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ما .  پس از پايان نماز جمعه، همانطور كه انتظار مي رفت، تظاهرات هاي خياباني آغاز گشت و در چندين نقطه ي شهر بصورت همزمان پيش رفت

رت گزارشات نسبتاً كاملي از تظاهرات و درگيري هاي بلوار كشاورز و ميدان وليعصر و خيابان انقالب و روبروي دانشگاه كه گزارشگران ما بصو

  .امروز به گزارشات رسيده در مورد تجمعات و درگيري هاي ديگر مي پردازيم.  تقيم در آنها حضور داشتند را در شماره ديروز داديممس

برخالف دستورالعمل هاي بعضاً مشكوك جمعي خارج نشين، از عصر پنجشنبه، مردم در : گل براي جانباختگان و خانواده هاي شان

ره با دسته هاي گل در  مقابل منازل جانباختگان تظاهرات هاي اخير و همچنين در قطعات بهشت زهرا و محل دفن گروه هاي صدها و هزاران نف

طبق خبرهاي رسيده از بهشت زهرا، نيروهاي لباس شخصي .  اين عزيزان حاضر گشته و تا پاسي از شب به خواندن سرود و دادن شار پرداختند

بغير از درگيري هاي پراكنده و عمدتاً لفظي، گزارشي از رو .  ا اقدامي جهت متفرق كردن جمع ها صورت ندادندامنيتي مردم را زير نظر داشتند، ام

اما تجمع بيش از هزار نفره در مقابل منزل جانباخته ي راه آزادي سهراب اعرابي بسيار با .  در رويي نيروها در اين محل به دست ما نرسيده است

حاكيست كه از عصر پنجشنبه، انبوهي از جوانان و مردم آزاديخواه در مقابل منزل سهراب ظاهر گشتند و بزودي با  گزارشات.  شكوه برگزار شد

ايشان به محض رسيدن به محل، دسته ها و شاخه گلهاي .  پيوستن همسايه ها و ديگر ساكنين محله ي آپادانا تعدادشان از هزار تا دو هزار نفر شد

سرودهاي يار .  ل خانواده ي اعرابي قرار داده و با روشن كردن شمع به گوشه اي رفته و با جمعيت همصدا مي شدندخود را در مقابل در منز

سهراب ما «از جمله اين شعارها .  دبستاني و آفتابكاران مي خواندند و شعارهاي محكوميت دولت كودتا و خواسته هاي مردمي را فرياد مي زدند

   -» برادر شهيدم ، خونت را پس ميگيرم«   - » مرگ بر اين دولت مردم فريب«  -» ميكشم ميكشم، آنكه برادرم كشت« – »نمرده، اين دولته كه مرده

، را  را با اصالحاتي در آن »...كشتي جوانان وطن، اهللا اكبر، مرگ بر تو، مرگ بر تو...« و شعار معروف انقالب پيشين» زنداني سياسي آزاد بايد گردد«

 .م بردمي توان نا

گروه بزرگي از شركت كنندگان در نماز جمعه كه در بلوار كشاورز تجمع كرده بودند، پس از : صدها هزار نفر در مقابل وزارت كشور

و » نيمجتبي بميري رهبري را نبي«، »مرگ بر ديكتاتور«و با دادن شعارهايي از قبيل . پايان نماز از طريق خيابان اميرآباد وارد خيابان فاطمي گشتند 

خبرها حاكيست كه با رسيدن جمعيت به وزارت كشور، مردم متوقف شده .  مردم را دعوت به تظاهرات مي كردند» ايراني با غيرت حمايت حمايت«

 برخي از گزارشات تعداد اين.  »محصولي حيا كن وزارت را رها كن«، »ننگ ما وزير كشور ما «: و به دادن شعار عليه وزير كشور مشغول شدند

طبق معمول با گذشت ساعتي از تجمع مردم، نيروهاي سركوبگر لباس شخصي و تعداد زيادي . هزار نفر تخمين زده اند 300جمعيت را حدود 

اما به علت كثرت .  موتور سوار همراه با گاز اشك آور به اين جمع حمله كرده و با شليك تيرهاي هوايي، اقدام به متفرق كردن ايشان كردند

