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  كاعتراض كاركنان زن كارخانه تن ماهي جاس
نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع  از زنان شاغل در کارخانه تن ماھي سازی پگاه جاسک که ماه ھاست حقوق خود را تعدادی

  .جدید شدند کردند و خواستار دیدار با فرماندار
  .نشود برای اعتراض به استانداری و حتی تھران ھم خواھند رفت آنھا تھدید کرده اند در صورتی که حقوق معوقه شان پرداخت

قربانی سياست بازی ھای مسولين شده و آنھا به جای  متاسفانه زندگي ما: در گفتگویی يكي از اين زنان با دل پر دردی گفت 
   .دنبال پست و مقام و سياست ھستند اینکه به فکر مردم باشند

 تجمع اعتراض آميز تاكسيرانان تربت حيدريه فرجامي خونين بر جاي گذاشت

جنچال و نزاع خونين بر جای گذاشت و یک زن را با حالی وخيم روانه  تجمع و خيابان پيمایی اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدریه
  .کرد بيمارستان

تربت حيدریه از خيایان فرمانداری به سمت ميدان  نفر راننده تاکسيران ١٠٠ماجرا ظھر دوشنبه ھنگامی آغاز شد که افزون بر 
 .ھای ممتد اعتراض خود را ابراز داشتند کزی رژه رفته و با بوقمر

این اقدام که آلودگی صوتی و ناراحتی عمومی را به دنبال داشت در مواردی باعث درگيری رانندگان تاکسی با مردم و کسبه بازار 
 .شد

ت مجروح و با کمک مردم و مرکز فوریتھای به شد در یکی از این درگيریھا که چندین نفر به جان ھم افتادند یک زن به ضرب چاقو
 .پزشکی به بيمارستان منتقل شد

و راه بندان در خيابانھای طالقانی ، فردوسی  اقدام تاکسيرانان تربت حيدریه ھمچنين برای حدود دو ساعت باعث ترافيک سنگين
 .تا چھار راه فرھنگ مرکز این شھرستان شد شمالی و جنوبی و ميدان مرکزی

خيابانھای ذکر شده توسط ماموران راھنمایی و  نھایت با دخالت نيروی انتظامی ترافيک سبک تر شد اما برخی از اگرچه در
 .لحظه ارسال این خبر ھمچنان بسته است رانندگی بطور موقت مسدود و تا

  . این چندمين تجمع اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدریه طی چند ماه اخير است

  لدر پارس متاكارگران درگيري و اعتراضات 
این , مدیریت این شرکت صورت گرفت شھريور مجدداً اعتراضاتی از سوی کارگران شرکت پارس متال به 24نبه سه ش روز

 این طور که از پرسنل شنيده شده امکان, تعطيلی شرکت به وجود آمده است اعتراضات به دليل عدم پرداخت حقوق و شایعه
نگرانی پرسنل از بيکار شدن باعث شده  ورشکستگی و تعطيلی شركت تا پایان امسال بسيار قوی است که ھمين مسئله و

خود مدیران به  این شایعه را, البته به نظر تعدادی از پرسنل, حد قابل توجھی پایين بياید است شدت اعتراضات در بين کارگران تا
   .بکاھندوجود آورده اند تا از شدت اعتراضات 

  جشايعه بسته شدن شركت ار
تعدادی از این شایعات واقعيت ھم داشت  پيش به علت مشکdت شدید در کارخانه ارج شایعه ھای زیادی به وجود آمد که چندي

سنل و کليه پر ولی اخيرا شایعه نگران کننده ای به ميان آمده و آن ھم اخراج, وجود دارد مانند تعدیل و اخراج نيرو که ھنوز ھم
آنھا ھم این شایعه را تایيد کردند و ميگفتند که امکان به  , تعطيلی شرکت است طي سوواeتي كه از نگھبانان اين شركت شد

   .شایعه بسيار زیاد است واقعيت رسيدن این

  دانشگاه تعطيل شدن يك هفته اي سلف سرويس كوي 
  .سلف سرویس کوی دانشگاه به دانشجویان اجازه رزرو غذا برای روزھای بعد از عيد فطر را نداد

آینده که احتماe عيد فطر است دانشجویان اقدام به  این ھفته مسئوeن سلف سرويس کوی تنھا اجازه دادند تا روز یک شنبه ھفته
  .مابقي روزھای ھفته اجازه رزرو ندادند رزرو غذا کنندو برای

این کار دانشگاه ؛ آن را در جھت ھمراھي با دولت  اکثریت دانشجویان به این اقدام کوی معترض ھستند و با سياسی خواندن
  .آغاز سال تحصيلی جدید می دانند دانشگاه ھمزمان با کودتا و خلوت کردن محيط

