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  ابعاد جديدي يافته استكارگران  اتاعتصاب
ھای اخير کارگران واگن سازی پارس اراک، کارخانه قند کامياب خمينی شھر، چينی البرز، نساجی سيمين اصفھان، صنایع  در طول ھفته

بار ابراز   نسبت به این وضعيت اسفھا و تجمعات، اعتراض خود را  مخابراتی راه دور، کشت و صنعت ھفت تپه، با برپائی اعتصابات، راھپيمائی
  .اند داشته و خواستارتحقق مطالبات و بھبود شرایط معيشتی خود شده

چند سال اخير با مسائل و مشکGت متعددی  برند و در طول کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه که در شرایط معيشتی و کاری دشواری به سر می
ھمواره با پيگيری و استواری به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه  رژیم، سرکوب ھای ارگان و مدیریت فشارھای تمام رغم اند، به رو به رو بوده

امنيتی رژیم  برای مقابله با موج اعتراضات کارگران،  ست که دستگاه پليسی و این در حالی. اند داده و به دفعات رژیم را به عقب نشينی واداشته
ھفته گذشته نيز سه تن از فعاRن سندیکای کشت و صنعت ھفت تپه . است ترین فشار و سرکوب قرار داده فعاRن کارگری ھفت تپه را زیر شدید

که اعتصاب امروز نشان داد، ھيچيک از این اقدامات با این ھمه ھمان گونه . ای به اداره اطGعات شھرستان شوش فراخوانده شدند طی احضاریه
  .تواند کارگران را از ادامه تGش و مبارزه برای تحقق مطالباتشان باز دارد سرکوبگرانه نتوانسته و نمی

  زتجمع اعتراضى كارگران كارخانجات مخابراتى شيرا
  .بنا به خبر دريافتي کارگران کارخانجات مخابراتى راه دور شيراز در مقابل اين کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند

  .عنوان كردند 86چنين مطالبات سال  ماه حقوق و ھم8كارگران علت اعتراض خود را پرداخت نشدن 
  .به خواستھھايشان توجه نشود، به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدىنژاد تجمع خواھند كرد چنانچه آنھا گفتند كه

  جوانان با شعار مرگ بر ديكتاتور شبهاي قدر را پشت سر ميگذرانند
  . ترافيك بود بامداد4و تا , سيل عظيمی از مردم از جاھای مختلف تھران به امام زاده صالح آمده بودند  شھريور18سه شنبه شب

  .موتور سواران بسيجی و لباس شخصی ھا خيلی مضطرب و ھراسان گشت ميزدند
  . شروع به دادن شعار مرگ بر ديكتاتور كردند, اکبر که یک دختر سر داد  چند نفر در جلوی امام زاده صالح تجریش پس از فریاد هللا 22در ساعت 

بامداد به اوج رسيد ماشين  1هللا اکبر و مرگ بر دیکتاتور ساعت  صدای, مردم حضور داشتندلباس شخصی ھا با قيافه ھای كامG مشخص بين 
  .زدند و فGشر ھای خود را روشن کرده بودند ھا بوق می

ساعت يك ونيم بامداد به دو پسری که شعار .استفاده كردند چند مورد ھم از اسپري اشك آور. بسيجي ھا شيشه دوماشين را شكستند
در داخل حرم ھم درگيری ایجاد شد و چند  بامداد 2ساعت . ولی ازدیاد جمعيت و دخالت مردم مانع دستگيری آن دو نفر شد د حمله شدميدادن

  .قرآن فرياد هللا اکبر سر دادند نفر در حين دعا خواندن و سر گرفتن

  تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان مقابل زندان اوين ودادگاه انقالب گزارشي از

 عزيزانمان را آزاد كنيد, ندارد  حناي شما نزد ما رنگي, وعده ھاي پوشال ندھيد : خانواده ھاي دستگير شده گان 
, اينكه شب گذشته مراسم احيا برپا كرده و شب زنده داري كرده بودند  نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان عليرغم80روز چھارشنبه قريب به 

