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خبرنامه شماره  - ۱۸۷چهارشنبه چهارم 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 "اهلل اکبر" شبانه 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 موسیقیخالصه ی خبرها
بی بی سی :مهدی کروبی در یک پیام ویدیویی به مناسبت نوروز که روز  29اسفند منتشر شد گفت که نظام
جمهوری اسالمی ،به معنای "سلیقه ،فرد و دسته خاصی" نیست و اگر قرار باشد نظام مانند "قایقی کوچک" برای
جمعی محدود باشد ،او مخالف چنین نظامی خواهد بود .سایت "سحام نیوز" این بخش از پیام آقای کروبی را به
منزله "انتقاد" از آیت اهلل علی خامنه ای دانسته است .آقای کروبی در سخنان خود خطاب به مردم ایران ،نظام را به
معنای"ارزش ها ۷۵ ،میلیون جمعیت ،قانون اساسی و جمهوری اسالمی" دانسته و گفته است" :ما مطمئنا فدایی
نظام هستیم و برای منافع ملی و کشور و اسالم و جمهوری اسالمی جانمان را هم حاضریم بدهیم" .وی با این حال
تاکید کرده که مخالف تعریفی از نظام است که روحانیان آن کسانی چون "جنتی ،یزدی ،مصباح ،حسنی ،شجونی،
طائب ،رسایی ،حسینیان و سید احمد خاتمی" باشند و مسئوالن غیر روحانیش از افرادی چون "قاضی مرتضوی،
محمود احمدی نژاد ،الهام ،نقدی ،مرندی وجالل الدین افغانی ]اشاره به جالل الدین فارسی[" تشکیل شوند.
رادیو فردا :اکبر هاشمى رفسنجانى ،رییس مجلس خبرگان رهبرى یک بار دیگر خواستار »همدلى و رافت اسالمى«
با آسیب دیدگان رویدادهاى پس از انتخابات و »دلجویی« از آنان شده و ابراز امیدوارى کرده است ،جامعه هر چه
زودتر به آرامش برسد .پ
جرس :مهندس میرحسین موسوی به همراه همسرش دکتر زهرا رهنورد با حضور در منزل محمد نوریزاد کارگردان و
روزنامه نگار دربند با خانواده وی دیدار کردند .در این دیدار مهندس موسوی با تبریک حلول سال نو به خانواده نوریزاد از
استقامت وی در طول بیش از سه ماه بازداشت که همچنان ادامه دارد تقدیر کرد .وی خاطرنشان کرد :در ماههای
پیش رو همه افراد باید هریک در حد وسع و توانشان برای پیشبرد مطالبات مردم تالش کنند و در این راه صبر و
ایستادگی پیشه کنند تا در راه تحقق خواستههای ملت توفیق یابیم .پ
بی بی سی :بیش از چهل سینماگر و نویسنده ایرانی در نامه ای سرگشاده خواهان آزادی بی قید و شرط جعفر
پناهی و محمد نوری زاد ،دو سینماگر زندانی ،شدند .امضاکنندگان این نامه "ضمن تايید حق فیلمسازی برای
ی بیان و خالقیت شغلی برای همه و حق اعتراض به
ق آزاد ِ
هرکس که درحال و آينده براين امکان دست يابد و تائید ح ِ
نقض حقوق اجتماعی و صنفی و شهروندی درحال و آينده برای همگان" خواهان آزادی نامشروط این دو سینماگر
زندانی شده اند .بهرام بیضایی ،کیومرث پور احمد ،بابک احمدی ،فاطمه معتمد آریا ،مسعود کیمیایی ،کامران

شیردل ،خشایار دیهیمی ،ناصر تقوایی و شهال الهیجی از امضا کنندگان این نامه هستند .پ
بی بی سی :خانواده ندا آقا سلطان ،دختری که در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته
شد ،از سفر کاسپین ماکان ،نامزد ندا آقا سلطان به اسرائیل به شدت انتقاد و تاکید کردند که آقای ماکان نماينده
ندا ،خانواده آقا سلطان و يا مردم ايران نیست .هاجر رستمی مطلق ،مادر ندا گفت که نامزد ندا بودن این حق را برای
کاسپین ماکان ایجاد نمی کند که به اسرائیل سفر و با شیمون پرز دیدار کند و با سوء استفاده از نام ندا ،خود را
نماینده مردم ایران بخواند .خانم رستمی مطلق گفت" :من به کاسپین گفتم که اگر ندا شهید نمی شد او را نه به
اسرائیل و نه هیچ جای دیگری دعوت نمی کردند و بهتر است بیش از این وجهه خود را خراب نکند .او از دید خودش
کار درستی انجام داده است ،اما من به او گفتم که اسرائیل جایگاهی بین مردم ایران ندارد و تو با این کار خودت را
منفور و وجهه ات را خراب کردی".
