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  هداف و روش اصالح طلبانابه » جنبش سبز«شدن انتقاد هواداران آشكار 

یانگر گذار توده ھای مردم از خواسته ھا و رھنمودھای رھبری و نما» جنبش سبز« کی از ھوادارانی سخنکه در پی می آید آنچه 
می پخش شده است، » نھضت آزادی«که وسيعاً در ليست ایميل در این مطلب   .اص2ح طلبان حکومتی بر این جنبش است

که به خود جرات ميدھند به زندانيان ما بدتر از اسير جنگی  به حدی تظاھرات ما به دور از خشونت عليه کودتاگران است« :خوانيم
شده چرا که در  باعث حيرت ھمه جھانيان و خود ما  ارضا کنند که   برخورد کنند و به آنھا با خيالی آسوده تجاوز ميکنند و خود را

نداھا و سھرابھا را ميکشند بدون اینکه به کسی جوابگو . تجاوز ميکنند .  نيز چنين برخوردی با زندانيان نکردند گوانتانامو و ابوغریب
) معترضين (  به رضایت آشوبگران“ که با صراحت دیروز گفت   رئيس پليس تھران ھم آنقدر از تظاھرات آرام ما حال کرده.باشند 

شاید حق با او باشد او از معترضين ھر چند که ميليونی باشند نميترسد شاید در روزھای اول تظاھرات مردمی  ”احتياجی نداریم 
جرات نداشت چنين حرفی را بزند ولی اUن از این بابت که آشوبگران آشوبگر نيستند و با سکوت و چند تا شعار اعتراضاتشان را به 

صبح   دیگر تظاھراتی که بيایيد واقع بين باشيم و قبول کنيم دوستان.  اراجيف را بگویدپایان ميرسانند به خود جرات ميدھد که این 
شھر  بعد از تظاھرات مثل بچه ھای خوب  قرار ميدھيم و در تصرف خود ميليونی به خيابان می آیيم و شھر را در آن ساعات حضور

به غير از اینکه با این   .ین به بعد به ھيچ جا نميرسيم Uاقل از ا ھيچ جا نميرسيم به به خانه برميگردیم را پس ميدھيم و
چند کشته و مجروح به جای بگزاریم و چند تا کودتاگر رو در زندانھا را با اميال پست شان با  ھدفمند نيستند  تظاھراتھایی که
   ».داشت  دیگر نخواھيم تنھا بگذاریم ھيچ نتيجه ای  که اغلب از جوانان ما ھستند در سلولھای انفرادی  دستگير شدگان

  آبان شركت كندسيزده جنبش سبز مي تواند در راهپيمايي  :سردار احمدي مقدمعقب نشيني 
آبان جنبش سبز و ھر جنبش دیگری  سيزده  در راھپيمایی«: فرمانده نيروی انتظامی کل کشور گفت به گزارش روزنامه سرمایه،

اما . نداریم ما با جنبش ھایی که در چارچوب قانون عمل کنند کاری. بدھد و اعتراض کند می تواند شرکت کند و فریاد بزند، شعار
  » .برخورد می کند اگر این اعتراضات به آشوب و اغتشاش کشيده شود نيروی انتظامی

به سوال و در جمع خبرنگاران در پاسخ  197در ساختمان پليس  مقدم روز گذشته در حاشيه دیدار مردمی سردار اسماعيل احمدی
آبان روز مبارزه با  13«: گفت آبان 13موضع نيروی انتظامی پيرامون احتمال حضور جنبش سبز در راھپيمایی  درباره» سرمایه«

برای روز قدس و . در آن شرکت کنند از جمله تشکي2ت دانشجویی استکبار جھانی است و طبيعی است حرکت ھای خودجوش
چھل نفر ت2ش کردند شعار بدھند که نشد  البته بعد از بازی فوتبال نزدیک به. ق خاصی نيفتادنگران بودند اما اتفا فوتبال ھمه
فعاليتی رنگ  ھمچنان اع2م می کنيم با ھر گروھی که ت2ش کند به ھر نوع. نخواھيم داشت آبان ھم مشکلی 13بنابراین روز 

  » .سياست بزند مقابله خواھد شد
و » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران«، مردم با شعارھای اصلی این گفته ھا در زمانی بيان می شود که در تظاھرات قدس

بيشرمانه یِ ری گذر کرده و ھمچنين بر خ2ف توصيه ھای رھبمدعی  اناص2ح طلب از خط» ل، آزادی، جمھوری ایرانیاستق2«
، قاطعانه از بازداشت بسياری از یارانشان جلوگيری کرده و ابزار سرکوب نيروھای حکومتی را به »عدم خشونت«ایشان، زیر لوای 

