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 تیر ١٨گزارش از تظا هرات بزرگ  ٤

. وزارت کشور اعلم کرده بود که راه پیمائی مجوز ندارد. رهبر گفته بود بشدت برخورد می شود. مردم به خیابان آمدند

. اما مردم آمدند. تظاهر کنندگان رازیر پا له می کنیم: رئیس نیروی انتظامی – باجناق احمدی نژاد – تهدید کرده بود 

:شعارها از احمدی نژاد گذشت و به رهبر و جا نشینش رسید

تا خامنه ای کفن نشود، وطن وطن نشود•

مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی•

.اخبار و فیلم های تظاهرات بسرعت روی یوتوب وفیس بوک قرار گرفت و بلفاصله در رسانه های جهانی منعکس شد

. گزارش را بر گزیده است 4روزنامه سبر از میان انبوه گزارش ها، 

تیر رابا  18با وجود تهدید مقامات امنیتی و نظامی،دیروز مردم در نقاط مختلف کشوربه خیابان ها ریختند و سالگرد 

،که تا دیروقت به گوش می رسید،به پایان رساندند تا عزم خود " ال اکبر"آغاز و با فریاد "مرگ بر دیکتاتور"شعار

.رابرای مقابله با کودتای انتخاباتی نشان دهند

شهر یکپارچه اعتراض بود:گزارش روز آن لین 

شهرهای مختلف کشوردیروزدر حالی شاهد حضور گسترده مردم بود، که نیروهای ضد شورش، بسیجی و لباس 

همزمان بسیجیانی هم که ازچند . شنبه خیابان های مسیر راهپیمایی ها را اشغال کرده بودند 5شخصی از صبح روز 

روز پیش در مساجد و ادارات دولتی مستقر شده اند تا در صورت لزوم برای مقابله با اعتراضات مردمی به خیابان ها 

.بریزند،به خیابان ها گسیل شده بودند

 

*حضور پررنگ زنان*

در تهران تظاهرات مردمی از نقاط مختلف شهر آغاز شد ودر زمانی کوتاه،راهپمایان در مسیرهای انقل_ب،بلوار 

تجمع مردم بعد از مدتی کوتاه .به هم پیوستند و به سمت نقاط مرکزی شهر راه افتادند.... کشاورز، آزادی،وصال،طالقانی

با حرکت های خشونت آمیز نیروهای امنیتی، نظامی و لباس شخصی رو به رو شد که از یک سو تیرهوایی شلیک می 

در عین حال موتورسواران بسیجی و لباس .کردند واز طرف دیگر می کوشیدندبا شلیک گازاشک آور،آنهارا متفرق کنند

.شخصی نیز با سرعت زیاد به سوی جمعیت جمعیت می رفتند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند

در تظاهرات دیروز آنچه بیش از همیشه به چشم می خورد حضور زنان در سنین مختلف بود؛یکی از مردان تظاهر 

امروز علوه بر اینکه حضور جمعیت بیش از حد انتظارست،حضور خانم ها نیزپررنگ تر از :"کننده به روز گفت

."همیشه است

."درود بر زن ها و دختر ان ایرانی که آدم از شجاعت آنها شرمند مي شود:" او افزود

زنان که در میان آنان از سنین مختلف دیده می شد در میان شلیک هوایی،گاز اشگ آور، و چماق های آماده لباس 



زندانی سیاسی آزاد باید "،"دولت کودتا،استعفا،استعفا"،"مرگ بر دیکتاتور:"شخصی ها فریاد می زدند

"...نترسیم،نترسیم، ما همه با هم هستیم"،"گردد

*ضرب و شتم افراد سالخورده* 

به فرزند آیت ال خامنه ای »مجتبی ،مجتبی،بمیری،رهبری رو نبینی«با بال گرفتن شعارها که در برخی نقاط با گفتن 

 نیروهای ضد شورش،به طرز بی سابقه ای به ضرب و شتم مردم پرداختند که این برخورد شامل افراد مسن  نیز رسید،

به گفته یک شاهد عینی وقتی مردم از سمت جنوبی خیابان انقلب، در مسیر غرب به شرق در حرکت بودند، . نیز شد

