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۱۳۸۹ ماه اردیبهشت یازدهم شنبه - ۲۰۲ 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
در و بپیوندند سبز جنبش به که خواست ایران معلمان و کارگران از معلم، روز و کارگر روز مناسبت به پیامی در موسوی میرحسین: سی بی بی

کارگران مشک"ت شمردن بر با شد، منتشر) آوریل ۲۹ (اردیبهشت ۹ شنبه پنج روز که ویدیویی پیام این در موسوی آقای. باشند آزادی جستجوی
بازگشت در را مشک"ت این حل راه ،"سبز جنبش "به موسوم ایران، اعتراضی جنبش که گفت ایران، حکومت عملکرد به آن دادن نسبت و معلمان و
پ). است آمده خبرنامه پیوست در موسوی آقای پیام کامل متن (کند. می جستجو قانونی های آزادی تضمین و اساسی قانون به

حق شدن شناخته رسمیت به خواهان معلم روز و کارگر جهانی روز مناسبت به ایبیانیه در ایران، در مخالفان رهبران از کروبی، مهدی: سیبیبی
پ. است آمده پیوست در پیام این متن. است شده زندانی معلمان آزادی و کارگران صنفی هایانجمن تشکیل

آن در که اند کرده اع"م ایران سياسي زندانیان از گروهی ایران، در معلم روز و کارگر جهانی روز) اردیبهشت ۱۱ (مه ماه اول آستانۀ در: جــرس
و روز دو این تبریک ضمن خود بیانیه این در سیاسی زندانیان. زد خواهند غذا اعتصاب به دست ، ايران معلمان و کارگران با همبستگی در و روز

به حالی در فعلی حاکمیت که اند کرده خاطرنشان خود، قانونی و حقه حقوق به رسیدن راه در کشور کارگران و معلمان برای موفقیت آرزوی
فشارهای زیر در پیش از بیش محروم اقشار دولت گرانه سرکوب و ناکارآمد و ناشایست های سیاست اثر در که میرود کارگر روز استقبال

در. هستند محروم بیکاری وبیمه بازنشستگی و بیمه مانند حقوق ترین ابتدایی از و گیرند نمی حقوق ماهها کارگران. اند کرده خم کمر اقتصادی
به دادن رشوه صرف و طلبانه جنگ و سرکوبگرانه های سیاست خرج ما کشور های ثروت میبرند سر به فقر خط زیر ایران مردم اکثر که حالی

رهای پ. شود می ملل سازمان در آنها رای خرید برای دیگر کشوــ
 

مقابل در اجتماع با شدند، مطلع خود دانشگاه در نژاد احمدی صدای سروبی حضور از آنکه از پس امروز ظهر تهران دانشگاه دانشجویان: کلمه
به امروز قبلی اع"م و رسانی اط"ع گونه هیچ بدون نژاد احمدی محمود کلمه گزارش به. پرداختند اعتراض به وی حضور به سخنرانی محل

پ. شد حاضر بود شده برگزار تهران دانشگاه در مطهری الله آیت شهید بزرگداشت مناسبت به که حکمت همایش در ناگهانی صوــرت

براندازیم نه ما   ،) وحدت تحکیم ادوار (ایران آموختگان دانش سازمان بشر حقوق و زنان سیاسی، هایکمیته اعضای با دیدار در کروبی: جرس
تا زیادی فاصله شود، پیاده حکومت عنوان به درصددند هابرخی ا�ن که چیزی این که است این ما حرف اتفاقا: "افزود بیگانه به وابسته نه و

شد، متحمل را فراوانی مصائب آرمانها آن به رسیدن برای بزرگ ملت این و بودیم داده وعده مردم به انق"ب از قبل که اس"می جمهوری حکومت
پ". دارد

سخنگوی و کل دبير لنگرودی، بهشتی محمود و باغانی اکبرعلی معلمان، حقوق فعا�ن بر قضايی و امنيتی فشارهای افزایش دنبال به: رادیوفردا
پ. شدند بازداشت تهران در اط"عات وزارت به احضار از پس چهارشنبه روز ايران، معلمان صنفی کانون

