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۱۳۸۹ ماه اردیبهشت چهارم شنبه - ۲۰۰ شماره خبرنامه

 

آینده های برنامه
جامعه در خشونت بی مدنی مبارزات گسترش برای ت"ش- 
ها دیوار و اسکناس روی نویسی شعار- 
ها پنجشنبه غروب در ها خیابان در حضور- 

خبرها ی خ/صه
مطلوب، ایجامعه به رسیدن و ملی منافع تامین برای: «داشت اظهار مذهبیملی فعاOن از جمعی با دیدار در موسوی میرحسین مهندس: جرس
گزارش به.» است شدائد و هاسختی تحمل و صبوری نیازمند آن، طی که روندی نداریم؛ سبز جنبش تداوم و مسیر این استمرار جز ایچاره

هایخواسته و هاارزش از برگرفته که کندمی مطرح و پیگیری را اهدافی سبز جنبش که نکته این به اشاره با موسوی مهندس ، جرس خبرنگار
تشکیل وی.» گرفت پی را کشور در موجود امکانات تمامی از استفاده با پیوسته، همبه مدنی جامعه ایجاد باید: « کرد تصریح است، ایران مردم

ضروری مطلوب، یجامعه تدریجی تولد و یافتن سامان برای زاویه، همین از را کشور در گوناگون هایحوزه در» سبز نهادمردم هایسازمان«
و مدارا با توام همدOنه و مهربانانه حضور آن و پیوست، بوقوع تهران در گذشته سال خردادماه۲۵ در که اتفاقی: «گفت موسوی. کرد ارزیابی
مهندس هایصحبت از جرس گزارش کامل متن.» (است مطلوب ایجامعه از الگویی و نمونه معترضان، مدنی کنش نیز و همیاری و صبوری
پ). است آمده خبرنامه پیوست در موسوی

 
.کند ساماندهی" متمرکز صوــرت به "را دولتی غیر هایسازمان دارد قصد پلیس که گفت بزرگ تهران انتظامی نیروی فرمانده جانشین: سیبیبی
بر درستی و کافی نظارت که است این پلیس دغدغه: "گفت) آوریل ۲۴ (اردیبهشت ۴ امروز علیپور محمدرضا سرتیپ مهر، خبرگزاری گزارش به

وجود مراکز این برای مجوز صدور بر نظارتی هیچ... داریم اداری باری و بندبی آنها از برخی در و ندارد وجود نهاد- مردم هایسازمان روی
پ." ندارد

به که نیوزویک نامهخبرنگارهفته بهاری مازیار.گرفت تعلق ایران فشار تحت نگارانروزنامه به امسال نانن هنری مطبوعات آزادی جایزه: آزادی ندای
پ. کند دریافت اشایرانی همکاران طرف از نمایندگی به را جایزه این است قرار شده آزاد اززندان تازگی

نامه این کامل متن. داد پاسخ آنان توهمات به قدرت اصحاب و پراکنان شایع به خطاب ایبیانیه در کروبی مهدی همسر کروبی فاطمه: نیوز ادوار
پ. است آمده پیوست در

نیا منتجب رسول کروبی، مهدی" بدخیم و Oع"ج سرطان "بر مبنی دولت، حامیِ خاِص های رسانه برخی خبرسازیِ و شایعات به واکنش در: جرس
و است شایعه و محض دروغ کروبی مهدی حال بودن وخیم "گفت و کرد تکذیب را کروبی بیماری به مربوط شایعات کلیه اعتمادملی، حزب مقام قائم

پ. داد هشدار" کروبی جان علیه توطئه "به نسبت حال عین در وی." ندارد هم سردرد یک حتی کروبی

روز است، شده رو به رو ایران در فعالیت ممنوعیت با تازگی به که حزبی اس"می، انق"ب مجاهدین سازمان سخنگوی آرمین، محسن: سی بی بی
های نهاد و احزاب انح"ل چون اقداماتی نیوز، پارلمان مجلس، اقلیت فراکسیون خبری پایگاه با گو و گفت در) آوریل ۲۲ (اردیبهشت ۲ پنجشنبه