نیروهای بسیجی به پیر مردی که نمی توانست با سرعت مورد نظر آنها،خیابان را ترک کند،حمله کردند و او را به باد 

.خجالت،خجالت:در اینجا مردم در دفاع از مرد سالخورده برآمدند وفریاد زدند.کتک گرفتند

عمل کنند و مردم آنها را تشویق » آرام تر« نیروهای انتظامی از لباس شخصی ها و بسیجی ها خواستند در اینجا بودکه

. کردند

در تقاطع خیابان وصال و انقلب، نیروهای ضد شورش کوشیدند مانع عبور مردم شوند و آنها رابه طرف خیابان شهدای 

به این ترتیب تظاهر .ژاندارمری برانند؛ جایی که نیروهای امنیتی و بسیجی با گاز اشگ آور،انتظار آنها را می کشیدند

کنندگان در لبلی نیروها گیر افتادند،اما مامورین ناگهان در پشت سرخود گروه دیگری از تظاهر کنندگان را دیدند که 

.به یاری مردمی که در این خیابان گیر افتاده بودند،می آمدند

در حالی که ما به سوی بلوار کشاورز در حرکت بودیم ناگهان صدای شعار دادن : یکی از عابران در این مورد می گوید

جمعیت را از سر تقاطع شنیدیم و فهمیدیم جمعیتی که نیروهای امنیتی و انتظامی مانع حرکتشان شده بودند، در آن تقاطع 

. جمع شده و شعار می دهند

".زندانی سیاسی آزاد باید گردد "، "ال و اکبر"،"یاحسین میر حسین:"شعارهای مردم در این نقطه عبارت بود

 

*یار دبستانی درپیاده رو*

در تقاطع ولی عصر ـ طالقانی نوازنده ای که با فرزند کوچک خود کنار خیابان نشسته بود، با تار،آهنگ یار دبستانی را  

.تظاهر کنندگان نیز دور او جمع شدند و ترانه یاردبستانی را با ساز وی خواندند.می زد

در این خیابان حضور مردم چنان چشمگیر بود که در بعضی موارد می شد بسیجیانی را که بین مردم گیر افتاده و در 

.حال فرار بودند،مشاهده کرد

،عابران را به ورود به صف خود دعوت کردند "ایرانی باغیرت،حمایت،حمایت"در خیابان طالقانی،مردم با شعار 

در این خیابان نیز مانند سایر ".دولت کودتا، استعفا، استعفا"و"مرگ بر دیکتاتور:"وهمراه با حضور آنان فریاد زدند

.خیابان ها رانندگان اتومبیل ها بازدن بوق،با تظاهر کنندگان همراهی می کردند

بود؛ آن هم در " یا حسین،میرحسین"یکی دیگر از شعارهایی که در این نقطه نیز مانند سایر نقاط به گوش می رسیدشعار

حالیکه این خبر بین مردم دهان به دهان می گشت که میرحسین موسوی،عمل امکان ارتباط با بیرون را ندارد و سایت 

.کلمه هم هک و پیام تسلیت موسوی به داغداران حوادث اخیر از روی آن حذف شده است

راهپیمایان در تقاطع طالقانی ـ ولی عصر،به سمت میدان ولی عصر پیچیدند که در اینجا با حمله نیروهای گارد ویژه 

مردم به همین علت حرکت خود را مجددا به سمت خیابان طالقان. همراه با باتوم و شلیک گاز اشک آور روبه رو شدند

نکته جالبی که .فلسطین،دوباره با حمله این نیروها روبرو شدند 107ادامه دادند که در آنجا، بعد از رسیدن به کلنتری 



در این راهپیمایی دیده می شد این بود که مردم بعد از حمله نیروهای حکومتی،به سرعت متفرق می شدنداما به همان 

.نترسیدیم،چون همه با هم بودیم:سرعت هم دوباره گردهم می آمدند و فریاد می زدند

وقتی صدای شلیک بال گرفت،مردم باسطل های آشغال،عرض خیابان را مسدود :یک شاهد عینی در این مورد می گوید

و با انداختن کاغذ و چوب در درون این سطل ها آنها را به آتش کشیدند تا هم 

. مانع حمله نیروهای امنیتی ـ لباس شخصی شوند و هم مانع تاثیر گذاری گاز اشک آور

 

