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  در آتش و شورتهران ، 88بان عشنيمه 

  .اده انددت ندساز  ،آن »حو0يت وقي«*مي و ساع*م انزجار خود از جمھوري ا رايبرا  تييّعھيچ موق م تھراندمررگيري ھا داز غآاز 
اين  رد.  بود »اتعحق تظاھرات و اجتما«و تھاجم به موانع اجراي اصل  ھانه ھاي تجمعب، يکي از بھترين انعبديشب، نيمه ش

ود، بته خرايشان مھيا ساباين مراسم  رگزاري بم تھران از شرايط ويژه اي که مرد.  ودب يبش و شور انق*تشب، تھران، يکپارچه در آ
حکومت  اما،  .ودندبانه در حال نظاره اموشخرا روشن کردند که تا کنون،  بتش شور انق*آمح*تي در ه، و دربھترين استفاده را ب

لت ھمين عبه .  پردازدب تراضاتعاين ا اله بببه مقا ا مشت آھنينباين ايام، کوشش کرد تا  گي ھايژبه وي ا آگاھيب، گر نيزبسرکو
  .تصميم بود که در اقصا نقاط تھران، تا ساعاتي پس از نيمه شب، صداي شليک گلوله ھا شنيده مي شد

يکي از نقاط ميدان انق*ب، .  دقيقه از ميدان انق*ب دريافت شد 20:30ت عدرگيري، در سا يتاًعبگزارش آغاز تظاھرات و طاولين 
راي جلوگيري از بيت زيادي نسبت به آن نشان داده و معمو0ً نيروھاي زيادي را ساسکه نيروھاي حکومتي ح تسشھر تھران ا

جشن نيمه شعبان امسال در حالی برگزار شد که سایه امنيتی  در ميدان انق*ب .تقر مي سازندسممنطقه تراضات در آن عا
در حالی که بسيجی ھا و حزب الھی ھا اقدام به چراغانی و راه انداحتن ایستگاه ھای توزیع شربت و  .شدیدی بر آن حاکم بود

عزا عزاست امروز روز عزاست «گذاشتن سرود کرده بود جوانان در ضلع شمال غربی ميدان جمع شدند و شروع به سر دادن شعار 
کردند که با حمله ماموران ضد شورش  » حکومت آروم نشده خون ندا خشک نشده«و  »امروز ایرانی با غيرت صاحب عزاست امروز

و بسيجی ھا مواجه شدند و ماموران با باتوم به تمام افراد حاضر در ميدان انق*ب و خيابان ھای اطراف حمله کرده و افرادی ھم که 
به وحشيانه نيروھاي سركوبگر حكومتي  .برای جشن آمده بودند حتی کودکان و افراد سالخورده را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند

. بودند تقرسمخيابانھاي مركزي انبوھي از نيروھاي حكومتي در. ندادومردم را مورد ضرب وشتم قرار مي د دنردمردم حمله ميك
ث مي عباشيشه ھاي آنھا  کردن ردخ وبسيجي ھا و حمله ند ددرحمايت ازمردم بوق ميز , ندردماشينھايي كه از آنجا تردد ميك

براي مرگ «دادند جوانان شعار مي  .درگيري ھا بپيوندندبه شده و ھمراه با ايجاد راه بندان تا سرنشينان آنھا از ماشين پياه شد 
  .بوداستقرار نيروھاي حكومتي وغلظت نظامي آن مثل ديروز  »مجتبي مھدي بيا مھدي بيا

آن ر د .تندخادافروزي پر ه آتشبنيز ر صعميادين ونک و وليدر م دمرکه  ودبشته ذاز آغاز درگيري در ميدان انق*ب نگ تيعاسھنوز 
 بوددر راستای این مسيرھا و در چندین نقطه آغاز شده  ،ودبر آمده دکه بصورت دسته ھای چند صد نفره اعتراضات گسترده  نقاط

