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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

- برگزاری مراسم سیزده به در با همراه داشتن سبزه، بادکنک سبز و موسیقی
- تجمع در مقابل زندان اوین در روز سیزده فروردین برای همدردی با خانواده های زندانیان

خالصهخالصه یی خبرهاخبرها
کلمه: خانواده های دکتر قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی و علی عرب مازار، سه مشاور زندانی

میرحسین موسوی با حضور در منزل مهندس موسوی و دکتر رهنورد از این زوج بازدید کردند. در این بازدید میرحسین
موسوی صبر و استقامت مشاورانش و خانواده های آنها را ستود از آنها به عنوان دلسوزترین شخصیت های انقالب و
در بازداشت به سر می برند و خانواده های ۱۳۸۸ دی ماه ۷ کشور یاد کرد. این سه مشاور میرحسین موسوی از روز

این سه نفر تنها دوبار توانسته اند با آنها دیدار داشته باشند. پ

کلمه: مهدی کروبی، دبیرکل اعتماد ملی همزمان با ایام نوروز با حضور در منزل محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان
دربند با خانواده وی دیدار و از تداوم بازداشت وی اظهار تاسف کرد. پ

کلمه: مصطفی تاجزاده و فخرالسادات محتشمی پور روز چهارشنبه به دیدار ابطحی و خانواده اش رفتند. همچنین
این زوج و نیز مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد با مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی دیدار و

ضمن دلجویی از او و دیگر اعضای خانواده اش،آرزوی آزادی هرچه سریعتر این روزنامه نگار در بند را کردند. پ

جرس: محمد سالمتی دبیرکل مجاهدین انقالب و عضو کابینۀ دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، ضمن بیان
اینکه جبهۀ اصالح طلبان بعد از انتخابات متحد شده و همه یک با هم حرف را می زنند، گفت: "جبهه اصالحات و

جنبش سبز یک رهبر واحد ندارد. جنبش سبز همان جبهه اصالحات است که خود را به بدنه جامعه کشانده و اکنون
این جامعه است که در عرصه سیاسی حضور دارد." پ

کلمه: مراسم هفتمین شب درگذشت بانو ربانی، همسر حضرت آیت اهلل العظمی منتظری(ره) پنج شنبه شب
بعد از نماز مغرب و عشا در دفتر این فقیه عالیقدر برگزار می شود. پ ۸۹/۱/۱۲ مورخه

رادیو فردا- بی بی سی: عفو بین الملل در گزارش ساالنه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف
نفر را اعدام کرده است که يک سوم ۳۸۸ میالدی، اعالم کرد که ايران در اين سال دست کم ۲۰۰۹ جهان در سال
اتفاق افتاده ۱۳۸۸ اين اعدام ها در هشت هفته نا آرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه سال

داشته است و ايران در رتبه دوم قرار دارد. ۲۰۰۹ است. بنا بر این گزارش چین رتبه اول بیشترين اعدام ها را در سال
خالصه ای از این گزارش به پیوست خبرنامه آمده است. پ

رادیو فردا: نسرین ستوده، وکیل شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر اعالم کرد براى موكلش مالیاتى معادل



میلیون تومان آن بابت جايزه صلح نوبل است. وی اعالم کرد مصادره اموال از ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده كه ۵۰۰
طرف نهاد امنیتى صورت گرفته بود و هیچ ارتباطى به اداره مالیات نداشت. به موجب قوانین مصوب جمهورى

اسالمى اين جايزه معاف از مالیات است، به این دلیل كه از طرف يك مؤسسه غیرانتفاعى به ايشان اهداء شده و
نیز اين كه يك جايزه علمى محسوب مى شود. پ

رادیو فردا: باراک اوباما، رئیس جمهور ایاالت متحده، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکوال سرکوزی، رئیس جمهور
فرانسه، تأکید کرد که خواهان تصویب تحریمهای سختتری از سوی سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی در

هفتههای آینده است. آقای اوباما افزود: «پیامدهای بلندمدت ایران مجهز به سالحهای هستهای قابل قبول نیست و
تهران تا کنون همه تالشهای دیپلماتیک را رد کرده است.» وی در عین حال تأکید کرد که اگر مقامهای ایران مسیر

