
  	���� ��ا 
 خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد

1 gmail.com@nedaanews 
http://www.nedaanews.com 

 

شنبه پنج

   يازدهم

 تير ماه

  دوران حكومتيگلوله مز لهيجان باختن راننده اتوبوس بوس

صبح يكي از رانندگان شركت 8ارشنبه دهم تير ماه ساعت روز چه, طي خبر رسيده از رانندگان شركت واحد منطقه يك واقع در خيابان هنگام

توبوس واحداتوبوسراني تهران به نام حسين زاغي بر اثر اصابت گلوله به سرش درپاركينگ پارك سوار بيهقي كه محل كار اين راننده بود در داخل ا

  . به شهادت ميرسد 

  .است وي از رانندگان منطقه يك شركت واحد اتوبوس راني تهران بوده 

  زياعتصاب بازاريان تبر ركوبس

بازار كفاشان و طالفروشـان كـه در اعتـراض بـه اجـراي       :خبرنگار آژانس ايران خبر، گفت.تبريز مجبور به بازكردن مغازه هاي خود شدند بازريان

بنا بر اين گزارش، بازاريـان  .كردن مغازه ها شدند افزوده از ظهر ديروز چهارشنبه بازار را تعطيل كرده بودند، مجبور به باز قانون ماليات بر ارزش

ديـروز پـس از تعطيلـي بـازار كفاشـان و       بر اسـاس ايـن گـزارش   .دادن به اعتصاب را تهديد مسئولين ذيربط عنوان كردند تبريز دليل اصلي پايان

وارد مذاكره با بازاريان شده  ه اي از مقامات شهرامور مالياتي تشكيل شد كه در نهايت پس از اين جلسه عد طالفروشان تبريز، جلسه اي در سازمان

از طرف افراد ناشناس به  عده ي زيادي از بازاريان نيز اواخر شب گذشته: اين گزارش مي افزايد.كردند و آنها را متقاعد به پايان دادن به اعتصاب

بازاريان بـا   گفتني است از صبح امروز پنجشنبه بيشتر.شد هايشان با آنان برخورد خواهد صورت تلفني تهديد شدند كه درصورت باز نكردن مغازه

اطالع دقيقي از مفاد مذاكرات مسئولين شهر در خصوص كنترل اعتصـاب بـازار    همچنين تاكنون. حضور در محل كسب خود به اعتصاب پايان دادند

  .نشده است واصل

  حمله نيروهاي سركوبگر به شهرك وليعصر

بنا بر خبر دريافتي روز سه شنبه نهم تيرماه يگان ويژه ضد شورش به شهرك ولي عصر در غرب تهران يورش برده و باوحشيگري بـه دسـتگيري   

  .جوانـــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــوان اراذل و اوبـــــــــــــــــاش پرداختـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــت

  .از تعداد بازداشتي ها هنوز اطالعي در دست نيست

  قزون به تهران يج هايسانتقال ب: قابل توجه جوانان مبارز قزوين

مردم تهران با اتوبوس گسيل شده اند و اين امر بنا به دستور  چندين اتوبوس از نيروهاي مزدور بسيج در قزوين براي سركوب, بر خبر دريافتي بنا

  . است صورت گرفته ولي فقيه نظام

  پخش شبنامه در بندر عباس

هاي پايين تر مثمر ثمر  دانشجويان در بندرعباس مردم كم كم به فكر مبارزاتي افتاده اند كه با هزينه چند روز پس از سركوب گسترده مردم و

  .باشد

گاه هرمزگان نيز بشدت كتك خورده و اند و دانشجويان آزاد شده دانش آزاد نشده, در حالي كه هنوز تعدادي از بازداشتي هاي خيابان دانشگاه

به طور مشخص دانشجويان دانشگاه هرمزگان .مي رسد اندخبر هاي مختلفي از توزيع شبنامه در دانشگاه ها و بعضي نقاط شهر به گوش آسيب ديده

هاي اطراف بندرعباس هم اظهار داشته كه دو  يكي از ساكنان شهرك.دانشگاه با اين كاغذ هاي فتوكپي شده مواجه شده اند  در خوابگاه ها و محوطه

  . مواجه ميگردد مي شده است با اين برگه ها كه از الي در به خانه به داخل انداخته شده اند روز متوالي صبح كه از خانه خارج
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  جا به جايي و استقرار نيروهاي سركوبگر

اي سپاه وبسيج از پادگان هاي مختلف نظامي وپايگاه هاي بسيج در سطح شهر تهران وحومه ي تيرماه نيروه 10ظهر روز چهارشنبه  12از ساعت 

