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  نبرگزاري يك راهپيمايي مسالمت آميز در تهرا

/ ده خيابان آزادي بلواراشرفي اصفهانيمحدو تيرماه درخيابان آزادي 12ديروز جمعه , به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر بنا

راهپيمايي ساكت  1930الي  1630هزارنفري ازساعت 50ازخيابان اسكندريه تاميدان آزادي جمعيت  / ازخيابان گالب تاميدان آزادي

 هيچ كس موبايل بلند. به جمعيت تذكر ميدادند كه نبايد جمع شويد ... و  نيروي انتظامي. جمعيت زياد به هم پيوسته نبود.انجام دادند 

مردم دراين تجمع به هم . ازتاريكي متفرق شدند جمعيت قبل.چون اگرموردي ديده ميشد بالفاصله دستگير ميكردند.نكرده بود

  ” بگذاريم كه خاموش بشود نبايد آتش قيام را. كردند به اين شكل ادامه مي دهيم نبايد متوقف كرد االن كه خيلي سركوب” :ميگفتند

 بيلبرد هاي خامنه اي در كرج  رنگ پاشي به

با عكس خامنه اي و برخي  "سازمان تبليغات اسالمي"بيلبرد هايي كه از طرف    طي روز هاي گذشته در بسياري از نقاط شهر كرج

 .ش شده اندمردم معترض با رنگ سبز مخدو  به وسيله ي. نقاط مختلف شهركرج نصب شده بود   جمالت وي در زمينه با انتخابات در

بيلبرد هاي   .جوانان ومردم معترض كرج در يك حركت ابتكاري عكس هاي خامنه اي را با اسپري و رنگ سبز مخدوش كرده اند

فلكه اول گوهر دشت، ايستگاه مترو   ميدان آزادگان، چهار راه طالقاني، بلوار مطهري، پارك نبوت،   منقش به عكس خامنه اي در

 .به وسيله رنگ سبز مخدوش شده است  حصارك، ميان جاده و چند نقطه ديگر از شهر كرج مهرشهر، ميدان دانشگاه

    .از سطح شهر كردند   شدن عكس رهبرشان سريعا اقدام به جمع آوري الين بيلبرد ها مخدوش   ماموران حكومتي بعد از مشاهده

  ياعتراض و تهديد به ترك كار كاميون داران ايرانشهر

با پركردن طوماري كه در آن به نقد سياست هاي  ي كثيري از كاميون داران ايرانشهري با تجمع در مقابل اتحاديه صنف مربوطه و عده

  . خواستار حل مشكل خود شدند اتحاديه مربوطه پرداخته بودند

بند اشاره كردند كه در آن تنها چيزي كه به چشم مي خورد بي كفايتي و سودجويي مسئوالن در اين زمينه مي  7آنها در نامه خود به 

  .باشد

همچنين آنها با تهديد به ترك كار و اعتصاب در صورت عدم رسيدگي به معضل به وجود آمده خواستار رسيدگي فوري به خواسته 

  .هايشان شدند

از ,رانندگان ،عدم وجود فرد پاسخگو در شهرستان مذكور  سهميه سوخت و دستبردن مسئوالن محلي در حواله هاي تحويلي بهمعضل 

  .است مشكالت مطرح شده بوده

   برگزار شد ادبود جانباختگانيمجالس دهاي حكومتي يليرغم تهدع

هزار نفر در اين مراسم شركت  4الي  3بيش از . تيرماه مراسم كيانوش آسا در منزل پدري اش در كرمانشاه برگزارشد 13شنبه  امروز

روبرو  استقبال زيادي مصطفي امامي كوچه پشت مجتمع اداري و تجاري غدير درمنزل پدرش بود كه با محل مراسم در خيابان. كردند 

فوق  دقيقه فاتحه بخوانند و بروند تا ازدياد جمعيت نشود چون منزل 3و  2بودند  شد تا حدي كه در منزل ديگر جا نبود و نفرات مجبور

چيزي كه بقيه خانواده ها "شهيد كيانوش آسا  "شده بود  العاده كوچك بود نكته قابل توجه اينكه دراعالميه ترحيم كيانوش نوشته

