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۱۳۸۹ ماه فروردین چهاردهم شنبه - ۱۹۱ شماره خبرنامه
 

آینده های برنامه
جامعه در خشونت بی مدنی مبارزات گسترش برای تالش- 
ها دیوار و اسكناس روی نویسی شعار- 
ها پنجشنبه غروب در ها خیابان در حضور- 

خبرها ی خالصه
توجهیبی به اعتراض در آذربایجان مردم و زیست محیط فعالین خودجوش و اعتراضی گردهمایی: جرس و آزادی سبز ندای

درگیری به انتظامی و امنیتی ماموران یورش با آن محیطی زیست خطرناک پیامدهای و اورمیه دریاچه شدن خشک به مسئولین
تصمیم ارومیه، ی دریاچه از حمایت بر مبنی تبریز تراكتورسازی تیم هواداران دعوت پی در آذربایجان شهرهای مردم. اجنامید

خبری منابع گزارش به. بودند گرفته بدر سیزده روز در) كالنتری شهید پل (ارومیه ی دریاچه میانگذر پل و سواحل در حضور به
این از كه شدند بازداشت دریاچه این به منتهی مسیرهای و ارومیه دریاچه اطرف در آذربایجانی شهروندان از تن صد از بیش
احمد واالیی، حمید زارعی، ارسالن سیفی، منصور تاجدهی، محمد پور، عوض مرتضی جمالی، یاور بازداشت به توان می میان

رشید اسماعیلی، رهبر جوانی، یعقوب رمضانی، یعقوب باغبانی، رضایی،علی محمد صدوقی، عسگر نصیری، حسین واالیی،
عزیزخان محمدلو، محمد بوداقی، جلیل خدابنده، هادی فروتنی، عسگر رمضانی، احسان پور، قلی احمد نظمی، جاوید بازباز،
پ. كرد اشاره صدیقی و زاده صادق

قرار خود خودروی بدنه روی بر را عید سبزه كه رانندگانی: گفت راهور پلیس ترافیک كنترل مركز رییس: آزادی سبز ندای
پ. شوند می جریمه دهند،

حكومت اما اروپاست در ایماهواره امواج نيرومندترين و بزرگترين ۸ برد هاتكه نويسد می سیبی ایخبری شبكه: فردا رادیو
همينطور و سی بیبی املللی�بني و فارسی تلويزيون هایبرنامه اقدام اين تاثير حتت. كند مختل را آن ارسال است توانسته ايران

اين خارجی هایرسانه انتقادی اخبار رسيدن از جلوگيری برای ايران حكومت. است شده قطع كلی به آمريكا صدای تلويزيون
تاثير حتت. است ناتوان مورد اين در املللی بني  جامعه كرده، محكوم را اقدام اين متحد ملل سازمان وجوديكه با كندمی را كار

عربی تلويزيون آنها جمله از. است شده اختالل دچار نيز املللی بني  هایرسانه ديگر هایبرنامه ايران سوی از پارازيت ارسال
پ. است آملان دولتی رسانه خارجی سرويس وله دويچه

وخیم وضعیت تشریح و زبان فارسی املللی بین های رسانه با اش خانواده مصاحبه پی در جوشن رضا سیاسی زندانی:جرس
بازجوی سر محبی توسط خانواده این تهدید از پس سیاسی، زندانیان بر حاكم انسانی غیر شرایط و خانواده این مادر جسمی
پ. شد منتقل سپاه بند انفرادی سلولهای به اطالعات وزارت

از پس رویدادهای شدگانبازداشت بهار فصل مناسبت به است خواسته اسالمی جمهوری حاكمان از رهنورد زهرا: رادیوفردا
بهبود» حدودی تا «حاكمیت و ملت میان رابطه طریق این از تا كنند، آزاد را سیاسی زندانیان و جمهوری ریاست انتخابات



صد در ایران جامعه مطالبات ترینمهم از قانونی ترتیبات و طلبی دموكراسی خواهی، آزادی كه این بیان با رهنورد زهرا. یابد
پ. است شده بهار فصل در سیاسی زندانیان آزادی خواستار است، بوده گذشته سال

جمعی همراه به مشاركت جبهه مركزی شورای اعضای آقاجری؛ زهره و پورمحتشمی فخرالسادات زاده،تاج سیدمصطفی: جرس
هنرمند این وضعیت آخرین جریان در و رفتند دربند كارگردان و نویسنده پناهی جعفر خانواده دیدار به طلباصالح جوانان از

برای كه است بوده طلباناصالح از نفر صدها میزبان خود دفتر در نیز خامتی محمد سید همچنین امروز. گرفتند قرار زندانی
دولت رئیس و كروبی دیدار به امروز نیز محتشمی خامن  همسرش و تاجزاده مصطفی سید. اندآمده او دیدار به عید تبریک

و دیدار او خانواده با باقی بازداشت از پس بار سومین برای خود نوروزی های دیدار در نیز كروبی مهدی. رفتند اصالحات
پ. شوند آزاد سیاسی زندانیان دیگر و او زودتر هرچه كه كرد امیدواری ابراز

