
  	���� ��ا 
 شهريور يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت و دومبيست خ بتاري

  خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد  1
gmail.com@nedaanews                                                                                                                                             http://www.nedaanews.com 

 

  هشمار

71  

   آمادگي حراست ايرانخودرو براي مقابله با سالگرد مرگ ژيمان رضي لو 
پس از برگزاري   .ايران خودرو برگزار شد جلسه ھماھنگي كارگروه ھاي تخصصي حراست با حضور علي مقدم ،مدير حراست گروه صنعتي 

 سلسله جلسات ھدفمند و منظم كارگروه ھاي تخصصي با رويكردھا و مولفه 
 ي، جلسه اي با حضور مدير حراست در جمع صميمي كارشناسان اين مديريت ھاي حراست
 در ابتداي جلسه گزارشي از عملكرد و نتايج حاصل از مطالعات و فعاليت ھاي اين كارگروه ھا .  برگزار شد

 ارايه و به تبيين نقش موثر اين گونه بررسي ھا و مطالعات كارشناسي حراست در راستاي حفظ 
در ادامه مقدم ضمن تاكيد بر ضرورت اھتمام عملي و جديت بيش از پيش اعضاي .  دارايي ھاي مادي و معنوي شركت پرداخته شد و صيانت از

وي با اشاره به ضرورت تقويت اقتدار .  كارگروه ھا در تحقق اھداف عالي شركت، انتظارات خود را از اين كارگروه ھا در شرايط كنوني تشريح كرد
با توجه به اين كه پيش بيني بحران ھا و پيشگيري از تخلف در اولويت ھاي : و افزود. بر دور شدن از فضاي پليسي تاكيد كرد حفاظت فيزيكي 

 كاري ما 
 قرار دارد، نياز به فرھنگ سازي و تغيير نگرش پرسنل گروه نسبت به حراست بيش از پيش احساس مي شود

و راھبردي كارشناسان پاسخ داده و راھكارھاي Rزم جھت پيشبرد برنامه ھاي كميته را ارايه  پايان، مدير حراست گروه به سواRت تخصصيدر 
حراست شرکت ایرانخودرو با تشکيل کارگروھای امنيتی آمادگی خودرا برای مقابله با ھرگونه مراسم جھت گرميداشت وبرگزاری یاد پيمان . كرد

حراست شرکت ضمن ھشدار به تمام اعضای  .خودرا از دست داد اع[م کرد  ال پيش جانس رضی لو کارگر خط مونتاژ که در اثر فشار کار چند
  . خود با تشکيل ک[سھای مخصوص پرسنل حراست را آموزش داد که چگونه با ھر گونه رویدادی مقابله کنند

 وکارخودر: منبعکارگران ایرانخودرو اع[م کرده اند که یاد پيمان رضی لو را گرامی خواھند داشت 

  تجمع اعتراضى كارگران كارخانجات مخابراتى شيراز
  . 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 
  .د كه چنانچه به خواستھھايشان توجه نشود، به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدىنژاد تجمع خواھند كردآنھا گفتن

  تجمع مادران عزادار و زندانيان سياسي و مردم در ميدان آب نماي پارك الله
ان جوان و تعداد زیادی از مردم  در پارک Rله تھران بنابه گزارشات رسيده از پارک Rله تھران، مادران عزادار ،مادران زندانيان سياسی ، زنان و دختر

  .اقدام به تجمع اعتراضی نمودند
در این اعتراضات مادران عزادار ، زندانيان سياسی دستگيرشدگان قيام، ویکی . آغاز شد 18:00اعتراضات ھمانگونه که اع[م شده بود از ساعت 

در ادامه اعتراضات .زیادی از زنان و دختران جوان و مردم در این حرکت اعتراضی شرکت دارنداز خانمھا که  کارگردان و فيلم ساز وھمچنين تعداد 
و چند بار حول . حرکت اعتراضی خود را دور فلکه آب نمای پارک Rله آغاز کردند 18:00تعداد بيشتری از مردم به مادران پيوستند  آنھا از ساعت 

تعداد . به اعتراضات خود را ادامه دادند 19:00غم تھدیدات نيروی سرکوبگر مادران تا ساعت علير. این ميدان بصورت دستجمعی حرکت کردند
موتورھای نيروھای سرکوبگر .زیادی از مردم که زنان و مردان بودند و قصد پيوستند به مادارن  را داشتند با ممانعت نيروی انتظامی مواجه شدند

