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

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

 

  شنبه

 31  

 ماه مرداد

  پيشاهنگان جنبش محله ها، آپادانا و اكباتان
  .کرده اند ماییيراھپبه  اقدامدر دو محله اکباتان و آپادانا مردم خبرھای رسيده حاکيست که در چند شب گذشته 

این شھرک از مدت ھا پيش، شبھا، ھماھنگ با ساعت این گزارشات از شھرک اکباتان خبر می دھد که در بخش ھای مختلف 
مقابل ساختمان ھای خویش به راه افتاده و پس از طی مسير و دادن شعارھای ضد  آغاز شعارھای شبانه، دسته ھای جوانا از

، و دعوت مردم به پيوستن به آنھا، به ازداشتی و شناسایی از طرف نيروھای سرکوبگریکتاتوری و ضد وBیت فقيه، بدون بد
  . تظاھرات خود پایان می دھند

ی آغاز گشته بود که اینک به چندین ساختمانمجموعه یت می کنند که در آغاز، این تظاھرات شبانه از یک یا دو این گزارشھا حکا
ھمچنين، گفته می شود که بارھا مأموران نيروی انتظامی و اطKعاتی به مدیران ساختمان ھا .  مجموعه گسترش یافته است

اما مدیران مجموعه ھا از وجود چنين تحرکی اظھار بی خبری کرده و وقوع .  رجوع کرده و ایشان را تھدید به بازداشت نموده است
  .آن را انکار می کنند

ھمچنين از شھرک آپادانا، محله ی جانباخته راه آزادی، سھراب اعرابی گزارش می شود که در شب جمعه برابر با چھلم سھراب، 
ھمپيمانی ای خود دیکتاتوری حاکم و نظام جمھوری اسKمی را نفی کرده و مردم این محل اقدام به راھپيمایی کرده و در شعارھ

   .فریاد زدندجانباختگان راه آزادی  باخود را 
ده ھا تن از ساکنين شھرک آپادانا در اقدامی خودجوش در محوطه این مرداد، نيز  30گفته می شود که در شب بعد، جمعه شب 

آزادی انديشه »، «مرگ بر ديکتاتور»شھرک آپادانا  از جمله شعارھاي مردم معترض در.تجمع کرده و شعار سر دادنددوباره شھرک 
تا نيمه  «يار دبستانی»خواندن سرود با   تجمع کنندگان  بود و «درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شويد»و  «از پنجره نميشه

  .شب به تجمع خود در شھرک آپادانا ادامه دادند

  به جنبش كارگريو گوشه چشمي » راه سبز اميد«
، مدتی است که رھبری این تشکيKت در حال بررسی احتمال »راه سبز اميد«گزارشھای رسيده از منابع فعالين تشکيKت بق ط

فت شدید شمار این گزارشات می شنویم که با اُدر .  شده اند تر حمایت از موسوی و این تشکيKبرانگيختن جنبش کارگری د
ایجاد موج  ، برای»راه سبز اميد«تشکيKت، رھبری این کادرھای شرکت کنندگان تظاھرات ھای مردمی به تبعيت از فراخوان ھای 

به فکر استفاده از فعاBن کارگری وابسته به خود در شوراھای اسKمی و خانه کارگر افتاده و در حال  دمیراجتماعات مجدیدی از 
می شود که فعاBن کارگریِ وابسته به این تشکيKت و گفته .  کی در کارگران می باشندگفتگو و بررسی امکان ایجاد چنين تحر

  .می کنندبا این پيشنھاد به شدت مخالفت به تراکم چندین ساله ی خواسته ھای کارگری تأکيد کرده و کارشناسان امنيتیِ آن 
رت توفيق به برانگيختن کارگران در دخالت در این امور، ھيچ تضمينی برای قابل کنترل بودن این ھشدار می دھند که در صو ایشان