*دستگیری های گسترده*

آذر ، کارگر و خیابان های اطراف دانشگاه،درگیری ها گسترده تر بود و به نظر می رسید جمعیت  ۱۶اما در خیابانهای 

هزاران نفر از مردمی که در این خیابان ها گرد آمده بودند،با نیروهای سرکوب گر .بیشتری در آنجا حضور داشتند

بیشتر دستگیر شدگان به کلنتری خیابان . درگیر و تعداد زیادی از تظاهر کنندگان، به ویژه جوانان، دستگیر شدند

تعداد مجروحین در خیابان های اطراف دانشگاه تهران نیز که اغلب در اثر ضربات باتوم . انقلب،نبش کاخ منتقل شدند

در این منطقه نیروهای حکومتی علوه بر ضرب و شتم .و چماق لباس شخصی ها،زخمی شده بودند،بسیار زیاد بود

در هر هجوم این نیروها به مردم و دستگیری .به صورت گسترده ای از گاز اشک آور و گاز فلفل استفاده کردند،مردم 

".نترسید نترسید ما همه با هم هستیم"و "مرگ بر دیکتاتور: "تظاهر کنندگان،بقیه فریاد می زدند

بیشتر این تظاهر کنندگان که ماسک های سبز بر صورت داشتند،با وجود شلیک گاز اشک آور از سوی نیروهای 

تظاهرات دیروز .انتظامی و ضرب و شتم مامورین لباس شخصی،دوباره جمع می شدند و به شعار دادن ادامه می دادند

مردم،بدون هیچ سازماندهی،از :که با سرکوب شدید رو به رو بود نسبت به روزهای دیگر یک تفاوت آشکار داشت

 

 

دولت کودتا استعفا: گزارش را دیو فردا
 

تیر در روز  ۱۸نیروهای ضد شورش برای مقابله با تجمع و راهپیمایى هزاران نفر در تهران به مناسبت سالگرد حادثه 

.پنجشنبه با انجام شلیک هوایی، به سوى معترضان گاز اشك آور پرتاب كردند

مرگ بر «گزارش هاى دریافتى از شاهدان عینى از تهران حاكى است كه تظاهركنندگان با سر دادن شعارهاى 

از مسیرهاى مختلف به سمت خیابان انقلب و دانشگاه تهران حركت كرده » دولت کودتا، استعفاء استعفاء«و » دیكتاتور

.و با حضور گسترده نیروهاى امنیتى روبرو شده اند

نیروهاى ضد شورش، بسیجى و لباس شخصى با حمله به تظاهر كنندگان به ضرب و شتم آنها پرداخته اند و براى 

.جلوگیرى از هر گونه تجمع بزرگى، گاز اشك آور به در بزرگ دانشگاه تهران شلیك کردند

.پلیس اقدام به بازداشت تعدادی از معترضان کرد و آنها را به درون خودروهای ون نظامی انتقال داد

پلیس در حال شلیک هوایی است و چندین نفر را نیز : گفت» رویترز«یک شاهد عینی در این زمینه به خبرگزاری 

.»بازداشت کرده است

به رغم هشدارهاى امنیتى مقام هاى جمهورى اسلمى ایران مبنى بر برخورد شدید با هرگونه تجمع و راهپیمایى به 

مناسبت سالگرد حمله به كوى دانشگاه تهران، معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهورى در روزهاى اخیر از 

.تصمیم براى برگزارى اعتراض خیابانى در روز پنجشنبه خبر دادند



در فراخوان هاى صورت گرفته در سایت هاى اینترنتى، مسیرهاى میدان ونك، قندى، امام حسین، توپخانه، راه آهن، 

.تیر در تهران اعلم شده بود ۱۸آزادى، رودكى، صادقیه و كارگر به عنوان محل تجمع و آغاز راهپیمایى روز 

پلیس تمام این مسیرها را با حضور نیروهاى ضد شورش تحت كنترل شدید امنیتى خود در آورده است ولى به رغم این 

.حضور گسترده، راهپیمایى دسته هاى پراكنده معترضان به سمت دانشگاه تهران گزارش شده اند

