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 سرمقاله
  اين روزهاي ايران

  حميد پرنيان 
  

ترين شرايط خويش پس از انقالب را  دادهاي پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، ايران شديدترين و بحراني در جريان روي

ها و  نامزدهاي رياست جمهوري، تهمتآفرين  هاي نظام به گود فعاليت سياسي، مناظرات تنش آمدن يا نيامدن برخي از چهره. تجربه كرد

ها، ايجاد فضاي باز  پردازي ها و دروغ هاي مهم و اصلي انقالب و نظام، واكنش مراجع و علماي ديني به اين تهمت سازي برخي چهره خدشه

از جمهوريت و  تر جنبش مردمي براي پاسداري نظير در شمارش و اعالم آرا، و از همه مهم سياسي در ديد مردم، و سپس تقلبي بي

 .سره، ناظر بودند ها را ايران، يك ي اين دموكراسي ايران، همه

ي اين جريانات سازد اهميت سياسي آن است؛ با نگاهي به گذشته، به تركيب نامزدها و  را ويژه  را واداشت تا اين شماره "چراغ"چه  آن

اي از پيش  توان گفت كه اين پروژه آميز مردمي، تنها مي و تقلب در آرا و سركوب اعتراضات صلحگرفتن راي مردم  نژاد در مناظرات، و سرانجام ناديده سخنان احمدي

  .و اراده و نظارت ايشان حذف شود و خودكامگي بنياد آشكار گيرد "مردم"بار و براي هميشه  شده بود تا يك تعيين

ري از رهبران اپوزيسيون بيرون از كشور بدان واقف نبودند، اين نبود كه دعوا بين اردوگاه نشست و بسيا هاي سياسي بايد مي هاي اين ناآرامي چه در كانون تحليل آن

تواند پا را فراتر از جايي بگذارد كه تا كنون گذاشته بود؛  خواستند به حاكميت نشان دهند كه وي نمي اي و رفسنجاني بر سر قدرت است، بل اين بود كه مردم مي خامنه

شد و  نژاد، داشت بسته مي ي رياست جمهوري احمدي اي بود كه در چهار سال گذشته، و در نخستين دوره هاي مدني دن مردم ايران، آزاديكشي ي نفس تنها دريچه

سابقه و  تر حضور بيآور هاي قومي، و شگفت كاران و كارمندها، كارگران و اقليت  جويان و دانشگاهيان، ورزش مردم، زنان و مردان و جوانان، دانش. تقريبا بسته شده بود

ها ريختند و  ي خويش را درمان كنند و از اين رو به خيابان شده خواستند غرور زخمي صدا مي هاي ايشان به اين جريانات، همه يك پررنگ همجنسگرايان و واكنش

ردم ايران به باز نگه داشتن فضاي اجتماعي و سياسي كشور چه مهم است اميد م آن. هاي دموكراسي و آزادي در ايران از بين نرود خواستار آن شدند كه آخرين بنيان

  .خواستند، انقالب گفتند و مي نشين مي هاي تئوري انديش چه برخي ساده خويش بود، و نه، آن

رزان دموكراسي در ايران ي ل شدن شعله دانند كه با خاموش همجنسگرايان ايراني به خوبي مي. همجنسگرايان در اين موج خروشان نقش فعالي بر دوش دوش گرفتند

دادهاي  از اين رو، بازنگري روي. رفته را باز بايد از سر رفت تر خواهد شد و اين راه اندك ي شخصي ايشان نيز تنگ حوزه - كند  هدفي كه حكومت اسالمي دنبال مي - 

ي  ها، همه ي گروه ه اين شواهد بياندازيم و بدانيم كه مردم ايران، از همهي چشمي ب دهد تا همواره گوشه نگاري و مستندسازي آن، ما را ياري مي اين چند روزه و تاريخ

  .اند كه همه چيز را فدا كنند به جز جموريت را زنند و آماده هاي مدني را فرياد مي صدا، دموكراسي و آزادي ها، يك اكثريت تشكيل دادند و يك اقليت

وي در ابتداي . اش انجام داد كنم كه پس از انتصاب دوباره نژاد جلب مي خستين سخنراني مردمي احمديي انديشمندان را به ن ي همه گذارم؛ توجه ناگفته نمي

ي  شالوده –وي احزاب . شوند هاي ليبرال، اخالق و مردم ناديده گرفته مي هاي دولتي ليبرال و جمهوري اسالمي پرداخت و گفت در نظام سخنراني، به دو تفاوت نظام

اخالقي  ي بي مداران ليبرال را نشانه هاي مردم دانست و پذيرش همجنسگرايان و اهميت سياسي آراي ايشان از سوي سياست گر خواسته را سركوب - هاي ليبرال  نظام

توان در اين  يهاي سياسي و اجتماعي گذشته و آينده را م هاي مردم و آزادي ي حكومت اسالمي ايران و حذف خواسته گرانه ي جريانات سركوب همه. ايشان دانست

با  - اگر جنبش مردم خفه شود  –اينك، آزمون بسيار دشواري پيش پاي فعاالن سياسي و حقوق بشر در ايران وجود دارد؛ ما . ديد –اما بدرنگ  –ي طاليي  جمله

جاست كه آيا واكنش  پرسش اين. سته استهاي سياسي ب "خواسته"اش را بر  هاي ها و چشم ي مدني را پذيرا نيست و گوش حكومتي روبرو هستيم كه هيچ گزينه

نژاد خواهد بود، آيا بازتوليدگر همان گفتمان سياسي  ي احمدي رنگ جمله ي اسالمي ايران هم ي حكومت مطلقه گرانه فعاالن و انديشمندان به اقدامات سركوب

  .سياسي كشورهاستي سالمت  گر سنجه ي برخورد با همجنسگرايي، نمايان شيوه... ديكتاتورها خواهد بود؟ 
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چراغ و . آخر مانددر همان مراحل اما  شدانجام  پيشمدتي  وافقاين ت. فته استگرچراغ را حميد پرنيان به عهده دبيري اين شماره سراز 

 چه بيشتر روز و هر فقط يك جمله، چراغ روز بهشايد . داين خبر نياز به توضيح داشته باشتر از آن دارند كه  حميد پرنيان پيوندي نزديك

ي  به خواسته .و مستدل است، باقي همه حرف استخوب سرنوشتي كه  ؛شود تر مي زديكن ايران همجنسگرايي نظرهايو  ها قلم به دست

 کارهاي ديگر  شاخهبيشتر من با  فعاليتاما  گرفتمن پي خواهم  را، مثل گذشته، با همكارانشهاي چراغ  چراغ، و مكاتبهارتباطات  حميد،

  ی پناھجويی مسالهو   . کارھای سازمان ، مثلخواھد بود

  

ضور ل حگذارند، و مث و تاثير می شوند می چراغکه وارد  تک دگرباشان جنسی ايران ضور تکحميد پرنيان، مثل ھميشه، و مثل ححضور 

   . نوشت خودش، پربار استدر سری دگرباش  نويسنده

  

  قھرمانساقی 

  2009ژوئن 
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  دادها روي
ي بد  شايد به ديده. اي همگاني شده است ي عمر دگرباشان جنسي ايراني است؛ ستم، امروزها براي عموم مردم تجربه اين روزهاي ايران، بسيار همانند روز و شب همه

هاي همه، مرد و زن، دانشجو و كارگر، شيعه و سني،  مشترك خواستهي  رنگ شده است؛ نقطه رنگ و حتي يك نگريسته شود، اما تفاوتي كه تا ديروز بود امروز كم

را برنتابند كه، باور مردم از   اند كه شايد اين جمله قدر خون و هيجان ديده اينك، اگرچه مردم آن. تازي و سلطه است ي مردم حذف يكه همجنسگرا و دگرجنسگرا، همه

نه بدان . سياسي است "چيز"من، در اين روزها بود كه، فهميدم همجنسگرايي، خواه ناخواه، يك . هستند "راهمجنسگ"پارچه  ستم باروتر شده است و حاال همه يك

  .شان سخت است، نه، بدان خاطر كه ستم چيزي سياسي است، ستم اساسن سياسي است دادن خاطر كه همجنسگرايان اين روزها در ميان مردمند و تشخيص

  

  

  



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و چھار  ی شماره  –  6  

  

  

  ت؟به راستي در ايران چه گذش
  

شوند و در مناظره با موسوي اتهامات فساد مالي و سياسي به  نژاد، موسوي و كروبي را متهم ساخت كه از سوي هاشمي رفسنجاني حمايت مي كه احمدي پس از اين

اي در صدد  اهللا خامنه دانست كه آيت نمي كس ي خويش را عملي كنند اما هيچ توانند با راي خود خواسته كردند مي ي هاشمي رفسنجاني وارد آورد، همه فكر مي خانواده

دادها را  از اين رو، بررسي روي. ي قدرت را در دست گيرد ي دموكراسي را در سرزمين ايران براي هميشه بخشكاند و همه نژاد ريشه ي احمدي است تا با انتصاب دوباره

ترين  تر از سايت راديو فردا، يكي از فعال ها بيش بايد اشاره كرد كه متن گزارش: (ارائه دهيمتر  تر و جامع كنيم تا گزارش كامل از پيش از برگزاري انتخابات آغاز مي

  .)داد، برداشته شده است هايي كه اخبار اين روزهاي ايران را بازتاب مي سايت
  

  

  

1388/03/19  
در مناظرات ي وي  نژاد به خانواده اي در جواب اتهامات احمدي ي هاشمي رفسنجاني به علي خامنه نامه

  انتخاباتي

انتخاباتي سالم براي اي، خواستار برگزاري  اش به فساد، با نوشتن نامه به علي خامنه شدن خانواده هاشمي رفسنجاني، پس از متهم

  :آيد متن كامل نامه در زير مي .نجات كشور از خطر، تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي شد

  

 اهللا الرحمن الرحيم سمب

  اي زيده عزّه اهللا خامنه بري آيتمقام معظم ره

هاي قبل و  چيني نژاد در جريان مناظره با مهندس موسوي و مقدمه متأسفانه اظهارات عاري از حقيقت و غيرمسئوالنه آقاي احمدي

ب و نيز هاي ضدانقالب در سالهاي اول بعد از پيروزي انقال  حوادث بعد از آن، خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهك

هاي باند پاليزدار كه در دادگاه محكوم شده را به نمايش  پراكني  و انتخابات مجلس ششم ولجن 84ها در انتخابات  زدن تهمت

أثير فضاي هاي دولتي و آتش تهيه آن در سخنراني مشهد مقدس مطرح شده، ادعاي اينكه مطالب او تحت ت گذاشت و از آنجا كه بخشي از اين اظهارات قبالً در رسانه

الشعاع قرادادن گزارشهاي مستند و مكرر ديوان محاسبات در خصوص مفقوداالثر  ريزي قبلي است، پذيرفتني نيست و گويا براي تحت مناظره گفته شده و فاقد برنامه

  .داند خارات ربع قرن انقالب اسالمي ميباشد و شايد هم رقيب اصلي خود را افت ها مي بودن يك ميليارد دالر و ارتكاب چند هزار تخلّف در اجراي بودجه

مان را نشانه گرفته  هايي بودند كه برخالف شرع و قانون و اخالق و انصاف، افتخارات نظام اسالمي پردازيها و خالفگويي دهها ميليون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ

  .بود

القدر كه در نيم قرن گذشته با  امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانيت عظيمزير سئوال بردن تصميمات بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و تالشهاي 

در قامت ) ره(دوران مشعشعي كه خود شما پشت سر امام. شد هاي خويش توانستند بناي باشكوه نظام اسالمي را ايجاد و مستقر و بالنده كنند، از اين بدتر نمي مجاهدت

  ..ايد هاي ممتازي بعهده داشته تاً رهبري نظام نقش و مسئوليتجمهور و نهاي مجاهد پيشتاز، رئيس

ايد و با اظهارات صريح،  ها بوده عالي كه هادي دولت ها اين است كه غيرمستقيم، مقام واليت در زمان رهبري امام راحل و جناب نقطه قابل توجه دراين تهمت

  .ه استايد، نشانه گرفت ها را مورد تأييد و تحسين قرارداده مديريت

عالي و اينجانب كه در شعارهاي مردمي به  گذار جمهوري اسالمي، شهيد مظلوم دكتر بهشتي و جناب با ارشاد امام و بنيان 1359اسفندماه  14بعد از جريان شوم 

مهوري اسالمي توانستيم در جهت شناخته شده بوديم، با همراهي نيروهاي انقالبي و بخصوص نمايندگان متعهد مجلس اول و حزب ج» سه ياور خميني«عنوان 

نتايج آن، . كردند ياب و داور، بخشي از حقايق را آشكار  ها اقدامات مؤثري انجام دهيم و امام راحل درد آشنا با تشكيل گروه حقيقت پاشي زدودن غبارهاي ابهامات و سم

  .شمنان استكباري و ضد انقالب طراحي كرده بودندگران و در نهايت نجات كشور از خطري بود كه د آگاهي بيشتر مردم و رسوايي فتنه

صدر معرفي كنم و يا سرنوشتي شبيه آن دولت را براي اين دولت بخواهم، بلكه مقصود اين است كه بايد  البته اينجانب قصد ندارم كه دولت موجود را مثل دولت بني

  .مانع گرفتار شدن كشور به سرنوشت آن روزگار شد

  .العمل فوري كه مورد انتظار ملت است، خودداري كردم شدن فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات به تشنجات بيشتر، از عكس ز آلودهاينجانب براي پرهيز ا

يكي از سران  هاي فراواني وجود داشته و ادعاي كذب تماس تلفني من با  گويي نژاد گفتم كه در اظهارات او خالف به آقاي احمدي) ره(درمراسم بزرگداشت سالگرد امام
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و بدتر از همه زيرسئوال بردن  عرب و ادعاي كارگرداني مبارزات انتخاباتي رقبا و اتهامات ناروا به جمعي از بزرگان نظام، از جمله جناب آقاي ناطق نوري و فرزندان من

هايي كه ناجوانمردانه و مظلومانه  ي به اقدامات قانوني افراد و خانوادههاي نادرست را پس بگيرد كه نياز اقدامات امام راحل را يادآوري و پيشنهاد كردم با صراحت اتهام

  .اند، نباشد هدف تيرهاي ناسزاگويي قرار گرفته

گرچه در گذشته به بخشي از اين . از صدا و سيما هم خواسته شد كه فرصتي در اختيار طرفهاي ذيحق براساس مقررات سازمان قرار دهد كه از خود دفاع نمايند

قانون اساسي رسماً اعالم پاكي و  142مات پاسخ داده شده و رئيس قوه قضاييه وقت جناب آقاي يزدي در پايان كار رياست جمهوري اينجانب، در عمل به اصل اتها

االسف، اين دو پيشنهاد خيرخواهانه  مع .دطلب ها در دوران مسئوليت را نمودند، ولي تكرار اتهام تكرار جواب را مي شدن دارايي جمهور و حتي كم منزّه بودن خانواده رئيس

حقيقتي كه با اعتبار نظام . شك جامعه و بخصوص نسل جوان نيازمند اطالع از حقيقت است شان ديدند و بي عمالً پذيرفته نشده و رهبر معظم هم صالح را در سكوت

  .چنين نامه اي نمي كردم و همدلي ملت ارتباط جدي دارد و اگر محدود به حق چند نفر بود؛اقدام به نوشتن

عالي از دوران مبارزه و سالهاي اول انقالب و در تعدادي از  دانيد كه اينجانب و بسياري از بزرگان تأثيرگذار انقالب و حتي خود جناب عالي بخوبي مي معتقدم جناب

ها هم از حدود پنج  ها و هجمه ايم و در دور جديد تهمت ها را پشت سر گذاشته ها و اهانت ايم و هميشه صبورانه تهمت مقاطع مورد تهاجم افراد الابالي و ضدانقالب بوده

ارم و از اين جهت هم مورد گاليه بسياري از دلسوزان  د سال پيش تاكنون دندان روي جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح انقالب و كشور اندوه خويش را مكتوم مي

البته در موقع مناسب انحرافات . مهم اين است كه اينبار اين تهمت ها توسط رئيس جمهور و در رسانه ملي مطرح شده استگيرم و اسالم و انقالب و بستگانم قرار مي

  هاي ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختيار مردم و تاريخ قرار خواهد گرفت، كشي و حق

گيرند و دليل آن آراء افتخارآميز مردم به اينجانب در آخرين انتخابات  گوئيها قرار مي ر خالفتاريخ گواه است كه اكثريت مردم متعهد و انقالبيمان كمتر تحت تأثي

دانيد كه در جريان انتخابات جاري، تاكنون به خاطر مسئوليت هاي رسمي ام در رسانه هامطلبي به نفع يا ضرر افراد و  مجلس خبرگان رهبري است و نيز خوب مي

ام  ام و رسماً گفته ام و در موراد ضروري به كلياتي مبتني بر حضور حداكثري مردم در پاي صندوقها و سالمت انتخابات اكتفا كرده نگفته جريانهاي درگير در انتخابات

  .برنامه شركت در انتخابات ندارم

اند و اگر هم  امزدي هم از اينجانب درخواست حمايت نكردهاند و بعد از ن چهار نامزد موجود براي آمدن به صحنه با اطالع از نظر و سياست اينجانب از من نظر نخواسته

ام  اند، گفته گيري در انتخابات نظر خواسته اند و اگر حزب يا گروهي در مورد جهت الذكر را از من نشنيده در جلساتي بهم رسيده باشيم، چيزي جز همان كليات فوق

حرمتي  نشانده بودن آنان ستم و بي كنند و انصافاً تهمت دست اند و عمل مي ودشان و همكارانشان در صحنهخ نامه خود عمل كنند و حقيقتاً آنها با تصميم براساس آيين

  .غيرقابل توجيه است

دانم و خود  ميبجاست كه به اين حقيقت هم توجه شود كه احتماالً عوامل دولت از نظر اينجانب مطلعند كه من ادامه وضع موجود را به صالح نظام و كشور ن

اند كه هدف  نمايي كرده ام و خود عوامل دولت در اين مورد بزرگ اي نكرده  ولي اين نظر را رسانه. دانيد عالي هم از اين نظر من مطلعيد و داليل آن را هم مي ابجن

  .نمايي در آن مناظره روشن شد بزرگ

فشانهايي  تابند و آتش از مردم و احزاب و جريانها اين وضع را بيش از اين بر نميشك بخشي  با اينهمه بر فرض اينكه اينجانب صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، بي

هاي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدانها، خيابانها و دانشگاهها مشاهده  شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت كه نمونه هاي سوزان تغذيه مي كه از درون سينه

  .كنيم مي

گوييهاي مطرح شده در آن مناظره برخورد كند و اگر مسئوالن اجراي قانون  ها و خالف آالودي مثل تهمت ها ؛ دروغ هاي زشت و گناه با پديده اگر نظام نخواهد يا نتواند

ت، رسيدگي كنند و اگر هاي صريح خالف قانون در اعالن افراد به عنوان فاسد كه فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعالن اس نخواهند و يا نتوانند به تخلّف

شكن عليرغم سوگند به مراعات شرع و  شأن منصب مقدسش خود را مجاز به ارتكاب چنين گناهان كبيره و اخالق فردي در موقعيت رياست جمهوري بدون مراعات 

  توانيم خود را از پيروان نظام مقدس اسالمي بدانيم؟ قانون بداند، چگونه مي

  رهبري معظم انقالب؛

اهللا شهيد مظلوم دكتر بهشتي و بسياري از همسنگران  آن پير فرزانه و حلّال مشكالت و ملجاء همه و يار صبور و ديرينه هر دوي ما آيت) ره(امام راحل  اكنون كه

عالي  از جناب. ز ياران و همفكران قديمايد و من و معدودي ا قديم كه يا به فيض عظماي شهادت رسيدند و يا به ديار باقي شتافتند ؛ در بين ما حضور ندارند، شما مانده

هاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل  تان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع فتنه با توجه به مقام و مسئوليت و شخصيت

  .ن آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويدورتر شدن اي دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله مشاهده است، هرگونه كه صالح مي

كاري كه . عالي و مردم در خصوص انجام انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد رسد خواسته حق حضرت مانده ضروري به نظر مي لذا در فرصت باقي

گران نتوانند با حدس و گمان نص پيامتان در مشهد و در مرقد امام راحل  هتواند عامل نجات كشور از خطر و باعث تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتن مي

  .افروخته بريزند را با هوس خود تحريف كنند و با ناديده گرفتن قانون، بنزين بر آتش

  سرچشمه شايد گرفتن به بيل چوپر شد نشايد گرفتن به پيل

  دوست، همراه، و هم سنگر ديروز، امروز و فردايتان

  ي رفسنجانياكبر هاشم
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1388/03/19  
  نژاد در مناظرات ي قم به اظهارات احمدي تن از علما و روحانيون بلندپايه 50ي  نامه

 50ته مطرح كرد، بيش به دنبال اظهارات محمود احمدي نژاد در مناظره تلويزيوني با مير حسين موسوي كه در آن اتهام هايي را عليه برخي افراد و دولت هاي گذش

ما امضاء «: در بخشي از نامه تعدادي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم آمده است .ما و روحانيون بلندپايه قم اين اظهارات را محكوم كرده اندتن از عل

اظره تلويزيوني اتفاق افتاده است من شديد خود را از بعضي از آنچه در اين ايام به ويژه در  هاي سياسي، نگراني و تأسف  گونه گرايش به جناح كنندگان ذيل بدون هيچ

قانوني مايه يأس و نااميدي همگاني  شرعي و منع  مخدوش نمودن خدمات نظام و روحانيت مبارز و مظلوم عالوه بر حرمت «: اين بيانيه افزوده است» .داريم اعالم مي 

در اين نوع جلسات براي ايشان  حضور ندارند و امكان دفاع  كه در اين مناظره خواهد شد، كما اين كه نام بردن از افرادي  و شادي دشمنان اسالم و نظام اسالمي 

اهللا ابراهيم اميني، راستي  ، اين بيانيه را آيت»مهر«ه گزارش خبرگزاري ب   ».است قانوني، خالف شرع مبين  فراهم نيست بدون اثبات اتهام آنان در محكمه عادله و 

محمدرضا جمشيدي، محمد  فيض گيالني، حاج شيخ جواد فاضل لنكراني، جعفر كريمي، حجت االسالم  محفوظي، آبادي،  خرم استادي، طاهري كاشاني، مير محمدي، 

  .نفر ديگر از علما و اساتيد قم امضاء كرده اند 36آيت اهللا مهدي هادوي تهراني، مرتضي جوادي آملي و بيش از  سيد محمد غروي، فقيه، احمدي

  

  

1388/03/20  
 براي حضور نماينده نامزدها در پاي صندوق راي» كارشكني«به اعتراض 

رييس كميته صيانت از آراء انتخابات با انتقاد از مانع تراشي بر سر راه حضور نمايندگان نامزدها در پاي صندوق 

علي اكبر محتشمي پور به خبرنگاران در  .هاي راي، وزارت كشور را به كارشكني در اين زمينه متهم كرد

نمايندگاني كه نامزدها براي حضور در پاي صندوق هاي راي معرفي مي كنند، فرمانداري ها به : ان گفتتهر

وي گفته است كه بر اساس  .آنها مي گويند كه بر سر چه صندوق ها و حوزه هايي حضور يابند و نظارت كنند

از صندوق ها حضور داشته  قانون، نامزدهاي انتخاباتي مي توانند مشخص كنند نمايندگانشان سر كدام يك

 .باشند

در برنامه تلويزيوني خود كه سه شنبه از شبكه دوم پخش شد، درباره جابه جايي   ميرحسين موسوي، يكي از نامزدهاي اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري،

كميته صيانت از آراء » .كنم كه با مردم راه بيايند دست اندر كاران توصيه ميگيرم و به  دخالت در فعاليت ناظر كانديداها را به فال نيك نمي« :نمايندگان نامزدها گفت

ارش آراء از سوي مير حسين موسوي و مهدي كروبي، دو نامزد اصالح طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري تشكيل شده است تا بر جريان راي گيري و شم

سخنان خود به تبليغات رسانه هاي دولتي به نفع محمود احمدي نژاد و عليه مير حسين موسوي اشاره آقاي محتشمي پور در بخش ديگري از  .نظارت داشته باشد

با اين » .ه استدر اين زمينه ما شكايت مستندي از رويكرد اين روزنامه ها به دستگاه قضايي ارسال كرديم و اين دستگاه نيز به اين روزنامه ها تذكر داد«: كرده و گفت

» .مي زنندظاهرا مديران مسئول اين روزنامه ها احساس مي كند هيچ قانوني نمي تواند جلوي آنها را بگيرد و آزادانه به هر اقدام خالف قانوني دست «: حال وي افزود

لي اصالح طلبان بارها محمود بر اساس قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، نامزدها نمي توانند از امكانات و رسانه هاي دولتي براي تبليغ خود استفاده كنند و

در همين حال، روزنامه كيهان كه زير نظر حسين شريعتمداري، نماينده  .احمدي نژاد و هواداران آنها را متهم كرده اند كه از اين امكانات به نفع خود استفاده مي كنند

اين  .آشوب پس از شكست است» آخرين پرده سناريوي افراطيون« كه  داده» هشدار جدي«ولي فقيه، اداره مي شود در گزارش اصلي خود براي روز چهارشنبه، 

به اين باور رسيده اند كه «اوج گرفته است و پيروزي او در دور اول انتخابات قطعي شده است و به همين دليل جبهه اصالحات » راي احمدي نژاد«روزنامه گفته كه 

و به همين دليل اكنون برنامه اي جدي در حال اجراست كه اوال شكست را توجيه كرده و ثانيا آن را به نه براي پيروزي بلكه براي پس از شكست بايد فكري كرد 

  ».بحراني براي نظام و دولت آينده تبديل نمايد

  

  

1388/03/21  
 اي اهللا خامنه هشدار سپاه و نامه موسوي به آيت

طلب انتخابات رياست جمهوري، از  تفاده هواداران مير حسين موسوي، يكي از نامزدهاي اصالحيداهللا جواني، رئيس دفتر سياسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، اس

هاي سابق اتحاد شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي روي  ، همانند آنچه كه در برخي از جمهوري»تالش براي به راه انداختن يك انقالب مخملي«را » رنگ سبز«

هاي اين نهاد نظامي و نيروي مقاومت بسيج و برخي از  برپايي انقالب مخملين، پيش از اين نيز از سوي برخي از مقام اتهام تالش براي .داده است، توصيف كرد

ر هاي خياباني د ها و راهپيمايي استفاده از رنگ سبز توسط ستاد مير حسين موسوي و هواداران او در گردهمايي .طلبان وارد شده است كار عليه اصالح روحانيان محافظه
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نژاد، رئيس جمهور و يكي از نامزدهاي اصولگراي انتخابات رياست جمهوري را به همراه داشته  هاي اصولگرا و هواداران محمود احمدي هاي اخير، اعتراض گروه هفته

هاي مخملين و رنگين در  تن از انقالبنژاد است، با الگو گرف رسد ستاد آقاي موسوي كه رقيب اصلي محمود احمدي اند كه به نظر مي عترضان اشاره داشتهم .است

آنان حتي استفاده هواداران ميرحسين موسوي از رنگ سبز را همانند استفاده طرفداران آدولف هيتلر،  .هاي غرب را در ايران به اجرا در خواهد آورد اروپاي شرقي، طرح

رفداران آقاي موسوي رد شده است و آنها استفاده از اين رنگ را نشانه تعلق وي به خاندان ها، بارها از سوي ط اينگونه اتهام .اي دانستند هاي قهوه در آلمان از لباس

 .دانند سادات مي

  

  

1388/03/21 

  

 شبكه ارسال پيام كوتاه تلفني در ايران قطع شد
بكه هيچ پيامكي از ش«رسانه هاي خبري در ايران مي گويند كه در آستانه شروع راي گيري انتخابات رياست جمهوري 

اين در حالي است كه مقامات مسئول مخابرات ايران در پاسخ به » .دهمراه اول و ايرانسل در سراسر كشور ارسال نمي شو

وب  .، وب سايت خبري ستاد مير حسين موسوي، قطع شبكه اس ام اس را رد كرده اند»قلم نيوز« پرسش خبرنگار 

ن شبكه اس ام اس تهران را قطع كرده و امكان ارسال پيام كوتاه سايت نوروز نيز خبر داده است كه شركت مخابرات ايرا

مهدي كروبي، نيز با تاييد خبر قطع اس ام اس  از اعضاي ستاد مرتضي الويري، .تلفني براي كاربران تهراني فراهم نيست

س باشيم و از اين سيستم قرار بر اين بود كه با استفاده از اين سيستم با ناظران صندوق ها در تما: گفت» راديو فردا«به 

براي اطالع رساني از تخلفات استفاده كنيم ولي اكنون با قطع آن كار ما دشوار مي شود، بايد به شيوه جايگزين فكر 

مرتضي حاجي، دبير  .به گفته آقاي الويري، شبكه اس ام اس از روز پنجشنبه به مدت سه روز قطع خواهد بود .كنيم

دبير  .سيستم ارسال پيامك كميته صيانت از آراي ستاد ميرحسين موسوي قطع شده است: ي ستاد ميرحسين موسوي، نيز گفته استاجرايي كميته صيانت از آرا

هاي راي حق قانوني كانديدا است و در عصر  رساني به نمايندگان حاضر در سر صندوق اطالع: اجرايي كميته صيانت از آراي ستاد ميرحسين موسوي، افزوده است

در همين زمينه، علي اكبر محتشمي پور، رييس كميته صيانت از آرا در ستاد انتخاباتي  .طات، ايجاد اختالل در اين سيستم كاري غيراخالقي و غيرقانوني استارتبا

آقاي  .براز نگراني كرده بودميرحسين موسوي، هفته گذشته از قطع احتمالي قطع شبكه اينترنت در ايران در روز برگزاري انتخابات توسط شركت مخابرات كشور ا

طبق اطالعاتي كه از درون سيستم سازمان مخابرات داريم، در صدد هستند كه در روز انتخابات سيستم اينترنتي را قطع كنند و تنها يك «: محتشمي پور گفته بود

دهم كه هر گونه حركتي دراين  نتخابات است و من به دولت اخطار ميسيستم داخلي براي وزارت كشور و شوراي نگهبان برقرار كنند كه اين اقدام به معناي تسلط در ا

 .اين در حالي بود كه مقامات دولت نهم در واكنش به اظهارات آقاي محتشمي، قطع اينترنت و پيام هاي كوتاه تلفني را رد كرده بودند» .زمينه به معني تخلف است

  

  
1388/03/22  

  ى ايران آغاز شدگيرى دهمين انتخابات رياست جمهور رأى

پس از چند هفته مبارزه شديد انتخاباتى در ايران بين چهار نامزد تاييد شده از سوى شوراى نگهبان، راى 

شوراى نگهبان ارديبهشت  .گيرى براى انتخاب رييس جمهور آينده از ساعت هشت صبح جمعه آغاز شد

تنها چهار نامزد نزديك به نظام داوطلب انتخابات رياست جمهورى، صالحيت  475ماه گذشته از بين 

در اين انتخابات، مير حسين موسوى، نخست وزير سابق، مهدى  .جمهورى اسالمى ايران را تاييد كرد

بر اساس قانون انتخابات رياست  .كروبى، رييس سابق مجلس و محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با محمود احمدى نژاد به رقابت مى پردازند

ساعت صورت مى گيرد ولى با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد شوراى نگهبان اين زمان مى تواند چهار ساعت  10رى ايران، اخذ راى از واجدين شرايط به مدت جمهو

جان رقابت ميان آنها اوج گرفت و مبارزات انتخاباتى در ايران در هفته هاى گذشته با شدت هر چه تمام تر دنبال شد و با انجام مناظره ميان نامزدها هي. دتمديد شو

  .ميليون ها نفر را به خيابان هاى ايران كشاند

  

 

1388/03/22  
 ها را تأييد كرد شركت مخابرات وجود اختالل در ارسال پيامك

داود  .ر صورت گرفته باشدها با هماهنگي نهادهاي ديگ هاي كشور، گفت كه ممكن است قطع پيامك شركت مخابرات ايران، با تأييد اختالل در سيستم پيامك
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ها از پنجشنبه شب ايجاد  ها در كشور گفت كه اختالل در پيامك وگو با خبرگزاري ايلنا، با تأييد قطعي پيامك زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات درگفت

ها با هماهنگي نهادهاي ديگر صورت گرفته  است قطع پيامكممكن «هنوز داليل اين اختالل روشن نيست اما «وي گفت كه  .شده و در حال بررسي موضوع هستيم

اي، صبح جمعه به ارسال برخي شايعات از  خامنه اهللا علي ها در ايران در حالي است كه رهبر جمهوري اسالمي، آيت تأييد وجود اختالل در سيستم ارسال پيامك» .باشد

  .توجه باشند تكذيب كرد و از مردم خواست كه به به اين شايعات بي ها، اشاره كرد و اين قبيل شايعات را قول وي از طريق پيامك

  

  

1388/03/22  
  تمام شدن برگه هاي راي در برخي شهرهاي ايران در انتخابات امروز

راي گيري باال بوده و انتظار  به گزارش خبرگزاري ها، مشاركت مردم در اين انتخابات از ساعات اوليه. انتخابات رياست جمهوري ايران از هشت صبح امروز آغاز شد 

صادق محصولي، وزير كشور ايران به خبرگزار ي مهر گفته است از آنجائيكه كليه شبكه ها   .مي رود كه ميزان مشاركت تا هنگام بسته شدن حوزه ها بسيار باال باشد

رييس ستاد انتخاباتي . ا ندارندهز ميزان آراء ريخته شده به صندوق به صورت آنالين وصل نيستند و تعدادي از صندوق ها نيز سيار هستند، هنوز آمار دقيقي ا

راز خبر داده و خواستار ميرحسين موسوي در نامه اي به رييس ستاد انتخابات وزارت كشور از اتمام برگه هاي راي گيري در برخي شهرها، ازجمله در حوزه هايي در شي

كميته صيانت آراء موسوي و كروبي در اطالعيه اي گفته است كه خبرهايي از برخي تخلفات در برگزاري از سوي ديگر  .بررسي علت آن و رفع مشكل شده است

كه كد درست را بنويسند و انتخابات از جمله در مورد درج كدهاي منظور شده براي نامزدها داده شده و از راي دهندگان خواسته شده تا هنگام راي دادن مراقب باشند 

ساعات  .دهند استفاده نكنند همچنين به راي دهندگان توصيه شده تا از خودكارهايي كه ديگران در اختيارشان قرار مي. نامزد مورد نظر را درج كننديا فقط اسم كامل 

واجد شرايط راي دادن ميليون و دويست هزار نفر  46حدود . شب قابل تمديد است 12بعد از ظهر اعالم شده كه در صورت لزوم تا ساعت  6صبح تا  8راي گيري از 

  .سال است 18حداقل سن راي دادن نيز . اعالم شده اند

  

  

1388/03/22  
 سابقه ايران؛ حوادثي بي

م رابطه غرب با ايران روزنامه گاردين روز جمعه در مطلبي به ويژگي هاي اين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران پرداخته و نتايج احتمالي آن را براي تنظي

تهران در روزهاي قبل از برگزاري راي گيري شاهد مناظر و حوادث بي سابقه اي بوده است؛ جمعيت هواداران نامزدهاي  نويسد كه شهر گاردين مي .كند ي ميبررس

اچي با حمالت شديد لفظي يكديگر ميليون تماش 50دو نامزد اصلي در مناظره تلويزيوني خود در برابر . رقيب روزها در مركز اين شهر به قدرت نمايي مشغول بوده اند

ترين محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي عالوه بر حمله و متهم كردن رقيب اصلي خود مير حسين موسوي و همسر وي زهرا رهنورد، يكي از نيرومند. را كوبيدند

از اموال دولتي متهم كرد و گفت كه وي معركه گردان كارزار سياستمداران در جمهوري اسالمي يعني هاشمي رفسنجاني را به اختالس و دزدي ميلياردها دالر 

شدت اين حمالت در حدي بود كه آقاي رفسنجاني در نامه اي سرگشاده به آيت اهللا خامنه اي رهبر ايران از وي خواست كه در اين ماجرا . انتخابتي رقباي اوست

اما . داند كه هيچ كشوري در منطقه خليج فارس توان به راه انداختن آن را ندارد سياسي مي روزنامه گاردين مجموعه اين حوادث را يك جنب و جوش  .دخالت كند

كنند در حال عبور از يك  كند كه آيا اين حوادث نشانگر تحوالت عميق تري است؟ آيا جمهوري اسالمي ايران آن طور كه برخي تصور مي اين سئوال را مطرح مي

دهند كه محبوبيت محمود  به اعتقاد تحليلگر گاردين نظرسنجي ها نشان مي .كند كه بايد از قضاوت هاي عجوالنه پرهيز كرد يانقالب مخملي است؟ گاردين توصيه م

مدت كوتاهي قبل از برگزاري انتخابات آقاي احمدي نژاد حقوق و . احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي ممكن است كاهش يافته باشد ولي او كامال شكست نخورده است

معروف است هر چند كه » قهرمان فقرا«به نوشته گاردين آقاي احمدي نژاد به عنوان . اي بخش اعظم كاركنان دولت، بازنشسته ها و افراد معلول را افزايش دادمزاي

ميرحسين موسوي بيشتر از سوي ز آن طرف ا .سياست هاي دولت وي براي اين اقشار فاجعه بار بوده و افزايش شديد نرخ بيكاري و تورم را به ارمغان آورده است

او نخست وزير سال هاي جنگ ايران و عراق است كه كارنامه خوبي در مديريت : گاردين مي نويسد. شود طبقه متوسط تحصيلكرده، جوانان و زنان حمايت مي

ياري با هاشمي رفسنجاني كه حاملي اصلي اصالح طلبان اما بايد توجه داشت كه در محافل اصلي قدرت در ايران ممكن است بس. اقتصادي آن كشور در آن دوره دارد

با توجه به مجموعه اين عوامل رقابت فعلي بين دو نامزد اصلي شايد صريح ترين و عميق ترين رقابت بين جناحهاي رقيب در تاريخ جمهوري . است مخالف باشند

كند  اين روزنامه اشاره مي. پردازد  روزي هر جناح و هر نامزد بر مناسبات ايران با غرب ميروزنامه گاردين در بخش دوم اين مطلب به تاثيرات پي .اسالمي ايران باشد

كن است به دور دوم كه عالوه بر محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي دو نامزد ديگر در اين رقابت ها حضور دارند و نبايد فراموش كرد كه نتيجه راي گيري مم

چه كه باشد آيت اهللا خامنه اي رهبر ايران كماكان قدرت اصلي را در دست خواهد داشت و ايران كماكان غني سازي اورانيوم را حق ذاتي نتيجه انتخابات هر . بيانجامد

الت ممكن است اتفاقا خالف اين ح. كند معلوم نيست كه تحت رياست جمهوري فردي ميانه رو مذاكره با آمريكا ساده تر باشد گاردين اشاره مي .داند و مشروع خود مي

ت اگر فرض بر اين است كه تصميم گيري اصلي در دست رهبر ايران و مراكز قدرت ديگري است در آن حالت چهره اي نرم و معقول تر در مقام رياس. اتفاق بيافتد

نسبتا باز سياسي در روزهاي اخير در ايران روزنامه گاردين در اشاره به فضاي  .ايران در خفا بهتر عمل خواهد كرد جمهوري براي پيش بردن برنامه هاي اتمي
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به مدت چند هفته نيروهاي امنيتي و پليس منكرات ممكن است مردم را به حال خود . كند نويسد كه معموال هر انتخاباتي يك نوع اميد يا تحول كاذبي را ايجاد مي مي

كند كه البته اين به آن معنا نيست كه نبايد از  گاردين تاكيد مي .گردند گيري ها باز ميرها كرده باشند اما همه اين ابزارهاي كنترل و سركوب به مجرد پايان راي 

گاردين در پايان هشدار مي دهد كه در برخورد با  .اصالح طلبان حمايت كرد ولي اين كار بايد به شكلي انجام شود كه اهداف و تالش هاي آنها را به مخاطره نياندازد

به اعتقاد گاردين يك چنين روش و تحليلي فقط باعث . د از شيوه هايي نظير ديدگاه بنيامين نتان ياهو نخست وزير اسرائيل تبعيت كردتحوالت سياسي ايران نباي

 .افزايش تنش در منطقه شده و در نهايت آب به آسياب افرادي مثل محمود احمدي نژاد خواهد ريخت

  

  

1388/03/22  
 انتخابات اعالم نتايج اوليه ساعتي پس از پايان

هاي اخذ  درصد از صندوق 35.22صندوق معادل  112هزار و  16اعتي پس از پايان انتخابات رياست جمهوري ايران، بر اساس اعالم ستاد انتخابات كشور با شمارش س

دقيقه بامداد روز شنبه با حضور در جمع  20در ساعت  كامران دانشجو، رئيس ستاد انتخابات كشور، .آرا از ديگر رقبا پيش افتاده است 68.8نژاد با  رأي، محمود احمدي

ميليون و  7نژاد با  رأي شمارش شده كه از اين ميزان محمود احمدي 431هزار و  234ميليون و  10خبرنگاران مستقر در اين ستاد گفت كه از تعداد كل آراي مأخوذه، 

هزار و  955دانشجو همچنين از تعداد آراي شمارش شده، ميرحسين موسوي تا كنون دو ميليون و  به گفته آقاي .رأي از ديگر رقبا پيش افتاده است 919هزار و  27

درصد  0.86(هزار رأي  88و مهدي كروبي با بيش از ) درصد آرا 1.27(هزار رأي  162درصد آرا را از آن خود كرده و محسن رضايي با بيش از  28.87رأي معادل  131

وگو با ايسنا، از اعالم  الم نتايج اوليه آرا توسط ستاد انتخابات كشور در حالي است كه اندكي پيشتر صادق محصولي وزير كشور در گفتاع .در تعقيب وي هستند) آرا

ره كرد مدعي جمعه شب مخاب 23:34در همين حال خبرگزاري دولتي ايران در خبري كه در ساعت  .نتايج اوليه شمارش آرا از ساعات اوليه بامداد شنبه خبر داده بود

اين در حالي . درصد آرا در جامعه روستايي كشور و با فاصله زياد نسبت به ميرحسين موسوي در اين انتخابات پيروز شده است 75نژاد با كسب  شد كه محمود احمدي

ن انتخابات رياست جمهوري و آغاز شمارش آرا مدعي ايرنا، جمعه شب، ساعتي پس از اعالم پايا .اي اعالم پيروزي كرده است است كه ميرحسين موسوي نيز در بيانيه

اين در حالي  .درصد آراي جامعه روستايي كشور، پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم شده است 75بيش از » به طور ميانگين«نژاد با كسب  شد كه محمود احمدي

خود را «انتخابات رياست جمهوري ايران اعالم كرد و از شهروندان ايراني خواست  اي خود را پيروز قطعي طلب با صدرو بيانيه آقاي ميرحسين موسوي نامزد اصالح

هاي متعدد و  ها و مستندات واصله، عليرغم تخلفات و كارشكني طلبان در بيانيه خود گفته است كه طبق گزارش اين نامزد اصالح» .براي جشن پيروزي آماده كنند

آقاي موسوي در بيانيه خود به مسئوالن برگزاري انتخابات هشدار داد كه در شمارش آرا نهايت دقت  .از آن خود كرده استهاي گسترده، رأي اكثريت مردم را  نارسايي

ن وي در اين بيانيه از ملت ايرا .استفاده خواهد كرد» از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران«را داشته باشند و اعالم كرد كه در غير اين صورت 

  .خواسته است تا آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه يكشنبه باشند

  

  

1388/03/23  
  از مشاركت باالي ايرانيان خارج از كشور در انتخابات خبر داد: متكي

 .منوچهر متكي وزير خارجه ايران از مشاركت گسترده ايرانيان خارج از كشور در انتخابات رياست جمهوري خبر داد

نا، وي با موثر خواندن حضور مردم در روند ديپلماسي ايران گفت كه در انتخابات اين دوره، مشاركت به گزارش اير

آقاي متكي همچنين گفت كه تنها نتيجه اي  .درصد رشد داشته است 300ايرانيان خارج از كشور در انتخابات، 

 .رسميت دارد كه وزارت كشور اعالم كند و آمارهاي ديگر رسمي نيستند

  

  

1388/03/23  
  احمدي نژاد اول است: آخرين آمار به نقل از وزارت كشور

درصد آرا از ديگر رقباي خود  65درصد آراي اخذ شده، محمود احمدي نژاد با كسب حدود  60گزارش ها از وزارت كشور حاكي است تا اين لحظه و با شمارش بيش از 

ميرحسين موسوي با :ت كشور در گفت وگو با شبكه تلويزيوني خبر با اعالم آخرين نتايج شمارش آرا گفتكامران دانشجو رييس ستاد انتخابات وزار .پيشي گرفته است

از يك درصد آرا مكان دوم را به خود اختصاص داده و پس از او با اختالفي نسبتا زياد، محسن رضايي با كمتر از دو درصد و مهدي كروبي با كمتر  31كسب حدود 

اعالم مي ) شنبه(به گفته كامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات كشور، نتيجه قطعي انتخابات ساعت هشت صبح امروز  .و چهارم قرار دارند درصد، در مكان هاي سوم

  .شود
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1388/03/23  
 طلبان و درگيري پليس با هواداران موسوي پلمب ستادهاي اصالح

المللي حمايت  طلب انتخابات رياست جمهوري، گزارش داده و كمپين بين يرحسين موسوي نامزد اصالحخبرگزاري فرانسه از درگيري پليس ايران در تهران با حاميان م

نژاد شعار  به گزارش خبرگزاري فرانسه هواداران ميرحسين موسوي، خطاب به دولت محمود احمدي .طلبان داد از حقوق بشر خبر از پلمپ ستادهاي انتخاباتي اصالح

كه  اند گفته  هواداران آقاي موسوي به خبرگزاري فرانسه .خواهيد در چهار سال آينده ايران را بيشتر ويران كنيد را ويران كرديد و مي دادند كه چهار سال كشور مي

مير حسين  اين خبرگزاري افزود كه پليس با باتوم به هواداران .كنند مقابل فشار نيروهاي امنيتي مقاومت خواهند كرد و ستاد ميرحسين موسوي را ترك نمي  در

هاي آرا، از تقلب وسيع به نفع  اي اعالم كرد كه شمارش تعدادي از صندوق المللي حقوق بشر در ايران در بيانيه در همين حال كمپين بين. موسوي حمله كرده است

طلبان؛ مهندس  ران، دفاتر دو نامزد اصالح، به وقت ته1387خرداد ماه  23صبح  7به نوشته اين نهاد مدافع حقوق بشر، در ساعت  .كند نژاد حكايت مي احمدي

در اين بيانيه آمده است كه وب  .االسالم مهدي كروبي توسط نيروهاي اطالعاتي امنيتي مورد حمله قرار گرفتند، و مصادره و پلمب شدند ميرحسين موسوي و حجت

هايي كه نمايندگان ستاد مهندس  اد جمع شده بودند تا بر اساس گزارشسايت رسمي مهندس ميرحسين موسوي گزارش داد كه زماني كه هواداران وي در اطراف ست

فلفل و با اعمال خشونت آنها را موسوي از مراكز انتخابات داده بودند، جشن پيروزي او را برگزار كنند، نيروهاي انتظامي با آنها مقابله كردند و با استفاده از اسپري 

  .طلب نيز روز گذشته فيلتر شدندهاي اصالح  برخي از سايت .پراكنده كردند

  

  

1388/03/23  

   ماموران پليس با هواداران ميرحسين موسوي درتهران درگير شدند
ت جمهوري ديروز بود، امروز ماموران نيروي انتظامي ايران در تهران با هواداران خشمگين ميرحسين موسوي كه به گفته مقامات وزارت كشور بازنده انتخابات رياس 

آنها ": گزارش خبرگزاري فرانسه معترضان در مقابل يكي از ستادهاي انتخاباتي ميرحسين موسوي عليه دولت محمود احمدي نژاد شعار مي دادندبه . دنددرگير ش

ولي هواداران  .د حمله كرده اندطبق اين گزارش ماموران پليس با باتوم به شماري از اين افرا  ".كشور را ويران كرده اند و در چهار سال آينده ويران تر خواهند كرد

ميرحسين موسوي،  .كنند اند كه در مقابل فشار نيروهاي امنيتي مقاومت خواهند كرد و ستاد ميرحسين موسوي را ترك نمي آقاي موسوي به خبرگزاري فرانسه گفته

اي  المللي حقوق بشر در ايران نيز در بيانيه كمپين بين .رده استيكي از نامزدهاي اصالح طلب رياست جمهوري، نسبت به برخي اشكالت در انتخابات ديروز شكوه ك

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين افزوده، امروز صبح دفاتر دو  .كند نژاد حكايت مي هاي آرا، از تقلب وسيع به نفع احمدي اعالم كرد كه شمارش تعدادي از صندوق

  .سالم مهدي كروبي توسط نيروهاي اطالعاتي امنيتي مورد حمله قرار گرفتند، و مصادره و پلمپ شدنداال طلبان، مهندس ميرحسين موسوي و حجت نامزد اصالح

  

  

1388/03/23  

    ستاد مهدي كروبي انتخابات رياست جمهوري روز جمعه در ايران را غيرشفاف خواند

ه در ايران را غيرشفاف ستاد مهدي كروبي، يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ايران انتخابات روز جمع

خواند و اعالم كرد، نسبت به روند برگزاري انتخابات، بويژه تبليغات انتخاباتي، مناظره نامزدها و همچنين نحوه 

سعيد رضوي فقيه، سخنگوي ستاد آقاي كروبي در گفت و  .اخذ، شمارش آرا و اعالم نتايج اعتراضات فراواني دارد

به غيرمترقبه بودن نتايج انتخابات، مهدي كروبي همچنان مشغول گفت و گو با گو با راديو فردا گفت، با توجه 

مشاورانش است تا با كسب اطالعات بيشتر تصوير روشن تري را از اتفاقاتي كه در انتخابات روز جمعه روي داده 

در نتيجه آرا را  ما در عين حال توان تغيير": آقاي رضوي فقيه افزود. بدست بياورد و بر اساس آن موضعگيري كند

  ".نخواهيم داشت و تنها مي توانيم درباره مشروعيت و قانوني بودن انتخابات بحث كنيم

  
  

1388/03/23  
 وزارت كشور به روي كارمندانش بسته شد

اند اين  ده و مسئوالن به آنها گفتهرسد صبح روز شنبه، از ورود كاركنان وزارت كشور به ساختمان اين وزارتخانه در خيابان فاطمي جلوگيري ش از تهران خبر مي

گار در تهران به راديو فردا گفت وي با اينكه داراي مجوز ورود به داخل  در اين باره سراج الدين ميردامادي روزنامه .كارمندان تعطيل است  وزارتخانه امروز براي

ساعت «: نگار به راديو فردا گفت اين روزنامه .آنها امروز تعطيل هستند  اند كه شور نيز گفتهاند و به كارمندان وزارت ك ساختمان وزارت كشور بوده به او اجازه ورود نداده
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از آنجا كه ساختمان وزارت كشور «: افزايد الدين ميردامادي مي سراج» .اند هشت الي هشت و نيم مانع ورود جمع زيادي از كاركنان وزارت كشور به داخل ساختمان شده

نگار همچنين اعالم كرد  اين روزنامه » .ها افزوده است انتخابات در زير زمين وزارتخانه است، عدم اجازه ورود به كاركنان وزارت كشور بر نگرانيطبقه دارد و ستاد  23

عصر نرسيده به ميدان فاطمي كه در واكنش به اعالم نتايج آرا، امروز شماري از هواداران ميرحسين موسوي در جلوي ستاد مركزي انتخاباتي وي، واقع در خيابان ولي 

