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از » خبرنامه نـدا «از گزارشگر  ين خبرهاي دريافتيآخرطبق :  ابان شريعتي، مسجد قبايدر خات رهاو تظع تجم
 يركوبگر مواجه گشتند كه سعسروي يعده با هزاران نن يا.  تجمع كردندجد قبا سهزاران نفر در م ،امروز بعداز ظهر 5اعت س

ركوبگر بـه  س يو نيروها ديگان به ده ها هزار نفر رسد، تعداد شركت كننشت زمانگذ بااما .  كردن ايشان داشتندكنده در پرا
ل به ديفقط به محاصره منطقه پرداختند تا اين تجمع تبپس .  تي غير ممكن استيجه رسيدند كه متفرق كردن چنين جمعين نتيا

كـه در حـال   ي ايروهـاي امنيتـ  يبـا ن و  ي دادنـد مـ  يوسـ مـردم شـعارهايي بـه دفـاع از مو    طول سخنراني ها در .  تظاهرات نشود
 يتـ يامن ي ازكـ يجمعـت بـه   حتـي  .  شـكاندند  يشان را تصرف كرده و مين ها ز مراسم بودند درگير شده و دوربيا يفيلمبردار

  .ن اش را شكستنديبود حمله كرده و او را به شدت كتك زدند و دورب يلمبرداريال فدر ح يكه در پشت بام منزلهائي
خندان در  ديبه سمت س يابان شرعتيته و در خسر، مردم خط محاصره حكومتيان را شكهدقيقه بعداز ظ 8:30اعت ساكنون، هم 
اهللا «تظـاهرات  شـعارهاي    .زند ين ميما جمعيت تظاهر كننده را بيش از صد هزار نفر تخم گزارشگر.  باشند يتظاهرات محال 
  .شود يگزارش م» مرگ بر ديكتاتور«و » اكبر

بعـداز ظهـر ديـروز، شـنبه ششـم       7ساعت :   در پارك الله تجمع هفتگي مادران شهداي مبارزات مردمي
چند هزار تن از مردم غيـور تهـران بـه دعـوت     تظاهر كنندگان، » محارب بودن«عليرغم تهديد امام جمعه تهران مبنا بر تيرماه، 

اعتراض به حكومت استبدادي جمهوري اسالمي به پارك اللـه  مادران شهيدان راه آزاد پاسخ مثبت داده و  براي يادبود شهدا و 
طبـق    .اين تجمعات طبق برنامه ريزي خانواده هاي شهدا، قرار است بصورت هفتگي در پارك الله برگـزار شـود  .  روي آوردند

نعقاد تجمع مردم، معمول اين روزها، از ساعاتي  پيش، انبوهي متنوع از نيروهاي سركوبگر حكومت اسالمي براي جلوگيري از ا
امـا ازديـاد و اصـرار جمعيـت بـراي      .  در محل حاضر بوده و از ورود شركت كنندگان در مراسم به پارك جلوگيري مي كردنـد 

برگزاريِ مراسم، آنان را وادار ساخت تا درخواست نيروي كمكي كرده و يگان هـاي ويـژه سـپاه پاسـداران را بـراي سـركوب       
به محل درگيـري  » خواهران زينب«اين نيروها از طرف خيابان انقالب همراه با تعداد كثيري از .  وحشيانه تر مردم فرا بخوانند

و با باطوم و گاز اشك آور به ضرب و شتم حاضران پرداخته و پـس از سـاعتي    رسيدند و فوراً ، به ياري نيروهاي حاضر شتافته
جالب توجـه اسـت كـه گزارشـات شـركت        .كنندرا بازداشت  كرده و تعدادي از ايشانجنگ و گريز توانستند مردم را متفرق 

كنندگانِ در اين مراسم خبر از خستگي مفرط نيروهاي سركوبگر دارد، بطوريكه عليرغم حضور پر تعـداد ايشـان و تجهيـزات    
  . كامل ضد شورشي، با دشواري بسيار و پس از ساعتي درگيري موفق به  پراكنده ساختن معترضين گشتند

اصله بين سعادت آباد و خيابان فدر  ،آقاي رسول عشقي نژاد ،ساله 23سه روز پيش در اصفهان جوان :  صفهانخبري از ا
او را از ارتفاع به زير انداخته كه در نتيجه ضربه مغزي  مي رود، اماباالي لوله گازبه هنگام فرار از دست لباس شحصي ها  فيض
  .  اند كردهتهدبد به سكوت را بستگانش  متعاقب اين جنايت، قاتالن وي، .  كرده استفوت 