تركيب نيروهاي اعزامي از پادگان ها سربازان وكادر رسمي سپاه , تهران به وسيله اتوبوس به سمت ميادين وخيابان هاي مركزي شهرمنتقل شدند

  .است

با اين وجود بخشي از اين نيروها براي پوشش مراكز وميدان هاي ونك وانقالب .لي اين نيروها استتوپخانه وامام حسين مقصد اص,ميدان بهارستان

اتوبوس هاي خاص انتقال بسيجيان ونيروهاي سپاه از بين اتوبوس هاي قديمي انتخاب شده اند تا در ظاهر سازي اين اتوبوس ها .نيز گسيل شده اند

زيرا بيشتر كارخانه ها وشركت ها وادارات دولتي بزرگ از اتوبوس هاي ياد شده , ي ادارات نشان دهندرا منتقل كننده ي كارمندان شركت ها وبرخ

  .براي انتقال كارمندان وكارگران خود استفاده مي كنند

نتظامي با نفرات گسترده در اطراف ميدان هاي انقالب و ولي تيرماه مطابق روال روزهاي گذشته نيروهاي ا 10بعد از ظهر روز چهارشنبه  2از ساعت 

بعد از ظهر به بعد بر ازدحام افراد در پياده روهاي خيابان انقالب ووليعصر به  2از ساعت .عصر حضور يافته ورفت وآمد مردم را زير نظر گرفته اند

نيروهاي امنيتي .ابله با هر تجمع احتمالي به حالت آمده باش درآمده اندطرف اين دوميدان اصلي شهر تهران افزوده ونيروهاي انتظامي نيز براي مق

عصر به بعد استيشن هاي  4از ساعت .نيز دورتر از نيروهاي انتظامي ودر گوشه وكنار خيابان انقالب و وليعصر در حال بررسي اوضاع مي باشند

با توجه به شلوغي وازدحام جمعيت در ميدان .به اين محدوده وارد كردند پليس به رديف در كنار ميدان انقالب توقف كرده ونيروهاي بيشتري را

  .انقالب و ولي عصر هر آن احتمال تجمع از سوي مردم و بيان اعتراضات آنها مي رود

 يله مردم كرجستنبيه فرمانده سپاه بو

ها و دستگيري هاي مردم شهر كرج در اقدامي به محمود دادگو، رييس شوراي شهر كرج و از فرماندهان تندروي سپاه حمله كرده واو را كه در قتل 

. محمود دادگو را در نزديكي منزلش در كرج به ضرب چوب مورد هدف قرار دادند .اخير نقش موثري داشته است مورد ضرب و شتم قرار داده اند

ست هم و در شهادت هموطنان و دستگيري هاي گسترده چند روز گذشته نقش مستقيم داشته ا. دادگو كه هم اكنون رييس شوراي شهر كرج است

  .اكنون در كما بسر مي برد

  تجمعات همچنان ادامه دارد

نيروهاي سركوبگر . بعدازظهر تا كنون در جريان است 6تجمع مردم در شش ميدان تجريش، ونك، صادقيه، بهارستان، وليعصر و انقالب از ساعت 

  .فرق ساختن شان را دارنداما با حمله هاي ناگهاني به گوشه هايي از جماعت سعي در مت. هنوز به گاز اشك آور متوسل نشده اند

  صداي اعتراضات گسترده مردم تهران بر بام خانه هاي خود

گسترده  اعتراض ته بر بام منازل خود حاضر شدند  و نداهايشب همانند شبهاي گذشمبنابه گزارشات رسيده از مناطق مختلف تهران ، مردم تهران ا

  .سر دادند خود را

نداي بانك اعتراض اهللا و . رساتر و گسترده  به گوش ميرسد نسبت به شبهاي گذشته فرياد هاي اعتراض مردماز هر كوچه وخيابان و محله صداي 

ـ اكبر و شعار مرگ بر ديكتاتور و در مواردي زيادي شعار مرگ بر خامنه اي سكوت شبهاي تاريك وظلماني اسـتبداد را در هـم مـي در    د و فضـاي  ي

بصورت گسترده بر بام خانهاي  23:00تا حوالي  22:00مردم تهران امشب از ساعت . ردمي ك وارد محاك سركوبگران قلب سياه رعب و وحشت بر

فريادهـا از تمـامي   . شعارهاي مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي سر دادندخود قرار گرفتند و همه با هم نداي اهللا اكبر سر دادند آنها همچنين 

   .نقاط تهران شنيده مي شد


