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  »ندا آقا سلطان«در سوگ 
خانواده داغديده همراه با  امروز صبح، پنجشنبه چهارم تيرماه، تعداد كثيري از مردم » نيوز ندا« طبق اخبار رسيده از گزارشگر 

به بهشت زهرا رفتند، اما با انبوهي از نيروهاي ركوبگر روبرو شدند كـه از ورود ايشـان بـه گلـزار جلـوگيري       لطانسآقا  ي ندا

در اين هنگام درگيري مختصري بين مردم و نيروهاي سركوبگر در گرفت و برخي از همراهان راه خـود را بـه داخـل    .  دندكر

محوطه باز كردند، اما براي احترام بـه درخواسـت خـانواده ي آن شـهيد گرانقـدر راه آزادي، از درگيـري هـا و اصـرار بيشـتر          

ر نفـر از مـردم بـا غيـرت ايـران بـراي يـادبود شـهداي مبـارزات مـردم عليـه            اما در عصر امروز، ده ها هزا . خودداري كردند

  .كودتاچيان و حكومت اسالمي در بهشت زهرا گرد آمدند

  »، آنكه خواهرم كُشتشم، مي كُشممي كُ«
دبود آن خبر داد كـه انبـوهي از مـردم بـراي يـا     » ندا«از نقطه شهادت » ندا نيوز« عصر امروز، پنجشنبه چهارم تيرماه، گزارشگر 

بعداز ظهر كه تعداد شـركت كننـدگان مراسـم بـه هـزاران نفـر رسـيد،         6اما حدود ساعت .  شهيد، به مكان قتل او رفته بودند

عليرغم اين تهاجم، مردم به   .پراختندنيروهاي سركوبگر به جمعيت حمله برده و به طرز وحشانه اي به ضرب و شتم عزاداران 

بعـدازظهر نيروهـاي    6حـدود سـاعت   .  »ايراني بـا غيـرت، حمايـت، حمايـت    «و » مرگ بر يكتاتور«مقاومت ادامه داده و با شعار 

  .نداريم گزارش دقيقيمتاسفانه از تعداد مجروحين و شهداي احتمالي .  ام به تيراندازي كردنددسركوبگر اق

  بازهم ميدان انقالب و خيابان آزادي
ن انقالب و خيابان آزادي، امروز عصر هزاران نفر در خيابان انقـالب تجمـع   در ميدا عليرغم تمركز نيروهاي زبده يِ سركوبگر

بعدازظهر، همراه با درگيري هاي خيابان اميرآباد، جنگ و گريزي بين مردم و نيروهاي سـركوبگر   6در حدود ساعت .  كردند

طـولي نكشـيد كـه    .  ب نشيني وادار كنندآغاز گشت كه مردم توانستند ايشان را در چند نقطه ، از جمله خيابان جمالزاده، به عق

گفته مي شود كه نيروهاي مستقر درمنطقه درگيـري از ورود آمبـوالنس هـا    .  دوباره نيروهاي سركوبگر اقدام به شليك كردند

  .براي انتقال مجروحين به بيمارستان خودداري مي كردند

  يكپارچه در آتش و خون تهران،
خيابان وليعصر مردم تظاهرات كرده و شعار مرگ  ازجمله در, خيابانهاي ديگر پايتخت نيز مردم دست به تظاهرات زده اند  در

  . بر خامنه اي مي دهند

نفره  20جوانان معترض به صورت دسته هاي  درميدان بهارستان مردم و, بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر بنا

اين . ميكنند نيروهاي مزدور سركوبگر با شكل گيري هر تجمع به سرعت آنها را پراكنده اما, درحال شكل گيري تجمع هستند 

  . تجمع را شكل داده و برگزار نمايند جنگ و گريز ادامه دارد اما جوانان و مردم عزم جزم كرده اند تا

درتظاهراتهاي اخير به تهران رفته بود  دخترم براي شركت: ندان اسالمشهري به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت از شهرو يكي

تظاهرات  سرانجام بعد ازدوروز دخترم را در ميان كشته شدگان, بسيار نگران بود يم  دو روز بود كه از اوخبري نداشتيم و

  . پيداكردم

رفت و در روز اول تير جنازه او را در ميان كشته  خرداد به تهران30دخترم درروز : وي دراندوهي وصف ناپذير ادامه داد 

دهها كشته دروغ  اين حرف كه دولت ميگويد, در آنجا صدها جنازه بود , باور كردني نبود  , شدگان تظاهرات پيدا كرديم