مـا را از اتفاقـات    تقاضا داريم تـا در همينجا از مردم غيور در شهرستان ها با تشكر از دوستي كه اين خبر را براي ما فرستادند، 
  . ه رسانه هاي داخلي و بين المللي مشهود استيدر كلاز شهرستان ها  يشهر خود خبردار كنند، ضعف خبررسان

  :  تجمع خانواده هاي بازاشت شدگان در مقابل زندان اوين
گفته .  هر شب جمعيت هزاران نفره اي از مردم در مقابل زندان اوين تجمع كرده و خواستار آزادي بازداشت شدگان مي شوند 

مانده، اما با نزديك شدن آخر شب، با خشم شروع به شـعار   مي شود تا پايان شب، خانواده ها به اميد آزادي عزيزانشان منتظر
  .دادن مي كنند
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  بازداشت شدگان و نحوه پيگيري وضع آنها توسط خانواده هايشان
صدھا شھروند بازداشت شده اعتراضات اخير شھر تھران در کمپ کھريزک به صورت روزمره تحت بدرفتاری و شکنجه قرار 

  .دارند
شود به دستور سردار رادان راه اندازی شده بود؛ و اینک صدھا تن از جوانان وطن در آن به سر  کمپ کھریزک که گفته می

می برند کجاست؟ در جاده قدیم قم، پس از آن که از بھشت زھرا و کھریزک می گذرید، بعد از پل و مسيری که به شھرک 
منتھی به یک شھرک ) به سمت شرق( واوان و اسEمشھر منتھی می شود، سه راھی ای وجود دارد که سمت چپ آن

، دژبانی پادگان چھارم المھدی دیده که حدود ده کيلومتر با سه راھی فاصله دارددر مسير شھرک صنعتی . صنعتی است
از برابر دژبانی . ھيچ چيز جز بيابان در اطراف پادگان و کمپ موسوم به کھریزک که در آنجا قرار گرفته، وجود ندارد. می شود

آن پيشتر نمی شود رفت، کمپ به سختی دیده می شود؛ دو سوله در جوار ھم و یکی کمی دورتر جمعاً سه سوله در که از 
در این محل کسی را آزاد نکرده و فرماندھی . آن ميان، قرار گرفته و تاسيسات ساختمانی و اداری ھم قابل مشاھده ھستند

خانواده ھایی که در . ی اخير را از طرف دادگاه انقEب و امنيت نداردزندان می گوید که مجوز اعEم اسامی بازداشت شده ھا
بيایان ھای آن اطراف منتظر اعEم خبری از عزیزانشان ھستند می گویند که روزی دو یا سه بار تانکری که حاوی آب 

در این محل به سر می از این رو می توان دریافت که تعداد زیادی از بازداشت شدگان . آشاميدنی است به زندان می رود
  .برند

نفر را تشکيل می دھند در برابر زندان اوین شبانه  500از دیگر سو ھمه روزه تعداد زیادی از خانواده ھا که جمعيتی حدود 
  .روزی در انتظار اعEم اسامی عزیزان خود ھستند که در دو ھفته اخير بازداشت شده اند

کاغذھای دست نویس یا پرینت شده بر پشت پنجره ھا و محوطه دادسرای امنيت جنب روزانه آمار زندانيان در در زندان اوین 
 . زندان اوین برای مشاھده عموم گذاشته می شود

و یک نفر با شناسنامه (از بستگان آن ھا شناسنامه و کارت ملی متھم و کفيل  دادگاه انقEب برای آزادی بازداشت شدگان
و فيش حقوقی و تایيدیه آن یا جواز کسب و فتوکپی ھای ھمه ) کارت ملی و جواز کسب یا فيش حقوقی کارمند دولت

و تنھا اسامی را پشت شيشه می . اما به ھيچ عنوان به خانواده ھای منتظر پاسخی نمی دھند. مدارک را مطالبه می کند
به طور ميانگين در دادگاه انقEب واقع در خيابان . ای شان تشکيل شودزند که ادعا می کند بناست در روز آینده دادگاھی بر

شان تمام شده باشد و در   و بازجویی  نفر از افرادی که به قول خودشان مشگل زیادی نداشته 150معلم ھم روزی 
  .بندعمومی باشند را منتشر می کند و نه بيشتر

. ھنوز نامشان از طریق ليست ھای اعEم شده منتشر نشده است گفته می شود افراد بسياری در زندان اوین ھستند که
برخورد نحوه . زیر نظر وزارت اطEعات یا در بازداشت گاه ھای غيرقانونی سپاه نگھداری می شوند 209این افراد غالباً در بند 