ده شها به خيابان فاطمي نيز كشيده شده است و پليس ضد شورش نيز در برخي نقاط با هواداران ميرحسين موسوي درگير  دست به اعتراض زده، كه اين اعتراض

ا كه نتايج اعالم شده انتخابات دور از انتظار بوده آقاي از آنج«از سوي ديگر سعيد رضوي فقيه، سخنگوي ستاد انتخاباتي مهدي كروبي، به راديو فردا گفت  .است

ستاد كروبي به روند انتخابات از آغاز «به گفته سعيد رضوي فقيه، » .گيري كنند اكنون در حال رايزني با مشاورانش است تا در مورد اقدام بعدي تصميم كروبي هم

  ».زودي مواضع خود را در اين باره با مردم در ميان خواهد گذاشت تبليغات، برگزاري و شمارش آرا اعتراض دارد و آقاي كروبي به

  

  

1388/03/23  
  ميرحسين موسوي اعالم كرد، نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران را نمي پذيرد

ميرحسين موسوي، يكي از نامزدهاي اصالح طلب انتخابات رياست جمهوري ايران، روز شنبه با صدور بيانيه اي از 

. نخواهد شد "تسليم اين صحنه آرايي خطرناك"در انتخابات سخن گفت و اعالم كرد،  "شكار و فراوانتخلفات آ"

خواندن نتيجه انتخابات روز جمعه ِ  "بهت آور"آقاي موسوي در اين بيانيه كه در شبكه اينترنت منتشر شده، با 

افشاي رازهاي پشت سر اين اينجانب طبق وظيفه شرعي و ملي خويش به ": رياست جمهوري در ايران نوشت

نخست وزير سابق   ".روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابودكننده آن را بر سرنوشت كشور توضيح خواهم داد

به مسئوالن توصيه مي كنم بيش از آن كه د ير شود اين روند را فورا متوقف كنند و همگي به خط ": ايران افزود

  ".بازگردندقانون و امانتداري از آراي ملت 

  

  

1388/03/23  
 است  رسد يك كودتاي مخملي انجام شده به نظر مي: جاليي پور

در مورد نتايح انتخابات به راديو فردا  ،محمدرضا جاليي پور، از اعضاي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، جامعه شناس و مدير مسئول روزنامه توقيف شده جامعه

  :گويد چنين مي
انقالب هم حضور داشتم بايد بگويم آرمان انقالب اين بود كه كشور بهتر، عادالنه تر و آزادانه تر اداره  نوان يك بچه مسلمان در كشور كه درمن به ع :جاليي پور

ا ديدم اين بود كه اين بار آن چه من واقع .گفت و مهندس بازرگان به زبان ديگري، ولي همه مردم دنبال اين هدف بودند هر چند كه مثال امام اين را به زباني مي. شود

اين يك انقالب رنگي نبود، بلكه يك نمايش انساني بود براي . تر شركت كردند، چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات مردم متمدن ايران در اين انتخابات متمدنانه

 40طي سه ماه و بر اساس  .كردند رده بود، مردم حتي اين كار را هم نميباور كنيد اگر صدا و سيما در چهار سال گذشته آزادانه برخورد ك. حضور در انتخابات

درصد مي رسد و آمار آقاي احمدي نژاد  54نظرسنجي، روند تغييرات نشان مي داد كه آخر اسفندماه سال گذشته آراي آقاي موسوي هفت درصد بوده كه به تدريج به 

تازه اين آمارهاي قبل از انتخابات است و آن چه   .دكن اين روند بسيار مهم است و ظرف يك شب تغيير نمي. رسد درصد مي 32درصد شروع و در انتها به  47هم از 

ها آغاز شد؛ تعرفه ندادند، خيلي زود در  صبح كارشكني 11تر از دوم خرداد بود و همه مردم در انتخابت شركت كردند، ولي از همان ساعت  روز انتخابات ديديم با شكوه

اين انتخابات يك نمايش انساني و مدني بود شبيه جنبش دوم خرداد، براي تغيير در حكومت . ها را بستند بستند، به ستاد آقاي موسوي حمله كردند و سايتشعب را 

ما در . مات رسيدگي شوداي جلوي آن را بگيرد و به شكايت آقاي موسوي و مقا رسد يك كودتاي مخملي انجام شده است، مگر اين كه آقاي خامنه ولي به نظر مي

   .ايران انقالب مخملي نداشتيم، ولي گويا اكنون كودتاي مخملي داريم
  تر شدن فضاي جامعه بگذارد؟ اگر بخواهيم از نظر جامعه شناسي بررسي كنيم، اين اقدام ممكن است تاثيري بر بسته! آقاي جاليي پور

ها آمدند و زماني كه روز آخر نيروي انتظامي اعالم كرد كه فرصت تبليغات پايان يافته است، همه مردم  انشب به خياب 20ها  اين. مردم ما خيلي مدني رفتار كردند

ه نظر من مردم دو سه روزصبر ب .اند رعايت كردند و به طور بسيار مدني برخورد كردند، ديروز هم كه رأي دادند و اكنون هم كه اين نتيجه را به خورد مردم داده

   .كنم واكنش مردم هم سبز خواهد بود جامعه اصال واكنشي نيست، كه مردم ناگهان عصبي شوند و من فكر مي. شود ينند چه ميكنند تا بب مي
  به نظر شما براي فعاالن جامعه مانند فعاالن دانشجويي يا جنبش زنان، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

جامعه هنوز در بهت اين . اند اند و چكي هم به صورتتان زده خواستيد، ولي پول را از شما گرفته و كااليي ميايد  ايد خريد، پولي داده مثل اين است كه شما مودبانه رفته

  .است كه چه اتفاقي رخ داده است
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 انتخابات به سوگواري بدل شد؛ بايد فكر ديگري كرد: كروبي

اي نتايج اعالم شده را  جمهوري، روز شنبه در واكنش به نتايج شمارش آرا، با صدور بيانيه ياستطلب دهمين دوره انتخابات ر مهدي كروبي، يكي از دو نامزد اصالح

مهدي كروبي كه برپايه آمار منتشر شده وزارت كشور كمتر از يك درصد آرا را  .تبديل كرد» سوگواري«خرداد را دولت نهم به  22خوانده و اعالم كرد كه » مضحك«

خرداد ماه كه از حيث مشاركت كم سابقه شما مردم عزيز مي توانست  22«: نيه خود برگزار كنندگان را به تقلب متهم كرده و آورده استبه خود اختصاص داده دربيا

ي راي افرادي كه اي براي اعتبار و آبرو مرثيه  توان خواند، و در سوگواري جز مرثيه چه مي  جشنواره بزرگ جمهوريت در نظام امام خميني باشد به سوگواري تبديل شد،

نتايج اعالم « : طلب با اشاره به نتايج آرا تصريح كرده است اين نامزد اصالح» .به عشق و ايمان براي تغيير اوضاع كشور به صحنه آمدند و چنين تخلف در امانت ديدند

دبير كل حزب اعتماد ملي با » .يد و بايد فكر ديگري كردآ شده براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چنان مضحك و شگفت است كه در بيان و بيانيه نمي

اين شيوه راي گيري و شمارش آرا يادآور شمارش آرا مرحوم مدرس است كه حتي از شمارش رايي كه آن مرحوم «: گويد خرداد مي 22گيري روز  مخدوش دانستن راي

شگفتا كه مشاركت ملت به ابزار تحكيم دولت تبديل . هاست  دآور آمارهاي منتشر شده در مناظرههاي تلويزيوني يا به خويش داده بود دريغ كردند و تكرار دروغ پردازي

مهدي كروبي كه چهار سال پيش نيز در اعتراض به نتايج اعالم شده در نهمين دوره انتخابات » .و از دموكراسي به سوء استفاده از مشاركت ملت بسنده شد شد 

بديهي است كه نتايج و نهاد برآمده از چنين شمارش آرايي فاقد مشروعيت است و مورد قبول اينجانب «: تراض كرده بود، افزوده استجمهوري به رهبر ايران اع رياست

يشان، زنان محرومين و افراد مورد تبعيض اعم از دگر اند روشنفكران ، برم و دستان همه راي دهندگان به خصوص دانشجويان ، من به پيشگاه ملت شكايت مي. نيست

بوسم و حتما در مقابل اين مهندسي و تنظيم ناشيانه راي ملت سكوت نخواهم كرد و به عنوان فردي مستقل در  اهل حق را مي دراويش ، هاي قومي و مذهبي،  اقليت

هاي بعدي به اطالع  مات خود را در بيانيههايي كه منتشر كرده ام در صحنه خواهم ماند و گزارش اقدا چارچوب فكري و سياسي خاص خود و بر اساس مواضع و بيانيه

  ».اين تازه اول داستان است. ملت بزرگ ايران خواهم رساند
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  رهبر جمهوري اسالمي پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات را تاييد كرد

ژاد در آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، با صدور بيانيه اي پيروزي محمود احمدي ن

آقاي خامنه اي در اين بيانيه كه در شبكه هاي  .انتخابات رياست جمهوري روز جمعه را تاييد كرد

تلويزيوني ايران خوانده شد، با ابراز خرسندي از مشاركت باالي مردم در اين انتخابات، از همه، از جمله از 

حمايت  "جمهوري منتخب مردمرييس "رقباي انتخاباتي محمود احمدي نژاد خواست تا از وي بعنوان 

شوراي نگهبان و وزارت كشور تاكيد  "اخالص و امانتداري"رهبر جمهوري اسالمي همچنين بر   .كنند

  .كرد

  

  

1388/03/23  

   محمود احمدي نژاد برنده انتخابات رياست جمهوري ايران اعالم شد
نتايج اعالم شده از سوي وزارت كشور جمهوري اسالمي، محمود احمدي نژاد با كسب بيش ار شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري ايران به پايان رسيد و طبق ك

ميليون راي به صندوق هاي راي  39صادق محصولي، وزير كشور دولت محمود احمدي نژاد، اعالم كرد، بيش از   .ميليون راي برنده اين انتخابات شده است 24از 

ميليون راي  13به گفته آقاي محصولي ميرحسين موسوي با كسب حدود   .درصد آن را نصيب خود كرده است 62از ريخته شده است كه محمود احمدي نژاد بيش 

  .هزار راي كسب كرده اند 333هزار و مهدي كروبي حدود  678طبق اين آمار محسن رضايي حدود . در جايگاه دوم قرار گرفته است

  

  

1388/03/23  

   درباره نتيجه انتخابات را برطرف كند رضايي از خامنه اي خواست تا نگراني
اني هاي مردم محسن رضايي، يكي از نامزدهاي محافظه كار انتخابات رياست جمهوري، از آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي خواست تا به به نگر 

متواضعانه از رهبر معظم انقالب اسالمي خواستارم صرف نظر از رقم ": شتآقاي رضايي امروز در بيانيه اي نو  .درباره نتيجه انتخابات رياست جمهوري پايان دهد

رفع اين نگرانيها  اعالم شده به عنوان آرا اينجانب نسبت به دغدغه هايي كه موجب تشويش اذهان مردم فهيم ايران شده است از هر طريق كه صالح ميدانند براي
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ن حال از مردم خواسته تا آرامش خود را حفظ كنند و افزوده، از فردي كه پس از طي مراحل قانوني و تاييد آقاي رضايي در عي ".همانند گذشته فصل الخطاب شوند

  .نهادهاي نظارتي و تنفيذ رهبر بعنوان رييس جمهوري معرفي شود، حمايت خواهد كرد

  

  

1388/03/23  

   فردا جشن بزرگ پيروزي انتخابات برگزار مي شود: احمدي نژاد در تلويزيون
با اعالم پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري ايران، او امشب در تلويزيون دولتي ايران  

آقاي احمدي نژاد گفت كه راي مردم، راي به برنامه هاي او بود و مردم خواسته هاي خود را . سخنراني كرد

محمود احمدي   .تمام سطوح ادامه دهد را در» مفسدان«او همچنين گفت كه قصد دارد برخورد با . بيان كردند

آقاي . دنژاد افزود كه ممكن است زماني كساني با امام و انقالب بوده باشند، اما در حال حاضر ديگر نباشن

ظاهرا «او افزود كه » .ودجشن پيروزي بزرگ ملت ايران در انتخابات در سرتاسر ايران برگزار مي ش) يكشنبه(فردا «احمدي نژاد در سخنراني تلويزيوني خود گفت كه 

  ».در تهران هم در ميدان ولي عصر از ساعت پنج بعد از ظهر مردم تهران جشن برپا خواهند كرد

 
  

1388/03/23  

 تظاهرات خياباني در چند شهر ايران در اعتراض به نتايج انتخابات
ان رييس جمهور پيروز در انتخابات، هزاران تظاهر كننده به خيابان ها ريخته و در گزارش هاى رسيده از ايران حاكيست كه به دنبال معرفى محمود احمدى نژاد به عنو

هزار راى از  500ميليون و  24خرداد، اعالم كرد كه محمود احمدى نژاد با كسب  23وزارت كشور جمهورى اسالمى ايران روز شنبه،  .برخي نقاط با پليس درگير شدند

گزارش ها و تصاوير دريافتى از شهر تهران بيانگر آن است كه  .ندوق، فرد پيروز در انتخابات دهم رياست جمهورى استميليون راى ريخته شده به ص 39مجموع 

 تظاهر كنندگان .درگير شدندهزاران نفر از معترضان به آراء در خيابان هاى فاطمى، وليعصر و ميدان ونك اقدام به راهپيمايى اعتراض آميز كردند و با نيروهاى پليس 

، »موسوى، موسوى حمايتت مى كنيم«، »نيروى انتظامى، حمايت حمايت«، »مرگ بر ديكتاتور«با پرتاب سنگ و همچنين آتش زدن سطل هاى زباله شعار هاى 

از شهر مشهد نيز  .دسر دادن» نصر من اهللا و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب«و » دولت كودتا، استعفا استعفا«، »موسوى، موسوى، راى مرا پس بگير«

  .گزارش مى رسد كه صدها تظاهر كننده با راهپيمايي در خيابان هاى اين شهر نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهورى اعتراض كردند

  

  

1388/03/23   

   نامه مير حسين موسوي به مراجع
او در اين . زيادي از مير حسين موسوي، آقاي موسوي نامه اي به مراجع نوشته استدر پي اعالم رسمي پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات امروز با فاصله بسيار 

سويه به سود نامزد حاكم، به خوبي نشان دهنده عزم اين  ي بي حساب از امكانات عمومي و دولتي براي تبليغات يك اگر چه توسل به دروغ و استفاده: نامه مي گويد

زده جهانيان از حكومتي كه تعهد به  هر راه ممكن بود، اما تصور تقلب در آراي مردم تا اين اندازه و برابر انظار ِ شگفت گروه خاص براي پيروزي به هر قيمت و از

سكوت علما و مراجع كه ملجا راسخ اين ملت : آقاي موسوي در نامه خود افزوده است كه. شود، براي كسي ممكن نبود عدالت شرعيه از اركان اساسي آن شمرده مي

هاي واهي با چوب و  عواملي به بهانه: نامه ادامه داده است كه  ير حسين موسوي در اينم. شوند، خسارتي بيش از يك تغيير در آرا را به دنبال خواهد داشت رده ميشم

اند، در حالي كه اميدي به كارايي قوه  چماق و باطوم و شوك الكتريكي به جان اعضاي ستادهاي اينجانب و مراجعه كنندگان سرگردان و مبهوت از اين وضعيت افتاده

ابزاري  رود زيرا جايي كه دادستان كل كشور نتواند از سخن قانوني خود در پيشگيري از سخنراني اضافي نامزد حاكم در سيما جلوگيري نمايد، با چه قضاييه نمي

شوم كه  ند، عرض حالي تقديم و يادآور مي ا اينك دچار چنين زيان عظيمي شده تواند از اين خشونت سياه بازداري كند؟ به حسب وظيفه صيانت از آراي مردمي كه مي

يرحسين موسوي نامه اش را با اين عبارت به پايان برده است كه آگاه باشيد از بيداد ِ رفته بر كسي كه جز دعا م  .شايد تذكر به جاي شما به مسووالن مفيد واقع شود

  .كاري نكرده است

  

  

1388/03/23  
 روحانيون مبارز خواستار ابطال انتخابات رياست جمهوري شد مجمع

روز شنبه در اطالعيه خواهان ابطال اين انتخابات   اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران در حال گسترش است، مجمع روحانيون مبارز   در حالي كه
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اين تشكل منتشر شده است، ضمن ابراز تاسف از رويكرد مجريان و ناظران انتخابات تصريح شده  در بيانيه مجمع روحانيون كه پس از جلسه فوق العاده .شده است

اي فوق العاده به اين نتيجه رسيد كه براي دفاع از جمهوريت اسالمي نظام و بازگرداندن اعتماد عمومي و نگاهباني از موج  مجمع روحانيون مبارز در جلسه«: است

جمع روحانيون همچنين پيشنهاد كرده است م» .كار مناسب است تر راه تر و منطقي ، ابطال اين انتخابات و تجديد آن در فضايي عادالنههاي راي آشتي ملي با صندوق

اعالم در بخش ديگري از بيانيه مجمع روحانيون نتايج  .تشكيل شود» يابي و اعالم نظر نهايي طرف و كاردان و شجاع براي حقيقت دست كم تعيين هيئتي بي«كه 

اين امر اگر به صورت رويه درآيد به جمهوريت نظام لطمه «: دانسته و تصريح كرده است» اعمال نوعي مهندسي آراء گسترده«شده دهمين دوره انتخابات رياست را 

دارد كه نتيجه اعالم شده مورد قبول واقع  داليل و شواهد كافي وجود. كند زند و اعتماد مردم را كه بزرگترين پشتوانه نظام است خدشه دار مي غيرقابل جبران مي

  ».نشود
  

  

1388/03/23  
 قطع تلفن همراه در ايران؛ سايت هاي خبري فيلتر شدند

سال پيامك، امكان ساعاتى پس از اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوري، سايت هاى اجتماعي و خبري در ايران فيلتر شده اند و عالوه بر قطع ار

بر اساس گزارش هاى دريافتى از ايران، اعتراضات مردم به معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان نامزد پيروز در انتخابات رياست  .با موبايل نيز ميسر نيست تماس

با تلفن همراه را قطع كرده جمهورى به خيابان هاى بيشترى در تهران كشيده شده است و مخابرات ايران براى ايجاد مانع در مسير اطالع رسانى، سيستم تماس 

را منتشر مى كنند از سوى ديگر، سايت هاى اجتماعى فيس بوك و يوتيوب، و پايگاه هاى اينترنتى شهاب نيوز، قلم نيوز، كلمه و آفتاب كه اخبار اصالح طلبان  .است

راني از شب گذشته تا كنون از سايت هاي اجتماعي براي اطالع رساني و كاربران اي .به طور كامل فيلتر شده و يا صفحات آنها مورد حمله اينترنتى قرار گرفته اند

بر ديگرى حاكى است كه امواج تلويزيون بى بى سى از طريق ماهواره خ .انتشار عكس ها و فيلم هاي مربوط به درگيري هاي گسترده در تهران استفاده مي كردند

گزارش هاى رسيده حاكى است كه درگيرى ها به شهرهاى ديگر نظير  .نيز براى ساعاتى قطع شده بود اين شبكه روز جمعه. هاتبرد در ايران قابل دريافت نيست

  .مشهد و همچنين كرج كشيده شده است

  

  

1388/03/24  
  گزارش ها حاكي از بازداشت شماري از اعضاي جبهه مشاركت است

جبهه مشاركت ايران اسالمي  گزارش هاي رسيده از تهران حاكي است كه شماري از اعضاي شوراي مركزي 

به گفته سردبير سايت نوروز،ارگان جبهه مشاركت، از جمله كسانيكه بازداشت شده اند، محسن . بازداشت شده اند

ميردامادي، دبير كل حزب مشاركت، زهرا مجردي، سعيد شريعتي، زهره آقاجري، مصطفي تاج زاده و عبداهللا رمضان 

ه امروز شوراي مركزي اين حزب براي تصميم گيري درباره واكنش به نتيجه انتخابات شركت كرده بودند و در همان جلسه زاده است كه گفته مي شود در جلس

فخرالسادات محتشمي پورهمسر مصطفي تاج زاده، . همچنين گفته مي شود كه بهزاد نبوي و چند نفر ديگر نيز در منزلشان بازداشت شده اند. بازداشت شده اند

  .گزارش ها همچنين حاكي از ايجاد فضاي شديد امنيتي در شهرهاي ملتهب، بويژه تهران است  .رش را تاييد كرده استبازداشت شوه

  

  

1388/03/24  
 بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعاالن سياسي در ايران

ن، تعداد زيادي از فعاالن سياسى و روزنامه نگاران در ايران بازداشت همزمان با اعالم پيروزى محمود احمدى نژاد در انتخابات و اعتراض هاى گسترده به آن در تهرا

ال داده گزارش هاى دريافتى از ايران حاكى است كه اعضاى جبهه مشاركت ايران اسالمى پس از نشست هيئت سياسى آن دستگير و به نقطه نامعلومى انتق .شده اند

مجردى، همسر وى، سعيد شريعتى، زهره آقاجرى و عبداهللا رمضان زاده، سخنگوى دولت خاتمى در ميان  محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت، زهرا .شده اند

برخى گزارش ها از بازداشت محمد رضا خاتمى، برادر رييس جمهور سابق ايران، و همسر وى نيز خبر داده اند ولى اين گزارش ها هنوز تاييد  .بازداشت شدگان هستند

رسانه هاى نزديك به  .زاده و بهزاد نبوى از سران شاخص سازمان مجاهدين انقالب اسالمى نيز از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شده اندصطفى تاج م .نشده است

مخملى ى انقالب دولت محمود احمدى نژاد و جناح راست در هفته گذشته بارها اين دو تشكل سياسى را متهم كرده بودند كه در صدد ايجاد اغتشاش و راه انداز

 .تن از روزنامه نگاران ايرانى نيز بازداشت شده اند 10خبر داد كه » راديو فردا«از سوى ديگر، رضا معينى، از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با  .هستند

به گفته آقاى معينى، مجوز و رواديد . ايران را ترك كنندبنا بر اطالعاتى كه به ما رسيده از تعدادى از خبرنگاران خارجى حاضر در ايران خواسته شده است : وى افزود

پيش از بازداشت فعاالن سياسى در ايران، موج اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهورى خيابان هاى تهران را فرا گرفت و به  .اين عده تمديد نشده است



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و چھار  ی شماره  –  17  

پيمايى در خيابان هاى مختلف تهران ضمن آتش زدن چندين اتوبوس و سطل هاى بزرگ زباله اقدام به هزاران تظاهر كننده با راه .برخى از شهرهاى ايران نيز رسيد

پليس ضد شورش با حمله به تظاهر كنندگان به شدت آنها را مورد  .سر داده اند» مرگ بر ديكتاتور«راه بندان خيابان ها كرده و عليه محمود احمدى نژاد، شعارهاى 

اين گزارش ها مى افزايد كه اعتراض مردم شنبه شب نيز ادامه يافت و معترضان با رفتن به پشت  .بسيارى از معترضان را بازداشت كرده اند ضرب و شتم قرار داده و

   .كردند» اهللا اكبر«بام ها و يا از پنجره ها اقدام به سر دادن شعار 

  

  

1388/03/24  
    انتخابات در ايران اعالم كرد اتحاديه اروپا نگرانى خود را در مورد خشونت هاى پس از

ات در ايران اعمال مى اتحاديه اروپا روز شنبه مراتب نگرانى خود در زمينه انتخابات بحث انگيز رياست جمهورى و خشونت هايى كه پس از اعالم نتيجه اين انتخاب

اگ پايتخت جمهورى چك انتشار يافت اروپا از اختالالت در حين برگزارى بنا بر بيانيه اى كه از سوى مقر رياست دوره اى اتحاديه اروپا در پر .شود اعالم كرد

اتحاديه اروپا همچنين ابراز اميدوارى كرد نتيجه انتخابات كمكى باشد به برقرارى مجدد گفت و گوها در مورد برنامه  .انتخابات و خشونت هاى پس از آن نگران است

 .كه رييس جمهورى اسالمى به تعهداتش در قبال جامعه جهانى عمل كندهاى اتمى جمهورى اسالمى و افزود اميدوار است 

  

  

1388/03/24  

  دستگيري بيش از يكصد اصالحگرا در ايران گزارش شد
مي، حمد خاتخبرگزاري رويترز از قول محمد علي ابطحي، روحاني اصالحگرا گزارش داده است كه بيش از يكصد اصالحگرا از جمله محمد رضا خاتمي، برادر م 

بگزارش رويترز، يكي از سخنگويان قوه قضاييه گفته است كه اين افراد بازداشت نشده بلكه احضار، و  .بازداشت شده اند) شنبه(رئيس جمهوري پيشين، شب گذشته 

ابطحي با اشاره به اين كه دهها تن از شخصيتها  رويترز افزوده است، محمد علي .وي افزود، آنها بعدا آزاد شدند. به آنها هشدار داده شده است كه بر تنشها دامن نزنند

از خانه هايشان به نقطه نامعلومي برده شدند، گفته است پيش بيني مي شود كه شمار بيشتري از مخالفان محمود احمدي ) شنبه ( و فعاالن اصالحگرا شب گذشته 

  .ب مشاركت اندبر پايه گزارش ها، بيشتر بازداشت شدگان از اعضاي حز  .نژاد بازداشت شوند
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 حمله نيروهاي امنيتي با اسپري فلفل و باتوم به معترضين

يك شاهد عيني به راديو فردا گفت كه روز يكشنبه نيروهاي امنيتي به معترضين در نزديكي ميدان فاطمي و 

گارد ويژه «زود كه اين شاهد عيني اف .خيابان وليعصر با اسپري فلفل، باتوم و گاز اشك آور حمله كرده اند

صورت يكي از زنان بر اثر برخورد با باتوم به شدت . باتوم در دست دارد و آن را مي چرخاند و مردم را مي زند

پليس «شعار مي دهند  وي افزود كه مجروحين زيادي در خيابان هستند و معترضين» .آسيب ديده است

اين شاهد عيني همچنين گفت كه » .پس بگير موسوي راي ما را«و » خيانت مي كند دولت حمايت مي كند

اعتراض » .مغازه ها نيمه تعطيل هستند و مردم در منازل خود را باز گذاشته اند كه مردم بتوانند وارد شوند«

ها پس از آن اوج گرفت كه وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران روز شنبه اعالم كرد، محمود احمدي نژاد با 

 .ميليون برنده رقابت انتخابات رياست جمهوري شده است 39ار راي از مجموع هز 500ميليون و  24كسب 

شعبده بازي دست اندركاران «اعالم اين نتايج با واكنش شديد مير حسين موسوي، نخست وزير سابق، و مهدي كروبي، رييس سابق مجلس، روبرو شده است و آن را 

انتظامي جمهوري اسالمي در تهران به حدود دويست - همين حال به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي امنيتيدر  .دانسته اند» مضحك«و » انتخابات و صدا و سيما

برگزاري فرانسه از قول خبرنگار خ .تظاهركننده كه با پرتاب سنگ اعتراضشان را به نتيجه انتخابات روز جمعه گذشته ابراز مي داشتند، گاز اشك آور شليك كرده است

بر پايه همين گزارش، تظاهرات يكشنبه در  .سر ميدهند» مرگ بر ديكتاتور«گزارش داده است كه هواداران ميرحسين موسوي، در اين تظاهرات، شعار خود در تهران 

به  .بودند، بيرون كشيدند ماموران امنيتي با هجوم به داخل مغازه ها، تظاهركنندگاني را كه در آنها پناه گرفته: اين گزارش مي افزايد .مركز پايتخت روي داده است

ور، حضوري گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي در مناطقي كه صحنه تظاهرات بوده است از جمله نواحي پيرامون ساختمان وزارت كش

جمهوري، دانشجويان دانشگاه شيراز نيز شب گذشته  در پي اعتراض هاي گسترده به تقلب در انتخابات رياست«سايت امير كبير هم گزارش داد كه   .گسترده دارند

در  .در اين تجمع كه تا پاسي از شب ادامه داشت نيروهاي انتظامي به همراهي نيروهاي لباس شخصي به دانشجويان حمله ور شدند» .در اين دانشگاه تجمع كردند

همچنين نيروهاي لباس شخصي با حمله به دانشجويان تعدادي از آنان را  .اده كردنداين حمله نيروهاي نظامي از گاز اشك آور براي متفرق كردن دانشجويان استف
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  .تاكنون آمار دقيقي از مجروحين و بازداشت شدگان در دانشگاه شيراز وجود ندارد. مضروب ساختند
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    در تهران بمدت يكهفته تعطيل شد» العربيه«دفتر 

  .در ارتباط با تعطيلي موقت دفتر العربيه در تهران رسماً توضيحي داده نشده است .بيه در تهران براي يكهفته تعطيل شده استدفتر شبكه تلويزيوني عرب زبان العر
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 هاي مدني خود ادامه دهيد به اعتراض: موسوي

اي از  مير حسين موسوي، نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، با صدور بيانيه

به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل عدم برخورد «خود خواست همچنان هواداران 

دهند و نيروهاي نظامي و » هاي مدني و قانوني خود را در سراسر كشور ادامه مخالفت

آقاي موسوي كه نتايج  .انتظامي را دعوت كرد كه عليه مردم به خشونت دست نزنند

نژاد اعالم شده، غيرقابل قبول و  مديخرداد را كه به نفع محمود اح 22انتخابات روز 

هاي گسترده در ايران در بيانيه خود آورده  خوانده است، با اشاره به اعتراض» آرايي صحنه«

از سراسر كشور اخبار بسياري در مورد وقوع اعتراض نسبت به نتايج اعالم شده «: است

ها نه به خاطر شخص  كنشاطمينان دارم كه اين وا. رسد براي انتخابات اخير به اينجانب مي

اقداماتي كه در «: افزايد آخرين نخست وزير ايران مي» .شود من ، بلكه از سر نگراني نسبت به روش جديدي از زندگي سياسي است كه دارد بر كشور ما تحميل مي

كنند به خاطر نگراني شديدي  ب تحوالت فعلي را دنبال مياگر مردم با اضطرا. ايم تاكنون در جمهوري اسالمي سابقه نداشته است طي اين چند روز شاهد آن بوده

كساني كه با تخلفات بسيار، نتايج غير قابل باوري را براي انتخابات رياست جمهوري . است كه نسبت به در خطر قرار گرفتن دستاوردهاي عظيم انقالب خود دارند

داند، تصريح  اين نامزد اصالح طلب كه خود را پيروز انتخابات مي» .د از تاريخ كشور ما هستنداعالم كرده اند، اينك در صدد تثبيت آن نتايج و شروع دوره ي جدي

اي ممكن است به استبداد و ديكتاتوري بيانجامد، و  اينجانب در طول انتخابات به كرات از خطرات قانون گريزي سخن گفتم و تاكيد كردم كه چنين شيوه«: كرده است

ما به عنوان كساني كه به نظام جمهوري اسالمي و قانون «آقاي موسوي با بيان اينكه » .كند قرار گرفته است كه اين دورنما را لمس مي امروز ملت ما در نقطه اي

روند «كند كه  مي ابراز اميدواري» كنيم هاي قانوني دنبال مي دانيم و حركت سياسي را در چارچوب اساسي آن پايبنديم اصل واليت فقيه را يكي از اركان اين نظام مي

در اين كشور هيچ يك از كساني كه به انقالب اسالمي « دهد كه  مي» هشدار«طلب سپس  اين نامزد اصالح» .آتي حوادث نادرست بودن اين برداشت را نشان دهد

ميرحسين موسوي كه » .خواند ر قبال آن فرا ميعالقه دارند چنين روندي را نخواهند پذيرفت اين چيزي است كه خون صدها هزار شهيد ما را به مسئوليت پذيري د

اي تقاضاي  اي وي گرفته شده، اعالم كرده است كه روز شنبه طي نامه رساني رسانه اند، و جلوي اطالع اش تاكنون بازداشت شده بسياري از اعضاي ستادهاي انتخاباتي

دانسته » تنها راه حل براي بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت«است و اين كار را خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير را به شوراي نگهبان ارايه 

توصيه موكد و مجدد اين خدمتگزار شما آن است كه به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل عدم برخورد «: گويد ميرحسين خطاب به هوادارن خود مي .است

مجوز «كند كه از مسئوالن درخواست شده است كه  مير حسين موسوي در ادامه خاطرنشان مي» .سر كشور ادامه دهيدهاي مدني و قانوني خود را در سرا مخالفت

خابات و نتايج آن برگزاري يك راهپيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشوربه ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انت

از رنگ سبز كه نماد «وي همچنين از طرفدارانش دعوت كرده كه » .تواند بهترين راه حل براي مهار هيجانات فعلي باشد فقت مسوالن با اين امر ميموا. پيدا كنند

بز و شعار اهللا اكبر به گفته موسوي رنگ س .دست بر ندارند» هاي انقالبي ماست معنويت و آزادي و عقالنيت ديني و مداراست و شعار اهللا اكبر كه حاكي از ريشه

هاي اعمال  اين نامزد اصالح طلب در توصيف محدوديت ».هاي ما با هم خواهد بود ها و خواسته بخش صفوف ملت ما و بهترين وسيله ارتباط دل همچنان وحدت«

شود كه قطع اين مجاري تنها  و به اين نكته توجه نميگيرد  اي براي قطع تمامي امكاناتي ارتباطي ما با هم صورت مي متاسفانه تالش گسترده«: گويد شده بر وي مي

آقاي موسوي در ادامه » .هاي موجود از شكلي هدفمند و مهار شده تغيير ماهيت پيدا كند و خداي ناكرده به حركات كور تبديل شود منجر به آن خواهد شد كه واكنش

ميرحسين موسوي در پايان  .ريزي خواهد كرد براي ارتباط هواداران پايه  طي جديد و موثري راهاي ارتبا حل راه«طرفدارانش » خالقيت«ابراز اطمينان كرده است كه 

به عنوان يك عالقمند به نيروي انتظامي «: كند آقاي موسوي تصريح مي .به نيروهاي نظامي و انتظامي نيز توصيه كرده است كه عليه مردم دست به خشونت نزنند

اين مردم براي . هاي خودجوش مردم خودداري كند و اجازه ندهد كه اعتماد مردم نسبت به اين نهاد ارزشمند خدشه دار شود حركت كنم از برخورد خشن با توصيه مي

م قدرت نيروهاي نظامي و انتظامي كشور ما همواره در وحدت آنها با مرد. اند و برادران و خواهران شما هستند احقاق حقوق خود و حقوق شما در صحنه حاضر شده

  ».بوده است و در آينده نيز چنين خواهد بود
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   تعداد بازداشت شدگان تظاهرات ايران يكصد و هفتاد تن ذكر شد

وي  .ذكر كرده استاحمد رضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، شمار بازداشت شدگان تظاهرات اخير در ايران را حدود يكصد و هفتاد تن 

ي در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسالمي، ده تن از بازداشت شدگان را از طراحان اصلي تظاهرات اخير خواند و گفت چند تن ديگر نيز بزود) يكشنبه ( امروز 

  .بازداشت خواهند شد
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 نژاد معترضين را به تماشاگران فوتبال تشبيه كرد احمدي

در يك «است در مورد معترضين به نتايج انتخابات گفت كه » آزادي در ايران در حد مطلق«مطبوعاتي روز يكشنبه با اعالم اين كه  نژاد در كنفرانس محمود احمدي

خبرنگار پور،  نژاد در پاسخ به كريستين امان احمدي» .اين مسائل مشكل نيست. كند شوند و نيروي انتظامي با آنها برخورد مي مسابقه برخي پس از باخت عصباني مي

اند؟  طلبان دستگير شده تان نسبت به ساير رقبا چگونه است و چرا برخي از اصالح ايرانيانيد، پس وضعيت  جمهور همه ان، كه پرسيد شب گذشته گفتيد رئيس ان سي

ن است از چراغ قرمز نيز عبور كنند و پليس آنان كند، حتي ممك شوند و نيروي انتظامي با آنها برخورد مي در يك مسابقه برخي پس از باخت عصباني مي«پاسخ داد كه 

شما در مورد آزادي : نژاد گفت نامه انگليسي اكونوميست پيش از مطرح كردن سئوالش از محمود احمدي خبرنگار هفته» .اين مسائل مشكل نيست. را جريمه كند

كند، مردمي كه در انتخابات شركت كردند چرا  ه پليس شما چگونه با مردم رفتار ميبينيم ك ها بسته شده است، ما مي كنيد در حالي كه بسياري از روزنامه صحبت مي

آيا به نظر شما اين زياني به مشروعيت دولت نيست و عليه مشروعيت نظام «: وي سپس پرسيد .اصال ارقام شما را باور ندارند و شمارش آرا كامال اعالم نشده است

دهند و در كشوري  درصد به يك نفر راي مي 62كنند و بيش از  درصد مردم در انتخابات مشاركت مي 85در كشوري كه «: دادنژاد پاسخ  محمود احمدي. »نخواهد بود؟

شما از كجا «: وي افزود» .گيرد، صحبت از مشروعيت نابجاست اركان كشور بر اساس راي مردم شكل مي  كه همه در منافع ملي متحد و منسجم هستند و همه

ها  همين گزارش. بينيد و اشتباه شما همين است ميليون نفر تماس داشتيد؟ شما چند نفر را كه خودتان دوست داريد مي 40دم آرا را قبول ندارند؟ آيا با فهميديد كه مر

عصر بياييد و يا بايد  ديگر به ميدان ولي خواهيد مردم تهران را ببينيد چند ساعت اگر مي. اندازيد دهيد و آنها را هم به اشتباه مي تان مي هاي را هم به كشورها و دولت

كنندگان در يك صندوق  شركت  افرادي كه به خيابان آمدند حتي به اندازه«: نژاد ادامه داد احمدي» .ديديد آمديد تا مردم را مي چند روز قبل جلوي دانشگاه شريف مي

به نظرم بايد . فوتبال هستند  هاي مسابقه آيند مانند تماشاچي دو، سه هزار نفر كه مي. دادندهايي داشتيم كه پنج هزار نفر در آن راي  ما صندوق. اخذ راي هم نبودند
عصر اعالم كرد كه در  نژاد در تجمع روز يكشنبه در جشن پيروزيش در ولي ر همين حال محمود احمديد» .تان را عوض كنيد و اشتباهات گذشته را تكرار نكنيد نگاه

. هاي اخالقي معنايي ندارد و دروغ گفتن و تقلب امري عادي است هاي دموكراسي ليبرال ارزش وي افزود كه در نظام .ها جايي ندارند زشدمكراسي ليبرال مردم و ار

اسد نژاد همچنين گفت كه در مقابل مف آقاي احمدي. هاي خود را اعالم كنند اي به مجلس شوراي اسالمي خواهد برد تا مسئولين كشور دارايي وي گفت اليحه

  .اساس خواند نژاد در حالي كه هوادارانش شعارهايي بر ضد موسوي سر داده بودند اعتراض به نتايج انتخابات را بي محمود احمدي .اقتصادي خواهد ايستاد
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   تظاهرات اعتراضي در ايران براي دومين روز پياپي دنبال شد

انتظامي جمهوري  –اعتراضي در ايران، نيروهاي امنيتي خبرگزاريها گزارش ميدهند در دومين روز تظاهرات 

بگزارش خبرگزاريها،  .اسالمي براي پراكنده كردن تظاهركنندگان در پايتخت ايران تيراندازي هوايي كرده اند

انتظامي جمهوري اسالمي در تهران براي متفرق كردن تظاهركنندگان كه با پرتاب سنگ - نيروهاي امنيتي

نتيجه انتخابات روز جمعه گذشته ابراز ميداشتند، به شليك گاز اشك آور نيز متوسل شده اعتراضشان را به 

» مرگ بر ديكتاتور«خبرگزاريها گزارش داده اند كه هواداران ميرحسين موسوي، در اين تظاهرات، شعار  .اند

  .ستدر مركز پايتخت روي داده ا) يكشنبه ( بنا بر گزارشها، تظاهرات امروز  .سر داده اند

  

  

1388/03/24  
  فرانسه، آلمان و آمريكا از شرايط موجود در ايران ابراز نگراني عميق كردند
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وزير خارجه  "برنار كوشنر"  .دولت هاي فرانسه و آلمان، دو كشور مهم در اتحاديه اروپا، اعالم داشتند كه از شرايط كنوني ايران پس از انتخابات، عميقاً نگرانند

آقاي كوشنر به خبرنگاران گفت، رهبران ايران از راه خشونت به . مخالفان سياسي توسط مقامهاي دولتي، درهاي مذاكره را مي بندد "بيرحمانه"فرانسه گفت، سركوب 

 "غير قابل قبول"ي وزير خارجه آلمان گفت، سركوب معترضان به انتخاب محمود احمدي نژاد به گفته و "فرانك والتر اشتاين ماير"در برلين  .هيچ جا نخواهند رسيد

  .دارد "ترديد"معاون رييس جمهوري آمريكا گفت در باره انتخاب مجدد محمود احمدي نژاد  "جو بايدن"در همين حال  .است

  

  

1388/03/24  
   رييس جمهوري روسيه و احمدي نژادبا يكديگر ديدار مي كنند

هوري روسيه و محمود احمدي نژاد با يكديگر رييس جم "دميتري مدوديف"بر پايه گزارشها قرار است در هفته جاري 

از مشاوران ارشد آقاي مدوديف درامور سياست خارجي اعالم داشت، رييس  "سرگئي پريخودكو"  .ديدار كنند

 .جمهوري روسيه در هفته جاري با رييس جمهوري افغانستان و همتاي پاكستاني اش نيز به گفت و گو خواهد نشست

رييس جمهوري روز دوشنبه ميزبان سران سازمان همكاريهاي شانگهاي خواهد . ر حاشيه دو اجالس در پايتخت روسيه انجام خواهد شداين مذاكرات در مسكو و د

  .هنوز روشن نيست كه با تظاهرات گسترده در شهرهاي ايران، محمود احمدي نژاد به مسكو سفر خواهد كرد يا خير  .بود

  

  

1388/03/24  
 خابات رياست جمهوري، كودتا استنتايج انت: جبهه مشاركت

انتخابات دهمين دوره رياست « در حالي كه اعتراض ها به نتيجه اعالم شده ستاد انتخابات كشور ادامه دارد، جبهه مشاركت در بيانيه اي اعالم كرده است كه 

همين دوره انتخابات رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد توانسته وزارت كشور ايران روز شنبه اعالم كرد كه در د» .جمهوري تماما مخدوش و غير قابل دفاع است

اعالم اين نتايج اعتراض هاي خياباني در  .ميليون راي كسب كرده است 12هزار راي به دست آورد و مير حسين موسوي نيز بيش از  500ميليون و  24است كه 

جبهه مشاركت ايران اسالمي روز يكشنبه در بيانيه اي ضمن  .اصالح طلب را درپي داشته استبرخي از شهرهاي ايران به ويژه تهران و همچنين اعتراض گروه هاي 

از نظر اين حزب، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماما مخدوش و غير قابل «: انجام شده در انتخابات رياست جمهوري اعالم كرده است» تخلفات«اشاره به 

استار ابطال انتخابات، برخورد قانوني با متخلفان و برگزاري مجدد انتخابات تحت نظارت كامل ملت و نمايندگان قانوني نامزدهاي دفاع است و لذا از متصديان امر خو

با اشاره  اين حزب اصالح طلب .بهه مشاركت در اين بيانيه از هواداران خود خواسته است تا به اعتراضات مدني خود نسبت به انتخابات ادامه دهندج» .انتخابات است

از همه هواداران خود مي خواهد با هوشياري «جبهه مشاركت : به اين كه دولت نهم و مسئولين انتخابات را مسئول شرايط بوجود آمده مي داند، تصريح كرده است

د پرهيز نمايند تا مسئولين وضع موجود نتوانند با كامل اعتراضات خود را در چارچوب هاي مدني ساماندهي نمايند و از اقداماتي كه مي تواند منجر به تنش و تشنج گرد

جهبه مشاركت حضور مردم در انتخابات دهمين » .ايجاد فضاي امنيتي و پليسي و جو سركوب اصل مسئله و خواست شما را كه ابطال انتخابات است به محاق برند

كه دولت نهم پيش روي كشور قرار داده است ارزيابي » و نجات ايران از پرتگاهي نشانه عزمي ملي براي ايجاد تغيير«خرداد، را  22دوره رياست جمهوري در روز 

توقيف روزنامه هاي حامي مهندس موسوي، قطع كامل «جبهه مشاركت . منجر شده است» كودتايي انتخاباتي«به » سناريويي از پيش طراحي شده«كرده است كه با 

ل سايت هاي اطالع رساني حامي مهندس موسوي در روز انتخابات، قطع كامل شبكه ارتباطي كميته صيانت از شبكه پيامك، اختالل در شبكه تلفن، فيلترينگ كام

را » اعالم شده بودآراء، و در نهايت اعالم عجوالنه و دستپاچه نتايج از پيش تعيين شده به همان شكلي كه قبل از پايان راي گيري در رسانه هاي حامي دولت 

بيانيه جبهه مشاركت در حالي روز يكشنبه منتشر شد كه شامگاه شنبه تعدادي از رهبران اين حزب پس از نشست  .نتايج انتخابات دانسته است اقداماتي براي تغيير

  .ندمحسن ميردادمادي، دبير كل جهبه مشاركت، محمدرضا خاتمي از جمله بازداشت شدگان بودند كه روز يكشنبه آزاد شد .شوراي مركزي آن بازداشت شدند

  

  

1388/03/25  
 اعتراض هاي خياباني در ايران دومين شب خود را پشت سر گذاشت

سر دادند و صداي » اهللا اكبر«با باال گرفتن اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوري، معترضان با رفتن به پشت بام ها در تهران و شهرهاي مختلف ايران فرياد 

شده است بار ديگر روز » تقلب«نامزدهاى اصالح طلبان كه مى گويند در انتخابات رياست جمهورى به نفع محمود احمدى نژاد هواداران .تيراندازي نيز شنيده شد

معترضان در تهران همچنين به دعوت  .يكشنبه در خيابان هاى تهران، شيراز، اصفهان، رشت، خمينى شهر، مشهد و ديگر شهرها با نيروهاى ضد شورش درگير شدند

در يكى از فيلم هاى منتشر شده كه از باالى  .سر دادند» مرگ بر ديكتاتور«و شعار » اهللا اكبر«شب با رفتن به پشت بام ها فرياد  9اى مختلف، ساعت گروه ه

فتى راديو فردا حاكى است كه گزارش هاى دريا .ساختمانى بلند گرفته شده است فرياد اهللا اكبر مردم از گوشه و كنار شنيده مى شد كه هر لحظه نيز باالتر مى رفت
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سر » موسوى، موسوى، حمايتت مى كنيم«و » موسوى، راى مرا پس بگير«اين حركت در بسيارى از مناطق تهران دنبال شد و معترضان همچنين شعارهايى چون 

خرداد ماه آغاز شده بود، نيروهاي لباس شخصي با  براساس گزارش ها در پي تجمع دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران كه از يكشنبه شب، بيست وچهارم .دادند

  .حمله به كوي دانشگاه تهران تعدادي از دانشجويان را مجروح كرده اند

  

  

1388/03/25  
  مقامهاي تهران از ارسال گزارشهاي آنان جلوگيري مي كنند: رسانه هاي خارجي

بي بي سي اعالم كرد كه   .مقامهاي تهران از ارسال گزارشهاي آنان جلوگيري مي كنندروز يك شنبه چند رسانه و خبرنگارخارجي در ايران شكايت كردند كه 

نيز  "ARD د. ار. آ"و " ZDF اف. د. زد"دو شبكه تلويزيوني آلماني ِ   .ماهواره پخش برنامه هاي فارسي اين شبكه در ايران با اختالل و پارازيت مواجه شده است

نيز اعالم داشت كه مقامهاي تهران، فعاليت هاي اين شبكه را به  "العربيه"بكه خبري تلويزيون ش  .زه ارسال خبر از ايران را ندارنداعالم كردند، گزارشگرانشان اجا

  .مدت يك هفته ممنوع اعالم كرده اند

  

  

1388/03/25  
نيروهاي امنيتي به كوي دانشگاه تهران حمله 

 كردند
شنبه، تحصن شب يك  از تهران،  هاي رسيده بر پايه گزارش

دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران در خيابان امير آباد، 

با حمله و تيراندازي نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي و 

بر   .خشونت كشيده شده است هلباس هاي شخصي ب

اساس برخي گزارش ها در اثر تيراندازي نيروهاي امنيتي 

ست تعدادي از دانشجويان معترض به نتايج انتخابات ريا

  .جمهوري را زخمي و تعدادي نيز دستگير شده اند

نيروهاي امنيتي در اين حمله از گاز اشك آور، تيراندازي 

اين گزارش ها  .زميني و نارنجك صوتي استفاده كرده اند

پيشتر نيز روز يكشنبه خبرگزاري  .است حاكي از آنست كه اگر چه حمله نيروهاي امنيتي و لباس شخصي هاحوالي صبح به پايان رسيده اما دانشگاه تحت محاصره

همزمان اخبار رسيده  .رويترز گزارش داده بود كه نيروهاي پليس به يك گروه دو هزار نفره از دانشجويان كه در دانشگاه تهران تظاهرات مي كردند يورش برده است

پيشتر  .اين دانشگاه شده و دانشجويان را هدف ضرب و شتم قرار داده اند مي گويد كه در پي اعتراضات در دانشگاه صنعتي اصفهان نيز، نيروهاي ضدشورش وارد

در پي اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري، شب «سايت امير كبير همچنين گزارش داده بود كه شنبه شب نيز 

وابگاه هاي دانشجويان آنان را به طرز وحشيانه اي مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادي از دانشجويان را نيز گذشته ماموران گارد ويژه و لباس شخصي با حمله به خ

نفر از دانشجويان را بازداشت و توسط دو دستگاه اتوبوس به مكان نامعلومي  60نيروهاي يگان ويژه و انصار حزب اهللا، بيش از «به گزارش اين سايت،  «.با خود بردند

يكي از دانشجويان در اثر ضرب و شتم از پنجره اتاق خوابگاه به پايين پرت شده و از . طي اين حمله چند تن از دانشجويان به شدت مجروح گشته اند. كردند منتقل

ي وي وخيم گزارش شده همچنين يك نفر نيز به شدت از ناحيه سر مجروح شده و وضعيت جسم«: اين سايت افزود » .ناحيه هردو پا دچار شكستگي گرديده است

حضور  اين حمله پس از آن صورت گرفت كه مامورين گارد ويژه در پاسخ به اعتراضات دانشجويان، در محوطه صحن خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اصفهان» .است

  .يافتند كه در پي آن درگيري هايي بين دانشجويان و ماموران صورت گرفت

  

  

1388/03/25  
  ولباس شخصي به دانشجويان در چند شهر ايران حمله نيروهاي انتظامي

ها، در اثر  بنابر برخي گزارش. ها از تهران، نيمه شب گذشته، تحصن دانشجويان ساكن كوي دانشگاه با حمله نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد بر پايه گزارش

ها حاكي ست كه درگيري حوالي صبح به پايان رسيده اما دانشگاه  اين گزارش. اند شدهتيراندازي نيروهاي امنيتي شماري از دانشجويان زخمي و تعدادي نيز بازداشت 

همزمان، اخبار رسيده حاكي از آن است كه بامداد امروز نيروهاي ضدشورش به دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان، بابل، بابلسر،   .تحت محاصره باقي مانده است
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در دانشگاه شيراز نيز از بامداد امروز نيروهاي يگان ويژه پليس در ميدان ارم در مقابل دانشگاه موضع گرفته . آنها پرداختند ساري و آمل حمله كردند و به ضرب و شتم

  .اند و نيروهاي لباس شخصي به دانشجويان حمله مي كنند

  