شييع جنازه و ختم نبايد براي عزيزانمان بگيريم ميداديم كه مراسم ت تازه آنجا ما بايد به دولت و آقايان تعهد هم, محض است 

بنويس كه دخترم توسط ميرحسين  به من گفتند, ما را مجبور كردند كه عليه موسوي كتبا شكايت نامه بنويسيم  بعد هم, 
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  . است موسوي اغفال شده و براي اعتراض به تهران آمده

  . او يك شهيد براي ازادي درراه ميهن است. كنند اما دخترمن شهيد شده است چه آنها اين را قبول كنند چه ن

   هر شنبه در سوگ فرزندانمان در پارك الله جمع مي شويم: رامادران عزاد
به ياد ندا آقاسلطان، دختر جواني كه با شليك گلوله : در اطالعيه اي گفته اند» مادران عزادار«شماري از مادران ايراني با عنوان 

ظهر هر شنبه در پارك الله تهران با  به قلبش در خيايان امير آياد تهران كشته شد، و ساير كشته شدگان روزهاي اخير، بعد از

نفر از فرزندان ايران،  800در اين اطالعيه افزوده شده كه در كمتر از دو هفته، بيش از    .سكوت، به سوگ آنها مي نشينند

ت تا آزادي بازداش» مادران عزادار«اين اطالعيه مي افزايد كه . بازداشت شده، صدها تن زخمي و ده ها نفر كشته شده اند

شدگان و پايان دادن به خشونت ها، به تجمع خود در پارك الله ادامه خواهند داد و از ساير مادران نيز خواسته اند به آنها 

  .بپيوندند

  هجوم مردم نگران به بانك ها 

ن از وضعيت نا به سامان اقتصادي كشور براي بنا به مشاهدات خبرنگار ندا نيوز طي روز هاي آخر هفته مردم نگرا

  . بيرون كشيدن سپرده هاي بانكي خود به بانك هاي  تهران و برخي ديگر از شهر هاي بزرگ كشور هجوم برده اند

اين در حالي است كه به خاطر صرف بودجه هنگفت حكومتي براي سركوب معترضان و پرداخت وام هاي كالن از 

  .ا و اشخاص نظامي و شبه نظامي  بسياري از بانك ها با كمبود نقدينگي  مواجه هستندطرف بانك ها به نهاد ه

ن سپرده هايشان  اظهار مي دارند پولي براي در نتيجه بسياري از بانك ها در مقابل درخواست مردم براي گرفت  

هم در اين زمينه گزارش پرداخت ندارند كه اين امر موجب نارضايتي مردم شده و بعضا درگيري هاي پراكنده اي 

  .مي شود

در آخرين اقدام نيز بسياري از بانك ها اقدام به غير فعال كردن عابر بانك ها و دستگاه هاي خودپرداز بانك 

هايشان كرده اند   كه اين امر  موجب سرگرداني بسياري از مردم خصوصا در ساعاتي كه بانك ها تعطيل است شده 

 . است

 حكومت نظامى اعالم نشده در كرمانشاه

ه نفر در سطح تجمع بيش از س 16در كرمانشاه هم اكنون حكومت نظامى برقرار است و رسما به مردم گفته شده كه از ساعت 

عالوه بر ماموران گارد ويژه و مزدوران بسيجى، رژيم هنگ . شهر ممنوع است و با تجمع كنندگان برخورد شديد خواهد شد

  .مرزى را نيز براى مقابله با اعتراضات مردم به كرمانشاه منتقل كرده است
همچنين اخبار مبارزه .  تعطيل بوده استرزه مردم بازار تبريز به حمايت از مباامروز طبق خبرهاي رسيده حاكيست كه همچنين 

از چندين شهر ديگر، چون شيراز، همدان، بابلسر و مشهد نيز رسيده كه به علت كمبود جا نمي توانيم جزئيـات آن را گـزارش   

  .كنيم

  هاي بين المللي سانهرمبارزات مردمي و 
، بلكه هد، تظاهرات هاي مردم نه تنها فروكش نكر»بي سيبي «و » آمريكا ايدص«د، برخالف ادعاهاي ينيب يكه در باال ممانطور ه

يـك  بـه  مـان  بـودن   دعلت محدوبه .  تسشتري را در بر گرفته اي، جمعيت به مراتب بر نقاط مختلف شهردبا پراكنده شدنش 

   .رويكرد رسانه هاي غربي تحليلي ارائه خواهيم دادن يشماره بعد، از ادر  برگه، 


