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۱۳۸۹ ماه فروردین یکم و بیست شنبه - ۱۹۴ 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
نظام مشک"ت اس"می، انق"ب مجاهدین سازمان اعضای از گروهی با دیدار در) آوریل ۸ (فروردین ۱۹ پنجشنبه روز موسوی آقای: سی بی بی

به را" اساسی قانون تنازل بدون اجرای "مشک"ت همین به توجه با که گفت و دانست خیابانی اعتراضات از تر عمیق بسیار را ایران در سیاسی
و مشروعیت های پایه همه که گفت شده یاد مشک"ت توضیح در او. است کرده مطرح) سبز جنبش (ایران اعتراضی جنبش اصلی خواسته عنوان
افزاری سخت نیروهای به خود حفظ برای که اند شده مجبور حاکمان دلیل، همین به و است رفتن بین از حال در ایران سیاسی نظام اعتبار

پ .شوند متوسل) انتظامی و نظامی نیروهای(

متن. کرد نگرانی رود،ابراز می ایرانی شهروندان و ایران بر امروز که ستمی از ایسرگشاده نامه انتشار با سحابی الله عزت مهندس: جرس
پ. است آمده پیوست در نامه این کامل

و دستگیری از پس واحد، شرکت سندیکای اعضای. کندمی سنگینی ایرانی هایسندیکالیست شانه بر اقتصادی و امنیتی فشار: وله دویچه
پ. است شده دستبهدست اداری عدالتدیوان در هاماه تشکل، این عضو هفت پرونده. هستند روبرو شغلی تعلیق خطر با احضار

پرونده: داشت اظهار خبر این اع"م با آبادیدولت جعفری عباس. داد خبر اعتماد یروزنامه توقیف رفع درخواست رد از تهران دادستان: رهانا
پ. است رسیدگی حال در دولت کارکنان دادسرای بازپرسی شعبه در روزنامه این کیفری

و هستند تعطیل ماه فروردین پایان تا استان این تولیدی واحدهای بیشتر قزوین استان کارگر خانه اجرایی دبیر گفته به: آزادی سبز ندای
تعطی"ت پایان از هفته یک آنکه وجود با: گفت ایلنا، با وگودرگفت کریمی علیعید. نیایند کارخانه به که اند خواسته خود کارگران از کارفرمایان

رسمی کارگران از مصنوعات کیسه و البرز چینی نخ،ومهفرنخ چوبی، روکش بافت، پوشینه چون هاییکارخانه کارفرمایان اما گذردمی نوروزی
پ. بازنگردند کارخانه به ماه فروردین پایان از پیش تا اندخواسته

دولت حامی افراطی هایرسانه از که جوان روزنامه سایت ،»نیوزپارلمان«مجلس)ره(امام خط فراکسیون خبری پایگاه گزارش به: آزادی سبز ندای
آینده تصمیم از چگونه نیست مشخص که سایت این. داد مجلس)ره(امام خط فراکسیون اعضای ردص"حیت به حکم اکنونهم از خبری در است،

رد بایستمی که تامل قابل تهدیدی و ادعا در سپس و کرده صادر را حکم این سو یک از است شده مطلع اکنونهم از نگهبان شوــرای اعضای موــ
پ. است موسوی میرحسین با کننده دیدار نمایندگان انتظار در شومی عاقبت که شده مدعی بگیرد قرار امنیتی نهادهای توجه
رد در کشور ی اداره نحوه از شدید انتقاد با خاتمی محمد: سی بی بی پایگاه گزارش به. داد هشدار جاری سال طول در بحران گسترش موــ

موقعیت: "گفت تهران دانشگاه دانشجویان از گروهی با دیدار در) آوریل ۹ (فروردین ۲۰ جمعه روز خاتمی آقای مجلس، اقلیت فراکسیون خبری
ای چاره اگر و نیست مطلوب جامعه در موجود مدیریت عواقب است؛ پرداخته ایام این در با�یی بسیار هزینه ملت و است بد انتخابات از بعد کشور

