولت مسئول خون»

اللحنی، رئيس دولت نهم،  اسالمی ايران با انتشار بيانيه شديدسازمان مجاهدين انقالب 

اعالم کرد که پس از انتخابات » فجايعی»وزاری کشور، اطالعات و دادگستری را مسئول 

 .رياست جمهوری در ايران صورت گرفته است

برند، با محکوم   سر می اکنون در زندان به اين سازمان سياسی که برخی اعضای آن هم

معترضان به نتيجه انتخابات، خواستار رسيدگی جدی به اين » و قتل  شکنجه«ديد کردن ش

 .ها شده است و معرفی و مجازات آمران و عامالن اين رفتار» پديده شوم«

سرخی، سه تن از اعضای ارشد سازمان  اهللا عرب زاده، بهزاد نبوی و فيض مصطفی تاج

 .برند زداشت به سر میمجاهدين هستند که بيش از يک ماه است که در با

 
ای،  های اخير با انتشار بيانيه بار است که سازمان مجاهدين طی هقته اين برای چندمين

های دولتی،  ن خشونتدانسته و با محکوم کرد» نامشروع«دولت برآمده از انتخابات را 

 .خواستار آزادی تمامی زندانيان اخير شده است

های قدرت،  اين سازمان در بيانيه جديد خود اعالم کرده که دولت جديد برای تحکيم پايه

  .و شکنجه زندانيان کرده است  اقدام به بازداشت



 انتخابات و کودتا
 

    صفحه 
493 

 
   

تعطيل شده را ای  اهللا علی خامنه سازمان مجاهدين، بازداشتگاه کهريزک که به دستور آيت

های صورت گرفته  ندانسته و اعالم کرده است که رفتار» گوانتانامو«شباهت به زندان  بی

برای ملت و کشور » های سنگين و غيرقابل جبرانی هزينه«در اين بازداشتگاه با زندانيان، 

 .بايد بپردازند» استقرار دولتی غيرقانونی و تحميلی«داشته که برای 

رفتار «يندگان مجلس خواسته است که طرح تحقيق و تفحص درباره اين سازمان از نما

های اطالعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با  دستگاه امنيت و اطالعات کشور و بخش

 به مجلس ارائه دهند» دستگيرشدگان را

با معترضان به نتيجه انتخابات را » باری خشونت«های  اين سازمان، ريشه چنين رفتار

يعقوب که هر  و نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنیاحزاب » سکوت«

 .جان باختند، دانسته است) اوين و همدان(دو در بازداشتگاه 

پس از دستگيری در زندان  ١٣٨٢کانادايی بود که در سال  -زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی

 .اوين جان باخت و هنوز علت اصلی مرگ او مشخص نشده است

پس از دستگيری در همدان در  ١٣٨۶يعقوب نيز پزشکی جوانی بود که در سال  زهرا بنی

 .بازداشتگاهی در اين شهر جان باخت و پرونده وی همچنان مفتوح است

احزاب و » سکوت«با معترضان را » باری خشونت«های  اين سازمان، ريشه چنين رفتار

 ب، دانسته استيعقو نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی

های  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در بخش ديگری از بيانيه خود، از سکوت جريان

معترضان به نتيجه انتخابات اظهار تاسف کرده » شکنجه و قتل«کار در خصوص  محافظه

 .است

نسبت به » تذکری نمايشی«اين سازمان همچنين از نمايندگان مجلس خواسته است که به 

ها بسنده نکنند و طرح تحقيق و تفحص درباره  ها و بازداشتگاه ده در زنداندا وقايع رخ

های اطالعاتی نهادهای نظامی و انتظامی  رفتار دستگاه امنيت و اطالعات کشور و بخش«

های رسمی و غير رسمی محل نگهداری  با دستگيرشدگان وقايع اخير و وضعيت زندان

 .به مجلس ارائه دهند» ها را آن
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ای  نژاد در نامه سازمان مجاهدين در حالی منتشر شده که روز گذشته محمود احمدیبيانيه 

اهللا محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه، خواستار آزای شهروندانی شده که  از آيت

در حوادث اخير شرکت » های سياسی تحريک برخی افراد و جريان«به گفته وی به 

 .اند کرده

های صورت گرفته بازداشتگاه کهريزک با  رده است که رفتارسازمان مجاهدين، اعالم ک

برای ملت و کشور داشته که برای » های سنگين و غيرقابل جبرانی هزينه»زندانيان، 

 بايد بپردازند» استقرار دولتی غيرقانونی و تحميلی«

با اعمال حداکثر رافت «نژاد در نامه خود خواسته که رئيس قوه قضائيه  آقای احمدی

می نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در اين مسير قرار گرفتند، طعم اسال

 .بچشاند» گوارای محبت دينی و ملی را به آنها

های نگران بستگان و  دل«در اين نامه همچنين آمده که قوه قضائيه با آزادی دستگيرشدگان 

