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ت/ش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه. پ

شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها. پ
حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه ها. پ

خبررسانی در سطح جامعه. پ

 ���� �ی ������ھ�
ها حاکی از آن است که جرس: یک هفته پس از آزادی مجید کاکاوند، بازرگان ایرانی بازداشتی در فرانسه، و بازگشت وی به ایران، گزارش
دادگاهی در ایران به کلوتید ریس، شهروند فرانسوی، اجازه داده است تا ایران را به مقصد کشورش ترک کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از

کننده به پرونده این شهروند فرانسوی، گرچه وی را از اتهامات وارد شده محمدعلی مهدوی ثابت، وکیل خانم ریس، نوشته است که دادگاه رسیدگی
تبرئه نکرده است اما به وی اجازه ترک ایران را داده است. پ

های حامی کودتاچیان های سایت ندای آزادی: فرشته هاشمی همسر مهدی هاشمی در جوابیه خطاب به سایت جهان نیوز نسبت به دروغ پردازی
اش پاسخ گفت. مj این جوابیه در پیوست آمده است. پ نسبت به خود و خانواده

های اخیر ازسوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دادستان تهران تهدید کرد که روزی که مصلحت باشد، آنها رادیو فردا: در پی محکومیت اعدام
محاکمه خواهند شد. عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از انتخابات، از آنها با عنوان «سران

های اخير ها تابع ِ مصالح نظام اس/می است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می شود.» او بيانيه فتنه» نام برده و افزوده است که «تعقيب آن
های انتخاباتی گذشته و برخ/ف موسوی و کروبی را «درحمايت از محكومz ضد انق/ب» توصیف کرده و گفته است که این بیانیه ها، جدا از بيانيه

ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.» پ اصول است و «روزی كه وقت محاكمه آن

بی بی سی:در اعتراض به اعدام پنج شهروند ایرانی در یکشنبه گذشته، در برخی از شهرهای کردنشین ایران اعتصاب عمومی به راه افتاده است.
بنابر گزارش شاهدان عینی، بخش هایی از بازار سنندج، سقز، مریوان، کامیاران، دیواندره، بوکان، مهاباد، اشنویه و پیرانشهر امروز، پنجشنبه ۲۳

اردیبهشت (۱۳ مه) به حالت تعطیل درآمده است. همچنین اخباری مبنی بر حاضر نشدن دانشجویان و دانش آموزان بر سر ک/س های درس در
شهر کامیاران گزارش شده است. در تصاویر ارسال شده از شهرهای استان کردستان، مغازه هایی که کرکره هایشان پایین کشیده شده و بازارهای

سنتی این شهرها که تعطیل اند، مشاهده می شود. پ

رادیوفردا: در پى انتشار بيانیه ديده بان حقوق بشر مبنى بر شكنجۀ پيش از اعدام زندانيان سياسى و خطر اعدام هفده ايرانى كرد تبار، روز
چهارشنبه، يك عضو اين سازمان مدافع حقوق بشر، اع/م کرد كه دست كم ۹ تن ديگر نيز در رابطه با تظاهرات اعتراض آميز انتخابات خرداد ماه

سال گذشته در آستانه اعدام قرار دارند. پ

بی بی سی: مهدی کروبی ضمن تقبیح از اعدام های سیاسی اخیر، مقامات حکومتی را به اغراق گویی متهم کرده و از جدایی دولت و مردم سخن
گفته است. به گزارش سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی،  در انتقاد از اعدام چند فعال کرد در این هفته گفته است که

"طبیعی است که ما از مرگ افراد و اعدام آنها متاثر می شویم و اصو� مخالف چنین برخوردهایی هسیتم." روز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه)، دادسرای
عمومی و انق/ب تهران اط/ع داد که پنج نفر در زندان اوین اعدام شده اند و اتهام آنان را عضویت در گروه های مخالف حکومت و "عملیات

تروریستی" عنوان کرد. آقای کروبی، که در م/قات با خانواده علی ملیحی، عضو زندانی روزنامه اعتماد ملی و از اعضای شورای مرکزی سازمان
ادوار تحکیم، سخن می گفت، افزود که "اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچکس از چند و چون پرونده آنها با خبر نیست و جرم

آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون، برای کسی محرز نشده است." پ

جــرس: میرحسین موسوی با تاکید بر اینکه "بدون در نظرگرفj ایدئولوژی و طرز فکر افراد باید از حقشان دفاع کنیم و در برابر ظلم بایستیم"، از
وجود شکنجه و اعتراف گیری در زندانهای کشور اظهار تاسف کرد و خاطرنشان ساخت "این مسئله متاسفانه ناشی از همان تفکر خشونت طلبی

