
سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 15

 

 

 

 

 فھرست مطالب

 25 ................................................................................................................. مقدمه

 27 ........................................................................................................... گفتار شيپ

 29 ................................................ آن جينتا و یمھورج استير دوره نيدھم انتخابات یبررس

 31 ........... کنند یم اجتماع کشور وزارت برابر در»رييتغ انيحام« امشب: تقلب از یريجلوگ یبرا

 37 ................ تھران فيشر یصنعت دانشگاه درون و رونيب در نجوانا و انيدانشجو گسترده تجمع

 39 .... بازداشت به کننده درمان پرسنل ديتھد و شدگان یزخم یريدستگ قصد به مارستانھايب به ورشي

 41 ............................................................ امروز یھايريدرگ شدگان یزخم از تعداد یاسام

 43 .............................................................. ديدھ انيپا رانيا در خشونت و یتيامن یفضا به

 47 ................................................ شب شنبه ٢۴ عتسا تا دانشگاه یکو تيوضع از یگزارش

 49 ............................. انتخابات نتايج اع7م از پس تھران ھاي ناآرامي و تظاھرات از تصاويري

 53 .......................... اصفھان دانشگاه و تھران اهدانشگ یکو به یتيامن یروھاين بار خشونت حمله

 55 ................................................................. بشر حقوق یجھان هياع7م   يکم و بيست ماده

 55 ................................................................................................. آشکار یھا تيجنا

 57 .......... داد استعفا شيراز دانشگاه مشھد؛رئيس و شيراز دانشجويان به بسيج و انصار اوباش حمله

 59 ......................................................................... شدگان كشته و مجروحين از تصاويري

 61 ................................................................................................. شماست با قضاوت

 62 ................................................................................................ ايران در كار روش

 63 .............................................. اروميه در دخترانه خوابگاه يك به ويژه يگان مأموران حمله

 65 ............................................. جوانان و انيدانشجو کشتار به نسبت تھران مردم اعتراضات



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 16

 

 67 ...................... شدند جنوبي كره با مسابقه زمين وارد سبز دستبند با ايران ملي تيم فوتباليستھاي

 69 ..................... اصفھان یمرکز زندان ط- الف بند به اصفھان شدگان ريدستگ از نفر 300 انتقال

 71 ............................................................................................... روز یکاتورھايکار

 73 ........................................ كند مي ثابت را انتخابات در تقلب بنفورد قانون: فرانسوي دانشمند

 75 .................. انق7ب دادگاه مقابل در رياخ اعتراضات شدگان ريدستگ یھا خانواده گسترده تجمع

 77 .................. انق7ب دادگاه مقابل در رياخ اعتراضات شدگان ريدستگ یھا خانواده گسترده تجمع

 79 .................................. رانيا ملت یھا قلب بخش نانياطم ھا بام پشت در" اکــبر الـلـه" بانگ

 79 ...................................................................... د؟؟؟؟؟؟يپرست یم که يیخدا کجاست پس

 81 ........................................................................................... انق7ب دانيم ،۴ ساعت

 83 ............................................................ درآورد لرزه به را تھران شبيد راکب و F بانگ

 85 ............................................................. کتاتوريد به ملت پاسخ کتاتور،يد بر مرگ اديفر

 89 ..................................................................... !کردستان در یعموم اعتصاب شنبه، سه

 93 .................................................... نفر ١۵٠ نشده دييتا نفر، ١٩ کم دست: شنبه شدگان کشته

 95 ........................... اط7عات وزارت یريگيپ اداره مقابل در شدگان ريدستگ یھا خانواده تجمع

 97 ...................................................................... یآزاد ه را جانباختگان از یتعداد یاسام

 99 .............................................. تھران مردم نيخون سرکوب شدگان یزخم از یتعداد یاسام

 103 .............................. فلسفه دانشجوي, سلطان آقا ندا تدفين و شدن كشته چگونگي از جزئياتي

 F( ............................................... 105 حزب و حماس( یخارج مزدوران از یشمار ريتصو

 107 ..................................................... یموسو از تيحما جرم به سپاه فرمانده 16 بازداشت

 107 .................................................................................. يیدانشجو فعال کي بازداشت

 108 ..................................................... دفشار یم یپا خود مواضع بر ھمچنان انق7ب رھبر

 109 .................................................................... نياو زندان به نيمجروح از تن دو انتقال

 109 ....................................... رياخ شدگان ريدستگ از یتعداد یاسام و یآزاد جانباخته کي نام



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 17

 

 113 .............. رساند قتل به را ندا بسيجي يك: بود آنجا در, ندا مرگ زمان كه فردي, حجازي دكتر

 115 ......................................................... !رضاستيعل شاپور زاده آقا نيا یا خامنه یمجتب

 115 ........................................................................................ کيست؟ یا خامنه یمجتب

 120 .................................................................... جيبس تکاريجنا فرماندھان از یکي عکس

 121 ............................................. یا خامنه یبرا یالملل نيب ازداشتب حکم صدور درخواست

 123 ................................................................ شدند ربوده اھواز نفت دانشکده یدانشجو 2

 125 ....................................................... گذشته ھفته ٢ یط دانشجو صدھا بازداشت گزارش

 130 ................................................ زندان در یبروجرد F تيآ به مشکوک یآمپولھا قيتزر

 131 ................................ اند گرفته قرار گلوله اصابت مورد که شدگان یزخم از یتعداد یاسام

 133 .......................................................................... شيراز در راي صندوق چھار كشف

 135 ........................................................... یبازداشت شھروندان یاسام از نفره کصدي ستيل

 141 ........................................... دارند قرار یروح و یجسم یھا شکنجه تحت رشدگانيدستگ

 145 ............................................................................ انوشيک یبرا یسوگوار یھا ھلھله

 149 ............................................ دھد یم فرمان تھران در که یج7د یا حرامزاده ،یمرتضو

 153 .......................................................... یبازداشت شھروندان یاسام از نفره شصت ستيل

 157 ........ )یجوR 12 تا 10 یروزھا( فليا برج بر سبز طومار نصب یبرا انيرانيا یزير برنامه

 159 ........................................ دارد ادامه گسترده صورت به تھران مردم ی شبانه اعتراضات

 161 ...................................................... ريت ١٨ روز یھا يیمايپ راه در شرکت به فراخوان

 172 .......................................... یموسو هيعل کودتا در یا خامنه یمجتب نقش:نيگارد روزنامه

 173 ........................... دارند قرار اعدام خطر در يیبھا رھبر ھفت الملل نيب عفو یفور فراخوان

Clotilde Reiss شد منتقل اوين زندان به و متھم جاسوسي جرم به فرانسوي زبان ساله ٢٣ استاد
 ...................................................................................................................... 178 

 179 ..........................................................شد متھم یمل تيامن هيعل اقدام به بشر حقوق فعال

 181 ............................................................. یاس7م یجمھور به نه اديفر ر؛يت 18 سالگرد



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 18

 

 183 ................................................................. ھستند شکنجه تحت بابل یزندان انيدانشجو

 185 .................................................................. دادگاه در ندهيآ ھفته یبازداشت ۵٠٠ پرونده

 187 ......................................... !است سرکوب و کودتا پشت یا خامنه یمجتب:نيگارد روزنامه

 189 ................................................. خرداد 22 یکودتا یافشا نانيصدرنش از یاصغر محمد

 191 ................................................................................... بود اعتراض کپارچهي رانيا

 195 ..............................................................اراک آزاد دانشگاه در دانشجو دختر به تجاوز

 197 .............................................................. کشور وزارت گاه شکنجه از یگريد گزارش

 223 .................................................................................. اصفھان در ريت ١٨ تظاھرات

 224 .............................................. شد دستگير یايران ھزارھا رايگان وکيل دادخواه یمحمدعل

 225 ............................................................ دار چوبه یپا تا ج7د یا خامنه بر مرگ شعار

 227 ................................................................ کي شماره -  گانشد بازداشت یليتکم ستيل

 231 ......................................... ريرکبيام دانشگاه یھا خوابگاه به یشخص لباس یروھاين حمله

 دانشگاه یاس7م انجمن یمرکز یوراش یاعضا از تن دو سپندار، یعل و نيپرو بھزاد بازداشت
 232 .............................................................................................................. رجنديب

 233 .......................................... .ديگرد منتقل تھران نياو زندان به و بازداشت پور نيمت ديسع

 235 ....................................................... اوين زندان به تير، ١٨ روز شدگان بازداشت انتقال

 236 ................................. .رسيد شھادت به شكنجه زير اوين زندان در ساله١٩ اعرابي سھراب

 237 ............................................... نياو در انيدانزن شکنجه از دھنده تکان یگزارشھا انتشار

 239 .............................. یخبر عکاس دو یامام اريسات بازداشت احتمال و یامام ديمج بازداشت

 241 ................ تھران تبرماه 18 روز دگانش بازداشت از تن 90 ستيل و تيوضع نيآخر گزارش

 246 ................................................................ یزندان زن کي گرفتن قرار اعدام آستانه در

 247 .................................................... يیطباطبا ع7مه دانشگاه انيدانشجو از یکي بازداشت

 249 ............................................................ یآھار نظر و عقوبي یبن یھا خانواده با داريد

 251 ......................................................... زھرا بھشت غسالخانه در یاعراب سھراب عكس؛



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 19

 

 251 ..................................................................ديکن متوقف را بلوچ شھروند چھارده اعدام

 253 ....................................................... شدم کشته یآزاد یبرا من مادر: یاھواز یدانشجو

 255 ......................... رود یم اعدام یسو به هيژوئ ١۶ روز یرانيا نوجوان یفور اقدام فراخوان

 258 .......................................................... يیدانشجو سابق فعال کي تيوضع از یخبر یب

 259 ............................................... تھران در یا سردخانه رد شدگان کشته از تن صدھا کريپ

 261 ................................................. نياو ٢٠٩ مخوف بند یانفراد سلول در ینظرآھار وايش

 263 .................................................................................................. ارنديبس ھا کشته

 271 .................................................................. جيبس یراندازيت در ھنر یدانشجو »مرگ

 273 ....................................................................................... زاھدان در نفر ١٣ اعدام

 275 .......................................................................... یحيمس یرانيا دو یبرا ارتداد اتھام

 277 .............................................. دانشگاه یکو به حمله از یا تازه  تيروا خوابگاه؛ در مرگ

 281 .............................................. دانشگاه یکو به حمله از یا تازه  تيروا خوابگاه؛ در مرگ

 281 ..................... دادگاه در یاسيس انيزندان با انيناصر به معروف یا سهيمق انهيوحش یرفتارھا

 284 ................................................... رانيا یشھرھا در گريد یدانشجوي فعال چند بازداشت

 287 ...................................................................... شد اعدام حق اھل یزندان ان،يآقا ونسي

 289 ........................................................................ ديکشيم را رانيا فرزندان گناه نيکدام

 293 ......................................... نياو به زکيکھر از شده منتقل شدگان بازداشت یاسام: یفور

 301 .................................................. کند یم ديتھد را یطھران ديجاو بھروز جان یجد خطر

 303 ..................................... زدند رانيا انتخابات بر یرسوائ چوب منطقه خودکامه یھا دولت

 305 ....................................................... ديکن هيتھ را آنھا تيھو اسناد کودتاو انيقربان شمار

 307 ................................................... !دنديد آموزش کجا را یماقدارچ سوارھا موتور گردان

 309 ..................... بود شده جمع سردخانه در جسد 38 اهيس شنبه ینيخم امام مارستانيب جراح اميپ

 309 ..................................... انق7ب دادگاه به ھستند ماريب سخت که یاسيس انيزندان فراخواندن



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 20

 

 311 ...................................................... اند يافته را او سوخته جنازه گويند یم ترانه خانواده

 314 ....................................................... شده ريدستگ راننگا وب و نگاران روزنامه یاسام

 315 ......................................................................... بشر حقوق دربند فعال کي مادر نامه

 317 .است نفر صدھا ھا کشته آمار/ اند شده ديشھ تھران مارستانيب سه در خرداد 30 در نفر34 دستکم

 320 ......................................................... باخت جان ر،يت 18 روز شدگان بازداشت از یکي

 بازداشت از یتعداد یاسام ستيول نياو زندان و انق7ب دادگاه مقابل در ھا خانواده اعتراضات ۀادام
 321 .............................................................................................................. شدگان

 321 ...................................... یھاشم سخنان سانسور و ھا بام پشت بر مردم اکبر F یادھايفر

 322 ....................... نيقزو یحوال در یموسو ی ترانه سوخته ی جنازه قتل کي ناروشن یماجرا

 323 ....................... نيقزو یحوال در یموسو ی ترانه سوخته ی جنازه قتل کي ناروشن یماجرا

 327 ..................................... نياو زندان به زکيکھر کمپ از شدگان زداشتبا از یاريبس انتقال

 328 ............................................................. نياو زندان در فوسيت و تيمننژ وعيش احتمال

 329 ................................................ یاسيس انينزندا ليوک دادخواه یمحمدعل نامعلوم تيوضع

 331 ..................................................................... زاھدان در اعدام آستانه در گريد تن سه

 331 ............................................................. گذشته روز شدگان بازداشت از یتعداد یاسام

 337 ................................................ گذرد؟ یم چه نظنز یا ھسته ساتيتاس در: تدپرسيآسوش

 339 ...................................... نياو زندان 7 اندرزگاه به یميابراھ جعفر و پور نيمت ديسع انتقال

 341 ......................... کند یم کودتا ضد شدگان ريدستگ با سپاه که کنند ینم نيچن یجنگ یاسرا با

 343 ........................................................................ ارتش دار درجه و افسر 24 بازداشت

 345 ................................................ معترض انيرانيا کنار در کازونوا خوزه و یچامسک نوآم

 347 ............................................................... شد بازداشت آن سردبير و توقيف آينده سايت

 348 ........................................................ تھران  و  هياروم در دکر جوان کي شکنجه و ديتبع

 349 ...................... یانضباط تهيکم به زيتبر و مشھد سمنان، یھا دانشگاه یدانشجو دھھا احضار

 351 ....................................................................... یوخ و زيتبر در دانشجو سه بازداشت



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 21

 

 353 ................................................................................ قزوين زندان در زن يک اعدام

 354 ................................................. نبيني رو رھبري,  بميري مجتبي:  دادن شعار ملت ھمه

 355 ............................................................................................... نداست فردقاتل نيا

 357 ........................................................... اوين انفرادي در ھفته يك آلماني مضروب وكيل

 361 .......................................................... اند شده تيترب کشتن یبرا ھا یجيبس: ونيبراسيل

 365 ............................................. برد مي بسر بازداشت در کماکان بابل یدانشجو ینحو ماين

 367 ...................................................... نياو در رياخ شدگان بازداشت تيوضع از يیخبرھا

 369 ..................... تھران ريت ھفت دانيم در شورش ضد یروھاين توسط معترضان شتم و ضرب

 371 ................................... ! مرد سالگي چھارده در كه بود اي ساله اي نوزده دختر مويدي، ھديه

 379 ............................ خرداد ٣٠ روز در زاده ھاشم مسعود شدن كشته مورد در تازه اط7عات

 383 ....... شدگان ريدستگ یاسام از یديجد ستيل و شدگان ريدستگ یھا خانواده با یانسان ريغ رفتار

 زندان سال 1 یانسان ريغ و نيسنگ حکم به را یزندان یدانشجو نيناصر به معروف یا سهيمق
 387 ....................................................................................................... کرد محکوم

 389 .......................................... تھران یھا یريدرگ شدگان کشته از گريد یکي ؛یکامران محمد

 391 ............................................................... نيست اوضاع مھار به قادر یا خامنه: رويتر

 392 .................... سکويفرانس سان یشھردار یبرا 7تراس پائوR خانم ساخته سلطان آق ندا تنه مين

 393 ..................................................... رياخ یروزھا رشدگانيدستگ از یگريد شمار یاسام

 397 ............................ حاکم یانسان ريغ طيشرا به اعتراض در انيزندان از یکي یغذا اعتصاب

 399 ......................................................... تھران مردم ۀشبان اعتراضات گسترش و استمرار

 401 ........................................................... اھواز نفت دانشکده گريد یدانشجو دو بازداشت

 402 ............................ یخصوص آرامگاه در آنان از یکي یخاکسپار ليدل به دراويش یدستگير

 402 ...................................... یانضباط كميته به ھمدان یبوعل دانشگاه یدانشجو يازده احضار

 403 ...................................................... استبداد گماشتگان شکنجه ريز در رشدگانيدستگ قتل

 405 ....................................................... زيتبر در سنگسار آستانه در یزن: يیمصطفا محمد



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 22

 

 409 ................................................. زاده ھاشم مسعود شھادت یچگونگ از شاھد کي تيروا

 411 ........................................... رياخ عيوقا شدگان بازداشت تيوضع از یا دھنده تکان گزارش

 417 ................................................................ یمذھب حکومت افسانه انيپا ران،يا: گارويف

 421 ................................... شد بازداشت ھواپيما در کردستان منطقه علماي از اميني حسن کاک

 423 ................................................................................. شيدراو رشدگانيدستگ یاسام

 425 .................................................... رماهيت در يیبھا شھروندان بشر حقوق روزشمارنقض

 429 .................................................. تھران در کشنبهي روز باخته جان یدانشجو ختم مراسم

 429 ........................................... )یزدي محمد( آخوندھا یاخ7ق فساد و یدزد از یبخش یافشا

 431 .................................................. شد خارج باند از و اشکال دچار تھران - هياروم پرواز

 433 ............................................................... بود شده شکسته یاعراب سھراب راست دست

 433 ............................................................................. 209 بند به یميابراھ جعفر انتقال

 435 .......................................................... باخت جان نياو انزند در یلنگرود یجواد ريام

 435 ................................................................... انفرادي سلول به صدر شادي مجدد انتقال

 437 ................................... دارد قرار اعتراف یبرا فشار تحت بھاور عماد -  نياو از يیخبرھا

 438 ............................................................................ زندان در گريد جوان کي شھادت

 439 ................................................... مايس و صدا یبسو تھران مردم از یاديز تعداد حرکت

 441 ....................................................... 209 یتيامن بند یانفراد سلول در زنان حقوق فعال

 443 ............................................................... یا خامنه یعل یرھبر دوران افتگاني شيرو

 447 ..................................... سپاه 66 زندان به یسرخ عرب و انيحجار ده،زا تاج ،ینبو انتقال

 449 ..................................................................... بکشند را پدرم دينگذار:  انيحجار دختر

 451 ........................................... ديرس شھادت به نيقزو آزاد دانشگاه یدانشجو فر یجواد ريام

 452 ........................................... ديرس شھادت به نيقزو آزاد دانشگاه یدانشجو فر یجواد ريام

 453 ............................................... باخته جان جوان دو یھا عکس نيآخر دلخراش؛ ريتصاو



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 23

 

 455 ..........................................................................تيبشر هيعل تيجنا زک،يکھر عيوقا

 459 .................................................................. کرمانشاه در دانشجويي فعال يک بازداشت

 461 .................................................................................................. ھا یشخص لباس

 463 ...................................................................... محاربه اتھام به کرد جوان پنج محاکمه

 464 .............................................. اصفھان در نامعلوم یا نقطه به اوين انيزندان یبرخ انتقال

 465 ......................................................................... تھران دانشگاه اساتيد بازداشت تداوم

 466 ........................................................ ینظرآھار وايش نامعلوم تيوضع به نسبت ینگران

 467 .......................................................... ديرس شھادت به ريت 26 نمازجمعه در که یجوان

 469 .................................................... شدند آزاد ضمانت قيد به یمحمد مھناز و یپناھ جعفر

 469 .................................................................... رشت گذشته روز تظاھرات از یگزارش

 471 ........................... رانيا در »تيبشر هيعل تيجنا« وقوع احتمال: Rھه دادگاه نيشيپ دادستان

 473 ......................................... رانيا یھا گاه شکنجه از انسينو وب7گ گزارش: نيآن7 گلياشپ

 475 ......................... درگذشت یآزاد از پس ماه چند اصفھان دانشگاه یدانشجو یداوود رضايعل

 477 ..................................................................... ختبا جان شکنجه اثر در یگريد جوان

 478 ......................................... دنديکش آتش به را هيروس پرچم زھرا بھشت در روزيد انيرانيا

 آزاد را پور يیج7 محمدرضا: یشاھرود به کشور از خارج یرانيا یدانشجو و نيسيآکادم ١٢٠ نامه
 479 ................................................................................................................ !ديکن

 489 ...................................... یسازمان منزل کي به انيحجار ديسع انتقال: یمرتضو ديجد حقه

 491 ......................................... عظيم رنجي با كوچك اي انهخ,  است سلطان آقا ندا خانه اينجا

 495 ..............................................................اھواز در شھروندان بازداشت و شتم و ضرب

 497 ................................................................ دارند قرار شکنجه تحت بشر حقوق مدافعان

 499 .......................................... كرد پرت پايين به مارستانيب ھفتم طبقه از را خود جانباز کي

 499 ............................................... ريکو کشنده یگرما در وستهيپ ھم به سوله چند زک؛يکھر

 503 .................................... یانضباط تهيکم به زيتبر یاس7م ھنر دانشگاه یدانشجو 7 احضار



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 24

 

 504 ....................................................................... اصفھان نفردر سه شدن ختهيآو دار به

 R ..................................................................... 505له پارک در عزادار مادران يیمايراھپ

 505 .................................................... شدند محاکمه امروز شدگان بازداشت از گريد تن 10

 507 ............................................................................... گرکمان فرزاد نامه - داد آب بابا

 509 ................................................................ شود یم تجاوز یاسيس یزندان به ليدل دو به

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 25

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه
ه با توجه به فضای بسته اجتماعی و سياسی در ايران جوانان برای ابراز عقايد خود ب

  .فضای مجازی اينترنت ميآيند

  .وب1گنويسی يکی از پر طرفدارترين کارھا در بين جوانان ايرانی ميباشد

در سالھای اخير شاھد حضور فزاينده  وب1گھای فارسی در اينترنت ھستيم وآمار جھانی 

  نشان ميدھد ايرانيھا بزرگترين جامعه وب1گنويسان اينترنتی را تشکيل ميدھند

  .وجه به ع1يق شخصی  به نقطه نظرات خود ميپردازدھر کس با ت

من ھم بعنوان يک وب1گنويس چند سالی است که در فضای مجازی مينويسم در ابتدا از 

  ع1يق  خود مينوشتم  که شامل ورزش و حقوق بشر بود

اوج کار من در ايران مربوط .و وب1گ شخصی من دارای مطالب پراکنده و متفاوت بود

بازرسی گمرکی  ھيزات اتمی ايران که بدون ھرگونهمطلبی در خصوص تج بود به چاپ

  .وارد بندر انزلی ميشد

  .و اتفاقاتی که در پی  اين مطلب برای من رقم خورد

بعد از مھاجرت اجباری و آوارگی با گروھھای حقوق بشر در اروپا آشنا شدم و بر خود 

  باشم  واجب دانستم که در حوزه حقوق بشر بيش از پيش فعال

ازينروشروع به افشای موارد نقض حقوق بشر کردم واين فعاليت ادامه داشت تا اينکه بعد 

به اوج رسيد و از آنجائيکه در اين اواخر رژيم  باخريد  88از کودتای انتخاباتی سال 
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تکنولوژی فيلترينگ بسيار مجھز شده بود  بسياری از سايتھای خبری و حقوق بشری  که 

ق بشر را به صورت واقعی در اختيار خوانندگان خود قرار ميدادند اخبار نقض حقو

  .مسدود شدند 

رژيم بدنبال اخراج خبرنگاران خارجی و فيلتر سايت ھای خبری  در پی بسته کردن 

  .فضای خبررسانی بود و در خيال خود موفق بنظر ميرسيد

تعدد به جنگ حکومت در اينحال وب1گنويسان و فعاWن حقوق بشر  با ايجاد وب1گھای م

اس1می در فضای مجازی رفتند تا مردم ايران رااز  جنايات اين حکومت به قول خود 

  .اللھی مطلع کنند

در اينراه بسياری از فعاWن حقوق بشری دستگير و اعدام شدند و يا به حبسھای بلند مدت  

  .محکوم شدند

ھمان ارتش سايبری سپاه ھک  وب1گ من از اولين وب1گھايی بود که توسط سايبرارمی يا

  .شد

آخرين پست وب1گ من مربوط بود به نامه فرزاد کمانگر وب1گنويس کرد که در آخرين 

  .روزھا ی قبل از اعدام  برای ملتش نوشت

من بعد از ايجاد وب1گ جديد بر آن شدم که مطالب وب1گ قبلی را بصورت کتاب در آورم 

  رژيم اس1میتا سندی باشد مکتوب از جنايات اين 

  محمد وھابی
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  پيش گفتار
وقايعی در ايران رخ داد که از يک سو چھره  1388در پی کودتای انتخابات رياست جمھوری در سال 

پليد جمھوری اس1می که خود را مقدس ميپنداشت و از سوئی ديگر مظلوميت ملتی در بند که بلوغ 

  .نمايش گذاشتسياسی اش را به رخ جھانيان می کشيد را به 

ناگھان اخبار تمام رسانه ھای تصويری جھان معطوف شد بر تظاھرات ملی سبز که تمام خيابانھای 

بی اختيار انسان به ياد شعر فدريکو گارسيا لورکا شاعر اسپانيائی می .ايران را سبز پوش کرده بودند

  .افتاد که ميگفت سبز توئی که سبز ميخواھم سبز باد و سبز شاخه ھا

ت  سبز ايران که سبزی و جوانی و طراوت را در چھره تک تک آنھا می شد ديد  تظاھرات  آرام و مل

بدون خشونت را برای پس گرفتن آرای خود  آغاز کردند ولی گوئی لرزه بر اندام رژيم انداخت و اين 

وحشت در بار با اعمال خشونت و در مرحله بعد قتل عام جوانان و دانشجويان سعی در ايجاد رعب و 

مردم سبز ايران که از خشونت بيزار بودند و مطالبات خود را  به بھترين .ميان عموم مردم را داشت 

  و متمدنانه ترين روش يعنی تظاھرات  بدون خشونت می خواستند

به باWی  پشت بام خانه ھا رفتند تا با سر دادن  هللا اکبر در شبانگاھان  اينبار با زبان خود حاکمان با 

نھا سخن بگويند ولی باز اين نيروھای لباس شخصی که گروھھای خشونت طلب اس1می تحت حمايت آ

  .سپا ه و بيت رھبری  ھستند به منازل مردم يورش بردند وآنھا را به خاک و خون کشيدند

خبر نگاران خارجی که سعی در انتقال اخبار به مراکز خود داشتند از کشور اخراج شدند و چندين نفر 

 .زندان محبوس گشتند در

 .سايتھای خبری فيلتر شد اينک وظيفه خطيری بر عھده تمام ايرانيان چه در داخل و چه در خارج بود 

ی م افزارھاو زيمنس با فروش نر ار از ايران بودند شرکتھای نوکيانيان تشنه اخبدر حاليکه جھا

  .ای ھميشه نزد ايرانيان  منفور گشتنداستراق سمع  و فيلترينگ  به ياری رژيم  اس1می شتافتند  و بر

جوانان ايران با کمک  تکنولوژی  تلفن ھای ھمراه  به ضبط تصاوير پرداختند و با قرار دادن آنھا بر 

ھای خبری  به دنيا نشان دادند که در کشوری  که داعيه حکومت الھی را دارد  روی وب1گھا و سايت

  .چه ميگذرد

اينک تمام ذھنيت ھا  در  .در تظاھرات شرکت کرده بود دنيا را لرزاند قتل ندا آقا سلطان  دختری که

اکنون جھانيان حساب ملت ايران را از حاکمان جدا کرده بودند  .مورد ايران و ايرانی عوض شده بود 

در ايتاليا و ايجاد بورسيه تحصيلی به نام او در دانشگاه  معتبر اکسفورد   انامگذاری خيابانی بنام ند
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دانشجويان ايرانی در مقطع دکتری  ھمه و ھمه از اين حکايت  داشت که دنيا  ميخواست به ملت  برای

  .ايرام بگويد ما با شما ھمراھيم

ھای اروپائی از اھميت  که ھميشه مسائل اقتصادی و قراردادھای تجاری برای تمام دولت اما از آنجائی

  .ھا به ورطه فراموشی سپرده شد جنايت بيشتری از حقوق بشر برخوردار است لذا به مرور ھمه

ھزارن نفر از .ايرانيان در سراسر دنيا با برگزاری مراسم و تظاھرات به ياری ھموطنان داخل شتافتند 

 . کشور آواره شدند

صدھا  .ھزاران نفر از دانشجويان و اقشار مختلف مردم در زندانھا احکام طوWنی مدت  دريافت کردند

 .نفر اعدام شدند 

يران رتبه اول اعدام را که در گذشته در اختيار چين با يک ميليارد و سيصد ميليون نفر جمعيت بود ا

  .اکنون در اختيار دارد

کشور ھای غربی فقط و فقط نظاره گر نقض حقوق بشر در ايران ھستند چرا که برای آنھا قراردادھای 

  .بس ايی که فقط ميخواھند زندگی کنند ونفتی و گازی و ترانزيت  کاW در الويت است تا جان انسانھ

نداھا و ديگر عزيزانمان ھميشه زنده خواھد ماند روزی  ولی با تمام اين نامھربانيھا ياد سھرابھا و

آئين  تمام اقوام ايرانی در کنار ھم زندگی خواھند  وطنمان را آزاد ميکنيم و صرفنظر از ھر دين و

  .کرد

  

  

  محمد وھابی
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 ی انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری و نتايج آنبررس
  

و اع1م پيروزی دوبارٔه  ايران دھمين دورٔه انتخابات رياست جمھوریدر پی اع1م نتايج 

ناميده شد،  کودتاعنوان  گران سياسی به که از سوی برخی از تحليل نژاد محمود احمدی

نين برخی ديگر از شھرھای ايران، و ھمچ تھرانھای  ھا و ميدان تظاھراتی در خيابان

، رقيب ميرحسين موسویتوسط ھزاران تن از معترضان به نحؤه شمارش آرا و حاميان 

حاميان دولت . خرداد به راه افتاد ٢۴و  ٢٣اد در انتخابات، در تاريخ نژ اصلی احمدی

و از " جريان فتنه"ايران معموW از اعتراضات نسبت به نتيجه انتخابات با عنوان 

اين اعتراضات با  .نام می يرند" رھبران فتنه"شخصيت ھای مخالف دولت با عنوان 

 بسيجو  سپاهنظامی حکومت در  هسرکوب شديد نيروھای پليس ضد شورش و حاميان شب

 ٢۵در روز  .سابقه بود که شدت آن در تھران در دھٔه گذشته بی طوری روبرو شد؛ به

و  محمد خاتمی، ميرحسين موسویبا حضور  ميليون نفر از معترضان ٣خرداد، حدود 

ھای مرکزی تھران از ميدان امام حسين تا  در راھپيمايی بزرگی در خيابان مھدی کروبی

انق1ب بھمن ترين راھپيمايی ضد دولتی از زمان  شرکت کردند که بزرگ ميدان آزادی

ای از  گشودن عده ھنگام پايان راھپيمايی در ميدان آزادی با آتش. لقب گرفت ١٣۵٧

حملٔه نظامی، تعدادی از مردم کشته و زخمی شدندو در بامداد ھمان روز با  نيروھای شبه

ھا، تعدادی از  و ساير دانشگاه نظامی به کوی دانشگاه تھران بار نيروھای شبه خشونت

ھای  خرداد نيز، راھپيمايی ٢٨و  ٢٧، ٢۶دانشجويان کشته و زخمی گشتنددر تاريخ 

  .برگزار شد تھرانگسترده و آرام با شرکت صدھا ھزار تن از معترضان در 
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رھبر جمھوری اس1می  ای علی خامنهخرداد و يک روز پس از سخنرانی  ٣٠در تاريخ 

که در آن او مسئوليت ھرگونه  در نخستين نماز جمعه پس از انتخابات رياست جمھوری،

ھا دانسته بود، با سرکوب معترضان توسط  خونريزی را به عھده برگزارکنندگان اعتراض

نفر کشته و عده  ١٩کم  نظامی، در تھران دست نيروھای پليس و تيراندازی نيروھای شبه

ھای مدافع حقوق بشر و گزارشھای غير رسمی تعداد  بسياری زخمی شدند و گروه

ھای پراکنده و مشابه ديگری نيز در  درگيری .شدگان را بسيار بيش از اين ذکر کردند کشته

اه و ، فرماندھان سپصداوسيما. روزھای پس از آن در نقاط مختلف شھر تھران رخ داد

نسبت » اغتشاشگر«ای  بسيج و ديگر مسئوWن حامی دولت، تظاھرات مردمی را به عده

  . ھستند انق1ب مخملیدادند که در صدد برپايی 

ھای پس از انتخابات و در ميان  چنين ماموران امنيتی جمھوری اس1می در ھفتهھم

طلب و مردم  نگاران، فعاWن سياسی اص1ح اعتراضات، چھار ھزار نفر از روزنامه

جمعی برخی از آنان به  و چندين دادگاه برای محاکمه دسته .معترض را بازداشت کردند

با اين . اتھام اقدام به کودتای نرم برای براندازی نظام جمھوری اس1می برگزار گرديد

مجمع مدرسين و طلب، برخی مراجع تقليد سرشناس و  حال تشکلھا و احزاب اص1ح

ده از آنرا نامشروع دانسته و سرکوب ، نتايج انتخابات و دولت برآممحققين حوزه علميه قم

اعتراضات مردمی در دھمين سالگرد . ھا را محکوم کردند معترضان و برگزاری دادگاه

، چھلم جانباختگان تير تھران ٢۶نماز جمعه تير ماه،  ١٨در  حمله به کوی دانشگاه تھران

 نژاد در ماه مرداد و ھمزمان با مراسم تنفيذ حکم و تحليف رياست جمھوری محمود احمدی

ھای زيادی درباره بدرفتاری با زندانيان، ضرب و جرح، آزار  ادامه يافت و گزارش

کميته حقوق بشر  ٢٠٠٩نوامبر  ٢٠جنسی و قتل تعدادی از دستگيرشدگان منتشر شددر 

آميز اين تظاھراتھا را محکوم  ای سرکوب خشونت در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

پيشتر در ماه اوت، گروھی از کارشناسان مستقل سازمان ملل نسبت به شکنجه و  کرد

کمه معترضان پس از انتخابات به شدت ابراز نگرانی ھايی خشن در جريان محا بازجويی

شدن دانشجويان در پی حمله  در گزارشی به موضوع کشته يونسکوھمچنين  کرده بودند

  .نيروھای بسيج به کوی دانشگاه اشاره کرد
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در برابر وزارت »حاميان تغيير«امشب : برای جلوگيری از تقلب
 کشور اجتماع می کنند

  

در حالی که نگرانی از تقلب در انتخابات ھمچنان ادامه دارد، ھواداران کروبی امشب در 

 .و تا صبح در آن جا خواھند ماندبرابر وزارت کشور اجتماع می کنند 

به گزارش سحام نيوز، حاميان تغيير امشب پس از پايان رای گيری مقابل وزارت کشور 

اين حرکت خود جوش تا صبح ادامه خواھد يافت، مردم با در دست . تجمع خواھند کرد

ی گرفتن شمع اقدامی نمادين را در پاسخ به جريانات دوره نھم انتخابات رياست جمھور

 .برگزار خواھند کرد

اين ”و ذکر اين مھم که “ تغيير“ نظر به شعار: بنا بر اين گزارش در بخشی از اين بيانيه

مقابل وزارت کشور با روشن نمودن شمع کارکنان خدوم وزارت کشور “ با ھمه بيداريم

 .را تا صبح ھمراھی خواھيم کرد
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به بيداری و ھوشياری در  Wزم به ذکر است مھدی کروبی نيز پيش از اين مردم را

 .ساعات شمارش آراء دعوت نموده بود

 اجتماع ممنوع است: وزارت کشور

 یسو از تجمع ھرگونه یبرگزار: کرد اع1م ١٣ شماره هياط1ع در کشور انتخابات ستاد

 اع1م از پس و است ممنوع یرا اخذ جينتا اع1م انيپا تا یانتخابات ینامزدھا ھواداران

 .شود برگزار شھرستان فرماندار از مجوز اخذ با ديبا تجمعات زين اتانتخاب جينتا

 ستاد ١٣ شماره هياط1ع متن کشور، انتخابات ستاد در مستقر مھر خبرنگار گزارش به

 :است ريز شرح به کشور وزارت

 مختلف یگروھھا یسو از یتجمع ھرگونه یبرگزار که رساند یم ھموطنان اط1ع به"

 پس و است ممنوع یرا اخذ جينتا اع1م انيپا تا یانتخابات یامزدھان ھواداران و یاسيس

 برگزار شھرستان فرماندار از مجوز اخذ با ديبا تجمعات زين انتخابات جينتا ازاع1م

 ."شود

 یرھبر معظم مقام امروز صبح شاتيفرما به تيعنا با: "است آمده هياط1ع نيا ادامه در

 ھم با ھمه انتخابات یبرگزار حساس یفضا و تيموقع درک و یاريھوش با ميدواريام

 ."ميآور فراھم نيآفر افتخار و شکوھمند یانتخابات یبرگزار جھت آرام یطيمح ميبتوان

 متناقض یادعاھا

 از جمعه روز ظھر از ،یموسو نيرحسيم و یکروب یمھد به وابسته یھا رسانه

 .دھند یم خبر خود »قاطع یھا یروزيپ«

 یحاک یافتيدر یھا گزارش: است نوشته است یموسو نيرحسيم رھوادا که نوروز تيسا

 .است اکنون ھم تا کشور بزرگ استان ١٣ در یموسو مھندس قاطع یبرتر از

 اصفھان، تھران، مردم انتخاب لحظه نيا تا واصله اخبار اساس بر: ديافزا یم تيسا نيا

 و ستانيس ن،کرما خراسان، ل،ياردب ،یغرب ابجانيآذر ،یشرق جانيآذربا فارس،

 استان نيا مردم و است یموسو نيرحسيم قم و خوزستان بوشھر، کردستان، بلوچستان،

 یمھد از که وزين سحام.کردند  انتخاب یجمھور سيير عنوان به را او لحظه نيا تا ھا

 : است نوشته نيچن خود گزارش در کند، یم یھوادار یکروب
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 سراسر یرا اخذ شعب در حضور با امروز صبح هياول ساعت از یکروب طرفداران

  .اند دهيبخش انتخابات به يیبايز نشاط و شور کشور،

 اص1ح یدايکاند یکروب یمھد انيحام کشور، سطح در وزين سحام خبرنگاران گزارش به

 اريبس حضور با یريگ یرا آغاز ساعت از یجمھور استير انتخابات دوره نيدھم طلب

 یمھد یروزيپ دينو کشور، یجمھور استير اتانتخاب نيدھم در خود پرنشاط و یقو

 .دھد یم را انتخابات در یکروب

 شده ليتشک یا فشرده صفوف مردم، پرنشاط حضور ليدل به یرا اخذ شعب از یاريبس در

 .است فراگرفته را یجمھور استير انتخابات ،ینشاط و

 هياول تساعا از که است کرده درخواست انيحام و زيعز مردم از یکروب یمھد ستاد

 .ندينما شرکت انتخابات در صبح

 ١٦ در یکروب بودن اول از کشور وزارت سابقه با مقامات از یکي گزارش نيا اساس بر

 .است داده خبر استان

 انتخابات آغاز

 رانيا سرتاسر در جمعه روز صبح از یاس1م یجمھور استير ی دوره نيدھم انتخابات

 در یاس1م یجمھور کيپلماتيد مراکز و اھ سفارتخانه در یرا اخذ شعب نيھمچن و

 مورد یدايکاند چھار آنيم از انتخابات، نيا انيجر در. است شده آغاز کشور از خارج

 خواھد انتخاب رانيا یاس1م جمھور سيرئ نيدھم عنوان به نفر کي نگھبان، یشورا دييتا

 .شد

 و است شده فيتوص گسترده انتخابات در مردم شرکت ھا، یخبرگزار گزارش بنابه

 نژاد یاحمد محمود و شصت ی دھه ريوز نخست یموسو نيرحسيم نيماب یاصل رقابت

 اع1م ظھر فردا تا است قرار انتخابات نيا ی جهينت. رديگ یم صورت یفعل جمھور سيرئ

 .شود

 بر را انتخابات یبرگزار تيمسئول که نژاد یاحمد دولت کشور ريوز یمحصول صادق

 ۵ از شيب یريگ یرا نخست ساعت چند در که کرد اع1م معهج روز صبح دارد، عھده

  . است شده ختهير ھا صندوق به یرا ونيليم
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. کنند شرکت انتخابات نيا در یرا حق واجدان صد در ھفتاد از شيب کرد ینيب شيپ یو

 یفضا گذشته، ی ھفته کي در یغاتيتبل بزرگ یھا کارناوال و یانتخابات یھا مناظره

 شده انتخابات نيا به مردم شيپ از شيب توجه موجب و داده رييتغ را رانيا در یانتخابات

 در خود قاطع یبرتر یمدع انتخابات، نيا یاصل بيرق دو ھر یستادھا که یحال در. است

 یبرا یموسو نيرحسيم شتريب شانس از مستقل یخبر منابع ھستند، ھا یريگ یرا انيجر

 .اند داده گزارش یروزيپ

 یم ینيسنگ انتخابات یفضا بر یساز یرا و تقلب از ینگران نيسنگ ی هيسا حال نيا با

 خود یپ در یپ یھشدارھا به ھمچنان ھا آن یستادھا و نژاد یاحمد یانتخابات یرقبا و کند

  . دھند یم ادامه مورد نيا در

 نيا در را خود ینگران یا خامنه هللا تيآ به یا نامه در یموسو نيرحسيم گذشته روز

 اط1عات، ريوز به خطاب خود ی نامه در یکروب یمھد نيھمچن و کرد ع1ما نهيزم

 کار در دخالت از خواست یانتظام یروين فرمانده و جيبس مقاومت یروين ی فرمانده

 .کنند یخوددار یساز یرا و انتخابات

 صندوق به را خود یرا ،یريگ یرا شروع ساعات نينخست در که حکومت رھبر

 کشور یاسيس عرصه در مردم زنده و پرشور فعال، حضور مظھر ار انتخابات انداخت،

 در یانتخابات یباW تحرک و شوق و شور به اشاره با و دانست یمل بزرگ آزمون و

 یپا در مردم متراکم حضور و یالھ قيتوف با ميدار انتظار: کرد خاطرنشان کشور

 یو. ديآ رونيب لندسرب گريد بزرگ امتحان کي از رانيا بزرگ ملت ،یرأ یھا صندوق

 و یشرع فيتکل و حق« و نديايب یرا یھا صندوق یپا به کرد دعوت مردم از گريد بار

  : کرد حيتصر یو. کنند ادا را خود »يیعق1

 یتلخ حادثه پرشور صحنه نيا در ندادند اجازه خود یعق1ن بلوغ و کمال رشد، با مردم

  . ديآ بوجود

 و وقار حلم، صبر، متانت، آرامش، با شهيھم دمانن مردم دوارميام: گفت نيھمچن یو

 تشنج نيا که چرا بگذارند ناکام تشنج جاديا یبرا را بدخواھان ت1ش خود، یروح نهيسک

 از قول و نقل و ھا یساز عهيشا یبرخ به نيھمچن او.است مردم یآرا و کشور ضرر به
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 عاتيشا گريد و ات،عيشا نيا به مردم: افزود و کرده اشاره گذشته یروزھا در یو جانب

 .نکنند توجه است ناسالم یھا انسان ساخته که انتخابات، مختلف یبخشھا خصوص در

 حضور و ھا امکيپ وصل خواستار صندوق به خود یرا انداختن ھنگام یموسو نيرحسيم

 .شد انتخابات بر شتريب نظارت یبرا ھا صندوق سر بر داھايکاند ندگانينما

 حاضر یرا اخذ محل در دادن یرا یبرا خود ھمسر با راهھم که یو لنا،يا گزارش به

 یريجلوگ ھا صندوق سر بر داھايکاند ندگانينما ورود از که ربط یذ نيمسوول از بود، شده

  : گفت و کرد استمداد مشکل نيا رفع یبرا آوردند، بعمل

 رد حضور از را ما ندگانينما یبرخ و شده قطع کشور در یامکيپ ارتباط حاضر حال در

 انتظار ما که دھند ینم نظارت اجازه ما به و کردند منع ھا صندوق بر نظارت و شعب

 .کنند رفع زودتر ھرچه را مشک1ت نيا مسووWن ميدار

 به خود یرا انداختن از بعد زين یجمھور استير یداھايکاند از گريد یکي یکروب یمھد

 .ميکن یم تيحما او از شود جمھور سيرئ یشخص ھر: گفت صندوق

 یدايکاند یکروب یمھد اWس1م حجت فارس یخبرگزار یاسيس خبرنگار گزارش به

 جمع در صندوق در خود یرا انداختن از بعد جمھور استير انتخابات دوره نيدھم

 و ھا گروه و داھايکاند به شما هيتوص نکهيا بر یمبن پاسخ در و شد حاضر خبرنگاران

  : گفت ستيچ انتخابات جينتا اع1م از بعد احزاب

 به و باشد ديبا نشاط با و پرشور انتخابات که گفتم یم بارھا و بود نيا ت1شمان ما ھمه

 .است پرشور کام1 انتخابات نيا مردم ھمت و خدا لطف

 ميگرفت تماس و بوده یا گره يیجاھا اگر و شده انجام یخوب به حال به تا کارھا: افزود یو

 .است خوب اوضاع هللا الحمد و شد حل ھم آن و

 يیاجرا و ینظارت مراجع به خطاب یجمھور استير انتخابات دوره نيدھم یدايکاند

 ادامه کام1 نشاط و شور نيا تا شود تيرعا ديبا انتخابات در دقت کمال: کرد هيتوص

 .شود یم هللا انشاء که شود یدار امانت مردم آراء از و باشد داشته

  : گفت خود ھواداران به خطاب یکروب
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 به اگر و ميزيبپرھ گرانيد بيتخر از و ميکن قبول ديبا ما ھمه شود یم اع1م جينتا یتوق

 .ميکن یدار امانت مردم یآرا از ھم باز رفت دوم مرحله

. نکرد خود یروزيپ از یصحبت صندوق به خود یرا انداختن از بعد نژاد یاحمد محمود

 حضور که است، ملت اراده عيتجم و مردم حضور حلقه کننده ليتکم انتخابات گفت یو

 ھموار تر روشن حرکت و تر ميعظ ماتيتصم تر، بزرگ یکارھا یبرا را راه مردم

  : کرد ديتاک مردم حضور از مانهيصم تشکر با او. سازد یم

 یفرارو در را شرفتيپ از سرشار و روشن یا ندهيآ مردم روشن و یانق1ب قاطع، ميتصم

 .دھد یم قرار ملت
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تجمع گسترده دانشجويان و جوانان در بيرون و درون  
 دانشگاه صنعتی شريف تھران

 

بنابه گزارشات رسيده از تھران، دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در دانشگاه تجمع 

  .کت در خيابانھا را دارندقصد خارج شدن از دانشگاه و حر کردند و

از صبح امروز دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در دانشگاه تجمع کردند و قصد خارج 

را دارند ولی حراست دانشگاه از خروج اعتراض  شدن از دانشگاه و حرکت در خيابانھا 

 دانشجويان. آميز دانشجويان به سمت خيابان ممانعت می کند و درب دانشگاه را بسته اند

مرگ بر ديکتاتور و : که تعداد آنھا بسيار زياد می باشد اقدام به دادن شعارھايی مانند 

  .نصرا من هللا و فتحوا غريب مرگ برا اين دولت مردم فريب و شعارھای ديگر

از طرفی ديگر مردم و جوانان با شنيدن شعارھای دانشجويان به سمت درب دانشگاه 

تخمين زده می  حاضر در آنجا تجمع کرده اند صنعتی شريف حرکت کردند و در حال 

جوانان . شود که تعداد مردم و جوانان در مقابل درب دانشگاه به چند ھزار نفر می رسد
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ضمن ھمراھی با دانشجويان شعارھای مرگ بر ديکتاتور را بصورت ھماھنگ تکرار 

  . جو اين محيط بسيار متشنج گزارش شده است. می کنند

عات و گارد ويژه در آنجا و خيابانھای اطراف مستقر شدند و ھر نيروھای وزارت اط1

جوانان .لحظه بر تعداد آنھا افزوده می شود و خود را آماده يورش به جوانان می کنند

معترض بدون ترس و واھمه عليرغم اينکه در محاصرۀ آنھا ھستند رو در روی نيروھای 

  .سرکوبگر قرار دارند و شعار ميدھند

و حرکت را   انق1ب ايستاده اند –رد ويژه به صورت گسترده در مسير آزادی نيروھای گا

  .تقريبا غير ممکن کرده اند

سرکوب خونين جوانان و دانشجويان   فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به  

محکوم می کند و از مراجع بين المللی خواستار محکوم کردند  ھشدار ميدھد و آنرا 

  وحشيانه مردم ايران استسرکوبھای 

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
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يورش به بيمارستانھا به قصد دستگيری زخمی شدگان و تھديد 
 پرسنل درمان کننده به بازداشت

رسيده از بيمارستان ھزار تختخوابی شب گذشته نيوھای گارد ويژه به  بنابه گزارشات

اورژانس اين بيمارستان يورش بردند وقصد دستگيری زخمی شدگان درگيريھای روز 

  .گذشته را داشتند

انبوھی از نيروھای گارد ويژه ھمراه با مامورين وزارت اط1عات  01:30حوالی ساعت 

آنھا با . يورش بردند) خمينی(تختخوابی تھران  1000به بخش اورژانس بيمارستان  

پزشکان و پرستاران معالج زخمی شدگان درگيريھای روز گذشته وحشيانه برخورد کردند 

اين بيمارستان يورش برده بودند    نيروھای وزارت اط1عات که ھمراه با گارد ويژه به. 

قاومت و ايستادگی پزشکن خواستار دستگيری زخمی شدگان و ھمراھان آنھا بودند که با م
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نيروھای امنيتی وقتی که با ايستادگی پرسنل بخش . و پرستاران معالج مواجه شدند

برخورد وحشيانه و . اورژانس اين بيمارستان مواجه شدند تھديد به بازداشت آنھا نمودند

غير انسانی مامورين وزارت اط1عات و گارد ويژه با پرسنل معالج بخش اورژانس اين 

در اين مدت قادر به ادامه   ارستان برای مدت طوWنی ادامه داشت و کادر درمانی بيم

وضعيت بعضی از زخمی شدگان وخيم بود و ھمچنين بر . معالجه زخمی شدگان نبودند

  .تعداد انتقال افراد زخمی شده افزوده می شد

وبا . داشت ادامه  03:30بنابه گفتۀ زخمی شدگان و ھمراھان آنھا اين درگيری تا ساعت 

مقاومت پرسنل شريف اين بخش و ھمراھان زخمی شدگان مامورين وزارت اط1عات و 

  .گارد ويژه از آنجا پس رانده شدند 

اکثر زخمی شدگان بخاطر ترس از دستگيری بصورت سطحی مورد درمان قرار می 

د گيرند و عليرغم شرايط و خيم بعضی از آنھا که دچار زخمھای عميق و خطرناک ھستن

  .به منازل خود بازمی گردند در سطح پانسمون خود اکتفا می کنند و با آن شرايط 

می باشد که زخمی  60دھۀ  عملکرد مامورين وزارت اط1عات يادآور اعمال آنھا در 

  .شدگان آن زمان را از تخت بيمارستان دستگير می کردند و به زندان منتقل می شدند

انھا و پرسنل آنھا که به صرف انجام وظيفه انسانی و در درگيريھای ديروز حتی بيمارست

شغلی خود عمل می کردند در امان نبودند و مورد يورش و اھانت و تھديد به دستگيری 

  .می شدند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، يورش به بيمارستانھا و تھديد کادر درمانی آن 

و اقدام به دستگيری زخمی شدگان  به دستگيری به صرف انجام دادن وظيفه شغلی خود

که در شرايط بسيار حاد ھستند را محکوم می کند و از مراجع بين المللی برای پايان دادن 

  . به اينگونه جنايتھا خواستار اقدامات عملی است

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژون  14برابر با  1388خرداد  24
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 اسامی تعداد از زخمی شدگان درگيريھای امروز
  

مختلف تھران ، در اثر درگيريھای خونين امروز    بنابه گزارشات رسيده از بيمارستانھای

تعداد زيادی زخمی و به بيمارستانھای مختلف منتقل شدند وضعيت بعضی از زخمی 

  . شدشدگان وخيم می با

دامنۀ آنھا به دانشگاه    اعتراضات گسترده مردم تھران که در نقاط مختلف ادامه دارد

تھران کشيده شده دانشجويان کوی دانشگاه اقدام به ترتيب دادن اعتراضات گسترده نمودند 

  . آنھا با سر داد شعارھايی مانند مرگ بر ديکتاتور وارد خيابانھا شدند . 

ر تعداد اعتراض کنندگان در سطح تھران افزوده می شود و از طرفی ديگر ھر لحظه ب

درگيری جوانان با نيروی گارد ويژه ،نيروی انتظامی و امنيتی ابعاد تازه ای به خود 
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گرفته است جوانان با سنگ به مقابله برخواستند و در بعضی از نقاط تھران درگيريھا به 

  . کوچه ھا کشيده شده است 

آنھا افراد را به شدت مورد ضرب وشتم .ر وحشيانه می باشد برخورد نيروھای سرکوبگ

  .قرار ميدھند

در حال حاضر تعداد زيادی از جوانان که در درگيريھا زخمی شدند به بيمارستانھا مختلف 

اسامی بعضی از مردم تھران و جوانان که در يورشھای وحشيانه . تھران منتقل شدند 

  .زخمی شده اند به قرار زير می باشد

  ساله ، 67 ذبيح هللا محمدی  -

  ساله ، شكستگي دست  19زھره صادقي  -  

  ، جراحت از ناحيه سر و گردن  ساله 26فاطمه سيدي  -

  ساله جراحت از ناحيه دست و شكستگي پا 23سعيده يار احمدي  -

  ساله ، چاقو خورده جراحت از ناحيه دست 30علي محمدي  -

  از ناحيه دست و سر و پشت  ساله ، جراحت 29  جعفر اكبري پور  -

  ساله شكستگي پا 17سينا تكابي مكري  -

  ساله ، جراحت از ناحيه پھلو و صورت  18آرش پور جبار  -

  ساله جراحت از ناحيه سر و دست  22لي1 مبين  -

  ساله جراحت از ناحيه پا  43اصغر حيدري  -

  ساله جراحت از ناحيه صورت و دست 25نيلوفر جھانگيري  -

لين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، يورش وحشيانه به اعتراض کنندگان و مورد فعا 

  .ضرب وشتم قرار دادن آنھا را محکوم می کند 

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژون  13برابر با  1388خرداد  23
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 ی امنيتی و خشونت در ايران پايان دھيدفضا به
  

  اط1عيه مطبوعاتی 

ی ناصحيح  با اع1م نتايج آرای انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری در ايران، شائبه

بودن و تقلب در اين انتخابات از سوی دو نامزد اص1ح طلب رياست جمھوری اع1م شد 

وجود خواستار در اختيار داشتن اط1عات ھای م گرا نيز با بيان ابھام و ديگر نامزد اصول

  .راجع به آراي شمارش شده در اسرع وقت شد

ی اعتراض خود را با آغاز  زمان با اين موضوع مردم معترض به نتايج انتخابات دامنه ھم

ھا در برخی  خشونت. ھا کشاندند ھای مسالمت آميز و خودجوش به خيابان پيمايی راه

ای رھبر جمھوری اس1می  هللا علی خامنه که آيت ه پس از آنھای ايران از روز گذشت شھر

  .نژاد را پيروز انتخابات معرفی کرد، آغاز شد محمود احمدی
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  حمله به ستادھا

خردادماه نيروھای لباس شخصی به تعدادی از ستادھای نامزدھای اص1ح  22روز جمعه 

يکی از . رد اشاره کردندطلب يورش بردند و اقدام به اخت1ل در کار يا پلمپ اماکن مو

ی  ترين برخوردھا مربوط به ستاد انتخاباتی مھندس ميرحسين موسوی در منطقه مھم

قيطريه تھران بود که ضمن ضرب و شتم حضار، پخش تلويزيون اينترنتی اين کانديدا که 

چنين پخش تلويزيون اينترنتی  ھم. گرفت، متوقف شد در دفتر مورد اشاره صورت می

  .ديگر کانديدا نيز در ھمين زمان متوقف شد محسن رضايی

ھادی تھران قرار دارد، امروز  در ادامه، ستاد مرکزی مھندس موسوی که در خيابان شيخ

شنبه با يورش نيروھای امنيتی روبه رو شد و جمعيتی که برای تجمع در اين منطقه  يک

  .حاضر شده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

  یھای خيابان درگيری

ھای اعتراضی با حضور ھزاران  خردادماه تجمع 23روز گذشته مورخه  15از ساعت 

ی آن به  شھروند معترض در شھر تھران آغاز شد و تا زمان تنظيم اين گزارش دامنه

شھرھای مختلفی چون تبريز، شيراز، مشھد، رشت، اردبيل، گرگان، کرج و بابل کشيده 

  .شده است

نظامی با مردم معترض که دراکثر مناطق به  برخورد خشونت آميز نيروھای

ھای اين  ی خشونت و خسارت ھای کام1 مسالمت آميز دست زده بودند بر دامنه اعتراض

ھا افزود، منابع موثق گزارش دادند از نيمه شب گذشته پس از آماده سازی زندان  درگيری

ھا و اماکن مختلف  اهگ شھروند بازداشت شده از بازداشت 900اوين از نظر مکانی، حداقل 

ھر چند . زندان اوين منتقل شدند  7و قرنطينه اندرزگاه  209، 240شھر تھران به بندھای 

در زمان انتشار اين اط1عيه . شود گان بيش از اين تعداد ارزيابی می تعداد بازداشت شده

  .چنان در اقصی نقاط کشور ادامه دارد ھای خيابانی ھم ھا و اعتراض درگيری

  ھا  رينگ سايتفيلت

ھای مختلفی که برای اط1ع رسانی در مورد انتخابات  از فردای روز اع1م نتايج، سايت

ھای خبری که  بينی شده بود نيز فيلتر شد و حتا سايت دھمين دوره رياست جمھوری پيش
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در طول روزھای سال به طور عادی به خبررسانی مشغول ھستند نيز در محاق فيلتر 

  .گرفتار شد

زمان با اع1م نتايج انتخابات و آغاز اعتراضات، شبکه ھای اجتماعی و سايتھای خبری  ھم

چون توييتر، فيس بوک، صدای امريکا، بی بی سی، ھرانا و ھمينطور آفتاب نيوز، آينده، 

ياری، نوروز، جمھوريت، انتخاب، قلم نيوز و شھاب نيوز، تريبون، خرداد ،تغيير ،بنيان 

، اص1حات ،ياری ،ھم ميھن ،کلمه ،س1م ،سحام و نيز سايت ايلنا، ،امروز،سيفا ،فرارو 

چنان با اخت1ل و  از سوی کميته فيلترينگ فيلترگذاری شده و اينترنت در ايران آن.... 

سرعت پائين روبه رو است که عم1 گردش اط1عات از طريق اينترنت نير امکان پذير 

  .نيست

  ھا توقيف روزنامه

ياس نو برای چندمين بار در روزھای انتخاباتی توقيف شدند و  ھايی چون روزنامه

محدوديت توزيعی برای تعدادی از روزنامه ھا پيش از آغاز رای گيری اعمال شده بود، 

    . نشريه کلمه سبز تنھا نشريه توقيف شده در محدوده زمانی پس از اع1م نتايج است

  قطع موبايل و سرويس پيام کوتاه

از   شب گذشته، ن سيستم پيامک کليه اپراتورھای تلفن ھمراه از پنجشنبه به دنبال قطع شد

گاه روز شنبه، خطوط تلفن ھمراه در شھر تھران قطع شده است و برقراری ارتباط  شام

  .پذير نيست ميان مشترکان امکان

  ی فعاGن سياسی  بازداشت گسترده

نيتی اقدام به بازداشت تعداد ی معترض خيابانی، نيروھای ام ع1وه بر صدھا دستگير شده

بسياری از فعاWن مدنی و سياسی که شمار آنان دست کم صد و پنجاه تن تخمين زده 

ی احزاب مشارکت، مجاھدين انق1ب، نھضت آزادی  شود و اکثرا از اعضای برجسته می

ائيد ھا ت ھا ھستند، کردند، ع1وه بر ده روزنامه نگار، افرادی که بازداشت آن و ملی مذھبی

  :شده است عبارتند از 

بھزاد نبوی، محسن ميردامادی، رضا خاتمی، عبدهللا رمضان زاده، مصطفی تاجزاده، 

سعيد شريعتی، احمد زيدآبادی، تقی رحمانی، رضا عليجانی، ھدی صابر، زھره آقاجری، 
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زھرا اشراقی، کيوان صميمی، عماد بھاور، علی پورخيری، شاھين نوربخش، علی تقی 

مد شکوھی، اشکان مجللی، ميثم ورق چھر، مھندس مجتبی موسوی، عليرضا پور، مح

رجايی، غ1محسين کرباسچی، محمد عطريانفر، ھمچنين گزارشات تائيد نشده ای از 

بازداشت آقايان رضا تاجيک، محمدعلی ابطحی، سعيد حجاريان، محسن امين زاده و خانم 

ی از يورش نيروھای امنيتی به منازل ھمچنين منابع دانشجوي.دھد سميه توحيدلو خبر می

  .فعاWن اين حوزه گزارش ميدھند

ھايی از آزادی محسن ميردامادی، محمدرضا خاتمی، زھره  Wزم به توضيح است گزارش

  .آغاجری و سعيد شريعتی دريافت شده است

  جمع بندی

زخمی  کرد نيروھای نظامی و امنيتی در قبال مردم معترض که تا کنون تعداد زيادی عمل

ھای ارتباطی و جلوگيری از گردش آزاد  و بازداشت شده به جای گذاشته است، قطع سيستم

زمان با تداوم  اخبار و اط1عات به ھمراه باWگرفتن شرايط امنيتی کشور که ھم

ھای مجموعه در  ی فعاWن سياسی و مدنی شده است نگرانی ھای گسترده بازداشت

  .فضا را دو چندان کرده استتر شد و امنيتی شدن  خصوص بسته

مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران معتقد است برگزاری انتخاباتی که توام با حراست و 

ھا و  دھنده باشد رکنی اجتناب ناپذير در تائيد مشروعيت حکومت حفاظت از آرای رای

شود، ھر چند مسئوWن مربوطه در خصوص  برقراری نظام مردم ساWر محسوب می

اند اما  ی تقلب اع1م موضع نکرده طرح شده از سوی سه کانديد ديگر و شائبهمسائل م

ی انتخابات و آرای ملت را يقينا تنھا راه پايان دادن به فضای  سازی در مسئله شفاف

اميد است مسئوWن با درک صحيح شرايط و با . دانيم خشونت و ناامنی در جامعه می

و حراست از مردم و بالطبع آرای آنان، اقدامات يادآوری وظايف قانونی خود در حمايت 

Wزم را در اسرع وقت در قبال اعتراضات جاری و شبھات موجود برای پايان دادن به 

  .شرايط امنيتی و خشونت ھای بيشتر در جامعه مبذول نمايند

  دبيرخانه مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران

  1388خرداماه  24 –تھران 
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 شنبه شب ٢۴گزارشی از وضعيت کوی دانشگاه تا ساعت 
پس از پايان تجمع دانشجويان دانشگاه تھران در محل پرديس : گروه دانشگاه -بامدادخبر

بود و با دخالت نيروھای پليس ضد  مرکزی اين دانشگاه که عصر روز شنبه برگزار شده

شد، دانشجويان  ھا به دانشگاه در داخل و خارج دانشگاه به تشنج کشده ود آنشورش و ور

کارگر ( ، با تجمع در خيابان اميرآباد٢٠ساکن کوی دانشگاه تھران، شنبه شب ساعت 

و در مقابل کوی با تحصنی آرام اعتراض خود را به تقلب آشکار در انتخابات ) شمالی

  .دھمين دوره رياست جمھوری نشان دادند
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دقيقه بعد نيروھای امنيتی و پليس با  ٣٠اما حرکت مدنی دانشجويان ديری نپاييد و درست 

ھا به داخل کوی دانشگاه را داشتند که با  حمله به تجمع دانشجويان سعی در بازگرداندن آن

ھا بر نيروھای امنيت ھمراه شد و دانشجويان موفق شدند  مقاومت دانشجويان و غلبه آن

  . پليس و امنيتی را تا چھارراه اميرآباد به عقب برانندصف نيروھای 

ھای اطراف کوی و استفاده  در خيابان ٢١:٣٠اما با حضور گارد ضد شورش از ساعت 

چنان تعقيب و  ولی ھم. آور دانشجويان ناگزير به داخل کوی گريختند مداوم از گاز اشک

اين در حالی . دانشگاه ادامه دارد گريزھا در خيابان اميرآباد و تجمع دانشجويان داخل کوی

ھا ادامه دارد، به  ھای ساختمان آور داخل کوی و حتی داخل اتاق است که باران گاز اشک

آور در تمام نقاط کوی آتش  طوری که دانشجويان برای مقابله با اثرات استنشاق گاز اشک

ندن کمدھای اند و در موارد بسياری برای تھيه سوخت آتش خود به سوزا بر پا کرده

با اين حال به گزارش ساکنان کوی دانشگاه تھران، باران گاز . اند شان روی آورده شخصی

ھای آن بسيار  چنان ادامه دارد و نفس کشيدن در محوطه کوی و ساختمان آور ھم اشک

  .است سخت و حتی ناممکن شده

رغم  ود و علیش تر می اين در حالی است که وضعيت کوی دانشگاه تھران ھر لحظه ملتھب

ھای خود  وضعيت بد و بحرانی بسياری از ساکنان، ھيچ يک از دانشجويان اکنون در اتاق

برند و به گزارش خبرنگار بامدادخبر در کوی دانشگاه تھران، در اثر حمله  به سر نمی

است و ساکنان  به آتش کشيده شده ٢٣نيروھای ضد شورش طبقه سوم ساختمان 

اين . اند ھای خود را به کل تخليه کرده در کوی دانشگاه ساختمانھای نزديک به  ساختمان

ھای کوی از ساعات اوليه شنبه شب تا  در حالی است که برق و گاز بسياری از ساختمان

  .است کنون قطع بوده

اند و با بر پا کردن  اکنون در مقابل درھای کوی دانشگاه سنگربندی کرده دانشجويان ھم

شوند، ولی حمله  وھای امنيتی و گارد ويژه به داخل کوی میآتش مانع از حضور نير

دقيقه يک بار تير ھوايی شليک  ۵چنان ادامه دارد و به فاصله  نيروھای ضد شورش ھم

شود و نيروھای ضد شورش از تيرھای پ1ستيکی برای مقابله با دانشجويان استفاده  می

اين در حالی . است ويان شدهکنند که موجب صدمه و جراحت شديد بسياری از دانشج می
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است که در اثر حم1ت نيروھای ضد شورش بانک صادرات نزديک کوی به آتش کشيده 

ھای بانک ملی و ديگر ادارات  است و نيروھای ضد شورش اقدام به شکستن شيشه شده

  .اند دولتی نزديکی کوی دانشگاه کرده

ا کنون خبری از دستگيری بنا به گزارش خبرنگار ما در محل کوی دانشگاه تھران، ت

دانشجويان در دست نيست و در فضای ملتھب کوی امکان اين نيست که از محل دقيق 

دانشجويان آگاھی به دست آيد و با توجه به قطع بودن ھمه امکانات ارتباطی از جمله 

خطوط تلفن، موبايل و اينترنت در کوی دانشگاه تھران؛ دانشجويان عم1ً در وضعيت 

ولی . شود ھا می تر آن اند که موجب نگرانی بيش ری و اط1عاتی قرار گرفتهمحاصره خب

ھر لحظه امکان يورش شديد نيروھای امنيتی و پليس ضد شورش به داخل کوی وجود 

اين زد و خورد و تظاھرات تا پاسی از . دارد و دانشجويان حتی از جان خود نيز بيم دارند

 .ه، ھنوز ادامه داردوچھارم خرداد ما بامداد يکشنبه بيست

 

تصاويري از تظاھرات و ناآرامي ھاي تھران پس از اعMم نتايج 
 انتخابات 

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 50

 

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 51

 

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 52

 

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 53

 

  
 

 

  

  

تھران و  حمله خشونت بار نيروھای امنيتی به کوی دانشگاه
 دانشگاه اصفھان

  

ران حاکيست که نيروھای امنيتی دولت ايران بامداد دوشنبه در پی تجمع گزارش ھا از اي

اعتراض آميز دانشجويان در خوابگاه دانشگاه تھران واقع در خيابان کارگر شمالی به آنجا 

يورش برده اند که به گفته شاھدان عينی در اثر تيراندازی نيروھا تعدادی دانشجو زخمی 

 .و تعدادی نيز دستگير شده اند

ھمزمان در اصفھان نيز نيروھای دولتی به محوطه دانشگاه صنعتی اصفھان يورش برده 

اند که طی آن نيز دانشجويان ھدف ضرب و شتم قرار گرفته اند و دانشگاه تحت محاصره 

 .قرار گرفته است
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يک شاھد عينی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که حدود 

روھی از دانشجويان کنار در کوی دانشگاه، خوابگاه دانشجويان ساعت سه صبح گ

دانشگاه تھران، تجمع کرده بودند و شعار می دادند که نيروھای گارد ويژه و انصار حزب 

 .هللا وارد محوطه کوی و سپس تعداد زيادی از ساختمان ھا شدند

 

 

 

Basij hat eine junge Frau in Teheran erschossen  

Samstag, den 20. Juni  Teheran 

Eine junge Frau, die neben ihrem Vater stand und die Proteste 

ansah, wurde von einem basij Mitglied erschossen, das sich auf 

der Dachspitze eines Zivilhauses versteckt hatte. Er hatte freien 

Schuss am Mädchen und könnte sie nicht verfehlen. Jedoch zielte 

er gerade ihr Herz. Ich bin ein Doktor, also eilte ich, um zu 

versuchen, sie zu retten. Aber die Auswirkung des Schusses war 

so heftig, dass sie  in weniger als 2 Minuten starb. Der Film wird 

von meinem Freund aufgenommen, der neben mir stand. 

Informieren Sie bitte die Welt 

:Video ansehen 

 http://www.youtube.com/watch?v=nepKHEFCd0Y 

http://www.youtube.com/watch?v=mzZGirbLiUo  
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 حقوق بشر اعMميه جھانی  ماده بيست و يکم

    

ـ ھر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با انتخاب ١ 

  نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد

 ـ ھر کس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد٢ 

درت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله انتخاباتی ـ اساس و منشاء ق٣   

پذيرد، انتخابات بايد عمومی  ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت می

ای نظير آن انجام گيرد که آزادی  و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی و يا طريقه

 رأی را تأمين نمايد

 

  آشکار یھا تيجنا
  

  

 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 56

 

  

به طور مکرر خبر ميرسه و بچه ھای اورژانس ھم تاييد کردند که لباس شخصيھا ميان 

  مراقب باشين. بين جمعيت و ناغافل به مردم چاقو ميزنند و غيب ميشن
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از و حمله اوباش انصار و بسيج به دانشجويان شير
 مشھد؛رئيس دانشگاه شيراز استعفا داد

  

 شيوه به اعتراض در كه شيراز دانشگاه دانشجويان تجمعات پي در: اميركبير خبرنامه

 برگزار خرداد ٢۴ و ٢٣ ، يكشنبه و شنبه ھاي روز در خرداد ٢٢ انتخابات برگزاري

 شدت به را وياندانشج دانشگاه، داخل به يورش با يافته سازمان و امنيتي نيروھاي شد،

   .دادند قرار شتم و ضرب مورد

  .است شده گزارش وخيم دانشجويان اين از تن چند وضعيت 

 دانشگاه خوارزمي كتابخانه محاصره ضمن انتظامي نيروي ون چند امروز ظھر ھمچنين

 شتم و ضرب ضمن و آوردند ھجوم دانشجويان سمت به آور، اشك گاز پرتاب و شيراز

 مسئولين اقدام اين حين در. كردند بازداشت را آنان از تن ١٠٠ دحدو در دانشجويان

 انتظامي نيروھاي ورود از مانع داشتند قصد كه خياطيان دكتر جمله از خوارزمي كتابخانه

  .گرفتند قرار شتم و ضرب مورد نيز شوند دانشگاه به

 صبح و داد ااستعف خود سمت از شيراز دانشگاه رئيس صادقي ھادي محمد اقدام اين پي در

 در دانشگاه مديريت محل در شيراز دانشگاه مسئولين و اساتيد صبح ١٠ ساعت فردا،

 كه است آن از حاكي ھا شنيده. كرد خواھند برگزار تجمع يورش اين به اعتراض

  .پيوست خواھند جمع اين به نيز دانشجويان

 شيراز رايم1صد خيابان در گذشته شب. است ملتھب شدت به نيز شيراز شھر فضاي

 نيز امروز عصر. شد كشيده خشونت به امنيتي نيروھاي ھجوم با كه شد برگزار تجمعي
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 با و داشتند قرار متر يك فاصله به امنيتي نيروھاي شيراز دانشگاه تا م1صدارا خيابان در

  .دادند قرار شتم و ضرب مورد را دانشجويان و مردم دانشگاه، به ھجوم

 دانشگاه در متحصن دانشجويان به بسيج و انصار روھايني پيش ساعاتي از ھمچنين

  .اند كرده حمله مشھد فردوسي

 داده رخ مشھد فردوسي دانشگاه شمالي در اطراف درگيري اين كه حاكيست ھا گزارش

 مشھد فردوسي دانشگاه به منتھي ھاي خيابان ديگر و آباد وكيل باھنر، ھاي خيابان. است

  .ندارد وجود مردم عبورومرور مكانا و اند شده محاصره اكنون ھم

. باشد مي دانشگاه داخل به انتظامي و ويژه گارد  نيروھاي حمله احتمال لحظه ھر

 دانشجويان خروج امكان و است شده بسته دانشاه ھاي در و ھستند محاصره در دانشجويان

  .ندارد وجود دانشگاه از

  .اند شده بازداشت نيز دانشجويان از نامعلومي تعداد

 مشاركت جبھه رئيس عبايي مھدي مشھد شھر گذشته روز اعتراضات در است گفتني

 كه حالي در خراسان منطقه وحدت تحكيم ادوار رئيس اقتناعي امير و خراسان منطقه

 .اند شده بازداشت بودند، شده حاضر شيرازي هللا ايت بيت در گفتگو براي
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  شدگان كشته و مجروحين از تصاويري
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سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 61

 

  

  شماست با قضاوت
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 روش كار در ايران
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  اروميه در دخترانه خوابگاه يك به ويژه يگان مأموران حمله
  

 اعتراضات كنندگان شركت بيرحمانه شتم و ضرب و شكنجه از اورميه از رسيده اخبار

 خبري گروه ھمكاران گزارش طبق. كند مي حكايت شھر اين در ذشتهگ روز سه

 وحشتي و رعب جو چنين شاھد كنون تا ١٣٨۵ خرداد دوم از بعد اورميه شھر اورمونيوز

   .است نبوده

 مختلف مراكز به ابتدا است شده گزارش نفر ٣٠٠ از بيش آنھا تعداد كه شدگان بازداشت

 چند ،شھري ترمينال حوالي در ١٧ ك1نتري ،مخابرات كوي در واقع آگاھي اداره جمله از

 شھرچاي رودخانه و دانشكده راه چھار اطراف در انتظامي و امنيتي ،اط1عاتي مركز

  .اند گرفته قرار مأموران بيرحمانه حمله مورد باتوم و چماق با ،شده منتقل اورميه

. شود مي تحقيق آنھا زدن كتك از بعد شدگان بازداشت تمام ھويت مورد در گزارشھا به بنا

 پان« و »سابقه با طلبان تجزيه« عنوان با را آنھا مأموران كه شدگان بازداشت از اي عده

 كه ھستند كساني عمدتا اينھا. اند شده منتقل ديگر مراكز به اند كرده مي صدا» !توركيستھا
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 ،ارسمد آغاز ،مادري زبان جھاني روز اعتراضھاي در دستگيري يا و شركت سابقه

   .اند داشته را آذر ٢١ مراسمھاي و آذربايجانيھا خردادماه اعتراضات

 باتوم ،لگد ھاي ضربه تحمل از پس ،دارند سال ٢۵ از كمتر كه] كيفري[ سابقه بدون افراد

 به مسنترھا و شده آزاد كفالت سپردن و خانواده مراجعه صورت در مأموران چماق و

  .شوند مي داده تحويل امنيتي مراكز

 در گرفته تحويل ھا ك1نتري از يكي از را خود ساله ٢١ پسر كه اي اورميه شھروند يك

 كرده گزارش وخيم بسيار را فرزندش حال اورمونيوز خبري گروه ھمكاران با گفتگو

 جوان اين. اند كرده خرد را او پايين فك دندانھاي و شكسته را پسرش دست مأموران. است

 ٢٠ حدود حمله مورد ھا ك1نتري از يكي حياط در ديگر فرن ھشت ھمراه به اي اورميه

   .است گرفته قرار دست به چماق مأمور

 در آگاھي اداره پشت در واقع دخترانه خوابگاه يك به ويژه يگان مأمور ده حدود سوي از

 آنھا ورود مانع كه خوابگاه مسئول كردن زخمي از پس ،كرده حمله اورميه مخابرات كوي

 خبرنگار گزارش به. اند كرده ضبط را دانشجويان تمام موبايل و شده اتاقھا ردوا ،بود شده

 از آگاھي اداره محوطه به مشرف ھاي پنجره از دانشجويان از اي عده اورمونيوز

 ھاي ضربه زير و شده كشيده سرشان باWي پيراھنشان كه اند كرده فيلمبرداري جواناني

  .داشتند قرار مأموران سنگين

 دوشنبه روز ظھر از ،نشده قطع كامل طور به اورميه در اينترنتي خطوط اينكه عليرغم

 داراي سايتھاي تمام به شدن وارد حتي يا و ايميل گونه ھر فرستادن امكان خردادماه ٢۵

  .است شده غيرممكن الكترونيكي پست سرويس
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  جوانان و انيدانشجو کشتار به نسبت تھران مردم اعتراضات
  

بنابه گزارشات رسيده از تھران ،در اعتراضات امروز تھران مردم در اعتراض به 

کشتار دانشجويان و جوانان در تھران وشھرستانھا که بازوبند سياه بسته بودند ساعاتی 

  .پيش آغاز شد

ھزاران نفر از مردم تھران در اعتراض به کشتارھای دانشجويان و جوانان با بستن 

تجمع کردند و از آنجا ) ھفت تير(در ميدان رضائی ھا  15:00ساعت از   بند سياه وباز

  .حرکت خود را آغاز کردند

ولی  در حال حاضر به تعداد جمعيت افزوده می شود بطوری که خيابانھای طالقانی، مفتح،

  .کريم خان زند، شريعتی مملو از جمعيت است عصر،

  : ی زنندو مصمم شعارھای زير را فرياد م  مردم تھران يک صدا 

  مرگ بر ديكتاتور ، 

  مي جنگم مي ميرم ذلت نمي پذيرم، 
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  مي جنگم مي ميرم حقمون را پس مي گيرم ، 

  مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت ، 

   نصر من هللا و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب،

  .نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم 

  . و شعارھای ديگر را سر مي دادند

امروز نيروھاي گارد ويژه و موتور سوارھا در ميدان ھفت تير و تمام  13ت از ساع

  . خيابانھاي منتھي به ھفت تير مستقر شده اند

در  در كنار مترو طالقاني كه سفارت سابق امريكا قرار دارد و به پايگاه بسيج تبديل شده 

ت داشتن اسلحه پشت بام منتھي به خيابان طالقاني نيروھاي بسيجي و انصار با در دس

  .مستقر شده اند

  . جمعيت به قدري زياد است كه نيروھاي گارد جرأ ت نزديك شدن به جمعيت را ندارند

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران،ياد و خاطرۀ جان باختگان راه آزادی را گرامی  

 مردم صورت می گيرد ميدارد و نسبت به ھرگونه خشونت که به دستور ولی فقيه عليه

  .ھشدار و محکوم می کند

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژون  17برابر با  1388خرداد  27
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 با مسابقه زمين وارد سبز دستبند با ايران ملي تيم فوتباليستھاي
  شدند جنوبي كره
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ط زندان -نفر از دستگير شدگان اصفھان به بند الف 300انتقال 
  مرکزی اصفھان

 

نفر از دستگير  300ط زندان اصفھان ، در حدود –بنابه گزارشات رسيده از بند الف 

  .شدگان اعتراضات اخير مردم اصفھان به سلولھای انفرادی اين بند منتقل شده اند

زھای اخير که تا به حال منجر به جان باختن تعدادی از جوانان و اعتراضات گسترده رو

مردم شھر اصفھان شده است و ھمچنين باعث مجروح شدند تعداد زيادی از جوانان 

شديد از مراجعه به  اکثر زخمی شدگان عليرغم داشتن زخمی ھای .معترض شده است
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در وضعيت وخيم   ی کهبيمارستانھا بخاطر ترس از دستگيری خوداری می کنند و کسان

ھستند و به بيمارستان منتقل می شوند ھويت آنھا توسط مامورين وزارت اط1عات و 

ثبت می شود و تحت مراقبتھای شدديد مامورين وزارت اط1عات  حراست بيمارستانھا 

قرار می گيرند مامورين وزارت اط1عات در اکثر موارد در امور درمانی پرسنل 

  .ی کنند و در مواردی مانع انجام کار آنھا می شوندبيمارستان دخالت م

به بازداشتگاھھای آگاھی اصفھان، ک1نتريھا ،خانه ھای  دستگير شدگان اعتراضات اخير 

که در دست بازجويان وزارت  ط -بند الف امن وزارت اط1عات و سلولھای انفرادی 

  . اط1عات اصفھان می باشد منتقل شده اند

ط  -در حال حاضر در بند الف. شکنجه ھای شديد جسمی قرار دارنددستگير شدگان تحت 

  . نفر از دستگير شدگان زندانی ھستند 300در حدود 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيريھای گسترده در ايران وشکنجۀ وحشيانه 

دستگير شدگان را محکوم می کند و از مراجع بين المللی و سازمانھای حقوق بشری 

  .خواستار مداخله برای پايان دادن سرکوب مردم ايران است

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژون  18برابر با  1388خرداد  28
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  روز یکاتورھايکار
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 ثابت را انتخابات در تقلب بنفورد قانون: فرانسوي دانشمند
  كند مي

 

اتريش اع1م " استاندارد"اي با روزنامه  انشمند فيزيك نجومي فرانسوي در مصاحبهيك د

جمھوري  توانسته است كشف كند كه در انتخابات رياست" بنفورد"كرد كه به كمك قانون 

  .ايران تقلب شده است

دانشمند فيزيك نجومي را، روزنامه استاندارد روز جمعه " روكما. بودوين اف"مصاحبه 

  . منتشر كرد) خرداد ٢٩ن، ژوئ ١٩(

حوزه انتخاباتي ايران را، كه تعداد  ٣۶۶اين دانشمند اع1م كرد كه آراي ريخته شده به 

  . ھزار بوده، براساس قانون بنفورد تحليل كرده است ١٠٠ھزار و  ١٠ھا بين  آن

درصد  ٣٠نژاد درست باشد، بايد  براساس قانون بنفورد، اگر آراي احمدي«: وي گفت

 ٢نژاد با عدد  شد، در حالي كه بسياري از آراي احمدي شده با عدد يك آغاز مي تحليل آراي



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 74

 

ھا  دانشمند فرانسوي بعد از سال).بود ١نژاد در انتخابات  كد احمدي. (»شروع شده است

  . اقامت و كار در ھند و استراليا، اكنون در خدمت انستيتو كوپرنيكوس لھستان است

كند،  ھاي انتخاباتي مطمئن مي كرد، آنچه او را بيشتر به تقلب او در مصاحبه خود اع1م

جمھوري ايران است كه  رياست ٢٠٠۵تحليل شمار آراي مھدي كروبي در انتخابات سال 

آغاز  ٧بر اساس آمار، اين آراء اكثرا با عدد . نسبت به انتخابات امسال بسيار باWتر بود

ھاي زندگي  اعدادي كه در بسياري از پديدهبراساس قانون بنفورد، در فھرست   .شوند مي

به موجب . شوند دھند، رقم اول عددھا به طور خاص و يكنواختي توزيع مي واقعي رخ مي

رقم نخست است، در حالي كه عددھاي  ١اين قانون، تقريبا در يك سوم موارد عدد 

عدد ظاھر كمتر از يك بار در ھر بيست  ٩دھند و عدد  تر با بسامد كمتري رخ مي بزرگ

ھا برقرار است، مث1 در  اين قانون به ظاھر عجيب، در بسياري از داده .شود مي

ھا، قيمت سھام، مقدار جمعيت، آمار مرگ و مير،  ھاي برق، شماره خيابان صورتحساب

" فرانك بنفورد"قانون بنفورد به نام . ھاي فيزيك و رياضيات ھا، ثابت طول رودخانه

  .نامگذاري شده است

  كھن ايرانيان در رياضيات سنت 

روزنامه استاندارد از بودوين روكما پرسيده است كه چرا به اين فكر افتاده كه انتخابات  

تحليل آمارھاي «: ايران را بر اساس آمار بررسي كند؟ دانشمند فرانسوي پاسخ داده است

  .وده يا نهدر ايران اين بحث وجود دارد كه آيا انتخابات عادWنه ب. رسمي كار من است

ھا از طريق كار من آماري داشته باشند كه بتوانند به  دانم كه ايراني من اين را مھم مي 

ايرانيان پيشينه كھني در رياضيات دارند و آفريننده واژه . اتكاي آن علمي فكر كنند

  .خوارزمي است" آلگوريتم"

  محاسبه به كمك اكسل

حليل آن، چگونه ظرف يك ھفته پس از در پاسخ اين پرسش كه دسترسي به آمارھا و ت 

محاسبه براي من «: پذير بوده است، دانشمند فرانسوي پاسخ داده است انجام انتخابات امكان

اما . شود اي برنامه اكسل مربوط مي مسئله در اساس بيشتر به يك عملكرد پايه. دشوار نبود

  .»ام روشن است كه من وقت زيادي صرف انديشيدن كرده
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اي با انتخابات در ايران  فيزيك نجومي چه رابطه«: ستاندارد سپس پرسيده استخبرنگار ا

دھد كه كار بر اساس  عنوان پژوھش من نشان مي«: روكما در پاسخ گفته است.»دارد؟

توان گفت  اساسا مي. فرانك بنفورد يك فيزيكدان نجومي بود. قانون بنفورد پيش رفته است

توانيم چيزي را تحليل كنيم،  ما مي. چيز ع1قمند باشد تواند به ھمه كه فيزيك نجومي مي

  .»كنيم پس اين كار را مي

توانند ارقامي را  ھا اكنون مي ايراني«: در پايان اين مصاحبه، دانشمند فرانسوي گفته است

  .»اميدوارم كه اين كار را بكنند. ام تفسير كنند كه من ارائه داده

  

  

  

  

  

تجمع گسترده خانواده ھای دستگير شدگان اعتراضات اخير در 
  مقابل دادگاه انقMب

 

بنابه گزارشات رسيده،صبح امروز خانواده ھای دستگير شدگان اعتراضات اخير در 

  .مقابل دادگاه انق1ب تجمع کردند

يرشدگان اعتراضات جاری در خرداد ماه خانواده ھای دستگ 30از صبح امروز شنبه 

نفر تخمين زده می  400تعداد دستگير شدگان نزدک به . مقابل دادگاه انق1ب تجمع کردند 

خانواده ھايی که عزيزانشان دستگير شده اند، از وضعيت وشرايط و محل نگھداری . شود

جوابی آنھا بی خبر ھستند و دادگاه انق1ب و ساير ارگانھای رژيم تا به حال به آنھا 

  . مشخصی نمی دھند

در ميان خانواده ھای دستگير شده تعداد زيادی از خانواده ھای دانشجويان که اخيرا 

  .دستگير شده اند حضور دارند 
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افراد دادگاه انق1ب به خانواده ھايی که پيگير وضعيت عزيزان خود ھستند می گويند 

  .برويد و يک ماه ديگر مراجع کنيد

شدگان که در مقابل دادگاه انق1ب تجمع کرده اند نسبت به برخورد خانواده ھای دستگير 

. افراد حاضر در دادگاه انق1ب خشمگين ھستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد

خانواده به انھا اع1م کرده اند تا وضعيت عزيزانشان مشخص نشود آنجا را ترک نخواھند 

  .کرد

نواده را مورد تھديد قرار ميدھند و برای سر افراد لباس شخصی و نيروی انتظامی خا

دواندن آنھا به خانواده ھا می گويند که به ستاد پيگيری و يا از نيروی انتظامی وضعيت 

  .عزيزان خود را پيگيری کنند

مامورين وزارت اط1عات برای ايجاد جو رعب و وحشت از تجمع خانواده ھای دستگير 

  . م و عکس می گيرند شدگان در مقابل دادگاه انق1ب فيل

. ھای بين خانواده ھا و نيروھای اط1عاتی و انتظامی روی داده است تا به حال درگيری

ھا و تھديدات افراد وزارت اط1عات و نيروی انتظامی باعث خشم خانواده ھا شده  توھين

  .است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران؛ ضمن ابراز نگرانی از وضعيت دستگير 

بی خبری خانواده از وضعيت عزيزانشان را محکوم می کند و از مراجع بين  ن،شدگا

المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد وشرط تمامی دستگير شدگان 

  .است
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شدگان اعتراضات اخير در  تجمع گسترده خانواده ھای دستگير
 مقابل دادگاه انقMب

  

بنابه گزارشات رسيده،صبح امروز خانواده ھای دستگير شدگان اعتراضات اخير در 

  .مقابل دادگاه انق1ب تجمع کردند

خرداد ماه خانواده ھای دستگيرشدگان اعتراضات جاری در  30از صبح امروز شنبه 

نفر تخمين زده می  400عداد دستگير شدگان نزدک به ت. مقابل دادگاه انق1ب تجمع کردند 

خانواده ھايی که عزيزانشان دستگير شده اند، از وضعيت وشرايط و محل نگھداری . شود

آنھا بی خبر ھستند و دادگاه انق1ب و ساير ارگانھای رژيم تا به حال به آنھا جوابی 

زيادی از خانواده ھای در ميان خانواده ھای دستگير شده تعداد . مشخصی نمی دھند

  .دانشجويان که اخيرا دستگير شده اند حضور دارند 

افراد دادگاه انق1ب به خانواده ھايی که پيگير وضعيت عزيزان خود ھستند می گويند 

  .برويد و يک ماه ديگر مراجع کنيد
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 خانواده ھای دستگير شدگان که در مقابل دادگاه انق1ب تجمع کرده اند نسبت به برخورد

  . افراد حاضر در دادگاه انق1ب خشمگين ھستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد

خانواده به انھا اع1م کرده اند تا وضعيت عزيزانشان مشخص نشود آنجا را ترک نخواھند 

  .کرد

افراد لباس شخصی و نيروی انتظامی خانواده را مورد تھديد قرار ميدھند و برای سر 

نواده ھا می گويند که به ستاد پيگيری و يا از نيروی انتظامی وضعيت دواندن آنھا به خا

مامورين وزارت اط1عات برای ايجاد جو رعب و وحشت .عزيزان خود را پيگيری کنند

تا . از تجمع خانواده ھای دستگير شدگان در مقابل دادگاه انق1ب فيلم و عکس می گيرند 

. ھای اط1عاتی و انتظامی روی داده استبه حال درگيريھای بين خانواده ھا و نيرو

توھينھا و تھديدات افراد وزارت اط1عات و نيروی انتظامی باعث خشم خانواده ھا شده 

  است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران؛ ضمن ابراز نگرانی از وضعيت دستگير شدگان 

بين المللی  ،بی خبری خانواده از وضعيت عزيزانشان را محکوم می کند و از مراجع

  . خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد وشرط تمامی دستگير شدگان است
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 یھا قلب بخش نانياطم ھا بام پشت در" اکــبر الـلـه" بانگ
  رانيا ملت

می رسد، مردم معترض به تقلب در انتخابات در  10عقربه ھای ساعت که به   - قلم

 "هللا اکبر"سر دادند و برای آنکه ذکر مبارک " هللا اکبر"م غريو قراری نانوشته، باز ھ

  .را تکرار کردند" ياحسين، ميرحسين"شان را ھم به يغما نبرند، 

به گزارش خبرنگاران قلم نيوز، حاميان ميرحسين موسوی و معترضان به تقلب آشکار و 

کشور در قراری بی سابقه در انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری در نقاط مختلف 

هللا "ھر شب برای نشان دادن اعتراضشان ذکر مبارک  10نانوشته با ھم راس ساعت 

  .را در پشت بام ھای خود تکرار می کنند و از خدای يکتا مدد می جويند" اکبر

شان را ھم به "هللا اکبر"مردم معترض در سراسر کشور امشب برای آنکه ذکر مبارک 

سر " يا حسين، ميرحسين"ھايشان، شعار "هللا اکبر"نند، در ميان يغما نبرند و قلب معنا نک

    . دادند

  پس کجاست خدايی که می پرستيد؟؟؟؟؟؟
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  ان انقMب ، ميد۴ساعت 

 

به رغم تھديدات آشکار علی خامنه ای در نماز جمعه ی روز گذشته مبنی بر سرکوب 

بعد از ظھر قرار است مطابق  ۴مبارزات مردم آزادی خواه ايران، امروز از ساعت 

  . برنامه ھای اع1م شده، تجمع بزرگ آزادی خواھان از ميدان انق1ب آغاز شود

  .ين تظاھرات برگزار خواھد شدخبرھا حاکی از آن است که ا

برخی اخبار حاکی از آن است که حاميان آقای موسوی، و آقای کروبی، ھمانطور که ھر 

دو نفر پيش تر اع1م کرده بودند به ميدان انق1ب خواھند رفت و منتظر شنيدن برنامه ھا 

وسوی و ميرحسين م. ی آينده اين دو کانديد اص1ح طلب، در ميدان انق1ب خواھند بود

. مھدی کروبی، پيشتر از مردم خواسته بودند که اين تجمع در سکوت و صلح برگزار شود

بنابر اخبار تاييد نشده، موسوی، کروبی، خاتمی و کرباسچی در اين تجمع حضور خواھند 

ستاد مھدی کروبی و ھمچنين مجمع روحانيون مبارز نيز که پيشتر برای برگزاری . داشت

ان داده بوده اند، اط1عيه ھايی در جھت لغو اين تظاھرات منتشر اين تظاھرات فراخو

به نقل از نزديکان ميرحسين موسوی و مھدی کروبی پيام ھايی در اينترنت . نکرده اند
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منتشر شده که اين تظاھرات حتما برگزار خواھد شد و مردم بعد از تجمع در ميدان انق1ب 

  .ردبه سمت ميدان آزادی راه پيمايی خواھند ک

در اين پيام ھا از مردم خواسته شده است که با حضور گسترده ی خود در راه پيمايی 

  .نشان دھند که مبارزه عليه کودتای انتخاباتی متوقف نخواھد شد

  مجوزی صادر نشده است

وزارت کشور جمھوری اس1می صبح روز شنبه اع1م کرد ھيچ مجوزی برای تظاھرات 

  :ط1عيه ی وزارت کشور آمده استدر ا. امروز صادر نکرده است

 ٣٠رساند که شايعاتی مبنی بر اخذ مجوز راھپيمايی برای روز شنبه  بدينوسيله باط1ع می

خرداد از جريانات مختلف سياسی در حال انتشار است که ضمن تکذيب آن باط1ع عموم 

 گونه تجمع و گونه مجوزی برای ھيچ رساند، ھيچ مردم عزيز و ھوشيار ايران می

  .راھپيمايی در ھيچ نقطه کشور صادر نشده است

  .بديھی است که با متخلفين مطابق قانون برخورد خواھد شد

  از امروز با قاطعيت برخورد می کنيم

  .شوند طراحان تجمعات با حکم قضايی مورد پيگرد قرار گرفته و دستگير می

روز با تجمعات غيرقانونی و که پليس از ام  جانشين فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اين

بدون مجوز با قاطعيت برخورد خواھد کرد، از پيگرد قانونی طراحان تجمعات غيرقانونی 

  .روزھای اخير خبر داد

ايسنا، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با بيان » حوادث«به گزارش سرويس 

گرفت، مردم  ز صورت میھايی که بدون مجو متاسفانه به دنبال فراخوان: اين مطلب گفت

کردند و  ھا در تجمعات شرکت می به دليل اط1ع نداشتن از غيرقانونی بودن اين فراخوان

  .کنندگان سخت بود جدا کردن صف مردم از اغتشاشگران و تخريب

که پليس از امروز  سردار رادان، آرامش و آسايش را حق مسلم مردم دانست و با بيان اين 

حکم قانون و اجرای مقررات با ھرگونه تجمع غيرقانونی و بدون به درخواست مردم و 

کسانی که : کند، خطاب به طراحان تجمعات غيرقانونی گفت مجوز با قاطعيت برخورد می
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کشند بدانند، به حکم قضايی مورد پيگرد قانون قرار خواھند  ھا می مردم را به خيابان

  .گرفت و دستگير خواھند شد

کنند، بايد پاسخگوی عواقب  که کسانی که مردم را به تجمع دعوت می وی با تاکيد بر اين 

نفر از ماموران نيروی انتظامی  ۴٠٠در چند روز اخير : اين تجمعات باشند، اضافه کرد

  .اند ھای خيابانی مجروح شده در درگيری

  

  

  

  

  

 

  

  ر ديشب تھران را به لرزه درآوردبانگ هللا و اکب

 

چنان . شب گذشته، بانگ هللا واکبر در تھران ھمگانی تر و بلند تر از ھر شب ديگر بود

ما . که اگر رھبر جمھوری اس1می در شب ھای گذشته اين بانگ را نشنيده، اين بار بشنود

بلکه صادقيه،  از مناطق مختلف تھران، مانند ميدان وليعصر، طرشت، يعنی سعادت آباد،

شھرآرا، خيابان دبستان در سيدخندان و بخش ھائی از خيابان پاسداران مستقيما و از 

طريق تلفن اين بانگ بلند را شنيديم، که درميان آنھا عليه علی خامنه ای نيز شعار داده می 

شايد گوش خراش ترين و آزار دھنده ترين بخش نماز ". مرگ بر ديکتاتور"از جمله . شد

ه ديروز تھران، ھنگام سخنرانی آشفته و تحريک آميز رھبر جمھوری اس1می آن جمع

بر اين و آن بود که افراد حزب پادگانی به شيوه مراسم صبحگاھی در " مرگ"شعار 

به ھمين دليل بايد به هللا و اکبر گويان شبانه نيز . پادگان ھا، وقت و بی وقت سر می دادند

  !ھی دست برداشته و آن را تکرار نکنيدخوا" مرگ"از اين : توصيه کرد
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آن  -از ميان شھرھای ايران، تنھا توانستيم با مشھد ارتباط برقرار کنيم، که در آنجا نيز

بانگ هللا و اکبر بلند از ھر شب ديگری  -ای که ما با آن ارتباط تلفنی برقرار کرديم محله

  .شنيده می شد

ساکنان تھران روی بام : ان گزارش دادخبرگزاری اسوشيتد پرس نيز شب گذشته در تھر

سر می دھند و بدين ترتيب رھبر ايران را به " هللا اکبر" و فرياد    خانه ھای خود رفته

در سراسر تھران يک " مرگ بر ديکتاتور"و " هللا اکبر"فريادھای . طلبند مصاف می

اول کشور  مبارزه طلبی مستقيم عليه رھبر است که بر اساس قانون اساسی ايران قدرت

اين فريادھا بعد از آن شنيده می شود که آيت هللا علی خامنه ای به مخالفان نتيجه . است

  .انتخابات رياست جمھوری اين کشور ھشدار داد اعتراضات خود را پايان دھند

بصورت ھمزمان، دکتر مھدی خزعلی نيز که ھنوز به محمد علی ابطحی در اوين 

  : بانگ بلند هللا و اکبر ديشب نوشت نپيوسته، در ب1گ خود درباره

امشب فرياد هللا اکبر شھر را به لرزه درآورد، گل واژه تکبير آسمان تيره و تار ما را نور 

باران کرد، من نيز با ھمسر و فرزندان بلند ترين تکبير خود را تقديم کردم تا حراميان 

  )تا آزادی 22تکبير ساعت .( بدانند، ما بيداريم
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 فرياد مرگ بر ديکتاتور، پاسخ ملت به ديکتاتور 
  

