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 تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه عالمه  
اعتراض به رويه ضد دانشجويي كه در اين  صبح دانشجويان دانشگاه ع$مه در 11مھر ساعت  6بر خبر دريافتي روز دوشنبه  بنا

توجه است كه تعداد  شايان. دانشجويان اعمال شده است اقدام به برگزاري يك تجمع اعتراضي كردند  دانشگاه در رابطه با خوابگاه
و به آنھا خوابگاه نداده اند و حتي خيلي از دانشجويان كه سال قبل  قابل توجھي ازدانشجويان اين دانشگاه بدون خوابگاه مانده

دراين رابطه روز دوشنبه دانشجويان اين دانشگاه به  . ا خوابگاه تعلق نميگيردداشته اند را بيرون انداخته وگفته اند به شم خوابگاه
تجمع اعتراضي زدند  حقوق و روان شناسي به محل خانه فرھنگ و امور اداري دانشگاه رفته و دست به ويژه از دانشكده ھاي

اين تجمع چندساعت ادامه . پيوستند  بودند به تجمع كنندگان ھمچنين دانشجوياني كه درساير دانشكده ھاي اين دانشگاه.
  . گفته اند كه اگر جواب نگيرند دوباره در روزھاي بعد تجمع مي كنند داشت و دانشجويان

 يسازان مركبات مازندران در مقابل استاندار آميز ذخيره تجمع اعتراض

استانداری این استان تجمع کردند و خواستار رسيدگی به  سازان مرکبات مازندران در مقابل جمعی زیادی از ذخيره دیروزصبح 
 .مشک$تشان شدند

كرده  سازان مرکبات استان مازندران منفقد سال گذشته در قراردادی که با ذخيره به دنبال خلف وعده وزارت بازرگانی در اسفندماه
 .روبرو شدند سازان ورشکست شده و با مشک$ت جدی معيشتی و شغلی بود بسياری از ذخيره

گرفته بود استاندار مازندران در این مراسم حضور  ادامه اعتراضات یک ماه گذشته صورتھمچنين به دنبال اعتراض امروز که در 
 .شد سازان مازندران داده اجازه حضور سه نفر از معترضين به عنوان نماینده ذخيره نيافت و پس از درگيری تنھا

از چند ساعت انتظار با مشاور استاندار صحبت  توانستند پس سازان مازندرانی با سختی به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان ذخيره
سازان مازندران داده خواھد  ذخيره ساعت جواب قطعی به مشکل 48جوابی که به آنھا داده شده بود این که ظرف  داشته و تنھا

 .شد
مسووليتی  ھا و بی شکنیاستان مازندران به دليل کار سازان ذخيره: سازان معترض در این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت یکی از ذخيره

 .اند مشک$ت جدی روبرو شدند و تقریبا رو به نابودی رفته اداره بازرگانی با
در بيمارستان بستری و عدھای از دست  ای از آنھا سازان استان ورشکست شده عده عده زیادی از ذخيره: وی ھمچنين گفت

 .طلبکاران خود فراری ھستند
سازان رسيدگی به مشک$ت به وجود آمده است که علت اصلی آن مسؤوdن دولتی استان  خواسته ما ذخيره: وی ھمچنين گفت

 .است
اند قراردادی با  امسال ھم تصميم گرفته نه تنھا به مشک$ت ما در سال گذشته رسيدگی نشده است و بلکه: وی ھمچنين گفت

 .شود فاجعه تلقی میسازان یک  نبندند که این برای ذخيره سازان بدھکار از سال گذشته ذخيره
م$قات با استاندار مازندران ھستند اما ھميشه  سازان استان مازندران مدتی زیادی است که در صدد ذخيره: وی ھمچنين گفت

  .گویند استاندار یا وقت ندارد و یا در استانداری نيست می جواب سرباd داده شده و

 استقرار دو قاضي در محل ورزشگاه آزادي در وحشت از اعتراضات جوانان
ورزشگاه آزادى اع$م كرد دو قاضى در  آخوندى در تھران در وحشت از اعتراض جوانان در مسابقه روز جمعه اين ھفته در حكومت