  

1388/03/25  
  ايرانيان خارج از كشور به حمايت از اعتراضات داخلي ادامه ميدهند

نيز صدها تن از دانشجويان ايراني، گروه هاي سياسي ) به وقت محلي ( ظاهرات ايرانيان خارج از كشور در شهرهاي مختلف جهان، ظهر روز يكشنبه در ادامه ي ت

ختمان فدرال در لس امختلف، فعاالن حقوق بشري و مردم ديگر در حمايت از تظاهر كنندگان در ايران و براي اعتراض به رفتار خشونت آميز با آن ها، در مقابل س

ايرانيان مقيم آلمان، فرانسه، ايتاليا، بريتانيا، هلند، استراليا، شرق آمريكا و چندين شهر » .!راي ما كجاست؟«اين تظاهركنندگان شعار مي دادند . آنجلس گردهم آمدند

در مقابل سفارت خانه ها و كنسولگرهاي ايران ، اتحاد خود را با معترضين ديگر نيز، در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران، در چند روز گذشته با تجمع 

  .در ايران اعالم كردند

  

  

1388/03/25  
معترضان انتخابات رياست جمهوري 

 از انقالب تا آزادي
راهپيمايي صدها هزار تن از معترضان به 

انتخابات و طرفداران مير حسين موسوي از 

د و آقايان ساعت چهار عصر در تهران آغاز ش

موسوي، خاتمي و كروبي در ميان جمعيت 

گزارش شاهدان عيني حاكي از  .اند ديده شده

افزايش لحظه به لحظه جمعيت حاضر در 

ها حاكي از  ترين گزارش راهپيمايي است و تازه

حضور بيش از يك ميليون نفر در اين 

بسياري از  .راهپيمايي اعتراضي است

لي در حال مخابره المل هاي تلويزيوني بين شبكه

تصاوير اين جمعيت انبوه از نقاط مختلف 

خيابان آزادي هستند و از جمله شبكه خبري 

سي ان ان چندين بار تصاوير آقاي موسوي را 

در حال سخنراني در ميان انبوه جمعيت 

گزارشگران بي بي  .معترض مخابره كرده است

هاي  خبرگزاري.اند كه در برخي نقاط صداي شليك گلوله به گوش رسيده است عظيم گزارش كرده سي و سي ان ان همچنين از محل برگزاري اين راهپيمايي

آسوشيتدپرس گفته است كه عكاس اين خبرگزاري شخصاً . كم يك نفر كشته شده است اند كه دست آسوشيتدپرس و فرانسه هم با اشاره به اين موضوع، گزارش كرده

همين گزارش  .نظاميان حامي دولت به روي معترضان و كشته شدن يك نفر در اين حادثه را مشاهده كرده است ن شبهدر ميدان آزادي تهران صحنه آتش گشود

تيراندازي از يك پايگاه بسيج كه مرتبط با سپاه پاسداران انقالب . اند حاكي از آن است كه شماري از معترضان در ميدان آزادي، در اثر اين حمله به شدت مجروح شده

ها  آميز نيز حاكي از آن است كه گروهي از لباس شخصي هاي غيررسمي از شهروندان حاضر در اين راهپيمايي اعتراض برخي گزارش .ي هستند، انجام شده استاسالم

يني به راديو فردا گفت كه يك شاهد ع .اند ور شده هاي منتهي به ميدان آزادي به سمت جمعيت حاضر در اين ميدان حمله از سمت خيابان محمدعلي جناح از خيابان

خواندند، سوار بر موتورسيكلت به  اهللا مي هاي خود بودند، تعدادي بسيجي، كه خود را حزب كنندگان در اين راهپيمايي مشغول بازگشت به خانه هنگامي كه شركت

دفاعي كه در ميان آنها زنان و كودكان  يراندازي به سمت گروه بيسرعت از كنار مردم رد شدند و در حوالي ميدان آزادي ابتداي بزرگراه محمد علي جناح اقدام به ت

شدگان سريعاً  وي گفت كه زخمي .اين شاهد عيني گفت كه به چشم خود شاهد زخمي شدن دو نفر، يكي از ناحيه زانو و ديگري باالتر از زانو بوده است .بودند كردند

كشم  مي«و » اهللا اكبر«به گفته اين شاهد عيني، مردم پس از اين حادثه با شعارهاي  .صادقيه اعزام شدندتوسط مردم به داخل ماشين منتقل شدند و به سمت ميدان 

داد اما شاهد نقش بعضي از  العملي در قبال مردم نشان نمي وي تأكيد كه پليس هيچ عكس .به سمت ميدان صادقيه رهسپار شدند» كشم آنكه برادرم كشت مي
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الوه بر تهران، در شماري ديگر از شهرهاي بزرگ ايران، از جمله اصفهان، شيراز، مشهد، رشت، تبريز، يزد، كرج و بندرعباس ع .ثه بوديمنيروهاي خودسر در اين حاد

شده ها همچنين حاكي است كه در شماري از شهرهاي كشورهاي مختلف جهان تجمعات اجتماعي برگزار  گزارش. هاي اعتراضي مشابهي برگزار شده است راهپيمايي

در خيابان آزادي حضور  9يك شاهد عيني، كه در مسير برگزاري اين راهپيمايي در مقابل شهرداري منطقه  .رو شده است و از جمله تجمع مالي با دخالت پليس روبه

ها در  در يك مسير از خيابان آزادي ماشين وي گفت كه .و گو با راديو فردا از افزايش لحظه به لحظه جمعيت شركت كننده در اين راهپيمايي خبر داد داشت، در گفت 

شود و  در محل حضور وي هيچ نيروي انتظامي يا گارد ويژه ديده نمي: اين شاهد عيني گفت .حال بوق زدن هستند و در مسير مقابل، جمعيت در حال افزايش هستند

وي گفت كه شماري از راهپيمايان  .فراز راهپيمايان در حال عبور و مرور هستندكوپترها مدام بر  با اين حال هلي. ها هم براي او قابل تشخيص نيستند لباس شخصي

اين فرد حاضر در محل راهپيمايي اعتراضي تهران، گفت كه  .اند و دانشجويان با خروج از دانشگاه در حال پيوستن به آنها هستند در ميدان آزادي استقرار يافته

 .دادند سر مي» موسوي، موسوي، رأي منو پس بگير«و » فريب نصر من اهللا و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم«مله كنندگان در اين تجمع، شعارهايي از ج شركت

و گو با راديو فردا، هدف خود از شركت در راهپيمايي امروز تهران را، درخواست براي به حساب آوردن رأي خود خواند و گفت كه   يك شاهد عيني ديگر هم در گفت

اين شركت  .وي از مردم دعوت كرد كه به راهيپمايي بپيوندند و به ناديده گرفته شدن رأي خود اعتراض كنند .است هرأي ما ناديده گرفته شد] نتخاباتدر اين ا[

ه اصلي رأي مردم است و ما گيري آرا هست و زمامداران ايران بايد بدانند كه برند معتقد است با اعتراض، امكان بازپس: كننده در راهپيمايي اعتراضي تهران گفت

تواند  گويد كه انتهاي جمعيت را از دو سو نمي يكي ديگر از شاهدان عيني از فراز ساختماني در خيابان آزادي به راديو فردا مي .دانيم كه در رأي خود چه نوشتيم مي

ي پيش از اين اعالم كرده بود از وزارت كشور، براي برگزاري اين ستاد آقاي موسو .به گفته اين شاهد عيني تظاهرات در آرامش در حال برگزاري است. ببيند

اين راهپيمايي را غيرقانوني خوانده است و وزارت  اما به نوشته خبرگزاري فارس، رئيس شوراي تامين استان تهران . راهپيمايي سراسري، تقاضاي مجوز كرده است

ن حال شهاب طباطبايي، مسئول ستاد حاميان خاتمي و موسوي، به راديو فردا گفت كه راهپيمايي امروز با اي .كشور مجوزي براي اين راه پيمايي صادر نكرده است

ها حاكي است كه آقاي موسوي گفته است در صورت جلوگيري از  همچنين برخي گزارش .اهد شدوبعد از ظهر ازميدان انقالب تهران تا ميدان آزادي انجام خ 4ساعت 

شود و گفته است اگر هر گونه مانعي براي رفتن يا تحصن او در مقبره  رود و در آنجا متحصن مي اهللا خميني در جنوب تهران مي به مرقد آيتانجام راهپيمايي امروز، 

  .اهللا خميني ايجاد شود، او به حسينيه جماران در شمال تهران خواهد رفت و در آنجا متحصن خواهد شد آيت

  
  

1388/03/25  
  اهللا خامنه اي ديدار كرد مير حسين موسوي با آيت

بر لزوم حفظ آرامش و "اين گزارش مي گويد آيت اهللا خامنه اي . به گزارش راديو وتلويزيون ايران مير حسين موسوي روز يكشنبه با آيت اهللا خامنه اي ديدار كرد

ئلي داشتند كه از طريق شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني رسيدگي در دوره هاي قبلي انتخابات نيز برخي افراد و نامزدها مسا": تاكيد كرده و گفته است "متانت

به شوراي نگهبان تاكيد "آيت اهللا خامنه اي افزوده است كه » .به شكايت انتخاباتي، پيگيري كردند و طبعا در اين دوره نيز مسائل بايد از طريق قانوني دنبال شود

تحريكات دشمن و برخي طراحي هاي "آقاي خامنه اي در عين حال اعتراض هاي خياباني چند روز اخير را به   .رسيدگي كند "به دقت"به نامه آقاي موسوي  "شده

جنس شما با اين گونه افراد متفاوت است و الزم است كارها را با متانت و ": نسبت داده و به آقاي موسوي گفته است "پشت صحنه براي به آشوب كشاندن خيابانها 

آيت اهللا خامنه اي در حالي در ديدار با مير حسين موسوي بر رسيدگي شوراي نگهبان به شكايت آقاي موسوي تاكيد كرده كه خود او روز  ".يدآرامش پيگيري كن

  .الم بوده استميليون راي آورده و انتخابات س 24يكشنبه، حتي پيش از اعالم نظر شوراي نگهبان، درباره صحت انتخابات، در بيانيه اي گفت محمود احمدي نژاد 

  

  

1388/03/25  
  نامزدهاي معترض فردا به اين شورا بيايند: شوراي نگهبان

عباسعلي كدخدايي، سخنگو ي شوراي نگهبان اعالم كرده است كه اين شورا از نامزدهاي معترض نتايج 

. بروند براي بررسي شكايات خود به جلسه آن) سه شنبه(انتخابات رياست جمهوري دعوت كرده است تا فردا 

سخنگوي شوراي نگهبان افزوده است كه وزارت كشور، امروز نتايج انتخابات را به اين شورا فرستاده است 

آيت اهللا جنتي، دبير . روز فرصت بررسي دارد تا صحت انتخابات را اعالم كند 10وشوراي نگهبان از هفت تا 

ن خواست تا شكايات مستند خود را هر چه جمهوري ايرا شوراي نگهبان امروز از نامزدهاي انتخابات رياست

اين درحالي است كه هردو نامزد، پيشتر شكايت خود را به شوراي نگهبان . تر به شورا ارسال كنند سريع

هايي، از  طلب، با صدور بيانيه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، دو كانديداي جناح اصالح. فرستاد ه اند

  .بات روز جمعه را باطل اعالم كندشوراي نگهبان خواسته اند تا انتخا
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1388/03/25  
   آماده شركت در انتخابات جديد هستم: مير حسين موسوي

از آنجائيكه . » مردم را به حفظ آرامش دعوت كنند«مير حسين موسوي و مهدي كروبي امروز در مسير راهپيمايي از ميدان انقالب تا ميدان آزادي حاضر شدند تا 

وده، هپيمايي را صادر نكرده و تهديد كرده بود كه با كسانيكه در آن حاضر شوند برخورد خواهد كرد، و فرصت كافي براي اطالع دادن به مردم نبوزارت كشور مجوز را

ارنشان حاضر شوند و آنها دو همچنين پس از انتشار خبر ديدار آيت اهللا خامنه اي با موسوي در روز يكشنبه، نامزدهاي جناح اصالح طلب تصميم گرفته اند در ميان هوا

مير حسين موسوي در گردهمĤيي امروز در  .در تجمع امروز محمد خاتمي، محمدرضا خاتمي و غالمحسين كرباسچي نيز حضور ند  «.حفظ آرامش دعوت كنند«را به 

مي گزارش شده است كه محمد خاتمي، رئيس جمهوري در همين حال بنقل از برادر محمد خات .تهران، آمادگي خود را براي شركت در انتخاباتي جديد اعالم كرد

  .پيشين ايران نيزخواهان ابطال نتايج انتخابات اخير و برگزاري انتخابات جديد شده است

  

  

1388/03/25  
 بايد به اراده مردم ايران احترام گذاشت: مون - بان كي 
قايع پس از انتخابات ايران را دقيقا زير نظر دارد خواستار آن شد كه به اراده مردم ايران مون، دبيركل سازمان ملل، روز دوشنبه ضمن اشاره به اين كه و –بان كي 

گوردون براون،   «.هاي اصيل و مشروع مردم ايران محترم شمرده شود موضع من و سازمان ملل آن است كه خواسته«: آقاي بان اعالم كرد .احترام گذاشته شود

برانگيز رياست جمهوري به  به در اولين واكنش خود به وقايع اخير در ايران گفت كه تهران بايد در مورد انتخابات مناقشهنخست وزير بريتانيا، نيز روز دوشن

كننده مناسبات تهران با  تواند تعيين روش برخورد دولت جمهوري اسالمي با بحران پس از انتخابات ايران مي«: آقاي براون گفت  .پاسخ دهد» هاي جدي پرسش«

  ».الملل باشد ه بينجامع

  

  

1388/03/26  
نيروهاي امنيتي با شليگ گلوله يك نفر را كشتند و دو تن را مجروح 

  كردند

بر پايه گزارش خبرگزاري اسوشيتد پرس، در جريان تظاهرات مردم در تهران، دست كم  

يك شاهد عيني به راديو فردا  .يك نفر به ضرب گلوله كشته شد و دو نفر مجروح شدند

در حدود ساعت هشت و نيم بوقت تهران در حوالي ميدان آزادي عده اي موتوار گفت 

گزارشهاي ديگري كه هنوز تاييد نشده، شمار  .سوار بسوي جمعيت تيراندازي كردند

  .كشته و زخمي شدگان تيراندازي شامگاه دوشنبه در تهران را بيش تر اعالم كرده است

  

  

1388/03/26  
 شدگان اخير نگراني از سرنوشت بازداشت

ها و دوستان دستگير شدگان اين  فعاالن سياسي، خانواده هاي اخير،  پس از موج دستگير

همزمان با اعالم پيروزى محمود  .كنند مي  افراد ، نسبت به سرنوشت آنها ابراز نگراني

هاي رسيده از تهران،  بنا به گزارش .گار در ايران بازداشت شدند روزنامه فعال سياسي و 100ها بيش از  نژاد در انتخابات بيست و دوم خرداد، بنا به برخي گزارش احمدى

برند و اخبار ضد و نقيضي در مورد وضعيت  اند، بسياري هنوز در بازداشت به سر مي نگار كه در روزهاي اخير دستگير شده ها نفر از فعاالن سياسي و روزنامه از ميان ده

، به طور خاص نزديكان و دوستان، بهزاد نبوي و مصطفي تاجزاده، دو عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، در تماس با در همين زمينه .رسد  آنها به گوش مي

يگر زاده روز شنبه يك روز پس از اعالم نتايج انتخابات در جلسه حزب مشاركت به همراه د مصطفي تاج .اند راديو فردا در مورد سرنوشت باين دو ابراز نگراني كرده

در ميان دستگير شدگان اعضاي ارشد حزب  .بهزاد نبوي نيز در همين روز در خانه خود به دست ماموران امنيتي دستگير شد. جمعي ديگر از اعضاي حزب بازداشت شد

از مقامات جمهوري اسالمي به  مشاركت محسن ميردامادي، دبير كل كنوني و محمد رضا خاتمي، دبير كل پيشين اين حزب نيز وجود داشتند كه با وساطت برخي

مهديه محمدي، همسر احمد . نگار و از اعضاي ستاد مركزي كروبي نيز بازداشت شد پس از اعالم نتايج انتخابات، احمد زيدآبادي، روزنامه .همراه برخي ديگر آزاد شدند

خانم محمدي به راديو فردا گفت كه  .گار نحوه دستگيري وي را شرح داد زيدآبادي دوشنبه شب در تماس با راديو فردا ضمن ابراز نگراني از وضعيت اين روزنامه
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او را هنگام بازگشت به خانه ماموران امنيتي با عنوان پيك موتوري زنگ خانه را زده و از آنجا كه آقاي زيدآبادي در خانه نبود، بيرون خانه منتظر مانده بودند، تا 

مذهبي، كه وي نيز پس از انتخابات دستگير شده بود، پس از آزادي به خانواده زيدآبادي اطالع داده -عليجاني، فعال ملي به گفته خانم زيدآبادي، رضا .دستگير كنند

پور با حكم جلب وارد  درهمين حال روز دوشنبه ماموران امنيتي به منزل علي مزروعي و حميدرضا جاليي .نگار را در زندان شنيده است است كه صداي اين روزنامه

نيز روز  نگار، عبدالرضا تاجيك، روزنامه  .آند اند موفق به دستگيري آنها نشده ازآنجا كه اين دو فعال سياسي در خانه نبوده  اند و ه و با تفتيش منزل اين دو پرداختهشد

هاي  هان نيز رسيده است؛ برپايه گزارشهاي پس از انتخابات، به شهر اصف موج دستگيري .يكشنبه بازداشت شده است كه از وضعيت وي اطالعي در دست نيست

مهرداد بال  .جبهه مشاركت و حزب همبستگي اصفهان يكشنبه شب در اين شهر بازداشت شدند رسيده بيش از ده نفر از اعضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،

   .شدگاني هستند كه نام آنها گزارش شده است افكن و حسين باستاني از اعضاي ارشد سازمان مجاهدين انقالب شهر اصفهان از جمله بازداشت

  

  

1388/03/26  
  سكوت در باره وقايع ايران خطا ست  :باراك اوباما

ها عميقا متاثر شده است و سكوت در اين باره  رئيس جمهوري آمريكا در نخستين واكنش به رويدادهاي پس از انتخابات در ايران گفت كه از ديدن تصاوير خشونت

ها در  از ديدن تصاوير خشونت«: پس از ديدار با سيلويو برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا، در جمع خبرنگاران گفت) به وقت واشينگتن(اوباما روز دوشنبه  باراك .خطاست

رئيس جمهوري آمريكا كه با » .شته شودفرايند دموكراسي، آزادي بيان و مخالفت به شيوه مدني، اموري جهاني هستند و بايد به آنها احترام گذا. ايران عميقا متاثر شدم

  .هاي سياسي شود خواهد اظهاراتش دستمايه بازي كرد، گفت كه نمي احتياط در باره رويدادهاي ايران صحبت مي

  

  

1388/03/26  
  در ميدان آزادي هفت نفر كشته شدند

پيش از اين گزارش شده بود كه در جريان تظاهرات . اند تن كشته شده 7وي داد، هايي كه پس از راهپيمايي روز دوشنبه ر راديو دولتي ايران اعالم كرد كه در درگيري

يك شاهد عيني راهپيمايي ديروز به راديو فردا گفت كه در حدود  .اند كم يك نفر به ضرب گلوله كشته و چند تن مجروح شده آميز روز دوشنبه در تهران، دست مسالمت

كه شبكه تلويزيوني كانال   از سوي ديگر يك نوار ويديويي،. در حوالي ميدان آزادي به سوي جمعيت تيراندازي كردند اي موتوارسوار ساعت هشت و نيم عصر، عده

  كند بام به سوي مردم تيراندازي مي دهد كه يك عضو پايگاه بسيج در تقاطع خيابان آزادي و خيابان جناح از پشت چهار بريتانيا منتشر كرده است، نشان مي

  

  

1388/03/26   
   هيچ عقل سليمي نتيجه انتخابات را نمي پذيرد: آيت اهللا منتظري

آيت اهللا حسينعلي منتظري امروز در بيانيه اي نتايج اعالم شده انتخابات رياست جمهوري ايران را نتايجي 

هيچ عقل سليمي نمي پذيرد و بر اساس شواهد موثق، تغييرات عمده اي در آراي مردم داده "كه خواند كه 

در چنين ": در اين اطالعيه با اشاره به اعتراض ها به نتايج اعالم شده انتخابات آمده است ."ده استش

شرايطي انتظار آن است كه حاكميت، پاسخي مقبول و معقول بدهد و با روش هاي صحيح، بدبيني و شك 

ردم به حاكميت و شبهه مردم را بر طرف نمايد كه در غير اين صورت موجب بي اعتمادي بيش از پيش م

آيت اهللا منتظري  ."شده و مشروعيت نظام و منتخب آن زير سئوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد

دنبال كنند و با  "با صبر و متانت"ايران توصيه كرده استكه مطالبات خود را  "مردم، به ويژه جوانان"به 

او همچنين از ماموران . شود» دوشخواسته اي قانوني شان مخ«پرهيز از خشونت اجازه ندهند كه «

  .انتظامي خواسته است تا از برخوردهاي خشن و غير انساني با جوانان معترض خودداري كنند

  

  

1388/03/26  
    به گفته تلويزيون دولتي، عده ديگري در ايران بازداشت شده اند

اين تلويزيون نام و تعداد . اند خواند، بازداشت شده مي» عوامل اصلي اغتشاشات اخير «ا به گزارش تلويزيون دولتي ايران، شماري از افرادي كه اين تلويزيون آنها ر

، محمدعلي ابطحي، سعيد حجاريان، هادي كحال زاده، عبدالفتاح سلطاني و ضياء )سه شنبه(اند كه امروز  اما منابع موثق تأييد كرده .شدگان را اعالم نكرد بازداشت
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زاده، عبدالرضا تاجيك، جهانبخش خانجاني، كيوان صميمي بهبهاني، مهسا امرآبادي، شيوا  سرنوشت احمدزيدآبادي، عبداهللا رمضان اند؛ و از نبوي بازداشت شده

مذهبي و اعضاي  –تن از فعاالن ملي  20همچنين به گزارش هاي ر سيده . نظرآهاري و سميه توحيدلو كه پيشتر بازداشت شده بودند، هنوز خبري در دست نيست

  .اند ضت آزادي نيز در تبريز بازداشت شدهنه

  

  

1388/03/26   
   رئيس دانشگاه شيراز استعفا كرد

وي به خبرگزاري مهر گفته است كه در حال حاضر نمي تواند در اينباره  .به گزارش خبرگزاري مهر، محمد هادي صادقي، رئيس دانشگاه شيراز استعفا كرده است

ابات، نيروهاي لباس شخصي با همكاري نيروي انتظامي به خوابگاه دانشجويان دانشگاه شيراز حمله كردند و خرابي هاي بسياري پس از اعالم نتايج انتخ. صحبت كند

خواستارحضور صادق محصولي، وزير كشور در مجلس  )سه شنبه  (در همين حال پنجاه و دو تن از نمايندگان مجلس شواري اسالمي نيز امروز   .برجاي گذاشتند

هاي سازمان يافته لباس شخصي با مردم و دانشجويان و تعرض  اسالمي شدند تا در مورد داليل رفتار بسيار خشن ماموران نيروي انتظامي، افراد بسيج و گروه شوراي

كوي دانشگاه تهران را صادر علي الريجاني، رئيس مجلس نيز دستور تحقيق درباره حمله به . آنها به كوي دانشگاهها و محيط مسكوني و اموال مردم توضيح دهد

ه به همچنين به گزارش خبرگزاري مهر، شماري از اساتيد دانشگاه تهران امروز صبح در مسجد اين دانشگاه تجمع كردند و خواهان بررسي موضوع حمل  .كرده است

يه اي قول داده است كه موضوع حمله به كوي دانشگاه و ضرب و فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران نيز به گزارش خبرگزاري ايسنا در اطالع. كوي اين دانشگاه شدند

  .شتم دانشجويان را پيگيري كند و اين حمالت را كار گروهي متجاوز خوانده است

  

  

1388/03/26   
  تظاهرات خاموش حاميان موسوي و كروبي در تهران

در ميدان ونك و مقابل ساختمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي در يك گردهم چند هزار تن از هوادارن مير حسين موسوي و مهدي كروبي امروز بطور خودجوش  

برخي از حاميان مير حسين موسوي در راهپيمايي عظيم روز دوشنبه اعالم كرده بودند كه امروز در ميدان وليعصر جمع مي شوند اما پس   .آيي خاموش شركت كردند

  .آنها به سوي ميدان ونك و جام جم رفتنداز اعالم تجمع حاميان احمدي نژاد در اين ميدان، 

  

  

1388/03/26  
ها هزار معترض به  راهپيمايى صد

 انتخابات در خيابان وليعصر تهران
صدها هزار نفر از مردم تهران در چهارمين 

روز اعتراض به نتايج انتخابات از ميدان 

ونك به سمت تجريش در حال حركت 

گويد روي  يك شاهد عيني مي. هستند

آرامش، بر گلوله : ها نوشته شده است تتراك

در اين تظاهرات، بسياري از  .پيروز است

شركت كنندگان پوشش سياه پوشيده و 

تراكت هاي سبز و عكس كشته شدگان در 

راهپيمايي گسترده روز دوشنبه را در دست 

گرفته و در مسير ياد شده با سكوت حركت 

يك شاهد عينى كه در محل . مي كنند

حضور دارد روز سه شنبه در گفت راهپيمايى 

وى  .چون اعالم شده بود كه مردم در ميدان وليعصر تجمع نكنند براى همين تصميم گرفتند كه از ميدان ونك به باال راهپيمايى كنند: گفت» راديو فردا«و گو با 

اكثر تظاهر كنندگان، سبزپوش : اين شاهد عينى گفت .شعار نمى دهندبسيارى از تظاهر كنندگان در مقابل مسجد بالل و روبروى صدا و سيما تجمع كرده و : افزود

پيشتر قرار بود كه معترضان به اعالم نام محمود احمدى نژاد به عنوان  .بوده و در حالى كه دستان خود را باال گرفته اند به صورت مسالمت آميز راهپيمايى مى كنند
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فراخوانى براى حضور طرفداران آقاى احمدى نژاد در اين ميدان منتشر كرد، » ايران«ى پس از آنكه روزنامه رئيس جمهور ايران در ميدان وليعصر تجمع كنند ول

آقاى موسوى كه مى گويد در انتخابات به صورت گسترده تقلب شده است  .طرفداران مير حسين موسوى براى اجتناب از درگيرى مسير راهپيمايى خود را تغيير دادند

  .ع روز سه شنبه شركت نخواهد كرداعالم كرد در تجم

  

  

1388/03/26  
  ها راي ريخته شده است تر از واجدين شرايط به صندوق ي انتخابيه، بيش در هفتاد حوزه

ت نسبت به ها ريخته شده اس حوزه انتخابيه، ميزان رايي كه در صندوق 70در حدود :علي اكبر محتشمي پور با اشاره به تخلف هاي گسترده در انتخابات مي گويد 

علي اكبر محتشمي پور، رييس كميته صيانت از آرا ستاد ميرحسين موسوي، روز سه شنبه درباره تخلفات درانتخابات رياست  .واجدين شرايط بسيار بيشتر است

 90يا  80هايي كه اين اتفاق افتاده بود  حوزهدرصد از واجدين شرايط راي داده بودند و اين در حالي است كه در تمام  140مثال در يك حوزه انتخابيه : جمهوري افزود

آقاي محتشمي پور كه در يك كنفرانس  .اند ها به آقاي احمدي نژاد راي داده درصد در اين حوزه 100درصد راي آقاي احمدي نژاد اعالم شده است يعني بيش از 

  شده در انتخابات را ارائه كرد و گفت كه به نظر وي و نماينده مهدي كروبي اينمطبوعاتي با خبرنگاران داخلي و خارجي صحبت مي كرد، فهرستي از تخلفات انجام 

رييس كميته صيانت آرا ستاد ميرحسين موسوي همچنين از تمديد نشدن زمان راي گيري انتخابات روز جمعه انتقاد كرد و آن را سئوال  .انتخابات بايد ابطال شود

گيري به سراسر كشور صادر شده است؟ آيا خوف اين نبوده است كه هرچه  شب دستور توقف راي 9چرا در ساعت : گفت آقاي محتشمي در اين زمينه .برانگيز دانست

در اين   علي اكبر محتشمي پور .وي همچنين استفاده محمود احمدي نژاد از امكانات دولتي را از جمله تخلفات در جريان انتخابات دانست.بيشتر راي مردم گرفته شود

توانند از امكانات دولتي و بودجه عمومي كشور براي تبليغات خود استفاده كنند اما رييس جمهور با هواپيماي دولتي و  طبق قانون هيچ يك از نامزدها نمي«:فتزمينه گ

پخش كرده است و از طريق كميته امداد  همچنين تحت عنوان سود سهام عدالت بين افراد پول. با استفاده از امكانات دولتي سفرهاي تبليغاتي خود را انجام داده است

استفاده از كارمندان و ماموران دولت در تبليغات انتخاباتي نيز از ديگر مواردي است كه قانون آن را . اند كه در جهت خريدن راي مردم بوده است اقداماتي صورت داده

آقاي محتشمي از اين كه در جلسه نمايندگان نامزدهاي انتخابات با اعضاي شوراي  «.استمنع كرده اما متاسفانه آقاي احمدي نژاد از اين مساله سوء استفاده كرده 

ييس كميته صانت آراي ستاد ميرحسين موسوي مي ر .نگهبان، فقط عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا و يك حقوقدان حضور داشتند، ابراز تاسف كرده است

اولين انتقادي كه وجود داشت مربوط به « :وي در اين زمينه گفت .دليل نخستين انتقادها متوجه اين شورا است گويد كه شوراي نگهبان بي طرف نيست و به همين

طرف باشد و تمام نامزدها بايد مساوي باشند و شوراي نگهبان نبايد از هيچ يك از كانديداها حمايت كند  ناظر انتخابات بايد كامال بي. تخلفات خود شوراي نگهبان بود

هاي خود به طرفداري از آقاي احمدي نژاد موضع گرفتند و حتي  رغم اين وظيفه اخالقي، قانوني و حقوقي، تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان در سخنراني عليولي 

ام انتخابات سفرهاي تبليغاتي براي به عنوان مثال آقاي الهام يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان است كه در اي. ها سفرهاي تبليغاتي براي وي انجام دادند برخي از آن

  »آيا چنين شورايي صالحيت دارد كه انتخابات برگزار كند؟. داد آقاي احمدي نژاد انجام مي

  

  

1388/03/26  
 تحمل عدم پيروزي كار آساني نيست: آيت اهللا خامنه اي

چه كساني كه نامزد مورد عالقه آنها پيروز شده و : چهار نامزد انتخابات گفته استآيت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، روز سه شنبه در ديدار با نمايندگان 

وزارت كشور ايران روز شنبه با انتشار نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران اعالم كرد كه  .چه آن كساني كه نامزد آنها پيروز نشده است، يكديگر را عصباني نكنند

اين در حالي است كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، نامزدهاي اصالح طلب، با اعتراض به اين نتايج، .ت پيروز شده استمحمود احمدي نژاد در اين انتخابا

ه دنبال اعتراض به نتايج اعالم شده، از روز شنبه تا كنون تهران و برخي شهر هاي ايران صحنه درگيري هاي معترضان با نيروهاي ب. خواهان ابطال انتخابات هستند

با اين حال، آيت اهللا علي خامنه اي روز سه شنبه با تاكيد براين كه اعتراض نامزدهاي به تخلفات در انتخابات بايد از طريق  .و لباس شخصي ها بوده است يسپل

ت مطرح شده، دقيقا بررسي شوند اين اشكاالت حتما بايد رسيدگي شوند و من از شوراي محترم نگهبان و وزارت كشور مي خواهم اشكاال« :قانوني پيگيري شود، گفت

اگر بررسي اشكاالت مستلزم شمارش مجدد برخي صندوقها بود، اين كار نيز حتما با حضور نمايندگان ستادها  : رهبر جمهوري اسالمي افزود ».تا شبهه اي باقي نماند

سترده در ايران به نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، اظهارات روز به نظر مي رسد كه به رغم اعتراض هاي گ. انجام شود تا براي همه اطمينان به وجود آيد

آقاي خامنه اي در بخش  .سه شنبه آيت اهللا خامنه اي تاييدي دوباره بر نتيجه اعالم شده از سوي وزارت كشور و قطعي شدن پيروزي محمود احمدي نژاد است

ميليون نفر قرار دارند خطاي بزرگي است زيرا آن  14ميليون نفر و در طرف ديگر  24صور شود در يك طرف اينكه ت«: ديگري از اظهارات روز سه شنبه خود تاكيد كرد

وي كسانى را كه در انتخابات  ».كساني كه به رييس جمهور منتخب و همچنين نامزدهاي ديگر راي دادند، همه به يك اندازه دلبسته و معتقد به نظام اسالمي هستند

ظرفيت و تحمل پيروزى «:و مراقبت در رفتار و حركت خود دعوت كرد و گفت» صبر و بردبارى و حفظ ظرفيت الزم«كه شكست خورده اند را به  پيروز شده و كسانى

تخابات نام در ان» عدم پيروز«رهبر جمهورى اسالمى به صورت آگاهانه اى از كسانى كه در انتخابات شكست خورده اند به عنوان » .و عدم پيروزى كار آسانى نيست
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همه بايد صراحتاً بگويند كه تشنج و اغتشاش خواست آنان «: آيت اهللا خامنه اي خواهان موضع گيري نامزدهاي انتخابات در مقابل ناآرامي هاي اخير شد و گفت .برد

اين تخريب ها و كارهاي زشت «: ، گفت»ي پيش مي آمداگر نتايج انتخابات غير از اين هم مي شد، قطعاً چنين حوادث«رهبر جمهوري اسالمي با بيان اين كه » .نيست

  » .و صريحاً اعالم موضع كنندو بعضي جناياتي كه اتفاق افتاد مربوط به مردم و حاميان نامزدها نيست بلكه مربوط به اخاللگران است و همه بايد در مقابل آن بايستند 

  

  

1388/03/27   
   در ايران مختل شده است» اهو مسنجري«

مختل » ياهو مسنجر « ايجاد محدوديت اطالع رساني از سوي دولت ايران، از تهران خبر ميرسد كه روز سه شنبه دسترسي به سرويس پيام رساني اينترنتي   مهدر ادا

اه تلفني را قطع، سايتهاي پس از انتخابات رياست جمهوري بيست و دوم خرداد كه محمود احمدي نژاد پيروز آن اعالم شد، دولت ايران شبكه پيام كوت .شده است

ياهو « شماري از كاربران وبسايت و شنوندگان راديو فردا قطع شدن  .خبري را مسدود و بيش از يكصد تن از روزنامه نگاران و فعاالن سياسي را دستگير كرده است

  .را تاييد كرده اند» مسنجر 
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  سردادند» اهللا اكبر « شب فرياد  10معترضان به نتيجه انتخابات در ساعت 

» اهللا اكبر«در پشت بامها فرياد شب  10در برخي از شهرهاي بزرگ ايران، براي چندمين شب پي در پي، مردم معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوري در ساعت 

  .شب در محله هاي مختلف به گوش ميرسيد 10از ساعت » اهللا اكبر « در تهران، فريادهاي  .سردادند
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   دانشجو در دانشگاه مازندران بازداشت شده اند 150به گزارش فعاالن دانشجويي،

يكي از دانشجويان بازداشتي در  .به گزارش خبرنامه اميركبير بسياري از دانشجويان بازداشت شده به بازداشتگاه هاي اطالعات نيروي انتظامي در بابل منتقل شده اند

برپايه اين گزارش،  .اشت، خبر داد كه ده ها موتور سوار مسلح با شكستن شيشه اتوبوس هاي حامل دانشجويان، آنها را تهديد مي كردندآخرين تماس، پيش از بازد

   .دنددانشجويان دانشگاه مازندران در اعتراض به آنچه كه مخدوش بودن انتخابات ميخواندند دست به اعتصاب هزار نفري در مقابل دانشگاه زده بو
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ادامه اعتراض ها به نتيجه 

 انتخابات در شب چهارم
هزاران ايرانى سه شنبه شب و در 

ادامه اعتراض هاى چهار روز گذشته 

به نتايج انتخابات رياست جمهورى 

اهللا «به پشت بام ها رفته و شعار 

سر » مرگ بر ديكتاتور«و » اكبر

اين اقدام اعتراضى در ادامه  .دادند

موش صدها هزار تظاهر راهپيمايى خا

كننده اى صورت گرفت كه عصر سه 

شنبه از ميدان ونك تهران به حركت 

گزارش شاهدان عينى حاكى است كه در اين راهپيمايى، شركت كنندگان تراكت هايى با مضامين  .در آمده و در مقابل صدا و سيماى جمهورى اسالمى مستقر شدند

اين گزارش ها همچنين حاكى است كه پوسترهاى  .عكس هايى از كشته شدگان تظاهرات روز دوشنبه را حمل مى كردندو همچنين » آرامش بر گلوله پيروز است«

را در دستور كار خود قرار داده اند و نسبت به آنچه » راى مرا پس ده«تظاهر كنندگان شعار  .كشته شدگان در برخى از نقاط شهر تهران بر در و ديوار نصب شده است

معترضان از مير حسين موسوى مى خواهند كه خواسته آنها براى برگرداندن نتيجه  .در انتخابات دهم رياست جمهورى خوانده اند اعتراض دارند» گسترده تقلب«كه 
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ات داشتند مى گويند كه هواداران آقاى موسوى كه در شهرهاى مختلف ايران و همچنين ساير نقاط جهان حضور گسترده اى در انتخاب .اين انتخابات را پيگيرى كند

به گزارش سايت قلم نيوز، وابسته به مير حسين موسوى،  .شده و مير حسين موسوى، رييس جمهور پيروز است» دزديده«اين انتخابات از سوى جمهورى اسالمى 

اين » .خداى بزرگ براى احقاق حقشان مدد طلبيدندشب غريو اهللا اكبر سر دادند و از  10مردم معترض به تقلب در انتخابات براى چندمين شب متوالى در ساعت «

شب از هر محله اى در تهران صداى اهللا اكبر گفتن مردمى كه به نحوه برگزارى انتخابات و تقلب آشكار در رايشان اعتراض دارند، به  10ساعت «: گزارش مى افزايد

هر شب با  10در اعتراض به ناديده گرفته شدن راى وحقوق مدنى اشان، راس ساعت  مردم در يك همنوايى و حركتى خودجوش«به گفته قلم نيوز، » .گوش مى رسد

  » .حضور در پشت بام ها و در محله هاى خود غريو اهللا اكبر سر مى دهند
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 ابراز نگراني عفو بين الملل از احتمال شكنجه بازداشت شدگان در ايران

سازمان عفو بين  .جمهوري ايران، ابراز نگراني شديد كرده است خشونت عليه معترضان به نتيجه دهمين انتخابات رياست  يالملل به شدت از بكارگير سازمان عفو بين

د نفر، از جمله چن 24به گفته عفو بين الملل، دست كم  .در مورد احتمال شكنجه فعالين بازداشت شده در تبريز ابراز نگراني كرد الملل همچنين با انتشار بيانيه اي

تبريز بازداشت شده و  دانشجو و عضو نهضت آزادي ايران، جليل شربيانلو، غفار فرزادي، رحيم ياوري و ليال فرزادي پس از تظاهرات مسالمت جويانه گروهي از مردم

اين بازداشتي ها را زنداني  ع حقوق بشرين سازمان مدافا .خرداد در ميدان آبرساني اين شهر برگزار شد 25اعتراضات در روز . به مكان نامعلومي منتقل شده اند

رسيده به اين سازمان، يك روز   پيشتر گفته بود كه طبق گزارش هاي  الملل كه مقرش در لندن است، عفو بين .عقيدتي دانسته و گفته است كه نگران جان آنهاست

توم اقدام به ضرب و شتم افرادي كردند كه دست به خشونت نزده بودند كه از پس از اعالم نتايج انتخابات نيروهاي لباس شخصي به نحو غير ضروري با استفاده از با

سازمان  .اند نفر در اطراف وزارت كشور ايران بازداشت شده 170در روز شنبه دست كم   اعالم كرد كه همچنين الملل عفو بين .اين رهگذر شمار بسياري زخمي شدند

اين سازمان همچنين با حمله نيروهاي . ور شده است شنبه پليس ضد شورش به دانشجويان دانشگاه تهران حمله كند كه در روز الملل همچنين اعالم مي عفو بين

الملل با ذكر مواردي ديگر از برخورد قهرآميز نيروهاي امنيتي با معترضان به  سازمان عفو بين .امنيتي به خوابگاه دانشجويان در تهران و شيراز نيز اشاره كرده است

  .آميز و برپايي اجتماعات مردم را پاس بدارد هاي جمهوري اسالمي خواسته است كه حق اظهار نظر مسالمت جمهوري از مقام همين انتخابات رياستنتايج د
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   بازداشت فعاالن اصالح طلب در ايران ادامه دارد

ت كه محمد رضا جاليي پور، پسر حميد رضا جاليي پور امروز صبح در فرودگاه تهران در ادامه بازداشت فعاالن اصالح طلب در ايران، گزارش هاي رسيده حاكي اس

در خانه اش در تهران ) چهارشنبه(سعيد ليالز روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسي و اقتصادي نيز به گفته اعضاي خانواده اش ،امروز صبح . باداشت شده است

موثق ديگر تاييد كرده اند كه سعيد حجاريان، محسن امين زاده، هادي كحال زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد عطريانفر،  حزب مشاركت اسالمي و منابع. بازداشت شد

صميمي بهبهاني و  بهزاد نبوي، زهرا مجردي، مصطفي تاج زاده، احمد زيدآبادي، عبداهللا رمضان زاده، عبدالرضا تاجيك، محمد توسلي، جهانبخش خانجاني، كيوان

مذهبي و اعضاي نهضت آزادي نيز در تبريز بازداشت شده اند و بازداشت  –تن از فعاالن ملي  20همچنين به گزارشهاي رسيده، . ظرآهاري در بازداشت هستندشيوا ن

برگزاري انتخابات رسواي « جبهه مشاركت ايران اسالمي در بيانيه اي گفته است كه. گروهي دانشجويان در تهران، شيراز، مشهد، بابل، اصفهان ادامه داشته است

ها، موج بازداشت  رياست جمهوري كه نتايج اعالم شده آن را كسي باور ندارد، واكنش هاي خودجوشي را بوجود آورده است اما با وجود خودجوش بودن اين اعتراض

تلويزيون دولتي ايران، روز سه » .و اجتماعي برآمده استهاي چند روز گذشته ناشي از آن است كه جريان حاكم در جستجو ي يافتن مقصر از بين فعاالن سياسي 

عوامل اصلي «شنبه اعالم كرده بود كه شماري از افرادي كه اين تلويزيون آنها را 

  .خواند، بازداشت شده اند» اغتشاشات اخير 
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 اعتراض دانشگاهيان به كشته شدن دانشجويان

هزاران دانشجو، استاد، كارمند : ردندمنابع نزديك به جنبش دانشجويي اعالم ك

دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه هاي تهران، با تحصن، به حمله نيروهاي امنيتي 

در اين تجمع «به نوشته اين سايت . به كوي دانشگاه تهران اعتراض كردند

اعتراضي كه جمع كثيري از اساتيد دانشگاههاي شريف و پلي تكنيك و دانشگاه 
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اساتيد سخنراني در اين تجمع خواهان رسيدگي هر چه سريعتر به . تند، بيانيه اساتيد دانشگاه هاي مختلف در محكوميت اين واقعه دردناك قرائت شدتهران حضور داش

كه از ساعت   هارشنبهروز چ  تجمع كنندگان در تجمع«به گزارش خبرنامه اميركبير، » .وضعيت دانشجويان زخمي شده و نيز شناسائي عامالن اين جنايت آشكار شدند

اين » .اعالم كردند كه به تجمع خود ادامه خواهند داد و هم چنان در عزاي از دست رفتن جان دانشجويان عزادار خواهند بود  صبح آغاز شد و تا ظهر ادامه يافت، 11

 .در حمله نيروهاي امنيتي به دانشگاه تهران و شيراز كشته شدندبا انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه دست كم هفت دانشجو  در حالي است كه دفتر تحكيم وحدت پيشتر

خرداد، نيروهاي انصار و لباس شخصي با سازمان دهي گسترده و هماهنگ به دانشجويان ساكن در  24شامگاه يكشنبه «: اين نهاد دانشجويي در بيانيه اش افزود 

تحكيم وحدت مي افزايد دست كم پنج دانشجو در اين » .ح هاي سرد و گرم از جمله قمه و تبر بودنداين افراد مجهز به انواع سال. كوي دانشگاه تهران حمله كردند

ها  پيشتر يكي از دانشجويان حاضر در درگيري كوي دانشگاه تهران، به راديو فردا گفته بود كه نيروهاي لباس شخصي با شكستن در بعضي از اتاق .حمله جان باختند

در دانشگاه «در بيانيه تحكيم وحدت آمده است كه  .ن بردند و با وارد كردن ضربات باتوم و با همكاري نيروهاي پليس آنها را بازداشت كردندكشا دانشجويان را كشان

 .ادت رسيده انددانشجوي اين دانشگاه به شه دو  شيراز نيز ماموران لباس شخصي، انصار و بسيج به دانشجويان اين دانشگاه حمله كردند كه طي اين حمله حداقل

در دانشگاه اصفهان ماموران انتظامي با گاز اشك آور به يكي از خوابگاه هاي اين دانشگاه حمله كردند و دانشجويان را براي ساعت «: اين نهاد دانشجويي مي افزايد 

تحكيم وحدت بازداشت گسترده » .حزب اهللا قرار گرفتنددر دانشگاه فردوسي مشهد نيز دانشجويان مورد هجوم نيروهاي انصار . ها مورد ضرب و شتم قرار دادند

  .دانشجويان، فعاالن سياسي و مدني را به شدت محكوم كرده است
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 هشدار سپاه درباره پوشش خبري اعتراضات اخير در اينترنت

اي  در بيانيه .كنند به شدت هشدار داد هاي مردمي مطلب و تصوير منتشر مي هاي درباره اعتراض ها و وبالگ اي به افرادي كه در سايت سپاه پاسداران با انتشار بيانيه

» اغتشاش«نژاد  هاي مردمي به اعالم نتايج وزارت كشور محمود احمدي كه مركز جرايم سازمان يافته سايبري سپاه پاسداران انقالب اسالمي منتشر كرده، اعتراض

اند بر  هاي انقالب كه در طول چند سال گذشته در پشت سر همه اغتشاشات در كشور حضور داشته و ارزش جريانات منحرف از اصول«: خوانده شده و آمده است

ومال و ناموس مردم  اساس مستندات بدست آمده پيش از انتخابات در صدد ايجاد بحران در كشور بوده و اغتشاشات اين روزها كه موجب تعدي اراذل و اوباش به جان

ها پيش  طلب از مدت هاي اصالح اين ارگان نظامي كه كانديدا » .ريزي و طراحي يك سناريوي از پيش طراحي شده از طرف اين افراد است هشده است، نتيجه برنام

رده و به افرادي كه عنوان ك» تنها يك بهانه براي ايجاد ناامني و اغتشاش«نسبت به دخالت آن در انتخابات هشدار داده بودند اعتراض كانديداها به نتايج انتخابات را 

سپاه  .زده است» ايجاد آشوب هاي خياباني«و » تبليغ اغتشاشگري« ،»تشويش اذهان عمومي«پردازند، اتهام  ها مي در فضاي اينترنتي نيز به بازتاب اين اعتراض

اي هستند از سوي  دهي شده هد، مراكز سازماند نگاراني كه حوادث را پوشش مي نويسان و روزنامه پاسداران همچنين مدعي شده است كه شهروندان، وبالگ

پشتيباني » هاي اطالعاتي آمريكايي و انگليسي راديو زمانه، راديو فردا ، بي بي سي فارسي تحت حمايت سازمان«هاي  هاي كانادايي و آمريكايي و رسانه شركت

مقامات  .ان وعده داده است كه به زودي مستنداتي دراين باره منتشر خواهد كردمركز جرايم سازمان يافته سايبري سپاه پاسداران انقالب اسالمي درپاي .شوند مي

اند كه ارسال تصوير و فيلم  اي پايين آورده  هاي خبري، پهناي باند را به اندازه براي هرچه محدود كردن اين امكان عالوه بر فيلترينگ گسترده سايت  جمهوري اسالمي

اي در  هاي گسترده با واكنش از سوي نيروهاي امنيتي عليه  پخش تصاوير ضرب و شتم مردم و تيراندازي مستقيم به سوي آنها  .بر روي وب را با مشكل مواجه كند

  .سطح جهان مواجه شده است
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 راهپيمايي معترضان به انتخابات از ميدان هفت تير تا وليعصر

نتخابات روز چهارشنبه در اعتراض به نتايج انتخابات در ميدان هفت تير تهران گردهم آمدند و سپس به سمت ده ها هزار تن از طرفداران نامزدهاي اصالح طلبان در ا

اعالم كردند كه هزاران معترض طرفدار مير حسين موسوى و مهدى كروبى در » راديو فردا«شاهدان عينى در گفت و گو با  .ميدان وليعصر دست به راهپيمايي زدند

ه دمركز تهران تجمع كردند و حركت خودروها در خيابان قائم مقام فراهانى و همچنين بزرگراه مدرس در ضلع شمالى از سوى پليس متوقف ش ميدان هفتم تير در

خابات روز هر لحظه بر تعداد جمعيت افزوده مى شود و تظاهر كنندگان تراكت هايي حمل مي كردند كه شعارهايى در رد نتايج انت: اين گزارش ها مى افزايد .است

همه شركت كنندگان فقط . بر اساس اخبار رسيده، مردم در سكوت كامل در حال راهپيمايي به سمت ميدان وليعصر هستند .خرداد، در دست داشتند 22جمعه، 

لوگيري از كشتار، قبل از تاريكي متفرق براي ج«: معترضان پالكاردهايي در دست دارند كه در آن نوشته شده است  .انگشتانشان را به نشانه پيروزي باال گرفته اند

گزارش ها حاكي است كه سيستم موبايل در محدوده راهپيمايي قطع  .در روزهاي گذشته مرگ حداقل هشت نفر در جريان اعتراضات خياباني تاييد شده است» .شويد

سانى شده بود و قرار است كه فردا به دعوت مير حسين موسوى برگزارى تجمع روز چهارشنبه به صورت خودجوش و توسط معترضان در روز قبل اطالع ر .است

آقاى موسوى در اطالعيه اى رسمى گفته است برنامه روز پنجشنبه براى گراميداشت كشته  .راهپيمايى مسالمت آميز و همچنين تجمع در مساجد و تكايا برگزار شود
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از سوى ديگر، موج تازه اى از بازداشت در ايران  .اين روز را روز عزاى عمومى اعالم كرده استوى . شدگان در حوادث روزهاى اخير شهرهاى ايران برگزار مى شود

ساعت گذشته، سعيد ليالز، تحليلگر سياسى، و محمد رضا جاليى پور، از اعضاى پويشگران موج  24در  .راه افتاده است و از وضعيت آنها اطالعى در دست نيست

  .سوم، بازداشت شده اند

  

  

1388/03/27  
موسوي از شوراي امنيت ملي خواست تا حمالت لباس 

   شخصي ها را متوقف كند

ميرحسين موسوي، از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اخير ايران، 

