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  !نان گران تر شد!  آغاز شدحذف يارانه ها 

تنھا چند روز پس از .به شدت افزایش یافته است اجرای طرح حذف یارانه از سبد برخی کا�ھای مصرفی قيمت این کا�ھا در بازار با
براساس گزارش ھای .گردید درصدی روبرو 20ھادرمجلس قيمت واحد برخی کا�ھا در بازار باافزایش قيمت  تصویب طرح حذف یارانه

این , با حذف یارانه از آرد واحدھای صنفی مخصوص پخت نان ھای فانتزی دریافتی خبرنگار آژانس ايران خبر طی روزھای گذشته
قيمت انواع نان فانتزي از شھریور ماه سال  بحث افزایش.درصد کردند 20اقدام به افزایش نرخ نان خود به ميزان بيش از  واحدھا
بعد موکول  امااین کار به دليل تبعات ناشی از گرانی ھای ویژه ماه رمضان به. ميان آمد وھم زمان با ماه رمضان بهجاری 
سال؛بRفاصله آرد تحویلی به واحدھای صنعتی پخت نان  5ھفته ی گذشته با تصویب طرح حذف یارانه از کا�ھا در مدت .گردید

نان فانتزی را افزایش  واحد نيز برای جبران بخشی از این ھزینه ھا قيمت انواع این.آزاد عرضه گردید فانتزی به صورت قيمت
ھمين امر موجب گردید که .درصد افزایش قيمت داشته است 30تا  20 افزایش انواع نان فانتزی مانند بگت وبربری بين.دادند

در حال .به گران کردن انواع ساندویچ کنند اقدام اغذیه ای نيز با افزایش قيمت نان باگت وانواع دیگر نان ھای ساندویچ واحدھای
نمونه ساندویچ  برای.درصد افزایش قيمت داشته است 50تا  20افزایش قيمت نان فانتزی بين  حاضر قيمت انواع ساندویچ به تبع

ران عرضه در واحدھای مختلف ساندویچی سطح شھر تھ 1100 تومان تا 900سوسيس بندری که تا چند روز پيش با قيمت واحد 
تومان عرضه  1500 تا 1100درصدی مواجه شده است وھم اکنون در ساندویچی ھا با قيمت واحد  50تا  20می شد با رشد قيمت 

 20مختلف شھر تھران متفاوت است اما رشد قيمت ھا تقریبا رشدی  به ھر حال این رشد قيمت انواع ساندویچ در نقاط.می گردد
وآماده این روزھا توسط بسياری از  با توجه به اینکه غذاھای فصل فود.چ را دربر داشته استدر انواع ساندوی درصدی 50تا 

  .گران شدن آن را نيز به زودی باید در سایر بخش ھا نظاره گربود تاثيرات,شھروندان تھرانی مصرف می شود

  تصميم ناگهاني هيات اجرايي كارخانه عالءالدين براي تعطيلي

کارخانه ،کارگران از صبح امروز با درھای بسته محل کار  درپی تصميم ناگھانی ھيات اجرایی کارخانه عRءالدین مبنی تعطيلی این
 .خود مواجه شدند

به محل کار مراجعه کردندکه از شب قبل این کارخانه با  ھر روز گزارش ایلنا، صبح امروز کارگران کارخانه عRءالدین در حالی مانند به
در رابطه با تعطيلی کارخانه  در اطRعيه اي كه از سوی ھيات اجرایی کارخانه عRءالدین.تعطيل شده بود تصميم مدیران کارخانه

 اضافی مقرر شد تا شروع مجدد فعاليت کولر و به منظور جلوگيری از ھزینه ھای نظر به اتمام فصل توليد: منتشر شده، آمده است
کارخانه عRالدین سازنده .به کارخانه خودداری کنند تا اطRع ثانوی از مراجع 27/7/88پرسنل توليدی و وابسته به توليد از تاریخ 

سازمان حمایت از صنایع  دچار بحران شده از آن زمان تاکنون زیرنظر ھياتی که از سوی 70از اواخر دھه لوازم خانگی است كه
 اعضای شورای اسRمی کار عRالدین ،تعطيلی ناگھانی این کارخانه در حالی است به گفته رمضانی از.شود شده اداره می تعيين 

