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  ها مي شوند؟ » يقه آبي «هم آماده پيوستن به )كارمندان(» ه سفيدقي «آيا كارگران
يه یِ کارگران یقه سفيد تحرکی حقوق صنفی خود می باشند، اما بقی گو اینکه فرھنگيان ایران سال ھاست که در حال مبارزه برا

فيّت خود رسيده و عنقریب است که ھمراه با معلمان به حداکثر ظر ایشان نيزتحمل اما، گویا .  نشان نداده انداز خود راضی ای تاع
  . و کارگران یقه آبی به خيابان ھا سرازیر شوند

ھاي دولتي، موجب بروز  نکردن عدالت در افزايش حقوق کارکنان بانک رعايت پایگاه ھای خبری حکومتی حاکيست که گزارشات 
 .ھا شده است نارضايتي ميان کارکنان بانک ناراحتي و

پس از گذشت شش ماه از سال، ھنوز حقوق کارکنان خود را افزايش  ،ھاي دولتي بانک، »اکتابن« و  »ایلنا«گذاری به گزارش خبر
ھا و  ھاي شرکت شود و با اينکه عمده سرمايه اعMم مي بانک ملي ايران که به عنوان بزرگترين بانک دولتي ايران .اند نداده

د و به گفته به جاي گذار و بزرگ را در اختيار دارد، نتوانسته در سال گذشته کارنامه موفقي را از خود ھاي دولتي کوچک سازمان
مسئوPن بانک با عدم افزايش حقوق امسالشان در حال تنبيه کارمندان خود به دليل به دست نياوردن « برخي کارمندان اين بانک،

 ».سود مناسب براي اين بانک دولتي ھستند

 نامزد ندا آقاسلطان براي انكار واقعيت تحت فشار و بازجويي قرار دارد

امنيتی  ندا آقا سلطان از سوی نيروھای مطبوعاتی اعMم کرد که کاسپين ماکان نامزد سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانه ای
 .بازداشت شده و در زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد

اعتراف کند که  مقام ھای امنيتی به خانواده ندا آقا سلطان گفته اند اگر کاسپين ماکان به گزارش جرس، بنابر اعMم عفو بين الملل
شکنجه   عفو بين الملل تاکيد کرده که نگران.آزاد خواھند کرد ست او رایکی از اعضای سازمان مجاھدین خلق ندا را کشته ا

 .است کاسپين کامان
به نماد شھدای جنبش سبز تبدیل شده، در چند مصاحبه  کاسپين ماکان پس از کشته شدن نداآقا سلطان که اکنون در جھان

سلطان را ھدف تير قرار  که يک بسيجی، ندا آقا شاھدان عينی و نوارھای ويدئويی ھمگی نشان می دھد گفت که بنابر سخنان
 .داد

 شھادت ندا آقاسلطان حضور داشت نيز پس از گریختن از ایران اعMم کرد که یک دکتر آرش حجازی یکی از شھود که در لحظه
بسيجی را از توانستند کارت شناسایی این  بسيجی به سوی ندا آقاسلطان شليک کرده بود از سوی مردم دستگير شد اما مردم

 .او بگيرند
  .کارت شناسایی این بسيجی و مشخصات کامل او در ھفته ھای اخير در سایت ھای اینترنتی انتشار یافته است

 دانشجويان ايران و ادامه اعتراضات: اكونوميست
سپتامبر به بررسی شرایط دانشجویان ایران در آستانه بازگشایی دانشگاه ھای  5، چاپ لندن، در شماره اکونوميست ھفته نامه

شده و با این  چاپ" تMش برای برانگيختن مخالفت -دانشجویان معترض ایران "گزارش با عنوان  این .این کشور پرداخته است
 خواھند دانشجویان را در مشت خود داشته باشند؟ چرا آیت هللا ھای حاکم بر ایران می: ز می شود کهپرسش آغا

داخلی قرار داشت، برای چند ماه  ، شاه ایران که در محاصره اعتراضات1978یادآور می شود که در پائيز سال  اکونوميست
 اما این اقدام نتيجه ای نداشت و به محض بازگشایی موسساتبه تعویق انداخت  بازگشت دانشجویان ناراضی به دانشگاه ھا را

اینکه شاه سرانجام در برابر اعتراضات رو به گسترش  آموزش عالی، ھزاران دانشجو در مخالفت با رژیم وقت به خيابان ھا ریختند تا
  شرف آغاز است؟ ين روند درآیا در حال حاضر ھم ھم. آیت هللا روح هللا خمينی جای او را گرفت ناگزیر از ایران رفت و

به تعویق افتاده و در شيراز، که دانشگاه کار  ھفته نامه می افزاید که در برخی دانشگاه ھا، ثبت نام برای سال جدید تحصيلی این
ھشدار داده اند که از  امنيتی به شدت دانشجویان را زیر نظر دارند و با صدور بخشنامه ھایی به آنان خود را آغاز کرده، ماموران