در نامه اي به شوراي امنيت ملي خواست تا از حمالت بسيجي ها به 

اد آقاي موسوي در نامه اي به اين نهاد نوشت، افر .مردم جلوگيري شود

در روزهاي اخير با سالح سرد و گرم به  "لباس شخصي"موسوم به 

نخست وزير  .و اموال عمومي را تخريب كرده اند تظاهركنندگان حمله

پيشين ايران ضمن متهم كردن نيروي انتظامي جمهوري اسالمي به 

استفاده از افراد لباس شخصي، از شوراي امنيت ملي ايران خواست تا 

امتناع از تحريك اجتماعات مسالمت آميز مردم به  براي حفظ آرامش و

   .فعاليت اين افراد پايان دهد

  

  

1388/03/27   
   شماري از اعضاي تيم ملي فوتبال در همراهي با مردم ايران مچ بند سبز به دست بستند

، با بستن مچ بندهاي سبز رنگ ظاهرا 2010ت انتخاباتي جام جهاني شماري از بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران در بازي امروز خود با كره جنوبي، در چارچوب مسابقا

 .با معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران اعالم همبستگي كنند قصد داشتند

مهدي مهدوي كيا، مسعود شجاعي، علي كريمي، جواد نكونام، محمد نصرتي و حسين كعبي 

هر دو مچ ِدست شان نوار سبز رنگي بسته  بازيكناني بودند كه در نيمه نخست، به يك يا

رنگ سبز نماد ميرحسين موسوي، از نامزدهاي اصالح طلب، در انتخابات اخير رياست  .بودند

هواداران آقاي موسومي كه معتقدند محمود احمدي نژاد با تقلب در . جمهوري ايران بود

  .گ استفاده مي كنندانتخابات پيروز شده، در اعتراضات روزهاي اخير، اغلب از اين رن

  

  

1388/03/27  
 وجود احمدي نژاد براي اسرائيل بهتر است: رييس موساد

وجود دولت تندرو محمود احمدي نژاد در ايران، موجب خواهد شد كه اسرائيل بتواند آسان تر : مئير داگان، رييس موساد، سازمان اطالعاتي اسرائيل، روز سه شنبه گفت

، داگان چند روز پس از اعالم انتخابات رياست جمهوري اسالمي، در برابر كميتة »جروزالم پست«به نوشتة روزنامه  .جهانيان توجيه كندتهديد اتمي ايران را براي 

س دولت وجود چنين فردي در را«: ناميد و تصريح كرد» تندرو و دگم«روابط خارجي و دفاع كنست، پارلمان اسرائيل سخن مي گفت، محمود احمدي نژاد را يك فرد 

اسرائيلي ها نبايد فراموش كنند كه : وي با اين حال افزود» .جمهوري اسالمي، موقعيت اسرائيل را براي توجيه خطرها و تهديدهاي اتمي ايران آسانتر خواهد كرد

خرداد برگزار شد و طبق آمار وزارت كشور  22انتخابات رياست جمهوري ايران روز جمعه  .برنامه هاي اتمي ايران در زمان نخست وزيري ميرحسين موسوي آغاز شد

اما به دنبال اعالم نتايج انتخابات و اعتراض نامزدهاي اصالح طلب درگيري هايي . درصد آراء را به خود اختصاص دهد 60محمود احمدي نژاد توانسته است بيش از 

آنچه اهميت دارد، «: در اظهار نظر پيرامون رويدادهاي جاري در ايران گفت رييس موساد .بين معترضان و نيروهاي ضد شورش در تهران و برخي شهر رخ داده است

شورش ها تنها در تهران و يك منطقة ديگر روي مي دهد و اين آشوب ها به يك انقالب تمام عيار . موضع رهبر حكومت ايران است كه تغييري در آن ديده نمي شود

خشونت برخاسته از اتهام تقلب در انتخابات تفاوتي با اختالف هاي مشابه در ساير دمكراسي ها ندارد و بحث ها در  مئير داگان اظهار نظر كرد كه ».تبديل نخواهد شد

   .ميان نخبگان ايران در اين زمينه، يك امر داخلي است
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1388/03/28  
 پنجمين شب؛ اعتراضات به نتيجه انتخابات ادامه دارد

 .بدون گزارش خشونتى پايان يافت» اهللا اكبر«به نتايج انتخابات رياست جمهورى با رفتن به پشت بام ها و سر دادن شعار  پنجمين روز اعتراضات گسترده مردم ايران

گزارش  .سر دادند  »مرگ بر ديكتاتور«و » اهللا اكبر«در حركت اعتراضى چهارشنبه شب مردم تهران بار ديگر ساعت ده شب در پشت بام ها حاضر شده و شعارهاى 

ت تظاهرات فيلم هاى منتشر شده از تظاهرات و حركت هاى اعتراضى به نتيجه انتخابات دهم رياست جمهورى بيانگر آن است كه معترضان مانند روزهاى نخس ها و

روز است كه مردم بر اساس گزارش هاى دريافتى، تلفن هاى همراه همچنان در تهران قطع است و شش  .خود به صورت گسترده خواستار ابطال انتخابات هستند

هماهنگى اعتراضات خيابانى در تهران و اطالع رسانى در باره آنها در حال حاضر از طريق پالكاردهايى صورت مى  .ايران امكان ارسال پيامك به يكديگر را ندارند

روز چهارشنبه تظاهرات بزرگ ديگرى از  .شده است گيرد كه معترضان در راهپيمايى با خود حمل كرده و بر روى آن زمان و مكان تجمع و راهپيمايى بعدى درج

هزار نفر در آن  500ميدان هفت تير تهران به سمت ميدان وليعصر و سپس انقالب برگزار شد كه به گفته شاهدان عينى و فيلم هاى آماتور منتشر شده، بيش از 

را انجام دادند و همه شركت كنندگان فقط انگشتانشان را به نشانه پيروزى باال گرفته بر اساس اخبار رسيده، مردم در سكوت كامل راهپيمايى خود  .شركت كرده بودند

مرگ حداقل هشت نفر در جريان » .براى جلوگيرى از كشتار، قبل از تاريكى متفرق شويد«: معترضان پالكاردهايى در دست داشتند كه در آن نوشته شده بود .بودند

در تازه ترين واكنش رييس ستاد انتخابات وزارت كشور   در حالي كه اعتراضات به نتيجه انتخابات ادامه دارد، .اييد شده استاعتراضات خيابانى طى روزهاى گذشته ت

برگزارى تجمع روز چهارشنبه به صورت خودجوش و توسط معترضان در روز قبل   .ايران گفته است نامزدها حق دسترسي به جزئيات صندوق هاي راي را ندارند

آقاى  .شود سانى شده بود و قرار است كه روز پنجشنبه نيز به دعوت مير حسين موسوى راهپيماىى مسالمت آميز و همچنين تجمع در مساجد و تكايا برگزاراطالع ر

وى اين روز را . مى شود برنامه روز پنجشنبه براى گراميداشت كشته شدگان در حوادث روزهاى اخير شهرهاى ايران برگزار: موسوى در اطالعيه اى رسمى گفته است

مهدى كروبى، يكى از نامزدهاى اصالح طلب در انتخابات رياست جمهورى، نيز از مردم تهران خواسته است تا روز جمعه با لباس  .روز عزاى عمومى اعالم كرده است

قرار است نماز جمعه اين هفته تهران توسط آيت  .ام ايران برسانندسياه از ميدان هفت تير تا محل نماز جمعه راهپيمايى كنند و اعتراض خود را به گوش عالى ترين مق

همچنين مجمع  .است اهللا على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، برگزار شود كه تاييد انتخابات توسط او در روز شنبه به مناقشات بسيارى در ايران دامن زده

و رياست آن با محمد خاتمى، رييس جمهور سابق، است از وزارت كشور درخواست كرده تا براى روز  روحانيون مبارز كه روحانيون بلندپايه اى در آن عضو هستند

  .اين راهپيمايى قرار است از ميدان آزادى تا انقالب برگزار شود و انتظار مى رود كه صدها هزار نفر در آن شركت كنند .خرداد، مجوز راهپيمايى صادر كند 30شنبه، 
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1388/03/28  
 گيري مردم شريف بودند، امروز خاشاك؟ روز راي: ان ايرانهنرمند

در  .ابراز كردند» اعمال زور و فشارعليه مردم «ترين سينماگران ايراني با انتشار يك بيانيه خطاب به دولتمران ايراني اندوه و نگراني خود را از  سي تن از سرشناس

ظامي را جاي اقتدار منطق نشاند، آن هم در برابر مردمي كه بخش عمده آنها نسلي است كه همين جا و در همين چرا بايد اقتدار ن«: ابتداي اين بيانيه نوشته شده است

در ادامه اين بيانيه » . چسبد سال است و هيچ تهمتي به آنها نمي 30هايشان نتيجه منطقي ِ مشاهده و تجربه هاي رويدادهاي همين  اند و انديشه سه دهه به دنيا آمده

گر اوباش و  اي كه راي دادند شريف و قهرمان و حماسه آفرين بودند و به محض اينكه در نتيجه راي اعالم شده شك كردند آشوب آيا مردم تا لحظه« : ستآمده ا

اي و خانگي  هاي محله جنگ هاي تاريخي و تلخ امضاءكنندگان اين بيانيه از تكرار تجربه» ؟ريزي و قتل اند و سزاوار توهين و يورش و خون بيگانه پرست و خاشاك

نمايي مردم را  محض قدرت« : همچنين اين هنرمندان در اين بيانيه به دولتمران هشدار داده اند كه .ابراز نگراني كردند و خواستار اعالم نتايج واقعي انتخابات شده اند

اند را به اين سرزمين نكشانيد كه مسلماً كسي جز دشمن  هاي داخلي خانگي بختي كساني كه در همين كشورهاي همسايه ما قرباني جنگ به جان هم نيندازيم و تيره

شهرام اسدي ، محسن امير يوسفي، عزت اهللا انتظامي، رخشان بني اعتماد، بهرام بيضايي، كامبوزيا پرتوي، جعفرپناهي، كيومرث پوراحمد، » .برد ايران از آن بهره نمي

پور، ماني حقيقي، سيف اهللا داد، محمد رسول اوف ، عليرضا رئيسيان، خسرو سينايي ، مژده شمسايي، ترانه عليدوستي، حسن پورشيرازي، ناصر تقوايي، فرشته طائر

عتمدآريا، علي حسن فتحي، ايرج كريمي، نيكي كريمي، حميد فرخ نژاد، اصغر فرهادي، بهمن قبادي، عباس كيارستمي، پرويز كيمياوي، محسن مخملباف، فاطمه م

  .هانبخش نورايي امضاءكنندگان اين بيانيه هستندنصيريان و ج

  

  

1388/03/28  
   نژاد تبريك سران برخي كشورها به احمدي

خرداد، تاكنون رهبران تاجيكستان، ارمنستان، عمان، روسيه، چين، آذربايجان، افغانستان،  22در پي اعالم پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري 

حماس و حزب اهللا لبنان نيز از نخستين گروه هايي بودند كه  .، ونزوئال، سوريه، عراق، بحرين و امير قطر انتخاب آقاي احمدي نژاد را تبريك گفته اندپاكستان،تركيه

  .به آقاي احمدي نژاد تبريك گفتند

  

  

1388/03/28  
ها هزار سياهپوش در ميدان توپخانه در  اجتماع ده

 شدگان كشته» سوگ«
ها هزار معترض هوادار مير حسين موسوي، براي  آرام دهراهپيمايي 

هاي اعتراضي اخير، در جريان  شدگان در راهپيمايي بزرگداشت كشته

گزارش  .است و آقاي موسوي در آن سخنراني كرده است

ها  هاي خارجي به نقل از شاهدان عيني حاكي است كه ده خبرگزاري

اه به تن دارند و هاي سي هزار هوادار موسوي در حالي كه لباس

اند  اند در ميدان توپخانه تهران اجتماع كرده هايي در دست گرفته شمع

كننده در  ها، جمعيت تجمع ترين گزارش تازه .كننده در اين تجمع آرام است هاي اوليه ميدان توپخانه هم اكنون لبريز از جمعيت معترض شركت و بر اساس گزارش

بعدازظهر در  6كند و بر اساس گزارش شاهدان عيني ميرحسين موسوي حوالي ساعت  سمت ميدان فردوسي تهران، توصيف مي ميدان توپخانه را در حال حركت به

يك شاهد عيني به خبرگزاري فرانسه گفته است كه آقاي موسوي را در حال پياده شدن از  .مشاهده شده است) توپخانه(مقابل ساختمان مخابرات در ميدان امام 

دستي  ر مقابل ساختمان مخابرات در ميدان فردوسي مشاهده كرد و افزوده است كه آقاي موسوي پس از پياده شدن از ماشين، با استفاده از بلندگويماشين خود د

اين اجتماع حضور اي اعالم كرده بود كه احتماالً در  خوانده و در بيانيه» شهيد«شدگان روزهاي اخير را  آقاي موسوي كشته .خطاب به حاضران سخن گفته است

هاي پس از آن  ها و تصاويري از راهپيمايي ميليوني معترضان به نتايج انتخابات و نيز درگيري خبرنگاران خارجي از دوشنبه گذشته و پس از آنكه گزارش .خواهد يافت

 .نها اجازه دارند از دفاتر كار خود به مخابره اخبار بپردازنداند و ت المللي انتشار يافت، از حضور و پوشش زنده تجمعات تهران منع شده هاي مختلف بين در رسانه

آميز كه براي همدردي با  كنندگان در اين تجمع مسالمت شركت: به نقل از يك شاهد عيني حاضر در ميدان توپخانه تهران گزارش كرده است» رويترز«خبرگزاري 

هاي غير رسمي كه  گزارش .به همراه دارند» چرا برادران ما را كشتيد؟«و » برادران ما كجا هستند؟«ر هايي با شعا خانواده قربانيان روزهاي اخير شكل گرفته، تراكت
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اند حاكي است كه اين تجمع در سكوت در حال برگزاري است و در محل  بوك و تويتر منتشر كرده هاي اجتماعي از قبيل فيس برخي از شاهدان عيني در شبكه

هايي كه پس از پايان  وي، حاكي است در جريان خشونت زبان دولتي ايران، پرس تي گزارش تلويزيون انگليسي .رسد ر به گوش ميكوپت برگزاري تجمع، صداي هلي

ران، در همين حال با وجود آنكه شماري از مسئوالن دولتي از جمله استاندار ته .اند آميز روز دوشنبه رخ داد، دست كم هشت نفر كشته شده يافتن راهپيمايي مسالمت

كم يك فيلم ويدئويي پخش شده از شبكه چهار  اند، دست هاي سرد و گرم متهم كرده ها با استفاده از سالح هواداران ميرحسين موسوي را به ارتكاب اين خشونت

دهد كه در حال تيراندازي به سوي جمعيت  گردان عاشورا وابسته به نيروي ويژه قدس بسيج نمايش مي 117تلويزيون بريتانيا، يك عضو نيروي بسيج را بر فراز پايگاه 

آميز امروز تهران، چهارمين تجمع بزرگ معترضان به نتيجه  تجمع مسالمت .كم يك قرباني بر جاي گذاشت و شماري نيز مجروح شدند اين حادثه دست .معترض است

نژاد را با  و پس از آن شكل گرفت كه وزارت كشور ايران محمود احمدياين تجمعات از روز شنبه   .انتخابات و هواداران ميرحسين موسوي در روزهاي اخير است

طلب انتخابات دهم،  اين نتيجه مورد پذيرش هيچيك از دو نامزد اصالح .درصد آرا، به عنوان برنده انتخابات رياست جمهوري دهم اعالم كرد 62كسب بيش از 

آميز  پس از راهپيمايي مسالمت .اعالم كرد كه به ميزان آراي اعالم شده براي خود اعتراض دارد ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، قرار نگرفت و محسن رضايي هم

شنبه و چهارشنبه هواداران ميرحسين موسوي كه به ترتيب در خيابان  هاي انقالب و آزادي تهران، تجمعات روزهاي سه و ميليوني روز دوشنبه، حدفاصل ميدان

گزارش شاهدان عيني  .نك و ميدان تجريش، و نيز در ميدان هفتم تير به سمت ميدان ولي عصر برگزار شد، در سكوت كامل بودعصر تهران، حدفاصل ميدان و ولي

با اين حال خبرگزاري نيمه رسمي فارس گزارش كرده است كه  .اند ها در حاشيه اين تجمعات حضور نداشته حاكي است كه نيروهاي گارد ويژه و لباس شخصي

اند و در حال حاضر راهي  هاي تهران، آمادگي خود را براي برقراري نظم در سطح تهران اعالم كرده اهللا روز پنجشنبه با مانور در خيابان تورسواران حزبگروهي از مو

   .هنوز از واكنش پليس و نيروهاي امنيتي تهران به اين تحركات اطالعي در دست نيست .ميدان توپخانه تهران هستند

  
  

1388/03/29  
   ميليون دالر از دارايى هاى ايران را مسدود كرد 600بريتانيا يك ميليارد و 

از داراىى هاى ايران را بر اساس تحريم هاى بين المللى عليه برنامه هاى هسته اى ) ميليون دالر 640معادل يك ميليارد و ( دولت بريتانيا حدود يك ميليارد پوند 

 .وزير اقتصاد بريتانيا اعالم شد »يان پيرسون«شنبه توسط اين خبر شامگاه پنج .تهران مسدود كرد

تا كنون به دليل پافشارى ايران بر دنبال كردن برنامه هسته اى ، سه دوره تحريم عليه جمهورى ) سه سال پيش(ميالدى  2006شوراى امنيت سازمان ملل از سال 

   .اسالمى ايران وضع كرده است

  

  

1388/03/29  
 تر است اي رئيس جمهور به نظر بنده نزديكنظر آق: رهبر ايران

خردادماه با توصيف اعتراضات مردمي به عنوان  29اي در خطبه دوم نماز جمعه تاريخي  اهللا خامنه آيت

خياباني هشدار داد كه كساني كه بخواهند براي اصالح ابرو چشم را كور » زورآزمايي«و » اردوكشي«

زورآزمايي خياباني كار درستي «: اي گفت آقاي خامنه» .ندمسئول هر خوني كه ريخته شود هست«كنند 

صراحت در مورد اعتراضات خياباني  او در ادامه به » .خواهم كه به اين كار خاتمه دهند از همه مي  نيست،

اگر اين امر خاتمه نيابد، مسئوليت آن متوجه مشوقان و برگزار كنندگان است، و من در اين «: مردم افزود

رهبر جمهوري اسالمي » .ه اينجا خواهم آمد و اين بار با صراحت بيشتري سخن خواهم گفتصورت باز ب

صريحا هشدار داد كه درصورت ادامه اعتراضات    هاي نماز جمعه دست كم سه بار در طول خطبه

اي با  آقاي خامنه .پشت صحنه اين ماجراست  »فرماندهان«مسئولت هرگونه خونريزي به عهده افراد و 

بنده زير بار «آلود هشدار داد كه  با لحني عتاب» اند و برخي بازنده برخي برنده«اين گفته خود كه  تكرار

اهرم «ها به عنوان  تواند از اين بدعت وي در ادامه گفت كسي نمي. »هاي غيرقانوني نخواهم رفت بدعت

اعتراضات » يرقانونيهاي غ بدعت«اي از  احتماال مقصود آقاي خامنه .عليه نظام استفاده كند» فشار

مردمي شش روز اخير در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران است كه به دعوت ميرحسين موسوي و 

اي در ابتداي  آقاي خامنه .رغم عدم صدور مجوز از سوي وزارت كشور دولت نهم انجام شده است به

اهللا شاهرودي و چند تن از  نژاد، احمد جنتي، آيت سخنان خود كه با حضور علي الريجاني، محمود احمدي

هميشه دشمنان «هاي گوناگون روحي و اجتماعي گفت كه  وزراي دولت نهم برگزار شد با اشاره به تالطم

عاي بر هر گونه اد» جمهوري اسالمي اهل خيانت به آراي مردم نيست«رهبر جمهوري اسالمي با اشاره به اين كه » .اند دل مسلمانان را مشوش كنند اسالم خواسته
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ميليون تفاوت  11دهد، آن هم با  اي است كه اجازه تقلب نمي در كشور، سازوكار قانوني انتخابات به گونه«: او گفت .تقلب در انتخابات رياست جمهوري مهر باطل زد

آقاي . نژاد و ميرحسين موسوي، بود اشاره رهبر جمهوري اسالمي به تفاوت آراي دو رقيب اصلي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، محمود احمدي» .يرا

اي از  اهللا خامنه سخنان آيت. نژاد را نپذيرفته و دولت او را به تخلف در انجام انتخابات متهم كرده است موسوي از زمان اعالم نتايج اين انتخابات پيروزي آقاي احمدي

  .جمهوري وي را تاييد كرد اد از سوي وزارت كشور، پيش از شوراي نگهبان، رياستنژ آن رو حائز اهميت است كه وي بالفاصله پس از اعالم پيروزي محمود احمدي

ها را به آرامش  او در عين حال پس از اعتراضات گسترده خياباني، در ديدار با نمايندگان نامزدها و همچنين ميرحسين موسوي كه مدعي پيروزي است، همه طرف

رهبر جمهوري اسالمي با اين حال در ديدار با  .كند رسيدگي مي» با دقت«بان به شكايات نامزدهاي معترض او همچنين وعده داد كه شوراي نگه .دعوت كرد

با اين حال ميرحسين موسوي و مهدي  .خوانده و بر ضرورت داشتن فرهنگ شكست تاكيد كرد» منتخب«جمهور  نژاد را رئيس نمايندگان نامزدها محمود احمدي

اما تظاهرات آرام مردمي كه . ها فرابخوانند ها نفر از هواداران خود را به خيابان دهند ميليون ن با مذاكراتي كه با سران حكومتي انجام ميكروبي ترجيح دادند كه همزما

ي جمهوري اسالمي خود شده بودند در برخي موارد به شدت از سوي نيروهاي امنيت» پس گرفتن راي«ها ريخته و خواستار  شان به خيابان به طرفداري از نامزدهاي

 از. اند هاي تهران و ديگر شهرها كشته، شمار نامعلومي زخمي و همچنين صدها نفر بازداشت شده در طول يك هفته گذشته چندين نفر در خيابان .سركوب شده است

هاي وابسته به آنها  و رسانه» ز كشورهاي غربيبعضي ا«اي در بخش ديگري از سخنان خود  اهللا خامنه آيت .شدگان هيچ خبري در دست نيست وضعيت برخي بازداشت

به گفته  ».اما حركت عظيم مردم را انتظار نداشتند«كه، به گفته وي، » در اصل انتخابات ايجاد ترديد كنند«ها پيش از انتخابات تالش داشتند  را متهم كرد كه از ماه

» شوكه شدند و فهميدند چه اتفاق بزرگي«كند پس از انتخابات بيست و دوم خرداد  ياد مي» دشمن«اي كشورهاي غربي كه وي معموال از آنها به عنوان  اهللا خامنه آيت

فهميدند كه سرفصل جديدي در مسائل «اي يكي ديگر از تبعات انتخابات هفته گذشته را اين عنوان كرد كه كشورهاي غربي  اهللا خامنه آيت .در ايران افتاده است

كشورهاي  هاي نامزدها به روند برگزاري انتخابات، درباره واكنش  رهبر جمهوري اسالمي سپس، با اشاره به اعتراض. از شده استآغ» مربوط به جمهوري اسالمي

 ».سواري كرد توان موج شان پيش آمد؛ فكر كردند مي از همان صبح جمعه وقتي اعتراض بعضي از نامزدها را ديدند ناگهان احساس كردند فرصتي براي«: غربي گفت

گيري چند وزير  و با موضع» شان كنار رفت هاي اميدوار شدند و يواش يواش نقاب«اي در ادامه گفت كه با تجمعات خياباني مردم، كشورهاي غربي  اهللا خامنه آيت

نقل شد «: باراك اوباما نشانه گرفت و گفتاي در ادامه انگشت اتهام را به سوي  اهللا خامنه آيت .آن عيان شد» باطن«هاي آمريكايي  خارجه كشورهاي غربي و نيز مقام

هاي اخير به نتايج انتخابات را به  رهبر جمهوري اسالمي همچنين به نوعي اعتراض » .ها بريزند از رئيس جمهوري آمريكا كه ما منتظر روزي بوديم كه مردم به خيابان

ده ميليون دالر خرج «: اي گفت اهللا خامنه آيت» .اندكه اينجا هم گرجستان است خيال كرده«اي  در داخل كشور منتسب كرد و گفت عده» عوامل عناصر خارجي«

رهبر جمهوري » .اند جمهوري اسالمي هم چنين است ها خيال كرده كردند و در گرجستان انقالب مخملي راه انداختند و حكومتي را بردند و حكومتي را آوردند؛ احمق

هاي ايراني در نظر گرفته شود و از  هاي آمريكايي كه خواستار آن شده بودند كه خواست مردم ايران از سوي مقام امگيري مق اسالمي همچنين با انتقاد از موضع

اي  هاهللا خامن آيت .بيندازد كارگيري خشونت ابراز نگراني كرده بودند، بار ديگر واشينگتن را فرا خواند كه به كارنامه حقوق بشري خود در داخل و خارج اين كشور نظر به

هاي  شدت نسبت به برنامه هاي جمهوري اسالمي در روزهاي اخير به مقام. ياد كرد» دولت خبيث انگليس«به خصوص بريتانيا را به باد انتقاد گرفت و از آن به عنوان 

كه براي دفاع از عملكرد خود به سيما آمده بود اند، به طوري كه كامران دانشجو، مسئول ستاد انتخابات وزارت كشور،  سي واكنش نشان داده بي تلويزيون فارسي بي

  .سي ياد كرد بي بارها از بي

  

  

1388/03/29  
 واكنش هاي اروپا به تهديدهاي آيت اهللا خامنه اي عليه معترضان انتخابات

ليه تظاهرات اعتراضي به انتخابات واكنش نشان اتحاديه اروپا و برخي از رهبران اروپايي روز جمعه به تهديدهاي آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، ع

آيت اهللا خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه ضمن ستايش از شركت مردم در انتخابات، خواستار پذيرش نتيجه راي گيري يا پيگيري  .داده و از آن انتقاد كردند

اين در حالي  .اد عواقب و پيامدهاي راهپيمايي هاي خياباني برعهده آنها استشكايت هاي انتخاباتي از طريق شوراي نگهبان شد و به نامزدهاي معترض هشدار د

نيكال سركوزي، رييس جمهوري فرانسه، ابراز اميدواري كرد كه  .است كه اتحاديه اروپا و رهبران كشورهاي اروپايي از اين تهديدهاي رهبر ايران انتقاد كرده اند

ما از مردم ايران حمايت مي كنيم و امروز «: آقاي سركوزي افزوده است .كه ثبات كشور را به مخاطره بيندازد» نزنند دست به كاري جبران ناپذيري«رهبران ايران 

كشور اروپايي روز جمعه اعمال خشونت عليه معترضان به نتيجه انتخابات رياست جهوري در ايران را محكوم كردند  27رهبران » .مردم ايران در خيابان ها حضور دارند

وزارت كشور ايران روز شنبه اعالم كرد كه محمود احمدي نژاد بيش  .راهپيمايي كنند  از دولت ايران خواسته اند به معترضان اجازه دهد تا به صورت مسالمت آميز و

اصالح طلب، با اعتراض به اين نتايج در واكنش مير حسين موسوي و مهدي كروبي، دو نامزد . درصد آراد در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي رسيده است 60از 

از روز شنبه تهران و برخي از شهر هاي ايران شاهد نا آرامي هاي بوده است و در در جريان راهپيمايي مسالمت آميز روز دوشنبه كه با  .خواستار ابطال انتخابات شدند

در همين گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، روز جمعه  .ت نفر كشته شدندحضور صدهها هزار نفر برگزار شد در جريان تيراندازي به سوي جمعيت دست كم هش

آنگال مركل، صدراعظم آلمان، نيز در همين زمينه » .بايد به جهان نشان دهد سركوب و بيرحمي كه در روز هاي اخير ديديم تكرار نخواهد شد«دولت ايران : گفت

فرانك والتر  .وانده و خواستار تحقيقات رسمي در مورد ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري ايران شده استخ» مايوس كننده«را   اظهار ات آيت اهللا خامنه اي
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اين اظهارت براي آرام كردن : ي تصريح كردو. اظهارات آيت اهللا خامنه اي انتظارات رهبران را بر آورده نكرد: اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، نيز گفته است

خواهيم جاي مردم ايران را بگيريم، اما  ما نمي«: اريك شواليه، سخنگوي وزات خارجه فرانسه، نيز به خبرنگاران گفت  .و جلوگيري از افزايش تنش كافي نبودشرايط 

  ها و در خواست ها و پرسش واهيخ فرجام«: سخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفت» .كنيم شان درباره شفافيت و حقيقت پشتيباني مي ها در مورد حق از خواست ايراني

آن . ما طرف يك گروه يا گروه ديگر را نخواهيم گرفت«: اريك شواليه افزود ».اي از جامعه ايران برآمده است هاي ايراني و بخش گسترده براي شفافيت، از ميان مقام

  ».چه حائز اهميت است اين است كه ايران به خواست شفافيت پاسخ دهد

  

  

1388/03/30   
   سر دادند "اهللا اكبر"ر هفتمين شب اعتراضها، مردم نيم ساعت زودتر شعارد

 .سر دادند "اهللا اكبر"در هفتمين شب اعتراضها به نتايج انتخابات، مردم در تهران نيم ساعت زودتر از شبهاي ديگر بر بامها و بالكن ها شعار

اين  .در تاريكي شب، فرياد اعتراض مردم را منعكس كرد "مرگ بر ديكتاتور"و  "اهللا اكبر"اي بر پايه گزارشها، در چند شهر بزرگ ايران از جمله مشهد، شعاره

ميرحسين  .اضها شده بوداعتراضات در حالي انجام ميگيرد كه ساعاتي پيشترآيت اهللا علي خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي در نماز جمعه خواستار پايان دادن به اعتر

ين مجمع روحانيون مبارز از معترضان خواسته اند كه ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه از ميدان انقالب تا ميدان آزادي دست به موسوي، مهدي كروبي و همچن

  .استاندار تهران راهپيمايي روز شنبه را فاقد مجوز خوانده است. راهپيمايي بزنند

  

  

1388/03/30  
ژه اي دهها استاد ايراني از سازمان ملل ميخواهند، فرستاده وي

   به ايران اعزام كند

دهها استاد ايراني دانشگاه هاي مختلف جهان در نامه اي به بان كي مون، 

دبير كل سازمان ملل متحد، خواستار اعزام فرستاده ويژه نقض حقوق بشر به 

به دنبال اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري، تهران و  .ايران شده اند

يمايي هاي مسالمت آميز معترضان به شهرهاي مختلف ايران شاهد راهپ

در جريان حمله به كوي دانشگاه تهران در بامداد  .نتيجه انتخابات بوده است

روز دوشنبه تعداد زياي از دانشجويان بازداشت شدند و به گفته دفتر تحكيم 

در بخشي از نامه . وحدت دست كم هفت دانشجو در اين حمله كشته شده اند

ما استادان ايراني دانشگاه هاي مختلف « : است استادان ايراني آمده

كشورهاي جهان، مراتب نگراني عميق خود را از اوضاع ايران اعالم مي 

مقاومت هاي چشمگير، مسالمت آميز و سنجيده نهادهاي مردمي جامعة مدني ايران را به رهبري زنان، دانشجويان، « : در اين نامه همچنين آمده است» . داريم

  ».كارگران، تحسين مي كنيم و از خواست هاي بر حق آنها براي احقاق دمكراسي، آزادي هاي فردي، سياسي، و مذهبي حمايت مي كنيممعلمان و 

  

  

1388/03/30  
 خودداري موسوي و كروبي از شركت در نشست شوراي نگهبان

نبه در نشست شوراي نگهبان شركت نكردند و اين جلسه تنها با حضور طلب معترض به نتايج انتخابات روز ش ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، دو نامزد اصالح

پيش از اين شوراي نگهبان از مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و محسن رضايي دعوت كرده بود كه در  .نژاد برگزار شد محسن رضايي، ديگر رقيب محمود احمدي

ها اعالم آمادگي كرده  درصد صندوق10شوراي نگهبان براي بازشماري تصادفي . ررسي قرار گيردنشست روز شنبه شوراي نگهبان حضور يابند تا شكايات آنها مورد ب

  .است

  

  

1388/03/30  
 پرتاب گاز اشك آور به سوي معترضان؛ خيابان هاي تهران پر از دود و آتش شد
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ب گاز اشك آور به سوي تظاهر كنندگان كردند و اين مناطق به محل نيروهاي پليس عصر شنبه با بستن بسياري از خيابان هاي اصلي و مركزي تهران اقدام به پرتا

پليس ضد شورش خيابان هاي انقالب و : شاهدان عيني در تهران به راديو فردا و خبرگزاري هاي خارجي گفته اند .درگيري ميان پليس و معترضان تبديل شد

شدت تحت كنترل خود دارند و هزاران پليس و نيروي بسيج براي مقابله با تظاهر كنندگان به نتيجه  كريمخان زند، ميدان فردوسي، بلوار كشاورز و خيابان آزادي را به

گزارش ها حاكي . خيابان آزادي تهران از سوي نيروهاي پليس بسته شد و مردم در اين مسير مورد ضرب و شتم قرار گرفتند .انتخابات در اين مناطق مستقر شدند

نيروهاي ضد شورش براي متفرق كردن معترضان  .اف اين خيابان پر از مجروح است و صحنه هاي نگران كننده اي را بوجود آورده استاست كه بيمارستان هاي اطر

نيروهاي لباس شخصي و بسيجي كه به انواع سالح هاي سرد و گرم مجهز هستند  .اقدام به پرتاب گاز اشك آور كرده و دود سراسر اين منطقه را فرا گرفته است

تظاهر كنندگان در خيابان هاي امير آباد  .عالوه بر ضرب و شتم شديد افراد، آنها را دستگير كرده و حتي آنها را پشت صندوق عقب ماشين هاي خود انداخته اند

اه مي دادند به درون خانه ها شعارهاي تندي عليه رهبر جمهوري اسالمي سر دادند و پليس و لباس شخصي ها با شكستن شيشه هاي خانه هايي كه معترضان را پن

بر اساس فيلم هاي منتشر از درگيري هاي روز شنبه، اين نيروها حتي با شكستن درهاي خانه ها به درون آنها هجوم برده و افراد را  .گاز اشك آور پرتاب كردند

وي افزود كه از دور . باد روبروي مسجد امير آتش زده شده استگزارش يكي از شاهدان عيني حاكي است كه بيرون پمپ بنزين خيابان امير آ .بازداشت مي كردند

تصاوير و فيلم  .هلي كوپترهاي نظامي بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و صداي آمبوالنس به طور مرتب به گوش مي رسد. صداي تيراندازي به گوش مي رسد

تصاويري نيز افرادي . هاي مركزي از گاز اشك آور پوشيده شده و دود همه جا را فرا گرفته استهاي منتشر از حوادث روز شنبه نشان مي دهد كه بسياري از خيابان 

از سوي ديگر، نيروهاي نظامي با استفاده  .كه گفته مي شوند در حوادث اين روز كشته شده اند در سايت هاي مختلف آمده است كه هنوز نمي توان آنها را تاييد كرد

وي تظاهر كنندگان آب ريخته و سعي كردند تا آنها را متفرق كنند ولي معترضان با استفاده از سنگ و ميله هاي آهني به مقابله با آنها از خودروهاي آب پاش به ر

و خواهد گزارش شاهدان حاكي است كه تهران هم اكنون چهره كامال امنيتي و پليس به خود گرفته است و هنوز مشخص نيست كه روند وقايع به كدام س .پرداختند

مرگ بر «خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين زمينه گزارش داده بود كه شمار تظاهر كنندگان در ساعت اوليه تجمع بيش از سه هزار نفر بوده كه شعارهاي  .رفت

ل دور شدن از ميدان انقالب هستيم و ما به دليل زدن گاز اشك آور در حا: يكي از شاهدان عيني به راديو فردا گفت .سر دادند» مرگ بر ديكتاتوري«و » ديكتاتور

من يك زني را ديديم كه با دختر چهار ساله اش به تظاهرات آمده بود و با باتوم به سر اين بچه زده . نيروي انتظامي در حال ضرب و شتم مرد، زن، جوان و پير هستند

وها با لباس هاي مختلف را ديديدم كه با موتور و وانت مردم را به شدت مي زدند تا ما از ميدان ونك كه به سمت انقالب آمديم در راه انواع نير: وي افزود .بودند

تمام كوچه ها و خيابان ها را . مردم را مي زنند، معترضان فرار مي كنند و دوباره بر مي گردند و دوباره مي زنند: اين شاهد عيني گفت .نتوانند به ميدان انقالب بروند

تهران «به گفته وي،  .بايد چكار كندبسته اند و آدم نمي داند 

در حال حاضر در وضعيت جنگي به سر مي برد و به طرز 

ولي به رغم برخوردهاي . وحشتناكي با مردم برخورد مي كنند

ناجوانمردانه با مردم، گروهاي مختلف و زيادي در خيابان ها 

در حال شعار دادن هستند ولي نمي توانند به دليل بسته 

زارش هاي رسيده گ» .ه هيچ سمتي بروندبودن راه ها ب

حاكي است كه شنبه شب و پس از درگيري هاي گسترده در 

مناطق مختلف تهران كه تعداد تلفات آن هنوز مشخص 

نيست، معترضان به پشت بام ها رفته و عليه رهبر جمهوري 

حضور گسترده پليس در خيابان  .اسالمي ايران شعار دادند

گرفت كه آيت اهللا علي خامنه  هاي مركزي پس از آن شدت

اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران، در نماز جمعه تهران 

هواداران مير حسين موسوي، نامزد معترض به نتايج 

انتخابات، را تهديد كرد كه مسئول عواقب مربوط به خشونت 

اهر كنندگان جمعه شب به پشت بام ها رفته و شعارهاي اهللا اكبر و مرگ ه رغم اظهارات و تهديد رهبر جمهوري اسالمي ايران، تظب .و خونريزي رهبران آنها هستند

ت مچنين اعالم شد كه ساعت چهار عصر برنامه راهپيمايي از مسير ميدان انقالب تا آزادي برقرار است كه اقدامي مقابله جويانه با سخنان آيه .بر ديكتاتور سر دادند

، خبرگزارى هاى ايران و تلويزيون پرس تى وى گزارش دادند كه يك بمب در نزديكى مرقد آيت اهللا خمينى در جنوب در همين حال .اهللا خامنه اي به شمار مي رود

جزئياتى در باره اين انفجار و هويت بمبگذار انتحارى  .تهران منفجر شد كه در جريان آن بمبگذار انتحارى و يك نفر ديگر كشته و هشت نفر ديگر مجروح شدند

انفجار اين بمب يك روز پس از سخنان رهبر ايران صورت مى گيرد كه هشدار داده بود ممكن است در جريان اعتراض هاى مردم ايران افرادى  .ستمنتشر نشده ا

اسى نيست؛ براى او سي  او مسئله  مسئله -تروريستى بزند   آن كسى كه مى خواهد ضربه - براى نفوذى تروريست « : وى اظهار داشت  .اقدام به اعمال تروريستي كنند

دو روز پيش نيز غالمحسين محسنى اژه اى، وزير اطالعات  ».چه چيزى بهتر از پنهان شدن در ميان اين مردم؛ مردمى كه مى خواهند راهپيمايى كنند يا تجمع كنند

  .تهران اقدام به بمبگذارى كننديك گروه تروريستى دستگير شده اند كه قصد داشتند در برخى از مراكز راى گيرى پر جمعيت در : گفته بود
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1388/03/31  
  تن در ناآرامي هاي روز شنبه در تهران كشته شدند 19دستكم 

تن در جريان ناآرامي هاي روز شنبه در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در تهران كشته  19در گزارشي اعالم كرد دستكم » سي ان ان«شبكه تلويزيوني 

شمار تلفات درگيري ها در تهران را به نقل از منابعي در بيمارستان ها اعالم كرده و در ادامه مي افزايد گزارش هاي تاييد نشده حاكي » سي ان ان«شبكه   .شده اند

انتشار گزارش هاي دقيق  جمهوري اسالمي، دفاتر خبرگزاري هاي بين المللي در ايران را از .نفر در هفتمين روز اعتراض ها به نتيجه انتخابات است 150از مرگ 

هزاران معترض در تهران روز شنبه به حوالي ميدان انقالب رفتند و با مقابله نيروهاي » سي ان ان«به گزارش  .ستدرباره درگيري ها و تلفات آن، برحذر داشته ا

شبكه .  آب فشار قوي براي متفرق كردن تظاهركنندگان استفاده كردندنيروهاي پليس در اين رويارويي از گاز اشك آور، باتوم و جريان . امنيتي و انتظامي مواجه شدند

تظاهرات در اعتراض به  .كرده است» شليك مستقيم«نيز در گزارشي تلويزيوني اعالم كرد چند ساعت پس از درگيري، پليس به سوي مردم » بي بي سي«تلويزيوني 

تظاهرات روز شنبه به دعوت  .ر تهران در ديگر شهرها مانند اصفهان، رشت و شيراز نيز برگزار شدنتيجه انتخابات رياست جمهوري در ايران، روز شنبه عالوه ب

برسد، عقب نشيني نمي » به شهادت«ميرحسين موسوي بود و اين نامزد انتخابات رياست جمهوري همزمان با درگيري هوادارانش با نيروهاي امنيتي گفت حتي اگر 

  .خواسته تا در صورت دستگيري اش، اعتصاب سراسري كنند ي در بيانيه اي از مردمو .كند

  

  

1388/03/31  
   ناطق نوري از حمايت رهبر جمهوري اسالمي از وي قدرداني كرد

علي اكبر ناطق نوري، رييس سابق مجلس شوراي اسالمي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از آيت اهللا 

آقاي ناطق نوري كه  .تش از وي سپاسگزاري كردعلي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، به خاطر حماي

مطيع «رئيس بازرسي دفتر رهبري نيز هست، در نامه اش به آيت اهللا خامنه اي نوشته است كه او در گذشته 

در اين نامه  .جمهوري اسالمي است» در اختيار رهبر«آيت اهللا خميني بوده و اكنون نيز » و فرمانبردار

خوانده شده و آمده است كه اين  "فصل الخطاب"نه اي در نماز جمعه تهران همچنين سخنان آيت اهللا خام

پس از اتهام هاي محمود  ".نقش بر آب شدن نقشه هاي بيگانگان و بدخواهان خواهد شد"سخنان موجب 

احمدي نژاد به علي اكبر ناطق نوري و اكبر هاشمي رفسنجاني در مناظره هاي تلويزيوني، آقاي رفسنجاني در 

. اي به آيت اهللا خامنه اي، خواهان موضع گيري او شده بود اما آيت آهللا خامنه اي به آن نامه پاسخ نداد نامه

او پس از نا آرامي هاي اخير، در خطبه هاي نماز جمعه گذشته، از علي اكبر ناطق نوري و اكبر هاشمي 

م فساد مالي و رانت خواري مبرا ياد كرد و خود آنها را از اتها "شخصيت هاي انقالب"رفسنجاني به عنوان 

  .دانست

  

  

1388/03/31  
 چيني عليه انتخابات كرد متكي بريتانيا را متهم به توطئه

بريتانيا بيش از دو سال است كه عليه انتخابات رياست جمهوري در ايران «هاي خارجي گفت كه  در سخنراني براي ديپلمات  منوچهر متكي، وزير خارجه ايران يكشنبه

هاي بريتانيايي  گيري شركت نكند و اين خط مشي رسانه خواست كه هيچكس در رأي بريتانيا مي«: افزود گفت، وي كه در تهران سخن مي» .كند يني ميتوطئه چ

به گزارش  .نتقاد كردوزير خارجه جمهوري اسالمي، از بريتانيا و ديگر كشورهاي غربي به خاطر اظهار نظر درباره انتخابات رياست جمهوري ايران به شدت ا» .ودب

بند، وزير امور  شود كه ديويد ميلي اين سخنان در حالي بيان مي .خواند» جويانه مداخله«هاي بريتانيايي در اين باره را  خبرگزاري فرانسه، آقاي متكي سخنان مقام

 .است» بيانگر خشونت يك حكومت نسبت به ملت خود«ت نهم خارجه بريتانيا، پيشتر در روز دوشنبه گفته بود كه سركوب اعتراضات مردمي در ايران توسط دول

افرادي از طرف سازمان جاسوسي بريتانيا «: وي اضافه كرده است» .ها پيش انتخابات ايران را هدف گرفته بود بريتانيا از مدت«: اكنون وزير خارجه ايران گفته است

كشورهاي اروپايي خشونت عليه معترضان به نتايج انتخابات  .ن از فرانسه و آلمان انتقاد كرده استآقاي متكي همچني» .پيش از انتخابات به ايران سفر كرده بودند

نفر  19به گزارش خبرگزاري سي ان ان دست كم  .اند آميز حمايت كرده رياست جمهوري در ايران را محكوم كرده و از حق معترضين براي تجمع و تظاهرات مسالمت

تظاهرات در اعتراض به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران كه وزارت كشور دولت نهم محمود . ز شنبه كشته شدندهاي رو در تهران در درگيري

نجام اين تظاهرات يك روز پس از آن ا. نژاد را پيروز آن اعالم كرده است روز شنبه عالوه بر تهران در شهرهايي چون اصفهان و شيراز و رشت نيز ادامه يافت احمدي



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و چھار  ی شماره  –  39  

هاي نماز جمعه دست كم سه بار صريحاً هشدار داد كه درصورت ادامه اعتراضات مسئوليت  اي، رهبر جمهوري اسالمي در طول خطبه اهللا علي خامنه شد كه آيت

به نقل از شاهدان عيني گزارش  المللي هاي بين در همين حال برخي خبرگزاري. پشت صحنه اين ماجرا خواهد بود» فرماندهان«هرگونه خونريزي به عهده افراد و 

ي شهادت آماده كرده دهند كه ميرحسين موسوي روز شنبه در جمع هواداران خود ضمن آن كه بار ديگر خواستار ابطال نتايج انتخابات شد اعالم كرد كه خود را برا مي

   .بزنند» اعتصاب سراسري«اش دست به  است و از مردم خواست كه در صورت دستگيري

  

  

1388/03/31  
   بازداشت فعاالن اصالح طلب و روزنامه نگاران در ايران ادامه دارد

آخرين خبرها حاكي از . در ادامه بازداشت فعاالن اصالح طلب و روزنامه نگاران در ايران، گزارش هاي رسيده حاكي است كه شماري ديگر از آنها بازداشت شده اند 

پيشتر نيز شمار زيادي از جمله، محمد قوچاني، شهاب طباطبايي ، سعيد حجاريان، محسن . بهمن احمدي اَمويي استبازداشت محسن ميردامادي، ژيال بني يعقوب و

ضان زاده، عبدالرضا تاجيك، امين زاده، هادي كحال زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد عطريانفر، بهزاد نبوي، زهرا مجردي، مصطفي تاج زاده، احمد زيدآبادي، عبداهللا رم

ت اسماعيل، توسلي، جهانبخش خانجاني، كيوان صميمي بهبهاني، سعيد ليالز، محمد رضا جاليي پور، پسر حميد رضا جاليي پور، جواد امام، مجيد نيري، حج محمد

ز سوي ديگر ا. بودندمذهبي و اعضاي نهضت آزادي در تهران و شهرهاي ديگر بازداشت شده  –محسن باستاني و مهرداد بال افكن همراه شماري از فعاالن ملي 

شب حمله نيروهاي فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران به خبرگزاري مهر گفته است كه براساس گزارش هاي رسيده به دفتر او، تمامي دانشجويان بازداشت شده در 

  .لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران و دانشجوياني كه در سطح شهر بازداشت شده اند، آزاد شده اند

  

  

1388/03/31   
   ايران خبرنگار بخش جهاني بي بي سي را اخراج كرد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران از جان الين، خبرنگار دايم بخش جهاني بي بي سي در تهران، خواست تا 

به عملكرد مزورانه، تحريف و «اين وزارتخانه در بيانيه اي سرويس جهاني بي بي سي را  .ايران را ترك كند

زارت ارشاد و .متهم كرده است» لوه دادن اخبار مربوط به ايران و حمايت و تحريك ِ معترضانوارونه ج

اعتراض هاي جمهوري اسالمي در روزهاي اخير محدوديت هاي شديدي را براي خبرنگاران خارجي ايجاد كرده و آنها را از ترك هتل هايشان براي پوشش زنده 

  .خياباني، منع كرده است

  

  

1388/03/31  
 دولت ايران به سركوب پايان دهد: بان حقوق بشر ديده

بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است، به برخوردهاي خشونت آميز با مخالفان و بازداشت  سازمان ديده

بان بشر كه مقر آن در نيويورك است، روز جمعه با  به گزارش خبرگزاري رويترز، سازمان ديده .آنها پايان دهد

هاي مربوط به بازداشت صدها تن از  اي اعالم كرد، با استناد به منابع موثق خود در ايران گزارش نيهانتشار بيا

ها نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري تاييد  طلبان را پس از آغاز اعتراض فعاالن سياسي و اصالح

ها در ايران شامل  ت، بازداشتبان حقوق بشر در اين باره همچنين آمده اس سازمان ديده  در بيانيه .كند مي

 .شود نگاران و دانشجويان مي طور روشنفكران، روزنامه ايران و همين طلب در اصالح  رهبران سرشناس سياسي

بازداشت صدها تن از معترضان شامل دانشجويان در تهران و مشهد « :افزايد بان حقوق بشر مي سازمان ديده

گويد، شمار زيادي از سياستمداران، روشنفكران و  اين سازمان طرفدار حقوق بشر مي» .يراني گزارش شده استهاي اينترنتي غير رسمي ا نيز توسط سايت

نظاميان بسيجي به  در اين روزها همچنين نيروهاي پليس و شبه. اند شنبه هفته گذشته بازداشت شده طلب در روزهاي چهارشنبه و پنج نگاران اصالح روزنامه

نژاد در انتخابات رياست جمهوري در ايران طرفداران ميرحسين  به دنبال اعالم پيروزي محمود احمدي .بودند ور شده ه نتايج انتخابات حملهتظاهركنندگان معترض ب

دانشجويان، ايجاد  بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين از حمله به خوابگاه سازمان ديده .ها ريختند موسوي نامزد اصالح طلب در اعتراض به اين نتايج به خيابان

هاي سركوب مخالفان در ايران  هاي خارجي و داخلي به عنوان ديگر نشانه محدوديت در ايجاد ارتباط از طريق اينترنت و تلفن همراه و نيز ممانعت از فعاليت آزاد رسانه

» اي از عناصر پشت پرده عده«و وزارت اطالعات هم از باداشت  ناميده» گر آشوب«اين در حالي است كه پليس ايران تظاهركنندگان و معترضان را  .نام برده است

اي رهبر جمهوري اسالمي روز جمعه با انتقاد شديد از برگزاري تظاهرات مسالمت آميز در  علي خامنه .هاي بعد از انتخابات رياست جمهوري خبر داده است ناآرامي
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» سارا لي وايتسون«اين در حالي است كه  .بود كه مسئوليت هر گونه خونريزي بر عهده آنها خواهد بوداعتراض به نتايج انتخابات به رهبران مخالفان هشدار داده 

برگزاري تظاهرات مسالمت آميز يك حق اساسي است و دولت ايران بايد به تهديد و « :گويد بان حقوق بشر مي مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقاي سازمان ديده

بان حقوق بشر همچنين به حمله نيروهاي امنيتي به تظاهر كنندگان در ساير شهرهاي ايران  در بيانيه سازمان ديده» .ظاهركنندگان پايان دهدارعاب منتقدان خود و ت

  .مانند شيراز، اصفهان، تبريز، بندرعباس و مشهد اشاره شده است

  

  

1388/03/31  
 اعتراض هاي خياباني پراكنده بار ديگر تهران را فرا گرفت

كشته بر جاى گذاشت، تظاهركنندگان روز يكشنبه به صورت پراكنده به خيابان ها  19به رغم سركوب روز شنبه كه حداقل : رش هاى رسيده از ايران حاكى استگزا

