
مرکز اطالع رسانی دانشجویی (ماد)ء

۱۳۸۹۱۳۸۹ - چهارشنبهچهارشنبه بیستبیست وو پنجمپنجم فروردینفروردین ماهماه ۱۹۶۱۹۶ خبرنامهخبرنامه شمارهشماره



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

خالصهخالصه یی خبرهاخبرها
بی بی سی: درحالی که یک ماهنامه چاپ تهران به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران نوشته بود که راهپیمایی
با مجوز انجام شد، او اکنون در مصاحبه با ایسنا چنین حرفی را 1388 خرداد 25 عظیم معترضان به نتایج انتخابات در

تکذیب کرده است. پ

بی بی سی: سخنگوی حزب مشارکت ایران اعالم کرد که هیچ خبر رسمی در خصوص درخواست کمیسیون ماده
برای انحالل این حزب دریافت نکرده و انتشار این خبر را "شانتاژ خبری و جوسازی" توصیف کرد. حسین کاشفی، ۱۰
فروردین (۱۴آوریل) به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که ۲۵ سخنگوی حزب مشارکت ایران اسالمی، روز چهارشنبه

درصورتی که چنین مساله ای مطرح باشد باید اول به سازمان و حزب اعالم شود. سایت های اینترنتی خبر آنالین و
احزاب و صدور دستور توقف ۱۰ آوریل) از جلسه یک روز پیشتر کمیسیون ماده فروردین (۱۳ ۲۴ رجانیوز روز سه شنبه

کلیه فعالیت های سیاسی حزب مشارکت ایران اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی خبر داده بودند. پ

رادیو فردا: به گفته اسفنديار رحیم مشايی، رئیسدفتر محمود احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد در اسفندماه گذشته،
نامه دومی به باراک اوباما نوشت. رحیم مشایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که محمود احمدی نژاد در نامه خود با

اشاره به «ادعای اوباما مبنی بر اصالح سیاستها در هیات حاكمه آمريكا»، سواالتی را پرسیده، از جمله درباره
سپتامبر كه بر اساس آن، آمريكا به كشورهای منطقه حمله كرده و آسیبهايی زده است. احمدی نژاد 11 حادثه

همچنین به اوباما گفته است که مبارزه با تروریسم را از ایران یاد بگیرد. رحیم مشایی افزوده که به هیچک از دو نامه
احمدی نژاد پاسخ داده نشده است. پ

ندای سبز: گروه ملی- مذهبِی «جنبش مسلمانان مبارز»، به دبیرکلی دکتر حبیب اهلل پیمان، با انتشار بیانیه ای در
شرح وقایع یک سال اخیر، از مراجع عظام و اندیشمندانی که تا به حال "درمقابل سرکوب و قانون شکنی های
حاکمان سکوت پیشه کرده اند"، درخواست نمود تا "همانند روحانیون و آزادی خواهان آگاه ومبارزی چون مهدی

کروبی و میرحسین موسوی، بر خواسته های به حق مردم که همان اجرای قانون اساسی است پافشاری نموده و
به جمع آنها بپیوندند." پ

ساله ای که زمستان قبل و در خشونت های ظهر ۲۷ بی بی سی: محمد کریم بیگی، پدر مصطفی، جوان
عاشورای تهران کشته شد، به بخش فارسی بی بی سی گفت که "فرزندش به ناحق کشته شده و شکایتش
تاکنون به جایی نرسیده است." آقای کریم بیگی می گوید: "از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که

فعالیت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من
پایمال شود." پ



رادیو فردا: کمپین بین المللی حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه خواستار تعطیلی فوری دادگاه ويژه در زندان اوين
شد که اخیرا ايجاد شده است. هادی قائمی، سخنگوی اين سازمان حقوق بشری اعالم کرد، دادگاه تازه تاسیس

اوين نفوذ وزارت اطالعات بر روی سیستم قضايی را از طريق مخالفت با ديدار وکالی مدافع با موکالن زندانی افزايش
داده است. به نقل از نسرين ستوده، وکیل مدافع، پس از ايجاد دادگاه ويژه در اوين و انتقال پرونده های موکالنش به

آن محل، برای او و خانواده های زندانیان غیر ممکن شده است که بتوانند با قضات پرونده ها مالقات کنند. پ

بی بی سی: موسسه آمریکایی مرکز تحقیقات درباره سانسور (سی آر سی) اعالم کرد توزیع فیلترشکن اینترنتی
ساله، یکی از بنیانگذاران این ۲۷ ویژه ایران بنام 'هیستک' را بین کاربران در این کشور آغاز کرده است. آستین هیپ،

