
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء
خبرنامه شماره ۱۸۸ - شنبه هفتم 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 
- سر دادن "الله اکبر" شبانه
- 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 
شبکه جنبش راه سبز (جرس): خبرنگار جرس از قم گزارش می دهد که ساعاتی پیش مادر سبز ایران همسر فداکار آیت الله العظمی منتظری یکصد روز پس از رحلت جانگداز رهبر معنوی جنبش سبز ایران بامداد امروز به رحمت خدا رفت و به همسر بزرگوار و فرزند شهیدش محمد منتظری و نوههای شهیدش ملحق شد. هم اکنون (بعد از ظهر شنبه ۷ فروردین) رفت و آمد طبقات مختلف مردم قم به دفتر فقیه عالیقدر ادامه دارد. پ

بیبیسی: در حالی که فرزندان آیت الله حسینعلی منتظری می گویند که قصد دارند پیکر مادرشان را روز یکشنبه ۸ فروردین از بیت آقای منتظری تا حرم حضرت معصومه تشییع کنند، مقامات امنیتی قم با این امر مخالفت کرده اند. پ
جرس:واژه «سبز» در پیامکها توسط مخابرات فیلتر شده است. پ
جرس:برخلاف شایعاتی که برخی از سایتهای دولتی منتشر کرده اند مهندس موسوی دیداری با آیت الله هاشمی رفسنجانی نداشته است. پ
ندای سبز: در ادامه دیدارهای نوروزی سبز با خانواده زندانیان سیاسی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد امروز به دیدار خانواده مهندس ابوطالبی رفتند. پ
بی بیسی: سرگئی ریابکو، معاون وزیر خارجه روسیه درباره تلاش آمریکا برای افزایش تحریمهای ایران گفت اگر در این باره تصمیمی صورت گیرد، باید به صورت هدفمند باشد و نباید مردم این کشور را تنبیه کرد. پ

کلمه: مهندس موسوی و دکتر رهنورد از خانواده ی سید علیرضا بهشتی شیرازی دیدن کردند. در این دیدار مهندس موسوی بهشتی شیرازی را انسانی پایبند به اصول انقلاب توصیف کرد و از خداوند آزادی هرچه سریعتر او و سایرزندانیان سیاسی در بند را طلب کرد. موسوی همچنین برای خانواده علیرضا بهشتی شیرازی طلب صبر و شکیبایی نمود. بهشتی شیرازی یکی از مشاوران میر حسین موسوی است که در روزی که اکثر یاران موسوی را دستگیر کردند؛ بازداشت شد. پ

بی بیسی: گروهی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با انتشار نامهای سرگشاده به برخوردهایی که در دوران بازداشت با آنها صورت گرفته است اعتراض کردند. امضاء کنندگان این نامه خود را "قربانیان بینام و نشان" اعتراضات انتخاباتی خوانده اند که به دلیل کارهایی مانند "دریافت و ارسال پیامک و ایمیل، تماشای تجمعهای اعتراضی و همراهی با سکوت معترضان" به اتهاماتی چون "محاربه، توهین به مقامات و تبلیغ علیهنظام اسلامی" متهم شده اند. نویسندگان نامه اخیر نوشته اند که در دوران بازداشت به داشتن ارتباط با گروههای مخالف حکومت ایران، بیگانگان و جاسوسان متهم و در محاکمه هایی بدون حضور وکیل به تحمل چندین سالزندان محکوم شده اند. نویسندگان نامه پرسیده اند چگونه است که "قاچاقچیان، کلاهبرداران، فروشندگان سئوالهای کنکور و دایر کنندگان خانههای فساد" مشمول عفو و مرخصی و آزادی مشروط هستند اما کسی به فکرآنها نیست؟  پ

رادیوفردا: اتحادیه بینالمللی ارتباطات از راه دور، آیتییو، روز جمعه در بیانیهای از جمهوری اسلامی ایران خواست به سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامههای تلویزیونهای ماهوارهای خارجی پایان دهد. این آژانس زیرمجموعه سازمان ملل متحد در بیانیه خود یادآوری کرده است که «ارسال عامدانه پارازیت» مخالف قوانین این نهاد است. پ

اخبار زندانیان
بیبیسی: جمعی از دارندگان مدال المپیادهای علمی در نامهای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی عبدالله یوسف زادگان شدند. پ
کمیته گزارشگران حقوق بشر: با گذشت نزدیک به ۲۰ روز از بازداشت میترا عالی، دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشكی دانشگاه شريف هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست و پیگیریهای خانواده و دوستان وی تاکنون بینتیجه بوده است. پ

ندای سبز: مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در ادامه دیدارهای نوروزی خود به دیدار سعید حجاریان رفت. پ
رهانا: مهتا بردبار همسر وی با ابراز نگرانی شدید در مورد وضعیت همسرش گفت: در آخرین و تنها ملاقاتی که با وی داشتیم وی به شدت لاغر شده بود  و وضعیت جسمانیاش به هیچ عنوان خوب نبود. پ
جرس: بیخبری از دکتر علی اکبر سروش که دو هفته قبل بازداشت شد؛ موجبات نگرانی خانواده او شده است. بنا به اطلاعات رسیده به جرس، وی  روز ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ در پی ارسال احضاریه از طرف دادسرای انقلاب بابل بازداشت شد. پ