م مى خورد و نيروهاى ضد بر اساس اين گزارش ها، در خيابان انقالب و ميدان ونك اعتراض هاى پراكنده اى به چش .ريخته و عليه نتايج انتخابات شعار دادند

خرداد، نشان مى دهد كه هزاران تظاهركننده در يكى از خيابان هاى  31برخى فيلم هاى منتشر شده از تهران در روز يكشنبه،  .شورش با معترضان درگير شده اند

در حال حاضر ارتباط تلفنى با تهران بسيار  .ام شده استتهران در حال اعتراض و سر دادن شعار هستند ولى مشخص نيست كه اين تظاهرات در كدام نقطه شهر انج

ارد و هزاران مشكل است ولى بر اساس پيام هاى منتشره بر روى سايت هاى اجتماعى نظير فيس بوك و تويتر، پايتخت ايران همچنان وضعيت امنيتى و نظامى د

زارش ديگرى حاكى است كه تعدادى از معترضان با در دست گرفتن شمع براى گ .نيروى بسيج و پليس ضد شورش خيابان هاى اصلى را در كنترل خود دارند

  .، دخترى كه از كشته شدگان تظاهرات روز شنبه است، در ميدان هفت تير تجمع كردند ولى با حمله نيروهاى ضد شورش مواجه شدند»ندا صالحى«گراميداشت 

 .و گفته مى شود كه تعدادى از تظاهر كنندگان به سمت ميدان وليعصر حركت كرده اندهمچنين درگيرى هاى مشابهى در ميدان بهارستان گزارش شده 

و آمد شهروندان در  در حال حاضر به دليل درگيرى ميان معترضان به نتيجه انتخابات و نيروهاى امنيتى كه با پرتاب گاز اشك آور و شليك هوايى همراه است رفت

نفر مقابل دفتر سازمان ملل در خيابان قائم مقام فراهانى تجمع كرده و در كمال سكوت و با در  400تا  300معيتى بين از سوى ديگر ج. سطح شهر محدود شده است

در همين حال، معترضان به نتيجه انتخابات براى اعتصاب عمومى در روز  .دست گرفتن پالكاردهايى نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم اعتراض كردند

از همه كارمندان و كارگران و شاغالن دولتى و غير دولتى، به «: در اين فراخوان آمده است .برنامه ريزى كرده و از مردم ايران خواسته اند تا به سر كار نروندسه شنبه 

. تير ماه از رفتن به سر كار امتناع كنند غير از مشاغل اورژانسى مانند كارمندان بيمارستان ها و مراكز درمانى و آتش نشانى، تقاضا مى شود كه روز سه شنبه دوم

قصد ما اين است تا با اين روش مسالمت آميز . همچنين از همه دانشجويان و دانشگاهيان تقاضا داريم كه با تعطيل كردن دانشگاه در اين روز با ما همراهى كنند

ساير نقاط جهان پس از آن آغاز شد كه وزارت كشور جمهورى اسالمى روز شنبه با اعتراض هاى گسترده در ايران و » .اعتراض خود را به وضع موجود اعالم نماييم

اين نتيجه از سوى مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى اصالح  .اعالم نتايج انتخابات رياست جمهورى، محمود احمدى نژاد را به عنوان برنده معرفى كرد

خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، با تاييد نتيجه انتخابات اعالم كرد كه نظر محمود احمدى  ولى آيت اهللا علي .شدند طلبان، رد شد و آنها خواستار ابطال انتخابات

اظهارات رهبر ايران كه با تهديد مخالفان نتايج انتخابات به برخوردهاى پليسى همراه بود باعث خشم بيشتر معترضان شده  .نژاد به وى نزديك تر از ديگران است

تلويزيون دولتى ايران تا كنون كشته شدن حداقل ده نفر را در اعتراض  .و آنها روز شنبه به خيابان هاى تهران ريختند و با نيروهاى ضد شورش درگير شدنداست 

  .هاى اين روز تاييد كرده است ولى بر اساس گزارش هاى غير رسمى، تعداد كشته شدگان فراتر از اين آمار است

  

  

1388/03/31  
   تن از تظاهركنندگان بازداشت شده اند 450تهران ميگويد، بيش از  پليس

خبرگزاري مهر به نقل از بيانيه پليس تهران . تن از تظاهركنندگان بازداشت شده اند 450پليس تهران روز يكشنبه اعالم كرد، در رويدادهاي روز شنبه، بيش از 

بر پايه اين گزارش و به گفته پليس تهران . در تهران دستگير شده اند "به علت آسيب زدن به اموال عمومي نفر از، به گفته پليس، آشوبگران 457"گزارش ميدهد كه 

در همين حال رييس پليس تهران، هر گونه تيراندازي از سوي ماموران انتظامي بسوي  .نفر جان باخته اند 10در رويدادهاي روز شنبه در تهران، دستكم 

. "نيروي انتظامي اجازه استفاده از سالح گرم در مواجهه با مردم تجمع كننده را ندارند"خير را تكذيب كرد و به خبرنگارمهر گفت، ماموران تظاهركنندگان در روزهاي ا

   .وي افزود، نيروي انتظامي در اينگونه موارد، فقط از ابزار ضد اغتشاش براي دستگيري و مواجهه با آشوبگران استفاده مي كند

  

  

1388/04/01   
   صدراعظم آلمان ميگويد، كشورش در كنار مردم ايران است

معترضان به انتخابات در » سركوب بيرحمانه«برنار كوشنر، وزير خارجه فرانسه نيز . آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، اعالم كرد كه كشورش در كنار مردم ايران است
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د كه كشورش خواستار روشن شدن موضوع نتيجه انتخابات وزير خارجه فرانسه، بار ديگر تاكيد كر .ايران را محكوم كرد

سركوب "آقاى كوشنر گفت اين . رياست جمهورى اسالمي است كه به اعتراض هاى گسترده در ايران منجر شده است

وزير خارجه فرانسه از دولت تهران خواست تا  .مى كند و خواستار آزادى فورى دستگيرشدگان است "بيرحمانه را محكوم

رنگاران خارجى اجازه دهد آزادانه فعاليت كنند و ادعاى ايران مبنى بر دخالت آمريكا و بريتانيا در اعتراض هاى اخير را به خب

لويزيون دولتى ايران اعالم كرد ت. نفر اعالم كرده است 457پليس تهران شمار بازداشت شدگان اعتراض ها را   .رد كرد

  .نفر نيز زخمى شده اند 100نفر كشته و بيش از  10كه در جريان تظاهرات روز شنبه دستكم 

  

  

1388/04/01  
   اند نويس در ايران بازداشت شده نگار و وبالگ روزنامه 24كم  دست:گزارشگران بدون مرز 

بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز، در  .اند نويس در ايران بازداشت شده نگار و وبالگ روزنامه 24كم  گويد طي يك هفته اخير دست سازمان گزارشگران بدون مرز مي

نگاران ايراني و خارجي از رويداهاي ايران  دهي و شهادت روزنامه دولت ايران همه امكانات خود را براي سد كردن گزارش«: كه روز يكشنبه منتشر شد، آمده است

ه تابعيت كانادايي دارد و از يك دهه پيش بدين سو، گزارشگر نشريه نيوزويك خورد ك در ميان دستگيرشدگان اخير نام مازيار بهاري نيز به چشم مي» .بسيج كرده است

هاي خارجي حاضر در  نمايندگان رسانه .سي در تهران، نيز مجبور از ايران اخراج شده است.بي.همچنين جان الين، خبرنگار سرويس جهاني بي .در تهران بوده است

  .اند به نتايج انتخابات منع شدهايران از مخابره گزارش در باره تجمع معترضان 

  

  

1388/04/01  
 اند درصد مردم راي داده 100شهر بيش از  50در : شوراي نگهبان

درصد واجدين  100شهر ايران بيش از  50شنبه در تلويزيون دولتي ايران پذيرفت كه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در  سخنگوي شوراي نگهبان روز يك

شهر ايران در تخلفي آشكار عده  50به اين ترتيب در   وي و روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، به گزارش تلويزيون دولتي پرس تي. اند صندوق ريختهشرايط راي به 

پيشتر محسن رضايي،  .ن استعلي كدخدايي تعداد آراي اين افراد بيش از سه ميليو اند، و به گفته عباس اند كه حق راي دادن نداشته ها ريخته بسياري راي به صندوق

درصد واجدين شرايط راي  140تا  95شهر بين  170نژاد در انتخابات، اين رقم را بسيار باالتر اعالم كرده و گفته بود كه در بيش از  گراي محمود احمدي رقيب اصول

حوزه بوده است كه بر اساس اظهارات آقاي رضايي  368ت جمهوري ايران هاي انتخابيه رياس اهميت اين آمار در اين است كه تعداد كل حوزه. اند ها ريخته به صندوق

شهر  50آمار آقاي رضايي صحيح نيست، اما با پذيرفتن تخلف در   گويد كه سخنگوي شوراي نگهبان مي. ها مخدوش است توان گفت آراء تقريبا نيمي از حوزه مي

شوراي نگهبان، مسئول اجراي سالم انتخابات در ايران، در حالي » .ر سرنوشت انتخابات تاثير دارد يا خيربايد بررسي كرد كه اين ميزان د«ايران اعالم كرده است كه 

جمهوري «هاي فراوان پذيرفته كه رهبر جمهوري اسالمي روز جمعه با اشاره به اين كه  بروز تخلف در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري را پس از كش و قوس

اي در سخنراني خود اعالم كرد كه  علي خامنه  آيت اهللا. بر هر گونه ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري مهر باطل زد» ه آراي مردم نيستاسالمي اهل خيانت ب

  ».دهد اي است كه اجازه تقلب نمي در كشور ساز و كار قانوني انتخابات به گونه«
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 يده شدتجمع آرام ميدان هفت تير تهران به خشونت كش

ر با مداخله نيروهاي جمع آرام بيش از يك هزار نفر كه عصر دوشنبه، به رغم حضور پر شمار پليس و نيروهاي امنيتي در ميدان هفت تير تهران برگزار شد بار ديگت

كشنبه از مردم خواسته بودند كه به ياد خرداد، روز ي 22طلب انتخابات  حاميان جوان ميرحسين موسوي، نامزد اصالح .به تشنج كشيده شد  ويژه و لباس شخصي

گزارش هاي دريافتي از ايران حاكي است كه حاميان آقاي موسوي از مردم  .هاي سبز با خود داشته باشند هاي سياه به همراه روبان شدگان روز شنبه، شمع كشته

برخي از  .هاي خودروهاي خود را روشن نگه دارند به به مدت دو ساعت چراغبعد از ظهر روز دوشن 5خواسته بودند با هدف بزرگداشت قربانيان روز شنبه، از ساعت 

اند كه  با اين حال شماري از شاهدان عيني گفته. شد اين تجمع در ساعات اوليه با آرامش پيگيري مي: اند هاي به نقل از شاهدان عيني گزارش داده خبرگزاري

شد، نيروهاي  در حالي كه تجمع ميدان هفت تير در سكوت برگزار مي .يدان هفت تير تهران مشاهده شده استاي در مناطق مختلف منتهي به م هاي پراكنده درگيري

هاي اجتماعي  چندين گزارش كه از سوي شهروندان خبرنگار در شبكه .كنندگان سعي در متفرق كردن آنها داشتند ها با حمله به تجمع گارد ويژه و لباس شخصي

و توسط شاهدان عيني مستقل تأييد شده است، حاكي است كه ورزشگاه شيرودي تهران و همچنين پارك الله به محل سازماندهي و استراحت اينترنتي انتشار يافته 

كنندگان در حوالي خيابان بهار شيراز و همچنين  ها حاكي از درگيري ميان نيروهاي ضدشورش و تجمع برخي از اين گزارش .نيروهاي ضد شورش بدل شده است
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هاي مشابه حاكي است كه پليس اقدام به بازداشت  زارشگ .ها صداي آمبوالنس به گوش رسيده است رودي خيابان مفتح به ميدان هفت تير است و از محل درگيريو

پاسداران انقالب اسالمي روز  تجمع ميدان هفت تير تهران در حالي برگزار شد كه سپاه .اند هاي همراه خود بوده كساني كرده است كه در حال تهيه فيلم با تلفن

آميز  پس از آنكه درخواست مجمع روحانيون مبارز براي برگزاري راهپيمايي مسالمت .اي تهديد كرده بود با اجتماعات اعتراضي آينده مقابله خواهد كرد دوشنبه در بيانيه

رو شد تجمع خودجوش مردمي در اين منطقه با دخالت گسترده نيروهاي  روبه هاي انقالب و آزادي، با مخالفت مسئوالن دولتي خرداد، حدفاصل ميدان 30روز شنبه 

آميز  هاي ديگري را براي بيان مسالمت خبرهاي رسيده از تهران حاكي است كه شهروندان تهراني روش .ها به خشونت گراييد شخصي امنيتي، نظامي و لباس

رساني ميرحسين موسوي اعالم كرد كه شهروندان  سايت اصلي اطالع يت خبري كلمه، يكي از دو وباز جمله يكشنبه شب، سا  .هاي خود انتخاب كرده اند اعتراض

هاي خود را روشن  هاي اتومبيل هاي روز شنبه، چراغ با قربانيان خشونت» به نشانه اعتراض و همدردي«بعد از ظهر و  6تا  5تهراني، دوشنبه اول تيرماه، از ساعت 

سابقه و برخورد  شيوه جديد اعتراض در پي ممانعت بي«به دعوت ميرحسين موسوي نبود اما وب سايت كلمه از اين موضوع به عنوان  ين اعتراضا .خواهند گذاشت

نوز مشخص نيست كه چه تعداد از شهروندان تهراني و در چه مناطقي دست به اين اقدام اعتراضي ه .ياد كرده است» شديد نيروهاي نظامي و شبه نظامي با مردم

گيري تجمع پر شمار  ها در نقاط مختلف شهر، مانع از شكل شخصياند اما بر اساس گزارش شاهدان عيني، حجم گسترده حضور نيروهاي نظامي و امنيتي و لباس  زده

نفر  500گويد كه نزديك به  و پليس مياند  نفر جان باخته 10بر اساس اعالم تلويزيون دولتي ايران، در حوادث روز شنبه دست كم  .معترضان به نتايج انتخابات است

با اين حال شبكه خبري سي ان ان به نقل از منابع  .را در اين روز بازداشت كرده است

كند كه بر  نفر ذكر كرده و اضافه مي 19هاي روز شنبه را  بيمارستاني، تعداد قربانيان خشونت

از  .اند د را از دست دادهها جان خو نفر در اين خشونت 150هاي غير رسمي تا  اساس گزارش

هاي اين روز عليه مردم معترض در  شامگاه شنبه تصاوير و ويدئوهايي كه از خشونت

شوند و يكي از اين تصاوير  هاي خبري مختلف پخش مي ها منتشر شده است، از شبكه سايت وب

باخته  است كه در خيابان اميرآباد شمالي به ضرب گلوله جان» ندا«مربوط به دختري به نام 

روز يكشنبه به شرط انجام سريع و پنهاني مراسم تدفين در اختيار » ندا آقا سلطان«پيكر  .است

اش قرار گرفته و به مساجد تهران تأكيد شده است كه ازبرگزاري مراسم يادبود براي او  خانواده

هاي اي ضمن اعتراض به برخورد آقاي موسوي روز يكشنبه با انتشار بيانيه .خودداري كنند

هاي خود  است كه با خويشتنداري به اعتراض آميز روز شنبه از هواداران خود خواسته خشونت

تيراندازى به مردم، پادگانى شدن فضاى شهر، «: وي در بيانيه خود آورده است .ادامه دهند

داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطى ديگران را به اين گريزى شديدى است كه در معرض آن قرار  ارعاب، تحريك و قدرت نمايى همگى فرزندان نامشروع قانون

در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد و چون پدران و «: اين نامزد انتخابات همچنين خطاب به حاميانش گفته است» .خطا متهم مى كنند

اي  اهللا خامنه تجمع اعتراضي روز شنبه مردم تهران، پس از آن انجام شد كه آيت» .برخورد كنيد مادرانى دل شكسته با رفتارهاى نامتعارف فرزندانتان در قواى امنيتى

تشبيه كرد و ضمن درخواست پايان دادن » زورآزمايي خياباني«آميز معترضان را به  ها و تجمعات مسالمت  هاي نماز جمعه، راهپيمايي رهبر جمهوري اسالمي، در خطبه

اي  به دنبال اين اظهارات بود كه شمار گسترده .هاى احتمالى با رهبران جنبش اعتراضى به نتايج انتخابات است هديد كرد كه مسئول خونريزىبه تظاهرات خيابانى، ت

  .هاي تهران، به برخورد با اجتماعات خياباني پرداختند از نيروهاي نظامي و امنيتي، با استقرار در خيابان

  

  

1388/04/01  
   بسيج به تجمع كنندگان در تهران حمله ور شده اند ماموران انتظامي و

هواداران مير . فرق مي كنندگزاش ها حاكي است كه شماري از معترضين در تهران گرد آمده اند اما ماموران انتظامي و افراد بسيج با باطوم و گاز اشك آور آنها را مت

د براي ابراز همبستگي با خانواده هاي كشته شدگان در اعتراض هاي مسالمت آميز روز هاي اخير، حسين موسوي از معترضين به نتايج انتخابات ايران خواسته بودن

ميرحسين موسوي در ششمين بيانيه خود روز يكشنبه خود را  . دامروز عصر، با خود، شمع هاي آذين شده با روبان سبزحمل كنند و چراغ خودروهايشان را روشن كنن

اجازه ندهيد كساني كه براي نااميدي و  "اين بيانيه افزوده بود كه . عترضين خواست تا با خويشتنداري به اعتراض هاي خود ادامه دهندخواند و از م» هم سوگ مردم«

  ».ارعاب شما مي كوشند، خشمتان را برانگيزند
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   دولت ايران، احتماال برخي از سفيران كشورهاي اروپايي را اخراج مي كند
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حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، روز . زارشها، دولت جمهوري اسالمي قصد دارد برخي از سفيران كشورهاي اروپايي را از تهران اخراج كندبر پايه گ

حسن قشقاوي . ستاكنون در مجلس در دست بررسي ا دوشنبه در نشست خبري هفتگي خود در باره اخراج سفراي بعضي از كشورهاي اروپايي گفت اين موضوع هم

وي در باره بحران  .خواند، خبر داد» كشورهاي مداخله گر در امور ايران«همچنين از جلسه دوشنبه مجلس شوراي اسالمي درباره چگونگي برخورد با آنچه كه او 

هاي متعددي براي حل مشكالت درون نظام وجود  لح كشور ناميد، اشاره كرد و گفت سازوكارهاي قانوني و راه» ظرفيت دموكراتيك«انتخاباتي ايران، به آنچه كه 

  .دارد
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 سنگسار از اليحه مجازات اسالمي حذف شد

اليحه مجازات اسالمي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد بازبيني و بررسي قرار گرفته و در آخرين تغييرات 

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس  .دبرخي حدود اسالمي از جمله سنگسار از متن قانون حذف خواهد ش

كميسيون قضايي مجلس، در بررسي اليحه مجازات اسالمي به اين نتيجه رسيده «شوراي اسالمي روز دوشنبه گفت 

حجت االسالم علي  .كه براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسالمي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود

اسالم در اجراي برخي حدود از جمله سنگسار، «گويد  ف اين حدود اسالمي ميشاهرخي، در توضيح بيان داليل حذ

سختگيري كرده و شرايطي را تعيين كرده است كه اثبات آن به ندرت اتفاق مي افتد؛ از اين رو اعضاي كميسيون 

قضايي و  ئيس كميسيونر» .قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند كه ضرورتي به ذكر برخي حدود در قانون نيست

علي شاهرخي همچنين از  .از ديگر مواردي است كه از اليحه مجازات اسالمي حذف شده است» ارتداد و قطع يد«حقوقي مجلس در ادامه افزود كه موارد مربوط به 

كميسيون قضايي  .ت اسالمي ديده شده استتشكيل اين دادگاه نيز در اليحه مجازا: سال خبر داد و گفت18تشكيل دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرايم اطفال زير 

قانون اساسي مسئوليت بررسي اليحه مجازات اسالمي را برعهده دارد و به گفته آقاي شاهرخي بررسي و تصويب  85و حقوقي مجلس شوراي اسالمي بر پايه اصل 

پس از اتمام بررسي كميسيون . دلي در قانون مجازات اسالمي رخ خواهد داوي در ادامه اظهار نظر كرد كه با تصويب نهايي اين اليحه تحو .آن در مراحل پاياني است

هايي به شوراي قضايي ، اين اليحه براي تصويب مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس به راي نمايندگان گذاشته مي شود، پس از آن براي تاييد ن

آقاي جمشيدي اواسط ارديبهشت ماه گذشته تاييد كرد كه مردي در اسفندماه سال  پيشتر  .در خواهد آمدنگهبان ارسال شده و با تاييد اين شورا به صورت قانون 

اين در حالي است كه سخنگوي قوه قضاييه در مرداد ماه سال گذشته گفته بود كه اجراي همه احكام سنگسار متوقف شده و  .گذشته در شهر رشت سنگسار شده است

كنند  اساس قانون مجازات اسالمي در ايران، افراد متأهل مرتكب روابط جنسي نامشروع، حكم سنگسار دريافت مي بر .جه اجرا نخواهد شداين مجازات ديگر به هيچ و

اعدام  اين شكل از .گيرند و در اجراي اين حكم، درحالي كه محكومان مرد تا كمر و محكومان زن تا گردن در گودال خاك قرار دارند، مورد پرتاب سنگ قرار مي

 .داند المللي اجراي اين حكم را وحشيانه مي المللي محكوم شده و جامعه بين محكومان، بارها از سوي نهادهاي بين
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 نامه سرگشاده دانشگاهيان جهان در حمايت از تظاهركنندگان ايراني
اي سرگشاده  بريتانيا، فرانسه، آلمان، كانادا، لهستان، اسلووني و هلند با انتشار نامه شمار زيادي از اساتيد برجسته دانشگاه از كشورهاي مختلف نظير اياالت متحده،

در نامه  .پرهيز كند ضمن حمايت از تظاهركنندگان ايراني از دولت ايران خواستند از دست زدن به هرگونه واكنشي كه مردم ايران را متمايل به دخالت خارجي كند

نيز منتشر  (ireport.com) ان ان هاي اينترنتي متعلق به شبكه سي مايت از تظاهركنندگان ايراني كه از جمله در يكي از سايتسرگشاده دانشگاهيان جهان در ح

ها تالش براي صدور دموكراسي به نقاط مختلف جهان با حمايت كشورهاي خارجي منجر به ايجاد نوعي بدبيني در قبال آن دسته  شده خاطرنشان شده است كه سال

توانند در اين  تنها خود مردم هستند كه مي«. ماند خواسته مردم است هاي مدني حامي اين طرز فكر شده است، اما در نهايت آن چه به عنوان اصل پابرجا مي جنبشاز 

ايي و آمريكايي رسيده است، با اشاره به در اين نامه سرگشاده كه به امضاي شمار زيادي از استادان و دانشگاهيان چندين دانشگاه معتبر اروپ» .باره تصميم بگيرند

هاي نماز جمعه ضمن تهديد تظاهركنندگان مسئوليت هرگونه خشونتي را متوجه مخالفان خود دانسته بود آمده است  اي، رهبر ايران، كه در خطبه اظهارات علي خامنه

در بخش ديگري از نامه دانشگاهيان جهان در حمايت از جنبش مردمي » .شناستپردازند بسيار آ هاي جمعي مي اي براي كساني كه به بررسي جنبش استدالل خامنه«

» ديكتاتوري«گيري نوعي  به شكل» غيرقانوني«هاي مردم و فشارهاي  اي استناد شده كه گفته است كوتاه آمدن در مقابل خواسته ايران به اين سخنان خامنه

هاي مردمي در  هاي حاكم در مواجهه با حركت اند، اين اظهارات مشابه همان منطقي است كه دستگاه تاكيد كردهامضاكنندگان نامه مزبور با رد اين سخنان  .انجامد مي

در نامه دانشگاهيان جهان در حمايت از تظاهركنندگان ايراني  .بردند در خود ايران به كار مي 1979در فرانسه تا سال  1789عصر جديد در نقاط مختلف جهان از سال 

در ادامه اين نامه به نقل از منشور كنگره ملي آفريقا كه با رژيم نژادپرست آفريقاي . هاي جمعي صرفاً ريشه در خواست مردم دارد كيد شده است، حركتهمچنين تا
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هاي  جاه تن از استادان دانشگاهبيش از پن. دتواند ادعاي اقتدار كند، مگر اين كه به خواست همه مردم متكي باش كرد آمده است كه هيچ دولتي نمي جنوبي مبارزه مي

ور، دانشگاه نيويورك،  المللي فلسفه در پاريس، دانشگاه كراكف لهستان، دانشگاه دن هاي كاليفرنيا، لندن، بركلي، پرينستون، كالج بين معتبر جهان از جمله دانشگاه

اند كه اين حق مردم ايران است كه در مورد سرنوشت سياسي خود تصميم  دانشگاه آزاد برلين و دانشگاه جرج واشينگتن در نامه سرگشاده خود خاطرنشان كرده

اند، بر حق قانوني مردم ايران براي برخوردار شدن از حق  در اين نامه با اشاره به اين كه ناظران خارجي تحت تاثير شجاعت تظاهركنندگان ايراني قرار گرفته .بگيرند

آمريكايي،  شناس نوآم چومسكي، زبان  هاي معروفي مانند در ميان امضاكنندگان نام شخصيت .ات تاكيد شده استتجمع و بيان نظرات و دسترسي آزاد به اطالع

  .شود جورجو آگامبن فيلسوف، و اسالووي ژيژك، فيلسوف و متفكر اسلووني، ديده مي
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 بريتانيا و ايران ديپلمات هاى يكديگر را اخراج كردند

در واكنش به دستور جمهورى اسالمى براى خروج دو ديپلمات بريتانيايى از تهران، لندن دو ديپلمات ايرانى را : ريتانيا روز سه شنبه اعالم كردگوردون براون، نخست ب

با طرح اتهام هاى بى اساس  با تاسف بايد به اطالع برسانم كه ايران روز گذشته در اقدامى ناموجه و«: آقاى بروان به قانونگذاران بريتانيايى گفت .اخراج كرده است

در پاسخ به اين اقدام، ما اوايل امروز به سفير ايران اطالع داديم كه دو ديپلمات ايرانى را از سفارت اين «: ى افزودو» .اقدام به اخراج دو ديپلمات بريتانيايى كرده است

رهاى يكديگر تازه ترين برخورد ميان تهران و لندن محسوب مى شود كه از هفته پيش به اخراج ديپلمات هاى بريتانيا و ايران از كشو» .كشور در لندن اخراج كرده ايم

  .دليل اتهام هاى مقام هاى جمهورى اسالمى در باره دخالت بريتانيا در نا آرامى هاى ايران وارد مرحله پر تنشي شده است
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 ن شدهاي ديپلماتيك عليه ايرا شيرين عبادي خواستار وضع تحريم

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، از كشورهاي اروپايي خواست با استفاده از فشارهاي ديپلماتيك 

از : گويد خانم عبادي مي .دولت ايران را به پايان خشونت عليه معترضان به نتايج انتخابات وادار كنند

هاي اروپايي خواسته است،  قامخاوير سوالنا، مسئول امور سياست خارجي اتحاديه اروپا، و نيز ساير م

اين فعال حقوق بشر كه از زمان  .اعتراض كنند» نسبت به كشتن و بازداشت مردم توسط دولت ايران«

برد، خواستار برگزاري  ها نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران در اروپا به سر مي آغاز اعتراض

كشورهاي اروپايي بايد با : گويد خانم عبادي مي .است المللي شده انتخابات جديدي زير نظر ناظران بين

اتخاذ تدابير سياسي و ديپلماتيك اعتراض خود را به دولت ايران به خاطر جلوگيري از برگزاري تظاهرات 

ر، كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا، در شيرين عبادي همچنين روز سه شنبه با خاوير سوالنا و نيز بتينا فررو والدن. آرام اعتراض آميز از سوي معترضان نشان دهند

پيشنهاد كرده است كه كشورهاي اروپايي سطح روابط ديپلماتيك خود را با ايران : وي پس از اين گفت و گوها در جمع خبرنگاران اعالم كرد .بروكسل ديدار كرد

هاي اقتصادي  اين مردم هستند كه از تحريم«: مخالفت كرده و اظهار داشت هاي اقتصادي عليه ايران اين فعال حقوق بشر در عين حال با وضع تحريم .هش دهنداك

كه رهبران جمهوري اسالمي به   تا زماني: شيرين عبادي همچنين مي گويد» .هاي سياسي عليه ايران است خواهم، وضع تحريم بينند، چيزي كه من مي زيان مي

هاي اتحاديه اروپا بايد از ديدار و مذاكره با آنها خودداري  رياست جمهوري دوباره برگزار نشده است، مقام دهند و انتخابات سركوب خشونت بار مردم ايران ادامه مي

  .كنند
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   محسن رضايي از شكايت خود درباره انتخابات رياست جمهوري صرفنظر كرد

آقاي رضايي در  .از شكايت خود درباره انتخابات رياست جمهوري صرفنظر كردمحسن رضايي، يكي از نامزدهاي اصولگراي انتخابات اخير رياست جمهوري ايران، 

امنيتي و اجتماعي كشور وارد -وضعيت سياسي"نامه اي به آيت اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان، نوشت، در پيگيري شكايتش جدي بوده است اما با توجه به اينكه 

محسن رضايي پيش از اين همچون ميرحسين موسوي و مهدي كروبي درباره سالمت انتخابات  .مي كند فنظرشرايط حساس و تعيين كننده اي شده، از اين امر صر

  .اخير رياست جمهوري ابراز ترديد كرده بود
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  مهدوي كيا و علي كريمي از تيم ملي فوتبال ايران رفتند

« دي مهدوي كيا و علي كريمي از تيم ملي فوتبال ايران رفته اند ، گفته است كه اين تصميم مهدي تاج ، نايب رئيس فدراسيون فوتبال ايران، با تاييد اينكه مه

گزارش هايي حاكي از آن بوده . او هرگونه فشار بر اين دو بازيكن را براي ترك تيم ملي فوتبال ايران رد كرده است. بوده است» تصميمي حرفه اي و كامال شخصي

اين شش نفر در نيمه اول آن مسابقه . لي فوتبال ايران پس از مسابقه با تيم ملي كره جنوبي، مجبور به كناره گيري از تيم شده انداست كه شش نفر از اعضاي تيم م

  .با مچ بندي هاي سبز در زمين فوتبال حاضر شدند كه حمل بر حمايت آنها از مير حسين موسوي شده است
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  ند در مقابل مجلس تجمع كنندسركوبي شديد معترضيني كه مي كوش

گزارش هاي رسيده از تهران حاكي است كه لباس شخصي ها و چماق بدستان معترضيني را كه مي كوشند در 

گفته مي . مقابل مجلس شوراي اسالمي در ميدان بهارستان تجمع كنند، بشدت سركوب و متفرق مي كنند

هلي كوپترهاي نظامي نيز بر . د پراكندن معترضين اندشود ماموران انتظامي نيز با ايجاد رعب و وحشت در صد

ستاد مير حسين موسوي در اطالعيه . فراز شهر در پروازند و صداي شليك تير هاي هوايي به گوش مي رسد

اي اعالم كرده بود كه تجمع امروزهيچ گونه ارتباطي به ستاد وي و شخص مير حسين موسوي ندارد و به 

زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوي نيز امروز با رد شايعه دستگيري خود،  .صورت مستقل برگزار مي شود

اوضاع تهران را به وضعيت برقراري حكومت نظامي تشبيه كرد و گفت اعتراض هاي مسالمت آميز حق قانوني 

  مردم است
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 نظام كوتاه نخواهد آمد: اي آيت اهللا خامنه

به گزارش  ها به نتايج انتخابات كوتاه نخواهد آمد وري اسالمي، روز چهارشنبه بار ديگر تاكيد كرد كه نظام در مقابل اعتراضاي، رهبر جمه آيت اهللا علي خامنه

هوري رهبر جم» .كنم من در مساله انتخابات بر اجراي قانون تاكيد كرده و مي«: اي در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفت رويترز، علي خامنه خبرگزاري

گويد كه  سخن مي» فشارها«رهبر جمهوري اسالمي در حالي بر تسليم نشدن در برابر » .نه نظام و نه ملت به هيچ قيمتي تسليم فشارها نخواهد شد«: اسالمي افزود

 .رضان استمعت» فرماندهان«پيش از اين در نمازجمعه هفته گذشته هشدار داده بود كه مسئوليت هرگونه خونريزي به عهده طراحان و 
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 درگيري هاي تازه معترضان با پليس در ميدان بهارستان تهران
خشونت كشيده شده  گزارش هاى رسيده از تهران حاكى است كه تجمع تازه مخالفان نتايج انتخابات رياست جمهورى در ميدان بهارستان از سوي نيروهاي امنيتي به

دان عينى مى گويند كه اوضاع ميدان بهارستان پس از تجمع گروهى از معترضان به شدت نا آرام است و نيروهاى لباس شاه .و صداي شليك گلوله به گوش مي رسد
همچنين پليس با پرتاب گاز اشك آور سعى دارد تا مخالفان نتايج انتخابات  .شخصى و انتظامى با باتوم تظاهر كنندگان را مورد ضرب و شتم شديد قرار مى دهند

اين گزارش مي افزايد كه هلي كوپترهاي سپاه به تعداد زياد بر فراز شهر تهران و بهارستان در حال پرواز هستند و در برخي اوقات . ورى را پراكنده كندرياست جمه
  .وله مجروح شده استساله در ميدان بهارستان با شليك گل 19برخي گزارش هاي تاييد نشده حاكي است كه يك دختر  .صداي شليك هوايي نيز به گوش مي رسد

حنه هاي برخورد همچنين نيروي انتظامي در مناطق مختلف تهران در حال بازرسي موبايل هاي مردم عادي است تا در صورت در اختيار داشتن تصاوير مربوط به ص
در اختيار نيروهاي ضد شورش است و آنها تجمع بيش ميادين ونك، تجريش و ولي عصر تهران نيز به طور كامل  .پليس با معترضان، تلفن هاي همراه آنها ضبط شود

درگيرى هاى روز چهارشنبه پس از دو روز آرامش نسبى در تهران آغاز شد و انتظار مى رود كه با فراخوان گروه ها و هواداران نامزدهاى  .از سه نفر را اجازه نمي دهند
هزار راى به  500ميليون و  24اين اعتراض ها از شنبه گذشته كه محمود احمدى نژاد با  .ادامه يابد اصالح طلب، اعتراض ها به نتايج انتخابات در روزهاى آينده نيز

مخالفان انتخابات رياست  .عنوان برنده انتخابات دهم رياست جمهورى معرفى شد آغاز و به رغم تهديدهاى رهبر ايران مبنى بر سركوب تظاهرات، همچنان ادامه دارد
ذشته در سايت هاى اجتماعى فراخوانى را منتشر كرده بودند كه گفته مى شد قرار است روز چهارشنبه مير حسين موسوى، نخست وزير سابق، جمهورى طى دو روز گ

طى به ستاد متعلق به آقاى موسوى اعالم كرده است كه اين تجمع هيچ گونه ارتبا» كلمه«ولى سايت  .و خانواده او در جمع معترضان در مقابل بهارستان حاضر شوند
گزارش هاى دريافتى از ميدان بهارستان مى افزايد كه اين منطقه بسيار شلوغ است و مغازه هاى  .و شخص مهندس موسوى ندارد و به صورت مستقل برگزار مى شود
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ان جمهوري و ميدان بهارستان آنها را به دست نيروهاي انتظامي و نظامي با كشاندن معترضان به خيابان ها و كوچه هاي اطراف خياب  .اطراف آن نيز بسته شده اند
   .لباس شخصي ها سپرده و پس از كتك زدنشان، افراد را بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل مي كنند

 حيوان كتك مي زنند ماموران مردم را مانند«گفت كه » سي ان ان«يك شاهد عيني كه صدايش از ناراحتي مي لرزيد ساعاتي پيش در گفت و گو با شبكه تلويزيوني 

معترضان به انتخابات از جمله  .هنوز گزارشي از تعداد تلفات احتمالي و مجروحان درگيري هاي روز چهارشنبه تهران مخابره نشده است» .دو به طرف آنها تيراندازي مي كنن
تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و شوراى نگهبان بايد  مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاي اصالح طلب مى گويند كه در اين دوره از رقابت ها

اين در حالى است كه آيت اهللا خامنه اى اين انتخابات را صحيح و سالم دانسته و سخنگوى شوراى نگهبان گزينه باطل شدن انتخابات را رد  .نتايج آن را ابطال كند
نفر منجر شده است و نيروهاى امنيتى صدها سياستمدار، روزنامه نگار، فعال مدنى و  17دن حداقل اعتراض هاى خيابانى در ده روز گذشته به كشته ش .كرده است

  .دانشجو را بازداشت كرده اند

ام و به  دستگير نشده «: بازداشت خود را تكذيب كرده و گفته است» قلم نيوز«در همين حال، زهرا رهنورد، همسر مير حسين موسوى در گفت و گويى با سايت 
: خانم رهنورد با انتقاد از برخورد با معترضان اظهار داشت» .دهم و در كنار مردم، ملتزم به قانون و در عين حال معترض هستم ام در دانشگاه ادامه مى   ظايف علمىو
و تعهدى كه به سرنوشت ملت و آينده دغدغه ملى و عواطف ميهنى «: وى افزود» .ها حكومت نظامى حاكم شده است نبايد طورى رفتار شود كه گويى در خيابان«

در كنار مردم و از طرق  كند كه همچنان مصمم و هدفمند در صحنه حاضر باشم و ضمن اعتراض به نتيجه انتخابات،  بهاى شهيدان دارم، ايجاب مى كشور و خون 
  ».آميز مدنى براى استيفاى حقوق مردم انجام وظيفه كنم هاى مسالمت قانونى و روش
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 ؛ اعتراض به برخورد شديد امنيتي در تهران»پايتخت پادگاني«
هاي  جبهه مشاركت و مجمع روحانيون مبارز، روز دوشنبه با انتشار بيانيه

اي، نسبت به برخورد شديد امنيتي و نظامي با معترضين به نتايج  جداگانه
ح ين دو تشكل اصالا .خرداد اعتراض كردند 22انتخابات رياست جمهوري 

ها، همچنين خواستار آزادي  طلب سياسي و مذهبي در اين بيانيه
جبهه مشاركت و مجمع روحانيون مبارز،  .اند شدگان روزهاي اخير شده بازداشت
طراحي مهندسي انتخابات «هاي روز دوشنبه خود با انتقاد از آن چه  در بيانيه

كه به  خرداد را 22توصيف كردند، فضاي امنيتي پس از » رياست جمهوري
  .گفته آنان شهر را به پادگان نظامي تبديل كرده است، مورد حمله قرار دادند

ين دو تشكل اصالح طلب در عين حال از تظاهرات و تجمع روزهاي اخير ا
هاي گوناگون ايران  معترضين به نتايج انتخابات رياست جمهوري كه در شهر

سخنان « : گويد هاي اين دو تشكل اصالح طلب مي اينده دور ششم مجلس شوراي اسالمي، درباره بيانيهفاطمه حقيقت جو، نم .صورت گرفته است، حمايت كردند
هاي نماز جمعه، پس از تقلب بسيار گسترده در انتخابات و سركوب شديد معترضين نشان داد كه فرماندهي اين تقلب گسترده و سركوب شديد  آقاي خامنه اي در خطبه
همان طور كه آقاي موسوي در بيانيه بسيار مهم خود اشاره كرد، اين جريان فقط جريان تغيير يك دولت نيست بلكه جريان . اي است خامنهمردم به عهده خود آقاي 

بيننند و  مي هايي كه روند غير قانوني موجود در كشور را طبيعي است تشكل« : افزايد وي مي» .بسيار خطرناكي است و زمينه انحراف مسير كشور را فراهم كرده است
در اين مقطع حساس تاريخي، احزاب سياسي در حال ايفاي نقش تاريخي خود . گيري كنند ها هستند، در قبال اين موضوع، موضع گناه در خيابان شاهد كشتار مردم بي

ملين اين كودتاي انتخاباتي و خواهان خاتمه اين بپردازند و دوم به معرفي عا  ها از اين جهت اهميت دارد كه اول به حمايت خودجوش مردمي اين بيانيه. هستند
هاي  بخش ديگري از بيانيه» .ديكتاتوري در كشور باشند و تمام تالش قانوني خود را براي دفاع از حقوق مردم، جمهوريت نظام و انتخابات آزاد و سالم انجام دهند

هاي جمهوري اسالمي ايران  گوناگون و عامل بيگانه ناميدن معترضين از سوي مقام جبهه مشاركت و مجمع روحاميون مبارز به برخورد با تظاهرات در شهرهاي
   .اختصاص دارد

اين ادبيات  «: گويد ، مي»كنند ها، بسيج و نيروي انتظامي با معترضين برخورد مي به جاي برخورد با لباس شخصي«انم حقيقت جو نيز با ابراز تاسف ازاين موضوع كه خ
كرد  شاه هم انقالبيون را متهم مي. خواهند جلوي مردم را بگيرند نامند و به اين ترتيب مي وبگر و ديكتاتور است كه مردم معترض را خرابكار ميهاي سرك تمام حكومت

كي ب» .در همه آنها مشترك است "خط گرفتن از بيگانه"و  "خرابكار"هايي مانند  بينيم واژه اگر ادبيات تمام ديكتاتورها را بررسي كنيم مي. گيرند كه از بيگانه خط مي
    .خرداد صورت گرفته است 22هايي است كه پس از  هاي خود به آن اشاره كرده اند، بازداشت ديگر از مواردي كه جبهه مشاركت و مجمع روحانيون مبارز در بيانيه

هاي خياباني به نتايج انتخابات تهران  اوايل هفته گذشته كه اعتراض المللي حقوق بشري، نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي از هاي بين هاي سازمان بر اساس گزارش
نام بسياري از اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت،  .و ساير شهرها را فرا گرفت، موج گسترده بازداشت سياستمداران، روزنامه نگاران و فعاالن مدني را آغاز كردند

  .خورد شدگان به چشم مي در ميان بازداشت - هاي هوادار ميرحسين موسوي هستند كه از گروه-سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و حزب كارگزاران 
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 ها در ايران واكنش روسيه و تركيه نسبت به اعتراض
هرچه سريعتر بحران جاري در اين  در حالي كه وزارت امور خارجه روسيه از نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران حمايت كرده است، تركيه از ايران خواسته است

اي در سايت اينترنتي خود ضمن حمايت از نتايج انتخابات  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس وزارت امور خارجه روسيه با انتشار بيانيه .كشور را حل و فصل كند
در بيانيه وزارت  .انتخابات بايد در چارچوب قوانين ايران حل و فصل شودها در باره نتايج اين  رياست جمهور بيست و دوم خرداد در ايران تاكيد كرده است، اختالف

اين در حالي است كه معترضان به نتايج  .نام برده شده است» موضوعي صرفاً داخلي«امور خارجه روسيه همچنين از رويدادهاي مربوط به انتخابات ايران به عنوان 
اي صورت گرفته و از اين رو نتايج اعالم شده منطبق با خواسته  هاي سازماندهي شده اعالم نتايج اين انتخابات تخلفگويند، در  انتخابات رياست جمهوري در ايران مي

گسترش خشونت «از سوي ديگر سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در وين ضمن ابراز نگراني از  .مردم ايران نيست
وي با اشاره به اين كه اصوالً روسيه در امور داخلي كشورهاي ديگر دخالت  .داري كنند هاي درگير خواست خويشتن از همه طرف» ن و ساير شهرهاي ايراندر تهرا

نژاد را به وي  احمدي روسيه از نخستين كشورهايي بود كه پيروزي .هاي مربوط به تقلب در انتخابات رياست جمهوري ايران شد كند، خواستار بررسي گزارش نمي
   .تبريك گفته است

   درخواست تركيه از ايران

ا هر چه زودتر حل و ر» بحران سياسي ناشي از انتخابات رياست جمهوري«همچنين روز چهارشنبه تركيه به عنوان يكي از همسايگان مهم ايران از اين كشور خواست 
ما اطمينان « :سخنگوي وزارت امور خارجه تركيه روز چهارشنبه در يك كنفرانس خبري اظهار داشت »بوراك اوزوگرگين«به گزارش خبرگزاري فرانسه  .فصل كند

وي با تاكيد بر اهميت ايران در تثبيت اوضاع در منطقه و نيز اهميت روابط » .شود ترين زمان ممكن حل و فصل مي اي قابل قبول در كوتاه ها به شيوه داريم كه اختالف
  ».تثبيت ساختارهاي دمكراتيك در اين كشور منجر شود«ن و آنكارا ابراز اميدواري كرد، روند حل و فصل بحران جاري در ايران به دو جانبه ميان تهرا
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 مخالفت سخنگوي دولت با دخالت مجمع تشخيص مصلحت در انتخابات

خله مجمع غالمحسين الهام، سخنگوي دولت نهم، روز چهارشنبه با هر گونه پيشنهاد مدا
تشخيص مصلحت نظام براي حل و فصل اختالف نظر ها بر سر نتايج انتخابات رياست 

قاي الهام كه عالوه بر حضور در دولت محمود احمدي نژاد عضو آ .جمهوري مخالفت كرد
حقوقدان شوراي نگهبان نيز هست، درباره پيامدهاي دخالت مجمع تشخيص مصلحت 

ارض نامطلوب دارد و نتيجه آن تامين حقوق ملت عو«اين بدعتي است كه : نظام گفت
سخنگو و وزير دادگستري دولت نهم درباره سالمت دهمين دوره انتخابات رياست » .نيست

جمهوري و همچين نقش احتمالي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پايان دادن به 
وقي را قطعا انتخابات مشكل ويژه اي ندارد كه بخواهد نظام حق« : بحران فعلي گفت

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي، و عبداهللا نوري، وزير كشور دولت محمد خاتمي، طي روز هاي اخير پيشنهاد كرده اند تا براي » .نقض كند و دور بزند
   .پايان دادن به رويارويي ها بر سر نتيجه انتخابات، مجمع تشخيص مصلحت اين موضوع را بررسي كند

و تصريح كرده بود كه حتي به رغم حكم شوراي نگهبان » به هيچ عنوان بدعت نيست«ابطال انتخابات : بيانيه اي روز سه شنبه اعالم كرده بودعبداهللا نوري در 
ران و چند شهر خرداد، ته 23به دنبال اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري در روز شنبه » .تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دستور اقدام دهد رهبر مي«

مير حسين موسوي و مهدي  .نفر در اين ناآرامي كشته شده اند 17ه گفته مقام هاي دولتي ايران تاكنون ب .ديگر ايران صحنه اعتراضات به اين انتخابات بوده است
آيت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، با تاكيد بر اين در حالي است كه . كروبي، دو نامزد اصالح طلب انتخابات رياست جمهوري، خواهان ابطال انتخابات هستند
برخي «اي در نماز جمعه گذشته با تكرار اين گفته خود كه  آيت اهللا خامنه .سالمت انتخابات تنها خواهان بررسي شبهات موجود توسط شوراي نگهبان شده است

ها به  تواند از اين بدعت كسي نمي: وي در ادامه گفت» .هاي غير قانوني نخواهم رفت زير بار بدعتبنده «: آلود هشدار داده بود با لحني عتاب» اند و برخي بازنده برنده
   .عليه نظام استفاده كند» اهرم فشار«عنوان 

   دبا زور مسئله انتخابات حل نمي شو: قاليباف

، درباره رويدادهاي »اند تسليت به كساني كه در وقايع اخير آسيب ديده«با ابراز از سوي ديگر، محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، روز سه شنبه در يك برنامه تلويزيوني 
قاي قاليباف با اشاره به آ» .بايد ابهامات مردم در مورد انتخابات رفع شود و نمي توان با زور اين موضوع را حل كرد«: پس از انتخابات رياست جمهوري گفته است

خرداد به سطح شهر آمدند، بخشي از مردم بودند كه به درست يا غلط  25جمعيتي كه در «: عتراض به نتيجه انتخابات گفتخرداد در ا 25راهپيمايي روز دوشنبه 
  مجلس  اصولگراي  در همين زمينه، علي مطهري، نماينده» .و وظيفه مسئوالن اين است كه اين ابهامات را با كار كارشناسي از ذهن مردم رفع كنند  ابهاماتي داشتند

شدن فضا » امنيتي«با اشاره به اين كه بايد از   اين نماينده مجلس .نبايد همه معترضان به نتايج انتخابات را آشوبگر، اراذل و اوباش به حساب آوريم: گفته است
بزنند و در مقابل هم وزارت كشور به اين  نامزدهاي معترض با حضور در تلويزيون مناظره برگزار كنند تا آنها آزادانه حرفشان را: جلوگيري كنيم تصريح كرده است

  .شبهات و حرف ها جواب صحيح بدهد
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 باراك اوباما به آيت اهللا خامنه اي نامه نوشته است

ي ايران، در نامه اي به باراك اوباما، رييس جمهوري آمريكا، پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهور: در گزارشي نوشته است» واشينگتن تايمز«روزنامه آمريكايي 
اين روزنامه آمريكايي به نقل از يك ايراني مطلع از اين پيشقدم شدن نوشته  .آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي خواهان بهبود روابط دو كشور شده است

ك مقام ي .ايران و آغاز گفت و گو هاي دو جانبه صحبت شده استاين نامه در بين چهارم تا دهم ماه مه ارسال شده است و در آن درباره برنامه هسته اي : است
اين مقام دولتي آمريكا كه نامش فاش  .دولتي آمريكا در گفت و گو با واشينگتن تايمز حاضر نشد درباره اين نامه صحبت كند ولي ارسال چنين نامه اي را نيز رد نكرد

وي همچنين به   .اك اوباما در تالش بوده است تا با مقامات ايران از كانال هاي مختلف ارتباط برقرار كندكاخ سفيد از زمان روي كارآمدن بار: نشده، تصريح كرد
 .به ايران در ماه آوريل اشاره كرد كه از جمهوري اسالمي ايران خواسته بودند تا مذاكرات هسته اي را از سر بگيرد 5+1پيشنهاد قدرت هاي بزرگ جهان در گروه 

نامه رييس جمهور آمريكا به رهبر ايران از طريق سفارت سوييس در تهران كه حافظ منافع آمريكا در ايران است به مقام هاي وزارت امور : ز نوشته استواشينگتن تايم
   .ا تاييد كردطبق اين گزارش، رهبر ايران در جريان نماز جمعه هفته گذشته به طور ضمني ارسال چنين نامه اي ر .خارجه ايران تحويل داده شده است

به همين دليل  .باراك اوباما پيشتر چندين بار تاكيد كرده بود كه تصميم گيرنده اصلي در سياست هاي جمهوري اسالمي ايران، آيت اهللا علي خامنه اي است
ماه مارس گذشته، روزنامه روزنامه آمريكايي  .كارشناسان مسايل سياسي پيش بيني مي كردند كه رهبر ايران هدف نهايي براي تعامل بين واشينگتن و تهران باشد

پيش از    به نقل از ديپلمات هاي اروپايي نوشته بود كه باراك اوباما» بوستون گلوب«
 .انتخابات رياست جمهوري در ايران به آيت اهللا علي خامنه اي نامه خواهد نوشت

تاكيد كرده قدرت را در دست گرفت، و از همان زمان  2009باراك اوباما در ژانويه 
در همين حال باراك  .است كه خواهان تعامل با ايران بر سر مسائل مختلف است

اوباما اظهارات روز سه شنبه بر اين نكته تاكيد كرد كه رويكرد ايران در قبال بحران 
آقاي اوباما روز گذشته  .پس از انتخابات در ادامه شيوه تعامل با تهران موثر خواهد بود

