
 
 ها پيشگام و ثابت قدم بوده است مومنی در دفاع از حقوق انسان

 
 :سازمان ادوار تحكيم وحدت ی سخنگوی  بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر آردستان در خصوص محاآمه

 های عبداهللا مومنی است شخصيت و فعاليتاتهامات و اعترافات غيرواقعی و نامتناسب با 
 

ی برگزاری جلسات دادگاه فعاالن سياسی و اجتماعی آه در جريان وقايع پس از اعالم نتايج دهمين دوره از  در ادامه
ی عبداهللا مومنی  اند، در پنجمين جلسه از اين دادگاه شاهد محاآمه انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده

 .ار تحكيم وحدت و پنج نفر ديگر از بازداشت شدگان حوادث اخير بوديمسخنگوی سازمان ادو
 

های حامی دولت عبداهللا مومنی در جريان اين دادگاه با پذيرفتن اتهامات مطرح شده عليه  بنا به گزارش خبرگزاری
 خود  های ليتخود در متن آيفرخواست قرائت شده از سوی نماينده دادستان اقدام به اعترافاتی در رابطه با فعا

هر چند گفته شد، عدم حضور .  بود ست آه وی بدون وآيل مدافع در دادگاه حاضر شده  اين در حالی.  است نموده
 .وآيل به درخواست خود متهم بوده است

 
ی دادگاه  سازمان ادوار تحكيم وحدت و اعترافاتی آه از زبان وی در جلسه اتهامات نسبت داده شده به سخنگوی 

های وی بود آه هر شخص  ی فعاليت چنان غيرواقعی و نامتناسب با شخصيت سياسی و زمينه يان شد آنمذآور ب
سياسی و حقوق بشری وی قرار دارد به  های  شناسد و در جريان فعاليت يا گروهی آه عبداهللا مومنی را می

 .ها اذعان خواهد داشت نادرست بودن آن
 

ی و تشكيالتی در ايران است آه پايبندی راسخ و صادقی نسبت به های سياس عبداهللا مومنی از معدود چهره
ها و اعتراض  حقوق بشر ورای ديدگاه سياسی و وابستگی تشكيالتی خود دارد و هميشه در دفاع از حقوق انسان

 .ی ايران، در بين آنشگران پيشگام و ثابت قدم بوده است به موارد نقض آن در جامعه
دفاعی . های وی و سازمان ادوار تحكيم وحدت بوده است يكی از ارآان اصلی فعاليتدفاع از حقوق بشر همواره 

 را  ها بخشی از اتهامات و اعترافات منتسب به عبداهللا مومنی آه با تحريفات صورت گرفته در عنوان و ماهيت آن
ان خوانده شده در واقع چه در اين دادگاه حمايت از اراذل و اوباش و دفاع از حقوق تجزيه طلب آن. شود شامل می

هايی است آه طی سال گذشته يكی در خصوص توجه به حقوق شهروندی و ديگری در قدردانی  اشاره به مراسم
 ادوار  سازمان دفاع از حقوق بشر آردستان از سوی های حقوق بشری محمدصديق آبودوند رئيس زندانی  از فعاليت

 .يرين عبادی برگزار شده استتحكيم وحدت در دفتر اين سازمان با سخنرانی ش
 

موارد بسيار ديگری نيز در آيفرخواست و اعترافات مزبور عليه عبداهللا مومنی مطرح شده است آه در جايی آه به 
ای  رسد متهم خود در موقعيتی نبوده تا بتواند در شرايطی آزادانه به دفاع حقيقی از خود بپردازد، طی بيانيه نظر می

 . وی نادرست و مغاير با واقعيت اعالم شده استاز سوی سازمان متبوع
 

های حقوق بشری عبداهللا مومنی و سازمان ادوار  سازمان دفاع از حقوق بشر آردستان ضمن ارج نهادن بر آوشش
چه به نام اعترافات از زبان اين فعال سياسی در دادگاه بيان گشت را با توجه  های اخير آن تحكيم وحدت طی سال

هايی جدی در  چنان نامعلوم بود آه باعث ايجاد نگرانی داری وی آه تا پيش از حضور اخير در دادگاه آنبه وضعيت نگه
رسيد اين اعترافات تحت شرايطی خاص  داند، زيرا به نظر می مورد سالمت جسمی او شده بود را فاقد اعتبار می