پدران و مادران كه غالبا روز ه بودند در گرماي تابستان .زدند داري در مقابل دادگاه انقGب تھران دست به تجمع اعتراضيشروع ساعت كار ا صبح با
شان به دست آورند اما كاركنان به بھانه اينكه  قسمت ھاي مختلف دادگاه مراجعه ميكردند تا خبري از وضعيت عزيزدستگير شده مستمرا به

نميدادندوبعضا ھم براي دست به سر كردن  زمان معمول سر كار آمده و پاسخ ھيچكدام از پيگيري ھاي خانواده ھا را رازشب احيا بوده است ديرت
اRن سه ماه است كه , رنگي ندارد  حناي شما نزد ما ديگر“ :خانواده ھا مستمر ميگفتند.خانواده ھا ميدادند  خانواده ھا وعده ھاي پوشالي به

با دھان روزه  شما اگر مدعي مسلماني ھستيد حداقل.اوين پاس ميدھيد و ھيچكس ھم جوابگو نيست مستمر از دادگاه بهبا اين وضعيت ما را 
ميآييم  نه از عزيزانمان دست برميداريم ھر چند روز و ھفته و ماه ھم كه بشود ما خودتان ھم ميدانيد كه ما نه خسته ميشويم و.دروغ بما نگوييد

  ”.شويد بما جواب بدھيد تا باRخره شما مجبور
 در مقابل دادگاه انقGب و زندان اوين در حاليكه عكسھاي 14الي9از ساعت در حال حاضر عليرغم ماه رمضان پدران و مادران از تھران وشھرستانھا

  .تعيين تكليف كنند فرزندان و بستگان خود را در دست دارند مي ايستند تا وضعيت عزيزانشان را

 ها در كهريزك را تاييد كرد اه مرگ بازداشتييك فرمانده سپ

شدگان اعتراضات پس از  هللا تھران، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحيه شمال تھران کشته عبدهللا عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول
 .اند نفر اعGم کرد و گفت که سه نفر از این افراد در بازداشتگاه کھریزک کشته شده ٣۶انتخابات را 

ھيچ کس در بازداشتگاه کھریزک کشته «اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، گفته بود که    این در حالی است که چندی پيش
  .ع بيماری دانسته بود؛ وی در عين حال مرگ زندانيان در کھریزک را معلول شيو»نشده است

 بازداشت يك فعال سياسي در ثالث باباجاني

ی اطGعات  ی اداره نهنيروھای امنيتی یک شھروند را بازداشت و روا ی ثGث باباجانی از توابع کرمانشاه ، شھریور در منطقه ١۶روز دوشنبه 
ثGث باباجانی بوده و “ بانی خاکان”اھل روستای  نام این بازداشت شده که جزو فعالين سياسی می باشد مجيد علی ویسی،.نمودند کرمانشاه

لوازم شخصی  ھنگام دستگيری وی اطGعی از علت دستگيری این فرد وجود ندارد و مامورین در. گردد بازداشت می این دومين بار است که وی
  .اند وی مانند کيس کامپيوتر وی را نيز ضبط کرده

 نفر درميدان شهدا30دستگيري بيش از 

در ميدان شھدا یا ژاله سابق وخيابانھای اطراف تجمع کردند “شھریور ١٧حضور اعتراضی در روز “امروز مردم تھران ھمزمان با اعGم برنامه 
نفر در ميدان ۴٠تا ٣٠بين . روبه افزایش بود ١٨٠٠ تراکم جمعيت درساعت.برای سرکوب آماده شدندنيروھای انتظامی حاضر شده و  بGفاصله.

 .شھدا دستگير شدند
 . دوبار ھلی کوپتر ازفضای باRی ميدان شھدا عبور کرد که مربوط به نيروی انتظامی بود وحالت چک منطقه را داشت

این تجمع یورش بردند ونيروھای سرکوبگرخيابانھای منتھی به  که نيروھای انتظامی به ھمچنين مردم در ميدان انقGب تجمع اعتراضی داشتند
  .بستند ميدان شھدا را
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 خامنه اي در نماز جمعه و خطبه هاي لو رفته