هلى كوپترهاى نظامى وابسته به سپاه پاسداران هم اكنون بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و سیستم تلفن همراه در 

. پایتخت ایران دچار اختلل شدیدى شده است

در شهرهای دیگر ایران نیز مسیرهایی برای راهپیمایی سکوت به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه از سوی معترضان

. تعیین شده بود

.در روزهاى گذشته امكان ارسال پیام كوتاه از طریق موبایل براى دومین بار ظرف یك ماه گذشته به طور كامل قطع شد

. حركت هاى اعتراضى در ایران پس از برگزارى انتخابات دهم ریاست جمهورى آغاز شد و به مدت دو هفته ادامه یافت

.مخالفان خواستار ابطال نتیجه آن و برگزارى مجدد انتخابات شده اند

آیت ال على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلمى، و نیروهاى نظامى به مخالفان هشدار داده اند كه با هر گونه راهپیمایى 

. و تجمع آنها به شدت برخورد مى شود

نفر از  ۵۰۰به دنبال این هشدار تظاهرات مسالمت آمیز معترضان در تهران به شدت سركوب شد و بیش از دو هزار و 

.فعالن سیاسى، مدنى، دانشجویان و مردم عادى از سوى نیروهاى امنیتى بازداشت شدند

 

 

مرگ بر دیکتاتور: گزارش بی بی سی
 

با وجود تلش نیروهای امنیتی برای ممانعت از برگزاری تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در 

 تیر، تجمع هایی در میدان انقلب، خیابان انقلب، خیابان کارگر، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین و ۱۸سالگرد حادثه 

برخی نقاط دیگر تهران برگزار شده و اخباری درباره شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان و تیراندازی هوایی 

.توسط مأموران دولتی منتشر شده است

این اعتراض ها چهار هفته پس از اعلم پیروزی محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 

" به شدت"در حالی صورت گرفته است که مقامات سیاسی و انتظامی این کشور هشدار داده بودند با هر تجمعی 

.برخورد خواهند کرد

گزارش ها از تهران حاکی است که تجمع معترضان در مواردی به درگیری با نیروهای امنیتی انجامیده و به گزارش 

.خبرگزاری رویترز، پلیس در بعضی مناطق مجبور شده است برای متفرق کردن جمعیت به تیراندازی هوایی اقدام کند

بر اساس اخبار دریافتی نقاط مختلفی از شهر تهران، از جمله خیابان کارگر و نزدیکی میدان انقلب، صحنه وقوع تجمع 

های اعتراضی بوده و خبرگزاری رویترز، درگیری های پیش آمده را شدیدترین درگیری ها از زمان توقف 

.اعتراض های عمومی در تهران توصیف کرده است

خبرگزاری فرانسه از شکسته شدن شیشه های یک بانک دولتی در جریان اعتراض ها خبر داد و نوشت مأموران 

.انتظامی پلک بعضی اتومبیل ها را که رانندگانشان بوق می زدند ضبط می کرده اند

به گفته یک شاهد عینی، غرب میدان انقلب تهران و کوچه های خیابان جمالزاده و خیابان آزادی محل تجمع تعداد 

.زیادی از معترضان بود که برای حرکت به سمت میدان انقلب تلش می کردند



اما به گفته این منبع هجوم افراد معترض به سمت میدان انقلب با پرتاب گاز اشک آور از سوی نیروهای امنیتی مواجه 

.شد و آنها پس از تجمع دوباره به کوچه های اطراف رانده شدند

گزارش شده که عده ای از معترضان توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده اند، اما هنوز تعداد دقیق دستگیر شدگان 

.مشخص نیست

دلیل تجمع در غرب میدان انقلب، حضور گسترده و تلش نیروهای امنیتی برای در اختیار گرفتن کنترل مناطق شرقی 

.این میدان بود که دانشگاه تهران در آنجا قرار دارد

.گزارش هایی مبنی بر قطع خدمات تلفن همراه در برخی مناطق تهران نیز مخابره شده است

یکی از تصاویری که از طریق سایت یوتیوب منتشر شده، معترضان را در بلوار کشاورز، مقابل ساختمان وزارت 