دیپلماتیک را انتخاب کنند، درها همچنان باز خواهد ماند. پ

اخباراخبار زندانیانزندانیان
موفق به مالقات با همسرش شد با ابراز ۸۹ فرودین ۹ کلمه: فاطمه کمالی همسر عمادالدین باقی که روز دوشنبه

به آن دچار ۲۰۹ نگرانی از وضع جسمی باقی اعالم کرد حمله تنفسی باقی که در دوره قبلی بازداشتش در بند
از زندان به بیمارستان ۸۸ شده بود، تشدید و تکرار شده و منجر به بیهوشی باقی شد و او دوباره در آخرین روز سال

زندان اوین بازگردانده ۲۴۰ قمر بنی هاشم منتقل شده است و پس از مدتی بستری، دوباره به سلول خود در بند
شده است. پ

رادیو فردا: طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، پس از یک ماه سرانجام توانسته است با همسرش در زندان اوین
مالقات کند. وی تصریح کرد که هنگامی که وی با دادستان دیدار داشته، تفهیم اتهامی درمورد همسرش صورت

نگرفته است. طاهره سعیدی که به همراه دختر و پسر خود به تازگی در نامه سرگشاده نسبت به وضعیت
همسرش ابراز نگرانی کرده بود، در ادامه گفت که این مالقات اندکی از نگرانی وی کاسته است؛ وی با این حال

تاکید کرده که آقای پناهی در این مدت بسیار الغر شده و چند روز پیش نیز وی را به یک سلول کوچک انتقال دادهاند
که به گفته وی در این مکان راحت نیست. پ

روز اعتصاب غذا و 13 3ماه زندان و فروردین ماه مریم ضیاء فعال کودکان پس از تحمل نزدیک به 9 جرس: روز دوشنبه
با ایستادگی و دفاع از حقوق خود از زندان اوین آزاد شد. افت شدید فشار خون،ضعف شدید و شرایط او به حدی به

وخامت گراییده بود که روز یکشنبه او را به بهداری زندان منتقل کردند.

جرس: سید مسعود لواسانی ،روزنامه نگاری که از چهارم مهرماه امسال در زندان اوین به سر می برد، با تودیع
میلون تومانی به مرخصی می آید. تعیین وثیقه برای لواسانی پس از کاهش حکم هشت سال و نیم ۵۰۰ وثیقه

زندان وی به چهارسال و نیم در دادگاه تجدید نظر صورت می گیرد. پ

تحلیلتحلیل
۸۸، پیشنهاد کرد که برای بی بی سی: آقای احمدی نژاد در میان پخش زنده آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در سال

تعیین تکلیف اختالفات میان او و مجلس بر سر طرح هدفمند کردن رایانه ها، رفراندوم برگزار شود. بی بی سی در
مصاحبه با محسن کدیور و شیرین عبادی به سابقه رفراندوم در جمهوری اسالمی و اهمیت طرح این بحث پرداخته

این گزارش به پیوست خبرنامه آمده است. پ اند.

کلمه: علی هنری در مقاله ای نوشته است که دید و بازدیدهای نوروزی فرصتی است مغتنم برای ترمیم شبکه
اجتماعی جنبش سبز و شبکه فردی انبوه مشارکت کنندگان در جنبش سبز. وی متذکر شده که حکومتها قادر به
مهندسی شبکه اجتماعی و مصادره به مطلوب کردن شبکه های شخصی نیستند و این افراد جامعه هستند که

نقش بسزایی در تعیین شبکه شخصی و به تبع آن شبکه اجتماعی دارند چرا که شبکه شخصی بر ترجیح افراد بنا
می شود. پ



توصیهتوصیه وو هشدارهشدار
محسن سازگارا در گفتار روز سه شنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد.

