رقم الوثيقةMDE 13/069/2009 :

 9يوليو/تموز 9009

إيران :ينبغي السماح بإحياء ذكرى أحداث  81تير ( 9يوليو/تموز) بشكل سلمي
يوافق اليوم ذكرى مرور  00سنوات على أحداا

القمدا الوح دل للمردت رات الة ،يدةم والم روفدة حداا

" 01تيدر" ة قد لت للتقددويم اليترسدلذ والددذس المنتسد ةم تليددع منرمدة ال يددو الاوليدة تلحكومددة ا يرانيدة أ ت يد
يقوموا ذلك صورة سلميةذ وتاعو المنرمة الحكومدةم علدى
السمتح للراغ ي فل إحيتء ذكرى الضحتيت
وجددا الوصددولم إلددى ا متنددتخ عد اسددتواام "قدوات المتةددوعي " الم روفدة تسددم "ال تسددي " فددل التصددا
األمن ددل لمر ددت رات الي ددومم وذل ددك ف ددل أعق ددتع اعت ددااءات ددذس القد دوات عل ددى المتر ددت ر الرافض ددي لنت ددت

ا نتوت ددتت الر تس ددية الت ددل أهجر ددت ال ددلر المتض ددل وكتن ددت موض ددا و دد ،م مم ددت أاى إل ددى مقتد د
المترت ر م ذا ت ضتفة إلى تتر خ ا نتلت تت التل ارت لت ذا اليدرخ مد قدوات األمد الدذ

يوضدا

للمحتس ةذ

وكتنددت أحدداا

دد

" 01تيددر" فددل عددتم  0999قددا انددال ت عنددامت تجم ددت أعددااا مد الةدد،ع ل،حتجددت علددى

قرار السلةة القضت ية إغ،ق صحيية "س،م"ذ و تلرغم م أ ا حتجت كدت سدلمي لتم فقدا أةلقدت ال درةة

الغددتز المسددي للدداموخ علددى الةدد،عم والددذي ت رض دوا أيض د لت عتددااءات علددى أيددا أعضددتء م د جمتعددة
ا دتركوا مدا ال درةة فدل اقتحدتم مسدت

الةد،ع

ميلي يت تاعملت الاولةم وتهاعى "أنصتر حزع هللا"م حيد
فددل منةقددة أميددر أ ددتا فددل ةل د ار م وضددرع الةدد،ع ةواسددتءة م ددتملتلم وتحةدديم ممتل ددتتلمم ممددت أاى إلددى

مصرخ ةتلع واحا على األق ذ

وقا أات ا عتااءات على الة،ع إلى انا خ احتجتجتت ومرت رات واس ة النةتقم وهق
ورامت آ م األ وتل فل ةل ار ومنتةق أورىذ وأهفر ع م رم الم تقلي فل غضدو

علدى م دتتم
دلر م ينمدت

ع درات الةدد،ع للت ددذيع فددل م تق د التوحيددا ثددم فددل سددج و ازرة

احتهجددز آوددرو ليت درات أةددو ذ وت ددر
ا سددتو تراتم حي د ت رض دوا للضددرع والجلددا سدد،ك م انيددة علددى أقددااملم والت ليددق م د األة د ار م وفددل

عنوة فل مرحت
حتلة واحاة على األق ت ر أحا الم تقلي لغمر رأسا ل
وحكم على مت
الغرقذ كمت أهج ر الم تقلو على التوقيا على "اعترافتت"م ه

ملئ تلغت ط حتى أو دك علدى
يقد عد  01وصد لت تلسدج

وحكم على أرا ة ت عاامم ةوا كتنت جميا ذس األحكتم قا أهلغيت فيمت اذ وقا تهوفل أحدا
لماا متيتوتةم ه
ؤ ء األرا ة فل الحجز فل ررو مر ةذ

ومددا اسددتمرار الحكومددة فددل قمددا المرددت رات المت لقددة نتددت

ا نتوت ددتت الر تسددية التددل أهجر ددت يددوم 09

يونيو/حز ار  9009وكتنت موضا و ،م فإ األن تء الواراة م إي ار ت يدا إلدى األذ دت إلدى حدا ك يدر
مت حا

فل عتم  0999فل م تق التوحياذ فقا أفتات األن تء أ عاالا م الة،ع والمترت ر اآلور

ال ددذي اعتقل ددتلم قد دوات األمد د ا يراني ددة اقتي دداوا إل ددى الة ددت ق الس دديلل ف ددل و ازرة الااولي ددة ف ددل ةلد د ار م حيد د

وحرمدوا مد ال دد ،الة ددلذ واعتهقد مددت
ت رضدوا للت ددذيع ه

يقد عد أليددل ددول فددل ددتى أنحددتء الد ،ا

ويحتمد
حتجتجلم على النتت الرسدمية ل،نتوت دتتم واعترفدت السدلةتت مقتد  90وصد لت علدى األقد م ه
أ يكو ال اا الحقيقل أعلى م ذلك كثيرذ كمت أهصديع م دتت جدروحذ وذكدرت د المصدتار أ مد

ددي الم تقلددي أ وتص د لت كددتنوا يس د و للحصددو علددى عدد ،فددل المست ددييتت م د ج دراء ا صددت تت التددل

د المترددت ر سد هديحت مو أمددتم
لحقددت لددم علددى أيددا "ق دوات المتةددوعي "ذ وقددا أعلنددت الحكومددة أ
محكمدة وتصددةم ول نلدت لددم تيصدي عد ة ي دة ددذس المحكمددة وا جدراءات التددل سدو تهت ددا فيلدتم ممددت يثيددر
تلسدج لمداا ةو لدةم ورامدت ت عداامم اسدتنتالا إلدى "اعت ارفددتت"

مودتو مد احتمدت أ هيحكدم علدى كثيدر
انتهزعت تحت وة ة الت ذيع وفل ر محت متت جت رةذ
خلفية

فل ال تم الحتللم يوافق يوم  01تير حسع التقويم اليترسل يوم  9يوليو/تموزذ

