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  طاليه هاي مبارزات دانشجويي
  

 نخستين اعتصاب غذا در سال جديد تحصيلي در دانشگاه خواجه نصير
دانشجویان دانشگاه خواجه نصير در اعتراض به مشک/ت صنفی این دانشگاه و وضعيت بد غذای سلف دست به اعتصاب غذا زدند 

 . )مھر ۵يکشنبه، (
پيگيری حقوق خود از سوی مسئولين، با این اقدام  به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجویان به دليل نبود شورای صنفی و عدم

 .مشک/ت موجود اع/م کرده و خواستار بھبود وضعيت رفاھی دانشگاه شدند اعتراض خود را نسبت به
نصير، نه تنھا از کيفيت آموزشی دانشگاه کاسته  Lزم به ذکر است در سال ھای اخير با افزایش ظرفيت پذیرش دانشگاه خواجه

 .برای دانشجویان خوابگاھی به وجود آمده است ک/ت عدیده ایشده بلکه مش
داده شده اند که این خوابگاه فاصله ی زیادی با  ھمچنين تعداد زیادی از دانشجویان در خوابگاھی در در حاشيه شھر تھران اسکان

 .این مساله نيز باعث اعتراض دانشجویان شده است. دانشجویان دارد دانشکده ھای محل تحصيل

 اعتراضات دانشجويي بر عليه دولت كودتا در دانشگاه شيراز

تحصيلی و ھمانطور که انتظار می رفت، عده ای از دانشجویان دانشگاه شيراز  به گزارش موج سبز آزادی، ھمزمان با شروع سال
اع/م کردند و نشان دادند که علی رغم ھمه  شب اعتراض خود را نسبت به دولت کودتا 11سر دادن فریاد هللا اکبر در ساعت  با

به اعتراض  برای خاموشی و به انفعال کشاندن دانشجویان اندیشيده شده، دانشگاه ھمچنان تمھيداتی که از سوی دولت کودتا
 .ادامه می دھد خود نسبت به انتخابات اخير و حوادثی که در ادامه آن رخ داد

 30که بيش از سال گذشته دانشگاه شيراز از جمله نا آرام ترین دانشگاه ھا در کل کشور بود به طوری  4این در حالی است که در 
ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند و ھمچنين تعداد زیادی از فعالين  40نفر از فعالين دانشجویی آن در مجموع به بيش از 

 .دانشجویی آن توسط اداره اط/عات بازداشت گردیدند
 مزدوران سركوبگر گشت انضباط اجتماعي مجبوربه ترك صحنه شدند, دراثر اتحاد دانشجويان

 درگيري با گشت انظباط اجتماعي و اتحاد دانشجويان دانشگاه تهران

روبروي اين دانشگاه در كنار يكديگر مشغول صحبت  صبح چند دانشجوي دانشگاه ھنر تھران در 0930مھر ساعت  5امروز يكشنبه 
و علت تجمع آنھا را با يكديگر  به آنھا مراجعه كرده) نيروي سركوبگري كه اخيراً درتھران فعال شده(اجتماعي بودند كه گشت انضباط

 .دازدمگر شما حزب سياسي ھستيد، به توھين نسبت به آنھا ميپر سوال كرده و با سوال ازآنھا مبني براينكه
مناسب ميدھند، اما اين گشت سركوبگر كه قصد  دانشجويان كه به طور معمول و دريك ديدار دوستانه دركنارھم بودند پاسخ

برخورد كرده و ماموران قصد  بھانه ھاي مختلف مياورد، نھايتاً دانشجويان به تندي با ماموران, داشت  درگيري با اين دانشجويان را
 .دانشگاه گريخته و از تسليم شدن به گشت سرباز ميزنند دانشجويان به داخل.ددستگيري آنھا را داشتن

دانشجويان اين دانشگاه وقتي متوجه . ميكند  اين ماموران به حراست دانشگاه جھت تحويل گرفتن دانشجويان مربوطه مراجعه
سركوبگر مي  صحنه به ھوكردن نيرويھاي خود برخاسته و عده اي ازدانشجويان حاضر در  موضوع ميشوند به حمايت ھمك/سي

  .طول ميكشد 1300درگيري تا ساعت  اين. درنتيجه گشت سركوبگر مجبور به ترك محل ميشود . پردازند 

 اعتراض دانشجويان دانشكاه تهران به حضور حداد عادل در دانشگاه

ھا تن از دانشجویان دانشگاه تھران در اعتراض به حضور حداد عادل  ز از آغاز به کار آموزشی دانشگاه در سال جدید دهدر دومين رو
جلوی دفتر گروه فلسفه جمع شدند و منتظر شدند تا او از گروه خارج شود تا با سر دادن شعار اعتراض خود را نسبت به او ابراز 

