
 اخراج فرشاد عزيزی، دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد
 .فرشاد عزیزی عضو انجمن اسالمی دانشگاه آزاد مشهد، طی حکمی از سوی کميته ی انظباطی از دانشگاه اخراج شد

 
 .اسالمی دانشگاه آزاد مشهد از دانشگاه اخراج شد فرشاد عزیزی عضو انجمن : حقوق دانشجویان-خبرگزاری هرانا 

 دی بازداشت ٩به گزارش خبرنامه اميرکبير فرشاد عزیزی که در جریان حمله نيروهای بسيج و نظامی به دانشگاه آزاد مشهد در روز 
 .شده بود، پس از آزادی با حکم سنگين اخراج از دانشگاه روبرو شده است

 10 استان خراسان بوده و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نيز نزدیک به ٨٨اعضای مرکزی ستاد گفتنی است فرشاد عزیزی از 
 .روز در بازداشت بود

 
 

 دستگيری احسان خرسندی در پی تظاهرات عاشورا
احسان خرسندی، فوتباليست پيشين پرسپوليس و بازیکن فعلی داماش گيالن، به دليل حضور در تظاهرات عاشورا دستگير 

 .شده است
 

 ورزشی پرویز زاهدی، سردبير:  حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 
روزنامه ایران، خبر دستگيری احسان خرسندی فوتباليست پيشين 

 . در پی تظارهرات روز عاشورا را تایيد کرده است پرسپوليس
  

احسان خرسندی : زاهدی در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله گفت
که تا فصل گذشته ليگ برتر فوتبال ایران در ترکيب تيم فوتبال 

مدت در تيم  آرد و پس از حضور کوتاه پرسپوليس تهران بازی می
زند، در  ابومسلم خراسان، در فصل جاری در تيم داماش گيالن توپ می

پی شرکت در تظاهرات عاشورا در تهران، در خيابان وليعصر بازداشت 
 .شد
 

پرویز زاهدی اظهار داشت شاید احسان خرسندی مانند بسياری از 
 . اشدها برای تماشا به تظاهرات رفته ب جوان

 
پرویز زاهدی در پاسخ به این پرسش که جرم رسمی خرسندی چه 

ام که آیا او را رسما محکوم  نشنيده«: کند تواند باشد، اشاره می می
 .»اند به جرم خاصی کرده

 

 دادستان شهرستان خوی به ضرب گلوله کشته شد
 .زاده، دادستان شهرستان خوي به ضرب گلوله ترور و کشته شد قلي اهللا حاج ولي

 
دوشنبه اعالم آرد آه ولى اهللا حاج قلى زاده، دادستان شهرستان  رييس آل دادگسترى آذربايجان غربى شامگاه :خبرگزاری هرانا

 .خوى، در جريان سوء قصد به وی آشته شده است
 

تحقيقات در زمينه بررسى : سيد محمد على موسوى در گفت و گو با ايسنا، با تاييد خبر آشته شدن اين مقام قضايى افزوده است
 .ن اين ترور ادامه داردعلت و انگيزه ترور و دستگيرى عامل يا عامال

 
 .گفته می شود وی مقابل درب منزل خود به ضرب گلوله توسط ضارب يا ضاربان کشته شده است

ضارب يا ضاربان بعد از اقدام « نيا، مدير گروه فقه و سيره راديو معارف گزارش داده است آه  خبرگزارى فارس نيز از قول سعيد طالبى
 ». هنوز ردپايى از آنها به دست نيامده استتروريستى از محل متوارى شدند و

 
نامبرده در زمينه « : افزوده است» دادستان عمومى و انقالب خوى طى چند روز گذشته تهديد به ترور شده بود«وى با بيان اينكه 
 ».خوارى، مفاسد اخالقى و ضد انقالب عملكرد درخشانى داشت  هاى زمين رسيدگى به پرونده

 
 . ی ايران گزارشى درباره نحوه ترور دادستان شهرستان خوى منتشر نكرده اندخبرگزارى هاى رسم

 
 .هنور هيچ گروه يا فردى مسئوليت اين ترور را بر عهده نگرفته است

 
 .گفتنی است سرکوب دگر اندیشان توسط دادگاه های انقالب جمهوری اسالمی به باز توليد خشونت منجر می شود

 
 

 نامه منتشر کرد کنندگان در تظاهرات روز عاشورا، ويژه  تن از شرکت۶۵پليس برای شناسايی 
در راهپيمایی نسبت به انتشار تصاویر تعدادی زیادی از مردم که ” امين جامعه“ای به نام  نامه نيروی انتظامی با انتشار ویژه