» با آزادی آنان شيرين های محترمشان را دوستان آنان را آرامش بخشيده و کام خانواده

 .سازد

شدگان، از آزادی  تر کاظم جاللی سخنگوی کميته ويژه پيگيری وضعيت بازداشت پيش

 .نفر از دستگيرشدگان با قيد وثيقه، ضمانت و کفالت خبر داده بود ١۴٠

شدگان بنابر اعالم دادستانی تهران به خاطر  نفر از بازداشت ١۵٠به گفته آقای جاللی 

همچنان در » زا و وارد کردن آسيب به اموال عمومی سرد و گرم، بمب آتشحمل اسلحه «

 .برند زندان به سر می

 اند شده پور کشته افتخاری و طوفان

های حقوق بشری  اسامی دو تن ديگر از کشته شدن اعتراضات اخير از سوی سازمان

 .اعالم شد

ليرضا افتخاری، سازمان گزارشگران بدون مرز امروز پنج شنبه، خبر کشته شدن ع

 .خبرنگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی را تائيد کرد
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بنا بر گزارش اين سازمان، وی بيست و پنجم خردادماه در اثر اصابت ضربات باتوم بر 

ساله، بيست و دوم تيرماه  ٢٩نگار  پيکر اين روزنامه. سرش و خونريزی مغزی کشته شد

  .است اش تحويل داده شده به خانواده

نگار  اين روزنامه» قتل«رشگران بدون مرز خواهان پاسخگويی مقامات ايران در باره گزا

 .و روشن شدن چگونگی کشته شدن وی است

نگاران زندانی  اين سازمان مدافع آزادی بيان با ابراز نگرانی از وضعيت سالمت روزنامه

 «.اند محروم شده از همه حقوق خود«شده،  نگاران بازداشت گويد که روزنامه در ايران می

آميز اخير  نگار کشته شده در جريان اعتراضات مسالمت عليرضا افتخاری اولين روزنامه

سال با روزنامه ابرار اقتصادی همکاری  ۵وی به مدت . به نتايج انتخابات است

 .است داشته

  اعالم نام يکی ديگر از کشته شدگان اخير

پور، در  ای از کشته شدن اميرحسين طوفان نيهالمللی حقوق بشر در ايران طی بيا کمپين بين

جريان راهپيمايی روز بيست و پنجم خرداد ماه در اطراف ميدان آزادی تهران خبر 

پور پس از چند روز پيگيری در روز بيست و نهم خرداد جسد  خانواده طوفان .است داده

 .اند وی را در پزشکی قانونی شناسايی کرده

ها برای اعالم نکردن خبر کشته شدن فرزندانشان و مصاحبه  شود برخی خانواده گفته می

 ها از سوی نيروهای امنيتی تحت فشار هستند با رسانه

پور با گرفتن تعهدی مبنی بر برگزار نکردن هيچ گونه مراسم  جنازه اميرحسين طوفان

 .است عزاداری در مسجد و منزل به خانواده او تحويل داده شده

پس . گرفتن مبلغی بين پنج تا ده ميليون تومان به عنوان حق تير بود دادگاه انقالب خواهان

که وی فردی کامًال عادی و غير  پور، مبنی بر اين های مادر اميرحسين طوفان از تالش

 .دهند شوند و جسد را تحويل می سياسی بوده، مقامات قضايی از گرفتن تاوان منصرف می

پور از ناحيه ساق دست، پهلو  است که آقای طوفان المللی حقوق بشر اعالم کرده کمپين بين

و کمر تير خورده بود و آثار کبودی در پشت گردن و زخمی عميق در پشت سر او 
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شکستگی کامل بازوی تيرخورده و شکستگی بينی از ديگر جراحاتی  .است مشاهده شده

 .است است که در جسد وی ديده شده

مقامات . اند معترضان کشته و زخمی شده در جريان اعتراضات اخير شمار زيادی از

های حقوق بشری  سازمان. اند ايران تا کنون کشته شدن بيش از بيست نفر را تاييد کرده

  .اند گويند که صدها نفر در اعتراضات چهل روز اخير جان باخته می

ها برای اعالم نکردن خبر کشته شدن فرزندانشان و مصاحبه  شود برخی خانواده گفته می

 .ها از سوی نيروهای امنيتی تحت فشار هستند با رسانه

االمينی،امير  زاده، محمد کامرانی، محسن روح ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، مسعود هاشم

فر و اشکان سهرابی از جمله جوانانی هستند که در حوادث اخير بر اثر اصابت  جوادی

 .ندا جان خود را از دست داده» شکنجه در زندان«گلوله و 
  

 واکنش آمريکا به سرکوب بهشت زهرا
  شنبه از سرکوب سوگواران مراسم چهلم جان وزارت خارجه اياالت متحده روز پنج

 .خواند «کننده ناراحت«باختگان اعتراضات ايران انتقاد کرد و آن را 

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در اين باره  به گزارش خبرگزاری فرانسه، آيان ِکلی،

  :گفت

که نيروهای امنيتی برای در هم شکستن يک تظاهرات در  ويژه اين نظر من، به به»

 «.کننده است کنند امری ناراحت گورستان از زور استفاده می

که نيروهای امنيتی برای در هم شکستن يک تظاهرات در  ويژه اين به نظر من، به» :کلی

 «کننده است کنند امری ناراحت گورستان از زور استفاده می

  :وی افزود

شمول خود برای آزادی بيان و  ما در کنار ايرانيانی هستيم که به دنبال حق جهان»

 «.آميز هستند تظاهرات مسالمت
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های پس از  باختگان سرکوب شنبه، هزاران تن از افرادی که برای سوگواری جان روز پنج

