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  داغ و طوالنيزمستان 
بـا .  خواھد رسـيدای ی تعيين کننده مبارزات مردم به مرحله  1388تان مجموع گزارشات ھفته یِ اخير اینگونه بر می آید که زمساز 

ز قدس و روحيه مبارزاتی در سطح شھر تھـران و گسـترش اوج گيری مبارزات جوانان و دانشجویان در ھفته ھای پس از تظاھرات رو
گ دیگـر، ھمـراه بـا گسـترش و کثـرت مبـارزات کـارگری در سراسـر کشـور و بـویژه در صـنایع کليـدی، مـی تـوان آن به شھرھای بزر

Mبـی سراسـری بـا خواسـته ھـای مه پيش بينی کرد که در آن مبـارزات مردمـی بـه انقزمستانی داغ و طوIنی ای برای ھيئت حاک
ھـای انقMبـی در چنـين زمـانی مونيست کوظيفه .  مشخص سياسی و سرنگونی حکومت جمھوری اسMمی تبدیل خواھد گشت

شرکت ھر چه فعالتر، بصورت نيمه علنی و ھدایت آکسيون ھا به سـمت شـعارھای اصـلی آماده سازی ھسته ھای انقMبی برای 
  .انقMب است

  پخش اطالعيه هاو جزوه هادرسطح شهرتهران در مخالفت با حكومت
در ايـن اعMميـه ھـا از .حکومت پخـش گرديـد طي روزھاي گذشته اعMميه ھا وجزوه ھاي زيادي در سطح شھر تھران در مخالفت با

مخالفـت ھـاي خـود را عمـومي و , مردم دعوت شده تا ضمن حفظ ھماھنگي و وحدت و انزجـار از رفتـار سياسـيون حـاکم برکشـور
, قلھـک , در ايستگاه ھاي مختلف مترو تھران به ويژه ايستگاه صـادقيه " بيداري ملت ايران"در اعMميه ھاي که با عنوان .علني کنند

ميرداماد وتھران پارس پخش شده اسـت از مـردم تھـران خواسـته شـده تـا بـراي حضـور در برنامـه ھـاي اعتراضـي ھماھنـگ نظيـر 
  .آماده باشند.... مراسم و ,ورزشگاه ھا

 روحيه مبارزه طلبي در ميان دانش آموزان دبيرستاني

ميکنه منظور از پيامش این بود که از اول مھر تا  تھران تحصيل ١٧در یکی از دبيرستانھای منطقه : گفته یکی از دانش آموزان  به
ميکرد با خالی بندیھای دروغی  دبيرستان مد شده طوری که امروز مربی تربيتی در صبحگاه بچه ھا را تھدید بحال شعار نویسی در

 این روز ھا) مرگ بر دیکتاتور! (روزانه مستخدم چند قوطی رنگ باید مصرف کند  دربھا ووو –ا نمی دانيد که در دستشویی شم… که
  .نقل مجلس است

  دستگيري دبير كل و اعضاي كانون صنفي معلمان در روز جهاني معلمان
کانون صنفی در پی یورش ماموران امنيتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبير کل  88مھرماه  14امروز سه شنبه 

  . معلمان ایران، کليه حاضران در جلسه که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند
اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جھانی معلمان در منرل دبير کل کانون گردھم آمده بودند که با ورود ناگھانی ماموران 

ی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم قانونی مورد بازرسی و تفتيش قرار داده ماموران امنيت. امنيتی جلسه آنھا ناتمام ماند
این اقدام ماموران امنيتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای . و بسياری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند

  .تباغانی ھمراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراھم کرده اس
محل بازداشت معلمان دستگير شده روشن نيست و ماموران امنيتی توضيحی در خصوص دIیل دستگيری آنھا و محل نگھداری 

  .شان ارائه نکرده اند
مختومه شدن تمامي پرونده ھای  کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلمان خواستار

خود، رفع محدوديت از فعاليت كانون ھا ي صنفي معلمان سراسر كشور و آزادي بي قيد و شرط ھمكاران قضائی عليه اعضای 
فرھنگي دربند اش از جمله فرزاد كمانگر، عبدهللا مومني،مسعودکردپور،سيد ھاشم خاکسار،ساسان بابایی، رسول 

ری ،محمدرضاچاکری،جھانبخش،محمدصالح بداقي،جعفرابراھيمي، محمد داوری،شبنم مددزاده،سجاد خاکساری،عليرضا چاک
  .اسMم زھی،مھدی اسMم زھی و عليم جنگی زھی شده بود

  شمال به صفوف دانشجويان معترض-پيوستن دانشجويان دانشگاه تهران
در مقابـل ,شـمال واقـع در ميـدان تجـريش  –تھـران  نفر ازدانشجويان دانشگاه 50حدود ,  13بنا بر خبر دريافتي روز دوشنبه ساعت 