 .به ايشان تحميل شده باشد
 

گسترده    ن بار ديگر اعتراض و نگرانی خود را نسبت به بازداشتسازمان دفاع از حقوق بشر آردستان همچني
شهروندان و فعاالن سياسی و اجتماعی در جريان حوادث پس از انتخابات و شرايط نگهداری و شيوه محاآمه آنان 

 سياسی و جناحی دستگاه قضايی در اين رابطه  دارد و خواستار رفتار مستقل و به دور از جهت گيری اعالم می
 .است

 
 دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر آردستان

 17-09-2009 برابر با 1388 شهريور 26شنبه  پنج

 ز ادوار نيو :منبع خبر 

 ناجا از دستگيری تعدادی از افراد در راهپيمايی روز قدس خبر داد
روز گذشته تعدادي از افراد آه قصد آسيب : رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت رئيس مرآز اطالع

 .به اموال عمومي را داشتند از سوي پليس دستگير شدند
 

روز گذشته تعدادي از افراد آه : رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت رئيس مرآز اطالع: خبرگزاری هرانا
 .قصد آسيب به اموال عمومي را داشتند از سوي پليس دستگير شدند

 
 گذشته سرهنگ مهدي احمدي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به برگزاري راهپيمايي مربوط به روز قدس آه روز

، تعداد اندآي با حرآت از  روز گذشته در جريان برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس در تهران: برگزار شد تاآيد آرد
عصر شعارهايي خارج از موضوع راهپيمايي ديروز سردادند آه پليس با آنها   تير به طرف ميدان ولي ميدان هفت

رساندن به اموال عمومي در حرآت بودند  گري و آسيب قصد اخاللبرخوردي نداشت اما درميان اين افراد،گروهي به 
 .آه پليس پيش از آنكه آنها موتورسيكلت ها را آتش بزنند و يا به اموال عمومي آسيب برسانند آنها را دستگير آرد



 
 .احمدی در حالی این خبر را اعالم می کند که هيچ اشاره ای به تعداد افراد دستگير شده ندارد

 ا خبرگزاری هران :بر منبع خ

 رئيس شورای شهر سنندج ترور شد
 .در ادامه ترورهای زنجيره ای آردستان رئيس شورای شهر سنندج نيز تررو شد

 
 .شورای شهر سنندج نيز تررو شد در ادامه ترورهای زنجيره ای آردستان رئيس : خبرگزاری هرانا 

 سبتامبر، در خيابان شاپور سنندج به ضرب 19 سيد مهدی تخت فيرروز، رئيس شورای شهر سنندج، امروز شنبه  
رئيس شورای » بنا به اخبار رسيده به پايگاه خبری روانيوز، سيد مهدی تخت فيرروز. گلوله افراد ناشناس ترور شد
سيد . ع از حقوق زندانيان، صبحگاه امروز مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفتشهر سنندج و رئيس آانون دفا

گفته می شود نامبرده، تا بحال دو دوره . مهدی تخت فيروز اهل روستای سرش اباد شهرستان قروه بوده است
خيانت در  " ،"زتجاو"پيشتر نامبرده از سوی اهالی سنندج به . رياست شواری شهر سنندج را بعهده داشته است

در طول هفته گذشته این پنجمين تروری است آه ازسوی افراد مسلح . متهم شده بود" تهديد شهرواندان " ،"امانت
جمهور محمد رضا رحيمی، در گفتگو با خبرگزاری نميه  از سوی ديگر معاون اول رئيس. ناشناس صورت گرفته است

وی دولت به سرپرستی وزیر آشور و با همراهی سپاه رسمي فارس، ابراز داشت که به زودی هياتی از س
 در  ترور تخت فيروز،. های حوادث اخير را در استان بررسی آنند پاسداران عازم آردستان خواهد شد آه همه ریشه

حالي انجام گرفته است آه بر خالف ديگر ترورهای آردستان در هفته گذشته، تا زمان تنظيم اين خبر، پايگاهای 
 آه معموال اخبار مربوط به ترورهای آردستان را پوشش  ی ايران از جمله خبرگزاری نيمه رسمی فارس،خبری رسم

رد اطالعيه ای مسوليت ترور قاضي ) لشكر پيشمرگان آردستان(پيشتر گروه . می داد، اين خبر را تائيد نكرده اند
 تنظيم اين خبر هيچ آس يا گروهی اين درحالی است آه تا زمان. داوطلب را در سنندج به عهده گرفته بود

 .مسوليت ترورهای زنجيره ای آردستان را به عهده نگرفته است 

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 
 شمار ديگری از بستگان منتظری بازداشت شدند