  .نفر از مادران شرکت داشتند 100ر اعتراضات امرز بيش از د.ولی فقيه در اطراف مادران مانور می دادند
آنھایی که .مادران با اعتراضات خود سعی دارند توجه مردم ایران و جھانيان نسبت به ظلمی که بر آنھا  روا داشته شده معطوف بدارند 

ز صدھا نفر از عزیزانشان در زندانھا بسر می برند  و عزیزانشان به گلوله بسته شدند و یا در زیرشکنجه ھای سبعانه جانباختن و یا اینکه ھنو
  .تحت شکنجه ھای قرون وسطائی قرار دارند

. د کرداز طرفی دیگر نيروھای سرکوبگر مادران را تھدید می کردند که متفرق شوند و در صورت ادامه دادن به اعتراضات خود آنھا را دستگير خواھن
به آن منطقه گسيل  148بگر و تعدادی موتور سوار بسيجی تعداد دیگر از نيروھای انتظامی از ک[نتری ع[وه بر حضور یک خودوری نيروھای سرکو

   .مادران نسبت به تھدیدات آنھا توجھی نمی کردند و به اعتراضات خود ادامه می دادند. مادران را در احاطه خود داشتند. شدند 

  ز ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشدمحروميت آمنه قاسم پور فعال دانشجويي آذربايجان ا
 به دنبال اع[م نتایج آزمون فوق ليسانس دانشگاھھای دولتی در ایران آمنه قاسم پور دانشجوی روانشناسی دانشگاه تبریز و فعال دانشجویی

  .آذربایجان که موفق به کسب رتبه Rزم جھت ورود به دانشگاه شده بود از ورود به دانشگاه محروم شد
 ، ٨٨کنکور علوم تربيتی در سال  ٣۶رشته روانشناسی دانشگاه تبریز و رتبه  ٨٣بر اساس اخبار رسيده از تبریز آمنه قاسم پور دانشجوی ورودی 

بدنبال پيگيریھای نزدیکان این فعال  .عليرغم کسب رتبه Rزم جھت قبولی در این رشته در دانشگاھھای انتخابی، مردود اع[م شده است
  .ایجانی از سازمان سنجش آموزش کشور مسئولين اع[م کرده اند که وی فاقد ص[حيت عمومی جھت ادامه تحصيل در دانشگاه استآذرب

  .قاسم پور فعال دانشجویی آذربایجان در دانشگاه تبریز و عضو کانون آذربایجان شناسی این دانشگاه است
زاد جدی، شھرام شوقی، ابراھيم شھبازی و نوید محمدی از فعالين دانشجویی آذربایجان نيز ، بھ ٨٨پيش از این و بدنبال اع[م نتایج کنکور سال 

  .از ادامه تحصيل محروم شده بودند

 تداوم اقدامات خشونت آميز نيروهاي انتظامي در مناطق كردنشين
  .خمی شدنددر تداوم اقدامات خشونت آميز نيروھای انتظامی در مناطق مرزی دست کم چھارشھروند کشته و ز

از " کانی زرد"شھریورماه نيروی انتظامی در منطقه مرزی  16به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاRن حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه مورخ 
نی توابع شھر سردشت بر روی تعدادی از کاسبکاران کرد آتش گشود که در طی این حادثه شھروندی به نام ادریس شيخ پور ساکن روستای کا

 .زرد کشته شد
شھریورماه در اقدام خودسرانه نيروھای انتظامی مستقر در منطقه شمشير از توابع پاوه و آتش گشودن به سوی  17در حادثه ای دیگر در تاریخ 

  .یک اتومبيل شخصی، شھروندی به نام کيوان حسينی از اھالی شمشير به قتل رسيد
توبع شھرستان خوی، نيروھای ھنگ مرزی ایران ومرزبانان ترکيه مشترکا به سوی حيوانات و  از" حاجی بگ"در آخرین حادثه در منطقه مرزی 

اتومبيل ھای مشکوک به حمل کاRی قاچاق آتش گشودند که در طی این حادثه چند شھروند زخمی و بازداشت و تعداد زیادی از حيوانات بارکش 
  .کشته شدند
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  اطالعات ادامه دارداحضار دانشجويان دانشگاه قزوين به وزارت 
به ) بين المللی و آزاد ( تن از دانشجویان دانشگاه ھای قزوین  15بنا به گزارش ھای دریافتی از دانشگاه ھای قزوین طی ھفته گذشته بيش از 

طی ھفته جاری  ھمچنين گزارش ھا حاکی است تعدادی دیگر از دانشجویان. وزارت اط[عات احضار شده اند و مورد بازجویی قرار گرفته اند
  .احضار شده اند و باید طی روزھای آتی به ستاد خبری وزارت اط[عات واقع در ميدان ولی عصر قزوین مراجعه کنند