مـرگ بـر ديكتـاتور بـه  اين اعتراض نشان داد كه شعار اعتراضي و گسترش يابنده, ديكتاتور سر دادند درب اين دانشگاه فرياد مرگ بر
  .گرديده است فريادي خاموشي ناپذير در سراسر دانشگاه ھاي تھران بدل

 دانشگاه قزوين  دراعتراضات دانشجويي 

 در حالی که چند روزی از. سبز شد ... ھای تھران، شریف، علم و صنعت و المللی قزوین نيز پس از دانشگاه بين دانشگاه
اعتراضات  نيروھای امنيتی از چندین ماه پيش تمام تMش خویش را برای جلوگيری از ھای کشور می گذرد و بازگشایی دانشگاه

دانشجویان در دانشگاه ھا، دانشجویان به شيوه ھای  دانشجویان معترض کرده اند، با فرارسيدن زمان حذف و اضافه و حضور
 .ویش را به وضع موجود و اتفاقات چند ماه اخير نشان می دھندممکنی اعتراض خ گوناگون و در ھر فرصت

 جمهوري اسالمي هشت نوجوان را زير تيغ اعدام نهاده است

 ،رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللھي در شيراز  ،محمد جاھدي ،محمد رضا حدادي  ،بھنود شجاعي و صفر انگوتي در تھران
 .بھمن سليميان در اصفھان و عباس حسيني در مشھد قرار است بزودي اعدام شوند

اين بار که پایه ھای اين حكومت . جمھوري اسMمي ھمواره از حربه اعدام براي ارعاب جامعه و مردم معترض استفاده كرده است
در اين خيال خام است كه با اعدام ھشت جوان  ،ونھا جوان به لرزه درآمدهجنایت و اعدام زیر امواج خروشان اعتراضات خياباني ميلي
به پا خاسته اند براي اينكه نقطه  ،غافل از اينكه مردم و جوانان در ايران. در چند روز آتي از مردم و جوانان معترض زھر چشم بگيرد
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در مقابل مردمي كه جانشان به لب رسيده و خواھان  ،حربه جنايت و شكنجه و تجاوز و اعدام. پاياني بر ھمين جنايات بگذارند
 .ديگر كارساز نيست ،سرنگوني حكومت جانيان ھستند

 شركت واحد از عملكرد مديران خود ناراضي هستند  10كارگران منطقه 
شركت واحد اتوبوسراني تھران از تغيير غيرقانوني و غير منطقي ساعات كار و اضافه كاري خود نارضايتي  10كارگر منطقه  527

 .ھستند
برداي در شركت واحد وظيفه دارد تا بر اساس  درحالي كه معاونت بھره: رضاشھابي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد گفت

 10ژه رانندگان نظارت كند، در منطقه  سافر اتوبوسھاي حمل مسافر را ميان خطوط مختلف توزيع و بر فعاليت كاركنان به ويترافيك م
شودو حتي در برخي رانندگان با  شركت واحد بدون توجيه قانوني ساعات كار رانندگانتغيير كرده، محل كار آنھا را جابجا مي

 .گيرند يل و توقف اتوبوس در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارميھاي بي اساسي چون فروش گازوي اتھام
اي را تعيين كرده است كه براساس به تمامي رانندگان بابت  مديرعامل شركت واحد براي كمك به تمامي رانندگان بودجه: وي گفت

رانندگاني كه در ايام تعطيل در سركا گيرد كه اين پاداش براي  ساعت اضافه كاري پاداش تعلق مي 30نگھدراي ماشين در قالب 
به گفته اين فعال كارگي در حالي كه اين بودجه  .ساعت قابل افزايش است 60اند تا سقف  اند و يا دچار تصادف نشده حاضر شده

ن رانندگان شركت واحد اين بودجه بر مبني نامشخص و غير عادIنه ميا 10بايد بطور عادIنه ميان رانندگان توزيع شود در منطقه 
راننده و كارگر اين شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت  527اين مسئله باعث شده تا : وي افزود.شود توزيع مي

كاركنان اين منطقه از مديريت شركت واحد انتظار دارند كه به منظور اجراي عدالت با مديران خاطي : شھابي گفت.ناراضي شوند
  .برخورد شود نيز مانند كارگران متخلف

 تحصن اعتراضي دانشجويان دانشگاه آزاد پونك

مھـر تحصـن 13دريـافتي دانشـجويان دانشـگاه آزاد پونـك در اعتـراض بـه افـزايش شـھريه در داخـل دانشـگاه روزدوشـنبه بنا بر خبـر 
ــه گفتــه دانشــجويان حراســت دانشــگاه دانشــجويان را تحــت كنتــرل داشــته و موبايــل ھــاي دوربــين دار را از ,اعتراضــي برپاكردنــد ب

