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 اندازى اعتصاب دستگيرى دو دبير در كرج به اتهام قصد راه

در خيابان » شھداى سايپا«مھرماه، مأموران نيروى انتظامى ضمن حمله به ھنرستان 7  صبح سه شنبه 11، ساعت بنا بر گزارشھاى دریافتی 
این افراد متھم به راه اندازی اعتصاب از سوی دبيران حق . قلم در كرج، دو دبير اين ھنرستان را دستگير و به نقطه نامعلومى منتقل كردند

 .التدریسی می باشند
فعال صنفی معلمان به صورت بJتکليف در بازداشت ھستند ، جمھوری اسJمی برخورد با فعالين صنفی  10زندانھای ایران حدود ھم اکنون در 

   . معلمان را در سالھای اخير افزایش داده است

 استاد اين دانشگاه 3اعتراض دانشجويان عالمه به اخراج

محمدرضا ضيایی بيگدلی سه استاد مطرح و نام  پی بازنشسته کردن دکتر سيدعلی آزمایش، دكتر حسين شريفي طراز كوھي و دكتر در
ميان در ميان اساتيد این  ی را درطباطبایی تدریس می کردند، دانشجویان حقوق این دانشگاه بيانيه ا آشناي حقوق که در دانشگاه عJمه

 .دانشکده پخش کردند
 :به گزارش موج سبز آزادی متن این بيانيه به این شرح است

 ؟. . . به گناه تفکر 
جامعه ی خفقان زده و پراختناقيست که من و شما و ھزاران دردآشنای  این نوشته ھا از بطن... استاد عزیزم که این نامه را اکنون ميخوانی

علوم انسانيست و البته بيشتر که اکنون به زعم صنم  از طرف دومليون دانشجوی. آن به اميد روزنه ای برای ھوای تازه است برمی آید که دردیگر
 ...کرد فکر را نمی توان دربند:ھمراه با دروسشان نابود شوند اما ما فریاد می زنيم  ھای جاندار حاکم باید

چون کيانوش آسا و ده ھا تن دیگر برای آزادی ایران تقدیم این آب  پوست و گوشت خود چشيدند و شھيدانی ھمجوانانی که کودتایی خونين را در
این مکان مقدس می آیند شاید مرھمی باشد بر دل ھای  نمودند و حال که با چھرگان غم آلود و برآشفته ازخفقان و تجاوز و کشتار به و خاک

 ...خونين ما
 شرمانه دکتر مھریار داشاب به جرم بی جرمی، اکنون نوبت پيش کسوتان و انی نيست بعد از اخراج ناجوان مردانه و بیاما گویی زخم ھا را پای

بيگدلی و دکتر شریفی طراز کوھی به صرف تفکر و تعقل پوینده  چه کسی باور می کرد دکتر آزمایش، دکتر ضيایی. نامداران حقوق ایران رسيده
مقدمه ی این حرکات ضد علمی زنجيره  دکتر محمد محمدی گيJنی) اخراج(=گویی بازنشستگی اجباری. اه شوندگرداب سي خویش قربانی این

 .ای بود
چه !آیا از وضع موجود راضی ھستيد که سکوت کرده اید؟.خواه شما وقلب ميليون ھا ایرانی آزدای.شما و وجدان شما. اکنون نوبت شماست
یک متفکر کشتن وی نيست؟ انزوای یک  اعتراض قلب شما را به درد نياورده است ؟آیا اخراج و طرد استعفای ناشی از شده که اخراج ھا و

پاک بشری چطور؟  مقدس تفکر را موجب طرد و اخراج می داند؟عقل و وجدان و انصاف و دیگر مفاھيم دانشمند انحطاط بشر نيست؟ آیا شریعت
 .صداست اما ندایمان را سر دھيم ریاد بیاستاد ارجمندم اینھا خبر از چه می دھد؟سکوتمان ف

 ز دشت پر مJل ما پرنده پر نمی زند در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند

  دانشجويان غيور دانشگاه شريف با شعار مرگ بر ديكتاتوربه استقبال الريجاني رفتند

دانشجويان شعار , شريف شد دانشجويان شروع به ھو كردن وي كردند  سالن دانشگاه mريجاني وارد 1400ساعت : تھران دانشگاه شريف 
دربيرون محوطه دانشجويان غيور درحال شعاردادن ھستند  . دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد و بعد ھمه دانشجويان سالن را ترك كردند دادند

