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برنامهبرنامه هایهای آیندهآینده
- تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه

- شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها
- حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه ها

- شرکت در راهپیمایی روز کارگر

خالصهخالصه یی خبرهاخبرها
بی بی سی: میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت در ایران از همه گروه ها و احزاب اصالح

خرداد درخواست مجوز کنند. به گزارش سایت سحام نیوز، ۲۲ طلب این کشور خواسته اند که برای راهپیمایی در روز
آوریل) با یکدیگر دیدار کردند و در این دیدار، اردیبهشت (۲۶ ۶ آقای موسوی و آقای کروبی صبح روز دوشنبه

قانون اساسی ایران و آئین ۲۷ راهپیمایی در سالگرد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مطابق اصل
متن کامل سخنان مطرح شده در این دیدار به پیوست خبرنامه نامه اجرایی قانون احزاب حق مخالفان دانسته اند.

ارسال میشود. پ

جرس: محمود احمدینژاد، به قصد حضور در کنفرانس بازبینی معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی در نیویورک از
خردادماه برگزار ۷ اردیبهشت تا ۱۳ آمریکا تقاضای روادید کرده است. این کنفرانس با میزبانی سازمان ملل از

میشود. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، روز چهارشنبه اعالم کرد درخواست صدور رواديد برای محمود
احمدینژاد و هیئت ایرانی همراه او در کشور سوئیس ثبت شده و به احتمال زياد با آن موافقت خواهد شد. پ

رادیو فردا: زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از مقامهای جمهوری اسالمی خواسته است پس از آزاد کردن
متن این نامه به پیوست خبرنامه همه زندانیان گمنام و شناخته شده، انتخابات آزاد و دمکراتیک در کشور برگزار کنند.

ارسال می شود. پ

احزاب ایران مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت و سازمان ۱۰ بی بی سی: در پی تصمیم کمیسیون ماده
مجاهدین انقالب اسالمی ایران و در خواست دادگاه برای انحالل این دو حزب ، مسئوالن این دو تشکل رسما اعالم

کردند که به فعالیت خود بر اساس قانون ادامه می دهند و حق شکایت از این کمیسیون را برای خود محفوظ می
دانند. پ

رادیو فردا: پس از گذشت نزدیک به یک سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال آن حادثه کوی دانشگاه
تهران، جمشید انصاری، عضو فراکسیون خط امام در مجلس ایران، روز دوشنبه اعالم کرد که «اساسا در مجلس

کمیتهای برای پیگیری کوی دانشگاه تشکیل نشد.» پ

جرس: کمپین بینالمللی حقوق بشر در ايران روز سهشنبه با انتشار بیانیهای نگرانی خود را در خصوص صدور حکم
اعدام برای معترضین به انتخابات سال گذشته رياست جمهوری در ایران اعالم کرده و خواستار توقف اعدامهای

تن از تظاهرکنندگان توسط قوه ۱۱ سیاسی شد. در بیانیه اين نهاد مدافع حقوق بشر آمده است: «تاکنون حداقل
پ قضايیه ايران به مجازات اعدام محکوم شدهاند.»

http://www.youtube.com/watch?v=EDeJvfxCUI8


بی بی سی: گروهی از فعاالن حقوق زنان با انتشار نامه ای به درخواست ایران برای عضویت در "کمیسیون مقام
زن" سازمان ملل متحد اعتراض کرده اند. منظور این فعاالن از "کمیسیون مقام زن"، "کمیسیون بررسی وضعیت

زنان" (CSW) است که به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد وابسته است و هدف اصلی خود را برابری
۷ حقوق زن و مرد و نیز کمک به پیشرفت زنان در سراسر دنیا اعالم کرده است. این فعاالن در نامه سه شنبه

آوریل) خود از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته اند که با عضویت ایران اردیبهشت (۲۷
مخالفت کنند، یا چنانچه به دالیل سهمیه بندی منطقه ای مجبور به پذیرش ایران هستند، این کشور را به پایبندی به

"پیمان های بین المللی حقوق برابر" ملزم کنند. پ

جرس: ده تشکل کارگری همسو، طی قطعنامه ای مشترک و همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر، با صدور بیانیه
اردیبهشت ماه) روز جهانی کارگــر، ضمن گرامیداشِت این روز، خواستار تحقق ای به مناسبت اول ماه مه (۱۱

فهرست این خواسته ها به خواستههای جامعه کارگرِی ایران و حمایت از جنبش های مدنِی مردم ایران شدند.
پیوست خبرنامه آمده است. پ

