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آمادگی برای سالگرد انتخابات و اعتراضات. پ

 سر دادن ا... اکبر در شب 21 خرداد. پ
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�
ای سرگشاده به مراجع تقلید و علما برجسته کشور نسبت به رفتارهای صورت گرفته در مراسم ادوارنیوز: جبهه مشارکت ایران اس/می در نامه

ای به همین مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار چمهوری اس/می و هتک حرمت خانواده ایشان اعتراض کردند. همچنین محسن میردامادی در نامه
ها در پیوست آمده است. پ احترامی به سید حسن خمینی واکنش نشان داد. مm این پیام پیامی صادر کرد و نسبت به بی

ای از افراد کوتهبین و افراطی برای جلوگیری از سخنرانی سیدحسن خمینی، یادگار های مذبوحانه و صخیفانه عده ندای آزادی: در پی ت/ش
mای در محکومیت این اقدام صادر کرد. م بنیانگذار جمهوری اس/می ایران، انجمن اس/می دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بیانیه

این بیانیه در پیوست آمده است. پ
ندای آزادی: به همت گروه موسوم به " همآهنگی ایرانیان علیه کشتار و اعدام زندانیان سیاسی " تجمعی در اعتراض به اعدامهای سیاسی بعد از

ظهر روز گذشته جمعه ۴ می مصادف با ۱۴ خرداد در محوطه حقوق بشر میدان تروکادروی پاریس برپا گردید که با استقبال خوب ایرانیان مقیم
پاریس و حومه مواجه شد. پ

صدای آمریکا: شبکۀ خبری فارسی صدای آمريکا می گويد جمهوری اس/می ايران ت/ش کرد در دريافت امواج تلويزيونی صدای آمريکا در ايران
اخ/ل ايجاد کند تا بينندگانِ تلويزيونِ اين شبکه را از ديدن يک فيلم مستند تلويزيونی در مورد زنی که در اعتراضات پس از انتخابات رياست

جمهوری در سال گذشته کشته شد، محروم کند. صدای آمريکا روز جمعه اع/م کرد شکايات زيادی را در مورد ارسال پارازيت بر امواج تلويزيونی
اين شبکه از تماشاگران خود در ايران ب/فاصله پس از پخش فيلم مستندی در مورد ندا آقا سلطان در روز چهارشنبه، دريافت کرده است. بينندگان
تلويزيون صدای آمريکا در نقاط مختلف ايران همچن� از قطع برق در منازل خود کمی پس از آغاز پخش اين فيلم مستند، خبر دادند. با اين حال
ها هزار مرتبه، دانلد شده است. پ صدای آمريکا می گويد فيلم مستندِ زندگی ندا آقا سلطان از طريق اينترنت نيز قابل دسترس است و تاکنون ده

بی بی سی: هشت تشکل و حزب اص/ح طلب در ایران از دولت خواسته اند که برای برگزاری راهپیمایی در سالروز دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ایران مجوز صادر کند. سازمان مجاهدین انق/ب اس/می، جبهه مشارکت ایران اس/می، مجمع نمایندگان ادوار، مجمع دانش آموختگان
ایران اس/می، انجمن اس/می جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه نگاران زن، حزب اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام روز چهارشنبه ۱۲

خرداد در نامه ای به وزارت کشور ایران نوشته اند که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، خواهان برگزاری راهپیمایی در روز ۲۲ خرداد هستند.
پ

بی بی سی: محمد نوری زاد در نامه ای به آیت ا� علی خامنه ای  از او خواسته است که مراقب "بانیان اصلی فتنه" که در اطراف او "آرایش
یافته اند"، باشد. آقای نوری زاد در این نامه که از داخل زندان اوین نوشته شده، بانیان فتنه را قدرتی خوانده که در سایه است و مطیع رهبر هم

شود، و برای خزد، و در جای دیگر از امضای نمایندگان مجلس ما جاری می جمهور نامتعادل ما بیرون می جا از حنجره رییس نیست، " قدرتی که یک
کند." این پنجمین نامه آقای نوری زاد به آیت ا� علی خامنه ای بعد از انتخابات گشودن موانع پیش رو، به قاضیان مرعوب دستگاه قضا تحکم می

ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. آقای نوری زاد بعد از نوشm سه نامه اول بازداشت شد و نامه چهارم خود را از داخل زندان اوین نوشت.
پ

جــرس: در آستانه فرا رسیدن ٢٢ خرداد ماه و برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضیِ سالگشت انتخابات، حامیان جنبش سبز در شهرهای
مختلف برای برگزاری تظاهرات و تجمع، فراخوان عمومی صادر کردند. بنا به اع/م منابع خبری و فعا�ن جنبش سبز، تظاهرات تهران راس ساعت