  . معموال در اعالميه درج نمي كنند يدات نظامازترس وتهد

  .الزم به ذكر است كه دولت فشار فوق العاده زيادي روي خانواده شهيد كيانوش وارد ميكند
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برگزار شد كه با حضور خانواده هاي بازداشت  از شهداي كوي دانشگاه در مسجد نور "شهيد غنيان "خبر دريافتي مجلس هفتم  بنابه

هيچ .نبوده است  محيط شديدا امنيتي بود و امكان عكس و فيلم به هيچ وجه.خاصي پيدا كرده بود  كشته شدگان جلوهشدگان و برخي 

  . دلگرمي خانواده شهيد غنيان به محل آمده بودند شعار و يا بيانيه اي اعالم نشد و فقط خانواده هايي براي

 "به ايشان عليه موسوي را انكار نموده و ابراز داشته اند كه  نسبت داده شده همچنين پدر شهيد غنيان در گفتگو با يكي از حضار بيانات

  . " معلومند چه كساني هستند قاتلين پسر من

  فراخوان مادران عزادار جانباختگان راه آزادي

حرمت ، ضرب و شتم و دستگيري  با هتك    در پارك الله تهران، متاسفانه 88ششم تيرماه    زادار، عصر شنبهو آرام مادران ع   سوگواري خاموش

  .توسط نيروهاي انتظامي و نظامي روبرو شد  تعدادي از مادران و زنان جوان

تن از مادران توانستند در گوشه و كنار  500به رغم مما نعت نيروهاي پليس از ورود زنان به پارك الله و متفرق كردن افراد در پارك، بالغ بر 

پارك بنشينند و سوگوار فرزنداني شوند كه در راهپيمايي هاي مسالمت آميز و اعتراضي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت 

  .شهيد شده بودند   كرده و

كليه زندانياني كه براي اعتراض به تقلب هاي انتخاباتي دستگير شده اند  پيرو فراخوان اوليه مادران عزادار ما تا پايان دادن به خشونت ها و آزادي

بعدازظهر در پارك الله و ديگر پارك  8تا  7و مجازات قاتالن فرزندان مان شنبه هاي هر هفته از ساعت   به ويژه مادران دستگير شده در پارك الله

   . ها به سوگ مي نشينيم

  : آدرس پارك ها

 بلوار كشاورز، نبش كارگر –پارك الله                      

 شريعتي نرسيده به پل سيدخندان  – پارك انديشه                     

 خيابان ولي عصر –پارك ملت                     

  گيشا - پارك گفتگو                    

  دعوت مي كنيم با  از همه شما. ست آزادي فرزندان دربندمان واداشته استحس مادري مان ما را به دادخواهي از خون فرزندانمان و خوا! مادران 

اعتراض تان را نسبت به مسئوالن با سكوت؛ و همبستگي . حضورتان در گوشه و كنار پارك هاي مذكور به اين حركت خودجوش مادرانه بپيونديد

 .را با مادران عزادار و مردم حق طلب با آمدن تان نشان دهيد  تان

  !ادران و پسران ما در نيروهاي انتظامي و نظاميبر

مادران دردمند  ما مادران شما هستيم، با شما با احترام و مادرانه رفتار مي كنيم، حرمت مادران را نگاه داريد و به مادران تان خشونت نكنيد تا به آه

   .گرفتار نشويد

      ت و گفتگوتيرماه در پارك هاي الله ، انديشه ، مل 13وعده ما شنبه 

   مادران عزادار

  اعتراضات شبانة مردم تهران به صورت گسترده ادامه دارد
همراه با  و آنها  بصورت خانوادگي.ادامه دادند بر بام خانه هاي خود حاضر شدند و به اعتراضات شبانة خود 22:00مردم تهران امشب از ساعت 

نداي اهللا اكبر و شعار مرگ بر . سر دادند را مرگ بر ديكتاتور شعار كودكان خود بر بام منازل خود حاضر شدند و بصورت گسترده نداي اهللا اكبر و

بيشتر از جاهاي ديگر مي  تهران مناطق جنوبي شدت اعتراضات در اما. ديكتاتور كه بصورت شبانه در همة محالت تهران سر داده مي شود

كرده است و عليرغم بكار بردن همة شيوه هاي وحشيانه تا به حال موفق به خاموش كردن آن  و كالفه راسناكهها نيروهاي سركوبگر را شعار.باشد

   .نشده اند


