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  آبان 13وعده ما 
آبان نزدیکتر می شویم، مردم از اشتياق مبارزه ای گسـترده و متحـد عليـه نظـام  13بنظر می آید ھر چه به برگزاری مراسم  

خبرھای رسيده از اکناف ایران حاکيست که مردم به محض ایجاد تجمعی، .  دیکتاتوری جمھوری اس/می قرار از کف می دھند
در دو روز اخير از صحنه ھای تصادف اتوموبيل ھا که باعث راه بندان می شود، خبر .  ار دادن می کنندحتی تصادفی، آغاز به شع

سر می دھند و بوق ھای خود را به اعتراض » مرگ بر دیکتاتور«می رسد که به محض تجمع مردم در پشت ترافيک، شعارھای 
  . و انگشت خود به نشانه ی پيروزی یکدیگر را تشویق می کنندعليه حکومت دیکتاتوری به صدا در می آورند و با باK گرفتن د

  :نمونه ی این اشتياق را در خبر زیر می بينيد  •

  تظاهرات مردم تبريز بعد از بازي بين تراكتورسازي تبريز و مس كرمان

, نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران , ن آذربايجان درپايان بازي بين تراكتورسازي تبريز و مس كرمان در تبريز مردم به خيابانھا ريختند و شعار ياشاسي
 1800اين تجمع تا ساعت . براي سركوب تجمع مردم اقدام كردند ...نزديك به دوھزار نفر نيروي انتظامي با باتون و. مرگ بر ديكتاتور سر دادند

  . ادامه داشت
  :آبان می روند 13ل ھمچنين خانواده ھای بازداشت شدگان نيز در تجمع مقابل مجلس به استقبا •

  تجمع اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي در بهارستان

 .خانواده ھای جمعی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات دھمين دوره ریاست جمھوری در ميدان بھارستان تجمع می کنند
، به منظور اعتراض نسبت به ادامه بازداشت )آبان 11)وامبر ن 2خانواده زندانيان سياسی با صدور بيانيه ای اعHم کرده اند که روز دوشنبه، 

 .بستگان خود، در یک تجمع آرام در ميدان بھارستان تھران شرکت می کنند تا خواسته ھای خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند
ستگان زندانی خود را در دست داشتند، در برابر بعد از ظھر روز چھارشنبه گذشته نيز خانواده ھای زندانيان سياسی، در حاليکه تصاویری از ب
 .ساختمان دادستانی تھران تجمع کردند و خواستار رسيدگی به وضع بازداشت شدگان شدند

شماری از در تجمع روز چھارشنبه، ھمسران، مادران و فرزندان گروھی از افرادی که در ارتباط با وقایع بعد از انتخابات زندانی شده اند، از جمله 
  .مقامات ارشد سابق جمھوری اسHمی و روزنامه نگاران بازداشتی حضور داشتند

  :خبر از دانشگاه ھا نيز حاکی از سرآمدن و لبریز شدن اشتياق به اعتراض است •

 فرياد مرگ بر ديكتاتور در دانشگاه تهران

  .دانشجویان شجاع دانشکده ادبيات دانشگاه تھران فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند
روزشنبه در دفتر انجمن اسHمی دانشکده ادبيات، تعدادی از دانشجویان شروع به سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور کردند، این شعارھا با 

  .دقيقه فضای دانشکده متشنج گردید ھمراھی دیگر دانشجویان که در _بی دانشکده بودند ھمراه شد و برای چند
ات و حراست دانشکده و تھدید کردن دانشجویان ،ماجرا ختم شد با این وجود ھر چند دقيقه یک بار فریادھای در ادامه با دخالت نيروھای انتظام