آخرين گزارش ھا از تھران حاکی از آن است که گروھی در تظاھرات امروز خيابانی در 

  .تھران کشته و عده ی بيشتری مجروح شده اند

اWن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، تداوم اعتراضات به گزارش مجموعه ی فع

مردمی به نتايج دوره دھم رياست جمھوری در ايران که با تھديد مسئولين کشوری و 

نيروھای نظامی به استفاده بيشتر از خشونت شکل جديدی يافته است امشب در تھران و 

  .چند شھر ديگر ايران ادامه يافت

در شھر تھران با ھويت ) يک دختر و دو پسر(شھروند بنابر گزارشات دريافتی سه 

نامشخص بر اثر تيراندازی و ھمچنين خشونت نيروھای شبه نظامی جان خود را از دست 
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داده اند، از سه فرد جانباخته پيکر يکی از آنان توسط نيروھای شبه نظامی به محل 

  .نامعلومی منتقل شده است

بازداشت شده، دھھا شھروند ديگر در ساعات  ھمچنين گزارش شده است ع1وه بر صدھا

گذشته توسط س1حھای سرد شبه نظاميان و ھمچنين اصابت تير به خصوص به نقاط پايين 

يکی از موانع گزارشگری گسترش اين شائبه که نيروھای امنيتی در . بدن زخمی شده اند

ندان به مراجع بيمارستان زخمی ھا را بازداشت ميکنند و عدم مراجعه بسياری از شھرو

  .درمانی است

  تعداد کشته شدگان به پنج نفر رسيد

با تائيد گزارش جان باختن دو شھروند ديگر تھرانی، شمار جان باختگان خشونت 

  .نيروھای نظامی در روز جاری به پنج تن افزايش يافت

با ھويت نامشخص، در ) ساله 30حدود  -مرد (بنا بر گزارش ھای جديدتر، يک شھروند 

به ضرب گلوله مستقيم به سر، و يکی ديگر از  20آذربايجان ساعت  - اطع نواب تق

ھويت نامشخص، اصابت ) ساله 27حدود  -مرد (خرداد  30شھروندان معترض در تاريخ 

شب جان خود را از دست  21تير به ناحيه سينه در تقاطع خيابان آذربايجان حدود ساعت 

. نفر در تظاھرات امروز تھران تاييد شده است 5شدن داده و به اين ترتيب تا به حال کشته 

مطابق گزارش فوق نيروھای شبه نظامی پس از قتل اين شھروندان پيکر آن ھا را با خود 

  .به نقطه نامعلومی منتقل نموده اند

ھمچنين گزارش شده است افزايش مصدومان و زخميان حوادث اخير به حدی زياد است  

Wزم . يه ايستگاھھای مختلف مترو نيز مملو از مجروحان استکه حتی اتاق کمک ھای اول

به ذکر است درگيريھا در ايران ادامه دارد و افزايش شمار کشته و زخمی شدگان محتمل 

  .است

  گزارش از تھران

صدای اله اکبر و مرگ بر ديکتاتور که اWن دارد به گوشم می رسد از شدت دردم کم می 

وحشتناکی بود، اولش خوب بود من و چند نفر از دوستانم که  امروز واقعن رھپيمايی. کند

از دانشگاه تھران راه افتاديم به سمت  3در تحصن استادان دانشگاه تھران بوديم ساعت 
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پياده رو مملو از جمعيت بود و در خيابان ھم نيروھای پليس مدل ھای . ميدان انق1ب

يکدسته . ه رو بدون ھيچ گونه شعاریکم کم که به سمت آزادی می رفتيم از پياد. مختلف

نفر را می خواستند دستگير کنند  2. پليس مشکی پوش حمله کردند و مردم مقاومت کردند

که مردم نجاتشان دادند و پليس ھا را ھول دادند و بعد ما به خيابان اصلی رفتيم تعداد 

حمله دادند وبه زيادتر شد و ما شعار نيروی انتظامی حمايت حمايت سر داديم که دستور 

ما حمله کردند من چون صف اول نبودم سری ھای اول باتوم و ش1ق ھای چرمی که 

حتمن ديده ايد می خوردند و ريختند زمين و من و بقيه که صف سوم بوديم مانديم زير 

  . دست و پا خيلی وحشتناک بود

توم نخورم و بعد از فقط يادم ميايد مرا بلند کردند و فقط من لنگان لنگان می دويدم که با

مدتی ديدم نمی توانم راه بروم و پايم به شدت درد می کند و ورم وجشتناکی کرده که 

  . نشستم کنار خيابان

پليس ھا و مردم دورم جمع شدند و می گفتند حرکت کن و من نمی توانستم تا اينکه يکی 

  . مرا سوار آمبوWنس کرد

و مرا از آمبوWنس پياده کردند که اين آمبوWنس  خوشبختانه دو نفر آشنا را ديدم که آمدند

يکی از دوستان ماشينی . ھا مورد اعتماد نيستند و معلوم نيست مجروحين را کجا می برند

  . گرفت و مرا به اورزانس بيمارستان امام خمينی بردند

 وقتی وارد شديم ھمانطور که من را روی برانکارد می گذاشتند يکی از پرستار ھا آمد و

گفت اگر مخارجش برات مھم نيست اسم و مشخصاتت را اشتباھی بگو واW می آيند 

  . دنبالت و دستگيرت می کنند

يکی که چاقو خورده بود و حالش . قيامتی بود بيمارستان پر از مجروح و پر از مامور بود

  .خيلی بد بود مامور اط1عات ازش می پرسيد کسانی که ھمراھت بودند را نام ببر

حم ھا حال آدم را بھم می زدند از من سوال کردند دوستم گفت زمين خورده و پايش به بير

جدول خورده و دست از سر ما برداشتند خ1صه از پای من عکس برداری کردند و 

ی گفت استخوانش نشکسته و بافت ھای ماھييچه ای صدمه ديده در واقع ژمسئول راديولو
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ديديم سالن پراز مامور است و برای دستگيری آمده  له شده و من و دوستم که نگاه کرديم

  . اند

با ھزار بدبختی خودمان را به بيرون از بيمارستان رسانديم و مرا به خانه رساندند دست و 

پای چپ و صورتم صدمه خورده و ورم زيادی کرده يکی از دوستان اورتوپد قرار است 

خيلی مھم نيست ولی اين . بدھدآخر شب بيايد و عکس را ببيند و دستورات Wزم را 

    .بيرحمی ھا و اين شقاوت ھا خيلی اذيتم می کند

  .با ويلچر ھم خواھيم آمد. زنده باد ويلچر ما

  گزارش از تھران

اWن ساعت نزديک . من ھمين اWن خودم را به اولين خانه ای که در مسيرم بود رسانده ام

گارد ضدشورش و بسيج ھمه . ستنه شب است و ھنوز ھمه خيابان ھای تھران شلوغ ا

  . نمی دانيد امروز نيروھای گارد با مردم چه کردند. شھر را پوشانده است

  . جمعيتی چند ھزار نفره حرکت خود را از ميدان انق1ب به سوی آزادی آغاز کردند

جلوی ما تا چشم کار می کرد جمعيت بود اما ناگھان گاردھا از ھر نقطه که می شد به 

  . ت حمله کرذندميان جمعي

در يک لحطه . باتوم ھا را بی رحمانه بر سر وروی زنان و دختران و مردان می زدند

تعداد زيادی از زنان و مردان سر و رويشان پر از خون شد و ھمه چيز خيلی بی رحمانه 

  . آنچنان حمله ای به مردم کردند که توصيفش برايم غيرممکن است. بود

در . ست داشت و يا پارچه سبز داشت بازداشت می شدھرکس که عکس موسوی رادر د

در . اين حمله ھای بی رحمانه حتی راه فرار مردم را ھم به کوچه ھای فرعی می بستند

يورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی به مردم شد صدھا نفر از مردم را بر زمين 

آزادی حد فاصل انق1ب تا انداختند و دقايقی بعد که مردم توانستند فرار کنند کف خيابان 

مردم پا برھنه به اين سو و . نصرت پوشيده از کفش مردم بود که از پايشان خارج شده بود

. آن سو می دويدند و در ھمين حالت ھمچنان باتوم ھای برقی به سويشان حواله می شد

صدھا بار به سوی مردم گاز اشک آور شليک کردند و اسپری فلفل توی صورت مردم 

  .دندمی ز
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من به ھمراه تعدای از دوستانم رفته بودم که در حمله ھای وحشيانه خواھرم، دوستانم و 

  . ھمسرم را گم کرده ام

  . اWن بايد ھرجور شده سعی کنم خبری ازشون بگيرم

  .موبايل ھا قطع است

  گزارش از اصفھان

من در . دنداصفھان امروز عين پادگان بود تمام شھر را مامورھا و گاردی ھا گرفته بو

قرار بود تجمع توی چھارباغ برگزار بشه اما . عجب بودم اين ھمه آدم اينا از کجا آوردند

ريختن مردم را زدند و اص1ً اجازه ندادند مردم در . وسط چھارباغ يه جمع شکل گرفت

اما ا�ن ھم خيابانھا خيلی شلوغه و . گروه ھای ھر چند کوچک ھم کنار ھم جمع بشند

شينھا خيابانھا را بستند و بوق می زنند ھم امشب عجيب توی محله ما تعداد هللا مردم با ما

اکبر گوھا زياد شده و افراد زيادی روی پشت بامھا با چنان فريادی هللا اکبر می گويند که 

  .صدا تا مسافت زيادی پخش ميشه

  ودهاز شيراز ھم من خبر دارم که مردم جمع شدند اما درگيری اونجا خيلی شديد ب

  

  

  

 ! سه شنبه، اعتصاب عمومی در کردستان
  

سازمان حقوق بشر کردستان، کانون نويسندگان کردستان و ھمچنين فعاWن دانشجويی 

دانشگاھھای ايران ھمراه با شماری از فع1ن سياسی و مدنی کرد، مردم کردستان را 

ردند تا روز سه شنبه، در اعتصاب عمومی شرکت کنند و مغازه ھا و بازار را دعوت ک

  .در اعتراض به کشتار جوانان ايران، يکدست تعطيل کنند

  :بيانيه سازمان حقوق بشر کردستان

  محکوميت سرکوب و کشتار شھروندان و حمايت از اعتراضات و مطالبات مردم ايران 

ايم در پی اع1م نتايج دھمين دوره انتخابات  بودهگونه که طی روزھای اخير شاھد  آن



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 90

 

رياست جمھوری در ايران و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمھور که 

و   ی تقلبات گسترده طرف، در نتيجه بنا بر اظھار ديگر رقبای ايشان و نيز منابع آگاه و بی

دمی سراسر کشور را فرا سازماندھی شده صورت گرفته است موجی از اعتراضات مر

  .گرفته است

ھای خيابانی در چند شھر  تر خود را در شکل تجمعات و تظاھرات اين اعتراضات که بيش

بزرگ ايران و به طور گسترده، متداوم و متمرکز در تھران نشان داده است با تأکيد بر 

خيابانی که در  ھای ھای مدنی و استفاده از حق قانونی شھروندان در انجام راھپيمايی روش

قانون اساسی جمھوری اس1می نيز به آن اشاره شده است به صورتی کام1ً خودجوش و 

  .پذيرد مسالمت آميز از سوی شھروندان معترض صورت می

شورش و به ويژه  انتظامی، گارد ضد ھای خشونت آميز نيروھای  اما متأسفانه برخورد

در اين گونه تجمعات خيابانی ھيچ  با شرکت کنندگان  افراد موسوم به لباس شخصی

با ماھيت و نوع اعترضات آنان که در دفاع از حق خويش و اکثراً بدون شعار و  سنخيتی 

ای برای اعمال اين ھمه خشونت و  شود نداشته و ھيچ توجيه  در سکوت برگزار می

ون سرکوب به شکل ضرب و شتم مردم و حتی اقدام به تيراندازی به سوی آنان که تا کن

دفاع شده است  گناه و بی ميھنان بی منجر به مجروح و کشته شدن شمار زيادی از ھم

  . توان يافت نمی

گرانه و اعمال چنين برخوردھای خشونت  گونه اقدامات سرکوب که انجام اين مگر آن

ھای گستره فعاWن  آميزی با شھروندان و نيز دانشجويان معترض را در کنار بازداشت 

ی پروژه تقلب سازماندھی شده در انتخابات و يا به  ی اخير در ادامه طی ھفته سياسی منتقد

گران سياسی کودتای نرم عليه جمھوريت نظام و حرکت در مسير  تعبير برخی تحليل

  .ديکتاتوری و خفقان مطلق قلمداد نمود

که دعوت به برگزاری و انجام تجمعات و  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن آن

آميز خيابانی را حق نامزدھای معترض و شھروندان ناراضی  ھای مسالمت اھپيمايیر

داند و ھر گونه برخورد خشونت آميز از سوی نيروھای مسلح وابسته به حکومت در  می

نمايد از خواست ابطال اين انتخابات و برگزاری يک انتخابات  سرکوب آنان را محکوم می
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المللی که مورد تائيد و تأکيد  طرف و بين ران بیآزاد و دموکراتيک تحت نظارت ناظ

  .کند باشد حمايت می فعاWن و نھادھای داخلی و بين المللی سياسی و حقوق بشری نيز می

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ھمچنين با ابراز تأسف و تأثر شديد از جان باختن 

انی از وضعيت شھروندان عادی و ميھنان طی وقايع اخير و نيز با ابراز نگر تعدادی از ھم

فعاWن سياسی بازداشت شده توسط نھادھای انتظامی، امنيتی و قضايی خواھان آن است تا 

مقامات مسئول در جمھوری اس1می ايران ضمن پايان بخشيدن به ھر گونه سرکوب و 

دن رفتار خشونت آميز با معترضان با آزادی بدون قيد و شرط بازداشت شدگان، فراھم نمو

جويی از خانواده جان باختگان و پرداخت  امکانات Wزم جھت مداوای مجروحان و دل

غرامت به آنان از گسترش بيش از پيش خشونت و درگيری در جامعه جلوگيری نموده و 

با گردن نھادن به خواست عمومی مبنی بر ابطال انتخابات اخير و برگزاری مجدد آن 

مش جامعه و رضايت خاطر شھروندان را فراھم تحت شرايط اع1م شده موجبات آرا

  .آورد

که مسئوليت ھر گونه نقض  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در پايان با اع1م اين

مسلح   حقوق بشر، ايجاد درگيری و خون ريزی را متوجه دستگاه حاکمه و نيروھای

تا آنان نيز به طرق  کند داند از شھروندان ُکرد در ايران درخواست می وابسته به آن می

شنبه در کردستان که از  مدنی و ممکن از قبيل مشارکت در اعتصاب عمومی روز سه

شان  ميھنان ھايی از کنشگران ُکرد اع1م شده ھمبستگی و حمايت خود را از ھم سوی گروه

صدا با مردم ايران عليه نقض فاحش حقوق  در شھرھای مختلف ايران اع1م نموده و ھم

ھا و کشتارھای اخير که چند  ھا، فيلترينگ سايت ھا، توقيف روزنامه داشتبشر، باز

  .اند اعتراض کنند شھروند ُکرد نيز از جمله قربانيان آن بوده

  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

  ی کانون نويسندگان کردستان بيانيه

و در راستای  سرانجام انتخابات خرداد ماه ھمچون ساير انتخابات ايران، غير دمکراتيک

اين انتخابات غير . با خون مردم رنگين شد  ی حاکميت بود، انتخاباتی که خواست و اراده

ی مردم  ھای سرکوب شده می توانست بخشی از خواسته  ای بود که دمکراتيک تنھا دريچه
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بود برای احقاق   شرکت مردم در واقع ايجاد موجی گسترده. از آن فوران و خودنمايی کند 

  .اجتماعی ، انسانی و مدنی خود حقوق

ی آرای مردم،  کانون نويسندگان کردستان ضمن محکوم کردن کودتای حاکمان و مصادره

ھمچنين درک بازی قدرت و رقابتھای جناحھای حاکم، کشتار مردم و سرکوب آنھا و 

دنی ، ھمراه با فراخوان دانشجويان و ساير نھادھای م ی آراء آنھا را محکوم نموده مصادره

ھمگام با ساير مردم   شنبه کردستان ، از مردم شريف کردستان می خواھد در روز سه

، اعتراض خود را از راھھای مدنی و مسالمت آميز   کشور در يک اقدام متحد و يکپارچه

  .موج سرکوب و وضعيت خونين فعلی ايران اع1م نمايند  نسبت به

ورای تعقيب زمانی تحوWت و شرايط  ای نزديک کانون نويسندگان کردستان در آينده

  .خواھد داد  موجود، تحليلی دقيق از حوادث پيش روی را ارائه

  :بيانيه فعاWن سياسی و مدنی کردستان و دانشجويان کرد در دانشگاھھای ايران

با مردم ازاديخوا ايران ملحق   ھمبستگی  نشانه  اعتصاب سراسری مردم کردستان به  به

  شويد

  !ارزھموطنان مب

حاکمان   شما از سوی  يغمابردن ميليونھا رای  ، به دھمين انتخابات رياست جمھوری  نتيجه

  که  مردمی. خواست مردم کردستان بود و نه  خواست شما نه   که  ای  حکومتی تمام شد؛نتيجه

ساختار غيردموکراتيک حکومتی در   به  خود با توجه  اميد تغيير در سرنوشت سياسی  به

  حاکمان خودخوانده  به  بزرگی" نه"و يکصدا  رفتند   رای  صندوقھای  پای  ن باز ھم بهايرا

  .دادند

مردم ايران، ھمگام   اعتراضات گسترده  اخير ھمگام با برپايی  ھای ھفته  م کردستان دردمر

 و با شما  در کردستان با شما بودند  مدنی  جامعه  و سازمانھای ، احزاب با فعاWن سياسی

جوانان اين مرز و   شده  ناحق ريخته  به  پاس گراميداشت خونھای  و ھم اينک به  خواھند بود

و   اعتصاب عمومی  حکومتی، روز سه شنبه را تبديل به  ديکتاتورھای  بوم از سوی

  .در کردستان ايران خواھند کرد  سراسری

  ! ھموطنان ايرانی
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  به  سراسری  و در يک اعتصاب عمومیتير، مردم کردستان  ٢روز سه شنبه برابر با 

و در  از شما ميخواھيم با ما باشيد. ايرانيان شرکت خواھند نمود  با مبارزه  ھمبستگی  نشانه

  .نمائيد  انسانيمان ما را ياری  تحقق ازاديھای  نوين برای  اين جبھه

  خود را به  اخير ھم نارضايتی چشمگير  ھای ھفته  در  از عموم مردم قھرمان کردستان که

سرکوبھا در اين روز در   اعتراض به  نشانه  اند ميخواھيم به اشکال ديموکراتيک نشان داده

و  سر کار  و از رفتن به تعطيل خواھند شد  و بازار يکپارچه ھا و مغازه بمانند  ھای خود خانه

  .نمايند  ادارات خوداری

  کردستان  فعاWن سياسی و مدنی

  ايران  نشگاھھایدانشجويان کرد در دا

  

 

  

 

  نفر ١۵٠نشده  نفر، تاييد ١٩کم  دست: شدگان شنبه کشته

 

ھای روز  آرامی شدگان در نا شب در گزارشی شمار کشته ان شنبه ان شبکه تلويزيونی سی

ابات رياست جمھوری بود، دست تھران را که ادامه اعتراضات به نتايج انتخ شنبه در

  .نفر اع1م کرد ١٩ کم

نفر کشته در جريان ناآرامی روز شنبه  ١٩ان در گزارش خود اع1م کرد که آمار  ان سی

را از منابع بيمارستانی به دست آورده، اما در عين حال اع1م کرد که آمار تاييدنشده 

    .اند ختهنفر در جريان اعتراضات جان با ١۵٠حاکی از آن است که 

ھای خارجی مستقر در ايران را از انتشار  از آنجا که جمھوری اس1می تمام خبرگزاری

ھای اخير منع کرده است، تاکنون ھيچ خبرگزاری مستقل نتوانسته است  آرامی اخبار نا

  .رسما اين آمار را تاييد يا رد کند
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پيمايی   در راهان، روز شنبه ھزاران نفر در تھران برای شرکت  ان به گزارش سی

اعتراضی که از سوی ميرحسين موسوی اع1م شده بود به سوی ميدان انق1ب روانه 

  .رو شدند شدند، اما پيش از ورود به ميدان با سد نيروھای امنيتی و انتظامی روبه

گويد پليس ايران برای متفرق کردن  اين شبکه تلويزيونی به نقل از شاھدان عينی می

شليک «آور، باتوم، و جريان قوی آب استفاده کرده و سپس به  از اشکتظاھرکنندگان از گ

  .متوسل شده است» مستقيم

ھای ايرانی و تلويزيون دولتی ايران نيز تاکنون آمار دقيقی را از تلفات و  خبرگزاری

اند، و تنھا خبرگزاری رويترز به نقل از  مجروحين اعتراض روز شنبه گذشته ارائه نکرده

نفر در  ١٠گويد روز شنبه  وی وابسته به تلويزيون دولتی ايران می تی تلويزيون پرس

  .اند ھا جان باخته ناآرامی

نفر در جريان برخورد ميان  ١٠شنبه گفت که روز گذشته در تھران  وی روز يک پرس تی

نفر مجروح  ١٠٠و بيش از   کشته» ھای تروريستی گروه«پليس و نيروھای امنيتی و 

  .اند شده

نژاد در اولين نشست خبری خود با خبرنگاران  حالی است که محمود احمدیاين در 

توصيف » ترين کشور دنيا باثبات«خارجی و داخلی پس از اع1م نتايج انتخابات ايران را 

ھايی که تاکنون از ناآرامی روز شنبه در شبکه  ھا و عکس ھمچنين بر اساس فيلم. کرد

ھا و اعتراضات مردم  افراد درگير در اين ناآرامی جھانی اينترنت قرار گرفته است، غالب

  .کوچه و خيابان ھستند

تلويزيون دولتی ايران نيز پيشتر اع1م کرده بود که وزارت اط1عات دولت نھم چند 

از جمله آتش » ھای تروريستی فعاليت«عضو سازمان مجاھدين خلق ايران را به اتھام 

  .گير کرده استھا و تخريب اموال عمومی دست زدن اتوبوس

تظاھرات در اعتراض به نتايج انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری ايران که وزارت 

نژاد را پيروز آن اع1م کرده است روز شنبه ع1وه بر  کشور دولت نھم محمود احمدی

  .تھران در شھرھايی چون اصفھان و شيراز و رشت نيز ادامه يافت
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رھبر جمھوری   شد که آيت هللا علی خامنه ای ، اين تظاھرات يک روز پس از آن انجام

ھای نماز جمعه دست کم سه بار صريحا ھشدار داد که درصورت  اس1می در طول خطبه

پشت صحنه » فرماندھان«ريزی به عھده افراد و  ادامه اعتراضات مسئوليت ھرگونه خون

  .اين ماجرا خواھد بود

ھواداران خود ضمن آن که بار ديگر  ای خطاب به ميرحسين موسوی روز شنبه در بيانيه

برخی از خبرگزاری ھای بين المللی گزارش دادند که   .خواستار ابطال نتايج انتخابات شد

اع1م کرد که خود را برای  سخنانی در ميان ھوادارانش  در وی طبق گفته شاھدان عينی،

عتصاب ا«اش دست به  شھادت آماده کرده و از مردم خواست که در صورت دستگيری

  . تاکنون منابع داخل ايران چنين سخنانی را تاييد نکرده اند. بزنند» سراسری

  

  

تجمع خانواده ھای دستگير شدگان در مقابل اداره پيگيری 
  وزارت اطMعات
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خرداد در مقابل  30گزارشات رسيده از تھران ، خانواده ھای دستگير شدگان روز  هبناب

  .اداره پيگيری وزارت اط1عات تجمع کردند 

از صبح امروز خانواده ھای دستگير شدگان در مقابل اداره پيگيری وزارت اط1عات 

ھای دستگير شدگان که در مقابل اداره پيگيری تجمع کرده اند تعداد خانواده .تجمع کردند

آنھا برای روشن شدن وضعيت عزيزانشان در مقابل اين . نفر می باشد 200به بيش از 

  .اداره تجمع کرده اند

در مقابل اين اداره تجمع کرده بودند حوالی  12:00خانواده ھا که از صبح زود تا ساعت 

آنھا گفته شد که به زندان اوين و به عده ای ديگر گفته شد به به عده ای از  12:00ساعت 

  .دادگاه انق1ب مراجعه کنند

  :خرداد به قرار زير می باشد 30اسامي تعدادي از بازداشت شدگان يورش خونين 

  ساله دستگيري در توحيد 19شاھين عسگري -1

  ساله دستگيري در آزادي 22پيمان كھنداني -2

  دستگيري در آزاديساله  29محمد بيات -3

  ساله دستگيري در جمھوري 31محمد مھدي يداللھي -4

  ساله دستگيري در رودكي 29ابراھيم بھروزنيا -5

  ساله دستگيري در آزادي 26برزو پرورش -6

گفته می شود تعداد دستگير شدگان بسيار زياد می باشد و ھنوز آمار مشجصی از انھا 

  .وجود ندارد

سی در ايران، ضمن محکوم کردن يورش و به خاک و خون فعالين حقوق بشر و دمکرا

کشيدن مردم و دستگيری تعداد زيادی از مردم بی دفاع خواستار دخالت مراجع بين المللی 

  .برای پايان دادن به جنايت عليه مردم ايران است
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 ادی از جانباختگان را ه آزادیاسامی تعد
  

گزارشات رسيده از تھران ،يورش وحشيانه سپاه پاسداران و يگانه ويژه و لباس شخصی 

به مردم بی دفاع و بخاک و خون کشيدن مردم که منجر به جان باختن تعدادی زيادی از 

  .آنھا شده است

تقيم گلوله توسط سپاه يورش وحشيانه ومغول وار به مردم بی دفاع تھران که با شليک مس

پاسداران بدستور ولی فقيه علی خامنه ای صورت گرفته تا به حال منجر به جان باختن 

اجساد جان باختگان راه آزادی به نقاط نامعلومی منتقل . تعدادی زيادی مردم شده است

  .شدند و در دست مامورين وزارت اط1عات می باشند

  :دی مردم ايران به قرار زير می باشداسامی تعدادی از جانباختگان راه آزا

  ساله 24مريم مھر آذين -1

  ساله 30مي1د يزدان پناه  -2

  ساله 26حامد بشارتی  -3
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  ساله 35بابک سپھر  -4

گفته می شود که جان باختگان فوق در خيابان آزادی با شليک گلوله جان خود را فدای راه 

  .آزادی مردم ايران کردند

صحنه ھای . گان صبح امروز در مقابل پزشکی قانونی تجمع کردندخانواده ھای جان باخت

دردناک زجۀ مادران داغ ديده که ھمه را نسبت به اين جنايات برافروخته بود باعث 

  .وحشت افراد آنجا شده بود

ھا در مقابل پزشکی قانونی بودند و خواستار تحويل گرفتن پيکر  خانواده ھا تا ساعت

  . وابگوی آنھا نبودعزيزان خود بودند کسی ج

به مادران و پدارن سوگوار گفته می شد که پيکر آنھا اينجا نيست و بايد به اداره پيگيری 

وقتی که به ستاد پيگيری مراجعه کردند کسی جوابگوی . وزارت اط1عات مراجعه کنند

  .آنھا نيست

ای مختلف مامورين وزارت اط1عات خانواده ھای جان باختگان راه آزادی را به شيوه ھ

تھديد می کنند که از افشای نام عزيزانشان خوداری کنند و در غير اينصورت پيکر آنھا را 

  .تحويل نخواھند داد 

و بطور مضاغف روی اين . آنھا ھمچنين تھديد به دستگيری خانواده داغديده می کنند

  .خانواده فشار وارد می کنند تا آثار جنايت خود را پنھان کنند

بشر ودمکراسی در ايران، سرکوب خونين مردم ايران را به عنوان جنايت  فعالين حقوق

از دبير کل سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی  و. عليه بشريت محکوم می کند

  خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به کشتار مردم ايران است
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  تھران مردم نيخون سرکوب شدگان یزخم از یتعداد یاسام
  

بنابه گزارشات رسيده از بيمارستانھای مختلف تھران، در اثر يورشھا وحشيانۀ سپاه 

پاسداران يگانه ويژه لب1س شخصی ھا تعداد زيادی مردم تھران جانباختند و صدھا زخمی 

  .به بيمارستانھای مختلف تھران منتقل شدند

بود با سرکوب خونين  اعتراضات گسترده مردم تھران که در مناطق مختلف شروع شده

سپاه پاسداران مردم را ھدف . سپاه پاسداران و يگان ويژه و لباس شخصيھا مواجه شد

افرادی که جان باختند و يا زخمی شدند اکثرا از ناحيه . شليک مسقيم گلوله خود قرار داد 

جان شکم به باW ھدف گلوله ھا و ساير ابزار خود قرار دادند اين سرکوب خونين منجر به 

  .نفر شده است اين آمار از چند بيمارستان گرفته شده است 30باختن حداقل 

تعداد زخميھا به حدی زياد بود که اورژانس تھران برای انتقال آنھا به بيمارستانھا ناچار 

) خمينی(تختخوابی 1000تنھا در بيمارستان . به استفاده از اتوبوسھای شھری شده است

وضعيت . اثابت گلوله و چاقو قرار گرفته اند بستری شده اندزخمی که مورد  85بيش از 
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افراد زخمی شده از ناحيه سر،صورت،سينه . نفر از آنھا بسيار وخيم می باشد  15جسمی 

  .و کمر زخمی شده اند

منتقل شدند کسانی ) خمينی(تختخوابی  1000تعدادی از زخمی شدگانی که به بيمارستان 

  .نق1ب،پارک اوستا،جمھوری می باشندھستند که در محدودی ميدان ا

از طرفی ديگر حراست داشگاه تھران به محض ورود به بيمارستان از آنھا عکس 

  .برداری ميکنند و برای آنھا پرونده تشکيل می دھند

اسامی تعدادی از زخمی شدگان خونين روز گذشته مردم تھران که بدست ما رسيده است 

  :به قرار زير می باشد

ساله ،گلوله به ناحيه فك اصابت كرده و در نزديكي دانشگاه تھران  22اطبائي سعيد طب-1

  آسيب ديده

ساله، اصابت گلوله به ناحيه پا در محدوده ايستگاه شادمان آسيب  30مصطفي كاظمي -2

  ديده

  ساله، خرد شدن دندانھا به علت اصابت باتوم به صورت 32علي جھانگيري -3

بت گلوله به شكم در پارك اوستا مورد اصابت گلوله ساله ،اصا 28مرتضي شريفي -4

  قرار گرفته

ساله، اصابت گلوله به كتف بين ميدان انق1ب و آزادي  37محمد رضا پور محمد -5

  زخمي شده

  ساله ،اصابت گلوله به گردن در خيابان رودكي زخمي شده 21يوسف عبدي -6

  يابان نواب زخمي شدهساله، اصابت گلوله به شانه درخ 16امير علي بھرامي -7

ساله، اصابت گلوله به دست چپ در نزديكي بيمارستان امام زخمي  30سميه سعادتي -8

  شده

  ساله ،اصابت گلوله به پا سر دانشگاه شريف زخمي شده 47حسين زينلي -9

  ساله، اصابت گلوله به بازوي چپ در خيابان كاوه زخمي شده 26ايدا سحري زاده 10

اله، شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان انق1ب زخمي س 42ثريا محسني - 11

  شده
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ساله شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان توحيد زخمي  25سعيد پور قاضي - 12

  شده

  

  ت گلوله به پھلوي راست در خيابان خوش زخمي شدهساله اصاب 37اسماعيل دري - 13

  ساله اصابت گلوله به پا در خيابان اسكندري زخمي شده 40صديقه كشفي - 14

  ساله شكستگي دست در خيابان اسكندري مجروح شده 33قاسم زماني فر - 15
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  ساله اصابت گلوله به قفسه سينه در خيابان زارع زخمي شده 35علي رضا شعباني - 16

  ساله اصابت گلوله به شكم در خيابان كاوه زخمي شده 27ھه يميني ال- 17

  ساله در رفتگي فك به علت اصابت باتوم در كارگر شمالي 46ھما جوادي - 18

  ساله اصابت گلوله به دست در ايستگاه قريب زخمي شده 52خسرو خاوري - 19

ان جمھوري ساله اصابت باتوم به صورت و شكستگي بيني در خياب 31ندا معصومي - 20

  زخمي شده

ساله اصابت گلوله به صورت در خيابان جمالي نرسيده به ميدان  24علي كھنه پوش - 21

  ازادي زخمي شده

  ساله اصابت گلوله به دست در خيابان آزادي زخمي شده 26نريمان داوودي - 22

ساله اصابت باتوم به سر و شكستگي سر در خيابان انق1ب  28ابولفضل جعفري - 23

  شدهزخمي 

  ساله اصابت گلوله به پھلو در خيابان قريب 34علي اكبر ھمتي - 24

  .پيکر جانباختگان به بيمارستان بقيه هللا سپاه پاسداران منتقل شده اند

بعد از تھديد ضمنی ولی فقيه رژيم علی خامنه ای به سرکوب خونين مردم در نماز 

  . رديدجماعت تھران که منجر به واکنشھای گسترده بين المللی گ

روز گذشته علی خامنه ای به تھديدات خود جامه عمل پوشاند و مردم تھران و ساير 

  . شھرستانھا را به خاک و خون کشاند

ولی فقيه علی خامنه ,اين جنايتھای توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است که تحت امر 

گيرد تا جنايت عليه  او به عنوان يک جنايتکار بايد مورد پيگرد بين المللی قرار. ای است

  .مردم ايران پايان يابد

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران، سرکوب خونين مردم ايران که به دستور علی 

و از دبير کل . خامنه ای صورت گرفت بعنوان جنايت عليه بشريت محکوم می کند

دم بی سازمان ملل و مراجع بين المللی برای متوقف کردن سرکوب ھای خونين عليه مر

  .دفاع استمداد می طلبد
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, جزئياتي از چگونگي كشته شدن و تدفين ندا آقا سلطان
  ه فدانشجوي فلس
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خرداد  ٣٠، دانشجوي فلسفه كه در جريان اعتراضات مردمي شنبه  ساله ٢٧ آقا سلطانندا 

در امير آباد تھران، به ضرب گلوله نيروھاي شبه نظامي ) 2009ژوئن  ٢٠( ١٣٨٨

  .كشته شد) بسيج(

ھاي جھان  ھاي فراواني در رسانه انتشار فيلم كوتاھي از لحظات جان دادن وي بازتاب

  .دنبال داشت به

و چند تن از ھم ) رشته فلسفه (خرداد به ھمراه استاد دانشگاھش  ٣٠در روز  وي

  . ھايش در تظاھرات شركت داشته است ك1سي

افتد  كرده از جمع تظاھر كننده عقب مي وي براي دقايقي در حالي كه با موبايل صحبت مي

مري ھدف لباس شخصي موتور سوار، قلب ندا را با كلت ك ٢كه در اين ھنگام، يكي از 

  . دھد قرار مي

  . سپارد وي در دستان استادش جان مي

پيكر ندا به شرط خاكسپاري سريع و ) روز بعد از شھادت(خرداد  ٣١ظھر روز يكشنبه 

  . اش تحويل شده است محرمانه در بھشت زھرا به خانواده

  . خاكسپاري وي تحت شديدترين تدابير امنيتي و با سرعت بسيار انجام شده است

واقع {در مسجد نيلوفر  ۶.٣٠تا  ۵سم يادبود ندا قرار بوده است در اول تيرماه ساعت مرا

برگزار شود كه با تماسي از } )خيابان خرمشھر(در تھران، خيابان مھناز، خيابان آپادانا 

ھمچنين به تمام مساجد تھران دستور داده شده است . طرف مسجد اين مراسم لغو شده است

  .راسم ندا آقا سلطان را ندارندكه اجازه برگزاري م
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  )هللا حزب و حماس( یخارج مزدوران از یشمار ريتصو
  

 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 106

 

  

  

  

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 107

 

 فرمانده سپاه به جرم حمايت از موسوی 16بازداشت 

  
اين خبر از دو منبع خبری، از داخل کشور در اختيار پيک نت قرار گرفته است، که بدليل 

ودتائی کنونی انتشار آن را اھميت چنين واقعه ای در سرنوشت جنبش اعتراضی و ضد ک

  .وظيفه خود می دانيم

طبق گزارشی که از حلقه درونی نظام به بيرون درز کرده است، صبح امروز : منبع اول

  . شانزده نفر از افسران ارشد سپاه پاسداران بازداشت شده اند

ه تعدادی از افسران ارتش، از ضرورت پيوستن به مردم سخن گفت اين افسران با تماس با

  . اند

  .به نقطه ی نامعلومی در شرق تھران انتقال داده شدند) شنبه 5(افسران امروز اين

  .فرمانده سپاه به دليل حمايت از موسوی بازداشت شده اند 16: منبع دوم

 

  

 بازداشت يک فعال دانشجويی 
  

  يران فعاWن حقوق بشر در ا

  .يک فعال دانشجويی در تھران توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد

بنابر گزارشات دريافتی، مجتبی محمديان دانشجوی رشته مديريت مالی دانشکده نور 

طوبی تھران روز جاری پس از چند جلسه اعتراض به مسئولين دانشگاه در خصوص 

اخير، توسط نيروھای امنيتی رفتار ناشايست با دانشجويان در ارتباط با اعتراضات 

  .بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد

Wزم به ذکر است آقای محمديان از دانشجويان فعال دانشگاه آزاد واحد بابل بوده که در 

  .از تحصيل در اين دانشگاه محروم شد 83-82سال 
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  نقMب ھمچنان بر مواضع خود پای می فشاردرھبر ا
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 انتقال دو تن از مجروحين به زندان اوين 
  

نت ھای اخير زخمی شده بودند به زندان اوين منتقل دو شھروند معترض که در خشو

  .شدند

بنابر گزارشات دريافتی، کورش شھبازی و کريم باقرپور يزدی دو شھروند تھرانی که 

روز گذشته از بيمارستان . طی درگيريھای اخير اين شھر در ھفته جاری زخمی شده بودند

  .ندبقيع متعلق به سپاه پاسداران به زندان اوين منتقل شد

Wزم به ذکر است به دليل عدم اجازه تماس و م1قات به اين افراد از وضعيت جسمی حال 

   .حاضر آنان اط1عی در دست نيست

  

  

  

 

 نام يک جانباخته آزادی و اسامی تعدادی از دستگير شدگان اخير
  

ورشھای وحشيانۀ يگانه ويژه، سپاه پاسداران،بسيج و لباس بنابه گزارشات رسيده ي

شخصيھا به مردم بی دفاع تھران تا به حال جانباختگان ،زخميھا و دستگيريھای زيادی را 

  .بر جا گذاشته است

نيروھای سرکوبگر با وحشی گری تمام و به قصد قتل تظاھر کنندگان آنھا را مورد 

  .ضرب و شتم قرار می دھند

بسيج و لباس شخصيھا با س1حھای گرم مردم بی  يگان ويژه، سپاه پاسداران،نيروھای 

  .دفاع را از کمر به باW ھدف قرار ميدھند و بدين دليل آمار جان باختگان باW است 

با باتوم به سر و صورت تظاھر کنندگان ضربه می زنند که در   آنھا ھمچنين اکثرا 

  . ا اينکه زخمھای شديد بر جای گذاشته استمواردی منجر به مرگ آنھا شده است و ي
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آنھا برای ايجاد رعب و وحشت با وحشيانه ترين شيوه تظاھر کنندگان را آماج باتومھای 

  .خود قرار می دھند

ساله يکی از جانباختگانی است که در اعتراضات گسترده و  27زنده ياد آقای معزز 

او حوالی ميدان آزادی با اصابت . ودشرکت کرده ب خرداد ماه  30خونين مردم تھران در 

نيروی انتظامی برای .جان خود را فدای راه آزادی مردم ايران کرد  گلوله به چشمش

پوشاندن جنايات اين رژيم ھرگونه عکس و اع1ميه ای که از شھدا نصب می شود از بين 

 اين سرکوب خونين يک روز پس از صدور فرمان ولی فقيه علی خامنه ای. می برند

سپاه پاسداران ،يگان ويژه،بسيج و لباس . برای به خاک و خون کشاندن مردم روی داد

شخصيھا که تحت امر علی خامنه ای ھستند با گشودن آتش بر روی مردم بی دفاع ،آنھا 

  . را به خاک و خون کشاندن

در اين روز خونين تعداد زيادی از مردم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و سنگفرشھای 

  . خيابان آزادی و ساير خيابانھا را رنگين کرد 

نيروھای سرکوبگر برای پاک کردن آثار جنايت خود تا صبح آنروز مشغول شستن 

  . خيابانھا که آغشته به خون آزاديخواھان بود ، بودند

تعداد زيادی از جوانان دختر و پسر را دستگير و به  ھمچنين در روزھای گذشته 

  . ل کردندزندانھای مختلف منتق

  :اسامی تعدادی از دستگير شدگان روزھای اخير به قرا زير می باشد

خرداد در خيابان فاطمي دستگير و به اوين منتقل  24ساله يكشنبه  24حسين حسيني  -1

  شده

خرداد در كارگر جنوبي دستگير و به اوين منتقل  25ساله دوشنبه  32رضا رحيمي  -2

  شده

  خرداد در آزادي دستگير و به اوين منتقل شده 26نبه ساله سه ش 29رحيم مددي  -3

خرداد در ھفت تير دستگير و به اوين منتقل  27ساله چھارشنبه  24محمد مھدي اماني  -4

  شده

  خرداد در توپخانه دستگير و به اوين منتقل شده 28ساله پنجشنبه  20آرمان جدايي  -5
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انه دستگير مكان نگھداري وي خرداد در توپخ 28ساله پنجشنبه  22حميد ستوده  -6

  نامشخص

خرداد دستگير و به قزل  15خرداد در حوالي  28ساله پنجشنبه  26جواد جابري  -7

  حصار منتقل شده

  خرداد در نواب دستگير مكان نگھداري وي نامشخص 30ساله شنبه  22مي1د صوري  -8

ر و به قزل خرداد در ميدان جمھوري دستگي 30ساله شنبه  26علي اكبر صمدي  -9

  حصار منتقل شده

  خرداد در انق1ب دستگير و به اوين منتقل شده 30ساله شنبه  23ناصر اميري  - 10

خرداد در امير آباد شمالي دستگير مكان نگھداري وي  30ساله شنبه  19متين اسديان  - 11

  نامشخص

گھداري خرداد در خيابان ھاشمي دستگير مكان ن 31ساله يكشنبه  18مھران خوشرو  - 12

  وي نامشخص

  تير در توحيد دستگير مكان نگھداري وي نامشخص 1ساله دوشنبه  20شھاب مقدس  - 13

وزارت اط1عات از شيوۀ رذي1نه و لو رفته که از سالھا پيش بکار می برد و تمامی  

و از اين طريق سعی دارد سرکوب خونين  روی آورده است   ھستند جھانيان از آن آگاه 

  . را توجيه کند  مردم ايران

و از آنھا می . می کند  بعضی از جوانان دستگير شده را وادار به مصاحبه ھای تلويزيونی 

خواھد که به گفته ھای ديکته شده که توسط بازجويان وزارت اط1عات تعيين می شود 

  .اعتراف کنند

قتل فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، يورش وحشيانه به تظاھرات مردم و به 

رساندن و مجروح کردن و دستگيری تعداد زيادی از آنھا و ھمچنين وادار کردن آنھا به 

  .اعترافات تلويزيونی را محکوم می کند

و از دبير کل سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق 

  .بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل است
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يك بسيجي : در آنجا بود, فردي كه زمان مرگ ندا, دكتر حجازي
  ندا را به قتل رساند

 

با ) آرش حجازي    دكتر( در مصاحبه پزشكي كه در محل شھادت ندا حضور داشته است 

به گفته وي مردم بسيجي . ستبي بي سي افشا شد كه فردي بسيجي عامل قتل ندا بوده ا

  . قاتل را نيز دستگير كردند

رسانه ھاي حكومتي در روزھاي اخير به بھانه آنكه اسلحه مورد استفاده س1ح سازماني 

مقامات . بسيج نبوده و بھانه ھاي ديگر سعي در منحرف كردن افكار عمومي داشتند

  .انتظامي نيز شھادت وي را به تروريست ھا نسبت دادند

ا دكتر حجازي كه به تازگي توانسته است از ايران خارج شود شرح كاملي از ماجرا ام

  . ارايه كرده

به گفته وي مردم بسيجي قاتل را ب1فاصله گرفتند فرد بسيجي كه اين كار را كرده بود 

  : فرياد مي كشيده 
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اشته و اما چون نمي دانستند با او چه كنند كارت بسيجش را نگه د من نميخواستم بكشمش

  . خودش را رھا كردند

  . مردم از چھره وي نيز با موبايل تصوير برداري كردند

وي افزوده است كه در روزھاي بعد كه مردم در محل شھادت او گل گذاشته بودند ، 

  . مقامات در آنجا زباله تخليه كرده اند

مشھور برزيلي Wزم به ذكر است كه دكتر آرش حجازي مترجم آثار پائولو كوئليو نويسنده 

  .است

مترجم معروف آثار پائولو كوئيلو, دكتر آرش حجازي 
  

از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  ١٣٧۵به دنيا آمد و در سال  ١٣۴٩بھمن  ٢٨او در 

تأثير قصه گويي در درمان «موضوع تز دكتراي او، . پزشكي ايران فارغ التحصيل شد

  .بود» اختW1ت اضطرابي كودكان

را نوشت كه با سرمايه شخصي و در تيراژ كم  ]١[، رمان اندوه ماه ١٣٧٣او در سال 

  . منتشر شد

، او انتشارات كاروان را تأسيس كرد و دو سال بعد، پائولو ١٣٧۶سه سال بعد، در سال 

كوئليو، نويسنده مشھور برزيلي و خالق كيمياگر، او را مترجم رسمي آثارش به زبان 

  ]٢. [فارسي معرفي كرد

را بر عھده گرفت كه پس » كامياب«، او سردبيري ماھنامه فرھنگي ھنري ١٣٨٠ در سال

  . از پنج شماره انتشار، متوقف شد

حجازي ماھنامه جشن كتاب را منتشر كرد كه بيست شماره منتشر شد و » كامياب«پس از 

  .پس از آن قالب آن تغيير كرد

را » خت سرزمين ابديتشاھد«رمان » اندوه ماه«، ده سال پس از ١٣٨٣او در سال 

  .منتشر كرد

و » واو«در فھرست نھايي نامزدھاي جايزه  ١٣٨۴در سال  شاھدخت سرزمين ابديت 

   .قرار گرفت» منتقدان مطبوعات«
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  !مجتبی خامنه ای اين آقا زاده شاپور عليرضاست
  

نقش کليدی را در آن داشته، پايه ھای کرسی وWيت پدرش چنان سست  با کودتائی که او

ای جز آن نيابند که  شد که ممکن است سران نظام برای حفظ جمھوری اس1می چاره

  .وWيت پدرش را شورائی کنند و فرماندھان سپاه را تحت کنترل بگيرند

  

 جتبی خامنه ای کيست؟م
  

چرا دولت انگليس يک ميليارد و ششصد ميليون پاوند حساب بانکی مجتبی خامنه ای در 

  لندن را مسدود کرد؟

  تھيه و تنظيم از حميد حميدی

  سکوWريزم نو : منبع

 23مجتبی خامنه ای، پسر سيد علی خامنه ای، را می توان تئوريسين اصلی کودتای 

او داماد غ1معلی حداد عادل رييس سابق مجلس شورای اس1می  ھمچنين. خرداد ناميد

او که روابط نزديکی با سران سپاه دارد قصد دارد با کمک آنھا خود را خليفه ايران . است

 23وی، با اجرای کودتای .کند و جمھوری اس1می را به حکومت اس1می تبديل کند

و با تحت فشار قرار دادن خرداد و حذف اص1ح طلبان و شخص ھاشمی رفسنجانی، 
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مجلس خبرگان رھبری، می خواھد بر دستگاه خ1فت بنشيند و حکومت اس1می تشکيل 

  .دھد

او از شاگردان . او شخصی بسيار تندرو و دارای انديشه ھای افراطی ھمچون طالبان است

خبرھای . ردپای او در بسياری از پروژه ھای نفت ديده می شود. مصباح يزدی بوده است

مربوط به بيت رھبری گويای اين نکته است که رھبری نظام تمام اميدش برای رھبری 

  .آينده را به پسرش مجتبی بسته است

مجتبی حکم اجتھاد . مجتبی که چھل ساله است مافيای ايثارگران و انصار را اداره می کند

م با حاج آقا نيز گرفته و در منابع اجتھادی و فقاھتی قم نفوذ زيادی دارد و از طرفی ھ

خرازی قم، که رھبر معنوی و تشکي1تی بسياری از جريان ھای انصار است، روابط 

بسياری معتقدند که او به عنوان مھره وصل بيت و حزب هللا عمل می کند و . نزديک دارد

  .رد پايش در بسياری از پروژه ھای حزب هللا ديده می شود

اوان بسته است که تا ده سال ديگر که او پنجاه گفته می شود که رھبری نظام به او اميد فر

ساله می شود و موقعيت فقھی باWئی پيدا می کند جانشينی جوان و مقتدری برای خامنه ای 

به زودی اط1عات بيشتری در مورد مجتبی و روابطش با حزب هللا تھران و قم در . باشد

  . پشت پرده منعکس می شود

جريان انتخابات دورهء نھم رياست جمھوری به نقش  برای نخستين بار مھدی کروبی در

  .مجتبی خامنه ای و سپاه در تقلب برای پيروزی احمدی نژاد اشاره کرد

  :گزارش روزنامه گاردين را بخوانيم

او کليد دار و دروازه بان بيت رھبری و مرد پشت ! مجتبی خامنه ای را بيشتر بشناسيم«

  . است) پيش سال 4و (پرده ی تمام ماجراھای اخير 

به گفته ديپلمات ھا، اين اوست که دستور می دھد تا تظاھرات سرکوب شود و نيروھا به 

  . مردم بی دفاع حمله کنند

مجتبی خامنه ای احمدی نژاد را می چرخاند و باعث و بانی انتخاب او ھم در چھار سال 

گفته می شود ). داين موضوع را آقای مھدی کروبی در آن زمان افشا کر. (پيش ھم او بود
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برخی در ايران بر اين باورند که آيت هللا علی خامنه . مجتبی بيشتر از پدرش بنيادگرا ست

  .ای، مجتبی را برای جانشينی خود آماده می کند

  

رگان است که رھبر يا شورای رھبری انتخاب کند، اما آيت هللا البته اين برعھده مجلس خب

نصب » رھبری«خمينی در زمان حياتش خود علی خامنه ای را بدون مجلس خبرگان به 

اما جای پرسش بسيار است که خامنه ای نيز بتواند با دور زدن مجلس خبرگان رھبر . کرد

ل ھای چند روز اخير می دانند و با به ويژه حاW که مردم او را مسئول قت. (انتصاب کند



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 118

 

پشتيبانی صريح از احمدی نژاد بخشی از باند احمدی نژاد و شرکا گرديد و اين بيطرف 

  ).بودن مقام رھبری را عم1 از بين برد

می “ !علی، علی ما ست”امروز شعارھای دولتی پيرامون علی خامنه ای اغلب شعار 

و می دانيم که حضرت علی پسرش امام . بزنندباشد تا اين علی را با حضرت علی پيوند 

يکی از اساتيد دانشگاه سنت آندرو، دکتر علی ! حسن را به جانشينی خود انتخاب کرد

. است و جانشينی او“ مجتبی خامنه ای”انصاری، می گويد اين روزھا ھمه جا صحبت از 

. »اده می کندھمين استاد اضافه می کند که او خود را دراز مدت برای چنين مقامی آم

  ).مقاله گاردين اينجا ختم می شود(

او را . اما مسائل ديگری ھم در ميان است که نام مجتبی را بيشتر سر زبانھا انداخته است

چون چند ھفته پيش دولت انگليس . مرد يک ميليارد و ششصد ميليون دWری می نامند

پوند انگليس را  976.110.00ناگھان اع1م کرد که سپردهء يک حساب بانکی به مبلغ 

  . مسدود کرده است

اين کار ظاھراً به درخواست اتحاديهء اروپا انجام گرفت اما در نھان گفته می شود چون 

اين مبلغ به شخص مجتبی خامنه ای تعلق داشت و حساب صد امام و صندوق بيت امام و 

ی وسائل ديگر پول ھای دريافتی بيت به اين حساب واريز می شده و اغلب خريدھا

ھاليوودیِ  پليس و باتون و س1ح ھای ديگر و  –سرکوب، از جمله يونيفرم ھای فضائی 

موتور سيکلت لباس شخصی ھا و بسيجی ھا و غيره، ھمه از اين حساب برداشت می 

گفته می شود خشم شديد . شده، دولت انگليس برای ھمين اين حساب را مسدود کرده است

  .ای ھم از انگليس در نماز جمعه برای ھمين بوده است و بی سابقه آيت هللا خامنه

ميليون  ۶٠٠در واقع، در ميان خبرھای داغ اين روزھا خبر مسدود شدن يک ميليارد و 

  .دWر از دارايی ھای ايران در بريتانيا تا حدی توجه زيادی را برنيانگيخت

نيت خامنه ای از اما آن چه در زير می خوانيد پشت پردهء اين خبر و علت اصلی عصبا

حساب . دولت انگليس و احضار سفير ايران به وزارت خارجه دولت بريتانيا می باشد

بانکی به نام مجتبی خامنه ای پسر رھبر انق1ب، در يکی از بانک ھای لندن به مبلغ يک 

ميليارد و ششصد ميليون دWر وجود داشت که با پيگيری ھای تعدادی از ايرانيان و فشار 
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هء اروپا به دولت انگليس مبنی بر اينکه اين پول متعلق به مردم ايران است و بايد اتحادي

  . توقيف شود از يک ماه پيش شروع شد

دولت انگليس بخاطر روابط اقتصادی با خانواده خامنه ای تمايل به توقيف اين پول را 

. ه اتمام برسانندخرداد ب ٢٣نداشت که عده ای موفق شدند با اقدام ھای قانونی کار را روز 

  .اين پول ھم اکنون به نام ملت ايران بلوکه شده است

با آنکه دولت انگليس از مدت ھا پيش اط1ع داشت که اين حساب بانکی متعلق به کيست 

اما بھانه ای قانونی برای کنترل آن نداشت، که با فاش شدن نقش مجتبی خامنه ای در 

  .شد کودتای انتخاباتی اخير، اين مجوز پيدا

در ضمن تعداد زيادی از وابستگان به بيت رھبری يا اشخاص حقيقی نزديک به آقای 

... خامنه ای ميلياردھا دWر به اسامی مختلف در بانکھای کشورھای اروپايی حساب دارند

ميليون دWر به نام مجتبی تھرانی و يا  ٨٠٠از جمله می توان در بانکی در آلمان مبلغ 

گفتنی ست ت1ش ھا ... نام فردی به اسم شوجونی و غيره اشاره کرد ميليون دWر به ٧۴٠

ميليارد دWر می باشد و توسط فروش نفت و  ١٠برای توقيف کل اين پول ھا که بالغ بر 

  ...دريافت حق کميسيون به دست آمده است ادامه دارد و در حال پيگيری است
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  عکس يکی از فرماندھان جنايتکار بسيج 

 

  

  

است که فرماندھی بسيجيان " دکتر رضايی"عکس متعلق به يکی از فرماندھان بسيج بنام 

   .گروه ذوالفقار را برعھده دارد

  .اين مزدور جنايتکار شخصا در درگيريھای شنبه گذشته تھران حضور داشته است
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  درخواست صدور حکم بازداشت بين المللی برای خامنه ای

 

http://www.petitiononline.com/akcriems/petition.html  

از آنجا که بر اساس قانون اساسی رژيم اس1می حاکم بر ايران، علی خامنه ای رھبر اين 

اختيارات نامحدود دارد و احکام او Wزم اWجراست، " وWيت مطلقه فقيه"رژيم به عنوان 

  . را در اين کشور ندارد ھيچ نيرويی توان مقابله با خواست او

بر اين پايه، علی خامنه ای به عنوان يک رھبر خودکامه، بی اعتنا به جان و مال و 

ناموس مردم ايران، ديوانه وار بر اين کشور فرمان می راند و به ياری ايادی سرکوبگر 

او . خود روز به روز بر شمار شکنجه ديدگان و کشته شدگان اين سرزمين می افزايد

تاتوری است که با سياست ھای نادرست و سرکوب ھر صدای مخالف خود، کشور ما ديک

  . را در آستانه ويرانی کامل قرار داده است
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اين خفقان و سرکوب ھای وحشيانه موجب شده که فرياد گروھھای معترض اعم از 

ز کارگران، معلمان، دانشجويان، نويسندگان و وب1گ نويسان راه به جايی نبرد و ھر رو

بر شمار شکنجه شدگان و اعداميان در زندان ھا که تنھا به دليل اخت1ف عقيده و مخالفت 

با مشی و عملکرد مسئوWن اين رژيم بازداشت شده و در زندان به سر می برند، افزوده 

  .گردد

عمر "از اين رو ما امضا کنندگان زير، با توجه به حکمی که آن دادگاه محترم در باره 

بر جنايتکار سودان صادر کرده است، خواھان رسيدگی به جنايات علی خامنه رھ" البشير

  .ای رھبر جمھوری اس1می و صدور حکم مقتضی برای وی ھستيم
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  دانشجوی دانشکده نفت اھواز ربوده شدند 2

 

در پی اعتراضات دانشجويان دانشکده نفت اھواز به نتايج انتخابات : اميرکبيرخبرنامه 

رياست جمھوری دوتن از دانشجويان دانشکده نفت اھواز به نام ھای حسين رحيمی و امين 

  . نيک زاده توسط افراد ناشناس ربوده شدند

ت به تحصن پس از اقدام، دانشجويان اين دانشکده نفت در مقابل درب اصلی دانشگاه دس

  .زده و خواستار آزادی امين نيک زاده و حسين رحيمی شدند

امين نيک زاده از فعالين انجمن اس1می دانشجويان و حسين رحيمی از فعالين انجمن 

  .علمی دانشجويی ھستند که به ھنگام خروج از دانشگاه ربوده شدند

شجو از دانشگاه را بنابرگفته دانشجويان يک دانشجوی بسيجی زمان خروج اين دو دان

گزارش کرده است که وی از شب گذشته در اتاق حراست دانشگاه به ھمراه رئيس بسيج و 

  .رييس جامعه اس1می دانشگاه تحت مراقبت قرار دارند
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دانشجو به تحصن خود در  ٢دانشجويان دانشکده نفت اع1م کردند که تا زمان آزادی اين 

  .ھند دادمقابل دفتر حراست دانشگاه ادامه خوا

بامداد، معاون سياسی استانداری خوزستان در جمع دانشجويان  ٣شب گذشته در ساعت 

  .متحصن حضور يافت و اذعان کرد که نيک زاده و رحيمی توسط سپاه بازداشت شده اند

وی مدعی شد که نيروھای سپاه برای اين کار حکم قضايی داشته اند اما دانشجويان 

به . شجو را بيشتر شبيه به آدم ربايی و غير قانونی می داننددان ٢متحصن، بازداشت اين 

گفته ی دوستان امين نيک زاده که به ھنگام بازداشت با او بوده اند به امين نيک زاده ھيچ 

  .حکم جلبی نشان داده نشده است و جرم او تفھيم نشده است

جلسه امتحان  دانشجو امروز بر سر ٢ھمچنين دانشجويان در اعتراض به بازداشت اين 

دانشجو در جلسات امتحان حضور  ٢حاضر نشده و اع1م کردند تا زمان آزادی اين 

  .نخواھند يافت
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  ھفته گذشته ٢گزارش بازداشت صدھا دانشجو طی 

 

نتايج انتخابات رياست جمھوري و اعتراضات مردم پس از اع1م : خبرنامه اميركبير

تن از فعالين مدني، فعاWن حقوق بشر و  ۵٠٠تھران و شھرھاي ديگر كشور، بيش از 

  . زنان و نيز جمع كثيري از روزنامه نگاران و فعاWن سياسي بازداشت شدند

بودند كه از فعاWن دانشجويی و نيز دانشجويان دانشگاه ھاي كشور نيز از جمله اقشاري  

  . اين امواج سركوب بي نصيب نماندند

بگونه اي كه با اع1م نتايج انتخابات، اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه ھاي مختلف 

اما اين اعتراضات از سوي نيروي ھاي لباس شخصي و . بطور مسالمت آميز آغاز شد

كشور حمايت مي شدند، و  انصار حزب هللا كه مستقيماً توسط نھادھاي امنيتي و اط1عاتي

از خشونت آميز ترين س1ح ھاي گرم و سرد بھره مي بردند، به وحشيانه ترين شكل 

  .ممكن سركوب گرديد
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حمله وحشيانه نيروھاي انصار حزب هللا و بسيج به ھمراھی نيروی ضدشورش به 

ی به خرداد ماه، حمله نيروھای انتظام ٢۴خوابگاه كوي دانشگاه تھران در يكشنبه شب، 

كوي دانشگاه اصفھان و وادار کردن دانشجويان به انجام اعمال تحقيرآميز، حمله به كوي 

دانشگاه شيراز، حمله به خوابگاه ھاي دانشگاه كرمانشاه، حمله وحشيانه به دانشجويان 

دانشگاه بابل، سمنان، قزوين و نيز دھھا دانشگاه ديگر كشور از جمله ابعاد وحشيانه 

  .ھاي كشور، تنھا پس از اع1م نتايج انتخابات رياست جمھوري بود سركوبي دانشگاه

ھفته گذشته، جمعا صدھا دانشجو با س1ح گرم  ٢در تھاجم به دانشگاه ھاي كشور و طی 

  .مجروح، صدھا دانشجوي ديگر ربوده و بازداشت و چندين دانشجو نيز به شھادت رسيدند

انشجوي رشته ھوا و فضاي دانشگاه تھران، ژاد د مطابق با خبرھاي دريافتي، ناصر اميرن

دانشجوئي است كه در اثر واقعه حمله نيروھاي انصار به كوي دانشگاه تھران به شھادت 

  . رسيد و ھفته گذشته پيكر وي در ياسوج تشييع شد

به گزارش خبرنامه اميرکبير کيانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد شيمی از دانشگاه علم 

خرداد ماه به  ٢۵نشاه يکی ديگر از دانشجويان است که در روز و صنعت اھل کرما

ھم چنين مصطفي غنيان دانشجوي ديگري است كه خارج از دانشگاه و در . شھادت رسيد

  . منزل به ضرب گلوله نيروھاي لباس شخصي به شھادت رسيد

دم  دانشجوي ديگري نيز در خوابگاه دانشگاه اصفھان بر اثر اصابت گلوله به گردن در

  . جان سپرد

ندا آقاسلطان دانشجوی رشته فلسفه نيز ديگر دانشجويی است که فيلم شھادت وی دنيا را 

  .تکان داد

ھم چنين در اثر اين حم1ت وحشيانه حال بسياري از دانشجويان بستري شده در  

  . بيمارستانھا نيز نا مساعد گزارش شده است

شريعتي بستري ھستند و برخي از آنان بدليل دھھا دانشجوي دانشگاه تھران در بيمارستان 

  . اصابت گلوله به سر و گردن دچار جراحت ھاي شديد و جبران ناپذيري شده اند

چند دانشجو نيز بر اثر اصابت گلوله ي نيروھاي بسيج بينائي خود را از دست خواھند 

  .داد
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يانه نيروھاي ھم چنين اشكان ذھابيان دانشجوي دانشگاه بابل نيز بر اثر يورش وحش 

  .انصار حزب هللا در بيمارستان در حالت اغما بسر مي برد

  .ھم چنين در اين رابطه، اعتراضات اساتيد دانشگاه نيز در خورد توجه است

اساتيد دانشگاه ھاي مختلف دانشگاه ھاي تھران، پس از رخ داد فاجعه كوي دانشگاه 

در . يگري آشكار اعتراض كردندتھران، با تحصن در مقابل مسجد دانشگاه به اين وحش

اين رابطه اساتيد بسياري در قالب امضاي بيانيه ھاي مختلف و طومارھاي اعتراضي، 

از سوي . مراتب انزجار خود را از خشونت ھا و نيز نتايج نادرست انتخابات اع1م كردند

بازداشت  ديگر نيروھاي امينتي نيز در مقابل اقدام به تھديد شديد و ارعاب اساتيد و حتي

  . شمار قابل توجھي از آنان نمودند

. بازداشت اساتيد دانشگاه ھاي ھمدان و دانشگاه بين المللي قزوين از جمله اين موارد است

تن از اساتيدي كه براي ديدار با ميرحسين موسوي رفته  ٧٠ھم چنين طي چند روز گذشته 

  .ساعتی آزاد شدند بودند بطور دسته جمعي بازداشت شدند اما اکثر آنھا پس از

دانشجو بازداشت شدند اما به  ۴٠٠ھفته گذشته حداقل  ٢گرچه بنابر گزارش ھا در طی  

دليل گستردگی سرکوب دانشجويان و شرايط پيش آمده و قطع ارتباطات آمار و مشخصات 

در شب . بسياری از حم1ت صورت گرفته عليه دانشجويان تاکنون مشخص نشده است

گاه تھران و دانشگاه ھای شيراز و اصفھان صدھا دانشجو بازداشت حمله به کوی دانش

با احتساب شمار بازداشت دانشجويان در آن وقايع، . شدند که پس از يک شب آزاد شدند

  .ھفته گذشته به بيش از ھزار نفر خواھد رسيد ٢شمار دانشجويان بازداشت شده طی 

است كه اخبار بازداشت آنھا منتشر شده  اسامي زير به تفكيك دانشگاه ھا، تنھا نام كساني 

  .است

  :دانشگاه تھران 

احمد احمديان، اسکندري، امين افضلي، وحيد اناري، محمد بلوردي، حسين حامدي،  

محسن حبيبي مظاھري، نويد حقدادي، محمدرضا حکمي ، کاظم رحيمي، مرتضي 

ابراھيم عزيزي، رضاخاني، ميثم زارعي، امين سميعي، بھرام شعباني، عليرضا شيخي، 

سياوش فياض، سيد حسين ميرزاده، حسين نوبخت، جواد يزدانفر، حبيب خدنگي، سھراب 
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احديان، رضا ارکوازي، کريم امامي، محمد حسين امامي، الھه ايمانيان، روح هللا باقري، 

فرھاد بينازاده، ايمان پورطھماسب، عزت تربتي، سميه توحيدلو،ياسر جعفري، مي1د 

رضا حدآبادي،سيد جواد حسيني، فرشيد حيدري زمين، بھنام خدابنده لو، چگيني، محمد

محمد خوانساري، محمد داوديان، محمود دلبري، علي راعي، اميد رضايي، علي رفاھي، 

سيف هللا رمضاني، ابراھيم زاھديان، ناصر زماني، مجيد سپھوند، حنيف سليمي، محمد 

يدايي، فرھاد شيراحمد، سامان صاحب باقر شعبان پور، حامد شيخ عليشاھي، ايمان ش

ج1لي،فرحان صادق پور، فرشاد طاھري،غمديده، حمزه فراتي راد، اسماعيل قرباني، 

محمد کريمي، عرفان محمدي، محسن آزموده، پيام پورنگ، مرتضي جانبازي، حاجي 

  پور، آدرين ج1لی، سھراب احمدي، رضا زينلي، صمد مھرعلي تبار

  :دانشگاه اميركبير

ام رفعتی، ھادی پ1ور، مجتبی عليجانی، بيتا صميمي زاد، اميرحسين استيری، آدرين پدر

  ج1لي، ميترا عالي، احمد جابری

  :دانشجويان محروم از تحصيل

دانشجوي محروم از (، عليرضا خوشبخت )دبير شوراي دفاع از حق تحصيل(ضياء نبوي 

دانشجوي محروم (عارف  ، پيمان)دانشجوي محروم از تحصيل(، زھرا توحيدی )تحصيل

  ، شيوا نظر آھاري)از تحصيل

  :دانشگاه آزاد

، )دانشگاه آزاد تھران مركز(، حسام نصيری )دانشجوی دانشگاه آزاد کرج(امير کلھر 

دانشگاه آزاد (، مجتبی محمديان )دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد(علي بيكس 

  )بابل

  :وشيرواني بابلدانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي ن

سياوش سليمی نژاد، محسن برزگر، ايمان صديقی، حسام الدين باقری، عليرضا کيانی، 

مي1د حسينی کشتان، علی نظری، اشکان ذھابيان، علی دنياری، رحمان يعقوبی، مازيار 

يزدانی، علی عباسی، شوانه مريخی، محسن برزگر، محمد علمی، نيما نحوي، حميدرضا 

  فياضی و سوگند عليخواه، جھان تيغ، مرجان
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  :دانشگاه كرمانشاه

  سيامند غياثی و محمد جعفری و بازداشت چندين فعال دانشجوئي ديگر

  :دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

  پيام حيدر قزوينی، نسيم رياحی، مجتبی رحيمی، عطا رشيدی،

  حسين رئيسيان، فضلی، درويش، ايمانی، البرزی: اساتيد دانشگاه 

  :شگاه بوعلي ھمداندان

سياوش حاتم، حجت بختياري، مھدي مسافر، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، مصطفي 

  ، محمد صيادي)عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت(مھدي زاده و امين نظري 

  :دانشگاه تربيت معلم

  )فارغ التحصيل(سجاد بازوند، ناصح فريدی 

  :دانشگاه سمنان

  نشگاه پس از تجمع اعتراضيدانشجوي اين دا ٢۵بازداشت 

  :دانشگاه فردوسي مشھد

  رضا لطفي

  :دانشگاه ھرمزگان

  علی شجاعی

  :دانشگاه شيراز

  اسماعيل جليلوند، حمدهللا نامجو

  :دانشگاه عMمه طباطبائي

  مجيد دري 

  :دانشگاه نفت اھواز

  حسين رحيمی و امين نيک زاده 
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 تزريق آمپولھای مشکوک به آيت هللا بروجردی در زندان
  

مسئوWن زندان مرکزی يزد کماکان از م1قات آقای بروجردی با : خبرگزاری ھرانا

وک1ی خود جلوگيری می کنند ھمچنين گزارشھا از وضعيت نگران کننده ايشان کماکان 

  . ادامه دارد

، خانم دكتر گيتي پورفاضل، نايب رئيس كميسون 1388د خردا 13شنبه مورخ  4روز 

حقوق بشر كانون وك1ي دادگستري تھران، به ھمراه خانواده آقاي بروجردي به زندان 

مركزي يزد مراجعه نمود تا ضمن دريافت وكالت نامه رسمي از آقاي بروجردي براي 

روحاني زنداني را نيز پيگيري قضائي و م1حظه پرونده ايشان، وضعيت نگران کننده اين 

از نزديك م1حظه نمايد كه متاسفانه، با وجود چندين ساعت انتظار و مذاكره با مسئولين 

  .زندان مذكور، اجازه م1قات به وي داده نشد

طي دو ھفته اخير، در دو نوبت مامورين با ھمراھی   ھمچنين بنابر گزارشات دريافتی،

با اجبار اقدام به تزريق آمپولھای ) كزي يزدرئيس بھداري زندان مر(دكتر ولي زارع 

نامعلومی به ايشان نموده اند، نزديکان اين روحانی عنوان می دارند آمپولھای تزريق شده 

ھمچنين گزارش شده است مجدداً . خاصيت آسيب وارد نمودن به روان و اعصاب را دارد

ت فشار مضاعف قرار اين زندانی عقيدتی برای انجام مصاحبه با رسانه ھای دولتی تح

  .گرفته است

  مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران : منبع خبر 
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اسامی تعدادی از زخمی شدگان که مورد اصابت گلوله قرار 
  گرفته اند

 

روز   اد بنام علی محمود نصباقتص بنابه گزارشات رسيده ، يکی از دانشجويان رشتۀ 

گلولۀ پاسدارن قرار گرفته بود وو بشدت مجروح شده بود  2که مورد اصابت   جھارشنبه

  .توسط پاسداران دستگير و به نقطۀ نامعلومی منتقل شد  

خرداد ماه در اعتراضات گسترده  27دانشجوی مفقود شده علی محمود نصب در تاريخ 

  .ده بود شرکت داشتخيابان ونک روی دا  ای که در 

که پس از گذشت مدتی مورد ھجوم گارد ويژه و بسيج و لباس شخصيھا قرار می گيرند 

گلوله قرار می  2پاسداران به سمت جوانان معترض آتش می گشايند که او مورد اصابت 

گلولۀ او به پای راست و گلولۀ دوم به کمر وی اصابت می کند دوستان او که قصد . گيرد

بنابه گفتۀ شاھدان عينی . علی را داشتند با شليک پاسداران مواجه می شوند خارج کردن
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آقای محمود نصب اھل Wھيجان . او توسط پاسداران دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شد

  .ميباشد

که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند به قرار زير  اسامی تعداد از زخمی شدگان اخير 

  :می باشد

خرداد ماه در خيابان ليلی از ناحيه بازو مورد اصابت گلوله قرار  28ساله  18. ز کيوان 

او از ترس دستگيری به بيمارستان مراجعه نکرده است و در خانه با وسائل اوليه . گرفت

  مداوا می شود

ساله ،خانه دار ، او رھگذری بود که د ر خيابان امير آباد باWتر از  26. م. و فرزانه 

او بخاطر ترس از . ال احمد از ناحيۀ کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفت تقاطع ج1ل

  .دستگيری د رمنزل مورد مداوا قرار گرفت

ما اسامی کامل افراد فوق را در اختيار داريم ولی برای حفظ امنيت آنھا از انتشار نام 

ای حقوق را در اختيار سازمانھ   کامل آنھا خوداری می کنيم ولی اسامی کامل افراد فوق

  . بشری قرار خواھيم داد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،آتش گشودند به اعتراضات مردم در تھران و 

. و زخمی شدند تعداد بيشماری شده است را محکوم می کند  شھرستانھا که منجر به مرگ

  . و از مراجع بين المللی خواستار دخالت برای پايان داد به کشتار مردم ايران است
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  كشف چھار صندوق راي در شيراز

 

 10امروز چھارشنبه .دست كم چھار صندوق راي در كتابخانه مركزي شيراز كشف شد

جمعه استاندار فارس و آيه هللا ايماني،امام  محمدرضا رضازاده،« تير، در جريان بازديد

و خبرنگاران روزنامه ھاي محلي شيراز از عمليات احداث ساختمان كتابخانه » شيراز

  .مركزي شيراز،چھار صندوق راي در ساختمان نيمه كاره كتابخانه كشف شد

استاندار فارس پس از مواجه شدن خبرنگاران با اين صندوق ھا از آن ھا خواست كه به 

اع1م » اسناد ملي«او اين صندوق ھا را جزو .نداين موضوع در رسانه ھا اشاره اي نكن

  .كرد

ساختمان نيمه كاره كتابخانه مركزي شيراز كه شعبه اي از كتابخانه ملي است در نزديكي 

  .قرار دارد)چھار راه حافظيه(تاWر حافظ شيراز

صندوق ھاي راي در حالي كشف شده اند كه بنا بر قوانين انتخابات،پس از پايان شمارش 

  .صندوق ھا بايد به تھران فرستاده شده باشندآرا، 
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 ليست يکصد نفره از اسامی شھروندان بازداشتی 
   

  فعاGن حقوق بشر در ايران

ليست ذيل دربرگيرنده اسامی و مشخصات يکصد تن از شھروندان معترض بازداشت 

  .ه روزھای اخير در شھر تھران استشد

  زندان اوين - فرزند بھرامعلی  -ابراھيم نظری  .1

  زندان اوين -فرزند محمود  -احسان بھروز  .2

  زندان اوين -فرزند حسين  -احسان دھقانی شنبه  .3

  زندان اوين - فرزند صادق  -احمد قربان زاده  .4

  فرزند قنبرعلی زندان اوين - احمد ولی زاده  .5

 - زندان اوين  - 1388/3/25بازداشت شده در  -فرزند محمد علی  - اکرم کبيری  .6

  خانه دار - متاھل  -ليسانس 

  دانشجو - زندان اوين  - 1388/3/30بازداشت شده در  -اميد مھر انديش  .7

دارای  - محل نگھداری نامعلوم  -1388/4/1بازداشت شده در  - اميدرضا سردار زاده  .8

  78مشابه در خردادماه سابقه بازداشت 

  زندان اوين -فرزند يونس  -امير احمدی  .9
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  زندان اوين - فرزند محسن  -امير محجوبی  .10

  زندان اوين- فرزند منوچھر -امين مرادی  .11

  زندان اوين- فرزند عباس -ايمان بصيری راسته .12

  زندان اوين -فرزند محسن -ايمان ثفقت .13

 -زندان اوين  -1388/3/30بازداشت شده در تاريخ  - ويزفرزند پر -بتول قربانزاده .14

  گرافيست -مجرد  - فوق ديپلم 

در ميدان ھفت  1388/4/1بازداشت شده در تاريخ  -فرزند شيرزاد  - بھروز فرزادی  .15

  زندان اوين -تير 

  زندان اوين -فرزند گل محمد  - بھنام عظيمی کنده  .16

  زندان اوين -فرزند محمد حسين  - پيمان قديمی  .17

  زندان اوين -فرزند غ1معلی  - حامد احسانی تبار  .18

  زندان اوين - فرزند محمد  - حامد ايرانيان  .19

  زندان اوين -فرزند اکبر  - حامد عبدلی  .20

  زندان اوين - فرزند حسين  -حسين احمدی  .21

  دانشجو -زندان اوين  - 1388/3/31بازداشت شده در تاريخ  -حسين بيگلر حسنی  .22

  زندان اوين -فرزند محمد  - حسين زينلی سرليه  .23

  زندان اوين -فرزند صمد  - حميد قزوينی  .24

  زندان اوين - فرزند امان هللا  -حميد کارخانه  .25

  زندان اوين - فرزند مسعود  -حميدرضا محمدوالی  .26

  زندان اوين -فرزند علی  -حميدرضا نصير پور  .27

  زندان اوين - 1388/3/30بازداشت شده در تاريخ  - زند صالحفر - داود حيدری  .28

  زندان اوين -فرزند يوسف  -داوود قھرمانی  .29

  زندان اوين - فرزند نبی هللا  -رامين رويگردان  .30

  زندان اوين -فرزند افشين  -رامين ساری اص1نی  .31

  زندان اوين - فرزند محمود  -رامين سليمان زاده مقدم  .32
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 شکنجه ھای جسمی و روحی قرار دارند دستگيرشدگان تحت
   

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

بنابه گزارشات رسيده از زندان ھای مختلف حاکی از آن است که ھزاران زندانی از 

دستگير شدگان اخير تحت شکنجه ھای وحشيانه قرار دارند و جان آنھا در معرض خطر 

  .جدی است

ی از شکنجه ھا ی وحشيانه دستگير شدگان اخير است که گزارشات رسيده از زندانھا حاک

در مواردی جوانان دستگير شده زير شکنجه جان باخته اند و تحت عنوان اينکه در 

بنابه گفتۀ . درگيری خيابانی به قتل رسيده اند اجساد آنھا به پزشک قانونی منتقل می شود

  . کسانی که اخيرا از بازداشتگاھھا آزاد شده اند

ن دستگير شده از بدو دستگيری آماج ضربات باتوم ،مشت و لگد که اکثرا به سر جوانا

  . آنھا کوبيده می شود قرار می گيرد
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طرف  2آنھا با چشم ھای بسته به بازداشتگاھھايی برده می شوند که ھنگام ورود در 

راھروھا افرادی قرار دارند که با وحشيانه ترين شيوه جوانان دستگير شده را آماج 

ضربات باتوم به سر صورت و جاھای حساس بدن کوبيده می . باتومھای خود قرار ميدھند

، پاھای و شکاف برداشتن صورت جوانان دستھا ه منجر به شکستن سر، بينی،شود ک

  . دستگير می شود

سپس آنھا را به سلولھايی ھدايت می کنند که مملو از دستگير شدگان می باشند فضای 

. ساعت می توانند استراحت کنند 4ا که زندانيان بطور نوبتی و فقط بسيار محدود سلولھ

برای تحت فشار و مورد تحقيرقرار داد آنھا از رفتن به دستشوئی محروم ھستند و آنھا در 

  .سلول خود مجبور به دستشوئی می شوند

ساعت در روز طول می  8از طرفی ديگر بازجوئيھا بسيار طوWنی و بعضا به مدت 

حين بازجوئيھا شکنجه ھای جسمی و روحی وحشيانه می باشد و در مواردی  در. کشد

آنھايی که به اتاق بازجوئی برده می شوند به سلول بازگردانده نمی شود و اين بدين معنی 

است که در حين شکنجه يا به قتل رسيده و يا وضعيت جسمی آنھا بسيار وخيم می 

شت شدگان قرار ميدھند و از آنھا می خواھند که بازجويان برگه ھايی در مقابل بازدا.باشد

در اين برگھا نوشته شده که مسجد را آتش زدند ، ماشينھا را آتش . آنھا را امضاء کنند

زدند ،بسيجی ھا را به قتل رسانده اند و اينکه از خارج به آنھا گفته شده که در اعتراضات 

  .شرکت کنند و اقدام به تخريب کنند 

ماندد حيدری فرد ، حسينی ، راسخ  3و 1،2وروسای بازپرسی امنيت  حسن زارع دھنوی

و اين افراد در اتاقھای بازجوئی دستگير شدگان .و موسوی در زندان اوين مستقر شدند

حاضر می شوند و دستگيرشدگان اخير را تھديد می کنند که بايد اين برگھا با اتھامات فوق 

در . دستگير شدند و قصد آزادی آنھا را دارندبخصوص آنھايی که در معابر . را بپذيرند

موارد متعدد آنھا را تھديد می کنند که اگر امضاء نکنند ھمين جا می مانند و تا به حال ھم 

کسی نمدانيد که شماھا کجا ھستيد،ما شما را می کشيم و می گوييم که در اعتراضات 

  .خيابانی به قتل رسيده ايد
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اوين که به چند ھزار می رسند و ما در اينجا ليست  تعداد بازداشت شدگان در زندان

اسامی تعداد ديگری از دستگير شدگان اخير را به سازمانھای حقوق بشر ارسال و به 

  اط1ع عموم می رسانيم

 آگاھي به وابتدا بازداشت انق1ب ميدان در خرداد 30 شنبه ساله 23 اميري دانيال -1

  شده منتقل اوين به روز سه از وبعد شاپور

 نگھداري مكان و بازداشت تير ھفت ميدان در تير 1 دوشنبه ساله 29 ذوالقدر مھدي -2

  نامشخص وي

 آزادي و انق1ب مابين اوستا پارك در خرداد 30 شنبه ساله 25 سليمي سھراب -3

  شده منتقل اوين به و بازداشت

 به و داشتباز عصر ولي در خرداد 26 شنبه سه محصل ساله 18 نژاد سليماني علي -4

  شده منتقل اوين

 منتقل اوين به و بازداشت آباد سعادت در خرداد 27 چھارشنبه ساله 27 علوي آرش 5-

  شده

  شده منتقل اوين به و دستگير ونك در خرداد 25 دوشنبه ساله 25 حميدي محمود -6

 منتقل اوين به و دستگير آزادي در خرداد 30 شنبه دانشجو ساله 20 مصطفوي بھروز -7

  دهش

  شده منتقل اوين به و دستگير اميرآباد در خرداد 30 شنبه ساله 19 موسوي رضا سيد -8

 مكان و دستگير آباد نعمت پاسگاه در خرداد 31 يكشنبه ساله 30 بيگي محسن -9

  نامشخص وي نگھداري

  شده منتقل اوين به و دستگير ونك در خرداد 24 يكشنبه ساله 24 صمدي ناصر -10

  نامشخص وي نگھداري مكان و دستگير ونك در خرداد 27 چھارشنبه اسدي عرفان -11

 نگھداري مكان و دستگير عصر ولي در تير 4 پنجشنبه ساله 25 پور محمدي صادق -12

  نامشخص وي

 مكان و دستگير بھارستان در تير 3 چھارشنبه دانشجو ساله 19 اسماعيلي حامد -13

  نامشخص وي نگھداري
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 اوين به و دستگير)نواب( آذربايجان در خرداد 30 شنبه هسال 24 كاووسي وحيد -14

  شده منتقل

  شده منتقل اوين به و دستگير ازادي در خرداد 30 شنبه ساله 22 برزگر ياسين -15

  شده منتقل اوين به و دستگير ونك در خرداد 25 دوشنبه ساله 23 افشار سينا - 16

ھرستانھا وخيم تر می باشد و جان وضعيت و شرايط بازداشت شدگان در ساير زندانھا و ش

تمام شواھد و قرائن حاکی از آن است . دستگير شدگان در معرض خطر جدی قرار دارند

از جمله . که زمينه سازی Wزم برای اعدام دستگير شدگان در حال انجام شدن است 

شواھد که علنی شده تشيکل ھيئت ويژه توسط دری نجف آبادی، رئيسی و مصطفی پور 

می باشند،يا محارب خواندن دستگير  1367نفر آخر از ھيئت مرگ سال  2ی که محمد

شدگان و ھمچنين ترتيب دادن مصاحبه ھای تلويزيونی و وادار کردن دستگير شدگان به 

  .اعترافات تلويزيونی است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به جان دستگير شدگان اعتراضات اخير 

در زيز شکنجه ھای وحشيانه و يا زمينه سازی برای اعدام آنھا می شود  مردم ايران که

و از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و ساير مراجع بين . ھشدار ميدھد

المللی خواستار پايان دادن به سکوت خود ھستند و برای نجات جان بازداشت شدگان اقدام 

  .فوری نمايند

  2009ژوWی  01برابر با  1388تير  10

  :گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر
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 ھای سوگواری برای کيانوش  ھلھله
  

شنبه، نھم تيرماه مراسم ختم و سوگواری در شھر کرمانشاه برای کيانوش آسا،  روز سه

در . ساله که در جريان وقايع اخير کشته شده از سوی خانواده او برگزارشد ٢٧دانشجوی 

ان او شرکت  اين مراسم ھزار نفر از شھروندان کرمانشاه و دوستان دانشجو و استاد

  . داشتند

شجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته پتروشيمی دانشگاه علم و صنعت کيانوش آسا، دان

  . تھران بود

،  خرداد در تظاھرات اعتراض مردم به تقلب در انتخابات شرکت داشت ٢۵او در روز 

  .ھا کشته شد ای به گفته دوستان اواز طرف لباس شخصی که با گلوله
با راديو زمانه درباره  کاوه قاسمی کرمانشاھی، فعال حقوق بشر در گفت و گويی

  :گويد چگونگی کشته شدن کيانوش آسا و نحوه اط1ع خانواده از اين موضوع می
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البته به خاطر آن شرايط روحی و موقعيتی که خانواده او در آن قرار داشتند امکان اين 

ترين  ولی موثق.  ھا صحبت کرد و اط1عات بيشتری گرفت وجود نداشت که بشود با آن

بود که در روز بيست و پنج خرداد و ھمان حوالی ميدان آزادی کيانوش تير خبر اين 

رود،  افتد و کجا می که اين جسد به دست چه کسی می و اين. شود خورد و کشته می می

  .دانيم ھنوز نمی

که بعد از انتقال به  شود لحظه مرگ کيانوش ھست و يا اين دانيم وقتی تير شليک می نمی

که کسی  ولی اين. افتد؟ برای ما ھنوز مشخص نيست اق برايش میبيمارستان اين اتف

اگر چنين بود دوستانش و يا ھمراھانش . مشخصاً شاھد اين واقعه باشد نه چنين نبوده است

به نوعی امکان اين را داشتند که با جنازه به محل بيمارستان بروند و يا اگر ھنوز زخمی 

  .يه را پيگيری بکنندبوده اين کار را بکنند و به ھر شکل قض

دھند که بعد  گيرند و اط1ع می اش تماس می به شکلی بوده که دوستان کيانوش با خانواده

خانواده او . از حضور کيانوش در اين تجمع ايشان گم شده و ھيچ خبری از او نيست

 کنند ممکن است کيانوش تير خورده باشد کنند و فکر می گيری می آيند تھران و خيلی پی می

وجو  ھا برای حست کنند و به خيلی از بيمارستان و به بيمارستان تھران مراجعه می

گفت حداقل چند بيمارستان را با  يکی از دوستان کيانوش در مراسم ختم او می. روند می

  . خواھر او گشته ولی ھيچ نشانی پيدا نکرده بودند

شوند جسد کيانوش را شناسايی  نھايتاً در پزشکی قانونی بعد از مشاھده چند جسد موفق می

و چون زمانی که اين اتفاق افتاده ھيچ مدرک شناسايی ھمراه کيانوش نبوده، پزشک . کنند

شود که تحويل  باعث می  دھد و اين اش نمی قانونی ھم خيلی راحت جنازه را تحويل خانواده

  . جنازه به تأخير بيفتد

اه آوردند و در مزار شھر کرمانشاه به تا دو روز پيش که جنازه را از تھران به کرمانش

رسانی نشده بود و جز دوستان و آشنايان  اش ھم خيلی اط1ع خاک سپرده شد و تشييع جنازه

ماه که مراسم ختم او از طرف  شنبه، نھم تير کسانی ديگر حضور نداشتند ولی روز سه

ر نفر در مراسم خانواده برگزار شد جمعيت کثيری از مردم کرمانشاه شايد حدود شش ھزا

  .حضور داشتند
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  مراسم ختم کجا و چطور برگزارشد؟

مراسم ختم در تاWر امام حسين کرمانشاه واقع در چھارراه شير و خورشيد بود که اتفاقاً 

که ھمان روز » حسين طھماسبی«مراسم يکی ديگر از کشته شدگان وقايع اخير آقای 

کشته شدند، ھفته گذشته در ھمين تاWر خرداد در جريان تجمعی در کرمانشاه  ٢۵دوشنبه 

برگزار شده بود، اما تفاوتی که مراسم کيانوش داشت شلوغی بيش از اندازه مراسم بود 

  .يعنی تاWری که مراسم در آن بود چندين بار پر و خالی شد

تعدادی . کيانوش از کردان اھل حق کرمانشاه بود و از وابستگان مذھبی آيين يا احسان بود

ھای دوره ليسانس  دانشگاھی معه اھل حق حضور داشتند و تعداد زيادی از ھماز جا

ھايش از  دانشگاھی کيانوش در دانشگاه رازی کرمانشاه آنجا بودند و تعدادی ھم از ھم

زاده، استاد کيانوش در دانشگاه علم و  آقای اشرفی. دانشگاه علم و صنعت آمده بودند

و صحبتی ھم آنجا داشتند و سخنرانی ھم در مراسم کرد  ھا را ھمراھی می صنعت ھم اين

  .ختم کردند

دانيد که خانواده  در اين مراسم، از خانواده کيانوش ھم کسی صحبت کرد و اساساً می

  خواھند بکنند؟ درباره نحوه کشته شدن فرزندشان و پيگيری آن چه می

رار داشتند که ھيچ ببينيد، ھيچ کدام از اعضای خانواده صحبت نکردند گويا تحت فشار ق

مراسم به ھمان شيوه سنتی از آغاز . صحبتی از نحوه مرگ کيانوش در مراسم نشود

به ھر حال سن کيانوش خيلی کم بود و در مناطق ما رسم است که وقتی جوانی .  شروع شد

شود در  اش استفاده می ھايی که در مراسم عروسی رود يک سری سمبل ناکام از دنيا می

  .کنند استفاده میمراسم ختمش 

کاری  برادران کيانوش ھم اين کار را کرده بودند و يک ماشين را شکل ماشين عروس گل

کرده بودند و درب تاWر پارک کرده بودند و مرتباً از قسمت زنانه تاWر ھم صدای 

کشند از طرف  ھايی که برای عروس و داماد می آمد که به رسم ھلھله ھايی می ھلھله

شد و فريادھای گريه و شيون مادرش و يا اقوام ديگر کيانوش  تب تکرار میخواھرانش مر

گذار بود که ھنوز که چند ساعت از حضور  قدر تاثير که فضای آن محل را گرفته بود اين

  .گذرد تحت تاثير آن فضا قرار دارم من در آن مراسم می
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شتند، درباره زندگی گفتيد دوستان دانشجو و استاد کيانوش آسا در مراسم ختم حضور دا

  و کار او چه صحبتی شد؟

عضو انجمنی در کرمانشاه بود که . کيانوش يکی از فعاWن محيط زيستی در کرمانشاه بود

تنبور . ھمچنين اھل موسيقی بود. کند در ارتباط با محيط زيست و فضای سبز فعاليت می

نوازی و خاطراتی  بورنواخت که دوستانش در اين جمع ھمه به خاطرات تن بسيار زيبا می

  .کردند که در کرمانشاه در کنار کيانوش داشتند، اشاره می

زاده، استاد کيانوش در مقطع فوق ليسانس دانشگاه علم و صنعت، در  مشخصاً دکتر اشرفی

آن نيم ساعت پايانی مراسم سخنرانی داشت که در ھمان ابتدا تحت تاثير فضای حاکم در 

ه و زاری و آن شيوه زاری مادر کيانوش که ايشان خطاب ھای گري مراسم مخصوصاً صدا

کنم که ايران  ای داشت به سوابق علمی کيانوش و گفت من اع1م می به حاضران اشاره

  .يکی از نخبگان خود را در رشته شيمی از دست داده است

زاده خطاب به مادر کيانوش تأکيد کرد که اگر شما فرزندت را از دست  آقای دکتر اشرفی

دادی من ھم يک فرزند، يک شاگرد، يک رفيق و يک نخبه را از دست دادم و متاسفم 

روی فضايل . ھا بايد بگذرد تا کسی مثل او متولد بشود برای درگذشت کيانوشی که سال

زاده جمع  ھای دکتر اشرفی صحبت. اخ1قی ايشان و دانش ايشان در علم شيمی تاکيد داشتند

  .درا خيلی تحت تاثير قرار دا

از طرف خانواده اع1م شد اگر . زاده پايان يافت مراسم بعد از سخنرانی دکتر اشرفی

توانند ھمراه شوند  خواھند خانواده را تا درب منزل ھمراھی کنند، می کسانی ھستند که می

ھايی از کيانوش را  ھای گل و عکس ھا شاخه ن و جمعيتی حدود دو ھزار نفر که خيلی از آ

. مسير در سکوت کامل و بدون ھيچ شعاری طی شد. ھمراه خانواده شدند در دست داشتند،

ھر چند که . ولی حضور مأمورين امنيتی و انتظامی در مسير راھپيمايی مشھود بود

  .برخوردی صورت نگرفت و اتفاقی برای کسی نيفتاد
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  دھد  ی، حرامزاده ای جMدی که در تھران فرمان میمرتضو

 

نگاران و معترضان  مرد اجرايی سرکوب کنونی روزنامه: گزارشگران بدون مرز

خرداد سعيد  ٢٣از تاريخ . ای سياه در نقض حقوق بشر دارد دستگير شده در تھران، سابقه

  .کند مرتضوی دادستان تھران سرکوب را در تھران مديريت می

" ماموران وزارت اط1عات و ضابطين دادستانی حکم دستگيری ھر کس را که برای 

  .تلقی کنند، صادر کرده است" مشکوک

. ھا را ھدايت می کند پرونده ھا را آماده و اتھامات بازداشت شدگان را مشخص و بازجويی

  .ھا شرکت دخالت دارد دانيم که دادستان فعاWنه در بازجويی اش ما می بنا بر گذشته

تحصي1ت ابتدايی و . در شھرستان ميبد متولد شده است ١٣٤٦سعيد مرتضوی در سال 

متوسطه را در اين شھر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه بسيجی شد و توانست بدون 

  . کنکور با سھيمه بسيج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه يابد

ايی آغاز کرد و مدتی بعد به رياست بعنوان داديار کارش را در دستگاه قض ١٣٦٥از سال 

وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای کسی چون . دادگستری شھر بابک رسيد
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به تھران . است که دستگاه قضايی را در اختيار داشت" موتلفه اس1می"او نزديک شدن با 

  . در معاونت سياسی دستگاه قضايی بکار گرفته شد ١٣٧٣آمد و از سال 

مجتمع قضايی ويژه  ٣٤دادگاه عمومی تھران و سپس به شعبه  ٩رئيس شعبه  مدتی بعد

  .کارکنان دولت منتقل شد

شدن او به دوران آغاز اص1حات برمی گردد و نقش اصلی که " قاضی مرتضوی" اما 

  . بازی کرد" بھار مطبوعات"در پائيز کردن 

ی را با توقيف صدھا شد، و خوانده می" دادگاه مطبوعات"که  ١٤١٠رياستش بر شعبه 

  .روزنامه و بازداشت ده ھا روزنامه نگار بعنوان ج1د مطبوعات معروف کرد

! دھد نگاری درس حقوق ھم می که گاه در دانشکده روزنامه ١٣٨٣دادستان تھران از سال 

. در مسئوليت جديد خود نيز سياست سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد

داری و در پشت  ندانی را در اکثر موارد در سلول ھای انفرادی نگاهروزنامه نگاران ز

  . کند درھا بسته محاکمه می

دو گزارشگر وِيژه سازمان ملل در امر دستگيری ھای خود سرانه و آزادی مطبوعات 

. شھادت داده اند ١٣٨٤آميبی ليگابو و لويی ژوانه در اين باره در گزارش خود در سال 

س کاپيتورن نماينده ويِژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ايران پيش از آنھا موري

  .از مقامات ايران خواھان برکناری وی از ھمه مسئوليت ھای قضايی شده بود

ھا که بارھا از سوی بازداشت شدگان  گی ھای سعيد مرتضوی در بازجويی يکی از ويژه

ل فشار بر زندانی و آزار و اذيت ی ابزارھا برای اعما تائيد شده است، استفاده از ھمه

  .روحی و روانی زندانی است

سعيد مرتضوی يکی از اصلی ترين مسئوWن قتل زھرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادايی 

  . است ١٣٨٢تبار در سال  ايرانی

ھای زندانيان  در حين عکسبرداری از تجمع خانواده ١٣٨٢زھرا کاظمی در دوم تير ماه 

اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و . بازداشت شد در مقابل زندان اوين

شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بيست تير ماه در بيمارستان نظامی بقيه هللا 

  . اعظم جان سپرد
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دو "تيرماه سال جاری وزير امور خارجه کانادا لورانس کانون اع1م کرد  ٣در تاريخ 

اند که سعيد مرتضوی دستور بازداشت و  ن تائيد کردهگزارش تحقيق و بررسی در ايرا

  ." زندانی کردن زھرا کاظمی را که منجر به شکنجه و مرگ وی شد صادر کرده است

عيد مرتضوی برای پنھان کردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دستکاری 

تل زھرا کاظمی به کانادا بارھا از ايران درخواست کرده است که در باره ق. کرده است

  .شکل جدی تحقيق و بررسی انجام شود

که آن نيز تحت ھدايت " پرونده وب1گ نويسان"و در ماجرای معروف به  ١٣٨٣در سال 

نويسان اميد معماريان، روزبه  روزنامه نگاران و وب1گ. سعيد مرتضوی انجام گرفت

و تھديد مجبور به اعتراف ميرابراھيمی، جواد غ1م تيممی و شھرام رفيع زاده با شکنجه 

  .و مصاحبه شدند

نگار روزنامه  روزنامه ١٣٨٣اين پرونده در سال " متھمان"شھرام رفيع زاده يکی از 

اعتماد بود و از مھر تا آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار 

زارشگران بدون مرز اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره نقش دادستان تھران به گ. داشت

در پرونده ما او در کليه مراحل بازداشت، شکنجه و اعتراف گيری اجباری نقش "گويد  می

پس : با اين حال در دو مورد بسيار مھم مرتضوی به شکل مستقيم نقش داشت اول. داشت

بار ما را به دفترش احضار کرد، و به صراحت ما را تھديد کرد که  ٣از آزادی صوری 

اعترافات اجباری را که در بازداشتگاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تکرار  يا بايد

سال به باW و  ٢٠کند و اينبار با حبس طوWنی  کنيم يا اينکه ما را دوباره بازداشت می

مرتضوی به صراحت ما را تھديد کرد که اگر زير بار . شويم برای ھميشه زندانی می

ی خودمان يا يکی از اعضا خانواده ما اتفاقی مثل تصادف اعترافات نرويم ممکن است برا

ھمان جلسه دادگاه شماست اگر آنچه را " نمايش"او به ما گفت که اين . رانندگی رخ بدھد

توانيد به رافت  که گفتم و ھمان محورھای مورد نظر را در برابر خبرنگاران بگوييد، می

تان ولی اگر اين کار را نکنيد امکان  اس1می نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زندگی

اش را در  خواست مشکل شخصی مورد دوم او می. شود زندگی از شما و خانواده گرفته می

خواست ما  متھم شدن به قتل زھرا کاظمی را ھم در جريان بازداشت ما حل کند، می
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ربط  اعتراف کنيم و ورود زھرا کاظمی به کشور را به يکی از مسئوWن اص1ح طلبان

