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ن حرکات يت جلوه دادن اي اهمی بی مختلف برای کشد و از راههایم مدام خط و نشان ميرژ  دارد و ادامه  همچنانیياعتراضات دانشجو ◘

 یاز ساعتها .دا کرديان ادامه پي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تجمع دانشجو دریاپين هفته پي پنجمیماه براآبان  ۵سه شنبه  . کندیتفاده ماس

دا ي شدیيان بدون کارت دانشجوياز ورود دانشجو .دتر از قبل به کار افتاده بودي به دانشگاه شددنگ ورويلتريستم فين تجمع سين ايآغاز

چند تن از  . شدیري در دانشگاه داشتند جلوگی قبل حضور موثر و پررنگی که در هفته هایانين از ورود دانشجوي شد و همچنی میدارخود

ر و اسمشان ممنوع يگر و پخش عکس و تصوي دیونهايزيو وتلويل مصاحبه با رادي در دانشگاه بودند اظهار کردند که به دلیآنها که جلو

دانشجو  :ن بوديد اي رسیشتر به گوش مي که بیبود و شعار نفر ٢٠٠٠ک به ي که در داخل دانشگاه بود نزدیتي جمعاما .الورود شده اند

از همانجا  .دي رسیم ز به گوشي ن»کتاتوريمرگ بر د«ز از جمله ير ني اخیاه ماهیشعارها بتهلا .»شهيل ميدانشگاه تعط ر بشه،يدستگ«

ل فاصله ياما به دل . نفره داشته اند٢٠٠٠ یت از تهران مرکز تجمعيز در حمايد تهران واحد جنوب ندانشگاه آزاان يدانشجورسد که  یخبر م

 باشد و یش مياين مرکز مجتمع نيال قرار دارد و نام ايابان هميواحد تهران مرکز در پونک خ .ميرسين دو مرکز به تهران جنوب نمياد ايز

ان و يت از دانشجويم که در حماي خواهیان و جوانان معترض مين و دانشجوياز همه فعال. باشدیه و اتوبان آهنگ ميواحد جنوب در افسر

ط دانشگاه ي شدن آنها و کشاندن آنها از محین تجمعات و سراسريدا کند تا باعث گسترده تر شدن اين تجمعات حضور پيان در ااعتراضاتش

ن اعتراضات ، تجمعات را يگر در اين و جوانان دي شرکت فعالیم که برايواه خی مانيدانشجون ازيان مردم شوند و همچنيابانها و به ميبه خ

 . مختلف شرکت داشته باشندیکروز برگزار نکنند تا همه بتوانند در مراسمهايدر  

نا به ب .ن مورد به کار نرفته استي در ایريچ تدبياما ه.انش آموزان دن يوبخصوص در بت دا کرده اسي پیوع وحشتناکيش نفلوانزا آ◘

اد افراد يل تعداد زيبه دل . باشدیار بدتر ميت بسيوضعدر مناطق جنوب شهر . نفر کشته شده اند٢٠٠ک به ي مختلف تا کنون نزدیبرهاخ

 مردم یگر پاسخگوي دیمراکز درمان . باشدی تر میت بحرانين وضعييه نامناسب و سطح بهداشت پاي کوچک، وضع تغذیخانواده و خانه ها

ل اعالم ين هفته تعطيز در ايچند دانشگاه ن. کنندیل مي مدارس را تعطیکي یکيم ي آبان قرار دار١٣ اما حاال که در آستانه .اشند توانند بینم

 از مردم معترضند که به خاطر سالمت دانش آموزان یاريبس .و به شهرشان برگردند وابگاهها را ترک کنندخ یان شهرستانيشده تا دانشجو

ن خاطر هم يبه هم .رندي بمیماريچه بهتر که از ب، رندي آنها بهتر است که جوانان بمیبرا .رده اند بلکه از ترسشان استل نکيمدارس را تعط

 . کنندی نمی کنترل آن کاریبرا

 آن سرپوش یه و بر رودن آن که مسکوت مانيد مهمترياما شا . مختلف صورت گرفتهی در سراسر کشور در قسمتهایاعتصابات مختلف ◘

  در یار بديت بسياز اول مهر مترو وضع .ب شده، اعتصاب کارکنان مترو باشديران آن تکذي مدی از سویاشته شده وحتگذ

در  .ستگاه همه مسافران را کالفه کرده استيقه در هر اي دق۵ش از يدن قطارها و تعلل بيش از حد در رسير بيتاخ .حمل مسافران داشت

گفتند به خاطر اختالف  یاما بعد از مدت .ستاافتاده  ین اتفاقيش مسافران چني مدارس و افزایي بازگشالي کردند که به دلیاوائل همه فکر م