است که نهادهای حکومتی برای حفظ منافعی خاص به آن دچار و متوسل شده اند." میرحسین موسوی صبح چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در دیدار
با جمعی از جوانان آزاد شده از زندان و همچنین خانواده های تعدادی از زندانیان سیاسی، ضمن اشاره به سختی ها و مصائبی که متحمل شده
اند، خطاب به آنها خاطرنشان کرد "در میان جامعه، با شما نوعی همدردی وجود دارد و با توجه به آنچه بر شما گذشته و بر خانواده های زندانیان



رفته، مقوله ای دیگر نیز هست و آن نگاهی است که محیط بر تمام این اتفاقات است و فی الواقع از چشم خداوند این مسائل پنهان نمی ماند." (در
پیوست خبرنامه، مj کامل سخنان موسوی به نقل از جرس آمده است). پ

جــرس: در راستای فشارهای امنیتی و سیاسی برای توقف کامل فعالیت های جبهه مشارکت و مجاهدین انق/ب، اداره اط/عات مراکز استان ها، با
احضار و اب/غِ نامۀ وزارت اط/عات به شاخه های استانیِ این دو حزب بزرگِ اص/ح طلب، اعضای آن را تحت فشار گذاشته اند تا تعهدنامه ای
مبنی بر "عدم فعالیت" امضا کنند. بنا به گزارش خبرنگاران جرس از شهرهای مختلف، بعد از این اقدامِ مراکز امنیتی، نمایندگان آن دو سازمان

سیاسی در تبریز، سنندج، شیراز، مشهد، اصفهان، اهواز، اراک، کرمان، زاهدان و زنجان، مسئله مذکور را نپذیرفته و زیر بار امضای آن تعهدنامه
نرفته اند. پ

بیبیسی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که وزارت امور خارجه این کشور به تازگی تحصیل فرزندان
های اروپایی از جمله بریتانیا را ممنوع کرده است. پ سفرای ایران در کشور
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جرس: نام دراويش گنابادي در چند سال اخير و در پي فشار شديد امنيتي نظام بر آنها بیشتر سر زبانها افتاد، و گرنه دراويش گنابادي معتقدند كه نبايد
در سياست دخالتي داشته باشند، مهدي كروبي در پي محدوديتهاي اعمال شده در مورد دروايش يكي از معدود چهره هاي سياسي بود كه از حقوق

ايشان دفاع كرد و دراويش هم در انتخابات دور نهم به او را ي قاطعي دادند. هفته گذشته دستگاه قضايي چهارده تن از دروايش را به حبس و ش/ق
اش دادستاني بستگان متوفي را دستگير كرد و در محكوم كرد، اين در حالي است كه سال گذشته هم به بهانه دفن يكي از دراويش در آرامگاه خصوصي

ای با دکتر مصطفی آزمایش از پي آن دراويش دست به تجمع مقابل دادگستر ي زدند كه با سركوب نيرو هاي امنيتي روبرو شد. در پیوست مصاحبه
 چهره هاي مشهور و سخنگوی برون مرزی دراويش گنابادي آمده است. پ

�ا����ر �ز���ا�����ن
دادگاه تجديدنظر، راي شعبه ۲۸ دادگاه انق/ب اس/مي تهران مبني بر محكوميت آذر منصوري به تحمل ۳ سال حبس تعزيري را تأييد كرد. ندای آزادی: 

پ

ندای آزادی: آیت ا� بیات زنجانی طی تماس تلفنی از خانواده مهدیه گلرو دلجویی کرده و ضمن آرزوی آزادی مهدیه گلرو اع/م کردند برای آزادی هر چه
سریع تر ایشان دعا می کنیم. پ

۲۷ ماه حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت سیاسی بیبیسی: دستگاه قضایی ایران مهدی تاجیک، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران را به 
محکوم کرده است. پ

خبری مطلق از شرایط او به سر می برند. پ ندای سبز: خانواده محبوبه کرمی روزنامه نگار و از فعا�ن کمیپین یک میلیون امضا در بی

ندای سبز: مسعود باستانی، جوان روزنامه نگار مستقل که در پی حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان
تهران به ۶ سال حبس قطعی و ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شده است. پ

اش بازداشت شد. پ ندای آزادی: علیرضا حسین زاده فعال مدنی آذربایجانی در تبریز ۲۱ اردیبهشت ۸۹ توسط ماموران امنیتی در مغازه

