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  : زنجير انساني ليني ها براي تشكتهراتالش 

دست هاي يكديگر  در ميدان تجريش عده زيادي در پياده رو. خيابان ولي عصر به راه افتاده اند زنجيره هاي انساني در امتداد

ميدان ونك و ميدان ولي عصر نيـز عـده زيـادي بـه چشـم مـي        شميران، در پارك ملت، پيچ. را گرفته و در حال حركت هستند

بـه   مـردم گزراشـات رسـيده    نابـه ب.لباس شخصي با موتور و باتوم همراه نيروي انتظامي كامال مشهود است تعداد افراد. خورند

جوانـان در  ، در ميدان ولي عصـر   .نده اات خود را آغاز كرداعتراض » مرگ بر ديكتاتور«با شعار  پر تعدادگروههاي در صورت 

تعـداد جمعيـت    بـر . سـر مـي دهنـد    »شعار مرگ بر ديكتـاتور « پيروزي در باالي سر خود گرفته اند حاليكه دستها را به عالمت

 از ميدان ولي عصر به سمت ونك و 19:00معترض حركت خود را حوالي ساعت مردم  .معترض لحظه به لحظه افزوده مي شود

 .  در حـال حركتنـد  جوانـان معتـرض   نيـز دسـته هـا     يوسـف آبـاد  خيـابن  در ميـدان هـاي تجـريش و    . نـد ه اشريعتي آغاز كرد

تعدادي بصـورت پراكنـده در خيابانهـاي     ند وه انفر در ميدان انقالب تجمع كرد 1000جمعيتي بيش از  همچنين طبق هر شب

 و همردم يورش بـرد   روي گارد ويژه در ميدان انقالب با باتوم به سويني .ر شده انديي سركوبگر درگيروهابا ناطراف انقالب 

نيروهـاي گـارد ويـژه ، بسـيج و لبـاس       .بردنـد مـي  بـا خـود    دستگير و  ضمن ضرب وشتم آنها تعدادي از جوانان معترض را

دسـت   بانهاي اطراف بـا در تا ميدان ولي عصر و خيا  اين نيروهاي از خيايان آزادي .به فاصلة كمي از هم ايستاده اند  شخصيها

  .داشتن باتوم آرايش گرفته اند

  : ريعصابان ولينظامي در سراسر خرايط ش

م سـ ر راهپيمـايي خيابـان شـريعتي بعـد از مرا    دبچه ها  هكشب يايكه در انساني يراي شركت در زنجب: »خبرنامه ندا«گزارشگر 

سپاه پر از ماموران يگان ويژه و  قطار اتوبوس هايچيزي كه ديدم ن ياول.  اعالم كرده بودند به چهرراه وليعصر رفتم مسجد قبا

هاي عجب و غربي هم با آنهـا  ماشن   .ندبود به سمت باال در حركتبود كه تويوتا  يموتورسوار هاي لباس شخصي و ماشين ها

تصـميم   شـده بـود   4آنجا كه تـازه سـاعت   از   .تگاه ها الكترونيكي اي بود كه تا به حال نديده بودمسكه پر از د در حركت بود

تـا   آمـد  ير نمـ يگ يستاكد و هاي نظامي بون يابان در قرق قطار ماشيخچون .  تسگرفتم به پارك ملت بروم كه هوا خنك تر ا

وزن سآنها تجمع داشتند، جاي انگار  .از انواع شان بود ،ركوبگرس يروهايت نسوليعصر كامال ديدان م. ميدان وليعصر پياده رفتم

موران امـ و پـر بـود از    نـد ه بودردكـ گاه تبديل يبه پارا اختصاصي صنايع دستي  نگي، درون پاركدانيگوشه  مدر  .انداختن نبود

 .اما هنوز اثري از تجمع مردم نديدم ... و نفربرهاي نظامي و انتظامي و اتوبوس و حمل زنداني و  ،يشخص سرم پوش و لباويونيف

م يطول راه متوجـه شـد  در  .رفتند يها همه جوان بودند و با اشتياق براي شركت در زنجير به ونك ممسافر . تاكسي شدموار س

يواش يـواش دسـته   ... فاطمي و تخت طاووس و عباس آباد و مثالً .  روها در سر چهارراه ها و ميادين حساس استيكه تمركز ن

مـاموران بـا   تبديل به جمعيت بشوند، مـورد حملـه   مي آمدند تا اما .  جمع كرده بودندهاي مردم را مي ديديم كه اينجا و آنجا ت

ـ سـتاده انـد   نبوهي از مـردم اي ا دان ونكميدر   .شدند يباطوم قرار گرفته و پراكنده م مسـتقر در آنجـا بصـورت     روهـاي يا نو ب

 .خود ما را تهديد مي كردند كه پياده نشـويم غضب آلود ندادند و با نگاه هاي  تاكسي اجازه توقفبه  .شدند ير ميدرگپراكنده 

طرز استقرار نيروها هم بنظر نمـي  با .  ر را درست كننديجبين ونك و ميرداماد زياد بود، اما هنوز نتوانسته بودند كه زنجمعيت 

لباس شخصي ها و  ،پارك هم بيشتر از مردمداخل  . اول پارك ملت پياده شديمباالخره . آيد بشود يك زنجير كامل درست كرد