مرکز به بی بی سی فارسی گفته است، این نرم افزار می تواند از فیلترینگ دولت ایران بگذرد و برای کاربران
قابل http://www.haystacknetwork.com دسترسی کامل به اینترنت را تامین کند. این نرم افزار از سایت

دسترسی است. پ

اخباراخبار دانشگاهدانشگاه هاها
جرس: سّید علی اصغر بهشتی شیرازی (پسر عموی علیرضا بهشتی مشاور میر حسین موسوی) از اساتید

باسابقه و مجّرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و محّمد شهری از اساتید سابق دانشکده ی برق که در پژوهشکده
ی برق مشغول به فّعالّیت بود، هفته ی پیش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج شدند. همچنین پرفسور تورج محّمدی

رئیس دانشکده ی مهندسی شیمی نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در
اعتراض به سیاست های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داد. این اساتید از امضاء کنندگان نامه

ی اعتراضی و در حمایت از دانشجویان پس از صدور احکام سنگین و بی سابقۀ انضباطی بودند که به ورود لباس
دی در دانشگاه علم و صنعت به شّدت اعتراض کردند. پ ۸ شخصی ها و ضرب و شتم دانشجویان در

جرس: گروهی از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی، با راهپیمایی و سرود، نسبت به حضور مشاور ارشد محمود
احمدی نژاد در آن دانشگاه اعتراض کرده و خواستار خروج وی از آن دانشگاه شدند. مجتبی ثمره هاشمی در

همایشی تحت عنوان «بررسی روند هستهای شدن ایران» که در دانشكده ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار
گردید، حضور یافت و طی سخنرانِی خود ضمن حمایت از رویکرد های هسته ای دولت دهم، حمالت گسترده ای را
نسبت به دولت اصالحات صورت داد. دانشجویاِن معترض با سر دادن شعارهایی در محوطه دانشکده مبنی بر خروج

مشاور ارشد احمدی نژاد از دانشگاه و در حمایت از جنبش و همچنین در دست داشتن پالکاردهایی با مضمون
"دانشگاه زنده است" و تصاویر همکالسی های دربنِد خود، مانند مهدیه گلرو، مجید دری و ...، خواستار آزادی آنها و

ویدئویی از این تجمع به دیگر دانشجویان زندانی و لغو احکاِم انضباطی و قضایی برای فعاالن دانشجویی شدند.
قابل http://www.youtube.com/watch?v=X2x6wnEb9QU پیوست خبرنامه ارسال میشود. این ویدئو از آدرس

دسترسی است. پ

اخباراخبار زندانیانزندانیان
کلمه: جمعی از حامیان جنبش سبز و وبالگ نویسان در تالش برای شناسایی و معرفی افراد گمنامی هستند که در

جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت و همچنان بدون آنکه خبری از آنها باشد در زندان بسر می برند. در کنار این
فراخوان وبالگی صفحه ای با عنوان اسرای گمنام در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک ایجاد شده است تا
هر شهروند ایرانی و حامی جنبش سبز امکان معرفی افراد گمنام دربند با مشخصات کامل آنها را داشته باشد. پ

رادیو فردا: محمد حسینی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، روز چهارشنبه به نقل از مسئوالن امنیتی و قضايی گفت
اسفند سال گذشته ۱۱ جعفر پناهی، « امنیتی» است. جعفر پناهی، فیلمساز معروف، روز که موضوع بازداشت

بازداشت شد و هنوز اتهامی متوجه او نشده است. پ

جهانبخش خانجانی، مدیرکل وزارت کشور دوره اصالحات و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، که پس از کلمه:
نزدیک هشت ماه و نیم حبس ششم اسفند ماه از زندان اوین آزاد شده بود، دوشنبه شب با تمدید نشدن زمان

مرخصی به زندان برگشت. خانجانی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به جرم اجتماع و تبانی

http://www.haystacknetwork.com/
http://www.youtube.com/watch?v=X2x6wnEb9QU


سال حبس تعزیری محکوم شد. پ ۵ برای اقدام علیه امنیت ملی به

عبداهلل مومنی، سخنگوی ادوارتحکیم وحدت و مسئول ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات بی بی سی:
فروردین) در پی اتمام زمان مرخصی اش به زندان بازگشت اما ساعاتی بعد، ایرنا اعالم گذشته صبح سه شنبه (۲۴
کرد که حکم اخیر وی از شش سال حبس به دو سال کاهش یافته و آقای مومنی برای تحمل این دو سال به زندان

خود به اتهام اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ۸۸ بازگردانده شده است. آقای مؤمنی که در دادگاه سال
کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز

۵ میلیون تومانی برای مرخصی ۸۰۰ روز زندان، با تأمین وثیقهی ۲۶۰ یکشنبه شانزدهم اسفند ماه، بعد از تحمل
روزه از زندان آزاد شده بود.