  : ميزنند آنھا يك صدا فرياد.
  مرگ بر ديكتاتور

  دولت كودتا استعفا استعفا
دانشجويان كه دربيرون محوطه در حال شعار دادن ھستند در حال  تعداد.نفر بود  m50زم به ذكر است كه تعداد بسيجي ھا درداخل سالن 

  . افزايش است

 درگيري دانشجويان با بسيجيان مسجد كوي

  .تعدادی از دانشجویان کوی با دو تن از بسيجيان مستقر در مسجد کوی درگير شدند) مھر 11(شنبه شب گذشته  21:30حدود ساعت 
گرفتن وسايل ورزشی که در اختيار مسجد کوی قرار داده شده اند به  ماجرا از این قرار بود که چند تن از دانشجویان ساکن کوی برای امانت

  .نندمراجعه می ک مسجد
  .ولی دو تن از بسيجيان که مسئول تحویل وسایل بوده اند با مشاھده ظاھر دانشجويان از دادن وسایل خودداری می کنند

  .این موضوع سبب عصبانيت دانشجويان شده و با بسيجيان درگير می شوند
  .ت بسيجيان را مورد ضرب و شتم قرار دادنددر جريان درگيری که به زد و خورد جدی بين دو طرف منجر شد دانشجویان عصبانی به شد

  .دانشجویان، بسيجيان را به سوء استفاده از نفوذ خود در دانشگاه و کوی متھم می کنند

  معترضان به نتيجه انتخابات به دنبال كشاندن اعتراضات به دانشگاه ها هستند: فرمانده سپاه

 معترضان به نتيجه انتخابات ریاست جمھوری در ایران به دنبال کشاندن سرتيپ پاسدار عبدهللا عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول هللا می گوید،
جمھوری اسJمی، ایرنا، شمار کشته شدگان اعترضات اخير در  آقای عراقی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی. اعتراضات به دانشگاه ھا ھستند

می گویند در جریان اعتراضات کشته شده اند،  نفری که افراد نزدیک به ميرحسين موسوی ٧٢نفر اعJم کرد و گفت، بسياری از  ٢۴ایران را تنھا 
دھند تا اغتشاشات را ھمزمان  می خواھند آمار را باm نشان: "آقای عراقی افزود." عادی خود ادامه می دھند داخل یا خارج کشور به زندگی در"

  ".برده و اذھان عمومی را منحرف کنند و اغتشاشات را ادامه دھند با بازگشایی دانشگاه ھا به این فضای فرھنگی

  ابرگي ديگر از جنايات لباس شخصي ها رقم خورد قتل يك پسر جوان در اثر ضرب و شتم مامور نماه
 .بر اثر ضرب و شتم نيروھای لباس شخصی کشته شد" اميرمھدی حمزه لوئی"پسر جوانی به نام   

در کنار پارک  بودند، این پسر جوان را به ھمراه دو نفر دیگر از دوستانش 206به گزارش نوروز، نيروھای مزبور که دارای یک اتومبيل ون و یک پژو 
 .قيطریه بازداشت کرده و به داخل ون ھدایت می کنند
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 .در این فاصله یکی از این جوانھا اجازه می یابد تا با تلفن ھمراه، پدرش را از موضوع بازداشت مطلع کند
شوند، اما این درخواست آنھا واکنش این سه جوان خواستار ارائه کارت شناسایی از بازداشت کنندگان که خود را پليس معرفی کرده بودند می  

 .شدید بازداشت کنندگان را درپی داشت
آنھا را به شدت مورد ضرب و شتم قرار " این بچه ھا چقدر پررو شده اند که از ما کارت شناسایی می خواھند"بازداشت کنندگان با بيان اینکه  

 .ه بيسيم و تجھيزات پليس بودند، بيھوش می شودداده تا جایی که ناگھان اميرمھدی بر اثر ضربات آنھا که مجھز ب
دستپاچگی آنھا به حدی بود که در ھنگام ترک محل، با . نفر را از اتومبيل بيرون انداخته و صحنه را ترک می کنند 3ماموران با دست پاچگی این  

 .ماشين از روی پای اميرمھدی که بيھوش بر زمين افتاده بود، عبور می کنند
 .حمزه لوئی در راه انتقال به بيمارستان شھدا از دنيا می روداميرمھدی 

