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  بازداشتي ها همچنان طوالني تر مي شودليست 
راهپيمايي مليوني مردم تهران دستگير شده و به زندان اوين منتقل شده  خرداد ماه در جريان 25ساله اهل شيراز در  25محسن فوالدي دانشجوي 

حجتي دانشجوي ارشد معماري دانشگاه بهشتي  امير) 2 .وجود دارد شرايط نگهداري وي و فشارهايي كه به وي وارد ميشود اخبار نگران كننده اي از

 گذشت از پس) 3. به سرميبرد خيابان امير آباد دستگير شده است وهمچنان در بازداشت -كوي دانشگاه تهران  روبروي, خرداد  23روز شنبه  در

 ديسعي ها نام گاه بهدانش نيا گريدي دانشجو دو) چهارشنبه( گذشته روز ظهر از بعد نفت، دانشگاهي  شده بازداشت انيدانشجوي آزاد از هفته دو

  .شدند بازداشت وندي موس خسرو و زادهي شجاع

     گلوله 20رد با شليك كُدختر خردسال   ، قتل وحشيانه ميهجنايت نيروي انتظامي در ارو

شماري از اعضاي   شده  گفته  ، كه درشهرك ولي عصر اروميه منزل مسكوني يك شهروند كرد  ظامي و سپاه پاسداران رژيم بهنيروهاي انت  در پي حمله

  منزلشان دست بر سر گذاشته  در پي محاصره  كه مذكور و دخترخردسالش  بودند، صاحب خانه  اپوزيسيون كرد در آن پناه گرفته يكي از گروههاي

  گلوله 20هريك از پدر و دختر خردسالش بيش از   به  شاهدان حادثه  گفته  و به  اند، تيرباران شده  بيرون آمده  از خانه و  يم شدهتسل  و در حالي كه

 7كه بيش از   نيروهاي امنيتي درگرفته و پس از آن درگيريهاي شديدي در ميان مردم و  جانسپردن آندو منجر شده  به  بالفاصله  كه  شليك شده

  سركوبگررژيم در آتش سوخته ماشين نيروهاي 4شدن يك شهروند ديگر كرد، در اثر اعتراضات مردمي   كشته بر  و عالوه  طول انجاميده  عت بهسا

   .اند  و تعدادي نيز زخمي شده  حكومت كشته تن از نيروهاي اطالعات و سپاه پاسداران 6و 

 گردهمائي اعتراضي ارامنه در برابر هواپيمائي كاسپين 

هدف اين گردهمائي، . يك هفته پس از سقوط هواپيماي توپولوف، گروهي از ارامنه در برابر ساختمان شركت هواپيمائي كاسپين گرد هم آمدند

مني در تجمع برابر شركت هوائي كاسپين، گروهي از ايرانيان غير ار .هاي قربانيان سقوط هواپيما بود توجهي دولت نسبت به خانواده اعتراض به بي

اين گردهمائي به دعوت خانواده قربانيان سانحه سقوط هواپيماي متعلق به شركت كاسپين و با . كردند نيز، هم ميهنان ارمني خود را همراهي مي

   چند دقيقه پس از ترك) تير 24(هواپيماي توپولوف خطوط هوائي كاسپين روز چهارشنبه .شان برپا شد ها و دوستان و نزديكان حضور خود آن

اين هواپيما عازم ايروان پايتخت ارمنستان . سرنشين و خدمه آن كشته شدند 168المللي تهران، در نزديكي قزوين سقوط كرد و همه  فرودگاه بين

و براي تشخيص علت سقوط به روسيه    جعبه سياه توپولوف بعدا در ميان صدها قطعه ديگر آن يافته .تن از سرنشينان آن ارمني بودند   47بود و 

 .فرستاده شد، اما هنوز بررسي آن پايان نيافته است

 كي آلي بازداشت و آزادي خبرنگار روزنامه

ها از اين نكته شكايت داشتند كه وزارت راه و سازمان هواپيمائي كشوري  آن. هاي قربانيان سانحه تنها متوجه شركت كاسپين نبود اعتراض خانواده

  .اند ها تسليت هم نگفته اند، بلكه حتي به خانواده تاكنون نه تنها براي كشف علت سقوط و معرفي مقصر يا مقصران آن شتابي نشان نداده

گردهمائي ارامنه در برابر ساختمان شركت كاسپين، دو ساعت طول كشيد و طي آن ماموران انتظامي خبرنگار عكاس روزنامه ارمني آليك را 

. به گفته مليكيان سردبير آليك، عكاس اين روزنامه هنگامي دستگير شد كه براي عكسبرداري از تجمع باالي يك ماشين رفته بود. بازداشت كردند

  .دو ساعت بعد، پس از سپردن تعهد آزاد شد وي

 هراس كودتاچيان از پيوستن خانواده هاي شهداي جنگ به معترضين 

از نام » سوءاستفاده«باختگان جنگ هشت ساله را متهم به  اي در سپاه پاسداران، خانواده جان اهللا خامنه ين نماينده آيتمجتبي ذوالنور، جانش

هاي فرماندهان جنگ در تبليغات انتخاباتي و اعتراضات پس از آن از ميرحسين  برخي از خانواده.فرماندهان سپاه در جنگ ايران و عراق كرد

مگر اكنون اين جماعت شبيه طلحه، زبير و «: هاي جانباختگان جنگ به طلحه و زيبر، گفت آقاي ذوالنور با تشبيه خانواده.دان موسوي حمايت كرده

 سال است، منتظر روزي هستند كه 30اندازي جمل را ندارند، آن هم به كمك بيگانگاني كه  كنند و قصد راه عايشه نيستند و همين كارها را نمي
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بن ابي طالب، امام اول شيعيان   طلحه و زبير دو تن از ياران پيامبر اسالم هستند كه پس از درگذشت او با علي».ن نابود كنندانقالب را از درو