علیه اقدام و براندازی همچون اتهاماتی که گفت او." ندارند را مخالف و منتقد تحمل آقایان "که دانست این نتیجه را ها روزنامه و مستقل مدنی
منتقدان و مخالفان وجود از کشور سیاسی عرصه پاکسازی "و ایران سیاسی عرصه از مخالفان و منتقدان کردن خارج برای ای بهانه فقط نظام
."است

واردات از جلوگیری بر مبنی جمهور رییس به نمایندگان از تعدادی تذکر به اشاره با اس"می شوــرای مجلس سابق نماینده یک: آزادی ندای
و تنگناها دچار را کشور دولت گریزیقانون که است آن دهندهنشان دولت رئیس به مجلس نمایندگان تذکر: نوشت کشاورزی، محضوOت رویهبی
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پ. کرد نخواهد رها را ومردم کشور گریبان سال سالهای آن پیامدهای که است کرده فراوانی هایدشواری

زندانیان اخبار
از بعد حوادث شدگان بازداشت از تن پنج میرسعید، قاضی سادات عذرا و قاسمی ابولفضل قاسمی، آرش یاوری، امید کامرانی، کیارش: جرس

پ. شد محکوم اعدام به پورگلپری اللهحبیب نام به سنندج اهل کُرد شهروند یک و شدند محکوم تعزیری حبس به انتخابات

در صنفی فعاOن از جمعی ایهفتهیک غذای اعتصاب از ایبیانیه صدور با ایران معلمان صنفی هایتشکل هماهنگی شوــرای : رادیوزمانه
معلمان کانون مرکزی شوــرای اعضای که این اع"م با بیانیه این. داد خبر معلمان برای شده صادر» حبس و اعدام غیرقانونی احکام «به اعتراض

اردیبهشت، ۱۲ روز در که خواست ایران معلمان» تمامی «از کرد، خواهند غذا اعتصاب جاری اردیبهشت ۱۸ تا ۱۲ روزهای در صنفی فعاOن و
پ. بپیوندند غذا اعتصاب این به ایران در معلم روز با زمانهم

دهمین از پس رویدادهای شدگانبازداشت از نفر پنچ برای تعزیری حبس سال شانزده صدور از بشر حقوق گزارشگران کمیته: رادیوزمانه
استان برازجان شهر به تبعید و تعزیری حبس سال پنج حکم نظر تجدید دادگاه گزارش این به بنا. است داده خبر جمهوری ریاست انتخابات
شودمی گفته. است شده متهم» محاربه «به سیاسی زندانی این. کرد تائید را ایران اخیر وقایع شدگانبازداشت از ربیعی، منیره برای بوشهر
پ. است عراق اشرف اردوگاه در هاآن سکونت و خلق مجاهدین سازمان در وی اقوام برخی عضویت حکم، این صدور بهانه

رضا اعدام حکم کاهش احتمال از دادگستری وکیل آقاسی، حسین محمد: آزادی ندای پ. داد خبر عارفی امیرــ

ماه، خرداد ۲۲ تا اردیبهشت اول از سیاسی روزه انجام بر مبنی اوین ۳۵۰ بند سیاسی زندانیان بیانیه بدنبال جرس گزارش به: آزادی ندای
پ. بودند دار روزه را شنبه پنچ روز و پیوستند آنان جمع به نیز زندانیان هایخانواده

پ. شدند زندانی، نگار روزنامه باستانی، مسعود آزادی خواستار اینامه انتشار با ايرانی نويسنده و شاعر ۱۰: فردا رادیو