کشيک  دراين راستا. تا به جرايمى که در وزرشگاه رخ مىدھد، بىدرنگ رسيدگى کنند محل ورزشگاه آزادى تھران مستقر مىشوند
  .ورزشگاه آزادى اختصاص يافته است براى رسيدگى به تخلفات خارج از‘ دادسراى مرکز‘و ‘ 5دادسراى ناحيه ‘

  ستعطيلي يك اسكله مسافري در بندرعبا

آینده آن   ماه۶مسئوdن وعده داده اند در  اين در حالي است كه. حقانی اسکله شلوغ و پر رفت و آمد بندرعباس تعطيل شد اسکله
سامان دھی وضع  تاکنون بسياری از وعده ھای داده شده برای.مردم مسافر به بندر آماده کنند را برای پذیرایی از جمعيت زیاد

  .شده استشھر پس از مدتی به فراموشی سپرده 

  !جنايتكاران دستگيرشدگان را داخل گوني كرده اند: گزارشي تكان دهنده از بازداشت هاي روز قدس
زیادی از دستگيرشدگان به مساجد و  کی از این است که تعدادھای دریافتی از دستگيرشدگان تظاھرات روز قدس حا گزارش

پایگاه  افراد بازداشت شده پس از دستگيری به مساجد و.وشتم شدید قرار گرفته اند پایگاه ھای بسيج منتقل شده ومورد ضرب
به شدت مورد ضرب وسپس از سوی نيروھای بسيجی  ھای بسيج انتقال داده شده و در گونی ھای دربسته قرار داده شده اند

اما .بوده است دریافتی حاکی از این است که تعداد دستگير شدگان روز قدس بالغ بر صدھا نفر گزارش ھای.وشتم قرار گرفته اند
نيروھای بسيجی به دستور مقامات ارشد خود با دستگيری .است این دستگيری ھا در کوچه ھا و مکان ھای خلوت تر صورت گرفته

دربسته قرار داه و با مشت و لگد و  روز قدس آنھا را به مساجد و پایگاه ھای بسيج انتقال داده و در گونی ھای جوانان معترض در
وادار  گزارش ھای دریافتی گویای آن است که افراد بازداشت شده سپس.قرار داده اند ناسزا ضمن ضرب وشتم آنھا را مورد تحقير

بسيجی ھا اقدام به تھيه تصاویر وعکس وفيلم ومشخصات  این بازداشت ھای فوریدر بخش دیگری از .به اظھار ندامات شده اند
dزم به ذكر . داشته باشند تا ضمن ترساندن آنھا ابزاری برای فشار به جوانان بازداشت شده در دست, اند بازداشت شده ھا کرده

فيلم و عکس از , تھيه تصاویر,اعتراف گيری, گردد كه شيوه ضرب و شتم است كه تعداد اين بازداشتي به صدھا نفر بالغ می
گسترده ای در حوالی خيابان  كه در یک اقدام ھماھنگ دست به چنين کار.شدگان بسيار شبيه به ھم است  بازدشت
 بيشتر گزارش ھای دریافتی از نحوه چنين. وميادین ھفت تير و وليعصر زده اند خيابان کریمخان زند,خيابان ولی عصر ,فاطمی
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رونمایی ازموارد . شده به دست آمده است برخوردھایی در مورد بازداشتی ھای روز قدس از حوالی مناطق و خيابان ھای یاد
دور از  سرکوب گر بسيجی با جوانان پایتخت در حالی صورت می گيرد که این اتفاق ھا به برخوردھای خشن و توھين آميز نيروھای
به پایگاه ھای مقاومت بسيج و پراکندگی آنھا در  با توجه به عدم دسترسی رسانه ھا. چشم رسانه ھای عمومی رخ داده است