صبح خانواده های زندانیان سیاسی مقابل دادستانی انقالب در خیابان معلم تجمع کردند. پ 10 روز دوشنبه ساعت
آقای خامنه ای از یک کارخانه موتورسازی بازدید و از واردات بی رویه خودرو انتقاد کرده است. بین آقای خامنه ای و

دولت احمدی نژاد بر سر این موضوع و نیز استفاده آقای خامنه ای از درآمد ارگانهایی مثل بنیاد شهید، بنیاد
میلیارد تومان مستقیما از بنیاد مستضعفان به بیت رهبری واریز 30 مستضعفان و ... اختالف وجود دارد. ماهانه

میشود و نهادهای زیر نظر رهبری از بازرسی و مالیات معاف هستند. پ
علی جنتی سفیر ایران در کویت، دست داشتن خود و پدرش آیت ا... جنتی در پولشویی را تکذیب کرده، و مدعی

شده که اگر قرار به پولشویی باشد، این کار از مسیر دوبی راحتتر از بحرین یا کویت انجام میشود. پ
آزار و اذیت، دستگیری، ممنوع الخروج کردن و ایجاد مزاحمت برای هموطنان بهایی به خصوص در شیراز از قبل از عید

شدت گرفته است. پ
برگزاری مراسم سیزده به در با در دست داشتن سبزه و سایر نمادهای سبز، و تهیه فیلم و عکس از گردهماییها.
استفاده از دستاورد جنبش سبز در چهارشنبه سوری به شکل تظاهرات پراکنده در مراسم ملی و سنتی و ترویج

شادی آکسیون مناسبی است. پ
برنامه ریزی برای پنج شنبه های سبز به شکل حضور در خیابان و ترویج شادی بعد از تعطیالت نوروز. آکسیون حضور

در خیابان وبرگزاری مراسم روز معلم و ...باعث ایجاد همبستگی بین مردم و فرسایش حکومت میشود. پ

آقای سازگارا در گفتار روز چهارشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد.
به دلیل وضعیت فیزیکی نامناسب آقای عماد الدین باقی، عیسی سحرخیز و محمودیان به دنبال اعتصاب غذای آنها

در زندان، وبالگ نویسان از مردم دعوت کرده اند روز سیزده به در برای ابراز همدردی و همراهی با خانواده های
زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع کنند. پ

جمعی از فیلم سازان جوان و خانواده هایشان در مقابل اوین جمع شده و با آقای جعفر پناهی کارگردان دربند عید
دیدنی سمبلیک کرده اند. پ

اعدام در سال 388 انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل از آمار اعدامهای سال گذشته نشان میدهد ایران با تعداد
2009، بعد از چین در مقام دوم بیشترین آمار اعدام در جهان قرار دارد. همچنین با اعالم حکم اعدام معلم پاکدشتی

عبدالرضا قنبری، پشتیبانی از گروه های حقوق بشر مخالف اعدام در ایران به عنوان یک کارزار مناسب پیشنهاد
میشود. پ

دستگاه اطالعاتی ایران با تبلیغات زیادی مدعی شده دیپلمات ایرانی آقای عطارزاده نیاکی دنبال انجام عملیات
پیچیده از زندان طالبان آزاد شده، در حالی که تلویزیون العربیه در گزارشی عنوان کرده اعضای طالبان در زابل حضور

دارند و انجام معامله با آنها کار ساده ای است. دستگاه اطالعاتی ایران تحت تاثیر سپاه پاسداران است و با این
تبلیغات سعی در ارعاب مردم دارد در حالی که جنبش با ایجاد شبکه ها به مبارزه ادامه میدهد. پ

آقای ایاد عالوی بعد از پیروزی در انتخابات عراق، در مصاحبه ای اعالم کرده حکومت ایران در امور عراق دخالت میکند
و با دعوت گروه های کرد و شیعه به ایران، آنها را تشویق به عدم ائتالف با آقای عالوی برای تشکیل دولت میکند. پ

دولت قرار است پیش از پایان تعطیالت نوروزی متمم بودجه ای درباره حذف رایانه ها به مجلس ارائه کند. پ
آقای اوباما و سارکوزی مالقات کرده و بر تسریع و تشدید تحریم بر ضد ایران تاکید کرده اند. 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:
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