 از علت بازداشت اوليه این سه جوان اطJع دقيقی در دست نيست، اما عدم انتشار خبر این حادثه در رسانه ھا، تخلف پليس در این ماجرا را 
   .محرز می کند

  انقالبي در ايران ضايف ستمرارااز ان سرمايه دارهراس 
سرمایه داران جھانی خود را برای سازش با  ، برای تخفيف فضای اعتراضی در ميان مردم،خبرھای رسيده، حکومت جمھوری اسJمی ایرانطبق 

  .و بيت خامنه ای آماده می کنندمعترض به انحصارگرایی سپاه و انحصارات وابسته به آن داخلی و بخصوص آمریکا و جناح ھای سرمایه دارھای 
مھمترین قدم ایران .  مورد موضوع ھسته ای می رسد، ایران قدمھای بزرگی به عقب برداشته است نظر جھانی در خبرھای متعددی که دراز 

 غنی سازی اورانيوم در داخلاصرار ایران به طی کردن کامل چرخش توليد نيروی ھسته ای و بخصوص نع اصلی این مذاکرات، یعنی برداشتن ما
سه غنی سازی اورانيـوم در خـاک در این مذاکرات پذیرفته اند که پرو مھوری اسJمیجسخنگویان طبق گزارشات رسيده، .  است هدبو کشور

اقدامات حکومت باعث این   .بپذیرند را نيز دستيابی آژانس اتمی به سایت ھای ھسته ای ایران اضر شده اند کهحھمچنين .  روسيه صورت پذیرد
 قداماتابه تشویق علنی يس جمھوری آمریکا در مصاحبه ای بطوری که ری . گشته است ھا طرف ھای خارجی و بخصوص آمریکاییخوشبينی 
البته موضـوع ھسـته ای ھرگـز .  مثبت اعJم نموده است رااز طرف جمھوری اسJمی » مسير طی شده«و در این زمينه پرداخته  دولت ایران

برای اعمال فشار بر حکومت جمھوری اسJمی به ھمکاری و تسليم شدن مطلق آن  بزاریابلکه تنھا ، موضوع مرکزی برای سرمایه جھانی نبوده
   .بوده است ھای آنانته خواسمنافع و در برابر 

خبرھای رسيده و شواھد آشکار، نشاندھنده یِ آمادگی جناح غالب حکومت جمھوری اسJمی برای سازش با برخی خواسته ھای  ھمچنين،
نقل و انتقال عناصر منفور حکومتی مانند  ،مثJً .  ماميّت خواھی باندھای وابسته به سپاه و بيت رھبری، می باشدته جناح مغلوب و معترض ب

 حمایت بی دریغ ھاشمی رفسنجانی از وmیت ،زندانيان اصJح طلب از زندان ھا و بازداشتگاه ھادست جمعیِ آغاز آزادی  طائب و فيروزآبادی،
اعتقاد  یِاز رادیکال شدن مبارزات مردمی و تأکيد روزمره و چندباره » موسوی و شرکاء«مچنين اعJم برائت و ھ مطلقه خامنه ای در روزھای اخير،

  .ازش در ميان آنھا و خيانت به خواسته ھای مردم استسبرای  نشاندھنده ِ آماده سازی شرایطبه نظام و قانون اساسی آن، 
.  ھا و تجمعاتی است که ھزینه ھای بـس سـنگينی داشـته اسـت این عقب نشينی ھا بواسطهِ مبارزات بی دریغ مردمی و تظاھراتتمامی 

ای تحقق حقوق دمکراتيک و مفقوداmثر بودن جمعی نامعلوم، ھزینه ای بوده است که مردم برن تن، اھزارو شکنجه اسارت  جانباختن ده ھا نفر،
دعا کرده بودند ا ،»موسوی و شرکاء«ھایی که جناح معترض سرمایه داری، به رھبری ھزینه   .خود و بھره بردن از آزادی ھای اجتماعی داده اند

که تا ھمين به حق مردمی ی خواسته ھاو . به مردم تحميل نخواھد شد ،انتخاباتاز ریاست جمھوری ایشان و شرکت در که در صورت حمایت 
آزادی تحزب و تشکل، آزادی مطبوعات و ، و اعتصابات ھایی چون آزادی اجتماعات و اعتراضاتخواسته   .آنھا ھستند يگيریپامروز ھم مدعی به 

