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  مردم و نيروهاي سركوبگر در بازي پرسپوليس و استقالل تهراندرگيري 
آنجـا کـه ایـن از .  در استادیوم ورزشی صد ھزار نفره تھران باز دربی پرسپوليس و استق$ل بـا حضـور تماشـاچيان برگـزار شـددیروز 

  .  روزھا، جکومت دیکتاتورھا از ھر تجمعی در ھراس است، اقدامات پيشگرایانه ی وسيعی را به کار بسته بود
تھران کرج و نقاط منتھی به این ورزشـگاه را تحـت كنتـرل  نبنا بر خبر دريافتي مامورین نيروی انتظامی با باتوم و سپر سرتاسر اتوبا

ورزشـگاه تـدابير شـدید امنيتـی برقـرار  برای ورود به, ند شتمتر دو نفر از نيروی انتظامی حضور دا 10با فاصله  دراتوبان. ند بودگرفته 
در سـه نقطـه  ھنگام ورود به ورزشگاه ھمانند داخل فرودگاه که به طـور کامـل,برخورد ميشود  سات مھم سران نظامو مانند جل بود

و در کنـار ھـر  بودنـدانتظامی در حال تفتيش تماشـاگران  برای اولين بار در ھریک از درھا تعداد زیادی از مامورین .شدند تفتيش می
با این اوصـاف تعـداد زیـادی از مـردم  .ایستاده بودندم در حال اط$ع رسانی انتظامی تعدادی لباس شخصی با بيسي چند نفر نيروی

    .آنھا به ورزشگاه جلوگيری به عمل آمد از ورودکه به نوعی نشانه ھای سبز با خود داشتند دیده می شدند که 
تماشاگران حاضر در استادیوم شعارھای ضد حکومتی سـر دادنـد کـه بعضـاً  بتدر چند نودر طول بازی غم این تمھيدات امنيتی ربه 

عبـارت بودنـد از شـعارھا .  و این شـعارھا از طریـق تلویزیـون نيـز پخـش شـد Yن پخش مستقيم صدا و سيما را غافلگير کردهومسئ
نيروھـای برای ترساندن مردم و جلوگيری از ادامه آن شعار دادن ھا باعث شد تا این   .»رحسينیا حسين، مي«و  »مرگ بر دیکتاتور«

کـه مامورين ضـد شـورش تماشاچيان به سمت  که با عکس العمل متقابل مردم روبرو گشته و  ی کنندضد شورش را وارد ميدان باز
ه رای مـدتی بـجـو اسـتاديوم بـو بـدین ترتيـب  نوشـابه و اجسـام دیگـری پرتـاب کننـدبـودن شيشـه ھـای  هدور تا دور زمين گرد آمد

   .دواغتشاش كشيده ش
 »، تبـانیتبـانی«شـاچيان افـزود و شـھارھای به خشـم تما» یک بر یک«گزارشات حاکيست که با تساوی پيش بينی شده یِ این 

زمـين ه و دیگـر اجسـام دم دسـت تماشـاچيان بـه سـوی فضای استادیوم را پر کرد و باعث شد تا دوباره سيل شيشه ھـای نوشـاب
  .پرتاب شود

و دو تيم  فوتبالفدراسيون خروج تماشاچيان از استادیوم نيز بارھا شعارھای ضد حکومتی آميخته با شعارھای ضد مسئوYن ھنگام 
ادیوم بـه درگيـری ھـای ليس و استق$ل از طرف ایشان فریاد زده می شد که با عکس العمل نيروھای سرکوبگر حاضر در استوپرسپ

  .پراکنده کشيده شدمتعدد و 
نيروھاي امنيتي كه تعدادشان بسيار زيادبود بيرون درب استاديوم ايستاده بودند ومردم را بزور به داخل اتوبوسھايي كه از قبل آمـاده 

م واعتراضـات آنھـا Yزم بـه ذكـر اسـت كـه تـرس حكومـت از مـرد. داخل ھر اتوبوس نيز سه مامور گماشته بودنـد. بودند ميفرستادند
عينی گزارش می دھند که در این درگيـری شاھدان .  بسيار باY رفته و ھربار تمھيدات جديد تري براي سركوبي مردم به كارميگيرند