به گفته فاطمه آدینه وند، همسر آقای مومنی: "این آقایان زنگ میزنند و میگویند نگذار آقای موسوی به خانه ات
بیاید. من که اواًل اصاًل به خودم اجازه نمیدهم به کسی بگویم به خانهام نیاید و دوم این که آقای موسوی به نظر من،
افتخار هر ایرانی است." خانم آدینه وند افزود که دلیل عدم تمدید مرخصی همسرش را نمی داند اما احتماال در ازای

تمدید مرخصی آقای مومنی، خواسته ای داشته اند که او نمی توانسته بر آورده کند. پ

با گذشت بیش از شش هفته از زمان مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی هرانا: یک زوج مدافع حقوق بشر به نام های
دستگیری، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند. این زوِج فعال در زمینه حقوق بشر، اواسط اسفندماه

گذشته در جریان موج گسترده بازداشِت فعاالن و کنشگران حقوق بشر بازداشت و تا کنون در وضعیت بالتکلیف به
سر می برند. آنها همچنین دارای یک فرزند خردسال می باشند که از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار و بطور کوتاه

اجازه تماس با خانواده خود را یافته است. پ
میترا عالی، دانشجوی هرانا همچنین از ادامه بازداشت، وضعیت نامعلوم و فشارهای شدیِد بازجویی در مورد

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شریف خبر داد که بیش از یک ماه است در سلول های انفرادی بند
زندان اوین نگهداری می شود. پ ۲۰۹

مسعود لواسانی، روزنامهنگار و وبالگ نویسی که از هفت گزارشگران حقوق بشر نیز، از وضعیت نگران کننده و وخیِم
سال در مطبوعات مختلِف اصالح طلب، از جمله ۱۰ ماه پیش در زندان بسر میبرد خبر دادند. لواسانی بیش از

دادگاه انقالب به هشت سال و نیم زندان محکوم ۲۶ شرق، کارگزاران و اعتماد ملی کار کرده و اخیرا توسط شعبه
شده است. پ

از «تنظیم دو الیحه جداگانه، توسط وی و موکلش» برای ارائه به مجید توکلی ندای سبز: محمدعلی دادخواه، وکیل
دادگاه تجدیدنظر خبر داد. محمد علی دادخواه امیدوار است که با توجه به نداشتن حق دفاع از موکلش در دادگاه

بدوی، «دیوان عدالت اداری با نقض حکم دادگاه بدوی، توکلی را در دادگاهی با حضور وکیل محاکمه کند. در دادگاه
بدوی مجید توکلی بدون داشتن وکیل مجبور به دفاع از خود شد. این دادگاه توکلی را به هشت سال و شش ماه

حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و نیز پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. پ

حشمت اهلل طبرزدی، فعال سیاسی و مدیر مسئول نشرِیۀ توقیف شدۀ «پیام دانشجو» که در جریان ندای سبز:
دستگیری های عاشورای سال گذشته بازداشت شد، بنا به گفتۀ وکیلش، نسرین ستوده، از وضیت بسیار
ماه از ۴ نامساعدی برخوردار می باشد. به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر، طبرزدی پس از گذشت

زندان اوین به سر میبرد. پ ۲۰۹ بازداشتش، همچنان در سلولهای انفرادی بند

فعال حوزه زنان و کودکان که چندی پیش در پی تشدید قرار وثیقه به محمد غزنویان کمیته گزارشگران حقوق بشر:
روز با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. پ 9 مبلغ صد میلیون تومان به زندان منتقل شده بود پس از

موسوی در بابلسر بیش از یک ماه است که در زندان اداره اطالعات ساری ۸۸ رهانا: یاسر یوسف زاده، رییس ستاد
در سلول انفرائی نگهداری می شود و وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد.به گزارش کمپین بین المللی حقوق
کنکور کارشناسی لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس خود ۲۱ بشر، یاسر یوسف زاده رتبه

در رشته مکانیک را از دانشگاه پلی تکنیک اخذ کرده است. پ



تحلیلتحلیل
متن این سایت کلمه در مقاله ای به پرونده فساد اقتصادی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد پرداخته است.

مقاله به پیوست خبرنامه ارسال میشود. پ

توصیهتوصیه وو هشدارهشدار
محسن سازگارا در گفتار سه شنبه خود به موارد زیر اشاره کرد:

صحبتهای اقای کروبی در جمع اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و تاکید بر پایداری خودش در احقاق حقوق
مردم. وی بدون نام بردن از احمدی نژاد صحبتهای وی (خطاب به اوباما) را مایه شرمساری یک ملت دانسته است.

