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  1388مرداد  18يكشنبه 
ھا و نو گاھي شک مي کنم که نکند اين احمدي نژاد ھمان جاسوس اصلي صيھونيست : ميگفتي عطب خبا شوتان سوديکي از 

، گزينه ھايي را يعدر ھر مقطھم  دشعو ب ان آوردبياخه ب مردم راود که باو امات د؟ چرا که تمامي اقستمحافظه کاران آمريکايي ا
ر آستانه فروپاشي دنموده که  زوينمآنچنان و خارج، ل خدر داIمي را ساني تر کرده و حکومت جمھوري ابصعکه مردم را  درگزيب

 گنانکه مردم را در ت وده استبدر شرايط بحراني  اريدرمايه س، ھمواره اقدامات حکومت ھاي ريمذگباز شوخي . کامل قرار دارد
نمونه ھايي .  شده اندي انقIبراه ينش زگبه  وربفرزندانشان مجو  دوخقاي براي بت که سايشان را به جايي رسانده ا و ادهدقرار 

  :تساز اين اقدامات خبرھايي است که ديروز به دستمان رسيده ا
  

  در تهران محله ايارزات بمو گسترش  اومدت
در محله ھاي مسکوني شان ضين عترانرژي م، اضاتترعرگاه مرکزي اقرا يينععمومي و ت ر فراخواندايجاد شده  Iءخديشب، در 
ادشان عدمسير خود در کوچه ھاي محلي به تآغاز مي شود و در طي  نفرهر دسته ھاي ده ھا داين تظاھرات ھا . تمرکز يافت

ارھاي عش موYً عم .واندخبالکن ھا و پشت بام ھا فرا مي به  انهبارھاي شعت شعاز ساتر دت ھا زوعاسشده و مردم را  ودهزاف
با هللا اکبر آغاز شده و  ارھاعش ر محله ھاي سنتيد.  تسو يا مدرن محله ھا متفاوت ا نتيسدر تناسب به بافت  هدمطرح ش

ر ديکتاتور آغاز شده و بار مرگ عتراضات با شعه ھاي مدرن تر، ادرصورتيکه در محل.  ارتقا مي يابد... کتاتور و سپس به مرگ بر دي
کليه نيروھاي محلي، آوري  عدر بسياري از محله ھا، پس از جم.  مي گردد ديلبت آنه ھاي ليه نظام و چھرعارھايي عبه ش اًعسري

تا به حال درگيري با .  ن آتش به تظاھرات خود ادامه مي دھندگرد آمده و با افروخت محليابان اصلي خجلوي کوچه ھا و  در
م آمادگي فرماندھي نيروھاي سرکوبگر در دعلت اين امر را در عآگاھان   .ابره نشده استخنيروھاي انتظامي و بازداشت م

  .با اين تاکتيک جديد مردم مي دانند چگونگي برخورد
  

  دميتراضات مرعبيدادگاه نمايشي و ارگزاري ب
لوگ، با چھره ھاي ھمان صحنه و ديا باپرده نيز اين .  به اجرا در آمد »ادگاه شود«پرده دوم نمايش  »ادگاه انقIبد بي«وز در دير

انواده خص صوخشم آورده و بخ، مردم را به بر عکسجاد ترس و نا اميدي کند، يدر مردم ا بودکه قرار ايرنامه ب. اجرا گشتمتفاوتي 
که آنھا در طول بازداشت و  يت استعدر اين بيدادگاه،  اثبات اين واق يزانشانعزچرا که حضور  . ستزندانيان را متأثر نموده اھاي 

  .کنجه ھاي غير قابل تحمل شده اندزندان مورد آزار و ش
نمایشی و غير  دادگستری تھران ،صدھھا تن از خانواده ھا و مردم تھران در اعتراض به دادگاه بنابه گزارشات رسيده از مقابل 

 .بر پا کردندتجمع اعتراضی شد   گزارربدوربينھا  در مقابل  وحشت و اعتراف گيری  انسانی که برای ایجاد
دادگستری تجمع اعتراض خود را آغاز کردند و ھر  صبح در مقابل درب 08:00خانواده ھای زندانيان سياسی و مردم تھران از ساعت 

الخورده و ھمسر زندانيان سياسی زندانيان سياسی که اکثرا مادران س خانواده ھای. دافزوده می ش لحظه بر تعداد آنھا و مردم
 . از ترتيب دادن نمایشھای غير انسانی و مسخ کردن عدالت سخت خشمگين ھستند می باشند

دادگاه  15مرتضوی و صلواتی رئيس شعبه  در اعتراض به این عمل ضد انسانی و مسخ کردن عدالت توسط سعيدھا خانواده 
زندانيان  قضاوت ساليان متمادی نقش دارند و تا به حال منجر به اعدامتحت لوای  انقIب که در اعمال جنایت عليه بشریت