سه ماه قبل وی مردمی را در . تا سناریوی جدیدی را عرضه کند شھریورماه خامنه ای بعد از سه ماه دوباره به نماز جمعه می آید ٢٠جمعه 
حکومت نيز تقریباً یکدست بود، اما بلطف  فقط رای خود را می خواستند و حتی شعار ھم نمی دادند، ھمچنين بدنه حاميان مقابل داشت که

 .ر از شکافتغيير حکومت شد و بدنه حکومت نيز پاره پاره و پ تدبير رھبر، خواسته مردم تبدیل به
 محورھای خطبه نماز جمعه

و سGمت آن در بررسی ھای دقيق تأئيد گردیده و کاندیداھای بازنده  خامنه ای تGش دارد تا به مردم القاء کند که انتخابات بپایان رسيده و صحت
شده و رای اعتماد گرفته و قصد خدمت دارد دولت تشکيل  ھایی کرده و اعتراضاتی نموده اند که چندان پسندیده نبوده ولی به ھر حال بداخGقی

 .را فراموش نمایند و به دولت اجازه بدھند که برنامه ھایش را اجرا کند و ھمه باید ناراحتيھا
کھریزک نشان داده و خواھد گفت که از ھمان روز اول و بمحض شنيدن  خامنه ای شدیداً تGش خواھد نمود خود را متأثر از فجایع کوی دانشگاه و

 .شد دستور پيگيری آنرا داده و به ملت اطمينان می دھد که مسببين مجازات خواھند موضوع،
نشانه اعتقاد مردم به نظام و عGقمندی آنھا به اجرا شدن  به احمدی نژاد را!! ميليونی ٢۴درصدی مردم در انتخابات و رای  ٨۵وی مشارکت 

خصومت کشورھای غربی نسبت داده و از  ا دولت را بنوعی با مسائل ھسته ای ودانسته و تGش خواھد کرد مخالفتھا ب قوانين اسGمی
 .ایجاد بحران در ایران بگوید تGشھای برنامه ریزی شده دشمنان برای

ه که در سایر جبھه ھا دشمنان شکست خورده و بناچار روی ب تGش دیگر خامنه ای برای خGصه کردن اعتراضات به جنگ نرم و القای این نکته
 .دارد بکارگيری ناتوی فرھنگی قصد بی ایمان کردن جوانان و منحرف کردن آنھا را جنگ نرم آورده و با

 .خامنه ای بخيال خود می خواھد بحث اصلی را منحرف نموده و فرمول خودش را بخورد ملت بدھد
 اھداف

بينی در این خيال ھستند که با سياستھای یک ھفته ای و با به  حکومت بحران زده تر از آن است که بدنبال اھداف درازمدت باشد، آنھا با خوش
ھدف عمده رھبر . انداخته و خود را از مخمصه نجات دھند امروزشان، بتوانند زمان خریده، و بتدریج جنبش سبز را از شور و ھيجان فردا رسانيدن

خواھد با بنمایش گذاشتن چھره ای مGیم از  وی می. وز قدس استجمعه، ایجاد تردید در مردم برای شرکت در راھپيمایی ر از افاضاتش در نماز
مردم ریخته و در ظاھر از در  اخير و طلبکار نشان دادن خودش از مسببين فجایع، آب سردی بر شور و ھيجان خود، و رفع مسئوليت از حوادث

 .مسالمت درآید
دبيرستانھا و دانشگاھھا . حکومت از آن بشدت وحشت دارد ھد بود کهبفاصله کمی از روز قدس، بازگشایی دانشگاھھا و مراکز آموزشی خوا

خطبه ھای نماز جمعه، چنان واليومی به  رھبر قصد دارد تا در. فعلی کودتاچيان مبنی بر جلوگيری از ھر گونه تجمع است دقيقاً بر خGف سياست
 .تحصيلی ھم کفایت کند ذھن ملت تزریق کند که برای شروع سال

 اي خواستار برخورد با فرماندهان اغتشاشات شد نماينده خامنه

فرماندھان، طراحان و مباشران «ورد با تھران، خواستار برخ  ای در دانشگاه  خامنه  در آستانه آغاز سال تحصيلی ابراھيم کGنتری، نماینده
 .شد» اغتشاشات