وب نيروهای مسلح بودند با سرک  جمهوری ايران به بهشت زهرا رفته  انتخابات دهم رياست

سوگواری روز چهلم کشته شدن ندا آقاسلطان، دختری که فيلم جان . دولتی مواجه شدند

 است مناسبت اصلی اين تجمع بوده دادن او در خيابانی در تهران بازتابی گسترده داشته

 .است 

آيان کلی در سخنان خود در اشاره به سوگواری روز چهلم که در ميان شيعيان رايج است 

  :فزودا

کوشند يک  کننده است که نيروهای ايرانی سعی کردند گروهی از مردم را که می ناراحت»

 «.جا آورند متفرق کنند مراسم مهم اسالمی را به

کوشند يک  کننده است که نيروهای ايرانی سعی کردند گروهی از مردم را که می ناراحت»

 «جا آورند متفرق کنند مراسم مهم اسالمی را به

آور و ضرب و شتم سعی  چنين با استفاده از گاز اشک ای دولتی، روز پنج شنبه همنيروه

  .های مرکزی تهران داشتند در سرکوب تجمعات اعتراضی مصلی و خيابان

. است جمهوری شکل گرفته اعتراضات در ايران پس از اعالم نتايج دهمين انتخابات رياست

 .آرای اين انتخابات هستند در شمارش» تقلبات گسترده«معترضان معتقد به 

باراک اوباما، رئيس جمهوری اياالت متحده پيش از حوادث انتخاباتی ايران، سعی در 

آقای اوباما خشونت دولتی ايران عليه . ترميم روابط با جمهوری اسالمی داشت

در امور داخلی «چنين اعالم کرده که کشورش  است ولی هم تظاهرکنندگان را محکوم کرده

 .«دخالت نخواهد کردايران 
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  :لحظه از بهشت زهرا به گزارش لحظه
 ها در بهشت زهرا تهران درگيری

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول شاهدان عينی، مهدی کروبی امروز به هنگام ورود 

بنا بر اين خبر سوگواران حاضر  .است رو شده به بهشت زهرا با محاصره مأموران روبه

   .کنند کننده کروبی سنگ پرتاب می به سوی مأموران محاصره در اين گورستان نيز

های دريافتی، سوگواران که تا اين لحظه تعدادشان بيش از دو هزار نفر است  بنا به گزارش

  «.عزاست امروز عزا عزاست امروز، ايرانی باغيرت صاحب«زنند  فرياد می

ر محل و محاصره قطعه ون گارد ويژه د ١۴خبرهای ديگر دريافتی حاکی از استقرار 

  .ای از نيروهای گارد ويژه است بهشت زهرا با زنجيره ٢۵٧

  اخراج موسوی از بهشت زهرا

شنبه دقايقی پس از ورود به گورستان بهشت زهرای  ميرحسين موسوی نيز، امروز پنج

 .تهران توسط نيروهای دولتی با ِاعمال زور، از اين محل اخراج شد

ه آقای موسوی، از کانديداهای معترض انتخاباتی، موفق به گزارش خبرگزاری فرانس

  .بود از اتوموبيل خود پياده شده و خود را به سنگ مزار ندا آقاسلطان برساند شده

ولی به او اجازه تالوت آيات قرآن داده نشد و پليس ضد شورش با محاصره آقای موسوی 

 .وی را به اتوموبيلش بازگرداندند

 
 خودروی ميرحسين موسوی در بهشت زهرا
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سر » يا حسين ميرحسين«به گفته شاهدان عينی، چند صد نفر از سوگواران حاضر شعار 

های دريافتی صدها  بنا به گزارش. دادند که با ضرب و شتم نيروهای دولتی مواجه شدند

ها از بامداد امروز با نمادهای سبز  نفر ازّ آن ۴٠ر در محل حضور دارند که در حدود نف

 .بر سر مزار ندا حضور داشتند

ها به هنگام برخورد نيروهای دولتی با ميرحسين موسوی، سوگواران  بنا بر گزارش

. حاضر، نيز اتوموبيل موسوی را محاصره کردند تا مانع اخراج او از محل شوند

  . ها داشتند ای مسلح سپس با اعمال فشار به جمعيت سعی در متفرق کردن آننيروه

چنين از  خبرهای دريافتی هم .اتوموبيل ميرحسين موسوی در همين حال از محل خارج شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه تعداد نيروهای  .بازداشت تعدادی از سوگواران حکايت دارد

های مختلف  نفر است و گروه ١۵٠هستند بيش از مسلح دولتی که در بهشت زهرا مستقر 

نفر  ۴٠صدها نفر در محل حضور دارند که در حدود  .بسيجی نيز در محل حضور دارند

 ها از بامداد امروز با نمادهای سبز بر سر مزار ندا حضور داشتند از آن

ن امروز به مناسبت روز چهلم کشته شدن ندا آقاسلطان گروهی از معترضان در گورستا

مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات و مادر  .اند بهشت زهرا گرد هم آمده

  .شدگان حوادث اخير يابند ندا نيز قرار است امروز در بهشت زهرا بر سر مزار کشته

های پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در گورستان  شدگان سرکوب  بيشتر کشته

گويند که تمرکز استقرار نيروهای  شاهدان عينی می. اند بهشت زهرا به خاک سپرده شده 

ندا آقاسلطان دختری بود که روز  .ويژه در اطراف گور ندا آقاسلطان است  انتظامی به

خرداد در طی سرکوب شديد اعتراضات خيابانی توسط نيروهای دولتی در  ٣٠شنبه 

دا که با تلفن همراه تصاوير صحنه مرگ ن .منطقه کارگر شمالی به ضرب گلوله کشته شد

 .است  ضبط شد او را به نماد معترضان بدل کرده

  ساز بازداشت سه فيلم

سازان ايرانی، مهناز محمدی و جعفر پناهی، در  به گزارش تارنمای ميدان زنان، فيلم

مقامی، يکی  ها نيز از بازداشت رخساره قائم ديگر گزارش .اند بهشت زهرا بازداشت شده
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اين سه فيلمساز، صبح امروز  .دهند گر حاضر در بهشت زهرا خبر میسازان دي از فيلم