١۶ روز شنبه ٢٢ خرداد ماه، از "میدان امام حسین تا میدان آزادی" خواهد بود. به گزارش منابع خبری جرس، حامیان جنبش سبز شیراز مراسم
خود را راس ساعت پنج و نیم بعد از ظهر با حرکت از چهار راه م/صدرا به سمت میدان نمازی، اع/م کرده اند. این فراخوان محل جایگزین را
"راس ساعت شش و نیم بعد از ظهر در میدان دانشجو" و مسیر جایگزین آخر(در صورت رخ داد احتمالی هر گونه حادثه) را، "ساعت ٢۰، از
پارامونت به سمت سینما سعدی"، اع/م کرده است. منابع خبری همچنین مراسم اصفهان را راس ساعت ١۸ روز شنبه ٢٢ خرداد، از "خیابان

چهارباغ عباسی (انق/ب) به سمت دروازه دولت" اع/م کرده اند. حامیان جنبش سبز در رشت، مراسم خود را در "مقابل دانشگاه علوم پایه" و راس
ساعت ١۸ برگزار خواهند کرد. در اهواز ساعت ١۹ روز شنبه، و در محل "پل چهارم و فلکه شهداء به سمت خیابان نادری"، تظاهرات برگزار خواهد

شد. حامیان جنبش سبز در اردبیل، راس ساعت ۱۸ روز ۲۲ خرداد ، از "میدان شریعتی به طرف چهارراه" راهپیمایی خواهند داشت. آنها
خاطرنشان کرده اند در صورتی که در روند اجرای برنامه اخت/لی ایجاد شد، مسیر جایگزین "بازار" می باشد.  در یاسوج، ساعت ١۶ روز ٢٢

خرداد، در "حدفاصل میدان هفت تیر تا هتل ارم"، تجمع سبزها برگزار خواهد شد. جمعی از فعالین جنبش سبز خرم آباد نیز، مراسم راهپیمایی ٢٢
خرداد را، راس ساعت ١۷ از "مقابل استانداری و چهارره بانک به سوی میدان شهدا و مطهری" اع/م کرده اند. همزمان بيانيه و فراخوانی از سوی
هواداران جنبش سبز استان لرستان منتشر گردیده و تاکید شده است که با حضور در راهپيمايی سکوت درخيابانها و ميادين اصلی شهرهای استان

لرستان، رنگی سبز به شهر و ديار خود خواهیم بخشید. در بابل، تجمعی اعتراض سالگرد انتخابات، راس ساعت ١۸ روز شنبه ٢٢ خرداد ماه، در
"مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی" آن شهر برگزار خواهد شد. جمعی از فعالین سیاسی و دانشجویی شهر تبریز نیز، طی فراخوانی که در سایت
تحول سبز منتشر ساختند، مراسم ۲۲ خرداد را، راس ساعت ۱۸ در مسیر "چهارراه شریعتی به سمت میدان ساعت" اع/م کرده اند. در ارومیه نیز،
حامیان جنبش سبز ضمن اع/م ساعت شش بعد از ظهر برای آغاز تجمع، محل آن را "اول خیابان حسنی، فلکه مخابرات" خاطرنشان کرده اند. پ

�ا����ر �ز���ا�����ن
جــرس: کامران آسا، برادر شهید کیانوش آسا(از شهدای راهپیمایی مسا�ت آمیز ۲۵ خرداد ۸۸) نیمه شب دوشنبه ۱۰ خرداد، برای دومین بار طی
ماههای بعد از شهادت برادرش، توسط ماموران اداره اط/عات کرمانشاه بازداشت شد. به گزارش سامانه خبری- تحلیلی کلمه، بامداد روز بعد از
دستگیری وی، ۵ نفر از ماموران وزارت اط/عات به منزل خانواده وی مراجعه کرده و مقداری از وسایل شخصی کامران را نیز با خود بردند. پ

جرس:  كوهیار گودرزی ، علیرضا بهشتی شیرازی  و عماد بهاور به دستور دادستان به بند عمومی زندان اوین انتقال یافتند. پ

بی بی سی: گزارش ها از ایران از آزادی چند نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ حکایت دارند. پار�ان نیوز روز پنجشنبه ۱۳
خرداد (سوم ژوئن) همزمان با اع/م خبر "عفو" تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی آیت ا� علی خامنه ای، رهبر