هشدار و توصیه
:کرد تشریح را زیر موارد پنجشنبه روز گفتار در سازگارا محسن

.است جنبش  رهبران از ها آن کردن دور و مردم میان دلسردی ایجاد کروبی آقای بودن بیمار بر مبنی شایعه ساختن از کودتاچیان هدف-
نیزه خیابان در روز یک اگر و داده دست از را رهبری او که گفته ای خامنه آقای به خطاب زندان از خود ی سرگشاده ی نامه در زاد نوری آقای- 
.است کرده جمع خود دور را شریعتمداری مانند چاپلوس افرادی و ماند نخواهد پایدار باشد نداشته دست به
رد هزار ۳۸ بشر حقوق فعالین- .اند کرده لیست را فروردین ماه در ایران سراسر در بشر حقوق نقض موــ
.است موضوع این منفی بازتاب اثر در حکومت طرف از خاتمی آقای بودن الخروج ممنوع انکار-
رد در اط"عات وزیر اخیر های صحبت- بودن کاره هیچ بر مبنی زندانی های بچه اظهارات بر تاییدی هاشمی مهدی بازداشت حکم صدور موــ

.است قضایی های زمینه در اط"عاتی نیروهای کامل کنترل و قضات
خوابگاه بد وضعیت به و کردند برگذار علوم وزارت کل ی اداره مقابل در اعتراضی تجمعی اراک صنعت و علم دانشگاه دانشجویان از تن صدها-

.کردند اعتراض غیره و دانشجویی نشریه انتشار امکان عدم و ها
رد در اجماعی) معلم و کارگر روز (اردیبهشت دوازده و یازده روزهای برای- و کارگران و معلمان های جنبش از حمایت در نویسی شعار موــ

.است گرفته شکل) اردیبهشت یازده شنبه صبح ۱۱:۳۰  تا ۱۱ (مدت کوتاه اعتصاب همچنین و ها آن های خواست

رد در جمعه روز گفتار در سازگارا آقای :کرد صحبت زیر موضوعات موــ
مردم سرکوب و فساد انتخابات، در تقلب در خود که کشور این جمهور رئیس موگابی با م"قات برای زیمباوه به نژاد احمدی آقای سفر پی در-

از دعوت با را گذاری سرمایه جلب همایش به او دعوت و کرده مخالفت نژاد احمدی آقای حضور با شدت به زیمباوه وزیر نخست است، معروف
در تقلب و مردم سرکوب علت به نژاد احمدی آقای از شدیدا همچنین زیمباوه وزیر نخست. است کرده تشریح ماOریا با مقابله همایش به پشه

.است کرده امتناع او با دیدار از و کرده انتقاد دیگر موارد و انتخابات
رایی آمریکا سنای و کنگره در- به ایران روی بر فشار ایجاد برای را جدیدی راهکارهای آینده روز ۵۰ در شده قرار که شده ایجاد تخصصی شوــ

تنگنا در بیشتر هرچه را ایران سپاه های ژنرال و کودتا دولت سران و ای خامنه آقای کاری ندانم و لیاقتی بی خ"صه طور به. دهد پیشنهاد کنگره
.دارد قرار آقایان این گردن بر رفت خواهد ایران مردم بر که های سختی مسئولیت و داده قرار

:کرد تشریح را زیر موارد شنبه روز گفتار در سازگارا محسن
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حقوق بحث بود ممکن درخواست این ادامه صوــرت در. گرفت پس را ملل سازمان در بشر حقوق کمیسیون در عضویت برای خود خواست در ایران-
.نیست حکومت مطلوب که شود مطرح دوباره ایران در بشر

.اند زده تجمع به دست حقوق نگرفتن علت به لنجان در نقلیه وسائل رانندگان-
مجوز قصد و نشینیست عقب حل در ایران که رسدمی نظر به دیگر سوی از. است مشهود ایران تحریم برای پیشرفت که است گفته برنز ویلیام-

.(تی پی ان الحاقی Oیحه به شبیه (دارد را بازرسان به دادن
رد در سوال ۱۰ به که است ساخته مستندی فیلم من زیمرسیورک مؤسسه- شده خبرنامه این ضمیمه فیلم این. میدهد پاسخ بیخشونت مبارزات موــ

پ. است

student.information.center@gmail.com: الکترونیک پست
۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶:  تماس تلفن

http://www.iransic.com :وبسایت
الکترونیکی پست لیست در عضویت :http://groups.google.com/group/student-information-center

http://twitter.com/iransic :توئیتر
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