مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء 
خبرنامه شماره 198 - دوشنبه سی ام فروردین ماه ۱۳۸۹ 
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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

خلاصه ی خبرها 
کلمه: میرحسین موسوی با شاخه ی دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیدار کرد. وی در این دیدار اشاره کرد: چشم اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه ها آنچنان که در قانون اساسی آمده است نمی بینم فلذا باید علاقمندان به جنبش سبز خود را با شرایط موجود تطبیق بدهند و در همین شرایط سخت، راه هایی را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه ها پیدا کنند. گذشته از آن همه ی ما امروز باید در محیط فعالیت و خانه ی خود یک رسانه باشیم/ بنده واقعا وقتی با این سیاست ها و فساد و بی برنامگی و در کنار آن قول نرخ بیکاری پنج درصد را می شنوم حیرت می کنم/ راه حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اقتصاد صدقه ای نیست. شما حاصل به باد دادن ثروت های ملی و درآمدهای نفتی را نگاه کنید. هر روز ما بیشتر از دیروز به درآمدهای نفتی وابسته شده ایم/ راه حل مشکلات کشور در منحرف کردن اذهان مردم از مسائل اساسی نیست. حکومت باید همیشه به فکر زلزله ی پایتخت باشد، نه آنکه خوابنما شود که زلزله ای بزرگ در راه است/در حالی که دولت مدیریت و قدرت جابجایی حتی چند هزار نفر در تهران را ندارد، نباید با لفظ آمرانه از خروج پنج ملیون نفر از مردم تهران صحبت کند/ما می خواهیم از کرامت ذاتی انسان ها دفاع کنیم. ما می خواهیم مفهوم ملت ایران مساوی یک پادگان و یا یک گروه اندک تلقی نشود. ایران یعنی بیش از هفتاد ملیون شهروند آزاد و با فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ. ما از این کثرت و تنوع نمی ترسیم. ما اصولگراها را دوست داریم همانطور که همه ی اقشار ملتمان را. و همه ی فرهنگ های موجود را. و همه ی قومیت ها و همه ی زبان ها را دوست داریم. متن کامل صحبت های موسوی در پیوست خبرنامه آمده است.پ

رادیو زمانه: آقای کروبی در جمع گروهی از فعالان مدنی، سیاسی، دانشگاهی و خانوادههای بازداشتشدگان گفته که «افراطیون دولتی»، عرصه را بر نظام و مردم به گونهای «تنگ» کردهاند که «مردن هم در نوع خود دردسر شده است.» وی در ادامه اظهارات خود، این پرسش را مطرح کرده که «یعنی حکومت ما اینقدر ناتوان و ضعیف شده که حتی در مراسم خاکسپاری مردم، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به مشکل برخورده است؟» وی سپس با انتقاد شدید از اظهارات احمدینژاد در مورد خروج دستکم پنج میلیون نفر از تهران و تشویق برای زاد و ولد بیشتر، گفت: «عجبا! مدیریت جهان و کشور کم بود که اینک قصد مدیریت در حوزه خصوصی خانوادهها را دارند.» وی در پایان تاکید کرد «خواستهای به حق مردم و تفکر آنان، بر قوت خویش باقی است. آنچه که تغییر یافته همانا هوشیارتر شدن مردم در مواجهه با اعمال فشارها و تهدیدهاست.» پ

کلمه: آیتالله علیمحمد دستغیب، با انتقاد از محارب خواندن معترضان، گفت: «محارب کسی است که بدون حق، کارد و تفنگ و سلاح روی مردم بکشد.»آقای دستغیب در دیدار با جمعی از اعضای ستاد میرحسین موسوی، محارب نامیدن مردم را باعث «به جان هم انداختن شیعیان» دانست و افزود: «مومن، بیجهت کسی را متهم نمیکند.» وی همچنین با انتقاد از صدا و سیما گفت این سازمان با سیاستهای خود «دوستان را ناراحت و دشمنان را خوشحال کرده است.»