  .دھيم

اسفند اميدرضا ميرصيافی وب1گ نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و  ٢٨در 

اين روزنامه نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت . تعلل مسئوWن زندان درگذشت

گزارشگران بدون مرز در اولين اط1عيه خود در ھمان تاريخ خواھان . و زندانی شده بود

نگار و  ن مستقلی برای بررسی و تحقيق در باره چگونگی قتل اين رورنامهتشکيل کميسيو

  .نويس شد وب1گ

زندان اوين بر ھمه معلوم است که سعيد مرتضوی با کدام  ٢٠٩امروز در بندھای سياه 

  .کند روش با روزنامه نگاران دستگير شده برخورد می
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  ليست شصت نفره از اسامی شھروندان بازداشتی

 

ليست ذيل دربرگيرنده اسامی و مشخصات شصت تن از شھروندان معترض بازداشت شده 

  . روزھای اخير در شھر تھران است

  زندان اوين - ابراھيم پور عبدهللا      .1

  زندان اوين -احمد رضا عبادي      .2

  زندان اوين -اردشير امير ارجمند     .3

  زندان اوين -اشکان کارخانه      .4

  زندان اوين -امان هللا شھسواني      .5

  زندان اوين - امير حجتي      .6
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  زندان اوين - امير حجتي      .7

  زندان اوين - امير حسين مصباح      .8

  زندان اوين -امير عباس کلھر      .9

  ندان اوينز -ايليا فراستي     .10

  زندان اوين - پوريا فيض اللھي     .11

  زندان اوين - حسن فراھاني     .12

  زندان اوين -حسين آقاپور     .13

  زندان اوين - حسين باري     .14

  زندان اوين -حسين زمانيان     .15

  زندان اوين - حميد ترقي     .16

  زندان اوين - دانيال فرجي     .17

  زندان اوين - رامون دھقاني     .18

  زندان اوين - سامان حسيني     .19

  زندان اوين -سجاد سلطان علي     .20

  زندان اوين - سجاد طاھري     .21

  زندان اوين -سعيد انوري     .22

  زندان اوين -سعيد برادر     .23

  زندان اوين - سعيد بھرامي     .24

  زندان اوين -سعيد ترابي     .25

  زندان اوين -سعيد شايسته     .26

  زندان اوين -سيد رضا فاطمه     .27

  زندان اوين -سيد محمد حسين حسني     .28

  زندان اوين -سينا گرامي     .29

  زندان اوين -شايان قلي پور     .30

  زندان اوين - عباس قادريان     .31
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  زندان اوين - عباسعلي گودرزي     .32

  زندان اوين -علي عاميران     .33

  زندان اوين -علي محمدي     .34

  زندان اوين - علي مرادي     .35

  زندان اوين - عليرضا خدادادي     .36

  زندان اوين -فرھاد شير احمد     .37

  زندان اوين -مجتبي صفري     .38

  زندان اوين - مجتبي کاظمي     .39

  زندان اوين - محمد ابراھيم خسروتاج     .40

  نزندان اوي -محمد باقري     .41

  زندان اوين -محمد حسن عليخاني     .42

  زندان اوين -محمد رضا حسني     .43

  زندان اوين -محمد رضا سلطان فر     .44

  زندان اوين -محمد رضا ھاشمي     .45

  زندان اوين -محمد عظيمي     .46

  زندان اوين - محمد علي کارگران     .47

  زندان اوين -محمد علي کشاورز     .48

  زندان اوين - محمد نجاري     .49

  زندان اوين - مرتضي جعفري فرد     .50

  زندان اوين - مرتضي سيطري     .51

  زندان اوين -مسلم دلشاد     .52

  زندان اوين - مظاھر پرھيزگار     .53

  زندان اوين -مھدي حبيبي     .54

  زندان اوين -مھدي طاھريان     .55

  زندان اوين -مھدي فرجي     .56
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  زندان اوين - مھدي کريمي     .57

  زندان اوين - مي1د پيشداد     .58

  زندان اوين - نيما کاکاوند     .59

  زندان اوين –ناصر نمازی     .60

  .اين ليست تکميل خواھد شد    •
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ان برای نصب طومار سبز بر برج ايفل برنامه ريزی ايراني
 ) جوGی 12تا  10روزھای (

   

بعد ازظھر در تمام نقاط دنيا در  8تا  5، از ساعت ) ژوييه(جوWی 12تا  10در روزھای 

محل ھای مناسب ، پارچه ای با رنگ سبز می آويزيم و از ايرانی ھا امضا جمع کنيم که 

سپس ھمه پارچه ھا را به محلی که در روز ." احمدی نژاد ، رييس جمھور ايران نيست" 

سپس از رسانه . آخر امضا گيری اع1م می شود ، ارسال می کنيم تا به ھم دوخته شود 

ھای بين المللی و نيز موسسه رکورد گينس دعوت کنيم و تومار را از يکی از ساختمان 

و سپس برای ثبت در  ھای بلند و مشھور دنيا نظير برج ايفل يا برج تورنتو می آويزيم ،

  .تاريخ ، به موزه سازمان ملل متحد می فرستيم

اين کار ، احمدی نژاد را به عنوان منفور ترين رييس جمھور وارد کتاب رکورد  -1 

  .خواھد کرد



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 158

 

، آشنا خواھد کرد " احمدی نژاد ، رييس جمھور ايران نيست"تمام دنيا را با اين جمله  -2 

م سوگند خوردن انجام می شود ، اين مراسم را از آنچه که اين کار که قبل از مراس -3

  .ھست ھم ننگ آلود تر خواھد کرد

  .سبب می شود دولتھای خارجی در به رسميت شناختن اين دولت تعلل کنند -4

  .اتحاد ايرانيان خارج از کشور را نشان خواھد داد -5

بيھوده نبوده و اق1 باعث  به مردم داخل قوت قلب می دھد که ھزينه ھايی که داده اند -6

  .وحدت عمل خارج نشينان شده

اگر خوب کار شود ، صف ھای طويلی برای امضای اين تومار تشکيل خواھد شد که  -7

  . ... انعکاس بين المللی خواھد يافت

  و حسن ھای ديگری که حتما به ذھن شما خطور خواھد کرد
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 اعتراضات شبانه ی مردم تھران به صورت گسترده ادامه دارد
  

بنابه گزارشات رسيده از تھران، : مجموعه ی فعاWن دموکراسی و حقوق بشر در ايران

صدای اعتراضات شبانه ی مردم تھران ھمانند شبھای گذشته بصورت گسترده از نقاط 

  .می شودمختلف شنيده 

بر بام خانه ھای خود حاضر شدند و به اعتراضات  ٢٢:٠٠مردم تھران امشب از ساعت 

  .شبانه ی خود ادامه دادند

آن ھا بصورت خانوادگی و ھمراه با کودکان خود بر بام منازل خود حاضر شدند و 

ر و ندای هللا اکب. بصورت گسترده ندای هللا اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور را سر دادند

شعار مرگ بر ديکتاتور بصورت شبانه در ھمه ی مح1ت تھران سر داده می شود، اما 

  .شدت اعتراضات در مناطق جنوبی تھران بيشتر از جاھای ديگر می باشد
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شعارھا، نيروھای سرکوبگر را ھراسناک و ک1فه کرده است و عليرغم بکار بردن ھمه 

استبداد حاکم با . وش کردن آن نشده اندی شيوه ھای وحشيانه تا به حال موفق به خام

ظاھری فريبکارانه و با سوءاستفاده از مذھب سعی داشت که به اعمال ضدبشری خود 

ولی درک و فھم مردم ايران فراتر از آن است و با سر دادن اين شعارھا . مشروعيت بدھد

انند و آنھا را مستبدين حاکم را ضد ھر دين و آيين و ھر قوم و مذھب ايران و ايرانی ميد

  .از اين بابت خلع س1ح کرده اند

تير ماه جمعه و روز تعطيل بود و انتظار می رفت مردم در روزھای  ١٢اگر چه امشب 

تعطيل بيرون از خانه باشند، اما بيشتر مردم در اين ساعات خود را به خانه رسانند تا بر 

وار بر وسايل نقليه خود در عده ای ھم س.بام خانه ھايشان اعتراض خود را نشان دھند 

اعتراضات شبانه تا حوالی ساعت . خيابان ھا شعار اعتراضی خود را سر می دادند

  .ادامه داشت ٢٣:٠٠

اين گزارش می افزايد، برای مقابله با اعتراضات شبانه ی مردم، تعداد زيادی از نيروھای 

آنھا برای . قر شده اندگارد ويژه، لباس شخصی ھا در پايگاه ھای بسيج و مساجد محله مس

خاموش کردن صدای اعتراضات شبانه ی مردم به ھر اقدامی متوسل می شوند، از جمله 

... يورش به منازل، ضرب و شتم ، دستگيری و تخريب اموال مردم و موارد متعدد ديگر

ولی تا به حال اعتراضات مردم نه تنھا خاموش نشده است بلکه بر شدت آن افزوده شده و 

  .بيشتری به آن پيوسته اند نواحی
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 تير ١٨فراخوان به شرکت در راه پيمايی ھای روز 
  

تير شرکت  ١٨جبھه ی متحد دانشجويی اع1م کرد در راه پيمايی ھای روز : اخبار روز

از سوی جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای ايران اع1م شده  اين راه پيمايی ھا که. می کند

و قرار است در بسياری از نقاط کشور برگزار شود، با استقبال بسياری روبرو شده و 

متن اط1عيه ی جبھه . خبررسانی و فراخوان برای شرکت در آن از ھمه سو ادامه دارد

  : ی متحد دانشجويی به شرح زير است

تير و در اعتراض به خاک و خون کشيده  ١٨الگرد قيام دانشجويی در آستانه دھمين س

شدن کوی دانشگاه تھران و ساير دانشگاه ھا و به شھادت رسيدن عده ای از ھم ميھنان بی 

خرداد، ھواداران جبھه متحد  ٢٢دفاع توسط دشمنان ايران و ايرانی در کودتای ننگين 

رگران، فرھنگيان، فعالين حقوق زنان، دانشجويی طی فراخوانی از ھمه دانشجويان، کا
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فعالين حقوق بشر و ايرانيان آزاده ای که برای آزادی و حقوق انسانی خود مبارزه می 

تير و  ١٨کنند؛ دعوت می کنيم که در حمايت از زندانيان سياسی و گراميداشت ياد شھدای 

 ٨تير ساعت  ١٨روز پنجشنبه " راھپيمايی سکوت"خرداد در  ٢٢شھدای کودتای ننگين 

  . غروب شرکت نمايند

  : مسير ھای راھپيمايی به قرار زير می باشند

  : پنج منطقه اصلی: تھران

  . ميدان فردوسی -مرکز تھران در نزديکی سفارت روسيه  -١مسير شماره 

  . ميدان صادقيه -خيابان ستارخان  -٢مسير شماره 

  . ميدان رازی -خيابان مولوی  -٣مسير شماره 

  . ميدان رسالت -خيابان رسالت  -۴ره مسير شما

  تقاطع مدرس  - خيابان ميرداماد  -۵مسير شماره 

  خيابان باغ فيض : اس1مشھر

  ميدان اصلی ورامين : ورامين

  ميدان شھرری : ری

  مقابل شھرداری : رباط کريم

  خيابان وليعصر : شھريار

  ميدان امام : فيروزکوه

  بلوار امام خمينی : لواسانات

  ابان شريعتی پيشوا خي

  قرچک ابتدای خيابان محمدآباد 

  خيابان امت : ھشتگرد

  پاکدشت خيابان شھيد قمی 

  ميدان قدس : شھر قدس 

  بلوار رسول اکرم : م1رد 

  دماوند بلوار خامنه ای 
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  نظرآباد ميدان شھدا 

  کرج خيابان اصلی گوھردشت 

  : آذربايجان شرقی

  انشگاه تبريز خيابان اصلی راسته بازار و مقابل د

  خيابان خواجه نصير : مراغه 

  خيابان امام خمينی : ميانه 

  خيابان امام خمينی : مرند 

  خيابان امام خمينی : ملکان 

  خيابان امام خمينی : ھشترود 

  خيابان گلشن راز : شبستر 

  خيابان وليعصر : جلفا 

  خيابان امام خمينی : سراب 

  خيابان شھيد رجايی : اھر 

   :آذربايجان غربی

  اروميه خيابان خيام 

  خيابان جمھوری اس1می : مھاباد 

  خيابان امام : سلماس 

  خيابان شھيد علمی : نقده 

  ماکو ، خيابان امام 

  ميدان فرمانداری : بوکان 

  : اردبيل

  اردبيل مقابل استانداری 

  خيابان امام : خلخال

  خيابان امام : مشکين شھر

  خيابان امام : پارس آباد
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  خيابان امام : بيله سوار

  خيابان امام : گرمی

  مقابل آب گرم گاوميش گلی : سرعين

  خيابان امام : کوثر

  خيابان امام : نير

  خيابان امام : نمين

  : ايMم

  اي1م خيابان مسجد جامع 

  آبدانان خيابان طالقانی 

  دره شھر خيابان امام خمينی 

  ايوان خيابان امام 

  : بوشھر

  بوشھر خيابان طالقانی 

  : محال و بختياریچھار

  شھرکرد ميدان انق1ب 

  فارسان خيابان شھيد بھشتی 

  لردگان خيابان چشمه برم 

  بروجن ميدان امام حسين 

  کوھرنگ خيابان مرکزی 

  شلمزار خيابان رسالت 

  : خراسان جنوبی

  بيرجند خيابان مدرس 

  : خراسان رضوی

  مشھد پارک ملت و ميدان احمدآباد 

  خيابان کاشفی : سبزوار 
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  ميدان توحيد : قوچان 

  ميدان ايران : نيشابور 

  ميدان مرکزی : بردسکن 

  ميدان بسيج : چناران 

  ميدان مرکزی : تربت جام 

  ميدان خاتم اWنبيا : خاف 

  ميدان امام رضا : فريمان 

  ميدان مرکزی : سرخس 

  ميدان مرکزی : تايباد 

  ميدان شھرداری : ميدان امام ، رشتخوار : گناباد 

  خيابان بھشتی : ان بجست

  ميدان مسجد جامع : تربت حيدريه 

  ميدان گلھا : درگز 

  ميدان امام خمينی : شانديز و طرقبه 

  ميدان مرکزی : کاشمر 

  : خراسان شمالی

  بجنورد چھارراه مخابرات 

  خيابان شھيد بھشتی : جاجرم 

  خيابان وليعصر : گرمه 

  خيابان وليعصر : ايور 

   خيابان معلم: اسفراين 

  خيابان شھيد موفق : فاروج 

  خيابان شھيد بھشتی : آشخانه 

  : خوزستان

  اھواز خيابان نادری و پل اھواز 
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  خيابان امام خمينی : دزفول 

  خيابان امام خمينی : شوشتر 

  خيابان وليعصر : آبادان 

  خيابان امام خمينی : ايذه 

  خيابان بھشتی : باغملک 

  بھمن  ٢٢خيابان : قلعه تل 

  ناحيه صنعتی :  ماھشھر

  خيابان آزادی : مسجد سليمان 

  خيابان معلم : Wلی 

  خيابان آزادی : گتوند 

  خيابان عدالت : بھبھان 

  خيابان امام خمينی : شادگان 

  ميدان آزادی : رامھرمز 

  ميدان ھفت تير : شوش 

  خيابان امام خمينی : انديمشک 

  : زنجان

  زنجان خيابان سعدی 

  : سمنان

  دان امام مي: گرمسار 

  بھمن  ٢٢خيابان : شاھرود 

  ميدان سعدی : سمنان 

  ميدان امام : دامغان 

  : فارس

  شيراز خيابان حافظ و خيابان م1صدرا 

  خيابان امام : آباده 
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  ميدان شھدا : اقليد 

  خيابان طالقانی : Wر 

  ميدان شھدا : جھرم 

  روبروی فرمانداری : فسا 

  ميدان انق1ب : داراب 

  خرداد  ١۵يدان م: نيريز 

  خيابان امام : استھبان 

  خيابان روزبه : فيروزآباد 

  فلکه شيخ : سروستان 

  ميدان امام : Wمرد 

  : قم

  قم خيابان ارم 

   :کردستان

  سنندج خيابان ششم بھمن 

  خيابان جمھوری : سقز 

  خيابان امام : ديواندره 

  خيابان رجايی : خيابان امام ، مريوان : بانه 

  دان اصلی مي: بيجار 

  : کرمان

  ميدان بسيج : کرمان

  خيابان شھدا : رفسنجان 

  بلوار دکتر صادقی : سرجان 

  خيابان امام خمينی : ماھان 

  بلوار بھشتی : کھنوج 

  خيابان امام خمينی : بافت 
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  ميدان بسيج : زرند 

  ميدان آزادی : جيرفت 

  خيابان امام خمينی : بم 

  : کرمانشاه

  نی و شش بھمن و ميدان فرھنگيان کرمانشاه خيابان طالقا

  ميدان امام : کنگاور 

  ميدان مرکزی : دھدشت 

  ميدان مرکزی : صحنه

  : کھکيلويه و بويراحمد

  ياسوج خيابان استاد لنده ميدان مرکزی شھر 

  خيابان شھيد ب1ديان : گچساران 

  خيابان امام : سوق 

  : گلستان

  گرگان فلکه کاخ 

  فلکه مرکزی : گنبد کاووس 

  خيابان باھنر : ق ق1 آ

  ميدان مرکزی : آزادشھر 

  خيابان امام : کردکوی 

  خيابان امام : بندرگز 

  خيابان آزادی : بندر ترکمن 

  خيابان امام خمينی : علی آباد 

  : گيMن

  رشت خيابان منظريه و ميدان گلسار 

  ميدان امام : انزلی 

  ميدان امام : Wھيجان 
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  خيابان امام : کياشھر 

  خيابان امام :  رودسر

  خيابان امام : ھشتپر 

  مقابل اداره آموزش و پرورش : آستارا 

  ميدان مرکزی شھر : فومن 

  : لرستان

  خرم آباد خيابان خرم رود و فرمانداری 

  متری  ۶٠بلوار : دورود 

  خيابان شھدا : بروجرد 

  خيابان فردوسی : کوھدشت 

  خيابان امام : نورآباد 

  خيابان امام : پلدختر 

  : مازندران

  ساری وسط خيابان انق1ب آخر خيابان قارن 

  چالوس خيابان راديو دريا 

  مقابل دانشگاه صنعتی نوشيروانی : بابل 

  خيابان امام رضا : آمل 

  ميدان ھمافران : نوشھر 

  خيابان رجايی : بابلسر 

  ميدان طالقانی : قائمشھر 

  ميدان شھدا : سوادکوه 

  پارک بوستان سرو : بھشھر 

  بلوار جمھوری : تنکابن 

  خيابان مطھری : رامسر 

  چھارراه امام : نکا 
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  : مرکزی

  اراک ميدان وليعصر 

  خيابان شريعتی : ساوه 

  خيابان شريعتی : خمين 

  خيابان امام خمينی : تقرش 

  خيابان معلم : کميجان 

  خيابان طالقانی : دليجان 

  روبروی دانشگاه آزاد : مح1ت 

  ام خيابان ام: آشتيان 

  : ھمدان

  ھمدان ميدان بوعلی 

  ميدان ابوذر : نھاوند 

  خيابان شھدا : تويسرکان 

  چھارراه خيام : م1ير 

  : ھرمزگان

  بندرعباس روبروی مجتمع ستاره جنوب 

  خيابان سنايی : کيش 

  بھمن  ٢٢بلوار : قشم 

  ميدان امام : حاجی آباد 

  خيابان شھيد امينی : ميناب 

  : يزد

  ور حسابی يزد خيابان پرفس

  ميدان امام خمينی : طبس 

  خيابان وحشی بافقی : بافق 

  خيابان امام خمينی : ميبد 
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  بلوار ھفتم تير : مھريز 

  ميدان شھدا : اردکان 

  ميدان امام : تفت 

  ميدان امام : اردکان 

  : اصفھان

  اصفھان خيابان چھارباغ باW و دروازه شيراز 

  کاشان ميدان پانزده خرداد 

  خيابان قدس : سميرم 

  مبارکه خيابان امام 

  خيابان امام : نائين 

  ميدان شھدا : شھرضا 

  خيابان امام خمينی : نطنز 

  روبروی دانشگاه آزاد : نجف آباد 

  خيابان امام : خوانسار 

  سه راه سعيدی : گلپايگان 

  : سيستان و بلوچستان

  زاھدان خيابان آزادی 

  بلوار امام : چابھار 

  ردوسی خيابان ف: زابل 

  خيابان وWيت : ايرانشھر 

  خيابان امام : خاش 

  : قزوين

  قزوين مقابل استانداری 
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 نقش مجتبی خامنه ای در کودتا عليه موسوی:روزنامه گاردين
  

 84ردن احمدی نژاد در سال ای که در رئيس جمھور ک  مجتبی خامنه: روزنامه گاردين

او . نقش اصلی را داشت، در سرکوب مردم ايران، پس از انتخابات اخير نيز دست دارد

 67و در سال . سال دارد و در گذشته از دوستان نزديک سعيد امامی بوده است 40

او اکنون يکی از موثرترين عوامل کودتای منجر به . مشترکا به انگلستان سفر کرده بودند

  . روز اع1م شدن احمدی نژاد شناخته می شودپي

برادر بزرگ وی مصطفی و دو برادر کوچکترش . مجتبی دومين فرزند علی خامنه ايست

  غير از ميثم ھمگی معمم اند. محسن و ميثم نام دارند

برادر بزرگش، حجت الس1م و المسلمين سيد مصطفی خامنه ای از شاگردان آيت هللا 

هللا عزيز خوشوقت از روحانيون  وی نيز با دختر آيت. اھرودی استمجتھدی و آيت هللا ش

برادران کوچکش، حجت الس1م سيد . راستگرای حامی احمدی نژاد ازدواج کرده است

دختر بزرگ خامنه ای نيز عروس فرزند . محسن نيز از شاگردان آيت هللا مجتھدی است

  . آيت هللا گلپايگانی رئيس دفتر رھبری است

. ه ای از حضور فرزندانش در محافل رسمی و انظار عمومی جلوگيری می کندعلی خامن

چنان که مردم حتی تا انتخابات اخير و حوادث بعد از آن نمی دانستند رھبر چند فرزند 
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اش بسياری از اقدامات را عليه و يا له مسئولين  سيد مجتبی به ھمراه تيم اط1عاتی. دارد

ب فرماندھان نظامی يا حتی سياست ھای اصلی نظام نيز به حتی انتخا. دھد نظام انجام می

گفته می شود او به شورای فرماندھان سپاه رابطه نزديکی . سيد مجتبی نسبت داده می شود

  . دارد و دارای نفوذ باWيی در Wيه ھای باWيی نظامی و سياسی کشور است

انتخابات، نام مجتبی بيشتر  خردادماه امسال و با اع1م پيروزی احمدی نژاد در 22پس از 

گفته می شود که در پس کودتای انتخاباتی، سيد مجتبی و حمايت آيت . از ھميشه شنيده شد

سيد مجتبی و آيت هللا خامنه ای دست به اقداماتی زدند تا مھندس . هللا خامنه ای قرار دارد

نيل به موسوی، منتخب مردم به رياست جمھوری نرسيد و محمود احمدی نژاد برای 

مقصود يعنی جلوگيری از به قدرت رسيدن مشارکت و سازمان مجاھدين به اين مقام 

  . منصوب شود

  .سيد مجتبی با دختر غ1معلی حدادعادل ازدواج کرده است

  

  

  

م فراخوان فوری عفو بين الملل ھفت رھبر بھايی در خطر اعدا
  قرار دارند 

 

  فراخوان فوری

  ھفت رھبر بھايی در خطر اعدام

ژوئيه محاکمه خواھند شد درصورت  ١١ھفت عضو اقليت مذھبی بھاييت در روز 

  .آنھا ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. محکوميت 

تھم به خانواده ھای بازداشتيان در ماه مه گفته شده که آنھا به عنوان مفسد فی اWرض ھم م

ھستند، که ممکن است به مجازات اعدام بيانجامد، و تاريخ جديدی برای محاکمه شان 

دادگاه انق1ب در تھران  ٢٨ژوئيه در شعبه  ١١آنھا قرار است در روز . تعيين شده است
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، »جاسوسی برای اسرائيل«حاضر شوند و احتماW با اتھام مفسد فی اWرض و نيز 

وک1ی آنھا از زمان . روبرو خواھند شد» تبليغ عليه نظام«و » اھانت به مقدسات مذھبی«

ھايشان  اند، گرچه به خانواده دستگيريشان تاکنون به ھيچ وجه موفق به ديدار با آنھا نشده

  .اجازه م1قات با آنھا داده ميشود

. اين ھفت نفر اعضای گروه مسئوWن امور مذھبی و اداری جامعه بھائيت در ايران ھستند

شش . برند که در اختيار وزارت اط1عات است¬زندان اوين به سر می ٢٠٩ر بند آنھا د

نفر از رھبران گروه ـ فريبا کمال آبادی طائفی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد 

رضايی، بھروز توکلی و وحيد تيزفھم ـ در پی حمله ماموران وزارت اط1عات به 

نفر ھفتم که به عنوان منشی گروه فعاليت . شدنددستگير  ٢٠٠٨مه  ١۴ھايشان در ¬خانه

فريبا کمال آبادی طائفی، بھروز . مارس دستگير شد ۵کرد، يعنی مھوش ثابت، در ¬می

ھايشان برای جامعه بھائيت ¬توکلی و جمال الدين خانجانی قب1 نيز به خاطر فعاليت

  .ناخته نشده استمذھب بھائيت در قانون اساسی ايران به رسميت ش. دستگير شده بودند

  :ھايی به فارسی، عربی، انگليسی يا زبان خودتان بنويسيد و¬لطفا فورا نامه

عفو بين . را آزاد کند) با ذکر نامشان(از مقامات ايرانی بخواھيد ھفت عضو اقليت بھايی • 

ھای مسالمت ¬داند که به خاطر باورھا يا فعاليت¬الملل آنھا را زندانی وجدانی می

  اند؛¬ی جامعه بھاييت زندانی شدهآميزشان برا

ھا را دارای ¬عفو بين الملل اين اتھام. از مقامات بخواھيد اتھامات عليه آنھا را لغو کنند• 

  داند؛¬انگيزه سياسی می

اظھار نگرانی کنيد که در صورت محکوميت آنھا به اتھامات مذکور ممکن است اين • 

  ھفت نفر به مرگ محکوم شوند؛

اھيد محافظت از اين ھفت نفر را در مقابل شکنجه و ديگر اذيت و آزارھا از مقامات بخو• 

  تضمين کنند؛ 

ھا و وک1ی ¬از مقامات اکيدا بخواھيد که دسترسی اين ھفت نفر را به خانواده• 

  شان و نيز مراقبت پزشکی مورد نيازشان تضمين کنند؛¬انتخابی
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  :مقامات زير ارسال کنيدبه  ٢٠٠٩آگوست  ١۴ھای خود را تا پيش از ¬لطفا نامه

  رھبر جمھوری اس1می ايران

  آيت هللا سيد علی خامنه ای

  دفتر مقام رھبری

  خيابان جمھوری اس1می، خيابان شھيد کشور دوست، تھران، جمھوری اس1می ايران

  info_leader@leader.ir: پست الکترونيکی

  )انگليسی: (از طريق تارنمای

 http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter  

  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter) فارسی(

  جناب آقای: عنوان

  رئيس قوه قضاييه

  آيت هللا محمود ھاشمی شاھرودی

  حوزه رياست قوه قضاييه

  ، پايين تر از سه راه جمھوری، تھران کد پستی خيابان پاستور، خيابان ولی عصر

  ، جمھوری اس1می ايران١٣١۶٨١۴٧٣٧

  : در قسمت موضوع بنويسيد( shahroudi@dadgostary-tehran.ir: پست الکترونيکی

  )خدمت آيت هللا شاھرودی

  :رونوشت برای

  دبيرستاد حقوق بشر ايران

  محمد جواد Wريجانی

  حوزه رياست قوه قضاييه

پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمھوری، تھران کد پستی خيابان 

  ، جمھوری اس1می ايران١٣١۶٨١۴٧٣٧

  )لطفا به کوششتان ادامه دھيد+ (٩٨ ٢١ ٣٣٩٠ ۴٩٨۶: فکس
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خدمت : در جلوی موضوع بنويسيد( info@dadgostary-tehran.ir: پست الکترونيکی

  )جواد Wريجانی

  زيزآقای Wريجانی ع: عنوان

  .ضمنا رونوشت ھايی برای نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان بفرستيد

در صورتی که بخواھيد نامه ھا را پس از تاريخ باW بفرستيد، از دفتر عفو بين الملل بخش 

  .خودتان سوال کنيد

 MDE، شماره نمايه ٠٨/١٢٨اين چھارمين روزآمدسازی فراخوان فوری 

  .است ٢٠٠٨مه  ١۵مورخ  ١٣/٠۶٨/٢٠٠٨

  اط1عات بيشتر

محدوده جرائم مستوجب اعدام در ايران بسيار گسترده است و شامل اتھامات مبھمی مثل 

است که عليه کسانی که متھم به استفاده از س1ح » افساد فی اWرض«و » محاربه با خدا«

اين جرائم عليه خدا محسوب . شود¬عليه دولت، سرقت يا جاسوسی ھستند اقامه می

توانند به خاطر آنھا حکم اعدام ¬جرائمی که قضات می. شوند و قابل عفو نيستند¬می

  .صادر کنند شامل جرائم مربوط به امنيت ملی است

قانون مجازات، افرادی که به اتھام جاسوسی محکوم شوند ممکن است به  ۵٠٢طبق ماده 

» ھای متخاصم¬دولت ھمکاری با«اتھام سنگينتر . زندان از يک تا پنج سال محکوم گردند

 ١٨٣ھای ¬توان به عنوان مصداق محاربه و افساد فی اWرض دانست که در ماده¬را می

توان يکی از چھار مجازات اعدام، قطع ¬قانون مجازات به آنھا پرداخته شده و می ١٩۵تا 

دست راست و پای چپ، آويختن از دار يا تبعيد را برای آنھا صادر کرد گرچه مجازات 

سال حکم  ١٠توان از يک تا¬می ۵٠٨رسومترين آنھاست؛ يا اين که طبق ماده اعدام م

مستوجب مجازات اعدام يا يک تا پنج سال » اھانت به مقدسات مذھبی«. زندان صادر کرد

علی اشتری، . مستوجب سه ماه تا يک سال زندان است» تبليغ عليه نظام«. زندان است

يت به خاطر جاسوسی برای اسرائيل در بازرگان تجھيزات مخابراتی، پس از محکوم

  .به دار آويخته شد ٢٠٠٨نوامبر 
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. سال پيش در ايران تاسيس شد و از آن پس در جھان گسترش يافته است ١۵٠دين بھائيت 

، جامعه بھائيت منظما تحت آزار و ١٩٧٩پس از تاسيس جمھوری اس1می ايران در سال 

در ايران وجود دارند، اما قانون اساسی  بھايی ٣٠٠٠٠٠بيش از . اذيت قرار داشته است

شناسد و فقط اس1م، مسيحيت، يھوديت و زرتشتی ¬ايران مذھب آنھا را به رسميت نمی

بھاييان در ايران با قوانين و مقررات تبعيض آميزی . شناسد¬گری را به رسميت می

ميثاق  ١٨ )١(روبرو ھستند که حق آنھا در آزادی عمل کردن به مذھبشان را که در ماده 

مقامات . کند¬بين المللی حقوق مدنی و سياسی آمده و ايران نيز عضو آن است، نقض می

ايرانی با ايجاد محدوديت بر امکان اشتغال و مزايايی مثل حقوق بازنشستگی، حق برابری 

آنھا از . کنند¬بھائيان در تحصيل، کار و استاندارد مناسب زندگی را نيز از آنھا دريغ می

از . ع، انجام مراسم مذھبی يا عمل کردن دسته جمعی به مذھبشان محروم ھستندحق تجم

  .اند¬، ده ھا بھايی دستگير شده٢٠٠۵زمان انتخاب رئيس جمھور احمدی نژاد در سال 

کنند و شرکت در اقدامات ¬اعضای جامعه بھائيت در ايران به کشور اظھار وفاداری می

. گويند اين کار عليه مذھبشان است¬ند و مینماي¬براندازی عليه دولت را تکذيب می

جامعه بين المللی بھائيت بر اين باور است که اتھام جاسوسی برای اسرائيل که سالھاست 

گردد صرفا ناشی از اين واقعيت است که ¬در ايران عليه اين جامعه در ايران مطرح می

  .مرکز جھانی بھائيت در اسرائيل قرار دارد
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Clotilde Reiss  ساله زبان فرانسوي به جرم  ٢٣استاد
 جاسوسي متھم و به زندان اوين منتقل شد

   

ساله فرانسوي كه براي تدريس زبان فرانسه در دانشگاه اصفھان در  ٢٣كلتيلد ريس دختر 

به مقصد بيروت در فرودگاه امام خميني به دليل داشتن  ايران بود ھنگامه خروج از ايران

تعدادي فيلم از صحنه تظاھرات در اصفھان در تلفن موبايل خود از طرف نيروھاي 

  .اط1عات جمھوري اس1مي ايران دستگير و به جاسوسي به زندان اوين منتقل شد

پس از اينكه او را در بين اي كه براي استقبال از او به فرودگاه بيروت آماده بودند  خانواده

  .مسافران پيدا نكردند به سفارت فرانسه در لبنان اط1ع دادند 

ھفته بازداشت او را به جرم جاسوسي توسط  ١و مسوWن سفارت فرانسه در تھران پس از 

  . ماموران فرودگاه تائيد كردند 

كه از وضعيت   يھاي رغم تمام بد گويي  كلتيلد به قول دوستانش عاشق ايران بود و علي

 ايران ميشد، بدون ھيچ اعتنايي بارھا به ايران براي تدريس زبان فرانسه سفر كرده بود
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اع1م كرد كه فرانسه در اين مورد ) ژوئيه ۶(وزارت امور خارجه فرانسه عصر دوشنبه 

به تمام كشورھاي اتحاديه اروپا خبر داده و خواستار ھمبستگي اين كشورھا براي آزادي 

زن فرانسوي دستگير شده در ايران كارمند . د دستگير شده خود در ايران استشھرون

  .دانشگاه است

در ھمين رابطه دولت فرانسه سفير ايران را فراخواند و از او خواست تا اين شھروند  

  . فرانسوي ھر چه زودتر آزاد شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 فعال حقوق بشر به اقدام عليه امنيت ملی متھم شد
   

  فعاWن حقوق بشر در ايران

ی چھل  ابوالفصل عابدينی به اقدام عليه امنيت ملی متھم و صبح امروز ايشان با قرار وثيقه

  .ميليون تومانی به زندان کارون اھواز منتقل شد

ملی متھم و صبح امروز ايشان  ابوالفصل عابدينی به اقدام عليه امنيت: خبرگزاری ھرانا 

  .ی چھل ميليون تومانی به زندان کارون اھواز منتقل شد با قرار وثيقه

ی ابوالفضل عابدينی از اعضای مجموعه  تير ماه با مراجعه خانواده 14صبح روز جاری 

ھا اع1م شد  بازپرسی دادگاه انق1ب اھواز به آن 12بشر در ايران به شعبه  فعاWن حقوق

ی چھل ميليون تومانی به زندان  م وی اقدام عليه امنيت ملی است و وی با قرار وثيقهاتھا

  .است  کارون اھواز منتقل شده
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با مراجعه خانواده ايشان به زندان مسولين زندان از ارجاع ايشان به زندان سپيدار خبر 

قل شده است، بشر به زندان سپيدار منت دادند و اع1م کردند چند روز پيش اين فعال حقوق

ی عابدينی به زندان سپيدار مسولين زندان از وجود شخصی به نام  در مراجعه خانواده

  .کنند ابوالفضل عابدينی نصر در اين زندان ابراز بی اط1عی می

ی قبلی ابوالفضل عابدينی در خصوص اتھام معاونت در  Wزم به يادآوری است که پرونده

به اعتصابات کارگران ھفت تپه که يک بار در شعبه دو فعاليت تبليغی عليه نظام مربوط 

دادگاه انق1ب اھواز بررسی شده بود و منجر به حکم برائت شده بود، بار ديگر در دادگاه 

دزفول مورد بررسی و مجددا حکم برائت ايشان صادر شد که با اعتراض دادستان به 

  . شعبه سيزدھم دادگاه تجديد نظر اھواز منتقل شده است

به مدت  86ين فعال حقوق کارگران ھمچنين دارای شش ماه حکم تعليغی مربوط به سال ا

دو سال است که در صورتی که حکم مجددی داير بر محکوميت ايشان صادر شود اين 

  .حکم نيز قابل اجرا است 

صبح در خانه شخصی خود بازداشت و  9ابوالفضل عابدينی سه شنبه ھفته گذشته ساعت 

  . علومی انتقال داده شد به نقطه نا م

از روز بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته و از داشتن وکيل نيز تاکنون 

  .محروم بوده است
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 تير؛ فرياد نه به جمھوری اسMمی 18سالگرد 
   

  !تير از مبارزات اخير مردم ايران دفاع کنيم 18در دھمين سالگشت  انیفراخوان پشتيب

  !ھم ميھن

  .پرده آخر خيمه شب بازی انتخابات در جمھوری اس1می با تقلبی بی سابقه به پايان رسيد

تقلبی که بار ديگر نشان داد جمھوری اس1می حتی تحمل افراد عبورکرده از فيلترھای 

  .ردچندWيه ای خود را ھم ندا

تا جايی که رژيم اين بار مغلوب واقعی اين انتصابات را به جای پيروز آن از بوق ھای 

  .تبليغاتی خود جار زد

اما واقعيت موجود آن است که مردم ايران اين نمايشات از پيش طراحی شده را به عرصه 

اھای سال گذشته تبديل نموده وکليه جن 30نمايش واقعی خواست ھای انباشته خود در طول 

  .رژيم اس1می را به واکنشی بی سابقه واداشتند
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جناح باصط1ح اص1ح طلب که اين خيزش را در ظاھر به نفع خود می ديد، با ظرفيت 

ھای خود از آن استقبال نمود و جناح انحصارطلب و اقتدارگرای حاکم که مرگ نزديک 

سابقه توده مردم و نيز  خيزش بی. خود را در آن می ديد به شدت به مقابله با آن پرداخت

وحشت بی سابقه حاکمان نظام جمھوری اس1می به خليفه گری سيد علی خامنه ای از اين 

خيزش، آنان را به رويارويی وحشيانه با خواست ھای متراکم، به حق و مسالمت آميز 

حاصل آن دھھا و صدھا کشته و زخمی و ھزاران زندانی و . مردم ايران کشاند

انسور و بستن مطبوعات و امنيتی کردن ھر چه بيشتر فضای جامعه دستگيرشده و س

اما عليرغم ھمه اين فشارھا و سرکوبی ھا و کشتارھا، مردم ايران بيش از دو ھفته . است

بی گمان . است که از راھھای گوناگون به مقابله با رژيم سرکوب و خفقان پرداخته اند

ن سرکوبی وحشيانه موقتاً به سکوت کشانده خيزش کنونی مردم ايران، حتی اگر در اثر اي

  .شود اما ھرگز شکست نخواھد خورد

مبارزات کنونی مردم ايران، ادامه تکوين يافته حرکت ھای آنان عليه نظام جمھوری 

؛ اگر 61و  60اگر سرکوب ھا و کشتارھای سال ھای . سال گذشته است 30اس1می طی 

تير  18؛ اگر کشتارھای دانشجويان در 67 کشتارھای زندانيان بی دفاع سياسی در سال

؛ اگر کشتار نخبگان و روشنفکران در قتل ھای زنجيره ای؛ اگر سياست سرکوبی  78

سرکوبی ريز و درشت ديگر در طول .... وحشيانه جنبش ھای زنان، کارگران، معلمان و

  .اين سالھا مؤثرمی بود، ما ھرگز شاھد چنين خيزش آگاھانه چندميليونی نبوديم

قرار داريم و اين بر تک تک انسان  1378تير  18و اينک در آستانه دھمين سالگشت 

ھای آزاده است که در بزرگداشت اين روز تاريخی، ياد ھمه قربانيان اين جنبش و 

قربانيان اعتراضات اخير را گرامی داشته و خواستار آزادی بازداشت شدگان اخير وھمه 

  .با خانواده ھای آنان باشيم زندانيان سياسی ايران و ھمدردی

زنده باد آزادی، در ميتينگ ھمبستگی  - ما برای فرياد نه به جمھوری اس1می ايران

  برلن - ايرانيان سکوWر طرفدار آزادی و دمکراسی

  )Breitscheidplatz (U-Bhf. Kurfürstendamm: مکان

  18، ساعت 1388تيرماه  18برابر با / 2009ژوئيه  9پنجشنبه، : زمان
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  .شرکت خواھيم کرد

  )برلين(کانون پناھندگان سياسی ايرانی 

  )برلين(کميته دفاع از زندانيان سياسی 

   2009ژوئيه  3برلين، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دانشجويان زندانی بابل تحت شکنجه ھستند
   

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

ابه گزارشات رسيده از زندان ساری و بابل، دانشجويان زندانی داشنگاه صنعتی بن

  .نوشيروانی بابل تحت شکنجه بازجويان وزارت اط1عات قرار دارند

دانشجويان زندانی نيما نحوی و علی تقی پور در زندان وزارت اط1عات ساری بسر می 

1عات به سختی قادر به راه نيما نحوی در اثر شکنجه ھای بازجويان وزارت اط.برند

  . رفتن است و دستھای او متورم می باشد

دانشجوی زندانی در سلولھای  2. از وضعيت و شرايط علی تقی پور خبری دردست نيست

  .انفرادی وزارت اط1عات بسر می برند

روز بازجويی و شکنجه ھای جسمی و روحی  10دانشجوی زندانی بعد  5از طرفی ديگر 

تعدادی از آنھا در بند ويژه روحانيت بسر می برند و تعدادی . بل منتقل شدندبه زندان با

ديگر در بندھای ديگر با شرايطی غير انسانی نگه داری می شوندکه از جملۀ آنھا محسن 
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نفر ديگر در اعتراض به برخوردھای وحشيانه و نگه  1او ھمراه با .برزگر می باشند

ه اعتصاب غذا نموده اند، ولی بازجويان وزارت داری در شرايط غير انسانی اقدام ب

  .اط1عات بجای رسيدگی به وضعيت آنھا ، آنھا را به سلول انفرادی منتقل کرده اند

  . از زمان انتقال تا به حال ھيچ خبری از وضعيت آنھا در دست نيست

اسامی دانشجويانی که در زندان بابل بسر می برند عبارتند از ايمان صادقی، محسن 

  .برزگر،حميد جھان تيغ ، سياوش سليمی نژاد و احسان باقری می باشند

از طرفی ديگر يکی از دانشجويان پيام نور بابل بنام محمد اسماعيل زاده تحت فشارھا و 

اذيت آزارھای پاسداربندھا می باشند و به دستور اکبر زاده به بند معتادين و افراد شرور 

  دشواری داردمنتقل شده است او شرايطی بسيار 

  . اکبرزاده معاون دادستان بابل رفتاری غير انسانی با خانواده دانشجويان زندانی دارد

خانواده ھا که بعضی از آنھا برای پيگيری فرزندانشان ناچار ھستند که از تھران عازم 

در اثر پيگيريھای . ساری و بابل شوند تا بتوانند وضعيت فرزندانشان را پيگيری کنند

  .تير ماه آزاد خواھند شد 20خانواده ھا به آنھا قول داده شده که مستمر 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، يورش وحشيانۀ مامورين وزارت اط1عات به 

حريم دانشگاه ، دستگيری دانشجويان و تحت شکنجه قرار داند و ادامۀ بازداشت آنھا را 

ق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات Wزم از دبير کل و کميسر عالی حقو. محکوم می کند

  .برای آزادی تمامی دانشجويان زندان است

  2009ژوWی  8برابر با  1388تير  17

  :گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر
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 بازداشتی ھفته آينده در دادگاه ۵٠٠پرونده 
   

آبادی  محمدرضا تابش نماينده مردم اردکان در مجلس، به نقل از قربانعلی دری نجف

ه آينده به تن از بازداشت شدگان وقايع اخير تا ھفت ۵٠٠دادستان کل کشور گفت که پرونده 

  .شود مراجع قضايی ارسال می

سايت وابسته به فراکسيون اقليت مجلس، آقای تابش پس  ، وب»پارلمان نيوز«به گزارش 

آبادی در اين جلسه از بازداشت دو  از ديدار با دادستان کل کشور، افزود که آقای نجف

زار نفر از آنھا ھای اخير خبر داد که تاکنون دو ھ نفر در جريان ناآرامی ۵٠٠ھزار و 

  .اند آزاد شده

شدگان  اند که تحقيقات پرونده ديگر بازداشت ھای قضايی قول داده به گفته آقای تابش، مقام

  .را تکميل و به مراجع قضايی ارسال کنند
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دادستان کل کشور ھمچنين در اين جلسه گفت «: دبيرکل فراکسيون خط امام اظھار داشت

  ».اتھامات کمتری دارند با قرار وثيقه آزاد شوندکه سعی بر اين است افرادی که 

ای است که  آبادی دادستان کل کشور يکی از اعضای ھيات سه نفره قربانعلی دری نجف

  .هللا محمود ھاشمی شاھرودی رئيس قوه قضائيه تشکيل شد ھفته دوم تير ماه از سوی آيت

ت کمتری دارند با قرار دادستان کل کشور گفته که سعی بر اين است افرادی که اتھاما«

  »وثيقه آزاد شوند

ابراھيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه و مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل 

  .کشور از ديگر اعضای اين ھيات ھستند

شدگان  اين ھيات سه نفره ماموريت دارد در خصوص روند رسيدگی به وضع بازداشت

ھايی تھيه کرده و در اختيار  گزارش» آنان تسريع در رسيدگی به وضع«اخير و ھمچنين 

  .رئيس قوه قضائيه قرار دھد

شدگان  ھای جمھوری اس1می پيش از اع1م آقای تابش، آمار دقيقی از تعداد بازداشت مقام

  .در سه ھفته گذشته منتشر نکرده بودند

 ١٠٣٢ھا  تر اع1م کرده بود که در جريان ناآرامی مقدم فرمانده پليس پيش اسماعيل احمدی

  .اند نفر بازداشت شده

المللی حقوق بشر اع1م کرده بود که از زمان آغاز  اين در حالی است که فدراسيون بين

ھا به نتيجه انتخابات در ايران، بيش از دو ھزار نفر دستگير و صدھا نفر ديگر  اعتراض

  .اند ناپديد شده

ھای اخير خبر داد که  رامینفر در جريان ناآ ۵٠٠آقای تابش از بازداشت دو ھزار و 

  اند تاکنون دو ھزار نفر از آنھا آزاد شده

  .شود نگار و فعال سياسی و مدنی نيز ديده می ھا روزنامه در ميان افراد بازداشت شده، ده

ای خواستار آزادی فوری تمامی  ھای جداگانه ھای حقوق بشری با انتشار بيانيه نھاد

  .اند شدگان شده بازداشت

ای  ی، ميرحسين موسوی و محمد خاتمی نيز روز دوشنبه با تشکيل جلسهمھدی کروب

  .اند شدگان شده خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت
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 ھای خيابانی به نتيجه دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری، نا در جريان اعتراض

ھا  صدھای ايران روی داد که بر اثر آن تعدادی کشته و  ھايی در سطح برخی شھر آرامی

  .تن زخمی شدند

ھای سابق دولتی را نيز بازداشت  ھا برخی مقام نيروھای امنيتی ايران در اين ناآرامی

  .اند کرده

اند که نگران تحت فشار قرار  ھای سياسی اع1م کرده ھای حقوق بشری و جريان نھاد

  .شدگان به منظور گرفتن اعتراف از آنھا ھستند گرفتن بازداشت

  

  

  

  

  

 !مجتبی خامنه ای پشت کودتا و سرکوب است:روزنامه گاردين
  

در ايران گزارش " منبع بلندپايه سياسی"به نقل از يک ) شنبه 4(روزنامه گاردين ديروز

داد که کنترل بسيج به مجتبی خامنه ای، پسر علی خامنه ای رھبر جمھوری اس1می 

گاردين منبع خبری خود را يک سياستمدار ارشد با پيوندھای قوی با . رده شده استسپ

اين بازی تمام : "اين منبع گفته است. دستگاه ھای امنيتی جمھوری اس1می اع1م کرد

وی گفت که مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در سازمان دادن ." تازه شروع شده است. نشده

خرداد بازی کرد و از طريق کنترل مستقيم  22نتخابات پيروزی محمود احمدی نژاد در ا

  .را رھبری کرد –که با تلفات در ميان معترضان ھمراه بود  - بسيج، تظاھرات مخالفان 

نفر اع1م کرده اند اما  20مقام ھای ايرانی شمار کشته ھا در تظاھرات مخالفان را 

عی تلفات خشونت ھا بسيار گاردين به نقل از يک پزشک تھرانی می نويسد که شمار واق

نفر  38بيش از اين است و در ھفته اول تظاھرات تنھا در بيمارستانی که او کار می کرده 
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بسيجی ھا قتل تظاھرکنندگان را پنھان کرده و بر پزشکان فشار آورده اند . جان باخته اند

  .که در اين مورد با کسی صحبت نکنند

. مجتبی فرمانده کودتا است: "کرده گفته استسياستمدار ايرانی که با گاردين صحبت 

. بسيجی ھا تحت فرماندھی مجتبی ھستند، اما نام او ھمواره در اين ماجراھا مخفی است

مرجعيت و . ھمه از اين موضوع عصبانی ھستند. دولت ھرگز نام او را ذکر نمی کند 

از مجتبی روحانيون عصبانی ھستند، محافظه کاران خيلی عصبانی ھستند و به شدت 

اين وضعيت نمی تواند ادامه يابد چون اين ھمه شخصيت در سطوح باW با آن . انتقاد دارند

  ."مخالفند

پس از انتخابات رياست جمھوری ايران که اين کشور را درگير بحرانی عميق کرد، حدس 

  .و گمان ھای زيادی درباره نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات منتشر شد

خامنه . درباره او که پسر دوم رھبر جمھوری اس1می است وجود ندارداط1عات زيادی 

ای رھبر ايران به دليل تحوWت اخير مقدار زيادی از نفوذ خود را در ميان مراجع از 

  .دست داده است

علی جعفری . ھمين منبع گفته است شکاف ھايی در داخل سپاه پاسداران وجود دارد

انده سپاه در استان تھران با قدرت گرفتن مجتبی خامنه فرمانده کل سپاه و علی فضلی فرم

  .ای مخالفند

بيانيه ھای تندی که به نام سپاه صادر می شود و : گاردين از قول ھمين منبع اضافه می کند

تھديد می کند، کار بخش ھای سياسی و روابط " برخورد قاطعانه"تظاھرکنندگان را به 

ژاد قرار دارد و نمايانگر يک موضع واحد در عمومی سپاه است که تحت نفوذ احمدی ن

درحاليکھاکثر تحليلگران سپاه پاسداران را يک گروه يکدست که کام1 پشت . سپاه نيست

  .سر رژيم است ارزيابی می کنند
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 خرداد 22 محمد اصغری از صدرنشينان افشای کودتای
  

کارمند " محمد اصغری"بدنبال فراخوان پيک نت برای آگاھی دقيق از ماجرای قتل 

قراردادی وزارت کشور، که گفته می شود ليست واقعی نتيجه شمارش آراء انتخابات را 

فاش کرده بود، اط1عاتی دراختيار پيک نت قرار گرفته که از مجموع آنھا گزارش زير 

  :را تنظيم کرده ايم

يکشنبه بعد از انتخابات با چند نفر از دوستان محمد اصغری تماس گرفته شد تا جنازه 

  !سوخته او را شناسايی کنند

. سيسکو کار و مدرس سيسکو و مسئول امنيت شبکه وزارت کشور بود" محمد اصغری"

دو روز بعد از انتخابات و بعد از اينکه خبر شمارش داخلی آرا در وزارت کشور به شرح 

  :ر فاش شدزي

  49322412: افراد واجد شرايط رای

  42026078: افراد شرکت کننده در انتخابات

  387161: تعداد آرای باطله
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  19075623ميرحسين موسوی خامنه 

  13387104کروبی 

  5698417محمود احمدی نژاد 

  3754218محسن رضايی ميرقائد 

وی از اساتيد سيسکو . بدنبال اين افشاگری، اصغری در يک حادثه عجيب رانندگی سوخت

در ايران بود که در موسسه اينفوتک واقع در خيابان ميرعماد روبروی سفارت ھندوستان 

خرداد به رحمت ايزدی  24تدريس می کرد و ظاھرا در سانحه رانندگی در تاريخ 

  !فرستاده شد

 ايشان کارمند وزارت کشور نبودند ولی مجری.من آقای اصغری را از نزديک می شناسم 

  . يک پروژه امنيت شبکه در وزارت کشور بودند 

. منزلشان در کرج بود   ايشان يکی از متخصصين برجسته تجھيزات سيسکو بودند و

ظاھرا ماشينشان دستکاری شده بود و در راه برگشت از تھران به کرج دچار حادثه شده و 

   .دانش افزار بود ايشان قب1 کارمند شرکتھای اليسون رايانه و عصر. به قتل رسيدند 
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 ايران يکپارچه اعتراض بود
  

،ديروز مردم در نقاط مختلف کشوربه خيابان ھا با وجود تھديد مقامات امنيتی و نظامی

،که تا " هللا اکبر"آغاز و با فرياد "مرگ بر ديکتاتور"تير رابا شعار 18ريختند و سالگرد 

ديروقت به گوش می رسيد،به پايان رساندند تا عزم خود رابرای مقابله با کودتای 

  .انتخاباتی نشان دھند

د حضور گسترده مردم بود، که نيروھای ضد شھرھای مختلف کشورديروزدر حالی شاھ 

شنبه خيابان ھای مسير راھپيمايی ھا را  5شورش، بسيجی و لباس شخصی از صبح روز 

ھمزمان بسيجيانی ھم که ازچند روز پيش در مساجد و ادارات دولتی . اشغال کرده بودند

بان ھا مستقر شده اند تا در صورت لزوم برای مقابله با اعتراضات مردمی به خيا

  .بريزند،به خيابان ھا گسيل شده بودند
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  حضور پررنگ زنان 

در تھران تظاھرات مردمی از نقاط مختلف شھر آغاز شد ودر زمانی کوتاه،راھپمايان در  

به ھم پيوستند و به سمت نقاط .... مسيرھای انق1ّب،بلوار کشاورز، آزادی،وصال،طالقانی

  .مرکزی شھر راه افتادند

از مدتی کوتاه با حرکت ھای خشونت آميز نيروھای امنيتی، نظامی و  تجمع مردم بعد

لباس شخصی رو به رو شد که از يک سو تيرھوايی شليک می کردند واز طرف ديگر 

  .می کوشيدندبا شليک گازاشک آور،آنھارا متفرق کنند

در عين حال موتورسواران بسيجی و لباس شخصی نيز با سرعت زياد به سوی جمعيت 

  .می رفتند و آنھا را مورد ضرب و شتم قرار می دادند جمعيت

در تظاھرات ديروز آنچه بيش از ھميشه به چشم می خورد حضور زنان در سنين مختلف 

امروز ع1وه بر اينکه حضور جمعيت :"بود؛يکی از مردان تظاھر کننده به روز گفت

  ."بيش از حد انتظارست،حضور خانم ھا نيزپررنگ تر از ھميشه است

  ."درود بر زن ھا و دختر ان ايرانی که آدم از شجاعت آنھا شرمند مي شود:" او افزود

زنان که در ميان آنان از سنين مختلف ديده می شد در ميان شليک ھوايی،گاز اشگ آور، 

  :و چماق ھای آماده لباس شخصی ھا فرياد می زدند

  ،"مرگ بر ديکتاتور"

  ،"دولت کودتا،استعفا،استعفا"

  ،"سياسی آزاد بايد گرددزندانی "

  "...نترسيم،نترسيم، ما ھمه با ھم ھستيم"

  ضرب و شتم افراد سالخورده

مجتبی ،مجتبی،بميری،رھبری رو «با باW گرفتن شعارھا که در برخی نقاط با گفتن 

نيروھای ضد شورش،به طرز بی سابقه ای   به فرزند آيت هللا خامنه ای نيز رسيد،»نبينی

  . م پرداختند که اين برخورد شامل افراد مسن نيز شدبه ضرب و شتم مرد

به گفته يک شاھد عينی وقتی مردم از سمت جنوبی خيابان انق1ب، در مسير غرب به 

شرق در حرکت بودند، نيروھای بسيجی به پير مردی که نمی توانست با سرعت مورد 
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در اينجا مردم در .تندخيابان را ترک کند،حمله کردند و او را به باد کتک گرف نظر آنھا،

  :دفاع از مرد سالخورده برآمدند وفرياد زدند

  .خجالت،خجالت

» آرام تر«نيروھای انتظامی از لباس شخصی ھا و بسيجی ھا خواستند در اينجا بودکه 

  .عمل کنند و مردم آنھا را تشويق کردند

دم شوند و در تقاطع خيابان وصال و انق1ب، نيروھای ضد شورش کوشيدند مانع عبور مر

آنھا رابه طرف خيابان شھدای ژاندارمری برانند؛ جايی که نيروھای امنيتی و بسيجی با 

به اين ترتيب تظاھر کنندگان در Wب1ی نيروھا .گاز اشگ آور،انتظار آنھا را می کشيدند

گير افتادند،اما مامورين ناگھان در پشت سرخود گروه ديگری از تظاھر کنندگان را ديدند 

  .ياری مردمی که در اين خيابان گير افتاده بودند،می آمدند که به

در حالی که ما به سوی بلوار کشاورز در حرکت : يکی از عابران در اين مورد می گويد

بوديم ناگھان صدای شعار دادن جمعيت را از سر تقاطع شنيديم و فھميديم جمعيتی که 

، در آن تقاطع جمع شده و شعار می نيروھای امنيتی و انتظامی مانع حرکتشان شده بودند

  .دھند

زندانی "، "هللا و اکبر"،"ياحسين مير حسين:"شعارھای مردم در اين نقطه عبارت بود

  ".سياسی آزاد بايد گردد 

  يار دبستانی درپياده رو 

در تقاطع ولی عصر ـ طالقانی نوازنده ای که با فرزند کوچک خود کنار خيابان نشسته 

تظاھر کنندگان نيز دور او جمع شدند و ترانه .يار دبستانی را می زدبود، با تار،آھنگ 

  .ياردبستانی را با ساز وی خواندند

در اين خيابان حضور مردم چنان چشمگير بود که در بعضی موارد می شد بسيجيانی را 

  .که بين مردم گير افتاده و در حال فرار بودند،مشاھده کرد

،عابران را به ورود به "ايرانی باغيرت،حمايت،حمايت" در خيابان طالقانی،مردم با شعار

دولت "و"مرگ بر ديکتاتور:"صف خود دعوت کردند وھمراه با حضور آنان فرياد زدند

در اين خيابان نيز مانند ساير خيابان ھا رانندگان اتومبيل ھا بازدن ".کودتا، استعفا، استعفا
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گر از شعارھايی که در اين نقطه نيز يکی دي .با تظاھر کنندگان ھمراھی می کردند بوق،

بود؛ آن ھم در حاليکه اين " يا حسين،ميرحسين"مانند ساير نقاط به گوش می رسيدشعار

خبر بين مردم دھان به دھان می گشت که ميرحسين موسوی،عم1 امکان ارتباط با بيرون 

از روی  را ندارد و سايت کلمه ھم ھک و پيام تسليت موسوی به داغداران حوادث اخير

  .آن حذف شده است

راھپيمايان در تقاطع طالقانی ـ ولی عصر،به سمت ميدان ولی عصر پيچيدند که در اينجا 

مردم . با حمله نيروھای گارد ويژه ھمراه با باتوم و شليک گاز اشک آور روبه رو شدند

، بعد به ھمين علت حرکت خود را مجددا به سمت خيابان طالقانی ادامه دادند که در آنجا

نکته جالبی .فلسطين،دوباره با حمله اين نيروھا روبرو شدند 107از رسيدن به ک1نتری 

که در اين راھپيمايی ديده می شد اين بود که مردم بعد از حمله نيروھای حکومتی،به 

سرعت متفرق می شدنداما به ھمان سرعت ھم دوباره گردھم می آمدند و فرياد می 

  .ا ھم بوديمنترسيديم،چون ھمه ب:زدند

وقتی صدای شليک باW گرفت،مردم باسطل ھای :يک شاھد عينی در اين مورد می گويد

آشغال،عرض خيابان را مسدود و با انداختن کاغذ و چوب در درون اين سطل ھا آنھا را 

  به آتش کشيدند تا ھم

  .رمانع حمله نيروھای امنيتی ـ لباس شخصی شوند و ھم مانع تاثير گذاری گاز اشک آو

  دستگيری ھای گسترده 

آذر ، کارگر و خيابان ھای اطراف دانشگاه،درگيری ھا گسترده تر  ١۶اما در خيابانھای  

  .بود و به نظر می رسيد جمعيت بيشتری در آنجا حضور داشتند

ھزاران نفر از مردمی که در اين خيابان ھا گرد آمده بودند،با نيروھای سرکوب گر 

  . تظاھر کنندگان، به ويژه جوانان، دستگير شدنددرگير و تعداد زيادی از 

  . بيشتر دستگير شدگان به ک1نتری خيابان انق1ب،نبش کاخ منتقل شدند

تعداد مجروحين در خيابان ھای اطراف دانشگاه تھران نيز که اغلب در اثر ضربات باتوم 

ھای در اين منطقه نيرو.و چماق لباس شخصی ھا،زخمی شده بودند،بسيار زياد بود

حکومتی ع1وه بر ضرب و شتم مردم ،به صورت گسترده ای از گاز اشک آور و گاز 
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در ھر ھجوم اين نيروھا به مردم و دستگيری تظاھر کنندگان،بقيه فرياد .فلفل استفاده کردند

  ".نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم"و "مرگ بر ديکتاتور: "می زدند

ای سبز بر صورت داشتند،با وجود شليک گاز بيشتر اين تظاھر کنندگان که ماسک ھ

اشک آور از سوی نيروھای انتظامی و ضرب و شتم مامورين لباس شخصی،دوباره جمع 

تظاھرات ديروز که با سرکوب شديد رو به رو .می شدند و به شعار دادن ادامه می دادند

،از مردم،بدون ھيچ سازماندھی:بود نسبت به روزھای ديگر يک تفاوت آشکار داشت

روش ھای تازه ای استفاده می کردند و مانند کسانی بودند که روزھای تمرين را پشت سر 

  .گذاشته اند

   

  

  

  

 تجاوز به دختر دانشجو در دانشگاه آزاد اراک 
   

  خبرنامه دانشگاه آزاد اراک

و منابع طبيعی دانشگاه آزاد اراک بار ديگر شاھد تجاوز ھفته گذشته دانشکده کشاورزی 

  . يک استاد به يکی از دختران دانشجو در گروه محيط زيست و منابع طبيعی بود

فرياد ھای دختر دانشجو رئيس و مديران دانشکده و دانشجويان را راھی طبقه دوم اين 

با دختران دانشجو در  ساختمان کرد و مطابق انتظار آقای دکتر محسن گرجی که ھمواره

ارتباط تعريف نشده است و دو پرونده انضباطی و اخ1قی نيز در سوابق وی موجود است 

دختری را که برای پرسش در مورد نمره امتحانی اش راھی اتاق وی شده بود را بعد از 

دار به آنچه که وی خواسته بود کرده و دختر دانشجو نيز با  قفل کردن درب اتاق وا

  .ھای خود از دانشجويان کمک می طلبيد فرياد

نيز است يک پرونده تجاوز به يک دختر دانشجو ) ھروئين(گرجی که معتاد به مواد مخدر 

را نيز در سوابقش داشت و متاسفانه مشخص نيست کدامين مقام مسئول در دانشگاه آزاد 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 196

 

جی از جمله گر. اراک ھر بار وی را مورد لطف قرار داده و مانع از اخراج وی ميشود

بدنام ترين اساتيد دانشگاه آزاد اراک است به نوعی که حتی اساتيد اع1م ميکنند وی 

آبروی ھمه را برده است اما ھربار دست ھايی از پشت پرده به کمک وی می آيند و مانع 

اين فرد بد سابقه پس از اعتياد شديد به مواد مخدر مدتی از دانشگاه . از اخراج وی ميشوند

کنار گذاشته شد اما بازھم وی ) مھندس چنگيزی(ار رئيس وقت دانشکده کشاورزی با فش

با پارتی بازی به دانشکده بازگشت تا بار ديگر به پرونده ننگينش سابقه تجاوز را برای 

  .بار دوم اضافه کند

باعث خجالت است که در دانشگاھی يک فرد از چنان نفوذی برخوردار است که حتی پس 

اين بار حتی رئيس دانشکده کشاورزی نيز .بازھم در دانشگاه باقی ميماند از تجاوز به

سخنان دختر دانشجو را تاييد و ابراز تاسف کرد و گرجی را به مديران حراست معرفی 

کرد اما مشخص نيست آيا بازھم گرجی برگ برنده جديدی را رو خواھد کرد و با 

نيست بازھم در اين مجموعه مافيايی و  بعيد. پوزخندی به ھمگان به دانشکده بازميگردد

  .بی قانون دانشگاه آزاد اراک چنين اتفاق رخ دھد

آقای دکتر ملک حسينی رئيس دانشگاه آزاد اراک به جای شما خجالت کشيديم وقتی عدم 

کفايتتان را در ھمراھی با دانشجويان پس از اعتراضات دانشجويی به نتايج انتخابات ديديم 

تی دانشجويان به دستور شما زير مشت و لگد و باتوم نيروی کثيف خجالت کشيديم وق

انتظامی غرق به خون شدند و امروز خجالت ميکشيم که در دانشگاھی درس ميخوانيم که 

  .امنيت نداريم

بھتر است بيش از خود و ديگران را به زحمت نيندازيد و کاری را بکنيد که مدتھاست 

  .ا کنيدلطفا استعف.ھمگان منتظر آن ھستند

به ميرزايی رئيس حراست نيز توصيه ميکنيم اين صندلی را به فرد ديگری که ص1حيت 

عقلی دارد واگذار کند تا حداقل به غير از کوتاه بودن آستين پيراھن پسران و مانتوی 

  دختران موارد ديگر انضباطی را مد نظر داشته باشد
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 گزارش ديگری از شکنجه گاه وزارت کشور 
  

 به دانشجو ھا ده تھران، دانشگاه یکو به یشخص لباس و گارد ی حمله از بعد: روز اخبار

 قرار یا انهيوحش یھا شکنجه تحت جا آن در و شده منتقل کشور وزارت نيرزميز

 شرح ر،يز گزارش. است شده منتشر ھا شکنجه نيا از گزارش نيچند کنون تا. گرفتند

  :است شده درج »خرداد ٢۵« وب1گ در که کشور وزارت گاه شکنجه از است یگريد

  تھران دانشگاه یکو - یشمال کارگر -  رآباديام -  تھران -  خرداد ٢۵

  ديکن دفاع خود از. ديھست یمل تيامن هيعل اقدام به متھم شما

 و فحش خواھميم. کنديم اش له گاريس ته کي ثلم و پام ی پنجه یرو گذارديم را شيپا

  .کنميم ناله فقط ترس از اما کلشيھ به بکشم را راهيبدوب

. . .  
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 خط با سوال یسر هي." ديکن دفاع خود از. ديھست یمل تيامن هيعل اقدام به متھم شما"

 یکپ و - بود کجا سربرگ ستين ادمي– سربرگ کي یتو بودند نوشته قورباغه خرچنگ

 دهيپرس ازمان بار ده که یمشخصات و اسم. ميکن پرش که بردندمانيم یا فلّه و ودندب کرده

 هي. حرفھا نيا از و یريدستگ یماجرا شرح. خواستنديم دوباره را بودند کرده ادداشتي و

 اوضاع آن در داشتند توقع واقعا یعني ست؟يچ نيمسئول از شما یتقاضا که داشت ھم سوال

  !م؟يزنب را حرفمان لکنت بدون

. . .  

: زنديم اديفر! اندمان چپانده ھم در ميبگو بھتر اي و اندمان نشانده نيزم یرو کوچه کنار

 کمرم به که يیلگدھا به گريد. اند ھم یقاط ژهيو گاني و یشخص لباس!" نييپا سر"

 به ھا بچه. "کننديم تيرعا را عدالت. پرازديم را خود سھم کس ھر. ام کرده عادت زننديم

 درد شدت از سرم ناگھان که ھستم ميھا هيکل دنيد بيآس نگران دل در!" ديبزن ربتق قصد

 شيپ لحظه چند نيھم! ايخدا. شوديم داغ سرم پشت. رونديم یاھيس چشمانم! ترکديم

 گفتميم ھم لوح ساده من و" کنه؟ينم درد تييجا" ديپرسيم و کرديم مان نهيمعا پزشکشان

 یبد اديز اتفاق که بزنند جور چه داننديم Wبد ميگويم خود با!" ستين یمھم زيچ! نه"

 لباس آمدن و ميبود رفقا از یکي اتاق که بود شيپ ساعت چند نيھم! رديگيم ام خنده! فتدين

 یکو به حمله که بودند گفته. ميديخنديم و ميکرديم تصور را چماق و چوب با ھا یشخص

  . است یقطع

 ۴ ی وعده ادي!" دينر خوابگاه امشب خدا رو تو" کرديم التماس که افتادم دختره آن ادي

   کرد؟يم باور یکس چه اما. افتادم ھا یجيبس صبح

 با ضربه سه: بود گذاشته رمز شيبرا و کرده قفل را اتاقش در که رفقا از یکي فقط

 یکو نجايا! ھرته شھر مگه! یا شده ريجوگ یاديز ھم تو. "ميديخنديم او به ما و! فاصله

 لباس اگه اص1. کنندينم تکرارش عمراً  که بود نهيپرھز و تلخ اونقدر ريت ١٨! دانشگاھه

 را ريت ١٨ یھا بچه یھا خاطره گفت". رهيگيم جلوشونو سيپل خود انيب ھا یشخص

 شھر نيا در که ديخوشحال. ديبريم لذت تان آرامش از و ديا دهيخواب اتاقتان در. ديکن مرور

  . دنيآرم و گذاشتن نيزم بر سر و کردن دراز پا یابر ديدار جا یمتر چند فيکث و شلوغ
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 کنارشان در که خودتان جنس از یقانيرف با ديدار یاتاق آشفته شھر نيا در که ديخوشحال

 به چماق آدم نفر چند ناگھان که ديکنيم پرواز خام اWتيخ نيھم در. ديکنيم تيامن احساس

. درنديم را عفت و ادب پرده و کننديم پاره را چرتتان و شکسته را در یعصبان دست

 ھر یشکستن از. کوبنديم تانيرو و سر بر و کننديم فيرد چشمانتان شيپ را ستانينوام

  . درنديم ابندي یم چه ھر یدنيدر از و شکننديم ابندي یم چه

  "...کننديم یق تجاوز و ظلم و بلعنديم را ادب و ايح

 دوران. سازديم لميف و گرفته دست هب نيدورب ھم ینمک ده! یا شده ريجوگ! قيرف اليخيب

  ."آمده سر به یساWر چماق

. . .  

. کنمينم شک شکستنش در که شده داغ یقدر به سرم. پرانديم چشمانم از برق یبعد ضربه

  ن؟يک گهيد نايا! ايخدا

   رآھن؟يت اي بود باتوم نيا

   عراق؟ اي رانهيا نجايا

   قاتل؟ اي ام دانشجو من

 ادي. سوزديم شيبرا دلم!" ديکن استع1م ديبزن زنگ خدا رو تو آقا! ماتيالھ جيبس مسئول من"

 کرديم یسع اتاق، به حمله موقع که افتم یم(!)  مينژاد یاحمد و یاللھ حزب دوست

 یم شيپ ساعت چند ادي. نداشتند حرفھا نيا به یکار اونا اما ه،يجيبس که کنه یحال بھشون

 اش یمذھب یرفقا با خدا بنده. بود خورده چشمش به ريت که یجيبس یدانشجو آن ادي. افتم

 چشمش و کننديم کيشل یکو سمت به ميمستق ريت ھايگارد که اند بوده یکو مسجد یجلو

  . نديبيم بيآس

 شده مدرن یکم ابزارشان اما مانده منجمد عقلشان اگرچه که است یباق شکرش یجا باز

 جلبک اندازه نھايا گفتيم ھايجيسب نيھم از یکي. کننديم کيشل یکيپ1ست یرھايت! است

 احمقھا. زدندينم آتش را ٢٣ ساختمان فضاحت آن با شبيد که داشتند اگر! ندارند مغز ھم

 آور اشک کشور اوضاع ینجوريھم که دانستنديم. زدنديم آور اشک گاز نبات و نقل مثل

  .ندارد فلفلھا و گازھا نيا به یازين دانشجو. ھست
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. . .  

 دست یگاھ از ھر. زنديم ھم به را حالمان يیدستشو گند یبو. ميلول¬یم ھم در سلول یتو

 شده خسته ھا بچه... جگرسوز ی ¬ناله و ¬شکسته یپا به خورديم ھا بچه از یکي یپا و

  . ندارند را شکسته شيپا که یکس به یدگيرس حوصله و حال. اند

 کليھ و یخون کله و سر و شکسته یپا اون با. شده ساقط یزندگ از که ميکنيم احساس

  . شده ليتبد گوشت تکه کي به. ديآ ینم چشم به اص1 اش یاستخوان

 خدا بنده اما شود بلند تا زدنديم باتوم را چارهيب. سلول یتو آورد کرد بغلش ھا بچه از یکي

  .بخورد تکان توانستينم

...  

  "!بشمار رو ھا [...]"-

  "!یموسو خواھر"-!" کي"-

  "!یھاشم خواھر"-!" دو"-

  "!یخاتم خواھر"-!" سه"-

  "!یکروب خواھر"-!" چھار"-

  "!ناطق خواھر"- !" پنج"-

  "!یکرباسچ خواھر"- !" شش"-

  "!نايا ھمه خواھر"- !" ھفت"-

. . .  

  . ميباش کرده ميقا نکوفيک1ش مانيآنجا مبادا تا فروبرده خالدونمان ھايف تا را دستش

  ن؟برندمايم کجا بوس ینيم نيا با!! یقيدق یبازرس عجب

 فرو ما کله یتو را دستشان و کرد خواھند سوراخ را ما کله رونديم شيپ نھايا که نطوريا

  . است خبر چه آنجا ننديبب تا برد خواھند

 و ھا توبه اقسام و اعترافات انواع یبرا را خودم. شده پر گچ با اي و است یخال شيتو

 بانک ١٣. ام کشته را نفر ھفت حال به تا نکهيا به اعتراف. کنميم آماده ھا نوشتن ندامتنامه

 و یاسيس یھا بھانه به دخترم یھايھمک1س به. ام کرده غارت مسلحانه طور به را
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 قصد یکروب و یموسو کيتحر به. ام گرفته پول کايآمر از. ام کرده تجاوز یفرھنگ

 ھا، مغازه ،یمسکون یساختمانھا و یدولت مراکز و بانکھا از یاريبس. ام داشته آشوب

 یانتظام روين مامور تا دو. ام زده آتش را گريد یجاھا یليخ و مارستانھايب و ستورانھار

 به کياتومات تمام س1ح با. ام کشته را یگريد و کرده کور را شانيکي گرفته، گروگان را

  . ام کرده یراندازيت مردم سمت

 ريمقاد. ام زده وچاق ھستند آقا گمنام سرباز نکهيا از اط1ع با را یشخص لباس یروين سه

  . ام کرده قاچاق یکو داخل به مھمات و س1ح یاديز

 انواع عضو. ام داده آموزش ميھايھمک1س به را مولوتف کوکتل و بمب انواع ساخت روش

 از. ام داشته یھمکار یمخمل انق1ب یطراح در انتخابات از قبل ھا ماه. ھستم ھا گروھک

 یا نکره یصدا که ندامتم ابراز و اعتراف غولمش... رميگيم خط یستيونيصھ یھا بنگاه

! ايخدا. کنند يیرايپذ باتوم با خواھنديم!" ديکن درست تونل ھا بچه: "کنديم پرت را حواسم

 یاتاقھا شدن ريخم و خرد که ما... ديشا...نکند... اما! دهيد اديز یجنگ لميف اروي نيا انگار

 در حاW م،يکردينم باور را دنيشن وسنام فحش و خوردن لگد و مشت و باتوم و خوابگاه

... ؟یچ شما!... نه اي ميکن باور را اط1عات وزارت یھا شکنجه که ميبود آن بش و شش

  ... د؟يکنيم باور

 سپر به بزنند باتوم اگر که شوديم آرام یکم دلم. کنم یم حس سرم یرو را سپر شبح

  . خورديم

 زيچ چيھ به! ديکويم سپر یرو را باتوم! یتيخ1ق عجب. ترکديم داخل از مغزم نباريا اما

  د؟يا گرفته ادي ساواک از را کارھا نيا. رنج و درد به تنھا. کرد فکر شودينم

. . .  

 نويا بود نشسته کمرم یرو بوس ینيم یتو که یگارد سرباز..." رو یکس روزه ھفت من"

  ...امشب نکهيا به شدن ديتھد و عرق گند یبو با لش تن کي ريز شدن له. گفتيم

. . .  

  "!طرف اون از! نه طرف نيا از! بزن زانو!... ايب پاشو! مانکن"

  "نميبب پاشو! موقشنگ! گميم رو تو"
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  "آشغال! بازتر دستھا! دو! کي! دو! کي! نيبش! اWي! بدو"

. . .  

 کشور وزرات نيرزميز تو ھايگارد از یکي!" نگرفت رو شما سپاه که ديکن شکر رو خدا"

  . بود ستوان. نبود یبد دمآ. گفتيم نويا

 ازمون. ميزد گپ باھاش. داره حقوق سانسيل گفتيم. بود سرش یرو کجھا ک1ه اون از

 جيھو و چماق قصه ادي. گفتم دروغ کنم فکر اما" نه" گفتم من" اد؟يم بدتون من از" ديپرس

  !بود جشونيھو بابا نيا ظاھرا. افتادم

. . .  

 نويا" ديشاشيم جاتون سر ديبر که اونجا. ميداد نشون یاس1م رافت شما به ما تازه"

  . گفتيم داشت یشخص لباس که سرھنگشون

 اما نبودند ترسناک ھم یليخ خودشون. ميکرد دايپ نترنتيا یعکسھا یتو رو عکسش بعدا

 وزارت یگاھ سپاه، یگاھ ت،يامن سيپل یگاھ. ترسوندنديم لولو از رو ما یگاھ از ھر

 دهيترس من ديبخواھ رو راستش! دار چوبه و اعدام جوخه یھگا و نياو یگاھ اط1عات،

 که ذاشتيم منت سرمون. نبودند ینيب شيپ قابل اص1 اما داشتند یمسلمان یادعا. بودم

  ؟!یتوقعات چه! که کنند عمل یاس1م ندارند فهيوظ نايا گرنه و کرده عمل یاس1م

. . .  

 داده یرا یموسو به خودم من ديشا 1اص. نيداد یرا یک به شما کنه ینم یفرق ما یبرا"

  ادتونه؟ي که رو خواھر ھفت" ميکن برقرار جامعه یتو رو »نظم« ميمامور فقط ما. باشم

. . .  

   د؟يکنيم دقت!" د؟يدھيم فحش را[...]  مادر"

 شک اWن یحت که است بيعج آنقدر... مملکت سران از یکي اسم یجا به گارد سرباز

 محکوم یکو به حمله گفت آقا که بعدھا! نه اي دميشن را یزيچ نيچن واقعا ايآ که کنميم

   آقا؟ نداره خبر واقعا نکنه گفتم دلم یتو -يیزھايچ ھمچه هي اي- است

 یمخمل یکودتا قصه نکنه. ھستند یگريد کس فرمان به گوش ھا یشخص لباس نيا نکنه

   باشه؟ راست(!) 
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 اي و یاحساس و یاسيس که کردند هيتوص ما به دوستان! بھتره مينش معقوWت وارد! آقا یا

 طرفيب و یبخور کتک شوديم مگر اما م،يکنيم را خود یسع ما! چشم. ميسيننو جانبدارانه

  .بشود ديشا. دانمينم ؟یبمان

. . .  

  یکو یجلو -یشمال رآباديام -انتخابات از بعد شب شنبه نياول

 در یW یھ گرفته را ممنوع رودو یتابلوھا نيا از یکي ی ¬لهيم. بانک به داده ريگ پسره

. کنهينم ول داده ريگ اما. شو اليخيب گميم جلو رميم. کنه بازش تا کنهيم بانک یآکاردئون

 از را لهيم. نکن نديگويم ھم ھا یبعض و کننديم قشيتشو ھايبعض. است مردد تيجمع

 روميم. اند هستاديا رآباديام نييپا ھايگارد. ابونيخ وسط کنميم پرت برميم و کشميم دستش

  . ميھست جلو ھا بچه از تا چھار سه. جلو

 در تا ميبريم جلوتر یکم را موانع. ميا کرده تعجب. اند کرده ینينش عقب یکم ھا یگارد

 - کننديم استفاده يیبنا یبرا که ھمانھا از– ھا بشکه نيا از یکي دارم. شود آزاد یکو نييپا

 توش گلدون و گل یشھردار که ھمون- ینف یجلو یدرختھا یW از ناگھان که دھميم قل

 اسب مثله يیدمپا با یگيم منو. رونيب زنديريم ملخ و مور مثل ھا یشخص لباس -فروشهيم

 که شوديم بلند پچ پچ. کننديم رجم سنگ با را یشخص لباس نياطيش ھا بچه. باW دوميم

 و دزد! ھستند يیمارمولکھا عجب ھا یشخص لباس نيا! ايخدا. گرفتند رو ھا بچه از چندتا

  .اند شده ريجوگ. کننديم یباز سيپل

 اند فروبرده در یW را لهيم نميبيم. بانک کينزد باW گردميبرم... که دارند توقع وقت آن

 را بانک زننديم آتش و کشنديم ھورا و شکننديم را در باWخره... باھم ینفر چند بار نيا و

  .را ذالکش و رهيغ دھنديم باد بر و

. . .  

 گارد یسربازھا از یکي را نيا" بودم نزده کتک امشب اندازه به سال سه نيا یتو من"

  . گفتيم کشور وزارت نيرزميز یتو

 آوردند رونيب اتاق از را ما یوقت. بود یزيانگ جانيھ تجربه ھم گارد یسربازھا یبرا

 نيزم یرو شانيکي. ھول و حال به کردند شروع و نشاندند ١٧ و ١۶ ساختمان یجلو
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 یتو زد زانو با و گرفت مرا کله یگريد آن. قميرف صورت یتو ديپر مشت با و زد زانو

 و ھا یباز به دادن جانيھ یبرا ميبود بچه یوقت ما که درآورد يیصدا و صورتم

  . ميآورديم در مانيدعواھا

  . نداشت جون ھم یليخ اش ضربه شکر رو خدا

 یدل دق. بود کرده ھا اتاق ليوسا و ھا پنجره و در شکستن صرف را اش یانرژ ی ھمه

  . بود باW هيقض جانيھ. کرديم یخال ما سر را آرام خدمت سال سه

- ھا بچه از یکي یوقت و اند خوابانده نيزم یرو دمر را آنھا که دميشن رفقا گريد از بعدھا

 باW یکم را سرش - !داشت رمز اسم اتاقش که بود الذکر فوق قيرف ھمان یاتفاق کام1 که

 کند؟يم باور یکس چه ؟یسينويم که یبرا... که اند دهيکوب سرش بر باتوم با آنچنان آورده

  .ميکردينم باور ھم خودمان ما

. . .  

 اتاق سمت ميگشتيبرم منگ و جيگ ميداشت یوقت اما(!)"  شگاھتونيآسا نيبرگرد" گفتند

  .کردند صدامون دوباره

   ؟یزنيم سنگ! احمق" 

   ؟یديم فحش

  ؟یکن انق1ب یخوايم ولسوس بچه تو

 نزنش" شد بلند یا فرشته یصدا! آمد یم فرود صورتم و سر بر وستهيپ دستش ضربات" 

 یشرارت و نتريسنگ یدست با... آورد در او چنگ از را من فرشته!" نزن! نزن! آقا

  ؟...ھم ھا ¬فرشته یحت یعني. گرفت ھدف را شکمم افزونتر

. . .  

 از بعد قمونيرف ھمون نويا" شد؟ یچ! ميديم جو یالک یفتگيم و یديخنديم ما به توکه"-

 اتاقش یبرا. گرفته یجد را یکو به حمله که ميکرديم اش مسخره ما آخر. گفتيم یآزاد

 جو یالک نقدريا! گهيد نيھم"- ...و کرده کز اتاقش یتو شب اول از. گذاشته رمز اسم

 با را جوابش و ميآور یم در یباز مسخره ھم باز!" گرفت رو ھممون جو آخر که نيداد
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 کنديم خرسند را ما که یبيفر« قيزند الحال معلوم ی ¬سندهينو آن قول به. ميدھيم خنده

  «دارد ارزش مانيبرا قتيحق صد از شيب

. . .  

 یجلو را ھا تخت از یکي. کردميم مقاومت من و داديم ھل او!" رونيب دييايب[...]!  مادر"

 ینفر ده یچطور که مشانيبود دهيد اتاق پنجره از. ودب شده خسته. ميبود گذاشته در

  . زدندشانيم و ھا بچه سر ختنديريم

 و ھا شهيش. ميبود نشسته انتظار به لرزان و ترسان و گذاشته در یجلو را تخت ترس از

  . ما مقاومت از شدند تر خسته و بودند خسته. آمدند یم باW و شکستنديم را درھا

 رونيب چرا شماھا که داد ريگ گريد نفر کي که ميديکش آسوده مهين ینفس. کردند مانيرھا

. آمدند کمکش به ھم گريد نفر چند. کردن ديتھد و دادن فحش به کرد شروع و ديا امدهين

  .کردند رونمانيب باتوم زور به. ميشد ميتسل باWخره. تو آمد تخت یرو از شانيکي

. . .  

 ترس از را شانيجا ف1ن ما یرفقا اگر" ؟دهير شلوارش تو یکس! اديم یگند یبو چه"

 امثال اريبس چه. اند شده روبرو یکسان چه با دانستندينم که چرا. داشتند حق کردند، خراب

 ف1ن از یحت کردند باور را اش ھمه شب آن و بودند حکومت یھا شکنجه منکر که من

 چطور؟ شما یخراب اما شوديم برطرف آب آفتابه دو با ما یخراب. را کردن زانيآو

 خوش دلتان. ديکرد خراب ھم بدجور! یانتظام یروين حضرات ديکرد خراب را خودتان

  . ديا گرفته چشم زھر که باشد

 را تانيھا دلھره و ھا ترس! انيآقا حضرات ديکرد رسوا را خودتان ندانسته و دهينفھم اما

   د؟يترسيم زردنبو و Wغر یدانشجو چھارتا از. ديکرد آشکار

 شيپا... و ريت و فلفل و آور اشک گاز و موتور و ضدشورش لباس و سپر و ش1ق و باتوم

   د؟يترسيم چه از پس د،يدار که یونيليم ۴٠ پشتوانه. ديآور یم ھم تانک فتديب

 انتخابات قبل مانند. مردم تظاھرات از ديکرديم تيحما ھا، يیمايراھپ یبرا ديداديم مجوز

 آمدند یم و رفتنديم انق1ب دانيم تا یراحت لباس و پوشريز با دانشجوھا که ديکرديم عمل
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 نيا بابت یگرام خواننده از. (ديداشت عقل یاندک کاش یا. افتاد ینم ھم یاتفاق چيھ و

  (!دهيرس(!)  نجاميا به واقعا اما. خواھميم عذر تند سخنان

. . .  

  رعصيول دانيم و رآباديام منطقه - انتخابات از قبل ھفته -مناظره یشبھا

 و شور با- شيپ یشبھا مثل دانشجوھا. شده تمام شيپ یقيدقا یکروب و نژاد یاحمد مناظره

 یکو از. کننديم آغاز را یانتخابات يیمايراھپ - !است ديبع جماعت دانشجو از که یحال

 یکو دوباره و کشاورز بلوار و عصريول دانيم سپس و یفاطم ابانيخ سمت به دانشگاه

 سيپل! کننديم بغل ھم بالش ھا یبعض یحت. شلوارک و يیدمپا و رپوشيز با. دانشگاه

  . کندينم یدخالت اما دارد حضور

 و يیدمپا از انگار اما شوديم زيدآميتھد سيپل رفتار یگاھ. دھدينم رخ یخشونت چيھ

 بدون و مزاحمت بدون توانند یم نکهيا از ھا بچه! کشنديم خجالت ھا بچه رپوشيز

! گنجند ینم پوستشان در بدھند شعار و بچرخند تھران یھا ابانيخ در آزادانه خشونت

 یاحمد طرفداران عصريول دانيم در. اند یکروب و یموسو طرفداران دانشجوھا شتريب

 تماشا فقط سيپل. دھدينم رخ یکيزيف برخورد چيھ تند یشعارھا وجود با. ھستند ھم نژاد

  .کنديم

. . .  

 خشتکشو شاشهيم ستادهيا که نميبب رو گهيد یکي اگه! شاشهيم ستادهيا نکبتِ◌  [...]"

   کنند؟يم باز را در مگر!" سرش کشميم

   ده؟يد کجا از

 در مبادا تا ميکرد هيتخل را خودمان راحت اليخ با و ميبست را در يیدستشو برد که را ما

 طبقه دو يیدستشو ھمان. ميکن سيخ را شلوارمان رھايتحق و نيتوھ و بازداشت ادامه

  باWتر؟

   کشور؟ وزارت دوم نيرزميز

   بودند؟ پارک ژهيو گاني دار قفس یھا نيماش که ھمانجا

   نبردند؟ ھمانجا ھم را شما مگر
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 آنجا. نشود باز در تا گذاشتنديم در پشت سنگ کي و شديم باز و بود خراب ھم درش اتفاقا

 هيثان٣٠ ھمان فقط ساعت ٢۴ آن کل در! استراحت محل و بود مستراح واقعا من یبرا

  !اند کرده غيدر یبعض از ھم را آرامش نيھم انگار اما! داشتم آرامش

. . .  

  "!نييپا سرھا" -

  "!بخواب"-

  "!باW ريبگ رو سرت [...]"-

  "...گفت ھمکارتون" -

  ".نبره خوابت. باW ريبگ رو سرت! شو خفه" -

  "!سرتو نييپا ريبگ" -

  "![...]مادر" -

. . .  

 رژه سپرھا. زننديم رجهيش خواريماھ مرغ مثل. کننديم روازپ و آورند یم در بال باتومھا

 رودھا به اشکھا. ديآ یم آور اشک یبو. شوديم پر دود و گاز از فضا یخال حجم. رونديم

 از چشمھا... دوباره و شونديم باران و رونديم باW و شونديم ليتبد 1بيس به رودھا و

 باW و کشنديم قد. کننديم رشد نھايپوت. دزننيم قدم نھايپوت انيم در و اند درآمده حدقه

  . باWتر و باW. رونديم

 گوش و اند ستادهيا خبردار منظم یصفھا در پاھا. اند شده تلنبار یا گوشه در و کنده دستھا

  !است کرده برپا يیسروصدا سکوت. فرمانند به

. . .  

 نشسته اتاق در که قعمو ھمان از. نبود مھم ھم اول ھمان از ست،ين مھم ميبرا یزيچ گريد

 را دستشان. بود شده آب بر نقش ميبرا شانيھا نقشه. نبود شيب يیايرو اش ھمه انگار. ميبود

 ارزش اش یباق. بود ضربات مواظب ديبا فقط. بودم بلد خوب را شانيباز. بودم خوانده

  .مادرم: کرد یم نگرانم زيچ کي تنھا. ندارد ھم کردن فکر

. . .  
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 که اتاق ھم. کردم شانيدايپ یکي یکي و گشتم دوستانم دنبال کشور توزار نيرزميز یتو

. یسخن و حرف یگھگاھ و یچشمک و ميانداخت نگاه ھم به یچندبار! ميشد ھم بند ھم ميبود

 یعني. کردمينم دايپ گشتميم چه ھر را ھا بچه از یکي. سوخت ام معده... جز به. بودند ھمه

  ...ن؟ياو اط1عات؟ بردنش؟ کجا

. . .  

 کلمه چند. بود ھا سرھنگ و ستوان نيا از یکي" یکروب" گفتم" ؟یداد یرا یک به" ديپرس

 ھم اسمش ايگو که یشخص لباس یاروي هي که بود یموقع ھمون. ميکرد اخت1ط ھم با یا

 کي ھم یگھگاھ و مشخصات و اسم و لشيموبا با گرفتيم لميف ما از داشت بود یعل

  . یلگد اي یمشت و متلک

  .گفت یچ و گفتم یچ قيدق ستين ادمي

 به کرديم اشاره. داد جواب یچ ستين ادمي اما" نيکرد کيتحر رو ھا بچه شماھا" گفتم 

  . بود شده شلوغ غذا به اعتراض خاطر به یکو که ٨۶ سال یماجرا

 یانگول هي و کرديم یسوال هي و زديم ماھا به یسر هي ديرسيم راه از یھرکس خ1صه

 چپ! بود ومدهين در ھم ششير ھنوز که سال بچه صفر سرباز هي وصالخص یعل! نموديم

  . کرديم ما حواله یش1ق اي یلگد یا بھانه ھر به و رفتيم راست و

 ريگ شما به مث1. مينشد متنفر صفر سرباز الف هي نيا اندازه به ھايگارد نيا کدام چيھ از

 را تانيزانوھا نشستن دوزانو یجا به چرا نکهيا اي! است لبخند لبتان گوشه چرا که داديم

 چرا اي و شده ليمتما باW به یکم سرتان چرا اي ديا نشسته چھارزانو چرا اي ديا کرده بغل

  . شده بسته شل یکم تانيدستھا چرا اي. ديا کرده نگاه را اطراف چشمتان گوشه از

 ھايگارد یاقب به خطاب و یابيغ طور به شان فرمانده قصه، یآخرھا که کرد تمانياذ آنقدر

 تا ميگفت ھم را آخر جمله! فرمانده مرام به وليا! بازداشتگاه فرستدشيم که کرد دشيتھد

 چه که دنديفھمينم گارد یسربازھا ديبخواھ را راستش! است انصاف یب یف1ن ندينگو فردا

  . اند داشته روا ما به ینيتوھ و زجر

 یدل دق خواھنديم که بود محسوس 1کام. ديا رفته خدمت نفرتان چند که دنديپرسيم ما از

 شانيکي. ضايا ھم را شان خانواده با شبيد یدعوا!! کنند یخال ما سر را خدمتشان یسخت
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 یدخترباز ھم شب تا صبح و ديخوابيم و ديخوريم را مملکت پول که شماھا" گفتيم

   است؟ مرگتان چه! ديکنيم

 یھا عقده ی ناخودآگاھانه بروز شا ھمه ديشا!" ديبخوان را درستان دينيبش آدم بچه مثه

  ...نبودند مقصر ھم آنھا ديشا! گفتيم راست ديفرو ديشا. بود سرکوفته

. . .  

 قرض را یکي يیدمپا. نداشت در سلول کنار يیدستشو!" اديم بوش اگه شرمنده ھا بچه"

 ودحد سلول! نشود یزيآبرور باشد یخال ام مثانه زدند کتکمان اگر تا يیدستشو رفتم گرفتم

. ميبود شده تلنبار ھم کنار نفر ۴۶. ريھواگ و رينورگ بدون. بود مربع متر ستيب یال پانزده

 با مبارزه مرکز. کوچک مصرف کم Wمپ هي و داشت ھواکش که بود یکوچک سوراخ هي

  ."تيامن سيپل" ھا یکشور وزارت قول به. شاپور مخدر مواد

. . .  

   د؟يکن انق1ب ديخواستيم"

   د؟يکن عوض را امنظ ديخواستيم

  " د؟يشد دهيکش آب موش مثه چرا

 کار خواستيم دلشان. بودند ريجوگ واقعا. اند گرفته را انق1ب کي یجلو کردنديم احساس

  .باشند کرده یمھم

. . .  

 شناساگرشان تا عقب ديکشيم را سرمان و مانيمو به زديم چنگ دانه دانه!" شناسمشيم"

 واقعا ديشا گفتم دلم یتو". آشناست" گفت اي" شناسمشيم" گفت ستين ادمي. کند مانييشناسا

  .است مانيرفقا از

 یبعض نزد در ھم خودمان. ميدار ھم یجيبس قيرف مانيدوستھا و ليفام یتو ما باWخره

 سر یرو. برق چراغ ريت کنار بردند مرا! ميشويم محسوب یجيبس مانيرفقا از گريد

  . دنديکشيم سهيک ھا بچه از یبعض

 کردم بغل را چراغ ريت. چراغ ريت به ريبگ را تيدستھا گفت. ینيريش پاکت مثه یزيچ هي

 را رھنميپ! شوند مرتب چراغ ريت یرو تا زديم انگشتانم یرو باتوم با نفر هي. بايتقر
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 یا تسمه با بستند ھم به پشت از را دستم دو شست یانگشتھا. سرم یرو دنديکش

  .یکيپ1ست

. . .  

 از و ميشد بدرقه فحش و لگد با ٢٣ ساختمان یکينزد در ھا یشخص لباس تونل از یوقت

 و کردند موتورم سوار و کرده جدا هيبق از را من رآباد،يام یتو ميآمد خوابگاه نييپا در

 یحت که آنقدر! دادنديم جو بدجور. بودند یروان جنگ استاد ھا شده ف1ن ف1ن. بردند

 وستهيپ کردند، موتورم سوار که یموقع! است یخاص خبر بود شده باورشان ھم خودشان

 کرديم پرت عقب به را سرش جلو نفر و بود یپشت نفر چنگ در ميموھا. گفتنديم راهيبدوب

  !ندھد دست از را لحظات نيکوتاھتر تا

. . .  

   ه؟يچ منظورتون" گفتم. سوالش از بود گرفته ام خنده" ؟یھست یاسيس"

  " بخونم؟ کتاب و روزنامه یعني

   ان؟يک ات یاسيس یھايک1س ھم" ديپرس. بود یدار ندهخ اوضاع

 گفت و گوشم ريز خوابوند دونه هي که شد یچ ستين ادمي" دن؟يم جو خوابگاه یتو ايک

  ! داشت یتوپول دست عجب!" نگو دروغ"

   دن؟يم جو خوابگاه یتو ايک" گفت" گمينم دروغ من" گفتم

 با که گرفت جلوم رو کاغذ کهيت هي" امبر نوشته رو اسما قتيرف کن گاين. خواميم اسم من

 گفت" ستمين یاسيس آدم من" گفتم. بود شده نوشته توش يیزايچ هي قورباغه خرچنگ خط

  ؟یاريم در یباز شجاع"

 نيزم یرو رو ھا بچه از تا چند تر طرف اون" یزنيم حرف کردم ت[...] تو[...]  یوقت

 دلم. بود درآمده ھا بچه ناله اما دونمينم گهيد زيچ اي زدنديم یبرق باتوم. بودند نشونده

  .رفتيم ضعف

. . .  

 از نجايا" گفتم دادم نشونش رو ام برھنه یپا" داره یمظلوم افهيق چه گاين نويا"-

  . زد لگد پشت از" بدتره ھم گوانتانومو
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 رو ما اگه! ديا نجس شماھا. "ديکش گرفت رو سرم یجلو یموھا. جلوتر اومد بعد یکم

 پاره کهيت منو یدار شما که فع1" دادم جواب" نيکرديم پارمون کهيت نياورديم ريگ

  "یکنيم

. . .  

 و خل و خاک نيزم یرو کشور وزارت چھارم نگيپارک کف. ميبود پابرھنه مانيھا یليخ

 رافت البته. بودند بسته پشت از که یدستان با. ميبود نشسته ساعت ١۴ حدود یروغن

  : است انصاف یب یف1ن ندينگو فردا که ميبگو ھم را شانياس1م

 کرد باز پشت از شانيکي ھم را من دست. ميشو ولو نيزم کف دادند اجازه یساعت دو یکي

 با. بذارم نيزم توانستمينم را سرم پشت. کرديم درد کمرم. بخوابم راحت که بست جلو از

  .شدم دراز پھلو به. ديکشيم ريت یتماس نيکوچکتر

. . .  

