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چهارشنبه 

  سوم 

 تير ماه

  بهارستان در خاك و خون
حكومتي اعالم داشته است كه حتي يك قدم عقب  مفت خورانامروز در خبرهاي حكومتي آمده است كه خامنه اي در جمعي از 

آنچنان «ركوبگران نيز اعالم كرده اند كه سمسئولين .  را اعمال خواهد كرد» قانون«نشيني نخواهد كرد و سفت و سخت اجراي 

  ».برخور مي كنيم كه براي همه درس عبرت شود "آشوب طلبان"با تظاهرات هاي 

 4چنـگ و دنـدان نشـان دادن هـا، از سـاعت       عليـرغم ايـن تهديـدات و   از بهارستان گزارش مي دهد كـه  » ندانيوز«گزارشگر 

ان به سرعت بر تعـداد شـركت كننـدگ   شكل گرفت كه  ،براي اعتراض در مقابل مجلس ،ميدان بهارستان در يتجمعبعدازظهر 

ده ها هزار نفر تخمين زده و محيط آن را از عشرت آباد تا ميدان فردوسي و مخبرالدوله  شاهدان عيني جمعيت را .  افزوده شد

، اما با اضـافه شـدن جمعيـت، بخصـوص در     با باطوم بود  درگيري هاي نيروهاي سركوبگر با مردم، در آغاز  .ه انددگزارش كر

اما كثرت جمعيت به حدي بود كـه ايـن   .  روي آوردند به پرتاب نارنجك هاي گاز اشك آور اي ها يگان ويژه ،شمال بهارستان

دقيقه، دست به شليك هوايي و سپس  30و  6يگان هاي ويژه در  حدود ساعت .  اقدام تأثيري در پراكنده كردن مردم نداشت 

فيلم هاي ويديويي كه .  د زيادي از مردم داردخبرها حكايت از شهيد شدن عده اي و مجروحيت تعدا. ندم زديتيراندازي مستق

امشب از اين واقعه، بر روي سايت هاي خبري نمايش داده شد، نشان مي دهد كه  كه عالوه بر شليك مستقيم نيروهـاي يگـان   

مـي  ويژه، تك تيراندازاني هم از باالي ساختمان ها به معترضين شليك كرده و با هـر تيـر، يكـي از مـردم شـجاع را بـه خـاك        

  .ست ما نرسيده است د آمار تعداد كشته شدگان هنوز به  .انداختند

  يگر تهراندرنقاط د
و در مقابـل مجلـس    انسـركوبگر زبـده  ي هانيروترين تمركز عمده  كرد كهبيان » ندا نيوز«در تماس تلفني با يكي از حاضرين 

بـه  را برخورد با معترضين و در كوچه هاي فرعي و نقاط دورتر از اين مركز،  ند بودبهارستان مستقر شده مناطق شمالي ميدان 

شوخ تبعـي برخـورد   با مردم نيز با ايشان بسيار ماليم و .  بودند قرار دادهوهاي انتظامي و نوجوانان  بسيجي سربازان نيردوش 

  .دعوت مي كردند »سر عقل آمدن«و  »ترك خدمت«به  را  ايشان ، هاتهديد كرده و در مقابل

ـ ، يكتـاتوري دنظـام  Ĥيي هزاران نفر معترض به حكومـت كودتـا و   مكه با گرده داده مي شودصادقيه گزارش  همچنين از ان دمي

ـ    «مملو از جمعيت شده كه با شعارهاي  بر آن  رفصادقيه و خيابان هاي مش ، »ر حمايـت مـي كنـد   احمدي خيانـت مـي كنـد، رهب

، نيروهـاي  اعتيپـس از گذشـت سـ    .ه بودنـد دبه خيابان آم »يكتاتوردمرگ بر « و » بسيج جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند«

طبـق  .  جمت مي كنند كردن متفرقر دسركوبگر كه عمدتاً از نيروهاي بسيج و لباس شخصي بودند با حمله به اين تجمع سعي 

   .اردددرگيري ها ادامه ) دقيقه بعازظهر 7:30(اعت ان گزارشات تا اين س

  .ه استدش گزارشتوپخانه و نواب  اندمشابهي از چند نقطه ي ديگر تهران، از جمله ميخبرهاي همچنين 

  صاب عمومي يكپارچه در سقزتاع

صبح در شهر سقز در اعتراض به سركوبگري و برخوردهاي خونين حكومت با معترضين تمامي مغازه  10از صبح امروز ساعت 

  .شده و شهر بصورت يكپارچه در اعتصاب به سر مي بردبسته 

 وانت به نقطه نامعلوم  شهيد راه آزادي با 38انتقال اجساد 

نفر از تظاهركنندگان كه همگي مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند بـه  38بنابه خبر دريافتي درتهران روز دوشنبه اول تيرماه 

بسياري از مجروحين دوتا چند گلوله خورده بودنـد و محـل اصـابت گلولـه هـا      , بيمارستاني در خيابان ستارخان منتقل ميشوند 

