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  به مردم در نقاط مختلف و يورش وحشيانه نيروهاي سركوبگر  هااعتراضات و درگيري

تير دست به اعتراضاتي در نقاط  30تير و مناطق مركزي تهران ، تعداد زيادي از مردم بمناسبت گراميداشت  7بنابه گزارشات رسيده از ميدان 

  . مختلف تهران زدند

مردم . تير در اكثر مناطق مركزي  حضور داشتند 7تير روانه شدند و عالوه بر ميدان  7تلف بسوي ميدان مردم تهران از مناطق مخ 17:00از ساعت 

و بخصوص جوانان به صورت گروهاي چند صد نفري جمع مي شدند و اقدام به دادن شعارهاي مانند مرگ بر ديكتاتور،ايراني ميميرد ذلت نمي 

كه با يورش مامورين مواجه مي شدند با آنها درگير و بعد از آن پخش مي شدند و در نقطه اي ديگر  وقتي. پذيردو شعارهاي ديگر را سر مي دادند

  .تير ،ولي عصر،ميدان انقالب ، و ساير مناطق ديگر مي باشد 7عمده اعتراضات در ميدان . دوباره اعتراضات و درگيريها را ادامه مي دادند

. سداران، بسيج و لباس شخصيها  در تمامي مناطق مركزي بصورت گسترده و بي سابقه اي  حضور دارندنيروهاي سركوبگر كه از گارد ويژه، سپاه پا

همچنين مامورين گارد ويژه  كه سوار بر موتور هستند و بصورت كله اي . متر در ميادين و خيابانها  آرايش بسته بودند 10متر به  10آنها بصورت 

انبوهي از خودروهاي نيروهاي . ي دهند و به مردم يورش مي بردند و آنهارا آماج باتوم هاي خود قرار ميدادنددر خيابانهاي اصلي و ميادين  مانور م

  .خيابانهاي مركزي شهر بصورت يك حكومت نظامي اعالم نشده است. سركوبگر در خيابانها و ميادين اصلي شهر مسقر هستند

آنها از حركت  چند نفري با هم وحشت .برند و آنها را آماج باتوم هاي خود قرار ميدهند نيروهاي سركوبگر به مردم و جوانان وحشيانه يورش مي 

با هر يورش نيروهاي . دارند و با مشاهدة حركتهاي چند نفري مردم و جوانان بسوي آنها يورش مي برند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار ميدهند

تا به حال تعداد زيادي . عث سر دادن شعارهاي مرگ بر ديكتاتور از نقاط مختلف مي شدسركوبگر بسوي مردم و ضرب وشتم يا دستگيري آنها با

  .در اثر ضربات باتوم زخمي شده اند و تعداد بيشماري دستگير و به نقاط نامعلومي منتقل شدند

اپور ،ستاد پيگيري وزارت اطالعات و ،آگاهي ش 148،كالنتري )اردوگاه مرگ(طبق معمول سركوبگران دستگير شدگان را ابتدا به زندان كهريزك 

اين اعمال غير انساني و جنايت عليه . كه تا به حال تعدادي از آنها زير شكنجه جان باخته اند. اطالعات سپاه جهت شكنجة وحشيانه منتقل مي كنند

  .بشريت كه  بدستور علي خامنه اي ولي فقيه رژيم صورت مي پذيرد

   تير  30به يادبود  در كرمانشاهع تجم

  .نفر در تجمعي كه سكوت نام دارد درميدان جوانشير شركت كردند 200تعدادبيش از , سي تير ديروز  17در كرمانشاه ساعت

  سيهدر رو تير 30خبر تظاهرات بازتاب 

پليس ايران ده ها نفر را در مركز تهران در جريان تظاهرات اپوزيسيون معترض به نتايج انتخابات / »ريا نووستي«تير، خبرگزاري  30مسكو، 

 . خردادماه بازداشت كرد 22 رياست جمهوري

مرگ "و  "!احمدي نژاد استعفاء كن"به نقل از شاهدان عيني تظاهر كنندگان شعارهاي ضد دولتي  "رويترز"خبرگزاري "از » ريا نووستي«به گزارش 

  . سر مي دادند "!بر ديكتاتور

ضين را سوار خودروهايي كرده و به نقطه اي نامعلوم منتقل پليس دهها نفر از معتر: در اين گزارش به نقل از يك شاهد عيني گزارش شده است

  . نموده است

بر اساس نتايج رسمي اعالم شده در دهمين . يادآوري مي كنيم كه اوضاع در ايران پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري حاد شده است

اين در حاليست كه موسوي پيش از   . حمود احمدي نژاد به پيروزي رسيدخرداد ماه برگزار شد، م 22دوره انتخابات رياست جمهوري ايران كه روز 

خرداد مخالفين احمدي  23از روز . اعالم نتايج رسمي انتخابات پيروزي خود را اعالم كرده و پس از اعالم نتايج حكومت را به جعل نتايج متهم كرد

تظاهرات مخالفين را غير قانوني ناميده و نيروهاي پليس و ضد شورش با هر گونه  وزارت كشور. نژاد به خيابان ها آمدند كه تاكنون نيز ادامه دارد

نفر كشته و در حدود هزار نفربازداشت شده  27در اثر درگيري ها ميان تظاهر كنندگان و نيروهاي پليس تاكنون .تظاهرات مختلف مقابله مي كنند

  . اند
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  ژادن خامنه اي و احمدياين بار ، حاكمهت ئيهديگر در شكافي 

نظر مقام معظم رهبري براي « : گفت ايسنابعد از ظهر امروز ابوترابي نايب رئيس مجلس در مصاحبه با .  جنگ بر سر مقام مشايي باال گرفت

