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  تا احمدي نژاده، هر روز همين بساطه :دانشجويان
این قولی بود که دانشجویان ایران قبل از باز شدن دانشگاه ھا به مردم داده بودند و !  »تا احمدی نژاده، ھر روز ھمين بساطه«

  .امروز می بينيم که بر روی حرفشان ایستاده اند
در حقيقت .  حتی قبل از بازگشایی دانشگاه ھا.  اقدامات اعتراضی دانشجویان از ھمان لحظه ی بازگشت به دانشگاه آغاز شد

ھنگاميکه دانشجویان برای دادنِ امتحاناتِ معوقه شان به دانشگاه .  ن به قول شان را در دانشگاه شيراز دیدیمپایبندی دانشجویا
پس کسی .  سپس در خوابگاه ھای دانشگاه شریف و تھران دیدیم، آنھم زمانيکه مشغول به امتحان ھایشان بودند.  باز گشتند

  .خود رھا شدند با اولين بھانه حرکت ھای اعتراضی خود را آغاز کردند الزمانيکه از مشغوليات اول س نکرد،تعجب 

  ر دومين روز بازگشايي دانشگاهبه حضور حداد عادل داعتراض 

در دومين روز از آغاز به کار آموزشی دانشگاه در سال .  دانشگاه تھران در روز یکشنبه با ورود حداد عادل اعتراض خود را آغاز کرد
وه فلسفه جمع شدند و منتظر شدند تا ھا تن از دانشجویان دانشگاه تھران در اعتراض به حضور حداد عادل جلوی دفتر گر جدید ده

اما با طوPنی شدن زمان حضور او در گروه، . او از گروه خارج شود تا با سر دادن شعار اعتراض خود را نسبت به او ابراز کنند
، »اتلحداد عادل، حامی ق«، »حداد حيا کن، فلسفه رو رھا کن«: شعارھایی از قبيل. دانشجویان شروع به سر دادن شعار کردند

  ...و » ھر کی که بی سواده، با احمدی نژاده«، »آروم باش، آروم باش، دانشجویيم نه اوباش«
حضور پيدا کردند و مسئوPنی از دانشکده نيز سعی در آرام کردن دانشجویان داشتند  صحنهدر ادامه نيروھای حراست دانشگاه در 

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

  تظاهرات دانشگاه تهران به روايت يك شاهد عيني

اطراف وجلوي دانشگاه تھران به شدت توسط نگھبانان وبسيجي ھا کنترل مي شود : قبل از ورود وزير علوم دولت كودتا 
در حالي که ھنوز کسي نيامده است و ....تجمع کرده اند جلوي کتابخانه ي مرکزي عده اي ......دانشگاه خيلي شلوغ است........

لي دانشجويان عزم جزمي دارند وآماده استقبال ھستند شواھد حاکي از ان است که محمود احمدي نژاد نخواھد آمد چون 
و ...دي نژاد بيايد دانشگاه خيلي فضاي آماده اي دارد و ھمه ي بچه ھا اماده اند که دانشگاه را شلوغ کنند لذا بعيد است که احم

و ھمگي به شدت ....نگھبان ايستاده است  15تا  10احتماP به جاي او کامران دانشجو مي ايد در جلوي ھر درب تقريبا بين 
ي  و نکته ...در درون دانشگاه ھم ھيچ کدام از کgس ھا برگزار نشده است  ...دانشجويان و کارت ھاي انھا را کنترل مي کنند 

  .جالب اين است که خود اساتيد ھم بيرون امده اند و منتظر ھستند ببينند که چه اتفاقي مي افتد
دانشجو  –ھزاران دانشجوي آزاده دراعتراض به حضور وزير دولت كودتا دردانشگاه تھران شعار دادند دولت كودتا استعفا استعفا 

 نمي پذيردميميرد ذلت 
جلوي كتابخانه جمعيتي . صبح كامران دانشجو به دانشگاه تھران رفت دانشجويان باشعار ازاو استقبال كردند  10ساعت 

دا نشجويان جمعيت دانشجويان برعليه او شعار ميدھند.ازبسيجي ھا كه ازدانشگاه باصطgح امام صادق وارد كرده پوشانده است
شروع اين تظاھرات .آزاده دانشگاه تھران در اعتراض به حضور وزير دولت کودتا در دانشگاه تھران تظاھرات ضد دولتي به راه انداختند

  .صبح شروع شد 10که در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزير علوم دولت کودتا در دانشگاه تھران صورت گرفت از ساعت 
نفر از دانشجويان در جلو كتابخانه جمع ھستند وشعار ميدھند دروغگو  1000ھم اكنون بيش از : دانشگاه تھران  1030ساعت 
لوم ھم درداخل تاPر درحاليكه تمام نفرات بسيجي ھاي دانشگاه امام صادق را آورده وزير ع, دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد, دروغگو