خانه امن بسيجی  از سوی دیگر مساجد که چند سالی است تبدیل به. یا بازرسی از آنھا نيست  سطح شھر تھران امکان بازدید
در تيررس رسانه ھای داخلی و خارجی ومردم قرار  حاکم برآنھا ھرگز با توجه به فضای خاص, ھا و گروه ھای فشار تبدیل شده اند

قدس با دستگيری و بازداشت انفرادی صدھا  بنابراین نيروھای امنيتی با برنامه ریزی ھای دقيق موفق شده اند در روز.اند نداشته
با این کار .بكنند پایگاه ھای بسيجی اقدام به اعتراف گيری و ضرب وشتم گروھی از جوانان نفر و انتقال آنھا به مساجد و

کنند که توسط چه مرجعی دستگير شده اند زیرا بازداشت در مساجد و  تعدادزیادی از بازدشت شدگان در عمل نتوانسته اند ثابت
این بازداشت ھا را با مشکل و  بسيج آن ھم در گونی ھای دربسته موجب شده است تا کار پيگيری و رسانه ای شدن پایگاه ھای

  .کند به نوعی غيرممکن

  .ن. ن -  به مردم دروغ مي گويند» عدم خشونت«براي تبليغ شيوه ي 
تير،  مث$ً در ميدان ھفت.  یکی از تفاوت ھای مھم و مثبتِ تظاھراتِ روز قدس، اتخاذِ روش دفاع از خود دسته ھای اعتراضی بود

کردند و با آتش زدن موتورھای  جلوگيری  از بازداشت یاران خيابانی شانعده ای از مردم با تھاجم به سرکوبگران لباس شخصی 
ن ونک، پس از حمله به و یا در ميدا.  خلع س$ح کردندشکاندن صف ھای تظاھراتی مردم به کار بردن ابزار از آنان را ایشان 

بغير از این .  ، آن کاميونت ھا را ھم آتش زدندمزدورانی که در حال انتقالِ بازداشت شدگان به کاميونت ھای حمل زندانيان بودند
موارد، اصوdً روش برخورد مردم با نيروھای سرکوبگر و انتظامی نسبت به موج آغازین تظاھرات تفاوت داشت و مردم در ھمه جا 

گيری مبارزان تی می کردند که نسبت به بازداشتِ ھمراھانشان منفعل نبوده و با تھاجم به نيروھای حکومتی، آنان را از دسسع
به آزار و شکنجه و حتی تجاوز  و ریدستگيمانع بنظر ما این عکس العملی مثبت در مبارزات مردمی است و از این طریق .  باز دارند

  .ایشان در بازداشتگاه ھا می شوند
» شيوه عدم خشونت«اما عده ای ھستند که مردم را چون یک گوسفند در برابر قصاب می خواھند و نام این گوسفند چرانی را 

اع مردم از خود، خانواده و یارانشان را ھمطراز و ھمردیف با خشونت حکومتيان از این نام استفاده می کنند تا دف.  گذاشته اند
اما از آنجایيکه مردم مبارز در برابر این اجحافات حکومتی و درنده خویی دیکتاتورھا و نيروھای مسلح سرکوبگرانشان زیر بار .  سازند

با تجاوزات  شيوه ھای دفاع از خود در برابر اقدامات سرکوبگرانه یِ حکومتی را  آگاھانه برایاذبانه ای نمی روند و چنين باور ک
از جمله، یکی از .  عده به دروغگویی و قلب واقعيات روی آورده اند تفاوت قائل می شوند، این وحشيانه و مسلحانه یِ حکومتی

بوده و مبتکر » گوسفندی«او در چند ماه گذشته یکی از مشوقين روش .  بزرگترین دروغ ھا متعلق به محسن سازگارا است
در عين حال برای توجيه این روش به دروغگویی ھم روی  اما.  »دادن گل به نيروھای سرکوبگر در برابر خشونت ایشان«تاکتيک 
پليس خيلی جاھا امروز خوش اخ$قی کرده، مردم ھم با آن ھا خوش «: گفته است که شھریور 28او در پيام شنبه . می آورد