 »جمهور ابالغ شده است كنارگذاشتن مشايي، كتبا به رييس

وگو با واحد  در گفتنژاد رئيس جمهور عصر امروز  محمود احمدي» : خبرگزاري فارس از حاميان سرسخت احمدي نژاد نوشتلحظاتي پيش 

ايشان به  :مركزي خبر اسفنديار رحيم مشائي را از وفاداران به انقالب اسالمي و فردي واليي ، ساده زيست و خدمتگزار مردم دانست و گفت

ر اين انتخابات اكنون بايد به اصولگريان و حاميان سرسخت احمدي نژاد د «.دهد جمهور منصوب شده و به كار خود ادامه مي معاونت اولي رئيس

 خبرگزاري مهرنماينده مجلس نيز در مصاحبه با احمد تولكي  .فرصت دهيم تا بتوانند مخالفت شديد احمدي نژاد با آيت اهللا خامنه اي را هضم كنند

روز شنبه به احمدي نژاد رسيده است عالوه بر اين، در ابالغ نظر رهبري بر بكار نگرفتن مشائي در پست ها و معاونت تاكيد كرد حكم رهبري در 

  .هاي كليدي مجموعه كابينه دهم نيز تاكيد شده است

 ها در تهران تحت امر يك نهاد امنيتي اورژانس

درگيريهاي داخل شهر مي شوند از دست اورژانس تهران خارج و بر عهده يك نهاد نظامي و  گشتهاي اورژانسي داخل شهر تهران كه مربوط به كليه

 .امنيتي گزارده شده اند

رفت، بيمارستانهاي حوالي  ها مي ها به بيمارستان تير، با توجه به اينكه احتمال درگيري و انتقال زخمي 18به گفته برخي از پزشكان مورد وثوق از روز 

 .نقاط مركزي شهر هر كدام تعدادي از تختهاي اورژانس را براي چنين شرايطي خالي كرده بودند ميدان انقالب و

رفت تعداد زيادي زخمي به بيمارستان منتقل شوند، هيچ مجروحي از طريق اورژانس به اين  اند كه با وجودي كه انتظار مي اين پزشكان افزوده

 .مراجعه كرده بودند با پاي خود در بيمارستان حاضر شده بودندبيمارستانها منتقل نشد و معدود افرادي هم كه 

 .هاي غير تحت امر خود خودداري مي كند ظاهرا اين نهاد امنيتي و نظامي ز در اختيار قرار گذاردن مجروحين حوادث به بيمارستان

ياز به اورژانس و حضور در بيمارستان، در هاي احتمالي در سطح شهر و ن پزشكان يادشده توصيه كردند كه در صورت بوجود آمدن درگيري

 .هاي موجود در سطح شهر استفاده نشود حدامكان از اورژانس

  گفتگو با مادر شهيد مسعود هاشم زاده :ستشكعزادار سكوت را  مادر

مسعود پسرآرام و صبوري بود بيشتر اهل هنر بود تا . پسرم خيلي به زندگي اميدوار شده بود ، هيچ وقت مسعود را تا اين اندازه شاداب نديده بودم 

اين جمالت را خانم فاطمه محسني مادر مسعود هاشم زاده كه در  . ا در اين دوره انتخابات اينقدر دگرگون شده بودسياست ولي نمي دانم چر

خرداد در خيابان آزادي تقاطع شادمان به ضرب گلوله نامردان از پاي در آمده است چندين بار با آهي طوالني در 30راهپيمايي مسالمت آميز شنبه

  .كند بين صحبت هايش تكرار مي

  ميكشد» خط و نشان«انتظامي نيروي 
گفته بود که " فارس"رسمی  به خبرگزاری نيمه ) تير ٣٠ژوئيه،  ٢١(سردار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی امروز 

: دان خبر داده بودھمچنين از قول سردار را" فارس"خبرگزاری  .به شدت برخورد خواھد کرد» تجمع غيرقانونی«پليس با ھرگونه 
شود که با این تجمعات غيرقانونی برخورد خواھيم  شایعاتی مبنی بر برگزاری تجمع غيرقانونی در تھران طی امروز شنيده می«
  ».کرد

ی نظامی امروز در مراسم صبحگاه  ، این فرماندهبه گزارش ایرنا. سردار رادان تحت امر سردار سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم است
ی نيروھای انتظامی جمھوری  فرمانده .پليس خراسان رضوی در مشھد گفته است که نيروی انتظامی باید در وسط ميدان باشد

اوین مختلف برخی اشخاص که در انتخابات به اھداف خود نرسيدند، به عن«: گونه تحليل کرده است وضعيت را این) ناجا(اسSمی 
گویند تردید بين مردم در زمينه انتخابات ریاست  کنند و بعد این تردیدافکنی را تبدیل به فتنه کرده و بعد می ابھام تردیدافکنی می

نامد، پليس را فراخوانده است که کنار نایستد، زیرا در غير  می» فتنه«او برای مقابله با آنچه آن را  ».جمھوری گسترش یافته است
ناجا باید در وسط ميدان باشد و به طور «: احمدی مقدم در ادامه تأکيد کرده است. »آتش فتنه ھمه را می سوزاند«ین صورت ا

برقراری امنيت «سردار سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، شرط پيشرفت را  .»قاطع از مردم و قانون اساسی و و\یت فقيه دفاع کند
ھایی در  ر کشورھایی که امنيت و آرامش در آنھا به نحو مطلوب برقرار نيست، عقب ماندگید«ی او  به گفته. داند می» مطلوب

  .»بخشھایی مختلف در آنھا وجود دارد