ويكرد ايران در برخورد با تحوالت پس از انتخابات دلگرم كننده گفته بوده كه ر
رييس جمهوري آمريكا تاكيد كرده بود رويكرد دولت ايران در قبال اعتراضات  .نيست

جاري نه تنها شكل دهنده آينده اين كشور است كه بر روابط تهران با جامعه بين 
  .المللي تاثيرگذار خواهد بود
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   به نتايج انتخابات رياست جمهوري چهارشنبه شب نيز فرياد اهللا اكبر سر دادندمعترضان 

يش   .سر دادند "مرگ بر ديكتاتور"و  "اهللا اكبر"هزاران نفر از معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري در تهران چهارشنبه شب نيز بر بام ها و بالكن ها فرياد 
گزارش شاهدان  هب  .هاي اصالح طلب انتخابات رياست جمهوري با اين شيوه نارضايتي خود را از نتايج انتخابات اعالم مي كننداز يك هفته است كه هواداران نامزد

يت اهللا علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي ديروز بار آ  .شب به وقت ايران آغاز شد و حدود يك ساعت ادامه داشت 10عيني، شعارها چهارشنبه شب از ساعت 
  .ها به نتايج انتخابات كوتاه نخواهد آمد گر تاكيد كرد كه نظام در مقابل اعتراضدي
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  فيفا از مسئوالن فوتبال ايران در باره برخورد با بازيكنان تيم ملي توضيح خواست

اي از فدراسيون  فيفا در نامه .بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران شد المللي فوتبال، فيفا، خواستار توضيح ايران در باره اقدامات تنبيهي عليه شماري از نفدراسيون بي 
يك سخنگوي فيفا  .هدفوتبال ايران خواسته است تا در باره وضعيت شش بازيكن تيم ملي كه در بازي مقابل كره جنوبي با دستبند سبز در زمين حاضر شدند توضيح د

هفته گذشته در جريان  .اند مستندات خود را براي برخورد با بازيكنان تيم ملي اعالم كنند تبال ايران خواستههاي فو نيز به خبرگزاري فرانسه گفته است كه از مقام
اما پس از بازگشت تيم ايران به كشور، چهار تن از اين . بندهاي سبز بازي كردند مسابقه تيم ملي فوتبال ايران با تيم كره جنوبي، شش تن از بازيكنان ايران با مچ

  .نان اعالم بازنشستگي كردندبازيك
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 رفتار حاكمان فعلي با اسالم تفاوتي آشكار دارد: اهللا منتظري آيت
هاي  خواسته«سردمداران حكومتي، از مردم ايران خواست تا » تند و غيرعقاليي«اي ضمن انتقاد شديد از برخوردهاي  اهللا منتظري از مراجع شيعه، با انتشار بيانيه آيت
ها  اين مرجع تقليد شيعه، با اشاره به اينكه مردم ايران براي احقاق حقوق از دست رفته خود، صبورانه سختي .خود را با متانت و آرامش پيگيري كنند» قي و بر حقمنط

در باور هيچ انسان منصفي «ها و اعمالي  شهاي به حق مردم، ابراز تأسف كرد و گفت كه چنين رو هاي مسئوالن در برابر خواسته اند، از اعمال و روش را تحمل كرده
، با ابراز تأسف و ناراحتي از برخوردهاي روزهاي »در مبارزات عليه رژيم گذشته و برقراري جمهوري اسالمي«آقاي منتظري با اشاره به سوابق خود آ» .گنجد نمي

با رفتار حاكمان فعلي تفاوتي آشكار » اسالم و سيره نبوي و منش علوي«است كه كند و تأكيد كرده  گذشته، اعالم كرده است كه در برابر مردم احساس شرمندگي مي
طلب، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، و هواداران آنها صورت گرفت،  خرداد، مورد اعتراض دو نامزد اصالح 22پس از آنكه نتيجه اعالم شده براي انتخابات  .دارد

ها تا كنون چندين  اين خشونت. ها به خشونت گراييد زار شد كه برخي از آنها با دخالت نيروهاي امنيتي و لباس شخصياعتراضات آرامي در شهرهاي مختلف ايران برگ
شود، تصريح كرده  ها كه زير لواي حاكميت ديني انجام مي اهللا منتظري با انتقاد از اين گونه برخوردها و سياست اكنون آيت .كشته و صدها زخمي بر جاي گذاشته است

» .به يقين موجب بدبيني اقشار وسيعي از مردم به اصل اسالم و حاكميت ديني خواهد شد و زحمات ارزشمند علماي اسالم را از بين خواهد برد«ست كه اين برخوردها ا

ر و مرآي جهانيان و پس از گذشت فقط بالد، چگونه در منظ در كشور و نظامي كه به اسالميت و شيعه بودن خويش مي«اين مرجع شيعيان در اين بيانيه آورده است، 
هاي پاياني رژيم گذشته را به ياد دارند، تهران و برخي شهرهاي بزرگ ديگر را به يك پادگان  هاي مردم صحنه سال از پيروزي انقالب، و در حالي كه هنوز توده 30

اند و با راه انداختن مأموران لباس شخصي، كه خاطره چماقداران  ابل مردم قرار دادههاي غلط خود برادران نظامي و انتظامي را در مق اند و با سياست بزرگ تبديل كرده
وي همچنين از انحصاري شدن » .كشند كند، ناجوانمردانه به جان جوانان و مردان و زنان اين مرز و بوم تاخته و آنها را به خاك و خون مي شاه را در اذهان تداعي مي

روشنفكران و فرهختگان و دانشجويان كه همگي چشم و چراغ و فرزندان اين «يغاتي، انتقاد كرده و افزوده است كه در چنين شرايط اي و تبل تمامي امكانات رسانه
تيرماه انتشار يافته  اهللا منتظري كه به تاريخ سوم بيانيه آيت» .نمايند هاي واهي آنها را دستگير و زنداني مي خوانند و هر روز به بهانه ملت هستند را وابسته به اجانب مي

مي مدرسان است، درست در روزي منتشر شد كه به نوشته سايت كلمه مأموران امنيتي با يورش به محل جلسه ميرحسين موسوي و شماري از اعضاي انجمن اسال
هاي  نفر در خشونت 500ايران از بازداشت نزديك به  پيش از اين هم مقامات دولتي .نفر از شركت كنندگان در اين جلسه را بازداشت كردند 70ها، نزديك به  دانشگاه

ها  ها به نتايج اعالم شده انتخابات رياست جمهوري، همچنين ده گيري اعتراض از زمان شكل .خرداد خبر داده بودند 30رخ داده در حاشيه تجمع آرام روز شنبه 
در كنار اين مسائل حمله  .سرنوشت بيشتر آنها اطالعي در دست نيستاند كه از  شدهو اجتماعي توسط نيروهاي امنيتي ايرات بازداشت   شخصيت سياسي، فرهنگي

بار به كوي دانشگاه تهران كه از سوي هيئت ويژه مجلس ايران، داراي  خشونت
ارزيابي شد، ضرب و شتم و دستگيري شمار زيادي  78ابعادي فراتر از حادثه تير ماه 

اكنش به اين حوادث آقاي منتظري با طرح در و .از دانشجويان را به دنبال داشت
آيا اينگونه برخورد با مسائل موجب وهن اسالم و تشيع «هايي نظير اينكه  پرسش

شود؟ و آيا روش و سيره پيامبر و حضرت علي كه ما افتخار پيروي از آنان را  نمي
هيچگاه مخالفان خود را دشنام «گويد كه آنها  مي» داريم، همين گونه بوده است؟

نداده و به آنان تهمت نزدند، آنان را با شمشير ساكت ننموده و سياست ناپسند و 
اين مرجع تقليد . نابخردانه خودي و غيرخودي را در مورد مسلمين پياده ننمودند

اي نسبت به حكومت خودي بوده و بتوانند  اينكه عده«شيعيان تأكيد كرده است كه 
انشجويان حمله نموده و آنها را مورد ضرب و دست به هر جنايتي بزنند، به خوابگاه د

اي را انجام دهند  هاي زنجيره شتم قرار داده و از طبقه باال به پايين پرتاب كنند، قتل
، با هيچ دين و فرهيختگان اين ملت را وحشيانه ترور نمايند و از مجازات مصون باشند

هاي منطقي و برحق خويش را  ايران توصيه كرده است كه در كمال متانت و آرامش و با آگاهي كامل خواستهآقاي منتظري در اين بيانيه به ملت » .تو آييني سازگار نيس
اعتمادي ملت به آنان و  پيگيري نمايند و همچنين به مسئوالن و سردمداران حكومتي سفارش كرده است كه با برخوردهايي تند و غيرعقاليي، بيش از اين موجب بي

از لجاجت دست بردارند و با اظهارات و عقايد اشتباه، و تنگ  اين مرجع تقليد شيعه همچنين از سردمداران حكومتي خواسته است كه .نشوندجدايي مردم از نظام 
ل هيئتي وي همچنين خواستار آن شده است كه با تشكي .نظري، بين خود و مردم تفرقه ايجاد نكنند و نسبت به اشتباهات انجام شده از مردم عذرخواهي نمايند

هاي به حق خود را در اجتماعات آرام  طرف و داراي اختيار تام، انتخابات اخير را به سرانجامي قابل قبول برسانند و تصريح كرده است كه اگر مردم امروز خواسته بي
  .تدر باشد، بركندهايي شكل خواهد گرفت كه ممكن است بنيان هر حكومتي را هرچند مق مطرح نكنند و مظلومانه سركوب شوند، عقده
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 كشند، گناهكارند هم آمران و هم آنان كه مي: اهللا ديباجي آيت
انتظامى    خرداد منتشر كرد، به همه مسئوالن و دست اندركاران و همچنين به مأموران نظامى و 26اي كه روز  اهللا حسينعلي منتظري، مرجع شيعيان، در بيانيه آيت

» .پذيرفته نيست   در پيشگاه خداوند متعال به هيچ وجه "المأمور معذور"توجه كنند كه عبارت    حفظ و آن را به دنياى ديگران نفروشند و دين خود را«: توصيه كرد
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اهللا سيد  ا آيتوگو ب اين مسئله موضوع گفت .شود روحانيان، بر اساس فقه شيعه، معتقدند كشتن افراد غير مسلح بدون دليل و مدرك، گناهي نابخشودني محسوب مي
  .ابوالقاسم ديباجي، دبير كل شوراي جهاني فقه اسالمي و نماينده آيت اهللا سيستاني در كويت، بود

زند آيا  آقاي ديباجي، فردي كه به دستور كسي دست به ارتكاب قتل مي: راديو فردا

 »المأمور معذور«و آيا عبارت خودش دچار گناه شده يا فرد دستور دهنده يا هر دو؟ 

  سبك كننده بار گناه اين افراد هست؟

هم كسي كه دستور كشتار . كند بايد بگويم اين مسئله هرگز بار گناه را كمتر نمي :اهللا ديباجي آيت
دهد، هر دوي اينها در برابر محكمه عدل الهي مسئول هستند و  دهد و هم كسي كه كشتار را انجام مي مي

  .هر دو گناهكار

  ...ها است كه كشتن يك انسان مانند كشتن تمام انسان ما در فقه اسالمي داريم

كشيد، نه به اين  كشتن يك انسان مانند اين است كه شما تمام انسانيت را مي. بله دقيقاً همين طور است
يات و رواياتي كه در اين آ. كشيد كشيد بلكه در حقيقت شما شخصيت را مي دليل كه شما شخصي را مي
حضرت علي در وصيت  .گويد اساس قرآن و اسالم بر كرامت انسان استوار است، چه برسد به كرامت مسلمان و انساني كه شهادتين را مي زمينه داريم عجيب است و

اين همه  اساس فلسفه كربال نيز كه در فرهنگ شيعي» .رساننده يار و كمك ناپذير باشيد و براي مظلوم يك هم براي ظالم دشمني آشتي« : گويد خود به فرزندانش مي
صرف نظر از هر شرايطي، بر  .يعني آن چه دنياي بشري را تكان داد اين است كه دشمن انسان مظلومي را قرباني كرد. تجلي كرده، مسئله مظلوميت امام حسين است

  .اند و تمام انبيا و اوليا در راه دفاع از حق به شهادت رسيده» هميشه حق گرفتني است، دادني نيست«اساس فقه اسالمي 
  

  
1388/04/04  

 هر كس حق مردم را بخورد، طاغوت است: موسوي تبريزي
اند حق  طرف نيست و كساني كه به نتايج انتخابات معترض گويد شوراي نگهبان براي بررسي نتايج انتخابات بي دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم مي

طرفي خودرا در  وگو كرده است همچنين اظهار داشت كه شوراي نگهبان از چند ماه پيش بي نژاد گفت د احمديوي كه با يك سايت حامي محمو .دارند تظاهرات كنند
با » ثانيه نيوز«اهللا سيد حسين موسوي تبريزي در مصاحبه با سايت  آيت .باشد» حكَم«تواند براي بررسي صحت يا سقم نتايج انتخابات  انتخابات نقض كرد، نمي

انقالب هم از همين حرف ها درآمده، شاه هم به اينها مي گفت «: شد، گفت 57اي براي رويدادهاي منتهي به انقالب  كه مقدمه 1356هاي  ليادآوري وقايع سا
س او گفتند كه مجل  دي قم را نيز من ايجاد كردم، وقتي در تبريز مردم بيرون آمدند، شاه، آموزگار و 19دانم، جريان  بهمن تبريز را مي 29من جريان . اغتشاشگر

رژيم شاه به خاطر اينكه همين حرف ها را مى زد طاغوتى بود، اگر اين حرف « دبيركل خانه احزاب در ادامه گفت » .ها اغتشاشگرند اند اين ها از آن طرف مرز آمده اين
وي كه در انتخابات رياست جمهوري از نامزدي » .استفرقى نمى كند هر كس حق مردم را بخورد، طاغوت . ها را نمى زد و حق مردم را مى داد كه طاغوت نبود

گويد كه آقاي  مي» ثانيه نيوز«هاي وي ادامه داده و به خبرنگار سايت  ميرحسين موسوي حمايت كرده بود، همچنان بر موضع پشتيباني خود از اقدامات و بيانيه
وقتي مي گويد به شوراي نگهبان اطمينان ندارم خيلي از مردم اين عقيده را «بوده است؛ كند و اقدامات وي تاكنون حقوقي و قانوني  موسوي از حقوق مردم دفاع مي

درصد  201حوزه شهر ري «گويد  كند و مي در همين مصاحبه آقاي موسوي تبريزي به آمارهاي مربوط به مشاركت باالي صد در صد در برخي شهرها اشاره مي» .دارند
دارد كه اين گونه اظهارات خالف قبالً هم گفته شده اما  كند و در پاسخ اظهار مي ها اشاره مي بودن برخي حوزه» پذير ميهمان«به و زماني كه مصاحبه كننده » راي دارد

ر كل خانه دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و دبي» ؟پذير شدند پذير نبودند، اما حاال ميهمان ها ميهمان چطور تا حاال در طول تاريخ انقالب اين«
م كرد كه در اين باره احزاب در اين مصاحبه عدم صدور مجوز براي سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت بر روند انتخابات را نيز فاقد وجاهت قانوني دانست و اعال

  .حاضر به مناظره با شوراي نگهبان است
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   از صحنه بيرون نخواهم رفت: ميرحسين موسوي

آقاي موسوي در اين بيانيه كه برروي . با ترفندهايي كه ماهيت آن روشن است از صحنه بيرون نخواهد رفت: موسوي در هشتمين بيانيه خود گفته است مير حسين 
ه به دولت و روزنامه وابست طي روزهاي اخير، صدا و سيما، خبرگزاري هاي دولت، برخي روزنامه هاي دولتي و سايت هاي اينترنتي ِ: سايت كلمه چاپ شده مي گويد

اند و با استفاده از  كيهان، بخش عمده اي از فضاي خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري رخ داد، اختصاص داده
افتاده، پنهان مي كنند، بلكه او را مسئول ِ مستقيم و غيرمستقيم آن  امكاناتي كه متعلق به همه مردم است، نه تنها تخلفات و حوادث دلخراشي را كه در ايام اخير اتفاق

ير حسين موسوي افزوده است كه آنها بيهود تالش مي كنند واقعيت تقلب بزرگ در م .معرفي مي كنند كه تنها مردم را در مسير احقاق حق خود، همراهي كرده است
مير حسين موسوي در بيانيه . ترفندها و تهديد به محاكمه و براي مصالح شخصي از صحنه بيرون نخواهد رفت  ها واين انتخابات را ناديده بگيرند، و او با اين اتهام 
قاي موسوي در آ .، به اعتراض خود ادامه دهند»با حفظ آرامش و در چارچوب قانون و رعايت اصول انقالب اسالمي«خود، يك بارديگر از معترضين خواسته است 
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و دستگيري اعضاي تحريريه آن را محكوم كرده و گفته است در حاليكه مقامات و رسانه هاي دولتي مرتبا دم از » كلمه سبز«مله به دفتر روزنامه بيانيه اي ديگر، ح
  .اجراي قانون مي زنند، با روزنامه اي كه مجوز قانوني براي انتشار داشته است، چنين برخورد مي كنند

  
  

1388/04/04  
  ما توصيه مي كنم اشتباه بوش را مرتكب نشودبه اوبا: احمدي نژاد

توصيه و نصيحت مي كند رفتار خود را اصالح «محمود احمدي نژاد، امروز با متهم كردن كشورهاي اروپايي و آمريكا به مداخله در امور داخلي ايران، گفت به آنها 
اخ سفيد آمريكا روز چهارشنبه اعالم كرد دولت باراك ك. را مرتكب نشود» اشتباه بوش«حمدي نژاد خطاب به باراك اوباما نيز گفت كه به او توصيه مي كند ا» .كنند

  .ظر كرده استاوباما، از قصد قبلي خود براي دعوت از ديپلمات هاي ايراني جهت شركت در مراسم روز استقالل آمريكا در سفارت خانه هاي اين كشور، صرفن

رويدادهاي اخير در ايران همه چيز را تغيير داده و شخص او و رئيس جمهوري آمريكا، سركوبي : ضيح اين تصميم گفتيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا در توه
ين كشور، مناسب مسالمت آميز اعتراض هاي مردم ايران را محكوم كرده اند، در اين شرايط، دعوت از ديپلمات هاي ايران براي حضور در مراسم روز استقالل ا

  .مراسم روز استقالل آمريكا از بريتانيا، هر ساله در چهارم ژوئيه، ده روز ديگر، برگزار مي شود» .نخواهد بود
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 رئيس ستاد مير حسين موسوي بازداشت شد نژاد،  بهزاديان

نژاد، رئيس ستاد ميرحسين موسوي روز  قربان بهزاديان هاي رسيده از تهران،  برپايه گزارش
وگو با راديو فردا  بع مطلع در گفتمنا. يروهاي امنيتي دستگير شده استچهارشنبه به دست ن

نژاد روز چهارشنبه به همراه گروهي از استادان  بهزاديان اند كه قربان ضمن اعالم اين خبرگفته
همين منابع  .اند بازداشت شده است هاي تهران كه با ميرحسن موسوي ديدار داشته دانشگاه

بيشتر    برند و نژاد و دكتر ظرفيان همچنان در بازداشت به سر مي هزاديانآقاي ب  افزايند كه مي
 .اند نفر اعالم كرده بود، آزاد شده 70كه سايت كلمه شمار آنها را   استادهاي بازداشتي

اند نامشان فاش نشود هنگام دستگيري اين استادان  همچنين به گفته منابعي كه خواسته
هاي  و پس از چند ساعت با ضبط تلفن  نها دستبند و چشمبند زدهدانشگاه، نيروهاي امنيتي به آ

قربان بهزاديان نژاد، استاد  .نژاد در دست نيست با اين حال هنوز اطالع دقيقي از وضعيت قربان بهزاديان .هاي آنها، اين افراد را آزاد كرده است تاپ همراه و لپ
نژاد معاونت وزارت بهداشت، درمان  آقاي بهزاديان .هاي فرهنگي نيز فعاليت داشته است هاي اخير در فعاليت ميكروبيولوژي در دانشگاه تربيت مدرس است كه در سال

در   .هاي علوم پزشكي را در كارنامه مسئوليت هاي خود جاي داده است دانشگاه اور وزير بهداشت در انتخاب رؤسايو آموزش پزشكي در دولت محمد خاتمي و مش
روز چهارشنبه   .كرده است ديان نژاد در موسساتي كه نزديك به مير حسين موسوي بوده، در زمينه علوم انساني و مطالعات ايرانشناسي فعاليت ميهاي اخير بهزا سال

ه كلمه سبز، ارگان نفر از كاركنان روزنام 25پيش از اين در روز دوشنبه نيز بيش از . اردشير اميرارجمند، مسول حقوقي ستاد ميرحسين موسوي، نيز بازداشت شد
به دنبال اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران تاكنون عالوه بر بازداشت تعدادي زيادي از معترضان در خيابان  .بازداشت شده بودند  ميرحسين موسوي،

صيت سياسي، اجتماعي، روزنامه نگار و فعال دانشجويي در شخ 240كم  هاي تهران و برخي از شهرستان ها، به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، دست
  .اند روز اخير دستگير شده 10
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 در هفته هاي اخير به مردم ظلم شده است: محسن رضايي

كه » اجحافاتي«و » ظلم ها« محسن رضايي، نامزد انتخابات رياست جمهوري، مي گويد از پيگيري شكايت شخصي خود درباره نتايج انتخابات منصرف شده است، اما
: به گزارش سايت تابناك، آقاي محسن رضايي در جمع طالب حوزه علميه قم گفته است .شده است راتا حصول نتيجه پيگيري مي كند»مردم«پس از انتخابات به 

ن از مسير قانوني، تمامي شكايت هاي مردمي و م«: وي افزود» .در هفته هاي اخير هم به مردم ظلم شده است و هم نظام جمهوري اسالمي تضعيف شده است«
ه بگويم من به دنبال منافع لطمات وارد شده به آنان و نظام را دنبال خواهم كرد و انشااهللا تا به نتيجه رسيدنشان پيگير خواهم بود، اما الزمه اين كار اين بود ك

شدن من از پيگيري شكاياتم به شوراي نگهبان در واقع سلب جنبه شخصي از اين شكايت به همين دليل نامه منصرف . شخصي نيستم و بايد در عمل ثابت مي كردم
هزار راى اعالم كرد و اين در حالى است كه اين نامزد نزديك به  678وزارت كشور ايران آراء آقاى رضايى در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را » .بوده است

طي روز هاي اخير حمالت لفظي بين ستاد محسن رضايي از يك سو و وزارت كشور و شوراي نگهبان از  .ليون راى داشته استاصولگرايان مى گويد او بيش از سه مي
محسن رضايي كه به نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران معترض بود روز شنبه با حضور در شوراي نگهبان مدارك و مستندات  .سوي ديگر رد و بدل شده است
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با اين حال آقاي رضايي روز سوم تيرماه از شكايات خود از نتايج انتخابات اعالم انصراف كرد و نماينده وي در  .ه انتخابات در اختيار اين شورا قرار دادخود را دربار
ب حوزه عليمه قم با اشاره به اعالم قاي رضايي در ديدار با طالآ .مذاكره با شوراي نگهبان ساعاتي پيش از اين انصراف، از همكاري نكردن اين شورا خبر داده بود

به هيچ وجه از پيگيري مطالبات مردم و اجحافاتي كه در اين مدت به آنها شده است دست بر نخواهم داشت و اقدامات تمام كساني «: انصراف خود تصريح كرده است
» .كرد كه موجب تضعيف نظام جمهوري اسالمي شده اند و به مردم ظلم كرده اند را پيگيري خواهم

مسئله مهمتر از انتخابات جان، مال و «: اين نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جهوري افزوده است
ناموس مردم و اعتبار و حيثيت جمهوري اسالمي است كه طي هفته هاي اخير آسيب ديده و بايد 

ن و مال حال كه به آبرو و جا«: وي همچنين گفت» .خسارات گرفته شودكاري كرد كه جلوي اين 
مردم آسيب وارد شده و حيثيت و اعتبار جمهوري اسالمي در داخل و خارج از آن خدشه دار گرديده 
است، جلوگيري از ادامه اين وضعيت كه به ضرر مردم و نظام تمام مي شود مهمتر از نتايج انتخابات 

گهبان، روز به دنبال اعالم انصراف محسن رضايي، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي ن» .است
نتايجي كه «: چهارشنبه با استقبال از اعالم انصراف اين نامزد انتخابات از پيگيري شكايتش گفته بود

از بازشماري هاي صورت گرفته به دست آمد، نشان از افزايش ميزان آراي آقاي رضايي ندارد و در 
اعث واكنش شديد اين اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان ب» .يكي دو مورد كاهش هم داشته است

خالف «علي احمدي، نماينده آقاي رضايي براي پيگيري شكايات انتخاباتي، با متهم كردن شوراي نگهبان به به  .ستاد انتخاباتي آقاي محسن رضايي شد
ن و داليل و مستنداتي كه منجر به مجبور خواهيم شد مكاتبات با شوراي نگهبا«هشدار داده بود كه در صورتي كه شوراي نگهبان حرف خود را پس نگيرد، »گويي

  ».انصراف و عدم پيگيري آقاي رضايي از بازشماري آرا شده است را منتشر كنيم
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   اهللا مكارم شيرازى خواستار آشتى ملى شد آيت

زارى كار ايران در اين بيانيه از بروز حوادث پس از انتخابات به گزارش ايلنا، خبرگ  .اهللا مكارم شيرازى روز پنج شنبه با انتشار بيانيه اى خواستار آشتى ملى شد آيت
آقاى مكارم شيرازى در بيانيه خود ميگويد نبايد به افراد به گفته وى . رياست جمهورى ابراز تاسف شده و از همه خواسته شده است كه آرامش را كامالً حفظ كنند

ى تاكيد كرده است قطعاً بايد كارى كرد كه در آينده آتشى در زير خاكستر باقى نماند و و. دداده شونظم عمومى و تخريب اموال ، اجازه بر هم زدن  "ماجراجو"
اهللا ناصر مكارم شيرازى در اين بيانيه همچنين خواستار  آيت .توجه شود   مشكالت از طريق منطق و عقل حل شوند و به آيندة كشور و نظام  خواستار آن شده كه

  .سيدن به يك آشتى ملى شده استطرح راهكارهايى براى ر
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  كاخ سفيد ادعاهاي محمود احمدى نژاد را رد كرد

ريكا را عامل ناآرامي رابرت گيبس، سخنگوي كاخ سفيد، با رد اتهام هاي محمود احمدي نژاد به آمريكا، گفت محمود احمدي نژاد و ساير رهبران ايران مي كوشند آم 
حمود احمدى نژاد، روز پنجشنبه با متهم كردن كشورهاى اروپايى م .ايران معرفي كنند؛ اما اين وضعيت ناشي از شرايط داخلي اين كشور استهاي پس از انتخابات در 

وباما نيز گفت كه به آقاى احمدى نژاد خطاب به باراك ا» .توصيه و نصيحت مى كند رفتار خود را اصالح كنند«و آمريكا به مداخله در امور داخلى ايران، گفت به آنها 
ارعاب، ضرب و شتم و «آمريكا حاكميت جمهوري اسالمي ايران را محترم مي شمارد اما : رابرت گيبس افزود. را مرتكب نشود» اشتباه بوش«او توصيه مى كند 

  .محكوم مي كند» بازداشت هاي چند روز گذشته و سركوبي خشن معترضين را
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  كشته شدن غير نظاميان در ايران تاسف آور است خشونت ها و: گروه هشت

خشونت هاي پس از انتخابات در ايران و كشته شدن «در اجالس امروزخود در ايتاليا با صدور بيانيه اي » گروه هشت«وزيران هشت كشور صنعتي جهان، موسوم به 
اصول بنيادي حقوق بشر، از جمله آزادي بيان « ن بيانيه از رهبران ايران خواسته است اي. شده اند» توقف فوري خشونت«خوانده و خواستار » غير نظاميان را تاسف آور

بحران ناشي از انتخابات « در اين بيانيه همچنين آمده است كه » .را كه درميثاق هاي بين المللي تضمين شده و ايران نيز از امضاء كنندگان آن است، محترم شمارند
 .آمريكا، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، آلمان، كانادا، ژاپن و روسيه اعضاي گروه هشت را تشكيل مي دهند. رفع شود» گفتگوي دمكراتيكبايد بطريق مسالمت آميز و با 

 .كرده بوددر مورد سركوبي معترضين در ايران، مخالفت » گروه هشت«وسيه كه پيروزي محمود احمدي نژاد را تبريك گفته است، با اتخاذ لحني شديدتر در بيانيه ر
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قرار بود اين نشست بطور عمده به مسائل مربوط به برقراري ثبات در پاكستان و . جالس گروه هشت از پنج شنبه آغاز شده است و تا شنبه ادامه خواهد داشتا
  .افغانستان بپردازد اما اوضاع ايران پس از انتخابات، نيز به يكي از موضوع هاي عمده آن تبديل شد
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 كنيم گفتند گزارش مثبت ندهي، امنيتت را تضمين نمي: ان.ان.خبرنگار سي
شنبه گفت كه وزارت اطالعات ايران از  ان در ايران، روز پنج ان رضا سياح، خبرنگار سي

مخابره نكند، سلب مسئوليت » گزارش مثبت«تضمين امنيت جاني او، در صورتي كه از ايران 
با خانواده خود از ايران به  1357لد ايران است و در سال آقاي سياح كه خود متو .كرده است

ان، افشا كرد كه  ان آمريكا مهاجرت كرده است روز گذشته در آتالنتاي آمريكا، مقر سي
مأموري از وزارت اطالعات جمهوري اسالمي از او خواسته است از اوضاع ايران گزارش مثبت 

اين مأمور به من «: ايران شده است گفت ان كه مجبور به ترك.ان.اين خبرنگار سي. بدهد
ساعت اينجا را ترك كني و اگر ترك  24گفت كه اگر تعهدنامه امضا نكني بايد در عرض 

هاي خود اشاره كرد كه  آقاي سياح در مصاحبه. توانيم امنيت تو را تضمين كنيم نكني ما نمي
مردم » وب وحشيانهسرك«درست پس از سخنراني رهبر ايران در نماز جمعه هفته گذشته 

هاي  ان، در تمام برنامه.ان.شنبه در آتالنتاي آمريكا، مقر سي رضا سياح روز پنج. آغاز شده است» دهند شخصي كه به هيچ كس جواب نمي هاي لباس بسيجي«توسط 
با اجراي مايكل همز » استوري بك«او در برنامه . بگويدشوندگان نشست تا از مشاهدات خود در ايران  كننده، بلكه بر صندلي مصاحبه اين شبكه نه بر صندلي مصاحبه

ساله را زدند و وقتي مردي به اين كار آنها اعتراض كرد اين مرد را با باتوم به باد كتك  14ها در مقابل چشمان من دختري حدوداً  شخصي لباس«تعريف كرد كه 
ان چهار روز پس از آن براي مالقات با اين  ان خبرنگار سي. .ريخت به پهناي صورت اشك ميديد  آمد از آن چه مي گرفتند و مردي ديگر كه كاري از دستش برنمي

در مدت چهار روزي . ان از پوشش اخبار ايران پس از انتخابات رياست جمهوري منع شده بود.ان.فراخوانده شده است كه سي» وزارت ارشاد«مأمور وزارت اطالعات به 
هاي ايران بر  هايي كه از ناآرامي ها و عكس ان با تكيه بر گزارش شهروندان خبرنگار ايراني و فيلم ان ران مخابره نكرد، شبكه سيكه آقاي سياح هيچ گزارشي از اي

ها و  اميسه روز پس از ناآر. داد هاي خود را به گزارش و تحليل اوضاع اختصاص  گرفت به پوشش خبرها ادامه داد و بخش بزرگي از زمان برنامه اينترنت قرار مي
پور به  خانم امان. رسمي فارس كه حامي دولت نهم است قرار گرفت ان مورد حمله خبرگزاري نيمه.ان.پور از شبكه سي اعتراضات مردم در ايران، ابتدا كريستين امان

. جنگ اينترنتي عليه جمهوري اسالمي متهم كرد چند روز بعد وزارت خارجه ايران اين شبكه آمريكايي را به. درخواست مقامات دولت نهم مجبور به ترك ايران شد

. دهد را آموزش مي» هاي دولتي ايران هك كردن سايت«ان را متهم كرد كه به مردم  ان حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت خارجه دولت نهم، در نشست خبري خود سي

شود  اخباري كه از ايران به بيرون مخابره مي«: دهد و گفت ار ايران ادامه مياي ضمن رد اين اتهامات اعالم كرد كه به پوشش اخب ان در بيانيه.ان.شبكه خبري سي
گيري اعالم كرد كه  پس از اين كه وزارت كشور دولت نهم تنها دو سه ساعت پس از پايان زمان راي» .دهد خود گوياي اتفاقاتي هستند كه در اين كشور رخ مي

ساعت بعد او را پيروز انتخابات خواند، مردم معترض به نتيجه  24خود در اين مبارزه پيش است و در كمتر از نژاد، رئيس جمهور فعلي، از رقباي  محمود احمدي
هاي تهران و ديگر شهرهاي ايران دست به اعتراضي زدند كه هنوز به پايان  نژاد، در خيابان انتخابات و عموماً حاميان ميرحسين موسوي، رقيب اصلي آقاي احمدي

نگار ايراني، خبرنگاران خارجي حاضر در ايران را نيز به  خبرنگار و روزنامه 30ها عالوه بر دستگيري بيش از  مهوري اسالمي از زمان آغاز اين ناآراميج. نرسيده است
  .متهم كرده است» انقالب مخملي«و » براندازي«تالش براي 
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  ه با سران تظاهرات شدامام جمعه موقت تهران خواستار برخورد شديد قوه قضائي

برنامه "با  "نادرست  رفتارهايبرخي  "جمعه امروز، اعتراض هاي مردم به نتيجه انتخابات را  امام جمعه موقت تهران، در نماز
رسانه  .توصيف كرد، و خواستار برخورد قاطعانه و بيرحمانه قوه قضائيه با به گفته او سران اغتشاش شد "جهاني  ستكبارا ريزي

ولتي از تظاهرات اعتراضي مردم ايران كه پس از اعالن نتيجه انتخابات آغازشد با نام اغتشاش و از معترضان با واژه هاي د
مجلس خبرگان رهبري همچنين كشته شدن ندا آقا سلطان را كار تظاهركنندگان دانست كه به عضو  .ياد مي كنند "آشوبگر"

حمد خاتمي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر آن كه ولي فقيه تنها رهبر ا. گفته او پيشاپيش برنامه ريزي شده بوده است
است ،  "رد بر خدا"سياسي نيست بلكه در حكم نايب امام زمان است و مخالفت با او در حكم مخالفت با امام زمان و در نهايت 

جمعه امروز تهران در  خطيب  ."عبرت بگيرند"ه در گذشته چنين كرده اند خطاب به كساني كه دستور ولي فقيه را زيرپا مي گذارند گفت، از سرنوشت كساني ك
  .متهم كرد "مستكبران"سخنانش آمريكا و كشورهاي غربي و سازمان ملل رابه حمايت از نقض حقوق بشر و 
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   يلیاردب یهللا موسو یتآ
  

  نایلا .ھريه اعتراضات مردم را ساكت كنيمنبايد با استفاده از قوه ق
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Greetings To All My Friends 

I am an Iranian living in Iran and I do believe in the constitution of the Islamic Republic of Iran. But nowhere in that 

constitution is indicated that I should also believe all the Official Lies. To this day, I have not signed any petition with any 

of my colleagues or friends, because I wanted to be solely responsible for what I say and sign. Hence the following note. 

These days we are being invited to a Banquet of Silence; I believe that by attending it we will not only lose our own voice 

forever, but, more importantly, we will bring eternal shame on ourselves by ignoring the bloody death of NEDA on the 

streets of Tehran. I believe in what Shakespeare says in his play Julius Caesar that "A coward dies a thousand times 

before his death. The valiant never tastes death but once." It is in the hope of freedom and social justice for all Iranians 

that I take this perilous step. 
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It is not important if I do not make any more films. But it is paramount that I do not dance to any Official Tune, because 

at the age of 68, it is not very honorable. 

I am not a hero nor do I aspire to be one, and I am not sure how long this feeble body of mine can endure pain in 

captivity before I sign anything that I am dictated to. 

I like to end this note with a quotation from a poem by our esteemed poet SIMIN BEHBAHANI which ironically was 

written in 1973, six years before the Islamic Revolution.  

"Where Silver rules, Gold becomes God, 

Where Lie can be the judge and jury in every case, 

Where the air, the air we breathe, the air sustaining life, 

becomes the muffling blanket on the voices of hundreds…" 

ONE CAN NOT REMAIN SILENT. 

 

I'll live hoping for the day that the sounds of freedom and social justice ring throughout our ancient homeland, 

and we can sing the hymn "Oh, Iran!" together, with this belief in our heart of hearts that our land is a blessed 

one. 

 

yours, 

Ever, 

Bahman Farmanara 

June 24, 2009 
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ي وضعيت  درباره ي جهاني دگرباشان جنسي هاي ايران به جامعه ي دانشجويان همجنسگراي دانشگاه نامه

  روزهاي ايران دردناك و غيرانساني اين

  

راسر اي از دانشجويان س ، از زماني هويت يافت كه، در آغاز انتخابات، با بيانيههاي ايران دانشجويان همجنسگراي دانشگاه

اين گروه، . كشور و فعاالن و انديشمندان خواست تا در مطالبات مدني و انتخاباتي خويش، حقوق همجنسگرايان را ناديده نگيرند

دانم گروهي از دانشجويان  منِ سردبير هم با اعضاي آن آشنايي كامل ندارم؛ تنها مي. گروهي داوطلبانه و دانشگاهي و مستقل است

ناگفته پيداست كه براي تشكيل يك گروه همجنسگرا، نيازي به . اش با هم در ارتباطند شكيل شده و اعضايهمجنسگرا هستند كه ت

  .)كنم خودم را نيز عرض مي( اند نشده "تاييد" اني كساني كه هنوز خودش نيست، چه برسد به تاييده اييديهت

دم ست كه سياه باشد يا بدني نيست كه برجسته باشد، پس نيست، يعني پوستي ني  سيمانيثابت و  يجا كه همجنسگرايي، هويت از آن

 دانيد معني است؛ شما از كجا مي بي ي گروه در اين چارچوب زماني و مكاني، هويت همجنسگرايي گروه يا هويت كارمايه زدن از تاييد

ي مفيدبودن يا نبودن  اين رو، تنها سنجه از. ها وجود دارم يا نه دانيد كه پشت اين واژه از كجا مي كه من همجنسگرا هستم يا نه، اصلن

است يا نه، آيا براي جنبش كارآمد  در راستاي تحقق اهداف جنبش همجنسگرايي در ايرانآن است كه ببينيم آيا آن حركت هر حركتي 

ل كرده و پشتيباني كند يك سازمان، مانند ايركو، تنها حق دارد از يك حركت استقبا. فهمد هر خيرخواه خردگرايي مياين را  .است يا نه

كردن و  خراب. آن حركت را براي جنبش مضر ديد روي بگرداند و به كارهايي بپردازد كه كارآمدند با درك خود از سود و زيان، و يا اگر

ا خوب نژادها ر ايرانيان، اين روزها، احمدي. كند نمايي، همان كاري است كه گفتمان جمهوري اسالمي در اين روزها كرد و مي سياه

  .شناسند مي

كه  ايان، ناپيدا هستيم، اما ناپيدايانيرا بايد در شرايط ايران ديد؛ ما، همجنسگر "هاي ايران دانشجويان همجنسگراي دانشگاه"هويت 

ورم كه به بادگيرها بزنند؛ من بر اين باكيشوتانه  توان از همجنسگرايان انتظار داشت دن نمي. دنهاي خويش را دنبال كن خواسته آشكارا
. است دگرباش ايراني خارج از كشورمراتب باالتري از توانش هر سازمان  به  داراي توانش سياسي همجنسگرايان دانشجوگروه 

بايد شرم همجنسگرايي را شكست، بايد از اين . سازي را نيز بر دوش دارند وليت آگاهاند كه مسو جامعه  شار آگاهدانشجويان، يكي از اق

ي پزشكي (نشان داد كه يك همجنسگرا فقط يك همجنسگراگون خويش  با تكثير گونهگريخت و  فقهيپزشكي و هاي  بندي مقولهدام 

   .نيست )و فقهي

  .فشارم من، دست اين دوستان را به گرمي مي

  سردبير - حميد پرنيان 

 

Distress and Despair in the Streets of Iran today: 

Open letter By the Network of Homosexual University Students of Iran 

To The International Community 

  

The painful incidents of the past few days reached their peak today. On Saturday June 20, the Islamic regime 

carried its violations of human rights of the past 30 years, further. The People’s desire to choose their 

government peacefully in a fair election was frustrated by the Regime and the Supreme Leader with deception 

and imposition of force. This led to a silent protest after the election results shocked the whole country. In the 

streets of Tehran, miles and miles of tolerant, calm, and resolved masses, about 3 million strong, confronted the 

rigged election. This peaceful yet determined protest was met with brutal force by the regime’s strongmen, 

shooting from rooftops and windows. 

  

What the People of Iran want is democracy and free elections even if these are secured within the framework of 

an Islamic Republic. But apparently, an Islamic Republic is unlikely to give way to democracy. Reports of the 

dead and wounded in last week’s attacks on civilians vary, but facts are available through eyewitness accounts, 
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images captured on cell phones and cameras, and messages typed online.  Most significant is not our numbers, 

but the fact that we are being shot down in the streets in front of everyone, or being cut open in the detention 

centers where the protesters are being taken. Video clips and photos displaying killing and wounding, slitting of 

throats or tearing of bodies require no captions. 

  

Strongmen and military forces are attacking civilians, using all sorts of weapons from boiling water to bullets.  

The basij, plain-cloths cultural police recruited to enforce religious morality, are now attacking people in their 

homes at night. 

  

The People are still calm and determined; they have vowed to take back their stolen votes and to stop the 

government’s fraud with their bodies. Since the Supreme Leader announced the election results a definitive 

victory this Friday and ordered the People off the streets, the demonstrations have been perceived as open war 

on the legitimacy of the Regime itself. Tehran was a bloodbath today. Other large cities report assaults and 

military attacks on civilians; there are many fatalities. 

    

In the hands of the Government today, the citizenry’ lives are as subjected to horrible violence, as is their hope 

for democracy and a just society. Following the Islamic Regime’s crackdown on university dormitories on the 

first three nights, five student activists, Mobian Ehterami, Kasra Sharafi, Kambiz Sho’a’ee, Fatemeh Baratee, 

and Mohsen Eemani were killed. The rest of the students murdered and wounded have not yet been named. By 

now, all outside Iran have had a chance to see images of the People’s silent screams and the torn and bleeding 

bodies of the same protestors. Those who were arrested or kidnapped and released wrote accounts of the horrors 

they experienced. Still we fear the grave reality is not yet understood by outsiders.  We know that our realities 

can sound like passages from an Eastern tale.  For this reason, queer students in Iran feel compelled to tell of 

these tragic measures to the world and to stand witness.  As we mourn the loss of innocent protesters and worry 

about the fate and whereabouts of those who have been arrested and not yet released, we are proud of the 

patient, determined long lines of people displaying the most amazing face of a society which remains refined in 

the presence of utterly brutal circumstances. We are united in this and we are one voice demanding democracy.  

Those of us who are alive today live by chance. This calm and refined crowed is devastated and distressed 

today. We live in fear and we anticipate the worst. 

  

If Ahmadinejad backed by the Supreme Leader managed a coup against the elected president of Iran Mir 

Hosein Musavi, and seeks to divert the course of democracy, our hope and our goal is to not allow this to 

happen. Now that the Assembly of Guardians has turned down the People’s demand for new elections, the fear 

is that if the protests are crushed, the regime will oppress individual freedoms and civil rights much more 

harshly than before. The Islamic Regime of Iran, with its history of human rights violations, suppression of 

minorities and targeting of homosexuality by threat of execution, has chosen to repress democratic aspirations 

and demolish civil institutions in order to further its control of People’s lives in a widespread, veiled brutality. 

This will culminate in the wounding of Iranian society as whole and from there it will compromise human 

rights symbols around the world. 

   

The Homosexual community of Iran has been living under harsh conditions of harassment and fear. We identify 

with the pain the People endured this last week; those who fought back tears and kept calm under attacks and 
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assaults in which silence was the most effective or only shield.  These days,  the Government is dismissing 

demands for justice, opening fire on people, and calling them “less then dust,” “dirt,” “dirty” and “fags,” 

eliciting years of dual oppression in the mind of homosexual community.  Iranian queers have been struggling 

with the merciless oppressive Regime for years; we know very well what it means to endure cruelty.  In recent 

days, the Islamic Regime has been treating people in the same way it has treated the queer community over the 

past three decades.  It is with this understanding in mind and with a hope for a fair and free future based on 

equality that we fight side by side, hand in hand against the dictator.  We urge the international LGBT 

community to hear our voice and hear the People of Iran in their demand for new elections. We ask the 

international LGBT community to assist us in alerting the world of the cruelties and the killings taking place in 

Iran during these days. We fear that in the days to come, if the dictator wins, a generation -- our generation -- 

will simply be eliminated. 

  

These days, the queer movement of Iran is alongside the people’s movement. We are certain that the death of 

democracy in Iran will sooner or later mean the death of all humanity.  We are certain that in the denial of civil 

and individual rights – as Ahamdinejad did in his first speech after his second round of his appointment to 

power, calling all protesters “thieves,” “ruffians”, and “fags” – all hopes for a civil society will be wiped out.  

Yet we live with the hope of rescuing Iran from the spread of fascism. On the fourth day of the Silent 

Resistance, one protester held a placard pronouncing: I’m not afraid of death, my fear is of life ... three days has 

passed already. Equality, social justice, respect for different ethnicities, religions, languages, and sexual 

minorities are indeed possible, if people are not denied their rights within the framework of democracy. 

  

We ask the international community, the international LGBT community, and human rights organizations or the 

world to be watchful of the atrocities in the streets of Iran today, to respect the Iranian people’s vote and their 

wish to live in a democratic society, and to refuse to recognise Ahmadinejad as Iran’s elected president until a 

new election is held in the presence of UN monitors. We ask the international community to support people of 

Iran through diplomatic pressure and UN intervention.  

  

We ask the international community to stand by us and to urge governments to respect the Iranian People and 

their vote, to refuse to recognise Ahmadinejad as Iran’s president until we have the opportunity to elect our 

president with our own votes.  What we want is a new election.  The People are resolved to take back their 

vote.  For the people of Iran, particularly for the queer community and all other minorities, this is the only 

possible way forward. 

  

Today the Iranian People are relying on their own capacity to resist and assert their quest for justice. This will 

not happen without the support of the international community. 

  

Praised be the day when Iran is responsive and responsible for all its children and citizens. 