و این حرف را در . »از آنھا تشکر کنم خيلی ھا خواسته بودند که من اين را بگويم که. پليس ديشب شرمنده نبود. اند رفتاری کرده
پليس اونيفورم نيروھای سرکوبگر از جمله روز بعد از تظاھراتِ قدس می زند که تمامی ما در خيابان ھا شاھد بودیم که چگونه 

سيل  يانایشان تنھا در جایی خوشرفتاری می کردند که تعداد اندکشان در م  .پوش با تظاھر کنندگان رفتاری حيوانی داشتند
که آنھا را چنان ذليل محاصره بودند و از ترس جانشان، رنگ از رخ پریده و مظلومانه به مردم نگاه کرده و مردم ھم  عظيم مردمی

می دیدند و می دانستند که در چنان وضعيتی خطر حمله از طرف ایشان وجود ندارد، آرام و با پوزخند تحقيرآميزی از کنارشان می 
و قربانی آنھا شده بودند را گرفته و تقاضای عف از مردم که در جای دیگر و در زمان دیگری جلوی خشم آن دستهو حتی  .گذشتند

  .می کردندبزرگوارانه 
، و در بيرون آمده استبا مردم و بازداشتی ھای آن روز رفتار وحشيانه ایشان به خبرھایی که از اما باز ھم عليرغم این برخوردھا 

می مراکزشان مساجد و دیگر آنھا پس از آنکه مردم را بازداشت کرده و به  :دھمين شماره خبرنامه منتشر شده است رجوع کني
کدام حيوانی می .  آن بی پناھان را با مشت و لگد و ش$ق و کابل و زنجير و خ$صه با وحشيانه ترین وجھی کتک می زدند بردند،

نيروھای بسيجی   آیا شما می توانيد که انسان بی دفاعی را این چنين کتک زده و تحقير کنيد؟.  تواند دست به چنين کاری بزند
دیگر بازداشتگاه ھایی که به دختران و آگاھی و بازداشتگاه ھای کھریزک و .  را در گونی کرده و به جانشان می افتادند امردم

پسران مردم تجاوز کرده اند و یا تا حد مرگ کتکشان زده اند متعلق به ھمين پليس انتظامی می باشد که آقای سازگارا حتی با 
  .تطھير ایشان دارد دروغ سعی در 

يد؟  از اینکه مردم گوسفند وار به خيابان بيایند و در دفاع از یید از آقای سازگارا پرسيد که چرا برای تطھير سرکوبگران دروغ می گوبا
چرا شما سعی دارید خشونت وحشيانه دستگاه سرکوبگران را که تکيه گاه خود اقدام نکنند، چه چيزی عاید شما می شود؟ 

مردم ھمطراز کنيد و آن را از یک جنس نشان دھيد؟  بغير از اینست که  دافعیِتبا ابتکاراتِ  تاصلی اعمال دیکتاتوری شان اس
به نسبت این جانيان احساس ھمدردی می کنيد و  در رفاقت باشما و اص$ح طلبان حکومتی به خاطر گذشته ی نه چندان دورتان 

پس از افشاء اقدامات خودتان، ھنگامی که تا در ھراسيد بغير از آنست که   بی تفاوتيد؟ درد و رنج مصيبت ھای وارد شده به مردم
و خ$صه بغير از آنست که از ھمين ا�ن می دانيد که به وفاداری  مردم بخواھند شما را نيز تنبيه کنند؟در کنار این جانيان بودید، 

  در آینده نياز دارید؟این نيروھا برای از ميان بردن مخالفانتان 
مردم بصورت روزمره با جنایات این جانيان روبرو ھستند، حيوان صفتی ایشان را تجربه کرده اند و حاضر نيستند !  اما کور خوانده اید

ن اشما و ھمکارواقعی و ما نيز از افشای چھره ھای . که چون گوسفند قربانی، فرزندان و یاران خود را تقدیم این قصابان کنند
  .باز نخواھيم نشست تان قدیمی