برای گل گذاشتن بر سر مزار جانباختگان وقايع اخير به بهشت زهرا رفته بودند که حدود 

 هنوز هويت بازداشت. بعد از ظهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند ٢ساعت 

های  ساز مطرحی است که تاکنون برای فيلمجعفر پناهی، فيلم .است کنندگان مشخص نشده 

جوايز بسياری را از آن خود ... و » آينه«، »بادکنک سفيد«، »آفسايد«متعدد خود از جمله 

باختگان  ساز، بامداد امروز برای گذاشتن گل بر سر مزار جان اين سه فيلم .است کرده

حقوق زنان نيز مهناز محمدی، فعال . رويدادهای اخير به بهشت زهرا رفته بودند

ترين  از برجسته» زنان بدون سايه«مستند . کند هاست به عنوان مستندساز فعاليت می سال

کارهای اوست که به خاطر آن در ايران و خارج از ايران جوايز زيادی دريافت 

ما نيمی از جمعيت ايران «وی اخيرا به همراه رخشان بنی اعتماد، مستند . است کرده

 .است مطالبات زنان در انتخابات رياست جمهوری ساخته را درباره» هستيم

 .است" سيانوزه"و " عشق بازی"مقامی هم سازنده فيلم های مستند  رخساره قائم

های اعتراضی عليه نتايج اعالم شده  مراسم امروز بهشت زهرا در ادامه يک رشته حرکت

طلب انتخابات اخير  حاصال دو نامزد  .شود های پس از آن برگزار می انتخابات و سرکوب

تقاضای مجوز  طی چند نوبت از وزارت کشور جمهوری اسالمی  رياست جمهوری ايران 

 .بار با مخالفت مقامات روبرو شد برای برگزاری تجمع کرده بودند که هر 

 باختگان خشونت در چهلم جان

در محل  شنبه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از معترضان ايرانی، روز پنج

آور و ضرب  نيروهای ضد شورش با پرتاب گاز اشک. مصلی بزرگ تهران تجمع کردند

 و شتم با باتوم و کمربند سعی در پراکنده کردن اين جمعيت داشتند

گيرد که مقامات جمهوری اسالمی برگزاری مراسم  اين تجمع در حالی صورت می

 .اند سوگواری در مصلی را ممنوع اعالم کرده

کوشند تا معترضان را  در حالی که مأموران می«گويند  عينی در مصلی بزرگ میشاهدان 

 «.اند متفرق کنند، اين معترضان انگشتان خود را به نشانه پيروزی برافراشته
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های خود را به نشانه  بنا بر خبرهای دريافتی، صدها خودرو نيز در سطح شهر بوق

بنا بر اين خبرها، هزاران . آوردندحمايت از ميرحسين موسوی و معترضان به صدا در

عصر تهران هستند و در بزرگراه  نفر از معترضان نيز در حال حرکت در خيابان ولی

های مفتح و  مأموران در تقاطع خيابان. خورد مدرس تهران جمعيت زيادی به چشم می

 .آور کردند عصر اقدام به پرتاب گاز اشک ولی

های بزرگ را به آتش  برخی از معترضان آشغالدانی«است که  يکی از شاهدان نيز افزوده

اند در حالی که نيروهای ضد شورش برای متفرق کردن جمعيت با موتورسيکلت به  کشيده

 «.برند ها هجوم می سوی آن

 عصر تهران بودند هزاران نفر از معترضان نيز در حال حرکت در خيابان ولی

های پزشکی نيز در نزديکی  بوس فوريتها حاکی است که چندين دستگاه اتو ديگر گزارش

 .بودند مصلی بزرگ تهران مستقر شده

شنبه در بهشت زهرای تهران نيز  گيرد که روز پنج ها در حالی صورت می اين درگيری

 .های شديدی جريان داشت درگيری

 ها در سطح شهر درگيری

عصر تهران نيز  ولیشنبه در خيابان  های دريافتی، از ساعات اوليه روز پنج بنا بر گزارش

چنين از اين چهارراه تا ابتدای خيابان  عصر و هم از محدوده تجريش تا چهارراه ولی

زاده حضور شمار زيادی از مأموران ضد شورش و نيروهای لباس شخصی مشاهده  جمال

 .شد می

از جمعيت حاضر در ميدان ونک به » استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی«شعارهايی چون 

 است دهگوش رسي

  .های رنگی بر دست داشتند های سفيد و باتوم شخصی حاضر، پيراهن نيروهای لباس

های بهشتی،  ها ميان معترضان و ماموران در خيابان ها حاکی از درگيری گزارش

شعارهايی چون . عصر، زرتشت، فاطمی و مناطق اطراف بود مطهری، حافظ شمالی، ولی

 ز جمعيت حاضر در ميدان ونک به گوش رسيدها» استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی«
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هر دو سوی خيابان خسروی تهران، محل کشته شدن ندا آقاسلطان نيز در دست  .است 