اردیبهشت، روز جهانی کارگر، گروهی از زندانیاِن سیاسِی ضمن گرامیداشِت روز کارگر و ۱۱ ندای سبز: در آستانۀ
انتقاد از وجود تبعیض و بیعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمایت از کارگران کشور در روِز جهانی کارگر و حضور
در تجمعاِت آنان شدند. تعدادی از تشکل های کارگرِی حامِی جنبِش سبز، در صدد برگزاری مراسمی در روز جهانی

در مقابل وزارت کار در تهران و اداره کار در شهرستانها هستند. پ ۱۷ کارگر ساعت

اخباراخبار دانشجویاندانشجویان
ندای سبز: دانشجویان سبز دانشگاه سراسری و آزاِد اراک، به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، بیانیه ای در

حمایت از کارگران و جنبش کارگری کشور صادر کردند و همزمان دانشجویان برخی از دانشگاههای سراسر کشور
اردیبهشت) دست به اعتصاب خواهند زد. پ اعالم کردند که در روز جهانی کارگر (۱۱

اخباراخبار زندانیانزندانیان
رهانا: تحصن دو روزه توسط زنان زندانی سیاسی و درگیری و تهدید به اعتصاب غذا موجب شد مسوالن زندان اوین
به اجرای قانون تن در دهند و بند مربوط به تفکیک مجرمین را اجرا کنند. زندانیان زن سیاسی در بند زنان اوین از روز

اردیبهشت در اعتراض به عدم رعایت آیین نامه زندان ها مبنی بر تفکیک جرایم در مقابل در اتاق رییس این 5 یکشنبه
بند (خانم رضایی) تحصن کرده بودند و خواستار اجرای این بند از آیین نامه زندان ها شده بودند. پ

زندان اوین 350 ادوار نیوز: گزارش های موثق از وضعیت بسیار نامطلوب شرایط زندگی زندانیان سیاسی در بند
حکایت دارد. تراکم بیش از اندازه و بی سابقه زندانیان در این بند که به هیچ وجه پذیرش این تعداد از زندانیان را ندارد
و از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی نیز برخوردار نیست شرایط سختی را فراهم آورده است. هم اکنون وضعیت

بهداشتی و درمانی زندانیان به حد بحرانی رسیده است و انتشار ویروس آنفلوانزا و سایر بیماری های مسری در این
نفر در 45 تا 40 بند تعداد زیادی از زندانیان را بیمار کرده است. کیفیت بسیار پایین غذا، نظافت و تراکم حضور بیش از

هر اتاق این بند نیز از دیگر مشکالت زندانیان است. پ

ندای سبز: محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد نوریزاد و چندین تن دیگر از زندانیان با بیان اینکه در حال
تنظیم الیحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوریزاد هستیم، اظهار کرد: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده

دادگاه انقالب هستیم. وی همچنین گفت: نصیر اسدی دانشجوی فوقلیسانس دانشکده ادبیات ۲۸ از سوی شعبه
دادگاه انقالب، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود ۲۸ دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه
ماه حبس کاهش ۷ که نسبت به رای صادره، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و دادگاه تجدیدنظر، محکومیت وی را به

دادگاه انقالب، به دو سال حبس محکوم شد که ۲۸ داد. سجاد ساده (دانشجوی دانشگاه تهران) از سوی شعبه
یکسال آن تعلیق شده بود که به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض شده است. وی درباره پرونده حسن

دادگاه انقالب ۲۸ الهوتی (فرزند فائزه هاشمی) گفت: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه



هستیم. پ

بازداشت 1388 آذر 11 ادوار نیوز: وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو عضو شورای دفاع از حق تحصیل که از تاریخ
میلیون تومان) اعتراض کرده شده طی نامه ای سرگشاده خطاب به بازجوهای وی نسبت به وثیقه صادر شده (500

است. پ

رهانا: فرامرز عبداهلل نژاد، وکیل دادگستری که ده ماه پیش در موج بازداشتهای پس از انتخابات سال گذشته دستگیر
ماه زندان محکوم شده است. پ ۲۸ اوین بسر میبرد. وی در دادگاه به ۳۵۰ شده همچنان در وضعیت بالتکلیف در بند

ندای سبز: علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که پیش از عید به مرخصی آمده بود با وجود شرایط وخیم
جسمانی توسط مامورین امنیتی از بیمارستان تخصصی ریه مسیح دانشوری (تحت مدیریت دکتر علی اکبر والیتی)