  .ھا تعدادی از تماشاچيان بازداشت شده اند که از آمار دقيق آن اط$عی نداریم

 شعار مرگ بر ديكتاتور در محوطه بلوار كشاورز
در جريان برگزاري نماز جمعه تعـدادي  رسيده حاکيست که ھمزمان با برگزاری مسابقه فونبال در استادیوم صد ھزار نفره، برھای خ

برگـزاري بـازي  بـه دليـل Yزم بـه ذكـر اسـت كـه, تجمـع كـرده و شـعار مـرگ بـر ديکتـاتور سـر دادنـد ازمردم در محوطه بلوار کشاورز
مردم آزاده اين فرصت را غنيمـت شـمردند ويـك بـار . آنھا اقدام کنند  دراستاديوم آزادي ، از مامورين امنيتي خبري نبود تا در سرکوب

  .مرگ برديكتاتور دادند ديگر شعار بازی تيم ھای استق$ل و پرسپوليس در با باتوم حضور شماري از نيروھاي انتظامي

  يورش مامورين وزارت اطالعات به يك چاپخانه در تهران و دستگيري صاحب آن
ياسي سابق، اوايل ھفتۀ گذشـته بـايورش مـامورين زندان اوين ،آقاي جعفر کاظمي از زندانيان س 209بنابه گزارشات رسيده از بند 

سـاله کـه گفتـه مـي شـود روز  47آقـاي جعفـر کـاظمي .وزارت اط$عات به چاپخانه اش دستگير و به نقطۀ نامعلومي منتقل گرديـد
ين وزارت مـامور.شھريور ماه با يورش مامورين وزارت اط$عات به محل کارش دستگير و بـه نقطـۀ نـامعلومي منتقـل گرديـد 28شنبه 

اط$عات به چاپخانه اش يورش بردند و پس از مدتي طوYني بازرسـي کـردن از چاپخانـه، دفتـر تلفـن و آدرس ھـا ي کـاري وي را در 
چاپخانه ضبط کردند سپس ھمراه با مامورين وزارت اط$عات به منزلش برده شد و منزل او را براي چند سـاعت مـورد بازرسـي قـرار 

مامورين وزارت اط$عات پـس از بازرسـي، وسـائل شخصـي و .ي مقداري از وسائل منزل وي را تخريب نمودنددادند و در حين بازرس
خانوادگي را جمع آوري کردند و با خود بردند که از جملۀ آنھا آلبومھاي عکس خانوادگي،دفتر تلفن،مـدارک شناسـائي خـود و حتـي 

مـامورين وزارت اط$عـات در پايـان بازرسـيھاي .ل ديگـر را بـا خـود بردنـددي و وسـائ.بعضي از اعضاي خانواده ؛کتابھا ،يادشتھا،سـي
طوYني و غير انساني از تمامي نقاط منزل و اعضاي خانواده فيلم بـرداري نمودنـد و آقـاي کـاظمي را بـا خـود بـه نقطـۀ نـامعلومي 

ھھا قـرار داد چـاپ کتـاب را دارا بـود از آقاي جعفر کاظمي صاحب چاپخانه اي در تھران است کـه بـا بعضـي از دانشـگا. منتقل کردند
سـال آن را در سـلولھاي  3سـال در زنـدان بسـر بـرد کـه  10نزديـک بـه  60او ھمچنـين در دھـۀ .جمله آنھا دانشگاه امير کبير است

بـري از زمان دستگيري تا به حال از وضعيت و شرايط و محل بازداشـت او خ.انفرادي تحت شکنجه ھاي وحشيانه و غير انساني بود
. مراجعات خانواده وي به دادگاه انق$ب و زندان اوين براي آگاھي از وضعيت و شرايط او تا به حال بـي نتيجـه بـوده. در دست نيست

دادگاه انق$ب به خانواده وي جوابھايي مانند ؛تحت بازجوئي است،ھنوز پرونده به ما ارجاع نشده است و ما اط$عـي از وي نـداريم 
  .اين در حالي است که دستگيريھا با حکم قضائي حسن زارع دھنوي معروف به حسن حداد صورت ميگيرد. تو جوابھاي ديگراس