 نفر از مردم ۶۵ صفحه تنظيم شده مشتمل بر تصاویر ٨نامه که در  روز عاشورا شرکت کرده بودند اقدام نموده است، این ویژه
 .است

 



 پليس اطالعات وامنيت عمومی نيروی انتظامی که در بيانيه خود این افراد : حقوق شهروندی، اندیشه وبيان-خبرگزاری هرانا 
کنندگان به مقدسات و شعائر اسالمی در روز  منی و آسيب رساندن به اموال بيت المال، اخالل در نظم عمومی و اهانترا عوامل ناا

 .را شناسایی کنند! عاشورای حسينی ناميده است از شهروندان خواسته تا این شهروندان
 

ها در حال  ر مساجد مدارس تکایا ادارات و سایر سازماننيوز، این ویژه نامه در تعداد بسيار کثيری انتشاریافته؛ که د به گزارش سحام
 .باشد توزیع می

 
برخی این اقدام نيروی انتظامی را بيشتر به خاطر ایجاد ارعاب و فضای امنيتی جهت جلوگيری از حضور مردم در راهپيمایی روز 

بحران کمکی نميکند بلکه به فاصله گرفتن مردم از اند، این درحاليست که اعمال چنين رفتارهایی نه تنها به خروج از  بهمن دانسته٢٢
 .نيروهای نظامی و انتظامی و قهر آنان با این نهادهای امنيتی خواهد انجاميد

 

 موج جديد بازداشت علمای اهل سنت
در راستای ادامه ظلم و ستم بر اهل سنت ایران، اخيرا تعداد دیگری از علمای استان خراسان رضوي، دستگير و روانه زندان 

 .اند شده
 

 گزارشهاي رسيده از این استان حاکيست که چند تن از علمایی که به تازگی از :های مذهبی خبرگزاری هرانا ـ حقوق اقليت
 .اند اند، بدون هيچ تهمت و اتهامی دستگير شده التحصيل شده پاکستان فارغ

 
 :شده، بدین شرح است به گزارش سنی نيوز، اسامی تعدادی از علمای اهل سنت بازداشت

 
  مولوی حبيب حکيم زاده کاریز تایباد-1
  تربت جام   مولوی صدیق رشيدی-2
  مولوی عبدالستار حيدری از قادر آباد تربت جام-3
  مولوی نور احمد لقایی از نشتيفان خواف -4
  مولوی عبدالکریم گل از مهر آباد خواف-5

 
 .اند و تاکنون هيچ اطالعی از آنان در دست نيست ر شدهالزم به یادآوری است که علمای مذکور، نزدیک به یکماه پيش دستگي

 
اين در حالي است آه مولوي عبدالعلي خيرشاهي عالم سر شناس اهل سنت ايران و از اهالي اين استان، پس از دو سال 

 . سال زندان و تبعيد محکوم شده است9بالتکليفی در زندان اخيرا به حکم 
 
 

 برگزاری دادگاه متهمان اعتراضات روز عاشورا و اعترافات متهمان رديف اول و دوم
 . نفر از متهمان اعتراضات روز عاشورا با اتهام محاربه پايان يافت5اولين جلسه علني دادگاه رسيدگي به اتهامات 

 
 نفر از متهمان اغتشاشات و حوادث اخير 5اولين جلسه علني دادگاه رسيدگي به اتهامات  : حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 

 دادگاه انقالب اسالمي تهران به رياست قاضي صلواتي برگزار شد آه در اين دادگاه به اتهامات متهمان 15تهران صبح امروز در شعبه 
 .رديف اول و دوم رسيدگي شد

 
ه دقايقي پيش پايان يافت اين دو متهم به همراه وآالي مدافع خود به دفاع از اتهامات وارده در به گزارش فارس، در اين دادگاه آ

 .آيفرخواست پرداختند
 

 اغتشاشات اخير را در اختيار منافقين قرار داده  متهم رديف اول در دادگاه متهمان اغتشاشات روز عاشورا تاآيد آرد آه اخبار و فيلم
 .است

 
هاي روز عاشورا، اين متهم براي دفاع از خود   خواست متهم رديف اول در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات آشوببعد از قرائت آيفر

 براي ديدار با برادرم در قرارگاه منافقين به صورت غيرقانوني از آشور خارج شدم 87من سال : ضمن معرفي آامل خود اظهار داشت
 .تا در آنجا با برادرم ديدار آنم

 
خانمي به تلفن همراهم زنگ زد و از من خواست آه براي : آرد، افزود ود را فردي معتاد به استعمال تزريقات معرفي ميوي آه خ

 .ديدن برادرم به اردوگاه اشرف بروم در حالي آه من اعتياد به مواد مخدر داشتم و هيچ آس حاضر نبود براي من آار بدهد
 