ی از دانشجویان در این جلسات در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراض ھای دانشجویی که در این دو دانشگاه صورت گرفت سوال شده و تعداد
  .ھمه این بازجویی ھا با چشم بند صورت گرفته و دانشجویان نتوانستند بازجوی خود را ببينند. شجویان را نيز تھدید کرده انداز دان

تمامی این احضار ھا به صورت تلفنی و با زنگ زدن به خانه دانشجویان و ایجاد دلھره در بين خانواده ھاي این دانشجویان صورت گرفته 
  .استاد دانشگاه دستگير شده بودند 4دانشجوی دانشگاه ھای قزوین به ھمراه  19ریان حوادث بعد از انتخابات گفتنی است در ج.است

 دانشجو در شهرستان بابل 9گزارشي از محاكمه 
: می باشند متھمين این پرونده از قرار زیر  .صبح در دادگاه محاكمه شدند 9دانشجو در شھرستان بابل در ساعت  9شھريور  18روز چھارشنبه 

نيما نحوي و سياوش ، سعيد حسين پور، حسام باقري، محسن برزگر، حميدرضا جھان تيغ، علي تقي پور، ايمان صديقي ،محمد اسماعيل زاده
 .سليمي نژاد

كرد و رييس دادگستري اين دادگاه قرار بود در دادگاه انق[ب و توسط قاضي طالبي برگزار شود كه قبل از شروع دادگاه ناگھان قاضي پرونده تغيير 
ل شھرستان بابل خود قضاوت پرونده را به عھده گرفت كه در نتيجه آن، دانشجويان را از دادگاه انق[ب به دفتر رييس دادگستري شھرستان باب

  .منتقل كردند
اغتشاش و تبليغ عليه نظام  اقدام عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و تحريك مردم به شورش وجرم متھمين در كيفرخواست 

نماینده . در ادامه محمد اسماعيل زاده را متھم به اقدام عليه نظام و توھين به رھبري از طريق مقاله اي كه در وب[گش نوشته بود كرد .خواند
  .در انتھاي كيفرخواست از قاضي درخواست كرد كه اين دانشجويان بر طبق قانون مجازات شوند دادستان
که متھمان خود را از اتھام مبرا دانسته و فعاليت ھای خود را قانونی اع[م کرده و مسئوRن نظام و وزارت اط[عات را مجرم اع[م نمودند تمامی  

 در پايان جلسه قاضي مربوطه از دانشجويان خواست آخرين دفاع خود را بنويسند و. ازادی ھای مصرح در قانون اساسی را از مردم دریغ کرده اند
   .ختم جلسه را اع[م كرد

 مرگ بر خامنه اي قاتل: شعار اعتراضات شبانه دانشجويان كوي
شھریور ماه به مانند گذشته ھمراه با مردم آزادی خواه تھران فریادھای ضد حکومتی سر  20جمعه شب , دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه

ه قبل از تعطي[ت رسيده و ھمين امر موجب تشدید اعتراضات شبانه شده است به با شروع امتحانات معوقه تعداد دانشجویان به انداز .دادند
طوری که جمعه شب تعداد کسانی که به ھمرام مردم مناطق مجاور کوی بر ضد سردمداران حکومت دیکتاتوری شعار می دادند نسبت به شب 

جمھور منصوب او احمدی نژاد را به شدت مورد حمله قرار دادند و دانشجویان در شعارھای خود خامنه ای و رئيس  .ھای قبل قابل مقایسه نبود
" و " خوني که در رگ ماست ھدیه به ملت ماست" ؛ "مرگ بر خامنه ای قاتل"دانشجویان شعارھایی مانند.عليه آنان سر دادند .شعارھای تندی 

  .به مدت نيم ساعت ادامه داشت 22:30تا  22اعتراضات شبانه دانشجويان از ساعت  .سر می دادند"دولت کودتا استعفا استعفا

  آيا شرايط ما كوچكترين شباهتي به آرامش دارد؟
به خود بگيرد، » اقتدار و قدر قدرتی«او حتی زمانيکه می خواھد ژست خامنه ای دقت کرده اید؟ » رھبر منشانه یِ «آیا تا به حال به رفتارھای 