سه نوه ی دیگر آیت اهللا العظمی منتظری به همراه مرضيه الهی نيا همسر حامد منتظری و سارا عزیزی
بتول مصطفوی منتظریهمسر ناصر منتظری و همچنين لعيا ربانی دختر مرحوم آیت اهللا ربانی املشی، 

عروس ایشان و محمد حسين ربانی و زهرا دوست محمدی نوه های ایشان، در راهپيمایی روز قدس
 .دستگير شدند

 
چهار روز پس از دستگيری سه نوه آیت اهللا العظمی منتظری دیروز ظهر حدود ساعت دوازده : خبرگزاری هرانا 

 سه نوه ی دیگر آیت اهللا العظمی منتظری به همراه مرضيه نيروهای امنيتی قم حامد، ناصر و هاجر منتظری
الهی نيا همسر حامد منتظری و سارا عزیزی همسر ناصر منتظری و همچنين لعيا ربانی دختر مرحوم آیت اهللا 
ربانی املشی، بتول مصطفوی منتظری عروس ایشان و محمد حسين ربانی و زهرا دوست محمدی نوه های 

 . روز قدس دستگير شدندایشان، در راهپيمایی 
 

این افراد. دستگيری زمانی آغاز شد که یکی از مامورین زن هنگام بازداشت هاجر منتظری دست او را گاز گرفت
الزم به . حدود ساعت یازده آزاد شدند و به گفته آقایان از زمان افطار تا زمان آزادی به انها آب داده نشده بود

 .ظری داماد آیت اهللا ربانی املشی می باشدتذکر است حجت االسالم احمد منت

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 بازداشت گسترده سبزپوشان مشهدی در روز قدس
خرداد  15صبح روز گذشته جمع قابل توجهی از شهروندان مشهدی که با لباس و عالیم سز رنگ در ميدان 

بودند و بازداشت و به " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"این شهر در حال تجمع و سر دادن شعار 
 .بازداشتگاهی مخوف منتقل شدند

 
گذشته جمع قابل توجهی از شهروندان بر اساس گزارشهای رسيده از شهر مشهد، صبح روز : خبرگزاری هرانا

نه غزه، نه " خرداد این شهر در حال تجمع و سر دادن شعار 15مشهدی که با لباس و عالیم سز رنگ در ميدان 
 . بودند و بازداشت و به بازداشتگاهی مخوف منتقل شدند" لبنان، جانم فدای ایران

 
ينی از ساعات آغازین صبح روز جمعه خيابان امام رضای به گزارش خبرنامه اميرکبير بنا بر گفته های شاهدان ع

 . خرداد در پوشش کامل نيروهای امنيتی و یگان ویژه بوده است15مشهد و حوالی ميدان 
  
این ماموران با آغاز تجمع و حرکت صدها نفر از سبزپوشان مشهدی در این ميدان، به انان حمله ور شده و پس از  

 . خورد شدید با آنها، تعداد بسياری از این افراد را بازداشت کردندمتفرق کردن جمعيت و ضد و 
 

 خرداد مشهد این افراد به کوی پليس مشهد، ساختمان 15پس از بازداشت دهها شهروند مشهدی در ميدان 
مخوفی که پيش از این در اختيار اداره آگاهی بوده است و اکنون چند سالی است که در اختيار حفاظت اطالعات 



به گزارش خبرنامه اميرکبير خانواده ی افرادی که در روز جمعه مفقود شده یا . رار گرفته است، منتقل شده اندق
 .مقابل این ساختمان متحصن بوده اند) شنبه(بازداشت شده اند تا صبح امروز 

  
 .تاکنون هيچ اطالعی از وضعيت بازداشتی های مشهد در روز قدس در دست نمی باشد 

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

سانسور موج سبز در ورزشگاه آزادی؛ صداوسيما بازی استقالل و استيل آذين را مستقيم پخش 
 نکرد

دنبال حضور خود جوش موج سبز در ورزشگاه آزادی تهران، صدا و سيما بازی تيم های استقالل تهران و به 
 .استيل آذين را به صورت مستيقم پخش نکرد

 
به دنبال حضور خود جوش موج سبز در ورزشگاه آزادی تهران، صدا و سيما بازی تيم های استقالل : خبرگزاری هرانا

 .به صورت مستيقم پخش نکردتهران و استيل آذين را 
  

به گزارش جرس به نقل از خبرنامه اميرکبير، جواد خيابانی مجری تلويزيون دليل عدم پخش اين بازی را خرابی 
دوربين های صدا و سيما مستقر در ورزشگاه آزادی اعالم کرد و تنها دقايقی از بازی بدون صدای ورزشگاه و به 