کلمه: مهندس موسوی و دکتر رهنورد از خانواده ی حسین نورانی نژاد دیدن کردند. مهندس موسوی در این دیدار که در ۱۹۰ امین روز بازداشت این عضو جبهه مشارکت صورت گرفت، برای آزادی هرچه سریعتر حسین نورانی نژاد و صبر واستقامت خانواده وی به درگاه خداوند دعا کردند. پ

کلمه: مصطفی تاجزاده به همراه همسرش با حضور در منزل بدرالسادات مفیدی روزنامه نگار، محمد نوریزاد کارگردان دربند، دکتر داود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و عمادالدین باقی، با خانواده آنان دیدار نمود. پ

جرس: سید محمد خاتمی با سعید لیلاز ،روزنامه نگاری که پس از تحمل ۹ ماه زندان به صورت موقت آزاد شده، رفت و از وی و خانواده ی او دلجویی کرد. پ

جرس: به گزارش هرنا رسول بداقی، از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از اوایل شهریور ماه در زندان اوین به سر می برد در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود در زندان و عدم تفهیماتهام در مدت بازداشت دست به اعتصاب غذا زد. پ

توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار روز پنج شنبه به مطالب زیر پرداخت
هاشمی رفسنجانی در مصاحبهای به بررسی ایرادات قانون اساسی پرداخته که این موضوع بسیار جالب است. پ
شرکت لوک اویل، شرکت نفتی خصوصی روسی، اعلام کرده که از ایران خارج خواهد شد. پ
نامه ی تکان دهنده ی آقای سعید ملک پور از بند ۳۵۰ زندان اوین سند مهمی است که شکنجههای زندان را شرح می دهد. تحدید به تجاوز، لخت کردن و کتک زدن از شکنجه هایی است که در زندان انجام می شود. پ
سی ان ان شب گذشته نشان داد که سلاحهای ساخت ایران در اختیار طالبان و القاعده در افغانستان قرار می گیرد. همچنین روسیه نیز اعلام کرده که برخی سلاحهای روسی که به ایران فروخته شده، توسط ایران در اختیار القاعده و طالبان قرار گرفته است. پخش این گزارش از سی ان ان اولین باری است که ارسال صلاح از ایران به افغانستان را اثبات می کند. پ
مطالعه ی کتاب «پیکار برای حقوق شهروندی» که بخشی از کتاب نیروی برتر نوشته آکرمن و دوال برای مبارزات بیخشونت توصیه می شود. این کتاب در مورد جنبش مدنی سیاه پوستان آمریکا است. پ
در روز ۱۳ بدر داشتن سبزه و نمادهای سبز و شادی و نشاط به همراه تهیه ی فیلم و عکس بهترین راه اعتراض است. پ
در پاسخ به سوال «اگر جنبش موفق شود و موجب سقوط دولت کودتایی شود چگونه مطالبات عمومی مردم محقق خواهد شد؟» : وقتی دولت کودتایی سقوط کند آقای مهندس موسوی باید بر کرسی ریاست جمهوری نشیند. مملکتی با ارتش بیطرف (حامی ملت) و دستگاههای متعدد دولتی و رئیس جمهور منتخب ملت می تواند مراحل بعدی را در کمال آرامش طی کند و خطری برای هرج ومرج وجود ندارد. در این مرحله انتخابات آزاد برگذار خواهد شد و تغییر قانون اساسی و ساختار نظام در صورتی که مردم به آن رای بدهند می تواند صورت گیرد. پ

سازگارا در گفتار روز جمعه راجع به موارد زیر صحبت کرد
سازمان دیدبان حقوق بشر طی بیانیهای رفتار حکومت ایران را به شدن محکوم کرده است. پ
کمپانی گوگل در اعتراض به سانسور و تعارض به ایمیلها از طرف دولت چین، پایگاه خود در این کشور را به هنگ کنگ منتقل کرده و به این ترتیب از یک بازار چند میلیاردی چشم پوشی کرده است. امیدواریم که فشارهای بین المللی و افکار عمومی باعث شود این شرکت علیه دولت ایران نیز اقداماتی صورت دهد. پ
در سِنای آمریکا کمیتهای تشکیل شده که به قربانیان اینترنت در ایران کمک کند. این کمیته دولت آمریکا را موظف به کمک به شرکت هایی که با سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران مبارزه می کنند کرده است. پ
ماجرای پول شویی و قانون شکنی سپاه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.  وزیر مشاور بحرینی مطالب جدیدی را مطرح کرده و شایعاتی دال بر دخالت علی جنتی، پسر آقای جنتی در این ماجرا بر سر زبانها افتاده است. پ
مقاله ی «مبارزه ی بیخشونت» نوشته دکتر رامین احمدی برای مطالعه توصیه می شود. خاصیت این مقاله این است که توسط یک ایرانی و با توجه به شرایط ایران نوشته شده است. پ
در روز ۱۳ بدر با توجه با بازگشت مردم و ترافیک سنگینی که خود به خود ایجاد می شود امکان خوبی برای بوق زدن و شعار دادن در سطح خیابانها و جادهها وجود دارد. 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