شدن آخرین کارگر  باید تا زمان بازنشسته  فعاليت این کارخانه 1379که طبق مصوبه شورای تامين استانداري تھران در سال 
 .کارگر رسمی مشغول به فعاليت ھستند 50به گفته این عضو شورا درکارخانه عRالدین نزدیک به.مه یابدرسمی ادا

اند که ھنوز مطالبات آنھا پرداخت  بازنشسته شده نفر از پرسنل این شرکت 50ھای اخير گروھی نزدیک به  یادآور شد در سال وی
 1363کارگران از سال  به گفته.بودن درآمدھای خود گRیه دارند ز پایينكه کارگران عRالدین ا نشده است و این در حالي است

سال  20نشده است به ھمين علت دریافتی کارگران عRالدین با بيش از بندی مشاغل این کارخانه تجدیدنظر تاکنون در جدول طبقه
  .تنھا اندکی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بيشتر است سابقه

  وو اعتراضات دانشجويي عليه ا دانشگاه تهران درصفار هرندي 

به دانشکده فنی دانشگاه تھران بيايد تا ) نژاد وزیر فرھنگ و ارشاد اسRمی دوره اول احمدی(گذشته قرار بود که صفار ھرندی  روز
ذکر شده بود که ابتدای  در اطRعيه مراسم. ھمه چيز به ظاھر عادی بود ١ساعت . انتخابات سخنرانی کند در باره حوادث پس از

تا�ر چمران دانشکده فنی . صفار ھرندی بود سخنرانی می کنند از آن دونفر که یکی شونمراسم تریبون آزاد ھست و پس 
طی بيست دقيقه . می شد اون ساعت امکان ورود و جا برای نشستن داشت چون مراسم از جانب بسيج برگزار برخRف ھميشه

از جانب بسيج یک نفر به عنوان مجری روی . صورت ممتد دست می زدند بعد تا�ر مملو از جمعيتی شد که ھر از چند گاھی به
مجری برنامه شروع به خواندن  شد و طبق معمول برنامه ھاشون سرود جمھوری اسRمی و قرآن شون را خواندند و صحنه حاضر

نمود که ميان آن دانشجویان معترض با دست زدن ھاشون در روند ش اخRل  یک شعر در وصف وضع موجود البته از دید خودشون
آنھا عليه خودشون استفاده کنه و مدام  مجری سعی در ارشاد دانشجویان می نمود و می خواست از شعارھای. می کردند یجادا

  .از نظم و آزادی بيان حرف می زد
بعد . جانب دانشجویان شدیداَ مورد استقبال قرار گرفت بود که از" امر الھی"تریبون آزاد شروع شد و اولين نفر فردی به نام 

چند تن از اصRح طلبان  از نشریات دانشکده است و منتقد دولت احمدی نژاد و درباره ٨٨امتياز نشریه  مشخص گردید وی صاحب
سخنرانی نمود و بحث را به سمت مھدی ھاشمی و " ثابتی"به نام  پس از وی فردی از جانب بسيج. بازداشت شده صحبت نمود

آزاد شده اند حرف خود را تکذیب  دی چون او تحت شکنجه اعتراف کرده اند، چرا اکنون کهو مدعی بود که اگر افرا حجاریان کشاند؛
 پس. ھو کشيدن آنان روبرو شد و درگيری ھای لفظی ميان وی و معترضين در گرفت این بحث با اعتراض شدید حضار و. نمی کنند

به بسيجيان به مسأله فروش مخابرات به سپاه  که خود را مستقل از ھر جناحی معرفی نمود خطاب" باقری"از وی فردی به نام 
  .تشویق معترضين روبرو شد پاسداران اشاره نمود که با

مھوری اسRمی اشاره نمود که موسوی به حفظ نظام ج سخنرانی نمود و پس از اشاره به حوادث کوی،" اميری"فردی به نام 
طول برنامه مجری که  در. را بيان نمود" جمھوری اسRمی، نه یک کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتر" معتقد است؛ و جمله معروف

