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  1388مرداد  14 تهران ان هاي بر خيادح تا ظهر بص

  بامداد 8:30
 نفره دیده می شوند 30نيروھای لباس شخصی در خيابان مجاھدین اس&م تا خيابان ایران و چھار راه آبسردار در گروھھای 

 زاما نفرات کافي نيست ھنو... در ايستگاه اتوبوس و جلوي کيوسک ھاي مطبوعاتي و . مردم ھم به بھانه ھاي مختلف گله گله ايستاده اند
به گروه ھاي مردم دستور حرکت مي . اما ھمه ک&ه کاسک و باتوم و سپرھای شيشه ای به ھمراه دارند. بسيج که جليقه پلنگی به تن دارند

 .دھند
 نيروھای لباس شخصی از بوق زدن ماشين ھا جلوگيری ميکنند و پ&ک خودرو ھایی که بوق ميزنند را ميکنند

 تشدید تدابير امنيتی در ایستگاه مترو بھارستان ھمراه با نصب دوربين ھای مدار بسته -توقف نميکند قطار در ایستگاه مترو بھارستان 
  بامداد 9:00
 براي مردم کوچک ھاي گروه. اند نگذاشته باقي انداختن سوزن جاي.  است حکومتي نيروھاي اشغال در کام&ً  بھارستان ساختمان و ميدان
  .حرکتند حال در محاصره خط از خارج در ديگران يافتن
نفر جمع شده اند نيروھاي بسيج و انتظامي از  800تا  700 تھران در مقابل مسجد سپھساZر و خيابانھاي اطراف آن بصورت پراكنده و بين مردم

  .ممانعت ميكنند و تمامي ت&شھايشان را بكار گرفته اند تا تجمع شكل نگيرد شكل گيري تجمع
تجمع را شكل دھند ولي نيروھاي سركوبگر با ضرب و شتم آنھا را  زنان زيادي ت&ش ميكنند كه, در اين ميان نقش زنان بسيار موثر است 

  .يار بيشتر استبا خود ميبرند به ھمين دليل شمار دستگير شدگان زن بس دستگيركرده و
  .ھمچنين خبر ميرسد كه مردم در مقابل برنامه و بودجه نيز تجمع كرده اند

  بامداد 10:00

 .ک&نتري بازار مورد حمله قرار گرفته و تصرف شد: خبرھاي تأييد نشده. درگيري آغاز شد .مردم در بازار تھران يکديگر را يافتند
بازار به شدت . آمد کانکس ک&نتری بازار به تصرف جمعيت در. بانک ملی شعبه بازار و تعداد زیادی از مغازه ھای بازار ھمين اZن تعطيل شدند 

 .با توجه به حضور گسترده نيروھای ضد شورش در اطراف مجلس مردم در بازار تجمع کرده اند. شلوغ شده
 .عده اي ھم از سمت ميدان اعدام و خيام باZ مي آيند .مولوي و ناصر خسرو مملو از جمعيت شده

 .تور مي دھندعده ي زيادي در ميدان راه آھن تجمع کرده و شعار مرگ بر ديکتا
 فضای نظامی در بھارستان در حال شکسته شدن است

 شليک گاز اشک آور در بھارستان گزارش مي شود
 .تعدادي از مبارزان در بھارستان بازداشت شدند

  بامداد 11:00
ھمچنين .منتقل شدند جوانان در ميدان بھارستان توسط نيروھای سرکوبگر دستگير و به نقطه نامعلومی نفر از 3دقيقه  11:05والی ساعت 

 می داد در ميدان بھارستان دستگير کردند که با مقابله مردم مواجه شدند و نيروھای سرکوبگر خانمی را که شعار مرگ بر احمدی نژاد سر
  نيروھای سرکوبگر را وادار به آزادی او کردند و آنھا را وادار به فرار کردند
 قطارھا بدون توقف از ايستگاه ھاي متروي سعدي و ملت مي گذرند

 انھای منتھی به بھارستانھزار نفر در خياب ١٠شعار بيش از : مرگ بر دیکتاتور
 مردم شعار بسيجى بي غيرت دشمن خون ملت سر ميدھند

: شعارھای مردم مثل ھميشه. یک شاھد عينی از حضور گسترده مردم در خيابانھای منتھی به ميدان بھارستان از ميدان شھدا خبر می دھد
 !استعفا! دولت کودتایی استعفا

 در آنجا شعار مردم است» خامنه اي حيا کن، رھبري را رھا کن» .شده استميدان ژاله اکنون تبديل به ميدان جنگ 
کمي از فشار ھاي مرکز شھر را خواھد . اميدواريم درست باشد. تجمعات در ميرداماد، اميرآباد و ونک شکل گرفته است: خبرھاي تأييد نشده

 .کاست
 .يستگاه استفاده کنيداز اين ا .مترو در ايستگاه مولوي متوقف مي شود .خبر رساني کنيد

  دولت كودتا استعفا استعفا، حكومت زور نمي خوايم مجلس مزدور نمي خوايم: مردم شعارھايي ھمچون
  ظھر 12:00