 دست! ما از ديگرفت چشم زھر خوب یليخ! یانتظام یروين یآھا! ھا یشخص لباس یآھا

 طرز به شماھا. دميترس شما از که کنميم اعتراف من! تانيھا يیھنرنما به وليا! زاديمر

 یسع ما! یگرام خواننده( احمق؟ کي از ترسناکتر زيچ چه و. ديھست احمق یوحشتناک

 و ھا یشخص لباس نيا که ميکن چه اما ميسيننو جانبدارانه و ميباش طرفيب که ميکنيم

  (!ميبمان طرفيب ما که گذارندينم یانتظام یروين

. . .  

   د؟يخونيم ھم نماز شماھا مگه"

 از یکي. بودند شده مھربان یکم ظھر سر!" شدن نمازخون ھمشون حاW. سرتون بر خاک

 مازشن. شناسميم خوب را دوستم آن. نماز یبرا رفتند گريد یچندتا و کمينزد دوستان

 و دست و سر که ھايبعض. بود شده قضا صبحش نماز لحظه آن تا اما. شودينم قضا

 استفتا آقا از بعد دفعات یبرا باشد ادمي کرد؟ ديبا چه که کردنديم سوال بود یخون لباسشان

  ؟!کرد ديبا چه مواقع نيا در که کنم

  "...فيکث یپا و دست نيا با ھست؟ یزيچ یصابون. ديببخش"-

  "!کنهيم قبول خودش خدا ريبگ وضوتو. ھست که ینيھم"-
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. . .  

 یاحمد تجمع از قبل یساعات ،یفن دانشکده یجلو ،یشمال رآباديام ،انتخابات از بعد کشنبهي

  عصريول در ھاينژاد

 استعمال مشغول دست، به باتوم دوترکه، ،یشخص لباس خفن، بلند یشاس موتور تا دو

  . اند ستادهيا یفن در یوجل که یمردم یبرا دار کاف کيرک الفظ

 جشن سمت به نژاد یاحمد از تيحما در که یا نفره ستيب گروه از محافظت حال در

 با رآباديام یفن در یجلو از عبور ھنگام و اند حرکت در عصريول در شانيروزيپ

  . شونديم بدرقه" کتاتوريد بر مرگ" و" یبا یبا یاحمد" یشعارھا

  . کننديمن رحم ھم محجبه یخانمھا به یحت

. زنديم موج شانيھا چھره در جھالت. ترسميم قتايحق من که دھنديم فحش ینانياطم چنان با

 مياللھ حزب و یجيبس دوست. ترسميم شده فراھم آدمھا ليقب نيا رشد یبرا که یطيمح از

  "!بفرست صلوات آقا" ديگويم و روديم جلو

. . .  

  "د؟ياومد ثارهللا از"-

  "!احمق نبر اسم"-

. . .  

 تا زننديم لگد" ؟یکنيم مصرف یچ. "چانديپيم را سرم و گرفته مشت در را سرم یموھا

  .کنند ات نيزم نقش

. . .  

 از قبل یساعات -کشور وزارت یجلو یرو ادهيپ– یفاطم خ – انتخابات از بعد کشنبهي

  (یفن یجلو یماجرا از پس یساعت( عصريول در ھاينژاد یاحمد تجمع

 اون یکس ذارهينم و دهيم تکون رو باتومش سربازه هي!" نستا یوا! برو عتريسر آقا"

  . سهيوا جلوھا

 از یکي! نيبب رو اونجا! یوا. "کنميم تماشا را کشور وزرات و ستميا یم یا لحظه چند

 لميف نيع! جالب چه! ميديد رآباديام یفن در یجلو که یشخص لباس یموتورھا اون
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 مثل! اباالفضل اي... رسميم که یفاطم دانيم به" که؟يکوچ نقدريا ايدن یعني! شده يینمايس

   ...رهيغ و گارد و سيپل ملخ، و مورچه و سوسک

. . .  

 شان پاره تکه دينبر نييپا از. "لگد و مشت و فحش قصه بازھم و[...]!"  فتيب راه"

   بود؟ سوخته مانيبرا دلش" کننيم

  . بودند گرفته را ٢٣ ساختمون ھا یشخص لباس

. بودند کرده حمله یکو یاصل در از و باW از ھا یگارد و یکو نييپا از ھا یشخص لباس

   شدن؟ شناخته از دنديترسيم یعني!" نييپا سر"

 به را یبزرگ کار و کرده خاموش را یميعظ فتنه کرديم احساس" د؟يديم فحش رھبر به"

  ."ميداد ديشھ نظام یبرا ما" رسانده ثمر

. . .  

" بشم مھمان یکو که بود داده نامه. دميشھ فرزند من[...].  یآقا ديشھ اديبن ديبزن زنگ"

 گهيم پسره اون! یبرد رو ما یآبرو! دميشھ برادر خودم من! شو خفه. "کرديم التماس

 و ديآ یم پسره. کنديم صدا نشسته صف ته که را پسره هي!" یزديم سنگ یداشت که دهيد

  ! تاس زدهيم سنگ که دهيد را او ديگويم رذل آدم کي مثل

   دانشجوست؟ پسره نيا! ايخدا

  ...ینيريخودش یبرا که اند شده ترسو نقدريا دانشجوھا اي اند ترسناک نقدريا حضرات

. . .  

!" خرم من" گفت یمعطل یب ھم پسره. گرفتيم لميف ھا بچه از ليموبا با!" خرم من بگو"

  .کنميم چه بخواھد یزيچ نيچن من از اگر دانستمينم

. نبودند ھم ینيب شيپ قابل بدبختانه... نکهيا اي ترسميم شيزدنھا 1قش و لگدھا از ايآ 

  .ميديدينم ديبع آنھا از را یا شکنجه چيھ که گرفتند ما از یچشم زھر آنچنان

  "اWغ بگو... ه؟يچ اسمت"-

  "اWغ"-
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 منت ما سر. بزنم کتکش فصل کي خواھديم دلم افتم یم که سرھنگه اون یحرفھا ادي

  .کرده برخورد باھامون یاس1م افتر با که ذاشتيم

  "؟یخونيم یچ"-

  "اتيالھ"-

 مشت که جا ھر ندارم حوصله من! یگرام خواننده" (؟یفھميم اتيالھ تو[...]!  شو خفه"-

 از لحظات آن که ھمانطور. شدم خسته. زدنديم گونه چه که سميبنو زدنديم باتوم و لگد و

  (.بودم شده خسته یفيب1تکل و رشدنيتحق و خوردن کتک ھمه نيا

. . .  

  "!رهيبم ممکنه بمونه ینطوريھم. داره یزيخونر سرش"-

  "!رهيبم بذار"-

. . .  

 من گفتميم خبر؟ چه ھا کشته از دنديپرسيم ھمه. اند کشته را ینفر چند که بود شده عيشا

  ...ھم را ینفر چند ستين ديبع چيھ کردند حمله آنھا که آنطور اما. ندارم موثق خبر

. . .  

 کي بده دست از رو چشمش اگه نيا. خودت پسر. خودت کيکوچ برادر کن فکر شما"-

 کرده باد و شده اهيس آنقدر چشمش." کرده چرک چشمش. دشيببر پزشک هي. بدبخته عمر

 یليخ ھم خودش. ميبود نگرانش ما!". کوره که یاون" گفتنديم بھش ھا یگارد خود که بود

  .بود ساده

  "!بخواد کمک کردن کشيتحر که يیھمونھا از بره"-

. . .  

 اي( موجود نظم به یمدت از پس. گذشتيم بد ھم یليخ ما به نکند اليخ یگرام خواننده

 بود نيھم درستش. بود نيھم ھم درستش انگار. ميکرد عادت!) خودمان ینظم یب ھمان

 درستش .ميباش عيمط ما و بدھند فرمان آنھا. ميباش پاسخگو ما و کنند بازخواست ھا آن که

 یجلو زده واکس نيپوت با انيآقا و مينيبش خل و خاک یرو بسته دستان با ما که بود نيھم

 و ميبخور کتک که بود نيھم ما حق ھم اول از انگار. بکوبند ما سر بر و بروند رژه ما
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 که ھنگام آن: بود طور¬نيھم ھم آخرش تا انگار. ميريبگ نييپا را سرمان و ميبشنو فحش

 طبق ھم ھنگام آن. کردنديم یآزاد نطق مانيبرا" تيامن سيپل" اطيح در نجات یھا فرشته

  !ميگرفتيم نييپا را سرمان و مينشستيم منظم ستون و صف در ن،يزم یرو عادت

  ظھر از بعد -کشور وزارت کينزد -کاج راه سه - یفاطم خ -انتخابات از بعد شنبه

 سر. ھستند حرکت در کشور وزارت سمت به حجاب ابانيخ غرب از نيمعترض تيجمع

 را ابانيخ دارند دست در نژاد یاحمد عکس و رانيا پرچم که یجيبس یا عده کاج راه سه

  . اند کرده سد

  . دھديم شعار آرام و ندينشيم ابانيخ کف آنھا یمتر صد فاصله با معترض تيجمع

 یلباسھا با ھايگارد و شوديم باز ھايجيبس صف در يیراھرو انيگو »اکبر هللا« ناگھان

  . شونديم ور حمله معترض تيجمع سمت به ھايجيبس سر پشت از یسوسک

 متفرق و زننديم را معترض تيجمع و نديآ یم ھا ادهيپ پشت ھم یسوسک یموتورسوارھا

  . اند ستادهيا ھايتماشاچ مثل ابانيخ کنار و روھا ادهيپ در مردم از یا عده. کننديم

 به غرب از که را آخوند کي ید آر نيماش ودب شده رانده عقب به که معترض تيجمع

 قبل یھا کوچه از یکي از آخوند نيماش. کنديم ريخم و خرد کرديم حرکت یفاطم شرق

 هي ليموبا ھا یسوسک لباس. زديگريم مھلکه از و روديم جنوب سمت به کاج راه سه از

  . رنيگيم ازش را پسره

  . کند یم هيگر پسره

 خوان یم ھم رو خودش. ستين خودش یبرا ليموبا ديگويم. ھست ششيپ ھم مادرش

 خانم. ديآ یم شيپ مردم و ھا سيپل نيب یلفظ یريدرگ هي. کننديم یانيپادرم مردم. رنيبگ

  ...به نينفر و لعن شده ذکرش عبور، حال در دست به حيتسب یچادر

. . .  

 ما بينص خاکش و گرد و سروصدا. کردنديم یساختمان کار داشتند نيرزميز طرف آن

  . بود چراغ نور ھم ديشا. دميديم سمت آن را آفتاب نور. بود

 ی اضافه گفتنديم. بود ريپن و نان چيساندو شيتو آوردند کارتن کي. شده صبح زدم حدس

  . ميا آورده تانيبرا که ھاست بچه صبحانه
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 که ددانستنينم. نبودند بلد را راھش اما باشند بامرام و مھربان خواستيم دلشان ھا چارهيب

  .ستين ريپن و نان ما درد

. . .  

   مھمه؟ شماھا نظر فقط نيکرد فکر"

  خوره؟ينم درد به شيرا دھاته یتو که یکشاورز اون یعني

  " ه؟يفئودال کشور نيکرد فکر شماھا

  .خودش وسع حد در کرديم حتمانينص داشت

. . .  

 اتوبوس ھنوز گفتنديم" تيامن سيپل" بفرستندمان بود قرار که ھم بعدازظھر یطرفھا

 از گفتنديم. آوردند یماکارون مانيبرا و کردند مانيجدا تا سه تا سه. ميبود منتظر. امدهين

  . اند آورده مانيبرا خودشان ناھار سھم

  . نداشت قاشق. دادند ھم آب

  . بود ھم لواش نان. داشت گوجه سس یول

 خوب را اش یماکارون و ريپن و نان تسامح، و تساھل از. گريد است انيآقا یاس1م رافت

 تا غذا اعتصاب سمينويم اسمتان یجلو دينخور اگه" گفتيم سرھنگشان! اند گرفته ادي

 یبدجور ھم انيآقا مآب یجد یھايخوشمزگ مسخره، اوضاع آن در" اورنديدرب را پدرتان

  .بود مزهيب

. . .  

 یکس. جلو یصندل رو ديبذار رو سرھا. دينزن دست ھا پرده به. "کردند اتوبوسمان سوار

 نگاه رونيب به یرچشميز اما بود یصندل یرو سرم" ترکونميم سرشو باW ارهيب سرشو

 کشور وزارت ساختمون یخوب به اما. شد ینم دهيد خوب رونيب پرده پشت از. کردم یم

 کن نگاه نوييپا... "کالج پل کشاورز، بلوار ،یفاطم دونيم ھم بعدش. دادم صيتشخ رو

. انداختم نييپا به رو نگاھم و دميترس صورت ھر در اما. نه اي بود من با دونم ینم[...]!" 

  .کنم دنبال رو ريمس ی هيبق نتونستم گهيد

. . .  
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 چيھ. ارنيب سرمون تونستنيم خواستنديم يیب1 ھر که بود يیخ1 کشور وزارت نيرزميز

 مرکز مونھ اي" تيامن سيپل" وارد... که ھم شان یاس1م رافت. نبود قانون از ینشان

  . شد راحتتر یکم المونيخ ميشد که مخدر مواد با مبارزه

 ،یعکس ،یکاغذ چھارتا. آمد یم قانون فيضع یبو. ميديديم یدستک و دفتر هي Wاقل چون

  . بودند نشانده راھرو یتو را ھا بچه... یا پرونده

. رفتم و شدم بلند دخون که رو من اسم. یگفت یم بلند پدرتو اسم ديبا. کردند یم صدا دانه دانه

  . آمد فرود ام گرده بر محکم باتوم ی ضربه دو

 یليخ که ھا بچه از یکي! گفتم ريد را پدرم اسم هيثان صدم۵ و هيثان ٢ نکهيا خاطر به فقط

 بود نيا زد یم ھم به منو حال که یزيچ نيبدتر" گفتيم بعدھا بود ختهير ھم به اعصابش

 زيچ ھمه ت،يزندگ محل تو زنير یم یشب نصفه. بود شده عوض متھم و یشاک یجا که

  . کنن یم لورده و له رو

. دنيم عذابت ساعت ٢۴ هي. برنت یم راهيبدوب و فحش و لگد و چک با تختخواب یرو از

 یانيپادرم و یديسف شير با ھم بعد کنن یم تيشکا ازت یمل تيامن هيعل اقدام خاطر به بعد

 کفالت، قرار به اونم تازه کنن، یم آزادت و نذار یم سرت منت خودشونن از که نفر دو

 آزادمون موقتا و کردن لطف اما ن،ياو فرستادنمون یم ديبا واقع در یعني ،یمرام یعني

  "انيآقا یاس1م مملکت است نيا. بازه ھمچنان پروندمون اما کردن،

. . .  

  "کنترله شميگرا"-

  "ت؟يفيک کنترل"-

 را یماکارون. بودم داده هيتک ستون به و کرده زدرا را ميپا کشور وزارت نيرزميز یتو

  . ديپرس ام رشته به راجع و کرد باز را صحبت سر آمد سربازه که دميبلعيم

  "نوع ھر از ک1. ستميس کي کنترل منظور! نه" دادم جواب

  "!دونميم خودم! شو خفه" گفت

  !کنم هيگر اي بخندم ديبا دانستمينم

. . .  
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 یرو اگر. مردم یبرا کنند نيتضم را تيامن ديبا. معذور و مامورند ھم نھايا باWخره

 و زدن تشر باWخره. کنند برقرار توانندينم را تيامن گريد که بدھند نشان مجرم به خوش

! یگرام خواننده. (است ريناپذ اجناب ريتحق و فحش و نيتوھ. است Wزم گرفتن زھرچشم

   نداره؟ یراديا که یانتظام روين و وزارت بروبچ با یشوخ یکم

(!) دنيخواب رختخواب در که بداند ديبا دانشجو) ھا؟ شه؟ينم مشکل دچار که یمل تيامن

 دانشجو. است یراحت کار کردن استراحت که کند فکر دينبا دانشجو. ستين نهيھز بدون

 بداند ديبا دانشجو. است آسان(!)  رييتغ عدم جاديا یحت اي و رييتغ جاديا که کند فکر دينبا

  . است یمل تيامن هيعل اقدام و نظام با محاربه حکم در نھايا ی ھمه که

 که نزن ھم را حرفش گريد که انتقاد و دارد،اعتراض خود یجا که یکو اتاق در دنيخواب

 مزخرفات نيا ک1 و راتييتغ و انق1بات و اص1حات که بداند دانشجو! شميم دلخور ازت

  . بمالد تنش به را ھا هنيھز نيا هيپ ديبا دانشجو. دارد نهيھز

   دند؟يکش یسخت کم ما دست به سپردندش و کردند انق1ب ما یبرا که یگرانيد مگر

Wشما؟ دست ميبدھ کردند ما یبرا که را یانق1ب نيا یالک یالک ما حا   

   ؟یغربت یمزلّفھا بچه شما دست ميبدھ

 آور اشک گاز و باتوم مملکت. ستين یھرک به یھرک مملکت که بداند دانشجو! رينخ

 وزارت. دارد ژهيو گاني و ضدشورش سيپل مملکت. دارد یشخص لباس مملکت. دارد

. دارد يیدستشو. دارد چراغ کشور وزارت نيرزميز! دارد نيرزميز مملکت،ِ◌  کشور

  . دارد ش1ق و کمربند

 یموھا دنيبر یبرا! دارد" مالک حاج" مملکت اما ندارد پنجره و در رونيب به ھرچند

 یبرا! دارد یآلمان موزر اص1ح نيماش قشنگھا مو یمو دنيتراش یبرا! دارد غيت دبلن

 به یشخص لباس کي. دارد یروغن و خل و خاک نيزم بد، یھا بچه کردن ادب و غلتاندن

 با یحت و دارد صديس- کا کسونيار یسون نوع از دار نيدورب ليموبا که دارد" یعل" اسم

  . دارد يیسرپا يیازجوب حوصله و حال ھم اش شکسته یپا

 اط1عات بازرس مملکت. دارد شکنجه و زندان مملکت. دارد یا عقده صفر سرباز کي

  . دارد دهيعق مفتش مملکت. دارد
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 مرکز آن. دارد مخدر مواد با مبارزه مرکز. دارد لولوخرخره. دارد تيامن سيپل مملکت

 مملکت البته. دارد گند یبو. دارد کريپ و در بدون يیدستشو سلول،. دارد سلول نيچند

  !دارد ھم ینيزم بيس

. . .  

 يیدستشو یجلو تازه. ختير شدينم که یگريد یجا. يیدستشو یجلو ميختير را پوستش

 بيس و نان. کرديم خلوت را آن یجلو يیدستشو گند یبو. بودند دهيکش دراز ھا بچه ھم

 بيس!" دياوريب را نمک! نگھبان! نگھبان. "حلقمان در ميکرد فرو زور به را ینيزم

 خودمان با تا بود یفرصت یمتر ستيب پانزده سلول!! ميخورد خودمان نمک با را ینيزم

 با. ميکن زمزمه یشعر و ميبخند و مييبگو. ميکن دل درد و ميبزن حرف راحت. ميکن خلوت

 با کشور وزارت بودند برده بوس ینيم دستگاه دو با که ینفر۴۶. نجايا آوردندمان اتوبوس

 بچه از یگريد عده -!نجاستيا نيھم منظورم– آنجا. نجايا به کردند منتقل اتوبوس کي

 جمع. تيامن سيپل بودند آورده اول ھمان از که ینفر٨٧. را نفر٨٧. ميديد را خوابگاه یھا

  نفر؟ ١٣٣ شوديم را دو نيا ديبزن

 را یگريد تعداد. ساختند یمل تيامن هيعل اقدام پرونده شانيبرا گرفتند را دانشجو تا ١٣٣ 

  .اند نکرده آزاد سمينويم را نھايا که اWن نيھم تا را ھايبعض. نياو بردند ھم

. . .  

  "دياريب آب ما یبرا زحمتيب. بده یليخ ھوا نجايا"-

  "ديبخور يیدستشو ھمون از"-

  "ديبد یزيچ یوانيل هي Wاقل"-

. . .  

 یبرا اما بردند رو ما که بود يیاج نيتر خفه تيامن سيپل سلول یکيزيف لحاظ به نکهيا با

 ھمه. نبود ما خود از ريغ یکس اونجا. کردم دايپ ینسب یآزاد هي احساس اونجا بار نياول

 قلب قوت گهيھمد به. ميکرديم احوال و حال و ميزد یم حرف رفقا با. بودند دانشجو

  "...سحر مرغ" ميکرديم زمزمه لب ريز. ميش یم آزاد یزود به که ميداد یم

. . .  
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! ميش یآزاد اتوبوس سوار و ميبزن انگشت رو مون پرونده ميبر تا خوندن یم رو اسمھامون

 بزن. "بزنم انگشت بعد و بندازم پرونده به ینگاھ هي خواستم یم خودندن که منو اسم

 ترک زھره یبرا یديديم که را اش افهيق" من واسه بخونه خواد یم حاW نم،يبب انگشتو

 یزد یم که یحرف ھر" ؟یگيم یچ. نميبب نجايا ايب گه؟ یم یچ. "بود بس پشتت ھفت شدن

  .یشد یم خفه ديبا. یبمون مھمونشون یش مجبور بود ممکن. بود اضافه آنھا نظر از

. . .  

   گفتم؟ براتون یزيچ دستبندھا به راجع! یراست

   بستند؟) یلياسرائ به معروف( یکيپ1ست دستبند با پشت از منو دست که گفتم

   بستند؟ پشت از کفش بند با را ھمه یدستھا کشور وزارت نيرزميز یتو تمگف

 رو ھامون پرونده تا کردند باز رو ھامون دست" تيامن سيپل" یتو فقط ماجرا کل در گفتم

   م؟يبزن انگشت و امضا و ميکن کامل

 که گفتم) کردند باز یلحظات را دستمان رفتن يیدستشو و خوردن یماکارون یبرا البته(

   د؟ينرس ھا یبعض به کشور وزارت ريپن و نان

 ظرف یتو زيبر بردار که زد تشر سرباز نيزم کف ختير یماکارون ذره هي که گفتم

   غذات؟

  " دمون؟يبزن دوباره ميريبگ جون تا ديديم غذا" گفتم سرباز هي به که گفتم

   د؟يخند سرباز و

 ھايبعض سر یرو موزر حاص1 نيماش با که مالک حاج به ھا بچه از یکي که گفتم

 هي یتوانيم مرا یمو پشت نيا! جان مالک" گفت یجد یليخ بود کرده درست چھارراه

  " ؟یبنداز خط

  !" شگرم؟يآرا من مگه" گفت خنده با مالک حاج و

   م؟يديخند لب ريز ما و

 به را راستش" تيامن سيپل" به رفتن موقع و بود گفته اشتباه را اسمش که یکس آن قصه

 خاک یرو یحساب و درآمدند خجالتش از یحساب شيرفقا و مالک حاج و گفت الکم حاج

  گفتم؟ دادند غلتش نيرزميز خل و
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   نگفتم؟ اي گفتم

 دوران زدن کپ عادت طبق ھا ¬بچه کفالت ی ¬برگه نيآخر پرکردن ھنگام که گفتم

   زدند؟يم کپ ھم دست یرو از ،يیدانشجو

 ھا بچه از یکي و" بره شه تموم ديسيبنو خط دو .ديدينم که امتحان" گفت اروي که گفتم

   گوشش؟ یتو زد گهيد یاروي هي و ديخند

  ...که گفتم کردند؟يم هيگر ھا بچه از یبعض که گفتم

. . .  

 را شدگان بازداشت یھا خانواده شد یم خارج تيامن سيپل از که ما(!) حامل اتوبوس

  . بودند شده جمع زندانشانفر از یخبر انتظار به تيامن سيپل در پشت که ميديد

 از را سرمان خواستيم دلمان. افتادم عراق و رانيا جنگ یاسرا یآزاد یھا صحنه ادي

 به" ميبزن اديفر و ميزيبر شوق اشک!! ميبدھ تکان دست آنھا یبرا و ميببر رونيب پنجره

  "!اسرا تمام یآزاد ديام

. . .  

. را اتشانيجنا دنديخر ارزان چه" رهيبگ شلوار و شرت یت اديب شده یخون لباسش یھرک"

  . بودندمان نشانده مخدر مواد با مبارزه مرکز اطيح یتو

 و شرت یت و سيساند و کيک و نوشابه و کالباس چيساندو با آخر ساعت کي نيا در

  . دنديمال گول یحساب را سرمان شلوار

. بودند شده ما نجات فرشته مجلس ندهينما ،یزاکان و تھران دانشگاه سيير رھبر، فرھاد

 را گولھا اريبس ولع با ما ھمه یفيب1تکل و وحشت و رنج و درد ساعت ٢۴ از بعد انصافا

  . ميديپوش و ميخورد

. مينداشت را گذشته ساعت ٢۴ به دنيشياند حال و حس که بود اديز آنقدر یآزاد نيا ینيريش

  . بوده یبدن تيترب دانشکده یتو شب آن که گفتيم رھبر فرھاد

 تا تو انيب دادم اجازه ھا یگارد به من گفته یکو آمده حمله از بعد شب آن گفتنديم اھ بچه

  . کرد بيتکذ حرفشو بعدھا البته! (رنيبگ رو ھايشخص لباس یجلو
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 کنم تشکر مقدم یاحمد از یتلفن دوباره ديبا گفت یم) ندادم ورود اجازه گارد به من گفت

 مرتبش شم بلند ھمونجا خواستم یم گفت که نويا! ديبش آزاد زودتر شما تا کرد یھمکار که

  " ؟یچ بابت تشکر" بپرسم ازش و(!)  کنم

 ونيزيتلو یتو فردا پس فردا... صفره سرباز اون از شتريب یحت رھبر، به نسبت ديشا

 که افتادم عاتيشا آن ادي. کند انکار را یکو در انيدانشجو شدن کشته تا آمده که دمشيد

  . بوده اط1عات ارتوز یتو رھبر گفتنديم

 خواننده ديشا ھرچند! کند انکار کردن محکوم یجا به را اتيجنا تا ونيزيتلو بود آمده

 در تيگ نصب به نسبت انتقادات برابر در یروز رھبر اما نکند باور و باشد دهيند یگرام

 کجا بگم بھت گذشته ھفته من یخواھيم: "کرد ديتھد به هيشب يیادعا دانشگاه یورود

  ؟یرفت

  "؟یرفت کجا بگم بھت مستند اصلن 

. . .  

 یھا باتوم ريز ھا بچه از یکي شدن له پنجره از. است در پشت تخت. ميا نشسته اتاق یتو

  . مينيبيم را ھا یگارد

 براش رو تمونيوضع. ستين یدولت رانسليا شکر خدارو. زنم یم زنگ ھا بچه از یکي به

  م؟يکن مقاومت کرد؟ ديبا چه. بزنه نگز تونهيم که ھرکس به گم یم. دم یم حيتوض

   م؟يش ميتسل 

   م؟يش ميقا ھا تخت ريز

   م؟يريبگ سرمون یباW رو ھا بالش و ميش جمع اتاق ی گوشه

   م؟يبزن داد اي ميش خفه

  .رسه یم گوش به نييپا ی طبقه یھا شهيش و درھا شدن شکسته یصدا
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 تير در اصفھان  ١٨تظاھرات 
  

تير، دھمين سالگرد يورش ماموران حکومت به خوابگاه دانشجويان، در شھر  ١٨روز 

بنا به گزارش ھا در اين تجمعات حدود . اصفھان نيز تظاھرات پراکنده ای صورت گرفت

  .سيصد نفر دستگير شدند

ان در برابر بازداشتگاه پليس امنيت اخ1قی تجمع امروز صبح خانواده ھای بازداشت شدگ

کردند و ھنگامی که صدای جوانان بازداشت شده از داخل بازداشتگاه به گوشش رسيدند 

که درخواست آب می کردند، خانواده ھا به اعتراض برخاستند و با سنگ به درب 

  . بازداشتگاه کوبيده و فرياد هللا اکبر سر دادند

  . دگی به وضعيت بازداشت شدگان شدندآن ھا خواستار رسي

يگان ويژه ی مستقر در بازداشتگاه، خانواده ھا را متفرق کرده و ديگر اجازه ی تجمع در 

  .مقابل بازداشتگاه را به آنان نداد
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 انی دستگير شدمحمدعلی دادخواه وکيل رايگان ھزارھا اير
  

  بنياد ميراث پاسارگاد

ساعتی پيش خبر شديم که آقای محمدعلی دادخواه، يکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق 

  .بشر، و يکی از شريف ترين و خوشنام ترين وک1ی ايران بازداشت شد

 خانم مليحه دادخواه و خانم. اين دستگيری امروز ھشتم جوWی و در دفتر ايشان بوده است

سارا صباغيان نيز که از ھمکاران ايشان ھستند به ھمراه ايشان به نقطه ی نامعلومی برده 

  .شدند و دفتر وکالتی ايشان پلوم شد

آقای محمدعلی دادخواه در تمام سال ھای گذشته، در ھيئت يک وکيل انساندوست، مدافع 

ن جھت گيری واقعی حقوق بشر، و ع1قمند به فرھنگ ايرانزمين بوده و بدون کمتري

عقيدتی و سياسی صرفا به دفاع حقوقی از موکلين خود پرداخته و اين کا را در اغلب 

  .موارد به طور رايگان بر عھده می گرفته است
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آقای محمدعلی دادخواه، که يکی از اعضای ھيات امنای بنياد ميراث پاسارگاد نيز ھستند، 

ی ھزارھا ايرانی فرھنگدوست، در چھار سال گذشته، با داشتن وکالت رايگان از سو

مداوماً در راستای حفظ و نجات ميراث ھای فرھنگی ايران، چون تنگه ب1غی، نقش 

  .جھان، و مجموعه ای آثار چھارباغ در ت1ش بوده است

دستگيری شخصيتی چون محمدعلی دادخواه نشانه ی روشنی است بر کارکرد غير 

  .نونی ايرانقانونی، ضد حقوق بشر و فرھنگ ستيز حکومت ک

بنياد ميراث پاسارگاد، به عنوان سازمانی فرھنگی، غير انتفاعی و غيرسياسی، از تمامی 

سازمان ھای مربوط به حقوق بشر، سازمان ھای فرھنگی، و کانون ھای وک1 در آمريکا 

و سراسر جھان درخواست می کند که از دولت ايران بخواھند تا ھر چه زودتر امکان 

  .خواه و ھمکاران شان فراھم شودآزادی آقای داد

   

  

  

 شعار مرگ بر خامنه ای جMد تا پای چوبه دار
   

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  ناصر خيرالھی از اعدام شدگان روزھای اخير است

ناصر خيرالھی روز چھارشنبه در زندان  بنابه گزارشات رسيده از زندان اوين ، زندانی

  .اوين اعدام شد

دستگير شد و تا روز  1382ساله و از زندانيانی بود که در سال  49ناصر خيرالھی 

اعدامش در زندانھای مختلف جمله آگاھی اصفھان،حفاظت و اط1عات قوۀ قضائيه،زندان 

  .اصفھان و زندان اوين و زندان گوھردشت کرج بسر برد

زندان گوھردشت کرج به سلولھای انفرادی  4تيرماه از بند  9يرالھی روز سه شنبه آقای خ

زندانی ديگر به دار  5جھت اجرای حکم اعدام انتقال داده شد و روز چھارشنبه ھمراه با 

  .آويخته شد
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بنابه گفته شاھدان عينی و خانواده اش ھنگامی که او را به سوی طناب دار می بردند دائم 

  .او با روحيه ای بسيار قوی باWی طناب دار رفت . بر خامنه ای سر ميدادشعار مرگ 

  .بھشت زھرا به خاک سپرده شد 256جسد وی به خانواده اش تحويل داده شد و در قطعۀ 

Wزم به يادآوری است و بنابه گفتۀ خانواده اش که او با ارگانھای اط1عاتی رژيم ھمکاری 

ی آنھا پی برد از ھمکاری با آنھا سر باز زد و اقدام به می کرد ولی وقتی که به جنايتھا

  .دستگير و در زندان مختلف بسر برد 1382افشای جنايتھای آنھا پرداخت که در سال 

گزارشات تاييد نشده ای وجود دارد که برای ايجاد رعب و وحشت رژيم قصد دارد در 

  .روزھای آينده تعداد زيادی را اعدام کند

ی فقيه رژيم پس از قيام اخير مردم ايران برای ايجاد فضای رعب و علی خامنه ای ول

وحشت به شاھرودی رئيس قوۀ قضائيه دستور داده است که موجی از اعدامھا را در 

  .ايران پيش ببرد که ما در روزھای اخير شاھد تعدادی از آنھا بوديم

پيش و بخصوص فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به موج اعدامھای در 

برای پيشگيری از اعدامھای گسترده . اعدام جوانان دستگير شدۀ اخير ھشدار جدی ميدھد

در پيش رو از مراجع بين المللی و دبير کل سازمان ملل خواستار ارجاع پروندۀ اين رژيم 

  .به شورای امنيت سازمان ملل است

  2009ژوWی  6برابر با  1388تير  15

  :ای زير ارسال گرديدگزارش فوق به سازمانھ

  کميساريای عالی حقوق بشر

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر

  

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 227

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شماره يک -ليست تکميلی بازداشت شدگان 
  

تيرماه منتشر شد  14که در تاريخ " خرداد خونين"موعه با نام در ادامه گزارش ويژه مج

نفره ذيل بعنوان  55جانباخته را به ھمراه داشت، ليست  34بازداشتی و  700و اسامی 

  .از افراد بازداشت يا شناسايی شده اخير منتشر می شود 1کميلی شماره ليست ت

) تيرماه 12(و ھشت کارمند سفارت انگلستان ) تيرماه 12(ھفت بازداشت شده در قزوين 

که ھويت آنان احراز نشده است در اين ليست ذکر نام نشده اند، ھمچنين Wزم به ذکر است 

حميد مداح شورچه از اعضای ستاد آقای موسوی در  بنابر گزارشات دريافتی فردی به نام

شھر مشھد پس از درگيری در تحصن مسجد گوھرشاد و طی مدت بيماری جان خود را 

  ).نيازمند منابع بيشتر –تيرماه  12(از دست داد 
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 500خاطر نشان می سازيم، عليرغم گفته ھای دادستان کل کشور مبنی بر تداوم بازداشت 

پس از انتخابات در ايران، منابع آگاه آمار حقيقی شھروندان در  بازداشت شده وقايع

  .بازداشت مانده را بسيار بيش از اين تعداد برآورد می کنند

  :اسامی به ترتيب حروف الفبا 
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  دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تھران -  1388/3/30 - حسام س1مت     .13

  زندان اوين -دانشجوی گرافيک  - ميدان انق1ب  -  1388/3/25 -حسام قربانی     .14

  زندان اوين - خيابان آزادی  -  1388/3/25 -ھی حسين عبدال    .15

  زندان اوين - ميدان توپخانه  -  1388/3/28 -حسين علمی     .16
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 حمله نيروھای لباس شخصی به خوابگاه ھای دانشگاه اميرکبير
  

نيروھای لباس شخصی مجھز به س1ح ھای سرد و گرم با ھمراھی : خبرنامه اميرکبير

     .رسواران سازماندھی شده به برخی از خوابگاه ھای دانشگاه اميرکبير حمله کردندموتو

امشب در حمله به خوابگاه گلشن در خيابان به  20:30نيروھای لباس شخصی در ساعت  

آفرين، با ورود به خوابگاه، تعدادی از دانشجويان و نگھبانان خوابگاه را مورد ضرب و 

  .شتم قرار دادند

خبرنامه اميرکبير، نيروھای لباس شخصی بخش ھايی از ساختمان و امکانات به گزارش 

در اين حمله اين افراد از گاز اشک آور استفاده کرده و به . خوابگاه را نيز تخريب کردند

  .سالن مطالعه، حمام، نمازخانه و طبقات مختلف خوابگاه گلشن حمله کردند



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 232

 

پس از اين حم1ت اط1عی در دسترس  از وضعيت چند تن از دانشجويان اين خوابگاه

    .نيست

ھمچنين نيروھای لباس شخصی به ھمراھی نيروھای نظامی به درب خوابگاه ياوری 

  .دانشگاه اميرکبير نيز مراجعه نموده و به تھديد دانشجويان پرداختند

  .نيروھای لباس شخصی اع1م کرده اند که امشب مجددا به خوابگاه ھا حمله خواھند کرد 

  

  

  

  

  

بازداشت بھزاد پروين و علی سپندار، دو تن از اعضای شورای 
 مرکزی انجمن اسMمی دانشگاه بيرجند

  

بھزاد پروين و علی سپندار، دو تن از فعاWن دانشجويي بيرجند و : خبرنامه اميرکبير

می اين دانشگاه، در روزھاي سه شنبه و چھاشنبه اعضای شورای مرکزی انجمن اس1

    .تيرماه بازداشت شدند 17و 16

بھزاد پروين دبير انجمن اس1مي دانشجويان دانشگاه بيرجند در منزل خود در شھر  

در جريان حمله نيروھای امنيتی به . بيرجند توسط نيروھاي امنيتي بازداشت شده است

تر شخصي و برخی ديگر از وسايل شخصی اين دانشجو منزل اين فعال دانشجوئی، كامپيو

  .نيز ضبط شده است

علي سپندار ديگر عضو شورای مرکزی دانشگاه بيرجند نيز در منزل خود در مشھد  

دانشجو  3بر اساس اخبار و اط1عات دريافتی، . بازداشت شده و به بيرجند منتقل گرديد

بازداشت شده اط1عی در دست ) افراد يا(بازداشت شده اند و ھنوز از ھويت ديگر فرد 

  .نيست
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بھزاد پروين، دبير انجمن اس1می دانشگاه بيرجند، طی تماس بسيار كوتاھي با خانواده 

  .خود، خبر دستگيري خود و چند دانشجوی ديگر را تاييد كرده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير، از وضعيت و محل نگھداری اين دانشجويان ھيچ اط1عی 

دست نمی باشد و ھمين امر موجب تشديد نگرانی خانواده ھای دانشجويان بازداشتی در 

  .شده است

گفتنی است پس از اع1م نتايج انتخابات رياست جمھوری، و ھمزمان با بازداشت تعداد 

زيادی از فعاWن مدنی و سياسی و نيز فعاWن حقوق بشر، دور تازه ای از فشار و 

بگونه ای . داشت آنھا نيز آغاز شده است و ھم چنان ادامه داردباز   دانشجويان و   سرکوب

که در مدت کمتر از يک ماه صدھا دانشجو بازداشت شده اند که ھنوز ھم تعدادی قابل 

  .توجھی از آنھا در بازداشت بسر می برند و اط1عی از وضعيت آنان در دست نمی باشد

  

  

  

  

  

 

 .سعيد متين پور بازداشت و به زندان اوين تھران منتقل گرديد
  

دادگاه  ١۵سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربايجانی که از سوی شعبه  

انق1ب تھران به ھشت سال حبس تعزيری محکوم گرديده است، جھت گذراندن دوران 

    .دان اوين تھران منتقل گرديدبازداشت و به زن ،محکوميت خود

نزديکان خانواده متين پور می گويند اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربايجانی  

دادگاه انق1ب تھران به اين  ١۵از سوی قاضی صلواتی رئيس شعبه  ٨٨تير  ٢٠روز 

اشت مامورين امنيتی او را بازد ،دادگاه احضار شده بود که پس از حضور وی در دادگاه

  . و به زندان اوين تھران منتقل کردند
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عصر روز شنبه طی تماسی تلفنی با خانواده خبر  ۶اين منابع می افزايند متين پور ساعت 

  .از بازداشت خود در زندان اوين داده است

روز  ٢٧٨در زنجان بازداشت و پس از تحمل  ١٣٨۶سعيد متين پور چھارم خرداد  

ميليون تومانی از زندان اوين آزاد  ۵٠٠به قيد وثيقه  ٨٧ در ھشتم اسفند ،بازداشت موقت

طی جلسه ای غير علنی در  ٨٧خرداد  ٢٠اين روزنامه نگار آذربايجانی روز . شده بود

دادگاه انق1ب تھران به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به اتھام ارتباط با  ١۵شعبه 

سال حبس و در مجموع به  م به يكبيگانگان به ھفت سال حبس و به اتھام تبليغ عليه نظا

دادگاه تجديد نظر استان تھران نيز آذر ماه . ھشت سال حبس تعزيری محكوم گرديده بود

  .حکم ھشت سال زندان اين فعال حقوق بشر آذربايجانی را تاييد کرد ٨٧

 ٢٠٩به گفته متين پور وی بيشتر مدت زمان بازداشت خود را در سلولھای انفرادی بند 

  .وين تھران و تحت شکنجه شديد جسمی و روحی قرار داشته استزندان ا

ھمچنين خانواده متين پور خبر از ناراحتی ھای گوارشی و سردرد و کمردرد شديد وی 

پس از آزادی از زندان اوين می دھند و اع1م می کنند انتقال سعيد متين پور به زندان 

آنھا می گويند متين پور . ه استباعث نگرانی خانواده از وضعيت س1متی جسمی او شد

  .در روزھای اخير سرگرم معالجات پزشکی بوده است

متين پور فارغ التحصيل رشته فلسفه از دانشگاه تھران و عضو ھيات تحريريه ھفته نامه 

  .ھای يارپاق و موج بيداری و وب1گ نويس و از فعالين حقوق بشر آذربايجانی است
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  تير، به زندان اوين ١٨انتقال بازداشت شدگان روز 

 

تير، امروز به زندان اوين منتقل شدند، ھم چنان از تعداد  ١٨افراد بازداشت شده در روز 

ان تعداد افراد منتقل شده به زند. و ھويت اکثر افراد بازداشت شده اط1عی در دست نيست

  .نفر اع1م شده است ١۵٠اوين بر اساس گفته شاھدان عينی، کمتر از 

امروز نيز خانواده ھای بسياری از بازداشت شده گان و به ويژه بازداشت شده گان در  

تير، در مقابل زندان اوين حضور داشتند و در پی حضور خانواده ھا، به آن ھا اع1م  ١٨

تن سند، به دادگاه انق1ب مراجعه کرده تا با قرار شده است که روز شنبه، با ھمراه داش

  .دادن وثيقه افراد بازداشت شده آزاد شوند

) سال ١٨(تير که زير سن قانونی  ١٨ھم چنين امروز تعدادی از افراد بازداشت شده روز 

  .بودند آزاد شدند
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ساله در زندان اوين زير شكنجه به شھادت ١٩عرابي سھراب ا
  .رسيد

 

   

راضات ساله سال آخر دبيرستان و آماده براي امتحان كنكور در اعت 19سھراب اعرابي 

خرداد روز شنبه بازداشت و به مكان نامعلومي  30دھمين دوره رياست جمھوري در 

بعد از پيگيريھاي پي در پي خانواده بخصوص مادرش متوجه مي شوند . منتقل مي شود 

تير با گذاشتن كفالت در  16مادر اين جوان در روز سه شنبه , كه وي در زندان اوين است

با وجود اين كه اين مادر , د از ظھر منتظر آزادي فرزند ش بوددادگاه انق1ب ھر روز بع
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مي دانست كه فرزندش در زندان اوين است ولي خيلي نگران بود و مي گفت مي ترسم 

اين مادر عكسي از فرزندش تھيه كرده بود و به ھر زنداني كه آزاد مي . بچه ام را بكشند

يد كه آيا او را مي شناسند و يا در شد عكس عزيزش را نشان مي داد و از آنھا مي پرس

  زندان ديده اند؟ 

او مي گفت به ھر كجا و ھر كسي مراجعه مي كنم جواب نمي دھند و ميگويند صبر كن 

  . آزاد ميشود

اين مادر كارش از صبح تا شب جلو زندان ماندن شده بود تا اينكه يك دفعه از طرف 

خانواده اش را , ان درگذشته استقاضي مر تضوي خبر آمد كه سھراب اعرابي در زند

  ........ خبر كنيد تا جنازه فرزندشان را تحويل بگيرند

  

  

  

  

  

  

 انتشار گزارشھای تکان دھنده از شکنجه زندانيان در اوين 
   

ر اوين باعث نگرانی عميق دريافت گزارشھای تکان دھنده از شکنجه وحشيانه زندانيان د

  . سازمانھای حمايت از خقوق بشر شده است

زندان اوين پر از زندانی است به طوريه حتا  209و  240اين گزارشھا حاکيست بندھای 

 3در  3انددر ھر سلول انفرادی که حدودا   ھای انفرادی را ھم پر کرده راھروھای سلول

  . نندک متر است تا جايی که بتوانند آدم پر می

. بسياری از زندانيان را به سياھچالھای مخروبه اوين برده اند.زندانی  20تا  10از 

سلولھايی که مخروبه . ھايی بدون نور خورشيد و بسيار کوچک و بدون برق سلول
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ساعت بازجويی و  12گيری بيش از  برخی از زندانيان برای اعتراف: در اوين.ھستند

  .شوند در اين روزھا  شکنجه می

ھا را کشان  کنند که بعد از بازجويی دو نفر آن زنند و شکنجه می طوری زندانيان را می

برنددر قرنطينه زندان اوين آنقدر زندانی ھست که زندانيھا  کشان به سلولھای انفرادی می

  .خوابند نشسته می

  نفر در يک جای ده نفره يعنی چه؟ 100توانيد تصور کنيد  می

از نظر . شود ھا زخمی شده و بازداشت شده اند اص1 رسيدگی نمیبه کسانی که در درگيري

  )تصحيح تيتر از باWترين. (بھداشتی وضعيت زندانيان بسيار اسفناک است
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ار امامی دو بازداشت مجيد امامی و احتمال بازداشت ساتي
  عکاس خبری

 

در ادامه بازداشت گسترده ی فعالين سياسی و روزنامه نگاران از يک ماه پيش صبح روز 

گذشته مجيد سعيدی عکاس خبری در منزل خود بازداشت شد و نيروھای امنيتی برای 

  . بازداشت ساتيار امامی اقدام نمودند

منزل مجيد سعيدی مراجعه کرده و  تيرماه ماموران امنيتی به 20صبح روز گذشته مورخ 

در مقابل ھمسر و فرزندان وی پس از تفتيش منزل و ضبط وسائل شخصی او را ھمراه 

  . يی نامعلوم منتقل کردند خود به نقطه

تاکنون  ١٩٩٨روزنامه از سال  ٩مجيد سعيدی عکاس برجسته ايرانی که سردبير عکس 

  .بوده است
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برای بازداشت ساتيار امامی ديگر عکاس سرشناس چنين ماموران امنيتی روز جاری  ھم

اين درحال است که ساتيار امامی از ظھر امروز در دسترس نيست و منابع . اقدام نمودند

  .گويند آگاه از احتمال بازداشت وی سخن می

بوده است،  ٢٠٠۴مجيد سعيدی موسس سرويس عکس خبرگزاری فارس در سال 

و ھمينطور ھمکاری  ٢٠٠١جنگ افغانستان در سال  ی تايم در ی ھمکاری با مجله تجربه

چھار بار   وی برگزيده جايزه کاوه گلستان است و تا کنون. ايميجز را دارد با آژانس گتی

  .جايزه آساھی شيمبون ژاپن را نيز از آن خود کرده است

ساتيار امامی نيز از عکاسان خبری مشھور ايران است که تا کنون با بسياری از 

در مورد . کاری داشته است جم ھم ھا از جمله روزنامه جام ی ھا و روزنامهخبرگزار

بشر در حال  بازداشت وی ھنوز اط1عات دقيقی در دست نيست و مجموعه فعاWن حقوق

  .پيگيری اين موضوع است
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تن از بازداشت شدگان روز  90رين وضعيت و ليست گزارش آخ
 تبرماه تھران 18

  

تيرماه در شھر تھران  18تن از بازداشت شدگان روز  90ليست ذيل در برگيرنده اسامی 

  . است

 18حسب اع1م دفتر دادستانی به خانواده ھای پيگير وضعيت فرزندان خود جمعاً در 

شت شده اند که ع1وه بر زندان اوين بسياری از شھروند بازدا 197تيرماه در شھر تھران 

  .آنان به کمپ کھريزک منتقل شدند

معاونت امنيت با الصاق اط1عيه ای بر روی تابلو اع1نات دادگاه از خانواده ھای 

 28تيرماه خواسته است که برای پيگيری وضعيت فرزندان خود از  18بازداشت شدگان 

  .تير به دادگاه مراجعه نمايند
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تير، از زندان  18چنين Wزم به ذکر است ديروز و امروز بسياری از بازداشت شدگاه ھم

ھر چند در بازداشت ھای اخير، ع1وه بر زندان . اوين با خانواده ھای خود تماس گرفتند

اوين از کمپ کھريزک نيز استفاده می شود که حضور افراد در اين کمپ و شرايط نگه 

  .درباره وضعيت بازداشتی ھا می افزايدداری و بی خبری بر نگرانی 

  :تيرماه به ترتيب حروف الفبا  18شھروند بازداشت شده در  90اسامی 

  فرزند ھاشم -آرش خرميان . 1    

  فرزند عليرضا -آرش نيک فر . 2    

  فرزند مسعود -احسان حسينی . 3    

  فرزند ھاشم - احسان شمس آبادی . 4    

  اصغر فرزند علی -احمد کوثری . 5    

  فرزند محمدرضا -احمدرضا پوWدی . 6    

  فرزند نورالدين - اصغر پويافر . 7    

  فرزند محمود -افرا روشنی . 8    

  فرزند جمشيد - اکرم عسگری . 9    

  فرزند جم -فوWدوند ... امان ا. 10  

  فرزند محمد حسين - امير قاسمی . 11  

  فرزند مصطفی -امير محمد ردايی . 12  

  فرزند مھدی -ر نوری فرد امي. 13  

  فرزند منصور - ايمان حسنی . 14  

  فرزند کريم -بھرام بابايی . 15  

  فرزند آقا محمود - بی بی ھاشمی . 16  

  فرزند سعيد -بی تا خاک نگار . 17  

  ...فرزند حشمت ا -پوريا خوانساری . 18  

  فرزند کرامت - پوريا رستمی پور . 19  

  زند ناصرفر -پويا بيک زاده . 20  
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  فرزند محمد حسين -توحيد بيگی . 21  

  فرزند کاظم -حامد صابونی . 22  

  فرزند عباسعلی -حجت کريمی قمبوانی . 23  

  فرزند علی اکبر -حسين صفا . 24  

  فرزند احمد - حسين فرجی . 25  

  فرزند علی -حسين مبری . 26  

  فرزند صمد - حميدرضا مسعودی . 27  

  فرزند کريم - دارا رسولی . 28  

  فرزند ابراھيم - رضا طاھری . 29  

  فرزند عليرضا - رھام اميری فر . 30  

  فرزند علی -زھرا مرادی . 31  

  فرزند محمد - سجاد ج1لی . 32  

  ...فرزند حبيب ا - سعيد بھرادی . 33  

  فرزند علی اکبر -سعيد حيدری . 34  

  فرزند حميد -سعيد سلطانی . 35  

  فرزند غ1محسين - سعيد گرايلی . 36  

  فرزند غ1م رضا - سکينه آرابی . 37  

  فرزند حشمت -سوری ابراھيمی . 38  

  فرزند سيدحسن -سيد حسام الدين پورصرافی . 39  

  فرزند سيد محمد - سيد حميد موسوی . 40  

  فرزند سيدمحمد علی -سيد علی اکبر فردنژاد . 41  

  فرزند سيد يونس -سيد کوروش خراسانی . 42  

  فرزند سيدمحسن -سيد محمدرضا حسينی . 43  

  فرزند سھراب -  شايان آبيارعلی آباد. 44  

  دانشجوی دانشگاه زنجان –شروين پارسي . 45  
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  فرزند مرتضی - شھرام ح1ج نيشابوری . 46  

  فرزند رضا - علی ابريشمی . 47  

  فرزند آصف -زاده ... علی عبدا. 48  

  مصدقفرزند  -علی کاظم زاده . 49  

  فرزند علی اکبر - عليرضا زجاجی قمی . 50  

  فرزند غ1مرضا - عليرضا قربانزاده . 51  

  فرزند محمد - عماد خياطی . 52  

  فرزند حسين - عمار قمی . 53  

  فرزند علی محمد -فخری مريزاده . 54  

  فرزند م1داداش -فرانک خود نگاه . 55  

  فرزند ابوالفضل - فرھاد لشگری . 56  

  فرزند حسن -فلورانس حاجبی  .57  

  فرزند سيد اسماعيل -فھيمه السادات راد تھرانی . 58  

  فرزند عباس علی - قاسم محمدی . 59  

  عضو کمپين يک ميليون امضا –کاوه مظفری . 60  

  فرزند حسنعلی –مجتبی راھنما . 61  

  فرزند علی - مجيد قربانی . 62  

  ...فرزند عزيز ا - محمد تکاورصياد . 63  

  فرزند محمد رضا - محمد حسی اتيقه چی . 64  

  فرزند ابراھيم -محمد رضا فرضی . 65  

  فرزند محمد حسن -محمد رضا مارال پور . 66  

  فرزند احمد - محمد سجاد بخارايی . 67  

  فرزند مرتضی -محمد سعادتی . 68  

  فرزند حسين -محمد شھوند . 69  

  ...فرزند رحمت ا -  محمد عزيزی. 70  
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  فرزند پرويز -محمد علی عاشوری . 71  

  فرزند مصطفی - محمد محمدزاده . 72  

  فرزند تيمور -محمد ميرزاخانی . 73  

  فرزند جعفر - محمد نيسی پور . 74  

  ...فرزند عبدا - محمدعلی کرمی نوری . 75  

  فرزند مصطفی -محمود پورباقر مھابادی . 76  

  فرزند محمد - مرجان عبدالھی . 77  

  فرزند ناصر - مريم سررشته داری . 78  

  فرزند محمد - مريم عسگری . 79  

  فرزند علی اکبر -منصوره مظفری . 80  

  فرزند مجيد -مھدی عباسی . 81  

  فرزند منصور -مي1د قياسی راد . 82  

  فرزند سليم -ناصر امين علی . 83  

  فرزند غ1محسين -نگار مقدمی . 84  

  رزند مصطفیف -نويد نصيرزاده . 85  

  فرزند علی - نيسم کلھری . 86  

  فرزند ناصر - نيما آقا زاده . 87  

  فرزند اکبر - نيما کوک1نی . 88  

  فرزند احمد -ھادی موWيی . 89  

  علی  فرزند غ1م -ياسر حسينی فرد . 90  
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 نه اعدام قرار گرفتن يک زن زندانیدر آستا
  

سال تحمل زندان حکم قطعی اعدام خود را در زندان اروميه  9يک زن زندانی پس از 

  . دريافت کرد

برای دفاع از خويش  1379محبت محمودی زنی متاھل دارای دو فرزند است که در سال 

  .در برابر مردی که قصد تجاوز به وی را داشت مرتکب قتل شد

ده به اتھام قتل عمد در شعب استانی مورد محاکمه قرار گرفت و پرونده برای تائيد نامبر

سال  9تيرماه پس از  20به ديوان عالی ارجاع داده شد، سر انجام روز گذشته مورخ 

  .تحمل زندان تائيد حکم اعدام توسط ديوان عالی به ايشان اب1غ شد

  .يه به مرحله اجرا در خواھد آمدحکم اعدام نامبرده با استيذان رياست قوه قضائ
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 بازداشت يکی از دانشجويان دانشگاه عMمه طباطبايی
   

علی محمدی گراوند دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه ع1مه طباطبائی : گزارش دريافتی

  .داشت به سرمی بردنزديک به يک ماه است که در باز

خرداد ماه در جريان اعتراضات به تقلب در انتخابات در  23علی محمدی گراوند در روز 

در چند متری دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات _ سه راه ضرابخانه_ خيابان شريعتی

  .ع1مه طباطبائی به وسيله نيرو ھای لباس شخصی بازداشت شد

بعد از پی گيری ھای . ورد ضرب و شتم قرار داده انددر جريان بازداشت گويا وی را م

فراوان خانواده ی اين دانشجوی بازداشتی سرانجام طی ھفته ی گذشته وی در يک تماس 

  .تلفنی با خانواده اش اع1م کرده است که در زندان اوين به سر می برد

ز آنان به نام بعد از انتشار اخباری در مورد شکنجه زندانيان وقايع اخير و قتل يکی ا

بيم آن می رود . سھراب اعرابی نگرانی نسبت به س1متی ديگر زندانيان تشديد شده است
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که علی محمدی گراوند و ديگر زندانيان در زندان اوين در وضعيت نا مناسبی به سر 

  .ببرند و حتی جانشان در خطر باشد

دانشگاه ع1مه طباطبايی علی محمدی گراوند پيش از اين نيز به وسيله ی کميته انظباطی 

  . به تحمل يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود
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 ديدار با خانواده ھای بنی يعقوب و نظر آھاری
  

جنبش دانشجويی، عصر روز  جمعی از فعاWن جنبش زنان، روزنامه نگاران و فعاWن

شنبه، با حضور در منزل خانواده ھای ژي1 بنی يعقوب روزنامه نگار و فعال جنبش 

زنان، و شيوا نظرآھاری عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، ضمن اظھار ھمدلی با 

  . خانواده ھای اين دو زن زندانی با خانواده ھايشان گفت و گو کردند

به خانه ژي1 بنی يعقوب  6حدود ساعت : با اع1م اين خبر گفت يکی از فعاWن جنبش زنان

مادرش نگران تماس نگرفتن ژي1 بود و می گفت از زمان بازداشت تا کنون دو بار . رفتيم

و از . و ھر بار يک دقيقه با خانه تماس داشته است اما دو روز است که از او بی خبريم

و از روز بازداشت تا کنون تماسی با خانه  ھمسرش بھمن احمدی امويی ھيچ خبری نداريم

  .نداشته است



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 250

 

خانواده بنی يعقوب از پی گيری ھای مکرر در دادگاه انق1ب، مجلس شورای اس1می و 

نصب شده و از بی   شعبه ای که برای پی گيری وضعيت زندانيان، در کنار زندان اوين

  .نتيجه بودن ای پی گيری ھا خبر دادند

عصر ديروز در  7.30ه با روز ھمچنين از حضور اين جمع در ساعت فعال مصاحبه کنند

منزل پدری شيوا نظرآھاری فعال جنبش زنان و ھمنين دانشجوی پی گير مسائل حقوق 

در منزل وی نيز خانواده از نحوه دستگيری شيوا گفتند و : بشری خبر داده و اظھار داشت

ب و زندان اوين و دفتر پی گيری واقع اينکه با وجود مراجعه ھای مکرر به دادگاه انق1

در خيابان برادران مظفری، و با وجود يک بار تماس شيوا که غير مستقيم مکان نگھداری 

  .خود را اوين گفته، نام او در ھيچ يک از فھرست ھای زندانيان وجود ندارد

عاWن به گفته وی فعاWن جنبش زنان ھمچنين در اين جمع در مورد شرايط موجود و نقش ف

به گفته يکی از اين فعاWن، فعاWن جنبش زنان در . اجتماعی بويژه زنان صحبت کردند

بطن وقايع اخير حضور داشته اند و ھرگز از بدنه جامعه جدا نشده اند زيرا خواسته ھای 

ھمچنين برخی ديگر از فعاWن از نياز . آنان از خواسته ھای عمومی مردم جدا نبوده است

. و داشتن تحليل ھای نو سخن گفتند  استراتژی ھای جنبش ھای اجتماعی  بازخوانی  به

پرسشھايی که ھدف فعاWن . زيرا با وضعيت پيش آمده، پرسشھای نويی مطرح است

  .اجتماعی را تعيين می کند

در منزلشان  88خرداد 30در نيمه شب    ژي1 بنی يعقوب و ھمسرش بھمن احمدی امويی

آھاری که درست يک ماه از زمان بازداشت او می گذرد، در  بازداشت شدند و شيوا نظر

  .محل کارش بازداشت شد

نگرانی خانواده ھای زندانيان، پس از انتشار خبر کشته شدن سھراب اعرابی در زندان 

  .اوين و اع1م اين خبر به خانواده وی، بعد از قريب يک ماه افزايش يافته است
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 عكس؛ سھراب اعرابی در غسالخانه بھشت زھرا
  

 

  

 اعدام چھارده شھروند بلوچ را متوقف کنيد 
   

  فعاWن حقوق بشر در ايران

متھم به فعاليتھای سياسی يا امنيتی  14بنا به اع1م دادگستری استان سيستان و بلوچستان 

  .دقيقه صبح در م1ء عام در شھر زاھدان اعدام خواھند شد 30و  6فردا راس ساعت 

نکه مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران باور دارد اعدام موجب ايجاد فارغ از اي

ناھنجاری در جامعه می شود و نظم و نسق جامعه و حيات اجتماعی را دچار خلل کرده و 

  .کند خشونت را ترويج می
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بلوچ در سحرگاه فردا و در م1ءعام تنھا واکنشی  14اين مجموعه باور يافته است اعدام 

اخير اين منطقه و نشات گرفته از فضای سياسی و امنيتی اين نقطه از به رويدادھای 

  .کشور است بر اين اساس احکام مذکور را نه احکامی حقوقی که سياسی ميخواند

مشخص نيست، زمان و محل ) عبدالحميد ريگی(زندانی به جز يک تن  14اسامی اين 

نده حضور نداشته است، ھای بازداشت آنان مشخص نيست، وکيل مدافع منتخبی در پرو

حداقل يک زندانی احراز ھويت شده اين پرونده ماھھا در سلول انفرادی نگھداری شده 

در زمان بازداشت اين افراد منابع محلی از شکنجه و بدرفتاری با آنان اط1ع داده . است

ه اين افراد در دادگاھی غير علنی محاکمه شده اند و مراحل مختلف پرونده منجمل. بودند

در مجموع رويه محکوم . تجديد نظر يا ديوان عالی روشن نيست چگونه طی شده است

  .شدن اين افراد منطبق با قانون و معيارھای حقوقی پذيرفته شده ارزيابی نمی گردد

Wزم به ذکر است مجموعه گزارشاتی دريافت نموده که حاکی از اعدام اين افراد با لباس 

پيشين اين شھر در م1ءعام است، مطمئناً اين اقدام  محلی بلوچی ھمچون سه اعدامی

غيرقانونی ع1وه بر مضرات نفسه اعدام باعث ايجاد تنفر قومی و ترويج خشونت در 

  .سطح منطقه می شود

از اين رو مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران از مقامات قضايی کشور می خواھد ضمن 

ف کردن اجرای احکام اعدام اين شھروندان حفظ احترام به حقوق اقليتھای ملی با متوق

ع1وه بر جلوگيری از افزايش نفرت و خشونت در اين منطقه محروم کشور مقدمات 

برگزاری يک محاکمه عادWنه و علنی را بر پايه معاھدات و مقاوله نامه ھای جاری 

  .فراھم آورند

خواستار واکنش اين مجموعه ھمچنين از ساير مدافعان حقوق بشر و نھادھای ذيربط 

مناسب نسبت به موضوع مورد اشاره و ت1ش برای توقف احکام اعدام اين شھروندان 

  .بلوچ دارد
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 مادر من برای آزادی کشته شدم: دانشجوی اھوازی
   

ی ھا به شدت زخمی و در بيمارستان جوان ديگری که توسط لباس شخص: سايت نوروز

  . بستری شده بود، درگذشت

يعقوب بروايه، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمايش در دانشکده ھنر ومعماری دانشگاه 

تھران، روز چھارم تير ماه توسط نيروھای بسيج از بام مسجد لوWگر مورد اصابت گلوله 

توسط دوستانش به بيمارستان لقمان قرار گرفت، از ناحيه سر مجروح شد و ب1فاصله 

انتقال يافت اما به رغم ت1ش پزشکان برای جان وی، در نھايت دچار مرگ مغزی شد و 

  . به شھادت رسيد

 1361وی متولد تيرماه . يعقوب بروايه فرزند دوم يک خانواده پنج نفری و اھل اھواز بود

  .سال سن داشت 27بوده و در ھنگام مرگ تنھا 
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ھای خبری يعقوب بروايه تنھا دقايقی پيش از مرگ چشم گشود،  رخی سايتبه نوشته ب

  : دستان مادرش را گرفت و زير لب گفت

  .و چشم فروبست.... مادر من برای آزادی کشته شدم

شود ماموران امنيتی پيکر بی جان يعقوب را تحويل گرفتند و به محل نامعلومی  گفته می

ه خانواده او اط1ع دادند جسد يعقوب به خاک سپرده ساعت ب ٤٨بردند و سرانجام بعد از 

ماموران از خانواده او تعھد گرفته اند که از ھرگونه اط1ع رسانی و برگزاری . شده است

  .مراسم برای او خودداری کنند
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ژوئيه به سوی  ١۶قدام فوری نوجوان ايرانی روز فراخوان ا
 اعدام می رود 

  

در شھر شيراز در ) تير 25(ژوئيه  16ساله روز  20زمان اعدام محمد رضا حدادی 

سالگی ظاھرا  18او به خاطر جرمی که پيش از سن . جنوب ايران اع1م شده است

برنامه زمانی برای اعدام اين بار سومی است که . مرتکب شده به اعدام محکوم شده است

  .او اع1م می شود

ماه مه اعدام محمد رضا حدادی را که بنا بود در آن روز  27رئيس قوه قضاييه در روز 

ديوان  17رئيس قوه قضاييه به شعبه . در زندان عادل آباد شيراز انجام شود متوقف کرد

  . دھد عالی کشور دستور داده بود پرونده را دوباره مورد زسيدگی قرار
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اما، برادر محمد رضا حدادی در مصاحبه ای با روزنامه سرمايه گفت که گرچه از زمان 

دستور بررسی مجدد اين پرونده تاکنون ھيچ جلسه رسيدگی تشکيل نشده، اما زمان اجرای 

  .تيرماه اع1م شده است ٢۵حکم اعدام 

ی مرتکب شده سالگ 15به خاطر قتلی که ظاھرا در  2004محمد رضا حدادی در سال 

او به ارتکاب قتل اقرار کرد، اما بعدا در دادگاه اقرار را پس . بود، به اعدام محکوم شد

گرفت و گفت که مسئوليت قتل را فقط به اين خاطر پذيرفته بود که دو نفر از شرکای حرم 

او در دادگاه گفت که . گفته بودند در اين صورت به خانواده اش پولی پرداخت خواھند کرد

  . در ارتکاب قتل مشارکت نکرده است

شرکای جرم بعدا ادعاھای محمد رضا حدادی را تاييد کردند و شھادت خود عليه او را پس 

سال داشتند و به زندان محکوم  18ھر دوی آنھا در زمان وقوع جرم بيش از . گرفتند

بار . کرد تاييد 2005حکم اعدام محمد رضا حدادی را ديوان عالی کشور در ژوئيه . شدند

اعدام شود، اما اجرای حکم به دستور رئيس قوه قضاييه  2008اول بنا بود او در اکتبر 

  .متوقف شد

لطفا فورا درخواست ھايی به فارسی، عربی، انگليسی، فرانسوی يا به زبان خودتان 

  :بنويسيد و

تخفيف  از مقامات ايرانی بخواھيد اعدام محمدرضا حدادی را فورا متوقف و در حکم او• 

  دھند؛

به مقامات يادآوری کنيد که دولت ايران عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و • 

کنوانسيون حقوق کودک است که به کارگيری حکم اعدام را در مورد افرادی که به خاطر 

  .سالگی محکوم شده اند، منع می کند 18ارتکاب جرم در زير سن 

  :به مقامات زير بفرستيد 2009ژوئيه  16ھا را پيش از ¬نامه

  :رونوشت برای

  سخنگوی قوه قضاييه

  عليرضا جمشيدی

  حوزه رياست قوه قضاييه
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خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمھوری، تھران کد پستی 

  ، جمھوری اس1می ايران1316814737

  :پست الکترونيکی

info@a-jamshidi.ir  

  آقای عزيز: عنوان

  ه قضاييهرئيس قو

  آيت هللا محمود ھاشمی شاھرودی

  حوزه رياست قوه قضاييه

خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمھوری، تھران کد پستی 

  ، جمھوری اس1می ايران1316814737

  : در قسمت موضوع بنويسيد( shahroudi@dadgostary-tehran.ir: پست الکترونيکی

پس از تاريخ باW نامه بفرستيد، از دفتر عفو بين الملل بخش در صورتی که بخواھيد 

  .خودتان سوال کنيد

  اط1عات بيشتر

او نيز به . عفو بين الملل خبر بيشتری در باره پرونده ديگر مربوط به ناصر قاسمی ندارد

از .سالگی مرتکب شده بود، به مجازات اعدام محکوم شده است 15خاطر جرمی که در 

سالگی  18نفر را که به جرائم ارتکابی در زير سن  44بعد، ايران حداقل به  1990سال 

و سه نفر در  2008ھشت تن از اين تعداد در سال . محکوم شده بودند، اعدام کرده است

  .اعدام شده اند 2009سال 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی و  6) 5(اعدام مجرمان نوجوان، طبق ماده 

دک ممنوع شده است و دولت ايران عضو ھر دوی آنھاست و تعھد کنوانسيون حقوق کو

  .سالگی اعدام نکند 18کرده ھيچ کس را به خاطر جرم ارتکابی در زير سن 

در ايران، شخص محکوم به قتل حق درخواست عفو يا تخفيف مجازات از دولت ندارد و 

نواده مقتول حق خا. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است 6) 4(اين نقض ماده 

  .دارد بر اجرای اعدام اصرار بورزد يا اين که قاتل را ببخشد و ديه دريافت کند
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  : برای اط1عات بيشتر در باره اعدام نوجوانان در ايران، لطفا نگاه کنيد به ايران

 2007، ژوئن )MDE 13/059/2007: شماره نمايه(آخرين اعدام کننده کودکان 

)http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007(  

 MDE، شماره نمايه 08/71: اط1عات بيشتر در باره فراخوان اقدام فوری

  2009ژوئيه  10: ، تاريخ صدور)13/070/2009

  

  

  

  

  

 بی خبری از وضعيت يک فعال سابق دانشجويی 
   

  شر در ايرانفعاWن حقوق ب

در ھفته گذشته اداره اط1عات کرج برخی از فعاWن فعلی و سابق اين شھرستان و 

شھرستان ھای تابعه را با يورش به منازلشان دستگير کرد که بخشی از آنان تا کنون آزاد 

  .شده اند اما در مورد چند تن از انان کماکان ھيچ اط1عی در دست نيست

دانشگاه ابھر، منجمله دستگير شدگان يورش  79راجی سال علی رضا باقری دانشجوی اخ

  .کرج است) رجايی شھر(نيروھای امنيتی در منزل مسکونی خود در گوھردشت 

عليرغم مراجعات و پيگيريھای متعدد خانواده باقری از نھادھای امنيتی و قضايی تاکنون 

عدم پاسخگويی  ھيچ اط1عی از سرنوشت اين فعال سابق دانشجويی حاصل نشده است و

نھادھای قضايی در اين رابطه موجب نگرانی روزافزون خانواده از سرنوشت فرزند خود 

  .شده است
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 پيکر صدھا تن از کشته شدگان در سردخانه ای در تھران
   

صدھا شھيد اعتراضات مردمی يک ماه اخير در پيکر پاک : سايت نوروز در تھران

  . سردخانه ای در جنوب غربی تھران نگھداری می شود

در حالی که بسياری از خانواده ھای زندانيان در بند ھمچنان نگران عزيزانشان از اين 

نھاد به آن سازمان و از اين زندان به آن دادگاه سرگردان و حيران بازی داده می شوند و 

مسئول و غير مسئولی در کشور حاضر به پاسخگويی به اين خانواده ھای  ھيچ مقام

نگران نيست، برخی از خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجيه و 

تھديد آنھا به آسيب ديدن ديگر اعضای خانواده و ھمچنين گرفتن تعھد مبنی بر عدم اط1ع 

امضاء اوراقی با اين مضمون که تائيد می کنند رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و 

عزيزانشان بر اثر تصادف و يا ديگر حوادث طبيعی جان سپرده اند جنازه ھای آنھا را 
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به نقل از يکی از اين خانواده ھا که نخواست نامش . تحويل خانواده ھای داغدار می دھند

ص نگھداری ميوه و فاش شود، وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تھران که مخصو

محصوWت لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که تصوير صدھا 

  . کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بين آنھا شناسايی کند

  . به گفته وی ديدن تصاوير کشته سدھا نزديک به نيم ساعت به طول انجاميده است

اين سردخانه پيکر صدھا شھيد را ديده است که در آنجا وی افزود در زمان خروج از 

  .روی ھم گذاشته شده بودند

اين مادر داغدار می گويد با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با ديدن آنھمه جنازه که 

رو ھم دپو شده بود از ھوش رفته ام و وقتی به ھوش آمدم که در بيرون سردخانه و در 

  . ماشين بوده ام
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 اوين ٢٠٩شيوا نظرآھاری در سلول انفرادی بند مخوف 
  

خرداد ماه، ساعت  ٢۴اين فعال حقوق بشر، ، وب1گ نويس و روزنامه نگار يکشنبه، 

شب پيش از . ت شدتوسط مٱموران وزارت اط1عات در محل کار خود بازداش ١٣:٣٠

بامداد، ماموران با ورود به منزل او، اقدام به تفتيش خانه نموده و در  ١آن، حوالی ساعت 

  .غياب وی، وسايل شخصی اش را با خود بردند

وی در مدت زمان بازداشت دو بار موفق به تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شده که طی 

ادی صدر، وکيل وی، بارھا به دادگاه انق1ب ش. آن س1متی خويش را اع1م نموده است

. اس1می مراجعه نموده اما نام وی را در ليست بازداشتی ھای زندان اوين نيافته است

مسووWن مربوطه نيز ضمن ابراز بی اط1عی از وضعيت او، وکيل را از دسترسی به 

  .اند پرونده موکل خود محروم داشته
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ه دليل شرکت در تحصن خانواده ھای زندانيان  ٨٣مرداد ماه  ٢٧شيوا نظرآھاری در 

 ۴٠سياسی در مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت و پس از سه ھفته با سپردن قرار وثيقه ی 

دادگاه  ٢۶اسفند ھمان سال در شعبه  ١٩در تاريخ . ميليون تومانی از زندان آزاد شد

تجمع غير قانونی به  انق1ب تھران به رياست قاضی حدادمحاکمه و به اتھام شرکت در

  .ساله محکوم نمود ۵سال زندان با تعليق  ١قصد برھم زدن امنيت کشور به 

کميته گزارشگران حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت نامشخص اين فعال 

حقوق بشر، و محکوم نمودن برخوردھای ايذايی با فعاWن جامعه مدنی، خواستار آزادی 

اين کميته تمامی ارگان ھا . نظرآھاری و ساير بازداشت شدگان استھر چه سريع تر شيوا 

و سازمان ھای حقوق بشری دولتی، غير دولتی و بين المللی را به اقدام قاطع و موثر در 

خصوص اعمال خشونت جسمی و روانی به زندانيان فرا خوانده و نسبت به نقض صريح 

  .ددھ ھای ايران ھشدار می حقوق زندانيان در زندان
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  کشته ھا بسيارند

 

به دنبال مرگ غيرمنتظره و مبھم سھراب اعرابی که جسم بی جانش بعد از : اخبار روز

روز تحويل خانواده اش داده شد، موجی از نگرانی بستگان زندانيان و مفقودين  ٢٨

صدھا «سايت نوروز در خبری تکان دھنده از وجود . وادث اخير را در برگرفته استح

در ھمين حال با انتشار . در سردخانه ای در جنوب غربی تھران خبر داده است» شھيد

اخبار نگران کننده، خانواده ھايی که بستگانش مفقود شده اند و يا به آن ھا گفته شده در 

برابر زندان اوين، دادگاه انق1ب، آگاھی شاپور تجمع می کنند  زندان ھستند، با نگرانی در

  . و پاسخی قانع کننده از مسئولين نمی شنوند

  پيکر صدھا شھيد در سردخانه ای در جنوب غربی تھران

پيکر پاک صدھا شھيد اعتراضات مردمی يک ماه اخير در سردخانه ای در : نوروز

لی که بسياری از خانواده ھای زندانيان در در حا. جنوب غربی تھران نگھداری می شود

بند ھمچنان نگران عزيزانشان از اين نھاد به آن سازمان و از اين زندان به آن دادگاه 

سرگردان و حيران بازی داده می شوند و ھيچ مقام مسئول و غيرمسئولی در کشور 

ا را به محل حاضر به پاسخگويی به اين خانواده ھای نگران نيست، برخی از خانواده ھ
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نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجيه و تھديد آنھا به آسيب ديدن ديگر اعضای خانواده 

و ھمچنين گرفتن تعھد مبنی بر عدم اط1ع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء 

اوراقی با اين مضمون که تائيد می کنند عزيزانشان بر اثر تصادف و يا ديگر حوادث 

به گزارش . پرده اند جنازه ھای آنھا را تحويل خانواده ھای داغدار می دھندطبيعی جان س

خبرنگار نوروز به نقل از يکی از اين خانواده ھا که نخواست نامش فاش شود، وی را به 

سردخانه ای در جنوب غربی تھران که مخصوص نگھداری ميوه و محصوWت لبنی بوده 

اشته اند که تصوير صدھا کشته در آن بوده است است برده اند و آلبومی در اختيارش گذ

به گفته وی ديدن تصاوير کشته سدھا . تا جنازه فرزندش را از بين آنھا شناسايی کند

وی افزود در زمان خروج از اين سردخانه . نزديک به نيم ساعت به طول انجاميده است

اين مادر داغدار . دپيکر صدھا شھيد را ديده است که در آنجا روی ھم گذاشته شده بودن

می گويد با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با ديدن آنھمه جنازه که رو ھم دپو شده 

  . بود از ھوش رفته ام و وقتی به ھوش آمدم که در بيرون سرخانه و در ماشين بوده ام

  چند سھراب ديگر؟

اعرابی در آن جا  که سرانجام سھراب -بنابه گزارشات رسيده از آگاھی شاپور تھران 

از صبح امروز تعدادی از خانواده ھايی که از سرنوشت عزيزانشان بی خبر  -يافت شد 

ھستند و ھنوز نام آنھا جزء دستگيرشدگان در ارگانھای رژيم ثبت و تاييد نشده است در 

  . اين محل، تجمع کردند

ز شنيدن خبر به گزارش فعاWن حقوق بشر و دموکراسی در ايران، خانواده ھا بعد ا

شھادت سھراب اعرابی و وعده ھای دروغين که در طی اين مدت که به مادر دردمندش 

پيکر از شھدای راه آزادی مردم ايران در  ۶٠الی  ۵٠داده بودند و ھمچنين شنيدن وجود 

  . آن شکنجه گاه مخوف سخت نگران ھستند

خانواده با نگرانی زياد ، تعدادی از ١٢:٣٠صبح تا  ٨تيرماه از ساعت  ٢٣روز سه شنبه 

اين خانواده . به آگاھی شاپور مراجعه کردند و خواستار پيگيری وضعيت فرزندانشان شدند

ھا در روزھای درگيری بعد از انتخابات از فرزندانشان ھيچ اط1عی ندارند و چندين بار 

از طرف به دادگاه انق1ب و زندان اوين و پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، اما تاکنون 
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خانواده ھا می گويند . ھيچ يک از سازمانھای فوق نام فرزندانشان تأييد نشده است

فرزندانشان تنھا نبودند و ھمراه با يکی از بستگان و يا دوستانشان در اعتراضات شرکت 

کرده اند و به گفته ھمراھان آنھا تعدادی توسط نيروھای گارد و لباس شخصی بازداشت 

  . شده اند

از مادران در جلوی آگاھی شاپور فرياد می زدند اگر فرزندمان را کشته ايد Wاقل تعدادی 

جنازه آنھا را تحويل دھيد و تعدادی با خشم ھر چه تمام تر مرگ بر خامنه ای را فرياد می 

زدند که مورد حمله سربازان جلوی درب آگاھی قرار گرفتند و با دادن وعده رسيدگی می 

نھا را آرام کنند اما پدران و مادران فرياد می زدند شما ھمه دروغ کنيم، سعی می کردند آ

  .می گوييد ما فرزندمان را می خواھيم

بنابه گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، اسامی تعدادی از مفقودين به 

  : شرح زير است

 اعتراضات در خود ١ درجه بستگان با ھمراه خرداد ٣٠ شنبه ساله ٢۵ ینيعابد نينوش -١

 یاط1ع چيھ گارد یروھاين توسط شتم و ضرب و یريدرگ شروع از بعد اما کرده شرکت

   .ستين یو از

 اعتراضات در خود دوستان با ھمراه خرداد ٣٠ شنبه ساله؛ ٢١ یھمدان یزداني یعل -٢

 چيھ بعد به روز آن از اما شود یم بازداشت یشخص لباس یروھاين توسط و کرده شرکت

   .ستين یو زا یاط1ع

 یادا و زھرا بھشت از بازگشت از بعد ريت ۴ پنجشنبه از ساله ٢٧ يیايض نيشاھ -٣

   .ستين یو از یاط1ع چيھ سلطان آقا ندا به احترام

 لباس یروھاين توسط دستش به گلوله اصابت بعد خرداد ٣٠ شنبه ساله ٣٠ یگيب ديوح -۴

   .ستين یو از یاط1ع چيھ و بازداشت یشخص

   .ستين یو از یاط1ع چيھ خرداد ٣٠ شنبه از ساله ٢۴ پور یاحمد رضا دمحم -۵

 در خود١ درجه بستگان با ھمراه خرداد ٢٧ چھارشنبه ساله ٢۴ یرستم سامان -۶

 ونک دانيم در گارد یروھاين یانداز ريت از بعد یو گفته به و کرده شرکت اعتراضات

   .است دهيند را او
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 اعتراضات در ١ درجه بستگان با ھمراه خرداد ٣٠ شنبه هسال ٢٨ یوسفي انيپرن ماين -٧

   .ستين یو از یاط1ع چيھ و بازداشت امام ادگاري تقاطع در اما کرده شرکت

   انقMب دادگاه و نياو زندان برابر در تجمع

 نياو زندان و انق1ب دادگاه برابر در رشدگانيدستگ یھا خانواده از یگروھ ھمزمان

 مقابل در امروز صبح از ھا خانواده از یاديز تعداد فوق، گزارش به بنا. کردند تجمع

 زانشانيعز بازداشت ادامه و یخبر یب نسبت و کردند تجمع انق1ب دادگاه و نياو زندان

   .زدند اعتراض به دست

 دادگاه به ھا شده بازداشت یھا خانواده از نفر ١۵٠ از شيب ماه ريت ٢٣ شنبه سه روز

 یبرا کفالت قرار نييتع انتظار به انق1ب دادگاه داخل در یتعداد دکردن مراجعه انق1ب

 دييتأ و ديجد یاسام ستيل آوردن انتظار به دادگاه رونيب در یشتريب تعداد و خود فرزند

 به ١۵ تا صبح ٨ ساعت از آنھا ینگھدار محل شدن مشخص و فرزندشان یريدستگ

 یبرا کفالت یاعراب سھراب مادر مانند هک يیھا خانواده از یتعداد. ستادنديا یم انتظار

 دادگاه وارد تر تمام چه ھر خشم با اند، نشده آزاد فرزندانشان اما بودند، گذاشته خود فرزند

 در کردند اع1م یتعداد و شدند یم خود فرزند یفور یآزاد خواستار و شدند یم انق1ب

 و بندند یم انق1ب دگاهدا یجلو در ريزنج با را خود نشود آزاد فرزندشان که یصورت

 آورده مانيجوانھا سر بر يیب1 چه: زدند یم اديفر مرتب ھا خانواده نيا. کنند یم تحصن

 یم ليتحو را فرزندمان جنازه سھراب مادر مثل ھم ما اي اند زنده ما فرزندان ايآ د؟يا

   .ديبدھ جواب ما به دارد وجود شما در تيانسان ذره کي اگر. ميريگ

 ريز در و شد دييتأ انق1ب دادگاه توسط ستيل ٢ در اسم ٨٠ تعداد صبح ١٠:٣٠ ساعت در

 ھمچنان ھا خانواده هيبق اما. ديکن مراجعه گريد روز ١۵ بود شده عنوان یاسام صفحات

 یشخص لباس یتعداد و یانتظام یروين دادگاه رونيب در. بودند ديجد ستيل انتظار در

   .داشتند کنترل تحت را تيوضع

 و ديشد ینگران با نياو زندان یجلو در زين خانواده ١٠٠ بايتقر امروز صبح از نيھمچن

 یاعراب سھراب شھادت. کردند تجمع زانشانيعز ینگھدار محل دييتأ انتظار به اديز خشم

 در که یافراد یھا گفته به نسبت آنھا اعتماد و است کرده نگران سخت را ھا خانواده
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 یم ديتھد را زانشيعزا که یخطر از و است شده سلب ستندھ نياو زندان و انق1ب دادگاه

   .ھستند نگران دايشد کند

 ھا شده بازداشت از یتعداد یاسام ران،يا در یدموکراس و بشر حقوق فعاWن گزارش به

   :است شرح نيا به

 بازداشت عصر یول در خرداد ٢۵ دوشنبه کيمکان سانسيل ساله ٢۴ یتھران زيپرو -١

   .شده منتقل نياو به انق1ب ١۴٨ یک1نتر به انتقال از وبعد

   .شده منتقل نياو به و بازداشت خرداد ٣٠ شنبه پلميد ساله ٢١ یخسروان نيديآ -٢

 نياو به و بازداشت خرداد ٣٠ شنبه یجوشکار پلميد ساله ٢٩ پور یعقوبي محمد ريام -٣

   .شده منتقل

 نياو به و شده بازداشت ونک در ريت ١ دوشنبه پلميد ساله ١٩ یکوثر رضا ديوح -۴

   .شده منتقل

 ريت ھفت در خرداد ٢٧ چھارشنبه یجغراف یدانشجو ساله ٢٧ یريم نيمع ديس -۵

   .شده منتقل نياو به و بازداشت

 یو ینگھدار مکان و بازداشت ونک در خرداد ٢۶ پلميد ساله ٢٨ یدماوند کامران -۶

   .نامشخص

 و بازداشت آباد ريام در ريت ١٨ پنجشنبه ھنر پلميد فوق ساله ٢٢ یميابراھ رضايعل -٧

   .نامشخص یو ینگھدار مکان

 و بازداشت انق1ب در ريت ١٨ پنجشنبه یتجسم یھنرھا سانسيل ساله ٢۴ یعمران اميپ -٨

   .نامشخص یو ینگھدار مکان

 نياو به و بازداشت آباد جنت در خرداد ٢٧ چھارشنبه یفن پلميد ساله ٢١ یبھمن نايس -٩

   .شده منتقل

 وبعد بازداشت یرودک در خرداد ٣٠ شنبه وتريکامپ پلميد فوق ساله ٢٢ یاکبر ايآر -١٠

   .شده منتقل نياو به شاپور یآگاھ به انتقال از

 و بازداشت جمالزاده در ريت ١٨ پنجشنبه مهيب تيريمد سانسيل ساله ٢۶ ھمت محمود -١١

   .نامشخص یو ینگھدار مکان
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 و بازداشت انق1ب در ريت ١٨ پنجشنبه یصنعت یطراح پلميد ساله ٢۵ یمحمد 1يل -١٢

   .نامشخص یو ینگھدار مکان

 جمالزاده در ريت ١٨ پنجشنبه یصنعت یطراح یدانشجو ساله ٢٣ یاوشيس حامد -١٣

   .شده منتقل نياو به و بازداشت

 نياو به و بازداشت بھارستان در ريت ٣ چھارشنبه پلميد ساله ٢٢ یخشنود ماھان -١۴

   .شده نتقلم

 آذر ١۶ ابانيخ در ريت ١٨ پنجشنبه عمران پلميد فوق ساله ٢۶ ینور ميابراھ -١۵

   .شده منتقل نياو به و بازداشت

   .شده منتقل نياو به و بازداشت نواب در خرداد ٣٠ شنبه پلميد ساله ٢۵ يیبابا یعل -١۶

 بھارستان در ريت ٣ چھارشنبه ستيز طيمح سانسيل ساله ٢۵ بخش تاج یمھد محمد -١٧

   .شده منتقل نياو به و بازداشت

 و بازداشت آباد ريام در ريت ١٨ پنجشنبه کيزيف سانسيل ساله ٢٧ یطالب مھرداد -١٨

   .نامشخص یو ینگھدار مکان

 منتقل نياو به و بازداشت یآزاد در خرداد ٣٠ شنبه پلميد ساله ٢٠ پور یھاد صادق -١٩

   .شده

 به و بازداشت امام ادگاري در خرداد ٣٠ یاضير یجودانش ساله ٢٢ یاسيال حسن -٢٠

   .شده منتقل نياو

 عصر یول در خرداد ٣١ کشنبهي یحسابدار پلميد فوق ساله ٢٨ یسربندان ريام -٢١

   .شده منتقل نياو به شاپور یآگاھ به انتقال از بعد و بازداشت

 ینگھدار مکان و بازداشت انق1ب در ريت ١٨ پنجشنبه پلميد ساله ٢۵ یخسرو شھاب -٢٢

   .نامشخص یو

   شود یم تر ليطو جانباختگان صف

 هيعل اعتراضات انيجر در که یکسان مورد در یشتريب اط1عات رياخ یروزھا در

 آقا ندا بر ع1وه. است کرده درج یجمع یھا رسانه به اند، شده کشته یانتخابات یکودتا

 یآزاد راه باختگان جان ليخ به زين هيبروا عقوبي ،یاعراب سھراب آسا، انوشيک سلطان،
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 در شيخو یزندگ لحظات نيآخر در او مختلف منابع ی نوشته به بنا. است وستهيپ

   .است شده کشته یآزاد یبرا که است گفته و گرفته را خود مادر یھا دست مارستان،يب

 در روز چند از بعد و شده یزخم شدت به ھا یشخص لباس توسط هيبراو عقوبي

 ھنر دانشکده در شينما رشته ارشد یکارشناس یدانشجو هيبروا. درگذشت مارستانيب

   .بود تھران دانشگاه یومعمار

 یروھاين توسط ماه ريت چھارم روز هيبروا عقوبي" رانيا سبز یخبرگزار"گزارش به

   لوWگر مسجد بام از جيبس

 انتقال انلقم مارستانيب به دوستانش توسط ب1فاصله و گرفت قرار گلوله اصابت مورد

 در هيبراو عقوبي مادر. رفت کما به مارستانيب به ورود از بعد یساعت عقوبي. افتي

 یم توانا و رضا: ديگو یم عقوبي دوستان از نقل به »نيآن1 روز« خبرنگار با گفتگو

 و ميکن عبور سرعت به ھا یشلوغ از که ميکرد یسع ميتوانست که يیآنجا تا نديگو

 را مردم یانتظام یروين نيمامور اما م؛يکن انتخاب حرکت یبرا را یتر ساده یرھايمس

 در یجمھور دانيم طرف به ناخواسته و کنند یم تيھدا اطراف یھا ابانيخ سمت به

 و ژهيو گاني نيمامور و شود یم شلوغ جا ھمه ناگھان. شوند یم دهيکش نواب ابانيخ

 رفتار نيا برابر در. نندک یم متفرق را مردم وحشت و رعب جاديا با یجيبس یروھاين

 یروبرو قايدق و شود یم شروع ھا یراندازيت به کنند یم مقاومت ھم مردم نيمامور

 طرف از از گلوله عقوب،ي دوستان گفته به. شود یم یزخم پسرم لوWگر مسجد ھمان

 پنج به آنھا تعداد. بودند شده مستقر لوWگر مسجد بام پشت در که است بوده يیھا یجيبس

   .اند دهيرسان شھادت به را یاريبس و دهيرس یم نفر

 از شيپ یقيدقا تنھا او. داشت قرار مداوا تحت نيمامور کامل کنترل در هيبروا عقوبي

   :گفت لب ريز و گرفت را مادرش دستان ، گشود چشم مرگ

   ....شدم کشته یآزاد یبرا من مادر -

 یب کريپ یتيامن ماموران" زسب رانيا یخبرگزار" خبرنگار گزارش به .فروبست چشم و

 به ساعت ٤٨ از بعد سرانجام و بردند ینامعلوم محل به و گرفتند ليتحو را عقوبي جان

   از ماموران. است شده سپرده خاک به عقوبي جسد دادند اط1ع او خانواده
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 او یبرا مراسم یبرگزار و یرسان اط1ع گونه ھر از که گرفتند تعھد او خانواده

   .کنند یخوددار

 در که یرازيش ساله ١٨ جوان پور، یاستخر آرمان راز،يش از یگريد گزارش بنابر

 رفته کما به و گرفته قرار باتوم اصابت مورد یوردياب محله در رازيش رياخ یھا یريدرگ

 سه روز بود برده پناه ھا یريدرگ یحوال در یرزنيپ منزل به که او. است درگذشته بود

. شود سپرده خاک به رازيش دارالرحمه در که است قرار او کريپ و باخت جان شنبه

 در یشتريب اتيجزئ. است کرده اع1م یمغز مرگ را یو مرگ علت آرمان پزشک

   .ستين دست در خبر نيا مورد

 مارستانيب در رحم یپارگ و تصادف بھانه به قبا مسجد تجمع شدگان بازداشت از یکي

   ست یبستر

 در ١٣۶٠ متولد »یموسو ترانه« نام با ٨٨ خرداد تموھف ستيب رشدگانيدستگ از یکي

 او مادر با یتلفن یتماس در ماه، کي از پس ناشناس کي. برد یم سر به نامعلوم یتيوضع

 اما ست یبستر کرج ینيخم امام مارستانيب در رحم یپارگ ليدل به ترانه که است گفته

. رنديبگ یخبر فرزندشان از دنتوانستن زين مارستانيب نيا به مراجعه از پس او خانواده

 یسو از تھران یعتيشر ابانيخ در قبا مسجد اطراف در ٨٨ خرداد ٢٧ یموسو ترانه

 مادر با ناشناس یافراد ماه، کي به کينزد گذشت از پس. شد ريدستگ یحکومت مأموران

 افراد نيا. دادند خبر کرج ینيخم امام مارستانيب در او بودن یبستر از و گرفته تماس او

 در یو بودن یبستر ليدل را مقعد و رحم یپارگ و یعتيشر ابانيخ حومه در تصادف

 ھا آن. ندارد قبا مسجد تجمع به یربط او شدن یبستر اند کرده ديتأک و عنوان مارستانيب

 خود سرم، شلنگ با خواسته یم ليدل نيھم به و است داشته یناموس مشکل ترانه اند گفته

 و ننديبب را او نتوانستند مارستان،يب آن به مراجعه از پس اش هخانواد. کند زيآو حلق را

 ینيع شاھد کي. ستين یبستر جا آن در نام نيا با یشخص که اند گفته مارستانيب مسووWن

 یشحص لباس و شورش ضد یروھاين«: ديگو یم بود، شده ريدستگ خرداد ٢٧ روز که

 در یساختمان به يیھا ون بر رسوا را رشدگانيدستگ از یتعداد و من خرداد ٢٧ روز

  . پرداختند ما یروح و یجسم آزار به و بردند ادينوبن دانيم اطراف
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 هيبق و من اما کردند منتقل نياو زندان به ظھر بعداز ھمان در را شدگان ريدستگ از یبرخ

 و بود پوش کيش و اندام خوش با،يز یدختر او. بود ما انيم در ترانه. کردند آزاد را

 شب ھمان را یتعداد و من. بود سبز شيھا چشم. ديکش طول شتريب ھمه از اش یيبازجو

 یروھاين اما. فرستادند یگريد یجاھا به ما یآزاد از شيپ زين را یتعداد و کردند آزاد

 تماس مادرش با تا ندادند اجازه او به حتا و داشتند نگه جا ھمان را ترانه یشخص لباس

   «.رديبگ

 یبستر خانه در فرزندش تنھا شدن ديناپد از پس و دارد یقلب یراحتنا یموسو ترانه پدر

  .است شده

  

  

  

  

  

  

  

 دانشجوی ھنر در تيراندازی بسيج» مرگ
   

ھا از ايران از درگذشت يعقوب بروايه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمايش در  گزارش

  .ھنر و معماری دانشگاه تھران حکايت دارد دانشکده

ھای بسيج از پشت بام مسجد لوWگر،  اين دانشجو چھارم تيرماه در جريان تيراندازی نيرو

  .زخمی و در بيمارستان بستری شده بود

  .اند اع1م کرده» مرگ مغزی«سايت نوروز و روز آن1ين، علت مرگ اين جوان را  وب

وشته است، يعقوب بروايه فرزند دوم يک خانواده پنج نفری سايت نوروز ن طور که وب آن

  .و اھل اھواز بود
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  .سال سن داشت ٢٧بوده و در ھنگام مرگ تنھا  ١٣۶١وی متولد تيرماه 

آن1ين اظھار اميدواری کرده   سايت روز مادر اين جوان يکشنبه گذشته در گفتگو با وب

  .ارستان مرخص شودبود که فرزندش ھرچه زودتر بھبود يافته و از بيم

آنMين اظھار اميدواری کرده   سايت روز مادر اين جوان يکشنبه گذشته در گفتگو با وب

  بود که فرزندش ھرچه زودتر بھبود يافته و از بيمارستان مرخص شود

  .اند ھای دولتی تاکنون در خصوص مرگ اين جوان واکنشی نشان نداده مقام

ھای بسيج  بر درگذشت وی بر اثر تيراندازی نيرويعقوب بروايه دومين جوانی است که خ

  .شود ھا در ايران اع1م می از سوی برخی رسانه

ھای بسيج در  جوان ديگری است که در جريان تيراندازی نيرو  ساله ١٩سھراب اعرابی 

ھای قضايی چند روز پيش خبر درگذشت وی را تائيد  خرداد جان باخته بود و مقام ٢۵

  .کردند

تن در حوادث پس از اع1م نتايج انتخابات را تائيد  ٢٠ليس ايران تاکنون مرگ ھای پ مقام

ھای غير رسمی تعداد جان باختگان را بيشتر از  اين در حالی است که گزارش. اند کرده

  .اند ھای رسمی اع1م کرده آمار

ھا  اند که نگران سرنوشت صد ھای اخير اع1م کرده ھای مدافع حقوق بشر در ھفته سازمان

  .اند ھای انتخاباتی دستگير شده نفری ھستند که در جريان ناآرامی

ھای حقوق  نھاد. از سرنوشت بسياری از اين بازداشت شدگان اط1ع دقيقی در دست نيست

  .نيز نگران ھستند» اعتراف«بشری از تحت فشار قرار گرفتن برخی از آنھا برای گرفتن 

شدگان برای محاکمه به قوه  که تمام بازداشتشنبه اع1م کرده  پليس ايران امروز سه

  .نفر اع1م کرده است ۵٠٠ھای قضايی تعداد اين افراد را  مقام. اند قضائيه تحويل داده شده

  .روبرو ھستند» اقدام عليه امنيت ملی«اين افراد با اتھام 
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  نفر در زاھدان ١٣ اعدام

 

، به نقل از ابراھيم حميدی، رئيس کل )تير ٢٣(ژوئيه  ١۴روز سه شنبه، :بی بی سی

دادگستری استان سيستان و بلوچستان، گزارش شد که احکام سيزده نفر که به جرم 

عضويت در گروه جندهللا به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده اما حکم 

برادر عبدالمالک ريگی، رھبر اين گروه، چند روز به تعويق افتاده عبدالحميد ريگی، 

  .است

آقای حميدی در مورد دليل تعويق در اجرای اين حکم گفته است که يکی از مراجع امنيتی 

استان سيستان و بلوچستان اط1عاتی در مورد اين پرونده به دست آورده که تکميل آنھا 

  .د ريگی استمستلزم ادامه تحقيقات از عبدالحمي

پيشتر اع1م شده بود که احکام اعدام در م1ء عام در يک پارک عمومی در زاھدان اجرا 

خواھد شد اما رئيس دادگستری استان گفته است که احکام در بامداد سه شنبه در محوطه 

  .زندان به اجرا گذاشته شد

  .او در مورد علت تغيير در محل اجرای حکم توضيحی نداده است

قضايی ايران در مورد اسامی اعدام شدگان، نحوه بازداشت، و روند رسيدگی به  مقامات

پرونده آنان جزئياتی انتشار نداده اند اما گفته اند که اين افراد به جرم محاربه و فساد در 

ارض، حم1ت تروريستی و گروگانگيری به مرگ محکوم شدند ھرچند مشخص نيست که 
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ارتباط داشته اند يا به دليل يا ظن عضويت در گروه جندهللا آيا ھمه آنان با اين اقدامات 

  .محکوم دانسته شده اند

  .حميدی اسامی اعدام شدگان و جزئيات پرونده را فاش نکرده است

ھمچنين، پيشتر مقامات قضايی استان سيستان و بلوچستان از محکوميت دوازده نفر به 

سيزده نفر و تعويق در اجرای حکم يک نفر اعدام خبر داده بودند اما روز سه شنبه، اعدام 

  .ديگر گزارش شد

روز سه شنبه ھم خبرگزاری کار ايران به نقل از اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی 