جدید و احتمال اعتراضات مجدد در محيط دانشگاه به  مسئوeن کوي و کودتاگران که از بازگشایی دانشگاھھا در سال تحصيلی
بازگشایی رسمی  می کنند از راھھای گوناگون شرایط را به نحوی مھيا کنند که در زمان شدت وحشت زده شده اندسعی

  .دانشگاه حاضر نباشند؛ تا بتوانند راحت تر دانشگاه را کنترل کنند ر اول مھر تعداد زیادی از دانشجویان در محيطدانشگاھھا د
از روز یکشنبه آینده عمd دانشجویان را ترغيب به مراجعت به خانه به مدت یک ھفته  از اينرو با تعطيل کردن سلف سرویس کوی

  .می کنند

  فه صنعتي شريمحدويت هاي جديد در دانشگا
سایت ھا وخوابگاه ھای این  ھای دریافتی از دانشگاه صنعتی شریف حاکی از این است که در سال جدید تحصيلی گزارش

 دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اینکه.ھای بيسابقه اي روبرو خواھند شد دانشگاه از نظر ارائه خدمات اینترنتی با محدودیت
از نظر ارائه خدمات فنی وشبکه ای  نی مھندسی کشور از نظر تراز علمی به شمارمی رودمھمترین ونخستين دانشگاه ف

پس از  اما در جریان وقایع.مراکز ونھادھای علمی پژوھشی ودانشگاھی کشور بوده است وانفورماتيک دارای باeترین سرانه در بين
در فضای مجازی رسانه ای کشورازطریق  ای انتخابات با توجه به حجم باeی خبر رسانی وفعاليت ھای پوششی شبکه
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ھا  نظر مستقيم تيم ھای امنيتی تصميم به اجرای محدودیت ھای شدیدی بر کارسایت سران حکومت با,دانشجویان این دانشگاه
کاھش ساعت حضوردانشجویان در باشگاه ھای مجازی  این اعمال محدودیت ھا با. وشبکه خوابگاه ھای این دانشگاه گرفته اند

دارد این طرح  مدیریت انفورماتيک دانشگاه صنعتی شریف تصميم.عصر آغاز شده است 4شریف به  وسایت ھای دانشگاه صنعتی
با توجه به توان وتخصص دانشجویان . جدید عملی واجرایی کند آزمایشی را که در تابستان به طور کامل اجرا شد در سال تحصيلی

بيتشری نظير کاھش سرعت  شریف در زمينه کارھای اینترنتی وفضای مجازی رسانه ای اعمال محدودیت ھای دانشگاه صنعتی
شبکه ای در خوابگاه ھا وبرنامه کنترل مرکزی سرورھا در سایت ھا ی  اعمال برنامه فيلترینگ قوی, اینترنت در این دانشگاه

دیگر به دانشجویان این دانشگاه ھشدار  از سوی.يشتری قرار دھنددانشجویان را تحت فشار ب, وخوابگاه ھای دانشگاه دانشگاه
وحکومت با  اعتراض آميز ویا تحرک سياسی وفعاليت در شبکه ھای مجازی مغایر با دولت داده اند در صورت بروز ھرگونه رفتار

دانشگاه صنعتی شریف از آنجا ممنوع الخروج کردن دانشجویان .شود پرونده سازی از خروج آنھا از کشور در آینده جلوگيری می
اپdی کرده اند وایران را به  شود که بيشترین دانشجویانی که طی سال ھای گذشته به عنوان نخبگان کشوری مھم تلقی می

 .ترک کرده اند در این دانشگاه می باشند مقصد کشورھای اروپایی وآمریکایی واستراليا

 احضار دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به دادگاه انقالب
به گزارش خبرنامه اميرکبير ھفته گدشته دو تن از فعالين دانشجویی دانشگاه خواجه نصير به حراست دانشگاه احضار و برگه ی 

در این احضاریه از دانشجویان خواسته شده است تا جھت ادای پاره ای از توضيحات به .ان ابdغ گردیداحضاریه دادگاه انقdب به ایش
پس از مراجعه این دانشجویان به دادگاه انقdب به آنھا گفته شده .بازپرسی ویژه امنيت دادگاه انقdب مراجعه نمایند ٣شعبه 

ھا خواسته شده است که ھر چه سریعتر خود را به کميته پيگيری وزارت اطdعات پرونده ی آنھا در دادگاه انقdب نمی باشد و از آن
 .به این دانشجویان گفته شده است که به پرونده آنھا در کميته پيگيری وزارت اطdعات رسيدگی خواھد شد.معرفی نمایند

 تياحتمال تعطيلي شنبه به داليل سياسي امني
مردمی روز جمعه به احتمال بسيار زیاد روز  ھای حاکی از این است که دولت احمدی نژاد برای مھار وسرکوب اعتراض ھای شنيده