رهانا :وبسایت رهانا در یک گزارش تفصیلی و آماری به نقض حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات در سال  1388پرداخته
است .متن کامل این گزارش به پیوست خبرنامه ارسال می شود .همچنین این خبرگزاری اسامی  2676بازداشتی
سال  1388را به همراه اطالعات کامل آنها منتشر کرده است که از آدرس http://www.rhairan.info/archives/7759
قابل دسترسی است .پ
دویچه وله :وبسایتهای خبری کردی در ایران ،گزارشی از  181مورد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در
مناطق کردنشین منتشر کردهاند .مرگ مشکوک زندانیان کرد در بازداشتگاهها ،مرگ "کولبر"ها ،احکام اعدام و
حبسهای سنگین از آن جملهاند .بر اساس این گزارش ،در زمستان سال  ،۸۸حدود  ۱۱۰تن از دانشجویان کرد
دانشگاههای کشور به حراست و کمیتههای انضباطی احضار شده و  ۲۲نفرشان با مجازات محرومیت از تحصیل به
مدت چند ترم یا اخراج روبرو شدهاند .اتهامهای سیاسی و امنیتی ۲۷ ،فعال دانشجویی کرد را نیز روانه زندانها
کرده است ۱۷ .زندانی کرد ،حکم اعدام دریافت کردهاند و سه مورد مرگ مشکوک در زندانها روی داده است .پ
ماد :متن کامل پیام نوروزی باراک اوباما به زبان فارسی به پیوست خبرنامه آمده است .پ
بی بی سی :دیوید میلیبند ،وزیر امور خارجه بریتانیا نوروز را به مردم ایران و تمام کسانی که این مناسبت را جشن
می گیرند تبریک گفت و سالی بهتر از سال قبل را برای ایرانیان آرزو کرد .پ
رادیو فردا :وزارت امورخارجه آمريکا در بیانیه ای به شهروندان این کشور هشدار داده است خطرات سفر به ايران را به
دقت بررسی کنند .این بیانیه همچنین ياد آور می شود ايرانیان دارای تابعیت دوگانه ممکن است هنگام خروج از ايران
با مشکل روبه رو شوند .وزارت امورخارجه آمريکا اضافه می کند»:جمهوری اسالمی به سرکوب اقلیت های مذهبی
و قومی ،از جمله بهايی ها ،اعراب ،کردها و ديگران ،ادامه می دهند .در نتیجه ،برخی از مناطق در داخل کشور ،که
اين اقلیت ها در آنها زندگی می کنند ،همچنان نا امن هستند« .پ
رادیو فردا :وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ،روز دوشنبه ،ضمن هشداری دیگر به جمهوری اسالمی در مورد ارسال
پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای ،اعالم کردند که برای اقدام در برابر ایران به توافق رسیدهاند .در این بیانیه آمده
است» :اتحادیه اروپا نگرانی جدی خود را از اقدامات مقامات ایران برای جلوگیری از دسترسی شهروندان خود به
ارتباط آزاد اعالم میکند «.به گزارش خبرگزاری رویترز ،هنوز دقیقًا مشخص نیست که اتحادیه اروپا به چه اقدام
ال« از صادرات تجهیزات الزم
عملی در این زمینه دست خواهد زد ،اما »دیپلماتهای غربی« اشاره کردهاند که »احتما ً
به ایران برای کنترل ایمیل ها و مکالمات تلفنی افراد ،جلوگیری خواهد شد .روزنامه فیگارو چاپ پاریس هم می
گوید ،به عنوان یک اقدام عملی دیگر ممکن است »پخش برنامههای ماهوارهای ایران در اروپا محدود شود «.پ
دویچه وله :یک شبکهی پولشویی در کشورهای عرب منطقه که گفته میشود برای سپاه پاسداران ایران کار
میکرد ،از سوی کشورهای بحرین و کویت کشف و افشا شده است .خبرگزاری آلمان در گزارشی از بحرین و کویت
نوشته است متهمان این شبکهی فساد ،سپاه پاسداران ایران ،یک وزیر دولت بحرین ،یک زن تاجر از کویت و شمار

زیادی از دستیاران آنها در کشورهایی چون کویت ،مصر و سودان هستند .وزیر دولت بحرین هماکنون از زندان آزاد
شده ،اما زن تاجر کویتی هنوز در بازداشت موقت و بازجویی بهسر میبرد .پ
بی بی سی :همزمان با افزایش فشار آمریکا برای تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران ،بیمه لویدز این کشور
را به فهرست مناطق پر مخاطره جهان افزوده است .نیل رابرتس ،دبیر کمیته بیمه دریایی انجمن بازار لویدز ،در
مصاحبه ای با خبرگزاری رویتر گفته است که با اعالم ایران به عنوان منطقه پر مخاطره ،کشتی هایی که قصد دارند
از مسیرهایی به فاصله دوازده میل دریایی از سواحل ایران عبور کنند باید بیمه گران خود را از این تصمیم آگاه سازند.