انتظامی جمھوری اس1می گزارش کرد که دوازده نفر از اعضای جندهللا که دستگير شده 

  .دندبودند در دادگاه انق1ب محاکمه و به اعدام محکوم ش

در مورد عبدالحميد ريگی نيز اخبار ضد و نقيضی انتشار يافته و چند ھفته پيش، يک 

شبکه تلويزيونی وابسته به دولت جمھوری اس1می گزارش کرد که آقای ريگی قبل از 

  .اعدام، در مصاحبه ای از ارتباط خود با آمريکا پرده برداشته است

  اعتراض به نحوه صدور احکام

صميم دادگستری استان سيستان و بلوچستان به اعدام اين افراد، چند گروه در پی اع1م ت

مدافع حقوق بشر نسبت به محاکمه عادWنه متھمان ابراز ترديد کرده و خواستار توقف 

اجرای حکم اعدام و پايبندی نظام قضايی جمھوری اس1می به تعھدات خود در رعايت 

  .موازين شناخته شده دادرسی شدند

و بين الملل، از سازمان ھای مدافع حقوق بشر، صدور احکام اعدام را فاقد گروه عف

ارزش قضايی خوانده و گفته است که اين مجازات در واکنش به رويدادھای اخير منطقه 

  .صادر شده و ماھيتی سياسی و امنيتی دارد

 يک گروه مسلح مخالف دولت جمھوری اس1می -جندهللا  -جنبش مقاومت مردمی ايران 

است که ھدف خود را حمايت از حقوق اقليت سنی مذھب ايران به خصوص در استان 

  .سيستان و بلوچستان اع1م داشته و رھبری آن را عبدالمالک ريگی برعھده دارد

  .جندهللا مسئول انفجار در مسجد اميرالمومنين شناخته شده است
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آميز از جمله حمله به  در سال ھای اخير، اين گروه مسئوليت يک رشته اقدامات خشونت

  .ماموران دولتی و چند مورد بمب گذاری را برعھده گرفته است

است که در جريان  ١٣٨۴از جمله اقدامات اين گروه، عمليات تاسوکی در اسفندماه سال 

آن، افراد مسلح با بستن جاده زابل به زاھدان در نزديکی پاسگاه تاسوکی، اتومبيل ھای 

  .و بيست و دو تن از سرنشينان آنھا را کشتندعبوری را متوقف کردند 

گروه جندهللا کشته شدگان را عوامل دولتی و امنيتی توصيف کرد اما منابع دولت ايران 

  .گفتند که اکثر قربانيان اين حمله از افراد عادی بوده اند

در خرداد ماه سال جاری ھم انفجاری در مسجد اميرالمومنين زاھدان روی داد که در 

  .ن آن، بيست و پنج نفر کشته و شماری زخمی شدند و جندهللا مسئول آن اع1م شدجريا

رئيس دادگستری سيستان و بلوچستان گفته است که وزارت امور خارجه مدارکی را در 

مورد اقدامات گروه جندهللا تھيه و آنھا را به مراجع قضايی پاکستان تحويل داده و از پليس 

  .ری اعضای اين گروه شده استبين المللی خواستار دستگي

عبدالحميد ريگی در پاکستان بازداشت و سال گذشته توسط دولت پاکستان به جمھوری 

  .اس1می تحويل داده شد

  

 اتھام ارتداد برای دو ايرانی مسيحی 
  

زاده  مرضيه اميری. گذرد سيحی میبيش از چھار ماه از بازداشت دو ايرانی م

 ١٠اين دو شھروند ايرانی نزديک به . ساله ٢٧ ،پور ساله و مريم رستم ٣٠ ،آبادی اسماعيل

  .سال پيش، از اس1م به مسيحيت گرويدند

در خانه  ٧٨اسفند ماه سال  ١۵بنابر گزارش منابع خبری مسيحی، اين دو دختر جوان در 

و اتھام آن ھا از سوی مقام ھای قضايی، اقدام عليه ھای مسکونی شان بازداشت شدند 

  . امنيت ملی، عنوان شده است

اين در حالی است که منابع قضايی به طور غير رسمی به خانواده آنان گفته اند که احتمال 

  .محاکمه شوند» ارتداد«می رود اين دو، به اتھام 
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که در زندان  ،ھروند مسيحیزبان نيز درباره اين دو ش سايت شبکه خبری مسيحيان فارسی

به دWيل نامعلومی به مدت  ،تيرماه ١٧نوشته است که آنان در روز  ،برند اوين به سر می

سه ھفته در اواخر ارديبھشت ماه تحت بازجويی ھای شديد و درسلول ھای انفرادی به سر 

بوده  برده اند و پس از آن درخرداد ماه برای دو ھفته با ھم دريک سلول کوچک در بند

زبان در لندن به راديو  ھای مسيحی فارسی سازان شبکه يکی از برنامه ،امير جواد زاده .اند

آنان از حق داشتن وکيل  ،گويد که از زمان بازداشت اين دو شھروند مسيحی فردا می

  : افزايد اند و می محروم بوده

اند و  تر را نداشتهاجازه ديدن دک ،با وجود اينکه چندين بار ھم در زندان بيمار شدند«

  .»اند شب ھم زير بازجويی بوده روزھای متمادی تا نيمه

حقوقدان و از اعضای کانون  ،قرار بود عبدالفتاح سلطانی ،زاده به گفته آقای جوادی

دار شود که با توجه به  وکالت اين دو دختر مسيحی را عھده ،مدافعان حقوق بشر در تھران

در حال حاضر اين مساله  ،ويدادھای اخير در ايرانپس از ر ،بازداشت آقای سلطانی

  .عملی نيست

برای بر  ،به راديو فردا گفته است که آقای سلطانی ،ھای مسيحی ساز تلويزيون اين برنامه

ھای آنان صحبت کرده بود اما دستگاه  عھده گرفتن وکالت اين دو دختر مسيحی با خانواده

  .اجازه وکالت به وی را نداده بود ،قضايی

گويد  ھای مذھبی اين دو شھروند مسيحی به راديو فردا می امير جوادزاده درباره فعاليت 

» .اند کار آنان کمک به کسانی بود که در زندگی دچار مشک1ت روحی و عاطفی بوده«که 

اند  آقای جوادزاده با تاکيد بر اينکه اين دو دختر مسيحی ھيچگونه فعاليت سياسی نداشته

ھا ھدف آنان کمک به بشريت بوده آن ھم بدون در نظر گرفتن دين و نژاد و تن«افزايد  می

  ».زبان

 ،گويند که در حال حاضر غير از اين دو شھروند مسيحی ھای مسيحی می خبرگزاری

ھا  برند و بسياری از آن نفر ديگر با وضعيتی مشابه در بازداشت به سر می ۵٠نزديک به 

  .گذرانند میھای انفرادی  ھا را در سلول ھفته

  . ، در ايران و بر پايه قوانين اس1می مرگ است»ارتداد«مجازات 
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با اين حال در خرداد ماه گذشته اع1م شد که در پی تصميم مجلس برای اص1ح قانون 

از قانون  ،قطع يد و سنگسار ،قوانينی از جمله اعدام به جرم ارتداد ،مجازات اس1می

ن مصوبه برای اجرايی شدن بايد از تصويب شورای اي. مجازات اس1می حذف خواھد شد

  .نگھبان قانون اساسی بگذرد

   .شد حسين سودمند، به جرم ارتداد در مشھد اعدام بيست سال پيش نيز کشيش  حدود

  

  

  

  

  

  

  

  

 نشگاهای از حمله به کوی دا تازه  مرگ در خوابگاه؛ روايت
   

وگو با دانشجويانی که ھدف حمله پليس و  روزنامه گاردين چاپ لندن بر اساس گفت

اند گزارشی از جزئيات اين حمله  نيروھای لباس شخصی به کوی دانشگاه تھران بوده

ھا  ھا، اذيت و آزار و کتک زدن منتشر کرده است؛ در اين گزارش به نحوه دستگيری

شدگان اين حمله حداقل پنج نفر اع1م شده  دان رقم کشتهشود و از زبان شاھ اشاره می

  .اند است که در بين آنھا دو دانشجوی دختر نيز بوده

  :خرداد ٢۴کوی دانشگاه؛  

خرداد، دو روز پس از اع1م  ٢۴نيروھای لباس شخصی و نيروی انتظامی در شامگاه 

تير سال  ١٨ی مشابه با ھاي نتايج انتخابات با ورود با حريم کوی دانشگاه تھران، صحنه

  .به وجود آوردند ١٣٧٨
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اين حمله با واکنش برخی نمايندگان مجلس و گروه بزرگی از استادان دانشگاه تھران 

  .رو شد به رو

اما معاون سياسی استاندار تھران چند روز پس از آن گفته رييس کميسيون آموزش و 

شگاه در جريان اعتراضات به تحقيقات مجلس در مورد ورود نيروی انتظامی به کوی دان

  بيشتر بخوانيد. نتيجه انتخابات را رد کرد

ه نويسد حمله به کوی دانشگاه تھران کمی پس از نيمه شب آغاز شد، زمانی ک گاردين می

فضای شھر تھران پس از چند روز . کردند دانشجويان خود را برای خواب آماده می

در خوابگاه خيابان کارگر شمالی . تظاھرات عليه نتيجه انتخابات ايران متشنج بود

تعدادی از آنھا چند ساعت پيش در جريان حمله پليس . دانشجويان نگران بودند) اميرآباد(

  .دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودندھا به در اصلی  و لباس شخصی

به نوشته گاردين و با استناد به گفته دانشجويان، آن چه در اين ساعات نيمه شب روی داد 

نيروھای . ترين حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری بدل شد بار به يکی از خشونت

  . جويان حمله کردندھا ابتدا قفل درھا را شکستند و بعد به دانش پليس و لباس شخصی

. »بيش از صد نفر بازداشت شده و پنج نفر کشته شدند«: اند شاھدان به گاردين گفته

کنند، ولی شھادت افرادی که در محل  ای را تکذيب می ھای دولتی ھنوز ھم چنين حمله مقام

  .کند حضور داشتند داستان متفاوتی را حکايت می

ما داشتيم برای خوابيدن آماده «: گويد ردين میشدگان اين حادثه به گا يکی از بازداشت

من ھمين افراد را چند . ھا را شنيديم شديم که يک باره صدای شکستن قفل در اتاق می

کردم که به خوابگاه  زدند، ولی تصور نمی ساعت قبل ديده بودم که دانشجويان را کتک می

  ».اين حمله حتی خ1ف قوانين ايران است. بريزند

نفر  ٨٧دانشجو به زيرزمين وزارت کشور در خيابان فاطمی و  ۴۶نويسد  گاردين می

گويند  ھمه دانشجويان می. ديگر نيز به بازداشتگاه امنيتی پليس در خيابان حافظ منتقل شدند

  .اند که در طول بازداشت با آنھا بدرفتاری شده يا مورد شکنجه قرار گرفته

اند، به  دانشگاه تھران پنج نفر کشته شدهدر جريان حمله به کوی «: نويسد گاردين می

آنھا . ھای فاطمه براتی، کسری شرفی، مبينا احترامی، کامبيز شعاعی و محسن ايمانی نام
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اسامی اين . فردای ھمان روز بدون اط1ع خانواده در قبرستان بھشت زھرا دفن شدند

  ».افراد توسط دفتر تحکيم وحدت تاييد شده است

پنج نفر بر اثر ضربات مداوم باتوم به ناحيه سر جان خود را از  گويند اين شاھدان می

ھای آنھا گفته شده است که حق برگزاری مراسم يا صحبت در  به خانواده. اند دست داده

  .مورد فرزندان خود را ندارند

کند که طبق قانون ايران اعضای نيروھای نظامی و انتظامی حق  گاردين يادآوری می

دانشگاھی را ندارند، اين مقرراتی است که پس از حادثه حمله به کوی  ھای ورود به محيط

  .توسط دولت به تصويب رسيد ٧٨دانشگاه در سال 

اما در روزھای ناآرامی پس از انتخابات نيروھای انتظامی و امنيتی توجھی به اين 

 آور به محوطه ھا بارھا با باتوم و گاز اشک شخصی مقررات نداشتند و پليس و لباس

يکی از دانشجويان به خبرنگار گاردين گفته است که در يکی از . اند ھا حمله کرده دانشگاه

سپس به . گيرد اين حم1ت يک مامور امنيتی او را به زمين انداخته و زير مشت و لگد می

  .استفاده جنسی از اين دانشجو کند به سوء بھانه جستجو برای اسلحه يا موبايل شروع می

گويد ماموران گارد ويژه پليس با کشيدن دو صف تونلی را در بين  ی میدانشجوی ديگر

کردند که از اين تونل عبور کنند و  خود ايجاد کرده و دانشجويان بازداشتی را مجبور می

  .کردند زدند و حتی به کسانی که مجروح بودند رحم نمی به ھنگام عبور آنھا را با باتوم می

يک بسيجی روی کمرم نشسته بود و «: نويسد انشجويان میگاردين از قول يکی ديگر از د

گم باھات چی کار  بذار برسيم، بھت می[...]!   ، بچه[...]رو  ھفت ساله کسی: گفت می

  ».ايم کردند که به آنھا يا رھبر توھين کرده دادند و ادعا می ما را آزار می. کنم می

ھا سر و صورت آنھا  انتقال بازداشتی نويسد که قبل از گاردين از قول شاھدان اين حمله می

ھای پ1ستيکی پوشانده و آنھا را در مقابل ساختمان خوابگاه به صف کرده  را با کيسه

شد که  گويد وقتی که به ساختمان وزارت کشور رسيديم باورم نمی يک دانشجو می. بودند

مشغول کار مداران و مسئوWن انتخابات  در طبقات باWتر مقامات اين دولت، سياست

  .اند ھستند و ما دانشجويان را برای اذيت و شکنجه به زيرزمين ھمين ساختمان آورده
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چند ساعت بعد مقداری نان و پنير برای زندانيان آورده و آن را روز زمين کثيف جلوی 

يکی از . کنند که اگر غذا نخورند به شدت تنبيه خواھند شد گذارند و تھديد می آنھا می

ھا دستور  گرفت و به بازداشتی نام علی با تلفن موبايل از دانشجويان فيلم می ھا به بسيجی

  ».ما خريم«: داد که فرياد بزنيد می

به . شدند نويسد مجروحان مداوا نمی گاردين با تکيه به شھادت قربانيان اين حمله می

سی دانشجويی که بر اثر اصابت گلوله پ1ستيکی يک چشم خود را از دست داده بود ک

کرديم که دو  ما از آنھا خواھش می«: گويد يکی از شاھدان به گاردين می. کرد توجه نمی

  ».گفتند بگذار بميرند مجروح را به بيمارستان منتقل کنند، ولی آنھا می

رسد که فرھاد رھبر، رئيس  ساعت بعد در زمانی به پايان می ٢۴آزار و اذيت دانشجويان 

رھبر به آنھا . آيند انی، نماينده مجلس، به ديدار آنھا میدانشگاه تھران، و عليرضا زاک

گويد که خود به پليس اجازه ورود به کوی را داده است، اما چند روز بعد اين نکته را  می

     .کند انکار می

ھا گاز پخش  در بازداشتگاه امنيتی پليس در خيابان حافظ پس از مدتی در داخل سلول

  . شوند ساعت اکثر اين دانشجويان آزاد می ٢۴و باWخره پس از . کنند می

ھا داده بود  ھای تميزی را که پليس به آن دھند که لباس قبل از آزادی به آنھا دستور می

  : گويد يکی از شاھدان به گاردين می. بپوشند

تواند  ولی چه چيز می. خواستند شواھد دوران بازداشت را پاک کنند آنھا به خيال خود می«

را  دانشجويی باشد که ھمه اين حوادث را به چشم ديده و عذاب آن ١٣٣از نيرومندتر 

  » اند؟ کشيده
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  ای از حمله به کوی دانشگاه تازه  مرگ در خوابگاه؛ روايت
 

  

وگو با دانشجويانی که ھدف حمله پليس و  روزنامه گاردين چاپ لندن بر اساس گفت

ات اين حمله اند گزارشی از جزئي نيروھای لباس شخصی به کوی دانشگاه تھران بوده

ھا  ھا، اذيت و آزار و کتک زدن منتشر کرده است؛ در اين گزارش به نحوه دستگيری

شدگان اين حمله حداقل پنج نفر اع1م شده  شود و از زبان شاھدان رقم کشته اشاره می

  .اند است که در بين آنھا دو دانشجوی دختر نيز بوده

  

رفتارھای وحشيانه مقيسه ای معروف به ناصريان با زندانيان 
 سياسی در دادگاه

  

برای   زندان اوين دانشجوی زندانی مھسا نادری 209بنابه گزارشات رسيده از بند 

محمد مقيسه ای معروف به  برده شد و توسط  دادگاه انق1ب   28محاکمه به شعبۀ 

  .ه قرار گرفتمورد محاکم) ناصريان (

ساله دانشجوی رشتۀ اقتصاد دانشگاه مفيد شھرستان  19دانشجوی زندانی مھسا نادری 

فردی  28رئيس شعبۀ . دادگاه انق1ب فرخوانده شد 28تير ماه به شعبۀ  14قم،روز يکشنبه 
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بنام محمد مقيسه معروف به ناصريان از اعضای ھيئت مرگ قتل عام زندانيان سياسی 

زندانی سياسی مھسا نادری ھمراه با وکيلش خانم ستوده دردادگاه .اشد می ب 1367سال 

ولی از حضور خانواده نادری در دادگاه فرزندشان ممانعت . انق1ب حاضر شدند

دادگاه  28محمد مقيسه ای رئيس شعبۀ . تشکيل شد 09:45دادگاه او حوالی ساعت .شد

انه و غير انسانی که بيشتر به انق1ب در بدو شروع دادگاه با داد و فريادھای وحشي

بازجويان وازارت اط1عات شباھت داشت تا قاضی ، فريادھای مقيسه ای به حدی بلند 

که صدای او در راھرو دادگاه به خوبی شنيده می شد و باعث تعجب مراجعه کننده   بود 

م ، تو محارب ھستی ، اينھا را بايد بکشي: خطاب به دانشجوی زندانی می گفت. شده بود

نبايد کسی ازآنھا زنده بماند و تھديدھا و توھين ھای متعدد ديگر را عليه اين دانشجوی 

  .زندانی بکار می برد

اتھاماتی که به دانشجوی زندانی توسط سر بازجويان وزارت اط1عات سعيد شيخان و 

شرکت در مراسم خاوران،محاربه، : نسبت داده شده است به قرار زير می باشد   علوی

  .يغ عليه نظام استتبل

دانشجوی زندانی تمامی اتھامات نسبت داده شده را رد کرد و ھمۀ آنھا را ساختگی و غير 

  واقعی دانست و ھيچ دليلی برای اثبات آنھا وجود ندارد 

برخورد وحشيانه و غير انسانی محمد مقيسه ای معروف به ناصريان به حدی شديد بود که 

مقيسه ای ھمچنين وکيل محترم . دانشجوی زندانی شد باعث اعتراض خانم ستوده وکيل 

. خانم ستوده را چندين بار تھديد به بازداشت کرد و مانع دفاعيات وی از موکلش می شد

اين در حالی بود که خانم ستوده در چھار چوب قوانين موجود نسبت به برخوردھای غير 

وانين موجود چنين برخوردی قانونی به موکلش اعتراض داشت و با استدWل و ياد آوری ق

  .را غير قانونی ميدانست

می باشد اين ھيئت  67مقيسه ای معروف به ناصريان از اعضای ھيئت مرگ سال محمد 

. جان باختن ھزاران زندانی سياسی شد  باعث   بنابه شاھدان بازمانده از آن قتل عام که

آمرين و   ه و مجازاتخواستۀ سازمانھای حقوق بشری برای دستگيری ، محاکم  عليرغم

در نقش قاضی ھای   عاملين اين قتل عام ھنوز تحقق نيافته است بلکه بعضی از آنھا
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وزارت اط1عات مشغول بکار ھستند و تا به حال چندين زندانی سياسی با اتھامات واھی 

  و بدون برخوداری از حق دفاع و وکيل به سالھا زندان محکوم کرده اند

  اسفند ماه در پی يورش 2ساله  19مھسا نادری ت که زندانی سياسی Wزم به ياد آوری اس

 209روز است که از بازداشتش در بند  146مامورين وزارت اط1عات دستگير شدو 

روز آن را در سلولھای انفرادی تحت شکنجه ھای جسمی و  88زندان اوين می گذرد 

ر انسانی دچار ناراحتی قلبی اين دانشجوی زندانی در اثر شکنجه ھای غي. روحی بسر برد

سعيد شيخان سربازجوی وزارت اط1عات و فردی به نام .و سردردھای شديد شده است

  .سيد او را مورد بازجوئی و شکنجه ھای جسمی و روحی قرار ميدھند

زندان اوين  209از طرفی ديگر برای وارد کردن فشار بر زندانيان سياسی زنان در بند  

چند برابر ظرفيتشان می باشد بطوری که در ھر سلول انفرادی  سلولھا تعداد زندانيان در 

ھمچنين فشارھای ضد بشری ديگری را عليه زندانيان سياسی زن . نفر جا داده اند 5تا  4

مدتی است که فاضل آب توالت ھا و دستشويی ھای زندانيان سياسی زنان  . بکار می برند

محيط پر از آب شود و امکان رفتن به دستشوئی مسدود شده است و باعث شده که تمام آن 

ساعت از دستشوئيھا  12و زندانيان سياسی زن ناچار ھستند تا    را از آنھا سلب کند 

بوی فاض1ب شرايط طاقت فرسائی را برای آنھا ايجاد کرده  نتوانند استفاده کنند ھمچنين 

  .است

 209ه اعتراضات اخير در بند در حال حاضر تعداد زيادی از زنان و دختران دستگير شد

  .بسر می برند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری، شکنجه،ادامه بازداشت و محاکمه بر 

فردی بنام مقيسه ای را محکوم می کند و  اساس قانون محاربه و برخوردھای غير انسانی 

ی برای رسيدگی به از دبير کل وکميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فور

  . وضعيت زنان زندانيان سياسی که در شرايط غير انسانی بسر می برند است
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 بازداشت چند فعال دانشجويی ديگر در شھرھای ايران
   

  از خبرنامه اميرکبير

تير  18ھتاب سه دانشجوی دانشگاه تبريز، روز احسان نجفی، آيدين خواجه ای و فراز ز

  .ماه توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند

تير ماه از منزل مسکونی خود در  18احسان نجفی دانشجوی برق دانشگاه تبريز روز 

ماموران امنيتی با شش دستگاه خودرو به منزل مسکونی اين . شھر خوی، بازداشت شد

ل دانشجوئی بورش برده و تنھا با يک اخطار شفاھی و بدون ارايه ھيچ گونه حکمی در فعا

مدت کمتر از چند دقيقه، اقدام به شکستن درب منزل احسان نجفی کرده و وی را به طرز 

  .نامناسبی دستگير کردند

تير ماه حين خروج  17فراز زھتاب ديگر دانشجوی دانشگاه تبريز در رشته حقوق، نيز 

ماموران امنيتی به طرز توھين . دانشگاه به ھمراه مادر و برادرش، دستگير شده استاز 

گفتنی است حراست دانشگاه تبريز و . آميزی درمقابل خانواده اش وی را دستگير کردند

معاونت دانشجويی آن ھمکاری مستقيمی با نھادھای غيرمسئول خارج از دانشگاه برای 

  .بازداشت اين دانشجو داشته اند
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آيدين خواجه ای ديگر دانشجوی حقوق دانشگاه تبريزنيز پس از عدم موفقيت نھاد ھای 

اتاق -زندان تبريز 37تير ماه، به اتاق  18امنيتی در دستگيری غير قانونی وی روز 

مراجعه کرده و خواستار روشن شدن وضعيت خود شده است که از آن  -وزارت اط1عات

  .ته است و تا کنون خبری از وی در دست نيستجا به مکان نامعلوم انتقال ياف

  بازداشت دو دانشجوی ديگر دانشگاه بيرجند

امين استادی و مي1د گاراژيان دو دانشجوی ديگر دانشگاه بيرجند و اعضای انجمن 

تيرماه توسط نيروھای امنيتی  18اس1می اين دانشگاه ھستند، که ھقته گذشته و در آستانه 

  .بازداشت شدند

خبر مربوط به بازداشت بھزاد پروين و علی سپندار، دو تن از فعاWن دانشجويي پيشتر 

بيرجند و اعضای شورای مرکزی انجمن اس1می اين دانشگاه، در روزھاي سه شنبه و 

  .تيرماه انتشار يافته بود 17و 16چھاشنبه 

د، طی بھزاد پروين، دبير انجمن اس1می دانشگاه بيرجند، که در منزل خود بازداشت ش

تماس بسيار كوتاھی با خانواده، خبر دستگيري خود و چند دانشجوی ديگر را تاييد كرده 

ھم اکنون از وضعيت و محل نگھداری چھار دانشجوی دانشگاه بيرجند، اط1عی در . بود

  .دست نيست

تيرماه، دور تازه ای از بازداشت فعالين دانشجوئی در دانشگاه  18گفتنی است در آستانه 

 4ھم اکنون . شھرھای مختلف کشور از جمله دانشگاه تبريز و بيرجند آغاز شده استھای 

  .دانشجوی دانشگاه بيرجند و سه دانشجوی دانشگاه تبريز در بازداشت بسر می برند

  ناصح فريدی، فعال دانشجويی و حقوق بشر در وضعيتی مبھم در بازداشت

ضو شورای مرکزی و سخنگوی با گذشت بيش از يک ماه از بازداشت ناصح فريدی ع

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، مسئولين زندان و دادگاه انق1ب از ارائه ھر 

  .گونه پاسخ قانع کننده ای نسبت به تداوم بازداشت موقت وی سر باز می زنند

ناصح فريدی دبير سابق انجمن اس1می دانشگاه تربيت معلم تھران، از اعضای کميته ی 

ی و مدير داخلی ستاد شھروند آزاد و عضو شورای مرکزی و سخنگوی کميته ی مرکز
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خرداد ماه به شکل نامعلومی  24دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی است که در شب 

  .زندان اوين منتقل شد 240توسط نيروھای امنيتی بازداشت گرديد و به بند 

ل صورت گرفت، خبر از انتقال وی آخرين تماس تلفنی وی با خانواده اش که دو ھفته قب

  .زندان اوين می داد 209به بند امنيتی 

Wزم به ذکر است که اين فعال حقوق بشر از ناراحتی شديد اعصاب و آسيب ديدگی جدی 

  .مچ دست چپ رنج می برد

موج گسترده ی بازداشت و دستگيری فعاWن سياسی و حقوق بشر که پس از انتخابات 

  .امه داردآغاز شد، کماکان اد
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  يونس آقايان، زندانی اھل حق اعدام شد

 

 
شات دريافتی يک تن ديگر از زندانيان اھل حق در زندان مرکزی اروميه اعدام بنابرگزار

  . شد

توسط نيروھای  83يونس آقايان اھل مياندوآب که به ھمراه چھار ھم آئين خود در سال 

امنيتی در درگيری موسوم به روستای اوج تپه بازداشت و سپس در دادگاه به اتھام محاربه 

سال زندان در  5تيرماه پس از تحمل  21روز يکشنبه مورخ  محکوم به اعدام شده بود،

  .زندان مرکزی اروميه به دار آويخته شد
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در اين پرونده که پنج پيرو آئين اھل حق به دليل باورھای مذھبی خود و عملکرد نيروی 

انتظامی منطقه مبادرت به درگيری مسلحانه نموده بودند سه متھم به نامھای سھندعلی 

سال زندان در  13علی محمدی و عبادهللا قاسم زاده در دادگاه تجديد نظر به محمدی، بخش

تبعيد محکوم و دو تن از آنان به نام ھای مھدی قاسم زاده و يونس آقايان به اعدام محکوم 

اين احکام اعدام در خصوص آقای قاسم زده چندی پيش به اجرا گذارده شد و . شدند

حقوق بشر يونس آقايان نيز روز يکشنبه در زندان عليرغم اعتراض سازمانھای مدافع 

 .مرکزی اروميه به دار آويخته شد
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 کدامين گناه فرزندان ايران را ميکشيد
  

ی سخت برای بسياری از ھا که در اين روزھا ھا کم نيست؛ اما چه بسيار ناگفته گفتنی

در اين يادداشت اما تنھا بر يک . ايرانيان، مکشوف است و نيازی به بازگفت آنھا نيست 

شود؛ دليلی که اين روزھا، اساس پرسش نگارنده از کسانی است که  نکته توقف می

اند نسبت خود را با وضع موجود و حوادث تلخ رخ داده،  اند اما ھنوز نتوانسته متشرع

  .سازندمشخص 

در حوادث پس از انتخابات در ايران، تاکنون شماری از ھموطنان مظلوم ما، جان 

. اند تن اع1م کرده ٢٠حدود  باختگان را  اند؛ حتی مراجع رسمی نيز شمار اين جان باخته

ی خود  که به نوبه_مستقل از چند و چون در مورد تعداد دقيق قربانيان حوادث اخير 

، پرسش قابل طرح آن است که حتی اگر يکی از _شود سوب میموضوعی بسيار مھم مح

جان باخته و کشته شده باشد، چه کس يا کسانی و نيز کدام نھاد يا » به ناحق«اين قربانيان، 

کنم بر  اين پرسش را مبتنی می. گوی آن خواھند بود نھادھايی، از منظر درون دينی، پاسخ

ترين آيات  اف و قاطعی دارد و يکی از مھمای از قرآن، که سخن صريح و تاکيد شف آيه
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ی مورد استناد و اتکای  آيه. شود ھای مربوط به قتل و قصاص محسوب می قرآن در بحث

َمن قَتََل نَْفساً بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِی ا¤َْرِض «: ی مائده است از سوره ٣٢ی  يادداشت، آيه

ھر کس، کسی را جز به قصاص قتل، يا به کيفر فسادی در «؛ »فََکأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً 

  ».ی مردم را کشته باشد زمين، بکشد، چنان است که گويی ھمه

در حوادث پس از انتخابات، موضوع جان باختن تلخ و فجيع مادر و فرزندی که در مھد 

موارد  قرار گرفته بودند، تنھا يکی از  کودکی نزديک به ميدان آزادی تھران، ھدف گلوله

ھای مھد کودک، ھراسان و حيران شاھد اتفاقات  مادر و کودک پشت شيشه. بس ناگوار بود

و درگيری رخ داده در نزديکی يک ) خرداد٢۵راھپيمايی ميليونی روز دوشنبه (بيرون 

بار جان  گيرند و به شکلی بس تاسف اند که ناگھان ھدف رگبار قرار می پايگاه نظامی بوده

عنوان نمونه، و  به(يان قربانيان حوادث اخير، حتی اگر يکی از اين دو در م. بازند می

ی فوق، مورد استناد قرار گيرد،  به عنوان شاھدی برای آيه) ای ويژه، کودک گونه به

به کدامين گناه کشته شده «اين کودک، . ھا پيرامون آن، اندک نخواھد بود ھا و تامل پرسش

  )٩ی  کوير، آيهی ت سوره(» بای ذنب قتلت«؛ »است؟

شود که او، _ و ادعا_تر از اين نيست که گفته  تر و غيرمسئوWنه ھيچ پاسخی سطحی

از اين فراتر، . اند قربانی حوادثی شد که آغازکنندگان آن، معترضان به انتخابات بوده

حتی ضارب و صاحب اسلحه ھم نيست؛ ھرچند که ) و مادرش(مسئول قتل اين کودک 

اما کدام . باشد  نوان عامل ارتکاب جنايت، بايد پاسخگوی محکمهع به_ شک بی_ضارب 

اند؟ آيا وجدان دينی ايشان  نھاد يا نھادھايی چنين آتشی را فراھم آورده و قتلی را باعث شده

از جنايت رخ داده، آسوده است؟ آيا ) ھای حقيقی و حقوقی مرتبط با بلوک قدرت شخصيت(

ه سھولت از زير بار پرسش سنگين ناشی از تصريح تواند ب می_ و متدين_طرف  ناظر بی

  ی مائده، بگريزد؟ سوره ٣٢ی  آيه

اند، به تاکيد صريح و قاطع  رسانده/ کسانی که کودک مورد اشاره را به قتل رسانده/آن کس 

که مستحق قصاص (مرتکب قتلی نشده بود ) کودک(ی مورد اشاره، از آن رو که وی  آيه

که کيفری در حد قتل داشته  چنان(در زمين موجب نشده بود  يا فسادی را) دانسته شود

  ».اند کشته/ی مردم را کشته است ھمه«اند؛   نشده/تنھا مرتکب يک قتل نشده است) باشد
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ھای سياسی در  ی رژيم توان بر اين استدWل بس سست و سخيف تکيه زد که در ھمه نمی

اگر قرار است ! ھرگزا. ستطول تاريخ، چنين حوادثی رخ داده و گريزی از آن ني

ھای دينی را پاس دارد و رعايت  باشد، بايد جوھر و تصريحات ارزش» دينی«حکومتی 

گناه و مظلوم را به توجيه نشست؟ آيا حق آن  توان جان باختن کودکی بی چگونه می. کند

چنان (ای برقرار، انسان از شرم و عذاب وجدان  نيست که اگر وجدانی باشد، و مسلمانی

  ، بميرد؟)بن ابيطالب فرمود ه زمانی علیک

ھای حقيقی و حقوقی مستقر در ساخت قدرت و مرتبط با  نھادھا و شخصيت  مسئوليت

  ی انتخابات، کجا؟ حکومت کجا، و مسئوليت شھروندان معترض به نتيجه

بس ناگوار و تلخ است که اين حادثه و رويدادھای تلخ و فجيع مشابه در سرزمينی رخ 

ی ملی و  ھای مسجد و رسانه پيوندد که صدای اذان از مناره وقوع می  به دھد و می

  .اش، بلند است بلندگوھای رسمی

ھای حقوق بشری و عرف جھانی و قانونی،  برخورد با شھروندان، خارج از چھارچوب

در ھر کجای جھان و با ھر ايدئولوژی و مرامی که باشد، مذموم و غيرقابل دفاع، و نيز 

آيد و  به ميان می» دين«رسد که وقتی پای  د و نفی است؛ اما بديھی به نظر میدر خور طر

شود، رخدادھا به شکل مشدد، غيرقابل ھضم و  ھا ذيل حکومتی دينی انجام می سرکوب

حوادث تلخی که اين روزھا در چين به وقوع پيوسته، چنانچه . نماياند انگيز و تلخ می نفرت

بار و  داد، به مراتب اسف رخ می) مونه، عربستانعنوان ن به(در کشوری اس1می 

  .دردناک، بود

، از صاحبان قدرت در مورد »روزی روزگاری«و از ھمين منظر درون دينی است که 

خرداد، پرسيده خواھد شد؛ که به کدامين گناه  ٢٢قربانيان مظلوم حوادث پس از انتخابات 

  کشته شدند؟

ت؛ و اذا الجبال سيرت؛ و اذا العشار عطلت؛ و اذا اذا الشمس کورت؛ و اذا النجوم انکدر«

الوحوش حشرت؛ و اذا البحار سجرت؛ و اذا النفوس زوجت؛ و اذا الموءده سئلت؛ بای 

ھم درپيچد؛ و آنگاه که ستارگان ھمی تيره شوند؛ و  آنگاه که خورشيد به «؛ »...ذنب قتلت

ده شوند؛ و آنگاه که وحوش را ھمی ھا به رفتار آيند؛ وقتی شتران ماده وانھا آنگاه که کوه
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ھا به ھم درپيوندد؛ پرسند چو  گرد آرند؛ درياھا آنگه که جوشان گردند؛ و آنگاه که جان

تا  ١ی  ی تکوير، آيه سوره(» ...زان دخترک زنده به گور؛ به کدامين گناه کشته شده است؟

٩*(  

اين يادداشت : توضيح(    .ی آيات از استاد محمد مھدی فوWدوند است ترجمه: نوشت پی*   

  .)منتشر شده است ١٣٨٨تيرماه  ٢١ی اينترنتی روز، مورخ  در روزنامه
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 اسامی بازداشت شدگان منتقل شده از کھريزک به اوين: فوری
    

روی صحبت ھای يکی  مطالب ذکر شده عينا از

از مامورين زندان اوين که ديشب نام ھای بازداشت شدگان را اع1م کرده است بيان شده 

تير ماه بازداشت شده اند به کمپ  18گفتنی است اين بازداشت شدگان که روز . است

  :به زندان اوين منتقل شدند 88تير  23کھريزک برده شده بودند و ديشب يعنی سه شنبه 

ين ھا بازداشت موقت ھستند و فع1 نه قرار وثيقه برای اينھا صادر شده و نه تمام ا"

کفالت، به اين معنی که آزادی اين ھا معلق ھستش و فع1 آزاد نمی شوند تا زمانی که مقام 

  . قضايی که اين ھا رو بازداشت کرده دستور آزادی آن ھا را بدھند

از اين در را نکنيد و پس از دستور مقاماتی پس مادامی که به ما دستور ندھند فکر آزادی 

که اين ھا را بازداشت کرده اند بايد به دادگاه انق1ب برويد و پس از تھيه وثيقه و ضمانت 

  .ھای Wزم از اينجا آزاد می شوند

اسامی نوشته شده به سختی از روی فايل صوتی نوشته شده اند، در صورتی که نام (

نام ھاست، احتماW در ثبت اسم ھا در زندان و يا گفتن اسامی  فرزند شما شبيه يکی از اين

  . اشتباه رخ داده است و احتماW نام نوشته شده نام فرزند شماست
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ھمچنين در صورت شبيه بودن به نام فرزندتان در بخش نظرات ايميل خود را وارد کنيد 

  )چک کنيدتا فايل صوتی برای شما فرستاده شود و خود شما نام فرزندتان را 

  )نام پدر ب1فاصله بعد از نام و نام خانوادگی شخص نوشته شده: (ليست اسامی خوانده شده

  داود منصوری اسماعيل. 1

  بھزاد انصاری پور نصرهللا. 2

  حامد زندی فر امام حسين. 3

  علی داور علی عزيز. 4

  مھرداد نوايی امير حسين. 5

  سامان گنجی داود. 6

  فرامرز مفاخری احمد. 7

  ھادی روشن دل محمود. 8

  حافظ محتاج بھروز. 9

  بھمن اميدوار حسن. 10

  اميد رسولی کوبنده اصغر. 11

  محمد حسن رشيدی نيا عباس. 12

  حافظ سلطانی حسين. 13

  کريم آرش توفيق. 14

  بابک زينالی کريم. 15

  محمد کامرانی علی. 16

  مشير ھاشمی محمدرضا. 17

  عليرضا شيخ سبزرودی بھرام. 18

  عبدالرضا کرمی نوری محمد علی. 19

  محمود رجب نژاد علی. 20

  مسلم عبدی کريم. 21

  پيمان شھنايی شھبد. 22
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  مشکات جعفری محمود. 23

  اسحاق رضايی امام علی. 24

  محمد صادق لو منصور. 25

  اميد مير امينی داود. 26

  مصطفی موسوی سيد جعفر. 27

  نادر نجفی ايوب. 28

  محسن محمدی لھراسب. 29

  محمد فرخی يگانه عبدالحسين. 30

  حميدرضا متوسليان امين. 31

  محمود آقا باW زاده مسعود. 32

  مرتضی سھرابی علی محمد. 33

  سيد حسين بنی ھاشمی اله رحم. 34

  نادر احمدی بيژن. 35

  محمد کميل ضياء الدين. 36

  سياوش يوسف راھی امان هللا. 37

  شھرام صادقی فرامرز. 38

  دارژنگ صادقی حمي. 39

  مجتبی رفيعی مسعود. 40

  عماد يگانه محمود. 41

  نادر عمره عباس علی. 42

  اکبر طاھری محمد علی. 43

  محمد محمد پور حيدر. 44

  حسين باغبان ولی هللا. 45

  اکبر عنايتی قياس. 46

  مھرداد نادم جبار. 47
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  عمران مير امينی داود. 48

  علی دليريان حسين. 49

  علی جليل وند محسن. 50

  ی نجاری عرض هللاعل. 51

  شھرام کردستانچی بھرام. 52

  مھرزاد حقی پور علی. 53

  بھداد عباسی کمال. 54

  حميد نادری محمد باقر. 55

  يوسف امامی عبدهللا. 56

  سجاد نوری محمد آبادی عباس. 57

  شاھرخ شمس افشار علی. 58

  رحيم ترابی علی. 59

  محسن قندانی محمد. 60

  محمد کيانی خدارحم. 61

  رفان نظری احمدع. 62

  قاسم رنجبر مھربد. 63

  رضا احمدی وجيه هللا. 64

  احمد زمان پور محمد. 65

  حامد نادری غ1م رضا. 66

  برديا رضايی عباس. 67

  وھاب غفاری محمد علی. 68

  سعيد گردعلی محمد نوش. 69

  ھادی فرزين طالب. 70

  سجاد اياذی محمد. 71

  شھرام زحمتکش علی. 72
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  اسماعيلمحمد گل محمدی . 73

  مجيد عابدی حسن. 74

  صادق مروتی محمد. 75

  مسعود بيات محمد رضا. 76

  محمد مھدی روشناسان محمد حسن. 77

  آريا رنجبر شريف. 78

  عليرضا اصفھانی رضا. 79

  اشکان اسماعيلی حسين. 80

  پيمان کارگر مصطفی. 81

  عليرضا چامپ1غی محمد حسين. 82

  مھدی شاپوری عباس. 83

  ی صادقامير اصغر. 84

  مازيار زاغی مسلم. 85

  علی بخشايش مجيد. 86

  رضا توکلی غ1محسين. 87

  حسين اصفھانی نعمت اله. 88

  طاھا زينالی قنبر. 89

  علی اکبر خوش اخ1ق حسين. 90

  مسعود عليزاده اسحاق. 91

  ھومن رجبی احمد. 92

  سجاد عليزاده ابراھيم. 93

  بھنام رضايی محمد. 94

  قاسم اکبری ايرج. 95

  صابر معصومی محمد حسين. 96

  مجتبی صادقی محمد باقر. 97



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 298

 

  حميد رضا کمالی اکبر. 98

  ساعد ملک زاده علی. 99

  مھدی پھلوان زمان. 100

  غ1مرضا طاووسی ابولقاسم. 101

  فرھاد پاسداری رحيم هللا. 102

  مسعود ابراھيمی امير. 103

  ميرزا علی اکبری فضل اله. 104

  عليرضا اردWن فريدون. 105

  مھدی بھمن زاده بھمن. 106

  اميد کاظمی عليرضا. 107

  اميد آغک پور کريم. 108

  حامد دبتنی غ1محسين. 109

  علی ولی زاده يداله. 110

  جواد قربانی عبدالحمد. 111

  محسن دھقانی عبداله. 112

  کيوان ظفر بخش جھانبخش. 113

  سيد مي1د حسينی سيد داود. 114

  رضا ذوقی عزيز. 115

  ابراھيم زاده عزيز فريد. 116

  حسين امامی کاظم. 117

  مرتضی بنايی تراب. 118

  سيد اشکان خراسانی سيد مھدی. 119

  رضا فاضلی حسن. 120

  عليرضا حسينيان محسن. 121

  وحيد وکيلی زکريا. 122
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  علی شمس الدينی محمد. 123

  شاھين فتحی ابراھيم. 124

  مھرداد گنجی عبداله. 125

  دسيد مھدی شريفی محم. 126

  نيما وزيری رحمت اله. 127

  سامان مکفی حميد رضا. 128

  جعفر حسين نژاد محرم. 129

  مجيد رحيمی اس1می محمدرضا. 130

  رضا ابراھيم زاده علی. 131

  روح اله شکری ستار. 132

  حميد حجار خواه غ1مرضا. 133

  محسن صيادی اصفھانی محمود. 134

  محسن عسگرپور احمد. 135

  ژاد محمدرضاوحيد قربانی ن. 136

  احمد بلوچی عبدالحميد. 137

  سعيد شکوری پرويز. 138

  روح اله برزگر گلچنی سليمان. 139

  حامد فوWدی محمد علی. 140

  سيد احمد رويانی سيد جواد. 141

  مرتضی محمدی حبيب اله. 142
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 بھروز جاويد طھرانی را تھديد می کندخطر جدی جان 
   

زندان گوھردشت کرج ،بھروز جاويد طھرانی آخرين  1بنابه گزارشات رسيده از بند 

تحت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار  1387تير  18زندانی بازمانده از قيام دانشجويان 

  .دارد و جان او در معرض خطر جدی است

. حت شکنجه ھای وحشيانه وغير انسانی قرار داردزندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی ت

در روزھای اخير برای چندمين بار پی در پی با زدن دست بند و پابند و چشم بند به يکی 

او را تحت شکنجه ھای وحشيانه قرار  از اتاقھای شکنجه برده شد و بصورت گروھی 

می باشد و به سختی قادر  در اثر ضربات باتوم بدن او کبود و از ناحيۀ زانو متورم. دادند

 .به راه رفتن می باشد در اثر شکنجه ھمچنين کليه ھای او دچار آسيب جدی شده است

زندان گوھردشت  1بند  زندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی در حال حاضر در حسنييۀ 

در اين حسينيه تعداد از . می باشد که جزئی از سلولھای انفرادی يا سگ دونی می باشد

نيانی که دچار ناراحتی شديد روحی ھستند و خيلی خطرناک می باشند و ھمچنين زندا

ھا می باشند  ايدز و يا ساير بيماری افرادی که مبت1 به بيماريھای واگيردار مانند ھپاتيت،

او در .به مراتب بدتر از سلولھای انفرادی می باشد جا داده شده اند که وضعيت آنجا 

سر می برد،خيلی ضعيف شده است و آثار شکنجه بر جسم او وضعيت جسمی بسيار بدی ب

  .عيان است

مرگ تدريجی که بر او روا   زندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی در اعتراض به شرايط 

  .تير ماه اقدام به اعتصاب غذا نمود 23داشته اند از روز سه شنبه 

و   ات با او را ندارند خانواده آقای جاويد طھرانی بيش از يک ماه است که اجازۀ م1ق

  .تقريبا قطع می باشد ساير ارتباطات او را با خانواده 
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کسانی که در شکنجه و اذيت و آزار او نقش دارند و او را به سوی مرگ تدريجی و 

مشقت بار سوق ميدھند عبارتند از علی حاج کاظم رئيس زندان که بدستور وی به اين 

معاون زندان ، کرمانی و نبی هللا فرج نژاد رئيس شکنجه گاه منتقل شده است،علی محمدی 

زندان ھمراه با تعدادی از  1و معاون حفاظت و اط1عات زندان،خادم رئيس بند 

 . پاسداربندھا صورت می گيرد

علی محمدی معاون اجرائی زندان گوھردشت کرج خطاب به آقای بھروز جاويد طھرانی 

  .احت خواھيم شدکه در اين شرايط از شر تو ھم ر: گفته است

بازجويان وزارت اط1عات بخصوص سعيد شيخان و نفرات فوق الذکر قصد حذف 

فيزيکی اين زندانی سياسی را دارند و اين موضوع را ھم کتمان نکرده اند و بارھا به 

 . بھروز گفته اند

پس از قتل زنده يادان امير حسين ساران، ولی هللا فيض مھدوی، عبدالرضا رجبی؛ بھروز 

  .جان او در معر ض خطر جدی است اويد طھرانی سوژه بعدی آنھا است ج

Wزم به يادآوری است از اوايل ارديبھشت ماه فشارھا و تھديدات عليه زندانيان سياسی    

ارديبھشت ماه  13روز يکشنبه .برای انتقال ھر کدام از آنھا به نقطه ای آغاز گرديد 2بند 

به زندانيان سياسی ،آنھا را مورد ضرب وشتم قرار  گارد ويژه زندان با يورش وحشيانه

منتقل کرد و از آن  1داد و زندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی را با خشونت به بند 

زندانی  .  زمان تا به حال در اين بند که دارای شرايط وحشتناک می باشد بسر می برد

 1378انشجويان در تير ماه سياسی بھروز جاويد طھرانی تنھا زندانی بازمانده از قيام د

 . می باشد

او بار ھا توسط سعيد شيخان سربازجوی وزارت اط1عات و پاسداران زندان گوھدشت 

 9سھراب سليمانی رئيس سازمان زندانھای تھران . تھديد به حذف فيزيکی شد  کرج

می تو را جايی می فرستيم تا بفھ: ارديبھشت ماه خطاب به بھروز جاويد طھرانی گفت بود

 زندان يعنی چه؟

: فروردين ماه خطاب به بھروز جاويد طھرانی گفت 17رئيس سالن م1قات در تاريخ  

  .ضد انق1ب عوضی، تو را ھم می فرستيم پيش رفيقت ساران
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در حال حاضر زندانی ديگری بنام بھرام منصوری که نسبت به شرايط غير انسانی و 

يش در اعتصاب غذا بسر می برد و در روز پ 10از  طاقت فرسای حاکم بر اين بند 

  .شرايط بد جسمی است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت به خطر جدی که متوجه جان زندانی  

سياسی بھروز جاويد طھرانی است ھشدار ميدھد و از تمامی ھموطنان در داخل و خارج 

د و از کميسر عالی حقوق ايران می خواھد برای نجات جان اين زندانی سياسی اقدام نماين

بشر سازمان ملل و سازمانھای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای نجات جان اين 

  .زندانی سياسی است

 

دولت ھای خودکامه منطقه چوب رسوائی بر انتخابات ايران 
 زدند

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 304

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 305

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شمار قربانيان کودتاو اسناد ھويت آنھا را تھيه کنيد
  

روز گذشته مستند به خبر . خرداد، ھمچنان محرمانه است 22آمار کشته شدگان کودتای 

برخورد کرديم، اما  60تا  50جستجوی پيكر سھراب اعرابي، برای نخستين بار به رقم 

  .که آمار مجروحين و زندانيان نا معلوم است ھمچنان. اين ھنوز آمار کشته شدگان نيست

می زنند، تا حاW " فر"علمائی که زلف مسلمانان ترک تبار چين را با اع1ميه ھای خود 

به حمايت از مسلمان . از دولت کودتا نخواسته اند آمار واقعی تلفات کودتا را اع1م کنند

و خون کشيده شدند سکوت  ھای ايران که در تھران و بسيار از شھرھای ديگر به خاک

آقای صافی گلپايگانی، مکارم شيرازی و بقيه در باره فاجعه ای که در خيابان . اند کرده

آب در دھان نگھداشته اند و حاW ياد مسلمانان چين افتاده و در محکوميت    ھای روی داد

  . سرکوب آنھا اط1عيه می دھند
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جز آيت هللا منتظری و . ع1ميه ندادندمعلوم نيست چرا عليه سرکوب مردم خود ايران ا

آيت هللا صانعی در قم و آيت هللا طاھری در اصفھان و ايت هللا بيات زنجاني کداميک از 

    فاجعه ای که بعد از انتخابات در ايران روی داد سخن گفته اند؟

علما چرا در پاسخ رئيس ستاد کل نيروھای مسلح که نامه فدايت شوم سراپا دروغ و ريا 

  برای امام زمان نوشته سخنی نمی گويند؟ 

خرداد فرمان آتش گشودن به روی مردم معترض را  29عليه رھبر که در نماز جمعه 

  صادر کرد سخن نمی گويند؟ 

صحنه ھائی که از سرکوب مردم بصورت فيلم در تاريخ ثبت شد، با سکوت علما و چشم 

ست که با ھيچ رنگی از دامن اين ننگی ا. بندی صدا و سيما و کيھان محو نمی شود

  .جمھوری اس1می پاک نمی شود

ما، امروز و به نقل از يکی از جراحان بيمارستان امام خمينی اط1عاتی را منتشر می 

شھريور شاه پيش آنچه انجام شد،  17. کنيم که تائيد کننده شمار گسترده قربانيان کودتاست

کومتی اط1ع دارند می دانند که در بسيار کوچک است و آنھا که از بحث ھای درون ح

آن روزھا فاجعه آفرينی سپاه و چماقداران و نيروی انتظامی در ايران و تھران به آقای 

اشتباه : "و ايشان پاسخ داده است!" شھريور بدتراست 17اين که از "خامنه ای گفته اند 

  !"ه را نمی کنيمشھريور را نگرفت و ما اشتباه شا 17شاه از آنجا شروع شد که دنباله 

گزارش پزشک جراح بيمارستان امام خمينی را بصورت مستقل در ھمين شماره پيک نت 

ھرچه سريع تر بايد ليست مستندی از شمار قربانيان تھيه کرد و دراختيار  .می خوانيد

. مجامع بين المللی قرار داد تا بتوان عليه کودتاگران دادخواستی بين المللی را طرح کرد

  .رايران انجام شده، کمتر از کودتای شيلی و يا آرژانتين نيستآنچه د

ستاد کودتا با آگاھی از ھمين خطر، ھر ترفندی را که بتواند به کار می گيرد تا آمار 

از جمله، گفته می شود در روزھای اخير ھنگام تحويل . واقعی قربانيان کودتا را محو کند

خواسته شده برگه ای را امضاء کنند که اسم  جسد قربانيان به خانواده ھايشان از آنھا

می خواھند قربانيان کودتا را بسيجی معرفی . قربانی بعنوان بسيجی در آن ثبت شده است

. کنند تا ھم آمار کشته شدگان کودتا را کم کنند و ھم برای بسيج و چماقداران آمار بسازند
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ول و مزايای بسيج ھم تعلق می حتی به خانواده ھا گفته شد که در صورت امضاء به آنھا پ

اجساد را با تاخير بسيار تحويل خانواده ھا می دھند تا دراين فاصله راه کارھائی . گيرد

  .چنينی پيدا کنند اين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 !گردان موتور سوارھا چماقداری را کجا آموزش ديدند
  

خرداد در خيابان ھا ظاھر شدند  22ھائی که با چماق و قمه از فردای کودتای موتورسوار

و به مردم بی س1ح و بی پناه حمله ور شدند، امروز و ديروز و يا امسال و پارسال برای 

کودتا آموزش نديده بودند، اين مردم و سياسيون ايران بودند که اخبار آن را بدقت دنبال 

  . دنکرده و افشا نکرده بودن

دويدند و مقاله ھای  می" جمھوری Wئيک"در ھمان سالھائی که ھمه دنبال نخود سياه 

وجبی در سايت ھای پر ادعا می نوشتند، در زير پوست شھر تھران، خبرھای مھمی 

  . جريان داشت

. از جمله آموزش گردان موتور سوارھا برای روزھائی که در اين ھفته ھا شاھد شديم

  .ما تلخ تر از آن، تن ندادن به قبول آنستواقعيت تلخ است، ا

ھر بار که خطر کودتای حجتيه و جناح راست را نوشتيم، اين و آن پيام فرستادند که چقدر 

  کدام کودتا؟ . درباره خطر کودتا می نويسيد
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  عليه کی؟ 

  !ھمه شان سر و ته يک کرباس اند

اين سر و ته از ھم تشخيص  و حاW می بينيم که يک کرباس نبودند، ما نتوانستيم جدائی

  .بدھيم

پيک نت در باره شکل گيری  1382برای نمونه، اين خبر را از شماره ششم شھريور 

  : گردان موتور سوارھا بخوانيد

بازارچه قديمی شھرک غرب در فاز يک را از مدتی پيش سپاه دراختيار خود گرفته «

اران مستقر شده اند و در آنجا دراين منطقه واحدھای ويژه موتور سوار سپاه پاسد. است

  . تمرين ھائی می کنند که شبيه مانورھای خيابانی است

ھيچکس اجازه نزديک شدن به اين محل را ندارد جز موتور سوارانی که کارت ويژه 

دراختيار دارند و برخی مقامات نظامی که با اتومبيل ھای خود به اين محل رفت و آمد 

  ».ران را کنترل می کننددارند و طرح مانور موتور سوا

آن اخباری که بايد دنبال می کرديم و افشاء می کرديم اينھا بود، نه گرفتن گريبان مجلس 

  !ششم و محمد خاتمی
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جسد در  38پيام جراح بيمارستان امام خمينی شنبه سياه 
 ده بودسردخانه جمع ش

  

روزی که ندا کشته شد فقط در سردخانه بيمارستان . من جراح بيمارستان امام خمينی ھستم

چھار فرمانده نظامی که در بيمارستان مستقر شده بودند به ما . جنازه جمع شده بود 38ما 

ھمان شب جنازه ھا را جمع کردند و . مسئولين بيمارستان اجازه صدور جواز مرگ نداد

ز بعد، پرس و جو کرديم و فھميديم که جنازه ھا را به پزشکی قانونی تھران رو. بردند

از جمله . نبرده اند، بلکه ميان پزشک قانونی ھای شھرھای اطراف تھران تقسيم کرده اند

تقريبا اکثر جنازه ھائی که ما در بيمارستان امام خمينی ديديم با تک تير شکار . کھريزک

ز دور ھدف گرفته و زده بودند و بيشتر ھم به قلب و گردن آنھا يعنی آنھا را ا. شده بودند

  .مردم را شکار کرده بودند. گلوله خورده بود

فراخواندن زندانيان سياسی که سخت بيمار ھستند به دادگاه 
 انقMب

   

زندان اوين  209ن ترWنی روز يکشنبه از بند بنابه گزارشات رسيده زندانی سياسی حس

  .به دادگاه انق1ب برده شد و مورد محاکمه قرار گرفت 

تير ماه به دادگاه انق1ب برده شدند و در  14ساله دانشجو روز يکشنبه  22حسن ترWنی 

ابتدا اتھامات . دادگاه انق1ب توسط فردی بنام محسنی مورد محاکمه قرار گرفت 22شعبۀ 

محاربه، اقدام عليه امنيت،تبليغ : ت داده شده به آقای ترWنی خوانده شد که از جمله آن نسب

را رد کرد و آنھا  آقای ترWنی تمامی اتھامات نسبت داده شده . عليه نظام و اتھامات ديگر

دادگاه انق1ب  22محسنی رئيس شعبۀ . را ساختگی و فاقد ھر گونه وجھۀ حقوقی دانست

استع1م   جوی در بند اظھار داشت که از وزارت اط1عات در اين باره خطاب به دانش 

محسنی در باره اتھامات نسبت داده شده به دانشجوی زندانی سئواWتی .خواھد خواست
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مطرح کرد و وقتی که آقای ترWنی با وکيل خود خانم ستوده قصد مشورت داشت از 

محسنی ھمچنين به وکيل اجازه دفاع . مشورت او ممانعت می کرد و به او اجازه نمی داد

برخوردھای محسنی با دانشجوی زندانی غير انسانی و به او . قانونی ازموکلش را نمی داد

در نھايت دادگاه او متوقف و به وقت ديگری موکول . نمی شد اجازه دفاع از خود داده 

کردن  قاضی ھای وزارت اط1عات برای تحت فشار قرار دادن زندانی و طوWنی. شد

مدت نامشخص استفاده می  برای    مدت بازداشت زندانی از شيوۀ به تعويق انداختن دادگاه

ام می باشد را . ساله که مبت1 به بيماری اس 52از طرفی ديگر خانم فاطمه ضيائی .کنند

او . به دادگاه انق1ب آورده شد او سخت بيمار بود و حتی قادر به ايستادن و يا نشستن نبود

. ت چند ساعت باشرايط بسيار سخت جسمی در راھروھای دادگاه در انتظار بسر بردبه مد

بازجويان وزارت اط1عات مدتی است که داروھای او را قطع کرده اند و بيماری او 

بود و خانواده وی از انتقالش به  وکيل محروم  خانم ضيائی که از داشتن . شدت يافته است

س از ساعتھا انتظار در حالی که سخت بيمار بود بدون پ. دادگاه انق1ب مطلع نبودند

  .زندان اوين برگردانده شد 209محاکمه مجداد به بند مخوف 

اسفند ماه در بند  2فضا که از  -کارشناس ھوا ساله  28زندانی سياسی حامد يازرلو 

 در اسفندماه ھمچنان  2زندان اوين بسر می برد ھمانند ساير دستگير شدگان  209مخوف 

ھنوز از زمان انتقال به دادگاه و محاکمۀ او خبری به خود و خانواده .بسر می برد 209بند 

  .اش داده نشده است

مامورين وزارت    اسفند ماه در پی يورش W2زم به ياد آوری است که دستگير شدگان 

زندان اوين می  209روز است که از بازداشت آنھا در بند  147اط1عات دستگير شدندو 

روز آن را در سلولھای انفرادی تحت شکنجه ھای جسمی و روحی بسر  88. ردگذ

. در اثر شکنجه ھای غير انسانی دچار ناراحتيھای مختلف ھستند  تعدادی از آنھا .بردند

سعيد شيخان ،علوی سيد مورد  اسفند ماه توسط سر بازجويانی مانند  2دستگير شدگان 

آنھا  اتھامات ، مدت محکوميت . ر گرفته اندبازجوئی و شکنجه ھای جسمی و روحی قرا

از پيش ھمانند تمامی فعالين حقوق بشری ،سياسی،دانشجوئی ،زنان و کارگران توسط 
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بازجويان وزارت اط1عات تعيين می شود و قاضی ھای وزارات اط1عات آن را اع1م 

  .می کنند

ی که سخت بيمار ھستند فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،فراخواندن زندانيان سياس

حقوق بشر  به دادگاه و محاکمه آنھا بر مبنای محاربه را محکوم می کند و از کميسر عالی 

سازمان ملل و ساير سازمانھای حقوق بشری خواستار اقدام برای رسيدگی به شرايط 

  .طاقت فرسای زندانيان سياسی در ايران است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خانواده ترانه می گويند جنازه سوخته او را يافته اند
   

ھاي مسجد قبا، گفته اند كه  شدگان ھفتم تير در درگيري دوستان ترانه موسوي، از بازداشت

  .اند ي قزوين خبرداده ي ترانه در حومه ي سوخته ي وي از يافتن جنازه خانواده

موسوي ديروز براي پيگيري وضع ترانه با منزل پدري او تماس يكي از دوستان ترانه 

. اش ـ بين كرج و قزوين ـ مواجه شد گرفت و با خبر مرگ ترانه و يافتن جنازه سوخته

خانواده ترانه از بازگويي مكان و زمان تشييع جنازه وي خودداري كردند و گفتند نمي 

تماس ھاي مكرر دوستان ترانه با پس از پيگيري ھا و . توانند توضيحات بيشتري دھند

منزل وي، خانواده موسوي از آنان خواستند كه ديگر تماس نگيرند و در برابر سخن يكي 
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از دوستان ترانه كه گفته بود خانواده او بايد نوع مرگش را به جامعه اط1ع دھند و به 

چار شده رسانه ھا بگويند كه ترانه دستگير شده و پس از دستگيري به اين سرنوشت د

است شنيده بودند كه ما ص1ح كار خود را بھتر از شما مي دانيم و نمي خواھيم در تشييع 

  .جنازه اش كسي حضور داشته باشد

روز ھفتم تير  - كه نمي خواھد نامش فاش شود  -ترانه موسوي به گفته يكي از دوستانش 

  . است در حوالي تقاطع ميرداماد و خيابان شريعتي ك1س آرايشگري داشته

او اتومبيل خود را در يكي از خيابان ھاي فرعي بين حسينه ارشاد و ميرداماد، پارك مي 

كند و پس از ديدن تجمع مردم در خيابان قبا و اطراف حسينه ارشاد با يكي از دوستان 

خود تماس مي گيرد و به او مي گويد كه پيش از رفتن به آرايشگاه بھتر است سري به 

  . گذارد و با دوست خود در نزديكي مسجد قبا قرار ميمسجد قبا بزنند 

وي كه به گفته دوستش مانتوي سبز به تن و شالي سبز به سر داشته است درحاليكه در 

خيابان شريعتي منتظر يكي از دوستان خود بوده است از سوي مأموران حكومتي دستگير 

شده از دور وي را  مي مي شود و در ھنگام دستگيري، دوست وي كه به محل قرار نزديك

  . برند ترانه را سوار به وني مي. مي بيند

شواھد دستگيري ترانه به ھمين جا ختم نمي شود و چند نفر از دستگيرشدگان واقعه مسجد 

ترانه . ي وي، خبر دستگيري اش را به آنان اط1ع مي دھند قبا در تماس ھايي با خانواده

يكي از دوستانش را به چند نفر از موسوي در زمان دستگيري شماره منزل و 

خواھد در صورت آزادي با خانواده اش تماس گرفته  دستگيرشدگان مي دھد و از آنان مي

كساني كه در آن روز ھمراه با ترانه به . و خبر دستگيري اش را به آنان اط1ع دھند

كرده و مي شوند گفته اند كه او مدام گريه مي  ساختماني در حوالي پاسداران منتقل مي 

گفته است نه براي تجمع كه براي شركت در ك1س آرايشگري در آن محل حضور داشته 

  . است

اما برخي از دوستانش خبر داده اند كه ترانه در راھپيمايي ھاي مسالمت آميز روزھاي 

خرداد شركت داشته است و حتا پيش از انتخابات نيز با حضور در زنجيره  27و  26، 25

  .ود را از اص1حات و آزادي در ايران ابراز مي كرده استسبز، حمايت خ
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به گفته يكي از دوستان ترانه، پس از دو ھفته از دستگيري او، فردي ناشناس با منزلش 

تماس گرفته و به مادر ترانه خبر بستري بودن وي را در بيمارستان امام خميني كرج مي 

دخترش را پس از تصادف، به آن  اين ناشناس به مادر ترانه مي گويد كه مردم. دھد

  . بيمارستان رسانده اند

مادر ترانه به ناشناس مي گويد برخي تماس گرفته اند و ترانه را در درگيري ھاي مسجد 

قبا و در بازداشگاه ديده اند اما ناشناس مي گويد ترانه ربطي به حادثه مسجد قبا ندارد و 

ه با شلنگ سرم خودش را حلق آويز احتمالن قضيه اش ناموسي ست؛ چراكه مي خواست

  . كند

خانواده ترانه به آن . او پارگي رحم و مقعد را نيز دليل بستري شدن ترانه ذكر مي كند

بيمارستان مراجعه مي كنند اما مسووWن بيمارستان بستري شدن ترانه موسوي را تكذيب 

ه شده ديده است كه چند مي كنند و تنھا يكي از پرسنل مي گويد كه دختري را با موھاي بافت

  .بيھوش مي آورند و بيھوش مي برند» حزب اللھي«نفر با ظاھري به گفته او 

جم1تي كه اين ناشناس در مكالمه تلفني با مادر ترانه بيان مي كند نشان مي دھد كه 

ماموران وزارت اط1عات و لباس شخصي ھا مي خواسته اند ذھن خانواده ترانه را از 

يه منحرف كنند و به آنان بقبوWنند كه دخترشان از نظر اخ1قي مشك1تي سياسي بودن قض

داشته است تا خانواده نيز پس از شنيدن خبر مرگ فرزندشان، از پيگيري و پي جويي 

  .درباره چند و چون مرگ وي خودداري كنند

ممانعت خانواده ترانه موسوي از دادن اط1عات درباره تشييع پيكر وي و چگونگي 

ذشتش عجيب به نظر نمي رسد؛ چراكه تمامي خانواده ھاي قربانيان حوادث اخير از درگ

سوي حكومت و وزارت اط1عات تھديد مي شوند و به آنان گفته مي شود در صورتي كه 

تشييع پيكر عزيزانشان و مراسم كفن و دفن و ختم آنان با حضور مردم و با شيون و ناله 

  .ي يكي ديگر از عزيزانشان اتفاق خواھد افتادبرگزار شود مشكل حاد ديگري برا

 ترانه موسوي اكنون تنھا به خانواده اش تعلق ندارد و متعلق به ھمه ايرانيان است؛ بنا

  . براين پيگيري وضعيت او و چگونگي درگذشتش وظيفه تك تك ماست
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مي تواند اين كه من نمي توانم با نام خود اين اخبار را منتشر كنم؛ اين كه دوست ترانه ن

نامش را بگويد؛ اين كه خانواده ترانه درباره فرزندشان ھيچ حرفي نمي زنند ھمه از 

  . خفقاني حكايت دارد كه امروز بر جامعه ما حاكم است

من از دوستاني كه وظيفه خود مي دانند به راحتي و به سرعت اين نوع اط1ع رساني را 

ردن اين و آن، درباره ترانه تحقيق كنند محكوم كنند مي خواھم به جاي نشستن و محكوم ك

و خبرھايش را به گوش نخست ايرانيان و سپس جھانيان برسانند تا شايد از بيش از اين 

  .شاھد قرباني شدن ترانه ھايمان نباشيم

Wزم است بگويم عكس ترانه را نيز يكي از ھنرجويان آموزشگاه آرايشگري و از دوستان 

  .زمين قرار دادترانه در اختيار وب1گ زير

  

  

  

 اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگير شده
    

عبدالرضا تاجيک، مھسا امرآبادی، احمد زيدآبادی ،کيوان صميمی بھبھانی، سميه توحيدلو 

لی ابطحی، سعيد لي1ز، ، شيوا نظر آھاری، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد ع

محمد قوچانی، ژي1 بنی يعقوب، بھمن احمدی امويی، مجتبا تھرانی، مازيار بھاری، 

اسماعيل حق پرست، مھدی زابلی، فريبرز سروش، عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، 

توحيد بيگی، مجيد سعيدی، ساتيار امامی، ھنگامه . محمدرضا يزدان پناه، کاوه مظفری

  نصرتی، سعيد متين پور، مرجان عبدالھيان و کورش جوان، سعيد موحدیشھيدی، سميه 

  

  ١٣٨٨خرداد  ٢٣اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پيش از تاريخ 

زاده، محمد صديق کبودون، کاوه جوانمرد، مجتبی  عدنان حسن پور، محمدحسن ف1حيه

  خاکساری لطفی، مسعودکرد پور، حسين درخشان، بھمن توتونچی ، سجاد
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 نامه مادر يک فعال دربند حقوق بشر
   

  کميته گزارشگران حقوق بشر

  شھرزاد کريمان/ برای دخترم شيوا 

  1388تير  25

می شيوای عزيزم در اين يک ماه و چند روزی که نبودی جای جای خانه را دنبال تو 

زمان تولدت و زمانی که در . گردم و تمام خاطرات کودکی ات را در ذھنم مرور می کنم

  . بيمارستانی در ميدان تجريش با مرگ مبارزه می کردی را به خاطر می آورم

نمی دانم در اين ھمه مدت که از نظر من قرنی گذشته چه می خوری و چگونه روی زمين 

. است بدون داشتن کوچکترين امکانات می خوابیسختی که تنھا پوشش يک پتوی نازک 

باز ھم از خودم می پرسم آيا کسانی که تو و بقيه را از مادرانشان جدا کردند و با گفتن 

  .دروغ با خود بردند فرزند دارند يا نه؟ يقيناّ دارند ولی مادر نيستند
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ز قبيل دادگاه وقتی به مراجعی ا. تنھا دلخوشی من در اين مدت اين بود که تنھا نبودم

انق1ب، ستاد پيگيری، زندان اوين و جاھای ديگر مراجعه می کنم سيل مادرانی را می 

  .بينم که ھمگی به دنبال فرزندانشان ھستند و کماکان ھيچ پاسخ روشنی نيست

عزيزانی که تنھا جرمشان بستن . دخترم نميدانی در اين مدت که نبودی چه بر ما گذشت

ود در خون خود وضو گرفته و به ديدار معبود خود رفتند و شال سبز بر پيشانی ب

اکنون که اين مادران را روی . مادرانشان در عزای از دست دادنشان خون گريه کردند

صفحه تلويزيون می بينم خوشحالم که تو بيرون نيستی که ببينی چون می دانم که نمی 

ايی و از دردشان درد می کشی و تو به درد اين مردم آشن. توانستم تو را ساکت نگه دارم

تنھا به جرم ھمين درد آشنايی اين ھمه مدت در سلول انفرادی به سر می بری زيرا دفاع 

  .از حقوق انسان در کشور ما جرم است

  چشم انتظار تو

  مادرت شھرزاد کريمان
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خرداد در سه بيمارستان تھران شھيد  30نفر در 34دستکم 
 ھا صدھا نفر است آمار کشته/ اند شده

   

اط1عات رسيده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از برخی از بيمارستان ھای 

تھران و خانواده قربانيان، حاکی از اين است که تعداد کشته شده ھا در جريان راھپيمايی 

خرداد ماه توسط نيروھای امنيتی و  22ی اعتراضی به نتايج انتخابات رياست جمھوری ھا

  .نظامی بسيار بيش از تعدادی است که دولت ايران اع1م کرده است

خرداد ماه زمانی که  30کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطمينان دارد که در روز 

ته شده اند، فقط در سه بيمارستان تھران که نفر در راھپيمايی کش 11دولت اع1م کرد که 

  .جسد راھپيمايان تحويل سردخانه شده است 34در حوالی راھپيمايی در تھران بودند 

 7جسد در بيمارستان رسول اکرم و  8جسد در بيمارستان امام خمينی،  19طبق گزارش، 

ه ھای اين خرداد ماه تحويل سردخان 30جسد در بيمارستان لقمان حکيم در ھمان شب 
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اين اط1عات توسط پرسنل اين بيمارستان ھا که به اط1عات . بيمارستان ھا شده است

  .سردخانه دسترسی داشتند بدست آمده است

اين سه بيمارستان در مسيرراھپيمايی اصلی که نيروھای دولتی به روی تظاھرکنندگان 

  . آتش گشودند، قرار دارند

مسيرھا ھستند که مطمئنا مجروحين و کشته شده  چندين بيمارستان اصلی ديگر در اين

  .ھای ديگری نيز به اين بيمارستان ھا منتقل شده اند

عليرغم :"ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين مورد گفت

تکذيب ھای رسمی و آشفتگی پيرامون تعداد افراد کشته شده، اط1عات موثق از کشته 

بر "رودز با تاکيد بر اين که ." در جريان راھپيمايی ھا حکايت می کند شدن صدھا نفر

اين اساس اينگونه بنظر می رسد که تعداد زيادی از کسانی که تصور می شود در مکان 

ھای نامعلومی در بازداشت ھستند يا در بازداشت ھای بی ارتباط با دنيای خارج نگھداشته 

  "ته شدگان باشندشده اند، احتماW می توانند جزو کش

اگر اين مورد صحت داشته باشد، تاريخ در مورد اين حوادث نه تنھا بعنوان حادثه :" گفت 

ای که در آن خشونت بسيار زياد استفاده شده بلکه بعنوان يک کشتار دسته جمعی ياد 

  ."خواھد کرد

اند که  خانواده ھايی که بدنبال اعضای ناپديد شده خانواده خود می گردند گزارش کرده

عکس از افراد کشته شده توسط " صدھا"آنھا به مجموعه ھايی برده شده اند که در آنھا 

مقامات برای تشخيص ھويت جمع شده است، و برخی از آنھا گزارش کرده اند که 

  .مجموعه ھايی را که در آن ھا تعداد بسيار زياد اجساد بوده ديده اند

ب سايت نوروز که به جبھه مشارکت تعلق يکی از اعضای يک خانواده به خبرنگار و

  :تيرماه گفت که 23دارد در روز 

ويرا به سردخانه ای در جنوب غربی تھران که مخصوص نگھداری ميوه و محصوWت "

لبنی بوده است برده اند و آلبومی دراختيارش گذاشته اند که تصوير صدھا کشته در آن 

  . يدا کندبوده است تا جنازه فرزندش را از بين آنھا پ

  . به گفته وی ديدن تصاوير کشته شده ھا نزديک به نيم ساعت به طول انجاميده است
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وی افزود در زمان خروج از اين سردخانه پيکر صدھا شھيد را ديده است که در آنجا 

  ."روی ھم گذاشته شده بودند

شده خانواده  به گزارش وب سايت نوروز، برخی از خانواده ھا را که به دنبال افراد ناپديد

خود ھستند، به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجيه و تھديد آنھا به آسيب ديدن 

ديگر اعضای خانواده و ھمچنين گرفتن تعھد مبنی بر عدم اط1ع رسانی در مورد مرگ 

فرزندانشان و امضاء اوراقی با اين مضمون که تائيد می کنند عزيزانشان بر اثر تصادف 

ر حوادث طبيعی جان سپرده اند، جنازه ھای آنھا را تحويل خانواده ھای داغدار و يا ديگ

  .می دھند

به گزارش منابع مختلف در ايران، صدھا خانواده ھمچنان در جستجوی اعضای ناپديد 

ساله ای که  19شده خود سرگردان ھستند ھمانطور که مادر سھراب اعرابی دانش آموز 

که ظاھرا سھراب در اثر تيراندازی درراھپيمايی روز  روز سرگردان بود در حالی 26

  .تيرماه اع1م شد 20خرداد ماه کشته شده بود اما مرگ او در روز  25

مادر سھراب در نوشته ای که رسما منتشر شده اشاره کرده است که چگونه او ھر روز به 

ره پسرش که زندان اوين و دادگاه ھا سر می زده و ت1ش می کرده تا اط1عاتی در با

ناپديد شده بود پيدا کند و حتی اين جريان به جايی رسيده بود که او باور کرده بود که 

  . سھراب در بازداشت بسر می برد

ترجمه نوشته مادر سھراب که يک شھادت پر غصه تجربه دردناک خانواده ھای ناپديد 

  .ن در دسترس استشدگان است به انگليسی که توسط کمپين انجام شده در وب سايت کمپي

نفر از آنھا دختر ھستند بر  36تيرماه که  18نفر از بازداشت شدگان روز  185ليستی از 

  . ديوار زندان اوين نصب شده است

به گفته منابع موثق در تھران، در ھمان روز تعداد بيشتری بازداشت شده اند که به سوله 

انداما اط1عاتی در باره اسامی و کھريزک که بازداشتگاه موقت در تھران است برده شده 

  .تعداد اين بازداشت شدگان داده نشده است

در باره افراد بی شماری که در ھفته ھای اخير ناپديد شده اند و ممکن است بازداشت، 

کمپين بين المللی . مجروح و يا کشته شده باشند ھمچنان نگرانی ھای جدی وجود دارد
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شفافيت و مسئوليت پذيری مقامات قضايی و ارگان حقوق بشر در ايران به علت فقدان 

ھای مربوطه، يکبار ديگر به کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناوی پي1ی، 

پيشنھاد می کند که فورا ھئيت ويژه ای را برای بررسی سرنوشت بازداشت شدگان و 

  .افراد ناپديد شده به ايران اعزام کند

  

  

  

  

  

  

 تير، جان باخت 18يکی از بازداشت شدگان روز 
  

تير ماه که به کمپ کھريزک منتقل شده بود، جان  18يکی از افراد بازداشت شده در روز 

اين فرد که دچار بيماری تنفسی شديد بود، پس از چند روز از کمپ کھريزک به . باخت

ه است اما در بيمارستان به دليل ضعف شديد جسمانی جان باخته بيمارستان منتقل شد

     .است

نفر اع1م شده است،  400تيرماه بيش از  18گرچه تعداد بازداشت شدگان تظاھرات روز 

نفر از بازداشت شدگان پس از دستگيری به کمپ کھريزک منتقل شده  140اما نزديک به 

اين افراد در مدت بازداشت خود در کمپ . ندروز در آنجا در بازداشت بوده ا 5و برای 

  .کھريزک در وضعيت بسيار بدی به سر برده اند

به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين افراد در مدت بازداشت بارھا مورد ضرب و شتم قرار 

  .گرفته اند و موھای سر آنھا تراشيده شده است

منتقل شده اند اما در  روز به زندان اوين 5بازداشت شدگان در کمپ کھريزک پس از 

مدت بازداشت خود در کمپ کھريزک در شرايط بھداشتی بسيار بدی قرار داشته اند و 

  .برای چند روز به اين افراد ھيچ گونه غذايی داده نشده است
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ادگاه انقMب و زندان ادامۀ اعتراضات خانواده ھا در مقابل د
  اوين وليست اسامی تعدادی از بازداشت شدگان

  

و آگاھی شاپور تعداد  148بنابه گزارشات رسيده از دادگاه انق1ب ،زندان اوين ،ک1نتی 

زيادی از خانواده ھا از صبح امروز درمقابل مراکز فوق تجمع کردند و خواستار اط1ع 

  .يافتن و آزادی فرزندان خود شدند

 

  

فريادھای هللا اکبر مردم بر پشت بام ھا و سانسور سخنان 
  ھاشمی 

  

شب گذشته و پس از اعتراضات صدھا ھزار تن از مردم تھران در : خبرنامه اميرکبير

ديگر، مردم پس از نماز جمعه تھران در خيابان ھای اطراف دانشگاه تھران و برخی نقاط 

شب بر پشت بام منازل خود جلوه ديگری از اعتراضات را به نمايش  10ساعت 

      .گذاشتند
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ماجرای ناروشن يک قتل جنازه ی سوخته ترانه ی موسوی در 
  حوالی قزوين 

  

  

اخيرا » زيرزمين«وب1گ . قتل ترانه ی موسوی ھمچنان در ھاله ای از ابھام قرار دارد

  :اط1عات تازه ای را در مورد قتل وی منتشر کرده است
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ماجرای ناروشن يک قتل جنازه ی سوخته ترانه ی موسوی در 
 حوالی قزوين 

  

اخيرا » زيرزمين«وب1گ . قتل ترانه ی موسوی ھمچنان در ھاله ای از ابھام قرار دارد

  :اط1عات تازه ای را در مورد قتل وی منتشر کرده است

ھای مسجد قبا، گفته اند که  ر درگيریشدگان ھفتم تير د دوستان ترانه موسوی، از بازداشت

  .اند ی قزوين خبر داده ی ترانه در حومه ی سوخته ی وی از يافتن جنازه خانواده

يکی از دوستان ترانه موسوی ديروز برای پيگيری وضع ترانه با منزل پدری او تماس 

. شد اش ـ بين کرج و قزوين ـ مواجه گرفت و با خبر مرگ ترانه و يافتن جنازه سوخته

خانواده ترانه از بازگويی مکان و زمان تشييع جنازه وی خودداری کردند و گفتند نمی 

پس از پيگيری ھا و تماس ھای مکرر دوستان ترانه با . توانند توضيحات بيشتری دھند

منزل وی، خانواده موسوی از آنان خواستند که ديگر تماس نگيرند و در برابر سخن يکی 
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گفته بود خانواده او بايد نوع مرگش را به جامعه اط1ع دھند و به از دوستان ترانه که 

رسانه ھا بگويند که ترانه دستگير شده و پس از دستگيری به اين سرنوشت دچار شده 

است شنيده بودند که ما ص1ح کار خود را بھتر از شما می دانيم و نمی خواھيم در تشييع 

  .جنازه اش کسی حضور داشته باشد

روز ھفتم تير  -که نمی خواھد نامش فاش شود  - سوی به گفته يکی از دوستانش ترانه مو

  .در حوالی تقاطع ميرداماد و خيابان شريعتی ک1س آرايشگری داشته است

او اتومبيل خود را در يکی از خيابان ھای فرعی بين حسينه ارشاد و ميرداماد، پارک می 

و اطراف حسينه ارشاد با يکی از دوستان کند و پس از ديدن تجمع مردم در خيابان قبا 

خود تماس می گيرد و به او می گويد که پيش از رفتن به آرايشگاه بھتر است سری به 

  . گذارد مسجد قبا بزنند و با دوست خود در نزديکی مسجد قبا قرار می

وی که به گفته دوستش مانتوی سبز به تن و شالی سبز به سر داشته است درحاليکه در 

بان شريعتی منتظر يکی از دوستان خود بوده است از سوی مأموران حکومتی دستگير خيا

شده از دور وی  می شود و در ھنگام دستگيری، دوست وی که به محل قرار نزديک می

  . را می بيند

شواھد دستگيری ترانه به ھمين جا ختم نمی شود و چند . برند ترانه را سوار به ونی می

ی وی، خبر دستگيری اش  واقعه مسجد قبا در تماس ھايی با خانواده نفر از دستگيرشدگان

  . را به آنان اط1ع می دھند

ترانه موسوی در زمان دستگيری شماره منزل و يکی از دوستانش را به چند نفر از 

خواھد در صورت آزادی با خانواده اش تماس گرفته  دستگيرشدگان می دھد و از آنان می

  . ا به آنان اط1ع دھندو خبر دستگيری اش ر

شوند  کسانی که در آن روز ھمراه با ترانه به ساختمانی در حوالی پاسداران منتقل می 

گفته اند که او مدام گريه می کرده و می گفته است نه برای تجمع که برای شرکت در 

اما برخی از دوستانش خبر داده اند که . ک1س آرايشگری در آن محل حضور داشته است

خرداد شرکت داشته است  ٢٧و  ٢۶، ٢۵انه در راھپيمايی ھای مسالمت آميز روزھای تر
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و حتا پيش از انتخابات نيز با حضور در زنجيره سبز، حمايت خود را از اص1حات و 

  .آزادی در ايران ابراز می کرده است

نزلش به گفته يکی از دوستان ترانه، پس از دو ھفته از دستگيری او، فردی ناشناس با م

تماس گرفته و به مادر ترانه خبر بستری بودن وی را در بيمارستان امام خمينی کرج می 

اين ناشناس به مادر ترانه می گويد که مردم دخترش را پس از تصادف، به آن . دھد

  . بيمارستان رسانده اند

سجد مادر ترانه به ناشناس می گويد برخی تماس گرفته اند و ترانه را در درگيری ھای م

قبا و در بازداشگاه ديده اند اما ناشناس می گويد ترانه ربطی به حادثه مسجد قبا ندارد و 

احتمالن قضيه اش ناموسی ست؛ چراکه می خواسته با شلنگ سرم خودش را حلق آويز 

  . کند

خانواده ترانه به آن . او پارگی رحم و مقعد را نيز دليل بستری شدن ترانه ذکر می کند

مراجعه می کنند اما مسووWن بيمارستان بستری شدن ترانه موسوی را تکذيب بيمارستان 

می کنند و تنھا يکی از پرسنل می گويد که دختری را با موھای بافته شده ديده است که 

  .بيھوش می آورند و بيھوش می برند» حزب اللھی«چند نفر با ظاھری به گفته او 

با مادر ترانه بيان می کند نشان می دھد که جم1تی که اين ناشناس در مکالمه تلفنی 

ماموران وزارت اط1عات و لباس شخصی ھا می خواسته اند ذھن خانواده ترانه را از 

سياسی بودن قضيه منحرف کنند و به آنان بقبوWنند که دخترشان از نظر اخ1قی مشک1تی 

گيری و پی جويی داشته است تا خانواده نيز پس از شنيدن خبر مرگ فرزندشان، از پي

  .درباره چند و چون مرگ وی خودداری کنند

ممانعت خانواده ترانه موسوی از دادن اط1عات درباره تشييع پيکر وی و چگونگی 

درگذشتش عجيب به نظر نمی رسد؛ چراکه تمامی خانواده ھای قربانيان حوادث اخير از 

می شود در صورتی که  سوی حکومت و وزارت اط1عات تھديد می شوند و به آنان گفته

تشييع پيکر عزيزانشان و مراسم کفن و دفن و ختم آنان با حضور مردم و با شيون و ناله 

  .برگزار شود مشکل حاد ديگری برای يکی ديگر از عزيزانشان اتفاق خواھد افتاد
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ترانه موسوی اکنون تنھا به خانواده اش تعلق ندارد و متعلق به ھمه ايرانيان است؛ 

  . ن پيگيری وضعيت او و چگونگی درگذشتش وظيفه تک تک ماستبنابراي

اين که من نمی توانم با نام خود اين اخبار را منتشر کنم؛ اين که دوست ترانه نمی تواند 

نامش را بگويد؛ اين که خانواده ترانه درباره فرزندشان ھيچ حرفی نمی زنند ھمه از 

  . م استخفقانی حکايت دارد که امروز بر جامعه ما حاک

من از دوستانی که وظيفه خود می دانند به راحتی و به سرعت اين نوع اط1ع رسانی را 

محکوم کنند می خواھم به جای نشستن و محکوم کردن اين و آن، درباره ترانه تحقيق کنند 

و خبرھايش را به گوش نخست ايرانيان و سپس جھانيان برسانند تا شايد از بيش از اين 

  .شدن ترانه ھايمان نباشيمشاھد قربانی 

Wزم است بگويم عکس ترانه را نيز يکی از ھنرجويان آموزشگاه آرايشگری و از دوستان 

  .ترانه در اختيار وب1گ زيرزمين قرار داد

  وب1گ زيرزمين: منبع
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شدگان از کمپ کھريزک به زندان  ی از بازداشتانتقال بسيار
 اوين

   

گان روزھای پس از انتخابات از  شده تعدا بسيار زيادی از بازداشت: خبرگزاری ھرانا 

  .کمپ کھريزک به زندان اوين منتقل شدند

بشر در ايران، ديروز بسياری ازافراد بازداشت شده در  به گزارش مجموعه فعاWن حقوق

زھای اخير در تھران که به کمپ کھريزک منتقل شده بودند، به زندان ھای رو درگيری

ھای منتقل شده از  ی شاھدان عينی در زندان، بازداشتی اند و براساس گفته اوين آورده شده

است که  اين در حالی. کمپ کھريزک، در وضعيت بسيار بد جسمی و روحی قرار دارند

ھا اط1ع درستی  وين و وضعيت فعلی و تعداد آنھا در زندان ا داری آن ی محل نگه درباره

  .در دست نيست

بشر و افرادی که به  در جريان انتخابات اخير در ايران شمار زيادی از فعاWن حقوق

تر موارد اط1ع زيادی از  ی انتخابات معترض بودند، بازداشت شدند که در بيش نتيجه
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اند از وخيم بودن وضعيت  د شدهھا در دست نيست و افرادی که آزا داری آن محل نگه

  .دھند داری زندانيان خبر می نگه

  

  

  

  

  

  

  

  

 احتمال شيوع مننژيت و تيفوس در زندان اوين

   
  .ھا حاکی از شيوع مننژيت و تيفوس در زندان اوين است شنيده: خبرگزاری ھرانا 

بشر در ايران و طبق اخبار رسيده از زندان اوين،  ه فعاWن حقوقبه گزارش مجموع

تعداد . تيرماه به تمامی زندانيان داروی سيپروفلوکساسين داده شده است 26ديروز مورخ 

بسيار زياد زندانيان در زندان اوين، احتمال شيوع مننژيت و تيفوس را باW برده و با توجه 

ھا در رابطه با  و به خصوص زندان اوين، نگرانی ھا به محدوديت خبررسانی از زندان

  .ھای فراگير افزايش يافته است شيوع اين بيماری

ی انتخابات معترض بودند، در روزھای پس از  ی افرادی که به نتيجه بازداشت گسترده

ھای کشور و به خصوص زندان اوين باW  انتخابات سبب شده تا تعداد زندانيان در زندان

  .ھا در زندان باW رود مسئله سبب شده تا احتمال بروز بيماریرود و ھمين 
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 وضعيت نامعلوم محمدعلی دادخواه وکيل زندانيان سياسی

   
  بشر در ايران فعاWن حقوق

و وکيل بسياری از  محمد علی دادخواه، وکيل پايه يک دادگستری: خبرگزاری ھرانا 

زندانيان سياسی، عقيدتی و حقوق بشری و ھمين طور وکيل فعال در زمينه ميراث 

فرھنگی، پس از بازداشت در دفتر حقوقی خود، موسسه راد، تا امروز ھيچ تماسی با 

  .بيرون از زندان نداشته است

حال حاضر  در: وگو با خبرگزاری ھرانا گفت امير رئيسيان، يکی از وک1ی وی در گفت

 5من به ھمراه . زندان اوين بازداشت ھستند 209ھا وی در بند امنيتی  و بر اساس شنيده

  .نفر ديگر از وک1، تيم وکالتی ايشان ھستيم

ع1وه بر امير رئيسيان، فريده غيرت، محمد مصطفايی، سارا سباغيان، بھاره دولو و 

ی بازداشت وی  رئيسيان درباره نحوه. مريم کيان ارثی، نيز وک1لت وی را بر عھده دارند

يی از مامورين لباس شخصی با حضور در  تيرماه عده 17در روز چھارشنبه : عنوان کرد

يی از ھمکاران وی در اين موسسه را  موسسه حقوقی راد، محمد علی دادخواه و عده
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، ھمه گان به ک1نتری نيلوفر در ھمان شب و پس از انتقال بازداشت شده. بازداشت کردند

البته تا اين لحظه ھيچ اط1عی از وضعيت و . افراد به جز جناب آقای دادخواه آزاد شدند

ھای مسئول مستقيما مسئوليت  اتھام ايشان در دست نيست و تا امروز ھيچ يک از مقام

  .اند بازداشت وی را بر عھده نگرفته

شان مورد  کاراندر زمان بازداشت تمام دفتر ايشان و ھم«: چنين عنوان کرد وی ھم

ھای موجود در دفتر را با خود بردند، البته با ھمکاری  تجسس قرار گرفت و تمام پرونده

نکته قابل . ھای کارآموزان و ھمکاران ايشان به وک1 پس داده شد دادسرای انق1ب، پرونده

مامورين با توجه به اين که حکمی . توجه، عوض کردن قفل در موسسه حقوقی راد بود

پلمپ دفتر ايشان نداشتند، جھت جلوگيری از حضور ھمکاران ايشان بعد از  برای

  .اند بازداشت در دفتر موسسه، قفل در موسسه را تعويض کرده

با توجه به اين که داروھای ايشان را در زمان بازداشت با خود : رئيسيان اضافه کرد

  .اند، نسبت به وضعيت و س1مت وی نگران ھستيم نبرده

علی دادخواه، از وک1ی خوش نام در زمينه حقوق بشر و ميراث فرھنگی،  سيد محمد

ھای ميدان نقش جھان  جويی، وکيل پرونده پرونده دانش 4000ع1وه بر وک1لت بيش از 

اصفھان، که باعث شدند، سه طبقه از برج جھان نما تخريب شود و ميدان نقش جھان از 

وکيل منتخب مردم در رابطه با پيگيری چنين  وی ھم. ليست ميراث جھانی حذف نشود

شود  برای جلوگيری از آب گيری سدسيوند که باعث تخريب منطقه باستانی پاسارگاد می

ھايی در زمينه جلوگيری از عبور راه آھن از نزديکی منطقه نقش رستم  اند و فعاليت بوده

  .اند شيراز داشته

، 53ز زمان تاسيس خود در سال موسسه حقوقی راد که متعلق به آقای دادخواه است، ا

کارآموز جھت وکالت داشته است که اکنون به عنوان وکيل پايه يک  120بيش از 

  .کنند دادگستری فعاليت می

ھای مربوط به حقوق بشر  شايان ذکر است که موسسه حقوقی راد، وکالت تمامی پرونده

... بشر، ميراث فرھنگی و جويان، فعالين سياسی و مدنی، فعالين حقوق  مانند پرونده دانش

  .را به صورت کام1 رايگان می پذيرد
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  رضا فيروزی علی: وگو گفت

 سه تن ديگر در آستانه اعدام در زاھدان
   

در : رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت): فارس(خبرگزاری سپاه پاسداران 

عضو ديگر گروه ريگی به ھمراه عبدالحميد ريگي  2پيگيري اجراي حكم اعدام  حال

. ھستيم و به اميد خداوند طي اين ھفته يا ھفته آينده حكم اين سه نفر با ھم اجرا خواھد شد

حكم : اWس1م ابراھيم حميدي رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان گفت حجت

ھا قبل  اين گروه كه پيش از اين دستگير شده بودند مدت اعدام دو عضو ديگر از اعضاي

صادر شده و در مرحله تجديدنظر خواھي و پيگيري در ديوان عالي كشور بود كه نھايتا 

رئيس كل . حكم آنھا ھفته گذشته تاييد شده و پس از قطعيت به دادگستري استان اب1غ شد

اين دو نفر محاربه و ھمچنين  جرم: دادگستري استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد

باشد كه براي اجراي حكم صادره آنھا نيز در حال حاضر منتظر  اقدام عليه امنيت ملي مي

اين امكان وجود دارد كه ھر سه نفر آنھا در ھفته جاري . ايجاد زمينه براي اجرا ھستيم

  .اعدام شوند

 امی تعدادی از بازداشت شدگان روز گذشتهاس

   

تير ماه که باعث زخمی شدن و  26در يورشھای وحشيانه به مردم بی دفاع روز جمعه 

يورشھای وحشيانۀ ديروز گارد ويژه، سپاه پاسداران، . دستگيری انبوھی از مردم شد

کنند بيشتر بر  بسيج و لباس شخصيھا که تحت امر علی خامنه ای ولی فقيه رژيم عمل می

آنھا ھنگام ضرب وشتم با باتوم و ساير وسائل سر و . روی زنان و دختران متمرکز بود 

صورت خانم ھا را ھدف قرار می دادند که منجر به شکستگی سر بينی و شکاف بر 

مراکز درمانی بدليل مسقر شدن نيروھای اط1عاتی برای مجروحين .داشتن چھره می شد

ھمچنين در اعتراضات .روحين از مراجعه به آنھا خوداری می کنندنا امن می باشدو مج

روز گذشته تعداد زيادی دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل شدند و تعدادی از آنھا به 
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  .منتقل شدندکه توانسته اند تماس کوتاھی با خانواده ھای خود داشته باشند  148ک1نتری 

 26و اولين روز كاري ھفته بود و ديروز جمعه  تيرماه با توجه به اينكه شنبه 27امروز 

تير ماه تعدادي ديگر بازداشت شده بودند جمعيت خانواده ھايي كه براي پيگيري وضعيت 

و زندان اوين مراجعه كرده  148عزيزانشان به داداگاه انق1ب ، آگاھي شاپور و ك1نتري 

  .بودند به مراتب خيلي بيشتر از روزھاي قبل بود

نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند اما ھيچ كس جوابگو  40آگاھي شاپور حدود در مقابل 

با لحن بسيار  148نبود و آنھا را به دادگاه انق1ب و زندان اوين پاس مي دادند در ك1نتري 

تندي به خانواده ھايي كه مراجعه مي كردند مي گفتند فرزند شما اينجا نيست برويد جاي 

نفر از خانواده ھا 200در داخل و بيرون دادگاه انق1ب بيش از.رديدديگر دنبال آنھا بگ

حضور داشتند عده اي در داخل وتعدادي در بيرون به انتظار اع1م اسامي بازداشت شده 

تير مورد تاييد دادگاه انق1ب قرار  18ھنوز اسامي تعدادي از بازداشت شده ھاي . ھا بودند

  .ر ب1تكليفي بسر مي برند نگرفته است و ھمچنان خانواده ھا د

اگرچه اسامي كساني ھم كه مورد تاييد قرار مي گيرد در زير ليست اع1م اسامي عنوان 

  . روز ديگر مراجعه كنيد 15مي شود كه پرونده در دست بررسي است 

اما خيلي از خانواده ھا نيز به تاييد اسامي اعتماد ندارند و دائم سھراب اعرابي را مثال مي 

تير ماه مورد تاييد دادگاه انق1ب قرار  26ھنوز اسامي دستگير شده ھاي روز جمعه  .زنند

بعد از ظھر يك نفر به  15صبح تا  8از ھر خانواده اي ھر روز از ساعت .نگرفته است 

دادگاه انق1ب و يك نفر به زندان اوين مراجعه مي كند تا شايد خبري از وضعيت عزيزان 

انق1ب به خانواده ھا گفته مي شود برويد سند و يا فيش حقوقي در دادگاه . خود بگيرند

  .براي كفالت آماده كنيد 

تعدادي از خانواده ھا با زحمت و به اميد اينكه ھر چه زودتر فرزند و يا ھمسرشان آزاد 

مي شود سند و يا فيش حقوقي را تھيه مي كنند اما ھنگام مراجعه به آنھا گفته مي شود چه 

گفته سند بياوريد پرونده ھنوز تكميل نشده برويد ما به شما خبر خواھيم داد كسي به شما 

كه اكثر خانواده ھا با داد و فرياد و گفتن اينكه چرا به ما دروغ مي گوييد شما مسلمان 

در مقابل زندان اوين ھم .نيستيد اگر يك ذره انسانيت داشتيد با ما اين گونه رفتار نمي كرديد
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امروز در مقابل زندان اوين . به بازي گرفتن خانواده ھا استفاده مي كنند از اين شيوه براي

نفر از خانواده ھا كه اكثرا مادران بودند تجمع كردند و خواھان آزادي و  100بيش از 

خانواده ھا ھمچنان نگران وضعيت س1متي فرزندان خود .حتي م1قات عزيزانشان بودند

كه اين . يچ خبري از وضعيت فرزند خود ندارندھستند به خصوص آنھايي كه تاكنون ھ

  .نگراني روز به روز افزايش مي يابد

موتور سوار وتعدادي لباس شخصي  4اتومبيل نيروي انتظامي و 2در مقابل دادگاه انق1ب 

ماشين  1در بيرون و داخل دادگاه وضعيت را كنترل مي كردند در مقابل زندان اوين نيز 

  .ھا را زير نظر داشتنيروي انتظامي خانواده 

تيرماه و روزھای اخير برای ارسال به سازمانھای  26اسامي تعدادي از بازداشت شدگان 

  .حقوق بشری و اط1ع عموم انتشار می يابد

 اما شده منتقل انق1ب 148 ك1نتري به اجتماعي علوم ليسانس ساله 27 جھانشير سعيد -1

 به ناچار به وي خانواده و.نشد داده وي خانواده به ك1نتري مسووWن طرف از جوابي

  .كردند مراجعه انق1ب دادگاه

 منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه ليسانس ساله 25 قرباني حميد -2