ادامه صحبت افراد می شد که در این ميان دختری از ميان حضار خطاب به  مثRَ می خواست زمان برنامه را تنظيم کند مدام مانع از
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سخنران بعدی ". �اقل بگو دیکتاتور که بگنجه !برای چی باید بترسم؟"، وی که بسيار عصبانی شده بود گفت "ترسو"فریاد زد  وی
صدای اعتراض  "با این جماعت نمی توان به جامعه مدنی رسيد"ابتدا با بيان گفته خاتمی  بود که در" اشتری"فردی به نام 

افرادی که از وی تبعيت می کنند تحت عنوان تقليد از ميمون، فریاد  تظری و توھين بهدر ادامه با اشاره به من. حاضرین را بلند نمود
برنامه خواستار اخراج وی توسط انتظامات  بلند شد و سخنران و فردی از ميان جمع در گيری لفظی پيدا نمودند که مجری معترضين

سالن را  قصد خروج از" شعار مرگ بر دیکتاتور"و با  از جا برخاستند" ولش کن"با فریاد در ھمين زمان جماعت معترض. گردید
  .انجام داد و با عذرخواھی صوری شعله را خاموش کرد داشتند که مجری تمام تRش خود را در جھت خاموش نمودن خشم آنان

جویان صفار ھرندی وارد سالن شد و دانش٣ساعت  درادامه برنامه فردی تحت عنوان کارشناس سياسی سخنرانی نمود و در
مرگ بر " داشتند، به صورت صفی در ھم فشرده در وسط سالن ایستاده بودند و شعار ھای معترض که نمادھای سبز در دست

صفار ھرندی . سر می دادند و مانع از سخنرانی وی می شدند ... و" مرگ بر تو"، "ننگ ما، ننگ ما، وزیر فرھنگ ما"، "دیکتاتور
نژاد بيان می کرد که متناسب با آن با  ان شعار معترضين تيکه ھایی را در دفاع از دولت احمدیتنھا در مي. نيافت مجال سخنرانی

درصدت  ٦٣ دروغگو، دروغگو،"در زمينه اینکه تعداد آرا و عدم تقلب، با شعارھایی نظير  مثRَ . شعار ھای معترضين روبرو می شد
در . مواجه می شد" مرگ بر روسيه"اعتراضات اخير با شعار  ریکا دریا در مقابل بحث نقش آم. مواجه می شد" بی سواد"و !" کو؟

سر " سواده، با احمدی نژاده ھر کی که بی"زمينه کارآمدی و برتری کابينه احمدی نژاد، دانشجویان شعار  مقابل ادعای وی در
، "حمایتت می کنيم! افشا کنکروبی "موسوی و کروبی، دانشجویان شعارھای  می دادند و در مقابل جبھه گيری ھای وی عليه

مقابل بحث صفار ھرندی مبنی بر اینکه شعار روز  را" نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"دانشجویان شعارھایی نظير . دادند می
 می نمودند شعار و وقتی که دانشجویان بسيجی شعار می دادند یا در دفاع از صفار ھرندی اقدام قدس را عوض کردند، سر دادند؛

ميان برنامه به سوی وی لنگه کفش پرتاب شد و جو تا پایان برنامه  در. را سر می دادند" دانشجوی سھميه بھتر از این نمی شه"
  .سالن را به سمت حياط ترک کردند ٤دانشجویان با ادامه شعارھای خود در ساعت  .متشنج بود بسيار

  ات دانشجويي در دانشگاه آزاد كرجادامه اعتراضات در دانشگاه آزاد تهران مركز، تظاهر

الورود شدن  ممنوع بدون واھمه از نھدیدھای نيروھای امنيتی و در اعتراض به) دانشکده فنی(مرکز دانشجویان دانشگاه آزاد تھران
الی امروز نيز تجمع اعتراضی دیگری گذار خود پس از چھار ھفته متو ای از دوستانشان و برای تاکيد دوباره بر اھداف سبز عده

ھم تجمع وسيعی را در اعتراض به فجایع  رسد که امروز دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج طرف دیگر از کرج نيز گزارش می از. کردند
 .کردند اخير و ادامه کار دولت کودتا برگزار

  يشعارنويسي بر ضد خامنه اي بر روي ديوارهاي مسجد كو

شعارنویسی در کوی را گسترش داده  آزاده کوی دانشگاه تھران در ادامه روند مبارزات خود با حاکميت استبدادی اندانشجوی
موقت  خود،اقدام به نوشتن شعارھای ضدحکومتی و ضد رھبری بر روی دیوارھای مسجد دانشجویان مبارز در جدیدترین فعاليت.اند