. شد صدها تن از نيروهای دولتی بود و از حضور عابران در اين خيابان جلوگيری می

 خبرها حاکی است که سوگواران بهشت زهرا قصد داشتند پس از حضور در گورستان

 .بهشت زهرا به سوی خيابان خسروی حرکت کنند

شنبه در شهرهای اصفهان،  هايی نيز حاکی از تجمعات اعتراضی طی روز پنج گزارش

 .رشت و اهواز است
  

 قهرمانی و اکبری: دو کشته ديگر

های رامين آقازاده  شدگان حوادث اخير ايران به نام خبر کشته شدن دو تن ديگر از بازداشت

 .سين اکبری تأئيد شدقهرمانی و ح

و رامين قهرمانی دو » ضربه مغزی و ضربات باتوم«حسين اکبری در زندان و بر اثر 

 .جان باختند» های زندان شکنجه«روز پس از آزادی از زندان در اثر 

  رامين قهرمانی

های اخير به نتيجه انتخابات، افراد  به گزارش تارنمای نوروز، در جريان اعتراضات هفته

کنند و برای دستگيری وی  های بانک می ، رامين قهرمانی را متهم به شکستن شيشهدولتی

از طريق دوربين «اين مأموران مدعی بودند که چهره وی را . کنند به منزلش مراجعه می

 «.اند مداربسته يک بانک شناسايی کرده

ست به نيروهای دولتی ايران پس از اعتراضات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوری د

های اخير خبرهای مختلفی از کشته شدن  در هفته. اند بازداشت گسترده معترضان زده

 .است  ها رسيده شدگان در زير شکنجه به رسانه  شماری از بازداشت

اين انتخابات » تقلب گسترده در شمارش آرای«معترضان به نتايج انتخابات معتقد به 

 .هستند

وی به . ده و محل سکونت وی در خيابان شهرآرا بودبو ١٣۵٨رامين قهرمانی متولد سال 

 .«آزار و وابسته به خانواده جوانی بود نه چندان سياسی، بسيار آرام و بی«گفته مادرش 
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 حسين اکبری و رامين آقازاده قهرمانی

ين قهرمانی هنگام مراجعه مأموران در منزل نبوده ولی مادر وی به منظور اثبات رام

برد اما مأموران رامين را نگه  گناهی فرزندش، او را بعدًا با خود به کالنتری می بی

 .کنند گاه منتقل می دارند و به بازداشت می

کنجه بر آن نمايان بود بنا به اين گزارش، آقای قهرمانی پس از دو هفته، با بدنی که آثار ش

شود و در  طور ناگهانی حالش بد می شود، ولی دو روز پس از آن به از زندان آزاد می

 .کند نهايت فوت می

زنند  در اين فاصله چند بار از کالنتری يا بازداشتگاه زنگ می«: است در اين گزارش آمده

ها نگران وضعيت  ده که آنای رخ داده بو پرسند، گويی در بازداشتگاه حاثه و حالش را می

  «.جسمانی او شده بودند

رامين قهرمانی مدتی طوالنی از پا آويزان شده بود و پس از «است که  ها آمده در گزارش

 «.اش در بيمارستان بستری شد های خون موجود در سينه آزادی به دليل لخته

. زندشان هستندخانواده قهرمانی تحت فشار شديد برای منع انتشار خبر کشته شدن فر»

تا جايی که پس از مراسم . ها تحت تدابير شديد امنيتی فرزند خود را به خاک سپردند آن

که سر مزار فرزندشان حق  سپاری به دليل تهديدات نيروهای امنيتی مبنی بر اين خاک

 «.ندارند با صدای بلند گريه کنند و شيون سر دهند
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  حسين اکبری

ايران، حسين اکبری يکی ديگر از جوانانی است که پس به گزارش فعاالن حقوق بشر در 

های روزهای پس از انتخابات ايران،  از بازداشت شدن توسط نيروهای امنيتی در اعتراض

 .است کشته شده

 اش در دست نبود داری هيچ اطالعی از سرنوشت وی يا محل نگه

ز طريق دادگاه انقالب اش ا گيری خانواده و با پی ٣٠/۴/٨٨اين در حالی است که تا تاريخ 

های موجود در تهران، هيچ اطالعی از سرنوشت  گاه گاه اوين و ديگر بازداشت و بازداشت

 .اش در دست نبود داری وی يا محل نگه

ها خواسته شد تا  اش گرفته شد، از آن با تماسی که با خانواده ١٣٨٨تيرماه  ٣١در روز 

خمينی مراجعه کنند و با مراجعٔه  ان امامبرای تحويل گرفتن جسد فرزند خود به بيمارست

است که دليل کشته شدن وی بر اثر ضربٔه مغزی بوده و روی بدن او  ها مشخص شده آن

 ٢١٩در قطعٔه  ۴/۵/٨٨شنبه  پيکر وی صبح روز يک  .است آثار متعدد باتوم ديده شده

 .بهشت زهرا تهران در کنار مادر مرحوم وی به خاک سپرده شد
  

 شدگان حوادث ايران ه بازداشتآغاز محاکم

شدگان حوادث پس از انتخابات ايران، امروز شنبه در سالن  محاکمه گروهی از بازداشت

 .آغاز شد) مجتمع امام خمينی(اجتماعات اداره کل دادگستری تهران 

نفر  ١٠٠اند را  خبرگزاری فارس شمار افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده

