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  ولي رزمنده ،كم تعداد :تجمع كريمخان
مرداد برای  24روز شنبه پخش اع1ميه ای در نماز جمعه این ھفته مبنی بر دعوت از حزب هللا و بسيجيان به تجمع افشایِ پس 

تصميم » جنبش سبز«تعدادی از ھواداران وی در تماد ملی وابسته به حزب اعتماد ملی مھدی کروبی،  عحمله و تصرف روزنامه ا
اما مھدی کروبی در ھمان روز بيانيه ای صادر کرد و از طرفداران خود خواست تا برای جلوگيری از درگيری تجمع .  گرفتندبه مقابله 

   .  موکول کنندبعدازظھر  4ساعت مرداد  26خود را به روز دوشنبه 
در ميدان ھفت رش می داد که او گزا.  طبق معمول، نيم ساعت قبل از ساعت اع1م شده در محل حضور یافت »گزارشگر ندا نيوز«

تير نيروھای فرم پليس در ھر چند قدم دو نفر مستقر شده اند و گو ه ھای موتور سوار لباس شخصی نيز در دسته ھای تا ده نفره 
در خيابان کریمخان نزدیک به دفتر اعتماد ملی دسته ھای گارد ویژه مستقرند و گروه ھای لباس .  در رفت و آمد می باشند

  .نيز در خيابان ھای فرعی در دسته ھای چند نفره پرسه می زنند و سعی دارند که مردم را متوجه خود نکنندشخصی 
ه روھای کریمخان و ميدان ھفت تير، جمعيت بيش از معمول در پياد در بعدازظھر، 4طبق این گزارشات، گو اینکه از ھمان ساعت 

بند، محل تمرکز نيروھای مردمی را بيا است و اکثر ایشان نگاه ھای جستجو گر خود را به اطراف چرخانده تا احتماWً حال رفت و آمد 
سعی در ، آميز و دستور به ادامه حرکت تھدیدنگاه ھای و یا تأمل را نداده و با  ی انتظامی به ایشان مھلت ایستادننيروھا

تا اینکه از دور .  بعدازظھر حاکم بود 6این شرایط به ھمين منوال تا ساعت   .از تمرکز و نتيجتاً تجمع مردم را داشتندجلوگيری 
این درگيری کوچک، اما .  وی دفتر روزنامه اعتماد ملی نظر مردم را جلب کرددرگيری عده ای چند ده نفره از مردم با گارد ویژه در جل

متمایل کرده و باعث تمرکز بيشتر مردم  ، جمعيت حاضر را از ھر سو به آن نقطه»مرگ بر دیکتاتور«پر سر و صدا و شعارھای 
که حضور فوری انواع نيروھای سرکوبگر  این تجمعات از سه جھت مختلف با محوریت دفتر روزنامه اعتماد ملی آغاز گشت.  گشت

  .را در مقابله با جمعيت ھا را در پی داشت
خود را به محل درگيری برسانند با و در سمت جنوبی خيابان کریمخان درگيری گروھی که سعی می کردند از مسير غرب به شرق 

تند در عرض نيم ساعت این گروه را تا خيابان حافظ عقب ایشان توانس.  حمله شدید نيروھای گارد و لباس شخصی روبرو شد
در خيابان حافظ تجدید ای سرکوبگر ندارد، که کام1ً واضح بود ترسی از رویارویی با نيروھاما این گروه .  متفرق کنندده و ننشا

 به سمت خيابان کریمخاندوباره » دیکتاتور حيا کن کشورمو رھا کن«، »مرگ بر دیکتاتور«سازماندھی کرده و با شعارھای 
  .راھپيمایی کردند

درگيری .  گروه بعدی در ھمان مسير، اما در سمت شمالی خيابان کریمخان با نيروھای گارد ویژه و لباس شخصی در گير شدند
و گریز  پس از ساعتی جنگ.  ایشان به علت کثرت نفراتشان و داشتن برتری تعداد نسبت به نيروھای سرکوبگر شدیدتر می نمود

