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رایزنی برای آزادی دانشآموزان بازداشتی

کمیته پیگیری آسیب دیدگان اعتراضات 96
w w w . k a l e m e . c o m

بحران مشروعیت حکومت

کمیتهپیگیریبازداشتهایاعتراضاتدیماه
سال ۹۶درفضایمجازیتشکیلشد.اینکمیتهاز
خانوادهبازداشتیهایاخیروکشتهشدگانحوادث
اعتراضیشهرهای ایرانخواسته استتا اطالعات
دستگیرییاکشتهشدگانخودراارسالکنند:

کانون اندیشه راه سبز :بحران مشروعیت در
نظام جمهوری اسالمی ناشی از دو عامل مهم
و خانمان برانداز فساد و ناکارآمدی است ،نظام
حاکم بر ایران که برآمده از انقالبی مردمی بر
علیه استبداد شاهنشاهی است ،امروزه خود
به بازتولید مناسبات استبدادی دست یازیده
است .از جمله اصولی که نیازمند پایبندی به آن
هستیم ،توجه و احترام به مطالبات برحق مردم،
بازگشت نظامیان به پادگان ها ،صدور فرمان
عفو عمومی ،عذرخواهی از آسیب دیدگان و ..

■ در اعالمیه شماره یک این کمیته آمده است:
از آنجایکه بسیاری از خانوادههای عزیزانی که
در روزهای اخیر بازداشت شده و یا به شهادت
رسیدهاند دسترسی چندانی به رسانهها ندارند
و آمار ضد و نقیض دستگاههای زیربط همیشه
دچار نقصان بوده است لذا از هموطنان عزیز
درخواست میکنیم اگر اطالعی از دستگیری
یا شهادت هموطنانمان دارند اطالعات
خود را از طریق آدرس https://t.me/
 Bazdashtha96ارسال نمایند تا بتوان آمار
دقیق و مطمئنی از آسیب دیدگان تهیه و در
صورت نیاز پیگیریهای حقوقی و رسانهای در
رابطه با این هموطنان انجام گردد .با بازنشر این
پست ما را در تهیه لیستی دقیقتر از بازداشت
شدگان ،و انتشار اسامی آنها از تکرار حوادث
تلخگدشتهجلوگیریکنیم.

درگذشت یکی از دستگیرشدگان  96در اوین

ی بازداشتهای دیماه  96از
کمیت ه پیگیر 
درگذشت یکی از بازداشت شدگان در زندان
اوین خبر داد و نوشت :شب گذشته سینا قنبری
جوان  23سال ه تهرانی که چند روزی بود در بند
قرنطینه زندان اوین در بازداشت بسر میبرد
بهدالیلی نامعلوم جان سپرده است .در همین
زمینه محمود صادقی ،نماینده مجلس گفته
است :در حال پیگیری آن هستم ولی هنوز به
نتیجهاینرسیدهام.

◄سپاه در چه فکریه؟

محمدرضا یزدی ،فرمانده سپاه تهران بزرگ از آغاز
بکار طرح گشتهای محلهمحور بسیج در پایتخت خبر
داده است .تحرک جدید سپاه در امنیتی کردن فضای
پایتخت سوالها و نگرانیهای زیادی را پیش رو قرار می
دهد.

◄تجمع اعتراضی علیه هاشمی شاهرودی

شماری از ایرانیان در آلمان با تجمع مقابل بیمارستانی که
محمود هاشمی شاهرودی در آن بستری است ،خواهان
ممانعت از بازگشت آقای شاهرودی به ایران و محاکمه او
به اتهام نقض حقوق بشر شدند.

◄مشهدو پس بگیرید

آیا می دانستید بیش از نیمی از اراضی مشهد در اختیار
آستان قدس رضوی است که نه اموالش را میفروشد و نه
واگذارمیکند.شهردارمشهدگفتههرمدیرشهرداریباید
آستان را به عنوان ظرفیتی بزرگ قبول کند.