ـ از آ كه ين هايشان نام مناطقيروي ماشاز   .ضور داشتندحنيروهاي انتظامي  از بيشـتر  .  را مـي شـد ديـد    دنجا آورده شده بودن

حتماً .  گفتيم خوش به حال بچه هاي آن مناطق كه بدون سر خر مي توانند تظاهرات كنندي هم مه ب . مناطق شرق تهران بودند

پارك وي تـا  از  .گرفتم براي تكميل كردن گزارشم از استقرار نيروها تا تجريش برومتصميم .م شنيديش را خواهيفردا خبرها
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است كه افسران سپاه را با  ياولين باراين آغاز اعتراضات از .  يونيفرم پوش هاي سپاه اشغال كرده بودند را  خود پل تجريش

ي تاكسي مي گفت از زد و خورد راننده .  خرد شده بودندمغازه و بانك با شيشه هاي ندين چ  .ونيفورم در خيابان ها مي ديدمي

از راننده هـاي   ،به پل برگشتم تا به ونك برگردموقتي .  پل و ميدان تجريش جمع بودندن يجمعيت زياديي باما   .ديشب است

.  نيروهـاي انتظـامي را مـي شـنوم     كـوپتر  يباال گرفته ، صدا هلـ  عصريو ولونك ي هاري ها در ميدان يشنيدم كه درگ ماشين ها 

دانم در اين شلوغي كي بـه   يآنجاييكه نماز  .ين مي رونديها به سمت پا سخودشان ديده بودند كه آمبوالنمي گفتند رانندگان 

  .واهيد خواندخفردا  ر گزارشدرا ) دققه بعدازظهر 8:30( اعت به بعد ساين   ماوقع.  ونك برسم، اين گزارش را تهيه كردم

  :واكنش مسئوالن زندان اوين به اعتراضات شبانه خانواده هاي بازداشتي ها

با گذشت دو هفته از تجمع شبانه اعتراضي خانواده هاي بازداشت شدگان در مقابل زندان اويـن، مسـئوالن زنـدان بـه ايشـان       

گزارشـگر  .  بازداشـت خواهنـد شـد     هشدار داده اند كه از تجمع در مقابل زندان دست بردارند، در غير اينصورن ايشـان نيـز  

  .خبر مي دهد كه علرغم اين تهديد خانواده ها از متفرق شدن خودداري كرده و به تجمع خود ادامه داده اند» خبرنامه ندا«

  :ديشب مبارزات مردم در سراسر تهران در جريان بود

, انقالب, ولي عصر, ظاهراتي در مناطق بهارستاندرگيري ها و ت, بر اساس يك خبر غير رسمي كه دقايقي پيش انتشار يافته است

 -درخيابان شريعتي محدوده حسينيه ارشاد شب  8بعد از ساعت .تجريش و صادقيه در تهران صورت گرفته است ,ونك

مي  »مرگ برديكتاتور «مردم شعار, پاسداران و قلهك درگيري شديدي بين مردم و نيروهاي گارد ويژه وانتظامي درگرفت 

اما مردم هم شعارهاي . ، مأموران سعي درخاموش كردن اين تجمع با پرتاب كردن گاز اشك آور و انواع گازها داشتنددادند 

تن  20الزم به ياد آوري است كه روز گذشته درپارك الله . شعار مرگ بر ديكتاتور بود , خودشان را ميدادند عمده ترين شعار

  .ين محل جمع شده بودند توسط پاسداران دستگير و به محل نامعلومي برده شدنداز زناني كه براي بزرگداشت شهدايشان در ا

   :خبري از شهر اراك 

 پروسه مزدوران حكومتي انجام دادهعصر يكشنبه جمعي از مردم اراك در اعتراض به اعمال وحشيانه و ضد انساني كه دراين  

سپس آنها براي همدردي با خانواده هاي داغدار حوادث اخير به سمت مسجد سيدها حركت كردند و   . اند به خيابانها ريختند

 .در آنجا شمع روشن كردند

  : خبري نيست سرنوشت خانواده هاي بازداشت شده در ايالم از 

م ؛ با چند يورش پس از اينكه نيروهاي امنيتي حكومت در هفته ي گذشته ، در چند روستاي شهرستان دره شهر در استان ايال

شبانه و با ايجاد رعب و وحشت بسيار و مضروب كردن تعدادي از مردم ، چند خانواده را كه گفته مي شد فرزندان آنها در 

تالش افراد فاميل و آشنايان براي ,تظاهرات هاي اخير تهران شركت داشته اند بازداشت كرده و به مكان نامعلومي منتقل كردند

بدون اينكه هيچ نهادي در اين ,جات دستگير شدگان بي ثمر بوده و پس از يك هفته در به دري در تهران پيگيري وضعيت و ن

با توجه به اينكه نيروهاي امنيتي تمام افراد خانواده ها را .رابطه جوابگوي سواالت آنها باشد دست خالي به ديار خود بازگشتند

اند نگراني زيادي در بين مردم براي زنان و كودكان بازداشت شده وجود بدون در نظر گرفتن سن و جنس آنها بازداشت كرده 

 .با اين وجود همچنان تالش براي آگاهي از وضعيت افراد دستگير شده و سرنوشت آنها ادامه دارد.دارد

  