امنيتی این تشکيKت، به رھبری آن توصيه می کنند که قبل از ھر اقدامی از این قبيل، بھتر است که مشاوران  .جنبش وجود ندارد
شتر ھمخوانی با خواسته ھای این تشکيKت بي جنبش دانشجوییخواسته ھای که منتظر بازگشایی دانشگاه ھا باشند، چرا 

  .ھستندجنبش کافی برای کنترل این پایگاه دارای و رھبری آن » راه سبز اميد«داشته و 

  مردم معترض و اهالي روستاي مياركالي جويبار مسير شهرستان جويبار و ساري را مسدود كردند
مرداد به دنبال  29صبح روز پنجشنبه  جويبار نفر از مردم معترض و اھالي روستاي مياركKي 200بر خبر دريافتي حدود  بنا

اتش کشيدن  براي ساخت مسكن مھر براي نشان دادن اعتراض خود نسبت به اين اقدام با به خاكبرداري زمين ورزشي روستا
  . شھرستان ساري و جويبار مسدود کردند Bستيک خودرو و قرار دادن سنگ و چوب تردد خودروھا را در مسير

درگيري مردم به نيروھاي انتظامي كشيده و با برخورد  و ھمزمان باورود نيروھاي سركوبگر انتظامي دامنه به دنبال اين درگيري
مسکن  ھکتار از زمين ھاي روستاي ميارکK براي احداثB17زم به توضيح است كه  . اندازي ھوايي نيز رخ داد شديد يگان ويژه تير

   . زمين ورزشي اين اعتراضات صورت گرفت بود که به علت تخريب ھکتار براي زمين ورزشي اختصاص يافته 3مھر و 

 اعتراض شهروندان قطع يكسره آب آشاميدني در قصرشيرين و
صبح تا  ٩مرداد و از ساعت  29گزارشھای دریافتی از شھرستان قصرشيرین از توابع کرمانشاه حاکيست از صبح روز پنج شنبه 

این گزارش می افزاید در . آب آشاميدنی در آن شھرستان بصورت کامل قطع شده است ,مرداد 30ساعات اوليه صبح روز جمعه 
درصد  ٩٠درجه سانتی گراد بيش از  ۵٠قطع گردیده که با توجه به گرمای باBی  حالی آب آشاميدنی آن شھرستان بصورت کامل

شھرستان قصرشيرین  . مردم از کولر ھای آبی استفاده می کنند که این امر اعتراض شھروندان آن شھرستان را برانگيخته است
. را با مشکKتی ھمراه خواھد ساخت  ساعت زندگی مردم ١در منطقه گرمسيری واقع شده که قطع آب آشاميدنی حتی در حد 

و . ھنوز مسئوBن آب وفاضKب استان کرمانشاه نسبت به قطع طوBنی مدت آب در آن شھرستان واکنشی از خود نشان نداده اند
  .در تماس شھروندان جواب درستی به آنان نمی دھند

 حاكم شدن جو شديد امنيتي و نظامي در برخي مناطق شهر مشهد

 – مرداد مصادف با پنجاه و سومين سالروز كودتا ننگين امريكايي 28ھای رسيده از مشھد حاکی است در روز چھارشنبه  گزارش
پارك ملت، ميدان آزادي ، خيابان آزادي ، بخش ھايي از بلوار وكيل آباد و خيابان ، در شھر مشھد و در اطراف  1332انگليسي سال 

ھاي  ھايي كه در برخي از سايت پيش از اين در فراخوان .ھاي معلم و آزادشھر مشھد جو امنيتي و نظامي شديد حاكم شد
  .اعتراض كنند 88خرداد  22شده بود، از مردم مشھد دعوت شده بود تا در اين روز تجمع كرده و به دولت كودتاگران  اينترنتي منتشر