  شده

  شده منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه ساله 23 خراساني كوروش

 نگھداري مكان و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه زادآ شغل ديپلم ساله 21 آقايي علي -3

  نامشخص وي

 به و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه كامپيوتر ديپلم فوق ساله 24 پور اكبر نازنين -4

  نامشخص وي نگھداري مكان اكنون اما منتقل 148 ك1نتري

 اوين به و داشتباز انق1ب در تير 18 پنجشنبه ديپلم فوق ساله 25 عاشوري علي محمد -5

  شده منتقل

 مكان و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه آزاد شغل ديپلم ساله 29 كياني بھداد -6

  نامشخص وي نگھداري
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 فلسطين خيابان در تير 26 جمعه رياضي دانشجوي ساله 20 الديني شمس معين -7

  نامشخص وي نگھداري مكان و بازداشت

 منتقل اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه ابداريحس ليسانس ساله 36 باقري هللا روح -8

  شده

 و بازداشت تھران دانشگاه جنوبي ضلع در تير 26 جمعه ديپلم ساله 19 محمدي محسن -9

  نامشخص وي نگھداري مكان

 و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه آزاد شغل ديپلم زير ساله 31 اي1تي مرتضي -10

  نامشخص وي نگھداري مكان

  شده منتقل اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه ساله 27ملكي مقاس -11

 اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه خارجه زبان ليسانس ساله 26 پور ابراھيم نويد -12

  شده منتقل

 وي نگھداري مكان و بازداشت تير 18 پنجشنبه آزاد شغل ديپلم ساله 23 تقوي ناصر --13

  نامشخص

 اوين به و بازداشت آباد امير در تير 18 پنجشنبه ديپلم متاھل ساله 34 بيات طاھره -14

  شده منتقل

 منتقل اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه دستي صنايع ديپلم فوق ساله 25 ناييني آذر -15

  شده

  شده منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه ديپلم ساله 22 بھمني سميرا -16

 و بازداشت تير 3 چھارشنبه كارمند و حسابداري ديپلم ساله 28 ھانيفرا قائني سينا -17

  شده منتقل اوين به

 اوين به و بازداشت صادقيه در تير 1 دوشنبه جوشكاري ديپلم ساله 31 موسوي علي -18

  شده منتقل

 و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه برداري نقشه دانشجوي ساله 26شمس حسام -19

  امشخصن وي نگھداري مكان
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)  انق1ب(  فروردين در تير 18 پنجشنبه عمران ليسانس ساله 25 حاجيان كسري -20

  نامشخص وي نگھداري مكان و بازداشت

 اوين به و بازداشت آباد امير در تير 18 پنجشنبه ديپلم فوق ساله 28 شاھمحمدي امين -21

  شده منتقل

 تير ھفت در خرداد 27 چھارشنبه مديريت ليسانس ساله 27 يزدي ھاشمي رضا -22

  شده منتقل اوين به و بازداشت

 به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه كارمند ساله 32 ناصرخاني رضا محمد -23

  شده منتقل اوين

 مكان و بازداشت مطھري در تير 26 جمعه صنايع ديپلم فوق ساله 24 سبحاني مھران -24

  نامشخص وي نگھداري

 بازداشت آزادي در خرداد 30 شنبه شناسي جامعه دانشجوي هسال 22 قلعه قره محسن -25

  شده منتقل اوين به و

 انق1ب در خرداد 30 شنبه آزاد شغل رياضي ديپلم ساله 31تيموري صادق محمد -26

  شده منتقل اوين به و بازداشت

 اوين به و بازداشت آزادي در خرداد 30 شنبه عمران مھندس ساله 26 آھنگر عرفان -27

  شده منتقل

  شده منتقل اوين به و بازداشت نواب در تير 3 چھارشنبه ديپلم ساله 30 ج1لي محمد -28

 و بازداشت آباد امير در تير 18 پنجشنبه حقوق دانشجوي ساله 23 منصوري مزدك -29

  شده منتقل اوين به

 اوين به و بازداشت كارگر در تير 18 پنجشنبه ليسانس ساله 28 معصومي پور وحيد -30

  شده نتقلم

 بوستان خيابان در خرداد 30 شنبه آزاد شغل ساله 29 آبادي نجف كشاورز اكبر علي -31

  شده منتقل اوين به و بازداشت

 به و بازداشت كارگر خيابان در تير 18 پنجشنبه ديپلم ساله 20 كوھي دال سعيد محمد -32

  شده منتقل اوين
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 مكان و بازداشت انق1ب در تير 18 هپنجشنب ديپلم فوق ساله 31 زاده كفاش مھرداد -33

  نامشخص وي نگھداري

 مكان و بازداشت كشاورز بلوار در تير 26 جمعه ساله 25 ك1نتري عليرضا -34

  نامشخص وي نگھداري

 نگھداري مكان و بازداشت تير 18 پنجشنبه آزاد شغل ديپلم ساله 33 محرمي امير -35

  نامشخص وي

 منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه جودانش ساله 23 زاده بيك پويا - 36

  شده

گزارشھايی حاکی از آن است که بازداشت شدگان در مرحلۀ اول به کھريزک معروف به 

، ستاد پيگيری وزارت اط1عات و بازداشتگاه 148اردوگاه مرگ ،آگاھی شاپور،ک1نتری 

دستگير شدگان زير شکنجه ھای  در آنجا. لشکر ثارهللا سپاه پاسداران منتقل می شوند

تا به حال گزارشھای متعددی از مرگ زير شکنجۀ .وحشيانه و غير انسانی قرار می گيرند

جان .و بازداشتگاه ثارهللا سپاه رسيده است 148بازداشت شدگان در کھريزک،ک1نتری 

مسئوليت جان بازداشت شدگان . دستگيرشدگان در اين مراکز در معرض خطر جدی است

عھدۀ ولی فقيه رژيم علی خامنه ای است، بعنوان کسی که دستور سرکوب خونين و  به

  .شکنجۀ مردم ايران را صادر کرده است، می باشد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت به تھديدات جدی که جان بازداشت شدگان 

بشر سازمان و از دبير کل و کميسر عالی حقوق . در مراکز فوق الذکر ھشدار می دھد

ملل متحد ، عليرغم گذشت چند ھفته از سرکوب خونين مردم ايران که ھمچنان ادامه دارد 

،خواستار پايان دادن به سکوت خود ھستند و برای نجات جان دستگير شدگان اقدامات 

  .عاجل را بکار ببرند 

  2009ژوWی  18برابر با  1388تير  27

  :ديدگر ارسال ريز یسازمانھا به فوق گزارش

  ملل سازمان رکليدب دفتر

  بشر حقوق یعال یايساريکم
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  اروپا هياتحاد بشر حقوق ونيکمس

  بشر حقوق دبانيد سازمان/  الملل نيب عفو سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در تاسيسات ھسته ای نظنز چه می گذرد؟: آسوشيتدپرس
   

ھاي وين ادعا كرد كه ايران در حال  زاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلماتخبرگ: ايسنا

المللي انرژي اتمي براي ارتقاي نظارت بر برنامه اتمي  ھاي آژانس بين جلوگيري از ت1ش

تواند  برد كه مي اي پيش مي يي را به سوي مرحله ھاي ھسته ايران فعاليت. اين كشور است

  .ماه آينده در اختيار داشته باشد ابزار آزمايش اتمی را ظرف شش

ھاي  دھد در برابر ت1ش سازي اورانيوم را گسترش مي آنان گفتند در حالي كه ايران غني

سازي اين كشور  المللي انرژي اتمي براي افزايش نظارت بر تاسيسات غني آژانس بين

  .كند مقاومت مي

ر كافي براي انجام يك آزمايش پذي براي اين كه ايران مواد شكافت: افزايد اين گزارش مي

كره شمالي را در اختيار داشته باشد احتماW  2006يي  زيرزميني مشابه انفجار ھسته
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سازي در نطنز  المللي انرژي اتمي از تاسيسات غني مجبور به اخراج ناظران آژانس بين

  .خواھد بود

ما درباره نيت : تالمللي انرژي اتمي گف يكي از دو ديپلمات غربي معتبر در آژانس بين

  .زنيم زنيم بلكه از ظرفيت و توان حرف مي حرف نمي

تري را  ھا ادعا كرد كه ايران سانتريفوژھاي بيش اين گزارش به نقل از يكي از ديپلمات

  .براي انجام عمليات كامل به كار گرفته است

وع را به ي گذشته اين موض بار مجله آلماني اشترن در ھفته آسوشيتدپرس افزود كه اولين

  .نقل از شاخه اصلي اط1عات جاسوسي آلمان نقل كرده است

ديويد آلبرايت کارشناس ھسته ای نيز روز جمعه گفت كه اين موضوع در راستاي 

  .برآوردھاي ماست

  .كند يك مقام عالي رتبه آژانس گفت كه گسترش نطنز نظارت بازرسان را مشكل مي

ھا مدعي خودداري ايران از دادن اجازه نصب  تآسوشيتدپرس ماه گذشته به نقل از ديپلما

  .ھاي اع1م شده آژانس شد تر و تاخير در بازرسي ھاي نظارتي بيش دوربين

ھاي ياد شده روز جمعه مدعي شد ايران از آن زمان به بعد از دادن اجازه  يكي از ديپلمات

  .تر خودداري كرده است ھاي گسترده نظارت

ھاي آژانس براي جداسازي فعاليتھای تاسيسات  درخواست چنين وي مدعي شد كه ايران ھم

سازي اورانيوم در ھمان فضايي انجام مي گيرد كه  در نطنز غني. نطنز را نپذيرفته است

شود و اين صحنه   ھاي جديد مرتبط كننده سانتريفيوژھا انجام مي تعمير و نصب زنجيره

  .است كند كه نظارت بر آن مشكل اي را ايجاد مي درھم ريخته

براي آنان تشخيص اين كه واقعا چه اتفاقي در حال رخ دادن است : ديپلمات ياد شده گفت

  . مشكل است
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زندان  7پور و جعفر ابراھيمی به اندرزگاه  انتقال سعيد متين
 اوين

  

   

 7نگار و جعفر ابراھيمی عضو کانون صنفی معلمان به اندرزگاه  پور روزنامه سعيد متين

  .زندان اوين منتقل شدند

 7به اندرزگاه  نگار و جعفر ابراھيمی عضو کانون صنفی معلمان پور روزنامه سعيد متين

  . زندان اوين منتقل شدند
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بشر در ايران و براساس خبرھای رسيده از زندان اوين،  به گزارش مجموعه فعاWن حقوق

نگار، که چند روز پيش در منزل  طلب آذربايجانی و روزنامه سعيد متين پور، فعال ھويت

ود، به تھران سال حبس تعزيری خ 8مسکونی خود بازداشت شده بود و برای گذراندن 

صلواتی قاضی شعبه . زندان اوين منتقل شده است 5، سالن 7منتقل شده بود، به اندرزگاه 

سال و به اتھام  ٧دادگاه انق1ب اس1می متين پور را به اتھام ارتباط با بيگانگان به  ١۵

سال حبس تعزيری محکوم  ٨سال و مجموعا به  تبليغ عليه نظام جمھوری اس1می به يک

  .بود که وی ھم اکنون در حال گذراندن آن است  کرده

چنين جعفر ابراھيمی، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان نيز که صبح روز  ھم

ھای پايانی  وی در سال. منتقل شده است 7بيست خرداد ماه دستگير شده بود، به اندرزگاه 

من اس1می ی ھفتاد از فعاWن دانش جويی زنجان و عضو شورای مرکزی انج دھه

نويسی و فعاليت صنفی اشتغال  گاه زنجان بود و پس از فراغت از تحصيل به وب1گ دانش

  .داشت
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با اسرای جنگی چنين نمی کنند که سپاه با دستگير شدگان ضد 
 کودتا می کند

  

خرداد، دختر جوانی است  22از جمله قربانيان پر شمار اعتراض به کودتای انتخاباتی 

. بنام ترانه موسوی، که سرانجام، برخی اخبار پراکنده درباره قتل وی از تھران تائيد شد

کنون برای انتشار اين خبر جانب احتياط را مراعات کرده بوديم زيرا مسائلی در باره ما تا
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البته وقتی زھرا کاظمی، دکتر زھرا بنی . شيوه قتل وی مطرح است که تکاندھنده است

يعقوب و شماری ديگر از زنان و دانشجويان و جوانان دستگير شده سالھای اخير 

ران بازداشت داشته اند، از آنچه در باره سرانجام سرنوشتی مشابه ترانه موسوی در دو

  .ترانه موسوی گفته می شود نبايد تعجب کرد

خرداد، دختر جوانی است  22از جمله قربانيان پر شمار اعتراض به کودتای انتخاباتی 

. بنام ترانه موسوی، که سرانجام، برخی اخبار پراکنده درباره قتل وی از تھران تائيد شد

برای انتشار اين خبر جانب احتياط را مراعات کرده بوديم زيرا مسائلی در باره ما تاکنون 

البته وقتی زھرا کاظمی، دکتر زھرا بنی . شيوه قتل وی مطرح است که تکاندھنده است

يعقوب و شماری ديگر از زنان و دانشجويان و جوانان دستگير شده سالھای اخير 

ازداشت داشته اند، از آنچه در باره سرانجام سرنوشتی مشابه ترانه موسوی در دوران ب

  .ترانه موسوی گفته می شود نبايد تعجب کرد

ترانه موسوی ھنرجوی آموزشگاه آرايشگری بوده است و روز حادثه اتومبيل خود را در 

پارک می کند و پس از ديدن   -بين حسينه ارشاد و ميرداماد -يکی از خيابان ھای فرعی 

قبا و اطراف حسينه ارشاد با يکی از دوستان خود تماس می گيرد و  تجمع مردم در خيابان

گويد که پيش از رفتن به آرايشگاه بھتر است سری به مسجد قبا بزنند و با دوست  به او می

بنا بر گفته ھمين دوست، ترانه که آن روز . گذارد خود در نزديکی مسجد قبا قرار می

شته، در خيابان شريعتی از سوی مأموران مانتوی سبز به تن و شالی سبز به سر دا

  حکومتی دستگير می شود و در ھنگام دستگيری، دوست وی که به محل قرار نزديک می

ترانه در زمان . برند ترانه را با يک ون می. شده از دور دستگيری وی را می بيند

ن روز دستگيری شماره منزل خود و يکی از دوستانش را به چند نفر از دستگيرشدگان آ

خواھد در صورت آزادی با خانواده اش تماس گرفته و خبر  می دھد و از آنان می

کسانی که در آن روز ھمراه با ترانه بوده اند گفته . دستگيری اش را به آنان اط1ع دھند

و  26، 25مسالمت آميز روزھای  اند که وی در راھپيمايی ھای زنجير سبز و راھپيمائی 

به گفته يکی از دوستان ترانه، پس از دو ھفته از دستگيری .است خرداد شرکت داشته 27

او، فردی ناشناس با منزلش تماس گرفته و به مادر ترانه خبر بستری بودن وی را در 
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گويد که مردم دخترش  اين ناشناس به مادر ترانه می. بيمارستان امام خمينی کرج می دھد

مادر ترانه به ناشناس می گويد برخی . درا پس از تصادف، به آن بيمارستان رسانده ان

تماس گرفته اند و ترانه را در درگيری ھای مسجد قبا و در بازداشگاه ديده اند، اما 

ناشناس می گويد ترانه ربطی به حادثه مسجد قبا ندارد و احتماW قضيه اش ناموسی ست؛ 

م و مقعد را نيز او پارگی رح. چرا که می خواسته با شلنگ سرم خودش را حلق آويز کند

خانواده ترانه به آن بيمارستان مراجعه می کنند اما . دليل بستری شدن ترانه ذکر می کند

مسووWن بيمارستان بستری شدن ترانه موسوی را تکذيب می کنند و تنھا يکی از پرسنل 

می گويد که دختری را با موھای بافته شده ديده است که چند نفر با ظاھری به گفته او 

  .بيھوش آورند و بيھوش بردند» زب اللھیح«

Wزم است بگويم عکس ترانه را نيز يکی از ھنرجويان آموزشگاه آرايشگری و از دوستان 

  .ترانه در اختيار وب1گ زيرزمين قرار داد

  

 افسر و درجه دار ارتش 24بازداشت 
  

تيرماه تعدادی از افسران و درجه داران ارتش که در يک محفل  26ود، شب گفته می ش

  .مذھبی جلسه می کرده اند دستگير شده اند

درخانه ھای خود توسط ضد اط1عات " دعای کميل"آنھا پس از جلسه نوبتی و ھفتگی 

  .ارتش و بخش امنيتی سپاه بازداشت شده اند

سياسی و بويژه انتخابات اخير مطرح شده يا ھنوز معلوم نيست که درجلسات آنھا مسائل 

خير، اما شايعاتی دراين زمينه نيز وجود دارد، که ما از ذکر آنھا، تا کسب اط1ع دقيق تر 

  :دستگير شدگان اينگونه اع1م شده اند. پيرامون اين دستگيری ھا خودداری می کنيم

  پادگان فتح - سروان مھدی 

  سرگرد مرتضی اميری رسته مخابرات

  توان دوم سھراب لواسانی رسته زرھیس

  گروھبان يکم ھادی شفاھی رسته
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  سروان محسن اطاعتی سياه کوه رسته بھداری

  استواردوم علی اصغررضوانی رسته پياده

  گروھبان يکم رحيم سلطان آبادی رسته پياده

  ستوان سوم شاھين روزبھانی رسته اداری

  سروان رضا نوری شاه وردی رسته اداری

  کم روح هللا داداشی رسته اردونانسگروھبان ي

  ستوان يکم اصغر امان اللھی رسته دارايی

  گروھبان يکم رامين ارسنجانی رسته توپخانه

  ستوان سوم محمد گنابادی رسته زرھی

  ستوان دوم علی نقی جوان رسته دارايی

  سرگرد بازنشسته عيسی توکلی

  ستوان دوم رسول قليوند رسته اداری

  ملک نژاد رسته دژبانیاستواريکم غ1مرضا 

  ستوان دوم محمد مھدی قره بيگی رسته مخابرات

  استواريکم رحمان صادقی رسته زرھی

  گروھبان يکم حسن تقی نيا رسته دژبانی

  سروان عليرضا محققی رسته جنگ الکترونيک

  ستوان سوم کيانوش س1می قزوينی رسته مخابرات

  گروھبان يکم علی اکبر باغستانی رسته ترابری

  توار يکم آرش جانلو رسته پيادهاس
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 نوآم چامسکی و خوزه کازونوا در کنار ايرانيان معترض
  

نوآم چامسکی منتقد سرشناس آمريکا و خوزه کوزنوا جامعه شناس بزرگ اسپانيايی اع1م 

  .ايرانيان در برابر سازمان ملل متحد شرکت خواھند کردکردند در اعتصاب غذای 

نوام چامسکی، طی متن کوتاھی به اکبر گنجی از اعتصاب غذای نيويورک حمايت به 

  :در اين نامه آمده است. عمل آورد و از حضور خود در اين برنامه خبر داد

زندانيان خبر مشارکت شما در اعتصاب غذا در حمايت از حقوق بشر و آزادی . اکبر"

  . اين ھدف، بسيار ارزشمند است. سياسی مرا بسيار خشنود کرده و تحت تأثير قرار داد

  ".ميدوارم که قادر به پيوستن به شما در مقابل سازمان ملل باشما

  نوآم چامسکی
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از سوی ديگر، خوزه کوزنوا،جامعه شناس بزرگ اسپانيايی، ضمن حمايت از اعتصاب 

  . بر دادغذا، از حضور خود در آن خ

مرکز برکلی برای دين، صلح و مسائل "کوزنوا، استاد دانشگاه جرج تاون و رئيس 

  . در ھمان دانشگاه است " جھانی

  . او يکی از بزرگترين جامعه شناسان دين در دوران معاصر است

  :او در نامه ی خود نوشته است

ملل تشکيل می من از اھداف اعتصاب غذايی که توسط اکبر گنجی در مقابل سازمان "

حقوق بشر مردم ايران بايد مورد احترام قرار گيرد، و زندانيان . شود حمايت می کنم

  ".سياسی آزاد گردند

  خوزه کازانوا
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 سايت آينده توقيف و سردبير آن بازداشت شد
  

تيرماه بعد از اخراج  28روز يك شنبه  13زارش اختصاصي سايت بنيان ساعت بنابر گ

خبرنگاران و اعضاي تحريره، سايت آينده با حضور مامورين امنيتي توقيف و سيد عمار 

به نظر مي رسد سرنوشت سايت آينده نيز به سايت . ك1نتري سردبير آن نيز بازدداشت شد

  . شھاب نزديك شده است

گروھي با پوشش امنيتي سايت شھاب را تصرف و اقدام به ارسال اخبار و  چندي پيش نيز

  .تحليل ھايي مغاير با خط رسانه اي آن كرده بودند

اين واكنش شديد به سايت آينده درپي آن صورت گرفت كه اين سايت پوششي واقع بينانه 

س و از وقايع نمازجمعه تھران داد و به اشتباھات فاحش حرفه اي خبرگزاري فار

  .صداوسيما اشاره كرده بود
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با توقيف سايت آينده دسترسي خبرنگاران و مديران به بخش مديريت سايت لغو شده است 

و به نظر مي رسد با ادامه بازداشت سيد عمار ك1نتري سردبير آن، گروھي ناشناس و 

  .حامي دولت اداره سايت را برعھده خواھند گرفت

انتخابات فواد صادقي مديرمسئول سايت نيز توسط شايان ذكر است ھمزمان با پايان 

  .نيروھاي امنيتي بازداشت شده بود

  

  

  

  

  

 تھران  و  تبعيد و شکنجه يک جوان کرد در اروميه
   

  هب  ی وی از اروميه تبعيد يک جوان کرد و شکنجه: Wت نيوز سايت خبری روژھه

  ...تھران

نام رمضان سعيدی فرزند   يک جوان کرد به. دارد  فعالين سياسی کرد ادامه  فشار بر عليه

  اتھام ھمکاری با پژاک ، چھار سال قبل دستگير وشکنجه  به  که  موسا، از اھالی اروميه

  زندان اوين تھران منتقل شده  بود، پس از دريافت ھشت سال حکم زندان، ھمکنون به  شده

از توابع " مرگور "   رمضان سعيدی از فعالين سياسی منطقه. سر ميبرد  و در انفرادی به

  مدت چندين ماه به  ھنگام دستگيری به  تحت به  بود که  وی اع1م داشته. ميباشد  اروميه

ھشت سال زندان محکوم   و با وجود عدم اعتراف و کمترين مدارک، به  شده  شدت شکنجه

و در   زندان اوين تھران منتقل کرده  ون پس از گذشت چھار سال، وی را بهاکن. بود  شده

اش نگران حال وی ميباشند و مسئولين ھيچ  خانواده. است  انفرادی، مجددآ تحت شکنجه

  .آنھا نميدھند  پاسخی به
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وی دانشگاه ھای سمنان، مشھد و تبريز به احضار دھھا دانشج
  کميته انضباطی
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در پی سخنان معاون آموزشی وزير علوم مبنی بر ممنوعيت از : خبرنامه اميرکبير

فله ای   در انتخابات رياست جمھوری، احضارھای گسترده تحصيل دانشجويان فعال

  .دانشجويان دانشگاه ھای مختلف کشور به کميته انضباطی آغاز شده است 

دانشجوی دانشگاه ع1مه طباطبائی که تعداد قابل توجھی از آنان،  18طی ھفته گذشته 

آموزش دانشکده ھا دانشجويان دانشگده علوم اجتماعی اين دانشگاه ھستند از طريق اداره 

دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل  16ھم چنين پيشتر . احضاريه ھای خود را دريافت کردند

به کميته انضباطی فرا خوانده شدند که با پيگيری ھای دانشجويان دانشگاه بابل اين 

  .احضارھای موقتا لغو شد

قد دولت نھم ھم به گزارش خبرنامه اميرکبير روند فشارھای گسترده بر دانشجويان منت

دانشجوی  10چنان ادامه دارد و در تازه ترين موج فشارھا عليه دانشجويان، به تازگی 

دانشجوی دانشگاه آزاد مشھد  20دانشجوی دانشگاه تبريز و بيش از  15دانشگاه سمنان، 

  .به کميته ی انضباطی اين دانشگاه ھا احضار شده اند

حانات خود به کميته انضباطی فراخوانده شده اند دانشجويان دانشگاه سمنان در دوران امت

و علت احضارھای آنان فعاليت ھای اين دانشجويان در دوران انتخابات رياست جمھوری 

ھم چنين دانشجويان احضار شده ی دانشگاه آزاد مشھد، ھمگی عضو . اع1م شده است

ار نفری علت احضار اين دانشجويان دو تجمع ھز. انجمن اس1می دانشگاه ھستند

دانشجويان در دانشکده مھندسی اين دانشگاه به دعوت انجمن اس1می دانشجويان در 

اعتراض به بازداشت چند عضو اين تشکل در درگيری ھای بعد از انتخابات و اعتراض 

  . تير اين دانشگاه بود 18به انتخابات و تجمع 

دانشجوی اين  3که احضارھای گسترده دانشجويان دانشگاه تبريز نيز در حالی است 

  .دانشگاه ھفته گذشته با يورش نيروھای امنيتی بازداشت شدند

گفتنی است، چند ھفته ی پيش، م1باشی معاون دانشجوئی وزارت علوم در حاشيه چھل و 

پنجمين گردھمايي معاونان دانشجويي و فرھنگي و مديران کل امور دانشجويي و 

الي در ھمدان در جمع خبرنگاران اظھار امورفرھنگي دانشگاه ھا و مراکز آموزش ع

داشته بود که با ھر دانشجوی فعال در اعتراض ھا به شدت مقابله ميشود وی ھم چنين 
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اين وزارت خانه ھم اينک در حال جمع بندی اط1عات به دست آمده و اع1م «: گفته بود

جريان نظر در خصوص مسايل دانشجويان خاطي در تعدادی از دانشگاه ھاي کشور در 

تنھا با گذشته چند ھفته از سخنان اين مقام وزارت علوم، . »قبل و بعد از انتخابات است

احضارھای دانشجويان در دانشگاه ھای مختلف آغاز شده است و ھم اکنون دھھا 

  .دانشجوی دانشگاه ھای مختلف احضاريه دريافت کرده اند

و صدور احکام سنگين کميته  اقدامات وزارت علوم دولت احمدی نژاد در صدوراحضاريه

انضباطی برای دانشجوين در حالی است که در تمام دوران تبليغات رياست جمھوری، 

احمدی نژاد و افراد کابينه اش، طی اظھاراتی کذب و خ1ف واقعيت، وجود دانشجويان 

ستاره دار را انکار کرده و وزارت علوم دوره اص1حات را مبدع چنين پديده ای معرفی 

  .کردندمی 

 بازداشت سه دانشجو در تبريز و خوی

  

ھای احسان  ه دانشجوی دانشگاه تبريز به نامھا از ايران حاکی از بازداشت س گزارش

  .است تير توسط نيروھای امنيتی ١٨ای و فراز زھتاب در روز  نسب، آيدين خواجه نجفی

ای و زھتاب در شھر تبريز بازداشت  آقای نجفی نسب در شھر خوی و آقايان خواجه

  .اند شده

ج انتخابات، روند گسترده ، با گذشت يک ماه از اع1م نتاي»خبرنامه اميرکبير«به گزارش 

ھای  تيرماه شدت يافته است و دانشجويان دانشگاه ١٨بازداشت دانشجويان، در آستانه 

  .اند مختلف بازداشت شده
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نقی محمودی، وکيل مدافع فراز زھتاب و احسان نجفی نسب، در مورد بازداشت موک1ن 

  :گويد می» راديو فردا«ای به  خود و ھمچنين آيدين خواجه

تشکيل و اداره «کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انق1ب تبريز، اتھام آنھا طبق 

فعاليت تبليغی عليه نظام «و » ھای غيرقانونی با ھدف بر ھم زدن امنيت کشور گروه

  .است» ھای مخالف نظام جمھوری اس1می ايران به نفع گروه

اند که وکالت سه نفر  داشت کردهھفت تن از دانشجويان دانشگاه تبريز را در اين زمينه باز

اينھا در دی ماه سال گذشته در شعبه يک دادگاه انق1ب تبريز . از آنھا را من به عھده داشتم

محاکمه و به سه سال حبس محکوم شدند که دو سال آن، حبس تعليقی بود و يک سال، 

  .اين حکم در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفت. حبس قطعی

شما به طور مشخص به چه فعاليت سياسی اشتغال داشتند و چه گروھی تشکيل موکMن 

  اند؟ داده بودند که متھم به جرايم امنيتی شده

اندازی کرده بودند و در آن  در حقيقت، اينھا گروھی تشکيل نداده بودند، بلکه وب1گی راه

سياسی و اجتماعی  کردند و البته به برخی از مسايل بيشتر مسايل دانشجويی را منعکس می

  .پرداختند روز ھم می

ھای مخالف نظام ارتباط نداشتند و ھدفشان بر ھم زدن امنيت کشور و  ولی اينھا با گروه

ھمچنين اتھامات آنھا بر واقعيت و مبانی حقوقی . تشکيل گروه غيرقانونی نبوده است

  .استوار نيست

دانشگاھی، فعاليت ديگری  ھدف اين دانشجويان فقط اين بوده است که در کنار دروس

توان گفت ھمگی از نخبگان کشور ھستند و گناه آنھا فقط انديشيدن است  داشته باشند و می

  .و گناه ديگری ندارند

  نحوه بازداشت اين افراد چگونه بوده است؟

روال عادی اين است که . متأسفانه نحوه بازداشت اين دانشجويان طبق روال عادی نبود

اند و حکم محکوميت آنھا قطعی و  سه روزه برای افرادی که محکوم شده ابتدا يک اخطار

کنند که ظرف سه روز خودشان  کنند و در اخطاريه ذکر می اWجرا است، ارسال می Wزم

  .شوند را به اجرای احکام معرفی کنند و در صورت عدم معرفی بازداشت می
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گذار صورت  ر از طرف وثيقهالبته سيستم ديگری ھم برای احضار وجود دارد که احضا

  .ولی در مورد اين دانشجويان، روال اينگونه طی نشد. گيرد می

آقای زھتاب بعد از جلسه امتحان دانشگاه و در محوطه دانشگاه بازداشت و به زندان منتقل 

نسب ھم که در شھرستان خوی مقيم است به شکل غيرمعمول بازداشت  شده و آقای نجفی

  .ھا فاقد مبنای حقوقی و حتی مبنای اخ1قی است شتاين بازدا. شده است

  در مورد پرونده اين سه دانشجو چه اقداماتی انجام شده است؟

Wزم نيست اقدام خاصی انجام گيرد، چون اينھا بعد از قطعی شدن حکم دادگاه برای 

اند، ولی نحوه بازداشت آنھا درست نبوده و از نظر  اجرای حکم به زندان فرستاده شده

  قانون آيين دادرسی کيفری دچار خدشه است

  

  

  

  

  

 

  

 اعدام يک زن در زندان قزوين
 Wبشر در ايران حقوق نفعا  

طوغيرعمد پدر شوھر خويش را به قتل رسانده  زني که چھار سال پيش در يک نزاع به

ی بند نسوان زندان قزوين اعدام  ی گذشته در محوطه ھفتهی  بود، بامداد روز سه شنبه

  : خبرگزاری ھرانا.شد

برد ولي با توجه به فقر  سر مي برده از چھار سال پيش به اتھام قتل عمد در زندان به م نا

مالي و نبود وکيل نتوانست ادعاي خويش مبني بر غيرعمد بودن اين قتل را اثبات کند، 

به اتھام قتل عمد به قصاص محکوم شد و با توجه به عدم رضايت  بنابراين از سوي دادگاه

  .ی مقتول حکم وي بامداد روز سه شنبه به اجرا درآمد خانواده
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  رھبري رو نبيني, مجتبي بميري : ھمه ملت شعار دادن 
 

  

, حداقل شعار عليه كسي ميدين , اين گفتيم شما ھم باWخره با مجتبي خامنه اي آشنا بشيد 

اين آخرين عكسھايي ھست كه از مجتبي خامنه ايي در . بدونيد قيافه اش چه شكلي ھست

  .دنياي وب درج شده 
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 اين فردقاتل نداست

  

ارت روز يکشنبه تصوير کارت يک بسيجی در اينترنت منتشر و ادعا شد که تصوير ک

بسيجی کسی است که ندا آقاسلطان را به قتل رسانده و مردم کارت او را در ھمان زمان 

  . به دست آورده اند

در ھمين ارتباط دکتر آرش حجازی، پزشکی که در آخرين لحظات مرگ ندا باWی سر او 

بوده و پيشتر گفته است، که قاتل را ديده، در وب1گ شخصی خود يادداشتی منتشر کرده و 

اين . تاييد کرده است که عکس مذکور با آن چه او از قاتل ندا ديده است، تطابق دارد

  :يادداشت را در زير می خوانيد

امروز تصوير دو کارت در اينترنت منتشر شد که به ضارب ندا آقاسلطان نسبت داده شده 

  .است
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 با مشخصاتی در اينجا تاييد می کنم که تصوير فردی که در اين کارت قرار دارد، کام1

که من از فردی در ذھن دارم که مردم دقايقی بعد از مضروب شدن ندا گرفتند، و فرياد 

البته در آن روز ريشش را زده بود، ولی . ، تطبيق می کند"نمی خواستم بکشمش: "می زد

  .سبيلش را داشت

قرار اما برای اينکه صد در صد مطمئن بشويم و احيانا فرد بی گناھی در مظان اتھام 

  .نگيرد، Wزم است نشانه ديگری را ھم روی اين فرد بررسی کنيم

از آنجا که مردم بعد از اينکه ضارب را گرفتند، پيراھنش را از تنش بيرون آوردند، بر 

اين داغ ھا شبيه جای زخمی بود که در اثر برش . پشت ضارب چند داغ زخم قديمی ديدم

  .با شیء تيز ايجاد می شود

مشخصات فردی او را . من فقط صاحب عکس را شناسايی کرده ام. رماييدلطفا توجه بف

  .ضمنا احتمال خطاھای فردی را نديده نگيريد. نمی توانم تاييد کنم

اميدوارم اين اط1عات به اجرای قانونی عدالت کمک کند و ھمين جا ھم وطنانم را به 

ھست که به دستگير  اين اط1عات به قدری. پرھيز از ھرگونه خشونتی دعوت می کنم

اين فرد حق دارد از . مابقی اش را اجازه بدھيد قانون ادامه بدھد. کردن اين فرد کمک کند

مردم اگر قانون را در دست . امتياز داشتن وکيل برخوردار باشد و از خودش دفاع کند

  .خودشان بگيرند، تر و خشک با ھم می سوزند

  .، شرافتتان را لکه دار کندباز ھم تأکيد می کنم، مبادا بگذاريد خشم

  به اميد روزھای بھتر

  آرش حجازی
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 وكيل مضروب آلماني يك ھفته در انفرادي اوين
  

او . آندرآس موزر وكليل و سياستمدار آلماني يك ھفته در سلول انفرادي اوين زنداني بود

  دھد  ز پشت ديوارھاي بلند اوين گزارش ميا

روز در اوين زنداني بوده  ٧يك وكيل آلماني كه در تظاھرات بھارستان مجروح شده و 

ھائي  در اين خاطرات، صحنه. است، خاطرات خود را در اختيار اشپيگل آن1ين قرار داد

  .ستھاي دستگيرشدگان ترسيم شده ا خياباني و سردرگمي خانواده  از سركوب

خوابي  وكيل آلماني كه خاطرات خود را از تظاھرات مردم، سركوب نيروھاي ويژه و بي

ي گزارش  برپايه. نام دارد" آندرآس موزر"و فشار در سلول انفرادي اوين منتشر كرده، 

اشپيگل آن1ين، موزر، كه در عين حال از سياستمداران حزب سوسيال دموكرات نيز 

ي شخصي، به بيشتر مناطق بحراني جھان مثل  دليل ع1قه ھاي گذشته به ھست، در سال

  .سوريه، لبنان، فلسطين واسرائيل سفر كرده است

آندرآس موزر، مدتي پيش به صورت تصادفي در قطار با محمد مصطفائي، وكيل ايراني  

وي كه قب1 نيز يكبار به ايران سفر . كه براي گذراندن تعطي1ت به آلمان آمده بود آشنا شد

جمھوري و نخستين تظاھرات اعتراضي عظيم مردم  رده بود، پس از انتخابات رياستك
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ھاي تلويزيوني  ع1قمند شد كه به ايران برود و شاھد عيني ماجراھائي باشد كه از شبكه

دوستانش قول دادند كه اگر . به تھران پرواز كرد) اول تير(ژوئن  ٢٢موزر روز . ديد مي

شنيدند، موضوع را با سفارت آلمان در تھران در ميان ساعت خبري از او ن ۴٨ظرف 

  .بگذارند

. المللي تھران موفق به دريافت سه ھفته ويزاي توريستي شد وكيل آلماني، در فرودگاه بين

روز سوم . كرد و شاھد تبي بود كه زير پوست شھر جريان داشت او خبرھا را دنبال مي

صد گردشي در شھر ترك كرد و از قضا به تير، موزر ھتل خود را در خيابان سعدي به ق

وكيل . ي پليس بود ميدان بھارستان رسيد كه محل تظاھرات گروھي از مردم و حمله

آلماني، در آنجا مورد ھجوم نيروھاي ويژه قرار گرفت و پس از دريافت ضربات متعدد 

ويژه او را موزر، ھنگامي كه نيروھاي . باتوم، توانست فرار كند و خود را به ھتل برساند

اما . زد كه توريست است زير ضربه باتوم گرفته بودند، دائما به انگليسي فرياد مي

  .كردند ماموران اعتنائي نمي

ھنگامي كه من در قطار با محمد مصطفائي «: نويسد وكيل آلماني در خاطرات خود مي

. او تلفن بزنموكيل ايراني آشنا شدم، او از من خواست كه ھروقت به تھران سفر كردم، به 

. شب با او قرار گذاشتم   يك روز بعد از كتك خوردن در بھارستان، به او تلفن زدم و براي

ساله اش روي صندلي عقب آن  ۶مصطفائي با اتومبيل مرسدس خود كه ھمسر و دختر 

اما چند لحظه . نشسته بودند، به ھتلي كه من در آن بودم آمد تا براي شام به جائي برويم

خودروي صحرائي راه را بر ما بستند، مرداني از آن پياده شدند، ما را از اتومبيل  بعد، دو

ھا بردند و بين مردي با سر و صورت  مصطفائي بيرون كشيدند، مرا به يكي از ماشين

بعد، يكي از ماموران تلفن ھمراه . خونين و مرد خشن ديگري با كت و شلوار تيره نشاندند

  .آن را بيرون كشيد مرا گرفت و كارت و باطري

بند زدند، او را به اوين  دھد كه چگونه بر او چشم وكيل آلماني در خاطرات خود شرح مي

چسباند از او بازجوئي كردند  بردند، چند مرحله در حالي كه بايد صورتش را به ديوار مي

متر مربع انداختند كه دو Wمپ سقفي آن  ۴و او را براي يك ھفته در سلولي حدود 

  .روز روشن بود انهشب
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كردند او با  دھد كه بازجويان باور نمي ھا توضيح مي وكيل آلماني پس از شرح بازجوئي

خواستند او اعتراف كند كه در  ھمكار ايراني خود به صورت تصادفي آشنا شده، بلكه مي

ساعت يك نيمه شب بيست و ھشتم ژوئن، سرانجام مردي كه . اي دست داشته است توطئه

خواھد بنويسد كه  رود و از او مي كند، در سلول به سراغ وي مي قاضي معرفي ميخود را 

كند و به كدام كشورھا سفر  پدر و مادرش چه شغلي دارند، خواھرش در كجا زندگي مي

دھد كه قاضي معتقد است دليلي  ھا، مترجم توضيح مي پس از اين بازجوئي. كرده است

  .»آزاد شود براي بازداشت وي وجود نداشته و شايد

ساله  ٣۵شود و مردي كه حدود  روز بعد، آندرآس موزر باز به ساختمان ديگري منتقل مي

ببخشيد كه اينقدر طول كشيد تا ما كشف كنيم كه ھمه چيز «: گويد رسد، به او مي نظر مي به

ي اط1عات شما پاك شده و در آينده مشكلي با ويزا نخواھيد  ھمه. تفاھم بوده فقط يك سوء

  ! »باWخره ھمه ما آريائي ھستيم. مردم ايران و آلمان مناسباتي تاريخي دارند. اشتد

متر قد او است و ريش و موي پريشي  ٢اي را كه  ساله ۴٠در آخرين شب بازداشت، مرد 

سال است در اينجا زنداني  ١۵گويد كه  اين مرد مي. فرستند دارد، به سلول وكيل آلماني مي

تواند وقتي آزاد شد  پرسد كه آيا مي او از وكيل آلماني مي. آزاد شود است و فردا قرار است

خواھد كه نامش را به خاطر بسپارد و  كاري برايش انجام بدھد؟ آندرآس موزر از او مي

  . به سفارت آلمان در تھران اط1ع بدھد

را ترك  وقتي زندان«: نويسد او در پايان مي. شود اما روز بعد، وكيل آلماني نيز آزاد مي

ھا خودشان را در يك پتو پيچيده  كردم، با انبوه زنان و مرداني روبرو شدم كه بعضي از آن

ام؟  پرسيد كه آيا صاحب آن نام را ديده آورد و مي ھا نامي را بر زبان مي ھريك از آن. بودند

  .»اند؟ يا ھنوز زنده است آيا او را كشته

ود، روز بعد به سفارت آلمان در تھران ش ژوئن آزاد مي ٣٠آندرآس موزر، غروب روز 

  .كند رود و در ھمان روز به آلمان پرواز مي مي
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 ادامه بازداشت بازاريان در مھاباد

   

  آژانس خبری موکريان

  :سرويس حقوق بشر

ندان مھابادی در روزھای اخير ، براساس اخبار رسيده به دنبال بازداشت تعدادی از شھرو

به آژانس خبری موکريان ، روز گذشته نيز چند تن ديگر از بازاريان اين شھر بازداشت 

  .شدند

عبدالرحمن سيدی ، کريم منده ، شم ، باقی خاتمی ، ايازی ، عثمان گ1وی و خدر 

  .جوانبخش از جمله اين بازداشت شدگان می باشند

ی شود برخورد با اين افراد که اکثراً بازاری ھستند ، درپی تعطيلی مغازه ھا و گفته م

  .تير ماه، صورت گرفته است 22بازار مھاباد در 
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 بسيجی ھا برای کشتن تربيت شده اند: ليبراسيون
   

  اسيون فرانسهماريو گرانلی، روزنامه ليبر

  برگردان از سوسن دادرس

سرکوب ھا تازه آغاز شده . تھران، دو کشته ديگر بر فھرست بلند کشتگان افزوده شد

چه خبر است، اين ھا دستور کشتن گرفته « : مرشاد آموزگار جوان دبستان می گويد. است

را بشکنند  تير، ده ھا ھزار تھرانی تصميم می گيرند ممنوعيت تظاھرات 18روز . »! اند

بسيجی ھا در پی دستگير « .،دھمين سالگرد کشتار دانشجويان در خوابگاه ھايشان است

  .»کردن ھر چه بيشتر مردم می باشند

فيروزه مھندس جوان کامپيوتر از تظاھرات بر گشته و آشفته است، در خانه اش را از 

شوند، ھيجان زده اند يک گروه بسيجی با موتور به خيابان سرازير می . داخل قفل می کند

  .می پردازند» به شکار تظاھر کنندگان « و باتوم به دست 

  . وحشت و ترور در چشمھايشان ديده می شود، شبکه تلفن ھای دستی قطع می شود
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يروزه نفسی تازه کرد، و به اخبار رسمی دولتی که درباره شرکت اندک مردم در 

  . تظاھرات پخش می شود اعتراض می کند

انق1ب غلغله بود، فردوسی ھم ھمينطور، خيابان ھای منشعب به ميدان پر شده  ميدان« 

وقتی اين ھا حمله به مردم را آغاز کردند، ما به سوی شمال خيابان ولی عصر . بودند

بسيجی ھا . رفتيم، اتومبيل ھا با بستن راه ھا و بوق زدن، ما را در فرار کمک می کردند

  .»را شکستند و به رانندگان حمله کردند برف پاک کن اتومبيل ھای آنان

فيروزه به ھمه گفت که از پنجره . بسيجی ھا زنگ درھا را می زنند و به درھا می کوبند

ھنگام تظاھرات بسيجی ھا عادت کرده اند به سمت » خطرناک است« ھا دور شوند 

  !.ايشان نباشدپنجره ساختمان ھا تيراندازی کنند تا مردم را بترسانند، که کسی شاھد کارھ

اين ھا برای کشتن تربيت شده اند، آنان به قدرت و مزايای خودشان تا آخرين نفس « 

با اين ترتيب است که رژيم سرپا مانده ، رژيم ده در صد مردم را روبروی . چسبيده اند

  .»پول نفت ھم در اختيار آنان است، و نياز ھايشان را برآورده می کند. بقيه گذاشته است

ھا دوباره به جان مردم افتاده اند، از پشت دوربين آيفون ديده می شوند که در  بسيجی

ھمه را می « فاطمه مثل ريگ فحش می دھد. دسته ھای ده نفری باW و پايين می روند

جوانان، زنان، پيران ، ھمينطوری مردم را دستگير می کنند و سپس مدرک سازی : زنند

، روزنامه ھای دولتی ھم سخنگوی اين ھا ھستند » نندو با شکنجه وادار به اعتراف می ک

  .»دشمنان جمھوری اس1می« بوسيله » تحريک شده از خارج« و می گويند

دختر جوان فرانسوی، " کلوتيد رايس"علی در زمينه کامپيوترکار می کند اومعتقد است که

اگر سازمان « . نداحتماWً ساده بوده و به سئواWتی پاسخ داده که فکر می کرده مھم نيست

ھای اط1عاتی رژيم ابزار تکنيکی دارند، ولی ھوش و مھارت آن را ندارند که بجز 

مخالفان شناسايی شده، به تلفن ھای ديگران گوش فرا دھند، پس ھمه شبکه تلفنی را قطع 

اينجا مانند قرون وسطی است، عقب ماندگی !. اين دھاتی ھا را دست کم نگيريد. می کنند

ضاوت يکسويه، رژيم به مردم فشار می آورد، فشار بر زندگی مردم بر اساس کامل، ق

تھديد ھايی است که رژيم احساس می کند ، مثل امروز که احساس می کند وضعيت 

  .»انفجاری است
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نمی دانم « : لي1 پنجاه و ھشت سال دارد، او مخالفتش را در خيابان ھا نشان نمی دھد

شب از ساعت ده . »خانه خارج شدم، خيلی ترس داشتمژوئن از  15چطور شد که روز 

مانند . سر می دھد» هللا و اکبر« شب به بعد باWی پشت بام ميرود و با ھمسايگانش فرياد 

  .، که باعث رفتن شاه شد57زمان انق1ب سال 

پيش بينی شده که در ماه « دخترش صبا، خود را آماده مھاجرت به آمريکا می کند 

  : روسری اش مرتباً به روی شانه ھايش می افتد» نشگاھی در ميشيگان برودسپتامبر به دا

می ترسم ب1يی سر کشور بيايد، ولی فکر می کنم برای من خوب است، نمی توانم اينجا  

ژوئن تاکنون، مانند اين ھا زياد شده اند، می گويد پناھنده شدن به  12از انتخابات . »بمانم

  .نتواند به کشورش باز گرددخارج ريسک اين را دارد که 

سال دارد، او ھمه پس اندازش را در يک مغازه فرش فروشی سرمايه گذاری  28ص1ح 

« کمبود گردشگران و عدم صادرات، باعث کسادی کاسبی او شده است . کرده است

مشکل اين نيست که حق ندارند با شورت کوتاه در خيابان قدم بزنند، يا بطور آزادانه روی 

ت گردش کنند، تنھا خواست اين است که مسئولين چاره ای بيانديشند، تا ما بتوانيم اينترن

اين ھا ھمه چيز را به ما تحميل می کنند، چه . برای زندگی آينده مان برنامه ريزی کنيم

اگر من مغازه ام را ! بيش از ھر چيز در حال خفه شدن ھستيم!. بايد بکنيم، چه بايد نکنيم

  »نم؟ مواد مخدر بفروشم؟ببندم چه بايد بک

« سال دارد ھنوز به آن درجه از فھم سياسی نرسيده است، او دوست دارد با  19طاھر 

دست در دست، در خيابان ھا آزادانه قدم بزند، بی آنکه ھراسی از سوی » دوست دخترش

دوست دخترم يکروز در دبيرستان برای پوشيدن جوراب سفيد « . گشت ارشاد داشته باشد

  .رژيم سرکوبگر است، وطاھر شادی ھای ظاھری را ھم نمی پسندد» ر پيدا کرد درد س

ترامادول مصرف می کند، يک داروی مسکن . امين بھترين دوستش تحمل او را ندارد

ميلی گرمی را می بلعد،  400چھار تا چھار تا، کپسول ھای . قوی که فروش آن آزاد است

شمال شھر، بسيجی ھا پست بازرسی بر پا شب است در ميدان تجريش  .که خطرناک است

کرده اند، اتومبيل ھا به آرامی می گذرند، و سرنشينان روی خود را بر می گردانند که 

  .چشمشان با بسيجی ھا ت1قی نکند
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از اين پس ھيچ چيز مانند « احمد نزديک به شصت سال دارد مانند ھمه نگران است

ر خود خواه بودند، ولی پس از اين انتخابات بھم ايرانيان تاکنون بسيا. گذشته نخواھد بود

نزديک شده اند و ھمبستگی بيشتری احساس می کنند، مشک1ت ميان مردم تقسيم شده 

ميرحسين . »است، اگر کسی بتواند اين جريان را سازماندھی کند، م1 ھا سقوط می کنند

ي1ت تازه سياسی موسوی، کانديدای بد شانس ، کوشش می کند پس از اين بحران يک تشک

  .بر پا کند

کاری . ما ديگر اشتباه نخواھيم کرد که به يک نفر چشم بسته اعتماد کنيم« صبا می گويد 

ھمه چيز به « مرشاد می گويد. » ، در باره خمينی انجام دادند1979که والدين ما در سال 

  .»آن بستگی دارد که،موسوی چه اندازه با آيت هللا ھا فاصله بگيرد 

ھنگام انتخابات مبارزه . ری اس1می اعتبارش را در نزد ھمگان از دست داده استجمھو

ی قدرت، جاه طلبی ھای شخصی و انتقامجويی اعضای شورا، که پس از مرگ خمينی 

  .»دنبال می شد، در يک روز به انفجاری بزرگ تبديل شد  1989در سال 

وی يک منبع مالی بيشتر رفسنجانی برای موس« احمد، سخنانش را بی پرده می گويد

يک پسرش در . اين شخص به چيزی جز سود خود و خانواده اش فکر نمی کند. نيست

او از اين امتيازات نمی . راًس شرکت نفت، و پسرديگرش مدير عامل متروی تھران است

  .»تواند به سادگی چشم بپوشد

استراتژيکی شھر،  ظاھراً در تھران نظم برقرار شده است ، چھار راه ھای بزرگ و نقاط

. نيرو ھای انتظامی کنترل خيابان ھا را در اختيار دارند. درکنترل پليس و بسيج است

سردمداران جمھوری اس1می، خارجی ھا را سر جايشان نشانده اند، سفارت بريتانيا بسته 

ساله فرانسوی از  23شده است، برای اينکه فرانسوی ھا ھم رعايت کنند، يک گروگان 

  .ه ژوئيه در زندان اوين به سر می برد آغاز ما

  .»بدترين چيزی که بتواند بر سرمان بيايد، فراموشی است« : فيروزه آرام می شود

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 365

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نيما نحوی دانشجوی بابل کماکان در بازداشت بسر مي برد
  

ازداشت شدگان دانشگاه بابل و وابسته به طيف چپ است که در ناآرامی ھا نيما نحوی از ب

و تجمعات اخير کشور در دانشگاه بابل بازداشت شد و عليرغم آزادی تمام دستگيرشدگان 

  .اين دانشگاه کماکان در بازداشت به سر می برد

امل اتھام بر وی وارد شده است که از آن جمله ع 10براساس گفته ھای پدر نيما 

صيھونيست در ايران و ارتباط با مجاھدين است که با توجه به وابستگی وی به طيف چپ 

نکته قابل تامل چاپ بولتنی در دانشگاه امام .ساختگی و جعلی بودن اتھامات واضح است

حسين وابسته به سپاه در ھفته گذشته است که در آن خبر از دستگيری دانشجويان دانشگاه 

  .گذاری در داخل دانشگاه داد بابل به اتھام بمب
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اين نوع پرونده سازی به شيوه سريالی نشان از آن دارد که اين دانشجويان بدون ھيچ 

اتھامی و تنھا به دليل اعتراضات مدنی انجام شده دستگير و اتھامات وارد شده بر آنھا 

  . برای باز گذاشتن دست قاضی در صادر کردن رای و تنوير افکار عمومی است

ته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن اين نوع اتھام زنی ھا خواستار آزادی کمي

  .بی قيد و شرط اين دانشجويان و تمام دستگيرشدگان اخير است

  کميته گزارشگران حقوق بشر
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 ت بازداشت شدگان اخير در اوينخبرھايی از وضعي
  

طبق اظھار نظر خانواده ھای بازداشتی و اسامی منعکس شده بر در زندان ، در نماز 

نفر بازداشت شده اند که اسامی آنھا در پشت در زندان اوين نيز  40 جمعه ھفته گذشته 

 خانواده ھا که برای پيگيری وضعيت بازداشت شده خود آمده بودند اعتراض. ھست 

  . داشتند که آيا شرکت در نماز جمعه جرم است

به گفته مادر يکی از بازداشتی ھای روز جمعه در . به آنھا ھيچ گونه پاسخی داده نشد

جواب اعتراض وی به او گفته اند که پسرش عکس موسوی را به ھمراه داشته و ھمين 

  .جرم او راسنگين کرده است

ازگزاران عده ای شبانه در خانه ھای شان نيمه شب جمعه پس از بازداشت برخی از نم

آنھابازداشتی ھای ھفته اول پس از انتخابات بودند که با وثيقه آزاد شده . دشتگير شدند

بودند اما بنا به گفته معاون امنيت برای تکميل پرونده و بازبينی آن دوباره بازداشت شده 

خانه آنھا آمدند با حکم شب به  12يکی از خانواده ھا تعريف می کرد که ساعت . اند
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ميليون  250ساله اش که تنھا چند روزی با گذاشتن وثيقه ای به مبلغ  18بازداشت پسر 

نفر از افرادی که قب1 با  200به آنھا گفته بودند که حکم بازداشت . تومان آزاد شده بود

  .وثيقه و يا کفالت آزاد شده اند را دارند

نفر را در  50ر که با خانواده خود در تماس بودند به گفته برخی از بازداشتی ھای اخي

اين مساله بسياری از خانواده که برای . نيمه شب جمعه به اين طريق بازداشت کرده اند

پيگيری وضعيت فرزاندانشان به دادگاه انق1ب آمده بودند را نگران ساخت چرا که نمی 

يکی از خانواده ھا . اھد بوددانستند در صورت آزادی فرزندانشان وضعيت آنھا چگونه خو

اظھار می داشت که معاون امنيت به وی متذکر شده که فرزند تو در جای امن تری است 

  .چرا که بسياری از افراد دوباره بازداشت شده اند

برخی از اين خانواده ھا عنوان داشتند که فرزندانشان بار اولی که دستگير شده بودند در 

اوين منتقل نشده بودند مورد ضرب و شتم بسياری قرار گرفته  ک1نتری زمانی که ھنوز به

ساله اش در ک1نتری يوسف آباد  20مادر يکی از دستگيرشدگان می گفت که فرزند . اند

ساعت پياپی مورد ضرب و شتم قرار داشته مادر  11پيش از انتقال به اوين به مدت 

  .تان دستش می گفتساله خود و شکستن انگش 28ديگری از ضرب و شتم فرزند 

نفر از  300حدود  خرداد  24و  23به گفته برخی از خانواده ھای بازداشتی ھای روز 

بازداشتی ھای اين دو روز ھم چنان در زندان اوين ھستند و با توجه به اتمام بازجويی 

  . ھای آنھا معلوم نيست که ادامه بازداشت شان به چه دليل است

روز تنھا يک بار توانسته با  40وان کرد که در اين مدت مادر يکی از بازداشتی ھا عن

فرزند خود مکالمه تلفنی داشته باشد و معاون امنيت از پذيرش وی و پاسخگويی در رابطه 

  .با فرزند او امتناع می کند

برخی از بازداشت شدگان در ارتباط با تجمع دانشجويان ستاره دار پيش از انتخابات 

به گفته . ھستند و از وضعيتشان خبر چندانی در دست نيست 209در آنھا . دستگير شده اند

ھمسر يکی از بازداشتی ھای مذکور نيروھای امنيتی پس از انتخابات به خانه يکی از آنھا 

وی که ساکن تھران نيست عنوان داشت که تنھا . نفر را دستگير کرده اند 8آمده و حدود 

او از . بازداشت است 209داشته که در بند  يک بار ھمسرش تماس برقرار کرده و عنوان
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دشواری پيگيری وضعيت ھمسرش با توجه به دوری راه می گفت و با وجود اخبار 

نگران کننده از وضعيت بازداشتی ھا و خبرھای ناگوار از جان باختگان اخير از وضعيت 

ونه ھمسر خود به شدت نگران بود و معتقد است که اگر ھمسرش سالم است چرا ھيچ گ

  .تماسی ندارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضرب و شتم معترضان توسط نيروھای ضد شورش در ميدان 
 ھفت تير تھران

  

نيروھای ضد شورش ھمراه با لباس شخصی ھا روز سه شنبه با ضرب و شتم صدھا 

يابان ھای مرکزی تھران، ت1ش کردند معترض به نتايج انتخابات رياست جمھوری در خ

کسانی که : راديو فردا گفت  يک شاھد عينی به. مانع برگزاری تظاھرات آرام آنھا شوند

بودند، ولی نيروھای     چند ھزار نفر  که برای تجمع به ميدان ھفت تير آمده بودند بيش از

  . امنيتی آنھا را مورد ضرب و شتم قرار داده اند

ميدان   از حضور چشم گير نيروھای ضد شورش و لباس شخصی ھا دراين شاھد عينی 

ھفت تير و خيابان ھای اطراف خبر داده و گفت اين نيروھای اجازه نمی دادند که ھيچ 

  .مورد ضرب و شتم قرار دادند   گونه تجمعی شکل بگيرد و به شدت مردم را
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و خيابان کريمخان بين  بنا بر ديگر گزارش ھای دريافتی، در محدوده ميدان ھفت تير

  .و معترضان درگيری ھايی رخ داده است   نيروھای ضد شورش

گزارش داده است تظاھرات کنندگان شعار ھايی مانند؛   اين در حالی است که رويترز، 

  .سر می دادند» مرگ بر ديکتاتور«و » احمدی نژاد استعفاء، استعفاء«

  .شنبه در ميدان ھفت تير خبر داده اند روز سه   شاھدان عينی از بازداشت دھھا نفر در

نيروھای : در ھمين زمينه، يکی از اعضای جبھه ملی ايران به راديو فردا گفته است

  .نيز در ميدان ھفت تير بازداشت کرده اند  امنيتی تعدادی از اعضای جبھه ملی ايران را

ی مرکزی، به گفته اين فعال سياسی حسين عزت زاده و اصغر فنی پور اعضای شورا 

و آقای کميليان از اعضای   حسين مجتھدی، علی قادری، حميد مجتبايی، حسين رياحی،

  .جبھه ملی روز سه شنبه در ميدان ھفت تير بازداشت شدند

نيز دستگير شدند   حداقل بيست نفر ديگر از مردم: اين عضو جبھه ملی تصريح می کند

تماW افراد ديگری نيز در اين خيابان اما چون تجمع به خبابان ھای اطراف کشيده شد اح

  .بازداشت شده اند  ھا

در . اين نخستين تجمع اعتراضی پس از نماز جمعه به امامت اکبر ھاشمی رفسنجانی است

تيرماه نيز پس از پايان نماز جمعه دھھا ھزار نفر در خيابان ھای تھران دست به  ٢۶

رب و شتم و گاز اشک آور راھپيمايی اعتراضی زدند و نيروھای ضد شورش با ض

  .کوشيد تا معترضان را متفرق کند

جبھه ملی . برگزار شده است ١٣٣١تير  ٣٠روز سه شنبه به مناسبت گراميداشت   تجمع

پس از تجمع در ميدان ھفت تير ، با اتوبوس   ايران دعوت کرده بود به مناسبت اين روز

  بابوبه قبرستان کشته شدگان تحوWت ملی شدن نفت در ابن 
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سالگي  اي بود كه در چھارده اي ساله ھديه مويدي، دختر نوزده
 !مرد 

  

سالگي مرده  دختر نوزده ساله مرد؛ اما نه بھتر است بگوييم دختر نوزده ساله در چھارده

روح ھديه مويدي ؛ نوجوان متولد دوازدھم  سرد و بي ھمين ھفته پيش بود كه بدن! بود 

  .اش تحويل دادند را به خانواده 1369تيرماه 

ھاي بيمارستان لقمان الدوله تھران افتاده  از چند روز قبل دخترك روي يكي از تخت

  .رسيد راخت خوابيده است ھديه در كما بود و براي ھمين ھم به نظر مي.بود

اين بار ھديه آسوده .چھار پنج سال گذشته با ھول و ھراٍس زندانراحت و آسوده ؛ نه مثل 

  . خوابيده بود، آنقدر آسوده كه ديگر دلش نخواست بيدار شود
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ھاي خطرناكي را كه توي معده و شكمش شناور بود  آوردندش به بيمارستان و قرص

ي يكي از بيرون كشيدند اما ھديه ھنوز در خواب شيرين و آرام كما باقي مانده بود، رو

الدوله باقي ماند و به خوابش ادامه داد تا ظھر جمعه كه خوابش ابدي شد و  ھاي لقمان تخت

ھاي دختر  نگران ، افسرده ، خسته و نااميد نشان ھا دل اش كه در تمام اين سال خانواده

ھاي دلشان به عزا  كردند، با داغ ھاي بزرگساWن جست و جو مي نوجوانشان را در زندان

گفتند دختر نوجوانتان در زندان خودكشي كرده ، گفتند قرص خورده ، قرٍص . ندنشست

كرد با اين  ھا توي تن دخترشان بود و كار خودش را مي قرص. پايان ، قرٍص آخر خط

ھاي شرور  گفتند ھديه خودکشي نکرده و اين چند نفر از زندانی ھای او می حال ھم بندی

  كند ؟  اما چه فرق مي.اند بودند كه به او قرص خورانده

چه ھديه خودكشي كرده باشد و چه كشته شده باشد ، او خيلي وقت پيش مرده بود؛ ھمان 

اش حكم  زماني كه قاضي دادگاه ارشاد و نه قاضي دادسراي اطفال براي زندگي و آينده

صادر كرد، ھمان زماني كه حكمش رفتن به زندان اوين شد نه كانون اص1ح و تربيت و 

ساله پا در زندان بزرگساWن اوين گذاشت و  14كه دختر  –اولين روزي  –روزي ھمان 

ھديه خيلي .ھاي كشور باشد ترين زندان رفت تا يكي از مجرمان بند عمومي يكي از بزرگ

  .پيش از اين مرده بود ؛ ساعت يك بعدازظھر جمعه دخترك تنھا خ1ص شد

  عدالتي در عدالتخانه بي

زن و .يه تنھا دو سال داشت كه مادر و پدرش از يكديگر جدا شدنددر آغاز دھه ھفتاد ھد

دخترك اما قرار نبود ھميشه دوساله باقي .مرد از ھم جدا شدند و دخترك شد سھم پدر

اش ھمراه شد با اخت1فات  بماند، كم كم ھديه ھم بزرگ شد و دوران سركشي و نوجواني

ھا كار خودشان را كردند و ھديه  ت1فاخ.پي در پي با زني كه حاW ھمسر پدرش شده بود

دختر نوجوان به يكي از دوستانش پناه برد و مدتي . يك روز براي ھميشه از خانه رفت

شناخت ، كار و سرمايه و  ھديه جاي ديگري نداشت ، كس ديگري را نمي. پيش او ماند

  . پشتيباني نداشت

 ھر روز حلقه دوستان يك نوجوان عاصي دور از مادر كه حاW ھديه فقط ھديه بود؛

پس از مدتي ھديه با دوستش توافق كردند كه در خانه استيجاري .شد تر مي اطرافش گسترده



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 373

 

اش به خانه يكي ديگر از  ھديه و دوست ھمخانه 1383تيرماه سال .در كنار ھم زندگي كنند

خانه شكايت كرده بود پس ماموران  اما شخصي به نام علي از صاحب.دوستان رفتند

ھديه و دوستش به ھمراه .نتري ھم مھمان بعدازظھر نوجوانانه جمع دوستان شدندك1

اش كشف شده  صاحبخانه كه مقداري اسكناس مجعول، مشروب و ماھواره ھم در خانه

با تشكيل پرونده، متھمان با دستور ريئس ك1نتري راھي دادسراي . بود، دستگير شدند

با اين وجود با صدور قرار .امات منتسبه شدژه ارشاد شدند و ھديه منكر تمام اتھ وي

مجرميت و كيفر خواست براي او به جاي آنكه بازپرس شعبه ، پرونده را براي رسيدگي 

به دادسراي اطفال ارجاع دھد تا اگر اتھامي منتسب به او بود به كانون اص1ح و تربيت 

گاه عمومي تھران داد 1089اعزام شود؛ پرونده را براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 

به زندان –ساله را ھم  14دختر  –مستقر در داسراي ويژه ارشاد فرستاد و ھديه را ھم 

  .اوين معرفي كرد

بدن جوان .اي است كه زندگي ھديه را دگرگون كرد اين قصه عجيب اما واقعي قصه

تغيير گناھي كه امروز چند روزي است زير خاك داغ تابستان خوابيده است، تنھا با يك  بي

تر از قانون و با كمي اراده براي تحقق عدالت  اش ، با تفسيري موسع كوچك در پرونده

  .توانست، امروز زنده باشد و ھنوز ھواي آلوده اين شھر را نفس بكشد مي

محمد مصطفايي ، وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر كه پس از زنداني شدن ھديه وكالت 

اي كه شامل حال  اعتماد ملي و در تحليل رويه قضاييپذيرد در گفت و گو با  او را مي

  : گويد  موكل او شده است مي

ساله بود كه مرتكب جرم شد اما به جاي اينكه برابر با تمام قوانين  14ھديه مويدي « 

المللي و حتي قانون اساسي خود جمھوري اس1مي ايران او را مثل تمام مجرمان زير  بين

به جاي .تربيت بفرستند به زندان بزرگساWن اوين فرستادند سال به كانون اص1ح و 18

آور و  اينكه پرونده اين نوجوان در دادسراي ويژه اطفال بررسي شود ، در اقدامي حيرت

دانيم از جمله  خ1ف قانون پرونده او را در دادسراي ارشاد رسيدگي كردند كه ھمه مي

پذيرد و نظارت Wزم و كافي بر روي آن  اي است كه كمتر وكيل مي دادسراھاي بسيار بسته

ھاي موسوم به امنيت اجتناعي  شود و متاسفانه تمام كساني را كه در طرح اعمال نمي
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برند و چندان ھم  دھند به ھمين دادسراھا مي كنند و برايشان پرونده تشكيل مي بازداشت مي

  ».روشن نيست كه چه سرنوشتي براي آنھا رقم خواھد خورد

ھاي ارشاد  اشاره به اينكه در طول چھار سال گذشته و به دنبال فعاليت گشت مصطفايي با

اند  از ھمين مجرا به دادسراي ارشاد رفته -بخصوص زنان  –در شھرھا متھمان زيادي 

اگر شما به اين دادسرا « : دھد  توانند سرنوشتي مانند ھديه داشته باشند، ادامه مي كه مي

بينيد كه در مقابل در آن تجمع  ھا را مي گراني از خانوادهمراجعه كنيد ھمواره جمعيت ن

خواھند تكليف فرزندان جوان خود را بدانند و ھمه با مشك1ت زيادي در  اند و مي كرده

  ».ةاي خود رو به رو ھستند پيگيري پرونده

  حكم غيرقانوني قابليت پيگرد دارد

اه قضايي به جاي انكه بر اساس دستگ. فرستادن ھديه به زندان اوين بر مشك1ت او افزود

فلسفه مجازات بر فرض انتساب اتھام يا جرمي به متھم، محل مناسبي را براي تنبيه و 

اين انتخاب دستگاه قضايي و به . كند تربيت او در نظر بگيرد زندان اوين را انتخاب مي

 تواند مسير طور مشخص قاضي پرونده است اما آيا چنين انتخاب و تصميمي كه مي

زندگي يك دختر نوجوان را به سوي مرگ و نيستي پيش ببرد، قابليت پيگيري قانوني را 

  : ندارد ؟ وكيل ھديه معتقد است 

قانون در ايم زمينه صريح و روشن است و بر اساس قانون حتي اگر پرونده يك نوجوان « 

1حيت براي رسيدگي به دادسراي عمومي فرستاده شود ، اين دادسرا بايد قرار عدم ص

اما وقتي كه بر خ1ف اين عمل .صادر كند و پرونده را به دادسراي ويژه اطفال ارجاع دھد

شود در اين دادسرا حكم  سال كه طفل محسوب مي 18شود و براي يك دختر زير  مي

شود اين حكم اص1 و بر اساس قانون قابليت اجرا نداردو كام1 غيرقانوني  صادر مي

اش به دادگاه  دسراي عمومي كيفرخواست صادر شد و پروندهبراي ھديه ھم در دا.است

اين اقدام غيرقانوني و بر خ1ف تشريفات رسيدگي آيين دادرسي بوده است و .ارشاد رفت

  ».در نتيجه حكمي ھم صادر شده غيرقانوني است

تواند تحت پيگرد  از نگاه امحمد مصطفايي قاضي صادركننده راي براي ھديه مويدي مي

ع1وه بر امكان پيگيرد قانوني كه « : پرسد  اين وكيل دادگستري مي.رار بگيردقانوني ق
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ھايي ھم مطرح است؛ اينكه  توانند انجام دھند، پرسش اگر خانواده ھديه بخواھند مي

كنندگان به آن واقعا چه پاسخي براي افكار عمومي دارند ؟  مسئوWن اين پرونده و رسيدگي

  »دانند؟  ه خود را قاوني و منصفانه ميآيا واقعا اقدام غيرمسئوWن

ھاي فراواني را در زندان بزرگساWن  ، موكل نوجوان او ھديه سختي به گفته مصطفايي

مصطفايي . دار در يك بند زندگي كند تحمل كرده و مجبور بوده با افراد شرور و سابقه

اندن در زندان فشارھاي روحي و رواني به موكل من به حدي بود كه طاقت م« : گويد  مي

كرد تا لحظات پر درد و  را نداشت و روزانه از قرص ھاي خواب آور و مسكن استفاده مي

اما حتي به ھمين حد ھم كفايت نشد و پس از مدت كوتاھي .رنجش احساس نشود و بخوابد

دانيد كه اين زندان محل نگھدار  شما مي ھديه را به زندان رجايي شھر كرج منتقل كردند؛

ھاي طوWني مدت است و اكثر  ، حبس ابد يا حبس سابقه دار، محكومان به اعداممجرمان 

ھاي سنگيني مانند قتل يا مواد مخدر  برند به جرم كساني ھم كه در اين زندان به سر مي

اما متاسفانه دست عدالت موكل نوجوان من را به اين محل مخوف و .اند زنداني شده

ن رجايي شھر با افرادي به مراتب شرور تر از زندان وحشتناك ھدايت كرد و ھديه درزندا

از سوي ديگر مواد مخدر در رجايي شھر به وفور در دسترس است و . اوين ھم بند بود

  ».ھديه نوجوان ھم كم كم براي تسكين دردھاي خود به مواد مخدر پناه برد

قوي و حتي ھاي ما به گونه اي است كه بزرگساWن  زندان« : كند  مصطفايي تصريح مي

چه  –آن ھم زنداني مثل رجايي شھر را ندارند  –اي طاقت ماندن در آن  خ1فكاران حرفه

او در . برسد به اين دختر بچه بي پناه كه ھيچ كس حتي جامعه و قوه قضاييه پشتيبانش نبود

حق داشت رواني باشد و حق داشت حتي از مواد  چنين شرايط حق داشت عصبي باشد ،

كين دردھايش استفاده كند و به اين ترتيب ھر روز بيش از ديروز ويران مخدر براي تس

  ».شود

  ھاي زنان ما بسيارند مواردي مانند ھديه در زندان

فرستادند، ممكن  اگر ھديه را چنانكه بايد و بر اساس قانون به كانون اص1ح و تربيت مي

اي كه به  اران دختربچهممكن بود ھديه ھم بشود يكي ازھز.بود ھمه چيز جور ديگري بشود

اند و حاW در كانون اص1ح و تربيت و با كمك و ھمراھي  ھر دليل مرتكب جرم شده
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كرد و راه و رسم  آموخت ، مطالعه مي ھاي خشن حرفه مي بان مربيان دلسوز و نه زندان

او ھم حق داشت ، اگرچه مجرم بود اما دوران .گرفت زندگي بھتر در جامعه را ياد مي

اتاق باشد نه اينكه  ي و بازپروري خود را با دختران نوجوان ھم سن و سال خود ھمبازساز

بند و ھم سلول زندانيان خشن بزرگسال جرائم سنگين شود و به جاي بازگشت به جامعه  ھم

  .راھي قبرستانش كنند

كنيد به جاي ھمه اين شايدھا و اگرھا با زندگي كوتاه  اما پرونده ھديه را كه مرور مي

شب يازدھم خرداد سال . شود ھايش به ھمين جا ختم نمي شويد كه دشواري تري آشنا ميدخ

اي خشن و دردسرسازش براي تنبيه به انفرادي  ھديه را ھمراه با چھار ھم سلولي 1384

دو نفر از اين چھار نفر رئيس بند ھستند و سوابق متعدد كيفري در . اندازند انداخته مي

ھانيه ، يكي از . تر شب، تاريك است و شب انفرادي تاريك.ارندداخل و خارج از زندان د

اي است كه به خطرناك و زورگو بودن شھرت  پنج زنداني وارد شده به انفرادي، زنداني

دھند چرا كه تن  ھاي مھيب او تن مي ترسند و به خواسته دارد و بيشتر زندانيان از او مي

ھاي او كه ھيچ نظارتي ھم از  ام آزار و اذيتھا از گرفتار شدن در د دادن به اين خواسته

شب تاريك است و زنداني خشن با زنداني . شود، بھتر است سوي زندان شامل حالش نمي

شدت جراحات به حدي است كه فرشته به قتل .شود ديگري به نام فرشته درگير مي

شود  نشين مي اينجاست كه ھديه ھم به اتھام مشاركت در قتل عمد بار ديگر زندان. رسد مي

  بميرد ؟ .ماند تا بميرد ماند و مي و مي

دانند و كسي به روي خودش  شايد ھم ھمه مي.داند خودكشي كند يا به قتل برسد ؟ كسي نمي

  .آورد نمي

سرانجام پس از سه سال معطلي در دادسرا ، پرونده ھديه با صدور قرار مجرميت و كيفر 

ھديه .شود تقر در دادگستري كرج ارسال ميدادگاه كيفري استان مس 80خواست به شعبه 

دانست آخرين روزھاي  در يكي از روزھايي كه خودش ھم نمي – ١٣/۴/١٣٨٨در روز 

شود و  ھديه اتھام انتسابی را در حضور پنج قاضی منکر مي.محاکمه شد -عمرش ھستند 

باني كند كه در قتل انجام شده در زندانرجايي شھر نقشي نداشته و خود قر تاكيد مي

 .گذشتند توجه از كنار آن مي ھاي ھانيه بوده كه مسئوWن زندان ھم بي ھا و تعرض خشونت
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جمعي در مرداد  شدت ترس زندانيان از ھانيه به حدي بود که سرانجام در يك اقدام دسته

  .اين زن شرور را در بند نسوان به قتل رساندند 1384ماه سال 

ای پور، ديگر  من و خانم پريسا دشته« : دھد  محمد مصطفايي در اين باره توضيح مي

به . وکيل مدافع ھديه ، چند روز پيش با قضات دادگاه به صورت حضوری مذاکره کرديم

گناھی ھديه بوده اما به ھر حال اين دختر نوجوان  نظر می رسيد آنھا ھم نظرشان بر بی

اي ھم خطاب به  Wيحهپيش از شروع رسيدگی به پرونده ھديه ، . قبل از آزادی جان باخت

دادگاه کيفری استان تھران نوشته و به دادگاه داده بوديم كه  80رياست و مستشاران شعبه 

در ين Wيحه ما ، موك1ن ھديه نسبت به اتھام ناروای رابطه .گناھی ھديه تاکيد داشت بر بی

ند، اعتراض نامشروع و خريد و فروش اسناد جعلی كه ھديه را با آن تفھيم اتھام كرده بود

تر  به فرستادن او به زندان اوين و رجايی شھر کرج اعتراض كرديم و از ھمه مھم. كرديم

تحمل دو سال حبس تعزيری و سی  -اي كه براي اين دختر صادر شد  به حكم ناعادWنه

اعتراض ما تنھا به حكم اوليه كه بر خ1ف تمام اصول و .اعتراض كرديم -ضربه ش1ق 

صادر شده نبود، ما به حكم مربوط به ھمكاري در قتل فرشته ھم كه  ھاي قضايي رويه

موکل ما .ايم اوضاع زندگي موكل نوجوانمان را بدتر و بدتر كرد ھم اعتراض كرده

گونه دخالتی در قتل نداشته و در حالي كه شواھد و قرائن پرونده و ھمچنين شھادت  ھيچ

گناه در زندان  اوست اما ھمچنان بي گناھي ديگر زنان حاضر در شب فاجعه حاكي از بي

گونه نقشی در قتل نداشته، ما  علی ايحال و با عنايت به اينکه ھديه ھيچ.ماند محبوس مي

  ».... تقاضای صدور حکم به برائت موکل خود را كرديم

خورد ؟ ديگر ھديه ای  ديگر به درد چه كسي مي اما حتي اگر چنين حكمي صادر شود ،

حتي اگر ھديه امروز ھنوز زنده بود تا از زندان . د شود و زندگي كندوجود ندارد که آزا

آمد ھمان ھديه بود  شھر كرج بيرون مي آزاد شود آيا اين ھديه كه امروز از زندان رجايي

  سالگي پا به زندان اوين گذاشت؟ 14كه در 

به مصطفايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جريان امور وكالتي خود با موارد مشا

ھاي ما  می دانم كه امثال ھديه ھا در زندان« : گويد  ديگري برخورد كرده است يا نه مي

  .شان ھم در انتظار عاقبتی روشن چشم به عدالت دوخته اند بسيارند و ھمه
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ھاي مشابه اين دختر نوجوان وجئد دارد و متاسفانه اين  ھايي زيادي از سرنوشت نمونه

يري نيست بلكه فلسفه وجودي آن تربيت مجدد افراد است، گ فرھنگ كه زندان محل انتقام

ھاي ما بيشتر محل و آزار و اذيت و  ھنوز كه ھنوز است در جامعه ما جا نيفتاده و زندان

اي مانند داستان  ھاي متاثركننده طوري است كه داستان ھاي خطرناك است و اين پاتوق گروه

: كند  دگستري و فعال حقوق بشر تاكيد مياين وكيل دا» .گيرند اين دختر نوجوان شكل مي

ھاي ما به ھمين ترتيب پيش برود، امنيت قضايي جامعه از دست  اگر وضعيت زندان« 

شناسي وجود داشته باشد كه  كنم ھيچ جرم شناسي ھم گمان نمي از لحاظ جرم.خواھد رفت

  .آميز با افراد را تاييد كند برخورد خشونت

  قرباني گشت ارشاد

اي كه در جريان  شباھت به صدھا پرونده كه ھديه را روانه زندان اوين كرد ، بي اي پرونده

 .اجراي طرح موسوم به امنيت ملي براي شھروندان و بخصوص زنان تشكيل شد، نيست

بدحجابي، رابطه نامشروع يا اتھاماتي از اين دست اگر در كنار فقدان رسيدگي عادWنه و 

اي كه  باري مثل نتيجه توانند نتايج فاجعه ند ، ھنوز ھم ميھا قرار بگير قانوني در دادگاه

« : گويد  محمد مصطفايي در تحليل اين موقعيت مي.براي ھديه رقم زدند به بار بياورند

جمھوري ھمه ما شاھد  چند ماه قبل از انتخابات دھم رياست.كند خشونت ، خشونت توليد مي

اما ھيچ اتفاق وحشتناكي ھم در شھر رخ  ھاي ارشاد متوقف شد آن بوديم كه فعاليت گشت

شھروندان .كنند شھر رادر بر نگرفت نداد و فسادي كه مجريان گشت ارشاد از آن ياد مي

اما در دوران .در اين دوران ھم كار و زندگي خودشان را كردند و مشكلي پيش نيامد

ن ضايع ھا شھروندان و بخصوص زنان بسياري آسيب ديدند و حقوقشا فعاليت اين گشت

ھاي ارشاد  درباره ھديه مويدي ھم بايد بگويم اگر چه پيش از آغاز فعاليت گسترده گش.شد

رحمانه رسيدگي شد اما ھديه ھم قرباين نگاه و نوع تفكري  پرونده او تشكيل و آن گونه بي

  ».مشابه شد

  ھاي موذي كشدار بوق

يك بار .شود يده ميھاي موذي كشدار است كه شن پشت خطوط سرد تلفن تنھا صداي بوق

شان جايي حوالي شھريار  خانه.شود و باز ھم فقط بوق ممتد ديگر ؛ تماس برقرار مي
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ايم كه دختر نوجواني به نام ھديه ھم  ھمه ما تازه فھميده.خورد تلفن مرتب زنگ مي.است

دختري كه شايد او ھم مثل خيلي از دخترھاي .جايي در ھمين نزديكي وجود داشته است

سن و سالش پر بوده از آرزوھاي محال دور، پر بوده از اضطراب آينده ، از جوان ھم 

حاW ھمه .خواھيم فراموشي خود را تسكين دھيم حاW ھمه مي.پناھي ھراس از تنھايي و بي

اي كنيم و باز دوباره به زندگي عادي خود بازگرديم و  خواھيم تسليتي بگوييم ، دلجويي مي

اميد تنگ « سرنوشت او را ؛ دختران  ديه را و ھمه دختران ھمباز دوباره فراموش كنيم؛ ھ

اما راستي در اين ميان قضاتي .را» ھاي تنگ در دشت بيكران و آرزوھاي بيكران در خلق

ھاي خود داشتند؛ آنھا كجا ھستند ؟ آيا خبر مرگ  كه حكم مرگ و زندگي ھديه را در دست

اند؟ و اگر خبر به آنھا ھم رسيده آيا  خواندهيا   ھديه را ميان اين ھمه خبر و ھياھو شنيده

آورند يا  اص1 دختر نوجواني را كه ترسيده و گيج در برابرشان نشسته بود، به خاطر مي

  اند ؟ اش ھم جايي ميان آن ھفت ، ھشت ميليون پرونده قضايي گم شده ھديه و پرونده

  

اطMعات تازه در مورد كشته شدن مسعود ھاشم زاده در روز 
 خرداد ٣٠

  

خرداد ماه در محدود  ٣٠ساله اي است كه در ناآرامي ھاي  ٢٧مسعود ھاشم زاده، جوان  

مي1د ھاشم زاده برادر . ادمان و نصرت در تھران به ضرب گلوله اي كشته شدخيابان ش



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 380

 

كوچكتر مسعود مي گويد زمان مرگ مسعود فقط پدرش و او در تھران بودند و بقيه 

  .خانواده در شمال زادگاه پدري مسعود به سر مي بردند

عد از انتخابات به اين ترتيب مسعود ھاشم زاده يكي ديگر از كشته شدگان ناآرامي ھاي ب

. رياست جمھوري در ايران است كه نام و شيوه كشته شدنش در رسانه ھا مطرح مي شود

پيش از اين ندا آقاسلطان، سھراب اعرابي، يعقوب بروايه و محمد كامراني از جمله كشته 

  .شدگان حوادث اخير بودند كه نامشان در رسانه ھا مطرح مي شود

خرداد براي ديدار با يكي  ٣٠د ساعت شش بعداز ظھر روز مي1د با اشاره به اينكه مسعو

زماني كه : "از دوستانش در اطراف منزل به خيابان شادمان مراجعه كرده بود، مي گويد

به خانه رسيدم پدرم تنھا بود و من قبل از رسيدن به خانه درگيري ھا و شلوغي ھا را ديده 

چھار راه نصرت داخل خيابان شادمان  بودم، نگران شدم و به سوي خانه دوستش رفتم، به

  ."كه رسيدم ديدم صداي تير مي آيد و يك سري تير خورده اند

به گفته آقاي ھاشم زاده درمانگاھي در آن محل وجود داشت كه مجروحان و زخمي ھا را 

زماني كه به درمانگاه : "برادر كوچك مسعود ھاشم زاده ادامه مي دھد. به آنجا مي بردند

روي ساعت، انگشتر و لباس مسعود، او را شناختم و از ديدن صحنه جا رسيدم از 

  ."خوردم

از آنجايي كه اقوام درجه يك مسعود ھاشم زاده در تھران نبودند، قرار بر اين مي شود كه 

مي1د ھاشم زاده با . پيكر او را به زادگاھش در شمال ايران در اطراف رشت منتقل كنند

دنبال : "ي كه در آن زمان در تھران بوده است مي گويداشاره به درگيري ھاي زياد

در اين رفت و آمدھا پسر . آمبوWنس ولي اص1 آمبوWنسي براي انتقال مسعود نبود

دكتري ھم كه آنجا بود . صاحبخانه گفت كه او با ماشين شخصي اش به شھرستان مي برد

  ."گفت براي انتقال به شھرستان گواھي فوت مي نويسد

اشم زاده و پسر صاحبخانه با ماشين شخصي پيكر مسعود را به شھرستاني در مي1د ھ

ساعت پنج و نيم صبح يك شنبه به :" حوالي رشت مي برند، آقاي ھاشم زاده اضافه كرد

شبانه برادر و پسر خاله ھايم را در جريان گذاشتم كه . زادگاه خود سمت رشت رسيديم

  ."و اھالي محل بودندمسجد آماده كنند، شوراي محل و بستگان 
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زماني كه ما رسيديم به ما گفتند مسعود را نمي توانيم در آنجا : "آقاي ھاشم زاده ادامه داد

به ما گفتند مسعود بايد به پزشكي . خاك كنيم، دليلش را كامل نبودن مجوز اع1م كردند

براي بعد از آن من و راننده ماشين را . قانوني برده و علت فوتش كام1 مشخص شود

ساعت بعد بازداشت  ۴٨بازجويي به آگاھي بردند كه چرا اين اتفاقات رخ داده است و تا 

  ."نگذاشتند من در مراسم خاكسپاري برادرم شركت كنم. بوديم

خيلي زودتر . آنھا گفتند اگر مراسم بگيريد ھم براي خود و ھم خانواده سخت مي شود

  برويد تھران و نمانيد

  عود ھاشم زادهمي1د، برادر كوچك مس

به گفته برادر كوچك مسعود ھاشم زاده در گواھي فوت از طرف پزشكي قانوني نوشته 

شده است، اصابت گلوله به قلب و سوراخ كردن ريه، پارگي ريه و خونريزي داخلي و 

  .خارجي شديد

مي1د ھاشم زاده در بخش ديگري از گفت و گو با اشاره به ايجاد محدوديت ھايي براي 

خرداد كه مراسم تشييع انجام شده كه من  ٣١بعد از روز : "ده ھاشم زاده مي گويدخانوا

روز يك تيرماه بود كه . نبودم، خانواده ما به خانه بستگان مي روند و ما ھم آزاد شديم

به محض پخش . براي مراسم سوم مسعود آگھي زديم و به دنبال حجله و مراسم بوديم

شب ھم تماس گرفتند كه مي خواھيد مراسم . 1ميه را كندنداع1ميه مطلع شديم آمدند و اع

تا زماني كه علت فوت مسعود مشخص نشده حق برگزاري مراسم را . برگزار كنيد

  ."نداريد

روز بعد از اين تماس خانواده ھاشم زاده براي يافتن علت عدم برگزاري مراسم مراجعه 

آقاي ھاشم زاده . به آنھا داده نمي شودمي كنند اما به گفته مي1د ھاشم زاده توضيح خاصي 

خيلي . آنھا گفتند اگر مراسم بگيريد ھم براي خود و ھم خانواده سخت مي شود: "افزود

  ."زودتر برويد تھران و نمانيد

خانواده ھاشم زاده با امضاي تعھدي اجازه پيدا مي كنند كه بدون برگزاري مراسم بر سر 

  .كل نگيردخاك بروند و تجمعي به ھيچ عنوان ش
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خانواده ھاشم زاده با خانواده سھراب اعرابي يكي ديگر از كشته شدگان حوادث اخير 

ھمچنين ميرحسين موسوي و تعدادي از اعضاي ستاد او براي دلجويي از . م1قات داشتند

مادران صلح و مادران عزادار نيز با مادر . خانواده ھاشم زاده به ديدار آنھا رفته اند

  .اده ديدار كردندمسعود ھاشم ز
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رفتار غير انسانی با خانواده ھای دستگير شدگان و ليست 
 جديدی از اسامی دستگير شدگان 

  

ر شدگان دادگاه انق1ب و زندان اوين، خانواده ھای دستگي بنابه گزارشات رسيده از مقابل 

اخير برای اط1ع يافت از عزيزانشان و آزادی آنھا مقابل زندان اوين و دادگاه انق1ب 

  . کردند  برای چندمين ھفتۀ متوالی تجمع 

نفر از خانواده ھا درمقابل دادگاه انق1ب به انتظار اع1م اسامي  80امروز حدود  

گي آقا بودند و نام ھيچ اسم كه ھم 28صبح  9:15بازداشت شده ھا بودند حدود ساعت 

خانمي در آن قيد نشده بود در صورتي كه ھنوز تعدادي از خانم ھا در بازداشت ھستند از 

  .طرف دادگاه انق1ب براي گذاشتن كفالت اع1م شد 

در مقابل دادگاه انق1ب از تجمع خانواده ھا در مقابل دادگاه جلوگيري  مامورين سرکوبگر 

  .ر خانواده ھا آنھا را از جلو دادگاه انق1ب دور مي كردندمي كردند و با داد زدن س
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در بين بازداشت شده ھا افرادي ھستند كه براي بار دوم بعد از شروع اعتراضات دستگير 

 26اين بازداشت شده ھا بعد از گذاشتن كفالت براي آنھا و آزاد شدن روز جمعه .شده اند

شده اند و براي بار دوم آنھا را بازداشت  تير نيروھاي گارد بدون دليل وارد منزل آنھا

  .كرده اند

تعدادي از آنھا .نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند  100در مقابل زندان اوين ھم بيش از 

حدود يك ھفته است كه براي عزيزانشان كفالت گذاشته اند اما ھنوز آزاد نشده اند و دائم 

  .دگاه انق1ب به اوين پاس مي دھندآنھا را از اوين به دادگاه انق1ب و از دا

تمامي خانواده ھايي كه به دادگاه انق1ب مراجعه كرده اند به آنھا گفته شده پرونده دست 

قاضي حداد است و بايد با او صحبت كنيد اما به ھيچ كس اجازه رفتن به پيش حداد و حتي 

 15صبح تا  8ت و خانواده ھا ھر روز از ساع.تماس تلفني با دفتر او داده نمي شد

سرگردان و ب1تكليف به انتظار مشخص شدن وضعيت فرزندانشان در داخل و بيرون 

اسم تجاوز  30در چند روز اخير ھر روز تعداد كمي اسم كه از .مي نشينند   دادگاه انق1ب

نمي كند توسط دادگاه انق1ب براي گذاشتن كفالت اع1م مي شود و بقيه خانواده ھا بايد 

  .شم انتظار اع1م اسامي فرزندشان در روزھاي ديگر بمانندھمچنان چ

ليست اسامي تعداد ديگری از بازداشت شدگان اخير جھت ارسال به سازمانھای حقوق 

  : بشری و اط1ع عموم انتشار می يابد

  ساله يك ماه پيش در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده 14مسعود سرگل  -1

تير نيروھاي گارد به داخل منزل  18مھندس عمران  ساله 25حميد رضا مسعودي  -2

  يورش برده و او را بازداشت و به اوين منتقل كرده اند 

تيربا يورش  18ساله و متاھل فوق ليسانس كشاورزي پنجشنبه  27نويد نصيرزاده  -3

  نيروھاي گارد به داخل منزل بازداشت و به اوين منتقل شده

تير در ولي عصر بازداشت و به اوين  18ز پنجشنبه ساله سربا 22سيد مھدي شريفي  -4

  منتقل شده

روز پيش تنھا به دليل پوشيدن لباس مشكي بازداشت و  40ساله  23سيد حسين نظامي  -5

  به اوين منتقل شده
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تير در ولي عصر بازداشت و به  18ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه  27علي قاسمي  -6

  اوين منتقل شده

تير در انق1ب بازداشت و به اوين  26ساله ليسانس ادبيات جمعه  29ناه كسري داور پ -7

  منتقل شده

خرداد در جمھوري بازداشت و به اوين  30ساله ديپلم شنبه  25احمدرضا احساني  -8

  منتقل شده

تير در خيابان قدس بازداشت و مكان  26ساله فوق ديپلم جمعه  24حامد نصيري  -9

  نگھداري وي نامشخص 

تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل  26ساله جمعه  26سيد كاوه موسوي  - 10

  شده

  خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله شنبه  17سعيد سعادتي  - 11

خرداد در خيابان آذربايجان  30ساله فوق ليسانس عمران شنبه  28سينا محرابي  - 12

  بازداشت و به اوين منتقل شده

تير در انق1ب بازداشت و به اوين منتقل  26ساله ديپلم جمعه  18 ايمان اسفندياري  - 13

  شده

تير بازداشت و به اوين  18ساله دانشجوي عمران پنجشنبه  19محمد جواد نوري  - 14

  منتقل شده

تير در امير آباد بازداشت و به  18ساله فوق ديپلم برق پنجشنبه  24مسعود افشار  - 15

  دهاوين منتقل ش

تير در انق1ب بازداشت و مكان نگھداري  26ساله شغل آزاد جمعه  30ناصر كوھي  - 16

  وي نامشخص 

خرداد در انق1ب بازداشت و به اوين منتقل  30ساله شغل آزاد شنبه  21دانيال اميري  - 17

  شده

شت تير در امير آباد بازدا 18ساله ليسانس الكترونيك پنجشنبه  25نريمان سليماني فر  - 18

  و به اوين منتقل شده
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تير در انق1ب بازداشت و مكان نگھداري  26ساله شغل آزاد جمعه  23مجيد حامدي  - 19

  وي نامشخص 

  خرداد در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله شنبه  26حسن صادقي  - 20

  تقل شدهخرداد در ستارخان بازداشت و به اوين من 30ساله شنبه  19عليرضا سعيدلو  - 21

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران،دستگيری ،شکنجه و ادامۀ يازداشت آنھا 

و ھمچنين از دبير .بخصوص کودکان را محکم می کند و خواستار آزادی فوری آنھا است

کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار ارسال ھيئتی برای بررسی وضعيت 

  .اين رژيم استدستگير شدگان اخير در زندانھای 
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مقيسه ای معروف به ناصرين دانشجوی زندانی را به حکم 
 سال زندان محکوم کرد  1سنگين و غير انسانی 

  

نادری محکوم به زندان اوين دانشجوی زندانی مھسا  209بنابه گزارشات رسيده از بند 

محمد مقيسه ای معروف به  توسط    اين حکم.سال زندان شد 1حکم سنگين و غير انسانی 

  .به وی اب1غ شد ) ناصريان (

ساله دانشجوی رشتۀ اقتصاد دانشگاه مفيد شھرستان  19دانشجوی زندانی مھسا نادری 

فردی  28يس شعبۀ رئ. دادگاه انق1ب برده شد 28تير ماه به شعبۀ  23قم،روز سه شنبه 

بنام محمد مقيسه معروف به ناصريان از اعضای ھيئت مرگ قتل عام زندانيان سياسی 

  . می باشد  1367سال 

در حالی است که او . سال زندان را به او اب1غ کردند  1  حکم سنگين و غير انسانی

  .تمامی اتھامات نسبت داده شده را رد کرده بود 
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ی زندانی با استدلھای حقوقی خود تمامی اتھامات را رد از طرفی ديگر وکيل دانشجو

دادگاه انق1ب ،ھنگامی که دانشجوی زندانی برای  28محمد مقيسه ای رئيس شعبۀ . کردند

اب1غ حکم غير انسانی در دادگاه حاضر شده بود با برخوردی وحشيانه و غير انسانی 

دانشجوی زندانی .به وی اب1غ کردسال زندان را  1شروع به تھديد او نمود و نھايتا حکم 

   زندان اوين نگھداری می شود  209عليرغم اب1غ حکم ھمچنان در بند مخوف 

اتھاماتی که به دانشجوی زندانی توسط سر بازجويان وزارت اط1عات سعيد شيخان و 

شرکت در مراسم خاوران،محاربه، : نسبت داده شده است به قرار زير می باشد   علوی

  .ه نظام استتبليغ علي

می باشد اين ھيئت  67مقيسه ای معروف به ناصريان از اعضای ھيئت مرگ سال محمد 

جان باختن ھزاران زندانی سياسی شد   باعث  بنابه شاھدان بازمانده از آن قتل عام که

خواستۀ سازمانھای حقوق بشری برای دستگيری ، محاکمه و    عليرغم. شناسائی شده اند

در نقش    عاملين اين قتل عام ھنوز تحقق نيافته است بلکه بعضی از آنھاآمرين و   مجازات

قاضی ھای وزارت اط1عات مشغول بکار ھستند و تا به حال چندين زندانی سياسی با 

  اتھامات واھی و بدون برخوداری از حق دفاع و وکيل به سالھا زندان محکوم کرده اند

  اسفند ماه در پی يورش 2ساله  19سا نادری مھWزم به ياد آوری است که زندانی سياسی 

 209روز است که از بازداشتش در بند  153مامورين وزارت اط1عات دستگير شدو 

روز آن را در سلولھای انفرادی تحت شکنجه ھای جسمی و  88زندان اوين می گذرد 

ی قلبی اين دانشجوی زندانی در اثر شکنجه ھای غير انسانی دچار ناراحت. روحی بسر برد

سعيد شيخان سربازجوی وزارت اط1عات و فردی به نام .و سردردھای شديد شده است

  .سيد او را مورد بازجوئی و شکنجه ھای جسمی و روحی قرار داده اند

زندان اوين  209دستگير شده اند در بند   ھمچنين اکثر خانم ھايی که در اعتراضات اخير 

و روحی بازجويان وزارت اط1عات قرار  بسر می برند آنھا تحت شکنجه ھای جسمی

  . دارند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری، شکنجه و صدور احکام سنگين و  

غير انسانی توسط مقيسه ای را محکوم می کند و از دبير کل وکميسر عالی حقوق بشر 
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سياسی که در  سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای رسيدگی به وضعيت زنان زندانيان

  . شرايط غير انسانی بسر می برند است

  

  

  

  

  

  ھای تھران شدگان درگيری محمد کامرانی؛ يکی ديگر از کشته

 

  

بازداشت  ١٣٨٨تير سال  ١٨ساله ای که در اعتراضات روز  ١٨محمد کامرانی، جوان 

تير در اثر جراحات وارده، که معلوم نيست در جريان درگيری ھا و يا  ٢۵شده بود، روز 

  .در زندان ايجاد شده، از دنيا رفت

ابات رياست جمھوری در طبق آمارھای رسمی در درگيری ھای بعد از اع1م نتايج انتخ

اما بعضی از معترضين تعداد کشته شدگان را چند . ايران بيش از بيست نفر کشته اند

  .برابر اين تعداد می دانند
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يکی از اعضای خانواده آقای کامرانی به بی بی سی فارسی گفت که او در درگيری ھای 