به زندان اوین بازگردانده شد. پ

جرس-هرانا: در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارهای گسترده بر فعاالن فرهنگی، هفت عضو اعضای کانون صنفی
معلمان بازداشت شده اند. توفیق مرتضی پور، عضو كانون صنفی معلمان در تبریز، در پی یورش نیروهای امنیتی به

منزل شخصی اش در تبریز در روز چهارشنبه بازداشت شد. روز سه شنبه علیاكبر باغانی و محمد بهشتی
لنگرودی ، دبیركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ایران دستگیر شدند و در اواسط هفته جاری نیز، جالل نادری،

علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار فعال حقوق معلمان در شهر همدان احضار و بازداشت شدند. پ

توصیهتوصیه وو هشدارهشدار
محسن سازگارا در گفتار روز سه شنبه به موارد زیر اشاره کرد:

صحبتهای آقای کروبی در جمع نمایندگان ادوار مجلس و تاکید وی بر اطالع رسانی و تاکتیک حکومت برای محدود
کردن ارتباطات از طریق فیلترینگ و رسانه های ماهواره ای. برای ارتباط بین فعالین و با مردم باید مجاری مختلف

(نوشتن اطالعیه ها، شعار نویسی، اسکناس نویسی، ...) را باید فعال کرد.پ
آقای جواد منصوری در مصاحبه با روزنامه قدس گفته آقای سازگارا جزو بنیانگذاران سپاه نبوده اند که این مسئله را
آقای سازگارا تکذیب میکند. ایشان در سه ماه اول انقالب، اساسنامه اولیه سپاه را نوشته بودند که البته با سپاه

جنایتکار و فاسد اکنون بسیار فرق میکرد. پ
آقای مددیف رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفته رفتار ایران غیر مسئوالنه است. دلیل این

تغییر رفتار روسها عالوه بر فشار آمریکا برای اعمال تحریم به ایران، این است که روسیه (و چین) چشم انداز آینده
حکومت فعلی ایران را روشن نمی بینند. پ

تحصن زندانیان زن سیاسی اوین برای تفکیک سلولها موفقیت آمیز بوده است. پ
عکس و گزارشهای مخابره شده از شعارنویسی در شاهین شهر و دانشگاه اصفهان. پ

متن کامل این فیلم به پیوست خبرنامه آمده است. پ پخش قسمتی از فیلم مستند مبارزات بدون خشونت.

محسن سازگارا در گفتار روز چهارشنبه به نکات زیر پرداخت:

آقای موسوی و کروبی در مالقات با همدیگر از تمام گروه های سیاسی خواستند تقاضای برگزاری راهپیمایی در
سالگرد انتخابات را به وزارت کشور ارائه دهند. پ

میلیارد تومان بدهی دارد و عمال ورشکست شده است. سهامدار اصلی این 447 شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
شرکت صندوق مهر و متعلق به بسیج است. پ

نفر از کارگران قراردادی را اخراج کرده است.پ 150 شرکت ریسندگی هرم قزوین
خانم رهنورد درخواست آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات آزاد کرده - که قدم بعدی جنبش پس از پایین کشیدن

دولت کودتاست.پ
سخنان آقای مصباح یزدی در مدرسه فیضیه. پ



که هر هفته خالصه ای از /http://bikhoshoonat.com معرفی سایت مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت
اخبار و تحلیلها را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه میکند. پ

1. باید انتظار خشونت را از طرف دشمن داشته باشیم مادامی که پلیس و نیروی نکات فیلم مبارزات بدون خشونت:
2- ما نمیخواهیم دشمن قانع کنیم بلکه با مبارزات بدون خشونت او را شکست سرکوبگر دست نخورده است.
4- نافرمانی مدنی 3- تکیه بر سه اصل اتحاد، برنامه ریزی، حفظ دیسیپلین مبارزات بدون خشونت و میدهیم.

مسیری است که در حکومت شکاف ایجاد میکند. پ

student.information.center@gmail.com الکترونیکالکترونیک: پستپست

۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶ تلفنتلفن تماستماس:

http://www.iransic.com وبسایتوبسایت:

http://groups.google.com/group/student-information-center:عضویتعضویت دردر لیستلیست پستپست الکترونیکیالکترونیکی

http://twitter.com/iransic توئیترتوئیتر:

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://bikhoshoonat.com/&usg=AFQjCNGBfclyi1uIuhcQoVnKfkfKQ81OPg
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://bikhoshoonat.com/&usg=AFQjCNGBfclyi1uIuhcQoVnKfkfKQ81OPg
http://www.iransic.com
http://groups.google.com/group/student-information-center?hl=en
http://twitter.com/iransic
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