كليه كاركنان و پرستاران نسبت به اين حجم و حشيگري حكومت نسبت به به مردم به خشـم  . بسيار به هم نزديك بوده است 

صبح روز سه شنبه دوم تيرماه تمامي جنازه ها را به زور از بيمارستان تحويل گرفتـه و   .آمده و به بيرون آمده واعتراض ميكنند

  . آنها را با وانت به محل نامعلومي منتقل ميكنند
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  خ هاي مردميسكومتي و پاحيدهاي دته
حسـاب بـاز    ودگي نيروهـاي مردمـي   سـ روي فربـر  ار و دسته كودتاچي دكه ر اين حقيقت برسيده برهاي خ

اي در ميان جمعي از هوادارانش بر اصل عدم سازش پافشاري كرد خامنه   .اردذكرده است، مهر تاييد مي گ

مشخص اسـت   »!پا نمي گذارد ردولت و ملت ايران در مقابل زور كوتاه نمي آيد و قوانين خود را زي«: و گفت

كـه در آن جلسـه    مچيان مرتجـع اسـت  اافرادي چون عسگر اوالدي و باد »ملت ايران«كه منظور خامنه اي از 

، از جملـه قتـل عـام    و جنايتكارانـه او  يهر اقدام غيرقـانون به بت مي كند كه حص» قانوني«، و از اشتنددحظور 

همچنـين    .خشـد بمـي   يتمشروع» واليت مطلقه«و » يحكم حكومت«، زير عنوان ن هااسالح در خياب يمردم ب

آنهـا  .  سركوب و قتل و عام بيشـتر كردنـد  م را تهديد به ددوباره مرئوالن ارگان هاي سركوبگر نظام نيز سم

انگـار    ».ودشرخورد خواهند كرد كه درس عبرتي براي همه ب "آشوبگر"آنچنان با تظاهر كنندگان « : گفتند

  .مشغول نوازش ما بوده اند كه تا به حال

ر نقـاط مختلـف   دكـومتي  حبه خود جلب كرد، گزينش نيروهـاي   درگيري هاي امروز نظر مردم رار دآنچه 

و لباس شخصي هاي سـن   مقابل مجلس و نقاط تمركز درگيري ها، اين نيروهاي يگان ويژهدر  .درگيري بود

مقابل نيروهاي مردمي كم آوردند اتفاقاً در همانجا بود كه در كه .  قرار داشتند يدهدباال و قلچماق و آموزش 

گو .  و كشتار مردم شدند ن آتشدتفرق جمعيت معترض، مجبور به گشوبراي انجام مأموريت خود، يعني و 

ـ  ام نيز به علت كثرت جمعيت و روحيه داينكه اين اق و  اشـت ذثير بالفاصـله اي نگ أمبارزه جويانه ي مـردم، ت

  .و آماده مقابله گشتندمنسجم كرده  وباره صفوف خود رادجمعيت يك چهارراه باالتر 

. روهـا مـي شـدي   ينب يـ تركدگرگـوني در  وجـه  تكمي فاصله مـي گرفتـي م   رگيريدوقتيكه از اين مركز اما 

ـ يجهـات،  گـر  ياز دوچه هاي سپهساالر، و يا در خيابان هاي فرعي و ككه يطورب دان يـ ي مخبرالدولـه و يـا م  عن

  .ز وظيفه ها روبرو مي شـدي عادي انتظامي و بچه بسيجي ها و سربا روهايي، با نعصريسي و چهار راه ولفردو

از ميدان صادقيه كه مركز تجمع چندهزار نفره ي ديگر بود، گـزارش شـده كـه نيروهـاي مهـاجم       ،نيهمچن

 يهـاي مشـك  اي ايل سركوب مجهز بوه اند، اما از نيروهاي زبـده يگـان ويـژه    سحكومتي، اگر چه از لحاظ و

  .خبري نبود و لباس شخصي ها قلچماق پوش

از نزديكي خيابان سعدي گزارش دادند  نييكه شاهدان ع ته مي شودسكوبگر زماني برجرس ينيروهاكمبود 

از شـهرهاي اطـراف، مثـل شـهر ري و كـن و      انتظـامي   يروهايپر از ن ،كه تعداد زيادي ميني بوس و اتوبوس

تخليـه   اجـ ضروري بود، در همان روهاين نيگير كرده بودند و از آنجاييكه نياز به ا ر ترافيكد ...جنت آباد و 

ريافـت ايـن   داز پـس    .نـد دشروع به ضرب و شتم مردم نموميان بهارستان،  ريساز همان نقطه در مو  نددش

، نويسنده با آشنايان خود در آن مناطق تماس گرفت و تقريباً تمامي گزارشات حاكي از نبودن نيروهاي خبر

  .  را تأييد نمودند طح شهرسنبود نيروهاي انتظامي را در از كرج هم تاني سدو  .شتطح منطقه داسانتظامي در 