تعطيdت تابستانی به  گرفتن روز عيد فطر در یکشنبه وروزھای آخر شھریور یعنی روزھای پایانی قرار.شنبه را تعطيل خواھد کرد
اما در پيش بودن روز قدس واحتمال شکل گيری اعتراض ھای بزرگ .زند طور طبيعی مسافرت ھای زیادی را در کشور رقم می

آورده است تا روز شنبه را تعطيل  آخرین جمعه ماه رمضان انگيزه ھای سياسی زیادی برای سران حکومت به وجود مردمی در
سران حکومت تصميم .روز شنبه در محافل دولتی وغير دولتی شکل گرفته است بر تعطيلی احتمالی خبرھای زیادی مبنی.کنند
روز شنبه عمd چھار روز تعطيلی را در ھفته به  با توجه به تعطيdت آخر ھفته یعنی روزھای پنج شنبه وجمعه با تعطيل کردن دارند

مھار اعتراضات گسترده ی  تير وبرای 18بکارانه پيشتر نيزدر آستانه روز این سياست فری.جمعيت خالی شود وجود بياورندتا تھران از
تيربازداشت افرادی زیادی مانند محسن روح  18مھمترین پيامد روز  که.مردمی به بھانه ی آلودگی ھوای تھران صورت گرفت

روز شنبه با توجه به روزھای پایانی  به ھر حال تعطيلی.وی در این روز بازداشت ودر روزھای بعد به شھادت رسيد. اeمينی بود
روز به  در روزعيد فطردر نقاط مختلف کشور مراسم ھای خاصی صورت می گيرد واین.است تعطيdت تابستانی وعيد فطر محتمل

مراجعه به شھرھا ومناطق بومی خود جھت برگزرای آئين  تنھایی پتانسيل فراھم آوردن مسافرت برای برخی پایتخت نشينان برای
شده برای تعطيلی  بار انگيزه ھای سياسی سران حکومت نيز به عنوان مشوقی در کنار موارد ذکر اما این.ی مرسوم داردھا

  .گول این عوام فریبی ھا رانخورند وميدان را خالی نکنند بنابراین توصيه می شود مردم.وخلوت کردن پایتخت در کار است

 ه يك در محاكمة امروزاينترنت، متهم درج

انتخابات ریاست جمھوری، نمایندۀ دادستان تھران،  در پنجمين جلسۀ دادگاه رسيدگی به اتھامات دستگير شدگان پس از
ایران استفاده کرده  مریکا را متھم کرد که از فضای اینترنتی، برای تضعيف نظام جمھوری اسdمیآ کشورھای خارجی و بخصوص

 .اند
ميليون کاربر ایرانی از شبکه ھای اینترنتی  ٢۵به اینکه  نمایندۀ دادستان تھران، اینترنت را به عنوان یک تھدید خواند و با اشاره

و ایجاد سایت ھای اینچنينی و  آمریکا با حمایت”: بوک در ایران، تأکيد کرد وگفتبر وسعت کاربری سایت فيس  استفاده می کنند،
 .”کرد آشوبگران در راستای تضعيف جایگاه داخلی و بين المللی نظام اسdمی فراھم با عضوگيری از این سایت ھا بستر را برای

رد که حوادث ایران در این فضا بزرگ نمائی شده و از ک این مقام، اخبار مطرح شده در فضای اینترنت را غيرواقعی خواند و ادعا
 .بعمل آمده است کشته شدگان چھره سازی

 .وی افزود که فضای فيس بوک و یوتيوب، با حمایت آمریکا ایجادشده و به جنگ روانی با ایران می پردازد
ره کرد و با نفی خشونت نيروھای بسيج و نيز اشا نمایندۀ دادستان تھران، عdوه بر رسانه ھای خارجی به خبرگزاریھای داخلی

نمایش دھندگان این  که در این مورد در اینترنت نشان داده شده است، غير واقعی خواند و گفت، ناجا، فيلم ھا و مستنداتی را
 .اسناد می خواستند به تھييج افکارعمومی دست بزنند

در بين شش متھمی که امروزبه دادگاه آورده شده  دهللا مؤمنیخبرگزاری فرانسه ضمن انتشار خبر برگزاری دادگاه، به حضور عب
 .متھم شده اند در دادخواست دادستان دستگير شدگان به پخش اطdعات غلط از طریق اینترنت اند، اشاره کرده می نویسد،

ی رسيدن به اھدافشان بکار این خبرگزاری به نقل از ایرنا می نویسد که دشمنان ایران، تکنولوژی جدید ا ز جمله اینترنت را برا
 .گرفته اند

مخالفان ميانه رو اجرا می شود و مخالفان، آن را  خبرگزاری فرانسه می افزاید که صاحب نظران معتقدند این محاکمات برای محو
 .یک برنامۀ نمایشی می دانند

   .ندمحمد خاتمی نيز ماه گذشته اعdم کرده بود، اعترافات در شرایطی غير عادی اخذ شده ا