خيابانی در حين توضيحاتش در عين حال . ادعای مديران صدا و سيما پخش شدصورت سياه و سفيد را برای اثبات
 .در حال ديدن بازی استقالل و استيل آذين در ورزشگاه هستند» آرامش کامل« هزار تماشاگر با٩٠گفت 

  
سياه و تصاوير «اما دروغ پردازی صدا و سيما در مورد خراب بودن دوربين های مستقر در ورزشگاه و ادعای دريافت 

که با » تصاوير رنگی«از دوربين های مستقر در ورزشگاه آزادی، ساعتی بعد با پخش همين بازی با » سفيد
در تصاويری که با اين تدوين ويژه و سانسور .استفاده از کادرهای بسته به صورت ويژه تدوين شده بود،آشکار شد
 .ه نمايش در نيامدشده از اين مسابقه پخش شد به هيچ وجه جايگاه تماشاگران ب

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 شكنان برخورد شديدبا قانون:دادستان آل
با آساني آه به هر دليل با رفتار غيرقانوني موجب ايجاد التهاب : محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، گفت

 .شود شده و بستر را براي بيگانگان آماده آردند، برخورد شديدي ميدر جامعه 
 

با آساني آه به هر دليل با رفتار غيرقانوني موجب : محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، گفت: خبرگزاری هرانا
 .شود ايجاد التهاب در جامعه شده و بستر را براي بيگانگان آماده آردند، برخورد شديدي مي

 
بايد از نفوذ دشمنان و بدخواهان : به گزارش فارس، وي با تاآيد بر لزوم نجات آشور از التهابات مقطعي اخير افزود

ها جلوگيري آرد و با استقرار امنيت و آرامش بيشتر در جامعه زمينه بالندگي آشور را  نظام براي گسترش ناآرامي
 .هم شوددر بخش هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فرا

 
دادستان آل آشور احياي حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي احكام و قوانين را از وظايف دادستاني آل آشور 

 .تر شوند تر و دقيق هاي مربوطه خواست براي انجام اين وظايف به طور احسن فعال برشمرد و و از تمام دستگاه
 
هاي  دادسراها افزايش يافته و با آمك دستگاه قضائيه قدمبه منظور تحقق اين امر نظارت بر : اي تصريح آرد اژه

 .شود موثرتر و بيشتري برداشته مي
 

آنگونه آه مطلوب و مورد نظر مردم بوده : اي با مفاسد اقتصادي خاطرنشان آرد وي با اشارعه به لزوم برخورد ريشه
 .در اين زمينه عملي صورت نگرفته و در عمل برخوردي انجام نشده است

 
تواند در اين زمينه وارد شود بلكه با  دادستاني آل آشور به طور مستقيم نمي: دستان آل آشور عنوان داشتدا

آني مفاسد  هاي مربوطه و تعامل با سازمان بازرسي آل آشور در راستاي ريشه همكاري و حمايت از دستگاه
 . آند اقتصادي در آشور تالش مي

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 ها شخصی بهبود مديريت معترضان توسط ناجا،ادامه خودسری لباس
نيروهای انتظامی هم در چند الیه وارد شده آه بخش فعال و اصلی آن، نيروهای یگان امداد دارای لباس 

رنگ بوده آه رفتار بسيار خوبی با مردم داشتند و با تدبير مانع ورود معترضان به محدوده اصلی سبز آم 
 برگزاری نماز جمعه شدند آه باعث شد نماز جمعه با آرامش برگزار شود

 
 ماه گذشته پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، انواع و 3در حالی آه در : خبرگزاری هرانا 

ی، تجمع و ناآرامی توسط معترضين رخ داده و ماموران امنيتی هم به شكل های مختلف پيمای اقسام راه
برای معترضين و هم برای  اند، راهپيمایی روز گذشته، تجربه ای متفاوت هم به آنها واآنش نشان داده



 . نيروهای امنيتی بود
 28 تا 25ترده و آم تنش ، طی این مدت در مرحله اول، راهپيمایی های گس»آینده«گزارش خبرنگار  به

 تير 18 خرداد و 30مرجله دوم ناآرامی های  ، در)انقالب تا آزادی، هفت تير و ميدان امام خمينی(خرداد 
آه با برخوردهای شدید و از جمله انتقال به آهریزك همراه بود و باالخره برخی تحرآات در حاشيه نماز 