دانشگاه ھا بازگشایی شوند، قطعا نفرات بسيجی، که احتماP از  د و در سایر نقاط ھم، حتی اگرتجمع ھای سياسی بپرھيزن
 .ھم برخوردار خواھند شد، در سر کMس ھای درس حضور خواھند داشت سھميه بيشتری

تند، مقدم تظاھرات قرار داش نامه، دانشجویان ایرانی نقشی اساسی در اعتراضات تھران ایفا کرده و در صف به نوشته این ھفته
 .گزارش ھای مختلف در سایت ھای اینترنتی، رژیم را به ستوه آوردند به سازماندھی اعتصابات کمک کردند و با انتشار

ھستند که قبل از آغاز اعتراضات  می نویسد که بسياری از دانشجویان دانشگاه تھران از ساکنان شھرستان ھا اکونوميست
بعدی ایفا کنند،  رفته بودند و در بازگشت، در صدد برخواھند آمد تا نقش خود را در تحوPت عليه نتيجه انتخابات، به محل اقامت خود

گروه از دانشجویان، که نظارت والدین فعاليت آنان را محدود نمی  این"قل از یکی از دانشجویان شھرستانی می افزاید که و به ن
دانشجویان می توانند اعتراضات خود را به  عمل بيشتری دارند آنھم در حالی که فضای جامعه به شدت ملتھب است و کند، آزادی

  ".شکلی موثر دنبال کنند
حرکت ھای دانشجویی به ھراس  نامه، آیت هللا علی خامنه ای، رھبر جمھوری اسMمی، ظاھرا از چشم انداز این ھفتهبه نوشته 

" غيراسMمی"رژیم به پاکسازی استادان مظنون به داشتن گرایش ھای  افتاده و در سخنانی تھدید کرده است که ممکن است
  .دست بزند

که کامران دانشجو، یعنی  است می نویسد که شاید به نشانه تصميم به سرکوب استادان و دانشجویان دانشگاه اکونوميست
ھفته  در پایان مقاله این .بوده، به سمت وزیر علوم منصوب شده است شخصی که مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمھوری

را یکسره تعطيل کند و به زودی مشخص خواھد شدکه  نامه آمده است که البته بعيد به نظر می رسد که رژیم ایران دانشگاه ھا
درگيری ھای پراکنده ادامه دارد و متضمن آن  تازه ببخشند ولی در ھر حال،جانی مخالفت با دولت،  آیا دانشجویان می توانند به

 .نقطه پایان نزدیک نشده است است که بحران سياسی ایران به
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  :ها اخبار دانشگاه
 ادامه بازداشت دو عضو انجمن اس�می دانشگاه فردوسی مشھد 

 رسد که محسن صنعتی پور دبير ر میدانشجویان دانشگاه فردوسی مشھد، خب یک روز پس از انتشار خبر بازداشت پنج تن از
دیگر دانشجوی این دانشگاه ھمچنان در بازداشت  تشکيMت فراکسيون مدرن انجمن اسMمی دانشگاه فردوسی و افتخار برزگریان

 .برند به سر می
ن خبر خسروی دو دانشجوی دیگر دانشگاه فردوسی مشھد که پيش از ای به گزارش موج سبز آزادی، امين ریاحی و مھدی

تشکل نيز اطMعی در دست  منتشر شده بود، ظاھرا آزاد ھستند و از وضعيت شایان صارمی دبير سياسی این بازداشتشان
 .دھند بازداشت شدن وی خبر می نيست، ھرچند برخی گزارش ھای تایيد نشده از ادامه

 اجرای حکم سه سال زندان مجيد ماکوئی فعال دانشجویی آذربایجان
مجيد ماکویی دانشجوی کشتی سازی دانشگاه مالک اشتر اصفھان و از فعالين دانشجویی آذربایجان که به یکسال حبس تعزیری 

به .بازداشت و برای اجرای حکم به بند مالی زندان تبریز منتقل شد ٨٨مرداد  ٢٧و دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود رور 
گفته نزدیکان خانواده ماکوئی، این فعال دانشجویی آذربایجان که برای اخد مدرک ليسانس خود به دانشگاه مالک اشتر اصفھان 

توسط ماموران اداره اطMعات اصفھان بازداشت و با ھواپيما از اصفھان به تبریز و به بند مالی  ٨٨مرداد  ٢٧مراجعه نموده بود در روز 
  . تقل شده استزندان این شھر من

 احضار سه دانشجوی دانشگاه مازندران به دادگاه انق�ب
 ی انضباطی این دانشگاه، سه نفر از دیگر دانشجویان این مازندران به کميته نفر از دانشجویان دانشگاه 50س از احضار بيش از پ

 .انقMب بابلسر احضار شدند دانشگاه که در خرداد ماه مدتی را در بازداشت به سر برده بودند، به دادگاه
 ھایی که به دنياری و احسان احسانی دانشجویانی ھستند که با ارسال احضاریه به گزارش موج سبز آزادی، مرجان فياضی، علی

بر . اند متفاوت مھرماه به دادگاه فراخوانده شده منازل آنھا در شھرھای رشت، اھواز و بابلسر ارسال شده است، در روزھای
دانشجویان مذکور خواسته  خوانده است، از »اخMل در نظم عمومی دانشگاه«اتھام این دانشجویان را  ھا که اساس این احضاریه