ای به ریاست قوه قضائیه نوشته اند و در آن به برخی اعمال خ/ف قانون قوه قضائیه اعتراض کرده و ندای آزادی: خانواده مجید توکلی نامه ی سرگشاده
خواستار بازنگری آیت ا� �ریجانی در روند بررسی پرونده شده اند. پ

صدای آمریکا: مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی در ديدار با خانواده مجيد توکلی فعال دانشجوی دربند فشارهای وارده بر مردم، توسط حاکميت
جمهوری اس/می را غيرمعمول و غيرعادی دانست و گفت اين يک جنگ روانی برای ترساندن مردم است و وضع به همz شکل باقی نخواهد ماند. پ

������ �و ���ھ���ا�ر
محسن سازگارا در گفتار روز پنجشنبه به موارد زیر اشاره کرد

موج اعتراض به اعدام ها همچنان ادامه دارد. دیشب در شهر بانه ی کردستان صدای ا� اکبر در تمام شهر شنیده شد. مردم کامیاران امروز، پنچشنبه،
قرار تجمع گذاشته اند. روز گذشته دانشجویان دانشگاه کردستان اعتصاب غذا کرده اند.  پ

روز چهارشنبه در شهرهای استکهلم و اسلو تظاهرات اعتراضی روبروی سفارت ایران صورت گرفته است. پ

حمله ی سراسری روزنامه های کودتا به آقای موسوی و خانم رهنورد آغاز شده است. سعی آن ها در زمینه سازی است. پ

در سفر آقای احمدی نژاد به یاسوج، برخ/ف جو شدید امنیتی که در این شهر ایجاد کرده بودند، هنگام سخنرانی او تجمعاتی اعتراضی در سراسر
شهر صورت گرفت و فعالین علیه احمدی نژاد شعار دادند. پ



در گفتار روز جمعه، آقای سازگارا به تحلیل موارد زیر پرداخت

بچه های کرد خسته نباشند. به دعوت احزاب کرد و فعالین سیاسی روز پنچ شنبه اعتصاب سراسری در سراسر کردستان صورت گرفت. گروه های
مختلف کرد در عراق و ترکیه هم با کردهای ایران همدردی کردند. ت/ش حکومت برای ایجاد رعب و وحشت کارگر نیفتاد. حتی در برخی مناطق درگیری

هایی صورت گرفت. اما برخ/ف تمام این ت/ش ها حکومت از جلوگیری پیوست مردم به این حرکت کام/ ناتوان بود. این نشان می دهد که در مقابل
تاکتیک اعتصاب عمومی و عدم همکاری کاری از حکومت بر نمی آید، حتی در جایی که حکومت بیشترین خشونت را به خرج داده است و معترضین را

اعدام کرده است. پ

در رخداد های روز گذشته دیده شد که رعایت سه اصل ط/یی اتحاد نیروها، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات بی خشونت برای دستیابی به پیروزی
بسیار مهم است. پ

الگوی کردستان برای تمامی استان های دیگر کشور قابل استفاده است و می توان از اعتصاب عمومی در خرداد ماه استفاده کرد. پ

جای خالی حسین پناهی در جشنواره ی کن دیده می شود. پ

محسن سازگارا در گفتار روز شنبه به موارد زیر اشاره کرد

ها تعطیل شده بودند، الگیو" کردستان، تهران با توست". تمام ایران با مردم دلیر کردستان است. اعتصاب عمومی کردستان که در آن ۹۵% مغازه
مناسبیست که دیگر منطق ایران نیز باید در پیش بگیرند. پ

آقای �ریجانی: "امام خمینی گفته بود که اگر سپاه یک روزی کودتا هم بکند، به آن اعتماد است". این حرف دله آقای لریجنیست که میداند سپاه به نوعئ
اقتصادی کشور را در دست دارد. �ریجانی حتا از سپاهیان درخواست که جلوی رقابت در بازار استخراج منابع را کودتا کرده است و قدرت سیاسی

نگیرند. او نمیفهمد که وقتی قدرت را به یک گروه نظامی داده اید، دیگر با خواهش و التماس نمیشود رقابت در بازار را جلو برد. پ

ای با آقای  ای ملی گرایانه گرفته است. این مواضع از طرف احمدی نژاد و کابینه نشان میدهد دولت میخواهد زاویهٔ ای موضع منوچهر متکی در مصاحبه
ای بگیرد. پ خامنه

ها در ایران را محکوم کرد. پ کاترین اشj، سخنگوی اتحادیه اروپا، اعدام

آقای اردوغان اع/م کرده است که به تهران نخواهد رفت. اگر این سفر صورت نگیرد، اهرم اج/س ایران بسیار تضعیف میشود. پ
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