پ ."بود خواهد اجتماعی های بحران سال ،۸۹ سال نشود، اندیشیده

اساسی قانون اجرای بر تاکید با ششم مجلس در اس"می انق"ب مجاهدین سازمان فراکسیون نمایندگان با دیدار در موسوی میرحسین: جرس
.اینهاست از تر عمیق خیلی مشک"ت و مسائل شود، نمی محدود خیابانی تظاهرات در فقط آن بازتاب که است شده مشک"تی دچار ما نظام: گفت
پ .است شده حل معترضان مسئله خیابانی تظاهرات کردن جمع با کند فکر حاکمیت که است همین اینها از یکی
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متحد، ملل سازمان کل دبیر به سرگشاده ای نامه ارسال با کشور، از خارج مقیم ایرانی دانشگاهیان و روشنفکران هنرمندان، از گروهی: جرس
سازمان کل دبیر به نامه نویسندگان جرس، خبری منابع گزارش به بنا. شدند دربند ایرانیِ سینماگِر پناهی، جعفر آزادی برای وی ت"ش خواستار

پ .نمودند تشریح نیز را وی بازداشت نحوه زندانی، سینماگر این جهانیِ افتخارات و ها فعالیت شرح و پناهی جعفر معرفیِ ضمن آغاز در ملل،

دانشجویان گرامیداشِت برای ،)۸۸ (گذشته سال روزهای آخرین در که شریف صنعتی دانشگاه موسیقی کانون اعضای سازهای تمامی: جرس
صنعتی دانشگاه موسیقیِ گروه دانشجویان نیوز، پارلمان خبری سامانه گزارش به. شد تخریب و خرد بودند، کرده اجرا برنامه و نواخته دربند

پ .کردند مشاهده شکسته را خود  سازهای تمامی موسیقی، اتاق به مراجعه و دانشگاه به بازگشت با و نوروزی تعطی"ت اتمام از بعد شریف،

تهمت و اهانت «چهآن علیه کشور کل دادستان و قضائیه قوه جرم اع"م خواهان نژاداحمدی محمود ارشد مشاور ثمره، هاشمی مجتبی: رادیوزمانه
گفت،می سخن ارومیه شهر در خبرنگاران جمع در شنبهپنج روز که وی ،)ایلنا (ایران کار خبرگزاری گزارش به. شد داند،می» دولتی مقامات به
پ .دانست دولت علیه» تخریبی «شیوه یک را» دولتی مقامات علیه اتهامات ایراد«
 

زندانیان اخبار
دیدار طی شده آزاد زندان از موقتا که اص"حات جریان برجسته فعا�ن از و مشارکت جبهه مرکزی شوــرای عضو زاده، تاج سیدمصطفی: جرس

را عزیزانشان پایداری و مقاومت شجاعت، و نموده همدردی اع"م آنان با زیدآبادی، احمد و هدایت بهاره سیاسی زندانیان خانوادۀ از دلجویی و
رد پ .دادند قرار تجلیل موــ

دبیر طبرزدی، الله حشمت مهندس و اعدام به محکوم زندانی عارفی،) پیمان(امیرضا ایران، در بشر حقوق فعا�ن خبری ارگان گزارش به: جرس
پ .شدند منتقل عمومی بند به انفرادی سلول از ها ماه از پس ماه، فروردین ۱۹پنجشنبه ایران دموکراتیک جبهه کل

اعدام به و دستگیر» هروئین و تریاک نوع از مخدر مواد کیلوگرم هاده قاچاق «با ارتباط در نشده، مشخص آنها هویت که نفر پنج این: رهانا
پ. بودند شده محکوم

دادگاه سوی از بود شده محکوم اعدام به پادشاهی انجمن در عضویت اتهام به انتخابات از پس هایدادگاه در پیشتر که کریمی احمد: هرانا
پ. شد محکوم تعزیری حبس سال ۱۵ تحمل به تهران استان نظر تجدید

.شود برگزار تهران در فروردین ۲۳ ايران بهایيان جامعه زندانی رهبر هفت محاکمۀ جلسۀ سومين که گوید می بهاییان جهانی جامعۀ: فردا رادیو
پ

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

فساد انتخابات، در تقلب. شدند باقیوف آقای دولت کردن سرنگون به موفق دولتی دیگر های ارگان و سیما و صدا تصرف با قرقیزستان در مردم-
اند، داده جلوه وارونه را آن که اتقاق این به ایران دولتی های رسانه های واکنش. است بوده مردمی شوــرش این د�یل از برق قیمت گرانی و دولت
چون اما شد درگیر مردم با پلیس نیروی اگرچه که دهد می نشان قرقیزستان در مردم حرکت برــرسی. است ایران در کودتا دولت وحشت از حاکی
نتوانست چیز هیچ دیگر پیوست هم به پایتخت در مردم بزرگ جمعیت که هنگامی همچنین. شوند موفق توانستند مردم بود مانده طرف بی ارتش
.بگیرد را ها آن جلوی