  .مرگ بر دیکتاتور از دفتر انجمن اسHمی شنيده می شد

  ششمين برنامه اعتراضي دانشگاه آزاد برگزار مي شود

آبان ماه  12شمين تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روز سه شنبه پس از برگزاری با شکوه پنج تجمع اعتراضی در دانشگاھھای آزاد، ش
به گزارش منابع دانشجویی، از دو روز قبل مطالبی در دعوت دانشجویان این دانشگاه به برگزاری تجمع اعتراضی بر روی دیوار  .برگزار خواھد شد

در صورت . این دانشگاه برای برگزاری ششمين تجمع اعتراضی دارد ھای دانشگاه تھران جنوب مشاھده شده است که نشان از عزم دانشجویان
برگزاری این تجمع، ششمين ھفته متوالی از آغاز سال تحصيلی است که دانشجویان دانشگاه آزاد در اعتراض به فضای سرکوب موجود در 

ست دانشگاه، دانشجویان ترسی از برگزاری برنامه جامعه دست به اعتراض می زنند و این امر نشان می دھد به رغم افزایش فشار از سوی حرا
  .ھای اعتراضی خویش ندارند

   تجمع دختران دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان

ع جمعی از دختران دانشجو ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسHمی واحد آبادان روز یکشنبه در اعتراض به بخشنامه جدید دانشگاه در خصوص من
  . در ساعات شبانه برای سومين روز متوالی مقابل دفتر ریيس این دانشگاه تجمع کردندتردد 

 :روزنامه جوان نوشت
برخی از دانشجویان خواھر می خواھند قانون تعيين شده از سوی دانشگاه را رعایت نکنند و ھر ساعتی که می : رئيس این دانشگاه گفت

   . سطح شھر و خيابانھا تردد کنند و ما مخالف تردد دانشجویان خارج از ساعات تعيين شده ھستيمخواھند در بيرون از دانشگاه و خوابگاه در
  

در طرف دیگر ميدان، نيروھای حکومتی با نزدیکتر شدن روز ميعاد مردم در تقابل با دستگاه دیکتاتوری ھراس خود را  •
ی و ترسشان از رو در رویی با نيروھای مردمی نمی توانند پنھان کنند و دست به اقداماتی می زنند که گویای نگران

 : است

  آبان هشدار داد 13نيروي انتظامي ايران نسبت به هر گونه تجمع غير قانوني در روز 

خبرگزاری مھر از قول جانشين فرمانده نيروی .نيروی انتظامی ایران می گوید با تجمعات غيرقانونی در روز سيزدھم آبان ماه برخورد خواھد شد
مقام ھای امنيتی ایران نگرانند تجمعات روز سيزدھم آبان .تظامی نوشت، نيروی انتظامی موظف است از اخHل در نظم عمومی جلوگيری کندان

ماه بار دیگر به صحنه اعتراض ھای مردمی به نتيجه انتخابات ریاست جمھوری بدل شود و به ھمين جھت خواستار دریافت مجوز برای تجمع در 
ھاى جمھورى اسHمى تاکنون ھيچگاه براى گردھمايى معترضان به نتايج انتخابات در ايران مجوزى  این در حالی است که مقام.ه انداین روز شد

  .صادر نکرده و تجمع ھای اعتراضی را سرکوب کرده اند
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  محاصره دانشگاه تهران توسط نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها

 ای حکومتی کنترل می شود و تحت نظر قرار دارد دانشگاه تھران به شدت از سوی نيروھ
  .آبان ماه دانشگاه تھران در محاصره لباس شخصی ھا قرار گرفته است 9از ساعات اوليه صبح امروز شنبه 

  .آبان ماه،ماموران امنيتی به شدت مراکز حساس و پيشرو در امر مبارزه با حکومت را تحت نظر گرفته اند 13با نزدیک تر شدن به 
از  دانشگاه تھران ھمواره یکی از مھمترین ھسته ھای مقاومت بر عليه دیکتاتوری داخلی بوده است؛ از آنجا که دانشجویان در جریان حوادث بعد