خانواده ھا و  ازي تعداد .شده است تجمع کردند سياسی و جوانان زیادی و حبس ھای طوYنی مدت در شکنجه گاھھای مخوف
و  ودندبنيروھای سرکوبگر در آنجا آرایش . دتخمين زده می ش نفر 400ند نزدیک به ه بودکردمردم که در بيرون دادگستری تجمع 

 .ندتشرا در محاصره خود دا عمI آنھا
و اقدام  نيروھای سرکوبگر مواجه شد که با برخورد وحشيانه این تجمع اعتراضی اقدام به دادن شعارھای نمودندخانواده ھا از در 

 .آنھا نمودند و آنھا را از درب اصلی دادگستری دور کردند به ھل دادن خانواده ھا و اھانت به
ند و تقریبا ه بودنيروھای خود را به این نقطه گسيل کرد و مردم تعداد زیادی از  در پی تجمع اعتراضی خانواده ھا نيروھای سرکوبگر

خيابانھا اطراف دادگستری اقدام به  نيزوھای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصيھا در. خود در آورده اند  دادگستری را به محاصره
  . تنداشدوحشت  رعب و  ند و سعی در ایجادردنور می کام

برخی مسئوYن به خانواده علی تاجرنيا، نماینده مردم در مجلس ششم و از فعاYن ستادميرحسين مسوی گفته بودند برای آنکه 
ز جمله ھمسر، برادر و ھمسر برادرش در حالی که اجازه خانواده علی تاجرنيا ا .توانند در داگاه امروز حاضر شوند او را ببينند می

  .ورود به دادگاه را نيافتند بيرون از دادگاه منتظر ایستاده بودند تا شاید بعد از دادگاه برای لحظاتی دکتر تاجرنيا را مIقات کنند
و از او خواستند کارت شناسایی خود  بعد از پایان دادگاه چند مامور لباس شخصی به سراغ زھرا ميریونسی، ھمسر تاجرنيا آمدند

را ارائه دھد و تابعيت ایرانی یا خارجی بودن خود را اعIم کند، اما او به دليل ھمراه نداشتن کارت شناسایی بازداشت شد، برادر و 
 .داشتدر پی ن انشای جز بازداشت شدن  ھمسر برادر تاجرنيا به این اقدام اعتراض کردند که این اعتراض آنھا نتيجه

تمامی مناطق در  »مرگ بر دیکتاتور«شعار ند و دوب ن تجمع کردهتعداد زیادی از مردم و جوانا  ھمچنين در مقابل دفتر دادستانی
ند با آنھا دشوقتی که با یورش مامورین مواجه  ند وردکچند صد نفره شروع به تظاھرات  مردم و جوانان بصورت.  کاس داشتعنا

  .ندداات خود را ادامه می دتظاھرازمان کرده و به ستجديد و در نقطه ای دیگر ند دمی ش وسپس متفرقدرگير 
 مراھي کردهھ کنندگان اعتراض ا ديگرصور اسرافيل و بازار ب از طرفی دیگر تعداد زیادی از مردم در خيابان داور، خيابان خيام ،خيابان

مردم پيوستند و تعدادی دیگر به طرق مختلف  تعدادی از بازاریان به صفوف اعتراضات. ند داد سر میاتور دیکت و شعارھای مرگ بر
درجه  38تا درجه حرارت گرما بيداد کرده و این در حالی است که . حمایت خود قرار می دادند شرکت کنندگان در تظاھرات را مورد
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  .زارش مي شدگسانتيگراد 
مردم در اثر ضربات باتون زخمی شدند که توسط  نفر از 8ردم در بازار در حدود در پی یورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر به م

  . تظاھرات خارج شدند و به نيروھای سرکوبگر اجازه دستگيری آنھا را ندادند بازاریان و مردم از محل
  

 حكومتي دانشجويان كوي در شب نيمه ي شعبانشعارهاي ضد 

دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تھران ؛ از باYی پشت بام خوابگاھھای خود بر ضد حکومت دیکتاتوری شعار ،مرداد 16جمعه شب 
  .دادند

دارند ؛ شب گذشته ھمراه با سایر مردم آزاده ی  ای گذارندن ترم تابستانه در خوابگاھھای کوی اسکاندانشجویان کوی که بر
سر  شب شعارھای تند ضد حکومتی 23تا  22جشن ھای مربوط به نيمه ی شعبان از ساعت  کشورمان وھمزمان با برگزاری

  .دادند
ش مجتبی و نيز احمدی نژاد به شدت مورد حمله واعتراض قرار در این شعارھا شخصيت ھای اصلی نظام مانند خامنه ای و پسر

" مرگ بر دیکتاتور"و یا " رھبری رو نبينی  و یا مجتبی بميری" وYیتش باطله  رھبر ما قاتله" دانشجویان شعارھایی مانند  .گرفتند
  .سر می دادند

  

 آرمان استخريان نوجواني كه در شيراز كشته شد
ی وارده جان  گان حوادث پس از انتخابات که در سوم تيرماه بر اثر شدت ضربه شده  ند احمد، از کشتهساله فرز 16آرمان استخریان 