پ
برابر میشود تا مصرف گاز کاهش یابد و کال افزایش 10 آقای میرکاظمی وزیر نفت گفته با حذف یارانه ها قیمت نفت

قیمت انرژی (برق، گاز، سوخت) با حذف رایانه ها ابعاد زیادی دارد. پ
رئیس ستاد مشترک نیروهای اطالعاتی روسیه روسیه اعالم کرد منابع اطالعاتی آنها خبر داده اند حمله اسرائیل به
همراه آمریکا به ایران امری جدی است. به نظر نمیرسد این موضوع حقیقت داشته باشد بلکه شاید هشداری است

به ایران که در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی انعطاف بیشتری نشان دهد. پ
آقای صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه گفته مصلحت نظام مهمتر از پرونده فساد است، که تلویحا به این معنی

است که به ماجرای پرونده خیابان فاطمی و اختالس رحیمی معاون احمدی نژاد فعال قرار نیست پیگیری شود. آقای
خامنه ای قبال عذر مردم برای نپرداختن پول آب را باطل اعالم کرده بود ولی در مقابل اختالس میلیاردی سکوت کرده

است. به نظر میرسد بر سر تصمیم نپرداختن آب بها از ماه آینده در اعتراض به آقای خامنه ای اجماع وجود دارد. پ

محسن سازگارا در ویدئوی روز چهارشنبه خود به موارد زیر اشاره کرد:
کشور جهان گفته امیدوار است تحریمها بر رفتار دولت ایران موثر 47 آقای اوباما در انتهای نشست امنیت هسته ای
باشد. او در در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با چین اعالم کرد بر سر تحریم و اعمال فشار به ایران، موافقت چین هم

جلب شده است. آقای احمدی نژاد هم در مصاحبه با شبکه اول سیما لحن خود را تغییر داده و به نوعی عقب
نشینی کرده و گفته ایران تنها شانس آمریکا برای حل مشکالتش در عراق و افغانستان است. به نظر میرسد

احمدی نژاد نامه ای هم به آقای اوباما نوشته و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته ایران حاضر است اورانیوم خود را
معاوضه کند. به نظر می آید رهبران ایران در حال عقب نشینی از مواضع خود هستند. پ

خانواده های زندانیان سه شنبه شب در برابر زندان اوین تجمع کردند. پ
دانشجویان دانشگاه بیرجند در اعتراض به ضعف مدیریت دانشگاه از شب تا صبح تجمع کردند و ظهر سه شنبه تعداد

آنها از دویست نفر به هزار و پانصد نفر رسید. این تحصنها به همراه برنامه های جنبی آکسیون مناسبی برای جلب
همراهی همه دانشجویان است. پ

کارخانه نوشابه سازی خرم نوش در خرمشهر تحت سرپرسیتی دفتر تحقیقات اسالمی قم، بعد از بازخرید دویست
کارگر و میلیاردها بدهی به دلیل سو مدیریت تعطیل شده و شرکت نوشابه سازی ساسان هم که تحت همین

نفر دیگر از کارکنانش را اخراج کرده 40 نهادها هست چهارصد نفر از کارگران قراردادی و شرکت کبریت سازی توکلی
است. پ

جایزه میلتون فریدمن از موسسه کیتو برای روزنامه نگار سال به اکبر گنجی روزنامه نگار شجاع ایرانی اهدا شده
است. پ

ماجرای برگرداندن آقای مومنی به زندان بعد از دیدار آقای موسوی از وی، نشان دهنده عدم استقالل قوه قضائیه
است و این قبیل تصمیمات در اختیار دستگاه امنیتی و بازجوهای وابسته به سپاه و بیت رهبری است. پ

آقای اسدا... عسگر اوالدی جزو هیئت مدیریه اتاق بازرگانی اعالم کرده بخش خصوصی ایران پنج درصد سهام
بانکهای چینی را خریداری کرده و اظهار امیدواری کرده این درصد افزایش یابد و جزئیات این قرارداد محرمانه باشد. به
نظر میرسد این بخش خصوصی همان شرکتهای وابیسته به بنیادها و نهادها و فعال در بخش بانکی است. این کار

آنها را در مسیر خروج پول از ایران از طریق پولشویی و سرمایه گذاری در خارج از کشور قرار میدهد. پ
به پیوست خبرنامه امروز ارائه میشود. پ آکسیونهای معرفی شده در یک مجموعه گردآوری شده که
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