ادگی کرده آبان، اعHم آم 13انتخابات در امر مبارزه با دولت کودتا پيشگام بوده اند و در چند ھفته گذشته برای برگزاری تظاھرات اعتراض آميز در 
  .لذا نيروھای امنيتی و لباس شخصی ھا به شدت دانشگاه تھران را زیر نظر گرفته اند,اند

تعداد زیادی از ماموران حکومتی و لباس شخصی , ھی به پردیس مرکزی دانشگاه واقع در ميدان انقHببسياری از دانشجویان در خيابان ھای منت
  .ھا را در حين گشت زنی در اطراف دانشگاه مشاھده کرده بودند

  آبان 13هشدار به مسولين دانشگاه هرمزگان جهت آماده باش در آستانه 

وی رسما از ھمه مسولين . حضور نوحه گر ریيس و اعضاء شورای فرھنگی برگزار گردید جلسه اضطراری شورای فرھنگی دانشگاه ھرمزگان در
  .دانشگاه درخواست كرد كه شديدا حواسشان به اتفاقات این روزھا باشد

شدن به روز با توجه به فضای خاص حاکم بر دانشگاه و التھابات صنفی اخير ھرلحظه اتفاق و اعتراض جدیدی انتظار می رود اما با نزدیک تر 
آبان امکان حضور و ھمنوایی فعا_ن سياسی و دانشجویی و اتحاد آنان با دانشجویان غير سياسی که برای مشکHت صنفی تHش  13چھارشنبه 

  .می کنند مسو_ن را به شدت ترسانده است

  آبان 13تهديد جوانان و دانشجويان ايالم توسط حكومت از ترس شركت در تظاهرات 

مزدوران . آبان تھديدي از جانب آنان به وجود نيايد 13جوانان و دانشجويان را از شھر خارج ميكنند تا براي , متي در ايHم با تھديد مزدوران حكو
  .آبان بازنگردد 16آبان بايد ايHم را ترك كند و تا  10،يكي از دانشجويان دانشگاه ملي ايHم را دستگير كرده و به او گفته اند كه از 

اما .غيور ايHم با نوشتن شعارھاي ضد حكومتي بر سطح ديوارھاي شھر ھمچنان اعتراض و نفرت خود را نسبت به نظام حاكم اعHم ميكنند مردم
  .مانند ھر كجاي ديگر مزدوران حكومتي از ترس ھمه گير شدن اين فضاي اعتراضي بHفاصله اين شعارھا را با رنگ از بين ميبرند

  آبان 13تهران به خاطر  احتمال تعطيلي مدارس

سازمان آموزش وپرورش شھر تھران امروز در اقدامی فوری و با دستور مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش و دولت از مدارس ومراکز آموزشی 
Hس ھا و پرسش ھدف این آمار گيری که به طور ضربتی توسط معاونين و روسای مراکز آموزشی با حضور در ک.شھر تھران نمونه ی آماری گرفت

با نزدیک .درصد از دانش آموزان مبتH به آنفو_نزا برای تعطيلی مراکز آموزشی است 15شناسایی ,از وضعيت جسمانی دانش آموزان صورت گرفت
مصوبه  دولت در نظر دارد با استناد به, شدن به روز سيزدھم آبان ماه و احتمال شکل گيری تظاھرات ضد حکومتی وضد دولتی گسترده مردم 

درصد دانش آموزانش مبتH به آنفو_نزا باشند مراكز  15وزارت آموزش وپرورش و وزارت بھداشت مبنی بر تعطيلی کHس ھای درسی که بيش از 
  .آموزشی را تعطيل کند

ز تھران استفاده می دولت مطمئن است با تعطيلی مراکز آموزشی تعداد زیادی از خانواده ھا از فرصت بدست آمده برای مسافرت و خروج ا
تير به  18تجربه ای که در روز .واحتمال دارد تعداد کمتری از معترضان در پایتخت باقی بمانند. در این صورت کنترل تظاھر کنندگان آسانتر است.کنند