ھر دو گروه مذکور ت1ش برای رفتن به مقابل .  ژه آغاز به شليک گاز اشک آور کرد و نھایتاً این عده را عقب نشاندباWخره گارد وی
  .دفتر روزنامه را ترک کرده و به سمت ميدان وليعصر راه افتادند

می » مرگ بر دیکتاتور« رکوبگر درگير شده بودند و شعارتير با نيروھای س 7خان در ميدان گروه سوم در ھمان ابتدای خيابان کریم
این .  بگر، بيش از دو ساعت بطول انجاميددرگيری این گروه با نيروھای انتظامی، حتی با برتری تعداد نفرات نيروھای سرکو.  دادند

  .گروه نيز با شجاعت خاصی پس از اجبار به عقب نشينی و تفرق، دوباره تجمع کرده و مسير خيابان کریمخان را پيش می گرفت
اعات طبق معمول، پيشقراوWن مبارزه تا س.  آنچه که باعث برتری نھایی نيروھای سرکوبگر شد، عدم حضور گسترده مردمی بود

تاریکی مقاومت کردند، اما متأسفانه موج دوم مردمی که معموWً با تاریکی شب به کمک نيروھای درگير مردمی آمده و باعث تغيير 
  .  ، مجبور به ترک محل گشتندامد و اندکی پس از تاریکی ھوا، جمعيت ھای پراکندهر توازن قوا می شد، در این شب به ميدام نيد

نفر  10نفر و موج سبز تا  15نفر را گزارش داده بود، اما ادوار نيوز تعداد بازداشت شدگان را تا  8 الی 7دستگيری » ندانيوز«گزارشگر 
ھمچنين گزارشگر ما دو تن از بانوانی مبارزی را که در ميدان ھفت تير به علت ضربات باطوم به شدت مضروب و .  اع1م کردند

  .مصدوم گشته بودند را گزارش داد
د نشده حاکيست که گروه ھایی که به سمت ميدان وليعصر در حرکت بودند، در تقابل با نيروھای سرکوبگر و اما، خبرھای تأیي

فاطمی و عباس آباد و جنوب خيابان وليعصر به سمت انق1ب منحرف به دو مسير مجبور به استفاده از خيابان ھای فرعی گشته و 
  .ل شدندگشتند که پس از ساعتی درگيری مجبور به تفرق و ترک مح

 شعار با گروھی.  بود شان تجمع جداگانه ھای محل و شعارھا مبنای بر مختلف جریان سه بودن مشخص تجمع این مھم نکات از
 گروه سپس و »کن رھا کشورمو کن حيا دیکتاتور« و »ایرانی جمھوری آزادی، استق1ل،« شعار با دیگری گروه دیکتاتوری، عليه
 تير، ھفت سمت به امجدیه از اول گروه مسير.  بودند متمایز یکدیگر از »باطله وWیتش قاتله، ای خامنه« و »اکبر هللا« شعار با سوم
 ملی اعتماد دفتر سمت به خيابان آنسوی اما مسير ھمان از نيز گروه سومين و تير ھفت سمت به کریمخان، خيابان در دوم گروه

  .کردند می حرکت

  ؟جنبش سبز در آستانه انشعاب قرار داردآيا 
این در .  می دھند» جنبش سبز«رگيری ھای سياسی در درون در محافل مبارزاتی خبر از باW گرفتن د» ندای سرخ«فعال نابع م

ياسی برای ار سناراضی بوده و او را متھم به ک عملکرد مھدی کروبی زاکه از ھمان آغاز  یموسوپيروان گزارشات آمده است که 
در اثر پافشاری وی در دنبال کردن قضایای  ھواداران کروبیتعداد آرا در ھواداران جنبش سبز می کردند، پس از جھش جذب بيشتر 

اقدام موسوی به به  »سبزجنبش «تجاوزات نيروھای سرکوبگر به بازداشت شدگان جوان و عکس العمل معکوس ھواداران 
به این جنبش، طرفداران کروبی را متھم به ایجاد تفرقه و » راه سبز اميد«تحميل انحصار رھبری  رایبت1ش وی کردن و  تشکي1تی