  

In the name of freedom and social justice, 

Homosexual Students of Universities in Iran 

June 20, 2009 

Daneshjooyan.hamjensgera@gmail.com 
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 هاي حامي حقوق بشر به جامعه جهاني و ارگان
  هاي ايران اضطراب و پريشاني در خيابان

  هاي ايران دانشجويان همجنسگراي دانشگاه

  

ي گذشته را  رژيم جمهوري اسالمي خشونت عليه مردم و نقض حقوق بشر در سي ساله. خرداد، به اوج خود رسيدام  ، ديروز، شنبه، سي روند دردناك چند روز گذشته

در . آميز، با اعمال تقلب و زور دولت وقت و حمايت ولي فقيه، دچار سركوب شد اي دموكراتيك و مسالمت تالش مردم ايران براي تغيير دولت به شيوه. بازهم فراتر برد

هاي تهران كيلومترها مردم صبورف ساكت و  در خيابان. زده كرد، مردم اقدام به راهپيمايي و اعتراض در سكوت كردند انتخابات كه سرتاسر كشور را حيرت جواب نتايج

ها و نيروي  شخصي سالمي، و لباسي حكومت ا گرانه آميز، و مصمم نيز با واكنش سركوب اين اقدام صلح. مصمم، سه ميليون نفر، در مقابل تقلب در انتخابات ايستادند

 . ها به مردم شليك كردند، مواجه شد بام ها و پشت بسيج كه از پنجره

رسد جمهوري اسالمي تمايل به تن  ي مردم جمهوري و انتخابات آزاد است حتي اگر اصول آن در چارچوب يك جمهوري اسالمي رعايت بشود، اما به نظر مي خواسته

هاي ما نيست،  شده چه اهميت دارد تعداد كشته رسد اما آن هاي روزهاي گذشته، اخبار گوناگون به دست مي ها و زخمي شده از تعداد كشته. دادن به دموكراسي ندارد

بريده روي  ي هايي از گلو و سينه شان، صحنه شدن عزيزان ما روي دست دوستان هاي كشتار و از كشته هايي كه از صحنه كليپ ويدئويي و عكس. شدن ما است كشته

  . صفحات وب در مقابل چشم جهان است، نياز به توضيح و تحليل ماجرا ندارد

به مردم در   ها در طول شب شخصي ها، لباس پليس، بسيجي. كنند  داران دولت با هر سالحي از آب جوش گرفته تا گلوله مردم را زخمي مي نيروهاي نظامي و چماق

  . كنند هاشان حمله مي خانه

ي  از زماني كه ولي فقيه نتيجه. شده را پس بگيرند و با تن خود مانعي در مقابل خالفكاري دولت بسازند هاي دزديده اند كه راي قسم خورده. اند  وز متين و قاطعمردم، هن

از شهرهاي . امروز، تهران حمام خون بود. انتخابات را يك پيروزي قطعي خواند، تظاهركنندگان به عنوان دشمنان رژيم و در جنگ با قانونمندي دولت وانمود شدند

  . ها زياد است شده ها و كشته تعداد زخمي. رسد بزرگ ديگر اخبار آزار و حمله، و تهاجم نيروي نظامي به مردم عادي مي

هاي  حكومت اسالمي ايران به خوابگاهدر پي يورش نيروهاي . ي اميد دموكراسي و عدالت اجتماعي، در خطر است امروز، در دست حاكميت، جان مردم به همان اندازه

 1388خرداد  23گاه  مبينا احترامي، كسري شرفي، كامبيز شعاعي، فاطمه براتي، و محسن ايماني، در شامهاي  هاي ايران، پنج تن از دانشجويان مبارز، با نام دانشگاه

هاي خونين همان  ي جهان تصوير فرياد ساكت مردم و بدن تا امروز، همه. استهاي چند روز گذشته هنوز اعالم نشده  شدگان درگيري نام ديگر كشته. كشته شدند

با وجود اين، ترس ما از اين است كه عمق اين . ي خود را نوشتند و روي نت منعكس كردند كساني كه دستگير يا دزديده شده بودند، تجربه. مردم را تماشا كرده است

  كنند چيزي شبيه قصه ي زندگي ما به چشم كساني كه از بيرون به ايران نگاه مي روزمره   دانيم كه واقعيت ، مي نا به تجربهب. ي جهاني درك نكرده باشد فاجعه را جامعه

ي هاي حام هاي دفاع از حقوق بشر، دولت خواهيم اين فجايع را به گوش مردم جهان، سازمان هاي ايران مي به همين خاطر ما دانشجويان همجنسگراي دانشگاه. است

سوگوار دوستان خود، . بينيد واقعيت يك فاجعه است ي جهاني دگرباشان جهان برسانيم و بگوييم آنچه روي صفحات نت مي دموكراسي و برابري اجتماعي، و جامعه

كه جمعيت مصمم مردم قادر بود در برابر ي سوگوار شهيدشدگان اين چند روز پس از كودتاي انتخاباتيم، اما دلخوشيم  دل با خانواده ي اخير، هم شدگان چند روزه زخمي

ايم، بر اثر  اما آن تعدادي از ما كه امروز زنده. اش دموكراسي باشد خشونت خونريز، متين و مغرور و باوقار باشد و از جنس آن ديگري نشود، يكپارچه بماند و خواسته

  .  هر ساعت ما در ترس از اتفاقات ساعت بعد است. تجمعيت صبور و موقر امروز دردخورده و پريشان اس. ايم اتفاق است كه زنده

  

جمهوري كه مردم انتخاب كردند، انجام دهد و مسير  اي، رهبري جمهوري اسالمي ايران، توانست كودتايي عليه رئيس ي علي خامنه نژاد، به پشتوانه اگر محمود احمدي

حاال كه شوراي نگهبان تقاضاي مردم براي انتخابات دوباره را رد كرد، ترس ما اين است . ن نشوددموكراسي در ايران را منحرف كند، اميد و هدف ما اين است كه چني

تر  تر و بيش هاي فردي را هرچه بيش هاي اجتماعي را تشديد كند و آزادي تر از پيش محدوديت كه اگر تظاهرات مردم سركوب شود، دولت به راحتي و با قدرت بيش

بردن همجنسگرايان دارد، مصمم  ها، زيرضربه ي تاريكي در نقض حقوق بشر، سركوب اقليت اسالمي ايران، كه در اين چهار سال سابقهحكومت جمهوري . درهم بكوبد

خطري . هاي دموكراتيك مردم، نهادهاي مدني را كاملن از بين برده و كنترل خويش بر زندگي مردم را افزايش دهد و ستم را همگاني كند است تا با سركوب خواسته

  .كند هاي حقوق بشر در تمام جهان را تهديد مي ي ايران و از همين جا، سالمت و احترام به نشانه بسيار بزرگ جامعه

كنيم؛ روزهايي كه مردم اشك خود را  ي سياه را به خوبي درك مي ما بغض اين چند روزه. اند همجنسگرايان ايراني، همواره در شرايط تهديد و بدنامي به سر برده

ي مردم عادي  اين روزها كه دولت به عدالت اجتماعي، خواسته. فروخوردند و زير ضربه و آزار، آرام ماندند، به اين خاطر كه سكوت موثرترين سالح و تنها پناه بود

ي  خفقان مظاعف را در خاطرهها  ي سال نامد، خاطره كند و ايشان را خس و خاشاك و كثيف و همجنسباز مي كند، به مردم عادي شليك مي اعتنايي مي بي

جمهوري اسالمي ايران، اين بار . اند گر جمهوري اسالمي دست و پنجه نرم كرده ي خشن و سركوب هاست كه با چهره همجنسگرايان سال. كند همجنسگرايان زنده مي

دلي است كه ما همجنسگرايان ايراني،  با اين شناخت و هم. نشويهاست با همجنسگرايان داشته است، در خانه بمان تا زخمي  با مردم همان برخوردي را دارد كه سال

خواهيم صداي ما و مردم را براي ابطال اين  ي جهاني همجنسگرايان مي ما از جامعه. جنگيم تر و برابر و آزاد، كنار هم و كنار همه با ديكتاتور مي براي فردايي به

. خواهيم همراه ما توجه دنيا را به خشونت و كشتار حاكميت اسالمي ايران در اين چند روزه بكشاند جنسگرايان ميي جهاني هم از جامعه. انتخابات به گوش دنيا برساند
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  .بود شود-ترس ما اين است كه در روزهاي آينده، اگر ديكتاتور پيروز شود، يك نسل، يك نسل از اين جامعه، به سادگي نا

ي  باور ما اين است كه با مرگ دموكراسي در ايران، دير يا زود، مرگ همه. با مبارزات مردم ايران شده استاين روزها، مبارزات همجنسگرايان ايراني موازي 

به باور ما، با انكار حقوق شهروندي و حقوق فردي، همانگونه كه در احمدي نژاد در اولين سخنراني بعد از انتصاب خود در دور دوم . هاي انساني فرا خواهد رسيد ارزش

با اين وجود ما به اين اميد . شود مدني از ميان برداشته مي ي خواند، هرگونه اميد به حضور جامعه "همجنسباز"و  "كثيف" "دزد"كنندگان را  آورد، و اعتراض به زبان

من از مرگ : ن بر روي پالكاردي نوشته بوددر چهارمين روز تظاهرات آرام فرياد سكوت، يكي از تظاهركنندگا. ايم كه ايران را از ديكتاتوري پيشرونده آزاد كنيم زنده

هاي قومي و مذهبي و زباني و جنسي و جنسيتي،  دموكراسي، برابري، عدالت اجتماعي، احترام به حقوق اقليت.  سه روز گذشت.... ترسم  ترسم، من از زندگي مي نمي

  .با حق انتخاب مردم و در چهارچوب دموكراسي ممكن است

هاي ايران  هايي كه در خيابان هاي خود بخواهند به خشونت خواهيم از دولت هاي حقوق بشري مي ي جهاني همجنسگرايان و سازمان و از جامعهي جهاني،  ما از جامعه 

از . رام بگذارندهاي خود بخواهند به راي مردم ايران، و به خواست مردم براي زندگي در چارچوب دموكراسي احت از دولت. افتد توجه الزم را بكنند دارد اتفاق مي

  . نژاد، رييس جمهور كودتا، را به رسميت نشناسند هاي خود بخواهند احمدي دولت

  .  ي جهاني ممكن نيست خواهي بدون حمايت جامعه خواهي خود مردمي ايران نيست، و اين ايستادگي و حق اميد مردم ايران، امروز، به جز به ايستادگي و حق

  

  ي فرزندان خود باشد ل و پاسخگوي همهبه اميد روزي كه ايران، مسوو

  به اميد آزادي  به اميد برابري

  
  دانشجويان همجنسگراي ايراني

 ام خرداد هزار و سيصد و هشتاد و هشت سي
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 انديشه
  ي بدون بازگشت نظام اسالمي در نقطه

  بهراد

  
در حالي كه . بات در طول تاريخ جمهوري اسالمي و بلكه ايران شدي دهم رياست جمهوري در ايران تبديل به مناقشه برانگيزترين انتخا انتخابات دوره •

. ي انتخابات اعالم شد مليون راي برنده 24ها همگي حكايت از پيروزي ميرحسين موسوي در انتخابات داشت محمود احمدي نژاد با ركورد باور نكردني  پيش بيني
ي جمهوري اسالمي برجاي  ساله 30ترين تقلب انتخاباتي را در طول حيات  خص رهبري گستردهوزارت كشور محمود احمدي نژاد با هماهنگي شوراي نگهبان و ش

اي را  ي كشور مي ديدند اعتراضات گسترده مردم ايران كه انتخابات رياست جمهوري را تنها كورسوي اميد خود براي تغييراتي هر چند اندك در وضع اداره. گذاشتند
 .نسبت به نتايج آرا انجام دادند

هدف حكومت تشويق هر چه بيشتر مردم براي شركت در انتخابات و القاي مشروعيت نظام . ريزي شده بود ها پيش برنامه اين تقلب از مدت  مسلم است كه •
ي سياسي ارگان  صادق، نشريهچند روز پيش از برگزاري انتخابات، صبح . هاي راي بيرون آمد بدين وسيله بود در حالي كه نتايج اين انتخابات از جايي غير از صندوق

هايي كه جنبش سبز  اين مقاله با بر شمردن شباهت. ي ميرحسين موسوي هشدار داد اي نسبت به وقوع يك كودتاي مخملي به وسيله سپاه پاسداران با انتشار مقاله
ين موسوي را متهم كرد كه به دنبال انجام اقدام مشابه بر ضد هاي مخملي اتفاق افتاده در اروپاي شرقي داشته است مير حس طرفداران ميرحسين موسوي با انقالب

كردند و خود را براي مقابله با  هاي نسبت به وقوع تقلب را پيش بيني مي دهد كه نهادهايي مانند سپاه پاسداران واكنش همين مساله نشان مي. جمهوري اسالمي است
ي اصولگراي طرفدار آقاي احمدي نژاد در مجلس بود كه چند روز پيش از انتخابات در  فاطمه رهبر، نمايندهتر از اين قضيه، پيش بيني   جالب. آن آماده كرده بودند

گويا كه نه تنها نتايج انتخابات بلكه حتي ميزان ! ميليوني آقاي احمدي نژاد هستيم 24هاي طرفدار دولت اعالم كرده بود كه ما منتظر راي  مصابحه با يكي از سايت
ي همين منطق، مهدي كروبي كه تنها كسي بود كه در اين  بر پايه. هاي راي احتمالن از سوي مقام عظماي واليت تعيين شده بود به جاي صندوق  ا همآراي نامزده

اش  نصيب   راي اي هزار اي بيش از سيصد و خرده ي آراي رهبري سهميه مي كرد از خزانه   ها و حقوق شهروندي انتخابات به صورت پيگير صحبت از حقوق اقليت
اي  در اين مدت بسياري از خطوط قرمز نظام را درنورديده بود و جناب خامنه   همچنين مهدي كروبي. نشد، تا پس از آراي باطله در مقام پنجم اين انتخابات قرار بگيرد

  .ها مي كنند را با اين نتايج تحقير كند تهاي مدني كه صحبت از حقوق بشر و حقوق اقلي قصد داشت نه تنها مهدي كروبي بلكه جنبش   به خيال خود
ي سي سال  تظاهر كنندگاني كه با سكوت خود بغض فروخورده. سابقه بود اعتراض و تظاهرات با شكلي كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد در تاريخ ايران بي •

ي پيروزي  هاي خود را به نشانه ها و انگشت زدند، دست اك را فرياد ميشمار اين رژيم سف هاي بي ي جمهوري اسالمي و داغ به جا مانده از جنايت حكومت ظالمانه
روز دوشنبه در جريان تظاهرات ميليوني مردم تهران در حد فاصل ميدان امام . برافراشته بودند، ولي واليت فقيه حتي تحمل اين تظاهرات مسالمت آميز را هم نداشت

مان را به شهادت  ي كه از تظاهرات در ميدان آزادي بر مي گشتند آتش گشودند و حداقل هشت نفر از هموطنانحسين تا ميدان آزادي نيروهاي بسيج به روي مردم
كنند و از آن پس  مردم خشمگين از تيراندازي مزدوران رژيم به مردم بي دفاع، به سمت پايگاه بسيج سنگ پرتاب مي. تصاوير منتشر شده تكان دهنده است. رساندند

گيرند و درجا شهيد مي  مادري با فرزند خردسالش هدف قرار مي. كنند ها هم رحم نمي حتي به بچه. غلتند چند نفر ديگر هم در خون مي. و سنگ مصاف گلوله است
از آن . اند را داشته كند تظاهر كنندگان با اسلحه قصد حمله به پايگاه بسيج تلويزيون دولتي اعالم مي. شوند؛ همچنين پيرمردي كه احتمالن در حال عبور بوده است

 . اي را كشتند ي گرم و سرد به تظاهركنندگان حمله كردند و عده آورتر اظهارات تمدن، استاندار تهران است كه گفت طرفداران موسوي با اسلحه شرم

. ويسان و دانشجويان بازداشت شوندن شود تعداد زيادي از فعالين سياسي، روزنامه نگاران، وبالگ ها موجب مي ي اعتراض ترس و وحشت حكومت از ادامه •
اين حركت، حركتي خودجوش و برخاسته از متن . اين مساله نشان از آن دارد كه حكومت به عمق جنبشي كه براي استيفاي حقوق مدني به وجود آمده آگاه نيست

  .اجتماع است و نيروهاي سياسي تاثير چنداني بر آن ندارند
اين بار شخص رهبري شخصن به صورت آشكار وارد . يابد ها، تظاهرات خياباني باز هم ادامه مي ركوب اعتراضهاي حكومت در س رغم تمام تالش علي •

رهبري مسئوليت خون هاي ريخته شده را به گردن افرادي كه تظاهرات را ترتيب . ماجرا مي شود و در سخنراني نماز جمعه رسما دستور قتل و كشتار را صادر مي كند
تظاهرات . شود هاي تهران جاري مي يابد و اين بار جوي خون است كه در خيابان روز شنبه تظاهرات ادامه مي. كند زد و نتايج انتخابات را تاييد مياندا دهند مي مي

گزارش منابع  بنابر. دهند نيروهاي بسيج مردم را به قصد كشت هدف گلوله قرار مي. شود رحمي و خشونت باورنكردني سركوب مي مسالمت آميز مردم با بي
اي با اين  خامنه. شوند تظاهر كننده هم بنا به اعتراف حكومت دستگير مي 450بيش از . شوند و صدها نفر زخمي نفر در اين جريان شهيد مي 19حداقل   بيمارستاني

اند؛  سين رئيس جمهور مخلوع عراق آن را پيمودهتا صدام ح  بسياري ديكتاتورها از شاه سابق ايران  دهد كه پيش از او سركوب خونين خود را در مسيري قرار مي
  .مسيري كه انتهاي آن سرنگوني و نابودي است

ي  يكدست كردن مطلق ساختار قدرت و متمركز كردن آن در دست خود و افراد حلقه  اند اي از اين اقدامات كه بسياري به آن نام كودتاي انتخاباتي داده هدف خامنه

 ران به عنوان بازوي اجرايي رهبر نه تنها كنترل نظامي و امنيتي بلكه به لطف قراردادهاي هنگفت نفتي و عمراني وسپاه پاسدا. نزديك خويش است
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هايش، جنبشي است كه براي استيفاي  مهم ترين چالش رهبري در عملي ساختن نقشه. دست دارد هاي مالي گسترده، كنترل اقتصادي كشور را هم به فعاليت  همچنين

هاي اخير و  دستگيري. اي از گستردگي و فراگيري اعتراضات دچار وحشت شده خامنه. ز دست رفته، از جمله حق انتخاب، به وجود آمده استحقوق مدني ا

مت وحشت اصلي نظام از اين است كه اين اعتراضات تبديل به يك جنبش نافرماني مدني شود كه حكو. اي، گوياي اين مطلب است ي رسانه هاي گسترده محدوديت

  .دهي كنند هاي اخير براي جلوگيري از فعاليت افرادي است كه ممكن است بتوانند چنين جنبشي را سازمان دستگيري. را فلج نمايد

اسي ي ادامه ي حيات هر نظام سي هاي هرگونه تغيير و اصالح كه الزمه اي با بستن دريچه خامنه. جمهوري اسالمي در يك نقطه ي بدون بازگشت قرار گرفته است

آن تنها با زور   ي حيات از اين پس ادامه  مشروعيت نظام سياسي به طور بسيار جدي مورد خدشه قرار گرفته و. حكومت را در سراشيبي سقوط قرار داده است  است

 .دكه غيرممكن است براي مدتي طوالني بشود بدين شيوه حكومت كر   سرنيزه و يك حكومت خشن نظامي ممكن است و تاريخ نشان داده

 
  

  هاي روسياي و دلبستگيديكتاتوري خامنه

   –ديونيزوس 
  )است قدر عورت ما هاي بي جل پارهاي از وبالگ   اين متن بازچاپ مقاله(

صدق هاي انگليسي دارند كه مثال بارز آن كاشاني است كه در شكست نهضت ملي م دسته اول كه دلبستگي ؛شوندكثر روحانيت به دو دسته تقسيم ميبطور كلي ا
االه نوري است كه در  هاي روسي دارند كه مثال بارز اين دسته شيخ فضل و دسته دوم دلبستگي .اين دسته از روحانيت در اكثريت هستند .نقش بزرگي را ايفا نمود

. اصلي را در ايران در دست دارند اي قدرت اين دسته اكنون با مركزيت خامنه. شاه نقش اصلي را برعهده داشت علي گيري استبداد محمد شكست مشروطه و شكل
اش در وزارت دفاع پيوندهاي محكمي را با روسيه شكل  وليتوي موجود است از آغاز انقالب و مساي آنگونه كه از مدارك موجود در سازمان جاسوسي آلمان شرق خامنه

نوان دبير شوراي عالي امنيت و يرد و وقتي الريجاني به عذه را نمي پد از روسياي حتي كوچكترين انتقا خامنه داده است و امروز اين پيوندها چنان استحكامي يافته كه
ه سومي را نيز برشمرد كه توان در دوره معاصر دست مي. شود اش كنار گذارده مي كند به سرعت از پست اي، انتقادي از پوتين مي كنندگان هسته ول مذاكرهومس

، در تاريخ معاصر ايران جز تعداد محدودي از روحانيت، بيشتر آنها در يك حالت كلي. حانيون اندك استدسته از رو هاي امريكايي دارند هر چند شمار اين دلبستگي
  .گاه قدرتي را دست و پا كنند بدان سوي گرايش داشتند كه تكيه ،فارغ از مردم

كند و مكاني امن را براي  س انگليس كه غيرمستقيم با روحانيت مراوده ميبرعك .باشد با روحانيت به نسبت قدرت آنها ميل پيوند بار اين ميان استراتژي روسيه در قد
كمك به آنها در پردازد و از  به مراوده با روحانيت در قدرت ميآورد روسيه مستقيم  ، تجارت و بازرگاني آنها در انگليس فراهم ميها ، سفرهاي تفريحي و درماني سرمايه

كرد  آورد و او را در سركوب جريان مشروطه ياري مي االه نوري را فراهم مي فضل روسيه بود كه پشتيباني مالي شيخ اين ،نوان مثالبه ع. اي ندارد سركوب مردم واهمه
ترين  يفروسيه هميشه در ايران سعي بر آن داشته تا عوامل خود را به قدرت برساند و در اين راه هميشه كث. اي كه حتي مجلس ايران را نيز به توپ بست به گونه

ايران  اي منافع بسياري را در در حال حاضر نيز روسيه با پيوندي مستحكم با خامنه. ستا رحمانه مردم ايران باكي نداشته ا به كار برده و حتي از كشتار بيها ر شيوه
سازي  ه عنوان مثال در يك كارخانه تانكب. شويد ه مين روسي مواجاگر به هر مركز استراتژيك و نظامي ايران سري بزنيد به وضوح با مشاورا. دست و پا كرده است

هاي اصلي تانك در يك سالن سرپوشيده و بدون حضور كارشناسان  هاي فرعي تانك، قسمت است كه بعد از ساختن بدنه و قسمتاي  خط توليد به گونه ،وزارت دفاع
  .شود ي توسط كارشناسان روسي مونتاژ ميايران

دهد و با توهم  پيوند مستحكمي كه با هيات حاكمه روسيه و بخصوص والديمر پوتين دارد دلبستگي خاص خود را به آنها به وضوح نشان مياي با  در حال حاضر خامنه
ي را نيز ديكتاتور كه ديگر مشروعيت نمايشي مردم. انقالب مخملي ، مشاوران روسي را براي شكل دادن به يك كودتاي انتخاباتي و سركوب مردم در كنار خود دارد

ها دل بسته است تا از يك  به كناري نهاده و ابزار سركوب شديد را براي ادامه حكومت خود برگزيده، بيش از بيش به روسيه گرايش يافته است و به بازي كثيف روس
هاي كالن را براي  هاي معامله الملل گردد و وعده المللي نظام فاشيستي او در روابط بين گر بين سو مردم معترض را به شدت سركوب كند و از ديگر سو روسيه توجيه

   .پيشبرد اهداف خود وعده دهد
اي چگونگي  مشاوران روسي به خامنه. اي با روسيه قدرت مانور فراواني را براي به بازي گرفتن ديگر كشورها فراهم آورده است همبستگي كامل نظام فاشيستي خامنه

ور صنعتي در رابطه بيانيه هشت كش. كنند اين كودتا را براي ديگر كشورها ايفا مي گر توجيه هاي روسي نقش آموزند و ديپلمات هاي مختلف سركوب را مي كودتا و شيوه
از اين كه حمايت هاي روسي با بيان اين موضوع  ديپلمات. اي است ها براي كمك به نظام فاشيستي خامنه نقش بارز روسيه در توجيه ديگر دولت ي دهنده با ايران نشان

، كشتار مردم را ناديده ها فراهم آورد سبب گرديد كه آن دولتهاي غربي و ايران  مابين دولت ناسبي را براي حل و فصل مسائل فيتواند بستر م نظام فاشيستي مي
باتي و دهنده پذيرفتن اين كودتاي انتخا اي آن نشانلحن بيانيه و محتو. ندبگيرند و بازي حقوق بشر را براي مدتي تعطيل كنند و در حال حاضر به دنبال منافع خود باش

ديكتاتورها در  وداري افسارگسيخته  كه كشورهاي غربي با بنيان سرمايهاين يك واقعيت تاريخي است . كشورهاي غربي دارد آن از سوي نظام فاشيستي برآمده از
نامند ولي بايد باور كنيم كه ديكتاتورها كه سركوب را در آيين حفظ قدرت  ناپلئوني ميجان  د هنوز اين واقعيت را تئوري داييهرچن. تر هستند جهان سوم خوشحال

  .هاي بيروني دارند وابستگي مفرطي به قدرت، بدون انكار ،خويش مي پرستند
و مشاوران آمريكايي در ايران  شتندران دامنافع بسياري در اي ديكتاتوري پهلوي سياست ايران در هماهنگي كامل با كاخ سفيد امريكا بود و آمريكا ي اگر در دوره

ها هماهنگ با روسيه است و روسيه منافع بسياري در ايران دارند و مشاوران روسي  با آن نگاه تكيه به شرق، سياست ،اي در دوره ديكتاتوري خامنه ،جوالن مي دادند
روسيه و مشاوران روسي كودتاي  ،با مشاوراني در ايران شكل دادند مرداد را 28كودتاي اگر آمريكا . شوند در همه مراكز استراتژيك و نظامي نطام به وفور يافت مي
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هاي بسيار بر سنگفرش  هر دو دوره تجربه كرده است و خوندر اين بين اين ملت ايران است كه تنها سركوب را در . اند را به سرانجام رسانده 1388خرداد  22
  .ها ديده است يابانخ

. اي را به چالش بكشند هاي نظام فاشيستي خامنه انتخاباتي را شكست دهند و پايه يتوانند كودتا اين تنها مردم ايران هستند كه مياز اين بيان شد همانگونه كه قبل 

در . ي مبارزه مي كنندالمللي آنچه حاكم است منافع ملي هر كشوري است نه حمايت از مردمي كه عليه ديكتاتور هيچ اميدي به حمايت بيروني نيست در عرصه بين

تير به  18هاي ريخته در قيام دانشجويي  تمامي خوني  پروندهبه ياد داشته باشيد كه  .اين بين اگر ملت ايران عقب بشيند چيزي جز سركوب را نصيب نخواهند برد

شرمانه احمد خاتمي در سخنراني نماز جمعه  هاي بي تهديدن ملت ايران با توجه به در صورت عقب نشست ،اينگونه كه قابل درك است .تراش منتهي شد ريش يدنددز

تنها . ريخته در انتظار ملت نخواهد بود زمين هاي به وشتي جز سركوب شديد و ريشخند خون، سرنرحمانه سر داد امروز كه سخن از كشتن و درس عبرت و مجازات بي

تواند آزاد باشد كه  اي دارد و تنها ملتي مي اي هزينه واقعيت را بايد پذيرفت كه هر مبارزه. استها  خيابان يمبارزه با ديكتاتوري و احيا ،راه نجات حضور در صحنه

ن براي گيرند سرشار از مبارزه و هزينه داد كه امروز در دنيا جهان آزاد لقب مي يهاي تاريخ ملت. ادي خويش نداشته باشداي از هزينه دادن در راه عدالت و آز واهمه

  . زنند تنها را آزادي هر ملت را خود آن ملت رقم مي. ستهايشان ا آرمان
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  اين روزهاي ايران
نويسان دگرباش ايران از نگاه وبالگ  

  
  

  

  

  قدر عورت ما هاي بي پاره وبالگ جل
   فراخوان سفر به تهران براي مقابله با ديكتاتوري

هاي  تاريخي و مدرن مبارزه با حاكميت ي تجربه. زميني آنها در مركز حاكميت قرار داردي كه تمركزگرا هستند وابسته به مركز بوده و بنيان سيطره سريها حاكميت
ها سخن به ميان آورد كه مركز حاكميت محل تجمع اكثريتي باال  كشيدن اين حاكميت توان از به چالش دهد كه زماني مي نشان مي ،سرزميني يگرا در يك فضا تمركز

ريزي در سطح  توان پيشنهاد نمود طي يك برنامه ، مياي در تهران از اين رو با توجه به تمركز حاكميت نظام فاشيستي خامنه .از ساكنان فضاي سرزميني قرار گيرد
در يك زمان مشخص از نقاط  ،و ديگر ساكناني كه در نقاط مختلف كشور ساكن هستند و امكان سفر به تهران را دارند كشور و بخصوص در پنج كالنشهر كشور

نظامي ـ  ي ها از سيطره در يك تجمع بزرگ و آزاديسازي خيابان هم آيند و كشور به سمت تهران حركت نموده تا در يك زمان مشخص شده در تهران گردمختلف 
به ياد داشته  .كز به چالش بكشنددر مررا ها حاكميت فاشيستي  نع شوند بلكه با ماندن در خيابانما را ها نه تنها سركوب حاكميت ي ديكتاتور و با ماندن در خيابانامنيت
پتانسيل جمعيت پراكنده در يك نقطه براي به چالش باشند از نقاط مختلف كشور به سمت تهران براي تجمع عالوه بر آنكه  يم حركت مردمي كه قادر به سفر ميباش

در مركز حاكميت فاشيستي  ،سرزميني ي و سياسي از يك سطح گسترههاي مدني  آمدن خواسته سطح تواند سبب به نمايد عالوه بر آن مي كشيدن حاكميت بالفعل مي
 .گر اين اقدام است مدرن توجيه ي تاريخي دوره ي تجربه. گردد

 كند به فراخواني فكر كنيم كه مردم را از تمامي نقاط كشور براي مقابله با ديكتاتوري به تهران دعوت مي

  
   ، فاشيسم ديني و ديكتاتوري عرياناي خامنه

. اي پرده برانداخته و ديكتاتوري عريان را برگزيده است شد خامنه ميبيني  آن است كه همانگونه كه پيش ي دهنده اي، ديكتاتور ايران، نشان هاي امروز خامنه فحر
برابر آماج انتقادات دانشجويان كه  تور دردر آن روزها بود كه ديكتا. آغاز گرديد 1378تيرماه  18اي، بعد از  فرايند حركت به سمت ديكتاتوري عريان از سوي خامنه

تا  بش دانشجويي را به شدت سركوب كردخواني جن بازي روزه ب تحمل را از دست داد و با شعبدهبراي اولين بار با شعارهاي خود او را مورد خطاب قرار داده بودند، تا
را  از آن زمان بود كه براي اولين بار ديكتاتوري خود اي خامنه. منتهي گرديد "ريش تراشدزديدن يك "بطه با حمله به كوي دانشگاه به جايي كه عاقبت تحقيق در را

كه از سوي  "كند كند ، رهبر حمايت مي انصار جنايت مي"، "علي پينوشه ـ ايران شيلي نمي شهسيد "ديد و شعارهاي همچون  پرده جامعه مي در معرض انتقادات بي
، ديكتاتور را از پستو به تير ماه 18در واقع جنبش . شد پاياني بود بر تقدس كذايي كه ديكتاتور در چارچوب ديني براي خود قائل ميتير سر داده شد  18دانشجويان در 

تاتور در راس دانست كه او به عنوان ديك اي قرار داد كه مسبب ناكارآمدي و مشكالت موجود كشور را نظامي مي ويترين جامعه آورد و در معرض نمايش انتقادات جامعه
در واقع . و برگزيدن ديكتاتوري عريان بود) حكومت اسالمي(ريزي يك نظام فاشيسم ديني  پايه اي از ديكتاتوري به سوي آن روزها آغاز حركت خامنه. آن قرار دارد

بيشتر و شديدتر و تسري  دهند، حركت به سمت سركوب مياي همان راهي را برگزيد كه تمامي ديكتاتورها در مواجهه با انتقادات و خواست تغيير جامعه انجام  خامنه
سركوبگر بسياري شكل  به همين علت نهادهاي امنيتي و. قدرت بر تمامي فضاهاي اجتماعي و كنترل جامعه با تمامي ابزار سركوب و اختناق ي جانبه سلطه همه

ركوب تشكيل شد همگي نشان از انتخاب ديكتاتور در برگزيدن ابزار س... يروي انتظامي و، ن، سپاه پاسدارانهاي اطالعاتي و امنيتي كه در قوه قضائيه نهاده. گرفت
) كنند و طرفداران احمد فرديد تامين مي كه منبع تئوريك آن را جريان مصباح يزدي(ريزي نظامي مستحكم بر بنيان ايدئولوژي فاشيسم ديني  براي كنترل جامعه و پايه

  .ت خاتمي را مهار كند و او را تا سطح يك تداركاتچي در نظام پايين بياوردهمين رويه بود كه توانس. داشت
اش بود، دستيابي  هاي نظام فاشيستي كه در حال طراحي المللي و تحكيم پايه در كنار اين رويه در سركوب جامعه در داخل، ديكتاتور براي اطمينان از دفع فشارهاي بين

اي از نظر خود، نظام فاشيستي خود را از  ترين فاصله زماني، با دستيابي به سالح هسته ش خود را بر اين امر قرار داد كه در كوتاهاي را برگزيد و تمام تال به سالح هسته
گاري آن را به كند و ماند او ديكتاتور كره شمالي را تحسين مي. به شدت به الگوي كره شمالي متمايل است در اين زمينه ديكتاتور. صون داردالمللي م فشارهاي بين

بر اين موارد بايد نكته ديگري را افزود كه  ).بندد فقر و درماندگي ملت كره شمالي ميدرحالي كه به وضوح چشم بر (داند  اي آن كشور منتسب مي هاي هسته سالح
نيز همچون ديگر ديكتاتورها چنين ميلي را دارد و به  اي ، خامنهانگونه كه پيش از اين توضيح دادمهم. ناشي از ميل ديكتاتورها در وراثتي كردن قدرت نهفته است

برد و در  اي است كه در پرده كارها را به پيش مي تر اين مجتبي خامنه دهد و يا به بيان دقيق را در اداره امور كشور دخالت مي همين علت است كه پسر خود مجتبي
زند بايد انتظار داشت كه  زدن بر جايگاه پدر دارد و البته با اخالق و كرداري كه در او نقش دروج مي هپردازد و سوداي تكي كنار پدر به طراحي نظام فاشيستي مدنظر مي
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هاي به وجود  در اين بين تجربه خاتمي و چالش. تر آغاز گرديد هاي پيش همانگونه كه اشاره شد فرايند فوق از سال .در اريكه قدرت و ديكتاتوري روي پدر را سفيد كند
كه مطالبات و انتقادات جامعه را به سطح هدايت  راي، آمدن چالشي ديگر از صندوقمانع از بر ندسي انتخابات بپردازد واي را واداشت تا به مه ن دوران، خامنهآمده در آ

فكر او گردد و اي ميمون ت باشد و به گونهديكتاتور با مهندسي انتخابات در نظر داشته و دارد آن كسي را بر صندلي رياست جمهوري بنشاند كه مطيع اوامر . ، بشودكند
حماقتي شكل گرفت و با مهندسي ديكتاتور ،  ي هجزدر انتخابات رياست جمهوري قبلي معبه همين علت . ديكتاتور را نيز بازي كند "سپر بالي"عالوه بر آن نقش 

در  .دارد بر مي هاي ناگفته بيشتري نيز براي تحكيم ديكتاتوري او باشد بلكه گام اهداف ديكتاتور ي برنده توانست پيش از صندوق خارج شد كه نه تنها مي فرد مطلوبي
به كارگيري نظاميان و شبه . اي بپردازد سازي نظام فاشيستي خامنه خود را به كار گرفت تا به آماده اين چهار سال احمدي نژاد به عنوان يك تداركاتچي تمام تالش

گذاشتن دست نهادهاي امنيتي نتسب به قدرت ديكتاتور، بازهاي م اي اقتصادي بزرگ به افراد و شركته ورت گسترده، اهدا رانتنظاميان در بدنه قدرت اجرايي به ص
هاي سازمان ملل و  مام توان و ناديده گرفتن قعطنامهاي با ت هسته ي هاي اجتماعي و مدني، پيشبرد برنامه براي سركوب هر چه بيشتر جامعه و بخصوص جنبش

در مابين اقشار پايين دست جامعه به منظور كسب حمايت و  )اقتصاد گداپروري(كند، پخش پول  هاي ناشي از آن كه فشارهاي مضاعفي را بر مردم تحميل مي تحريم
ن آنها در قدرت، سركوب و ت داداستفاده از آنها به عنوان ابزار تبليغي براي سركوب مخالفان، تقويت هرچه بيشتر سپاه پاسداران به عنوان يك حزب پادگاني و دخال

براي سيطره قدرت سركوب در تمامي ) كالينتاليسم(پروري  اي از حامي نجيرهزدادن به  هاي دانشگاهي براي اساتيد و دانشجويان، شكل هاي فراوان در محيط محدوديت
، بسترسازي  هاي دولتي كردن هرچه بيشتر جامعه به اعانه وابسته  ر،سازي براي مهاجرت آنها از كشو بسترو زميني، سركوب نخبگان سياسي و دگرانديش فضاهاي سر
نهادن نظام فاشيسم ديني توسط  اقدامات احمدي نژاد در كمك بنياناز جمله ....  گيري چنين نظام فاشيستي هستند و وب افراد داخل نظام كه مخالف شكلبراي سرك

 22هاي نظام فاشيستي است كه دركودتاي انتخاباتي  سازي بنيان مادهآ ي كننده ت و خواري ملت ايران منعكسدر واقع چهار سال خف. ديكتاتور ايران است ،اي خامنه
حضور نمايشي مردم در پاي صندوق نيز  به نظامي كه در آن حتي. توسط ديكتاتور اعالم رسمي گرديد 1388خرداد  29برداري شد و در سخنراني  پرده 1388خرداد 

اي افتتاح كردن نظام فاشيسم ديني را به وضوح اعالم نمود  صحبت امروز خامنه. و تمامي ابزارهاي سركوب به شديدترين شكل ممكن موجود است باشد ديگر نياز نمي
وب خود دعوت ه و همه را به سركو اعالن جنگي بود به جامعه كه هرگونه مخالفتي را به شدت سركوب خواهد كرد، ديكتاتور در قالب يك نظام فاشيستي عريان شد

  .كند مي
  خيزد ا ميكند يا بپ خم مي اكنون اين ملت ايران است كه يا سر

  

   سازي سركوبصدا و سيماي ديكتاتوري و بستر

قرار بر  هاي ميليوني مخالفان كودتا با فراخوان مزدوران خويش در همان مسيري كه ، براي مقابله با تجمعاي ديكتاتور ايران از ساعاتي پيش صدا و سيماي خامنه
اي ديكتاتور ايران را  در واقع شوك حضور ميليوني مردم در راهپيمايي ديروز، خامنه. دهد ب انجام ميهاي الزم را براي سركو اري تجمع اعتراضي است، بسترسازيبرگز

از . بش را شكل دهدسركوب كامل جن ،ر يك پروسه زمانيها افزايش دهد تا د هاي حضور مردم را در خيابان كوب را چنان افزايش دهد تا هزينهوادار نموده تا شدت سر
با اين وجود اگر قدرت انتقال آنها . دهند هاي مورد نظر خود انتقال مي رسد كه كارگزاران ديكتاتوري، مزدوران را از نقاط مختلف خارج از تهران به محل اين رو خبر مي

در اين ميان بايد توجه داشت كه تنها با حضور ميليوني  .تواند مقابل حضور ميليوني مردم به حساب آيد هماني باشد كه در روز يكشنبه مشاهده شد به هيچ وجه نمي
جهان خواهد شد و  ي در اين صورت ديكتاتور مضحكه .توان ديكتاتور و مزدوران او را به چالش كشيد دوباره در تهران و تمامي شهرها و پرهيز از هرگونه خشونت، مي

 :گردد به ياد داشته باشيد  و شهامت حضور بيشتر مي صداي مردم رساتر
  ها متعلق به شماست خيابان

  ها را احيا كنيد خيابان

  ها را از يوغ ديكتاتوري آزاد كنيد خيابان
  
*  
  

  اينجا سرزمين آفرينش  وبالگ

  مهندس ميرحسين موسوي ،براي رهبرم

ميرحسين  ،از اميركبير و ستار خان تا رهبر سبزم ،و درود بر مردان بزرگ ايران زمين ،ميدان آزادي خواهي از بهارستان مشروطه تا سالم بر شهداي مسير سبز آزادي
 . موسوي

با اينكه دوستتان داشتم اما  .ي پيش با اينكه در راي دادن به شما شك نداشتم اما دليلم از راي به شما بيشتر نفي ديگري بود تا اثبات شما  آقاي موسوي تا يك هفته
 . طلبان عزيز بدارم ن محمد خاتمي يا بسياري از اصالحتوانستم شما را همچو نمي

 . گيرد ام مي كنم و گريه از شما مي بينم بي اختيار بغض ميچند روزي ست كه وقتي تصويري  ،رگوارمرهبر بز ،اما آقاي موسوي

 . كنم فكران جهان عوض نمياي تمامي روشنه ها و حرف ي بيانيه ي شما را با همه من يك اشاره ،آقاي موسوي

وقتي كه . بغض گلويم را گرفت   ايد امروز زماني كه فهميدم شما در ميدان آزادي در قتلگاه مردم پيشاپيش آنها بوده. كنم  من به عنوان يك ايراني به شما افتخار مي
 . ديگر گريه امانم نداد "ام  من براي شهادت آماده": شنيدم موسوي گفت 
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 . از تبار آرش  مردي.   اين ديار هنوز هست  دهد مرد دليري در هايتان كه نشان مي به بيانيه. كنم  خار ميمن به شما افت

و  .اند هاي شما گذاشته كه بر شانه  ام بيشتر از بار سنگيني ست نگراني ،وطنانم به خصوص زنان و مردان دلير تهران بودم روز عالوه بر اينكه نگران جان هماين چند 
 . شك هيچ كس جز شما را ياراي ايستادن در آن نيست ايد در زميني كه بي ه ايستادهچه مردان

 . ايد به چيزي جز صالح ايران و ايرانيان نيانديشده  شك ندارم كه هر تصميمي كه شما بگيريد. جان ناقابلم فداي شما  ،آقاي مهندس موسوي ،رهبر بزرگوارم

ي خون در  م و تا آخرين قطرهكن مي  دانم و بار ديگر با اطمينان بيشتر با شما براي هميشه بيعت اي سپاه ياران شما ميخود را سرباز كوچكي بر ،ني كمتري من بنده
 . ام دهيد حركت خواهم كرد مسيري كه شما فرمان

 ايران اشغالي -  88خرداد  30

  
 هاشان شكسته شان خسته است و دل تقديم به تمامي دوستانم كه جسم و جان

ز جز فريب و ج ،زين چه حاصل ،چه حاصل جز دروغ و جز دروغزان    ،دلها خسته و غمگين ،نفسها ابر ،دستها پنهان ،سرها در گريبان ،درها بسته ،يروا دلگه "
    "بفري

  مهدي اخوان ثالث 
 

 صحنه ي اول

 مرگ بر شاه ، زنده باد مصدق. دهند  يخته و مرگ بر شاه سر ميها ر مردم به خيابان. اند  زده از ايران گريخته محمدرضا پهلوي و ثريا وحشت  1332امرداد  25

زده به سرنوشت شوم  و مردم وحشت. گويند  مي "مرگ بر مصدق"و  "جاويد شاه  "ها شعار  اوباش و فاحشه ، ي شهر را گرفته كودتايي تاريك همه 1332امرداد  28
 . اند ههاشان پاشيد مردمي كه گويي بذر مرگ در دل. د نگرن ميهن مي

هاي آنان بيشتر و بيشتر  راي بروزش نداشتند هر لحظه در دلشان نشست و نفرت از دروغي كه فرصتي ب هاي مردم ماند و اين درد ذره ذره بر جان و اين خشم در دل
 . تك اين مردم رشد كرد و بذر نفرت از دروغ و فريب در دل تك. شد

كه آشكارا و با چشماني  ،اين بار نه پنهاني ،بار ديگر از ايران رفت ،از كودتايي كه او را به سلطنت بازگردانده بودسال پس  25محمدرضا پهلوي  1357دي ماه  26در 
پايان . هاي او و پدرش را در همه جا پايين كشيدند ها و مجسمه عكس .ها شادي كردند ها و كوچه در پي رفتن او مردم با سروري وجدگونه در خيابان. اشك آلود

 . ت دروغ و فريب را جشن گرفتندسلطن

ما آخرين كساني بوديم كه به اين شكل و از راه قانون سعي در اصالح حكمراني و  ": در دادگاه نظامي خطاب به شاه پهلوي گفته بود  1350مهندس بازرگان در سال 
 " اوضاع كشور داشتيم و بعد از ما كساني ديگر به شكل ديگري با شما برخورد خواهند كرد

 صحنه ي دوم

 " دار جدي و بار ديگر خنده ريك با ،شود بار تكرار مي تاريخ دو "گويد  هگل مي. ام را از اين حديث بخوان  تو خود خطابه. ي دوم نيست  نيازي به نوشتن صحنه

  . ي تاريخيم هقامتان جاودان ما به درستي راست. ي تاريخ نيستيم  اما ما مضحكه ،و امروز گرچه تاريخ بار ديگر تكرار شد

 " دار باش مام ميهن را نگه. مام ميهن هست  ،مادر اگر رفت "گفت  بزرگي مي

 . و ما براي مام ميهن تالش كرديم هرچند كه ديگر چيزي از مام ميهن باقي نگذاشته باشند

  . . . ما آخرين كساني بوديم كه ،ي مهندس بازرگان زيباست جمله

 . اهند آمدبعد از ما يقينا كسان ديگري خو

  ايران اشغالي -خرداد  23يك روز پس از كودتاي 
 

*  
  

  به كدامين سو مي رويم  وبالگ

 
 :اول

 اي، رهبر حقير انقالب كثيف اسالمي،  سيد علي حسيني خامنه

  
  :دوم

  .هاي هرز اند جين كردن علفزنان با كمر خميده مشغول و. كنه آدم رو رسيده مست مي عطر برنج تازه ...كنهجاده، از بين شاليزارها عبور مي
البته معلومه كه چه گهي بايد . بخورم هيم نيست تا شهريور ماه بايد چه گمعلو. افتادن امتحانات هم برايم دردسر درست كرده عقب. ردمگ دوباره به دانشگاه بر مي

 - بهمنِ من  - سال و بهمن  3اواسط تير راهي امريكاست براي بيش از  - دوستم  -اشكان ! افته ام بار ديگر يك ترم به عقب مي التحصيل شدن فقط فارغ...  بخورم
  .هر دو براي دوره فوق ليسانس...  هم اواخر شهريور به انگلستان خواهد رفت
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  .هايم باري از بدبختي من ماندم و با كوله
  

  :سوم
اينترنت  بدترينش قطع. رسي نداشتمتاينترنت و تلويزيون هاي خبري دس ،SMS ،MMS ،GPRSبه . ارتباط من با دنياي خارج نزديك به يك هفته تقريبن مختل بود

 . بود كه هنوز هم قطع باقي مونده و ارتباطم رو با دوستانم قطع كرده) GPRS(ايرانسل

مي خواستند كه  ......ب اللهي و خويس، از مرم حزتا كانال در زير ن 5ديشب، هر . اخبار تلويزيون واليت فقيه رو كه گوش مي كنم فقط يك مشت چرنديات مي شنوم
سپاه هم چند روز پيش بيانيه داد كه با آشوبگران مجازي برخورد . ها به ايميل داده شده بفرستند تا افراد رو شناسايي كنند هاي خود رو از درگيري ها و فيلم عكس

  !زاري به سر مي بريم واقعن در چه لجن. خواهد كرد
كردند در جمهوري اسالمي، راي مردم  ، توجيه شدن كساني بود كه فكر مياي كه از آن مي شد گرفت سيد و البته بهترين نتيجهنمايش انتخابات هم به پايان ر

عد از دانستند زيرا ب همانند كساني كه ابا داشتند اصل نظام اسالمي را زير سوال ببرند و هميشه، ناكارامدي اين سيستم را بخاطر مديريت ضعيف آن مي. ارزشمند است
) شان در پشت صحنه به ريش ما خنديدند كه در آن ما را به بازي گرفتند و جهان را به تماشا نشاندند و خود و همدستان سيركبه قول كله پاك كن، (اين نمايش 

 .به آن نيز معلوم گشتچهره واقعي واليت فقيه براي معتقدان 

***  
امروز صبح هم خبر . ديشب دوستانم در پرديس اميرآباد خبر دادند كه كوي دانشگاه تهران رو به خاك و خون كشيدند و امتحانات دانشگاه لغو شد. اوضاع خوبي نيست

  .شود رسيد كه انتخابات دانشكده ما هم لغو شده و احتماالً به شهريور موكول مي
با  ديروز خواستند .ترسند اينها از خشم مردم مي. ترسد و حكومت ترسو، ناپايدار است كند، حتماً مي حكومتي كه دروغگوست و تقلب مي. رها كرده رژيم، افسار

اما اين بار سخت . ه پيدا كندزنده كنند كه عمالً باعث شده بود تمام اعتراضات دانشجويي خاتم 78تير  21راهپيمايي طرفداران خود، قضيه راهپيمايي عمال رژيم را در 
 !قافيه را باختند

دانم  بينم بلكه آن را پافشاري بر حق و راي خود مي ها را در حمايت از موسوي نمي من اين راهپيمايي. امروز، راهپيمايي در بسياري از شهرهاي ايران برگزار خواهد شد
سال رنج و درد را تحمل كردند  30مسووليتي كه حاصل تالش مردمي است كه . خواهد شدكه در صورت موفقيت براي ميرحسين موسوي مسووليت بزرگي را سبب 

  .و دم بر نياوردند و االن براي احقاق حقوق خود به ميدان نبرد با استبداد، ظلم، تجاوز، دروغ و تقلب آمده اند
  

 تقلب به اين گستردگي؟ 

در دانشكده  - ار شدروزي كه دور نخست انتخابات برگز- 84خرداد  27ترم دوم بوديم و روز . ديروز بود اما گويي همين... سال پيش بود 4. چقدر زمان زود مي گذرد
االن قصد توهين به راي (. خنديديم دادند و ما مي آمدند داخل دانشكده و راي مي مردم مي. داشتيم 2چون فردايش امتحان معارف  ميدخوان داشتيم درس مي

 ).هاي آن روز را ندارم دهنده
به احتمال زياد احمدي نژاد و هاشمي ": آورم كه شنبه، فرداي آن روز و بعد از اتمام امتحان، يك راست به سايت دانشكده رفتم و در گويا نيوز خواندم به ياد مي

  ."روند به دور دوم مي
***  

، بلكه همه آنهايي نه تنها من. راي دادم عداً معجزه هزاره سوم لقب گرفتب و به خيال خود براي جلوگيري از به قدرت رسيدن آنچه كه 1384، روز دوم تير اولين بار
سال،  4و االن بعد از ...  نتيجه اين شد كه اين مرد آمد. اي نداشت اما ديگر راي ما فايده. دهندگان دور اول را گوسفند خطاب كرده بوديم ذايي، رايككه در آن روز 

  !كه دوباره بيايدباري از فضاحت آمده  اين مرد، با كوله
***  

هايي را شنيديم كه در طول سي سال كاركرد تلويزيون واليت فقيه، هرگز به امثال ان  صحبت. مناظره چهارشنبه شب احمدي نژاد و موسوي را ديديم بيشتر ما
  .پرداخته نشده بود

توهم، خيال و واقعيت را به هم ن به مخالفان خود استفاده كرد و در اين راه، ها براي اتهام زد دانيم كه در طول اين چهار سال، احمدي نژاد از همه روش همه ما مي
شد هجمه عليه دولت، اقدام عليه امنيت ملي و نظام، جاسوسي، وابستگي به نظام سلطه و صهيونيزم، توهين به  يساخت كه در انتها م بافت و از آن معجوني مي مي

  .اطهار و از اين دست چرندياترهبري، بنيانگذار انقالب و پيامبر و ائمه 
تنها بخش كوچكي از واقعيت سي سال ) هايي كه همواره ورد زبانش است بجز دروغ(اد بيرون آمد ژهايي كه در اين مناظره از دهان احمدي ن اما بخش بزرگي از حرف
به سياهه ). هايي نيست ه اصلن وظيفه رييس جمهور چنين افشاگريكاري ندارم به درست بودن اظهار اين اتهامات در تلويزيون يا اينك. (اخير نظام اسالمي است

هاي  جمعيت افزوده شود تا ليست اتهام ، تداوم جنگ، اقتصاد بشدت دولتي و تبليغ براي افزايش60عملكرد رژيم اسالمي در دوران موسوي بايد كشتارهاي دهه 
  .اد بر موسوي كامل گرددژاحمدي ن

آنقدر در . اش بر همه مكشوف است و نيازي به توضيح بيشتر نيست كسي كه پرونده... احمدي نژاد!  بعله! ؟ ها را چه كسي زده حرف اما نكته مهم اينجاست كه اين
  !كنند هاي گذشته پيش مردم احساس روسفيدي مي سال، گندكاري كرده كه تمام روساي دولت 4اين 

كسي كه اين حرف را زده، . خواهم بگويم با وجود تمام موارد باال، با اين تعبير مخالفم من مي. نامند بسياري، ميرحسين موسوي را نسخه اورجينال احمدي نژاد مي
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اش  اي كه نامش واليت است و تئوريسين آن مصباح يزدي و دار و دسته داند كه اين مرد ذوب شده است در ايدئولوژي نمي. مسلماً شناخت كاملي از احمدي نژاد ندارد
  !"آقا امام زمان غايب"واليت ! اي؟ نه دوستان كسي؟ خامنه واليت چه. هستند

احمدي نژاد فردي است كه براي رسيدن به اصولي كه به آن اعتقاد . كنيم اش را براي يك دوره ديگر احساس مي اگر به اين درك از احمدي نژاد برسيم، خطر عظيم
شايد كمتر كسي است كه نداند وي در ميز شام خود و نيز . عقل، انسانيت و شعور ادامه داده است سال، جنگ كثيف خود را عليه 4جنگد، كما اينكه در اين  دارد مي

متاسفانه مشكل اساسي اينجاست كه اين !  گيرد و اداره كشور را به دست وي مي سپارد جلسات كابينه دولت، همواره يك صندلي خالي براي امام غايب در نظر مي
  !اند نژاد نيستند، بلكه اعتقادات وي كارها، ژست پوپوليستي احمدي

اما قدرتي كه آنان دنبال ...  اند، از دوران خود كارنامه خوبي به جاي نگذاشتند هايي كه االن گرد كروبي جمع شده اش و هاشمي و تكنوكرات اگرچه موسوي و اطرافيان
  !كردند قدرتي زميني بود نه قدرتي فاشيستي مي

***  
چون . راي من نه براي تاييد نظام است و نه براي انتخاب فردي كه در آينده نظام را تغيير دهد. براي دومين بار در انتخابات شركت كنم اين بار تصميم گرفته ام

اساسش بزرگي است به تفكري كه  "نه"بزرگي است به كسي كه كشور را به اين جايگاه فعلي رسانده،  "نه"راي من و راي ما، ! چنين كسي كانديدا نشده است
  .فاشيسم، بنيادگرايي مذهبي و توتاليتريزم است و ادامه آن چيزي نيست جز سقوط و نابودي

  .هايي كه در ذهن دارم كنم كه وي فاصله بسيار زيادي دارد با آرمان آل است و حتي اعتراف مي كنم كه كانديداي مورد نظر من ايده ادعا نمي
هاي  كار بيايد، باز قضيه همان است و فساد تداوم خواهد داشت و جمهوري واليت فقيه برقرار خواهد ماند و از آزادي دانم كه كانديداي من، اگر بر سر من خوب مي