در ميان این سه . دادگاه انقMب بابلسر برای محاکمه حضور داشته باشند 101شده که در تاریخھایی متفاوت و جداگانه در شعبه 
سئولين توھين به م«کيفرخواستی مبنی بر  انجمن اسMمی دانشگاه مازندران، برای مرجان فياضی عMوه بر اتھام فوق، عضو
  .ھم صادر شده است» نظام

شود و تاکنون  شھریور و به صورت گروھی برگزار می 18روز  در ھمين رابطه دادگاه دانشجویان دانشگاه نوشيروانی بابل نيز در
از این امر است که مسئولين  اما شواھد حاکی. دانشجویان این دو دانشگاه استان مازندران اعMم نشده است احکام انضباطی

 نگرانی مسئوPن. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان فعال این استان را دارند استانی و امنيتی استان مازندران سعی در سرکوب
 .ی دانشجویان این استان مشھود است و محاکمه ی آنھا در احضار این استان از شروع سال تحصيلی جدید، از اقدامات شتاب زده

 زاد ھم فعا6ن دانشجويي را ستاره دار كرددانشگاه آ
که دانشگاه آزاد اسMمي ھم فعاPن دانشجويي منتقد دولت را از حق  در پي اعMم نتايج آزمون كارشناسي ارشد، مشخص شده

 .تحصيل در مقاطع عالي محروم کرده است ادامه
 ھاي گذشته دھھا تن از فعالين دانشجويي را روال سال كودتايي احمدي نژاد طبق به گزارش موج سبز آزادی، پس از آنكه دولت

دانشگاه آزاد ھم تحت فشار وزارت اطMعات دانشجويان  رسد که ھاي ممتاز از تحصيل محروم کرد، اکنون خبر می رغم كسب رتبه به
  .ادامه تحصيل دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد ممانعت به عمل آورده است دار كرده و از را ستاره

اند، با مراجعه به  ھاي سراسري محروم شده در دانشگاه بنا به اين گزارش، فعاPن دانشجويي كه در چھار سال اخير از تحصيل
 .رو شدند روبه» باشد اي با اين مشخصات موجود نمي كارنامه«پيام  سايت دانشگاه آزاد با

اي است و دانشجويان  دانشگاه سراسري، تك مرحله خMف گفتني است اعMم نتايج در آزمون كارشناسي ارشد دنشگاه آزاد بر
دانشگاه آزاد اسMمي در تخلفي آشكار، با تكذيب وجود ھرگونه .اند كارنامه امتحاني خود نيز نشده دار حتي موفق به ديدن ستاره

دار كردن  ر ستارهكودتا د دانشجويان و محروميت آنان از حق طبيعي ادامه تحصيل، ضمن ھمراھي با دولت فايل آموزشي
 .آموزشي، تقلب و خيانت در امانت ھم قرار داده است دانشجويان منتقد، خود را د رموضع اتھام تخلف

  سبازداشت يك فعال آذربايجاني در آستانه يك مهر روز بازگشائي مدار 
طMعات توسط ماموران اداره ا ٨٨شھریور  ١١روز چھارشنبه ) سولدوز ( اسکندر علی ميرزائی از فعالين مدنی آذربایجانی در نقده 

نزدیکان خانواده این فعال آذربایجانی می گویند ماموران امنيتی عصر روز .این شھر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
بازداشت کردند و ضمن تفتيش منزل تعدادی کتاب و سی شھریور با مراجعه به منزل اسکند علی ميرزایی ، او را  ١١چھارشنبه 

احضار .مامورین ھنگام ورود به منزل ھيچگونه حکم جلب و بازرسی با خود ھمراه نداشتند. دی و لوازم شخصی وی را با خود بردند
مدارس و پس از آن صورت می گيرد که در ھفته گذشته شعار  مھر سالروز بازگشایی ١و بازداشت این فعال آذربایجانی در آستانه 

« ، »اوز دیلينده مدرسه اولماليدیر ھر کسه « با عنوان ) سولدوز ( ھایی در سطح محMت و دیوارھای خيابانھای اصلی شھر نقده 
مادری در مدارس نوشته شده و با مضمون اعتراض به عدم تحصيل به زبان » ھارای ھارای من تورکم « و » تورک دیلينده مدرسه 

شایان ذکر است که یک مھر مصادف با بازگشایی مدارس در سطح ایران است و ممنوعيت و عدم آموزش به زبان مادری .است
اعضای جامعه ھای غير فارس در مدارس ایران باعث گردیده شده که در بين آذربایجانيھا این روز به عنوان روزی نمادین برای یاد 

آذربایجانيھا ھرساله با برگزاری تجمعات اعتراضی مسالت آميز به سياستھای تبعيض . يض زبانی در ایران شناخته شودآوری تبع
  .آميز حکومت ایران اعتراض کرده و خواھان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تحصيل به زبان مادری در مدارس می شوند