  حمله مسلحانه به گشت انتظامي
, مسلحانه يک موتور سوار قرار گرفـتبنابرخبر دريافتي شب سه شنبه ھفت مھر گروه گشت فرماندھي انتظامي زھک مورد حمله 

  . ين تير اندازي يك نفر از نيروي گشت دردم به ھ$كت رسيد و موتور سوار از محل گريختدر ا
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  وش مرگ بر ديكتاتور اين بار دردانشگاه رودهن خر
بعد ازظھر عده ای از دانشجويان درداخل دانشـگاه تجمـع كـرده وبـادادن شـعار  14الی  12روز پنج شنبه در دانشگاه رودھن ساعت 

مـزدوران حكـومتي مسـتقر دردانشـگاه مشـغول . ند دولت كودتا را به چالش كشيد, مرگ براين دولت مردم فريب  و مرگ بر ديكتاتور
  .شناسايي دانشجويان شدند اما دانشجويان ھمچنان شعار ھاي ضد حكومتي خود را ادامه دادند

  ايران خودرو جمعي از كارگرانتوليد خودرو تندر و بيكاري توقف 
در شرکت ایرانخـودرو اواره  ٩٠خودمان در ایرانخودرو متوقف شد وکارگران خطوط توليدی ال  ٩٠انجام توليد خودرو تندر یا ھمان السر

را اع$م و دستور انتقال نيروھای این شـرکت  ٩٠توقف کامل ال مھرماه ۶مدیریت شرکت ایران خودرو از سه شنبه.و سرگردان شدند
بـا  ٩٠را بـاور کنـد و ھميشـه اعـ$م مـی کـرد ال ٩٠مدیریت ایرانخودرو که نمی خواست توقـف ال .کرد ند را به سالنھای دیگر اع$م

راتائيد کرده وعده ای از کارگران این خطوط را کـه چنـد  ٩٠تمام ظرفيت توليد می شود سرانجام تصميم گرفت که شکست پروزه ال 
و در سـرکار خـود حاضـر مـی  سـامان خواھـد گرفـت ٩٠نجام توليـد البـه اميـد روزی کـه سـرا ٩٠سال است ھر روز در خط توليـد ال

آواره وسرگردان از سالنی بـه سـالن  به قسمتھای دیگر شرکت مثل خط آردی و سمند وغيره منتقل کنندوعده ای دیگر ھنوز  شدند
 .دیگر پاس داده می شوند

 نيمي از واحدهاي توليدي ايران در معرض تعطيلي
بھروز صادقی، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اع$م کرده که نيمی از واحـدھای صـنعتی کشـور راکـد 

 .درصد واحدھا در حال توليد واقعی ھستند 30بوده و تنھا 
اسـتان کشـور را بررسـی  27اتاق بازرگـانی، وضـعيت واحـدھای صـنعتی در  به گزارش خبرگزاری مھر، آقای صادقی گفته است که

 ".درصد واحدھا در حال توليد واقعی ھستند 30در ھر استان فقط "کرده و در این بررسی مشخص شده که 
محمـد نھاونـدیان رئـيس  . حدھای توليدی در حـال تعطيلـی ھسـتنددرصد وا 50آقای نھاوندیان گفت که بنابر تحقيق اتاق بازرگانی 

 ".رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید ت$ش کنيم که در اقتصاد رونق ایجاد شود"اتاق بازرگانی در این نشست تاکيد کرد که 
اY بردن قدرت خریـد مـردم بپيداست که بين سرمایه داران که خواھان تقویت تقاضا و اقدامات تسھيلی برای گفته ھای نھاوندیان  زا

یعنـی (، ھمچنـان خواھـان تغييـر الگـوی مصـرفی نـرخ تـورمبودن سرسام آور و  ھکشانیکھستند و دولت که به علت کسر بودجه 
اسـت، اخت$فـات ) انکـار بيشـتر کـارگر ر مقابـلدیعنی دستمزدھای بـاز ھـم کمتـر (و باY بردن نرخ بھره وری ) ریاضت بيشتر مردم
  .عميقی حاکم است

