
  	���� ��ا 
 يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مهرماه ومدبيست و خ بتاري

  خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد  1
g mail.com@nedaanews                                                                                                                                             http://www.nedaanews.com 

 

  شماره

96  

  شيرازي ها با تظاهرات ضد حكومتي به پيشباز احمدي نژاد مي روند
مھرماه، در چند محله شيراز، جوانان برای اعتراض به سفر احمدی نژاد به آن شھر،  21طبق گزارشات رسيده، دیشب، سه شنبه 

  .رده اندک راھپماییاقدام به 
این گزارشات حاکيست، که مردم شھر شيراز از اینکه احمدی نژاد آن شھر را برای نمونه ی ثبات دولت خود انتخاب کرده و از 

شيرازی ھا در گزارشات خود، .  ھستندمعدود شھرھایی است که پس از آغاز اعتراضات به آنجا سفر می کند، بسيار خشمگين 
  .می کنند فضای شھر را ملتھب تشریح

عبارت به شعارھای مطرح شده در این تظاھرات ھا .  تظاھرات ھای خودجوش دیشب جوانان در محKت نيز اثبات این مدعی است
گفتنی ! شيرازی می ميرد ذلت نمی پذیرد! احمدی حيا کن، شھر من و رھا کن! و رھا کن تکحيا کن، ممل احمدی:  بودند از

 .اشين ھای رھگذر با بوق و چراغ زدن از راھپيمایان حمایت می کردنداست که ھنگام تظاھرات، م
Yزم به تذکر است که به علت عدم اطKع قبلی از این راھپيمایی و متفرق بودن آن در محKت مختلف، ھيچگونه رودررویی و 

  .درگيری بين راھپيمایان و نيروھای حکومتی گزارش نشده است

  يوضعيت بازار نان در سنندج ونارضايتي عموم
  .اقدام به افزایش خودسرانه نرخ نان کردند بدنبال نابسامانيھای اخير خبازیھای سنندج

تومان ؛ نان لواش تکنوپخت را از ھر قرص  500تومان به  75اری قيمت ھر قرص نان سنگگک را از خبازیھای سنندج از اوایل ھفته ج
  .تومان افزایش داده اند 250تومان به  150و نان بربری را از ھر عدد  تومان50تومان به  25

تومان از مردم اخذ  100ی معادل این در حاليست که خبازیھا برای استفاده کردن از حدود پنچ گرم کنجد برای ھر قرص نان مبلغ
  .می کنند

قيمت نان اقدامی انجام نداده و خبازیھا با خKء ایجاد شده  ھيچ ارگانی تاکنون در زمينه جلوگيری از افزایش خودسرانه و بی رویه
کردستان از ھفته اول سنندج و استان  وضعيت بازار نان در.آزاد پخت و یارانه دار به مصرف کننده اجحاف می کنند بين خبازیھای

فانتزی و  سھميه آرد نان فانتزي ھاي استان که منجر به افزایش چھار برابری قيمت نان مھر ماه و پس از حذف یارانه دولتی از
قوت اصلی آنان به دليل فقر حاکم بر منطقه می باشد با  ساندویجی شده ایجاد شده و به شدت مردم را با توجه به اینکه نان

  . کرده است مشکKت جدی مواجه
از جمله آب ؛ برق و گاز اعKم می کنند در حاليکه  خبازي ھاي سنندج علت افزایش نرخ نان را باY بودن ھزینه خدمات دولتی

به این اقدام اعتماد  مسووYن خبازیھا آنقدر.دولتی ھستندمنکر ھر گونه افزایش جدید در نرخ خدمات  مسووYن دولتی به طور کلی
کرده اند و متاسفانه نھادی مرتبط اقدامی برای برخورد با این خبازیھا  دارند که عمK نرخھای جدید نان را در انظار عمومی نصب

  . نمی دھند و این مسئله مردم را وادار به تمکين خواست خبازیھا کرده است انجام
  .در مسيرھای شھری نموده اند تاکسی نيز ار روز شنبه به بھانه قرار دادن افزایش قيمت نان اقدام به باY بردن نرخ کرایه رانندگان

تومان کرایه  200تا 100ھر مسير درون شھری بين  رانندگان تاکس که عمK ھيچگونه نظارتی بر عملکرد آنان وجود ندارد برای
فيزیکی بين مسافران و  با مخالفت مردم مواجه شده که در اکثر اوقات منجر به درگجيریھای اقدام بيشتر طلب می کنند و این

  .رانندگان می شود
جلوگيری ا اجحاف به مسافران توسط رانندگان وسایل  نکته جالب اینجاست که ماموران راھنمایی و رانندگی که وظيفه ذات آنھا

پيگيری شکایت  ه از رانندگان تاکسيھا سکوت کرده و با سکوت و عدممورد شکایات مطرح شد نقليه عمومی می باشد در
 .شھروندان عمK اقدام رانندگان را تایيد می کنند

 ششمين گردهمائي كانون بازنشستگان گروه صنعتي ايرانخودرو برگزارشد
 نفر در پارک ارم برگزارشد ٢٠٠٠مھر ششمين گردھمائی کارگران ایرانخودرو با حضور بيش از  ٢٠روزدوشنبه 

