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   اعتراض خياباني زنان در تبريز به عدم واگذاري اشتراك گاز
 .جمعی از زنان ساکن محله بھشتی تبریز در اعتراض به عدم واگذاری اشتراک گاز درمرکز این شھر اقدام به تجمع اعتراضی کردند

ئولين به درخواست خانواده ھای بنا گزارش رسيده از تبریز زنان معترض که تعدادشان بالغ بر صد تن بود نسبت به بی توجھی مس
زنان شرکت . ساکن محله بھشتی در طی ھفت سال گذشته و عدم واگذاری اشتراک گاز شھری به این محله تبریز معترض بودند

با نشستن در ميدان مقابل ساختمان شھرداری تبریز  ٨٨شھريور  ٢٣روز دوشنبه  ١٠کننده در این تجمع اعتراضی از ساعت 
ادامه داشت  ١١:٣٠بدنبال این تجمع که تا ساعت .اقدام به مسدود کردن مسيرھای اصلی شھر تبریز کردند) ميدان ساعت(

تمامی مسيرھای اصلی تبریز بسته شده و جمعيت عظيمی از مردم در مسيرھای منتھی به مرکز شھر منتظر وسيله نقليه 
دن بر سر زنان معترض سعی در منصرف کردن آنھا از تجمع از ابتدای این تجمع ماموران امنيتی و انتظامی با فریاد ز.بودند

مامورین نھایتا پس از .اعتراضيشان را داشتند اما زنان شرکت کننده با چشمانی گریان ھمچنان بر ادامه اعتراضشان مصمم بودند
خيابانھای . يرھا کنندیک ونيم ساعت توانستند زنان معترض را در مقابل ساختمان شھرداری جمع کرده و سعی در بازگشایی مس

 .ھمچنان بسته است و ترافيک سنگينی بر این مسيرھا حکمفرماست١٢اصلی شھر تبریز تا ساعت 
از سرنوشت زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی اطWعی در دست نيست و بدنبال این تجمع نيروھای انتظامی باتوم بدست 

 ه و سعی در بازگشایی مسيرھا دارنددر مسيرھای منتھی به مرکز شھر تبریز مستقر شد
  دانشجويان خوابگاهي دانشگاه شريف در محاصره بسيجيان

مسئوZن دانشگاھی دولت کودتا سعی دارند به ھر نحو ممکن دانشجویان , با نزدیک شدن به آغاز رسمی ترم جدید دانشگاھی 
ه جدیدي از سوی مسئولين خوابگاھي این دانشگاه برای در اين رابطه از دانشگاه صنعتی شریف خبر می رسد روی.را کنترل کنند

  اعمال فشار بيشتر بر دانشجویان پيش گرفته شده است
  .گویا قرار شده از ترم جدید در وسط ھر چند اتاق در خوابگاه یک اتاق متشکل از بسيجيان اسکان دھند

  .لنی و آشکار با نظام و دولت کودتا صورت گرفته استاین ترفند برای تحت فشار قرار دادن دانشجویان و ترس آنھا از مخالفت ع
آنچه مسلم است ترم پيش روی دانشگاھی، ترم سختی برای نظام و دولت دیکتاتور خواھد بود و آنھا سعی خواھند کرد به ھر 

  .تحت کنترل خود درآورندیق ممکن فضای عمومی دانشگاھھا راطر

  ر شعار نويسان مبارز در جنگ با ماموران سركوبگ
تقريبا در ھر خيابان وكوچه اي , بنا بر خبر دريافتي از تھران شعار نویسی بر روی دیوار ھاي شھر سریع تر از ھميشه پيش ميرود 

شعار نويسي ھايي بر ضد خامنه اي و رييس جمھور كودتا ديده شده و به اين وسيله شدت نفرت مردم از اين نظام روشن ميشود 
حتی بعد از پاک کردن شعار ھا توسط ماموران و مزدوران سركوبگر نظام كه تWش در پوشاندن اين اين جنگ به صورتي است كه 
  .شعارنويسان روی ھمان قسمت دوباره با سرعت ھمان شعار را مينويسند, شعارھا و پاك كردن آنھا دارند 

  آخرين شب احيا با يك تجمع اعتراضي با شعار مرگ بر خامنه اي پايان يافت
خيابان قرنی در مسجد امام حسين با اعتراضات فراگير و شعارھای مرگ , حيدر آباد , ب احيا در تاریخ شنبه شب در کرج آخرین ش

نيروھای انتظامی و بسيجی با دخالت و تير ھوایی سعي در متفرق كردن جمعيت . بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای روبه رو شد 
  . شعار دھنده داشتند

بامداد ادامه دار بود و باZخره با حضور گسترده  2ن مسئله باعث شد که مراسم لغو شود اما اعتراضات تا ساعت قابل ذکر است ای
   .نيروھاي سركوبگر مردم به خانه ھاي خود رفتند