مردم برای مقابه با نيروھای سرکوبگر و پرتاب گاز اشک آور سطلھای زباله را به . يافتگستر ش به نقاط مختلف و با سرعت زیاد 
ند ولی مردم توانستند آرایش آنھا را به ھم بزنند دبر مي حشيانه یورشر بسوی مردم وھمچنين نيروھای سرکوبگ  .نديدکشآتش 

دسته ھای چند صد نفره در حال پيوستن به ھم و ایجاد  و  دارھا شنيده می شاز ھر گوشه شع. و ارتباط آنھا را از ھم بگسلند
  .ند دمانع تحرک خودروھای نيروھای سرکوبگر می شایجاد ترافيک  وبوق زدن  ابھمزمان خودروھا  .نددتر بوتظاھرات گسترده 

شته ذا نظم بيشتري از گببود، مردم مبارزین جمعيت و مملو از که پارک ساعی  ھمزمان درتماس تلفنی خيلی مشکل است آ 0ن 
رين ومأمو مي رفتند مجاور تاريک کو چه ھای درون به  مورین بچه ھابا ھجوم ما و چند بار برق قطع شد .ودندبآمده  لببه ميان تقا

یکی در تار مردان روي ورودي پارکبان اصلي و روبياخدر   .ميکردند يداردخودر آن کوچه ھا  قيب شانعتافتادن، از  تلهه بترس از 
   .دوب» نيمه ی شعبان شده احمدی حيران شده« شانشعار در اين زمان  .ندنجيره ی انسانی دور خا نمھا زدز

تظاھرات ھا  . ره شدباخمدر محّ*ت مرکزي، جنوبي و شرقي تھران  ارزهبم ھا حکايت از ربکه خ ودب 23:00ت عاسو حوش حول 
تھران پارس،  تجریش ، سيد خندان ، مير داماد ،،ستارخان پونک ، صادقيه ، درخيابان ھای منتھی به آزادی و جمھوری و اسکندری ،

در مردم  .آغاز شد شعارھای مردم در پشت بام ھا شروعا بھمراه  ،مولوی مطھری ،شوش ، ھفت تير ، فاطمی ، ونک ، جنت آباد ،
شانه پيروزی به خيابان ھای اصلی می آمدند و در حالی که دست خود را به نبه صورت محله به محله دسته ھای چند صد نفری 

مردم در ، ودندب مستقر شدهشھر از آنجایی که نيروھای سرکوبگر در ميدان ھا و خيابان ھای اصلی  .ميدادند شعاربا0 گرفته بودند 
 ذاتخابا  ردمم .گزارشھای مشابھی از نواحی جنوبی شھر تھران ميرسد.  پرداختندار عاين محّ*ت آزادانه به راھپيمايي و دادن ش

جلوی ھر گونه که  ودهبن تمح*ّ متحدانه تراضات ع، امن تر و مؤثر تر از اارزه ايبار ديگر ثابت کردند که ھيچ مبچنين تاکتيکي، 
به مبارزه را نيز  به نقاط دور و مرکزي شھر نيستند ه و مردمي را که قادر به رفتنا گرفتر ای بسيجی و لباس شخصیواکنش نيروھ

 .مي کشاند و پيوندھاي محلّي را تقويّت مي کند
ه بشليک گلوله ه بخود واقف شدند، آغاز  نيروير و استقرا ھيدازمانس ه ضعفبرکوبگر س، ھنگاميکه نيروھاي دعنيمه شب به باز 
صورت ب، اي گلولهشليک ھصداي . شدمي شنيدن صداي تير از تمامي مناطق گزارش گزارشات   .مت تظاھر کنندگان کردندس

صدای تيراندازی پی در پی شنيدن  بر ازخ» ندا نيوز«گزارشات مستقيم به   .ه بودشددقيقه شنيده  15دت مه باً گاھ، ممتد
تيراندازی که  اد،دو فلکه اول تھرانپارس شنيده می  –ھفت حوض  –اطراف ميدان نارمک  ردکودتاچيان به طرف عده ای از معترضين 

و  اين تيراندازي ھا ودنبتقيم سيا مھوايي از  يم خبر موثقه ايھنوز نتواست دقيقه ادامه داشته ضمن اینکه 10به مدت  تھران پارس
صداي بوق ماشين ھا در سرار تھران و شھرک ھاي حومه، از جمله اما  .ميبدست آور نھاآزخمي شدن و يا تلفات احتمالي داد عت