البته به گفته . ه استتير در حوالی ميدان وليعصر تھران بازداشت شد ١٨روز پنجشنبه 

اين عضو خانواده آقای کامرانی، او در حرکات اعتراضی شرکت نداشته و صرفا در حال 

  .عبور از خيابان بوده است

بنا بر گزارش ھای رسيده از ايران و اظھارات اين عضو خانوده محمد کامرانی، او پس 

شتگاھی در کھريزک از دستگيری به ھمراه تعداد ديگری از بازداشت شدگان به بازدا

  .منتقل شده است

بعد از چند روز فھرستی از سوی مسئوWن زندان اوين از بازداشت شدگان منتقل شده از 

  .کھريزک به زندان اوين منتشر شد که نام محمد کامرانی ھم در ميان آنھا وجود داشت

تير، او  ٢۴ه با پيگيری ھای خانواده آقای کامرانی به آنھا اط1ع دادند که روز چھارشنب

از زندان آزاد خواھد شد و ھنگامی که خانواده برای تحويل گرفتن او به زندان مراجعه 

کردند، به آنھا گفته شد که به دليل جراحاتی که به او وارد شده، به بيمارستان لقمان تھران 

  .منتقل شده است

می گويد که در  اين عضو خانواده آقای کامرانی که خود در بيمارستان لقمان حاضر شده

خانواده آقای کامرانی با . بيمارستان با پيکر نيمه جان محمد کامرانی روبرو شده است

اصرار و تحت حفاظت ماموران، او را به بيمارستان مھر منتقل می کنند، اما بعد از چند 

ساله از دنيا می  ١٨ساعت و علی رغم ت1ش پزشکان بيمارستان مھر، محمد کامرانی 

  .رود

  .ر محمد کامرانی، صبح روز شنبه در بھشت زھرای تھران دفن شده استپيک

پيش از محمد کامرانی نام چند تن ديگر از کشته شدگان اين وقايع از جمله ندا آقا سلطان، 

ساله، و يعقوب بروايه، دانشجوی  ١٩ساله، سھراب اعرابی، جوان  ٢٧دانشجوی 

عماری دانشگاه تھران، در رسانه ھا کارشناسی ارشد رشته نمايش در دانشکده ھنر وم

  .مطرح شده بود
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  خامنه ای قادر به مھار اوضاع نيست : رويتر

 

  

  

خبرگزارى رويتر در گزارشی نوشت، جنگ قدرت پس از انتخابات رياست جمھوری در 

  . ايران پايه ھاى جمھورى اس1مى را به لرزه در آورده است

نشانه ای از اينكه خامنه اى بتواند مردم خشمگين را آرام كند يا بتواند دو باره اعتماد 

  .بدست بياورد، ديده نمى شود رانده شده اند را سياستمداران و روحانيونی كه از او 
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نيم تنه ندا آق سلطان ساخته خانم پائوG اسMتر برای شھرداری 
  سان فرانسيسکو
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 اسامی شمار ديگری از دستگيرشدگان روزھای اخير
   

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

ی زيادی بنابه گزارشات رسيده از تھران ، در اعتراضات روز گذشته در تھران تعداد

 .دستگير و به بازداشتگاھھا ی مختلف منتقل شدند

تير ماه اعتراضاتی در نقاط مختلف تھران روی داد که عمده اعتراضات  30روز گذشته 

تير و خيابانھای منتھی به آن بوده ھمچنين نقاط مرکزی تھران محل  7در ميدان

 .اعتراضات مردم بود

انھا تعدادی که با باتون مورد ضرب وشتم قرار در درگيريھای قيام مردم تھران، در خياب

. گرفته بودند زخمی شدند که در بين آنھا تعدادی از دختران و زنان جوان ديده می شد

) اردوگاه(نيروھای سرکوبگر ھمچنين تعدادی را دستگير و به بازداشتگاھھای کھريزک 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 394

 

اسداران منتقل ،ستاد پيگيری وزارت اط1عات و اط1عات سپاه پ 148مرگ،ک1نتری 

بنابه گفتۀ تعدادی از دستگير شدگان که اخيرا آزادی شده اند ،احمدرضا رادان، . کردند

ی نيروی انتظامی ھمراه با تعدادی از افرادش در اردوگاه مرگ کھريزک  جانشين فرمانده

کھريزک از .حاضر می شود و شخصا دستگير شدگان را مورد شکنجه قرار ميدھد

اھھای موجود می باشد و تا به حال تعداد در آنجا زير شکنجه جان مخوفترين شکنجه گ

  .باختند

انتقال داده شده  148تعدادي از افراد كه ديروز بازداشت شده اند به كھريزك و ك1نتري 

اند تعدادي از دستگير شده ھا ديشب با خانواده ھاي خود تماس گرفته اند و محل نگھداري 

  .نگھداري عده اي از دستگير شدگان ھنوز خبري نيست خود را گفته اند اما از محل

اسامی تعدادی از دستگير شدگان اخير جھت ارسال به سازمانھای حقوق بشری و اط1ع 

 .عموم منتشر می گردد

 از بعد و بازداشت آباد امير در تير 18 پنجشنبه عمران ديپلم فوق ساله 23 شيخي كاوه -1

 26 جمعه روز. شد ريدستگ دوم بار یبرا.شده منتقل ناوي 240 بند به كھريزك به انتقال

  .شد ريدستگ و بردند ورشي منزلشان ربهيت

 به و بازداشت عصر ولي در تير 26 جمعه كامپيوتر دانشجوي ساله 21 عبدي سجاد -2

  شده منتقل اوين به سپس و منتقل 148 ك1نتري

 سينا خيابان در تير 18 پنجشنبه عمران ليسانس فوق دانشجوي ساله 26 تاك حميد -3

  نامشخص وي نگھداري مكان و بازداشت

  شده منتقل اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه حقوق ليسانس ساله 27 ك1نتري نازي-4

 منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه بازنشسته ساله 54 قنبري ابراھيم -5

  شده

 كھريزك به خانواده با تماس زمان و ازداشتب تير 26 جمعه ساله 24 قھرماني سھيل -6

  نامشخص وي نگھداري مكان اكنون اما شده منتقل

 148 آگاھي به و بازداشت تير ھفت در تير 30 شنبه سه ساله 28 گودرزي رضا -7

  شده منتقل انق1ب
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 بازداشت آزادي در خرداد 30 شنبه شھرداري كارمند ساله 30 كريمي مير مھدي سيد -8

  شده منتقل اوين به و

 توسط شريف صنعتي دانشگاه مقابل در خرداد 30 شنبه ديپلم ساله 19 نظري شھاب -9

 وي خانواده شده منتقل اوين به و بازداشت سپس و مجروح باتوم ضربات با گارد نيروھاي

  .ھستند خبر بي ھمچنان او س1متي از

 دليل بدون خان كريم در تير 30 شنبه سه افزار نرم ليسانس ساله 28 پور ھاشم رحيم -10

  شده منتقل 148 ك1نتري به و بازداشت

 به و بازداشت عصر ولي در تير 26 جمعه كشي نقشه ديپلم ساله 27 مرداني مسعود -11

  شده منتقل اوين

 مكان و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه مكانيك دانشجوي ساله 21 يزداني ھادي -12

  نامشخص وي نگھداري

 به و بازداشت فاطمي در خرداد 24 يكشنبه عمران ديپلم فوق ساله 27 جوادي امير -13

  شده منتقل اوين

 منتقل اوين به و بازداشت كارگر در تير 18 پنجشنبه ديپلم ساله 20 محمدي پويان -14

  شده

  شده منتقل اوين به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه ساله 24 باقري زھرا -15

 به و بازداشت فردوسي در تير 3 چھارشنبه آزاد شغل ديپلم الهس 27 حسيني پيمان -16

  شده منتقل اوين به سپس و شده منتقل كھريزك

 آزادي در خرداد 30 شنبه كارمند و حسابداري ليسانس ساله 31 نوذري علي -17

  شده منتقل اوين به و بازداشت

  شده منتقل اوين هب و بازداشت انق1ب در تير 26 جمعه ساله 18 سراجي علي احمد -18

 و بازداشت آباد امير در تير 18 پنجشنبه كشاورزي ليسانس ساله 22 صابر امين -19

  نامشخص وي نگھداري مكان

 به و بازداشت انق1ب در تير 18 پنجشنبه عمران ديپلم فوق ساله 25 حسني امير -20

  شده منتقل اوين به سپس و منتقل 148 ك1نتري
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 وي نگھداري مكان و بازداشت تير ھفت در تير 30 شنبه سه ساله 22 جليلي بيژن -21

  نامشخص

  شده منتقل اوين به و بازداشت تير 18 پنجشنبه ساله 29 جھانگير محسن

 در اكبر هللا شعار دادن سر ھنگام خرداد 30 شنبه آزاد شغل ساله 28 دستجردي بابك -22

  .اند كرده بازداشت را او و برده يورش آنھا منزل به شخصي لباس نيروھاي ، بام پشت

 بصورت که یھايشخص لباس ج،يبس پاسداران، سپاه ژه،يو گارد سرکوبگر یروھاين

 کرده برپا را یا نشده اع1م ینظام حکومت کي و بودند شده مسقر ابانھايخ در گسترده

 یروھاين. دادنديم قرار خود یباتونھا آماج را آنھا و بردند یم ورشي مردم یبسو. بودند

 عمل او ميمسق دستور به و ھستند ميرژ هيفق یول یا خامنه یعل امر تحت فوق وبگرسرک

 کرد صادر را رانيا مردم نيخون سرکوب دستور خرداد 29 روز یا خامنه یعل.کنند یم

  .است شده نفر ھزاران یريدستگ و شدن یزخم و باختن جان به منجر حال به تا که

 وشتم ضرب مورد و مردم به انهيوحش ورشيران،يا در یدمکراس و بشر حقوق نيفعال

 .کند یم محکوم را کنندگان اميق از یاديز تعداد یريدستگ و دادن قرار

 یآزاد و جان نجات یبرا یفور اقدامات خواستار بشر حقوق یعال سريکم و کل ريدب از

 .است شدگان ريدستگ
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اعتصاب غذای يکی از زندانيان در اعتراض به شرايط غير 
 انسانی حاکم 

   
   

بنابه گزارشات رسيده از زندان مرکزی اردبيل ،بابک دادبخش در اعتراض به فشارھای 

و اذيت وآزارھا ، جدا کردن از ساير زندانيان سياسی و ادامه بازداشت خود دست به 

  .اعتصاب غذا زد

ر روزھای اخير فشارھا و اذيت وآزارھا عليه زندانيان سياسی در زندان اردبيل شدت د

در اقدامی غير انسانی زندانيان سياسی را از ھم تفکيک و آنھا را به بندھا . يافته است

 . مختلف منتقل کردند

ا و م1قاتھ.ھمچنين دستور انتقال آقای بابک دادبخش را به سلولھای انفرادی داده شده است

ارتباطات آنھا را با خانواده ھايشان محدود شده است و از اين طريق سعی دارند که 

  .فشارھا بر زندانيان و خانواده ھا افزايش دھند

از طرفی ديگر تا به حال بارھا دادستان کل کشور با ارسال نامه ھايی به دادستانی 

آن از آنھا خواسته شده  اردبيل،ئيس دادگستری و حسن زاده رئيس دادگاه انق1ب که در

رئيس دادگاه انق1ب اردبيل از   حسن زاده. محکوميت وی شکسته و او را آزاد نمايند
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از نظر من :رسيدگی مجددو آزادی او خوداری می کند و به آقای دادبخش می گوييد 

حسن زاده نه تنھا . شخصی نيستی که بشه آزادت کرد و بايد حتما در زندان باقی بماند

آزادی او را صادر نمی کند بلکه دستور انتقال احتمالی وی به سلولھای انفرادی را  دستور

  .صادر کرده است

آقای دادبخش در اعتراض به شرايط فوق که راھی را بجزء اعتصاب غذا برای او باقی 

نگذاشته است تا نسبت به ظلمی که توسط اين رژيم بر او رواداشته شده است را ابراز 

تير ماه در زندان اردبيل اقدام به  30از روز سه شنبه . آگاه سازد  ن را آنداردو جھانيا

  .اعتصاب غذا نمود

از شيوه ھای شناخته شده بازجويان وزارت اط1عات و قاضی ھای دادگاه انق1ب است که 

تمامی راه ھا و حقوق اوليه زندانی را سلب می کنند و آنھا را در شرايطی قرار می دھند 

  .اعتصاب غذا روی آورند که به سوی

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تحت فشارھای غير انسانی قرار دادن زندانيان و 

سوق دادن آنھا بسوی اعتصاب غذا را محکوم می کند و از سازمانھای حقوق بشری 

خواستار مداخله برای پايان دادن به اذيت وآزار و سلب حقوق اوليه زندانيان در ايران 

    . تاس

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژوWی  23برابر با  1388مرداد  01

  :گرديد به سازمانھای زير ارسال   گزارش فوق 

  کميساريای عالی حقوق بشر 

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا 

  سازمان عفو بين الملل

  سازمان ديدبان حقوق بشر
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 استمرار و گسترش اعتراضات شبانۀ مردم تھران
   

بنابه گزارشات رسيده از نقاط مختلف شھر تھران ، مردم تھران بر فراز بام منازل ،در 

کوچه ھا و خيابانھای فرعی مناطق مختلف اقدام به سر دادن بانگ هللا اکبر و شعار مرگ 

  .بر ديکتاتور نمودند

اعتراضات شبانه مردم تھران با سر دادن شعار هللا اكبر و مرگ بر  22:00از ساعت 

ادامه  22:35ديكتاتور بر باWی بام منازل ،کوچه ھا و خيابانھای فرعی آغاز و تا ساعت 

  .يافت

اقدسيه  صادقيه ، فرحزاد ،شھرك غرب ، اكباتان ،  امشب مردم تھران در مناطقی مانند 

تھران پارس و ساير مناطق بر پشت بام ھا و كوچه ھا و  عتي، وي1 ، پونك ،آزادي ، شري ،

  .خيابان ھاي فرعي شعار هللا اكبر و مرگ بر ديكتاتور را سر دادند

زماني كه مردم بر پشت بام ھا و كوچه ھا شعار اعتراضي خود را فرياد مي زدند مردمي 

و با سر دادن شعار و   وجد مي آمدند كه از كوچه ھا و خيابان ھا عبور مي كردند نيز به 

  .بوق زدن با آنھا ھمراھي مي كردند
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پونك بيشتر از جاھای  شھرك غرب ، تھران پارس ، شدت اعتراضات در مناطقی مانند  

  .ديگر بود 

نيروھای سرکوبگر بسيج و سپاه پاسداران که در بسيج مح1ت و مساجد مستقر بودند بر  

ديد در شب نا اميدانه مردم را نظاره می کردند و از اين  ينھای بام منازل بودند و با دورب

ولی وقتی مردم متوجه حضور آنھا می شدند . طريق سعی در ايجاد رعب و وحشت بودند 

  . شعارھای مرگ بر ديکتاتور شدت بيشتری پيدا می کرد

   

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژوWی 23برابر با  1388مرداد  01
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 بازداشت دو دانشجوی ديگر دانشکده نفت اھواز
   

پس از گذشت دو ھفته از آزادی دانشجويان بازداشت شده ی دانشگاه : خبرنامه اميرکبير

ر اين دانشگاه به نام ھای سعيد دو دانشجوی ديگ) چھارشنبه(نفت، بعد از ظھر روز گذشته 

    .شجاعی زاده و خسرو موسی وند بازداشت شدند

دانشگاه نفت می باشند که توسط   شجاعی زاده و موسی وند از اعضای انجمن اس1می

 .نيروھای امنيتی در تھران بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل گشته اند

ز نيروھای لباس شخصی، با مراجعه به خانه اخبار رسيده حاکی از اين است که تعدادی ا

ی موسی وند و با در دست داشتن حکم قضايی، خانواده ی او را تھديد کرده بودند که در 

 .صورت عدم تحويل خسرو، پدرش را بازداشت خواھند کرد

شايان ذکر است که دانشجويان دانشکده نفت اھواز در روزھای بعد از انتخابات با 

و تحصن ھايی در دانشگاه اعتراض خود را به نتيجه ی انتخابات اع1م برگزاری تجمعات 

تير ماه ھفت نفر از فعالين انجمن اس1می  11و  6کردند که پس از آن در روزھای 

دانشجويان اين دانشگاه توسط نيروھای سپاه بازداشت شدند که ھم اکنون به قيد ضمانت 

  .آزاد ھستند
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دستگيری دراويش به دليل خاکسپاری يکی از آنان در آرامگاه 
 خصوصی

   

   

 . پنج تن از دراويش گنابادي بازداشت شدند: روزنامه اعتماد

عباس زارع حقيقي متصدي دفتر توليت مزار سلطاني بيدخت به ھمراه ھاجر طاھري، 

پنج نفري ھستند که به دستور دادستان گناباد  علي و حميد پاياب و عزيز هللا صفري

 . بازداشت شدند

اين افراد به دليل خاکسپاري يکي از دراويش در آرامگاه خصوصي دراويش گنابادي که 

 .به حکم دادستاني اجازه دفن در آن را نداشتند، دستگير شده اند
 

 

  

ضار يازده دانشجوی دانشگاه بوعلی ھمدان به كميته اح
 انضباطی

   

   

احضار اين . دانشجوي دانشگاه ھمدان به كميته انضباطي احضار شده اند 11: ادوارنيوز 

تن از ايشان در پي حوادث بعد از انتخابات توسط  5دانشجويان در حالي است كه 

اسامي . كميته انضباطي احضار شده اندنيروھاي امنيتي بازداشت شده و متعاقب آزادي به 

 : احضار شدگان بدين شرح است

سياوش حاتم، رضا جعفريان، پوريا شريفيان، حجت بختياري، مھدي مسافر، كيانوش 

 رضاييفريد زندي علي رضايي مصطفي مھدي زاده وحيد اميري مھدي حكيمي
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 قتل دستگيرشدگان در زير شکنجه گماشتگان استبداد
  جعفر پويه 

قتل و کشتار دستگير شدگان و زندانيان سياسی در زير شکنجه ھر روز قربانی جديدی را 

بازجويان وزارت ددمنش اط1عات و گماشتگان حلقه به گوش ولی . تحويل مردم می دھد

عاتی، برای وادار کردن دستگيرشدگان به اعترافاتی فقيه در تشکلھای بی نام و نشان اط1

که سناريوی از قبل طراحی شده دارو دسته ولی فقيه را واقعی جلوه دھد، زندانيان را به 

خبر تحويل . شدت شکنجه می کنند تا جايی که منتھی به مرگ بعضی از آنھا شده است

مواردی است که به جسد جوان دستگير شده محمد کامرانی به خانواده او يکی از 

  .خبرگزاريھا راه يافته است

تير توسط شکارچيان  18بنابه گفته خانواده و بستگان اين جانباخته راه آزادی، او در روز 

وزارت اط1عات و ديگر نھادھای امنيتی در حوالی ميدان ولی عصر تھران ربوده شده و 

ه گروه ديگری از بازداشت به بازداشتگاه کھريزک برده شده و پس از چند روز به ھمرا

خانواده محمد کرمی پس از اط1ع از محل . شدگان به زندان اوين منتقل می شود
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نگھداری او به زندان اوين مراجعه می کنند اما مامور زندان اوين به آنھا می گويد که 

اين خانواده وقتی با پيکر . پيکر جوان شان به بيمارستان لقمان منتقل و بستری شده است

آنھا . نيمه جان فرزندشان روبرو می شوند که در وضعيت بسيار بدی قرار داشته است

ت1ش می کنند تا با انتقال پيکر محمد به بيمارستان مھر او را از مرگ برھانند اما 

  .ت1شھای کادر پزشکی بی نتيجه می ماند و محمد کرمی به خيل شھدای خلق می پيوندد

و جنايت بازجويان و گماشتگان ددمنش رژيم ولی فقيه در اين تنھا يکی از بيشمار قتل 

گورستانھای . زير شکنجه است؛ امری که در سالھای گذشته به کرات اتفاق افتاده است

سراسر کشور پيکرھای جوانان بسياری را در دل خود دارند که به دليل ايستادگی و 

انی خود زير شکنجه به قتل استواری در برابر عمله استبداد و دفاع از شرف و حيثيت انس

  .رسيده اند

نفر را ھمزمان با قيام حق طلبانه مردم  4000بنا به اخبار مختلف، رژيم ددمنش بيش از 

به اسارت گرفته و در بازداشتگاه ھای بی نام و نشان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار داده 

و وب1گ نويسان،  اين به جز تعداد پرشمار فعاWن سياسی و اجتماعی و روزنامه. است

  .زندانی است... وک1ی دادگستری و 

رژيم آدمکش و پابه گور ولی فقيه برای برون رفت از وضعيت موجود دست به ھرکاری 

اما مردم . می زند تا خود را از حلقه به شدت تنگ شده مردم بر گرد خويش برھاند

ساط رژيم بی وجدانھا و آزاديخواه و حق طلب عزم خود را جزم کرده اند تا برای ھميشه ب

شھدای اين جنبش نشان حقانيت آن و استواری و حتی يک گام به عقب . آدمکشھا را بروبند

ھر حيله و فريب رژيم دجاWن برای . برنداشتن در برابر استبداد توسط فعاWن آن است

انحراف اين جنبش حتا با اعترافات تلويزيونی که تحت شکنجه گرفته می شود ھرگز 

از نخواھد بود و اندک خللی در عزم مردم برای رسيدن به آزادی به وجود نخواھد کارس

  .آورد

با ھمبستگی خود و اراده ای خلل ناپذير برای ادامه راه، ھمه روزنه ھای فرار را بر 

رژيم شکنجه گران و آدمکشان ببنديم و حيله و طرح و پروژه ھای ننگين آنھا برای بدنام 

  .يت کنيمکردن جنبش را بی خاص
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 زنی در آستانه سنگسار در تبريز: محمد مصطفايی
   

 وب1گ دفاع از بی دفاع

  )وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر(محمد مصطفايی 

  1388جمعه دوم مرداد 

تبريز به سر می برد او سالھا با سکينه محمدی مدت چھار سال است که در زندان مرکزی 

ھمسرش اخت1ف داشته و به دWيلی از جمله فقر مالی و عدم توجه ھمسر به خواسته ھايش 

در . با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر م1 شدن موضوع محاکمه می گردد

قی طی دادگاه جزايی اسکو در استان آذربايجان شر 101در شعبه  25/2/1385تاريخ 

نامبرده را به اتھام داشتن رابطه نامشروع با آقايان ناصر  114- 27/2/85دادنامه شماره 

حکم صادره، پس از . و سيد علی به تحمل نود و نه ضربه ش1ق تعزيری محکوم می نمايد

  .قطعيت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود
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ی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه يافته در حال 19/6/1385در تاريخ 

بود، شعبه ششم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی، مجددآ در حاليکه به پرونده قتل 

عمد مرحوم ابراھيم قادرزاده رسيدگی می نمود اتھام زنای محصنه را نيز منتسب به 

اين اتھام بر مجرميت وی طبق ماده سکينه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پيرامون 

 .به بعد قانون مجازات اس1می کفايت نمايد 83

با وجود انکار سکينه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرين جلسه دادرسی و دفاع خود 

مبنی بر اينکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته 

 . نده به دادرسی کشيده شوداست پای علی ديگر متھم پرو

دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه . گفته که با افراد زيادی زنا کرده است

جھات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکينه 

 .محمدی صادر می نمايد

  

 

بر اساس اصول اوليه دادرسی و ھمچنين نظر اقليت قضات در پرونده اين محکوم به 

جزائی  101در شعبه  114- 27/2/85خانم سکينه محمدی طبق دادنامه شماره-:سنگسار
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وم گرديده است و تا ضربه ش1ق محک 99اسکو به اتھام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 

ھنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقيب قرار داد 

و به عبارت ديگر نمی توان يک نفر را به خاطر يک جرم يک بار تعقيب و در صورت 

  .اثبات مجددآ تحت تعقيب قرار داد و تعقيب متھم در اين پرونده توجيه قانونی ندارد

مستشاران اين شعبه به نامھای آقايان کاظمی و حمدالھی عقيده به برائت موکل  دو نفر از

در پرونده متھم نسبت به جرم زنای محصنه ھيچ « :داشته و صراحتآ اع1م می دارند که

دليل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواھد موجود در پرونده ھم طرق 

  ».متعارف تحصيل علم نيستند

رد موضوع پرونده سکينه ابھام و شبھات بسياری در پرونده وجود دارد مھمتر در مو

متاسفانه . اينکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کيفری استان عقيده بر بی گناھی سکينه دارند

توسط  6/3/1386پس از اعتراض سکينه به دادنامه مخدوش صادره، اين حکم در تاريخ 

در  206/39تحت شماره دادنامه  39- 8/456نده ک1سه ديوانعالی کشور در پرو 39شعبه 

 :سه خط تاييد و قضات اين شعبه اع1م می دارندکه

محتويات پرونده و کيفيات منعکس در آن، نظر به اينکه حصول علم قضات محترم از « 

طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ايراد موثری از سوی تجديد نظر خواه به 

که سبب نقض و گسيختگی رای تجديد نظر خواسته را فراھم آورد، دادنامه  عمل نيامده

  ».عينآ تاييد و ابرام می شود

تاکنون دو بار درخواست عفو و بخشودگی سکينه به کميسيون عفو و بخشودگی ارسال 

در حال حاضر . شده و اعضای کميسيون درخواست سکينه را مردود اع1م نموده اند

جرای احکام دادگستری تبريز بوده و ھر لحظه امکان دارد حکم پرونده ايشان در ا

سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با ضربات سنگ و به ناحق گرفته 

اخيرا با پذيرش وکالت سکينه نامه ای خطاب به آقای شاھرودی نوشته و درخواست . شود

  .نمودم يکی از دو طريق ذيل در اين پرونده اعمال گردد

طبق نظر اقليت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکينه محمدی صادر  - اول آنکه

  .گردد
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  .با پيشنھاد عفو، مجازات سنگسار سکينه به ش1ق تبديل گردد  -دوم آنکه

چرا که بر فرض اثبات جرايمی که مجازات آنھا مرگ است مجرمين، بيمارانی ھستند که 

و . از صحنه روزگار ريشه ھای جرم را نمی خشکاند نياز به مداوا دارند و حذف آنان

اعمال اينگونه مجازاتھا نه تنھا مرعوب کننده و پيش گيرنده از وقوع جرم نيست بلکه 

باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که Wاقل مجازات اين دست 

است به مجازاتھايی  از مجرمين با راھکارھايی که قانونگذار پيش پای مسئولين گداره

  .تبديل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نمايد

در حال حاضر پرونده سکينه محمدی در اجرای احکام تبريز بوده و امکان دارد به زودی 

  .سنگسار شود
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 يک شاھد از چگونگی شھادت مسعود ھاشم زاده روايت
   

در پائين شادمان تعداد زيادی نيروھای انتظامی در مقابل مردم بودند و درگيری "

در کوچه ھای اطراف ھم تعدادی از نيروھای مختلف با لباس . ھايی وجود داشت

 . پلنگی، سبز و بعضاً شخصی استقرار داشتند

از شادمان وارد . و يک ساعتی بود که با ھم بوديممن ھمانجا با مسعود آشنا شدم 

مسعود در . شش نفر بوديم -پنج. مستعانيه شديم و به طرف خيابان زنجان می رفتيم

چند نفر از نيروھا که . وسط خيابان راه می رفت و من کمی جلو تر و در کنار بودم

از ما ايستاده با لباس سرتاسر سبز تيره در ميانۀ کوچه با فاصلۀ حدوداً صد متر 

. يکی از آنھا اسلحه را رو به زمين گرفت و شليک کرد. آنھا اسلحه داشتند. بودند

 . مسعود فرياد زد مشقيه نترسيد
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ب1فاصله پس از اين سخن بود که يکی از آن نيروھا که قد کمی کوتاه داشت و کمی 

اق تا شو بود ھم چاق بود زانوانش را خم کرد و با اسلحه اش که شايد ک1شينکف قند

 . به سمت مسعود نشانه رفت و شليک کرد

يکی ديگر از سربازان به سمت کسی که شليک کرده . مسعود به پشت به زمين افتاد

بود رفت به پشت او زد و با اشاره به مسعود با حرکت دست گفت چکار کردی؟ و 

من . شدندبعد ھمگی با عجله وارد کوچه ای که از مستعانيه به سمت پائين می رفت 

. به سرعت باWی سر مسعود رفتم و با کمک افرادی او را به سوی درمانگاه برديم

من بين راه شايد پس از کمتر از دو دقيقه ديدم . عده ای از مردم فيلم می گرفتند

درمانگاه . احساس کردم تمام کرد. چشمھای مسعود باW رفت و بدنش سنگين شد

  ." آمد ديگر مسعود زنده نبودوقتی رسيديم و پزشک . نزديک بود
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 شدگان وقايع اخير ای از وضعيت بازداشت دھنده گزارش تکان
  

   

 رغم اظھارات مقامات قضايی و رئيس پليس تھران مبنی بر آزادی اکثر بازداشت علی

ھای بسياری از زندانيان پس از روزھا و  خرداد، خانواده 22پس از انتخابات  شدگان 

. گونه خبری از عزيزانشان ندارند ھا سرگردانی بين دادگاه انق1ب و زندان اوين ھيچ ھفته

از سوی ديگر، طی روزھای گذشته گروھی از کسانی که با قرار کفالت يا وثيقه آزاد شده 

  .اند بودند مجددا بازداشت شده

، ماموران نظامی شبانه به منازل اين افراد يورش برده و آنان را »روزآن1ين«به گزارش 

ھا فقط  آنان در پاسخ به اعتراض خانواده. اند از رختخواب بيرون کشيده و با خود برده

  .گيرد ھا برای تکميل پرونده صورت می اند که اين بازداشت گفته
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  ادگاه انقMب و زندان اوينھا در مقابل د سرگردانی خانواده

شدگان اخير که يا در تجمعات مسالمت  ھای بازداشت به گزارش خبرنگار روز، خانواده

اند ھر روز از  ھا به منازلشان بازداشت شده شخصی آميز مردمی و يا در يورش لباس

کنند تا شايد خبری از عزيزانشان  شب در مقابل زندان اوين تجمع می ١١الی  ٧ساعت 

گيرند اما  ھا بارھا مورد ھتاکی و توھين مسوWن قرار می اين خانواده. افت کننددري

ھا باشد و يا  نشينند تا شايد عزيزانشان جزو آزادشده ھمچنان در مقابل زندان اوين می

  .خبری ھر چند کوتاه کسب کنند و نام فرزندانشان را در ليست زندان ببينند

ديوار دادگاه انق1ب و ليستی ديگر بر ديوار زندان  شدگان بر ھر روز ليستی از بازداشت

ھا در مقابل دادگاه  شود و ھر روز از صبح تا پايان ساعت اداری خانواده اوين چسبانده می

کنند و از مسوWن اين دادگاه خواستار روشن شدن وضعيت فرزندانشان  انق1ب تجمع می

  .شوند می

  اند شدگانی که مفقود شده بازداشت

گويند  دھند و می ھا خبر از تماس کوتاه تلفنی عزيزان دربندشان می ز اين خانوادهبرخی ا

اما در اين ميان . کنند برای روشن شدن وضعيت آنھا ھر روز به دادگاه انق1ب مراجعه می

ھای بسياری ھستند که ھنوز ھيچ اط1عی از سرنوشت عزيزان خود ندارند و نام  خانواده

ندان اوين و دادگاه انق1ب است و نه مسوWن امر پاسخی به آنھا ھای ز آنان نه در ليست

خرداد ھيچ اط1عی از  25از : گويد می» روز«مادر يکی از زندانيان به . دھند می

اين مادر که به . پذيرد دھد و مسوليت نمی وضعيت پسرم ندارم و ھيچ کسی جواب نمی

پسر : گويد د و در ميان گريه میدھ اش است، گريه امانش نمی ساله 22شدت نگران پسر 

دانم او کجاست و کجا  خواست رای خود را پس بگيرد اما من اکنون حتی نمی من می

 .اند و چه اتفاقی برای او افتاده است برده

 : افزايد اين مادر با گله از برخورد مسوWن می

رھا توھين کرده و کنيم و اين روزھا با کنند که اگر سرو صدا کنيد بازداشتتان می تھديد می

خواھم از پسرم خبری  که من فقط می اند، در حالی ھايمان کرده با خشونت ما را راھی خانه

  .بگيرم
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مادر اين پسر مفقود شده با بيان اينکه از آقای موسوی می خواھيم پی گير وضعيت 

فرزندان ما باشند از خبرنگار روز آدرس ستاد ميرحسين موسوی را می خواھد و ما 

ره تلفن ستاد پی گيری بازداشت شدگان را که از سوی موسوی و کروبی تشکيل شده شما

  .دھيم در اختيار او قرار می

شدگان  گيری وضعيت بازداشت ميرحسين موسوی و مھدی کروبی کميته مشترکی برای پی

اين کميته . اند که به اين کميته مراجعه کنند و مفقودشدگان تشکيل داده و از مردم خواسته

به گفته عليرضا بھشتی روز دوشنبه تشكيل جلسه داده و قرار شده در خصوص تشكيل يك 

  .شدگان بعد از انتخابات اقدام شود ھا و كشته بانك اط1عاتی از بازداشتی

ھمچنين مرتضی الويری که مسول رايزنی اين کميته با مسوWن قضا معرفی شده گفته 

شدگان و  تر وضعت بازداشت ھرچه سريعمقرر شده تا در م1قات با مقامات : است

بر اساس گزارش . ھای آنھا از نگرانی رھايی يابند مفقودشدگان روشن شود و خانواده

نفر به اين کميته مراجعه کرده بودند  130سايت اعتماد ملی تا روز چھارشنبه ھفته گذشته 

  .اند که کسی اط1عی از آنان ندارد نفر وابستگان مفقودينی بوده 46که 

  سال 18زندانيان زير 

اند،  سال آزاد شده 18ھای زير  شده شود تمام بازداشت از سوی ديگر در حالی که ادعا می

بر اساس اين مشاھدات . کند اما مشاھدات خبرنگاران روز خ1ف آن را ثابت می

ان کنند که دختران و پسر آيند عنوان می گيری به دادگاه انق1ب می ھايی که برای پی خانواده

  .ساله آنھا بازداشت ھستند 16يا  17

. اش ھيچ اط1عی ندارد ساله 17گويد که از وضعيت دختر  شدگان می پدر يکی از بازداشت

 : گويد او که از عدم پاسخگويی مسوWن به شدت عصبانی است به روز می

 دختر من به ھمراه دوستانش در بھارستان بوده که به اتفاق يکی از دوستانش بازداشت

  .شده است

اند اما نام او نه  چند تن از دوستان دخترم شاھد بازداشت او و دوستش بوده: افزايد وی می

اند و کسی ھم پاسخی  در ليست زندان اوين است نه در ليستی که اينجا به ديوار چسبانده

  .دھد نمی
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م خود شدگان از عنوان کردن و انتشار نا ھای بازداشت اين پدر که ھمچون ساير خانواده

ھفته گذشته پليس تھران : گويد ترسد وضعيت دخترش بدتر شود می وحشت دارد و می

 . گيری فرزندانمان به پليس امنيت نيروی انتظامی مراجعه کنيم اع1م کرد که برای پی

اما . کنيم گيری می ما نيز رفتيم مشخصات دخترم را گرفتند و شماره تلفنی داده و گفتند پی

 .دھند دھند و نه ديگر به آنجا راھمان می تلفن پاسخ می بعد از آن نه به

تيرماه خبر از آمادگی نيروی انتظامی برای دادن  24معاون پليس امنيت نيروی انتظامی 

اط1عات درباره سرنوشت افراد بازداشت شده در حوادث اخير به خانواده ھای آنان داده 

از سرنوشت فرزندان خود به پليس و از خانواده ھا خواسته بود که برای کسب اط1ع 

 .امنيت نيروی انتظامی تھران بزرگ مراجعه کنند

او ھمچنين درباره افرادی که اموال آنھا توسط پرسنل ناجا تخريب شده است گفته بود که 

امری که ھيچ وقت تحقق . کند بازرسی ناجا با بررسی شکايات با متخلفان برخورد می

ھای منتشر شده به خوبی نشان از تخريب خودروھا  ھا و عکس نيافت و با وجود اينکه فيلم

ھايی که برای گرفتن خسارت به  و اموال مردم توسط پگان ضد شورش دارد، اما خانواده

مراکز بيمه مراجعه کرده بودند با اين جمله مواجه شدند که دستور داده شده به 

ای نداشته  ھا تاکنون نتيجه دهگيری اين خانوا اعتراض و پی. اغتشاشگران خسارت نپردازيم

  .است

  نفر به بند عمومی 60انتقال 

شدگان به  تن از بازداشت 60ھا اط1ع داده اند که  روز دوشنبه در دادگاه انق1ب به خانواده

آنان . ھا مواجه شده است اين قضيه با اعتراض شديد خانواده. اند بندھای عمومی منتقل شده

ای قرار  اند و نبايد در کنار مجرمان حرفه می مرتکب نشدهگويند فرزندان ما ھيچ جر می

ھای دو روز بعد از انتخابات با وجود اتمام  شده نفر و ھمچنين بازداشت 60اين . بگيرند

  .برند ھا ھمچنان در زندان به سر می بازجويی

  شدگان ضرب و شتم شديد بازداشت

ھای آنان بلکه در  ھا در خانوادهشدگان نگرانی بزرگی را نه تن نحوه برخورد با بازداشت

اند که به شدت مورد  اکثر آزادشدگان عنوان کرده. سطح افکار عمومی برانگيخته است
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اند و با باتوم و شوک الکتريکی آنان را مورد ضرب و شتم قرار  ضرب و شتم قرار گرفته

. ر خود دارندشدگان ھنگام آزادی آثار اين برخوردھا را د برخی از اين بازداشت. اند داده

گيرند تا اعتراف کنند از ستاد ميرحسين موسوی و يا از خارج  آنان مورد شکنجه قرار می

يکی از اين آزاد شدگان به راديو فردا گفته . اند تا اغتشاش ايجاد کنند از کشور خط گرفته

در بازداشتگاه شاپور داخل آفتاب داغ، روی آسفالت، جوانان زخمی راکه در حين : است

ھايی کام1 زخمی و خونين و برھنه روی آسفالت داغ  مع بازداشت شده بودند با بدنتج

 . ھا به شدت کتک خورده بودند آن. خوابانده بودند

. شير آب در فاصله ده متری بازداشت شدگان بود. کردند برای يک ليوان آب التماس می

د نيازھای اوليه اشان را دادن اجازه نمی. ای آب بنوشد دادند احدی قطره اما اجازه نمی

کشيدند  ھايی را که با بدن زخمی ناشی از سوختگی درد می به گفته وی آن. برطرف کنند

  .خواباندند روی آسفالت داغ می

اين . محل خودم مرا برداشتند و انداختند توی آتش ھای ھم خورد که بسيجی جوانکی قسم می

اين فرد را با آن وضعيت خوابانده . اشتبود که اين نوجوان از آرنج تا مچ دستش پوست ند

گفتند که دستھايتان را پشت  آمدند بين جمعيت و می کسانی می. بودند روی آسفالت داغ

شايد تحمل اين شکل ايستادن برای يک . گردنتان بگيريد و به حالت ک1غ پر بايستيد

شمايل  ساعت سخت نبود، اما مجسم کنيد کسی مجبور باشد ھشت ساعت به اين شکل و

رفت توی صورت ھر کسی که دلش  آمد و با لگد می ديدی يک نفر می ناگھان می. بايستد

  ...دادند و کشيد، به ميرحسين موسوی فحش می خواست و ميلش می می

  شدگان تجاوز به بازداشت

شدگان در  از سوی ديگر و در حالی که تاکنون اخبار کمتری از وضعيت بازداشت

نوشته در جريان تظاھرات شيراز چند » گاردين«، روزنامه ھا منتشر شده شھرستان

 . اند اند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته جوانی که دستگير شده

: بر اساس اين گزارش پزشک يکی از اين جوانانی که مورد تجاوز قرار گرفته گفته است

است و مجبور فقط چھار دندانش سالم باقی مانده است و رکتوم او در اثر تجاوز پاره شده 

  .شوند او را با کارت بيمه شخص ديگری به بيمارستان ببرند می
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او را دوشنبه بعد از انتخابات وقتی «به نقل از اين جوان نوشته است » گاردين«روزنامه 

تمام آن . کنند شد دستگير می که با چند جوان ديگر مانع حمله مامورين به معترضان می

برند و در آنجا او را از  دارند، بعد به يک سلول انفرادی می روز او را در ماشين نگاه می

فرستند که چند جوان  بعد او را به اتاقی ديگر می. زنند سقف آويزان کرده و مرتبا می

روز شنبه يا يکشنبه بعد بود که در اين محل جديد به او تجاوز . ھمسال او در آنجا بودند

خوابانند و  شوند و دو نفر او راروی زمين می سه مرد قوی ھيکل وارد اتاق می. کنند می

اين کار در روزھای بعد . کند نفر سوم جلوی آنھا و چھار بازداشتی ديگر به او تجاوز می

گرفته  به اينکه از خارج دستور می" اقرار"کند و بازجويی و فشار برای  ھم ادامه پيدا می

شته ديگر بازجويی ھم نبود، فقط درتمام طول ھفته گذ: کند نيز ھمراه آن ادامه پيدا می

  ...تجاوز و بعد سلول انفرادی

  شدگان تحويل پيکر کشته

شدگان به  شود که طی روزھای گذشته پيکر چند تن از کشته اين اخبار در حالی منتشر می

 . ھای آنان تحويل داده شده است خانواده

يکر عزيزانشان را در جواب، پ ھای بی گيری ھايی که سرگردان و درمانده از پی خانواده

 . اند بھشت زھرا به خاک سپرده

آنان ھم از . شدگان را در پی داشته است ھای بازداشت اين مساله به شدت نگرانی خانواده

ترسند و ھم از اينکه فرزندانشان مورد شکنجه قرار بگيرند و  کشته شدن فرزندانشان می

اما فقط با برخوردھای . آورند زبان میھا را بر  در مراجعه به دادگاه انق1ب اين نگرانی

  .تند مسوWنی مواجه می شوند که مطابق قانون بايد پاسخگو باشند و نيستند

ھای مدافع  کنند گروه نفر ذکر می 500شدگان را  در حاليکه مقامات رسمی آمار بازداشت

  .نفر است 2000شدگان بيش از  اند که تعداد بازداشت حقوق بشر اع1م کرده
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 ايران، پايان افسانه حکومت مذھبی: فيگارو
   

. آمد خواھد بدست نادرست جهينت شک یب باشد، اشتباه ھا داده که یھنگام ه،يفرض کي در

 احترام قابل و یاس1م کامل یدموکراس کي عنوان به رانيا ميرژ آمد یم بنظر که یزمان

 يیاستثنا یول ستين یعيطب که یبحران. لرزاند را کشور یديشد بحران است، افتاده جا

  .است

 ینم را رانيا نيخون یھا رخداد. ندارد ینقش یدئولوژيا ،یاسيس بحران نيا یژرفنا در

 به انتخابات انيجر در آن يیکارآ عدم یروشن به یول دانست، یمذھب ستميس کي رد توان

  . شد ه ديد یدموکراس رظاھ

 اديبن «نژاد یاحمد و ،»طلب اص1ح«  یموسو نيحس ريم ،یجمھور استير یدايکاند دو

 یاسيس یزندگ در یعاد صحنه کي که دھند، یم انجام کيدموکرات مبارزه کي »گرا

  .رود یم بشمار رانيا
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 زيرچھ از شيب که دھد، یم رخ يیگرا مطلق و واپسگرا ميرژ کي در یساز یعاد نيا

 بظاھر ، مرج و ھرج یساز یعاد نيا برابر در ديبا. باشد یم خود تيتثب یپ در

 است رانيا ميرژ»  روزمره و یعاد«  یکتاتوريد آن از بدتر. کرد یستادگيا کيدموکرات

  .باشد یم انيجر در یخواھ تيتمام شي ھا استيس در و مذھب، شيھا رگ در که ،

 و یمذھب ميرژ يیپا بر و ،1979 سال در ینيمخ یسو از قدرت گرفتن بدست آغاز از

Wشده یگذار انيبن یمکتب –یاسيس نيدکتر کي »الشاًن ميعظ رھبر حکومت«  هيفق تيو 

 هيپا بر مردم، یاجتماع و یخصوص یزندگ در دخالت حق از ختهيآم بھم یمخلوط. است

 گرفته شکل بيغا امام ظھور و ،یامام دوازده عهيش یواپسگرا و تحمل قابل ريغ فقه

  .است

 است نيد انيمتول آن از مطلق، یاسيس و یمذھب قدرت ، رنگ سبز یخواھ تيتمام نيا در

 یب اش تقدس که الشاًن ميعظ رھبر مانند. باشند یم نيزم یرو بر خدا گان ندينما که ،

  .است ديترد و شک چيھ

 سلسله ، هيبرعل رزهمبا حال در امروز و افتادند، مذھب ش1ق ريز به حادثه بد از انيرانيا

 از»  فاضله نهيمد«  به باور گريد جامعه نيا در. باشند یم مردم نفرت مورد ونيروحان

  .است رفته انيم

 در ارتباطات، و یتکنولوژ نينو ابزار از یريگ بھره با شاه کنندگان سرنگون یبتازگ

 یايدن با را، مکي و ستيب قرن ديجد و یواقع یايدن انيم یا فاصله ھا قرن که دارند نظر

  .ندينما حفظ)  واناتيح مزرعه(  اورول یليتخ

 نيا. کرد باز ملت نيا خيتار در تازه یفصل و ، نگران را انيم1 کنندگان تظاھر شجاعت

 و باشد، آمده ديپد یانتخابات تقلب کي بخاطر که بود یاجتماع انفجار کي از فراتر جنبش

 یواماندگ نيا برابر در. داد خواھد ادامه خود دنيبر به که است، یقيعم ی دولبه غيت مانند

 بر مرگ«  یھا شعار و افتادند براه تھران در مردم ، ميرژ تقدس رفتن دست از و یاسيس

  .دادند سر »یا خامنه

 جينتا که سابقه یب یترس. افتادند کنندگان تظاھر جان به »انيجيبس «رھبر فرمان به

 را هيفق تيوW عه،يش تيروحان از مردم ینبرداروفرما اطاعت عدم. داشت بر در ینيسنگ
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 یونيروحان گروه یبرا ینگران نشانه نيا و است، برده سئوال ريز او تقدس و نيخشمگ

  .خوانند یم یخارج توطئه را ھا واکنش نيا مردم، ترساندن و سرکوب پناه در که است

 ،یموسو نيحس ريم: است یجمھور استير یدايکاند دو انيم رقابت ديآ شيپ که ھرچه

 انق1ب محصول خود و است، »طلب اص1ح«  و »خواه شرفتيپ «شود یم گفته که یکس

 ه بود یکنون رھبر یا خامنه و ینيخم ريوز نخست سال ھشت ومدت باشد، یم یمذھب

 بھره و یاتم داتيتھد با که»  نور ھاله«  نژاد، یاحمد محمود گريد یسو از و است،

 استيس یاصل محور را ھا تمدن شوک و يیگرا اديبن ، عراق ننابساما اوضاع از یبردار

  .است داده قرار اش یخارج

 به دارند ميتصم که یمردم یبرا ، بھانه جز ستين یزيچ ،یگروھ انيم یريگ در نيا

 یبنا یفروپاش ، يیبازگشا نيکمتر که داند یم یبخوب که یوحکومت برسند، یآزاد

  .داشت خواھد یپ در را یکتاتوريد

 به که را یميرژ ندارد یکوشش که دارند، را یرفسنجان خود راًس در »طلبان اص1ح »

 با را ميرژ یبقا که است یا چاره یپ اودر برعکس. کند سرنگون است وابسته آن

 از یبھتر چھره و کند، نيتضم یدئولوژيا ھمان ادامه یراستا در ،یاسيس یدگرگون

 خود اعتبار نژاد یاحمد وار موعظه سخنان و ھا یرو ادهيز یپ در که دھد، نشان یميرژ

 شد، شترخواھديب یمذھب قدرت و رانيا جامعه انيم یبحران روابط. است داده دست از را

  .گردد سرنگون ميرژ و بگذرد آن حد از که یزمان تا

 زباله به و ، ستين ريپذ اص1ح یرو چيھ به یمذھب حکومت کي که اند افتهي در انيرانيا

 و پرداخت، ديبا سخت يیبھا یآزاد یبرا دانند یم نطوريھم آنھا. افتاد خواھد خيتار یدان

  .بود خواھد ارزش با اريبس آزاد جھان یبانيپشت ساز سرنوشت مبارزه نيا در

 یھا جنبش تيتقو موجب ، رانيا در 1979 سال در یمذھب ميرژ يیبرپا که نطوريھم

 را ھا تنش ،یمکتب ميرژ نيا یوپاشفر. شد عرب جھان ژهيبو جھان، سراسر در یاس1م

 از یموج خود سر پشت و داد، خواھد کاھش جھان در و آن، نفوذ ريز یھا بخش در

 .گذاشت خواھد یجا بر تاًسف و یخراب
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بازداشت  کاک حسن اميني از علماي منطقه کردستان در ھواپيما
 شد

   

کاک حسن اميني حاکم شرع منطقه کردستان و از علماي صاحب نام سني مذھب کرد که 

براي شرکت در مراسم فارغ التحصيلي ط1ب علوم ديني مدرسه دارلعلوم به زاھدان رفته 

بود پس از شرکت در مراسم و انجام سخنراني در ھنگام سوار شدن به ھواپيماي پرواز 

  .ن دستگير شدزاھدان به تھرا

کاک حسن اميني حاکم شرع منطقه کردستان و از علماي صاحب نام سني مذھب کرد که 

براي شرکت در مراسم فارغ التحصيلي ط1ب علوم ديني مدرسه دارالعلوم به زاھدان 

رفته بود پس از شرکت در مراسم و انجام سخنراني در ھنگام سوار شدن به ھواپيماي 

 .دستگير شد پرواز زاھدان به تھران

کاک حسن اميني در اين مراسم در سخنراني خود به تحليل اوضاع کشور پرداخت و با نقد 

رويه ھاي جاري پس از انتخابات، به بازداشت ھاي گسترده فعاWن سياسي، اجتماعي و 
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Wزم به ذکر است حوزه علميه دارالعلوم زاھدان ھم اکنون يکي . دانشجويان اعتراض کرد

  .سنت ايران است مراکز ديني و علمي اھل از بزرگترين

ديني و حافظ قرآن اعم از مرد و زن از اين حوزه   ھمه ساله تعداد زيادي عالم

التحصيلي آنان به نام ختم  شود، که مراسم با شکوھي به مناسبت فارغ التحصيل مي فارغ

  .شود صيحيح بخاري برگزار مي

ترين کتابي است که بعد از  صحيح سنت و جماعت کتاب صحيح بخاري به اتفاق اھل

هللا قرار دارد اين کتاب در قرن سوم ھجري توسط امام محمدبن اسماعيل بخاري به  کتاب

  .رشته تحرير در آمد که مورد استقبال ھمه محدثين عالم اس1م قرار گرفت

دعوت از علماي کشورھاي چون پاکستان ، ھندوستان ، امارات ، سوريه ،عربستان ، 

تان ، تاجيکستان آسياي ميانه نيز يکي ديگر از ويژگي ھاي اين مراسم افغانس

حافظ کل قرآن مرد ،  ۴۴فارغ التحصيل مرد ،  ١٠۵درمراسم ختم بخاري امسال .است

ھمايش ختم صحيح بخاري .حافظ کل قرآن زن معرفي شدند ۶فارغ التحصيل زن و  ۶٣

  .اله داردس ١٨سنت زاھدان سابقه  در حوزه علميه درالعلوم اھل
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 اسامی دستگيرشدگان دراويش
   

صبح امروز مقابل دادستانی گناباد ، در پی حمله نيروھای لباس شخصی و گارد ويژه ضد 

 شورش ، تعدادی از دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی دستگير و به نقطه نامعلومی

  .منتقل شدند 

براساس آخرين اخبار و گزارسھای دريافتی از خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اسامی 

  :برخی دستگيرشدگان امروز به قرار زير است 

  علی کاشانی فر     -1

  محمد کاشانی فر     -2

  عليرضا عباسی     -3

  شکرهللا حسينی     -4

  رحمت حسينی     -5

  حجت علی اکبری     -6
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  ز مجاوریبھرو     -7

  )ساله  90( عباس علی اصغری      -8

   عبدالرضا کاشانی      -9

  آقای جعفری  - 10

  زيبا ھنرور - 11

  محمد مروی  - 12

  مھدی طاھری - 13

ھمچنين سحرگاه امروز آقايان رامين سلطانخواه ، ظفر مقيمی ، سعيد کاشانی ، سعيد  

و وضعيت   ون از محل نگھداری شمسايی و آقای نواب مقابل زندان گناباد دستگير که تاکن

  .جسمی آنھا خبری دريافت نشده است 

براساس اين گزارش خانم شکوه حقيقت و آقای محسن کاشانی که امروز در تجمع مقابل  

دادستانی گناباد به دست نيروھای لباس شخصی و گارد ضد شورش مضروب شدند در 

   .خيم است .بيمارستان بستری و حال جسمی آنھا و

  مجذوبان نور :خبر منبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزشمارنقض حقوق بشر شھروندان بھايی در تيرماه

   

مھاجمين ناشناس در نيمه ھای شب به مغازه فيلتر فروشی آقای پيمان شادمان، : تير  2 

آوردند و با سنگ و آجر شيشه ھای مغازه را شكستند شھروند بھايی ساكن سمنان ھجوم 

در ھمين شب مھاجمين به مغازه عينك فروشی اكبر پورحسينی شھروند بھايی ديگر 

  .سمنانی ھجوم آوردند كه با پرتاب مواد آتش زا سعی در آتش زدن محل مزبور داشتند

پيش مدتی در  شھروند بھايی ساكن قائمشھر كه سال) اسدی(حكم خانم فيروزه يگان  -

  .حبس بود اع1م شد بنابر اين حكم ، وی به يك سال زندان محكوم شد

دو شھروند بھايی ساكن بھشھر مازندران به نامھای ضياءهللا هللا وردی و ھمسرش : تير  3

 روز در بازداشت بوده اند پس از دو جلسه دادگاه در 50سونيا تبيانيان كه در سال گذشته 
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سال زندان محكوم  1و  2ه اتھام اقدام عليه امنيت نظام به ترتيب به ارديبھشت و خرداد ب

  .شدند

ھزار تومان به عنوان جريمه تغيير كاربری  300به بھاييان ساری دستور داده شد مبلغ  -

گورستان بھايی اين شھر يعنی دفن مردگان بپردازند، نكته قابل توجه آنستكه اين زمين 

  .ای دفن مردگان بھايی به ايشان داده شده بودتوسط خود حكومت سالھا پيش بر

در طی روزھای گذشته ليستی از اسامی كسبه بھايی سمنان بر تابلو اع1نات : تير  6

  .ادارات دولتی و خصوصی اين شھر نصب شد

ماه ونيم بازداشت با وثيقه  2آقای مشفق سمندری شھروند بھايی ساكن بابل پس از : تير  7

  .اد شدميليون تومان آز 50

روز  15شھروند بھايی ساكن سمنان پس از ) نصرالھی( خانم منيژه منزويان : تير  9

  .ميليون تومانی موقتا آزاد شد 100بازداشت با وثيقه 

دادگاه آقای سيامك ايقانيان شھروند بھايی اھل سمنان كه دو ماه پيش مدتی بازداشت بوده  -

  .ه موكول شددر اين روز تشكيل شد كه اع1م حكم به آيند

نيمه ھای شب مغازه فيلتر فروشی پيمان شادمان در سمنان بار ديگر مورد ھجوم  -

  .اشخاصی ناشناس قرار گرفت كه موجب آتش سوزی مغازه مذكور شد 

سه نفر از شھروندان زندانی بھايی در سمنان به نامھای عباس نورانی ، عادل : تير  11

  .ماھه از زندان آزاد شدند 6اندن دوران محكويت فنائيان و طاھر اسكندريان پس از گذر

اوراقی حاوی نظرات مراجع تقليد در ممنوعيت ارتباط با بھاييان در مرودشت شيراز  -

  .پخش گرديد 

يا مسئوWن سابق اداری جامعه بھايی " ياران " م1قات خانواده گروه موسوم به : تير  15

اوين در بازداشت می باشند  209ر بند ايران كه بيش از يك سال است بدون محاكمه د

  .بدليل تعطيل عمومی لغو گرديد

در طی روزھای اخير ايميلھا و نامه ھای تھديد آميزی برای بھاييان در شھرھای مختلف  -

ارسال می شود كه يك نمونه آن كه برای خانواده ای در كرج ارسال شده بدين شرح می 

اين اغتشاشات . ن فروش لعنت بر فرقه ى بھائيتلعنت بر منافق وط: .. اخطاريه“: باشد 
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که به پا شده خيلى موجبات خوشحالى شما فراھم شده خودتان را خوب نشان داديد و 

ميدھيد که چه خائنان پستى ھستيد فکر نکنيد ميتوانيد از اين ماجرا خالى در برويد اگر 

بدانيد تمام گروھھا و . کشيده ميشوداحياناً اين ماجرا ادامه پيدا کنيد بدانيد خانه اتان به آتش 

دست از جاسوس بازى و خرابکارى و تخريب جامعه . دسته ھاى شما تحت کنترول است

  ”.برداريد بى خودى خوشحال نشويد پوست از سرتان ميکنيم

سھراب لقايی شھروند بھايی ساكن قائمشھر توسط ماموران اداره اط1عات : تير  17

منزل نامبرده در دی ماه سال گذشته مورد تفتيش ماموران  قابل ذكر است. بازداشت شد

  .قرار گرفته بود

در اين روز خانم سيمين گرجی شھروند بھايی ساكن قائمشھر به اداره اط1عات احضار  -

  .شد

نيروھای وزارت اط1عات به منزل چھار نفر از شھروندان بھايی بوشھر ھجوم : تير  18

بعضی از اموال، دو نفر از بھاييان اين شھر به نامھای آوردند و پس از بازرسی و ضبط 

  .اسد جابری و فرزندش عماد جابری را نيز بازداشت كردند 

 68شب به مطب دكتر ايرج ميدانی پزشك  5/10دو نفر لباس شخصی ساعت : تير  20

ساله بھايی ساكن بندرعباس می روند و پس از مضروب كردن وی با چاقو از مطب 

د قابل ذكر است كه در چندين نماز جمعه قبل، ذكری از فعاليت بھاييان در خارج می شون

  .بندرعباس شده و شاھد آن را دكتر بھايی شھر معرفی ميكنند

كه قرار بود پس از يك سال و دو ماه بازداشت در اين روز " ياران " دادگاه گروه  -

  .تشكيل شود بدون ارائه دليل تا اط1ع بعدی لغو شد 

فريده جابری خواھر اسد جابری كه دو روز پيش در بوشھر بازداشت شده بود به خانم  -

  .اداره اط1عات شھر مزبور احضار و متعاقبا بازداشت می شود

خانم عاليه جابری شھروند بھايی ساكن بوشھر به اداره اط1عات احضار و پس : تير  21

 22به ھمين شكل در روزھای از بازجويی طوWنی ھنگام شب آزاد گرديد اين بازجوييھا 

  .تير ماه نيز ادامه يافت  23و 
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 3خانمھا رھا ثابت و ھاله دو جوان بھايی ساكن شيراز كه دوران محكوميت : تير  23

  .ساله خود را در زندان اين شھر می گذرانند به مدت يك ھفته مرخصی آمدند 

شھروند بھايی " ل پيراسته شير د" در نيمه ھای شب ، تعمير گاه اتومبيل آقای : تير 27 

  .ساكن سمنان توسط اشخاصی ناشناس آتش كشيده می شود 

دادگاه آقای بھنام متعارفی يكی از شھروندان بھايی سمنان كه چندماه پيش مدتی در :تير 30

" عضويت در تشكي1ت بھايی " اتھامات نامبرده .بازداشت بود ، در اين روز تشكيل شد 

  .بوده است  "تبليغ عليه نظام " و 

از متقاضيان بھائى ) استان تھران(گزارش شده است که اداره گذرنامه در کرج     -

بيوگرافى فرقه “در باWى اين فرم نوشته شده است . خواسته است فرم ويژه اى را پر کنند

و در آن اط1عات شخصى متقاضى شامل نام، شغل، ميزان تحصي1ت، ” ضاله بھائيت

در اين فرم بخش ديگرى نيز به اط1عات . وى پرسيده شده است نشانى و شماره تلفن

متقاضيان اختصاص داده شده که حاوى ھمان پرسش ھا  ٢و  ١مربوط به بستگان درجه 

  .در مورد نام، شغل، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و نشانى اين افراد می باشد 

پس از گذراندن دوران محكوميت آقای بديع هللا ابوالفضلی زندانی بھايی ساكن تنكابن     -

اتھامات نامبرده عضويت فعال در جامعه بھايی ، تبليغ . شش ماھه از زندان آزاد شد 

  .بھاييت و اقدام عليه جمھوری اس1می بوده است 

  کميته بھاييان مجموعه فعاWن حقوق بشر در ايران
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 مراسم ختم دانشجوی جان باخته روز يکشنبه در تھران
   

محسن روح اWمينی، دانشجوی رشته کامپيوتر دانشکده فنی دانشگاه : خبرنامه اميرکبير

تير پس از بازداشت  18وی در تظاھرات روز . تھران، در زندان اوين به شھادت رسيد

  . وران کشته شده استبه زندان اوين منتقل شده بود که در آنجا به دست مام

مراسم ختم شھيد محسن روح اWمينی روز يکشنبه ھفته جاری در مسجد ب1ل تھران 

  .برگزار خواھد شد

باتوم می شکند، ع1ئم عفونت مننژيت در   اWمينی پس از آنکه سرش با ضربه محسن روح

تجريش اما با وجود آنکه وی پس از دستگيری در بيمارستان شھدای . شود وی ديده می

شود تا آنکه وی از  شود، از رسيدگی جدی به عفونت زخم وی جلوگيری می بستری می

شود  ای در کھريزک، که گفته می پيکر وی برای چندين روز در سردخانه. رود دنيا می

  شده است شود، نگھداری می اجساد ديگری نيز در آنجا نگھداری می
  

 )محمد يزدی(افشای بخشی از دزدی و فساد اخMقی آخوندھا 
   

تو و   حيا ميکنيم، که فسادھای اخ1قی  آيت الشيطان يزدی، محمد به کمرت بزنه، ما ھی

  .که عنوان کنيم  خونوادت رو نگيم اما مجبورمون ميکنی

م برای تو کار ميکرد و فرد تو دفتر بازرسی ويژه تو فردی بود به نام مشھدی که مستقي

ای ھم ھست اWن ھم در قوه قضايه حضور داره، پرونده فردی به نام آقای  شناخته شده

  ,از کارخانه داران قم بود برای رسيدگی به تخلفات دادگاه به دستش رسيد  رنجبر که يکی

خانمی , پيگير کننده پرونده ھمسر آقای رنجبر بود، که در برجھای سامان سکونت داشت

مشھدی مراجعه   با ھماھنگی  فوق العاده زيبا با دو فرزند، چند بار که به دفتر جناب عالی

کرد شما به ايشان گفتين اين مرد Wيق تو نيست، که نوار مکالمات شما ھنوز در وزارت 

در اون وزارت شرف داشته باشه اين نوارھا رو افشا   اط1عات موجود ھست، اگر کسی

Wخره زندانی رو مجبور به ط1ق از ھمسرشون کردين که به صيغه شما در کنه، و با می
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از مساجد شميران به   ھای پنج شنبه بعد از ظھر پس از اقامه نمازتان در يکی روز..بياد

نوا نيز در زندان دچار جنون   اتفاق راننده به منزل اين خانوم تشريف ميبردين و شوھر بی

  خدا ميزنيد؟ شد، اون وقت شما دم از وWيت

تھران بستری ھست، شما پس از   از بيمارستنھای روانی  آيا ميدانيد رنجبر حاW در يکی

دو سال رابطه با ھمسر ايشون بعد از اين که فھميدين وزارت پيگير ماجرا ھست با   يکی

نه از   قول، دادن بخشی از سھام کارخانه Wستيک سازی دنا ايشون رو رھا کردين ولی

خبری شد نه از وعده شما، که بعد ھم تھديدش کردين و پسرتون حميد يزدی رو  سھم دنا

  .به سراغ خانوم فرستادين

شما رو بنويسم، ھزاران تن پرونده در جاھای مختلف   ھايی اگر بخواھيم تمام کثافت کاری

از شما و فرزندتان موجود است که … از قوه قضايه، وزارت اط1عات، حفاظت ف1ن و

ه به خاطر اين پرونده ھا، دولت کودتا از شما در حال سٔواستفاده ھست، مرد باش متاسفان

و اون لباس رو در بيار و بيا در حضور مردم اع1م کن که اشتباه کردی، يا اينکه منتظر 

بمان تا مردم ايران امثال تو رو محاکمه و به سزای عمل ننگينتون برسونند، تف به تو و 

  وجدان کثيفت
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 تھران دچار اشکال و از باند خارج شد -پرواز اروميه 

  

امروز صورت بگيرد،در فرودگاه  12:45عت پرواز اروميه به تھران كه قرار بود سا 

  تھران دچار اشكال فني و از باند فرود اين پرواز خارج شد

 امروز صورت بگيرد، 12:45پرواز اروميه به تھران كه قرار بود ساعت : جھان نيوز

به گزارش . در فرودگاه تھران دچار اشكال فني و از باند فرود اين پرواز خارج شد
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دقيقه امروز صورت  12:45رواز اروميه به تھران كه قرار بود ساعت خبرنگار ايلنا، پ

دقيقه تاخير در فرودگاه تھران دچار اشكال فني و از باند فرود اين پرواز  45بگيرد، با 

  . ھاي زيادي را براي مسافران به ھمراه داشته است خارج شد كه نگراني

  :داشت، گفتبنا به گفته يكي از مسافران كه در اين پرواز حضور 

از اروميه به تھران در زمان فرود بنا به گفته خلبان دچار  272باس  پرواز ھواپيماي اير« 

  » .اشكال فني شد

قبل از نشستن ھواپيما در بند مخصوص خود، ھواپيما از باند خارج و به «: وي افزود

د، اظھار اين مسافر كه خواست نامش فاش نشو» .سختي توسط خلبان ھواپيما كنترل گرديد

  .ھاي فرودگاه جھت جابجايي اين ھواپيما در ت1ش ھستند كش اكنون يدك«: داشت
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  دست راست سھراب اعرابی شکسته شده بود

  

دست . اين عکس پيش از خاکسپاری سھراب اعرابی وھنگام شستشوی او گرفته شده است

شکستگی دست يعنی که بعد از دستگيری ! راست او شکسته است و سينه اش شکافته

با  و يا. شکنجه شده و شکافتگی سينه يعنی اين که به يک بيمارستانی منتقل شده است

  .دوختن سينه او خواسته اند اينطور وانمود کنند که در بيمارستان فوت کرده است
  

  

 209انتقال جعفر ابراھيمی به بند 

  

جعفر ابراھيمی از فعاWن صنفی معلمان که پيش از انتخابات دستگير و پس از سپری 

تيرماه به بند عمومی زندان منتقل شده  27کردن حدود يک ماه بازداشت در بند امنيتی، 

  . بود، مجدداً روز گذشته به بند امنيتی انتقال داده شد
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فعاWن سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، دبير جعفر ابراھيمی ازندريانی، از 

آموزش و پرورش شھريار و فعال کانون صنفی معلمان در تھران در رابطه با فعاليتھای 

خردادماه سال جاری در منزل شخصی خود توسط نيروھای امنيتی  20صنفی خود مورخ 

  .بازداشت و به زندان اوين منتقل شد

 209می روزگذشته از بند عمومی زندان اوين به بند امنيتی نامبرده بنا به دWيل نامعلو

  .وزارت اط1عات منتقل شد

اين فعال صنفی کماکان فاقد وکيل مدافع بوده و اتھامات وارده بر ايشان مشخص نيست، 

Wزم به يادآوری است نامبرده پيش از بازداشت از ييماری شديد گوارشی در رنج بوده 

  .است
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 امير جوادی لنگرودی در زندان اوين جان باخت
  

  با س1م

ی پسر وجگر  كنم از اوين زنگ زدند و گفتند بيا جنازه حال كه اين نامه را ارسال مي«

  . ات را از پزشكي قانوني تحويل بگير  گوشه

ھا  ی اميرآباد توسط لباس شخصي ير ماه در محدودهت W18زم است بگويم پسرم در تاريخ 

 Wمصدوم و در بيمارستان بستري بود اما پس از بھبودي به زندان اوين برده شد و حا

  .دھند ام را تحويلم می ساله 24ی پسر  جنازه

پسرم بنام اميرجوادي لنگرودي پسري بود به دور از جريانات سياسي و فقط عاشق وطن 

گي مادرش را از دست داده بود و  سري مودب و سر به زير كه به تازهبود ھمين و بس پ

  . عزادار مادرش بود

  ».اش عزا بگيرم و مادري نيست تا برايش گريه كند حال من تنھا بايد براي

  مھندس علي جوادي لنگرودي

  

  

 سلول انفراديانتقال مجدد شادي صدر به 
  

. اوين خبر داد 209يكي از وك1ي شادي صدر، از احتمال حبس او در سلول انفرادي بند 

به گفته محمد مصطفايي اينكه موكلش از سه شنبه پيش تا كنون ھيچ تماسي نگرفته مي 

تواند نشان از آن داشته باشد كه او را در سلول انفرادي حبس كرده و مكررا مورد 

  .مي دھند بازجويي قرار

محمد مصطفايي، وكيل شادي صدر، وكيل و فعال بازداشت شده حقوق زنان به خبرنگار 

صبح امروز براي پيگيري پرونده موكلم به شعبه دوم بازپرسي امنيت : "ميدان زنان گفت

بازپرس پرونده به من گفت كه در حال حاضر منتظر . دادگاه انق1ب مراجعه كردم
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ت و پس از دريافت آن درباره زمان آزادي خانم صدر گزارش وزارت اط1عات اس

  ."تصميم خواھند گرفت

ھيچ جواب قانع كننده اي درباره اتھام خانم صدر از : "او درباره اتھام موكلش توضيح داد

در حالي كه طبق روال قانوني اتھام موكلم بايد در ھمان روزھاي اول به . بازپرس نگرفتم

  ."ط1عي درباره اتھام او ندارممن اب1غ مي شد، ھنوز ھيچ ا

بازپرس : "مصطفايي از بي خبري پنج روزه از شادي صدر ابراز نگراني كرد و افزود

پرونده درباره علت اينكه خانم صدر پنج روز است با خانواده خود تماس نگرفته توضيحي 

) بازجو(نداد و گفت كه موضوع تماس به مسووWن زندان بستگي دارد و كارشناس 

اما از آنجا كه افرادي كه در بند عمومي در . ونده متھم در اين باره تصميم مي گيردپر

حبس ھستند يا در سلول انفرادي ھمراه چند نفر ديگر نگه داشته مي شوند، معموW اجازه 

دارند با خانواده خود تماس بگيرند، احتمال اينكه خانم صدر در روزھاي اخير به سلول 

  ."اشد وجود داردانفرادي منتقل شده ب

شادي صدر از بيست و ششم تير ماه در زندان اوين در بازداشت به سر مي برد و از سه 

اين مسئله باعث نگراني . شنبه گذشته تا كنون ھيچ تماسي با خانواده خود نگرفته است

  .خانواده او، به ويژه دختر كوچكش، دريا شده است
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عماد بھاور تحت فشار برای اعتراف قرار  -خبرھايی از اوين 
 دارد

  

 گذشت از پس رانيا یآزاد نھضت جوانان شاخه سيير و یاسيس دفتر عضو بھاور عماد

  . برد یم سر به بازداشت در ھمچنان روز 44

مرکزی پويش حمايت از خاتمی و  اين کارشناس ارشد علوم سياسی و عضو ھسته

و شورای سياست گذاری ستاد ملی جوانان حامی خاتمی موسوم به ) موج سوم ( موسوی 

قبل از انتخابات رياست جمھوری دوره دھم در ششم خرداد به اتھام تبليغ عليه  88ستاد 
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نظام از طريق عضويت در نھضت آزادی ايران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد و 

  .ساعت آزاد شد  96سرانجام با واکنش بسياری از شخصيتھا و گروه ھا پس از 

  .ممنوع الخروج شده بود  1387اسفند ماه  16پيش از اين نيز عماد بھاور در تاريخ 

اين در حالی است که بر اساس اصل سی ھشتم قانون اساسی جمھوری اس1می ايران 

ط1ع ممنوع است ، اجبار شخص به ھرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب ا

شھادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شھادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و 

  .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود . اعتبار است 

عماد بھاور ، محمد باقر علوی و محمد توسلی رييس دفتر سياسی و عضو شواری 

عضو واحد استانی تھران نھضت آزادی ايران ھستند که مرکزی نھضت آزادی ايران سه 

ھمچنان در بازداشت به سر می برند ديگر اعضای اين واحد احمد افجه ای ،علی مھرداد 

، روح هللا شفيعی ، مجتبی خندان ، سعيد زراعت کار ، محمد رضا احمدی نيا ، محسن 

  .حکيمی آزاد شده اند 

  وب1گ با مردم: منبع 

  

  

  

  

  

 شھادت يک جوان ديگر در زندان
   

ی مديريت صنعتی دانشگاه آزاد  فر دانشجوی رشته ، امير جوادی»اعتماد«به گزارش 

ی اين دانشجو خواسته شده، روز يکشنبه صبح برای تحويل پيکر  از خانواده. قزوين بود

ی بينی و دست آسيب  تير دستگير شده و از ناحيه ١٨در روز  فر جوادی. او مراجعه کنند

  ديده بود اما اين دليل مرگ وی نبوده است
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 حرکت تعداد زيادی از مردم تھران بسوی صدا و سيما
  

اشت يکی از شھدای قيام مردم ايران به برای گراميد   بنابه گزارشات رسيده مردم تھران

صدا و سيما در حال حرکت  صورت دسته ھای چند نفره از خيابانھای مختلف به سوی 

  .ھستند

دسته ھای چند نفره از مردم تھران برای شرکت در مراسم گراميداشت  15:00از ساعت 

شود در  قرار است برگزار  که در مسجد ب1ل محسن روح اWمينیجان باخته آزادی 

در حال حاضر تعداد زيادی از مردم و بخصوص جوانان دختر و پسر . حرکت ھستند

بصورت گروھھای چند نفره از نقاط مختلف تھران به سوی مسجد ب1ل که در محوطۀ 

  . درحال حرکت ھستند صدا و سيما است  

  . ھمچنين از ونک گروھای متعددی از مردم در حال حرکت بسوی آن نقطه ھستند

رار بود که در مسجد ب1ل صدا وسيما مراسم گراميداشت جانباخته راه آزادی مردم ايران ق

  .برگزار شود  16:00راس ساعت 
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جلوی دانشگاه خواجه نصير مستقر شده   نيروھای سرکوبگر گارد ويژه در ميدان و نک و

مسقر  نيروھای سپاه پاسداران و بسيج و لباس شخصيھا در نقاط مختلف  و ھمچنين . اند

  . شده اند و بر تعداد آنھا افزوده می شود

ھمچنين نيروھای خبر چين وزارت اط1عات و نيروی انتظامی در بين گروھھای از 

اين افراد شناسائی می شوند و به ھمديگر  که البته با ھوشياری مردم  مردم نفوذ کرده اند  

  . نشان داده می شوند

  .مجبور به فرار از جمعيت می شوندو در مواردی آنھا را ھو می کنند که 

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009ژوWی  26برابر با  1388مرداد  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 441

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 209فعال حقوق زنان در سلول انفرادی بند امنيتی 
   

1ي شادي صدر، از احتمال حبس او در سلول انفرادي بند يكي از وك: سايت ميدان زنان

به گفته محمد مصطفايي اينكه موكلش از سه شنبه پيش تا كنون ھيچ . اوين خبر داد 209

تماسي نگرفته مي تواند نشان از آن داشته باشد كه او را در سلول انفرادي حبس كرده و 

  .مكررا مورد بازجويي قرار مي دھند

وكيل شادي صدر، وكيل و فعال بازداشت شده حقوق زنان به خبرنگار محمد مصطفايي، 

صبح امروز براي پيگيري پرونده موكلم به شعبه دوم بازپرسي امنيت : "ميدان زنان گفت

بازپرس پرونده به من گفت كه در حال حاضر منتظر . دادگاه انق1ب مراجعه كردم

ره زمان آزادي خانم صدر گزارش وزارت اط1عات است و پس از دريافت آن دربا

  ."تصميم خواھند گرفت
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ھيچ جواب قانع كننده اي درباره اتھام خانم صدر از : "او درباره اتھام موكلش توضيح داد

در حالي كه طبق روال قانوني اتھام موكلم بايد در ھمان روزھاي اول به . بازپرس نگرفتم

  ."ارممن اب1غ مي شد، ھنوز ھيچ اط1عي درباره اتھام او ند

بازپرس : "مصطفايي از بي خبري پنج روزه از شادي صدر ابراز نگراني كرد و افزود

پرونده درباره علت اينكه خانم صدر پنج روز است با خانواده خود تماس نگرفته توضيحي 

) بازجو(نداد و گفت كه موضوع تماس به مسووWن زندان بستگي دارد و كارشناس 

اما از آنجا كه افرادي كه در بند عمومي در . ميم مي گيردپرونده متھم در اين باره تص

حبس ھستند يا در سلول انفرادي ھمراه چند نفر ديگر نگه داشته مي شوند، معموW اجازه 

دارند با خانواده خود تماس بگيرند، احتمال اينكه خانم صدر در روزھاي اخير به سلول 

  ."انفرادي منتقل شده باشد وجود دارد

از بيست و ششم تير ماه در زندان اوين در بازداشت به سر مي برد و از سه  شادي صدر

اين مسئله باعث نگراني . شنبه گذشته تا كنون ھيچ تماسي با خانواده خود نگرفته است

  .خانواده او، به ويژه دختر كوچكش، دريا شده است
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  رويش يافتگان دوران رھبری علی خامنه ای

 

    

 حجت اWس1م ذوالنور، فرمانده لباس شخصی ھا -1

 حجت اWس1م طائب، فرمانده شکنجه و اعتراف گيری -2

قم ) ع(حجة اWس1م مجتبی ذوالنور است که تا چندی پيش فرمانده تيپ مستقل امام صادق

ت ستاد حوزه نمايندگی ولی بود، اخيراً به رياس) بسيج ط1ب و روحانيون سراسر کشور(

  . فقيه در سپاه منصوب شده است
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در سال ھای نخست دولت خاتمی، وی يکی از رھبران اصلی پشت پرده تجمعات و 

در واقع فرماندھی عملياتی اين اعتراضات . اعتراضات حوزوی عليه دوم خردادی ھا بود

  . را را بر عھده داشت و به خوبی ھم از عھده اين کار برآمد

وی افتخار می کرد که ! کی از افتخارات جناب ذوالنور، مھارت وی در فنون رزمی بودي

در برابر توھين کنندگان به روحانيت، با بھره گيری از اين فن، آنھا را زمين گير می 

در ھمين راستا بود که در زمان فرماندھی وی، باشگاه مجھزی برای آموزش فنون !! کند

  !حوزه تأسيس شدرزمی به ط1ب و روحانيون 

به ياد دارم در جلسه توجيھی ط1ب برای سازماندھی اعتراضات حوزوی عليه کنفرانش  

، وی با مرتد خواندن حسن يوسفی اشکوری، نام او را مشابه 79برلين در ارديبھشت 

دانست و يوسفی اشکوری را نيز به اين  -يعنی ھمانند اWغ -» اّشک َبری« عبارت ترکی 

در جريان حمله و تصرف حسينيه و دفتر آقای منتظری نيز وی ! تشبيه کردحيوان محترم 

رييس وقت قوه قضائيه و دادستان (و مقتدايی ) شيخ محمد(در سايه پشتيبانی آقايان يزدی 

که اکنون اولی رييس جامعه مدرسين و شورای عالی حوزه و دومی مدير ) وقت کل کشور

 .پرده اين جريان را به عھده داشت حوزه علميه قم شده اند، فرماندھی پشت

سال از آن روزھا، ذوالنور پس از بسيج گسترده حوزه به نفع  8اکنون پس از گذشت 

احمدی نژاد در انتخابات نھم رياست جمھوری، قم را به قصد تھران ترک کرده و ارتقای 

  .رتبه يافته است

دولت ھای قبلی را اخراج  او چند روز پيش از احمدی نژاد خواست که بقيه بازمانده ھای

  !کند
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 اطMعات موازی رسما جايگزين وزارت اطMعات می شود

  

از مجموع اخبار تائيد نشده ای که اين روزھا مطرح است شنيده می : سايت ميزان نيوز

  شود 

در پی مجادله ميان محسنی اژه ای و حسينيان با مسووWن سازمان اط1عات موازی و  -

عزل محسنی اژه ای کليه مسووليتھای امنيتی در اختيار آقايان احمد سالک نماينده سابق 

اظت اط1عات سپاه و حسين طائب فرمانده سابق حفاظت اط1عات سپاه رھبری در حف

از مجموع اخبار تائيد نشده ای که اين روزھا : سايت ميزان نيوز قرار خواھد گرفت

 مطرح است شنيده می شود
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 -حجه الس1م احمد سالک نماينده ولی فقيه در نيروی قدس سپاه پاسداران انق1ب اس1می

دبير ھيات عالی گزينش کشور و  - ر سازمان حفاظت و اط1عات سپاه نماينده ولی فقيه د

عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز تھران است که شنيده می شود به اتفاق 

  .حجه الس1م حسين طائب مسووليت اصلی سازمان اط1عات موازی را بر عھده دارند

حسنی اژه ای از وزارت از حجه الس1م علوی قائم مقام وزرت اط1عات در پی عزل م -

پذيرش سرپرستی وزارت اط1عات خودداری کرد و آقای طاھری معاون خارجه وزارت 

  .اط1عات اين مسووليت را بر عھده گرفته است

شنيده شده که در روزھای قبل از برکناری وزير اط1عات، دو معاون وزير و چندين  -

ھای خود برکنار و مجبور به  ز سمتکارشناس تا حد مديرکل نيز در اين وزارتخانه ا

  .اند بازنشستگی شده

باWی وزارت اط1عات که پس از انتخابات  بر اساس گزارش فوق تعداد کارمندان رده

ی  نفر است که دو تن از آنھا در رده ٢٠اند، بالغ بر  برکنار و يا مجبور به بازنشستگی شده

  .اند تر بوده معاون وزير و بقيه در سطح مديرکلی و سطوح پايين

اين گزارش حاکی است علت اصلی تغيير و تحوWت اخير در اين وزارتخانه، گزارش تيم 

کنندگان اين  تھيه. ی وزارت اط1عات در خصوص پرونده انق1ب مخملی است ويژه

ھا و بازجويی مجدد از تعدادی از بازداشت شدگان اخير،  ی تمام پرونده گزارش با مطالعه

  .د که اتھام ت1ش برای انق1ب مخملی واقعيت نداردان نتيجه گرفته

نويسندگان اين گزارش که دو نسخه از آن برای رھبری و رئيس دولت ھم ارسال شده، 

اند که مجموعه اتفاقات پس از انتخابات نه تنھا ھيچ ارتباطی با خارج از  نتيجه گرفته

بينی ھم نبوده  و قابل پيش کشور ندارد، بلکه ھيچ تدارکی از قبل برای آن وجود نداشته

  .است

ی اين گزارش در وزارت اط1عات، اين بوده که  نژاد به تھيه اولين واکنش احمدی -

سراسيمه به وزارت اط1عات رفته و بدون اينکه با وزير و معاونانش جلسه بگذارد، در 

اضی من از سپاه کام1 ر: ای عمومی با کارکنان ستاد اين وزارتخانه گفته است جلسه

ی دشمنان برای  توطئه: وی ھمچنين گفته است. ھستم، از وزارت ھم اص1 راضی نيستم
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. تر باشد براندازی نرم بايد افشا شود و انتظار دارم وزارت اط1عات در اين زمينه فعال

ای شخصا خواستار برکناری دو معاون وزير  نژاد ھمچنين چند روز بعد در جلسه احمدی

  .ی گزارش مذکور شده است اندرکاران تھيه ديگر دست اط1عات و بررسی نقش

حبيب هللا، معاون فرھنگی : نام و سمت دو معاون وزير برکنار شده، بدين ترتيب است -

دليل کنار رفتن اين دو از . وزارت اط1عات و خزاعی، معاون ضد جاسوسی وزارت

مچنين به استخدام ھای خود، مداخ1ت اط1عات سپاه در امور وزارت اط1عات و ھ سمت

گرفتن غيرقانونی برخی نيروھای سازمان اط1عات استان تھران در يک تشکي1ت جديد 

  .عنوان شده است» اط1عات تھران«موازی موسوم به 

ای به رھبری ضمن برشمردن سوابق  پنج تن از معاونان وزارت اط1عات با ارسال نامه -

اند که با  مشايی به مقام رھبری ھشدار داده يمضد امنيتی آقايان حسين طائب و اسفنديار رح

  . ھای اخير، وزارت اط1عات در شرف از ھم پاشيدگی است رويه

  

  

 66سرخی به زندان  انتقال نبوی، تاج زاده، حجاريان و عرب
  سپاه

ی وضعيت اعضای ارشد سازمان  ی دربارهھای رسيده از نگرانی جد جديدترين گزارش

مجاھدين انق1ب اس1می ايران حکايت دارد و از انتقال سران اين سازمان به يکی از 

ھای سپاه و سپرده شدن بازجويی از آنھا به يک تيم جديد زير نظر نماينده رھبری  زندان

  .دھد در حفاظت اط1عات سپاه خبر می

بھزاد نبوی، از سران سازمان مجاھدين » ز آزادیموج سب«بر اساس گزارش رسيده به 

  .انق1ب اس1می، از زندان اوين خارج و به بازداشتگاه شصت و شش سپاه منتقل شده است

اين گزارش حاکی است مصطفی تاج زاده نيز پس از آنکه به علت شدت برخورد ضربات 

رس تھران مورد ھايش دچار مشکل شده و در بيمارستان شھيد مد کابل بر پشتش، کليه

مداوا قرار گرفته است، از بيمارستان مدرس به زندان شصت و شش سپاه منتقل شده 
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پيش از اين ھم خبر رسيده بود که مصطفی تاج زاده ديسک گردن و کمرش مشکل . است

  .پيدا کرده است

سرخی نيز که پيش از اين در بازداشتگاھی  هللا عرب فيض» موج سبز آزادی«به گزارش 

) که اط1عات سپاه پاسداران به تازگی آن را تاسيس کرده(ابان فرشته تھران در خي

  .شده، به بازداشتگاه شصت و شش منتقل شده است نگھداری می

اين گزارش ھمچنين حاکی است سعيد حجاريان از جمله ديگر بازداشت شدگان نيز، طبق 

ھداری حجاريان از محل نگ. اظھارات دخترش، ظاھرا دچار بيماری يرقان شده است

ای وجود دارد مبنی بر اينکه سعيد حجاريان  اط1عی در دست نيست، اما اخبار تاييد نشده

. ی گذشته تحت تدابير شديد حفاظتی در بيمارستان نيروی ھوايی ديده شده است در ھفته

بدين ترتيب، با توجه به قرار گرفتن بيمارستان نيروی ھوايی در اتوبان تختی و در 

بازداشتگاه شصت و شش، اين احتمال وجود دارد که او نيز در ھمان بازداشتگاه نزديکی 

  .شود نگھداری می

سران سازمان مجاھدين انق1ب اس1می » موج سبز آزادی«ی  بر اساس گزارش تاييد شده

اکنون ھمگی در اختيار اط1عات سپاه پاسداران ھستند و تيم بازجويی مشخصی  ايران ھم

داشتگاه شصت و شش مشغول کار تخليه اط1عاتی و القای موارد خواسته اکنون در باز ھم

  .شده به اين چھار فعال سياسی زندانی ھستند

س است که . اWس1م ا گفتنی است مسئوليت سرپرستی تيم بازجويی اين چھار تن با حجت

از نمايندگان رھبری در سازمان حفاظت اط1عات سپاه، از جمله اعضای ھيأت مرکزی 

اين فرد از . ظارت بر انتخابات و نيز عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز استن

برخی مقامات باW ماموريت گرفته تا به ھر شکل ممکن از اين چھار نفر اقرار کتبی و 

  .ويدئويی بگيرد

ھای  ای که برخی چھره برخی نزديکان اين چھار فعال سياسی با توجه به خصومت ديرينه

انيت و ديگر سران اصولگرا با ھر چھار نفر اين بازداشت شدگان داشته و ی روح جامعه

ی ايشان، با توجه به فضای  به عقيده. کنند دارند، نسبت به جان آنھا احساس خطر می

اند که با القای  رسد آنھا در صدد آن امنيتی حاکم بر تيم بازجويی، به نظر می - سياسی
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ی قضايی آنھا و صدور اشد  اه را برای محاکمهمطالب مورد نظرشان به افراد فوق، ر

  .المدت برای اين چھار تن ھموار كند مجازات و حکم زندان طويل

  

  

  

  

  

  

  

 نگذاريد پدرم را بکشند: دختر حجاريان 
  

است و در  دروغين سعيد حجاريان، تحت فشار شديد روحی و جسمی برای اعترافات

خانواده اين چھره سرشناس اص1ح طلب در . وضعيت به شدت خطرناکی قرار دارد

گفتگو با روز به شدت از وضعيت س1متی او ابراز نگرانی کرده و اع1م کردند که با 

  .برخوردھايی که صورت می گيرد مشخص است که قصد جان حجاريان را کرده اند

جاريان با بيان اينکه پدر مرا برای پذيرفتن اعتراف تحت زينب حجاريان، دختر سعيد ح

آقايان از ھيچ کاری فروگذار نيستند و کارھايی که : فشار شديد قرار داده اند به روز گفت

  .انجام می دھند ممکن است به قيمت از دست رفتن ايشان منجر شود

پدرم به شدت زرد و : وی با اشاره به ديدار اخير مادر و برادرش با آقای حجاريان گفت

نحيف شده و کک و مک زيادی نيز در صورت او به وجود آمده است که ما فکر کرديم 

  .شايد يرقان گرفته باشد اما يرقان نيست و قضيه خيلی فراتر از اين حرفھاست

درجه می  42 - 40را زير آفتاب شديد  پدرم گفته که ھر روز او :زينب حجاريان افزود

در زير آفتاب نگه ميدارند و سپس داخل برده و روی او يخ می ريزند برند و و ساعت ھا 

و ما در اين زمينه با پزشک صحبت کرديم و پزشک ايشان گفتند که اين قضيه منجر به 

خونريزی مغزی خواھد شد و با توجه به اينکه يکی از رگ ھای مغزی پدرم در ترور 
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دچار خونريزی مغزی کرده و اينگونه  ايشان به شدت آسيب ديده اينھا ميخواھند پدرم را

  .بکشند

داروھای پدرم را از خانواده ام نمی گيرند و به ايشان نمی رسانند و ما نگران : وی افزود

داروھايی ھستيم که به او می دھند و می ترسيم اين داروھا نامناسب باشد يا دز مناسبی 

  .نداشته باشد

در آخرين م1قاتی که خانواده ام با : يح کردوی با ابراز نگرانی شديد از اين قضيه تصر

ايشان داشتند سه بازجو حضور داشتند و يکی از بازجوھا با تحکم به مادرم گفته چرا 

اع1م نمی کنيد که جای حجاريان خوب است و مادرم نيز گفته که ما ھم اع1م کنيم مردم 

  .احمق نيستند که بپذيرند

حضور پدرم بوده و پدرم به شدت ناراحت شده و اين مساله در : دختر حجاريان افزود

گفته من که به خواسته شما گفتم جای من خوب است با خانواده ام چيکار داريد و مادرم ھم 

بازجو باز با تحکم داد زده   گفته که شما ناراحت نباش من خودم از پس اينھا بر می آيم اما

ين رفتارھا نبايد در حضور آقای که چرا بايد ناراحت بشود و مادرم تاکيد کرده که ا

  .حجاريان صورت بگيرد

اينھا يک ھدف دارند يا اينکه از پدرم اعتراف دروغ بگيرند يا اينکه او : وی تصريح کرد

پدر مرا يک بار کشته . را نابود کنند و از بين ببرند که نخواھند توانست اعترافی بگيرند

  .اعتراف نخواھد کرداند او چيزی برای از دست دادن ندارد و ھرگز 

نميدانم اين بازجويی در حضور : وی با اشاره به بازجويی از ھمسرو پسر حجاريان گفت

پدرم بوده يا اينکه خبرش را به او منتقل کرده اند اما به شدت ناراحت بوده و از اين 

  .موضوع به شدت به ھم ريخته است

اعت طول کشيده فرم ھايی س 4در بازجويی از مادرم که : زينب حجاريان توضيح داد

جلوی مادرم گذاشته اند و از او خواسته اند تمام زندگی اش را بنويسد و او را تحت فشار 

بنويسد که با منافقان در ارتباط است و تمام زندگی و سفرھای خارجی    قرار داده اند

شدت  وی با بيان اينکه ھمسر و پسر حجاريان به .مادرم و ارتباطات او را پرسيده اند

برادرم را تا کنون چندين جلسه بازجويی کرده اند و ما نمی دانيم : تحت فشار ھستند گفت
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آقايان چيست و چه کاری ميخواھند بکنند و به شدت نگران پدرم و از طرفی  برنامه آينده

  .نگران مادر و برادرم ھستيم و ھر اتفاقی برای آنھا بيفتد مسوليت آن با دولت ايران است

من شنيده ام حکم ويژه ای در باره پدرم صادر شده اما نميدانم اين : اريان گفتزينب حج

  .حکم ويژه چيست و چه ب1يی ميخواھند سر او بياورند

ما شنيده ايم : دختر حجاريان با اشاره به عدم پذيرش آزادی مشروع از سوی پدرش گفت

اين بوده که پدرم را  که ميخواستند به صورت مشروط پدرم را آزاد کنند و حقه مرتضوی

  .در خانه امنی که گفته بود تھيه کنيم از بين ببرد

از ھر کسی که می تواند ھر کمکی : وی خواھان آزادی پدرش در اسرع وقت شد و گفت

پدر من از جان خود گذشته و حاضر به اعتراف دروغ . بکند خواھش می کنم کمکمان کند

  .نيست و نگذاريد او را از بين ببرند

  

  

  

 فر دانشجوی دانشگاه آزاد قزوين به شھادت رسيد امير جوادی

  

شجوی مديريت صنعتی دانشگاه آزاد قزوين به جمع فر دان امير جوادی: خبرنامه اميرکبير

    .شھدای دانشجو در يک ماه و نيم اخير پيوست

روزنامه اعتماد با انتشار اين خبر گزارش کرد که امير جوادی فر در جريان تجمع روز 

به دليل شکستگی دست و بينی به   ماموريان امير جوادی فر را. تير بازداشت شده بود 18

  .نتقل و سپس از آنجا به زندان برده بودندبيمارستان م
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 فر دانشجوی دانشگاه آزاد قزوين به شھادت رسيد امير جوادی
  

فر دانشجوی مديريت صنعتی دانشگاه آزاد قزوين به جمع  امير جوادی: خبرنامه اميرکبير

    .و نيم اخير پيوست شھدای دانشجو در يک ماه

روزنامه اعتماد با انتشار اين خبر گزارش کرد که امير جوادی فر در جريان تجمع روز 

به دليل شکستگی دست و بينی به   ماموريان امير جوادی فر را. تير بازداشت شده بود 18

  .بيمارستان منتقل و سپس از آنجا به زندان برده بودند

ش کرده است که مسئولين مربوطه برای تحويل جسد امير ھمچنين روزنامه سرمايه گزار

جوادی فر به خانواده اش برای آنھا شرط گذاشته اند تا خانواده وی اع1م کنند امير از 

  .پيش دچار بيماری بوده است

خبر شھادت امير جوادی فر در حالی منتشر می شود که روز جمعه نيز خبر شھادت 

  .گاه تھران منتشر شدمحسن روح اWمينی دانشجوی دانش

در عدم وجود نظارت بر زندان ھای اوين و کھريزک، نگرانی ھا نسبت به وضعيت ديگر 

نمايندگان مجلس نيز که اکثر آنان جزو . زندانيان بازداشتی نيز بيشتر شده است

حقيقت «اصولگرايان افراطی ھستند با وخيم شدن ابعاد فجايع اخير در زندان ھا کميته ای 

اما بايد منتظر بود تا ديد آيا نتايج تحقيقات اين کميته نيز ھمانند . کيل داده اندتش» ياب

اين نمايندگان قصد دارند پس از يک و ماه نيم از آغاز . موارد مشابه خواھد بود يا خير

  .بازداشت ھا برای بررسی وضعيت بازداشت شدگان به بازداشتگاه ھا سر بزنند

نان و جوانان ايران يک به يک توسط مامورين در زندان طی ھفته ھای گذشته، جان جوا 

  .ھا و خيابان ھا گرفته شده است تا ھر چه بيشتر ادعاھای مسئولين مشخص شود
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  تصاوير دلخراش؛ آخرين عکس ھای دو جوان جان باخته 
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  ر جوادی فرآخرين عکس ھای شھيد مصطفی غنيان و شھيد امي

  : تير به خانواده اش 18شرط تحويل جسد يکی از بازداشتی ھای  

  بگوييد از قبل بيمار بود

تيرماه گذشته دستگير شده  18ساله ای که در ناآرامی ھای  23جسد جوان و دانشجوی 

  .بود، روز گذشته از سوی پزشکی قانونی کھريزک به خانواده اش تحويل داده شد

» سرمايه«حوم امير جوادی فر در خصوص جزئيات اين حادثه به يکی از نزديکان مر

ما تا دو ساعت بعد از گم شدنش خبری از او . تير دستگير شد 18امير روز «: گفت

که ھمراه او بود با موبايل پدر امير تماس  147نداشتيم تا اينکه ماموری از ک1نتری 

شب امير به دليل شکستگی از چند تا نيمه ھای . گرفت و گفت بياييد بيمارستان فيروزگر

جا در بدنش در بيمارستان بستری بود و با ضمانت ھمان مامور و با ھمراھی پدر امير به 

  ».بيمارستان Wله شھرک غرب منتقل شد

تيرماه امير را از بيمارستان مرخص کردند و توسط ھمان  19ظھر جمعه «: وی افزود

رم داده شد و پس از آن ديگر ھيچ خبری از مامور تحويل پليس امنيت و پيشگيری از ج

امير به ما داده نشد، نه زنگی، نه خبری و نه حتی اسمی از او در ميان بازداشت شدگان 

مردادماه از طرف پليس امنيت شھرری با پدر وی تماس  3زندان اوين نبود، تا اينکه شنبه 

در حالی . ک تحويل بگيريدگرفتند و گفتند برويد جسد پسرتان را از پزشکی قانونی کھريز

که برای تحويل جسد امير رفته بوديم به ما گفتند بايد بگوييد برادرتان از قبل دچار بيماری 



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 455

 

آنھا ھمچنين . ريه بوده است در حالی که چنين چيزی محال است زيرا امير کام1ً سالم بود

خودی برگزار شده و از خانواده امضا گرفتند که تشييع جنازه فقط با حضور افراد فاميل و 

  ».شعاری در آن داده نشود

برای ) دوشنبه(باWخره ديروز جسد را تحويل گرفتيم و امروز صبح «: وی تاکيد کرد

  ».مراسم تشييع به بھشت زھرای تھران می رويم

از سوی ديگر روز گذشته برخی رسانه ھا از تحويل جسد امير جوادی لنگرودی يکی 

  .تير ماه به خانواده وی خبر دادند 18 ديگر از بازداشت شدگان روز

  

  

  

  

  

  

  

  

  وقايع کھريزک، جنايت عليه بشريت
 

ای از جامعه شده و  در شرايطی که وضعيت بازداشت شدگان باعث نگرانی بخش عمده

موج سبز «ظام ھم رسيده است، ھای غيرقانونی حتی به تاييد رھبر ن وجود بازداشتگاه

ای را از برخی افراد آزاد شده از زندان و منابع ديگر  دھنده ھای تکان گزارش» آزادی

ھا و  بار و غير انسانی حاکم بر بازداشتگاه ی وضعيت فاجعه دھنده دريافت کرده که نشان

  .ھای قانونی و غيرقانونی است زندان

يک خانم محجبه که در روزھای تبليغات » دیموج سبز آزا«بر اساس گزارش رسيده به 

کرده، به ھمين  می» نود سياسی«دی  انتخاباتی با خودروی شخصی خود اقدام به پخش سی

  . شود خاطر پس از انتخابات شناسايی و در منزل خود بازداشت می
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وی خبر داده که در مدت بازداشت، بارھا مورد ضرب و شتم مأموران مرد قرار گرفته، 

اند و حتی  پرداخته ھا مرتبا با الفاظ رکيک و ناسزا به توھين و تحقير وی میبازجو

کشيده و دائما با تماس بدنی، او را مورد آزار قرار  مإموران مرد موھای او را می

. ی نامشروع داشته است ھای سياسی، رابطه اند تا اعتراف کند که با برخی چھره داده می

ای را امضا کند مبنی بر  آزادی مجبور شده نوشته اين گزارش حاکی است وی پيش از

ای دو بار ھم در زندان  گونه بدرفتاری نشده و حتی ھفته اينکه در زندان با وی ھيچ

  !چلوکباب خورده است

گزارش ديگری که يکی از بازداشت شدگان ھفته اول پس از انتخابات، پس از آزادی در 

است که به محض انتقال وی به پاسگاه  قرار داده، حاکی» موج سبز آزادی«اختيار 

ک1نتری و در ابتدای ورود به اين پاسگاه، وی و ديگر بازداشت شدگان به شدت کتک 

گونه توصيف  ھای تحقيرآميز صورت گرفته را اين او ھمچنين يکی از شکنجه. اند خورده

را پشت خواباندند، سربازی پايش  ھا را در کف توالت پاسگاه می بازداشتی: کرده که

  .کرد گذاشت و آنھا را مجبور به ليس زدن توالت می گردنشان می

وی ھمچنين فاش کرده که در يک مورد که سربازی از اين کار امتناع کرده، مورد 

وی در عين حال . ضرب و شتم مافوقش قرار گرفته و سپس او ھم بازداشت شده است

ھا، مرتبا در پاسگاه  دن بازداشتیخبر داده که از ھمان روزھای ابتدايی، در حين کتک ز

  .اند داده ھای رکيک به ھاشمی و خاتمی و موسوی می فحش

موضوع ديگری که در دو روز اخير و به دنبال شھادت فرزند يکی از مسئوWن دولت نھم 

ھا درز کرده، ابت1ی احتمالی برخی بازداشت شدگان به بيماری مننژيت است؛  به رسانه

ر ع1يی در يادداشت خود فاش کرد که وزير بھداشت از توزيع طوری که ابتدا سردا

ھا و بازداشتگاھھا خبر داده، سپس  گسترده و البته ديرھنگام واکسن مننژيت در زندان

زندانی واکنس  4000ھای قوه قضاييه تاييد کرده که تنھا در اوين به  مديرکل زندان

ملی خبر داده که سعيد  مننژيت تزريق شده و دست آخر سخنگوی کميسيون امنيت

اWمينی به  ی اين کميسيون ادعا کرده محمد کامرانی و محسن روح مرتضوی در جلسه

  .اند علت ابت1 به بيماری مننژيت درگذشته
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موج «گو با  و در اين باره، يک پزشک متخصص که نخواست نامش فاش شود، در گفت

ر بھداشت تا در صورت صحت ھا و نمايندگان مجلس خواست وزي از رسانه» سبز آزادی

وی ھشدار داد که اگر مننژيت اين دو . اين ادعا، نوع مننژيت اين دو زندانی را اع1م کند

باشد، خطر بزرگی دستگيرشدگان و حتی مردم را تھديد  Meningococcalشھيد از نوع 

 بيوتيک و کند و بايد سريعا نسبت به واکسينه کردن مردم و توزيع داروھای آنتی می

  .اقدام شود) Prophylaxis(گيری  پيش

موج سبز «ھمچنين در گزارش ديگری که از سوی نزديکان يک جوان بازداشت شده به 

رسيده، تصريح شده که اين جوان که به تازگی آزاد شده و جرم وی بازگشت از » آزادی

، از لحاظ روحی چنان وضعيت اسفناکی دارد که برای جلوگيری از خودکشی! لندن بوده

  .اند او را در منزل به تخت بسته

ھا در اين ميان به بازداشتگاه غيرقانونی کھريزک اختصاص  ترين گزارش دھنده اما تکان

مقام  ھای موثق و متعدد، تحت نظارت مستقيم سردار رادان قائم دارد که بر اساس گزارش

ايی بر آن شود و فضايی يکسره قرون وسط فرمانده نيروی انتظامی کل کشور اداره می

  .حاکم است

ھای آزاد شده از کھريزک، وضعيت اين بازداشتگاه غير قانونی  شاھدان عينی و بازداشتی

  :کنند گونه توصيف می را اين

ی ھوا، چندين معتاد کراکی که  متری بدون وجود دستگاھھای تھويه 200ی  در يک سوله

دراز به دراز بر روی زمين ھايشان کرم گرفته،  اميدی به زنده ماندن آنھا نيست و بدن

 100ھا حدود  شده بازداشت. شوند اند؛ و در کنار آنھا، بازداشت شدگان نگھداری می افتاده

آنھا صف می کشند تا . اند نفرند که به اين محيط غير بھداشتی با ھوای نامطبوع منتقل شده

  .ای از ھوای بيرون تنفس کنند بتوانند از زير در، ولو برای دقيقه

کند و خود شخصا ھر روز چند نفر  روز صبح سردار رادان به اين محل سرکشی میھر 

بھترين ابزار شکنجه . دھد از بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می

ھا به خود  آيد، بچه وقتی صبح ھر روز صدای ھليکوپتر می. در دست رادان، شلنگ است

  .که رادان آمده فھمند لرزند و می می
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ھا در اثر برخورد باتوم به سرش، کم کم بينايی خود را از دست داد؛  يکی از بازداشتی

گران کھريزک از وضعيت وی، او را از اين محل غير  ولی با وجود اط1ع شکنجه

شوند و  ھا به اوين منتقل می شده دو روز قبل از آزادی، بازداشت. بھداشتی خارج نکردند

ست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوين در حرکت بود، فردی که بينايی خود را از د

  .سپارد بر روی پای يکی ديگر از بازداشت شدگان جان می

کنند و بعد با شلنگ و سيم،  ھا را خيس می ھا در کھريزک آن است که بدن از ديگر شکنجه

  .زنند تا درد تا عمق جان آنھا نفوذ کند ھا را کتک می شده بازداشت

  ذين ظلموا ای منقلب ينقلبونو سيعلم ال
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 بازداشت يک فعال دانشجويي در کرمانشاه
  

مردادماه توسط نيروھاي  5يک فعال دانشجويي دانشکده فني کرمانشاه دوشنبه مورخ 

  . به نقطه نامعلومي منتقل شدامنيتي در اين شھر بازداشت و 

سامان ولدبيگي از فعالين دانشجوئي دانشکده فني کرمانشاه، پس از شرکت در مراسم 

چھلم درگذشت کيانوش آسا در دانشکده شيمي دانشگاه رازي کرمانشاه که و ايراد 

سخنراني در اين برنامه در منزل شخصي خود توسط نيروھاي امنيتي بازداشت و به نقطه 

  .لومي منتقل شدنامع

منابع مطلع عنوان مي دارند بازداشت اين فعال دانشجويي مي تواند به درگيري پراکنده اي 

که در پايان برنامه بزرگداشت کيانوش آسا بين نيروھاي لباس شخصي و تعدادي از 

  .شرکت کنندگان روي داده بود مربوط باشد
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پيش تر نيز به دليل فعاليت ھای  آقاي ولدبيگي از فعاWن طيف چپ دانشکده مورد اشاره

  .خود به کميته انضباطی احضار شده بود

Wزم به ذکر است نيروھاي امنيتي پس از مراجعه به منزل پدري اين فعال دانشجويي اقدام 

به ضبط اموالي ھمچون تلفن ھاي ھمراه تمام ساکنين منزل، دفترچه ھاي تلفن، کامپيوتر و 

  .نمودند.. 