 .تاعالم کرده اس

عضو سازمان مجاهدين انقالب )، بهزاد نبوی )دبيرکل جبهه مشارکت(محسن ميردامادی 

اعضاء شورای (زاده، محسن صفايی فراهانی  زاده، عبداهللا رمضان ، محسن امين)اسالمی

، و محمد )عضو مجمع روحانيون مبارز(، محمدعلی ابطحی )مرکزی جبهه مشارکت

از جمله افرادی هستند که به عنوان متهم ) گیعضو حزب کارگزاران سازند(عطريانفر 

 .در دادگاه حضور دارند
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 عطريانفر و ابطحی

گی به تر دادستانی تهران از رسيد شوند که پيش اين فعاالن سياسی در حالی محاکمه می

 .در امروز خبر داده بود» های ميدانی عوامل آشوب«پرونده 

حمله به مراکز نظامی «اند از سوی دادستانی تهران،  اتهام افرادی که در دادگاه حاضر شده

زا، حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنها،  های آتش با سالح گرم و سرد و بمب

 .عنوان شده است» و وحشت در بين مردمتخريب اموال عمومی و شخصی، ايجاد رعب 

تر دادستانی تهران از رسيدگی به  شوند که پيش فعاالن سياسی در حالی محاکمه می

 در امروز خبر داده بود» های ميدانی عوامل آشوب«پرونده 

های معاند و  ارتباط با گروه«توان به  از ديگر اتهاماتی که متوجه اين افراد شده، می

، ضرب و شتم شهروندان، تهيه گزارش )مجاهدين خلق(وهک منافقين محارب مانند گر

های بيگانه و دشمن، توزيع شبنامه برعليه نظام مقدس جمهوری اسالمی و  برای رسانه

 .اشاره کرد» ضرب و شتم مامورين انتظامی و امنيتی

 کيفرخواست متهمان

» متهمين«کيفرخواست معاون دادستان عمومی و انقالب در ابتدای اين جلسه با خواندن 

، حوادث پس از »طبق مستندات به دست آمده و اعترافات مستدل متهمين«اعالم کرده که 

کامًال از پيش طراحی شده و طبق جدول زمانبندی و «انتخابات رياست جمهوری در ايران 

ای نسبتا طوالنی در  اين کيفرخواست، مقدمه «.مراحل کودتای مخملی پيش رفته است

هايی نظير  کارهای اجرای آن در کشور ها و راه ، اهداف»نقالب مخلمیا»تعريف 

 .گرجستان وقرقيزستان دارد که به طور کامل ازسوی معاون دادستانی دردادگاه خوانده شد
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 زاده مادی و رمضانميردا

در ايران دارای شش زير » کودتای مخملی«در بخش ديگری از اين کيفرخواست آمده که 

 .است» او و دانشجويی جی بشر، کارگران، ان زنان، اقوام، حقوق«شاخه 

براساس اين کيفرخواست، شيرين عبادی، شادی صدر، پروين اردالن و نوشين همدانی به 

شيرين عبادی همچنين به  .اند معرفی شده» کودتای مخملی«عنوان رهبران شاخه زنان 

 .معرفی شده است» بشری قومی و حقوق«های  عنوان رهبر شاخه

المللی حقوق بشر در ايران نيز به عنوان يکی از رهبران  هادی قائمی سخنگوی کمپين بين

 .معرفی شده است» کودتای مخملی«شاخه حقوق بشری 

ين عبادی، شادی صدر، پروين اردالن و نوشين همدانی براساس اين کيفرخواست، شير

 اند معرفی شده» کودتای مخملی«به عنوان رهبران شاخه زنان 

برد نيز به عنوان رهبر شاخه  سر می ها پيش در زندان به منصور اصالو نيز که از ماه

 .معرفی شده است» کودتای مخلمی«کارگری 

های برجسته  جتماعی نيز به عنوان چهرهاز سهراب رزاقی و باقر نمازی دو کنشگر ا

NGO  نام برده شده است» کودتا«ها در اين. 

 .معرفی شده است» کودتای مخملی»دفتر تحکيم وحدت هم به عنوان بازوی دانشجويی اين 

» کودتای مخملی«در متن اين کيفرخواست از عبدالکريم سروش به عنوان رهبر فکری 

القلم نيز به عنوان  اصر هاديان، هادی سمتی و محمود سريعهای ن به نام .نام برده شده است

 در ايران فعاليت هستند، در اين کيفر» منافع آمريکا«هايی که در جهت تامين  تئوريسين

 .خواست اشاره شده است
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 زاد نبویبه