یگر را به ھواداری از دولت درگيری ھا به حدی است که جناح ھای مختلف یکداین .  می کنند» جنبش سبز«جدا کردن موسوی از 
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تحليلی این تفصيلی و گزارش » ندای سرخ«.  نی گشته استکودتا متھم کرده و نزاع ھای ایشان در مجامع مبارزاتی کام1ً عل
  .بزودی منتشر خواھد کردرخداد را 

 مي ترسند دران عزادار نيزاز نجواي ما
به روال شنبه ھای گذشته، برای سوگواری فرزندان شھيد ایران در پارک Wله تھران  ،مرداد 24در روز شنبه جمعی از مادران عزادار 

جمع شدند؛ اما ماموران انتظامی و لباس شخصی ھای حاضر در این پارک با ممانعت از تجمع ایشان آنھا را به خارج از پارک ھدایت 
 .کردند

زن سياھپوش که در ميان آنھا خانواده ندا آقا  100بعد از ظھر نزدیک به  7حدود ساعت : "یکی از این مادران در این باره به روز گفت
برای اینکه از حضورمان جلوگيری نکنند، عده ای روی نيمکت . سلطان نيز حضور داشتند، در دور آبنمای پارک Wله تھران جمع شدند

اما به ھر حال تعداد زنان و نوع جمع شدنشان نشان می داد که . و عده ای شروع کردند به پياده روی در دورو بر آبنماھا نشستند 
 ".آنھا سياه پوشيده بودند و با مردم درباره آنچه بر فرزندانشان و فرزندان ایران رفته، حرف می زدند. برای چه کاری آمده اند

باWخره ماموران طاقت نياوردند و با ممانعت : "ست که به گروه مادران عزادار پيوسته می گویداین زن که خود از نخستين کسانی 
اما در نھایت . اینکار با اعتراض برخی از زنان روبرو شد. از ایستادن و حتا قدم زدن ما، به سمت راه خروجی پارک ھدایتمان کردند

 ".آنھا مادران عزادار را از پارک Wله بيرون کردند
ما نه به قصد درگيری ونه به قصد تحمل رفتارھای خشونت بار به پارک می رویم، ما می رویم که از خون به ناحق : "وی می افزاید

سوگواری ما نيز ھمراه با رفتاری مدنی است اما آنھا حتا از سکوت ما و از نجوای یک . ریخته شده فرزندانمان با مردم سخن بگویيم
 ".سندمادر داغدیده ھم می تر

و شھدای دیگر جنبش  88خردادماه  30جمعی از زنان است که پس از شھادت ندا آقا سلطان در روز شنبه " مادران عزادار"گروه 
ھدف از تشکيل این گروه، سوگواری عمومی در حمایت از خانواده ھای داغداری بود که حتا از برگزاری ساده .سبز، شکل گرفت

آنھا اع1م کردند که روزھای شنبه ھر ھفته در پارک ھای تھران و سایر شھرھا گرد . ی فرزندانشان منع شده بودندترین مراسم برا
 .ھم می آیند تا با سياه پوشيدن و در صورت امکان شمع روشن کردن، خاطره فرزندان شھيد جنبش سبز را زنده بدارند

، "مادران عزادار"در آخرین بيانيه . وط به خانواده ھای عزادار را منتشر می کنداین گروه ھمچنين با راه اندازی یک وب1گ، اخبار مرب
نوذری آمده است که فرزندش پویا مقصودبيگی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ) بھجت(خبر از ناپدید شدن مادری به نام زھرا 

. به دليل فشارھای ناشی از دوران زندان فوت می کند خرداد ماه دستگير می کنند اما وی پس از آزادی از زندان 30کرمانشاه را در 
زھرا که . مادر پویا به نشانه اعتراض و عزاداری سنتی، بدن خود را گل می مالد و در مقابل اداره اط1عات کرمانشاه تحصن می کند

سرنوشت او خبر  شب نخستين روزی که تحصن کرده بود، دستگير شده و دیگر کسی از 10او را بھجت می نامند در ساعت 
  . ندارد