اتحاد دانشجويان . دانشجويان باشعارھاي خود دولت كودتاووزير علوم رابه چالش كشيده اند . درحال سخنراني است , اند 
امه دارد ودانشجويان درحال شعار ھاي كوبنده ھستند دولت كودتا ھم اکنون تظاھرات به شدت اد .وشجاعت آنھا ستودني است

 مرگ  -دانشجوميميرد ذلت نمي پذيرد –استعفا استعفا 
تظاھرات ضد دولتي دانشجويان در مقابل کتابخانه مرکزي و نيز در خيابان ھاي اصلي پرديس مرکزي دانشگاه به :  11:00ساعت 

ن معترض افزوده مي شودودانشجويان شعارھاي كوبنده دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد شدت ادامه داردھر لحظه بر تعداد دانشجويا
نگھبانان درب ھاي ورودي و خروجي پرديس مرکزي دانشگاه تھران به شدت رفت و آمد دانشجويان به درون دانشگاه  .ميدھند.. و

 .را کنترل مي كنند
ھم صدا , دانشجويان معترض به دولت كودتا. نفر رسيده است  3000ترض به ھم اكنون جمعيت دانشجويان مع: 1130ساعت 

 كشتي جوانان وطن هللا واكبر.... محمود خائن  •سپاه و اطgعات عامل افتضاحات•جنتي جنتي تو دشمن ملتي•: شعار ميدھند
 .ومي ميرد ذلت نمي پذيرددانشج• نه سازش نه تسليم -نه سازش نه تسليم •مرگ برديكتاتور •مرگ برتو مرگ برتو•

. مردم با نيروھاي انتظامي درگير شده اند  .تعدادي از مردم ھم از بيرون سردرب دانشگاه به دانشجويان شعار دھنده پيوسته اند
ھركس كه دوربينش را براي گرفتن فيلم . موبايل تعدادي ازجمعيت معترض را شكستند  .نيروھاي مزدور انتظامي ھمه را ميزنند 

نيروھاي سركوبگربراي كنترل وسركوب . P مي آورد به نحو وحشيانه اي مورد ضرب و جر ح نيروھاي انتظامي قرار ميگيردبا
تظاھرات در دانشگاه تھران به بيرون ھمچنين آخرین اخبار از تویيتر حکایت می کند که  .دانشجويان يك سري از دربھا را بسته اند

  .استمداد یاری دارندو دانشجویان در پست ھای تویيتر خود . کشيده شده است دانشگاه

  حمله نيروهاي مزدور و سركوبگر به كوي دانشگاه

بنا . نفر از دانشجويان را در كوي دانشگاه دستگير كردند 2كوي دانشگاه را محاصره كردند و  2030تا 17مزدوران امروزعصر ازساعت 
نصرهللا «:زاده در كوي دانشگاه تھران شعار ھاي اعتراضي خود بر ضد نظام را سردادنددانشجويان آ 2050بر خبر دريافتي ساعت 
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سيد علي پينوشه ايران شيلي «،»ديكتاتور ھسته اي بگير بخواب خسته اي«،»من هللا وفتح القريب مرگ براين دولت مردم فريب
 .»نمي شه

بعدازظھر  17از ساعت . كوبگر به دانشجويان يورش بردند بنا براين خبربه دنبال شعارھاي اعتراضي دانشجويان آزاده نيروھاي سر
بنا به . كم كم نيروھاي ضربت و انتظامي وارد كوي دانشگاه شدند با تاريكي ھوا تعداد آنھا بيشتر شد وجلو كوي صف كشيدند

كه صبح تظاھرات كرده گفته دانشجويان نيروھا ي ضربت مي خواھند به تgفي حركت صبح دانشجويان دردانشگاه تھران ، آنھا يي
نيروي انتظامي دو دانشجو را .محل تجمع جلو يكي از خوابگاھھاي پسران بوده است.وھمچنين فعالين دانشجويي را دستگير كنند 

 . دستگير كردند
 سه دانشجو در درگيری امشب کوی دانشگاه دستگير شدند

به مصاف کودتاچيان  »دیکتاتور ھسته ای بگير بخواب خسته ای«امشب دانشجویان کوی دانشگاه تھران با شعار  2030ساعت 
  .رفتند

 گزارشي از تجمع امروز دانشگاه شريف

، وزیر علوم دولت کودتایی در این  مھر بنا بر اعgم قبلی در اعتراض به احتمال حضور کامران دانشجو 7شریف روز  دانشجویان
 .دانشگاه دست به تجمع اعتراض آميز زدند

 15/10اعت از س. مرکزی این دانشگاه تجمع کردند صبح در دسته ھای چندین نفره در مقابل کتابخانه 10این دانشجویان از ساعت 
در مقابل دانشکده ھای  نفر از دانشجویان راه پيمایی خود را از جلوی کتابخانه مرکزی آغاز کردند و 250تا  200دقيقه در حدود 