من هيچ چيزي را بلد نبودم و حتي : آند تصريح آرد سال است در قرارگاه منافقين زندگي مي 8 الي 7اين متهم با بيان اينكه برادرش 
از دانستن آوچكترين مسائل عاجز بودم به همين دليل بنابه درخواست اين خانم، به مريوان رفتم يك نفر آه عكس من را به همراه 

 .داشت مرا به صورت قاچاق از آشور خارج آرد
 

هيچ گاه امكان مالي براي من آه : اند گفت ين آه دو عموي او به دليل ارتباط با گروهك تروريستي رجوي اعدام شدهوي با اشاره به ا
 .به بيرون از آشور بروم وجود نداشت

 
 .وي با بيان اينكه به هنگام بازگشت از اردوگاه اشرف در آردستان عراق بازداشت شدم

آردند اما من  آنها از من سئوال مي: ايد گفت  آيا شما اطالعاتي به منافقين دادهمتهم رديف اول در پاسخ به اين سئوال قاضي
دانستم به همين دليل آنها يك آدرس ايميل دادند البته به هنگام بازگشت در  توانستم پاسخ آنها را بدهم چرا آه شرايط را نمي نمي

 .آردستان بازداشت شدم و به مدت يك سال و نيم در زندان ماندم
 



خواهم با رأفت اسالمي قضاوت آنيد چرا آه من يك فرد  آقاي قاضي من اشتباه آردم اما از شما مي: ي خطاب به قاضي گفتو
 .تواند سياسي باشد معتاد هستم و يك فرد معتاد نمي

 
 .بعد از آزاديم روزي خانمي زنگ زد و من به وي گفتم آه آزاد شدم: وي همچنين گفت

 
 آذر در اغتشاشات حضور نداشته است و در پاسخ به اين سئوال آه شما در اعترافات 16 آبان و 13 آه در روز متهم رديف اول ادعا آرد

در روز قدس در آنار مسجد الجواد ايستاده و آنجكاوانه به :  آذر را رد نكرده بوديد گفت16 آبان و 13خود حضور در اغتشاشات 
م و براي منافقين نيز فرستادم از قتل ندا آقا سلطان نيز فيلمي تهيه و در اختيار آردم البته دو فيلم تهيه آرد ها نگاه مي آشوب

 .منافقين گذاشتم
 
 .ها بوده است و هيچ گونه محاربه با نظام جمهوري اسالمي ايران نداشتم خواهم بگويم آه اشتباه من در انتقال اين فيلم مي
 

 .از طريق ايميل با آنان در ارتباط بوده استها به منافقين  اين متهم گفت آه بعد از ارسال فيلم
بعد از آزاديم از زندان به : در ادامه قاضي صلواتي از متهم رديف اول درباره متن آيفر خواست او توضيح خواست آه اين متهم گفت

بابلسر رفتيم؛ در  نفر به 50تهران آمدم در تهران همواره هراس داشتم آه دستگير شوم به همين دليل براي مسافرت به همراه 
نت ايميل خود را بررسي آردم آه منافقين طي ايميلي از من خواسته بودند به شعارنويسي روي  بابلسر با مراجعه به يك آافي

 .ديوارها بپردازم آه من هم اين آار را آردم
گونه شعاري عليه  شاچي بودم و هيچ اين متهم رديف اول همچنين در خصوص حوادث روز عاشورا با بيان اينكه من فقط در اين روز تما

ديدم از آنها  در اين روز من زماني آه اجتماعات مردمي را در يك چهار راه مي: نظام اسالمي و ارزشهاي ملت سرندادم، ابراز داشت
 .شدم گرفتم و تماشاچي حرآاتشان مي فاصله مي

 
دانم اين  من با موبايل خود فيلم گرفتم اما نمي: فيلم گفتوي همچنين در پاسخ به سئوال قاضي مبني بر تهيه فيلم در اين روز 

 .ها را به آارشناسان پرونده تحويل دادم ها چه شد البته اين فيلم فيلم
 

فرستاديد،  ها را براي منافقين مي شديد اين فيلم اگر شما با تيزهوشي وزارت اطالعات دستگير نمي: قاضي صلواتي در ادامه گفت
 .آردم من نه اين آار را نميآه متهم ادعا آرد 

 
اي به  گوييد آه يك فرد معتاد هستيد و هيچ عالقه شما مي: گويي متهم اول به وي گفت قاضي صلواتي همچنين با اشاره به تناقض

اي از  زهمسافرت و آار سياسي نداريد اما طبق اظهارات خود در روز عاشورا از منزل خارج شديد در اين ميان شما بايد بگوييد چه انگي
 .اين آار داشتيد