  بھروز ط

   زن زنداني در زندان گوهردشت كرج در آستانه اعدام هستندسه 
 7زندانی که که سالھاست در بند  زن 3زنان زندان گوھردشت کرج ،  7بر پایه گزارش ھای رسيده از بند  ١٣٨٨ مرداد، ٢۶دوشنبه، 

 زن زندانی که در آستانه اعدام قرار دارند به قرار 2اسامی  .اجرای حکم اعدام قرار دارند زنان این زندان بسر می بردند در آستانۀ
زنان زندان گوھردشت می  7از بند .بسر می برد سال است که در زندان 7ساله و تقریبا  35اکرم محمدی حدودا -1: زیر می باشد

برد،اتھام وی قتل  سال است که در زندان بسر می 5ساله و در حدود  50،آمنه عبدهللا زاده  -2 .باشد، اتھام وی قتل می باشد
زن زندانی از بند  3تایيد نشده حاکی از آن است که ھفته گذشته  گزارشات. نام زن زندانی سوم نامشخص می باشد. می باشد

آیيد که دستگاه قضائی رژیم سعی  این اعدام ھا ھنوز اع1م نشده است و به نظر می. گوھردشت اعدام شده اند زنان زندان 7
حاکم حقوق  قوانين زن ستيز. اعتراضات بين اللمللی و خشم مردم ایران در امان بماند دارد اعدامھا را مخفيانه صورت دھد تا از

ن باقی قوانين زن ستيز راھی برای بعضی از زنا. دفاع کرده است اوليه زنان را سلب نموده است و آنھا را در مقابل خشونتھا بی
اعدام کودکان، اعدامھای دست  اعدام زندانيان سياسی،سنکسار،. تا برای دفاع از حقوق خود ،خود اقدام کنند  نگذاشته است

می گيرد که توسط ولی فقيه علی خامنه ای منصوب می شود و مجری  جمعی به تایيد و دستور رئيس قوه قضائيه صورت
و وحشت در جامعه جنایتھای  علی خامنه ای تا به حال برای ایجاد فضای رعب. سياستھای ضد بشری وی می باشد دستورات و

  . گذشته است ضد بشری فوق را بصورت گسترده در ایران به اجرا

   گفته بود در زندان به وي تجاوز شدهگزارش تكان دهنده ؛ ناپديد شدن جواني كه 
نمایندگان مجلس از زندان اوین برای صحبت کردن  این گزارش، جوانی که بسيار مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود در دیدار بر اساس

بارھا به صورت  کرد و گفت قبل از اینکه به زندان اوین منتقل شود، در کمپ کھریزک بوده و ب معرفی.را ع بلند شد و خود
پس از آنکه  .که ھنوز ھم ھر روز مقداری خون از او دفع می شود ای توسط باتوم مورد تجاوز قرار گرفته است، به طوری وحشيانه

کرد که این شخص را برای درمان به بھداری بازداشتگاه  دگان مجلس ھماھنگھای این زندانی تمام شد، رئيس ھئيت نماین صحبت
گردد و به دیگر  بود، به بند باز می ب که مورد تجاوز قرار گرفته.کند، ع نيم ساعت که این ھيئت بند را ترک می بعد از نزدیک. ببرند

ھای ھمبند این پسر جوان  ی بازداشتی اتفاقی که ھمه اما .ھيچ کاری صورت نگرفته است دھد که برای درمان او زندانيان خبر می
عمومی آمده و به وی  است که دو ساعت بعد از بازگشت این فرد به بند، شخص قاضی مرتضوی به بند را ناراحت کرده، این

توجه به اینکه تجاوز در  با .بينند ھا او را نمی و دیگر ھيچ یک از بازداشتی برد گوید که وسایلش را جمع کند، و او را با خود می می
رود که برای از بين بردن شواھد به این شخص آسيبی  احتمال این امر می ھا توسط حکومت شدیدا تکذیب شده است، زندان

  باشد رسيده