 .جنگيدند

 شدگان اعتراضات اخير پدر يكي از كشتهبازداشت 

و پارچه سياهي كه به در زاده  هاي مسعود هاشم آوري عكس شنبه، چند فرد لباس شخصي و يك مامور نيروي انتظامي، پس از جمع ظهر امروز پنج

شود كه اين سه نفر  زاده نيز همراه با ماموران رفتند و گفته مي دو پسر آقاي هاشم. منزل خانواده وي آويخته شده بود، پدر وي را بازداشت كردند

مستقيم از  ◌ٔ يابان آزادي به ضرب گلولهام خرداد در خيابان شادمان باالتر از خ زاده سي مسعود هاشم .اند گيشا منتقل شده 2به اداره آگاهي منطقه 

روز از كشته شدن پسرشان پارچه سياه به در  25زاده، در چند روز اخير پس از گذشت  خانواده هاشم.روبرو كه به قلبش اصابت كرد، كشته شد

ها  ي با ممانعت از برگزاري مجلس ختم، از آنزاده، ماموران امنيت به گفته خانواده هاشم.وگو كرده بودند ها گفت منزلشان آويخته و با برخي رسانه

 «.گونه مراسمي به سر مزار فرزندشان بروند و مراقب باشند كه هيچ تجمعي در آنجا شكل نگيرد بدون برگزاري هيچ«اند كه  تعهد گرفته

الن منتقل كرده بود، براي مدت كوتاهي آباد خشكبيجار گي زاده، كه پيكر برادرش را با ماشين شخصي براي خاكسپاري به روستاي ولي ميالد هاشم

 .در بازداشت بود

خرداد در اثر ضربات باتوم به سرش در ميدان ولي عصر دچار  24يكشنبه  -ساله ديپلمه 25فهيمه سلحشور : دو جانباخته ديگر راه آزادي

به خاك  266خرداد در قطعه  27وي در روز . ان باختجخرداد  25خونريزي داخلي شد وپس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات در 

ارسال  انباختهجاطالعاتي از اين , يكي ديگر از جوانان آزاديخواه ميهن به نام بهزاد قهرماني  انباختنجبه دنبال درج خبري مبني بر  .سپرده شد

بعد از ( تير  26در روز .نام او رامين قهرماني بوده است,رادور ايشان را ميشناسم من دو,دوستان گرامي : گرديد كه در زير عينا آورده شده است

  . ولي خانواده اش را خيلي تحت فشار قرار داده اند كه چيزي نگويند. بر اثر ضربه باتوم بر سرش به شهادت رسيده است) تجمع نماز جمعه

توجه به فراخوان مردم از طريق پيامك كه از چند روز پيش همه گير  با: مردم در روز شنبه رفع مشكل آب شهر زاهدان در پي قرار تجمع

آماده كرده بود مسئولين احساس خطر كرده و به  ورت خود جوش براي تجمع مقابل اداره آب از صبح روز شنبه آيندهمردم را به ص شده بود و

گفتني است آب لوله .طرف شده است افتادند تا جايي كه از عصر ديروز مشكل قطعي آب بيشتر نقاط شهر زاهدان بر فكر رفع مشكل به وجود آمده

  .ساعات نيمه شب در دسترس مردم قرار مي گيرد هدان تنها دركشي در بسياري از نقاط شهر زا

كشاورزي  شهرستان به تغيير قيمت كنوني خريد برخي محصوالت: اعتراض كشاورزان زابلي به قيمت خريد محصوالتشان توسط دولت

 با توجه به وعده از:معنرضان در گفتگويي با خبرنگار آژانس ايران خبر گفت  يكي از. شان علي رغم توافقات قبلي با دولت دست به اعتراض زدند

به پاي صندوق هاي راي رفته و به وي راي داديم اما هم اكنون  ما,محصوالت ديگرمان پيش داده شده دولت احمدي نژاد مبني بر خريد جو و برخي 

او مي . بسيار پايين تر از ميزان قبل از انتخابات است تومان راجهت خريد هر كيلو جو به ما پيشنهاد كرده اند كه 270شده است قيمت  كه كار تمام

نمي دانيم اعتراضمان را به كجا !است ؟ ميد زنده ماندنمان همين كيلو كيلوي دست رنجمانفكر كشاورزاني است كه تنها ا گويد پس چه كسي به

 .نمي خورديم كه هميشه به عنوان يك ابزار به آنها نگاه مي شود ؟كاش فريب اين حقه ها را ببريم و چه كسي جوابگوي ما مردمي است

هنگامي كه  18تير ماه ساعت  31چهارشنبه  :شدگان حادثه هواپيماييجلوگيري از گرد همايي وبالگ نويسان قزويني بر مزار كشته 

روند طبق قرار قبلي وبالگ نويسان قزويني قرار بود كه در دروازه راه كوشك جمع شوند و به محل حادثه كشته شدگان حادثه هواپيمايي توپولوف ب

مامورين نيروي انتظامي با داشتن باتوم و .تند سريعتر محل را ترك كنندبا انبوهي از نيروهاي انتظامي مواجه شدند كه از وبالگ نويسان مي خواس

بعد از يك ساعت معطلي و كوتاه نيامدن وبالگ نويسان و سوار شدن بر اتوبوس ، در راه نيز .وحضور زياد مامورين قصد ايجاد ارعاب را داشتند

اين وبالگ نويسان تنها قصد داشتند با حضور در .بر مكان مورد نظر را ندادندچندين بار جلوي آنها را گرفته و در آخر نيز به آنان اجازه حضور 

   .مكان مورد نظر با نثار گل با خانواده هاي آنها همدردي كرده باشند

  