  .بھانه ی آلودگی ھوا صورت گرفت
براساس آخرین گزارش .به گوش می رسد,دن چنين تصميمیاز وزارت آموزش وپرورش نيز خبرھای موثقی مبنی بر تمایل دولت به اجرایی کر

اقدام سياسی که در پوشش .ھای دریافتی از سازمان وزارت آموزش و پرورش به احتمال بسيار زیاد مدارس و مراکز آموزشی تعطيل خواھند شد
ھفته گذشته در چند استان گفتنی است تعطيلی مراکز آموزشی و مدارس در طی .عملی در جھت حفظ سHمت جامعه صورت می گيرد

تعطيلی این مراکز آموزشی پيش درآمدی بر تعطيلی مراکز آموزشی تھران در ھفته ی جاری است تا افکار عمومی . وشھرستان صورت گرفت
   .برای پذیرش این تعطيHت آماده شوند و آن را به پای یک تصميم سياسی نگذارند

ھفته ھای گذشته و ظھور نشانه ھایی از حمایت متقابل مردمی و از سوی دیگر شدت یافتن مبارزات کارگری در  •
کارگران از مبارزات یکدیگر، بخصوص در مورد اعتراضات کارگران لوله سازی اھواز حکومت جمھوری اس/می نيز پيش 

این  . آبان بخش ھایی از جنبش کارگری برای اع/م اعتراض خود با مردم ھمراھی کنند 13بينی می کند که در روز 
خبرھا در دو روز گذشته حکایت داشتند که حداقل در دو شھر اصفھان و ساری، در مانوورھای نيروھای ضد شورش و 

در شماره ھای گذشته خبرنامه، اخبار .  سرکوبگر مرحله ای از را به چگونگی برخورد به تجمعات کارگری اختصاص دادند
اما این جنبش .  ای تھران،اھواز،قزوین و سنندج گزارش دادیمتفصيلی چند مورد از اعتراضات کارگری را در شھرھ

چند خبر از جامعه ی کارگری که در .  بصورت روزمره ادامه دارد و با شرایط سخت زندگی، گسترده تر نيز خواھد گشت
 :دو روز گذشته مخابره شده است به شرح زیر است

  در به در به دنبال فعاالن هفت تپه

مدیره سندیکای ھفت تپه که ازطرف دادگاه انقHب دزفول به شش ماه حبس تعذیری وشش ماه حبش تعليقی محکوم  پنج نفرازاعضای ھيئت
درراستای اجرای حکم امروزبرای پنجمين بارمنزل اقا جليل احمدی مورد .که این حکم ازطرف دادگاه تجدیدنظراھواز مورد تایيد قرارگرفت .شدند

این درحاليه که ھيچگونه احضاریه ای ازطرف دادگاه به ایشان ابHغ نشده   .يرکردن نامبرده قرارگرفتتفتيش نيروھای انتظامی جھت دستگ
جھت بازداشت ایشان مراجعه کرده اندوبه ضامن اقای فریدون نيکوفرد ھم ھشدارداده اند که   به منزل علی نجاتی  وھمچنين امروز.است

به اقایان محمد حيدری مھرو قربان عليپورھم .رفی نکند ضامنت وی رابه اجرا خواھندگذاشتخودرابه دادگاه مع٢٢/٨/١٣٨٨اگرنامبرده تاتاریخ 
 درمحيط کارشان اعHم کرده اند که ھرچه زودترخودرا جھت اجرای حکم به دادگاه شوش معرفی نمایند

  تجمع كارگران پرريس در مقابل استانداري كردستان.

، ھفتم مھر ماه  29/7/88شکایت آنان به اداره کار سنندج در مورخه  توسط کارفرما و 27/7/88تاریخ بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرریس از 
و این کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به  تشخيص اداره کار سنندج برای رسيدگی به شکایت این کارگران تشکيل جلسه داد  ھيئت

   .تجمع زدند