و دیدار وی با زجنانی بیات الله آیت دفتر در حضور با انتخابات، از پس وقایع سیاسی زندانیان های خانواده از جمعی: جرس
پاک جزو شما، عزیزان: داشت اظهار ها، خانواده این از دجلوئی و تفقد ضمن دیدار این در زجنانی بیات الله آیت. كردند گفتگو
حقانیت سند خواهران، و برادران این همچون نیروهائی رفنت  زندان به: كرد تاكید وی. اند جامعه افراد ترین خالص و ترین
به گفنت  تبریک بنای: افزود ها خانواده این به اشاره با. خورند می را خود دلسوزی و صداقت چوب عزیزان این و ست آنها
پ ... .بدانید و برشمرده غنیمت یک را هائی خانواده چنین در بودن باید ولی ندارم شرایط این در را شما

:گفت ایلنا با گفتگو در فروردین ۱۲ پنجشنبه قم، علمیه حوزه مدرسین و محققین مجمع دبیر تبریزی، موسوی حسین: سیبیبی
خائن كنند می مطرح را رفراندوم كه كسانی بگوئیم كه این یا و كنیم وحشت كنندمی مطرح را رفراندوم بعضی كه این از نباید"
پ." كنند مطرح را رفراندم توانندمی هستند هم دلسوز كه آنهایی حتی من نظر به و. ظاملند یا و

خواند» طبیعی «را گذشته سال در مطبوعات توقیف روند دهم دولت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر حسینی، محمد: زمانه رادیو
هایروزنامه اغلب شدند، توقیف ایران در روزنامه ۲۰ از بیش گذشته سال در. كرد یاد» توقیف مورد چند «عنوان به آن از و

پ. اندبازمانده انتشار از انتخابات نتایج به اخیر اعتراضات از پس كه هستند دولت منتقدان از شده توقیف

زندانیان اخبار
نگرانی ابراز ایران در زندانی نگاران روزنامه وضعیت به نسبت ایبیانیه انتشار با" مرز بدون گزارشگران "سازمان: وله دویچه
جدی خطر در زندانی نگارانروزنامه از بسیاری زندگی: است آمده مرز بدون گران گزارش سازمان بیانیه در. است كرده عمیق
درمان به فوری نیاز و بیمار كبودوند محمدصدیق و محمودیان مهدی مفیدی، بدرالسادات باقی، عمادالدین جمله از. دارد قرار
روزنامه جان جنات برای خواهیممی آنها از و دانیممی بیمار نگاران روزنامه این سالمت و جان مسئول ایران مقامات ما. دارند
پ. هستیم نگاران روزنامه این شرط قید بدون آزادی خواهان ما. كنند اقدام فوریت به بیمار نگاران

كه است داده هشدار شدیدا اسالمی جمهوری هایمقام به خود بیانیه ترینتازه در مرز، بدون گزارشگران سازمان: فردا رادیو
پ.است شده آنان شرط و قیدبی آزادی خواستار و آنهاست عهده به زندانی بیمار نگارانروزنامه برای اتفاق هرگونه مسئولیت

برخی هایخانواده امنیتی نیروهای كه گویدمی ایاطالعیه صدور با ایران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه دبیرخانه: زمانه رادیو
پ. اندكرده بازداشت به تهدید را اخیر سیاسی زندانیان

بشر، حقوق گزارشگران كمیته عضو گودرزی، كوهیار بازداشت از روز ۱۰۰ از بیش گذشت با: بشر حقوق گزارشگران كمیته
پ. است پرونده بازجویان توسط وی بر فشار تداوم از حاكی هاگزارش و بردمی سر به بالتكلیفی و بازداشت در همچنان وی

حتلیل



كثرت جنبش كه است معتقد نیویورک دانشگاه در خاورمیانه مطالعات و شناسی جامعه استاد ، سپاسی میر علی دكتر: جرس
جنبش كه كاری بهترین گوید می او. است ایران بر حاكم شرایط برای مناسب جایگزین و آلترناتیو یک كه داده نشان سبز گرای
نه را خود اینكه و خود یآزادیخواهانه هویت حفظ یعنی. است جنبش" كثرت در وحدت "ماهیت حفظ ، دهد اجنام تواندمی سبز

خشونت عدم جنبش یک. سكوالر ضد نه و است دین ضد لزوما نه كه آنست معنای به این و. دینی نه و كندمی تعریف سكوالر
پ .است شده آورده پیوست در اندیشمند این با مصاحبه منت . است

هشدار و توصیه
:كرد اشاره زیر موارد به خود ی پنجشنبه روز گفتار در سازگارا آقای
واردات حال در ایخامنه مجتبی حال همین در ولی. برود باال  خردرو تعرفه كه است قرار ایخامنه سخنان راستای در