ریزی برای به ھم ریختن  مطمئناً در آغاز سال تحصيلی جو روانی و برنامه«: ابراھيم کGنتری که رئيس نھاد رھبری در دانشگاه تھران است گفت
 ».ھا وجود دارد جو آرام دانشگاه

ھا، برخورد با فرماندھان، طراحان و  برای حفظ آرامش دانشگاه«: مسئول صراحتا توصيه کرد ھای ای در دانشگاه تھران به مقام خامنه  نماینده
 ».مباشران اغتشاشات ضروری است

کند که روز دوشنبه علی فضلی، فرمانده سپاه سيدالشھدای استان تھران، در  نماینده رھبر جمھوری اسGمی در حالی این اظھارات را بيان می
 .شود ھا شنيده می در دانشگاه» ھای مشكوكی زمزمه«ھای استان تھران، ھشدار داد که  دانشجویی دانشگاه نشست تشکيGتی بسيج

ھای پس از انتخابات را حوادث کوی دانشگاه در سال  در این نشست که استاندار تھران و وزیر علوم نيز حضور داشتند، علی فضلی منشا اعتراض
شود كه باید قشر دانشگاھی  ھا شنيده می  خصوص با آغاز سال تحصيلی در دانشگاه ھای مشكوكی به مهدوباره زمز«: ارزیابی کرده و گفت ٧٨

ز ھوشيار باشند و باید توجه داشته باشيم كه این حادثه آتش زیر خاكستر است و اگر مراقبت نكنيم و از تاریخ عبرت نگيریم و ھمچنين اگر ا
 ».آید سير انقGب پيش میمبانی غفلت كنيم چه بسا حوادثی دیگر در م

 .ھای تھران دیدار خواھد داشت علی فضلی ھمچنين اعGم کرد که ھفته آینده برای نحوه مواجھه با حوادث احتمالی با مسئوRن دانشگاه
ایی مدارس و مراکز ھای گذشته را با بازگش جریان فتنه خيز برداشته تا ناکامی«: در این نشست مرتضی تمدن، استاندار تھران، نيز اظھار داشت

 ».آموزش عالی جبران کند و به این مقطع دل بسته است
که حکایت از   ھا گيرد که پيشتر برخی گزارش ھا در حالی صورت می ھای مسئول جمھوری اسGمی از بروز ناآرامی در دانشگاه ابراز نگرانی مقام

 .ی مسئول تکذیب شدھا ھا داشت، به طور رسمی از سوی مقام احتمال تعطيل شدن دانشگاه
ھای مختلف ایران به  ھا دانشجو در دانشگاه ھا به نتایج انتخابات ریاست جمھوری، ده ھا و ھمزمان با ادامه اعتراض در آستانه بازگشایی دانشگاه

رغم  خردادماه امسال به ٢۵در ھمين حال عامGن حمله به کوی دانشگاه تھران در روز    اند؛ ھای انضباطی و وزارت اطGعات احضار شده کميته
 .اند وعده مسئوRن ھنوز مشخص نشده

ھای علوم انسانی ابراز نگرانی کرده و تدریس  تازگی از تحصيل صدھا ھزار نفر در رشته این ھمه در حالی است که رھبر جمھوری اسGمی نيز به
  دانسته است» اعتقادی به تعاليم الھی و اسGمی موجب بی«ھا را  این رشته

 !استخدام كارگران براي يك ماه 

یعنی تعدادی کارگر را در زمان زیاد بودن توليد به ,صورت یک ماه است  به تازگی چيزی که در ميان کارخانه ھا جا افتاده است استخدام کارگران به
بستنی پاک , تھایی مثل شيشه مينانوع استخدام در شرک پيمانی استخدام ميکند و بعد از اتمام کار با آنھا تسویه حساب ميکنند این صورت

و اگر این ریل به ھمين منوال ,نميشود صورت گرفته است که ھيچ نوع تضمين و امنيتی برای کارگر در نظر گرفته شير پاک و حتی شيشه گاز
نفر از  ۶فدھم شھریور تعداد ھ Rزم به ذکر است که روز, مثل پيمانکاری در بين کارخانه ھا جا می افتد ادامه پيدا کند این نوع استخدام ھم

   .بودند از کار اخراج شدند کارگران زن شوگا که به ھمين شکل مشغول به کار