  اعتصاب كاركنان شركت اتوبوسرانى خرمشهر
ز کار کشيدند و مقابل شھردارى این شھر نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشھر دست ا ٢٠٠شھریور بيش از ٢١روزشنبه 

کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشھر در تجمع خود در مقابل شھردارى ، خواستار پرداخت حقوق و مزایاى معوقه  . تجمع کردند
  . خود شدند

ارھای معيشتی یكی از كارگران دراین رابطه گفت ما در ماه مبارک رمضان ، زندگى را به سختى مى گذرانيم وبه شدت تحت فش
براساس این گزارش روز شنبه تمام خطوط اتوبوسرانى شھر . از چھار ماه پيش حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است. ھستيم 

  . خرمشھر از فعاليت افتاد

 تن از دانشجويان دانشگاه رازي به وزارت اطالعات و ضرب و شتم آنها 10احضار 
دانشگاه ھا و در ادامه موج احضارھای دانشجویان دانشگاه ھای مختلف کشور به ھمزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشائی 

 .تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نيز به اداره اطWعات این شھرستان احضار شدند 10وزارت اطWعات، 
حد دانشجویان، فشارھای گسترده بر به گزارش خبرنامه اميرکبير، ھمزمان با بازگشائی دانشگاه رازی کرمانشاه و زمان انتخاب وا

بگونه ای که . فعاZن دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه به علت اعتراضات دانشجویان به نتایج انتخابات نيز آغاز شده است
 10ترم حکم تعليق برای دانشجویان این دانشگاه،  20ھمزمان با احضار گسترده دانشجویان به کميته انضباطی و صدور بيش از 

 .فراخوانده شدند  دانشجو نيز به اداره اطWعات
حشمت هللا مطاعی دانشجوی کارشناسی ارشد، سيامن غياثی، آبتين پگاه، اشکان مسيبيان، بابک غياثی، روشنک اميریان، 

 .اکرم شيخ پور، روناک محمدی، محمدجعفری، شکوه احمدی، دانشجویان احضار شده این دانشگاه ھستند
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دانشجویان، آنان با رفتارھای بسيار بد ماموران امنيتی مواجه شده و تعدادی از آنان مورد ضرب و شتم قرار  پس از مراجعه این
 .گرفتند

دانشجوی دانشگاه تھران و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، سه دانشجوی دانشگاه  50گفتنی است پيش از این نيز 
تن از اعضای انجمن اسWمی دانشگاه خواجه نصير نيز  2انشگاه شيراز و دانشگاه قزوین، مازندران، تعدادی از فعالين دانشجویی د

 .به نھادھای امنيتی احضار شده بودند

  زندان گوهردشت كرج 1درگيري خونين در بند 
 30زخمي شدن زندان گوھردشت کرج،روز گذشته در طي يک درگيري خونين در اين بند که منجر به  1بنابه گزارشات رسيده از بند 

بامداد  02:30حوالي ساعت .نفر از آنھا وخيم است و به بيمارستانھاي خارج از زندان منتقل شدند 9وضعيت . زنداني گرديد
زنداني در اثر اين  30در حدود .که معروف به بند آخر خطي ھا است روي داد 1شھريور ماه يک درگيري خونين در بند  22روزيکشنبه 
نفر از آنھا وخيم و در معرض خطر جدي قرار داشتند که به بيمارستانھاي  9گفته مي شود که حال . خونين زخمي شدنددرگيريھاي 

نام يکي از کساني که گفته مي شود در آستانه مرگ و بعضي از گزارشات حاکي از مرگ وي است .خارج از زندان منتقل شدند
خر خطيھا است بندي است که زندانيان سياسي و ساير زندانيان را براي که معروف به بند آ 1بند. زنداني موسي ملکي است

اين بند داراي شرايط قرون وسطائي است و به منظور شکنجه کردن . شکنجه ھاي جسمي و روحي به آنجا منتقل مي کنند
فيزيکي زندانيان معترض  ھمچنين داراي باندھاي مافيايي که در پخش و فروش مواد مخدر و حذف. زندانيان بکار برده مي شود 

آنھا زير نظر علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان و کرماني و نبي هللا فرج نژاد رئيس و معاون حفاظت . نقش دارند
البته افراد نامبرده فوق خود شخصا زندانيان سياسي و ساير زندانيان را تھديد به . عمل مي کنند 1و اطWعات و خادم رئيس بند 

زنداني سياسي در اين بند بسر مي برند آقاي منصور اسانلو و بھروز  2در حاضر .و حذف فيزيکي آنھا نموده اند 1انتقال به بند 
آقاي جاويد طھراني بارھا تحت شکنجه ھاي وحشيانه جسمي قرار گرفت و چندين ماه است که در  .جاويد طھراني مي باشند

Zزم به يادآوري است که تمامي نقاط اين بند با دوربينھاي مدار بسته تحت کنترل . ي بردشرايط طاقت فرسايي در اين بند بسر م
  .پاسدار بندھا است از جمله سرويسھاي بھداشتي آن