باھم گذارنده بودند کارگران بازنشسته ایران خودرو یکبار دیگر به صورت شکوھمند دور ھم جمع شدند تا در کنار ھم روز ھای که 
مردانی که اکنون عمری در کار بودند واکنون با ھزار مشکKت دسته پنجه نرم می کنند بدون کوچکترین خستگی به .مرور کنند  را

 .ندای کانون خود جواب مثبت دادند تا باھم از گذاشته و از مشکKت خود بگویند
 گزارش این گردھمائی بزودی اطKع رسانی خواھد شد

 جمعی از کارگران ایرانخودروما 
برگزاری ششمين گردھمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایران خودرورا به تمام کارگران شادباش گفته و اميدواریم که این 

 عزیزان ھمچنان سالم وسKمت در جھت ساختن یک زندگی بھتر در کنار ھم تKش کنند

  حبس تعليقي و تعزيري محكوم شدند نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به تحمل 5
  .کارگران کارخانه نيشکر ھفته تپه را تایيد کرد دادگاه تجدید نظر در استان خوزستان مجازات پنج نفر از

تپه گفت به تازگی دادگاه تجدید نظر احکامی را که  به گزارش ایلنا، رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت
رخشان ھرکدام از این کارگران در  به گفته .برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده بود را تایيد کرد پيشتر در دادگاه بدوی

 پور و نيکوفر، قربان علی نجاتی، فریدون براین اساس دادگاه علی .اند مجموع به یکسال حبس تعليقی و تعزیری محکوم شده
را به چھار ماه حبس تعزیری و ھشت ماه  پور ماه حبس تعليقی و محمد حيدری 6ماه حبس تعزیری و  6احمدی به تحمل  جليل

شده و کارگران  صادر 86ھای کارگری سال  به گفته رخشان این احکام در ارتباط با اعتراض .عليقی محکوم کرده استحبس ت
رخشان ھمچنين از ادامه نارضایتی کارگران  .مجدد ھستند محکوم شده به کمک وکKی مدافع خود در صدد درخواست دادرسی



  	���� ��ا 
 يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مهرماه ومدبيست و خ بتاري

  خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد  2
g mail.com@nedaanews                                                                                                                                             http://www.nedaanews.com 

 

  شماره

96  

روز پيش کارگران نسبت به 2: وی افزود .ران ھنوز با تاخير پرداخت می شودخبرداد و گفت به دليل مشکKت مالی مطالبات کارگ
  .کارگران گذشت کند از کنار اعتراض شرکت با بيان اینکه نقدیگی نداریم و دولت کمک نمی این وضع اعتراض کردند اما مدیریت

سال گذشته به اجبار در زیان  2اند اما در  نبودهکارخانه شریک  سال گذشته کارگران ھفت تپه ھيچگاه در سود این 50در: وی افزود 
  .اند سھيم شده این کارخانه

 متوالي دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز در سومين هفتهاعتراض 

 متوالی اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به وقایع پس از انتخابات و فضای دانشجویان دانشگاه آزاد تھران مرکز در سومين ھفته
 .سياسی کشور کردند

دانشکده با سر  ه آزاد تھران مرکز از ظھر امروز با تجمع در صحن ایندانشکده فنی دانشگا به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، دانشجویان
 .و حاکميت اعتراض کردند به سياست ھای دولت" مرگ بر دیکتاتور"دادن شعارھایی از جمله 

ن ضم بسيجی که عموما از دانشجویان این دانشگاه نبودند به این تجمع حمله کرده و بر اساس این گزارش پس از مدتی نيروھای
 .به متفرق ساختن آنان کردند درگيری فيزیکی با دانشجویان با استفاده از اسپری ھای گاز فلفل اقدام

 .در اثر حوادث امروز در دانشگاه آزاد تھران مرکز، این واحد دانشگاھی امروز به تعطيلی کشيده شد
 .دانشکده حاضر شده اند ھمچنين گزارش شده است که نيروھای امنيتی به طور گسترده ای در اطراف این

اما در ادامه این تجمع دانشجویان با اسپری . و ھزار دانشجوی این دانشگاه سومين تجمع اعتراضی خود را برگزار کردندحدود د
ھم اکنون نيز درگيری ميان نيروھای بسيج و نيروھای امنيتی و دانشجویان ادامه   .فلفل و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفته اند

ھم چنين این دانشگاه ھم اکنون . از داخل این دانشگاه به گوش می رسد" ا؛ استعفا استعفادولت کودت"دارد و صدای شعارھای 
گفتنی است این سومين تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض به وقایع پس   .در محاصره کامل نيروھای امنيتی و انصار قرار دارد

 ی در این خصوص متعاقبا اعKم می شوداخبار تکميل  .از انتخابات و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی است
بسيج دانشگاه از بيرون نيرو آورده بود یک سری از بسيجی ھای افراطی که از بيرون اومده  ١٠:۵۴ - ١٣٨٨مھر،  ٢١سه شنبه، 