بنا به اين گزارش، در حالي كه حضور نيروھاي گارد ويژه، لباس شخصي و نيروھاي موسوم به انصار داخل و اطراف پارك ملت 
د، معترضان مشھدي به صورت گسترده اما پراكنده در پارك ملت حاضر شدند و مشھد جوي مشابه حكومت نظامي ايجاد كرده بو
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این گزارش حاکی است، ھنگامي كه مردم در .زدند اطراف در جنوبي پارك كه محل اصلي تجمع اعKم شده بود، قدم مي
كردند كه باز منجر  حركت ميھاي كوچك قصد تجمع داشتند، نيروھاي امنيتي و گارد ويژه با آرايش ھجومي به سمت مردم  دسته

ھمچنين حضور  .با این حال ھيچ گزارشي از بازداشت يا درگيري در اين شب منتشر نشده است.شد به پراكنده شدن جمعيت مي
گفتني .نيروھاي امنيتي موتورسوار اطراف ميدان تقي آباد و خيابان احمدآباد شھر مشھد در روز چھارشنبه گزارش شده است

در اين شب ھمزمان با پخش سخنان . شب نيز جو مناطق مذكور مشھد به شدت امنيتي گزارش شده است است پنجشنبه
 .شده استدر تعدادي از محله ھاي مشھد شنيده  شعارھای مردمیرئيس دولت كودتا از تلويزيون 

 به يك ماشين پليس) وصنعت  علم( حمله جوانان معترض در مترو دردشت 
در اين درگيري , جوانان و نيروي انتظامي درگرفت  سر مترو دردشت كه به علم و صنعت معروف است درگيري بين,مرداد  28روز 

نظامي برقرارشد  شب حكومت12بعد از ظھر تا 6حمله كردند، به ھمين دليل در اين منطقه از ساعت  سجوانان به يك ماشين پلي
آزاده و معترض بر تعداد ماموران افزوده و به شدت منطقه را كنترل  و ماموران سركوبگر و مزدوران نظام از ترس حمله مجدد جوانان

 . ميكردند

  ـ ساله در زندان 15بدتر از ابوغريب؟ گزارش تكان دهنده تايمز از تجاوز به رضا نوجوان 
در این . ه استتایمز انگليس با ھمکاری عفو بين الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از تجاوز به بازشدگان را فاش ساخت

ساله ای است که در مرکز ایران، در یک خانه امن پناه گرفته است اما به تائيد پزشک معالج، قصد خود  15گزارش آمده رضا نوجوان 
وی به ھمراه عده ای نوجوان ھم سن و سال خود که حتی ھنوز به سن رای دادن ھم نرسيده اند در تجمعی . کشی دارد

مجله تایمز تحقيرھای جنسی عليه این . بارھا مورد تجاوز وحشيانه و تحقير جنسی قرار گرفته انددستگير شده و در زندان 
زندانيان را معادل و یا بدتر از آنچه می داند که جمھوری اسKمی ایران ایاBت متحده را برای ارتکاب آن در زندان ابوغریب مKمت 

م پزشک معالج وی نزد تایمز محفوظ است می گوید در روز اول در بازداشتگاه این نوجوان که نام وی، محل اقامت و نا. نموده است
سه نفر لباس شخصی به وی حمله کرده اند و یکی او را به زور نگه داشته، یکی رویش نشسته و ) سپاه یا بسيج)نامعلوم 

بارھا مورد ) روز 20حدود (مدت زندان  وی در طول. دیگری روی وی ادرار نموده و سپس به طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند
رضا برای خودکشی در زندان سر به زمين . تجاوز قرار گرفته است، حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی

ان، او شاھد تجاوز به چندین نفر دیگر نيز بوده و به شھادت پزشک معالج و تائيد نماینده عفو بين الملل در ایر. کوبيده است
رضا شاھد . ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز، جراحات جسمی، آسيبھای روحی و تحقيرھای جنسی با واقعيات منطبق می باشد

تجاوز کنندگان به رضا مرتبا می گفته اند این کارھا را در راه خدا . زندۀ مھدی کروبی، افشاگر تجاوز به زندانيان دربند می باشد
گویا صورت وی را در مدفوع فرو کرده اند و در اعتراض به تجاوز، . به نظام اسKمی ھمين است انجام می دھيم و سزای معترضين

