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  تظاهرات هاي شبانه در محله هاي تهران

كرده و شعار هاي به تظاهرات هي چند ده نفره اقدام نفره و گاه هاي چند صد تسددر اخبار رسيده حاكيت كه در بسياري از محله هاي تهران، مردم 

 .ده نياوران نام بردعادت آباد و ساز جمله اين محالت مي توان از شهرك اكباتان، .  سر مي دهند »مرگ بر خامنه اي«و » مرگ بر ديكتاتور«

   تجمع پزشكان در بيمارستان دكتر شريعتي

بازداشتهاي فعاالن سياسي در محوطه بيمارستان  علمي و پزشكان و دندان پزشكان دانشگاه علوم پزشكي تهران در اعتراض به اعضاء هيات

دانشگاه علوم پزشكي تهران در  نفر از اعضاء هيأت علمي و پزشكان و دندانپزشكان 200تجمع كه با حضور حدود  در اين. شريعتي تجمع كردند

  محوطة بيمارستان شريعتي برگزار شد

  پاري سهراب اعرابي  خاكس

نفر  350-300رساني شده بود،دوشنبه صبح با حضور  جع به آن اطالعخاكسپاري سهراب اعرابي كه روز يكشنبه از طريق فيس بوك را مراسم

از عزا داران   بعضي.داد  به مردم اطالعات مي مراسم ◌ٔ خورد و بهشت زهرا آزادانه دربا ره  پليس در اين مراسم به چشم نمي از  هيچ نشاني.برگزار شد

  .صرفا به منظور همدردي حاضر بودند نسبتي با خانواده نداشته و

  تانسآغاز اعتصاب عمومي در كرد
اين گزارشات .  به سر مي برند عموميتصاب عادر كليه  مردم شهرهاي سقز، بوكان، مهاباد و سردشت  يت كهسخبرهاي رسيده از كردستان حاك

اتوبوس هاي شهري نيز .  فراگيري اين اعتصاب را تا حدي اعالم مي دارند كه حتي تاكسي ها و ماشين هاي شخصي نيز در خيابان ها ديده نمي شوند

 .كار خود را تعطيل كرده اند افرسبه دليل نداشتن م

  مردم گيالن چگونه مبارزه ميكنند
در استان گيالن به افشاگري و .... اين روزها مردم در شهرهاي مختلفي همچون رشت ، الهيجان و ,بنا بر گزارشات رسيده از شهرهاي شمالي 

. تي را دريافت كرده اند كه حامل فيلم و اخبار چند روز اخير استدر همين رابطه بعضي از خانواده ها بسته هاي پس. روشنگري مردم مي پردازند

ود مي همچنين شعار نويسي بر روي ديوار، زمين ، پول و هر چيزي كه بتواند به مردم بگويد كه ما زنده هستيم و اعتراضات ادامه دارد بسيار مشه

به شعار نويسي مي كنند كه صبح روز بعد عوامل مزدور حكومتي آنها را  در اكثر خيابان هاي الهيجان مردم شب ها به صورت گسترده اقدام. باشد

  . با رنگ سياه مي پوشانند

ته به وزارت اطالعات ايران بوده كه سواب» ايران يرسان عمركز اطال«شركت :  تشناسايي يكي از مراكز وابسته به وزارت اطالعا

ظاهري آن تهيه و چاپ نقشه هاي تهران براي مديريت شده و فعاليت » اسداهللا الجوردي«، برادرزاده قصاب اوين »يد محمدرضا الجورديس« طستو

  .منيتي و اطالعاتي مي باشددر صورتيكه فعاليت واقعي ايشان تماماً ا.  نيروي انتظامي و وزارتخانه هاي دولتي است

  تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوين و دادستاني

. و خواستار آگاه يافتن از وضـعيت عزيزانشـان و آزادي آنهـا هسـتند    .انواده ها از صبح امروز در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع كردندخ

در مورد  ب دادگاه انقال از بي تفاوتي و عدم پاسخگويي آنها.مي رسندنفر  140بيش از  به  در مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند كهها خانواده تعداد 

خانواده ها بـا صـداي   .عزيزانشان به خشم آمده اند و امروز در موارد متعددي منجر به درگيري و جر وبحث بين خانواده و افراد دادگاه انقالب شد