سيج کار رو به خشونت کشوند و گاز نيروی ب .بودن و دانشجو ھم نبودن چشماشون قرمز و خون افتاده بود و حالت عادی نداشتن
توی بالکن طبقه اول یه نفرو مامور کرده بودن که عکاسی کنه و بچه ھارو شناسایی .اشک آور زدن کليه کKسا رو تعطيل کردن

ز بيرون دانشکده جلوی در پر ا.یه دفه نيروی بسيج ازوسط حياط به سمت راھرو رفتن که محل درگيری ھا ھم داخل راھرو بود.کنه
را سرمی ... شعار ھای مرگ بر روسيه ، دانشجو می ميرد ذلت نمی پذیرد ، جنتی لعنتی تو دشمن ملتی و.نيروی گارد ویژه بود

  .دادند
شکنجه تجاوز  دانشجو بيدار است ازدیکتاتور بيزار است, دانشجو می رزمد دیکتاتور ميلرزد ١١:١۵ - ١٣٨٨مھر،  ٢١سه شنبه، 

  .تور زمانه راه دگر ندارددیگر اثر ندارددیکتا
بين . نفر بودن اول 20حدود . امروز بسيجيھا برنامه گذاشته بودن تو حياط دانشگاه ٠٨:٢٢ - ١٣٨٨مھر،  ٢١سه شنبه، 

محوطه مرکزی دانشگاه مملو از دانشجو ! دانشجوھا پخش شده بودن و به بھونه شھادت فردا شربت و شيرینی پخش می کردن
. از داخل ساختمون شعارھا شروع شه بعد بکشه به حياط 12:30بچه ھا بودن قرار شد راس ساعت  چون بسيجيھا قاطی. بود

امروز انصار و نيروھای . که باعث تحریک و درگيری شدید شد. بعد بسيجيھا شروع به شعار دادن کردن در حمایت از رھبر و دولت
  .ردندکه کل کKسھا کنسل شد دانشگاه رو تعطيل آخرش ھم ک. انتظامی ھم به سرعت اومدن و زد و خورد بدی ھم شد

دانشجویان دانشگاه آزاد تھران مرکز در سومين ھفته متوالی اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به وقایع پس از انتخابات و فضای 
ا تجمع در صحن این دانشکده با سر دادن دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تھران مرکز از ظھر امروز ب. سياسی کشور کردند

بر اساس این گزارش پس از مدتی . به سياست ھای دولت و حاکميت اعتراض کردند" مرگ بر دیکتاتور"شعارھایی از جمله 
نيروھای بسيجی که عموما از دانشجویان این دانشگاه نبودند به این تجمع حمله کرده و ضمن درگيری فيزیکی با دانشجویان با 

در اثر حوادث امروز در دانشگاه آزاد تھران مرکز، این واحد . ستفاده از اسپری ھای گاز فلفل اقدام به متفرق ساختن آنان کردندا
 دانشگاھی امروز به تعطيلی کشيده شد

  اعتراض دانشجويان دانشگاه الزهرا به سخنراني حامي احمدي نژاد
روز دوشنبه برای سخنرانی به دانشگاه الزھرا رفته  رحيم پورازغدی از اعضای شورای انقKب فرھنگی و از افراطيون حامی دولت

 .دانشجویان روبرو شد بود که با واکنش
این اقدام دانشجویان دانشگاه الزھرا با .دانشجویان در اعتراض به پورازغدی سالن سخنرانی وی را ترک کردند به گزارش نوروز،

ھمچنين پورازغدی نيز به دانشجویان اعتراض .اعتراض و گاه فحاشی اعضای بسيج و اعضای نھاد رھبری در دانشگاه روبرو شد
 .کرده و موضوع سخنرانی خود را عوض کرد

 هزار تومان چك پول انصدپ: قدرداني از بسيجياني كه مردم را به خاك و خون كشيدند

شده است نوشته شده  صادر) زیر نظر محرابيان خواھرزاده احمدی نژاد(سوي امور مالي وزارت صنايع  بر روي چك اين مبلغ كه از
آنچه كمك آنھا به كنترل حوادث بعد از  كاركنان بسيجي وزارت صنايع و معادن به دليل.“به خاطر كنترل حوادث بعد از انتخابات“

 .ھزار توماني دريافت كردند 500انتخابات ناميده شده است پاداش 
در  ر مقامات ارشد اين وزارتخانه براي كاركنان بسيجي اين نھاد كهمعادن به دستو به گزارش سKم امور مالي وزارت صنايع و

 .ھزار تومان پاداش در نظر گرفته است 500 حوادث بعد از انتخابات فعال بودند و با معترضين برخورد مي كردند مبلغ
خاطر كنترل حوادث بعد از  به“جالب آنكه بر روي چك اين مبلغ كه از سوي امور مالي وزارت صنايع صادر شده است نوشته شده 

   .اين اقدام وزارت صنايع مورد اعتراض ديگر كاركنان اين وزارتخانه قرار گرفت.“انتخابات