از آمریکا های تحریم خطر دلیل به شود می محسوب کشور این در انرژی ی حوزه کمپانی بزرگترین که انی ایتالیایی نفتی شرکت: سی بی بی
قوانین اساس بر که اند کرده اع"م تصمیم این دلیل توضیح در انی شرکت مسئو�ن. است کرده انصراف اع"م دارخوین نفتی میدان در فعالیت
تواند می ایران در انی شرکت های فعالیت است، رسیده تصویب به آمریکا نمایندگان مجلس در ایران علیه ها تحریم تشدید برای اخیرا که جدیدی
نفت تولید در شرکت این سهم ایتالیا، انی شرکت مسئو�ن اع"م بر بنا. شود شرکت این علیه آمریکا دولت سوی از هایی تحریم وضع به منجر
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پ. است بوده روز در بشکه هزار ۳۵ معادل چیزی ۲۰۰۹ سال در ایران

ردیف در گذشته هایسال همچون ۱۸۷ رتبه با ایران جهان، در مطبوعات آزادی وضعیت از هاوس فریدم گزارش ترینتازه اساس بر: رادیوفردا
ایران از بدتر وضعیتی برمه و شمالی کره ترکمنستان، ازبکستان، چون کشوــرهایی تنها گزارش، این در. است گرفته قرار» آزاد غیر «کشوــرهای

ایران ترتیب این به. بود کرده ثبت ۱۸۱ روآندا و چین کنار در ۲۰۰۸ سال برای را مطبوعات آزادی در ایران رتبه گذشته سال هاوس فریدم. دارند
پ. است کرده سقوط رتبه شش کمدست ۲۰۰۹ سال در

و است شده تشديد  طلباص"ح نماينده این  بر فشارها موسوی، ميرحسين با مجلس، در بابل نماينده نريمان، محسن م"قات دنبال به: رادیوفردا
از باید بابل نماینده نریمان محسن اند،گفته ایران مجلس در تندرو اصولگرایان. است شده برگزار وی عليه بابل جمعه امام حمايت با تجمعی
حسین میر نوروزی دیدار به امسال اوایل در بابل نماینده نریمان محسن. است کرده م"قات موسوی حسین میر با وی زیرا شود اخراج مجلس
پ. کرد باطل را نریمان آقای نامه اعتبار باید گویندمی دولت طرفداران حا�  اما . بود رفته موسوی

خبری بولتن در هدایت بهاره وضعیت پیرامون مطلبی انتشار ضمن  دانشجویی اتحادیه هاده از متشکل اروپا دانشجویان اتحادیه: نیوز دانشجو
پ. است کرده معرفی دانشجویی صلح جایزه کاندیدای را  وی خود، ماهیانه

ممنوع) وحدت تحکیم ادوار (ایران آموختگان دانش سازمان بشر حقوق کمیته دبیر و مرکزی شوــرای عضو زیدآبادی، اسدی حسن: نیوز دانشجو
پ. شد الخروج

و حضور میزان و بازنشستگی سازمان و اجتماعی تامین سازمان عملکرد برــرسی کشور، هایبازداشتگاه وضعیت از تفحص و تحقیق: آزادی ندای
پ. دارد قرار مجلس هفته این کار دستور در المللی بین مجامع و هاسازمان در ایران تاثیر سهم

۷۰ جانبازان از تن ۲۰ حدود فارس  گزارش به. کردند تجمع اس"می شوــرای مجلس مقابل تحمیلی جنگ درصد ۷۰ جانبازان از شماری: کلمه
پ. کردند تجمع اس"می شوــرای مجلس مقابل درصد ۷۰ جانبازان از جمعی نمایندگی به دوشنبه امروز مقدس دفاع دوران درصد

رد سوم موج در: آزادی ندای با مشهد آزاد دانشگاه منتقد دانشجویان از تن ۱۵ ماه خرداد آستانه در و مشهد آزاد دانشگاه دانشجویان با برخوــ
پ. شدند روبرو دانشگاه این انضباطی کمیته سنگین احکام