نيز نموده اند و گفته " عمل جنسی با یکدیگر"رضا می گوید زندانيان نوجوان را مجبور به . بازجوی وی دوباره به او تجاوز نموده است
ميليون تومان در دادگاه انقKب و با سپردن تعھد مبنی بر  70يقه ای در حدود در نھایت رضا با وث". پاک می شوید"اند با این عمل 

ساله دیگری که از وی به عنوان در بيمارستان، نوجوان شانزده . عدم افشاگری در مورد این رفتارھای وحشيانه آزاد شده است
با بيان این واقعيات جان خود را به خطر شخصيتھای این گزارش . سردسته نام برده شده در اثر شدت جراحات به شھادت رسيد

 .انداخته و خانواده رضا قصد خروج از کشور دارند

 دفن مي كنندنگاهداري و جانباختگان راه آزادي را مخفيانه  جنازهصدها 
شت زھرای تھران پيکر دھھا نفر از شھروندان تھرانی که طبق اخبار منتشر شده روز بيست و یکم و بيست و چھارم تيرماه در بھ

در اعتراضات اخير توسط نيروھای سرکوبگر کشته شده بودند بدون اسم و مشخصات فردی تحت تدابير شدید امنيتی در قطعه 
 . بھشت زھرای تھران به خاک سپرده شده اند 302

تيرماه جنازه ھایی بدون نام و  24و  21در روزھای :"بھشت زھرای تھران به خبرنگار نوروز گفتیکی از پرسنل زحمت کش 
به خاک  302مشخصات و تحت تدابير شدید امنيتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنھا در قطعه 

ران، روز بيست و یکم تيرماه از بين جوازھای دفن صادر شده در با پيگيرھای خبرنگار نوروز از بھشت زھرای تھ.سپرده شده است
 16تيرماه نيز  24. به خاک سپرده شده اند 302جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و ھمگی در قطعه  28آن قبرستان، 

 .جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است
اعتراضات  جانباخته یِ پيکر پاک صدھا ن ھمين سایت رسيده بود حاکيست که ھمچنين خبرھایی دیگر که به خبرنگارا

که بسياری از خانواده است در حالی این .مردمی یک ماه اخير در سردخانه ای در جنوب غربی تھران نگھداری می شود
ھای زندانيان در بند ھمچنان نگران عزیزانشان از این نھاد به آن سازمان و از این زندان به آن دادگاه سرگردان و حيران بازی داده 

می شوند و ھيچ مقام مسئول و غير مسئولی در کشور حاضر به پاسخگویی به این خانواده ھای نگران نيست، برخی از خانواده 
وت می کنند و بعد از توجيه و تھدید آنھا به آسيب دیدن دیگر اعضای خانواده و ھمچنين گرفتن تعھد ھا را به محل نامعلومی دع

مبنی بر عدم اطKع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با اینمضمون که تائيد می کنند عزیزانشان بر اثر تصادف و یا 
 .را تحویل خانواده ھای داغدار می دھنددیگر حوادث طبيعی جان سپرده اند جنازه ھای آنھا 

به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از یکی از این خانواده ھا که نخواست نامش فاش شود، وی را به سردخانه ای در جنوب غربی 
شته در تھران که مخصوص نگھداری ميوه و محصوBت لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که تصویر صدھا ک

به گفته وی دیدن تصاویر کشته سدھا نزدیک به نيم ساعت به طول  .آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بين آنھا پيدا کند
. وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پيکر صدھا شھيد را دیده است که در آنجا روی ھم گذاشته شده بودند.انجاميده است

با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با دیدن آنھمه جنازه که رو ھم دپو شده بود از ھوش رفته ام و وقتی این مادر داغدار می گوید 
 .به ھوش آمدم که در بيرون سرخانه و در ماشين بوده ام