  ...اما... مدني همچنان خبري نخواهد بود
  .اما مطمئنم كه كشورم كمي از لبه پرتگاه دور خواهد شد

   شما چطور؟... دوستان من، من از نابودي كشور وحشت دارم
***  

همان چيزي  ها دانم كه تعداد آراي بيرون آمده از صندوق چون خيلي خوب مي. همانطور كه گفتم معتقد نيستم كه راي من، راي به نظام و واليت فقيه باشد: 1ن.پ
امسال باز هم حماسه خلق ! د آمدنتيجه چه شد؟ حماسه خلق شد ولي احمدي نژا. سال پيش را تحريم كرديم 4دور اول انتخابات . خواهد بود كه ولي فقيه مي خواهد

  !سازي براي آقايان مثل آب خوردن است عدد...  شود مي
ام ابايي  مال شدن اين حق ام قائل نيستم كه از لجن من تقدسي براي راي. ادنتحريم و شركت نكردن در انتخابات حق هر فردي است همانقدر كه راي د: 2ن.پ

معتقدم كه تا  . "!گنداب متعفن واليت، همچنان پر از انگل است"هايم اين كانديداها نيستند چون كه  آل ايده - هم گفتم مانطور كه چند خط بااله - داشته باشم و 
اسالم، واليت مطلقه فقيه، شوراي نگهبان، قانون اساسي اسالمي، قوه قضاييه اسالمي، قانون مجازات اسالمي، رييس (وقتي نظام منحوس واليي با تمام متعلقاتش 

اما اين موضوع جلوي راي دادنم . نامم اثري نخواهد بود برپاست، از آنچه كه جامعه آزاد، دمكراسي و حقوق اجتماعي مي) هور اسالمي و مهمتر از همه امت اسالميجم
خواهم بار ديگر احمدي  نمي ": آن ندارم ابداً حرفي روي كند و ريم را به طور كل از ذهنم دور ميچون اين استدالل به قدر كافي قوي است كه فكر تح. گيرد ميرا ن

  ."نژاد بيايد
  

*  

  وبالگ خانقاه

  هميشه  برخالف

هاي روشنايي توي كوچه ازش مي تابيد و در عين حال تبديل شده بود به ورودي براي شنيدن صداي گلوله و  نارنجي المپ -درويش زير پنجره كوچك كه نور زرد
اف رفته بود دم در تا يه كم كوچه رو  بي . اف به در خيره شده بود منتظر بي. كرد و كتاب توي دستش رو هي باز وبسته مي اعتراضات مردمي و اهللا اكبر، نشسته بود

نور كم بدنش رو كمي محو . اف چهره شكسته و ريشوي پيرمردي ظاهر شد  در باز شد ولي به جاي بي …اي كه برخالف هميشه شلوغ شده بود نگاه كنه ،كوچه
يه كمي كه گذشت دستپاچه سرش رو به عقب برگردوند و خواست كه از درگاه برگرده اما  .پيرمرد سرش رو كمي جلو آورد و با تعجب به درويش نگاه كرد .كرده بود 

شتري بهش مي تابيد و معلوم بود چون پيرمرد كمي جلوتر اومده بود نور بي. اف درگاه رو اشغال كرده بودند نيرويي به آرامي به داخل هدايتش كرد و حاال پيرمرد و بي
اف دست راستش رو روي شونه پيرمرد گذاشت و  بي .اف رو نبينه شد تا درويش بي اف بود اما اين دليل نمي تمام بدن كوچيكش جلوي بدن بي. لباسش خاكي شده 

پيرمرد كه همينجوري به درويش خيره شده بود . و بابا جونبرو ت :سرش رو از پشت سر پيرمرد به سمت راست گونه اون نزديك كرد و گونه اش رو بوسيد و گفت
درويش به سمت چپ پيرمرد، جايي كه . يه نخود ترياك بده:يواشكي و با شك دست كرد تو جيبش و يه پنج هزار تومني در آورد و دراز كرد طرف درويش و گفت

. لرزوند  كنند مي ها گريه مي هاش شونه پيرمرد رو مثل وقتي كه مرد خنديد و با خنده اف مي اف روي شونه راست پيرمرد قرار گرفته بود نگاهي كرد، بي صورت بي
مي خواست  :اش رو قطع كرد و همينجوري كه سرش رو شونه پيرمرد بود دستاش رو دور بدن پيرمرد حلقه كرد و گفت اف خنده بي . درويش به نگاه كردن ادامه داد

ترسيد طفلي و دوييد و برگشت تو كوچه، اونام فكر كردن تظاهراتيه،  .پول دادم، رفت كه بخره ، مامورا ريختن تو خيابون پول نداشت خوب منم بهش ترياك بخره ،
 حاال چيه؟  !اينم اومد دم درپيش من، منم راش دادم تو دنبالش كردن،

--  
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خس و حاال چهار تا . اند ر خودشان بازيگر اصلي و تعيين كننده اصلي بودهميليون نف 40در انتخابات ايران  :دكتر محمود احمدي نژاد در ميدان ولي عصر فرمودند
ميليون شركت كننده در  40ميليون ملت ايران و  70. كنند بدانيد اين رودخانه زالل ملت جايي براي خودنمايي آنان نخواهد گذاشت ها كاري مي اين گوشه خاشاك

ها آغاز  ها و ساختن ها به پايان رسيد و دوره دوستي رقابت. نان و در خدمت همه آنهاستدلند و دولت خادم همه آنتخابات همه عزيزند، همه ملت ايرانند و همه هما
 .شد

 ،اي با عقل و قانون ندارد كاريزماتيك است و با تكيه بر اين اصل اثبات شده كه اين نوع حكومت ميانه- با فرض اينكه حكومت در ايران داراي بافت اقتدار سنتي
بنگريم، چون اينها ديگر …هاي مسكن و هاي ارتباطي و برنامه شبكه دولت، هاي موجود در واقعيات مادي مثل تقسيم كار اجتماعي، پوشي به كمبود وانيم با چشمت مي

فضايلي را نسبت ) ها و نه آنانآن( آنها پرستند و حتي فراتر از ادعاي حكام به اما حكومتي كه ادعاي قداست دارد و هوادارانش آن را مي .خيلي عقلي و حسابگرانه است
حكام ما  مثال بارزي براي روشن شدن اين نقصان در شخصيت .ها و هنجارها هم دچار مشكل است عجيب است كه در واقعيات غير مادي نظير ارزش ،دهند مي

دس ما با خيانت در امانت مردم حتي به واقعيات غير مادي حكومت مق .شود نت در امانت ضد ارزش آن محسوب ميداري است كه مسلما خيا ارزشي همچون امانت
باور نداريد جمله دكتر محمود احمدي نژاد را دوباره بخوانيد همان (زند  هاي اجتماعي پشت پا مي جمعي و بازنمودهاي جمعي و جريان وجدان دين، همچون اخالق،

 اينجاست كه دوپارگي شخصيت در(هست كه خس و خاشاك را به خوبي نشان مي دهد   ترآن باال  اگر هم به حرفهاي ايشان شك داريد چند تا عكس هم باالست
ها و  ها و هنجارها و از طرف ديگر له كردن ارزش ارزشاز طرفي ادعاي قداست و حفظ  رسد، به حضيض مي)و نه آنان(هاي آنها دولتمردان ما به اوج و ارزش كنش

مالك  /دلير بي باك منم /نور تويي هاله ي بي /زور تويي كور تويي  /عاشق رنجور منم /شور منم نور منم /ك توييپست تر از خا/ آن خس و خاشاك تويي هنجارها
 اين خاك منم

ن بنا نهاده شا از سوي پيروان) …تاييد هاله نور(و توليد انبوه فضيلت و قداست) …هاله نور(نظام قدرت در جامعه ما قرار بوده كامال سنتي و بر پايه ادعاي رهبران ما

توانست كامال ريشه عقل و قانون را در جامعه ما بخشكاند و صاحب   شود و خبري از عقالنيت و قانون نباشد كه مشروعيتي به نظام بدهد كه همين يك خصوصيت م

 .ولي قضيه اينجوري تمام نشد قدرتش را بگستراند،قدرت را بي آنكه تاب و توان تحمل مقاومتي داشته باشد به چنان قدرتي برساند كه هر كجا اراده كرد سايه مقدس 

دان رهبران به شود كه مري از آنجا شروع مي) ست نه؟مسخره …گم فاجعه چقدر سخيف و قابل گذشت بوده ديگه ببينيد كه اون قبلي در مقابل اينكه من مي(فاجعه

كم باورشان شد كه بله ما  ها كردند و كم وار حمال آن ويژگي هايشان را اطلس شانه باشند، ها را داشته آنكه آن ويژگي و رهبران بي هاي كاريزماتيك دادند آنها ويژگي

قوز باال قوز  ،كار هم باشد اي سنتي كه اصوال بايد محافظه حاال ديگر وجود رهبري كاريزماتيك و مقدس بر سر جامعه! داريم) فوق تخصص دكتراي همه چيز( كاريزما

شوند كه  هايي شدند و مي اي كوركورانه مسبب ايجاد صحنه بينيم عده ها و ساختار قدرت از بيخ و بن كنده شد كه مي ورها و نگرشچنان نهاد قانون و باشد و 

  هاي تهران شاهديم اش را در خيابان هاي وحشيانه نمونه
*  

  

  اي شيشه ي وبالگ خانه

  اند و زيبا ها چه غمگين تپيدن

  وهم نيست

 
 اشيشه هاز پشت  كنم اينجا نگاه مي

 مات هست عاشق، عاشق ، نگران

 كنم نگاه مي

 گيرند هاي خون از هم سبقت مي رگه

 از پس ِ خون و آتش ،كشند مورب شيشه را چنگ مي

 ها خوني نباشند ها و گل تمام سبزه    توانم نگاه كنم نمي

 مچگونه چشم براهت باش  شوند خوني كه ديده مي

 و را مقابل هم كشتندوهم نيست؛ صدها بار من را صدها بار ت

  چگونه نگاه كنم  باور كن فرقي نداشت
*  
  

  وبالگ خورشيدبان

 

  ام من، خورشيد بان، هفده بار راي داده
 

 هفده راي
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 هفده مهر

  

 …هفده انتخابات

 ..…دروه رياست جمهوري 5 

 :ام هميشه اعتقاد به اين جمله داشته 

  يك راي، همه سهم من از دموكراسي 

  

* 

  
  هاي يك همجنسگرا نوشتهوبالگ دست 

 :خبرهاي خبرگزاري محمود نيوز به شرح زير مي باشد   جديدترين 

  .يك وكيل بسيار مشهور و بسيار معروف گفته است آقاي موسوي بايد مجازات شوند  -   
  :اسامي بازيگران به شرح زير مي باشد . ردد ها بردارد و به آغوش اسالم برگ اند دست از اين اقدام نفر از بازيگران از آقاي موسوي درخواست كرده 600 -   

   6اخراجي   و  5اخراجي   4اخراجي   3اخراجي   : هاي  بازيگران فيلم
ظهور خواهد كرد كه قصد آن از   در آخر الزمان مردي به نام مير حسين موسوي : بدست آمده است كه در آن نوشته شده است   يكي از معصومين  جديدا روايتي از - 

  .اسالم است  بين بردن
شان در گوشش گفته بودند كه شما منتخب امام زمان هستيد و اگر مردم نيز شما را انتخاب نكنند شما  اهللا بهجت قبل از فوت به گفته آقاي احمدي نژاد آيت   - 

  . انتخاب شده هستيد 
  : باشد  به شرح زير مي  اند و آمار اصلي  اند و در آمار دست برده كند آقاي موسوي و كروبي در انتخابات تقلب كرده جديدا اسنادي بدست آمده كه مشخص مي - 

  . باشد  ميليون مي 37ميليون از آراي آقاي احمدي نژاد به سرقت رفته و تعداد آراي اصلي آن  13
اند و كافر و  اسرائيلي داشته –لت آمريكايي هاي اخير اصا ايم تمامي افراد كشته شده در آشوب بدست آورده  طبق آخرين آماري كه از يك سازمان بسيار معروف  -   

  . اراذل و اوباش بوده اند 
  . رئيس جمهور يك كشور خيلي بزرگ و خيلي معروف به آقاي احمدي نژاد تبريك گفته است و از انتخاب مجدد او بسيار خرسند است  - 

  : روزنامه فوق به شرح زير تغيير كند   نام ايم گويا قرار است در گفتگويي كه شب گذشته با مسئوالن روزنامه ايران داشته
  . باشد و ممكن است باعث تحريك جوانان مومن ايراني شود به محمود تغيير نام مي يابد  ايران ، به دليل اينكه اسم مونث مي

  

اند  از خبرنگاران و مسئوالن آنها را به جايي نامعلوم برده ياند و بسيار هاي ايران و كيهان شده ها وارد دفتر روزنامه اي از لباس شخصي متاسفانه چند دقيقه پيش عده - 
 .    

  . مراجعه نماييد    DOROOGHGOO_ MAHMOUDNEWS.IR   به سايت   براي دريافت آخرين اخبار 
    

 اگر ندا فروغ بود

چه    است طبق عادت هميشگي بايد دنبال راه توجيه باشيم هاي من نيز تاثير گذاشته هاي انتخابات بر روي من و نمره پس لرزه گويا   امتحان امروز هم كه خوب نبود
خواهم در مورد فجايع اخير صحبت كنم در مورد  واهم در مورد امتحانات بنويسم ميخ نه اشتباه نكنيد نمي. انتخابات  از  از حوادث قبل و فجايع بعد  ي بهتر توجيه

 .فاجعه مرگ ندا كه هنوز در عزاي آن رخت مشكي بر تن دارم 

دانم  براستي نمي.  استي تمامي مردمان ايران تلخ مرگ ندا برا!!!! احمدي نژاد، رضايي و يا حتي جومونگ   كروبي، موسوي، ،رغ از اينكه به چه كسي راي داده باشيمفا
تمامي بدنم را به    اي سخت حادثه   تصور چنين  ؟كرديد  شما بود چه مي   اگر ندا خواهر  .كردم آمد چه مي بود و چنين باليي بر سرش مي  خواهرم فروغ   اگر بجاي ندا،

   دادم نمي  اجازه  ؟ ولي مطمئنا به هيچ شبكه خارجي و داخلي به هيچ خبرگزاري چه فارس چه تابناك  كردم دانم اگر ندا فروغ بود چه مي آورد ؟ براستي نمي لرزه در مي
تر و  ادامه راه اوست محكمو گام ديگر ، . ارزش هاي بي ار دهند وسيله اي براي دروغ پراكنياي براي تبليغات دروغين خود قر كه مرگ دلخراش خواهر من را وسيله

  .آميزم  حديث زيباي پيامبر را با نوشته اي در مي  بگويم راي من كجاست   ولي اين بار بجاي اينكه  پايدارتر
     :   نويسم  گويم و مي مي   

  .شهيد است   شود،اش كشته  هر كه در راه احقاق حق غصب شده       

  .راي خواهر شهيدم را پس دهيد                                       
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  .رسد  عقوبت ظلم سريع تر از هر چيز مي* 
  .كند  كنم زيرا به هر كس ستم شود خداوند او را ياري مي اي علي تو را از ستم نهي مي* 
  و ناسپاسي ،ستم بر مردمنفرين پدر و مادر ، : افتد  ميرسد و تا آخرت به تعويق ن مجازات سه گناه سريع مي* 

  

  نامه به احمدي نژاد

 به نام خداوند عادل و حكيم

    
تا زماني كه فرد داناتر را   شود، همواره امور آنها به بدترين نحو انجام مي  اگر سرپرستي امتي به دوش كسي بيفتد در حالي كه داناتر و شايسته از او نيز وجود دارد

  417 ، 31 بحار االنوار ،.    زينندبرگ
    

  سالم آقاي احمدي نژاد
    
     كنم مي باشد شروع مي   را بدون تعارف و تملق كه از اين خصلت بارز ايرانيان   ام نامه  
   از بابت من خيالتان راحت   .اي را ذكر كنم نكته   تدا الزم استبدر ا .رويد كنيد به كدامين بيراه مي شما داريد چه مي .ژاد در شب مناظره به خود لرزيدمآقاي احمدي ن  

و پرونده سازي نكنيد و   را بيهوده تلف نكنيد   بنابراين وقت خود  .در ضمن نه هكتارهايي از زمين دارم وبودم نه شهردار كه پولكي نصيب من شود  باشد كه نه فرماندار
  را بدهيدم جواب

    
چرا   شويد كه گويا تنها زن موجود در جامعه مي باشد ولي آقا احمدي نژاد ، آقاي رئيس جمهور  ن چنان آشفته ميتا آقاي احمدي نژاد شما از متني در مورد خانم – 1

  .شويد  از حال زنان و دختران اين جامعه آشفته نمي
  . چرا آن بار آشفته نشديد . ايد  را نديده اند گرفته هاي گشت اجبار قرار مي آيا شما صورت زنان و دختران ايراني را كه به زور درون ماشين   آقاي احمدي نژاد

ه قتل بامر به معروف و نهي از منكر شما كه در ستادهاي  هايي گوييد و سكوت مي كنيد چرا از دخترك هايي سخن نمي را بني يعقوبآقاي احمدي نژاد چرا از زه  
  شويد  ؟ رسند آشفته نمي مي

  گوييد ؟ چرا سخن نمي   رندب به جرم بيان عقايد خويش در زندان به سر ميآقاي احمدي نژاد از دختران فرزندان شهيداني كه 
  ها گرفتند ؟ ها خوردند و القاب هاي شما تهمت گوييد كه توسط روزنامه هايي خبرنگاري سخن نمي آقاي احمدي نژاد چرا ازخانم

  راندند چيزي نگفتيد ؟ ميها  دولتي به شيرين عبادي اتهام  هاي آقاي احمدي نژاد چرا زماني كه كه خبرگزاري
  ؟  گوييد  در اين انتخابات بار ديگر نيز رد صالحيت شدند چرا سخن نمي كهآقا احمدي نژاد از نامزدهاي خانمي 

    
در و ديوارهاي    يا توانيد بگوييد چگونه و با چه هزينه كنيد مي شما كه ديگران را متهم مي .خواهم صحبت كنم تان مي آقاي احمدي نژاد در مورد هزينه تبليغات

   ؟با كدام هزينه بنرهاي شما كل سطح را پوشاند ؟شهرمان رنگي شد
    

  تورم را ببينيد ؟  ايد تا نرخ واقعي  آيا شما به سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي مراجعه كرده .غ تا چه زمانورآقاي احمدي نژاد د
  

       .باشد  درصد مي 6/23معادل  1387ماه سال    سبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشتن 1388نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 
درصد بود كه نشان  5/24معادل  1387نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه  1388الزم به توضيح است كه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 

  )    http://www.cbi.ir/showitem/6237.aspx. (باشد م در ارديبهشت ماه ميرشد نرخ توردهنده ادامه آهنگ كاهش 
  

  خواهيد مردم را فريب دهيد و دروغ بگويد تا چه زمان مدي نژاد به راستي تا چه زمان ميآقاي اح
*  
    

  
  وب�گ ساقی قھرمان

 زيبايي  ز به جز معصوميت وشباهتي ندارد به هيچ چي

 گيرند ايستند قانون طبيعت را با قوانين اجتماعي اندازه مي ترين مردم روبروي زورگوترين مردم مي امروز آنجا هيچ خبري نيست به جز اين كه معصوم

 اش بر اساس معيارهاي انسانيت و رواداري باشد حق با اكثريت نيست، حق با كسي است كه خواسته

 اند هاي تهران جاري كردند راي مردمي است كه حق دارند چون حق را نخورده ي آرام جهان را در خيابان ترين رودخانه ترين پرخروش ه زيباترين زاللك  راي مردمي

كند كه همچنان  بي ميفقط به اين دليل كه مردمي كه به حقوق انساني خود باور دارند مي گويند موسوي خوب است، و موسوي در مقابل، كار خو  موسوي خوب است
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 رود تا مسيرش را مشخص كنند دارد و همچنان پشت سر مردم راه مي سرش را پايين نگه مي

گروه گروه از هم وحشت    پيمايي نفر نفر معي بودند، و از همان روزهاي راهدچار هيستري ج 57مردم در انقالب . ندارد 57اين جنبش هيچ شباهتي به انقالب به 
ما آن روزها با هم نبوديم فقط با هم به . و بعد از آن باقي مانده فضاي وحشت پر رنگ است 57هاي منتهي به  هايي كه از ماه در عكس. شمن بودندداشتند با هم د

ايدئولوژي و گروه و اند،  شايد در سي سال گذشته اين خود انقالب است كه رشد كرده و ياد گرفته و بدل به جنبشي شده كه مردمش فقط مردم. ريختيم خيابان مي
بيني با اصول انساني و  هاشان و شعارهاشان را با دقتي ذره فقط مردم نيستند، مردمي هستند كه خواسته. اند دسته و فرقه و حزب و هيچ چيز ديگري نيستنند، فقط مردم

 سوز و خويشاوند استهوش و مصمم و دلو صبور و متين و قاطع و باكنند و چهره و رفتارشان شاد  حقوق بشري تنظيم مي

  .مرهم گذاشت 57هاي سياه انقالب  ي زخم ي مردم روي همه ي اين هفته چهره
 

 نژادها احمدي

شود؛ چرا كه احزابي با حداكثر دو هزار عضو با تبليغات و زد و بندهاي  ها پايمال مي حقوق ملت ها و همه در دموكراسي ليبرال تمام ارزش :گفت در ادامه جمهور رييس
در دموكراسي ليبرال دو عنصر حياتي و اصيل پايمال . گيرند كه تعهدشان صرفا به حزب و جناح و احزاب همراه خودشان است سياسي مناصب قدرت را در اختيار مي

ريزي  اي برنامه اي نيستند و چند حزب با چند هزار عضو با يكديگر رقابت و به گونه در اين دموكراسي مردم كاره. و حقوق آنان است شود كه اولين عنصر مردم مي
 .كنند كه همواره قدرت حاكم در چرخه دو يا چند حزب ثابت بماند و بقيه مردم فقط بايد تماشا كنند مي

در كشورهاي اروپايي و غيراروپايي مردم در اداره حكومت نقش اصيل و واقعي ندارند و مجبورند به اين : راز گفتجمهور در ادامه سخنانش در جمع مردم شي رييس
 .كنند و گزينه ديگري براي انتخاب ندارند دهند كه اين حزب و آن حزب مشخص مي هايي راي مي حزب و آن حزب راي دهند و در واقع به گزينه

هايشان  زنند، آنها از رژيم صهيونيستي متنفر هستند، ولي دولت هايشان مي هاي ديگر و متفاوتي از دولت رويم، حرف كشورها مي وقتي به ميان مردم اين: وي گفت
 .دربست در خدمت رژيم صهيونيستي هستند

جمهور يك كشور بزرگ براي اين كه راي بياورد به  بينيم رييس ها اراده مردم تاثيري ندارد؛ تا جايي كه مي طور كه گفتم در اين نظام همان: جمهور ادامه داد رييس
بازي و كارهاي كثيفي كه  جنس ترين اقدامات مانند هم براي اين كه راي خود را بيشتر كند بر زشت. دهد هاي سخيف يك گروه كوچك صهيونيستي تن مي درخواست

 .گذارد انسان از بيان آنها شرم دارد، صحه مي

 هاي انساني شوند و به دنبال آن، ارزش موكراسي اول مردم له ميهاي ليبرال د در نظام: وي گفت

اين آقا ديگر رييس جمهور نيست و دليل . اين حرف ها را اين آقا در زماني كه رييس جمهور بوده است در پنجاهمين و هشتمين سفر استاني خود به شيراز، گفته است
هاي  ي له شدن مردم و سپس ارزش اين سخنراني از حق مردم و فاجعه آن چه اين آقا در   .ر بود، زدهايي است كه وقتي رييس جمهو رييس جمهور نبودنش هم حرف

اي كه اين آقا براي  گونه. كه به اين آقا امكان داد در رياست دولت ايران بماند، و سپس نمانَد - به غير از تجاوز و توهين –تنها ابزاري بود    هم بافته است انساني به
در ميان سخنان اين شخص كه امروز غاصب راي مردم ايران است، توهين به . شرمي است گري و قلدري و بي رت پيش گرفته است زورگويي و حيلهماندن در قد

گفته است اما اين سخنان را كسي . شد بايست به او اعتراض مي اگر اين سخنان را كسي به جز شخص ايشان گفته بود مي. شود ي همجنسگرايان هم ديده مي جامعه
بود و در مقام يك دزد  با وجود اين اگر ايشان همچنان رييس جمهور ايران مي. داند ي حقوق انساني را نمي و ضرورت حياتي اصول اوليه  كه معناي ادب احترام صداقت

هاي موذيانه زده  دار، و يا حرف هاي خنده كلمبيا حرف اي سرگشاده برايش نوشت و مانند زماني كه در دانشگاه شد نامه كرد، مي هاي ايران رفت و آمد نمي در خيابان
خيانتكار، يك آدمكش، يك اما اين آقا ديگر رييس جمهور نيست و چيزي به جز يك دزد، يك دروغگو، يك شياد، يك زورگو، يك . بود، اشتباهش را گوشزد كرد

 .امي به حرمت همجنسگرايان استاحتر يادآوري حرمت انساني همجنسگرايان به اين آقا بي. مخ نيست شعبان بي

ي مقابل  با اين تعبير، ايشان همجنسبازان را در نقطه. اش نيز تعبير كرد توان اين جمله را از زبان اين شخص در معنايي به جز بيشعوري مزمن گوينده با وجود اين، مي
دانيم همجنسگراها و  ما همجنسگرا داريم، و مي”عبور كرده و به “ نسگرا نداريمما همج”دهد، يعني از  آن جايگاهي كه در دانشگاه كلمبيا قرار داده بود قرار مي

توان  هاشان را نگه نداشته است، مي اما از شخصي كه حرمت هيچ كدام از مردم ايران و باورها و ارزش. رسيده است“ اند هاي راي، تعيين كننده شان در صندوق راي
 .ن را نيز نشناسد و نگاه نداردتوقع داشت كه ارزش و احترام همجنسگرايا

ما در روزهاي پس از انتخابات، . ترين اعمال آن چيزي است كه از شخص احمدي نژاد و همدستانش سر زد آنچه امروز ارزش دارد آن است كه مردم بدانند كه زشت
گيريم و از كسي كه رييس  كنيم و اين راي نداده را از او پس مي دفاع مي ايم  كنيم، امروز فقط از رايي كه به او نداده در مقابل اين آقا، از حرمت خودمان دفاع نمي

 .گيرد حفظ حرمت و حقوق همجنسگرايان ايران را خواهيم خواست جمهور ايران است و با راي ما مردم ايران رياست دولت را به دست مي

وجداني و  شرمي بي شعوري بي ادبي بي بي   دانند به يم، مردمي است كه ميآنچه ما در اين كشور نداريم، دموكراسي ليبرال است، آنچه در اين كشور دار
 دهند دهند، به آزادي و برابري و حقوق مدني راي مي قانوني و نقض حقوق مردم راي نمي رحمي و ظلم و بيداد و بي بي  سوادي بي

مسووليت و تالش ن، قادر به گفتگو و مناظره و مشاركت و احترام متقابل و قبول در گفتگو با مردم، و با رييس جمهور منتخب مردم، ما، جامعه ي همجنسگرايان ايرا
 المللي خواهيم بود ايران و قوانين حقوق بشري بين   ي مدني در چارچوب اصول اعتقادات ما مردم براي ساختن جامعه

از  امروز، بعد. اند دم ايران هر روز بيشتر از پيش به هم پيوسته و همبسته شدهگذرد و مر در پايان بايد به اين شخص يادآوري كرد كه سي سال از عمر انقالب ايران مي

ها و جامعه به تميز و كثيف و همجنسباز و  ه و جداسازي و پاره كردن خانوادههاي سي سال پيش، شما با تفرق ها و چند دستگي سي سال، و بعد از تمام پارگي

ي مردم، يا اكثريت قاطع مردم، در مقابل شما  امروز همه .توانيد آورد است جمهوري نداشته را به دست نمي، ريغيرهمجنسباز، و دوست و دشمن و مزدور و مومن

اين تشنگي مردم به احترام متقابل، . كنند احترامي نمي اند كه خودشان به خودشان بي ادبي ديده اند و به لطف ظلم شما، هم را دوست دارند و آنقدر از شما بي ايستاده
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  ي امروز است، روياي فردا نيست قعيت جامعهوا

  

*  

  
  وبالگ سيب ترش

  ه...!انگشتي كه به دهان ماند و دلي كه سوخت 
پشت "از كوچه  چرا ؟ %....65.... به قول ابراهيم نبوي ( گ . ن . ش . و ريسس جمهور م  1/32%مير حسين .. خرداد از قول بي بي سي فارسي  23صبح  8تا ساعت 

هام به ميدون رفتيم تا  خرداد كه با خواهرهام و خواهرزاده 20عصر چهارشنبه .. ي اون روز عصر  ي خاطره يه لحظه.... ن شاه كه كتاب بخرم م به ميدومي ر"مطبخ 
كشيد و  و همه رو به سوي خودش مياميدوار به جرياني كه به راه افتاده بود .... ي ما اميدوارم بوديم  همه.... هاي خاتمي رو در حمايت از ميرحسين گوش بديم  حرف

اي رو  شه و آرزوي محو شدن كشور و ملت ديگه داد كه ديگه دشمني دولت جمهوري اسالمي با اسراييل در افواه جار زده نمي شايد كاذب اما اميد مي... داد  اميد مي
اما انگار ... به سرير قدرت بشينند كه ارزش مردم و راي اونها رو بيشتر بدونن  شند و شايد كسايي اميد به اين كه زنان به حقوقشون نزديكتر مي..... نخواهند داشت 

بعض از راه گلوم راه باز كرد و به چشمهام رسيد و مني كه توي ... وقتي وارد ميدون شدم دلم گرفت .... شه و انگار هيچ اميد ديگه به اصالحات نميره  انگار نمي.. نشد 
ياد جمعيتي افتادم كه اون روزچهارشنبه اينجا چه غوغايي بپا كرده بودن و چقدر شيرين بود ديدن مردمي از همه .. روفم اشكم سرازير شد دار مع واده به آدمي خودخان

ي  خودم و بقيه بيشتر دلم به حال... اشكم به خاطر اين نبود كه چرا مير حسين راي نياوورد ..... ها كه چقدر مشتاق تغيير و تحول هستند  قشر حتي غير مسلمون
بعد از اون راي .. و ياد اصرارهام به مادر و پدرم افتادم كه بعد از سي سال كه راي نداده بودند .... به احمدي نژاد بودند  "نه"آدمايي سوخت كه چه اميدوارانه منتظر 

تا اصالحات پيروز بشه و تحجر و اصولگرايي شكست بخوره ... ي بدن من و خواهرهام كه بيان و را.... مجبورشون كرديم ...... به جمهور ي اسالمي  "آري "اجباري 
اگر دست ... هاي ابراهيم نبوي گريه كنيم  م و با نوشتهيهاي نيك آهنگ كوثر به اين دولت و رييسش بخند هم بايد منتظر باشيم تا با كارتون باز اما نشد و انگار..... 

سپردم كه  سواد و نااليقي مي رفتم و اون رو به مردمان بي به قول سميرا مي "خوك دوني  "گرفت از اين  و پام رو نمي خيلي زياد ديگه دستو اگر هاي ... خودم بود 
  ه....!به پدر و مادرم   سوزه براي اصرار دلم مي.... اما افسوس .. ن باشه ترجيح ميدن يه هتاك و دروغگو رييس دولتشو

  
*  
  

  وبالگ ناجور

  عنوان؟

بد )) نبودن)) خندد حاال كسي نمي ها تنها خنديدند به اولي خيلي .شوند خوانده مي)) ما((ها مليون كه باز  حاال باز ده گرفته شديم)) نيست((يك بار در دانشگاه كلمبيا ما 
 .دشنخواهد )) جور((گرچه ناجور  .وز نخواهد شداين وبالگ تا تحقق دموكراسي به ر !است؛ خيلي بد

  
*  
  

  وبالگ كله پاك كن

  ايران  تست تحليلي وقايع سياسي اخير

 

 كنيد؟ چه مي. »اهللا اكبر«: آميزتان شعار بدهيد  شود در تظاهرات مسالمت از شما خواسته مي. كنيد هستيد و به اين امر افتخار مي Atheistشما يك  – 1

  چون نفس مبارزه مهم است نه اين مسائل جزيي دهم ار ميشع –الف 
  روم اي شعار بدهند من هم به تظاهرات مي شان به آن حد رسيد كه جاي اين چيزها عليه خميني و خامنه هر وقت مردم شعور و جرات –ب 
  !كنم كه اين شعارها ديگر چيست؟ رغر ميام غ زنم و به جايش در گوش رفيق بقل دستي كنم اما اين شعارها را فرياد نمي در تظاهرات شركت مي –ج 
  !به هر حال من كه اهل تظاهرات رفتن و كتك خوردن نيستم حاال چه باب ميل من شعار بدهند چه خالف ميلم –د 
انتخابات راي نداده شما در با توجه به اينكه . »موسوي موسوي راي مرا پس بگير«دهند  جمعيت شعار مي. ايد آميز شركت كرده شما در تظاهرات مسالمت – 2

  تان چيست؟ عكس العمل ايد
  »موسوي موسوي راي اينها رو پس بگير«دهم  شعار مي –الف 
  دهم ام ادامه مي دستي لغدادن به غرغر كردن در گوش رفيق بهمچنان عوض شعار  –ب 
ند نفر با لحن هيستريك از جمع شوم چ ان لحظه كه موفق مياما در هم. تغيير دهم» …حكومت طالبان«هاي  م شعار جمعيت را به چيزي در مايهكن سعي مي –ج 
  خواهند از اين شعارها داده نشود مي
  !كنم؟ پرسم پس وسط اين جمع چه غلطي دارم مي خندم و از خودم مي ها به حال خود مي عين ابله! آن از اهللا و اكبر اين هم از اين –د 
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  هاشمي رفسنجاني كجاست؟ – 3
  تو باغچه –الف 
  خندد ك جا نشسته است و به ريش همه ميي –ب 
  شود دهد و صداي كارهايش بلند نمي كار خودش را زير زيركي انجام مي يك سياستمدار واقعي –ج 
  اي؟ به تو چه اصالً تو چي كاره –د 
  كند؟ شود پيش خودش چه فكري مي ميرحسين موسوي تنها كه مي – 4

  محمد خاتمي و اين زن خرم كردند و شدم سپر بالي بقيه خاك بر سرم شد بعد بيست سال آزگار اين –الف 
  !…ونم گير كرده بود- جواب ميده آره يه بار يه اره تو كـ …مي پرسند تا حاال شده نه راه پس داشته باشي نه راه پيش؟ . …اون جوكه رو شنيدي كه از يه    - ب 
  !اي بابا اين چيه اين تو گير كرده؟ –ج 
  )تكبير( …لكن اين طور نباشد كه …كنم من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي …زنم مي من توي دهن اين دولت –د 
  بيند؟ ها چه خواب مي ميرحسين موسوي شب – 5

  شود نتايج انتخابات ابطال شده و در انتخابات سري بعد خود ايشان با اكثريت قاطع رييس جمهور مي –الف 
  تواند اعالم كانديداتوري كند شود و نمي ن الل ميو ايشا زمان به يك سال قبل باز گشته –ب 
  »بگم؟. …بگم«: كند  در مناظره تلويزيوني عكس زن احمقي نژاد را در دست گرفته و تكرار مي   –ج 
نگان را، حمايت كنيد، اين طور اين فرزند ما را، اين ميرحسين ما را، اين مستضعفان و پا بره«كند  چهره امام همام از داخل ماه شروع به سخن گفتن با ملت مي –د 

  )صداي گريه حضار(»…نباشد كه به گوش بنده در جماران برسد عده اي با عده اي ديگر در انتخابات، چنان كرده اند، كه بشود اين مطلب
علت . »!مرگ بر ضد واليت فقيه«اند  دهاما ديشب شعار دا. »اهللا اكبر، موسوي رهبر«دهند  روند و شعار مي چهار دختر همسايه شما هر شب به پشت بام مي – 6

  چيست؟
  كنند موسوي ولي فقيه است ها خيال مي طفلك –الف 
  كنند ولي فقيه اسمش موسوي است ها خيال مي طفلك –ب 
  اند شان تابيده و به اصل مترقي واليت فقيه گردن نهاده از ديشب نور ايمان به قلب –ج 
  گوزد آدم مخش هم مي شوند ها كه پيچيده مي منصب  شعارها و –د 
  ماند؟ جمهوري اسالمي تا كي باقي مي – 7

  تا انقالب مهدي –الف 
  تا يكي دو هفته ديگر –ب 
  پانزده سال –اي بتواند مردم را خفه كند حداكثر ده  اگر خامنه: بستگي دارد –ج 
  چهارصد سال –اي را خفه كند حداقل سيصد  اگر موسوي بتواند خامنه: بستگي دارد –د 
  

 زد سنگ بزرگ را امروز مي شود

 تجديد انتخابات؟

  و روزي از نو؟كه فوقش در بهترين حالت موسوي بشود رييس جمهور و همگي در جمهوري اسالمي و نظام واليت فقيه گل و بلبل به هم لبخند بزنيم و روز از ن
  ايم؟ زنيم يا به خاطر آزادي نداشته و تحقيرهايي كه شده وي داد ميزنيم آيا به خاطر موس همه ما كه هر روز داخل خيابان يا دانشگاهيم و فرياد مي

اصالحات كيلويي چند . اين خشم فرو خورده مردم كه يكباره منفجر شده و همه چيز را دارد مي بلعد بايد براي اهداف باالتري مصرف شود. اي ندارد اين كارها فايده
ند و عمراً نه ا ها غالم حلقه به گوش نظام واليت فقيه همه اين! مان ليبرال دموكراسي به بار بياورند؟ ان برايمگر قرار است اين آقاي! موسوي چه كاره است! است

االن هم كه كار آقايان موج سبز از موسوي و كروبي گرفته تا خاتمي فقط شده دعوت مردم به . دهند براندازند و نه اصالحي اساسي در ساختار سياسي كشور مي
  !آرامش

شود از  هاي بزرگ را امروز مي خواسته. شود زد سنگ بزرگ را امروز مي. اين بار ديگر خر نشويم. ترسيم ه به قول صدا و سيما شورشگر هم شديم، ديگر از چه ميما ك
  .ن االنهمي. االن زمان فرياد زدن است. كند سري خوردن عادت ميشود و به تو فردا دوباره ملت دچار رخوت مي. جمهوري اسالمي خواست

*  

  

  وبالگ كسري نگاه

  با توام!! آهاي

حتما هم خواب ديدي . يه خواب با آرامش و پر از روياها. ميدونم كه اون شب با خيال راحت سرت رو روي بالش گذاشتي و خوابيدي. تو كه ماشه رو كشيدي!! آهاي 
وقتيكه قايم شده بودي و نشونه گرفتي و شليك كردي به  ،خودت نشون دادي همون شجاعتي كه روي بام و يا پشت پنجره از. كه داشتي نشون شجاعت ميگرفتي
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   !شايد هم ترفيع! شايد هم خواب اضافه مزد ميديدي. كسي بيخبر و بي دفاع
كه فرزند توست و توي  ات بخودش بباله حتما يادت باشه كه بگي تا بچه, ات گفتي؟ اگه نگفتي از اين افتخارت براي زن و بچه. تو كه ماشه رو كشيدي!! آهاي 

ات  اينكه لقمه اول رو توي دهن گرسنهقبل از  ،وقتي بشقابت رو پر كردي ،سر سفره شام. مهم نيست, چه ندارياگر هم زن و ب. مدرسه پزِ داشتن بابايي مثل تو رو بده
نشونه گرفتي و  ،ات ت يا از امنيت پشت پنجرها از مخفيگاه پشت بام ،آخه تو كه با اون شهامت. براي خواهر و برادرت تعريف كن و بگو ،واسه پدر و مادرت ،بذاري

نكنه . كني و حس اين افتخار رو فقط واسه خودت نگه داري ها نكنه يه وقت خودخواهي. ت شريك نشيا ت رو با عزيزانا حيفه كه اين افتخارِ شجاعت ،شليك كردي
مطمئنم كه اونا هم قد خودت خوشحال . حتما واسه عزيزانت تعريف كن. ها"مون بود فهيوظ. رديمنك ما كه كاري! اي بابا "نفسي كني و فكر كني يه وقت شكسته

  .ميشن
  دونن تو واسه چه كاري حقوق ميگيري؟ اصال عزيزانت مي ،يادم رفت بپرسم ،تو كه ماشه رو كشيدي... ما راستيا

  
*  
  

  وبالگ اشاره

رو ديدم، كنترل “ ندا “ ا كشته شدن اون دختر به نام كآمريباور كنيد از چند لحظه پيش كه از راديو و تلويزيون . نماومدم تا خشمم رو بيان ك. اومدم دوباره بنويسم* 
آخه بي شرف كثيف، بي پدر و مادر، بي ناموس، مگر اون چه . اشك توي چشمم حلقه زد و به همراه اون تنفري سهمگين وجود منو فرا گرفت. خودم رو از دست دادم

  كرده بود كه كشتيش؟ گناهي 
چنگال ما حلقوم كثيف شما را . مان را از شما خواهيم گرفت واهرانخونخوار، بدون شك ما جوانان ايراني انتقام خون برادران و خ اي جنايتكار، پست كثيف، خامنه
  . و به درك واصل خواهد كردفشارد  مي

نه موافق هستم و نه مخالف ولي اينها  من با رژيم قبلي . خونخوار و جنايتكار آخوندي هستيم ما خواهان سرنگوني رژيم. نيست …ديگه بحث موسوي و كروبي و 
  . كنيد؟ شما روي رژيم قبل رو سفيد كرديد پس شما داريد چيكار مي ،ميگفتن شاه كشت، زنداني و شكنجه كرد

ريز و ضد بشري رژيم رو بيش از پيش براي ماها آشكار كرد و فهميديم كه  خون ماهيت كثيف، خونخوار،: كهاورد بسيار بزرگ داشت و اون اين اين تظاهرات يك دست
  .اين رژيم هر كسي رو كه سر راهش قرار بگيره به شديدترين وجه و شكل ممكن از بين ميبره و نابود ميكنه

   
رت رايگان ثبت نام كنيد و با دوستان خود در دنيا در ارتباط بيايد و به صو FaceBookدوستان، براي آگاهي از آخرين تحوالت ايران و جهان به سايت  عزيزان* 

من تمامي كساني رو كه در ليست . در اين سايت آخرين اخبار، عكس ها و ويديوهاي مربوط به تحوالت ايران به صورت كامال رايگان در دسترس شما هست. باشيد
هايي  فيلتر شكنر شده و بايد از هست كه كم و بيش فيلت  www.facebook.com يت آدرس سا. شما هم بيايد تا دور هم باشيم. مسنجر هستن دعوت كردم

  . كه در همين وبالگ قرار داره براي باز كردن اون استفاده كنيد
  . شيداخبار و اطالعات تحوالت ايران رو به همه اطالع بديد و نقشي مهم در اين تحوالت داشته با

ولي در  زم باشه در اين مورد خواهم نوشتاز اين به بعد اين وبالگ كم و بيش به كار خودش ميپردازه و به حال و هواي قبل از انتخابات بر ميگرده ولي هر جا ال
FaceBook فعال خواهم بود .  

  .برادران و خواهران خودتون رو تنها نگذاريد
  !نيان باشيد به دست كساني كه قصد دارن دنيا رو درست كننشما شاهد ريخته شدن خون ايرا ،جهانيان

  .مرگ بر استبداد

  .االن خبر رسيد كه در بعضي از تقاط تهران دولت دستور نصب تيربار داده

* 
  

  وبالگ آبي آسماني

 داشت پس از انتخاب مجدد احمدي نژاد ديگر نيازي به سـ ـكـ س نخواهم

 
 !بدون شرح

ي پيش خبر از پيروزي قطعي محمود احمدي نژاد در دهمين انتخابات رياست  خبرگزاري فارس چند دقيقه
اگرچه با توجه به مشاركت گسترده ي مردم احتمال انتخاب مجدد احمدي نزاد به عنوان . جمهوري ايران داد

رئيس جمهور آن هم يك ضرب در دور اول انتخابات تقريبا محال به نظر مي رسيد ولي به لطف تقلبات 
اين مهم به انجام رسيد تا حاكميت نشان دهد كه كوچك ترين تغييري را در ساختار قدرت با روش    هگسترد

حتي آن انتخاباتي كه نامزدهاي آن از پيش توسط شوراي . هاي مسالمت آميز مانند انتخابات پذيرا نيست
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دليل براي اثبات نادرستي نظر كساني است كه مانند خودم پيش از اين اميد داشتند كه اين روشن ترين . نگهبان برگزيده شدند و تماما از ميان افراد معتمد نظام هستند
خود من دقيقا شب پيش از انتخابات تصميم گرفتم تحريم چند ساله ي . بتوانند از طريق يك فرآيند تدريجي و پله به پله تغييرات دمكراتيك در اين نظام ايجاد كنند

كجايند آن ها كه مي گفتند با مشاركت گسترده ي مردم   .ولين بار در عمرم در انتخابات شركت كردم و به مهدي كروبي راي دادمخود را بشكنم و روز جمعه براي ا
ير فاحش تر امكان پذامكان تقلب از اقتدارگرايان سلب مي شود؟ آن ها كه صحبت از صيانت از آراي مردم مي كردند چرا خاموشند؟ آيا تقلب از اين گسترده تر و 

ضر شدند خواهد است؟ چه كسي جوابگوي سرخوردگي گسترده ي توده هاي مردم كه با هزار اميد و آرزو و به منظور ايجاد كمترين تغيير پشت صندوق هاي راي حا
يدي براي تغيير از طريق نتايج انتخابات دوره ي دهم نشان داد كه اصالحات سياسي در ايران به بن بست كامل رسيده است و كوچك ترين روزنه ي ام بود؟ 

 .عزيزان بياييد دست به كار شويم و فكر ديگري براي خالصي از اين نكبت كنيم. انتخابات و مانند آن وجود ندارد

*  
    

  وبالگ رضاپسر

  نامه اي از يك همجنسگرا

شهروند ايراني، به عنوان يك خواستار تغييرات در راستاي آقاي احمدي نژاد، ريس جمهور اسبق منفور ايران، من به عنوان يك همجنسگراي ايراني، به عنوان يك 
ص و دولت شما در احياي حقوق ايرانيان فارغ از گرايشات ديني، گرايشات جنسي، گرايشات فكري و قومي، پا به پاي هموطنان خسته و دلشكسته از ديكتاتوري شخ

ام شكل گرفته بود، ايستادم تا رأي حاكي از مخالفت خودم  ، پدران، خواهران و برداران ايرانيصف هاي طوالني كه به اميد بر كناري شما كه با حضور گسترده مادران
  .را به شما به صندوق بياندازم

 !!! ايد كه حتي رأي من همجنسگراي ايراني را هم دزديديد اما شما آنقدر بيچاره و درمانده گشته

 كند چه كسي است ؟؟؟ تر از يك دزد كه در روز روشن دزدي مي گوئيد، اما كثيف ي خود به من كثافت ميكنيد، شما در سخنراني پيروز شما وجود من را انكار مي

نه از روي قصد و به ياري خدا و پيشرفت علم و دانش امروزه بر همه كساني كه در پي حقايق علمي و اجتماعي بشر هستند، روشن شده است كه همجنسگرايي بنده 
امروز علم و دانش روشن نموده كه همجنسگرايي بنده چيزي نيست كه شماي . ده و حكمت الهي يك گرايش غيرارادي و غيرانتخابي استانتخاب بلكه بر اساس ارا

 .دزد به آن كثافت كاري مي گوييد

در هيچ جاي دنيا مردم فريبي امري  .در هيچ جاي دنيا دروغ و ريا امري پسنديده نيست. اما در هيچ جاي دنيا، دزدي، آن هم در روز روشن امري پسنديده نيست
  .شود گري و خودخواهي دفاع نشده و نمي و در هيچ علم و دانشي از دزدي، از دروغ، از فريب و از قتل، از سلطه. پسنديده نيست

 دانيد چرا ؟ دهد ، مي مه ميهاست دفاعيات خود را از من همجنسگرا آغاز نموده و هنوز ادا اما از همين علم، همين دانش، و اين شعور همگاني، سال

ثر پيشرفت علم حق من همجنسگرا از طرف كساني چون شما زير پا گذاشته شد، حق من همجنسگرا از طرف كساني مثل شما ناحق خوانده شد، اما به لطف خدا در ا
دانند و اگر تاكنون از حق  معناي وجدانيت و انسانيت را ميهاست روا گشته به گوش كساني رسيد و خواهد رسيد كه  و دانش و تكنولوژي صداي ناحقي كه بر من قرن

  .اند بخاطر جلوگيري كساني چون شما از رسيدن فرياد من همجنسگرا به گوش صاحبان وجدان بوده است اطالع بوده من بي

 !!در انتخابات، حق من همجنسگراي ايراني را نيز دزديديد  در تعجبم از شما، همين شما كه براي پيروزي

شما رأي همجنسگراياني كه در سخنراني خود به آنان . ها ريختند را دزديديد شما راي همجنسگرايان ايراني را كه همراه مردم و در ميان مردم راي خود را به صندوق
 كثافت گفتيد را دزديديد 

ر حسين موسوي نيز هستم، اما چون آقاي مهدي كروبي در سخنان من به عنوان يك همجنسگراي ايراني به آقاي مهدي كروبي رأي دادم، و از دوستداران آقاي مي
ها زدند، بنده ايشان را انتخاب نمودم و چون به سالمت رواني و اخالقي ايشان اعتقاد دارم، او را به عنوان نامزد انتخاباتي خود  خود حرف از دفاع از حقوق اقليت

 .برگزيدم

 سوي دو خواسته دارم من نيز از آقايان مهدي كروبي و مير حسين مو

 گرفتن رأي من همجنسگراي ايراني از آقاي احمدي نژاد: اول 

هاي ممكن بر اين قشر  ها با شديدترين صورت هايي كه قرن هاي جنسي، و در نهايت بركناري خرافه هاي جنسي، مطالعه در مورد اقليت هاي اقليت شنيدن حرف: دوم 
است، باشد كه حق الهي و حق شهروندي ما نيز در مرحله نخست به عنوان يك انسان و بنده ي خدا، و در مرحله دوم به روا گشته ) اقليت جنسي (  خاص از اقليت

هاي  مان به رسميت شناخته شود تا بتوانيم در كنار ساير هموطنان عزيزمان در تمامي عرصه عنوان يك شهروند ايراني فارغ از نوع گرايش جنسي و كيستي و چيستي
 هاي اجتماعي خود پاسخ دهيم ر داشته باشيم و به مسووليتملي حضو

 با سپاس فراوان و اميد به رسيدن فرياد تظلم همجنسگرايان به گوش صاحبان وجدان و اخالق 

 يك همجنسگراي ايراني 

  

  

  اند بازچاپ شده خانه هنرو در  رضا پسردر وبالگ  هاي ديگر اين روزهاي ايران از انواع رسانه ساعت به ساعت اخبار
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  ها رسانه
  

  گرايان ايراني جنس ي الكترونيكي هم مجله ـماها 

ajaleh_maha@yahoo.comm 

 

  گرايان ايراني  جنس همي ادبي  ماهنامه ـ دلكده

delkadeh@gmail.com 

 

  ي دگرباشان ايراني  فصلنامهـ  كمان رنگين

majalehranginkaman@gmail.com 

  

  ي دگرباشان جنسي ايراني  نشريهـ  چراغ

.org.irqohttp://cheraq 

member@irqo.org 

http://blog.irqo.org 

 

  هاي ايراني  ي لزبين نشريه ـ جنس من هم

@gmail.comhamjenseman 

 

                                  ضيافت

www.ziaafat.org 

 

  

 

 

 

 