 
 .ايد اي با گوشي خود فيلم گرفته ها را به منافقين انتقال دهيد براي چه انگيزه خواستيد فيلم اگر نمي

من در اين روز هيچ گونه شعاري عليه نظام : متهم رديف اول با بيان اينكه فيلم را براي همكارانش در آارگاه تهيه آرده بود، افزود
 .هاي ملت ندادم و تنها براي تماشاي اين آار را آرده بودم اسالمي و ارزش

  :ايد، گفت ها حاضر و از آن فيلمبرداري آرده متهم رديف اول در پاسخ به اين سئوال قاضي آه شما به دستور چه آسي در آشوب
 .رمآقاي قاضي شما اگر سابقه مرا ببينيد مشاهده خواهيد آرد آه من سابقه هيچگونه آار سياسي ندا

 
اعترافات اخير اين متهم نشان :  آبان حضور داشته است گفت13العموم با بيان اينكه متهم رديف اول در اغتشاشات  در ادامه مدعي

 . آبان و روز عاشورا حضور داشته است13 آذر ، 16هاي  دهد آه وي در آشوب مي
 

 .ايد  ايد اعترافات خود را فراموش آرده  آه اخيرا داشتهشايد شما به خاطر ترك اعتيادي: قاضي صلواتي نيز خطاب به متهم گفت
 

من هيچ آموزشي : قاضي صلواتي از متهم رديف اول درباره چگونگي آموزش در سازمان منافقين سوال آرد آه وي در اين باره گفت 
 .آنم آه فرد سياسي نبودم در سازمان نديدم البته باز هم تاآيد مي

تلفن همراه من اآنون در دست : قبل از عاشورا ارتباط خود را با سازمان منافقين قطع آرده است، گفت روز 20وي با ادعاي اينكه 
 روز قبل از روز 20هاي دريافتي و ارسالي من را آنترل آنند تا ثابت شود آه من  توانند آخرين تماس آارشناسان پرونده است آنها مي

 .من تماس نگرفته استعاشورا با هيچ آسي تماس نگرفتم و هيچ آسي با 
 

آرد   سال برادر شما در اردوگاه اشرف زندگي مي8: هاي روز عاشورا گفت قاضي صلواتي خطاب به اين متهم به اغتشاشات آشوب
ن حال شما چگونه يك باره ياد برادرتان افتاديد و چند روز قبل از انتخابات به عراق سفر آرديد آه اين متهم با بيان اينكه برادرم با م

 .من چند ماه مانده به انتخابات به عراق رفتم البته انگيزه يافتن آار و درآمد در اين امر مهم بود: ارتباط نداشت گفت
 

اي را  هاي ويژه ها وعكس  با شرآت در تجمعات فيلم: متهم رديف دوم دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان اغتشاشات روز عاشورا گفت
 .مآرد براي منافقين ارسال مي

 
 . نفر از متهمان حوادث اخير، به اتهامات متهم رديف دوم رسيدگي شد5در ادامه دادگاه رسيدگي به اتهامات 

 
اتهام اين متهم . باشد در آيفرخواست اين متهم آمده است؛ اين فرد دانشجوي ترم سوم بوده و بدون محكوميت و سابقه آيفري مي

ك منافقين و سردستگي آنها در هسته داخلي، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه محاربه از طريق هواداري و ارتباط با گروه
هاي متهم و شواهد  باشد آه بر اساس گزارش وزارت اطالعات، اقرار امنيت و فعاليت تبليغي عليه نظام به نفع منافقين و معاندين مي
لذا .  براي حضور در اآثر تجمعات و تهيه عكس و فيلم اجرايي آرده استموجود وي با سر پل منافقين ارتباط داشته و دستورات آنها را

 .شود  قانون مجازات اسالمي درخواست مجازات مي47 و 46، 500، 610، 186به استناد مواد 
 

ه ابتدا بنده قبال هم گفتم آ: العموم گفت در ادامه جلسه اين متهم طي سخناني در دفاع از اتهامات وارده از سوي نماينده مدعي
شناختم، با يكي از عوامل آنها نسبت فاميلي داشتيم آه بنده يك روز بنا بر درخواست وي براي آموزش  اين گروه تروريستي را نمي

آامپيوتر به خانه آنها رفتم و در حين آموزش و از روي آنجكاوي آدرس ايميلي را از روي آامپيوتر وي برداشته و زماني آه با فردي آه 
 .يل مربوط به وي بود ارتباط پيدا آردم آن فرد آدرس ايميل جديدي به بنده داده و خواستار ارتباط با من شدآدرس ايم