  .يان با نيروھاي حراست دانشگاه گرديدھمين امر موجب درگيري دانشجو, دانشجويان مي گرفتند

  ورود مخفيانه وزير ارشاد به دانشگاه كاشان، به خاطر هراس از دانشجويان
بنابه گزارشھاى دريافتى حسينى وزير فرھنگ و ارشادكابينه دولت كودتا در وحشت از تظاھرات ضدحكومتى دانشجويان دانشگاه 

ورود مخفيانه به دانشگاه و  .را ترك كرد وي پس از افتتاح سريع طرحى، شتابزده دانشگاه. كاشان مخفيانه وارد اين دانشگاه شد
ترك سريع آن، بھدنبال اعتراضات ضدحكومتى دانشجويان دانشگاھھاى تھران و صنعتى شريف است كه با شعار مرگ بر ديكتاتور از 

  .كامران دانشجو وIريجاني استقبال كردند

  رييس سازمان اطالعات سپاه, متهم به تجاوز جنسي در كهريزك

ھای طوIنی در فرماندھی كل سپاه، نيروھای مسلح و در نھايت دفتر فرماندھی كل قوا، معاونت اطMعات سپاه  بعد از طی پروسه
 . يابد ارتقا مي) موازی با وزارت اطMعان: ا پ (پاسداران انقMب اسMمی به سازمان اطMعات 

با ارتقای معاونت اطMعات سپاه، حسين طائب فرمانده سابق نيروی مقاومت بسيج به عنوان رييس سازمان اطMعات سپاه 
 . پاسداران انقMب اسMمي، منصوب خواھد شد

 . ن از وزارت اطMعات خارج شدطائب در مقطعی معاون وزارت اطMعات بود كه در نھايت توسط علی فMحيا
 . ھايی بود كه در ابتدای دولت نھم و دھم به عنوان نامزد تصدی وزارت اطMعات مطرح بود حسين طائب از جمله چھره

  .پيش از طائب، غMمحسين رمضانی معاونت اطMعات سپاه را بر عھده داشت

  حضور ايرانيان معترض در تظاهرات عظيم رم

ھای دولت برلوسکونی و دفاع از آزادی مطبوعات  ھا ھزار ایتاليایی در مخالفت با سياست پایتخت ایتالياروز شنبه شاھد تظاھرات ده
ضور داشتند حنگاران دربند ایرانی  و بيان بود؛ در این راھپيمایی گروھی از ایرانيان ساکن ایتاليا ھم با در دست داشتن تصویر روزنامه

 .که توجه فراوان مطبوعات و مردم ایتاليا را به خود جلب کرد

 هحاكم مطلق العنان منطق فرمانده سپاه قدس گيالن
يزاده فرمانده علسرھنگ نظرعلی  بعھده یفعليMن مسئوليت سرکوب معترضان ومخالفان دولت یان حوادث پس ازانتخابات درگدرجر

يد بـوده و یکـی دیگـر از برادرشـھدرخط مقدم جبھه نيز نـدارد بواسـطه اینکـه  حضور نامبرده که سابقه. بسيج سپاه قدس گيMن بود
ی ھـای فراوانـی بـه خـدمت خـوشپست باIیی داشـته و  و نمایندگی ولی فقيه درستادمشترک نيروھای مسلح درتھران برادرانش

   .و مسئوليت بسيج گيMن نيز به وی واگذارگردید شد است بعنوان جانشين فرمانده کل سپاه گيMن انتخاب نمودهرھبر 
ری گـيMن ی اسـتانداھـا ی نژاد در دوره نھم سرھنگ عليزاده ھمواره بعنوان یکی از گزینهاحمدی جمھور شروع دوران رئيس ازپس 

ی توسط وی و برادرانش و ھمچنين دریافت وام ھـای ميليـاردی کـم سـود بـا صنعت و ی گوناگون اقتصادیمجوزھادریافت . مطرح بود
ورود بدون آزمون بـه دانشـگاه آزاد . می باشد نامبرده فقط نکته ناچيزی از رانت خواری ھای حاکمهنفوذشان در دستگاه  از استفاده
 حتـی یکسـاعت در سـر کـMس و متعاقـب آن دریافـت فـوق ليسـانس از حضـوریریت بـدون مـد ليسـانسیافـت مـدرک دررشـت و 

 یافت وامھای کMن ميلياردی برای خانواده و بستگان نزدیکش اکنون بـهدريزاده با عل سرھنگ. ازعجایب ایشان است ھماندانشگاه
  .برای مجلس آینده استنماینده سازی  مشغولیکی از ثروتمندترین افراد گيMن تبدیل شده و 