  .مي شد بعد از نيمه شب شنيده 2:00 تعاسو بومھن و رودھن تا  *مشھرسکرج و ا

  درگيري شديد و تير اندازي در خيابان دادمان شهرك غرب

از طرف دولت مراسم جشني در پارك دادمان برگزار شده . از ساعت يك ربع به يازده در خيابان دادمان به شدت درگيري رخ داده
ديگر خيابان دادمان عده اي از مردم در حال رقص و پايكوبي براي مقابله با اين  در طرف. بود، كه به مردم شيريني و شربت ميدادن

  .شده، تقريبن صداي تيراندازي كمتر شده ولي صداي موتور سواران شنيده ميشودھم اكنون كه ساعت يازده و نيم . جشن بودن

 سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت شد

 سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان ديروز صبح در منزل پدري خود در تھران بازداشت شد به گفته پدر سيامك ياقوتي
بردند و ھمچنين  ه سيامكماموران اط*عات بدون ھيچ اتھامي سيامك را با خود بردند و ھمچنين وسايل شخصي او را نيز به ھمرا
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كه سيامك را به اوين خواھيم بورد و به انجا  ماموران اط*عات در جواب پدر سيامك كه گفته بود سيامك را كجا مي بريد جواب دادند
 مراجعه كنيد

مسئو0ن دانشگاه قرار  گفتني است كه سيامك ياقوتي از فعا0ن سياسي دانشگاه زنجان است و و بارھا مورد تھديد حراست و
 .پيش در دانشگاه توقيف شده بود گرفته است و نشريه رستاخيز به صاحب امتيازي سيامك ياقوتي نيز چندي

 تسزيري اعتدانشجويان زنجان احكام 
دادگاه به اع پرونده ده و درخواست ارجراعتراض كه حکم بكه  دنروز مھلت دار 20 يشاناتعزيري است و دانشجويان زنجان  احكام 

بر اساس این حکم بھرام واحدی، سورنا ھاشمی، آرش رایجی، پيام شکيبا و محمد حسن ه يادآوري ات که 0زم .  کنند تجديد نظر
جنيدی ھر کدام به تشویش اذھان عمومی و تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن امنيت کشور به یک سال زندان 

روزی دیگر دانشجوی دانشگاه زنجان نيز به اتھام تشویش اذھان عمومی ،تحریک به تجمع غير قانونی عليرضا في  .محکوم شده اند
به قصد برھم زدن امنيت کشور و ھمينطور اقدام عليه نظام مقدس جمھوری اس*می به یک سال و چھار ماه زندان محکوم شده 

 .است

  كيانوش آسا هلمچمراسم نندگان نفر از شركت ك 10بيش از ازداشت ب : خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان
ی كُرد يارسان كه طی وقايع اخير در تھران به شھادت رسيد عصر امروز با حضور بيش  مراسم چھلم كيانوش آسا، دانشجوی نخبه

ھزار نفر از  5بعد از پايان مراسم جمعيتی بالغ بر . ھزار تن از شھروندان كرمانشاھی در تا0ر عباسيه اين شھر برگزار شد 10از 
 .شركت كنندگان از درب تا0ر در ميدان شھرداری به سوی باغ فردوس كرمانشاه جھت حضور بر سر مزار كيانوش آسا حركت كردند

ی  انتظامی در ميانهھای گل و بدون سر دادن شعار بود اما مأموران  ھايی از كيانوش آسا و شاخه راھپيمايی مردم با حمل عكس
در نتيجه گروھی از جمعيت متفرق اما گروھی ديگر خود را به سر مزار . راه مانع از حركت مردم به سمت باغ فردوس شدند

  .كيانوش آسا رساندند
در پايان . پرداختند) يارسان(شھيد با نواختن تنبور به ھمخوانی سرودھای آئينی اھل حق  مردم با تجمع بر سر مزار اين دانشجوی 