.است ایران به چینی هایكامیون
.همكاریست حال در امریكا با و است رسیده امریكا به بود، شده ناپدید مكه در قبل سال ۱ از كه امیری شهرام آقای
.است شده كسب ایران علیه قطعنامه برای هاچینی و هاروس موافقت كه كرد اعالم رویترز خبرگزاری دیروز
.است شده هک میگذاشتند، را مبارزین عكس كه گرداب سایت
.میكنند پرواز كشور داخل در همچنان ولی اند شده پرواز ممنوع اروپایی كشورهای در ایر ایران هواپیماهی بیست
.زد خواهد سخنان این به تودهنی یكپارچه حركت یک. است زده حرف مردم علیه دوباره اهواز در ایخامنه آقای

محور ۴ هاآكسیون این اهداف. میپردازیم هاآن برسی به كه اند كرده كار مختلف هایآكسیون روی بر دوستان از تعدادی
.حكومت سازی فلج-۴ و همبستگی تقویت-۳ حكومت، فرسایش-۲ زدایی، مشروعیت-۱: است

نامه و پوستر پرچم، از استفاده-۲). ۳ و ۲ ،۱ اهداف برای (كاریكاتور و شعار از استفاده-۱: از عبارتند هاآكسیون از تعدادی
تلفنی یا اینترنتی رسانی پیام-۴). ۳ و ،۲ ،۱ اهداف (اسكناس یا زمین دیوار، روی شعار نوشنت -۳). ۳ و ۲ ،۱ اهداف (است

).۳ هدف(

:كرد اشاره زیر موارد به خود ی جمعه روز گفتار در سازگارا محسن
.است حكومت برای ایاجاره آدمهای كردن جمع در سختی امر این دلیل. نداشت ایبرنامه هیچ رژیم فروردین، دوازده روز

.است دانسته سیاسی زندنیان جان مسئول را حكومت آن در و كرده منتشر ایبیانیه بشر حقوق گزارشگران كمیته
.است كرده اخراج را كارگر ۳۰۰ تعطیالت، طول در اهواز، در سازی لوله كارخانه
.كندمی متوقف را ایران از نفت خرید كه است كرده االم ریالینس هندی نفتی شركت
شهید استاد محمدی علی مسعود دوستان از ،ایرانی شدهٔ پناهنده دانشمند امیری، شهرام كه است نوشته گاردین روزنامه
.است بوده تهران دانشگاه

است بوده ایران ایهسته هایخرید جریان در قبل هامدت از امریكا كه است كرده اعالم ان، ان سی در ایمقاله در اصالن رضا
.هاست فعالیت همین نتیجه در ایران فنی مشكالت. اند داده اجنام زمینه این در را هاییكاری خراب و

.است حكومت با مقابله برای ما صالح بهترین شادی كه باشیم داشته خاطر به باید ما. فروردین سیزده امروز

.حكومت سازی فلج-۴ و همبستگی تقویت-۳ حكومت، فرسایش-۲ زدایی، مشروعیت-۱: اهداف
حربه این از استفاده لهستان در. باشد موثر بسیار ۳ و ۲ موارد برای میتواند دینی هایحركت-۱: پیشنهادی هایآكسیون
مقامات و مزدوران افشاگری-۳. بگذارد تاثیر هدف ۴ بر میتواند بادكنک و چراغ شم، از منادین استفاده-۲. بود كارآمد بسیار
به تواند می آواز و موزیک از استفاده- ۵ است، مهم بسیار طرفند یک ساخنت، جُک- ۴. است مهم ۴ و ۲ اهداف برای

هایی آكسیون از زدن بوق و ترافیک ایجاد موتوری، كاروان ایجاد پیمایی، راه- ۶ كند، كمک همبستگی تقویت و زدایی مشروعیت
از زدایی مشروعیت و همبستگی تقویت باعث نیز شهدا بزرگداشت-۷. كنند می كمک سازی فلج و همبستگی تقویت كه هستند
آن سازی فلج و حكومت فرسایش موجب تواند می نیز مزدوران عام اجتماعی بایكوت- ۸. شد خواهد موثری طریق به حكومت
برخورد ها آن با تلخی با و شوند منزوی جامعه در بسیجی و سپاهی سركوبگر نیروهای كه است معنی این به بایكوت. گردد
.بپیوندند مردم به كه زمانی تا شود



:داد قرار حتلیل مورد را زیر مسائل خود ی شنبه گفتار در سازگارا
خشک به اعتراض نشان به و كردند جتمع ارومیه ی دریاچه كنار در آذربایجان مردم فروردین ۱۳ روز های آكسیون راستای در-

.كردند مطرح را آذری زبان به مدرسه ایجاد جمله از خود، حق به های خواسته و دادند شعار حكومت علیه دریاچه، شدن
مشتاق پارک در و ملت پارک جمله از تهران پارک چند در كه است آن از حاكی رسیده های گزارش ایران، مناطق سایر در-

.گرفتند قرار امنیتی نیروهای ی حمله مورد دادند می شعار حكومت علیه كه مردمی اصفهان
پ. شود می ارائه آینده در بدر سیزده وقایع جامع بررسی-

student.information.center@gmail.com: الكترونیک پست
۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶:  متاس تلفن

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

http://twitter.com/iransic :توئیتر


