
مرکز اطالع رسانی دانشجویی  (ماد)ء

خبرنامه شماره 189 - دوشنبه نھم فروردین ماه ١٣٨٩

 

ماد فرا رسيدن عيد نوروز را به تمام ایرانيان تبریک ميگوید و آرزوی سالی سرشار از شادی، موفقيت و بھروزی به خصوص برای
 .کشور عزیزمان دارد

 برنامه ھای آینده
تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه -

شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ھا -
حضور در خيابان ھا در غروب پنجشنبه ھا -

برگزاری مراسم سيزده به در با ھمراه داشتن سبزه، بادکنک سبز و موسيقی -

 خالصه ی خبرھا
کلمه: دھھا تن از ماموران انتظامی- امنيتی و نيروھای لباس شخصی، با آرایش نظامی- پليسی و ایجاد ارعاب در برگزاری

مراسم تشييع و تدفين ھمسر آیت هللا العظمی منتظری، برگزاری مراسم تشييع و نماز ميت را از خانوادۀ آن مرحومه سلب کرده
و عمال مراسم را مبدل به یک خاکسپاری حکومتی کردند تا بنا به قول خانوادۀ مرحوم منتظری، برای اولين بار یک تشييع جنازۀ

بدون جنازه در قم برگزار شود. بنا به صحبت ھای احمد منتظری، در جریان این مراسم 30 نفر نيز بازداشت شدند. پ

کلمه: محمد خاتمی، مھدی کروبی و ميرحسين موسوی در پيام ھای جداگانه ای درگذشت ھمسر آیت هللا منتظری را تسليت
 گفتند.پ

رادیوفردا: شھناز غالمی، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار به ھشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم غالمی به نشر
اکاذیب، تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی و عضویت و فعاليت در سازمان مجاھدین خلق از طریق ھمکاری با خبرگزاری ھا
متھم شده است. شھناز غالمی که پيشتر نيز مدتی را در زندان سپری کرده است، ھم اکنون ھمراه فرزندش در ترکيه به سر

می برد.پ

اخبار زندانيان
رادیوکوچه: عبدالرضا قنبری، معلم دبيرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه از سوی دادگاه انقالب تھران به اعدام
محکوم شد. به گزارش ھرانا، آقای قنبری از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتھام «محاربه از طریق
ارتباط با گروه ھای معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایميل ھای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه ھای تلویزیونی خارج از

کشور عنوان شده» به اعدام محکوم شد. براساس این گزارش،این معلم که بيش از١۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصيل
.دارد، روز ٢۴ دی سال گذشته توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود

گفتی است، پيش از این در ماه ھای گذشته شعبه ١۵ دادگاه انقالب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده
بود که تاکنون دو حکم به اجرا درآمده است.پ

رادیوفردا: احمد ميری قائم مقام رئيس جبھه مشارکت استان مازندران، روز یکشنبه گذشته (دیروز) بازداشت شد. بر پایه گزارش
ھا، آقای ميری که پيشتر فرماندار بابلسر و رامسر نيز بوده است روز یکشنبه، پس از مراجعه به اداره ی اطالعات بابل، بازداشت و
به اداره اطالعات ساری منتقل شده است. در ھفته ی پایانی سال ٨٨ دو فعال دیگر اصالح طلب بابل نيز بازداشت شده بودند. از
سوی دیگر، "جرس" گزارش داد: سميه فرید فعال حقوق زنان و از اعضای دفتر تحکيم وحدت، روز یکشنبه، با تودیع وثيقه ی ۶٠

ميليون تومانی از زندان اوین آزاد شد. سميه فرید، در روزھای پایانی سال ٨٨ و زمانی که برای پيگيری پرونده ی ھمسرش حجت
منتظری، به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. ھمچنين "کلمه" گزارش داد: ساسان آقایی، روزنامه نگار و وبالگ نویس،

که از اول آذر ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، روز یکشنبه آزاد شد.پ

توصيه و ھشدار
.محسن سازگارا در گفتار روز شنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد

نتایج انتخابات عراق و پيروزی یک گروه سکوالر نشان می دھد که در صورت برگزاری انتخابات آزاد حتی در یک کشور اسالمی
ممکن است مردم جدایی دین و سياست را انتخاب کنند و این امر در صورت برگزاری انتخابات آزاد در ایران نيز ممکن است روی

دھد.پ
دو مقاله با نام ھای "مبارزه بی خشونت" و "جنبش سبز، پاسخ به شش سوال" توسط آقای سازگارا معرفی شده است که به

خبرنامه پيوست شده است. پ
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در مورد احتمال استفاده از خشونت توسط نيروھای امنيتی در روز سيزده بدر، سازگارا احتمال آن را به دليل گستردگی بيش از
حد این جشن در سراسر ایران بسيار کم دانست.پ

.محسن سازگارا در گفتار روز یکشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد
وی درگذشت ھمسر آیت هللا منتظری را تسليت گفت.پ

عليرضا مختاباد خواننده ی ایرانی اعالم کرده است که صدا و سيما حق پخش ترانه ھای او را ندارد و اعالم کرده است که صدا و
سيما به دروغ برنامه ی دوسال پيش وی را با عالمت "زنده" پخش کرده و شبھه ایجاد کرده است.پ

لغت "سبز" در سيستم پيام کوتاه فيلتر شده است. این امر به خوبی وحشت سپاه از جنبش سبز و حد دخالت آنھا در زندگی
خصوصی مردم را نشان می دھد.پ