البته .تا برگزاري انتخابات و البته پس از آن هيچ حرآتي و اقدامي انجام ندادم اما از طريق ايميل با منافقين در ارتباط بودم: وي افزود
رغم اينكه  قان به من گفت آه بايد موبايلي تهيه آرده و شماره آنرا در اختيار ما بگذاري لذا در نهايت عليدر ادامه اين روابط رابط مناف

 .آردم، سيم آارتي تهيه آردم ها از انجام اين خواسته منافقان دوري مي مدت
 

يز به بنده سيم آارتي دادند آه در ساعات در ادامه اين رابطه با منافقان خود آنها ن: اين متهم رديف دوم در دادگاه امروز تاآيد آرد
 .آردم خاصي آه آنها اعالم آرده بودند گوشي را روشن آنم و آنها به من زنگ بزنند آه اين آار را مي

 
 خرداد به همراه 27 و 26، 25ايد آه در تجمعات غيرقانوني  شما اقرار آرده: در ادامه جلسه قاضي صلواتي خطاب به اين متهم گفت

بله در اين : ايد آه متهم نيز در پاسخ به اين پرسش قاضي گفت  آذر، روز قدس و روز عاشورا شرآت آرده16آميز   اغتشاشتجمعات
 .ام البته اين حضورم دليلي نداشته است تجمعات شرآت آرده

 
اين ارتباطات سرپل منافقين از تا مردادماه تنها با سرپل منافقين ارتباط ايميلي داشتم و در : وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت

 .خواست آه دوستانم را هم با وي آشنا آنم من مي
 

در تجمعات اين گروه : اين متهم رديف دوم با اشاره به حضور خود در تجمعات غيرقانوني گروه به اصطالح مادران عزادار تاآيد آرد
گرفتند از آنها  ها را در دست مي  و زماني آه آنها عكسآردم و عكس شهداي به اصطالح سبز را در اختيار آنها گذاشته شرآت مي

 .ام يا نه ها را به منافقين داده ها و عكس البته فراموش آردم آه آيا اين فيلم. آردم برداري مي فيلم
 

ها آه با  از شب قبل از عاشورا به همراه متهم رديف اول اين پرونده در منزل يكي از فاميل: اين متهم رديف دوم خاطرنشان آرد
 .ها نيز فيلمبرداري آرديم منافقين در ارتباط بود خوابيديم، البته در سفري آه خانوادگي به بابلسر داشتيم از شعارنويسي

 
آردم، از من  گفت آه بايد اسم مستعار داشته باشي آه من هم قبول مي سرپل منافقين به من مي: وي در ادامه تصريح آرد

خواهند بكنند لذا از اين رو  دانستم آه آنها چه مي دادم لذا اصال نمي نجام دهم آه بنده هم انجام ميخواست آه اقداماتي را ا مي
 .باشم اقداماتم از روي ناآگاهي بوده و اصال قصد مقابله با نظام را نداشتم لذا خواهان بخشش مي

 
هاي ذآر شده در   معتقدم آه بايد وجه تمايز بين محاربه:در ادامه جلسه وآيل مدافع اين متهم نيز در دفاع از اتهامات موآل خود گفت

 .قانون مجازات اسالمي در نظر گرفت چرا آه محاربه دو حالت دارد يكي محاربه حكومتي و ديگري محاربه از طريق سلب آزادي مردم
 

ها در  باط داشته و به همين دليل سالپدر موآلم با منافقين ارت: وي با اشاره به ارتباط مؤثر پدر موآل خود با منافقين اظهار داشت
شك يكي از عوامل مؤثر ارتباط موآلم با منافقين سوابق اين چنيني در اقوام نزديك و خانواده وي  از اين رو بي. زندان بوده است

 . اخير اصال شرآت نكرده است البته بايد در نظر داشت آه موآلم در انتخابات. تواند باشد مي
 

توانسته راه زندگي خود را همچون  با توجه به شرايطي آه ذآر آردم موآلم نمي :رديف دوم در ادامه اظهار داشتوآيل مدافع متهم 
توان اين را هم در نظر گرفت آه   ماه با منافقين در ارتباط بوده مي9افراد ديگر جامعه تعيين آند و اينكه موآلم اقرار آرده است آه 

خواهم آه در صدور حكم حداآثر تخفيف را نسبت به  لذا از دادگاه مي.  به اين اقدامات زده استموآلم تحت تاثير افراد ديگري دست
 .اتهامات اين متهم بدهد

 
 

 .جواد عليزاده فعال حقوق بشر پس از تحمل یکسال حبس از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد
 

 جواد عليزاده، دانشجوی محروم از تحصيل و : حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 
 . فعال حقوق بشر از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد

 
گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، جواد عليزاده، دانشجوی به 

محروم از تحصيل و فعال حقوق بشر که ایام محکوميت یکساله خود را به صورت تبعيد 
در زندان دیزل آباد کرمانشاه سپری می کرد صبح امروز از زندان دیزل آباد کرمانشاه 