که به بھانه ھای مختلف از سوی  این مسجد در چند ھفته گذشته ميزبان تعدادی از آخوندھای حکومتی بوده .کوی کرده اند
 نوبت دانشجویان با ایجاد مزاحمت برای آخوندھا نسبت به حضور آنھادر محيط در چندین.بسيج به مجتمع کوی دعوت می شدند

خامنه ای مرشد آنھا بر دیوارھای مسجد کوی نوشته  نی برمخالفت بادانشگاه اعتراض کردند و در آخرین اقدام خود شعارھایی مب
سران بسيج در دانشگاه تھران شده است و آنھا را  این اقدام دانشجویان به شدت باعث عصبانيت و نگرانی مسئولين کوی و .اند

  .دانشجویان انداخته است به فکر مقابله ھمه جانبه با

  نكده فيزيك دانشگاه تهرااخراج دسته جمعي دانشجويان دانش

دانشکده فيزیک دانشگاه تھران در .کرد تھران یک دوره کامل از دانشجویان کارشناسی ارشد خود را به طور کامل اخراج دانشگاه
فيزیک دانشگاه  دانشکده.دانشجویان ورودی یک دوره خود در مقطع کارشناسی ارشد را اخراج کرد اقدامی بسيار تامل برانگيز تمام

دانشکده فيزیک .اخراج دانشجویان را به خود اختصاص داده است ھران در بين پردیس ھای مختلف دانشگاه تھران بيشترین آمارت
این دانشکده با وجود آنکه .قرار دارد دانشکده علوم پایه است در انتھای خيابان کارگرشمالی ودر منطقه ی امير آباد که وابسته به

دانشکده فيزیک به .کند ازقوانين این پردیس ونيز قوانين آموزشی تحصيRت تکميلی پيروی نمی داردجزء پردیس علوم پایه قرار 
بنابراین قوانين این .تحت نظارت ویژه نھادھای امنيتی اداره می گردد دليل ارتباط تنگاتنگ با واحد تحقيقاتی انرژی ھسته ای

تھران وپردیس علوم پایه نسبت به اقدام  ه تحصيRت تکميلی دانشگاهدر حالی ک.نيز با چنين رویکردھایی وضع می شوند دانشکده
نمی توانند از  واکنش نشان داده اند اما به دليل عدم توان مدیریتی در این دانشکده حساس ھای خودسرانه دانشکده فيزیک بارھا

گرایش ھای ھسته ای وسایر گرایش  دانشجویان فيزیک با.کنند اخراج دسته جمعی ودوره ای دانشجویان این دانشکده جلوگيری
امر موجب گردیده است که طی سال  ھمين.به شدت تحت کنترل نھادھای امنيتی قرار دارند.. گرانش و,نجوم,مانند ھای فيزیک

تعداد  سال گذشته.دانشجویان این دانشکده در سطح بسيار با�یی قرار داشته باشد ھای گذشته ونيز سال جاری روند اخراج
  این دانشجویان.ودکترا اخراج شدند این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد 84و 85زدانشجویان دوره ی زیادی ا

پس از .ھای خارج کشور فرصت تحصيلی بدست بياورند كه ازبھترین دانشجویان ایران به شمار ميروند موفق شدند از دانشگاه
به طوری .مختلف زده است سته جمعی دانشجویان در گرایش ھایاخيردانشکده فيزیک دوباره دست به اخراج د انتخابات ووقایع

آموزش دانشکده فيزیک برای .مانده است وسایر دانشجویان اخراج شده اند که در یکی از این گرایش ھا فقط یک دانشجو باقی
حال آنکه .است دانشکده را عنوان کرده گویی به علت اخراج دسته جمعی دانشجویان مشروطی دوترمی دانشجویان این پاسخ

دانشجویان  منطقی برای اعRم مشروطی دوترمه وجود نداردود�یلی دیگری برای اخراج دانشجویان دانشکده معتقدند ھيچ علت
حساسيت ھای خاص دانشکده فيزیک با گرایش ھسته ای این  به ھر حال بيشتر این دانشجویان علت اخراج خود را.در کار است

   .دانند دانشکده مرتبط می