ایران، از آزادی مهدی ک/ری، نیما لطیف تجار، سهیل محمودی و می/د فدایی خبر داد. مهدی ک/ری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، پیش تر توسط
شعبه ۲۸ دادگاه انق/ب به سه سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.
نیما لطیف تجار، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران، در جریان حوادث روز عاشورا (ششم دی ۱۳۸۸) بازداشت و توسط دادگاه بدوی به سه سال حبس
تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال حبس تعزیری کاهش یافت. سهیل محمودی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران

در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ بازداشت و توسط دادگاه بدوی به چهارسال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که توسط دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس
کاهش یافت. می/د فدایی، دانشجوی دانشگاه آزاد تهران هم در ۱۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پ

آموختهی علوم سیاسی دانشگاه تهران را به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد. پ وششم دادگاه انق/ب، البرز زاهدی دانش دانشجو نیوز: شعبهی بیست

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

کمپین بین ا�للی حقوق بشر لیست پانزده نفره ای از جنایت کاران ایران را منتشر کرده و از کشورهای مختلف خواسته که اجازه ی ورود آن ها را
ندهند و حساب های بانکی آن ها را ببندند. در این لیست اسم آقای طائب، سعید مرتضوی، سرداد عزیزجعفری، قاضی مرتضوی و دیگران دیده

می شود. پ
گزارش ها از درون زندان گوهردشت حاکی از آن است که شرایط بهداشتی زندانیان بسیار وخیم است. پ

سایت انصارنیوز در روزهای گذشته از آقای مصباح یزدی با نام «امام مصباح» یاد کرده بود که البته تحت فشار این مطلب را از سایت در روز
گذشته خارج کردند. اما این نشان می دهد که دار و دسته ی آقای مصباح یزدی به فکر رهبر شدن نیز هستند. پ

در راهپیمایی که دیروز در اعتراض به جنایت اسرائیل در بیروت برگذار شد و همه ی احزاب از جمله حذب ا� در آن شرکت داشتند، پرچم ترکیه،
عکس آقایان اردوغان، ناصر و عرفات در دست مردم دیده می شد اما یک عکس از آقای خامنه ای یا پرچم ایران دیده نشد. این نشان می دهد که

آبروی حکومت جمهوری اس/می در اثر ت/ش برای سرکوب جنبش سبز و مقابله با مردم چنان ضربه ای خورده که حتی حذب ا� لبنان که حقوق
خود را از ایران دریافت می کند جرات نشان دادن حمایت از ایران را ندارد. این از موفقیت های جنبش سبز در سطح دنیاست. پ

در مورد آکسیون های سالگرد انتخابات: اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و سالگرد شهدا پیشنهاد شده است. توام با تظاهرات در این روزها
این آکسیون ها می تواند بسیار موثر باشد.  ا� اکبر گفm برای ساعت ۱۰ شب جمعه ۲۱ خرداد، و شنبه شب ۲۹ خرداد که سالگرد شهدا است،
مطرح شده است. همچنین چون بسیاری از نیروهای سرکوبگر را به تهران برده اند، فعالیت در شهرستان ها آسان تر است. برای تظاهرات ۲۲
خرداد، اگر حکومت به نامه ی رسمی آقایان کروبی و موسوی و احزاب مختلف اجازه ی رسمی صادر کند، آنگاه مسیر راهپیمایی در تهران از



میدان امام حسین به میدان آزادی خواهد بود در ساعت پنج بعد از ظهر. اما اگر حکومت اجازه ندهد، راه حل این است که در سطح شهر و محله
 ها و مناطق تهران پخش شویم. پ

در صحبت های روز جمعه، سازگارا به مسائل زیر اشاره کرد
نماز جمعه ی سالگرد آقای خمینی در مطبوعات دنیا به صورت یک واقعه ی از پیش طراحی و بخش نامه شده انعکاس پیدا کرده است که کنترل آن

بیش از هر کس در اختیار سپاهیان است. پ
یک بخش نامه ی محرمانه درون نیروی انتظامی اب/غ کرده که در این دو مبارزه با حجاب شُل شود که درگیری ایجاد نشود. پ

آقای کروبی در ویدئویی که منتشر کرده بر قانون گرایی، اهمیت مرجعیت و نقش مردم تاکید کرده است. همه به خواندن مm صحبت های آقای
کروبی دعوت می شوند. پ

آقای �ریجانی در شمال به صراحت مطرح کرده که قباحت یک رئیس جمهور بگوید قانون را اجرا نمی کند که نشان از گسترش اخت/فات بین
احمدی نژاد و �ریجانی ها دارد. پ
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