اسنادی دال بر جعل «در بخش ديگری از اين کيفرخواست آمده که از منزل بهزاد نبوی 

 .به دست آمده است» تقلب در انتخابات«در خصوص » سند با هدف تشويش اذهان عمومی

های خارجی در حوادث پس از  بخش ديگری از اين کيفرخواست به فعاليت رسانه

فارسی،  BBCهای بيگانه از جمله  نقش رسانه«: انتخابات اشاره شده و آمده است

، العربيه، راديو فردا و راديو زمانه در آموزش و تحريک با هدف VOAصدای آمريکا 

 است» ها و برگزاری تجمعات غيرقانونی و اغتشاشات برجسته گسترش ناآرامی

 حزب مشارکت، حزب کارگزاران و برخی از«در متن اين کيفرخواست افزوده شده که 

های معاند و مخالف،  ها وگروه اعضاء مجمع روحانيون مبارز نيز رسمًا و همسو با رسانه

 «.نظام صّحت انتخابات را چه قبل و چه بعد از انتخابات مورد ترديد قرار دادند

های خارجی در حواثد پس از انتخابات  بخش ديگری از اين کيفرخواست به فعاليت رسانه

فارسی، صدای آمريکا  BBCهای بيگانه از جمله  قش رسانهن«: اشاره شده و آمده است

VOA العربيه، راديو فردا و راديو زمانه در آموزش و تحريک با هدف گسترش ،

 .است» ها و برگزاری تجمعات غيرقانونی و اغتشاشات برجسته ناآرامی

  اتهام سه حزب در حوادث اخير

ی است که متوجه حزب مشارکت، بخش ديگری از کيفرخواست دادستان مربوط به اتهامات

اتهاماتی که متوجه اين سه  .حزب کارگزاران و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است

اخذ تصميمات محرمانه برای براندازی نظام در «: حزب شده است به اين شرح است

جلسات حزبی و محفلی، ارتباط مستمر و معنادار با بنيادها و موسسات که در زمينه 
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ها،  NGOاندازی  های مالی خارجی در راه خملی فعاليت دارند،جلب حمايتکودتای م

برداری از بستر انتخابات در جهت  تالش برای تحقق حاکميت دوگانه، طراحی برای بهره

 «.تحقق کودتای مخملی و تغيير ساختار نظام

 
 ابطحی

  اتهام عکاسان خبری

در اين کيفرخواست همچنين به اتهام ساتيار امامی و مجيد سعيدی در حوادث اخير اشاره 

از » تهيه بدون مجوز عکس«اين کيفرخواست اتهام اين دو عکاس خبری را  .شده است

 .عنوان کرده است» صهيونيستی«های  حوادث اخير و ارسال آن به شبکه

های  اند با دريافت پول از رسانه متهمان ابراز داشته«: اين کيفرخواست آمده است در

اند و از طريق اينترنت پر سرعت  های تيمی و مجردی کرده خارجی، اقدام به تشکيل خانه

 «.اند اقدام به ارسال عکس و فيلم نموده

زده و  ای آشوب  های ارسال شده مجيد سعيدی و ساتيار امامی، چهره در تصاوير و فيلم»

کنند آشوبگران، مردم ايران هستند که  بحرانی از کشور ارائه شده و بينندگان تصور می

 «اند ها آمده در اعتراض به نتايج انتخابات به خيابان

های ارسال شده،  در تصاوير و فيلم«: در بخش ديگری از اين کيفرخواست آمده است

کنند آشوبگران،  ائه شده و بينندگان تصور میزده و بحرانی از کشور ار ای آشوب  چهره

 «.اند ها آمده مردم ايران هستند که در اعتراض به نتايج انتخابات به خيابان

ای ايران و ارسال آن به خارج کشور از ديگر  تهيه تصاوير از مراکز نظامی و هسته

 .موارد اتهامی ساتيار امامی است
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  «های ميدانی عوامل آشوب«اتهام 

م کيفرخواست مذکور اختصاص به اتهام کسانی دارد که بنابر اعالم دادستانی بخش دو

محاربه «اين کيفرخواست اتهام اين افراد را  .هستند» های ميدانی عوامل آشوب«تهران، از 

و افساد فی االرض از طريق تالش و فعاليت موثر در راستای پيشبرد اهداف گروهک 

 .عنوان کرده است» )خلق سازمان مجاهدين(تروريستی منافقين 

بخشی از کيفرخواست دادستان مربوط به اتهاماتی است که متوجه حزب مشارکت، حزب 

 کارگزاران و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است

در اين کيفرخواست به نام چند نفر اشاره شده که به گفته دادستانی، در حوادث اخير با 

 .اند ديده» آموزش«ند و در قرارگاه اشرف ا سازمان مجاهدين خلق در ارتباط بوده

  های آمريکايی همکاری با نيرو

را اعالم کرده که » های ميدانی عوامل آشوب«کيفرخواست دادستانی همچنين نام سه تن از 

 .اند های آمريکايی در سليمانيه عراق در ارتباط بوده با نيرو

 
 نمايی کلی از جلسه دادگاه

های الزم از جمله پول و  اين تيم پس از دريافت پشتيبانی«: در اين کيفرخواست آمده است

گذاری و تروريستی در اماکن دولتی،  تجهيزات مخابراتی، جهت انجام عمليات بمب

نظامی به ويژه سپاه و بسيج و تهيه چارت  مذهبی، جمع آوری اطالعات از مراکز

 .شده بودند» سازمانی نيروهای مسلح وارد کشور

  اتهام دادخواه و بهاور

کيفرخواست دادستانی تهران همچنين محمدعلی دادخواه وکيل دادگستری را يکی از 

تعداد «در ايران معرفی کرده و آورده است که از منزل وی » ها اندازی آشوب راه«عوامل 
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دو قبضه کلت کمری همراه با مقاديری فشنگ، مواد مخدر، اسناد ارتباط با گروه های 

عماد بهاور نيز به تالش برای به قدرت رسيدن  .به دست آمده است» خارج از کشور

 .نهضت آزادی ايران متهم شده است
  

 زده کرد دادگاه، همه را بهت: تابش

س با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه محمدرضا تابش، دبيرکل فراکسيون اقليت در مجل