.کشاورزی نشان می دهد که شمار زیاد آنها باعث توقف ترافیک به سمت خیابان کارگر شده است

.معترضان در این ویدئو از ممانعت نیروهای امنیتی از حرکت تظاهرکنندگان به سمت میدان انقلب سخن می گویند

مقابل دفتر سازمان ملل متحد " گروهی از اصلح طلبان"رویترز همچنین به نقل از یک شاهد عینی دیگر از گردهم آیی 

.در شمال تهران خبر داد

آخرین بار، تهران حدود یازده روز قبل و در مراسمی که به مناسبت سالروز حادثه بمبگذاری هفتم تیر برگزار شد، 

.صحنه برگزاری تجمعی از معترضان به نتیجه انتخابات بود

.از بام خانه های تهران شنیده می شود" ال اکبر"با فرا رسیدن شب، از شدت اعتراض های خیابانی کاسته شده و شعار 

منابع مختلف بعد از ظهر روز پنجشنبه نهم ژوئیه از حرکت گروهی از معترضان به سمت دانشگاه تهران خبر دادند که 

.سر داده بودند" مرگ بر دیکتاتور"شعار 

.شبکه سی ان ان شمار معترضان در اطراف میدان انقلب را بین دو تا سه هزار نفر برآورد کرد

خبرگزارش آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشته که این اعتراض ها در شرایطی انجام شد که شمار زیادی از مأموران 

انتظامی در کنار لباس شخصی ها و اعضای بسیج در چهار راه های مختلف خیابان انقلب در مرکز تهران مستقر شده 

.بودند

این خبرگزاری عنوان کرده است که تظاهر کنندگان که ماسک های سبز به صورت داشتند مقابل در اصلی دانشگاه 

.تهران متوقف شدند و شروع به شعار دادن کردند که با واکنش پلیس مواجه شدند

 خبر داد و علوه بر تایید ضرب و شتم خیابان کارگریک شاهد عینی دیگر از حمله نیروهای امنیتی به حاضران در 

. معترضان و عابران از سوی این نیروها، گفت که برخی از افراد که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند دستگیر شدند

.این شاهد عینی همچنین از مسدود شدن کلیه خیابان های منتهی به میدان انقلب از سوی نیروهای انتظامی خبر داد

خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که نیروهای لباس شخصی سوار بر موتورسیکلت در اطراف دانشگاه تهران مشغول 

.گشت زنی بوده اند

 خبر داده است که با وجود شلیک گاز اشک آور از میدان ولی عصر تهرانآسوشیتدپرس از تجمع صدها تظاهر کننده در 

. سوی نیروهای انتظامی، دوباره جمع شدند

خبرگزاری فرانسه که پیش از آغاز ناآرامی ها فضای منطقه اطراف میدان انقلب را پر تنش و متاثر از حضور 

نیروهای ضدشورش توصیف کرده بود، مدتی بعد از شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان و تلش نیروهای امنیتی 

.برای متفرق کردن معترضان خبر داد

خبرگزاری رویترز هم از زبان یک شاهد عینی از شعار دادن تجمع کنندگان در حمایت از میرحسین موسوی خبر داده 



.است

هم حضوری بعضی میادین دیگر شهر تهران رویترز به نقل از دیگر شاهدان عینی اعلم کرد نیروهای امنیتی در 

. گسترده داشته اند

این تجمع در شرایطی رخ داد که اسماعیل احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی ایران یک روز قبل اعلم کرد درخواستی 

 دریافت نشده و هشدار داد پلیس با هرگونه تجمع به شدت برخورد ۱۳۷۸ تیر ۱۸برای برگزاری تجمع یادبود حوادث 

.خواهد کرد

 و در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه اصلح ۱۳۷۸ سال پیش در روز هجدهم تیر سال ۱۰

، نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به پنج روز ناآرامی منجر شد"سلم"طلب 

  

 

اصلی  شعا ر٢: گزارش پیک نت
 

از تهران گزارش شده که دسته های پراکنده مردم بصورت غافلگیرانه در خیابان امیرآباد، ولی عصر، میدان ولی 

بعد از ظهر به وقت  5ساعت . عصر و عباس آباد به هم پیوسته و در سکوت به سمت میدان انقلب به حرکت در آمدند