 .يکي را ھم از موتور پايين کشيده و فع&ً دستگيرش کرده اند .در جواديه ھم درگيري شده و مردم به موتورسواران حمله کرده اند
 .مردم با تھاجم به نيروھا از دستگير شدن تظاھر کنندگان جلوگيري مي کنند و آنھا را مجبور به رھا کردن بازداشتي ھا مي کنند

وليعصر جلوگيری شديد از  ھدف امروز لباس شخصيھا در. وار گوشيھای موبايل مردم را توقيف ميکنند در وليعصر لباس شخصی ھا ديوانه
می  چ توضيحی توقيف ميکنند و برای توقيف گوشی به ھر خشونتی رویمردم را بدون ھي فيلمبرداری و عکسبرداری ديوانه وار گوشيھای موبايل

 ضربات باتوم گرفتند من خود شاھد بودم که چگونه گوشی موبايل چند دختر را با زور و. آورند 
 بھارستان ھمچنان پر التھاب و مردم حاضر به ترک محل نيستند

در خيابان . می یابد ی، سپه ساZر،ناصر خسرو و سعدی بصورت مستمر ادامهخيابانھایی مانند ،جمھور حرکتھای اعتراضی چند صد نفره در
جلوی  کنند که مورد ھجوم گارد ویژه قرار می گيرند و با باتون بر کاپوت و شيشۀ سعدی خودروھا با بوق زدند با اعتراضات مردم ھمراھی می

  ماشينھا می کوبند
كردند اين زن فرياد ميزد كه من مادر شھيد ھستم  كه به آنھا در حوالي ساختمان مجلس فحش ميداد حمله يدمنلاسسركوبگر به زن  ماموران

  :مكان عبارت است از آدرس اين.ي بردند كه شبيه به يك باغ متروكه بوداين زن را به داخل ساختمان ماموران به طرز وحشيانه اي
  317روبروي مجلس پ&ك ,خيابان مجاھدين اس&م

حمله كردند و كيف او را گرفته و تمام وسايل كيف را به زمين  ھمچنين ماموران به دختر جواني كه قصد داشت از تلفن عمومي استفاده كند
 .كردند ماموران اين دختر را به مكان نامعلومي منتقل.اض مردم روبرو شدعمل با اعتر اين.ريختند 

  صر همان روزعر داره مردم بودتالش 

 از ظھرعد ب 6:00ساعت 

  .با اين ترکيب از اوضاع ھر آن منتظر خبر انفجار ھستيم .و ھوا ا~ن تاريک شد. فضا متشنج. پياده روھا مملو از جمعيت



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

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

 

  شنبهپنج

 15  

 ماه مرداد

نشده است، وضعيت ميدان ونک غير عادی و در حالت زرد می  وجود اینکه ھنوز درگيری خاصی بين مردم معترض و نيروھای سرکوبگر مشاھده با
 نيروھای سرکوبگر به شدت خسته. علنی کنند و پایين کردن خيابانھای اطراف ونک درصدد فرصتی ھستند که اعتراض خود را مردم با باZ. باشد

ھم با موتورھای سنگين  در عين حال نيروھای لباس شخصی و بسيج. وليعصر نشسته مردم را نظاره می کنند به نظر می رسند و درکنار خيابان
گروھھای چند نفره  مردم نيز در. پارک ملت را طی می کنند و مجددا به ميدان باز می گردند خود حدفاصل ميدان ونک تا پارک ساعی و از باZ تا

  .ر صدد بدست آوردن فرصت مناسبی برای شعار دادن می باشندد
زدن دور ھم جمع شدند و با شعارھاي هللا اكبر مرگ بر  نفره در يك چشم به ھم 100ضلع غربي ميدان ازادي به سمت ميدان صادقيه گروھي  در

 . ردندگاز اشك آور آنھا راسركوب ك نيروھاي بسيج و سپاه و ضد شورش با.برديكتاتور اعتراض خود را نشان دادند روسيه و مرگ
  ظھر از دبع  7:00ت عاس

و ضرب و شتم قرار از ونك به پايين درگيري شديد، شعار مرگ بر روسيه مردم، نيروھای لباس شخصی بشدت زنان و مردان را مورد تعرض 
  ميدھند

 ها نفر در بهارستان بازداشت ده

 .ھا تن در تجمع آرامی که مقابل مجلس شورای اس&می ھمزمان با مراسم تحليف شکل گرفته بود دستگير شدند ده
اند و عده بسياری نيز  ای از معترضان بازداشت شده گفتند عده علی رغم تکذیب خبر بازداشت توسط مقامات نيروی انتظامی، شاھدان عينی

 .اند قرار گرفته مورد ضرب و شتم
: از دوستان او که شاھد قضيه بوده با بيان این مطلب گفته است یکی. ساله است ٢٨شدگان دختری به نام فھيمه اسدی،  یکی از این بازداشت

 ”.ھيچ حزب و گروھی نبود ته بهافراد دیگری که در محل بودند صرفا به صورت آرام تجمع کرده بود و وابس فھميه مانند”
 .خانواده این فرد گفتند که تا لحظه تنظيم این خبر، خبری از محل دخترشان ندارند