 آزاد شد، 
 

 دیماه سال قبل توسط نيروهای امنيتی به دليل شرکت و 26ر تاریخ آقای عليزاده که د
در شهر ) دانشجوی جان باخته(سخنرانی در مراسم سالگرد ابراهيم لطف الهی 

سنندج بازداشت و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و 
که مطلع شد دستگاه سپس به زندان دیزل آباد کرمانشاه تبعيد شده بود پس از آن

قضایی به دليل عدم پاسخ اداره اطالعات در موضوع ایام بازداشت ایشان، تاریخ آزادی 
ایشان را اواخر بهمن ماه اعالم کرده است، در حاليکه با احتساب ایام بازداشت طبق 

نهایتًا . حکم می بایست آزاد شود به اعتصاب غذا به نشانه اعتراض اقدام کرده بود
قضایی آزادی ایشان را پس از چند روز اعتصاب آب و غذا اعالم و نامبرده در دستگاه 

 .ميان استقبال دوستان از این زندان آزاد شد
 

الزم به یادآوری است آقای عليزاده از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران 
غ عليه نظام و تشویش اذهان عمومی که پيرو سخنرانی  دیماه سال گذشته، پس از تبرئه از اتهام تبلي4است که پيش تر در تاریخ 

ایشان در روز دانشجو در دانشگاه تهران وارد شده بود آزاد شد که با فاصله اندکی مجددا بازداشت و محکوم به تحمل زندان یکساله 
 قوقی بودن آن اعتراض نکردوی به دليل عدم رعایت قوانين موضوعه هيچگاه به حکم صادره برای خود از موضع فاقد اعتبار ح. شد

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 ابراز تاثر کارکنان دادگاه انقالب از حضور عليرضا بهشتی در شعبه امنيت



کارمندان دادگاه انقالب درباره نحوه برخورد با عليرضا بهشتی در پی انتقال وی از زندان اوین به شعبه امنيت دادگاه انقالب 
 .تهران، ابراز تاثر کرده اند

 
عليرضا بهشتی امروز در حالی که پيژامه زندان و دمپایی پالستيکی به پا داشت و مو و ریش : حقوق زندانيان- -خبرگزاری هرانا 

 . او بلند و آشفته بود، برای انجام بازپرسی از زندان اوین به شعبه امنيت دادگاه انقالب تهران منتقل شد

ان سياسی که در راهروهای دادگاه انقالب شاهد حضور عليرضا بهشتی، مشاور ارشد به گزارش نوروز، یکی از خانواده های زنداني
بسياری از خانواده های زندانيان سياسی حاضر در دادگاه : مير حسين موسوی در شعبه امنيت دادگاه انقالب بوده، به کلمه گفت

ادگاه انقالب از چگونگی برخورد و نحوه انتقال فرزند انقالب، تعدادی از مراجعان و حتی کارمندان و برخی از بازپرس ها و قضات د
 .بنيانگذار سيستم قضایی جمهوری اسالمی به دادگاه انقالب متاثر شده بودند

آنچه به تاثر مراجعان و کارمندان دادگاه انقالب درباره نحوه برخورد با عليرضا بهشتی می افزود، تصاویر پدر ” :این شاهد عينی افزود
 و دیوار این دادگاه بود که به یاد هر بيننده ای می آورد که اکنون فرزند بنيانگذار سيستم قضایی جمهوری اسالمی را شهيدش، بر در

 ”.بدون رعایت کمترین حقوق شهروندی به دادگاه آورده اند

 . عليرضا بهشتی در موج بازداشت های پس از عاشورا، در دانشگاه تربيت مدرس بازداشت شد

 حالی اتفاق افتاد که شهریور ماه امسال، پس از پنج روز بازداشت با تودیع وثيقه دویست ميليون تومانی از زندان آزاد دستگيری او در
 .شده بود

در آن زمان، دادگاه انقالب برخالف رویه معمول حاضر به پذیرش سند دویست ميليون تومانی از وی نشد و به همين دليل تعدادی از 
ا روی هم گذاشتن مبالغ خرد نسبت به تامين دویست ميليون تومان پول نقد به عنوان وثيقه ازادی او مبادرت دوستان و بستگان او ب

 .کردند

گفته می شود قاضی پرونده ای که . عليرضا بهشتی در تمام سه هفته گذشته، موفق به مالقات با وکيل و خانواده خود نشده است
 ازادی او را صادر کرده بود اکنون هيچ اشرافی بر پرونده اش ندارد و پاسخ قانع کننده ای با تعيين وثيقه دویست ميليون تومانی حکم