در اين زمان شعارها راديكالتر .  ر بار، گروه هاي مردم تجديد سازماندهي كرده و با پيوستن به يكديگر به تظاهرات خود ادامه مي دادندجمعيت، ه

اين درگيري ساعت ها .  شده و مردم خواهان كناره گيري دولت كودتا شده و شعارهايي عليه خامنه اي، مجتبي و احمدي نژاد را فرياد مي زدند

  .اما متاسفانه موتورسواران سركوبگر نيز بدون هيچ مانعي متناوباً تجديد سازمان كرده و حمالت خود را به مردم ادامه مي دادند.  ه يافتادام

پل گيشا، جمعي چند هزار نفره از مردم، از خيابان اميرآباد به سمت  عصر ديروز،: حمله موتورسواران به تظاهر كنندگان پل گيشا

اما همينكه تظاهر كنندگان بر روي پل رفتند و امكان .  تا رسيدن جمعيت به پل گيشا نشاني از نيروهاي سركوبگر نبود.  ات زدنددست به تظاهر

يزات فرارشان به سمت ديگر و يا خيابان ها و كوچه هاي اطراف از بين رفت، ناگهان دو دسته ي پر شمار از موتورسواران لباس شخصي با تمام تجه

به موتوسواران اجازه تردد و  كه اشتباه را تكرار كردهمردم در اينجا نيز همچون ديگر مناطق اين . ز مقابل و پشت  وارد محوطه شدندضد شورش ا

نتيجه اين اشتباه ضرب و شتم تظاهر كنندگان توسط اين دژخيمان بود كه نهايتاً توانستند مردم را سركوب  .مانور و كسب موقعيت برتر را دادند

همچنين .  در طول اين درگيري مردم محله گيشا در زير پل تجمع كرده و به اعتراض سركوبگران را هو ميكردند.  و وادار به تفرق شان كنند كرده

 .اتومبيل هاي در حال تردد نيز با روشن كردن چراغ و بوق ممتد خود به اين تجاوز به آزادي هاي مردمي اعتراض مي كردند

چند روز است كه مهندس متاجي رئيس پااليشگاه تهران دستگير و به : ئيس پااليشگاه تهران بازداشت شداز بيم آغاز اعتصاب ر

همكاران متاجي در پااليشگاه تهران وهمچنين در وزارت نفت مي گويند علت دستگيري اين بوده است كه خانواده . محل نامعلومي منتقل شده است
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كارمندان و كاركنان پااليشگاهتهران، مانند اكثريت كارمندان شركت نفت از معترضين به نتيجه اعالم  !مي گفته اند "اهللا اكبر"اش شب ها روي بام 

 "اهللا اكبر"در شب هاي  .متاجي از بيم آغاز اعتصاب در پااليشگاه تهران و ايجاد ترس در محل بوده است نتخابات هستندو برخورد بامهندسشده ا

الزم به ذكر است قبل از  .ي سازماني كارمندان شركت نفت و ديگر شركتهاي صنعت نفت صداي اهللا اكبر حتي يك شب قطع نشددر شهرك ها

رت انتخابات در همايشي كه با حضور مديران ارشد صنعتنفت در باشگاه نفت در تهران برگزار شد وقتي احمدي نژاد وارد سالن شد مسئولبسيج وزا

بقيه با او همراهي خواهند كرد شعاد دادصلعلي محمدبوي رجايي آمد، اما هيچكس از حاضرين در سالن با او همراهي نكردند نفت به اين اميد كه 

نفت كشور كه حوزه اي كامال تخصصي است نسبت به  صنعت .واين موضوع تا مدت هاتبديل به جوك شده بود براي كارمندان صنعت نفت

آن ها در محافل خود نقل مي كنند احمدي نژاد در بازديدي كه از يكي پايانه . و تيم او شديدا انتقاد دارداحمدي نژاد  تصميمات غير كارشناسي

التر هاداشته گفته است به جاي اين كه نفت را در بشكه صادر كنيد بهتر نيست برايجلوگيري از اتالف اين همه بشكه در تانكر هايي با ظرفيت با