و باعث شد  فی برای نيروهای انتظامی و بسيج بود تيرماه رخ داد آه دارای تجربيات مختل26جمعه 
 . برنامه روز گذشته با آرامش بيشتر و تنش آمتر همراه شود

از جمله این ابتكارات آه بر اساس برخی تجربيات تلخ در گذشته و اشتباهات برخی نيروهای ناوارد به 
 . ن بودآار گرفته شد، عدم استفاده از بسيج برای برخورد با معترضان در تهرا

هم در چند الیه وارد شدند آه بخش فعال و اصلی آن، نيروهای یگان امداد دارای  نيروهای انتظامی
لباس سبز آم رنگ بودند آه رفتار بسيار خوبی با مردم داشتند و با تدبير مانع ورود معترضان به محدوده 

معترضان نيز در  ر شده واصلی برگزاری نماز جمعه شدند آه باعث شد نماز جمعه با آرامش برگزا
عصر، خيابان آزادی از چهارراه نواب تا ميدان   نظير ميدان هفت تير تا ميدان ولی های بيرونی محدوده

نيروهای گارد ویژه با  در مقطع اول همچنين. انقالب و نيز خيابان آارگر و اميرآباد، به شعار دادن بپردازند
 .، به صحنه آورده نشدند آه در آاستن درگيری موثر بودشد آاله و سپر آه دیدن آنها باعث تنش می

االمكان بدون دستگيری و صرفا  آردند حتی برخی شاهدان عينی نيز معتقدند نيروهای امنيتی تالش می
با دور آردن و هدایت برخی معترضين به خارج از معرآه، صرفا به آرام آردن اوضاع بپردازند و تعداد 

 . ه به طور محسوسی آاهش یافته بوددستگيری ها نسبت به گذشت

های زشتی از  ها بار دیگر وارد عمل شده و با ایجاد صحنه شخصی البته این امر مانع از آن نشد تا لباس
 . های بيگانه فراهم آنند های سياسی، خوراك خوبی برای رسانه درگيری و ضرب و شتم با مردم و چهره

شيه راهپيمایی توسط گروهی به سرپرستی فرزند غير از ضرب و شتم سيد محمد خاتمی در حا
مدیرمسئول آيهان، مشاهدات برخی شاهدان عينی، از ضرب وشتم برخی معترضين با ! فرهيخته

در . های موتورسوار در حوالی ميدان وليعصر نيز حكایت دارد شخصی استفاده از شلنگ توسط لباس
 آرده بودند، توسط موتورسوان لباس شخصی به خيابان ایرانشهر هم مردمی آه از دست این گروه فرار

 .شدند! دام افتاده و با اصابت سنگ به سر و پرتاب به سطل های زباله مجازات

از سوی دیگر یكی از اتفاقات راهپيمایی دیروز، جدی شدن حضور معترضين در شهرهایی غير از تهران 
 . يری همراه بودشامل مشهد، اصفهان و شيراز بود آه البته بعضا با موج دستگ

تعدادی از افراد آه حتی با شال سبز به سمت حرم در حرآت بودند،  گزارشها از مشهد حاآی است
ای  اند، در حالی آه داشتن شال سبز به معنای ارادت به اهل بيت، در مردم مشهد سابقه دستگير شده

 . اند  چند ساعت آزاد شدهدیرینه دارد، هرچند گزارشها حاآی از آن است آه اآثر این افراد پس از
 ماه، بخشی از اعتراضات از تهران به آالنشهرها سرایت آرده، 3رسد با گذشت  در حالی آه به نظر می

بهتر است از تجربيات برخورد نيروهای امنيتی در پایتخت ، در سایر آالنشهرها استفاده شود تا با 
 . آاهش تنش و درگيری، مانع رخ دادن حوادث تلخ باشيم

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

  آشته برجا گذاشت46تصادفات دو روز گذشته 
روز گذشته  فقره تصادف رانندگي آه طي دو 236در : رئيس مرآز آنترل ترافيك پليس راه آشور اعالم آرد

 . نفر نيز مجروح شدند291 نفر در صحنه تصادف آشته و 46در آشور روي داد، 
 

 72طي دو روز گذشته  : وگو با خبرنگار انتظامي فارس افزود سرهنگ حسين عليشاهي در گفت: خبرگزاری هرانا 
 .  فقره واژگوني روي داده است38فقره و روز پنجشنبه نيز  34فقره واژگوني خودرو گزارش شد، روز جمعه 