 زوهاي انتظامي در خيابان هاي تبريحضور نير
نيروھای ضد شورش در خيابانھای مھم تبریز مانند آبرسان و وليعصر  نيروھای انتظامی شامل لباس شخصی ھا و موتور سواران و, مرداد 14امروز
نفره در حال گشت زدن در  3ساکن خيابانھا و گروھھای  ,نفره 5ای گفتنی است این نيروھای مسلح و آماده باش به صورت گروھھ.داشتند  تردد

  . محل بودند
برداری به حداقل خود رسيده ولی ھمچنان مردم آگاھانه در ھمين خيابانھا  تبریزدر شرایطی به سر می برد که امکان عکس و فيلم, بنا براين خبر

و مردم تنھا از طریق کافی نت ھا از اخبار اینترنتی با  ان چشم گيری کاھش یافتهبعدظھر سرعت اینترنت به ميز 2از ساعت .و آمد دارند  رفت
  .حداقل خود رسيده است توان گفت که از طریق کارتھای اینترنتی از منازل دسترسی به اینترنت به خبر می شوند و می

  اري سدر  مردم  تراضعا
 .نددي نژاد راھپيمايي کرده تحليف احمبتراض عم اين شھر در ادنفر از مر داد چند صدمر 4صر چھارشنه عت که سه از ساري حاکيدرھاي رسيبخ
  .ودب، متواي شارھاي داده شدده مشخص نادنددزنان تشکيل مي ترضان را عم ازاکثريت بزرگي  هکاين تجمع  زالي اسر فيلم ارد

  ساله را هم كشتند 12نوجوان 
پنجشنبه گذشته عليرضا ھمراه با پدرش براي شركت در چھلم شھداي سركوب اخير به بھشت ندا رفته بودن در ھنگام بازگشت لحظه اي 

به سرش  دست عليرضا از دست پدرش جدا مي شود ، در اين ھنگام دست او از زندگي كوتاه مي شود عليرضا بر اثر اصابت ضربه ي باتوم كه
روز باZخره ديروز  4خانواده عليرضا بعد از  .سال سن داشت  12خورد دچار خونريزي مغزي شد و به شھادت رسيد روحش شاد عليرضا فقط 

  .توانستند جنازه او را از پزشك قانوني تحويل بگيرند

  مرداد 15مراسم چهلم كيانوش آسا، پنجشنبه 
  .، كرمانشاه تاZر عباسيه7تا  5:30مرداد، ساعت  15مراسم چھلم كيانوش آسا، پنجشنبه 

  انشجويان چپ دانشگاه زنجاندراي بان دحكم زن

بر اساس این حکم بھرام واحدی، سورنا . ماه پس از پایان دادرسی به متھمان اب&غ شد 4حکم دادگاه بدوی دانشجویان دانشگاه زنجان، 
به تشویش اذھان عمومی و تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن  ھاشمی، آرش رایجی، پيام شکيبا و محمد حسن جنيدی ھر کدام

  .امنيت کشور به یک سال زندان محکوم شده اند
عليرضا فيروزی دیگر دانشجوی دانشگاه زنجان نيز به اتھام تشویش اذھان عمومی ،تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن امنيت کشور 

 . ام مقدس جمھوری اس&می به یک سال و چھار ماه زندان محکوم شده استو ھمينطور اقدام عليه نظ

 ؟ جمهوري اسالمي تمام شد ؛ بعد از اين بايد چه كرد :الگ خاشاكبو،الگ گرديبو
   ظ.ب 4:26روی  2009, 5آگوست 

اما مساله مھم اZن این است . ه شماره افتاده و این از چند سال قبل ھم قابل پيش بينی بود نفس ھای این نظام ظالم و فاسد ب
چگونه یک نظام سالم و قدرتمند را . که بعد از این باید چه کرد ؟ دوره گذار را چگونه با کمترین ھزینه باید پشت سر بگذاریم 

وگيری کنيم ؟ اینھا سواZت مھمی ھستند که باید برایشان پاسخی مستقر کنيم ؟ چگونه از ھرج و مرج و دیکتاتوری دوباره جل
 .یافت 

با نگاھی به تاریخ صد سال گذشته کشورمان ميتوانيم ببينيم عدم آگاھی توده مردم بزرگترین عامل ف&کت مردم بوده و ھميشه 
صر را به آنھا یادآوری کرد ميتوان به آینده روشن اگر بتوان مردم را آگاه کرد و وقایع تاریخ معا. ھم از ھمين مشکل ضربه خورده ایم 

دو انق&ب بزرگ ، چند کودتا ، ھشت . فراموش نکنيم ما در صد سال گذشته ھمه جور تجربه در این کشور داشته ایم . اميدوار بود 
  …و  ، سالھا مبارزه مدنی در دوره ھای گوناگون) ھم در دوره مصدق و ھم در حال حاضر ( سال جنگ ، تحریم 

  .فقط باید از این تجربه ھا استفاده کرد 
  