دم توان کنترل سيل خانواده ھا و اما ع. ميان زندان بان ھای زندان اوین کمی بھتر و مودبانه تر از سایر مراکز بازداشت است
و مرور کارکنان و ماشين ھای پرسنل و حمل زندانی در برابر زندان اوین، باعث می شود بعضی از اوفات  مختل شدن عبور

  .بعضی از ماموران محافظ زندان اوین با خانواده ھا ھم برخوردھای خشونت آميز و نامناسب داشته باشند
بر فرزندانشان برای اینکه نيروھای امنيتی قصد دارند از آنھا در مقابل دوربين اعتراف بگيرند و سپس غالب خانواده ھا از فشار 
در روزھای اخير تلویزیون جمھوری اسEمی جوانانی را با چھره مخدوش نشان می داد که ادعا می . آنھا را آزاد کنند، نگرانند

) نه از آن برای اعضای سازمان مجاھدین خلق ایران استفاده می کندعنوانی که این رسا(کردند وابسته به گروھک منافقين 
  .ھستند

نفر آزاد  150به طور ميانگين حداکثر روزی حدود . روند آزاد سازی بازداشت شدگان کند و اطEع رسانی ھا قطره چکانی است
  . می شوند

اوتی بيان می کنند اما ھمگی بEاستثنا پيش از رفتن آن ھا که آزاد می شوند درباره رفتار زندان بان ھا و بازجوھا سخنان متف
  .به زندان در آگھی و بازداشت گاه موقت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند

گفته می شود از دیگر مراکزی که در آن جوان ھای دستگير شده در آن پيش از اعزام به زندان اوین یا دادگاه انقEب مورد 
و در ميان . ن وزارت کشور در ميدان فاطمی و کEنتری ھا و اداره آگاھی شاپور بوده و ھستشکنجه قرار می گيرند، زیرزمي

  .کEنتری ھا وحشيانه ترین شکنجه ھا را به کEنتری گيشا نسبت می دھند
شکنجه  اگرچه در اوین ھم بعد از بازجویی ھا و قرنطينه،: چنانچه آن ھا که در روزھای اخير از اوین آزاد شده اند می گویند

ھای خبری و اخبار تلویزیونرا پخش DVDو یک زندان اوین مرتباً  8و  7ادامه داشته، اما در بند عمومی نه و در اندرزگاه ھای 
و بيشتر سعی بر شکنجه روحی و روانی بازداشت شدگان می . و به بازداشت شدگان چای ھم داده شده است می کنند

نقيض به زندانی ھا و قطع تلفنھای بند ھا به زندانی ھا اجازه خبر رسانی در مورد  به نحوی که با ارائه اخبار ضد و. شده
یا به آن ھا گفته می شده که آزاد می شوند، در حالی که برای . محل بازداشت خود به خانواده ھایشان داده نمی شود

  .بازجویی برده می شدند و یا باز آن ھا را با تحقير در زندان نگاه می داشتند
اگر یکی از دوستان، بستگان یا اعضای خانواده شما در رزوھای اخير ناپدید شده است یا  :حوه پی گيری خانواده ھان

ساعت نخست کEنتری ھای منطقه ای را که احتمال می  24بھتر است که ابتدا و در . اطEع دارید که دستگير شده
حتماً سری به اداره آگاھی تھران بزرگ در خيابان شاپور دھيد در آن جا دستگير شده باشد، جستجو کنيد و روز بعد 

نا اميد نشوید و به . بزنيد و پس از دو الی سه روز منتظر اعEم اسامی از طریق زندان اوین باشد) وحدت اسEمی(
  .جستجو و درخواست خود ادامه دھيد

انی و به بھانه ھای واھی اخEل در نظم تمامی اطEعات فوق مربوط به افرادی است که در درگيری ھای خياب :یک نکته
متاسفانه ھيچ خبری از روزنامه نگاران، فعاrن سياسی و یا . عمومی در دو ھفته گذشته تنھا در تھران دستگير شده اند

ھواداران شناخته شده و اعضای ستادھای کاندیداھای اصEح طلب که از مقابل منزل اشان ربوده و یا در روزھای 
ر و باززداشت شده اند در دست نيست و گفته می شود که جان بسياری از آن ھا ممکن است در خطر گذشته دستگي

   .باشد و تحت شکنجه ھای شدید برای اعتراف در مقابل دوربين ھای تلویزیونی قرار دارند