 «.زده کرد همه را بهت«شدگان حوادث پس از انتخابات ايران، گفت که اين روند  بازداشت

های اخير اتهاماتی متوجه آن شده است، امروز شنبه  دادگاه افرادی که در جريان ناآرامی

ه برخی فعاالن سياسی نفر ک ١٠٠در اين دادگاه، کيفرخواستی برای  .در تهران برگزار شد

 .نيز در ميان آنها هستند، خوانده شد

 
 محمد عطريانفر در جلسه دادگاه

ای فراتر  ادهار«: نيوز گفت پارلمان  سايت آقای تابش در واکنش به اين کيفرخواست، به وب

خواهد تا محاکمه دستگيرشدگان حوادث پس از  از قانون و خواست مقام معظم رهبری نمی

او افزود که اگر آقای  «.انتخابات به صورت قانونی و با کمال عدل و انصاف برگزار شود

های  شدگان و خانواده ها، نحوه برخورد با بازداشت وضعيت نامناسب زندان«ای از  خامنه

دستور رعايت عدل، انصاف و ... عدم رعايت قانون در مواجه با آنها مطلع شوند آنان و

شدگان حوادث اخير و برخورد با ناقضان قانون در  قانون در مورد محاکمه بازداشت

در شرايطی که کشور نياز به آرامش و امنيت دارد، »«.ها را صادر خواهند کرد زندان
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کند که به نفع  هايی ايجاد می ت و مسائل و کينهانتشار اعترافات خالف اصل آرامش اس

 «کشور نيست

  اهللا عليخانی ديگر نماينده مجلس و عضو کميته ويژه بررسی وضعيت بازداشت قدرت

شدگان نيز ساعاتی پس از برگزاری اين دادگاه گفت که اين کميته اطالعی از دادگاهی 

های  عوامل آشوب«ن از محاکمه تر دادستاتی تهرا پيش .شدن فعاالن سياسی نداشته است

 .در دادگاه امروز خبر داده بود» ميدانی

سايت فرارو گفت که  داريوش قنبری عضو فرکسيون اقليت مجلس هم در گفتگو با وب

اند، اگر مشخص شود شکنجه  بايد مشخص شود اعترافات در چه شرايطی بيان شده«

 «.داشت صورت گرفته است، يقينا اعترافات هيچ ارزشی نخواهند

در شرايطی که کشور نياز به آرامش و امنيت دارد، انتشار اعترافات «: آقای قنبری افزود

 «.کند که به نفع کشور نيست هايی ايجاد می خالف اصل آرامش است و مسائل و کينه

برگزاری اين دادگاه، اقدامی نسنجيده بود و به نفع کشور و «به گفته اين نماينده مجلس 

  «.نظام هم نيست

  
  محمدعلی ابطحی در دادگاهو  هزاد نبویب 

در جلسه هفتگی خود قطعا به مسائل ) يکشنبه(که فراکسيون اقليت فردا وی اظهار داشت 

 .اين دادگاه خواهد پرداخت و مسائل آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

  اظهارات ابطحی و عطريانفر

اند که محمدعلی ابطحی و محمد عطريانفر  خبرگزاری فارس و ايرنا همچنين گزارش کرده

» رد«از خود، احتمال وقوع تقلب در انتخابات را » اعدف«پس از خواندن کيفرخواست در 

 .اند طلبان انتقاد کرده و از مطرح شدن چنين موضوعی از سوی اصالح  کرده
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تقلب از زمانی «از خود گفته است که » دفاع«ها، آقای ابطحی در  بر اساس اين گزارش

ای تقلب و سازی بر اسم رمز يک نوع شورش شد که در آن فعال شدن نيروها و لشکر

ای مشترک هاشمی،  در جلسه» :ابطحی «.ها وجود داشت تمرين پهن شدن مردم در خيابان

قسمی برای  قسم شدند که همديگر را تنها نگذارد، معلوم نبود اين هم موسوی و خاتمی هم

  «چه بود، ولی قسم برای حمايت از موسوی نبود

انتخابات گذشته فاصله کروبی و  در. تقلب در ايران وجود نداشت«او اظهار داشته که 

نژاد کمتر از نيم ميليون رای بود، ولی خاتمی کلمه تقلب را نپذيرفت و عنوان تخلف  احمدی

 «.شود ميليون تقلب مطرح می ١١   کنم االن بحث را مطرح کرد، ولی تعجب می

قسم شدند که  ای مشترک هاشمی، موسوی و خاتمی هم در جلسه«: ابطحی افزوده است

قسمی برای چه بود، ولی قسم برای حمايت از  ديگر را تنها نگذارد، معلوم نبود اين همهم

نژاد و رهبری را  هاشمی قصد انتقام از احمدی«مجمع روحانيون مبارز،  «.موسوی نبود

  «.قسم شده بود  داشت که به نظر من هم

اينجا «: است خود گفته» دفاعيات»ها حاکی است که آقای عطريانفر نيز در  اين گزارش

نظام آن قدر قدرت دارد «او افزوده که «.ام خود را بشکنم و بگويم عضو نظام هستم آمده

 «.افتد که با تحرک چهار گروه سياسی اتفاقی برايش نمی

در کيفرخواستی که امروز شنبه از سوی نماينده دادستانی تهران خوانده شد، مبانی و 

ای و  يعنی شاخه فکری، شاخه رسانه» مخملیکودتای «چگونگی عمليات سه شاخه اصلی 

  .ها تشريح شد های مرتبط با اين شاخه شاخه اجرايی و مجموعه
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