ي متعدد خانواده و نزديکان آقاي ولدبيگي تاکنون نھادھاي امنيتي و عليرغم پيگيري ھا

  .قضايي از پاسخگويي نسبت به سرنوشت و محل بازداشت ايشان شانه خالي کرده اند
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 لباس شخصی ھا 
  

  می کنی تو به خود نگاه

  آينه سياه می کنی

  پرده بر ترانه می کشی

  پنجره تباه می کنی

  من ، ستاره آه می کشم

  دست روی ماه می کشم

  نوازِش نسيم می کنم

  روی شب نگاه می کشم
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  تو، با گلوله و من، با گل

  تو، با شليک و من، با آواز

  تو، زرِد نفرت، کبوِد کين

  من، سرِخ عشق و سبِز پرواز

  گل و شبنم کسِب تو، قتلِ 

  اعداِم باد و نور و دريا

  کاِر من کشِت چراغ و دف

  !تيماِر رنگ و رقص و رويا

  

  :ميعادگاِه ما

  انسان و آبادی

  تاريِخ آينده

  !ميداِن آزادی
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 محاکمه پنج جوان کرد به اتھام محاربه
  

پنج جوان کرد روز يکشنبه ھفته جاری در دادگاه انق1ب شھر سنندج : خبرگزاری ھرانا 

  .به اتھام محاربه محاکمه شدند

, بھمن سعيدی, ھوشيار احمدی"پنج جوان کرد اھل روستای نگل سنندج به نام ھای 

که در اواخر زمستان سال گذشته " سيروان محمودی و سيوان رحيمی, جھانبخش احمدی

مردادماه  4روستای نگل توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بودند روز يکشنبه مورخ  در

  .در شعبه يک دادگاه انق1ب سنندج به رياست قاضی بابايی به اتھام محاربه محاکمه شدند

اتھام محاربه برای شھروندان مورد اشاره که می تواند به صدور حکم مرگ نيز منتھی 

  . ر ميان خانواده و نزديکان آنان ايجاد نموده استشود موجی از نگرانی را د
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ھر چند از مصاديق اتھام وارده اط1عی در دست نيست اما زندانيان مذکور ھمواره بر رد 

  .اين اتھام تاکيد کرده اند

Wزم به ذکر است، از ميان زندانيان مذکور، ھوشيار احمدی به دليل بيماری ديابت و نياز 

وضعيت س1متی نامناسبی به سر می برد و مسولين زندان مرکزی به دارو و معالجه در 

  .سنندج دسترسی نامبرده به دارو و خدمات پزشکی مورد نياز را محدود کرده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  انتقال برخی زندانيان اوين به نقطه ای نامعلوم در اصفھان
   

  يدار نمايندگان از سلول ھای خالی اويند

نمايندگان مجلس وقتي ديروز پايشان به زندان اوين رسيد که فعاWن : روزنامه اعتماد

به اين ترتيب درھاي . سياسي بازداشت شده چند ساعت قبل از آنجا نقل مکان کرده بودند

ديدن بسياري از  اوين به روي کميته ويژه مجلس در حالي باز شد که انتظار آنھا براي

چھره ھاي فعاWن سياسي بي نتيجه ماند و مجلسي ھا نتوانستند پيغام بياورند که وضعيت 

به گفته داريوش قنبري . جسمي فعاWن سياسي مستقر در زندان اوين به چه صورت است

  .بازداشتي ھاي فعال سياسي به اصفھان منتقل شدند
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  تداوم بازداشت اساتيد دانشگاه تھران

 

با گذشت بيش از يک ماه از بازداشت جمعي از اساتيد دانشگاه تھران : روزنامه اعتمادملی

حسينعلي عرب، دانشيار و رئيس بخش .از وضعيت آنھا ھمچنان اط1عي در دست نيست

بق سازمان دامپزشکي کل کشور و عضو فارماکولوژي دانشکده دامپزشکي، معاون اس

اسبق شوراي مديريت دانشگاه، علي اصغر خداياري، استاديار گروه معدن دانشکده فني، 

چوبينه از اعضاي ھيات علمي دانشکده علوم پزشکي، تاجرنيا از اساتيد دانشکده 

و زاده عضو ھيات علمي دانشکده حقوق  پزشکي دانشگاه تھران و عبدهللا رمضان دندان

علوم سياسي، و داوود سليماني، استاديار دانشکده الھيات از جمله اساتيدي ھستند که يک 

  .گذرد ماه از بازداشت آنان در زندان اوين مي
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 نگرانی نسبت به وضعيت نامعلوم شيوا نظرآھاری
   

  ن حقوق بشرکميته گزارشگرا

روز سه شنبه، ششم مرداد ماه، شيوا نظرآھاری در گفت و گويی کوتاه با خانواده خود 

  .اع1م کرد تا مدتی از امکان برقراری تماس تلفنی محروم خواھد بود

تير ماه به  26، در 209روز در سلول انفرادی بند  33شيوا نظر آھاری، پس از گذراندن 

نتقل و در طول اين مدت تنھا موفق به چند تماس کوتاه با سلول ھای عمومی بند مزبور م

او طی اين مکالمات از ارائه درخواست م1قات با خانواده خود . خانواده اش شده است

  .خبر داده که تا به امروز چنين امکانی محقق نشده است

به صبح روز دوشنبه نيز مادر شيوا نظرآھاری، ھمراه با ديگر خانواده ھای زندانيان، 

زندان اوين مراجعه و ضمن تحويل پول و لباس برای وی، در خواست م1قات نمود اما 

  .با پاسخ منفی مسووWن مواجه شد
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شھرزاد کريمان، نحوه درخواست م1قات با دخترش را مراجعه اوليه به دادسرا بيان می 

  . کند

وی را به سمت دادسرا او را به زندان اوين ارجاع داده و مسووWن اوين نيز مجددا 

دادسرا ھدايت می کنند و در نھايت، پيشنھاد ارائه دوباره درخواست را در ھفته آينده می 

  .دھند

کميته گزارشگران حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت نامشخص شيوا 

نظرآھاری، برخورداری از حق م1قات و تماس با خانواده را از حقوق اوليه زندانيان 

اين کميته . حروميت از آن را از مصاديق بارز شکنجه سفيد اع1م می نمايددانسته و م

ھمچنين خواستار آزادی ھرچه سريع تر شيوا نظرآھاری و ساير زندانيان انديشه بوده و 

از تمامی نھادھای حقوق بشری بين المللی می خواھد ھم صدا با ارگان ھا و سازمان ھای 

برخوردھای ايذايی با فعاWن جامعه مدنی، به اقدام  حقوق بشری داخلی، با محکوم نمودن

قاطع و موثر در خصوص اعمال خشونت جسمی و روانی به زندانيان پرداخته و نسبت به 

  .ھای ايران اقدامی فوری نمايند نقض صريح حقوق زندانيان در زندان

  

  تير به شھادت رسيد 26نمازجمعه جوانی که در 
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مصطفی کيارستمی در . نام و مشخصات يک شھيد ديگر جنبش مردم ايران مشخص شد

مصدوم شده و چند ساعت بعد به شھادت ی باتوم به سرش  حاشيه نمازجمعه با ضربه

  . رسيده است

تير ماه گذشته که به امامت  26ساله، در نمازجمعه  22مصطفی کيارستمی، متاھل و 

ھاشمی رفسنجانی برگزار شد، در مقابل دانشگاه تھران توسط نيروھای بسيجی و لباس 

بر سر اين  نيروھای سرکوبگر دولت کودتا با باتوم به شدت. شود شخصی مضروب می

  .کوبند، به نحوی که وی ديگر قادر به برگشت به منزل نبوده است جوان برومند می

پس . کند گيرد و تلفنی از وی درخواست کمک می در نتيجه به ناچار با مادرش تماس می

شود و  گرداند، متوجه وخامت حال وی می از آنکه مادر مصطفی او را به خانه باز می

  . کند ان کسری تھران منتقل میپسرش را به بيمارست

ريزی مغزی ناشی از اصابت باتوم، ھمان شب فوت  گناه به علت خون اما اين جوان بی

  . شود ی مغزی اع1م می کند؛ اما علت مرگ او، سکته می

پيکر اين جوان شھيد، روز شنبه بعد در گورستان بھشت زھرای تھران به خاک سپرده شد 

سال داشته و به تازگی نامزد کرده بود، قربانی  22کام که تنھا و بدين ترتيب اين جوان نا

 زياده«ای که سردار احمدی مقدم نامش را  گری شود؛ وحشی وحشيگری ماموران می

  . گذارد می» روی 

مادر اين جوان شھيد که از اين اتفاق ناگوار بھت زده شده بود، تاکنون از افشای علت 

مناک بود و ھنوز ھم از شوک ناشی از مرگ ساله و رشيد خود بي 22مرگ جوان 

  . فرزندش بيرون نيامده است
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 جعفر پناھی و مھناز محمدی به قيد ضمانت آزاد شدند

  

و به گزارش ھای رسيده، جعفر پناھی فيلم ساز و کارگردان سرشناس سينمای ايران 

مھناز محمدی ، فعال حقوق زنان و مستندسازکه بعد از ظھر پنج شنبه در بھشت زھرای 

اين دو فيلمساز، ديروزدر چھلمين . ضمانت آزاد شده اند تھران بازداشت شده بودند، به قيد

روز کشته شدن ندا آقاسلطان برای گذاشتن گل بر سر مزار او و ديگرجانباختگان 

تبه بھشت زھرا رفته بودند که بازداشت برای ساعاتی بازداشت رويدادھای پس از انتخابا

  . شدند

  

 گزارشی از تظاھرات روز گذشته رشت
  

   دقيقه با حضئر بسيار گسترده مردم 90در پارک شھر رشت به مدت  6تجمع ساعت 

  دست داشتن عکس ھای ندا و سھراب روشن کردن شمع و آن موقع مردم با  و تا انجام شد

  . سم رو بسيار باشکوه برگزار کردندمرا با سکوت

) 19:30الی  18(دقيقه ای  90در مدت .نفر تخمين زده ميشد 700تا  500تعداد مردم بين 

نبود تا اينکه عده   که مردم در پارک شھر رشت راھپيمايی ميکردند خبری از سرکوب
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نيز استفاده    شخصی و بسيجی با موتور به مردم يورش بردند و از گاز فلفللباس   ای

   فقط برای تفريح به پارک  در اين ميان عده ای از کودکان و خانواده ھايی که. کردند

جالب اينجاست که . از آسيب ھای درگيری بی نصيب نماندند  بزرگ رشت آمده بودند ھم

  .م رفتار کرد و کسی را مورد ضرب و شتم قرار ندادنيروی انتظامی با نھايت ادب با مرد
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جنايت عليه «احتمال وقوع : دادستان پيشين دادگاه Gھه
  در ايران» بشريت

 

المللی برای  نپرفسور پيام اخوان، دادستان پيشين دادگاه کيفری بي: راديو فردا

ھای اخير  رسد که بازداشت، کشتار و شکنجه کردن گويد به نظر می ، میيوگسMوی سابق

در ايران، در سطح گسترده و به صورت سيستماتيک يا برنامه ريزی شده، انجام گرفته و 

جنايت «المللی  توان بر پايه قوانين بين در اين صورت اين موارد نقض حقوق بشر را می

  .دانست» يتعليه بشر

  .پروفسور اخوان از بنياد گذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمريکا است

ای است در مورد موارد نقض حقوق بشری که بدنبال اع1م  وی در حال تشکيل پرونده

پيام . نتايج رسمی دور دھم انتخابات رياست جمھوری اس1می در ايران انجام گرفته است

دھد که کداميک از  راديو فردا نخست به اين پرسش پاسخ میوگويی با  اخوان در آغاز گفت

  :توان جنايت عليه بشريت دانست موارد نقض حقوق بشر در ايران را می
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کنيم محدود است و  ھايی که دريافت می با وجود اين که ھنوزگزارش :پرفسور پيام اخوان

نفر درتھران، شيراز،  رسد صدھا به نظر می  ھنوز به تمام اسناد و شواھد دسترسی نداريم،

نفر در  ٣٠٠٠ھا حدود  اند و بر اساس گزارش اصفھان و شھرھای مختلف ايران کشته شده

ھا به طور گسترده و  اين کشتارھا و شکنجه. زندان ھستند و تحت شکنجه قرار دارند

سيستماتيک، نقض حقوق بشر است و بر اساس قوانين بين المللی مقاماتی که مسئول اين 

  .ھا ھستند، مسئوليت شخصی کيفری دارند و شکنجهکشتار 

رسد  ھايی که از ايران در مورد نقض حقوق بشر می ھمان طور که اشاره کرديد، گزارش

با توجه به اين شرايط چگونه . توان تاييد کرد محدود است و يا برخی از اخبار را نمی

  خواھيد برای موارد نقض حقوق بشر پرونده تشکيل دھيد؟ می

ھای سازمان ملل برای محاکمه پرزيدنت اسلوبودان ميلوشويچ و  ه من از دادگاهتجرب

کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و نقاط ديگر يوگس1وی  اشخاص ديگری که مسئول نسل

  .توان طی مدتی پرونده را تکميل کرد شود و می بودند، اين است که ب1خره شاھد پيدا می

کار را انجام داد، ولی محاکمه مسئوWن اين جنايت  ممکن است در حال حاضر نتوان اين

سال  ١٠موضوع امروز و فردا نيست، اين ھدفی دراز مدت است و به عنوان مثال حدود 

  .طول کشيد تا آقای کارادجيچ را بازداشت و محاکمه کنيم

سال گذشته  ٣٠ھايی که طی  ھای اخير در ايران با خشونت نبايد فراموش کنيم خشونت

ھم تقريبا چھار ھزار نفر زندانی در ايران  ١٣۶٧در سال . کند شده، فرقی نمیاعمال 

  .اعدام شدند و ھنوز دولت حاضر نيست چنين چيزی را قبول کند

توانيم پرونده ای تشکيل دھيم و مرکز اسناد حقوق بشر با حمايت دولت  بنابراين ما می

  .دانند واقعيت چيستکانادا در حال تھيه کردن گزارشی است تا مردم ايران ب

  .اولين مرحله عدالت اين است که مردم واقعيت را بدانند

پس اميدوار ھستيد روزی بتوانيد بخشی از کسانی که مسئول نقض حقوق بشر ھستند را 

  به دادگاه بکشانيد؟

دھم  البته من ترجيح می. تشکيل دادگاه برای محاکمه اين اشخاص طول خواھيد کشيد

ھای ايران محاکمه شوند، ولی اگر چنين امکانی  اشخاص در دادگاهروزی برسد که اين 
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الملل، به خصوص سازمان ملل متحد، بايد اين پرونده را به دادگاه  مھيا نشود جامعه بين

بين الملل کيفری در Wھه ارجاع دھد، تا اين افراد به اتھام جنايت عليه بشريت محاکمه 

  .شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھای ايران گاه گزارش وبMگ نويسان از شکنجه: اشپيگل آنMين
   

  گذرد؟  ھای ايران چه می در زندان

ھای خود به  اند، با گزارش ھا به زندان افتاده نويسان ايرانی، که در جريان ناآرامی وبMگ

به  ھا، از تبديل زندان تکيه بر اين گزارشاشپيگل آنMين، با . دھند اين پرسش پاسخ می

  :نويسد می  گاه شکنجه

کند که نام مستعار  ای آغاز می ساله ٢١اشپيگل آن1ين گزارش خود را با روايت جوان 

تير  ١٨رضا ياوری، در تظاھرات روز . رضا ياوری را برای خود برگزيده است

و ب1فاصله پس از آزادی، در وب1گ ا. دستگير شد و بعدا به اردوگاه کھريزک انتقال يافت

ی جوان انتشار داد که در يک  بازداشت شده ٢٠٠ای از وضعيت  دھنده خود گزارش تکان

گرفتند و حتی امکان دسترسی به آبريزگاه  فضای تنگ دائما تحت تحقير و شکنجه قرار می

  . را نداشتند
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   بدتر از گوانتانامو و ابوغريب  

اشاره به اين بخش از گزارش رضا ياوری که اردوگاه کھريزک را ی آلمانی، با  نامه ھفته

ای برای تعطيل اين  هللا خامنه بدتر از گوانتانامو و ابوغريب دانسته است، از دستور آيتـ

     .آبادی دادستان کل ايران را منعکس کرد اردوگاه نوشت و اظھارات دری نجف

هللا  آيت«: وی گفته است. رضا ياوری استی گزارش  آبادی تاييد کننده     اظھارت دری نجف

ای ھنگامی که از شرايط بھداشتی نامناسب و ساير مشک1ت اردوگاه کھريزک آگاه  خامنه

  » .شد، دستور تعطيل آن را صادر کرد

   ھای فلزی زير آفتاب کانتين

 ھای ھای متعدد کسانی که در ھفته نگار ايرانی به استناد گزارش حنيف مزروعی، روزنامه

اکثر دستگيرشدگان «: آن1ين گفته است اند، به اشپيگل اخير از اردوگاه کھريزک آزاد شده

 ۴٠ھای بيست تا  ساير بازداشت شدگان، در گروه. شدند در يک زيرزمين نگھداری می

نفر در نظر گرفته  ۵تا  ۴ھائی بودند که برای  نفری محکوم به تحمل فضای تنگ کانتين

. گراد زير آفتاب قرار داشتند درجه سانتی ۴٠ای فلزی، در حرارت ھ اين کانتين. بود شده

    ».ھا داشتند تنھا راه تامين اکسيژن زندانيان، سوراخ کوچکی بود که کانتين

ای برای  هللا خامنه ی آلمانی، پس از گزارش وضعيت کھريزک، به دستور آيت ی نامه ھفته

ی رئيس اين  افزايد که به گفته ند و میک بازديد کميسيون مجلس از زندان اوين اشاره می

 ۴ھای معروف به  در سلول. کميسيون زيرزمين وزارت کشور نيز توجه برانگيخته است

ھا انتظار بازجوئی را  اين زير زمين، صدھا زندانی بايد پيش از انتقال به زندان  منفی 

  . کشيدند می

   ای هللا خامنه دليل اقدامات آيت

  ی دستور به تعطيل کھريزک و بازديد از زندان اوين داده است؟ ا هللا خامنه چرا آيت

نويسان  شماری از وب1گ تعداد بی« : نويسد ی آلمانی می نامه در پاسخ به اين پرسش، ھفته

ھا  آن. دانند ای را يک نمايش تاکتيکی می هللا خامنه ی اص1حات، اقدام آيت نزديک به جبھه

نژاد در انتخابات، اکنون  تيبانی بی قيد و شرط از احمدیای پس از پش نويسند که خامنه می

  » .ی مردم بشناساند کوشد خودش را به عنوان رھبر عادل ھمه می



سرکوب و�يتِ   

 1388 خرداد  22از پس کشتار و سرکوب از یئاھ گوشه 475

 

ای در ميان مخالفان  ی خامنه در جريان اعتراضات، وجھه«: افزايد اشپيگل آن1ين می

     ».در تظاھرات، او بارھا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آسيب ديد

کند که ھنوز بين  ی آلمانی، در گزارش خود، به نقل از منابع گوناگون اضافه می نامه ھفته

ھای ايران به سر  ھای گذشته، در زندان نفر از بازداشت شدگان ھفته ۵٠٠تا  ٢٠٠

  .برند می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه اصفھان چند ماه پس از عليرضا داوودی دانشجوی دانشگا
 آزادی درگذشت 

  

عليرضا داوودی دانشجوی دانشگاه اصفھان روز دوشنبه پنج مردادماه و به فاصله چند ماه 

  . سالگی بر اثر ايست قلبی درگذشت 26پس از آزادی از زندان در سن 

داوودی دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه اصفھان و سردبير نشريه دانشجويی خاک و 

  .ز دانشجويان طيف چپ آزاديخواه و برابری طلب در اصفھان بودا

ھمزمان با  87بھمن ماه  24وی طی فعاليت در دانشگاه از تحصيل محروم شده و در 

  .بازداشت محمد پورعبدهللا در تھران، در شھر شاھين شھر اصفھان بازداشت می شود
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تيش قرار داده و وسايل نگام بازداشت مآمورين امنيتی محل زندگی او را مورد تفھ

 100با قرار وثيقه  88ارديبھشت  5داوودی در تاريخ . شخصی وی را نيز ضبط کردند

  .ميليون تومانی از زندان آزاد شد

عليرضا داوودی پس از آزادی از زندان به دليل شکنجه و آزار روحی و جسمی در 

روز پيش  20از حدود  به گزارش خبرنامه اميرکبير وی. زندان، دچار افسردگی شده بود

به دليل مشک1ت جسمی و روحی در بيمارستان بستری شده بود که بر اثر ايست قلبی 

  .فوت کرد

بھمن ماه در بازداشت و  24محمد پورعبدهللا دانشجوی رشته شيمی دانشگاه تھران نيز از 

  . در بند مالی زندان قزل حصار و در شرايط و محيط نگران کننده نگھداری می شود

مھر وقت دادگاه تعيين شده است و او در حال حاضر  20برای محمد پور عبدهللا در تاريخ 

  .به صورت ب1تکليف زندانی است

  خبرنامه اميرکبير  :منبع خبر 
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 جوان ديگری در اثر شکنجه جان باخت
  

  : خانواده شھيد رامين آقازاده قھرمانی در مورد خصوصيات وی می گويند: نوروز سايت

  .جوانی بوده نه چندان سياسی ، بسيار آرام و بی آزار و به خانواده وابسته بوده است

در جريان اعتراضات مردمی به نتيجه انتخابات ماموران وی را متھم به شکستن شيشه 

  .ری وی به منزل مراجعه می کنندھای بانک می کنند و برای دستگي

مادرش اورا با خود به ک1نتری می برد تا نشانش بدھد که فرزندش بی گناه است، اما آنھا 

او را نگه می دارند و به بازداشت گاه می برند و در آنجا تحت آزار و شکنجه قرار می 

  .گيرد
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حالش بد می شود و  پس از دو ھفته آزاد می شود و او دو روز پس از آن بطور ناگھانی

  .در نھايت به شھادت می رسد

در اين فاصله چند بار از ک1نتری يا بازداشتگاه زنگ می زنند و حالش را می پرسند، 

گويی در بازداشتگاه حاثه ای رخ داده بوده که آنھا را نگران وضعيت جسمانی او شده 

  .بودند

سه .ی شھرآرا زندگی می کنندپدرش شھيد قھرمانی کارمند است و در آپارتمانھای قديم

برادر ديگر در اين خانواده ھستند که مادرشان بشدت نگران آنھاست و آنھا توانسته اند 

  يک مراسم ختم بدون سرو صدا برايش برگزار کنند

  

 کشيدند ايرانيان ديروز در بھشت زھرا پرچم روسيه را به آتش
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آکادميسين و دانشجوی ايرانی خارج از کشور به  ١٢٠نامه 
  !پور را آزاد کنيد جMيیمحمدرضا : شاھرودی

 

هللا  ای به آيت آکادميسين، المپيادی و دانشجويان ايرانی خارج از کشور، طی نامه ١٢٠

در اين نامه، . شاھرودی، رئيس قوه قضائيه خواستار آزادی زندانيان سياسی شدند

 ھای جھان ھستند، ھای آکادميکی که اکثرا اساتيد و دانشجويان بھترين دانشگاه ه چھر

پور به عنوان يکی از دانشجويان المپيادی  خواستار آزادی زودھنگام محمدرضا ج1يی

روز پيش در فرودگاه  ۴۵پور،  ست محمدرضا ج1يی گفتنی. اند دانشگاه آکسفورد نيز شده

که قصد بازگشت به انگلستان به منظور پيگيری امر تحصيلش  خمينی تھران در حالی امام

موج «به گزارش . برد اشت شد و ھمچنان در انفرادی به سر میبود بدون ھيچ حکمی بازد

  :متن اين نامه به شرح زير است  »سبز آزادي
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  هللا ھاشمی شاھرودی دام عزه حضرت آيت

  رياست محترم قوه قضائيه جمھوری اس1می ايران

نه يک کلمه بيش نه يک کلمه کم، ميثاق ملت بزرگ ايران در » جمھوری اس1می«

  . بود ١٣۵٧ی  خواھانه می و عدالترستاخيز مرد

شان جمھوريت و اس1ميت را به پاسبانی ھم گماشتند تا ھيچ کس  ھای انق1ب آنان در آرمان

به اسم اس1م بنای استبداد دينی را پی نيافکند و ھيچ کس به اسم جمھوريت و رای 

  .اکثريت، اس1م عدل و اعتدال را نفی نکند

س  سابقه جنبش آزادی و عدالت، مشارکت گسترده و بی اکنون با گذشت سی سال از اين

ملت آگاه ايران، نزد اھل بصيرت، بيش از ھرچيز به معنا و سودای تقويت جمھوريت و 

ھا و  ھای مشتاقی که از حوزه چه بسيار جان. داشت اس1م عدل و اعتدال بوده است پاس

ميدان آمدند و در گسترش ھای اخير به  ی خجسته در ماه طبقات اجتماعی با اين دغدغه

. ای فترت و دلسردی کوشيدند آگاھی مردم و تشويق آنان به مشارکت مدنی پس از دوره

اWغلب، فازغ از تفاوت موضع و  ی حمايت از نامزدھای انتخابای، علی فعاWن عرصه

  . اند رايشان، قھرمانان اشتی ملی

انتخابات اخير، اکنون  به لطف کوشش ھمينان و به گواه ميزان مشارکت مردمی در

اند که برای ھرگونه تغيير يا تيثبيت  اکثريت ھشتاد و پن درصدی شھروندان ايران پذيرفته

  .تر از صندوق آرا وجود ندارد تر و معتدل وضع موجود راھی عادWنه

آرايی اعتمادزدای قبل و بعد از  انگيز شمارش آراء و صحنه ی پرسش اما دريغ که نتيجه

ر اقدامی بی سابقه، با موجی از دستگيری و سرکوب و استخفاف مخالفان انتخابات، د

ما امضاکنندگان اين نامه . ھای افکار عمومی دامن زد ترديدھا و دغدغه  ھمراه شد و بر

ی دانشگاھی ايرانيان مقيم اروپا و آمريا نگرانی شديد خود را  به عنوان بخشی از جامعه

  .داريم وجود اع1م میھای فاقد وجاھت قانونی م از رويه

 وجدان بيدارايرانيان در ھر جای جھان، ستم بر ھيچ يک از اين عزيزان دربند را بر

و » خس و خاشاک«ھای مسووWن خ1ف آئينی را که مخالفان خود را  بھانه  تابد و نمی

  . يابد بينند مقبول نمی می» اراذل و اوباش«
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ن وظيفه اخ1قی و شھروندی ماست، جويی سرنوشت آنا دفاع از اين مظلومان و پی

تر  ی عھد دوستی با برخی از اين عزيزان دربند سنگين ای که گاه به واسطه وظيفه

دانشجوی دانشور، جناب آقای   ی دربندشدگان اخير و برای نمونه به احترام ھمه. نمايد می

اشاره شناسی دين در دانشگاه آکسفورد  محمدرضا ج1يی پور، دانشجوی دکترای جامعه

ی توضيحات کافی و تفھيم اتھام به ھنگام بازگشت از ايران برای  کنيم که بدون ارائه می

  . خمينی بازداشت شده است ی خود در فرودگاه امام دفاع از پايان نامه

گرفته در  ھای خطرخيز صورت ی خودسری خبری از وضعيت او و ديگران و سابقه بی

  .افزايد ھای ما می مراتب نگرانیجريان بازپرسی از متھمان سياسی بر 

ھای عملی اين مرز و بوم است و  پور نه تنھا از نخبگان و سرمايه محمدرضا ج1يی

ی اول کنکور سراسری علوم انسانی، ط1ی المپياد کشوری و  افتخاراتی چون رتبه

ی درخشان علمی خود  تحصيل در يکی از معتبرترين مراکز علمی جھان را در کارنامه

ای است که سه برادر شھيد تقديم اس1م و ايران داشته  بلکه برخاسته از خانواده دارد،

شده، بدون در نظر گرفتن تمامی  او و ديگر فعاWن سياسی و اجتماعی بازداشت. است

افتخاراتی که در کارنامه خود دارند، شھروندان ايرانند و مطابق قانون اساسی برخوردار 

. شود اين فرصت آشوبناک از آنان دريغ داشته شده می از حقوق مسلمی ھستند که در

کشی بايد که پاسدار  دستگاه محترم قضا بيش از ھر زمان به ھنگام ھيجان و آشوب و کين

گريز  خواھان قانون ی زياده خواھی تماميت ی طيبه عدل و مجری قانون و بازدارنده کلمه

گردد و ھيچ آتش ظلمی  اف باز نمیای با ارعاب و استخف رفته ھيچ اعتماد از دست. باشد

  .شود جز به آب عدالت خاموش نمی

ترين مقام پاسبان عدالت  بر اين اساس امضاکنندگان اين دادنامه از جنابعالی به عنوان عالی

خواھند که ھر چه زودتر اسباب رسيدگی دقيق و عادWنه به  در جمھوری اس1می می

  .گناھان را فراھم آوريد یشدگان اخير و آزادی ب پرونده ی بازداشت

  :اساتيد  

 علی انصاری، استاد تاريخ، دانشگاه سنت اندروس - ١

 انگلستان ورک،ي  دانشگاه استاد افشار، ھاله - ٢
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  فرانسه فلسفه انجمن عضو و محقق تھران، دانشگاه نيشيپ استاد معز، یبھشت رضا - ٣

   انگلستان نستر،يم توس دانشگاه ،یدموکراس مطالعات مرکز استاد  ا،يپا یعل - ۴

   کايآمر ،یوجرسين  دانشگاه ،یشناس جامعه استاد توکل، رحمت - ۵

 کايآمر منھتن، دانشگاه استاد و محقق روشنفکر،  سروش، ميعبدالکر - ۶

   انگلستان - یالمھد یاس1م مطالعات موسسه استاد ،يیفنا ابوالقاسم دکتر - ٧

 تگزاس اهدانشگ ،یشناس جامعه استاد ،یصدر محمود - ٨

 لندن دانشگاه استاد ،یمجاھد یمحمدمھد - ٩

 کايآمر ا،يلوانيپنس کالج، انيمراو فلسفه، و نيد دپارتمان ارياستاد ،ینراق آرش - ١٠

 ايتانيبر ،یکانتبر دانشگاه ،یفرھنگ  مطالعات استاد ،یديھال یمھر - ١١

 ،یشناس نانسا و یشناس جامعه دپارتمان ،یشناس انسان پروفسور ھودفر، ھما - ١٢

 مونترال ا،يکنکورد دانشگاه

 کشور از خارج و داخل یخوارزم زهيجا دگانيبرگز و یاديالمپ انيدانشجو

 یدکتر یدانشجو ،١٣٧٨ سال یميش یکشور اديالمپ نقره مدال ،یريام محسن - ١٣

 ايکلمب شيتيبر

 یط1 مدال ،2003 سال کيزيف اديالمپ یجھان یط1 مدال ،یکلجاھ انياکبر آرمان - ١۴

 1381 سال کيزيف اديالمپ یکشور

 1385 سال کيزيف یدانشجو اديالمپ یکشور نقره مدال زارع، یعل - ١۵

 یمھندس یدکتر یدانشجو و یاضير یجھان اديالمپ یط1 مدال زاده، نيام نيام - ١۶

 کايآمر ،یبرکل ا،يفرنيکال دانشگاه ک،يالکترون

 کانادا ن،ييکو دانشگاه فلسفه یانشجود ،١٣٧٧ یادب اديالمپ یط1 مدال ،یحجاز ديام - ١٧

 ،یاضير رشته ليالتحص فارغ  ،یاضير یجھان اديالمپ نقره مدال ش،يستا مانيا - ١٨

 نستونيپر دانشگاه

 یدانشجو ،1379 سال وتريکامپ جھاني اديالمپ یط1 مدال ،یزرچ یشريف یعل - ١٩

 تھران دانشگاه کيوانفورماتيب یدکتر
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 رشته یدکتر یدانشجو  ،١٣٧٨ سال یادب اديالمپ نقره مدال شمس، فاطمه - ٢٠

 انگلستان اکسفورد، دانشگاه ،یشناس جامعه

 دانشجو و ١٣٧٩ سال در  یميش یکشور یط1 مدال دارنده ،یتراب نيفخرالد ديس - ٢١

 کايآمر ،یميوشيب یدکتر

 یکشور یط1 دو و ١٣٧۴ سال وتريکامپ یجھان اديالمپ برنز مدال فرزاد، بابک - ٢٢

 وتريکامپ یادکتر

 دانشجو و ١٣٧٨ سال در یخوارزم جشنواره اول رتبه دارنده قاسمپور، صالحه - ٢٣

 کايآمر ،یميوشيب یدکتر

 جھاني نقره ،1380 سال آموزي دانش رياضي المپياد کشوري برنز قاسمي، فرشيد - ٢۴

 - رايس دانشگاه برق، مھندسي جوي دانش ،1382 سال آموزي دانش فيزيک المپياد

 آمريکا تگزاس، ن،ھوستو

 اديالمپ نقره مدال ،٨۵ وتريکامپ یکشور اديالمپ یط1 مدال آباد، صادق انيصادق نايس - ٢۵

  ٢٠٠٧ سال وتريکامپ یجھان

 ،یکشور یط1 و ١٣٨٠ سال یميش یجھان اديالمپ یط1 مدال ،يیفدا سپھر - ٢۶

 استنفورد دانشگاه ،یميش ارشد یکارشناس

 مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي كشوري، فيزيك ادالمپي ط1ي كاظمي، مھدي - ٢٧

 شريف صنعتي دانشگاه

 فرانسه سوربن، دانشگاه ،یقيتطب اتيادب یدانشجو مقصدلو، مهيسل - ٢٨

 اديالمپ یجھان نقره مدال ،1383 وتريکامپ اديالمپ یکشور یط1 مدال ،ینيمھ محمد - ٢٩

 فيشر یصنعت دانشگاه روتيکامپ یمھندس سانسيل یدانشجو ،1384 یجھان وتريکامپ

 مدال دو دارنده و ١٩٩٣ سال در یاضير یالملل نيب اديالمپ یط1 مدال ان،يمھد محمد - ٣٠

 قات،يتحق علوم یدکتر یدانشجو  ٣-١٩٩٢ سال کيانفورمات یالملل نيب اديالمپ نقره

 کانادا تورنتو، دانشگاه

  دانشجويان ايرانی خارج از کشور

  شناسی، دانشگاه آکسفورد، انگلستان ری شرقآرزو آزاد، دانشجوی دکت - ٣١
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  کايآمر ،یت.یآ.ام دانشگاه ،یدزفول یکيب ابوالفتح سلمان -٣٢ 

  کانادا تورنتو، رسون،ير دانشگاه ،یشھر یمھندس یدانشجو ،یاحمد نيثم -٣٣

  یمالز ا،يمد یمولت دانشگاه ا،يمد یمولت یدانشجو ،یاشجع یمھد -٣۴

   اياسپان واسکو، سيپا دل دانشگاه ،کيزيف یدانشجو ،یاکبر یعل -٣۴

  آلمان ماربورگ، دانشگاه ،یشناس جامعه یدانشجو اکبرزاده، یعل -٣۵

 یمھندس -  کالج اليامپر دانشگاه -  یدکتر دوره یدانشجو -  اصل یآخوند حجت -٣۶ 

  مخابرات شيگرا برق،

  انگلستان آکسفورد، دانشگاه خ،يتار یدکترا یدانشجو اردWن، محمدجواد -٣٧

  انگلستان ج،يکمبر دانشگاه اخ1ق، و نيد یشناس جامعه یدانشجو ،یباباد مھرداد -٣٨

  کانادا Wوال، دانشگاه وتر،يکامپ علوم سانسيل فوق یدانشجو ،یاريبخت رضايعل -٣٩

  کايآمر دنس،يپراو براون، دانشگاه ،یاسيس علوم یدکترا یدانشجو ،يیبنا نيحس -۴٠

  کانادا تورنتو، رسون،ير دانشگاه وتر،يکامپ علوم یشجودان ،یبورقان نيالد کمال -۴١

 ھمپتون، سوث دانشگاه الملل، نيب روابط  سانسيل فوق یدانشجو ،یتربت اطلس -۴٢

   انگلستان

 دا،يفلور یالملل نيب دانشگاه الملل، نيب تجارت سانسيل فوق یدانشجو ،یقيتوف مرجان -۴٣

  کايآمر ،یاميم

 ا،يفرنيکال دانشگاه وتر،يکامپ و کيالکترون رشته دانشگاه، ارياستاد  ،یديجاو تارا-۴۴

   سکويفرانس سان

 و یاسيس علوم مدرسه یشناس انسان سانسيل فوق یدانشجو پور، يیج1 زھرا -۴۵

  انگلستان ،)یا.اس.ال( یاقتصاد

  سيسوئ نوشاتل، دانشگاه ،یسيانگل و فرانسه اتيادب یدانشجو درپور،يح 1يل -۴۶

  انگلستان لد،يشف دانشگاه فلسفه، یدانشجو ،یثيحد رضا -۴٧

 دانشگاه ک،يمکان  یمھندس رشتهٔ  در یدکتر یدانشجو ،یبنيس یميحک  یمرتض -۴٨

  کايآمر ا،يلوانيپنس

  انگلستان لندن، ربکيب دانشگاه اقتصاد سانسيل فوق یدانشجو ،ینيحس نيرحسيام -۴٩
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  کايآمر ھاروارد، دانشگاه حقوق، یدانشجو خوشرو، سجاد -۵٠

  انگلستان سواس، دانشگاه الملل، نيب حقوق یدانشجو ،یابانيخ رضا -۵١

  لندن شرق دانشگاه یدکتر یدانشجو ،یربان محمد -۵٢

  انگلستان ج،يکمبر دانشگاه الملل نيب روابط یدکتر یدانشجو ،یروح مھسا -۵٣

 ،ساسکس دانشگاه ،یاجتماع و یاسيس شهياند سانسيل فوق یدانشجو ،یرحمان حسن -۵۴

  انگلستان

 دانشگاه ،یخيتار یبناھا از حفاظت یدکترا دوره یدانشجو ،یروحان ژنيب -۵۵

  ايتاليا رم، ینزايWساپ

  لندن کالج، اليامپر دانشگاه یدکتر یدانشجو سام، نيرحسيام -۵۶

  انگلستان ،یتيس دانشگاه اقتصاد، یدکتر یدانشجو ،یسپھساWر رضايعل -۵٧

  کانادا واترلو، دانشگاه وتر،يکامپ علوم یدکتر یدانشجو سجاد، ريبش -۵٨

  لندن شرق دانشگاه یدکتر  یدانشجو ،یموسو ديس -۵٩ 

  ايتاليا. مي1ن دانشگاه اقتصاد ي دانشكده. اقتصاد دكتراي دانشجوي. سرزعيم علي -۶٠

  سوتا نهيم دانشگاه اقتصاد، یدکتر یدانشجو  ،یديسع ميمر -۶١

 یمل دانشگاه نانو، علوم یمھندس ارشد یکارشناس یدانشجو ه،يسجاد یدمحمدمھديس -۶٢

   یجنوب کره سئول، یفناور

 آکسفورد، دانشگاه ینورولوژ یدکتر یدانشجو ،یديخورش یميسل غ1مرضا -۶٣

  انگلستان

 دانشگاه یا رشته نيب مطالعات سانسيل فوق یدانشجو نژاد، یسماع سحرناز -۶۴

  کايآمر ورک،يوين

  انگلستان نبورو،ياد دانشگاه ک،يزيژئوف یدکتر یشجودان ،ینييشھرا محمدصادق -۶۵

 اقتصاد دانشكده. الملل بين اقتصاد دكتراي دانشجوي ،یتبريز صحابه صالح -۶۶ 

  آلمان -  كيــلِ◌  جھان◌ِ  اقتصاد ي موسسه و ماگدبورگِ◌  دانشگاه◌ِ 

 آکسفورد، دانشگاه ران،يا در شهياند خيتار دکترا، یدانشجو ،یميابراھ اءيض رضا -۶٧

  انگلستان
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  کانادا تورنتو، یتوانبخش مرکز  پسادکترا، محقق ،یطاعت بابک -۶٨

  انگلستان منچستر، دانشگاه ک،يمکان یمھندس سانسيل فوق ،یطارم نيحس -۶٩

  آلمان کارلسروھه، دانشگاه ،یمعمار سانسيل فوق یدانشجو زاده، طالب هيمرض -٧٠

  انگلستان آکسفورد، دانشگاه ،یشناس شرق یدکتر یدانشجو ان،يحق یظھور پگاه -٧١

  کيبلژ دانشگاه یدکتر یدانشجو ان،ياکبر یعل یھاد -٧٢

  لندن سکس، دليم دانشگاه ،يیاروپا مدرن مرکزفلسفه یدکتر یدانشجو زاده،يعل یعل ٧٣

  انگلستان لندن، دانشگاه ،یدندانپزشک یدانشجو ک،ين یعزت رايسم -٧۴

  انگلستان ال،.یس.وي انشگاهد ،یشھر یطراح یدانشجو ،یزيعز زھرا -٧۵ 

  ايتانيبر ، لندن حقوق، رشته یدانشجو ،یغفار  یعل -٧۶

  .انگلستان لندن، کالج نگزيک دانشگاه حقوق، یدانشجو ،یفومن سحر -٧٧

 سکو،يفرانس سان ا،يفرنيکال دانشگاه ،یمھندس یدکتر یدانشجو زاده، یقاض یعل -٧٨

  کايآمر

  انگلستان بنک، ساوث اط1عات، یفناور یدانشجو  ،یقربان یمھد -٧٩

  شياتر ن،يو نانسيفا یعال مدرسه نانس،يفا یدکتر یدانشجو ،یقدوس حامد -٨٠

  کايآمر گان،يشيم ت،يدترو ن،يوا دانشگاه یدانشجو ،یقدوس فرھاد -٨١

  کانادا واترلو، دانشگاه وتر،يکامپ علوم یدانشجو  ،یقنبر محمد -٨٢

  کايآمر نز،يھاپک جانز یداروساز مدرسه ،یشکپز یمھندس یدانشجو ،یقند محمود -٨٣

  -انگلستان نبرو،ياد دانشگاه دانشگاه، ارياستاد ،یکاشف الھام  -٨۴

 در یتکنولوژ انتقال کارشناس تورنتو، دانشگاه از کيزيف یدکترا ان،يکراچ اسري -٨۵

  کانادا هيلور لفرديو دانشگاه

 دا،يفلور ،یاميم دانشگاه ،یمھندس و یماد علوم یدکتر یدانشجو ،یکرباس یعل -٨۶

  کايآمر

 ،یشمال ینايکارول دانشگاه ،یشناس جامعه یدکترا یدانشجو ور،يکد یمحمدعل -٨٧

  کايآمر

  آلمان پوتسدام، دانشگاه اقتصاد، ارشد یکارشناس یدانشجو ان،يکمال انيک -٨٨
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 پوترا، دانشگاه ،یمالز دانشگاه ،ینگار روزنامه سانسيل فوق یدانشجو ،یميکر Wدن -٨٩

  یمالز

  کانادا نا،يرج دانشگاه ،یشناس جامعه یدانشجو پور، یميکر کوثر -٩٠

   انگلستان ،یمر نيکوئ دانشگاه ،یپزشک یدانشجو ،يیکفا 1يل -٩١

  انگلستان سواس، دانشگاه حقوق، یدکتر یدانشجو پور، طالب منصور -٩٢

   فرانسه پاريس، دانشگاه سوربون، ادبيات، دكتري دانشجوي پور، گنجي مھدي -٩٣

 گيلودو آلبرت دانشگاه حقوق، سانسيل فوق يیدانشجو ،يیطباطبا نيعمادالد ديس -٩۴

  آلمان بورگ،يفرا

  انگلستان لستر، دانشگاه اقتصاد، یدانشجو مردانه، هيسم -٩۵

  کايآمر کاگو،يش دانشگاه اقتصاد، یدکتر یدانشجو زاده، یمدن یدعليس -٩۶

  انگلستان منچستر، دانشگاه ،یميش یمھندس یدانشجو  ،یمجتھد احسان -٩٧

 ،ی،ال،ایو،سي دانشگاه ک،يالکترون مھندس یدکتر یدانشجو دپور،يمج یمصطف -٩٨

  کايآمر

   کايآمر ،یت.یآ.ام دانشگاه اقتصاد، یدکتر یدانشجو ،یکرمان زاده محسن ررضايام ٩٩

 دانشگاه ،یعاجتما مطالعات و یسياس علوم یدکترا یدانشجو محمدپور، داريوش -١٠٠

  انگلستان مينستر،  وست

  انگلستان لد،يکرانف دانشگاه یبازرگان تيريمد یدکتر یدانشجو ا،يمسعودن اسري -١٠١

 روبرت دانشگاه ست،يز طيمح حقوق ارشد یکارشناس یدانشجو ،یمعصوم خزر -١٠٢

  فرانسه استراسبورگ شومان،

  فن1ند ،ینکيلسھ دانشگاه ،يیايدر تيامن یدانشجو  ،یمظاھر آرشام -١٠٣

  ھلند دلف، دانشگاه ،یصنعت یطراح یمھندس یدانشجو ،یميمق یمحمدمھد -١٠۴

  یمالز ا،يمد یمولت دانشگاه ،یبازرگان تيريمد یدانشجو  ،یمھلوج حامد -١٠۵ 

 یھا تمدن مطالعه موسسه مسلمان، یھا فرھنگ یدانشجو ،یرداماديم اسري ديس -١٠۶

  انگلستان مسلمان،

  فرانسه ون،يل دانشگاه ،یشناس جامعه یدانشجو نا،يم بابک -١٠٧ 
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 ،ینگار روزنامه و یشناس ستيز ارشد یکارشناس یدانشجو ،یکيکانيم ميمر -١٠٨

  کايآمر ورک،يوين دانشگاه

   یمالز ا،يبرجايسا دانشگاه ا،يمد یمولت دانشگاه د،يمو فاطمه -١٠٩

  کايآمر ا،يلوانيپنس دانشگاه ،یولوژيب یدکتر یدانشجو ،ینجف فرزانه -١١٠ 

 کروسافت،يما یقاتيتحق موسسه یدکتر فوق مقطع یدانشجو ناظرزاده، ديحم -١١١

  کايآمر استنفورد،

   انگلستان منچستر، دانشگاه وتر،يکامپ رشته یدانشجو آور، نام فرزانه  -١١٢

  انگلستان لندن، کالج، اليامپر نفت، یمھندس یدکترا نورافزا، مانيپ -١١٣

  کايآمر ،یت یآ ام دانشگاه ک،يزيف یدکتر یدانشجو ،یواعظ ابوالحسن -١١۴

  انگلستان ،یمر نيکوئ دانشگاه ،یت.یآ یدانشجو گ،يب یول اسري -١١۵

 مسلمان، یھا تمدن مطالعه موسسه مسلمان، یھا فرھنگ یدانشجو ،یھاشم احمد -١١۶

  انگلستان

  فن1ند ،ینکيھلس دانشگاه ک،يزيف یدانشجو ،یھاشم جواد -١١٧

  کايآمر ماساچوست، دانشگاه ،یتکنولوژ یدکتر یدانشجو ،یھاشم 1يھ -١١٨

  انگلستان ج،يکمبر دانشگاه ،یشناس جامعه یدکتر یدانشجو طبا، یھاشم محمدرضا -١١٩

  انگلستان سکس، دليم دانشگاه فلسفه، سانسيل فوق یدانشجو ،یوسفي حامد - ١٢٠
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انتقال سعيد حجاريان به يک منزل : حقه جديد مرتضوی
 سازمانی

  

ھای  ھا و خبرگزاری يک روز پس از آنکه برخی سايت: نويسد در اين باره می» نوروز«

نزديک به جناح راست از آزادی سعيد حجاريان خبر دادند که سبب ابراز تعجب و 

ز اين موضوع شد، سخنگوی کميته ويژه مجلس در پيگيری خبری خانواده ايشان ا بی

" منزل سازمانی"حوادث اخير به نقل از مرتضوی اع1م کرد که سعيد حجاريان به يک 

  .است، منتقل شده است" امکانات مناسب رفاھی و پزشکی" که دارای 

اين اظھارات در حالی صورت ميگيرد که پيش از اين نيز مرتضوی به دکتر وجيھه 

رصوصی ھمسر حجاريان گفته بود که اگر نگران س1مت او ھستند، خانه ای را اجاره م

  .کنند تا در آنجا از حجاريان نگھداری شود
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زينب حجاريان، دختر دکتر . اين پيشنھاد با مخالفت خانواده حجاريان مواجه شده است

ه که مرتضوی دانست و گفت حقه مرتضوی اين بود" حقه" حجاريان اين موضوع را 

  .پدرم را در خانه امنی که گفته بود تھيه کنيم از بين ببرد

نکته جالب توجه در سخنان کاظم ج1لی که به نقل از سعيد مرتضوی اع1م شده اينست 

  ".باشد با توجه به وضعيت جسمی حجاريان، دارای استخر ھم می"که اين ساختمان 

گويد که خانواده حجاريان در  قاضی مرتضوی در حالی از اين امکانات مناسب سخن می

به گفته آنھا . آخرين ديداری که با وی داشتند به شدت نگران وضعيت س1متی او شدند

درجه نگه داشته، سپس داخل برده و  42 - 40سعيد حجاريان را ساعت ھا در زير آفتاب 

ين روی او يخ می ريزند که با توجه به وضعيت بيماری و بدن رنجور و عليل حجاريان ا

  .روش شکنجه امکان خونريزی مغزی در وی را باW ميبرد

پزشک پدرم گفتند که اين قضيه منجر به خونريزی : زينب حجاريان در اينباره گفته بود

مغزی خواھد شد و با توجه به اينکه يکی از رگ ھای مغزی پدرم در ترور ايشان به 

  .ی مغزی کرده و اينگونه بکشندخواھند ايشان را دچار خونريز شدت آسيب ديده، اينھا می

گويد که در مورد  سعيد مرتضوی می. اما به نظر می رسد فريب افکار عمومی پايان ندارد

شخصا با ) چھارشنبه( س1متی حجاريان جای نگرانی وجود ندارد و حتی شب گذشته

 البته اينکه مرتضوی شخصا با سعيد حجاريان ديدار داشته. حجاريان م1قات داشته است

و اساسا بنا ! چگونه مويد بر س1متی دکتر حجاريان خواھد بود نيز خود جای سوال دارد

  .کند بر تجربيات قبلی نفس اين ديدار خود نگرانی ھا را تشديد می

گويد امکان رفت و آمد خانواده حجاريان به محل  گرچه ج1لی به نقل از مرتضوی می

که اين موضوع به آنھا اب1غ شده است ، اما  جديد نگھداری او وجود دارد و تاکيد می کند

  !خانواده و وکيل دکتر حجاريان به کلی از اين موضوع بی اط1ع ھستند

سعيد حجاريان باعث " قريب الوقوع " ھمچنان که روزسه شنبه نيز انتشار خبر آزادی

  .تعجب و شگفتی آنھا شد

م اين خبر منتشر کرد، شنبه و پس از اع1 بر اساس گزارشی که سايت نوروز، روز سه

خانواده و وكيل سعيد حجاريان از انتشار خبر آزادي سعيد حجاريان ابراز تعجب کرده و 
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اع1م کردند ھيچ مرجع رسمي از قوه قضائيه در اين مورد پاسخگو نيست و به خانواده و 

  .وكيل آنھا، نحوه و قرار آزادي ايشان تا اين لحظه اع1م نشده است

کيل سعيد حجاريان انتشار خبر آزدی حجاريان را منوط به رويت وی در دکتر رياحی، و

  .منزل دانست

گفتنی است آنچه نگرانی ھا را از اين انتقال افزايش داده است اين است که افرادی که در 

زندان اوين و زير نظر سارمان زندانھا در بازداشت بسر می برد نسبتا شرايط بھتری را 

جويان در رفتارھايشان مجبور بوده اند حداقل استانداردھای حقوقی اند و باز تجربه کرده

رسد با اين انتقال بازجوھا با خيالی راحت و بدون ھيچ  را رعايت کنند که به نظر می

  .توانند رفتارھای خشن و غير انسانی خود را رب دکتر حجاريان تحميل کنند نظارتی می

  

  خانه اي كوچك با رنجي عظيم, اينجا خانه ندا آقا سلطان است 

 

  

  مادران شھدا
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بر در . شرق تھران خانه اي كوچك و آرام در منطقه ي. اينجا خانه ندا آقا سلطان است

تنھا زنگ در را كه مي زني صداي ضجه ھاي . خانه، نه پارچه ي سياه است و نه نشاني

. اينجا خانه ي ندا آقا سلطان است. زني را مي شنوي كه بر تصوير دخترش اشك مي ريزد

به ضرب گلوله كشته و به سمبل  1388خرداد  30دختر جواني كه . 1361متولد بھمن 

  .دم ايران تبديل شدجنبش سبز مر

 مادران شھدا

بر در . خانه اي كوچك و آرام در منطقه ي شرق تھران. اينجا خانه ندا آقا سلطان است

تنھا زنگ در را كه مي زني صداي ضجه ھاي . خانه، نه پارچه ي سياه است و نه نشاني

. ن استاينجا خانه ي ندا آقا سلطا. زني را مي شنوي كه بر تصوير دخترش اشك مي ريزد

به ضرب گلوله كشته و به سمبل  1388خرداد  30دختر جواني كه . 1361متولد بھمن 

  .جنبش سبز مردم ايران تبديل شد

جمعي از . و تاريخ، پنج شنبه، ھشتم مردادماه، مصادف با چھلمين روز در گذشت اوست

ارشگران مادران عزادار، فعاWن جنبش زنان، اعضاي كمپين يك ميليون امضا و كميته گز

براي لحظه اي در آغوش گرفتن مادراني عزادار و . حقوق بشر به تسليت گويي رفته اند

  .گريستن در عزايي كه حتي اجازه ي عمومي شدن ھم ندارد

وارد خانه كه مي شوي آن انتھا نزديك ديوار، ميز كوچكي ست با قاب عكسي بزرگ از 

برگه ي با خطوط درشت ھم آن  .دختري جوان كه كوچكي دنيا را تاب نياورد و رفت

اين . اما او تنھا نيست." ندا، ھميشه در ياد ما زنده است: " باWتر خودنمايي مي كند

روز عروج آنان كه ظلم را تاب نياوردند و در خون . روزھا، روز كوچ بزرگان است

  .كمي آن طرف تر چھره ي جوان كيانوش آسا خودنمايي مي كند. غلتيدند

كرمانشاه، دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد رشته مھندسي شيمي در  كيانوش، متولد

دانشگاه علم و صنعت ايران بود و ھنگامي كه جنازه اش را تحويل گرفتند از مال دنيا تنھا 

خانواده . جسد او ابتدا قابل شناسايي نبود. يك گلوله در پھلو و يكي ديگر در گردن داشت

گريستند و در نھايت با مشاھده ي از نزديك، توانستند اش بارھا و بارھا به تصوير او ن

. كيانوش، با ذھن پرسش گرش ھميشه حقايق را جستجو مي كرد. عزيزشان را باز شناسند
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 25روز . و پاسخ آخرينش را به داغي سرب دريافت كرد. چرايي ھاي بسياري داشت

كه جنازه را تحويل گرفتند  تير ماه 3خرداد ماه، از ناحيه پھلو به او گلوله اي شليك شد و 

كيانوش اھل موسيقي بود و . چرا؟ ھيچ كس نمي داند. گلوله ي ديگري ھم در گردنش بود

و بزرگترين . كاريكاتور مي كشيد و دلش در گرو ھنر بود. نقاش ھم بود. تنبور مي زد

  .ھنري را كه ظلم بر نمي تابد. ھنرش آزادي خواھي

ساله  27لبخند مي زند با آن نگاه سرشار از جواني تصوير مسعود ھم در كنار كيانوش 

مسعود سنتور و ساز دھني مي زد و نقاشي مي كشيد و طرح مي زد بر اين دنياي بي . اش

جلو . اولين تير را كه يك بسيجي مقابل پايش مي زند حقيقي بودنش را باور نمي كند. رحم

كرده و قطرات ريز اشك در  گلوله اي در سينه اش جا خوش. مي رود و ناگھان مي سوزد

ساز دھني اش كجاست؟ او ھيچ شبي را پيش از درد دل . گوشه ي چشمانش حلقه مي زند

كاش زماني بود . كاش فرصتي بود براي وداع با مادر. گفتن با سازش چشم بر ھم نگذاشته

مسعود كه بر خاك افتاد يك بسيجي آن طرف تر . براي گفتن آنكه چقدر زود دير مي شود

  .سلحه بر زمين انداخت و واقعيت مرگ را بر سر كوبيدا

. ، نيز آمده اند1388اينجا خانه ندا آقا سلطان است و خانواده ھاي ديگر شھداي خرداد 

مادران شھداي مزبور كه از حق مسلم برپايي عزاداري براي فرزندان خود محروم شده 

توانايي ھا و محاسن آن اند صبورانه به يادآوري خاطرات فرزندانشان نشسته و از 

سرخي چشمان و سكوت اجباري شان حكايت عجيبي دارد از آن ھمه . عزيزان مي گويند

از . از روزھاي سخت تربيت و حمايت از فرزندانشان مي گويند. درد جاري وجود

روزھاي بمباران كه آنھا را به دندان مي گرفتند و اين سو و آن سو مي بردند تا مبادا بمبي 

آنھا روزھاي جنگ را در ھمين آب و خاك در كنار . شه شان را از آنھا بگيردجگر گو

ديگران تاب آوردند و كشور را به دست دشمن ندادند و در روزگاري ديگر، جواني 

  .جوانانشان را نه گلوله دشمن كه ھم وطني نا ھم وطن پرپر كرد

پوش و گريان سر در  سياه. مادر ندا آقا سلطان براي نداي اسطوره اش زمزمه مي كند

وقتي مي گويند حال كه قاتل . آغوش آن ديگر مادران مي گذارد و تنھا مي پرسد چرا

شناسايي شده است امكان شكايت و پي گيري پرونده وجود دارد، آرام سربر مي آورد و 
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من قاتل را مي . او تنھا مجري بوده است. براي من قاتل نياوريد: "لبخندي بر لب مي گويد

او دلخوش حضور مردم و ھمين ديدارھاست و يادي كه ھر روز زنده تر مي شود ." بخشم

  .را تنھا دليل صبوري اش مي داند

كسي از ميان فعاWن جنبش زنان، برگه اي در دست مي گيرد و به ياد ندا و ھمه ي 

عزيزانمان مطلبي مي خواند و خوب مي گويد جنبشي چنين مردمي ھيچ گاه نمي تواند 

ساختگي را بپذيرد و ندا، نمادي شد كه از آغاز با حقيقت وجودي اش سبزي نمادي 

نمادي كه ھيچ گاه از ياد نخواھد . حركتي مردمي را با خون آزادي خواھي در آميخت

  .رفت

مادران عزادار و ديگراني . خانه اي كوچك با رنجي عظيم. اينجا خانه ندا آقا سلطان است

چھل روز گذشت از آن روز كه دختري از . اشك در چشم با چانه ھاي لرزان و حلقه ھاي

خانه بيرون رفت و ھيچ گاه بازنگشت و پسري وعده ي بازگشت داد و ميان سياھي شھر 

  .گم شد

اينجا خانه ندا آقا سلطان است و فردا ماه برخواھد آمد دوباره و خواھد نگريست بر اين 

از صداي تنبور كيانوش و سازدھني شھر ماتم زده با چشمان ندا و شب مملو خواھد شد 

  .مسعود و ھم نوايي سروھاي خراماني كه تن به تن بر زمين فرو افتادند

  !يادشان گرامي

  كميته گزارشگران حقوق بشر
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  ضرب و شتم و بازداشت شھروندان در اھواز

 

بر ھای از پيش منتشر شده در رسانه ھا بنا بود مراسم چھلم جان باختگان بر اساس خ

مردادماه در شھرھای گوناگون کشور از جمله در  8حوادث اخير روز پنج شنبه مورخ 

  . اھواز برگزار شود

برابر حد  22عليرغم گرد و غبار شديد که بنابر اع1م سازمان ھواشناسی و محيط زيست 

عصر تعدادی از مردم  6درجه شھر اھواز، از ساعت  50گرمای  مجاز بوده و ھمچنين

در فلکه سوم کيانپارس اين شھر گرد ھم آمدند تا ياد جان باختگان حواد اخير را گرامی 

  .دارند

 50پس از گذشت چند دقيقه به تعداد افراد حاضر افزوده شد و زمانی که جمعيت حدود 

صورت نمادين در کنار ھم ايستادند و با اع1م بدون ھيچ گونه شعار و حرکتی به . نفر شد

ماموران نيروی انتظامی مبنی بر متفرق شدن، افراد به سوی خيابان يکم و دوم کيانپارس 

  .نفر رسيد 200حدود   حرکت کردند که در ھمان دقايق تعداد آنان بيشتر شده و به

ری نيز با سرعت کم و ھمزمان با گرد آمدن مردم و راھپيمايی آرام آنان ماشين ھای عبو

  . بوق زدن ھای متوالی به اع1م حمايت پرداختند و باعث بوجود آمدن ترافيک شدند

کيانپارس به راھپيمايی ادامه داده و ھنگام بازگشت به سوی فلکه سوم  6جمعيت تا خيابان 

عصر با توجه به افزايش  7کيانپارس و خيابان ميھن و ھمچنين نزديک شدن به ساعت 
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به لحظه تعداد حاضرين به چندصد نفر و نگرانی مامورين، گاردضد شورش لحظه 

نيروی انتظامی با باتوم و گاز فلفل به سوی راھپيمايان حمله ور شده و اقدام به ضرب و 

  .نفر نمود 10شتم راھپيمايان و دستگيری دست کم 

دستگير می ھمچنين چند تن از جوانان به محض پياده شدن از تاکسی و ماشين ھای خود 

با ديدن اين صحنه ھا و پس از برخورد نيروی انتظامی، جمعيت که در تا آن لحظه . شدند

و شعارھای مشابه و ھمچنين " مرگ بر ديکتاتور"در سکوت بود به سردادن شعار 

خواندن سرود پرداخت، ھمزمان با تاريک شدن ھوا تعدادی از حاضرين به روشن کردن 

  .با برخورد نيروی انتظامی روبرو شدندشمع پرداختند که باز ھم 

نظر به اينکه با فرو نشستن آفتاب و کم شدن گرمای شديد ھوا جمعيت رو به افزايش می 

رفت، نيروی انتظامی تا پيش از تاريک شدن ھوا به شيوه خود با سرکوب، سعی در آرام 

و استفاده  شب نيروی انتظامی با برخود شديد خود 8.30حوالی ساعت . کردن فضا داشت

بر . از نيروھای بيشتر باعث متفرق شدن جمعيت شده و کنترل اوضاع را به دست گرفت

اساس خبرھای رسيده چند تن از بازداشت شدگان را به يکی بازداشتگاه نيروی انتظامی 

  .مستقر در پادادشھر انتقال دادند

عات پراکنده و لحظه تجم) چھارشنبه(Wزم به ياد آوری است که شب پيش از برنامه چھلم  

  .ای در کيانپارس و زيتون کارمندی اين شھر ھمراه با شعار دادن انجام شده بود

امروز صبح نيز خانواده ھای بازداشت شدگان در برابر ساختمان دادگستری اھواز واقع 

در امانيه تجمع کرده و خواستار پاسخ گويی مسئوWن شدند که به آنان گفته شد در حال 

ونده و بررسی ھستند و بايد منتظر بمانند؛ خانواده ھا اع1م داشته اند روزشنبه تشکيل پر

  .مردادماه در برابر دادگستری تجمعات خود را ادامه خواھند داد 10مورخ 
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 مدافعان حقوق بشر تحت شکنجه قرار دارند
   

  شجويی دفاع از زندانيان سياسیکميته دان

  مدافعان حقوق بشر تحت شکنجه قرار دارند

رغم گذشت بيش از يکماه و نيم از بازداشت غيرقانونی تعدادی از فعاWن حقوق بشری يعل

  .در ايران، ھنوز وضعيت آنھا روشن نشده است

ناصح فريدی، علی بيکس، شيوا نظرآھاری سه فعال شناخته شده حقوق بشری و 

نشجويی و نيز تعدادی وک1ی فعال در عرصه حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه و دا

عبدالفتاح سلطانی که برای دفاع از حقوق زندانيان به زندان افتاده اند در شرايط نامناسبی 

  .در بازداشتگاھھای نھادھای امنيتی به سر می برند

در  1377تاسيس (يان سياسی ناصح فريدی عضو مرکزی کميته دانشجويی دفاع از زندان

خردادماه توسط نيروھای امنيتی در خيابان دستگير شده و به نقطه  24در تاريخ ) تھران

نامعلومی منتقل شده بود که سه ھفته پيش در تماس تلفنی کوتاه به خانواده خود خبر داده 

  .وزارت اط1عات در زندان اوين منتقل شده است 209است به بازداشتگاه 

يکس، ديگر عضو مرکزی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، با يورش علی ب

خرداد دستگير شده و ھنوز محل  26نيروھای امنيتی به محل مسکونی اش در تاريخ 

  .نگھداری او روشن نيست

شيوا نظر آھاری، دبير سابق کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و عضو مرکزی 

خرداد ماه در محل کارش توسط  24ق بشر، نيز در تاريخ کميته گزارشگران حقو

منتقل شده  209ماموران وزارت اط1عات دستگير و به سلول ھای انفرادی بازداشتگان 
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او در تماسی کوتاه با مادرش گفته است امکان دارد تا مدتی اجازه تماس تلفنی . است

  .نداشته باشد

ن سياسی و اط1ع رسانی از نقض گسترده اين سه فعال حقوق بشری در دفاع از زندانيا

حقوق بشر در ايران فعاليت قابل توجھی انجام داده اند و بدون اينکه جرمی مرتکب شده 

آنھا اينک تحت فشار و شکنجه قرار گرفته اند و در شرايط مناسبی . باشند دستگير شده اند

با دستگيری اين نھادھای امنيتی در بدو گسترش تظاھرات مردمی، . به سر نمی برند

مدافعان حقوق بشر ت1ش کردند تا جلوی اط1ع رسانی و فعاليت ھای حقوق بشری آنھا 

را بگيرند اما نقض گسترده حقوق مردم لحظه به لحظه به مردم دنيا و نھادھای بين المللی 

  .گزارش شد

سه فعال  اين کميته از کليه نھادھای مدافع حقوق بشر درخواست می کند تا برای آزادی اين

حقوق بشر و ديگر مدافعان زندانی حقوق بشر در ايران که بدون ھيچ دليلی به اسارت 

  .گرفته شده اند ت1ش کنند

  .کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی خواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی است

  تھران ، پنج شنبه ھشت مرداد

  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
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 يک جانباز خود را از طبقه ھفتم بيمارستان به پايين پرت كرد 
  

مرگ مشکوک يک جانباز بر اثر سقوط از طبقه بيمارستاني در تھران، بازپرس و پليس 

  .جنايي را مقابل فرضيه خودکشي قرار داد

زپرس کشيک قتل تھران در مورد اين حادثه گفت؛ صبح روز محمدحسين شاملو با

پنجشنبه خبر سقوط مرگبار يک جانباز از طبقه ھفتم بيمارستان توسط ماموران ک1نتري 

فلسطين اع1م شد که ب1فاصله دستورات قضايي Wزم را مبني بر اعزام عوامل تشخيص 

  .کرديم ھويت به محل حادثه و انتقال جسد به پزشکي قانوني صادر

سال داشت، پررنگ ترين فرضيه را خودکشي عنوان  40وي با بيان اينکه متوفي حدوداً 

  .کرد و افزود؛ تاکنون اولياي دم اين جانباز مراجعه يي براي اع1م شکايت نداشته اند

  

  

 گرمای کشنده کويرکھريزک؛ چند سوله به ھم پيوسته در 
  

ای است در جنوب شھر تھران که در روزھای اخير به دليل نگھداری  کھريزک منطقه

شدگان در اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمھوری مورد توجه  شماری از بازداشت

  . قرار گرفته است

اWمينی، فرزند مشاور  در روزھای گذشته در پی انتشار خبر کشته شدن محسن روح

ای،  هللا خامنه محسن رضايی، که ظاھراً در بازداشتگاه کھريزک جان باخته است آيت

  .رھبر جمھوری اس1می، دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد
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گويد بازداشتگاه کھريزک زير نظر سازمان زندان  يکی از مسئوWن دادگستری تھران می

می اين مطلب را تکذيب می کنند و می دادگستری تھران و نيروی انتظا. ھا نبوده است

  . گويند قوه قضاييه بر اين محل نظارت داشته است

دليل مطرح شدن اين سخنان ضد و نقيض چيست و چرا نھادھای رسمی در ايران می 

  کوشند از اين بازداشتگاه فاصله بگيرند و در قبال آن از خود سلب مسئوليت کنند؟

ان، در مورد شرايط بازداشتگاه کھريزک به راديو نعمت احمدی، وکيل دادگستری درتھر

در گرمای کشنده کوير . توان عنوان بازداشتگاه داد به اين مکان نمی«: گويد فردا می

جنوبی تھران چند سوله به ھم پيوسته را برای کاری در نظر گرفته بودند و بعد اين مکان 

تم که وقتی از آنجا بيرون آمدند و موکلينی داش. دھند را در اختيار نيروی انتظامی قرار می

. دانستند ھای کھريزک بھشت می ھای اوين شدند، آن را در مقايسه با سوله وارد انفرادی

ھا باشد، آنجا را فاقد استاندارد اوليه  ھا که بر حسب قانون بايد متولی زندان سازمان زندان

را به عھده نگرفته نگھداری متھمان يا محکومان دانسته و ھيچ نھادی سرپرستی آن 

  .»است

اما به گفته مھدی محموديان، فعال حقوق بشر در تھران، اين بازداشتگاه دو سال پيش در 

  .جريان طرح امنيت اجتماعی تأسيس شد و از ھمان ابتدا وضعيت اسفناکی داشت

بازداشتگاه کھريزک دو سال پيش «: گويد مھدی محموديان در اين زمينه به راديو فردا می

ی طرح مبارزه با اراذل و اوباش توسط پليس تھران تأسيس شد و اسم آن را در ابتدا برا

آنجا در ابتدا چند سوله . کمپ گذاشته بودند و فاقد ھر گونه امکانات بھداشتی و انسانی بود

ھا کانتينر گذاشته بودند و به طور عادی شش تا ھفت نفر  بود که داخل اين سوله

انتينرھا زندگی دارند، اما زمانی که طرح ارتقای امنيت اجتماعی توانستند داخل اين ک می

نفر را به زور جا  ۴٠تا  ٢٠در تھران شکل گرفت در ھر کدام از اين کانتينرھا بين 

  ».دادند

ھا حداقل حالت ممکن بود و فقط از چند سوراخ به  نور اين سوله«: افزايد وی در ادامه می

ھا وجود  فت و راه تنفسی ھم به جز ھمان سوراخگر ريالی نور می ١٠٠اندازه سکه 

ھا مجھز به  اين سوله. شدگان مجبور بودند نوبتی بروند و تنفس کنند نداشت و بازداشت
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دستشويی نبود به ھمين دليل ظرف بزرگی را گذاشته بودند و افراد مجبور بودند کارھای 

اين کانتينرھا بود که از  ھمچنين يک بشکه آب در. بھداشتی خود را ھمان جا انجام دھند

دادند آن ھم به مقدار بسيار ناچيز،  در آنجا روزی دو وعده غذا می. کردند آن استفاده می

مث1ً يک وعده آن يک يا دو عدد سيب زمينی بود و روزی چھار حبه قند ھم به ھر کدام 

  .»دادند ھا می از زندانی

گاه کھريزک را استاندارد نبودن و مقامات دولتی جمھوری اس1می دليل تعطيلی بازداشت

اين در حالی است که مھدی محموديان از فعاWن حقوق بشر، . عدم امکانات اع1م کردند

خوشبختانه بازداشتگاه کھريزک «: افزايد تری را به عامل کمبود امکانات می دليل مھم

ت که ضرب و تغييرات زيادی کرده و شرايط نسبت به آن موقع بھتر شده بود، با اين تفاو

  .»ھا و خشونت به شدت باW رفته بود شتم

محمد خاتمی، رئيس جمھوری سابق ايران، ھم اين ديدگاه را تأييد کرده و از وقوع 

مقامات رسمی ايران کشته شدن سه نفر را در اين بازداشتگاه . ھا سخن گفته است جنايت

  .ار بيش از اين استتأييد کردند، اما به گفته فعاWن حقوق بشر آمار واقعی بسي

ھای چند نفری که از اين بازداشتگاه  بر اساس گفته«: گويد مھدی محموديان در اين باره می

اند و من موفق شدم با آنھا صحبت کنم، در آنجا حداقل روزی يکی دونفر کشته  بيرون آمده

  .«اند شده

کوشند تا ظاھراً ھمين وقايع است که سبب شده مقامات نيروی انتظامی و قضايی ب

  .مسئوليت اداره بازداشتگاه کھريزک را به شانه ديگری بيندازند

گويد او دو سال پيش در بحبوحه اجرای  مھدی محموديان، فعال حقوق بشر در تھران، می

طرح امنيت اجتماعی و مبارزه با به اصط1ح اراذل و اوباش، اين کار را گامی برای 

  .يعنی کاری که امروز در ايران جريان داردمقابله با فعاWن سياسی خوانده است؛ 

انگيز ميان آن طرح با موج سرکوب فعاWن  آقای محموديان با تأکيد بر اشتراکات شگفت

سياسی و مدنی و دستگيری گسترده معترضان به نتايج انتخابات رياست جمھوری در 

ير شدند و در برخی از کسانی که به اسم اراذل و اوباش دستگ«: گويد ھای اخير می ھفته

ھا نگھداری شده و بعدھا آزاد شدند، در حال حاضر در  بازداشتگاه کھريزک يا ساير زندان
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ھمان بازداشتگاه کھريزک و جاھای ديگر مشغول نگھبانی و نگھداری افرادی ھستند که 

نفر از به  ١۵٠شايعاتی وجود دارد که فرماندھان ارشد، حدود . اند اخيراً بازداشت شده

دھی  دشان اراذل و اوباش را جھت مبارزه با به گفته آنھا اغتشاشات سازمانقول خو

  .»اند کرده

وگو با  هللا بھشتی و مشاور ميرحسين موسوی، نيز در گفت عليرضا بھشتی، فرزند آيت

. سايت خبری فراکسيون خط امام در مجلس شورای اس1می اين ادعا را تأييد کرده است

دو سال پيش دولت آنھا را اراذل و اوباش می خواند، حتی برای به گفته او از افرادی که 

  .شدگان نيز استفاده شده است شکنجه بازداشت

وگو با راديو  رضا، کسی که در ھفته ھای اخير در تھران بازداشت شده بود نيز در گفت

چند نفر از اين قاتلين به خصوص فردی که به او «: کند فردا مطلب مشابھی را بيان می

بند الکترونيکی زده بودند و شب قبل پنج نفر را کشته بود، به اداره آگاھی انتقال داده پا

  .»شده تکان نخورند شدگان کرده بودند که از محدوده تعيين بودند و او را مسئول بازداشت

با صدور دستور تعطيلی بازداشتگاه يا ھمان سوله کھريزک، فعاWن حقوق بشر از وجود 

ھايی که برخی از  گويند؛ بازداشتگاه نام و نشان ديگری ھم سخن می بیھای  بازداشتگاه

  . اند شدگان اخير روزھای بسيار دشواری را در آنجا سپری کرده بازداشت

من جزو گروھی بودم که ساعت «: گويد رضا يکی از ھمين افراد است و در اين باره می

رمان را زير صندلی گذاشتند و سه نيمه شب چشمانمان را بستند، سوار اتوبوس کردند، س

دانم از ميدان انق1ب تا کھريزک چقدر  می. بريم کھريزک به دروغ به ما گفتند شما را می

دانم چرا دروغ  راه است، اما ما را جايی بردند که به طور قطع کھريزک نبود و من نمی

  .»گفتند می

زداشتگاه تعطيل شده کھريزک نام و نشان با با ھای بی اما تشابھاتی ميان اين بازداشتگاه

  .وجود داشته و آن نحوه برخورد با مھتمان است

خدا شاھد است داخل يک حياط « :دھد شدگان را چنين توضيح می رضا وضعيت بازداشت

آسفالت زير آفتاب داغ، جوانانی که در تجمعات بازداشت شده بودند و به شدت کتک 

ت روی آسفالت برای يک قطره آب التماس ھای کام1ً زخمی و لخ خورده بودند، با بدن
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دادند  متر نبود، اما اجازه نمی ١٠کردند در حالی که فاصله شير آب با اينھا بيشتر از  می

  . حتی يک قطره آب بخورند

  .»خواباندند اينھا را با زخم ناشی از سوختگی روی آسفالت داغ می

ھايی  ر از بازداشتگاهمھدی محموديان حتی وضعيت در بازداشتگاه کھريزک را بھت

 اکنون کھريزک در قبال بازداشت «: برد و معتقد است داند که کسی از آنھا نامی نمی می

ھايی  ما بازداشتگاه. ھای خوب است رسد، جزو مکان ھای ديگری که اخبار آن می گاه

داريم که نامی از افرادی که در آن ھستند به ھيچ جا اع1م نشده است به طور مثال 

. وانم به بازداشتگاه پاسارگاد در جنوب غربی تھران و بازداشتگاه علی آباد اشاره کنمت می

ھا در اختيار نھادھای نظامی ھستند و ھيچ نشانی از افرادی که در آنجا  اين بازداشتگاه

  .»شوند، در دست نيست نگھداری می

جازات عام1ن ھا و عدم پيگرد و م عدم دسترسی نھادھای مدنی و مستقل به بازداشتگاه

شدگان از جمله دWيلی است که به گفته  برخورد غير قانونی و غير انسانی با بازداشت

ھايی در جمھوری اس1می  فعاWن حقوق بشر تضمينی برای ادامه بقای چنين بازداشتگاه

  . ھايی که در آنھا نه قانون بلکه سليقه شخصی حاکم است است؛ بازداشتگاه

  

دانشجوی دانشگاه ھنر اسMمی تبريز به کميته  7احضار 
 انضباطی

  

علت . دانشجوی دانشگاه ھنر اس1می تبريز به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند 7

احضار اين دانشجويان فعاليت ھای آنان در دوران انتخابات و اعتراض به نتيجه انتخابات 

  .حوادث پس از آن است و

در جريان اعتراض به نتايج انتخابات و حوادث پس از آن جمعی از دانشجويان اين 

دانشگاه ھنر اس1می تبريز، چندين تجمع اعتراضی در دانشگاه برگزار کردند که با 

  .واکنش نيروھای امنيتی و نيروی انتظامی ھمراه شد
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دانشجويان تماس گرفته شد و به بسياری پس از اين تجمعات با خانواده ھای برخی از 

ديگر از دانشجويان اع1م شده است که ممکن است در روزھای آتی به کميته انضباطی 

  .احضار شوند

  

  

 به دار آويخته شدن سه نفردر اصفھان
  

ل سحرگاه امروز در زندان اصفھان با دار سه نفر به جرم ھای قاچاق مواد مخدر و قت

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، ھويت اعدام شدگان درروزنامه رسمی . آويخته شدند

دولت تھران ، بابک، بدون ذکر مشخصات بيشتر، قربانعلی بيست و دو ساله و حسن سی 

ھای بامداد بنا بر گزارشات آرشيو اين خبر گزاری ، با اعدام . و سه ساله اع1م شده است

امروز شمار اعدام ھا درجمھوری اس1می ايران از آغاز سال جاری مي1دی با کنون به 

در سال دو ھزارو ھشت مي1دی نيز حداقل دوست و . يکصدو نودو دو نفر رسيده است

ايران پس چين بيشترين رکورد اعدام ھا در جھان . چھل و شش نفر در ايران اعدام شدند 

  را داراست
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 راھپيمايی مادران عزادار در پارک Gله 
  

مرداد گروھی از مادران به نشانه اعتراض به کشته  10شنبه : سايت تغيير برای برابری

 کم کم 6:30از ساعت . شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخير در پارک Wله گردھم آمدند

جمعی  7:15و در ساعت . مادران در حوالی آبنمای پارک در جمع ھای چند نفره نشستند

  . نفر آنھا در گوشه ای از آبنما جمع شدند 40متشکل از حدود 

نيروھای پليس و لباس شخصی ھا دور آبنما رفت و آمد می کردند و مادران را تحت نظر 

به راھپيمايی دور ميدان را کردند که  نفره مادران اقدام 40گروه  7:45از ساعت .داشتند

  .جمع ھای کوچک ديگر نيز به آنھا پيوستند 

مردم علت راھپيمايی را می . راھپيمايی اين جمع نظر مردم پارک را به خود جلب کرد 

  .پرسيدند و عده ای ھم دستھايشان را به ع1مت پيروزی برای مادران باW می بردند

نيروی پليس که انتظار اين حرکت را . به راھپيمايی پيوستندچندين نفر از مردم عادی نيز 

نداشت تنھا در اطراف ميدان اين جمع را محاصره کرده بود و با ماشين از ميان جمع 

  .چند نفر از آنھا نيز از زنان عکس ميگرفتند.عبور ميکرد تا پراکنده شان کند

جمع شدند دستھا را به  مادران 8:05دقيقه طول کشيد و در ساعت  20اين راھپيمايی 

تجمع مادران عزادار قرار است شنبه ھر ھفته .ع1مت پيروزی باW گرفتند و پراکنده شدند

  .عصر در پارک ھای شھر برگزار شود 7ساعت 

  

 تن ديگر از بازداشت شدگان امروز محاکمه شدند 10
   

ي حوادث پس از  متھم ديگر پرونده 10ي رسيدگي به اتھامات  صبح امروز جلسه: ايسنا

دادگاه انق1ب به رياست قاضي صلواتي  15ي  انتخابات به صورت غيرعلني در شعبه

يك مقام مسوول در دستگاه  .ي رسيدگي به روزھاي آينده موكول شد برگزار و ادامه

ي  روز گذشته رسيدگي به پرونده: ايسنا گفتقضايي با اع1م اين خبر به خبرنگار حقوقي 
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ي رسيدگي به آن صبح  متھمان حوادث پس از انتخابات در دادگاه انق1ب آغاز شد و ادامه

 15ي  نفر از متھمان ديگر اين پرونده در شعبه 10امروز به صورت غيرعلني با حضور 

  .دادگاه انق1ب برگزار شد

العموم قرائت شد و  ي مدعي توسط نماينده ي كيفرخواست روز گذشته مقدمه: وي گفت

ي دادستان براي ھريك از متھمان قرائت و به  امروز كيفرخواست انفرادي توسط نماينده

  .نفر رسيدگي شد 10اتھامات اين 

ھاي  ھا و شخصيت كدام از چھره در اين جلسه ھيچ: اين مقام مسوول قضايي اظھار كرد

نفر افرادي ھستند كه در وقايع پس از  10اين ي سياسي حضور ندارند و  شناخته شده

  .اند ھا دستگير و بازداشت شده انتخابات در خيابان

  . ي رسيدگي به روزھاي آينده موكول شد ادامه: وي اع1م كرد
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 مانگرنامه فرزاد ک -بابا آب داد 
  

  بچه ھا س1م،

دلم براي ھمه شما تنگ شده ، اينجا شب و روز با خيال و خاطرات شيرينتان شعر زندگي 

ميسرايم ، ھر روز به جاي شما به خورشيد روزبخير ميگويم ، از Wي اين ديوارھاي بلند 

  . با شما بيدار ميشوم ، با شما ميخندم و با شما ميخوابم 

  . ھمه وجودم را ميگيرد » ي چيزي شبيه دلتنگ« گاھي 

کاش ميشد مانند گذشته خسته از بازديد که آن را گردش علمي ميناميديم ، و خسته از ھمه 

به دست فراموشي    ھياھوھا ، گرد و غبار خستگيھايمان را ھمراه زWلي چشمه روستا

وازش و تنمان را به ن» صداي پاي آب «ميسپرديم ، کاش ميشد مثل گذشته گوشمان را به 

گل و گياه ميسپرديم و ھمراه با سمفوني زيباي طبيعت ک1س درسمان را تشکيل ميداديم و 

کتاب رياضي را با ھمه مجھوWت زير سنگي ميگذاشتيم چون وقتي بابا ناني براي تقديم 
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کردن در سفره ندارد چه فرقي ميکند ، پي سه مميز چھارده باشيد با صد مميز چھارده ، 

ھمه تغييرات شيميايي و فيزيکي دنيا به کناري ميگذاشتيم و به اميد  درس علوم را با

لکه ھاي ابر را در آسمان ھمراه با نسيم بدرقه » عشق و معجزه«تغييري از جنس 

ميکرديم و منتظر تغييري ميمانيدم که کورش ھمان ھمک1سي پرشورتان را از سر ک1س 

مان به دنبال نان براي ھميشه سقوط راھي کارگري نکند و در نوجواني از بلنداي ساخت

ننمايد و ترکمان نکند ، منتظر تغييري که براي عيد نوروز يک جفت کفش نو و يک دست 

  .لباس خوب و يک سفره پر از نقل و شيريني براي ھمه به ھمراه داشته باشد 

کاش ميشد دوباره و دزدکي دور از چشمان ناظم اخموي مدرسه الفباي کرديمان را دوره 

ميکرديم و براي ھم با زبان مادري شعر مي سروديم و آواز ميخوانديم و بعد دست در 

  .دست ھم ميرقصيديم و ميرقصيديم و ميرقصيديم 

کاش ميشد باز در بين پسران ک1س اولي ھمان دروازه بان ميشدم و شما در روياي 

د ، اما افسوس رونالدو شدن به آقا معلمتان گل ميزديد و ھمديگر را در آغوش ميکشيدي

دانيد که در سرزمين ما روياھا و آرزوھا قبل از قاب عکسمان غبار فراموشي به  نمي

خود ميگيرد ، کاش ميشد باز پاي ثابت حلقه عمو زنجيرباف دختران ک1س اول ميشدم ، 

ھمان دختراني که ميدانم سالھا بعد در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکي مينويسيد کاش دختر 

  .ميامديدبه دنيا ن

ميدانم بزرگ شده ايد ، شوھر ميکنيد ولي براي من ھمان فرشتگان پاک و بي آWيشي 

بين چشمان زيبايتان ديده ميشود ،راستي چه » جاي بوسه اھورا مزدا« ھستيد که ھنوز 

کسي ميداند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبوديد ، کاغذ به دست براي کمپين زنان 

به دنيا نمي » خاک فراموش شده خدا « يد و يا اگر در اين گوشه از امضاء جمع نميکرد

زير تور « آمديد ، مجبور نبوديد در سن سيزده سالگي با چشماني پر از اشک و حسرت 

را » قصه تلخ جنس دوم بودن « براي آخرين بار با مدرسه وداع کنيد و » سفيد زن شدن 

  . با تمام وجود تجربه کنيد 
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اھورا ، فردا که در دامن طبيعت خواستيد براي فرزندانتان پونه بچينيد يا  دختران سرزمين

برايشان از بنفشه تاجي از گل بسازيد حتماً از تمام پاکي ھا و شادي ھاي دوران کودکيتان 

  .ياد کنيد 

پسران طبيعت آفتاب ميدانم ديگر نميتوانيد با ھمک1سيھايتان بنشينيد ، بخوانيد و بخنديد 

گريبان شما را گرفته، اما يادتان باشد » غم نان « تازه » مصيبت مرد شدن « از چون بعد 

که به شعر، به آواز، به لي1ھايتان، به روياھايتان پشت نکنيد، به فرزندانتان ياد بدھيد 

باشند به » شعر و باران « براي سرزمينشان براي امروز و فرداھا فرزندي از جنس 

ان تا فردايي نه چندان دور درس عشق و صداقت را براي دست باد و آفتاب ميسپارمت

  .سرزمينمان مترنم شويد 

  رفيق ، ھمبازي و معلم دوران کودکيتان

  زندان رجايي شھر کرج - فرزاد کمانگر 

  

 به دو دليل به زندانی سياسی تجاوز می شود 
  

بازداشتگاه ھيچ راه حلی جز اين فداکاری و باز کردن دھان و بازگوئی آنچه در زندان و 

در غير . ھای زير زمين وزارت کشور و کھريزک بر سر دختران و پسران آوردند نيست

اينصورت امثال کروبی نيز قربانی خواھند شد و فرماندھان تجاوز در کسوت امام جمعه 

  : موقت در تھران باWی منبر خواھند رفت و خواھند گفت

رفته بود و کروبی به جرم اتھام ھيچ کس چنين ادعائی را نکرد و تجاوزی صورت نگ

  .زدن به نظام مقدس اس1می خلع لباس شد و برای چند سال نيز زندانی

  در جمھوری اس1می 

  به دو دليل آشکار 

  به زندانی سياسی تجاوز می شود 

تجاوز به زندانی سياسی، از آن جمله شکنجه ھای جسمی است که روح زندانی را نيز 

بارھا " باتوم"مرداد نيز بصورت استعمال  28پس از کودتای  اين شکنجه،. شکنجه ميدھد
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 12- 10آنچه که اکنون از آن صحبت می شود و سابقه آن حداقل به حوادث . افشاء شده بود

  . سال اخير باز می گرد، تجاوز مستقيم به زندانی است

مقاومت  يعنی يا بازجو و شکنجه گر و يا زندانيان سابقه دار و مجرم، برای درھم شکستن

  . زندانی و وادار کردن او به ھر آنچه بازجو می گويد به زندانی تجاوز می کنند

  . چه زندانی زن و چه زندانی مرد

نه تنھا زھرا کاظمی و دکتر زھرا بنی يعقوب ھر دو قربانيان اين شکنجه در زندان اوين 

به شماری از و زندان سنندج بودند، بلکه شاھدان فراوانی وجود دارند که ميدانند 

تير بازداشت شدند و يا دانشجويانی که در ابتدای رياست  18دانشجويان که در حوادث 

جمھوری احمدی نژاد و بعنوان دانشجويان چپ دستگير شدند و يا تحت عنوان وب1گ 

نويسان به زندان افتادند، در زندان به آنھا تجاوز شد تا به جرمی که قاضی مرتضوی و يا 

  . اريو کرده بودند اعتراف تلويزيونی بکنندقاضی بخشی سن

يعنی اگر شکنجه گر و يا بازجو ھم به آنھا تجاوز نکرد، آنھا را به بند مجرمينی منتقل 

  . شدند که تابع دستورات رئيس بند و رئيس زندان اند

زندانی سياسی نيز چون جرم سياسی درجمھوری اس1می تعريفی ندارد و به رسميت 

  . انند ھر زندانی ديگری قابل انتقال به ھر بندی استشناخته نشده، م

از جمع دستگير شدگان حوادثی که درباW به آنھا اشاره شد، ھستند کسانی که پس از 

  .خروج از زندان، به مجلس ششم رفتند و گفتند با آنھا در زندان چه کردند

بارھا تحت عمل  قربانيانی را از اين جمع می شناسيم که پس از بيرون آمدن از زندان

مقعد قرار گرفتند و ھنوز س1مت خود را باز نيافته اند و بايد اميدوار بود که تحت تاثير 

خرداد روی  22رويدادھای جنايتکارانه و تجاوزات وسيعی که در حوادث پس از کودتای 

  . داد دھان بگشايند و بگويند

  . نجه دنبال می کنند خاتمه يابدبگويند تا آن انگيزه نفرت انگيزی که بازجوھا پشت اين شک

بازجوھا و پرونده سازان و اعتراف گيران می دانند که با تجاوز روحيه زندانی را  -1

  . نابود می کنند
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آنھا درعين حال می دانند که زندانی مورد تجاوز قرار گرفته برای حفظ آبروی خود،  -2

ای را به آنھا تحميل نخواھد از اين شکنجه درجائی سخن نخواھد گفت و بنابراين ھزينه 

  . کرد

بنابراين ھم به نتيجه دلخواه که ھمان خرد کردن روحيه زندانی و اعتراف گيری از اوست 

  . رسيده اند و ھم می دانند که سر و صدای اين شکنجه در نمی آيد

آنچه که مھدی کروبی با جسارت طرح کرده، برای خاتمه بخشيدن به اين خدعه و انديشه 

امثال مرتضوی است و آنھا که از نامه کروبی برآشفته شده اند، نگران از دست  شيطانی

  . دادن يکی از شيوه ھای کارآمد شکنجه و اعتراف گيری است

تجاوز شکنجه است و با کمال تاسف . اين طشت را بايد از فراز بام به پائين پرتاب کرد

  . جامعه ايران بايد اين شکنجه را نيز بپذيرد

حکومت کار را به آنجا کشانده که بايد اين شکنجه . ن و زنان و چه جوانانچه دخترا

  . رازی سر به مھر تلقی نشود

ھيچ راه حلی جز اين فداکاری و باز کردن دھان و بازگوئی آنچه در زندان و بازداشتگاه 

  . ھای زير زمين وزارت کشور و کھريزک بر سر دختران و پسران آوردند نيست

ت امثال کروبی نيز قربانی خواھند شد و فرماندھان تجاوز در کسوت امام در غير اينصور

  : جمعه موقت در تھران باWی منبر خواھند رفت و خواھند گفت

ھيچ کس چنين ادعائی را نکرد و تجاوزی صورت نگرفته بود و کروبی به جرم اتھام 

  . زدن به نظام مقدس اس1می خلع لباس شد و برای چند سال نيز زندانی
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