هشدار و توصیه
:پرداخت زیر موارد به خود ی شنبه پنج روز گفتار در سازگارا محسن

.کردند برگذار اعتراضی تجمعی چهارماه، مدت به حقوق دریافت عدم علت به نفر ۴۵۰ مجموعا مهنخ، و فرنخ های شرکت کارگران-
.کردند برگذار اعتراضی تجمعی ماه، هشت مدت به حقوق دریافت عدم علت به نیز ری شهر همگن شرکت کارگران از نفر ۵۰-
وضعیت از را خود دست سازی خصوصی کردن متهم با که کرد ت"ش ریاکارانه طوری به کارگران مقابل در خود های صحبت در ای خامنه آقای- 

بیت وابستگان دیگر و بسیج سپاه، به کارخانجات از بسیاری که بود نژاد احمدی آقای ی دوره در این اما. بشوید کشور در ها کارخانه نابسامان
.است کودتا دولت و پاسداران سپاه ای، خامنه آقای شخص متوجه ها کارخانه بار ف"کت وضعیت مسئولیت و شدند واگذار حکومت و رهبری

:کرد صحبت زیر مسائل به راجع جمعه روز گفتار در سازگارا
شنبه روز آسا برق اعتصاب ها؛ بام سر بر ۱۰ ساعت شب جمعه گفتن اکبر الله: است شده مطرح معلم و کارگر روزهای برای زیر های آگسیون-

مستقل سندیکای و تجمع برای درخواست کارگری تشکل ۱۱ ها؛ خیابان در ترافیک کردن کند و جا همه در ۱۱:۳۰ تا ۱۱ ساعت از اردیبهشت ۱۱
.اند کرده روزه درخواست معلمین معلم، روز برای اند؛ کرده مطرح را
انق"ب پاسداران سپاه به متعلق شرکت این. کردند تجمع کارگران اخراج روند به اعتراض در بندعباس سازی کشتی کارگران از نفر ۳۰۰-

.است اس"می
که حالی در مردم شده، کار انق"ب از پس سال ۲۵ از بیش او ی ساله پنج دوران در که کرده ادعا خود اخیر های صحبت در نژاد احمدی آقای-

گفت توان می تنها ها حرف این به نگاه با. زند می را اول حرف دنیا در ایران اینکه و شوند دار بچه بیشتر باید است درصد ۲۱ با�ی بیکاری نرخ
.دارد روانی بیمارستان یک در شدن بستری به نیاز نژاد احمدی آقای که
بوده اورانیوم معدن سنگ با نفت ی معاوضه قرارداد عقد برای زیمباوه به نژاد احمدی آقای اخیر سفر که کرده افشا تایمز نیویورک ی روزنامه-

مخالفت شدت به نژاد احمدی آقای سفر با که زیمباوه وزیر نخست البته. است اتمام به رو ایران اورانیوم معدن سنگ محدود معادن قرار از. است
.است نشده منعقد کشور دو بین قراردادی چنین که کرده اع"م بود کرده
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:پرداخت زیر موارد به خود ی شنبه روز گفتار در سازگارا محسن
عرصه به نظامیان و حکومت ورود منفی شدت به تاثیر بیانیه این در نکته مهمترین. بخوانید حتما را کارگر روز مناسبت به کروبی آقای اط"عیه-

.است اقتصاد
.بگویند اکبر الله کارگر روز مناسبت به که بودند خواسته مردم از هستند ناشناس آن اعضای که ایران مردم مدنی مقاومت اجرائی کمیته-

.اند کرده شرکت دعوت این در مردم تهران، از محّله چندین در دیشب که است این از حاکی هاگزارش
".کارگر حق بده پس غارتگر، علی سید: "است شده زیاد بسیار تهران در نویسی شعار-
.شد ۱۷ نفر نظرسنجی همین در هم رهبر خانم. شد اول نفر مطلق طور به تایم مجله نظرسنجی در موسوی آقای-
.اند داشته راهپیمائی اهواز در زاگرس ترمینال کارگران-
.است کرده امروز برای) ۱۱:۳۰ تا ۱۱ (ساعته نیم کوتاه اعتصاب به دعوت مدنی مقاومت اجرائی کمیته-
بحث-۲. است بوده موفق بسیار خشونت بدون مبارزات کارنامه-۱: دارد وجود مهم نکته ۵ خشونت، بدون مبارزات دربارهٔ یورک استیو فیلم در-

پ. میپردازیم آن به فردا که است مهم بسیار رهبری

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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