بعد از حدود نيم ساعت از تظاھرات جمعيت نزدیک به . تظاھرات شدند مختلف این دانشگاه خواھان پيوستن دیگر دانشجویان به
 .ر دیگر در جلوی کتابخانه مرکزی دست به تجمع زدندرسيد و با ھزار نفر
در این زمان تعداد . حرکت کردند جمعيت تجمع کننده به سمت سر در اصلی دانشگاه شریف مشرف به خيابان آزادی بعد از آن

تظاھرات  با اینPزم به ذکر است تعداد بيشتری نيز به صورت تماشاچی ھمراه . رسيد تظاھرات کنندگان به بيش از ھزار نفر می
 .کنندگان بودند

دانشجویی زندانی آزاد باید «،»زندانی سياسی آزاد باید گردد«،»مرگ بر دیکتاتور«:در این تظاھرات شعار ھایی از قبيل
  ،»آماده قيامه احمدی کوتوله این آخرین پيامه جنبش سبز ایران«،»دولت کودتا استعفا استعفا«،»گردد

کردی ھزاران در کفن هللا اکبر مرگ بر تو مرگ بر  محمود خائن آواره گردی خاک وطن را ویرانه کردی کشتی جوانان وطن هللا اکبر«
 .سر داده شد »تو مرگ بر تو مرگ بر تو

. شریف حضور دارند و به تجمع خود ادامه داده اند ان در جلوی سر در دانشگاهدانشجوی 15/12تا لحظه تنظيم این خبر در ساعت 
  .محدوده ی دانشگاه شریف را تحت کنترل خود در اورده است پليس نيز خيابان آزادی در

  :ديگرخبرهاي 

 تجمع اعتراضى رانندگان مينى بوس تهران
 .روز دوشنبه ششم مھر تعدادى از رانندگان مينى بوس در مقابل اتوبوسرانى ميدان الغدير تھران تجمع كردند

  .مع نمودندماه ھنوز خودروھاى نو را در ازاى خودروھاى اسقاطى دريافت نكردند تج6آنھا در اعتراض به اينكه پس از گذشت 

 ج هزار نفر از كاركنان تايد واتر در آستانه اخرا دو
معی از کارکنان شرکت تایدواتر در نامه ای به آقایان طاھری مطلق مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی وکردزنگنه مدیرعامل ج

در بخشی از این نامه  .ھزار نفرازکارکنان این شرکت ابراز نگرانی کردند 2سازی از به خطر افتن امنيت شغلی سازمان خصوصی
برخgف شما که با خاطری آسوده بستر می روید، دستور تعدیل نيرو در این شرکت در حال اجرا است و در مرحله اول : آمده است

   .حکم تسویه حساب تعدادی از پرسنل قدیمی شرکت صادر شده است

 درگيرى نظامى در محله شريف آباد سنندج
ديشب در خيابان شريف آباد و در کوچه . درگيرى نظامى شديدى در شھر سنندج رخ داد ،مھر ۵يکشنبه شب  ،بنا به خبر دريافتى

  . شب ادامه داشت ١٢شب درگيرى شديدى شروع شد که تا ساعت  ٩ھاى اين محله از ساعت 
نقش مستقيم در ترور افراد مذھبى "جمھورى اسgمى يک تيم مسلح سلفى ھا را که بقول خودشان نيروھاى اطgعاتى 

چندين نفر از اعضاى اين فرقه که ھمگى مجرد بودند و در يک منزل اجاره اى در محله . شناسائى و به آنھا حمله کردند" داشتند
طى درگيرى بارھا بدرون اين منزل . ورى اسgمى قرار گرفتندديشب مورد حمله نيروھاى اطgعاتى جمھ ،شريف آباد ساکن بودند

اين وضعيت وحشت عجيبى را . صداى مکرر و مھيب انفجار و تيراندازى تا چند خيابان آنطرف تر شنيده ميشد. نارنجک پرتاب کردند
شده بود بطورى که ھيچ کسى  تمام خيابانھا و جاده ھاى منتھى به شريف آباد ھمگى بسته. براى ساکنين محله ايجاد کرده بود

نفر از نيروھاى يگان ويژه عمليات اطgعات که از تھران اعزام شده  ٢در اين درگيرى . نميتوانست به اين خيابان وارد يا خارج شود
نيروھاى دولتى اجساد کشته شدگان . نفر ديگر دستگير شدند ٣نفر از سلفى ھا کشته شدند و  ٣ھمينطور . بودند کشته شدند

نفر از نيروھاى دولتى که دراين درگيرى کشته  ٢مراسم تشيع جنازه . را فورا به مقر سپاه در خيابان شاھپور سابق انتقال دادند
منزل اجاره اى دو طبقه اى که سلفى ھا در آن مستقر . امروز دوشنبه بعد از نماز ظھر از مقابل مسجد جامع صورت گرفت ،شدند

 . بدنبال اين درگيرى فضاى شھر بشدت امنيتى شده است. اما تخريب شده استبودند بدنبال اين درگيرى تم