حداد حيا کن، «: شعارھایی از قبيل. ر او در گروه، دانشجویان شروع به سر دادن شعار کردنداما با طوLنی شدن زمان حضو. کنند
ھر کی که بی سواده، با «، »آروم باش، آروم باش، دانشجویيم نه اوباش«، »حداد عادل، حامی قاتل«، »فلسفه رو رھا کن

  ...و » احمدی نژاده
دا کردند و مسئوLنی از دانشکده نيز سعی در آرام کردن دانشجویان داشتند حضور پي صحنهدر ادامه نيروھای حراست دانشگاه در 

  .شد در پایان حداد عادل در احاطه ی نيروھای حفاظتی و حراستی از گروه خارج  .که دانشجویان نپذیرفتند

 نژاد در اين دانشگاه تدابير امنيتي در دانشگاه تهران در آستانه حضور احمدي
 گذرد، منابع آگاه از حضور از نشست سازمان ملل در ایاLت متحده می نژاد وز از بازگشت محمود احمدیبا آن که تنھا دو ر

جدید در روز دوشنبه ھشتم مھر ماه خبر  ھا در سال تحصيلی نژاد در دانشگاه تھران به مناسبت بازگشایی دانشگاه احمدی
نژاد  احتمالی احمدی ت امنيتی در دانشگاه تھران در روز قبل از حضورزیادی از تدارک اقداما این در حالی است که شواھد. دھند می

 .کنند در این دانشگاه حکایت می
 یان به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تھران،پيش بينی و پيشگيری وقایع ناشی از عکس العمل دانشجوشنيده ھا حاکيست برای 

ھای دیگری نيز از انجام عمليات پيشگيری و پشتيبانی در  شنيده. جلسه داشته است تھران در دانشگاه تھرانشورای تأمين شھر 
این عمليات احتماLً به منظور ایجاد ھر چه بيشتر فضای امن در دانشگاه تھران . اند دانشگاه تھران در روز شنبه و یکشنبه خبر داده

ھای رسيده از دانشگاه تھران، از حضور  چنين شواھد و گزارش ھم. است ور ریيس دولت کودتا در این دانشگاه صورت گرفتهبرای حض
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زاری جلسه ھماھنگی حراست منبع دانشگاھی دیگری نيز از برگھمچنين،  .دھند خبر مینيروھای امنيتی در اطراف این دانشگاه 
این در حالی است که ھيچ گروه و تشکل . دھند طباطبایی و صنعتی شریف خبر می ھای تھران، اميرکبير، ع/مه دانشگاه

رسد این  است و به نظر می ای برای روز دوشنبه ھشتم مھر ماه اع/م نکرده دانشجویی در دانشگاه تھران فراخوان یا برنامه
نژاد در دانشگاه صورت  ھای خودجوش دانشجویان در اعتراض به حضور احمدی ر جلوگيری از حرکات و اعتراضاقدامات به منظو

  .باشد گرفته

  دانشگاه را تعطيل ميكنيم,در صورت آمدن كامران دانشجو به دانشگاه : دانشجويان دانشگاه تهران 
بنا , كامران دانشجو وزیر علوم برای گشایش سال تحصيلی به دانشگاه تھران بياید,مھر  6بنا بر خبر دريافتي قرار است روز دوشنبه

   .دانشگاه را تعطيل خواھند کرد, ده اند در صورت آمدن دانشجو به دانشگاهبر اين خبر دانشجويان فعال دانشگاه تھران اع/م کر

 ...خبرهاي ديگر 

  درگيري سيصد نفر با مزدوران حكومتي در محل تونل سوم كوهرنگ

بنا به خبر دريافتي عده اي از مردم روستاھاي شھرستان كوھرنگ در محل احداث تونل سوم كوھرنگ تجمع كردند و با نيرو ھاي 
  .انتظامي درگير شدند

ميليارد  66روستاييان ميگويند دولت . دو ھفته پيش ھم تجمعي در اين محل داشتند , نفر ميرسيد  300اين افراد كه شمارشان به 
امافرمانداري اين تجمع را غير قانوني دانسته و نيروھاي انتظامي راوارد صحنه كرد ه . تومان بابت زمين ھايمان به ما بدھكار است 