ها را شكنجه مي كنيد ، چه بر سر بچه هاي ما آورديد؟ شما آنها را دستگير كرديد،داريد آن:  يدندبلند و خشمگينانه از افراد دادگاه انقالب مي پرس

چرا كسي پاسخگو نيست ؟ در اين حين فردي كه به او سرهنگ مي گويند سعي داشت با عربده كشـي و  . آنها را كشتيد چرا به ما جواب نمي دهيد

  .دور شدو از آنجا  شد تهديد خانواده ها را ساكت كنه كه با اعتراضات گسترده خانواده ها مواجه
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همچنين لباس شخصيها هر جمعي كه توسط خانواده . و خانواده ها را زير نظر دارندب تعدادي از نيروي انتظامي مستقر شدند در جلوي دادگاه انقال

  .تعداد زيادي از لباس شخصيها در بين خانواده ها حضور دارند. ها برپا مي شد در آن حاضر مي شدند

نفـر مـي    90بـه بـيش از    11:00تجمع كردند  وگفتـه مـي شـود تعـداد آنهـا تـا سـاعت         همچنين تعداد زيادي از خانواده ها در مقابل زندان اوين 

از آنها هنوز از محل بازداشت عزيزانشان بي خبر هستند و دادگاه انقالب و وزارت اطالعات از اعالم  اسامي دستگيرشدگان خوداري  يتعداد.رسيد

افـزايش   انـد  سيده رزير شكنجه به قتل  در نگراني آنها نسبت به اينكه عزيزان آنهاو اين مسئله خانواده ها را بشدت نگران كرده است و .مي كند

  .يافته است

قرون وسطائي است و بازجويان  ها وحشيانه و شكنجه كه عليه آنها بكار برده شده مي گويند ند از شكنجه هايه ازاد شدآاكثر كساني كه از زندان 

  .را در آورديد قتل شما مباح است) خامنه اي(اشك آقا علنان به دستگير شدگان مي گويند كه شما 

تير و دستگيريهاي هفته هاي اخير كه جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطالع عموم مي باشد را انتشار  18اسامي تعدادي از دستگيرشدگان 

  . مي دهيم

  

  زداشت و مكان نگهداري وي نامشخصتير در اميرآباد با 18پنجشنبه  ساله ليسانس شيمي  27 سيامك بحريني -1

  خرداد در تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده 30شنبه  ساله و محصل  19 محمد حسين كبريايي -2

  خرداد در ميدان ونك بازداشت و به اوين منتقل شده 26سه شنبه  ساله دانشجوي مهندسي صنايع 24 كامبيز سهيلي -3

  خرداد در ميدان هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده 27انشجوي حسابداري چهارشنبه ساله د 21سياوش ذوالقدر   -4

  تير در ميدان بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3 هآزاد چهارشنبساله شغل  26امير علي اميري   -5

  وي نامشخص تيردر امير آباد بازداشت و مكان نگهداري 18ساله شغل آزاد پنجشنبه  24سعيد صادقي  -6

  تير انقالب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله كتابفروش پنجشنبه  21مهران مطلع  -7

  خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده 30 هكامپيوتر شنبساله فوق ديپلم  25محمد باقر اكرامي   -8

  خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله دانشجوي روانشناسي شنبه  20كيانوش مير هادي  -9

  تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله شغل آزاد پنجشنبه  27سامان قادري   -10

  هداري وي نامشخصتير در خيابان كارگر بازداشت و مكان نگ 18ساله ليسانس ادبيات  پنجشنبه  24نيما كاشيان  -11

  تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3چهارشنبه ساله  25رضا كاظم زاده  -12

  تير در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده 4پنجشنبه  ساله ليسانس اقتصاد32 آيت كريمي -13

  منتقل شده خرداد در نواب بازداشت و به اوين 30شنبه  ساله شغل آزاد 29 بنيامين معيري -14

  تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18پنجشنبه ساله  24 محمد رضا ذاكري  -15

  تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3چهارشنبه  ساله  20 آرش رحماني -16

  وين منتقل شدهتير در انقالب بازداشت و به ا 18پنجشنبه  ساله فوق ديپلم عمران 26 شهاب عسگري -17

  