تير  18او که در آغاز این مبارزات فکر می کرد . به شخصيّت جبون وی بيشتر پی می بردآنچنان مضحک و ذليل نشان می دھد که ھر انسانی 
یعنی چند روز فتوایِ مدارا صادر نمود و بعد ھم .  دیگری است و احساساتِ مردم پس از چند روز فروکش می کند، ھمان تاکتيک را به کار برد

آنچنان تو  خرداد، مردم مبارز ما 30در !  اما زھی خيال باطل.  ستور سرکوب را صادر نمودمانند ھمان زمان در یک نماز جمعه شرکت کرد و گریان د
دھنی ای به خودش و ریيس جمھورش و سپاھيانش وارد آوردند که بغير مزدوران مسلح شان، ھمگی به سوراخ موشھایی پناه بردند که یکی از 

سپاھيان ھم در خيابانھا .  ند بار کاميون و کشتی و ھواپيما کرده و عازم ھجرت شدندچنته کرده بوددیگری خبر نداشت و ھر چه از غارت مردمی 
و نيم ميليارد دRر و ط[ یِ متعلق به سرانِ سپاه در مرز ترکيه،  18بازداشت .  وقت می خریدند تا سردارانشان ھم به قافله یِ مھاجرین برسند

خودِ مردم و تمامی دست .  چرا که، ھنوز اتفاقی نيافتاده بود که اینقدر ترس داشته باشد . پته شان را بر آب ریخت و مردمان را خندان نمود
ازه ط[یه ھایِ اندرکاران سياست و تحرکاتِ اجتماعی، خود می دانستند که حتی درصد کوچکی از توانِ انق[بی مردم به جوشش در نيامده و ت

بانه روزی و فرسودگی مقطعی نيروھایِ مردمی که بيشتر به علتِ اشتباھات و جدایی خ[صه، پس از دو ماه مبارزه ش.  آن ظاھر گشته است
اما، ھمين   .منافع رھبری اص[ح طلب ایشان از مردم انق[بی بود تا سرکوبّ مزدوران مسلح حکومتی، آرامشِ نسبی ای فضا را در بر گرفت

را پایان یافته تصور کنند و ھمچون جانوران، به بيرون از پناھگاه ھایشان  باعث شد که این ھيئت و وابستگانشان، طوفان خشم ملّت» آرامش«
  . را پر از باد کردند تا سناریویِ شکست خورده قبلی را دوباره تکرار کند» خامنه ای رھبر«دوباره  .بخزند

ی که ممکن است در آن روز اتفاق بيافتد، نماز جمعه را امامت کند، از ترس وقایع» روز قدس«خامنه ای که معموRً می بایستی در جمعه یِ 
اما، ھم در حاRتش و ھم در .  نظام تھدید کرد» مقتدرانهِ «یکھفته زودتر این کار را کرد و دوباره گریان، توپ و تشری زد و ھمگان را به برخورد 

ھر نظاره گر .  او حق دارد.  ان پایان یافته استھراس از آغاز موج جدیدی از مبارزات توده ای مردمی که به خيالش.  ک[مش، ھراسی نھفته بود
دانشجویان بابلی، برخ[فِ رھبران اص[ح طلب در بيدادگاه .  به ھمين اخبار امروز توجه کنيد.  ظاھری است» آرامش«نا آگاه ھم می داند که این 

نمی » مرگ بر خامنه ای«کوی، دیگر شعاری کمتر از  دانشجویان .ھایِ تلویزیونی، جلسه دادگاه را به محاکمه مسئوRنِ حکومت تبدیل کردند
مھمتر آنکه طبقه کارگر، که در دور پيش این مبارزات غایب اصلی بود، امروز   .مادرانِ عزا در ھفتگی کردنِ گردھمآیی ھایشان پيروز شدند.  دھند

تمام این حوادث نيز فقط .  اقداماتِ  مسلحانه روی آورده استحکومت از ترس سرنگونی، کام[ً به . می رود تا در صف پيشوایانِ مبارزه قرار گيرد
آیا این .  وقایعی که ھر یک از آنھا، تا ھمين یکی دو سال گذشته، ھفته ھا، خوراکِ تبليغاتی اپوزیسيون می شد.  در یک روز صورت پذیرفته است

  شرایط کوچکترین شباھتی به آرامش دارد؟
پائيز، ھنگام  تعطيل شدن کارخانه ھا .  ت کند، بازگشایی دانشگاه ھاستأھفته بعد، اگر حکومت جر .ام شھریور است 27روز قدس، جمعه 

  .ما باید خود را برای موج دیگری آماده سازیم.  اقداماتی که حتی اگر حکومت به تعویق شان بياندازد، باRخره مجبور به انجامش است.  است
 