صد است و با وجود برنامه ھایی که برای کـاھش سـھم دولـت در 70سھم دولت در اقتصاد ایران بيشتر از به یادآوری است که Yزم 
در ماھھای اخير عمده سھام شـرکت  .در اقتصاد ایران اجرا شده اما ھنوز سھم دولت و نھادھای وابسته به دولت ھمچنان باYست

ر بـورس تھـران کـه آخـرین معاملـه بـازادر . ھایی که در بورس تھران عرضه شده در اختيار نھادھای شـبه دولتـی قـرار گرفتـه اسـت
نيمی از سھام ھشت ميليارد دYری مخابرات در غياب رقيب خصوصی به شرکت ھـای وابسـته بزرگترین معامله تاریخ این بازار بود، 

 .به سپاه پاسداران واگذار شد

 تا مرز براندازي رفتيم: فرمانده سپاه
در این فتنه تـا مـرز برانـدازی «:خواندن اعتراضات به نتيجه انتخابات، گفت» فتنه«پاسداران با  محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه

 .»رفتيم
نيـز  »جنـگ ھشـت سـاله ایـران و عـراق«برای نظام جمھوری اسـ$می بـود و حتـی از »خطر«ترین به گفته وی، حوادث اخير، بزرگ

دعـوای اخيـر کـه از «:گفـت، افـزوددانشگاه کشور سخن می ٣١٣گردھمایی مسئولين بسيج دانشجویی وی که در  .تر بودخطرناک
 .»استسال پيش در کشور شروع شده، دعوا بر سر اصول و محتوای نظام بوده  ١٢-١٠

تراضات، بيش از چھار در جریان این اع. استدر چند ماه گذشته، ایران شاھد اعتراضات گسترده معترضان به نتيجه انتخابات بوده 
 .اندھزار نفر بازداشت شده

دار این حوادث، وحدت و انسجام داخلی را خدشه«: تاست، گفبه نظام وارد شده  »ای حيثيتیضربه«فرمانده سپاه با بيان اینکه 
 .»کرد و به اعتبار نظام ضربه زد

ھدف دشمنان در این اتفاقات، از بين بردن اس$ميت نظام جمھوری اسـ$می بـود و ابـزار آنھـا بـرای «:محمدعلی جعفری، ادامه داد
خواسـتند جایگـاه وYیـت فقيـه را رسيدن به این ھدف جمھوریت بود، یعنی به دنبال سکوYریزه کردن نظام دینی ایـران بودنـد و مـی

  .»تضعيف و تشریفاتی کنند
صـ�حات مـورد نظـر ادر نظر گرفتن زاویه دید این فرمانده سپاه که در صورت تداوم نظام جمھوری اس�می، حتی با با 

کان صاحب قدرت در آن خواھند بود، می تـوان ایـن نتيجـه را گرفـت کـه نظـام حکـومتی جمھـوری رآقای موسوی، از ا
کـه بـيش از یـک  خانمانسـوز بـرای مـردمجنگی جعفری نگاميکه ھ.  ظامی ضد مردمی می باشدناس�می از اساس 

ضـربات ھولنـاک  ميليون کشته داد و ميليون ھا نفر دیگر را برای سالھا بی خانمان و آواره کـرد و صـدمات اجتمـاعی و
تظـاھرات از  ی خطرتـربـ رابر روابط خانوادگی و انسانی گذاشت که تا نسـل ھـا تـأثير مخـرب آن بـاقی خواھـد مانـد 

حمایـت  آشـکارا از حکومـت مطلقـهود مـی نامـد و بن برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و دمکراتيک شا هکمردمی 
رد، دیگـر چـاره ای بـرای مـردم جـز بـنـام مـی  »اس�مینظام «برای خطرناک بمثابه ِی ابزاری » جمھوری«از کرده و 

تمـامی بـر جمھـوری اسـ�می و مـرگ .  ذارددام کليـه ی ارگـان و نھادھـای قـدرتش بـاقی نمـی گـسرنگونی آن و انھ
  !اش بی غيرتضد مردمی و بر سازشکاران خائن و ننگ  !لبشطمستبد و اص�ح حاميان 