با حمله به وی و  بود ماموران انتظامی   مراسم ھنگامی كه برادر بزرگ كيانوش جھت تشكر از شركت كنندگان مشغول سخنرانی
ھمچنين . متفرق نمودن مردم معترض از گاز فلفل استفاده نمودند ديگر شركت كنندگان باعث ايجاد تشنج در مراسم شده و برای 

  .نندگان در اين مراسم از جمله چند تن از بستگان كيانوش آسا توسط نيروی انتظامی بازداشت شدندنفر از شركت ك 10بيش از 

 نگار ديگر بازداشت يك روزنامه

ی یزدانی خرم دبير چھارشنبه مھد شامگاه  .مھدی یزدانی خرم دبير سرویس ادب و ھنر روزنامه اعتماد ملی بازداشت شد
 . سرویس ادب و ھنر روزنامه اعتماد ملی بازداشت شد

به گزارش سحام نيوز مھدی یزدانی خرم مقابل نشر چشمه در نزدیکی دفتر روزنامه اعتمادملی توسط نيروھای لباس شخصی 
  .ری بازداشت شده استوی سومين عضو روزنامه اعتمادملی است که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمھو. بازداشت شد

 ساختمان انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با حكم سعيد مرتضوي پلمپ شد

پنج مامور با حکمی که به امضای سعيد مرتضوی، دادستان تھران رسيده بود شبانه اقدام به پلمپ ساختمان انجمن صنفی 
 . دندروزنامه نگاران ایران کر

شب به محل انجمن صنفی روزنامه نگاران مراجعه کرده و در حالی که مشغول فيلمبرداری از  ٩ماموران دادستانی ساعت 
 .ساختمان انجمن بودند، نه تنھا این ساختمان بلکه ساختمان تعاونی مسکن انجمن را ھم پلمپ کردند

 . زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن بود) پنج شنبه(فردا  پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت ميگيرد که
از آنجایيکه پلمپ انجمن شبانه صورت گرفته است، احتما0 تعداد زیادی : بدرالسادات مفيدی در ھمين رابطه به خبرنگار نوروز گفت

جمن حضور خواھم یافت تا دوستان در محل ان ١١از روزنامه نگاران از این موضوع مطلع نشده اند، بنابراین فردا پيش از ساعت 
 .روزنامه نگار را در جریان این واقعه قرار دھم

  تاييد شدتجديد   از سوي دادگاه  رووناك صفازاده"انجمن زنان اذر مهر"زندان عضو فعال   حكم شش سال وهفت ماه
فعال حقوق زنان، عضو " روناک صفازاده"دادگاه تجدید نظر استان کردستان، حکم شش سال وھفت ماه زندان   شنبه امروز سه

  .انجمن زنان آذرمھر و عضو کمپين یک ميليون امضا را تائيد کرد
پس از تفتيش منزل . بازداشت شد" ندجسن"، از سوی نيروھای اط*عاتی شھر 2007روناک صفا زاده صبح روز ھشتم اکتبر سال  

  .منتقل کردند" سنندج"محل سکونت وی و توقيف کيس کامپيوتر، وی را به بازداشتگاه اط*عات شھر 
   

شده بود که حکم آن اعدام می " روناک صفازاده"خواستار حکم محاربه برای " کردستان"، دادستان استان  ذکراست که  0زم به
قانون مجازارت اس*می و به اتھام عضویت در پژاک، به پنج سال زندان و به اتھام اقدام عليه  499ساس ماده باشد، اما بعدھا بر ا

  .امنيت ملی، به یک سال زندان محکوم شد
  زندان محکوم گشته  ھفت ماه  اتھام خروج غير قانونی از مرز به  به"پيرانشھر"شھر   در حکم دیگری از سوی دادگاه" ڕوناک صفازاده"

  .بود
فعال حقوق زنان، عضو " روناک صفازاده"در ھيمی راستادادگاه تجدید نظر استان کردستان، حکم شش سال وھفت ماه زندان 

  .ائيد کردانجمن زنان آذرمھر را ت
 