تهران انبوه نیروهای نظامی و انتظامی که از روز گذشته در میدان انقلب مستقر شده شلیک گاز اشگ آور را بطرف 

آغاز شد و بدنبال آن " مرگ بر دیکتاتور"با شلیک گلوله اشک آور، سکوت مردم شکست و شعار . مردم آغاز کرد

آنها وظیفه موتور سوار . یورش نیروهای نظامی که دو ترکه سوار بر موتور سیلکت هستند به سمت مردم آغاز شد

تعداد لباس شخصی ها به نسبت گذشته بسیار . لباس شخصی و چماق بدست در روزهای گذشته را برعهده گرفته اند

گروهی از مردم نیز به سمت سفارت چین واقع . کم است و ظاهرا لباس نظامی خود را پوشیده و سوار موتور شده اند

تظاهرات . به حرکت در آمدند تا سرکوب تظاهرات مردم ایلغور را محکوم کنند- 13، شماره 7نارنجستان - در پاسداران

مردم اویغور و سرکوب نظامی آنها بسیار شباهت به راهپیمائی های بعد از انتخابات در ایران دارد و تظاهر کنندگان 

، در "مرتضی تمدن"استاندار نظامی تهران . امروز به دلیل همین شباهت به سمت سفارت چین به حرکت در آمدند

خواهند کرد، اما آنچه امروز همه به چشم می بینند " له"باره تظاهرات امروز گفته بود که ملت آنها را زیر پای خود 

!کنند" له"آنست که ملت را نظامی ها زیر پوتین خود می خواهند 

بعد ازظهر اتومبیل ها  6از ساعت . از لباس شخصی تا گاردی ها. پر از نیروهای نظامی است- شب 10- امیرآباد هنوز

به ماموران انتظامی باطوم بدست و ماسک به صورت . برای اعلم حمایت از راهپیمائی شروع کردند به زدن بوق

اجتماعی . دستور داده شد از پیاده رو به خیابان رفته و در میان اتومبیل ها مستقر شوند تا بلکه مردم بترسند و بوق نزنند

نیروهای باطوم بدست پشت چراغ قرمزها رانندگان را تهدید می کردند که بوق نزنند، اما به محض سبز شدن چراغ و 

.راه افتادن اتومبیل ها، بار دیگر شروع می کردند به زدن بوق

.همین نیروهای ماسک به صورت، در فرعی های امیرآباد اتومبیل هائی را که پارک شده بودند خرد می کردند

به چشم خودم دیدم که در امیرآباد عده ای را گرفتند . درپیاده روها، حتی برای یک لحظه اجازه توقف به مردم نمی دادند

آنقدر این ون ها پر بود که به زور دستگیر شدگان جدید را می توانستند داخل آن جا . و داخل ون های انتظامی انداختند

.بدهند

آمده بود خانه ما . مادرش بفهمد دق می کند. ساله را بردند 13بچه : "سر یکی از چهار راه ها، زنی شیون کنان می گفت

.دوان دوان امیر آباد را پایین رفت تا شاید بتواند کاری بکند." ما آمدیم نگاه کنیم. مهمانی



لبد میدانید . از پدیده های قابل توجهی که امروز به چشم خود دیدم، دو دستگی در میان نیروهای انتظامی و نظامی بود

که در بسیاری از کوچه ها و خیابان ها مکان هائی برای بازی فوتبال و بسکتبال هست که جوان ها می روند آنجا باز 

دور تا دور . در یکی از همین زمین ها، نبش کوچه نهم امیرآباد و بر خیابان، پر بود از نیروهای انتظامی. می کنند

"گ�ل گ�ل آنها بلند می شد"نشسته بودند و تعدادی از آنها فوتبال بازی می کردند و هر چند وقت یکبار فریاد 

از نیروهای گارد ) نفر 10چند (در زمینهای ورزشی کوچمی که معمول در کوچه ها و خیابانها میسازند عده ی زیادی 

!زیاد تمایل نداشتند بیایند به خیابان. فوتبال بازی می کردند

آنها بتدریج اعزام خود را برای سرکوب مردم، جدی نمی گیرند و سر خود . این صحنه هم خنده دار بود و هم تعجب آور