 نفر آشته 22اي   فقره تصادف مهم جاده125روز پنجشنبه در : رئيس مرآز آنترل ترافيك پليس راه آشور اعالم آرد
 . اند نفر مجروح شده146 نفر آشته و 24اي   فقره تصادف جاده111نفر مجروح شدند و روز جمعه نيز در 145و 
 فقره 32جا طي دو روز گذشته در صدر علل تصادفات قرار دارد،  هاي نابه انحراف به چپ: هنگ عليشاهي افزودسر

 .  فقره در روز جمعه روي داده است30تصادف به علت انحراف به چپ در روز پنجشنبه و 
چپ خودرو پرايد با تويوتا  مينودشت بر اثر انحراف به -در مهمترين تصادف ديروز در محور چمن بيد: وي اظهار داشت

 .  نفر مجروح شدند2 نفر آشته و 3پرادو 
در استانهاي تهران، قزوين، گلستان، مازندران و گيالن بارش باران : رئيس مرآز آنترل ترافيك پليس راه آشور گفت

ت مطمئنه ها ضمن رعايت قوانين و مقررات با سرع ادامه دارد و رانندگان با توجه به لغزنده بودن سطح جاده
 . رانندگي آنند

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 



 دستگيری معترضين درهفت تير
و در حاشيه راهپيمايي روز قدس، تعدادي از  ديروز : وگو با فارس گفت سرهنگ مهدي احمدي در گفت

برهم زدن نظم و تخريب اموال عمومي را داشتند آه با اقدام به موقع پليس از رسيدن به آشوبگران قصد 
 .مقاصد شومشان ناآام ماندند

 
و در حاشيه راهپيمايي روز قدس،   ديروز  : گفت فارس وگو با سرهنگ مهدي احمدي در گفت: خبرگزاری هرانا 

عمومي را داشتند آه با اقدام به موقع پليس از رسيدن به تعدادي از آشوبگران قصد برهم زدن نظم و تخريب اموال 
 . مقاصد شومشان ناآام ماندند

آشوبگران با حمله به پليس و نيروهاي بسيج، تعدادي موتورسيكلت شهروندان را به آتش آشيدند و : وي گفت
 .  آنترل آردندها را داشتند آه نيروهاي پليس با دستگيري تعدادي از آنان، اوضاع را قصد ادامه تخريب

 . پس از برخورد قاطع پليس با اغتشاشگران، ديگر افراد آشوبگر از محل گريختند: سرهنگ احمدي اظهار داشت

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 انفجار مهيب در يك واحد صنعتي در اردبيل
 .سوزي يك واحد صنعتي و توليدي در اردبيل منفجر شد بر اثر آتش

 
 .اردبيل منفجر شدسوزي يك واحد صنعتي و توليدي در  بر اثر آتش: خبرگزاری هرانا 

 
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل،در اين حادثه آه ساعاتي پيش در شهرك صنعتي شماره يك اردبيل رخ داد 

احتياطي صاحب اين آارخانه در استفاده از گازوئيل تبخير شده به شدت  آارخانه پالسفوم سبالن به دنبال بي
 .اي چند واحد صنعتي اطراف اين آارخانه نيز فرو ريخته منفجر شد، به طوري آه از صداي مهيب آن شيشه

 
اي بود جان خود را از دست داد و دو نفر نيز به   ساله14متاسفانه در اثر اين حادثه فرزند صاحب آارخانه آه نوجوان 

ها به دليل سوختگي شديد وخيم گزارش  شدت مجروح شده و راهي بيمارستان شدند آه حال عمومي يكي از آن
 .استشده 

 
علت اين حادثه تلخ استفاده از گازوئيل تبخير شده بود آه صاحب آارخانه به جاي استفاده از گاز طبيعي به دليل 

 آرد چرخه اقتصادي از اين سوخت استفاده مي
 

درصد خسارت 100ور شدن آتش در آوره آارخانه انفجار مهيب صورت گرفته و به آل مجموعه  در اين حادثه با شعله
 .دوارد ش

 
ها نيز دچار  هرچند اين اتفاق در روز تعطيل رخ داده اما وجود چند آارگر شيفتي در اين آارخانه موجب شد آن

 .خسارات جاني شوند
 

 .قرار است با حضور مسئوالن بيمه و صنايع و معادن علل و ابعاد اين انفجار بيشتر مورد بررسي و توجه قرار گيرد
 

نشانان تنها به صورت ظاهري در منطقه حضور يافتند و اقدام جدي به دليل  نه آتش درصد آارخا100به دليل تخريب 
 .انفجار آلي آارخانه انجام ندادند