  .تحقق شان به خيابان ھا آمده بودنداینھا خواسته ھای مردم معترضی بود که برای ...  ابری حقوق اقوام و، عدم تبعيض جنسی و حق بيان، بر
مردم خواسته بودند که ز اجنبش ھای مدنی،ليبرال و به تبعيّت از ایشان، رھبرانِ ی خود رھنمودھا رد» موسوی و شرکاء« طی این مبارزات،ر د 

تھـاجم خشـونت بـار نيروھـای  مقابـلعمـل کننـد، و در  خود اقدام نکرده، در چھارچوب قـانون طرح خواسته ھای مشخص صنفی و قشری به
رکناری احمدی نژاد و تجدیـد انتخابـات ب، دست به اقداماتِ دفاعی و خلع سJح مأموران نزنند و خJصه تمام خواسته ھای خود را به رسرکوبگ

مردم را مخاطب قـرار داده و از اعمـال خشـونت بـر حذرشـان مـی چه خشونت نيروھای سرکوبگر بيشتر می شد، ایشان ھر .  خJصه نمایند
يرقانونی تر می شد، چه اقداماتِ حکومتی ھا غھر .  حکومتی افتاده اند» مظلوم«گویی که این مردم ھستند که به جان نيروھای تو .  تندداش

ند که سرکوبگران و زن و بچه ھای ایشان را در روز باز ھم ابشان رو به مردم درخواست اقدامات در چھارچوب قانون را ميکردند،انگار این مردم بود
می گفتند و چرا اینگونه  می دانيد کهیا آ  .ر می دادندروشن دزدیده و به بازداشتگاه ھای مخفی برده و ایشان را مورد شکنجه و تجاوز و قتل قرا

در حين استفاده از نيروی مبارزات مردمی برای اعمال فشار به جناح تماميّت خواه، برادری خود را به ایشان  به این علت که  رفتار می کردند؟
به حساب آورده و سھمی از چپاول ثروت ھای مردمی نصيب شان » خودی ھا«آنھا را نيز جزو صالحه و سازش شد، ثابت کنند، تا زمانيکه زمان م

ھمين علت است که می بينيم، اینک که جناح حاکم سعی دارد تا با سازش با دیگر سرمایه داران انحصاری، جھانی و وطنی، خود را به . شود
موسوی «سليم مطلق در برابر آمریکا و شرکاء، اقداماتی نيز برای به دست آوردن دل تعی مبارزات مردمی آماده سازد، عJوه بر برای سرکوب قط

.  تغييری در فضای اختناق را حس نمی کنيمھيچ .  ی از عقب نشينی در مقابل مردم نمی بينيمھيچ نشانه ااما .  انجام می دھند» و شرکاء
  .نمی یابيمو خواھران خود  و برادر زن و فرزندو متجاوزین به با جانيان و قاتJن  برخوردای از  شارهاھيچ 

 تا این چنين اقدام به تسليم و عقب نشينی فراموش نکنيد که این قدرت و مبارزات شما بوده است که جناح حاکم را مستأصل نموده ھموطنان،
که ھاشمی ھمانطور .  يممانبسرمایه داران باز و از اعمال این نيرو بر حکومت دیکتاتوری تا رسيدن به خواسته ھای موجه خود نباید پس .  دکن

روی آورده  »خامنه ای بای برازنده وmیتق«تمام به مردم خيانت کرده و با گرفتن امتيازاتی چند از حکومتيان به مداحی از ت حرفسنجانی با وقا
آنکه با تداوم اعتراضات خود و طرح خواسته ھای واقعی و بJواسطه یِ مگر .  خواھيم بود »موسوی و شرکاء«شاھد خيانت است، زمانی نيز 

بدون عقب نشينی در مقابل خواسته ھایمان، و باز  ،رسانيم که امکانِ کنار آمدنِ جناح ھای حکومتیبرا به حدی مؤثر ینه ی سازش خود، ھز
حق نان، حق مسکن و حق آزادیِ تمامی مردم ایران  بيایيم .  بيایيم و آزادی را فریاد کنيمپس .  انع شویممرا کردن فضایِ سياسی و اجتماعی 

دردمندان و ثروت ھای مردمی را و جانِ تنھا پيروزمندان این ميدان باشند و خون جانباختگان و عمر  ،رمایه دارانستا نگذارید .  را خواستار شویم
    .ندنگی بين خود تقسيم کنچون غنيمتی ج
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