خیلی از ماموران اصل تمایل ندارند که . را تا وقتی که فرماندهان نیآیند و دستور حمله ندهند اینطور گرم می کنند

این درحالی بود که عده ای از نیروهای انتظامی ماسک به صورت در خیابان و . خودشان داوطلب حمله به مردم بشوند

اگر کم کم بگوئیم خیلی از ماموران بواسطه ماموریت به مردم حمله می . میان اتومبیل ها و یا در پیاده روها مستقر بودند

مشخصا می توان وحشیگری را در عده ای از اینها دید و در مقابل،عده ای از آنها به . کنند، تا حد زیادی درست است

.مردم حمله نمی کنند، بلکه بیشتر سعی می کنند جمعیت را پراکنده کنند

مثل یک بچه ذوق . امروز تعدادی نوجوان را هم باطوم بدستشان داده و در پناه نیروی انتظامی به خیابان آورده بودند

. کرده بودند که باطول دارند و جلیقه پلنگی پوشیده اند

اگر در فیلم هائی که از تظاهرات امروز در خیابان امیرآباد دیدید که در آنها آتش هست، این آتش مربوط به سطل های 

.زباله است که بعد از شلیک گاز اشک آور مردم آنها را به خیابان کشیده و آتش می زدند تا گاز اشک آور را خنثی کنند

من از . تیر در خیابان امیرآباد، فاطمی و بلوار کشاورز می نویسم  18گزارشی از مشاهدات خودم را از تظاهرات 

خیابان امیرآباد از . در این ساعت اطراف کوی خبری نبود و ترافیک معمولی جریان داشت. در خیابان بودم  6ساعت 

نکته جالب در . فاطمی به پایین امکان حرکت نبود و نیروی انتظامی و واحدهای سپاه دائم مردم را متفرق می کردند

تظاهرات امروز عدم حضور محسوس لباس شخصی ها بود و من فقط چند موتورسوار و فیلمبردار را دیدم که از لباس 

. خرداد عمده نیروها از لباس شخصی ها بودند و مردم را با چماق می زدند 30در حالی که در روز . شخصی ها بودند

نکته جالب توجه دیگر حضور پررنگ نیروهای ویژه سپاه پاسداران بود و ضرب و شتم امروز مردم را همین نیروهای 

من دو بار برخورد با مردم را در خیابان بلوار کشاورز دیدم که هر دو بار توسط نیروهای ویژه . سپاه انجام می دادند

در این عکس . در عکسی که برایتان فرستادم چند نفر کمک می کنند زنی را سوار ماشین کنند. سرکوب سپاه انجام شد

. امیرآباد مجروح کردند- من دیدم این زن را پاسداران با باتوم در تقاطع فاطمی . می بینید که دست زن خونی است

نیروهای سپاه تلش سختی می کردند مانع از رفتن مردم به سمت میدان انقلب و خیابان های اصلی شوند و مردم در 

غروب دو دستگاه اتوبوس پر از . کوچه ها و خیابان های فرعی مانند فاطمی غربی و بلوار کشاورز تظاهرات می کردند

افراد ضد شورش نیروی انتظامی به طرف امیر آباد شمالی آمد که در شلوغی گیر کرد و در یکی از عکس ها این 

 چه  من به یکی از درجه داران واحد ضد شورش که لبخند بر لب داشت با اشاره چشم پرسیدم. موضوع دیده می شود

!" گاز اشک آور هم دیگر اثر ندارد "  :و او هم بدون پروا از سایرین و با چشمی خندان گفت خبر؟ 

بتدریج . جنبش خودجوش مردمی دارد کار را به مرحله ای می رساند که هیمنه قدرت جهنمی سرکوبگر نظام فرو بریزد

و تاثیر سرکوب های خیابانی با توجه به  برای جوانان آشکار می شود  قدرت واقعی پلیس و سپاه نه زجز خوانی ها 

جوانان کپسول گاز اشک آور را در خیابان جمال زاده به طرف سپاهیان پرت . بسیار کم رنگ خواهد شد مقابله جوانان 

در . کردند، تمام ظرف های زباله پلستیکی شهرداری را آتش زدند و همین امر اثر گاز اشک آور را خنثی می کرد 