همچنین. است شده روبرو مردم از سردی بسیار استقبال با نژاد احمدی آقای غربی، آذربایجان به خود سفر در ایران، مناطق دیگر مانند-
.دهد می افزایش را ایران تحریم برای دیگر کشوــرهای ی انگیزه اوباما و آمریکا علیه او دیپلماتیک غیر و آمیز تحریک های صحبت

ایندیپندنت و مالزی پتروناس فرانسه، توتال های شرکت حاضر حال در. است کرده متوقف نیز را ایران به بنزین فروش روسی اویل لوک شرکت-
.است داشته کاهش درصد ۲۰ ایران از نفت ی روزانه خرید نیز گذشته ماه در. هستند ایران بنزین اصلی های کننده تامین کویت

:حکومت سازی فلج و ملی همبستگی تقویت حکومت، فرسایش و زدایی مشروعیت برای جدید های آکسیون معرفی-
.مردمی موازی دولت ایجاد و دولت جایگزین و مردمی اقتصادی نهادهای از استفاده. ۱
ران و بسیجیان و سپاهیان هویت افشای. ۲ .مخفی ماموــ
.ملی های مناسبت و کارگر روز مثل روزهایی در تظاهرات. ۳
.ایران جای همه به جنبش شعارهای و فیلم بردن و سبز مسافرت. ۴
.ملی همبستگی تقویت برای ها موبایل همه روی ایران ای  زنگ نصب. ۵
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.اعتراض دادن نشان برای جا همه در دیکتاتور تصاویر افکندن آتش به. ۶
.اعتراض برای مختلف وسایل با صدا و سر ایجاد و ها بام سر بر گفتن اکبر الله. ۷
.گیرد صوــرت قانون شکستن بدون رجوع ارباب یا کارمندانی توسط تواند می کار این. حکومت سازی فلج برای اداری سیستم با کردن زیاد. ۸

:داد توضیح را زیر موارد جمعه روز گفتار در سازگارا
احسن شکل به سبز جنبش حکومت از زدایی مشروعیت فاز که دهد می نشان اس"می جمهوری دولت بودن نامشروع بر موسوی مهندس تاکید-

.است گرفته صوــرت
برای مجازات. اند شده محکوم اعدام به آنان از نفر چهار و شده محکوم زندان سال ۱۰۰ مجموعا به اوین زندان در کرد سیاسی زندانی  ۱۷-

.است تر سنگین و تر خشن بسیار معمو�  کرد زندانیان
خوبی درس سوری چهارشنبه روز در مردم اینکه از پس فتوا این صدور. است وضو ابطال مایع آب قبض نپرداختن که است داده فتوا خامنه آقای-
در و بود خوانده جائر را اس"می جمهوری حکومت منتظری الله آیت که کرد فراموش نباید اینکه ضمن. است جالب بودند داده ای خامنه آقای به
.نیست اموالی هیج مالک جائر حکومت شیعه فقه

نکند متوقف را سازی غنی ایران اگر که کرد اع"م روسیه جمهور رئیس مدودف، روسیه، و آمریکا بین استارت ی نامه قطع امضای مراسم در-
.پیوست خواهد غربی کشوــرهای به ایران تحریم در هم روسیه

:داد توضیح را زیر موارد شنبه روز گفتار در سازگارا
گذشته روز دو یکی در. دهد افزایش امنیتی خطر بدون را ما خیابانی حضور که بپردازیم هاییآکسیون به ابتدا در باید آینده ماه چند طول در-

آب قبض نکردن پرداخت مانند اکسیونی حال. بود خواهد باطل وضو نه واگر شود پرداخت باید حتما آب قبض که است داده فتوا ایخامنه آقای
.است مدنی مقاومت از خوبی مثال

ً باید ایخامنه آقای لحظه این در. است کرده استعفا به تهدید مجلس با مقابله در نژاداحمدی- صوــرت این در که بیاورد فشار مجلس به شخصاـ
.بود خواهد ایخامنه آقای گردن بر هایارانه حذف افتضاح بار تمام

.نمیگیرد جدی را او سخنان که گفت نژاداحمدی سخنان به پاسخ در اوباما-
.است یافته افزایش% ۴۹ کارگران اخراج که است گفته کارگر، خانه معاون صادقی، حسن-
رد در فردا- پ .کنیممی صحبت ایران با آن مقایسه و قرقیزستان موــ

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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