ومتی به شعارھای یاد با در نظر گرفتن سخنان امام جمعه تھران و حساسيت بقيه امام جمعه ھا و مسئولين حک.  آتش کشيدند
  . شده، حکومت در ھراس جھت یابی مبارزات مردمی به سرنگونی حکومت اس2می، حداقل در حرف عقب نشينی کرده است

  يار استقالل، آزادي، جمهوري ايراننگراني امام جمعه از شع
دارند که امام در مورد جمھوری اس2می در زمان رفراندوم  نسل اولی ھا به یاد: امام جمعه موقت تھران امروز در نماز جمعه گفت

استق2ل، آزادی و جمھوری ایرانی، اینھا  حال اگر عده ای بگویند. کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتر اس2می نه یک گفتند جمھوری
 .برای ما قابل قبول نيست

دشمن ماست و به صراحت ھم می گویم ھر  آخوند احمد خاتمی گفت، ھر کس از جمھوری اس2می، اس2می اش را نخواھد
 .می دھد، دشمن جمھوری اس2می است ایرانی سر کس شعار استق2ل آزادی و جمھوری

نه غزه نه لبنان جانم فدای ”شھرستانھا تعدادی شعار  امام جمعه موقت تھران ھمچنين گفت، در راھپيمایی روز قدس در تھران و
 .که رسانه ھای دشمن بر سر این چه کردند سر دادند، دیدید“ ایران

نجات از فتنه ھا فقط وUیت مداری است،  راه. لط را تشخيص دادآخوند احمد خاتمی گفت، به خوبی می شود خط درست و غ
نایبش یعنی وUیت  است و در غيبت آن حضرت، امضای امام زمان پای حکم) ارواحنا له الفدا ( سفينه النجات ما حضرت ولی عصر

 .فقيه است

 دانشگاه تهران ودانشگاه صنعتي شريف در نوك حمالت سپاه به دانشجويان
سپاه برای کنترل ومقابله با دانشجویان  وحراست دانشگاه صنعتی شریف با دستورفوری مقام ھای امنيتی وتيم راھبردی ریاست
  .دانشگاه به کميته ی انضباطی کرده است ه احضار دانشجویان معترض ایناقدام ب

اعتراضات مردم ایران طی چند ماه گذشته از خود نشان  سپاه پاسداران ایران که با دستور خامنه ای ت2ش زیادی برای سرکوب
  .مشغول سازمان دادن به برنامه ھمه جانبه ی سرکوب دانشجویان در دانشگاه است داده است این روزھا

ھمان طور که چند روز بعد از .معترض قرار دارند دانشگاه تھران ودانشگاه صنعتی شریف در نوک حم2ت سپاه به دانشجویان
دانشجویان صنعتی شریف به  ھایی از احضارکامران دانشجو وزیر علوم دولت کودتا در دانشگاه خبر اعتراض دانشجویان به حضور

 خبرھا به طور رسمی از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه نيز تائيد گردید کميته ی انضباطی وتھدید آنھا ارائه گردید این
يد دانشجویان معترض را با احکام انضباطی تائ ومسئوUن دانشگاه صنعتی شریف ووزارت علوم در کمال وقاحت بازخواست وتھدید

  .کردند
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شریف تعداد این احضارھا بسيار باU بوده ونفوذی ھای  براساس گزارش ھای دریافتی خبرنگار آژانس ا يران خبر از دانشگاه صنعتی
نيروھای نظامی که خود را .اند وپردیس ھای دانشگاه ودانشکده ھا به شناسایی دانشجویان معترض پرداخته سپاه در خوابگاھھا

 وارائه گزارش نام دانشجویان معترض به کميته انضباطی وھسته کنترلی سپاه در وان می کنند در لو دادندانشجوی بسيجی عن
دانشجویان معترض در دانشگاه ھا با سھميه  بسيجی ھا که در واقع به خاطر جاسوسی وزیرنظر رفتن.دانشگاه پيشقدم ھستند

 پاه مشغول جاسوسی برای سران سرکوب گر دولت کودتاپاس این محبت حکومت وس ھای ویژه وارد دانشگاه شده اند به
دانشجویان خوابگاھی دانشجویان معترض را  آخرین خبرھا حاکی از این است که بسيجی ھابا سرکشی به اتاق ھای.ھستند

  .می کنند شناسایی وبه کميته انضباطی معرفی
جویانی که در اتاق ھای خود مشغول انتقاد از دولت دانش ,براساس آخرین خبرھای دریافتی در دور جدید برخورد با دانشجویان

 .کميته انضباطی فراخوانده می شوند ورژیم باشند نيز به

  تدرگيري دانشجويان دانشگاه هنر در تهران با مزدوران حراس 
ى كرده و در آموزشى از رفتن سر ك2س خوددار دانشجويان دانشگاه ھنر در تھران در اعتراض به سيستم, مھر 15چھارشنبه  روز