بی بی سی: مازیار بهاری در گفتگویی با بی بی سی از تهدیدات جدی و اخیر کودتاچیان خبر داد. او گفت که قبل از خروج از تهران نیز نیروهای سپاه به وی در مورد عواقب هر گونه فعالیت بر ضد کودتاچیان در خارج از کشور هشدار داده بودند. وی ضمن اظهار تاسف بابت وصول شکایت در پلیس نیویورک به خاطر ترس از خطر جانی، اعلام کرد که به فعالیت های خبرنگاری خود ادامه خواهد داد. پ

رادیو زمانه: پروانه فعالیت دو حزب اصلاحطلب مشارکت و سازمان مجاهدین، طی نامهای از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، توقیف شد. یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیز گفته است بعد از توقیف پروانه، قوه قضائیه باید در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اعلامنظر کند. پ

جرس: گزارش های رسیده از تهران حاکی است، برخی از مراجع قم درخواست دفتر آقای خامنه ای برای دیدار با احمدی نژاد را رد کرده اند. به گزارش خبرنگارجرس؛ یکی از چهره های نزدیک به مراجع در قم خبر داده است: گلپایگانی، مسول دفتر مقام رهبری ایران پیش از سفر احمدی نژاد با برخی از مراجع تماس گرفته و نظر رهبری مبنی براینکه در شرایط کنونی به مصلحت نظام است که برخی از مراجع با احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور کشور دیداری را تنظیم کنند، را به آنها ابلاغ کرده است. بر اساس این گزارش، آیت الله صافی گلپایگانی ضمن رد این درخواست اعلام کرده است دیدار با احمدی نژاد به لحاظ شرعی حرام است. در عین حال آیت الله مکارم شیرازی بنا به درخواست دفتر مقام رهبری ، دیداری را با احمدی نژاد تنظیم می کنند. همچنین خبر می رسد آیت الله جوادی آملی همچنان نسبت به مواضع خود مصر است و زیر بارنظر رهبری برای دیدار با احمدی نژاد نرفته است.پ

رادیو زمانه: روزنامه اصلاحطلب «بهار» به دستور هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد توقیف شد. رامین، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، «درج مطالب خلاف واقع» و «ايجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات»، «زير سوال بردن اركان نظام جمهوری اسلامی» و «افترا به نهادها و ارگانهای رسمی كشور» را از دلایل هیات نظارت در توقیف این روزنامه برشمرد.این برای سومین بار است که روزنامه بهار توقیف میشود. این روزنامه، در سال ۷۹ برای اولین بار و در سال ۸۲ برای دومین بار توقیف شده بود، اما حدود سه ماه پیش به حکم دادگاهی، انتشار خود را از سر گرفته بود.

اخبار زندانیان
بی بی سی: محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به تعدادی از مقام های جمهوری اسلامی ایران به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. آقای نوری زاد روز ۲۹ آذر ۱۳۸۸ و در پی انتشار سه نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، و مطلبی درباره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با عنوان "سقوط قاضی القضات شهر" در وبلاگ شخصی اش بازداشت شد. او ۷۰ روز از این چهار ماه را در سلول انفرادی بوده است. در حکم دادگاه بدوی که قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر کرده و روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ به محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای نوری زاد ابلاغ شده است، محمد نوری زاد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب چهره سی ساله نظام" به یک سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبر ایران به دو سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه به ۹۱ روز حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۹۱ حبس تعزیری، و به اتهام توهین به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.پ

کلمه: جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با ارسال نامه ای برای دبیرکل سازمان ملل از وی خواسته اند که در جریان سفر خود به ایران از بازداشتگاههای سیاسی و امنیتی و بند ۳۵۰ زندان اوین بازدید نموده و بصورت خصوصی با محکومان و زندانیان ملاقات و گفتگو کند. در بخشی از این نامه که آن را عیسی سحرخیز در تاریخ 26 فروردین ماه به نمایندگی از جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نوشته است، خطاب به دبیرکل سازمان ملل آمده است: « حداقل درخواست ما به ویژه گروه گستردهای که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ایران و رویدادهای پس از آن به بهانههای واهی و اتهامهای ساختگی تهدید و دستگیر و محاکمه و زندانی شدهاند این است که در جریان سفر خود به ایران از بازداشتگاههای سیاسی و امنیتی و بند ۳۵۰ زندان اوین بازدید نمایید و بصورت خصوصی با محکومان و زندانیان ملاقات و گفتگو کنید.»پ