 . خود را از دست داده است
این تجمع به درگيری بين نيروھای بسيج و . یی که در تجمع سوم تيرماه شيراز حضور داشته است ساله 16آرمان استخریان جوان 

وی در حدود   .شود در این درگيری استخریان مضروب و به بيمارستان نمازی شيراز منتقل می. دانجام لباس شخصی با مردم می
در پرونده پزشکی علت . روز در کما بوده و پس از فوت، جسد وی پس از سه روز به صورت مشروط به خانواده تحویل داده شد 17

طور  واقعه به علت حجم بسيار باYی جمعيت و ھميندارند روز  که شاھدان عنوان می فوت تصادف ذکر شده است در حالی
گان  وی به ھمراه یکی از بسته. ھای جاری اساسا امکان حرکت و حضور اتومببيل در منطقه درگيری وجود نداشته است درگيری

  .خود در این تجمع حضور داشته است
دھند و این خانواده   ھرگونه مراسم را به خانواده نمیی استخریان، نيروھای امنيتی امکان برگزاری  پس از تحویل جسد به خانواده

شود حتا منزل مسکونی خود را در منطقه فخرآباد شيراز ترک کند، ھمچنين نيروھای امنيتی تمامی پارچه  تحت فشار مجبور می
  .ھای ارسالی را جمع کرده و با خود بردند ھا و دسته گل نوشته

سال در زندان بوده و دو سال پيش از دنيا رفته  10ھای گذشته  سابق بوده که در سال پدر آرمان استخریان از زندانيان سياسی
  . است

  

 مي شود دانشگاه تهران از هم اكنون براي برگزاري نماز جمعه اي ملتهب وپرتنش آماده
با قطعی شدن برپایی نماز .خواھندداشت ھای جنبش مردمی اعIم کرده اند در نماز جمعه این ھفته حضور گسترده ای گروه

برای ابراز  معترضان به سياست ھای نظام اعIم کرده اند از این فرصت,ھاشمی رفسنجانی جمعه این ھفته تھران به امامت اکبر
قرار است اکبر ھاشمی .احمدی نژاد استفاده خواھند کرد مخالفت خود با مراسم تحليف وامضای حکم ریاست جمھوری محمود

جمعه به دانشگاه تھران  ی سخنرانی وبرپایی نمازبيست سوم مردادماه بار دیگر در نوبت ماھانه خود برا رفسنجانی در نماز جمعه
 اقتدار طلب گفته اند که علی خامنه ای باید اجازه ی برگزاری نمازجمعه به ھر چند برخی گمانه زنی ھا از سوی نيروھای.بياید

ی می ھاشمی را در نماز جمعه قطع امامت اکبر ھاشمی رفسنجانی را بدھد اما شورای سياست گذاری نماز جمعه حضور
د  دعوت ھای گروھی برای حضور.نماز جمعه این ھفته تھران اعIم آمادگی کرده اند مردم تھران نيز برای حضور گسترده در.داند

اکنون برای برگزاری نماز جمعه ای ملتھب وپرتنش آماده  دانشگاه تھران از ھم.رنماز جمعه این ھفته نيز در حال شکل گير ی است
   .می شود

  

 كودك و نوجوان قطع برق هنگام سخنراني و سردادن شعار در جشنواره
جشنواره کودک و نوجوان اين دوره که بعد از استعفاي اکبر نبوي، . نواره کودک و نوجوان ھم از حواشي مصون نمانداختتاميه جش

برگزاري اش با شبھه و ترديد روبه رو بود، سرانجام برگزار شد و روز پنجشنبه در حالي به پايان رسيد که بيشتر چھره ھاي مطرح 
اين جشنواره حضور نيابند و رسول صدرعاملي و پوران درخشنده تنھا نمايندگان مطرح  سينماي کودک و نوجوان ترجيح دادند در

حاشيه مراسم اختتاميه جشنواره ھم با سخنراني رسول صدرعاملي . سينماي اين حوزه بودند که در جشنواره شرکت کردند
 زماني که. شکل گرفت

دقيقـه قطـع شـد و  10حبت کنـد، بـرق ايـن مراسـم بـه مـدت استاندار ھمدان از صـدرعاملي درخواسـت کـرد روي سـن بيايـد و صـ
شرايطي به وجود آمد که حاضران در مراسم که تا آن زمان به آرامي نظاره گر برنامه ھاي اختتاميـه جشـنواره بودنـد، بـا شـعارھاي 

لھام سخنگوي دولت نيـز در ايـن اين اتفاق در حالي رخ داد که غIمحسين ا. از وضعيت ابراز نارضايتي کنند» ...هللا اکبر و ياحسين«
  .بعد از اين اتفاق رسول صدرعاملي بدون بيان آنچه در نظر داشته سالن را ترک کرد. مراسم حضور داشت