زھرا جباری 36 ساله مسئله ی حاد قلبی دارد و در وضعيت جسمی نگران کننده ای است.پ
.سازگارا در گفتار دوشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد

شورای دفاع ازحق تحصيل" ازپاره ای ازبچه ھایی که ستاره دارشده بودند وازتحصيل محروم شده بودند - . اعضای این شورا"
بعدازانتخابات دستگيرشدند و درشعبه 26 دادگاه انقالب به ریاست آقای"پيرعباسی" شروع کردند که احکام سنگين به آنھا بدھند.
آقای "ضيا نبوی" سخنگوی شورا که از 25 خرداد تا االن درزندان است به 15 سال حبس محکوم شده وجالب است که خود قاضی
اعتراف کرده که 10 سال آن را وزارت اطالعات بھش گفته بابت ارتباط با سازمان مجاھدین خلق برای آقای نبوی ببرد. درحاليکه

خود آقای نبوی گفته با وجودی که فشارزیادی آوردند و شکنجه کردند و کتک زدند که ھمچين چيزی را گردنش بگذارند، ھرگزگردن
نگرفته است. این ھم شده ترفند جدید آقایان اطالعاتی ھا که برای اینکه حبس ھای طوالنی مدت بدھند به طورواھی ارتباط با

پاره ای سازمانھا مثل مجاھدین خلق را درپرونده می گنجانند وسعی می کنند به دروغ بباورانند. آقای "مجيد دری" که از 18
تيرماه گذشته درزندان است، به 11 سال زندان محکوم شده که مجددا 10 سال آن به خاطرارتباط با سازمان مجاھدین خلق
است که بازھم صحت ندارد. انم "مھدیه گلرو" که از 13 آذرماه ازھمين شورا درزندان است با مشکالت جسمی وعفونت روده

دست وپنجه نرم می کند وخيلی ھا نگران حکم اوھستند. خانم"شيوانظرآھاری" که 100 روزاست که دربازداشت به سرمی برد
وغيراز عضویت درشورای دفاع ازحق تحصيل، ازفعالين حقوق زنان وحقوق بشراست و دانشجوی فوق ليسانس مھندسی عمران
است نگرانی برای حکمی که درانتظارش است شدت گرفته است. "پيمان عارف" عضودیگراین شورا است که ازمدرسه تيزھوشان
فارغ التحصيل شده. ابتدا مھندسی می خواند بعد به رشته علوم سياسی دانشگاه تھران رفت وازشاگردان درخشان وبا استعداد

وخوش قلم وخوش فکربود که اوھم از 28 خرداد گذشته درزندان است. یک سال حبس برایش بریده اند بعالوه یک ونيم سال
تعليقی که قبال برایش بریده بودند اضافه کرده اند ومحروميت ابد ازروزنامه نگاری وعضویت درھر حزب و گروه سياسی. "حسام

سالمت" شاگرد اول کنکوردکترای جامعه شناسی که جامعه شناسی دانشگاه تھران قبول شده بود، از 30 خرداد گذشته درزندان
است و به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است. "سعيد جاللی فر" که از 9 آذرماه دستگير شده وازفعالين حقوق بشرودفاع

ازکودکان کاروخيابان ھم است دستگيرشده دیگراین جمع است. "زھراتوحيدی" و"عليرضا خوشبخت" که درچند ماه
اخيردستگيرشده بودند. ھمانطور که دیده می شود بچه ھایی که به نمایندگی ازجمع بزرگی ازدانشجویان ودانش آموختگانی که

طی سه چھارسال گذشته ستاره دارشان کرده اند وازتحصيل محرومشان کردند (وھمه شان ازدرخشان ترین وبا استعدادترین
بچه ھای مملکت ایران ھستند) درزندان به سرمی برند واین حکومت استعدادکش ودشمن علم ودانش به جانشان افتاده وبا

احکام قالبی سعی دارد که آنھا را درزندان نگه دارد. موضوع سوم: تعداد دیگری اززندانيان سياسی که بالتکليف درزندان ھستند.
 آقای "علی بی کس" که دکترای تاریخ دارد وجرمش ھمکاری با ستاد تبليغات آقای

موسوی است نيز از 24خرداد ماه گذشته درزندان به سر می برد وھنوزبالتکليف است. ھمين طورآقای "محمدصادق جوادی
حصار" روزنامه نگار باسابقه وخوشنام ایران که اوھم سه ماه است که به جرم طرفداری ازآقای کروبی دستگير شده وھنوزاثری

ازتعيين تکليف اونيست. "رضاخندان" عضو ھيئت مدیره ھيئت دبيران کانون نویسندگان و "ميتراعالی" دانشجوی دانشگاه شریف
 .و"عليرضا پيروزی" گروه ھای دیگری ھستند که چندین ماه است که درزندان ھستند وھمچنان بالتکليف ھستند

تجمع خانواده ھای زندانيان سياسی دیشب درمقابل زندان اوین بود که مجددا این تجمعات شروع شده است.پ

student.information.center@gmail.com :پست الکترونيک
تلفن تماس:  ٠٠١٫٢۵٣٫٢٣۴٫۴٧٢۶
www.IranSIC.com :وبسایت

http://groups.google.com/group/student-information-center:عضویت در ليست پست الکترونيکی
http://twitter.com/iransic :توئيتر
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