سحام نیوز: مهدی کروبی امروز به دیدار خانواده احمد زید آبادی رفت. در این دیدار که ساعاتی به طول انجامید،خانواده احمد زیدآبادی به ارائه شرح احوالات این زندانی سیاسی پرداختند. به گزارش خبرنگار سحام نیوز همسر زید آبادی گفت: وضعیت آقای زید آبادی در شرایط بسیار بدیست. به طوری که وی را در زندان رجایی شهر در شرایطی که ۳ همبند وی محکوم به قتل و یکی دیگر از آنها محکوم به قاچاق مواد مخدر میباشد؛ زندانیست. وی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) دستگیر شد. او در این انتخابات حامی مهدی کروبی بود. بگفته همسرش، زیدآبادی ۱۷ روز در یک اطاق یک در یک و نیم متر، در یک سلول انفرادی در حال اعتصاب غذا بوده و ۱۸ روز دیگر هم بدون اعتصاب غذا در همان اتاق بدون هیچ تماس و ارتباطی نگه داشته شد.دادگاه تجدید نظر در دی ماه ۱۳۸۸ محکومیت او را (شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادامالعمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی) تایید کرد.پ

جرس: مهدی محمودیان، روزنامه نگارِ افشاگرِ جنایات بازداشتگاهِ کهریزک، روز دوشنبه ۳۰ فرودین ماه، در حالی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی برای معاینه ریۀ عفونت کرده اش منتقل شد که شاهدانِ عینی، وی را با دستبند و پابند مشاهده کردند. بر اساس نظر پزشکان معالج وی هر دو ریۀ وی دچار عفونت حاد شده است و همین مسئله، پزشکان را نسبت به وضعیت سلامتِ وی، دچار نگرانیِ بسیار کرده است.

جرس: مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد دیروز با خانواده احمد زید آبادی ، روزنامه نگار زندانی و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی دیدار و صبر و استقامت انها را ستودند و از ادامه حبس وی و همه زندانیان سیاسی اظهار تاسف کردند. هم زمان با این دیدار ،احمد زید آبادی از زندان رجایی شهر با منزلش تماس تلفنی گرفت و با مهندس موسوی و زهرا رهنورد گفت و گوی کوتاهی کرد .پ

رادیوزمانه: خانواده مجید توکلی، فعالِ دانشجوئیِ دربندِ دانشگاه صنعتی پلی تکنیک (امیرکبیر) و تعدادی از دانشجویان آن دانشگاه، با عبدالله نوری، اولین وزیر کشورِ دولتِ اصلاحات دیدار و گفتگو کردند. عبدالله نوری، ضمن ابراز همدردی با خانواده توکلی، اظهار داشت: "شرایط سختی که بر شما و دیگر خانواده زندانیان می گذرد، برای من کم و بیش قابل درک است. ای کاش مسئولین خود و خانواده هایشان را برای دقایقی به جای خانواده زندانیان قرار میدادند و آن چه را در آن شرایط برای خودشان انتظار داشتند برای دیگران هم همانگونه عمل می کردند."

توصیه و هشدار
آقای سازگارا در ویدئوی روز دوشنبه خود در ابتدا به نظر سنجی مجله تایم و در صدر قرار گرفتن مهندس موسوی در رده اول این مجله که برای انتخاب 100 شخصیت تاثیر گذار سال گذشته انجام می شود، پرداخت و بر شایستگی دریافت این رتبه از سوی مهندس موسوی تاکید کرد. وی سپس به دیدار مندس موسوی با شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخت و بر اهمیت مطالب مطرح شده از سوی مهندس موسوی تاکید کرد. سازگارا با انتقاد از پرداختن مسائلی از قبیل طرح جابجایی 5 میلیون شهروند تهرانی و یا خارج نمودن دانشگاهها از تهران، آنرا به سبب "بی عرضگی" دولت غیر ممکن دانست. وی سپس به دیدار مهندس موسوی و خانم رهنورد از خانواده آقای زیدآبادی پرداخت و وی را مایه افتخار تمام ایرانیان دانست. وی سپس به بحث کنفرانس خلع سلاح در تهران پرداخت و آنرا یک آبروریزی بزرگ برای کودتاچیان دانست. سازگارا همچنین به بحث جنجال میان حامیان کودتا و جناح راست بر سر مالکیت کمیته امداد اشاره کرد و آنرا نویدبخش شکافهای عمیقتر میان حاکمیت دانست. وی در ارتباط با شعار نویسی، تاکید کرد که مادامی که خطری تهدید نکند می تواند در سرزندگی سبزها و تخریب روحیه کودتاچیان بسیار موثر واقع شود و آنرا در راستای هر شهروند یک رسانه دانست. وی در انتها به فاش شدن یادداشت وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد که در آن اذعان شده بود که دولت آمریکا برنامه منسجمی برای مقابله با برنامه اتمی ایران ندارد. وی باعث نگرانی را، لحن تند آن دانست که می تواند حاکی از طرح های نظامی به عنوان راه حل باشد.

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