خدا مي داند اين . مي ريزند و صادر مي كنند!! ليتري  200 فت را با واحد بشكه اعالم مي كنندداخل بشكه هاي مثالاوفكر مي كرده وقتي ن !بريزيد

كارمندان صنعت نفت كه سال ها در اين صنعت  . شما از هر كارمند صنعت نفت بپرسيد اينرا مي داند. ها كه نوشتم جوك نيست، واقعيت دارد 

براي آن ها تصميم مي گيرد و وقتي مي بينندتمام طرح ها خوابيده و صدها پيمانكار !! ددولتي با اين سطح از دانش زحمت كشيده اند وقتي ميبينن

بزرگ و كوچك براي گرفتن طلب هاي معوقهخود ناله اشان به آسمان رسيده است با مسبب دانستن اين دولت لحظه شماري ميكنند تا از اين بن 

   . فت كشور با اكثريت قريب به اتفاق مخالف احمدي نژاد هستندصنعت ن بدنه . بست خارج شوند

  : از سرگيري اعتراضات كارگري

انتخابات و ظهور ناگهاني مبارزات مردمي به علت گيجي و سردرگمي به ركود افتاده بود، اخيراً، از خود،  نشانه هايي از پس كه كارگري جنبش 

  . احياء مبارزات اعتراضي نشان مي دهد
كارگران پرريس خواستار بازگشت به كار  .دست به اعتراض زدند 12صبح تا ساعت  9تير كارگران پرريس سنندج از ساعت  24ار شنبه روز چه

  .خود طي راي صادره ديوان عدالت اداري شدند كه تا كنون توسط كار فرماي شركت از باز گشت به كار كارگران جلو گيري بعمل آورده است

راي به بازگشت به كار كارگران را صادر نموده اما از آن  28/7/87ان و پيگيري هاي متعدد آنان ديوان عدالت اداري در تاريخ در پي اخراج كارگر

كارگران پرريس از تاريخ مذكور هر روز ساعت .تاريخ تا كنون اسفند ياري كار فرماي شركت از به اجرا گذاشتن راي ديوان خود داري نموده است

  .بعدازظهر در محل كار خانه حضور داشته اند و به اين ترتيب آمادگي براي كار را اعالم نموده اند 14 صبح تا ساعت 6

نماينده كارگران پرريس .كارگران براي اجرائي شدن حكم ديوان در مقابل اداره كار دست به تجمع زده و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند

ر درباره روند اجراي حكم ديوان به مذاكره نشست اما جواب اداره كار اين بود كه اين پرونده به اداره كار شريف ساعد پناه با مسئولين اداره كا

  .ربطي نداشته و وظيفه دادگستري مي باشد كه به اين پرونده رسيدگي نمايد

 تجمع خانواده هاي دستگيرشدگان در پارك ملت

آنها عكس فرزندان خود را دردست , ها ي دستگير شدگان قيام درپارك ملت جمع شدند بنا بر خبر دريافتي شب گذشته تعداد ي از خانواده  

برخي از مادران مي گريستند وبه شدت نگران وضعيت عزيزان . خانواده ها با روشن كردن شمع خواهان آزادي فرزندان خود شدند. داشتند

  . بازداشتي خود بودند

  تازه اي به خود مي گيرداعتراضات شبانة مردم تهران ابعاد و اشكال 
بر بامهاي منازل خود قرار گرفتند و بانگ اهللا و اكبر و شعار مرگ برد ديكتاتور را  22:00مردم تهران همانند شبهاي گذشته از ساعت ديشب نيز 

  .تعدادي از جوانان  در كوچه هاي مختلف به صورت گروهي حركت مي كردند و اين شعارها را سر ميدادند. سر دادند

در حالي كه دستها را به نشانه پيروزي از ماشين  22:30تا  22:10همچنين امشب در بزرگراه نواب اكثر راننده ها در حركتي خودجوش از ساعت

   .دنمودنبيرون آورده بودند شعار اهللا اكبر را سر دادند و مردم و فروشنده ها نيز با ديدن حركت راننده ها اقدام به همراهي كردن با آنها مي  