 ش از حد قطارها ،ي بیان که باعث شلوغين جرياما ادامه دار شدن ا . و دولت بر سر بودجه است که قطارها خراب شده استیشهردار

ش يروز پ دنکه چنيتا ا .شدجاد يا از مردم یاري بسی کار شده بود عالمت سوال برای هااهها و محلگدن مردم به دانشير رسير آنها و ديتاخ

 ی پله ها و راهروهایستگاهها به بااليت از ايجمع .امده بوديقه قطار ني دق۴۵باشد يستگاهها مين اي از شلوغتریکي بهارستان که یدر مترو

 مردم و مرگ بر یشعارها . و مانع از ورود قطار شدندد حمله کردنالهير ی قطار آمد مردم به رویکه صدايهنگام .ده بوديخروج رس



ل ي رینکه مردم ازرويباالخره بعد از ا .دي رسیبه کتک کارکار ر شدند ويل درگي ریران با مردم روومام .بود دهيکتاتور به اوج رسيد

ن ين و ماليکتک زدند و خونل ي دلیبدند و او را يرون کشيبستاد مردم راهبر قطار را از اتاقش ين که ايخارج شدند قطار وارد شد اما هم

د حقوق آنها يکاهش شد . باشدین اتفاقات اعتصاب کارکنان مترو ميهمان موقع بود که مشخص شد علت ا .نداشت یري چه او تقصرگ .کردند

 . باشدیعتصاب منها علت اآ از یجه اخراج تعداديرو و در نتيل نيشان و تعدي کردن پرداخت حقوق هایو ساعت

 یي فروشنده گفت همه روزهای از زنهایکي. کنندی می آبان نشانشان خواهند داد و تالف١٣مان در روز ي در مترو گفت جوانهایزن مسن ◘

ک ي . کنندیم لغو مين روزها رو از تقويگه همه ايتا سال د گهيد. ل شدهيم درست کردند حاال به ضد خودشون تبدي تقوینا خودشون تويکه ا

کروز به فاصله ي کرد که یف مي تعریدختر. داردیت بدتري کرج هم وضعیقطارها گه بمونن؟ينا قراره تا سال دينفر اون وسط گفت مگه ا

 از یکيد ياي هم که میقطار .ودبستگاه جمع شده ي در ایر قابل کنترليت غيستگاه آمده و جمعي قطار به ا٢د فقط ياي قطار ب۵د ي ساعت که با١

 ی شود و قطار حرکت میاما در باز نم . دهندیند و شعار مي گویراه مي کوبند و بدو بی شود و زنان به در می واگن زنان باز نمیدرها

 .شوند یرد و مردان هم همراه مي گی شود و اوج می زنها آغاز میکتاتور از سوي مرگ بر د .د کننیزنان شروع به شعار دادن م.کند

 شود و غش ی حالش بد میش از حد و شلوغي تجمع بلي به دلیزن . دهندیتوقف ادامه م بدون ان زن. کنترل کنندار تواند مردم یاموران نمم

 .ه مترو همچنان ادامه داردياما قض .همه معترضند .اورندي برانکارد مسرانجام و  کندیم

 .نها اضافه کرديد به ايد ها را هم باي حذف سوبسش از اندازه وي بیگران . بردی م به سمت انفجاراجامعه ردارد ز يهمه چ دوباره ◘

 شود و همه افته تر و آگاهانه تري، سازمانن اعتراضات گسترده تريد اياگر چه با.فه خود عمل کرده اند يان  تاکنون به وظيدانشجو

ن شرکت کنند تا آکرده و در ت ين اعتراضات حمايز از اي مختلف مردم نید توده هاياما با .ردي سراسر کشور را در برگیاههاگدانش

ک ينه  .مي خواهی را نمی اسالمیسبز جمهورموج ان معترض بر خالف رهبران يما دانشجو .شود تر یتر و همگان یاعتراضات سراسر

بوده و ه ت حاکمي که فقط در جهت منافع اقلیقانون.. ميش برگردي سال پی سیم به قانون اساسي خواهیما نم! شتريک کلمه بيکلمه کمتر و نه 

مردم از اقشار و ان و يدانشجو م و از همه دانش آموزان و جوانان وي آبان قرار دار١٣ر آستانه د.  نداردیگاهيمنافع مردم در آن جاهست و 

خواب را بر ابان ي در خی اسالمیت نظام جمهوريه کلي علیيو با سر دادن شعارهاپر شور خود  م که با حضوري خواهیمطبقات مختلف 

  .ن شکل از آن استفاده کننديد به بهتري باشد که بایحضور و اعتراض مردم تنها سالح آنان م .ن و حاکمان حرام کننديدمستب

  
  

              