  .محوطه اين دانشگاه تجمع كردند
  .دانشجويان با مأموران مزدور حراست كه قصد پراكنده كردن آنھا را داشتند، درگير شدند

  دولت كودتا از اساتيدكرمانشاه انتقام گيري
اساتيدی که در انتخابات ریاست جمھوری از  اکثریت, ده از برخی از دانشگاھھای سطح استان کرمانشاه گزارشھای رسي بنابر

این . محروم شده اند  حمایت کرده اند در ترم جدید این دانشگاھھا از تدریس واحد ھای تخصصی خود کاندیدایی غير از احمدی نژاد
یکی از . دانشگاھھای آزاد و پيام نور استان کرمانشاه انجام گرفته است گزارش می افزاید بيشترین محروميت از تحصيل در سطح

محروميت ھا فقط در یک ترم امسال اعمال  این: دانشگاھھای استان با تایيد این خبر به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت  روسای
 یک منبع آگاه در خصوص محروميت .ھای سياسی در دانشگاھھا اتخاذ گردیده است  خواھد شد وآنھم جھت جلوگيری از تنش

اختصاص واحد برای این طيف از اساتيد نامه کتبی  اخيرا به روسای داشگاھھا در خصوص عدم: اساتيد دانشگاه در این ترم گفت 
  دروسای دانشگاھھا نمی توانند خارج از این دستور عمل کنن محرمانه آمده است و عم2

 برداشت  روسري اش را در خيابان   اعتراض   عنواندستگيري يك زن جوان كه ب
در خيابان ایرانشھر , يك زن جوان دراعتراض به سياست ھاي سركوب دولت كودتا  1930تا  1900مھر ساعت 14روز سه شنبه 

ماموران  ب2فاصله, ی پيروزي باU برد واقع در کریم خان روسری اش را برداشت و به وسط خيابان رفت و دو انگشتش را به نشانه 
اين زن جوان معترض راداشتند وي درحالي كه فرار ميكرد و از جلوی شرکت مزدور حكومتي به این خيابان ریختند و قصد دستگيری 

تگير متاسفانه ماموران ضد شورش در اين ھنگام وي را محاصره ودس, پول نفت ما را شما خورديد : نفت رد مي شد فریاد زد 
 نمودند از سرنوشت بعدي اين زن معترض خبري دردست نيست

 تپه  سنديكاي هفت  هيئت مديره  عضو  حكم اخراج علي نجاتي 
، ھيئت حل اخت2ف اداره کار شوش، علی  ھای کارگری ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل کميته از بر اساس گزارش رسيده

 .کردنجاتی رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را از سر کارش اخراج 
Uزم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در جلسه ھيئت حل اخت2ف اداره 

 .به وی اب2غ گرديده است ١٣/٧/٨٨تائيد شد و اين حکم روز دوشنبه مورخه  ٢۴/۶/٨٨کار شوش مورخه 

  نفر از كارگران نوشابه ارم بدليل شكايت از كارفرما از كار اخراج شدند 75

اداره کار به دليل عدم پرداخت اضافه کاري آنان  نان از کارفرما بهنفر از کارگران کارخانه ي نوشابه ارم، بدنبال شکايت آ 75 اخراج
  .صورت گرفت

  .نفر از کارگران اين کارخانه را از کار اخراج کرد 75کارفرماي کارخانه نوشابه ارم 
کارفرما به اداره کار به دليل اين کارگران بدنبال شکايت آنان از  به گزارش خبرگزاري ھرانا به نقل از اتحاديه آزاد کارگران ايران، اخراج

  .پرداخت اضافه کاري آنان صورت گرفت عدم
ساعت اضافه کاري اين کارگران به آنان دستمزد  4کارفرما در ازاي  ساعت در روز کار ميکردند اما 12بنا بر اظھار اين کارگران آنان 

  .به اداره کار شکايت کردند ران کارخانهنفر از کارگ 75ساعت اضافه کاري را پرداخت ميکرد به ھمين دليل  فقط يک
کارگر شاکي  75تنھا به شکايت آنان رسيدگي نکرد بلکه ھمه  بنا بر اين گزارش بدنبال شکايت اين کارگران از کارفرما، اداره کار نه

  دکار خود اخراج شدن توسط کارفرما از

 يك زنداني كرد زير شكنجه به قتل رسيد
زندان اروميه و ھمچنين جلوگيری مسئوUن از  عبدهللا پور زندانی کرد بر اثر اعمال شکنجه بيش از حد از سوی مسئوUن نمير

از سوی مسئوUن  اروميه زندانی بود وفعاUن حقوق بشر اع2م داشتند، نامبرده در زندان . داد مداوای وی جان خود را از دست
بعلت جراحات سنگين و جلوگيری از مداوای وی نامبرده جان  شکنجه ميشده، و“ اکبر پشوری”زندان و به دست شخصی به نام 

  .است خود را از دست داده