  تجمع اعتراضي خانواده ها در مقابل دادگاه فرمايشي
آنھا ھمچنين .جمع اعتراض بر پا کردند بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان صبح امروز در مقابل دادگاه فرمایشی ت

  .تجمعات خود را در مقابل زندان اوین و دادگاه انقWب ادامه دادند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند
صبح تعدادي از خانواده ھا در مقابل دادگاه فرمايشي تجمع اعتراضی بر پا کردند و از  09:00شھريور ماه از ساعت  23روز دوشنبه 

رفته رفته .عات ابتدايي نيروھاي انتظامي در خيابان اصلي محل تشكيل دادگاه و درب مقابل دادگاه مستقر شده بودند ھمان سا
موتور سوار براي كنترل  5اتومبيل نيروي انتظامي ھمراه  با  4ون نيروي انتظامي و  2  كه به تعداد خانواده ھا افزوده مي شد

به زندان اوين رفته  دادي از خانواده بازداشت شده ھا نيز امروز به اميد مWقات با عزيزانشانتع.مستقر شدند  خيابان و خانواده ھا
به خود  گفتند به احتمال زياد كه خانواده ھا زنداني آنھا به دادگاه برده شده: بودند كه ھنگام ارائه برگه مWقات به آنھا گفته شد

ھاي تلفني كه با  در غير اينصورت در تماس صورت ناگھانی آنھا را به دادگاه برده اندزنداني ھم روز دادگاه را اعWم نكرده اند و به 
اگر چه مسير رفت و آمد زندان اوين بسيار مشكل است اما . خانواده ھايشان داشتند زمان تشكيل دادگاه را به آنھا مي گفتند

  .رساندند گاهخانواده ھا سراسيمه و نگران با ھر وسيله كه ممكن بود خود را به داد
نفر رسيد و ھمچنان بر  90به بيش از   تعداد خانوده ھا يي كه در مقابل دادگاه فرمايشي تجمع كردند 10:20تا جايي كه ساعت  

تعداد خانواده ھا كه بيشتر شد نيروھاي انتظامي مرتبا به طرف خانواده ھا یورش می بردند و مانع . تعداد آنھا افزوده می شد
خانواده ھا نيز كوتاه نمي .مقابل درب اصلي دادگاه مي شدند و به آنھا مي گفتند حضورتان در اينجا بي فايده است تجمع آنھا در 

اينجا ھم .و مي گفتند فرزندان ما به جرم نكرده در دادگاه محاكمه مي شوند آنوقت شما مي گوييد برويد و اينجا نايستيد  آمدند
   .يد عزیزانمان را آزادی کنيد تا ما ھم تجمع نکنيمزمين خداست حق چنين برخوردي را ندار

خانواده ھا نيز با نگراني در كنار ھم مي ايستادند و مي گفتند اين بار چه برچسبي را مي خواھند به آنھا بزنند و آنھا را به چه 
  جرمي متھم مي كنند ؟ بر سر آنھا چه مي خواھند بياورند؟

نفر از خانواده بازداشت شده ھا به اميد مWقات با عزيزانشان به سالن مWقات زندان اوين  50، در حدود  از طرفي دیگر از صبح
به عده ای گفته شد مWقات نداريد و به عده .رفتند و برگه مWقات را پر كردند كه طبق روال گذشته به عده كمي مWقات داده شد

يي كه به آنھا مWقات داده نشد به سراغ خانواده ھايي كه مWقات خانواده ھا. اي ھم گفته شد زنداني شما به دادگاه برده شده
و بعد از مWقات به سراغ آنھا مي رفتند و در  از زنداني آنھا نيز خبر بگيرد ھنگام مWقات  داشتند مي رفتند و از آنھا مي خواستند

  .مورد وضعيت جسمي بازداشت شده ھا مي پرسيدند 

  زندان مشگين شهرآزادي يك فعال آذربايجاني از 
توسط ماموران اداره اطWعات بازداشت  ٨٨خرداد  ١٠که روز یکشنبه ) خياو(آیدین ذاکری از فعالين آذربایجانی در مشگين شھر 

شھريور به قيد وثيقه شصت ميليون تومانی از زندان مشگين  ١١روز بازداشت موقت روز چھار شنبه  ٩٣شده بود پس از تحمل 
  .شھر آزاد شد

وزھای گذشته نيز منصور سيفی، فردین نوبخت، ایلقار موذن زاده، علی فيضی و جعفر آقامحمدی از فعالين مدنی آذربایجانی در ر
   .که در ماھھای گذشته بازداشت شده بودند ھمگی پس از مدتی به قيد وثيقه از زندان آزاد شده اند) خياو(در مشگين شھر

با مضمون خواستھای ملی و زبانی ) خياو(ھایی در سطح شھر مشگين شھر بازداشت این فعالين بدنبال پخش اعWميه
  .آذربایجانيھا و در اعتراض به توھين سيد محمد خاتمی به ترکھا صورت گرفته بود