نيز در برابر این پرسش وجود ندارد که چرا با وجود وثيقه دویست ميليون تومانی آن هم به صورت پول نقد، ماموران امنيتی اقدام به 
 .بازداشت ناگهانی وی در دانشگاه کرده اند

اتهام دکتر عليرضا بهشتی پس از سه هفته بازداشت همچنان برای ما ”:ی خانواده بهشتی نيز به خبرنگار کلمه گفتیکی از اعضا
نامشخص است و هيچ کدام از اعضای خانواده و وکالی مدافع او به پرونده و دالیل بازداشتش دسترسی ندارند و هرگونه تالش آنها 

 ”.در اینباره با درهای بسته مواجه شده است

 

 راديو فردا 

 تجمع شماری از کارکنان يک شرکت وابسته به وزارت نيرو، در مقابل استانداری فارس

، وابسته به وزارت نيرو، با تجمع در مقابل»پارس نيرو« از کارکنان شرکت  جمعی استانداری فارس در شيراز، خواستار  
 .رسيدگی به مشکالت صنفی خود شدند

 
ه به شمار اين کارکنان، به نقل از يکی ازروز دوشنبه، بدون اشار» ايسنا » خبرگزاری تجمع کنندگان نوشت که کارکنان اين  

اند نگرفته  ماه است که حقوق١٠شرکت نه تا  . 
 

بر اساس گزارش ها، بسياری از کارخانه ها و شرکت ها در ايران در ساليان اخير با مشکل پرداخت حقوق پرسنل خود مواجه 
 .شده اند

 
،ی و نيز خبرگزاری های رسمی در ايران، در هفته های اخيرگزارش فعاالن کارگر به اعتراض های کارگری در شهرهای  

 .روی داده است تهران، آبادان، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان

 
١٣٨٨/١٠/٢٨  

عليه ايران شدند» فراگير و فلج کننده«آلمان و اسرائيل خواستار تحريم های   



عدم همكارى تهران بر سر برنامه اتمى اش،  همزمان با تهديد صدر اعظم آلمان مبنى بر تشديد تحريم هاى ايران در صورت
بينى از طرف مقابل هايى مبتنى بر واقع  جمهورى اسالمى مى گويد آه نشانه  منوچهر متكى، وزير امور خارجه  .ديده شده است 

 
اگر رفتارهاى ايران تغيير نكند ما «آه  مرآل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه پس از ديدار با نخست وزير اسرائيل گفت آنگال

 «.فراگير آمك خواهيم آرد به تالش ها براى اعمال تحريم هاى
 

ى ابراز اميدوارى آرد آه اين تحريم ها درو اگر اين اتفاق رخ: دستور آار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گيرد ولى افزود   
آار» آشورهايى آه چنين هدفى دارند«ندهد ما براى انجام تحريم ها همراه با   .خواهيم آرد 

 
عليه ايران » تحريم ها فلج کننده«خواستار تصويب فوری بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، نيز در اين کنفرانس خبری 

 .شد
 

نمی تواند اجازه داشته باشد که به سالح هسته ای دست يابد...رژيمی که مردم خود را سرکوب می کند«: وی گفت .»  
 

رسى نحوه برخورد عالوه يك را براى بر همراه با آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا شش آشور عضو گروه پنج به آلمان
 .مى دهد با فعاليت هاى هسته اى ايران را تشكيل

 

دليل آنچه عدم همكارى تهران بر سر برنامه  در حالى آه آشورهاى غربى تمايل خود را براى تشديد تحريم ها عليه تهران به
ده اند، ابراز آردهاتمى اش خوان  .اند چين و روسيه در اين زمينه ديدگاه مخالفى دارند 

 
 .اين دو آشور خواستار انجام گفت و گو هاى بيشتر با تهران و ادامه مسير ديپلماسى هستند

 
اى بزرگ در همين حال، وزير امور خارجۀ ايران روز دوشنبه اعالم آرد آه پيرامون برنامۀ اتمى، پيام هايى را با قدرت ه

  .مبادله آرده است
 

اعمال تحريم هاى جديد عليه   ساعت پس از آغاز رايزنى هاى شش قدرت بزرگ جهانى پيرامون۴٨منوچهر متكى،  سخنان
مالى سپاه پاسداران –رهبران و ساختار اقتصادى   .ابراز شده است 

 
  تغيير موضع تهران؟

 
دل شدن است و براى نتيجه گيرى ازپيام ها در حال رد و ب«: متكى اظهار داشت منوچهر آنها بايد قدرى تامل آنيم اما در هر  

بينى هايى مبتنى بر واقع حال نشانه   «.آرد از طرف مقابل ديده شده و ما پس از هرگونه پيشرفت احتمالى اظهار نظر خواهيم 
 

  .وى همچنين گفته است آه آمادۀ درك نتايج ملموس از گفت و گوهاست
 

رجه ايران از پرداختن به جزئيات خوددارى آرد و در پاسخ به پرسشىامور خا وزير پيرامون نشست نمايندگان گروه پنج به  
اين طور نگفته بودند«: تحريم هاى جديد گفت عالوۀ يك براى رايزنى در مورد اعمال .» 