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 گزارش راهپيمايی روز جهانی قدس
 .روز مبارزه بر زورگويان در ايران مانند بيشتر کشورها با شور و هيجانی توصيف ناپذير شروع شد 

 
 .روز مبارزه بر زورگويان در ايران مانند بيشتر کشورها با شور و هيجانی توصيف ناپذير شروع شد : خبرگزاری هرانا 

 
 . چند سو با آمدن مردم ، خبر از راه پيمائی بزرگی را با خود داشت  راه های رفتن به سوی ميدان انقالب از

 
ين و خيابان انقالب که از راه های مختلف وارد آن ميشدند ، با به گزارش سایت کلمه ، اولين راه از ميدان امام حس

توجه به حضور مردم سبز ، در اختيار رسانه های حکومتی و تحت تدابير شديد امنيتی اداره می شد ؛ مير حسين 
موسوی ساعت ده صبح مطابق با روش هر ساله از خيايان پاستور به جرگه راه پيمايان پيوست و شعار يک يا 

 ن ، تا ميرحسين ؛ نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ايران شعار چيره بر شعارهای ديگر بود ؛حسي
 

گرچه بلندگوهای حکومتی که در سرتاسر راه ها روی درخت ها و تيرهای برق چسبيده بود ، اما مردم شعارهای  
با غيرت ، صدای خشم ملت ، خيابان کروبی " خود را سر داده بودند و به اين بلندگو ها توجهی نمی کردند و فرياد 

 را به مردم آغاز  های تهران را به لرزه در آورده بود که مخالفان تاب شنيدنش را نياورده ، در چند نوبت حمالتی
 .کردند که بشدت از سوی مردم سرکوب و منجر به عقب نشينی مهاجمين گرديد

 
 کروبی از ميدان هفت تير قبل از ساعت يازده به آن قدم  پر شور ترين مسير ، راهی بود که آيت اهللا العظمی مهدی

 .گذاشتند و با آمدن وی صالبت حضور مردم در نمايی شگرف از همدلی و يکپارچگی را به نمايش گذاشت 



 
 هفت وانت نيسان پر از بلندگو به   کروبی ، فرستاده ما از ميدان هفت تير گزارش داد که چند دقيقه بعد از حضور

 :  ارد شده و بلندگوها با سرعت روی تيرها و درخت ها چسبانده شد ، تا مگر صدای کروبی و همراهانشمنطقه و
 آن است که در اين کار موفق نبوده اند   حاکی از را خفه کنند و شواهد امر" کروبی با غيرت ، صدای خشم ملت " 

 .و اين صدای مردم بوده که فضا را پوشش ميداده است 
 

 نژاد سخنران پيش از نماز جمعه تهران ساعت ده صبح ،به سخنرانی پرداخت که صدايش زير صدای محمود احمدی
 .رسای مردم به گوش کسی نمی رسيد 

 
گفتنی است پخش مستقيم نماز جمعه بخاطر چيره گی شعارهای مردم در اطراف دانشگاه از شش شبکه 

 . گرديد  قطع و اخبار و گزارش شهرستان ها جايگزين آن تلويزيونی
 

بود که در " نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ايران " خبر بسيار نادر و در ادامه کپی برداری های رژيم و هواران شعار 
هم غزه ، هم لبنان ، حانم فدای " ميان بسيجيان ، کارمندان ادارات و نهادهای حکومتی ، کسبه با تغئير کمی به 

ان ميانه روی موسوی ابداع شده بود ، برگشته و شعار برتر اين گروه شمرده که پيش از اين توسط هوادار" ايران 
 .ميشد 

 
 :سايت کلمه در گزارش خود آورده است 

 
بنابر گزارش ها، قبل از ميدان انقالب، نيروهای سبزپوش انتظامی با ایجاد صف چند الیه انسانی، از ورود حاميان 

ن در همان جا باقی مانده و به سردادن شعارهای مورد نظر خود موسوی به این ميدان جلوگيری آردند آه آنا
 .پرداختند

در این منطقه حاميان دولت حضور بسيار آمی داشتند و بيشتر منطقه خيابان آزادی، از حوالی نواب تا انقالب در 
 .اختيار معترضان انتخابات با نمادهای سبز دیده می شدند

 
 وصال در اختيار طيف مقابل بود آه در محوطه های نزدیك دانشگاه، صفوف نماز در مقابل از ميدان انقالب تا حوالی

 .را تشكيل داده بودند
 

 قدس اما به آنها تنها مجوز تصویربرداری در نزدیك ميدان  با وجود حضور وسيع خبرنگاران خارجی در مراسم روز
نه در هر مکانی امکان تصویر برداری و عکس انقالب داده شد در حاليکه در سالهای گذشته خبرنگاران خارجی آزادا

