
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء

خبرنامه شماره 189 - دوشنبه نهم فروردین ماه ۱۳۸۹
 	
ماد فرا رسیدن عید نوروز را به تمام ایرانیان تبریک میگوید و آرزوی سالی سرشار از شادی، موفقیت و بهروزی به خصوص برای کشور عزیزمان دارد. 

برنامه های آینده 
- تلاش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه
- شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها
- حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه ها
- برگزاری مراسم سیزده به در با همراه داشتن سبزه، بادکنک سبز و موسیقی

خلاصه ی خبرها 
کلمه: دهها تن از ماموران انتظامی- امنیتی و نیروهای لباس شخصی، با آرایش نظامی- پلیسی و ایجاد ارعاب در برگزاری مراسم تشییع و تدفین همسر آیت الله العظمی منتظری، برگزاری مراسم تشییع و نماز میت را از خانوادۀ آن مرحومه سلب کرده و عملا مراسم را مبدل به یک خاکسپاری حکومتی کردند تا بنا به قول خانوادۀ مرحوم منتظری، برای اولین بار یک تشییع جنازۀ بدون جنازه در قم برگزار شود. بنا به صحبت های احمد منتظری، در جریان این مراسم 30 نفر نیز بازداشت شدند. پ

کلمه: محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در پیام های جداگانه ای درگذشت همسر آیت الله منتظری را تسلیت گفتند.پ 

رادیوفردا: شهناز غلامی، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم غلامی به نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق از طریق همکاری با خبرگزاری ها متهم شده است. شهناز غلامی که پیشتر نیز مدتی را در زندان سپری کرده است، هم اکنون همراه فرزندش در ترکیه به سر می برد.پ

اخبار زندانیان
رادیوکوچه: عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. به گزارش هرانا، آقای قنبری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروههای معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیلهای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانههای تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده» به اعدام محکوم شد. براساس این گزارش،این معلم که بیش از۱۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
گفتی است، پیش از این در ماههای گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود که تاکنون دو حکم به اجرا درآمده است.پ

رادیوفردا: احمد میری قائم مقام رئیس جبهه مشارکت استان مازندران، روز یکشنبه گذشته (دیروز) بازداشت شد. بر پایه گزارش ها، آقای میری که پیشتر فرماندار بابلسر و رامسر نیز بوده است روز یکشنبه، پس از مراجعه به اداره ی اطلاعات بابل، بازداشت و به اداره اطلاعات ساری منتقل شده است. در هفته ی پایانی سال ۸۸ دو فعال دیگر اصلاح طلب بابل نیز بازداشت شده بودند. از سوی دیگر، "جرس" گزارش داد: سمیه فرید فعال حقوق زنان و از اعضای دفتر تحکیم وحدت، روز یکشنبه، با تودیع وثیقه ی ۶۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. سمیه فرید، در روزهای پایانی سال ۸۸ و زمانی که برای پیگیری پرونده ی همسرش حجت منتظری، به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. همچنین "کلمه" گزارش داد: ساسان آقایی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس، که از اول آذر ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، روز یکشنبه آزاد شد.پ

توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار روز شنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد.
نتایج انتخابات عراق و پیروزی یک گروه سکولار نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات آزاد حتی در یک کشور اسلامی ممکن است مردم جدایی دین و سیاست را انتخاب کنند و این امر در صورت برگزاری انتخابات آزاد در ایران نیز ممکن است روی دهد.پ
دو مقاله با نام های "مبارزه بی خشونت" و "جنبش سبز، پاسخ به شش سوال" توسط آقای سازگارا معرفی شده است که به خبرنامه پیوست شده است. پ
در مورد احتمال استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی در روز سیزده بدر، سازگارا احتمال آن را به دلیل گستردگی بیش از حد این جشن در سراسر ایران بسیار کم دانست.پ
محسن سازگارا در گفتار روز یکشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد.
وی درگذشت همسر آیت الله منتظری را تسلیت گفت.پ
علیرضا مختاباد خواننده ی ایرانی اعلام کرده است که صدا و سیما حق پخش ترانه های او را ندارد و اعلام کرده است که صدا و سیما به دروغ برنامه ی دوسال پیش وی را با علامت "زنده" پخش کرده و شبهه ایجاد کرده است.پ
لغت "سبز" در سیستم پیام کوتاه فیلتر شده است. این امر به خوبی وحشت سپاه از جنبش سبز و حد دخالت آنها در زندگی خصوصی مردم را نشان می دهد.پ
زهرا جباری 36 ساله مسئله ی حاد قلبی دارد و در وضعیت جسمی نگران کننده ای است.پ
سازگارا در گفتار دوشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد.
"شورای دفاع ازحق تحصیل" ازپاره ای ازبچه هایی که ستاره دارشده بودند وازتحصیل محروم شده بودند - . اعضای این شورا بعدازانتخابات دستگیرشدند و درشعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای"پیرعباسی" شروع کردند که احکام سنگین به آنها بدهند. آقای "ضیا نبوی" سخنگوی شورا که از 25 خرداد تا الان درزندان است به 15 سال حبس محکوم شده وجالب است که خود قاضی اعتراف کرده که 10 سال آن را وزارت اطلاعات بهش گفته بابت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق برای آقای نبوی ببرد. درحالیکه خود آقای نبوی گفته با وجودی که فشارزیادی آوردند و شکنجه کردند و کتک زدند که همچین چیزی را گردنش بگذارند، هرگزگردن نگرفته است. این هم شده ترفند جدید آقایان اطلاعاتی ها که برای اینکه حبس های طولانی مدت بدهند به طورواهی ارتباط با پاره ای سازمانها مثل مجاهدین خلق را درپرونده می گنجانند وسعی می کنند به دروغ بباورانند. آقای "مجید دری" که از 18 تیرماه گذشته درزندان است، به 11 سال زندان محکوم شده که مجددا 10 سال آن به خاطرارتباط با سازمان مجاهدین خلق است که بازهم صحت ندارد. انم "مهدیه گلرو" که از 13 آذرماه ازهمین شورا درزندان است با مشکلات جسمی وعفونت روده دست وپنجه نرم می کند وخیلی ها نگران حکم اوهستند. خانم"شیوانظرآهاری" که 100 روزاست که دربازداشت به سرمی برد وغیراز عضویت درشورای دفاع ازحق تحصیل، ازفعالین حقوق زنان وحقوق بشراست و دانشجوی فوق لیسانس مهندسی عمران است نگرانی برای حکمی که درانتظارش است شدت گرفته است. "پیمان عارف" عضودیگراین شورا است که ازمدرسه تیزهوشان فارغ التحصیل شده. ابتدا مهندسی می خواند بعد به رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران رفت وازشاگردان درخشان وبا استعداد وخوش قلم وخوش فکربود که اوهم از 28 خرداد گذشته درزندان است. یک سال حبس برایش بریده اند بعلاوه یک ونیم سال تعلیقی که قبلا برایش بریده بودند اضافه کرده اند ومحرومیت ابد ازروزنامه نگاری وعضویت درهر حزب و گروه سیاسی. "حسام سلامت" شاگرد اول کنکوردکترای جامعه شناسی که جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شده بود، از 30 خرداد گذشته درزندان است و به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است. "سعید جلالی فر" که از 9 آذرماه دستگیر شده وازفعالین حقوق بشرودفاع ازکودکان کاروخیابان هم است دستگیرشده دیگراین جمع است. "زهراتوحیدی" و"علیرضا خوشبخت" که درچند ماه اخیردستگیرشده بودند. همانطور که دیده می شود بچه هایی که به نمایندگی ازجمع بزرگی ازدانشجویان ودانش آموختگانی که طی سه چهارسال گذشته ستاره دارشان کرده اند وازتحصیل محرومشان کردند (وهمه شان ازدرخشان ترین وبا استعدادترین بچه های مملکت ایران هستند) درزندان به سرمی برند واین حکومت استعدادکش ودشمن علم ودانش به جانشان افتاده وبا احکام قلابی سعی دارد که آنها را درزندان نگه دارد. موضوع سوم: تعداد دیگری اززندانیان سیاسی که بلاتکلیف درزندان هستند. آقای "علی بی کس" که دکترای تاریخ دارد وجرمش همکاری با ستاد تبلیغات آقای 
موسوی است نیز از 24خرداد ماه گذشته درزندان به سر می برد وهنوزبلاتکلیف است. همین طورآقای "محمدصادق جوادی حصار" روزنامه نگار باسابقه وخوشنام ایران که اوهم سه ماه است که به جرم طرفداری ازآقای کروبی دستگیر شده وهنوزاثری ازتعیین تکلیف اونیست. "رضاخندان" عضو هیئت مدیره هیئت دبیران کانون نویسندگان و "میتراعالی" دانشجوی دانشگاه شریف و"علیرضا پیروزی" گروه های دیگری هستند که چندین ماه است که درزندان هستند وهمچنان بلاتکلیف هستند. 

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی دیشب درمقابل زندان اوین بود که مجددا این تجمعات شروع شده است.پ




پست الکترونیک: student.information.center@gmail.com
تلفن تماس:  ۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶
وبسایت: www.IranSIC.com
عضویت در لیست پست الکترونیکی:http://groups.google.com/group/student-information-center
توئیتر: http://twitter.com/iransic