 
هاىبزرگ جهانى روز شنبه در نيويورك تشكيل جلسه دادند و در مورد راه  نمايندگان شش قدرت احتمالى تحريم هاى آينده  

 .عليه ايران گفت و گو آردند
 

،رابرت آوپر نشست نيويورك گفت آه اين  مقام ارشد اتحاديه اروپا آه رياست گفت و گوها را بر عهده داشت، در پايان 
 .طى آن تصميمى اتخاذ شود اجالس، يك رايزنى فنى و تكنيكى بود و قرار نبود

 
اى آه از ايننتيجه : آقاى آوپر افزود گوهاى ژنو  ديدار حاصل شد، توافق بر سر اين بود آه دولت ايران از درك آليدى گفت و 
 .جامعۀ جهانى آوتاهى آرده است عاجز بوده و در سه موضوع مربوط به هم، از برآوردن خواسته هاى

 
نرژى اتمى، دوم، عدم همكارىسازى در قم بدون آگاه آردن آژانس بين المللى ا نخست، ايجاد تاسيسات پنهانى غنى» دولت  
غنى شدۀ سه [سوم، رد پيشنهاد مبادلۀ اورانيوم  ايران با آژانس در مورد برخى از جنبه هاى مشخص برنامه هاى اتمى اش و

با سوخت] ونيم درصدى خود  «.مورد نياز راآتور پژوهشى تهران 



 
لندن -آاهش روابط تهران   

 
ران روز دوشنبه همچنين در آنفرانسى با عنوانامور خارجۀ جمهورى اسالمى اي وزير  « با » همايش بين المللى خليج فارس
 .با بريتانيا از احتمال آاهش اين روابط در ده تا دوازده عرصۀ آارى خبر داد اشاره به تجديدنظر دولت ايران در روابط

 
استمتعلق به تلويزيون دولتى ايران در گزارشى گفته » پرس تى وى«انگليسى  شبكه با توجه به تنش در روابط ايران و  :
دولت،  روابط در حوزه هاى گوناگون تاآيد آرده و گفته است آه آاهش مناسبات دو بريتانيا، منوچهر متكى به محدود آردن

 .طى شش ماه گذشته، تحت مطالعه و بررسى بوده است
 

ارش خود اضافه آرده آهدر گز» پرس تى وى«اين زمينه توضيح بيشترى نداده ولى  آقاى متكى در تعدادى از اعضاى مجلس  
 .و اليحه اى نيز در اين زمينه آماده آرده اند شوراى اسالمى، خواهان قطع روابط با بريتانيا شده اند

 
گذشته متهم آرده اند، اتهامى آه  اليحه، بريتانيا را به دست داشتن در ترور مسعود على محمدى در سه شنبۀ تدوين آنندگان اين

ندن آن را رد آرده استل . 
 

 «استعفاى حيدرى پذيرفته نشده»
 

رضا حيدرى، ديپلمات مستعفى  هاى ايران اظهارات وزير امور خارجۀ ايران در مورد عدم پذيرش استعفاى محمد خبرگزارى
آرده   ايران در نروژاين فرد استعفاى خود را تقديم مسئوالن سفارت«: گفته است مقيم نروژ، را نيز مخابره آرده اند آه طى آن
ماموريت اش در آن آشور خاتمه مى داد و به فعاليت خود  بود، اما با توجه به پذيرفته نشدن درخواستش، قاعدتا بايد به آار و
اين تكليف اعالم شدۀ ادارى است و اميدواريم بر همين اساس، وى. مى پرداخت در وزارت خارجه باز را در ادامۀ خدمات در  

باشيمنروژ داشته  .» 
 

سياست هاى  گفت و گو با رسانه ها، دالئل عدم همكارى خود با دولت جمهورى اسالمى را در حالى آه آقاى حيدرى در
به ايران را ندارد، منوچهر متكى گفت آه منتظر بازگشت  سرآوب آن دولت در برخورد با ايرانيان اعالم آرده و قصد بازگشت

 .خارجه هستيم حيدرى به وزارت امور
ها را نمى خورند آارآنان وزارت امور خارجه گول برخى فضاسازى«: وزير امور خارجۀ جمهورى اسالمى اضافه آرد .»  

 