  . روستاييان راوادار به عقب نشيني وكوتاه آمدن از حق و حقوق خود كند, تا باضرب وشتم 

  كارگر قزويني در يك ماه 500اخراج 

ایران زاک، ماشين فلزات و گودال فلزات از جمله شرکتھایی است که  شرکت سندان ایران، سپھر الکتریک، بسته بندی البرز،
  .اند داشته تعدیل نيرو

 .دبير اجرایی خانه کارگر استان قزوین از افزایش اخراج کارگران در واحدھای صنعتی توليدی این استان خبر داد
واحدھای صنعتی استان قزوین اخراج  کارگر در 500در یک ماه گذشته بيش از : وگو با خبرنگار ایلنا افزود عيد علی کریمی درگفت

و گودال فلزات را از جمله شرکتھایی  شرکت سندان ایران، سپھر الکتریک، بسته بندی البرز، ایران زاک، ماشين فلزات وی.شدند
 .تندسال ھم ھس 10در بين کارگران اخراج شده افرادی با سوابق بيش از : کریمی تصریح کرد.اند دانست که تعدیل نيرو داشته

ھا نگران  ادامه روند اخراج: بر شمرد او افزود اجرای خانه کارگر استان قزوین طلب شرکتھا را از جمله عوامل اخراج کارگران دبير
 .کننده است

 به تجاوز در بازداشتگاه هاي حكومتي  كيانناپديد شدن شا

کھریزک، در سرکشی نمایندگان مجلس به زندان  ھمچنين آمده که یکی دیگر از قربانيان تجاوز در» تغيير«گزارش تکاندھندھی  در
تجاوز جنسی قرار  حضور چند نمایندھی مجلس و تعداد دیگری از زندانيان گفته که چگونه مورد اوین، لب به اعترض گشوده و در

این شاھد پس از چند روز توسط شخص قاضی مرتضوی از بند ". ميشود ع حاجت، از مقعد وی خون جاریھنوز ھنگام رف"گرفته و 
ی اصولگرا نيز  شده نمایندگان شناخته طبق ھمين گزارش، یکی از.ھنوز اط/عی از سرنوشت وی در دست نيست خارج شده و

قربانيان تجاوز  ز در زندانھا را تایيد و اشاره کرده که یکی ازکروبی داشتھاند، وجود تجاو در یکی از جلساتی که نمایندگان نزد مھدی
  .به وی مراجعه کرده، ولی پس از این مراجعه ناپدید شده است

  ! صداي مادران داغدار و عزادار را بشنويد :اطالعيه مادران داغدار
بعدازظھر ، با بيش از صد نفربرگزار شد در  6تا  5ساعت  در پارک Lله از 4/7/88اغدار و عزادار ، شنبه گردھمایی ھفتگی مادران د

  منصور اسانلو رئيس ھيات از مادرانی که فرزندان شان در زندان ھستند از جمله خانم فاطمه گلگزی مادر این گردھمایی تعدادی
مطابق معمول ھر ھفته ، تنی چند از  ندانی است نيز حضور داشت ومدیره سندیکای شرکت واحد که مدت سه سال است ز

کوتاه و سرگشاده  در این گردھمایی نامه ای. بازیگر ھنرمند ، مادران را ھمراھی می کردند  فعاLن جنبش زنان و تعدادی از زنان
 : قرار استمتن نامه بدین . توزیع شد  که توسط گروھی از مادران داغدار و عزادار نوشته شده بود

 ! صدای مادران داغدار و عزادار را بشنوید! مسوLن محترم 
ولی حتی یک نفر به عنوان ، آمر ، عامل و ! ما گذشت  سه ماه از کشتارو زندان و شکنجه و تجاوز به فرزندان بی دفاع و بی گناه

  .نشد برابری ھستيم معرفی مردم ، به ما که سال ھاست چشم انتظار آزادی ، عدالت و متجاوز به حقوق قانونی
 آیا سکوت سرشار از فریاد حق طلبانه ھمراه با ناله و ضجه مادران به گوش شما نمی رسد ؟

آیيم تا خون بھای فرزندان مان را با مجازات  سه ماه است که غروب ھر شنبه در پارک Lله به رغم تھدیدھای پليس گرد ھم می
  . ، باشد که شاھد تکرار این جنایات نباشيمکنيم  آمران و عام/ن فجایع اخير طلب

خود ادامه خواھيم داد و نخواھيم گذاشت خون پاک  ما تا آزادی زندانيان عقيدتی و مجازات جنایتکاران به اعتراض مسالمت آميز
  . فراموش شود فرزندان مان پایمال و

 گروھی ازمادران داغدار و عزادار
4/7/88   