 .را داشتند) ره(برداری از این ميراث امام خمينی 
 

شعارهای متفاوت از سالهای گذشته در روز قدس امسال شنيده می شد به طوریکه درحد فاصل ميدان هفت تير 
نه غزه :  با ظلم ، شعار می دادندتا ولی عصر مردم عالوه بر شعارهایی در دفاع از آرمان های فلسطينيان در مبارزه
 .نه لبنان جانم فدای ایران، یا حسين ميرحسين ، کروبی با غيرت صدای خشم ملت

 
همچنين در بين تظاهر کنندگان شعار یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن و نيز هم غزه هم لبنان جانم فدای 

 . شنيده می شد ایران نيز
 

ای گذشته اقدام به پوشاندن دانشگاه تهران با پارچه های برزنتی کردند به طوریکه ستاد اقامه نماز جمعه در روزه
همچنين مسدود آردن دو مسير در خيابان انقالب باعث شد جمعيت مردم . داخل دانشگاه از بيرون قابل رویت نبود

 .در مسير ویژه اتوبوس متمرآز شود و آنان را به زحمت انداخت
 
 در راهپيمایی  سنجانی هم طبق سنوات گذشته در راهپيمایی روز قدس حضور یافت واهللا اآبر هاشمی رف آیت

 .شرآت آرد
 

 نفر توسط این نيروهای انتظامی دستگير شدند این 10خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدی عينی نوشت بيش از 
 .خبر تاکنون از سوی مقامات انتظامی تائيد نشده است

 
و معترضان خبر داده و مدعی گزارش هایی ' طرفداران محمود احمدی نژاد'گيری ميان این خبرگزاری همچنين از در

 .پراآنده از شليك گاز اشك آور در ميدان وليعصر و بلوار آشاورز در تهران شده است
 

 در حالی که  .حمله برخی عناصر تندرو به سيدمحمدخاتمی نيز با مداخله مردمی و ماموران انتظامی مواجه شد 
 جمهور سابق کشور در ميان هزاران نفر از مردم حامی جنبش سبز در مسير خيابان حجاب به سمت ميدان رئيس

به رهبری ابوالفضل شریعتمداری، فرزند حسين شریعتمداری » گروهک فشار«فلسطين حاضر شده بود 
ه کردند، در لحظات مدیرمسئول روزنامه تندروی کيهان با اطالع قبلی از مسير عبور خاتمی ناگهان به او حمل

ابتدایی، آنها عمامه خاتمی را بر زمين انداختند و قصد ضرب و شتم رئيس دولت اصالحات را داشتند اما با توجه به 
 . تعرض را به خوبی به آنها دادند جمعيت انبوه مردم، بالفاصله مردم در برابر این گروهک تندرو ایستادند و جواب این

 
یی امروز تهران حاکی از آن است که مهدی کروبی نيز در ميان استقبال پرشور مردم و در خبرهای رسيده از راهپيما

تير به سمت دانشگاه تهران  اند از ميدان هفت ای که مردم برای جلوگيری از هرگونه تعرضی به دور او زده ميان حلقه
 .در حال حرکت بود

 
ی به سمت غرب و در خيابان آارگر به سمت شمال به پس از پایان مراسم نيز طيفی از معترضين در خيابان آزاد



 .شعارهای خود و در دست گرفتن نمادهای سبز پرداختند
 

براساس گزارشی از تقاطع بلوار آشاورز و خيابان آارگر، معترضين از شمال و جنوب در حال حرآت بودند و حاميان 
ر می دادند آه سرانجام حاميان موسوی به هم دولت نيز در ميانه چهارراه با پرچمهای خود حضور داشتند و شعا

پيوند خوردند و نيروی انتظامی ناگزیر دیوار انسانی آه تشكيل داده بود را شكست و برخی شعار نيروی انتظامی 
 .حمایت حمایت سر دادند

 
سبز را صدا و سيما به مانند سياست های یکجانبه گذشته خود با گرفتن تصاویر بسته یا از باال جمعيت جنبش 

 .سانسور کرد و صدها هزار نفر را نادیده گرفت
همچنين در حاشيه مراسم امروز روز قدس در محدوده راهپيمایی شبکه تلفن همراه دچار اختالل شد و همچنين 

 .خطوط اینترنتی قطع یا با اختالل روبرو است

 ه کلم :منبع خبر 

 