در جوانان معترض روحیه . خیابان جمال زاده هم به سبک فلسطینی ها سنگ پرانی به سوی نیروهای سپاه را شاهد شدم

کار جمعی و مقابله با نیروهای سرکوبگر در حال شکل گیری است و همین امر برای حکومت مشکلت جدی ایجاد 

 تبلیغاتی شان به رخ  قدرت واقعی حکومت های سرکوبگر بسیار کمتر از آن چیزی است که دستگاه های. خواهد کرد

مردم می کشند و این جنگ و گریزهای خیابانی همان میدانی است که اندازه واقعی قدرت سرکوب حکومت و راه های 

ساعت هشت و نیم هم که به خانه رسیدم مردم روبروی کوی . ابتکاری مقابله با آنان را به جوانان نشان خواهد داد

.دانشگاه تجمع کرده بودند و شعار می دادند

:روزنامه گاردین 

مجتبی خامنه ای
!پشت کودتا و سرکوب است

 
ایران گزارش داد در" منبع بلندپایه سیاسی"به نقل از یک ) شنبه 4(روزنامه گاردین دیروز :

گاردین منبع خبری خود .علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلمی سپرده شده است کنترل بسیج به مجتبی خامنه ای، پسر  

این: "این منبع گفته است .امنیتی جمهوری اسلمی اعلم کرد را یک سیاستمدار ارشد با پیوندهای قوی با دستگاه های  

گفت که مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در سازمان دادن پیروزی محمود وی ."تازه شروع شده است. بازی تمام نشده  

که با تلفات در میان- خرداد بازی کرد و از طریق کنترل مستقیم بسیج، تظاهرات مخالفان  22نژاد در انتخابات  احمدی  

.معترضان همراه بود – را رهبری کرد

پزشک تهرانی نفر اعلم کرده اند اما گاردین به نقل از یک 20ها در تظاهرات مخالفان را  مقام های ایرانی شمار کشته  

و در هفته اول تظاهرات تنها در بیمارستانی که او می نویسد که شمار واقعی تلفات خشونت ها بسیار بیش از این است  

در این بسیجی ها قتل تظاهرکنندگان را پنهان کرده و بر پزشکان فشار آورده اند که .باخته اند نفر جان 38کار می کرده   

.مورد با کسی صحبت نکنند

ها تحت فرماندهی مجتبی بسیجی. مجتبی فرمانده کودتا است: "ایرانی که با گاردین صحبت کرده گفته است سیاستمدار  

همه از این موضوع عصبانی .دولت هرگز نام او را ذکر نمی کند . هستند، اما نام او همواره در این ماجراها مخفی است  

این. انتقاد دارند روحانیون عصبانی هستند، محافظه کاران خیلی عصبانی هستند و به شدت از مجتبی مرجعیت و. هستند  

بال با آن مخالفند وضعیت نمی تواند ادامه یابد چون این همه شخصیت در سطوح ."

درباره جمهوری ایران که این کشور را درگیر بحرانی عمیق کرد، حدس و گمان های زیادی پس از انتخابات ریاست  

.نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات منتشر شد

خامنه ای رهبر ایران به دلیل تحولت. زیادی درباره او که پسر دوم رهبر جمهوری اسلمی است وجود ندارد اطلعات  

.اخیر مقدار زیادی از نفوذ خود را در میان مراجع از دست داده است

علی جعفری فرمانده کل سپاه و علی فضلی. وجود دارد همین منبع گفته است شکاف هایی در داخل سپاه پاسداران  

استان تهران با قدرت گرفتن مجتبی خامنه ای مخالفند فرمانده سپاه در .

بیانیه های تندی که به نام سپاه صادر می شود و تظاهرکنندگان را به : گاردین از قول همین منبع اضافه می کند



تهدید می کند، کار بخش های سیاسی و روابط عمومی سپاه است که تحت نفوذ احمدی نژاد قرار " برخورد قاطعانه"

درحالیکهاکثر تحلیلگران سپاه پاسداران را یک گروه یکدست که کامل . دارد و نمایانگر یک موضع واحد در سپاه نیست

.پشت سر رژیم است ارزیابی می کنند