پ
اخبار زندانیان
کلمه :محمد نوری زاد ،کارگردان و روزنامه نگار دربند ،صبح دوشنبه دوم فروردین  ۱۳۸۹بعد از نود و سه روز با خانواده
ی خود تماس تلفنی داشت .به گزارش تحول سبز  ،وی در این تماس ،از سالمتی و ایستادگی خود خبر داده است.
پ
رادیو فردا :عباس جعفرىدولتآبادى ،دادستان تهران روز سهشنبه اعالم کرد ،حسن الهوتى ،پسر فائزه هاشمى با
پرداخت وثیقه  ۷۳میلیون تومانى و »با ابراز ندامت از اعمال ارتکابى« آزاد شده است.نوه اکبر هاشمی رفسنجانی،
رییس مجلس خبرگان رهبرى ،بامداد روز دوشنبه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شده بود .وى در
لندن مشغول به تحصیل است و چند روز پس از انتخابات ریاست جمهورى از ایران خارج شده بود .سایت جرس به
نقل از »منابع آگاه« اتهام پسر  ۲۳ساله فائزه هاشمى را »انتقاد از رهبر جمهورى اسالمى« اعالم کرده است .پ
کمیته گزارشگران حقوق بشر :مادر کوهیار گودرزی ،عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر ،پس از آخرین مالقات با
فرزندش در  28اسفند از تمدید قرار بازداشت وی به مدت دوماه خبر داد .کوهیار گودرزی ،روزنامهنگار و فعال حقوق
بشر در  ۲۹آذرماه به همراه شیوا نظرآهاری و سعید حائری بازداشت شد .وی در آبانماه با فشار نیروهای امنیتی از
دانشگاه صنعتی شریف اخراج شده بود .پ
کمیته گزارشگران حقوق بشر :با گذشت  ۴۰روز از بازداشت علی اکبر عجمی ،از فعاالن دانشجویی طیف چپ،
خانواده و دوستان وی در بیخبری مطلق از وضعیت وی به سر میبرند.این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران
روز  ۲۱بهمنماه در سبزوار بازداشت شد و پس از چند روز به زندان اوین منتقل گشت .پ
ادوارنیوز :علی انجم روز ،روزنامه نگار و عضو شعبه گیالن سازمان دانش آموختگان ایران ،که بامداد روز  8اسفند
بازداشت شده بود ،پنج شنبه هفته گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد .پ
جرس :وضعیت جسمانی مریم ضیاء ،فعال مدنی زندانی ،در ششمین روز از اعتصاب غذا ،رو به وخامت گذاشته و
دچار ضعف شدید و عوارض ناشی از اعتصاب غذا شده است .این فعال حقوق کودک که چند روز بعد از حوادث خونین
عاشورای تهران بازداشت و در بند  ۲۰۹زندان اوین نگهداری می شد ،چندی پیش به بند عمومی زندان اوین و میان
ی خود ،از هفته گذشته
مجرمین خطرناک منتقل شد که به همین علت و نیز در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانون ِ
دست به اعتصاب غذا زده است .پ
توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار روز سه شنبه ی خود به موارد زیر پرداخت:
 دستگیری حسن الهوتی نوه آقای هاشمی رفسنجانی در فرودگاه برای فشار بیشتر به خانواده ایشان و نشاندهنده ضعف آقای خامنه ای است .پ
 تصویب پیش نویس مبارزه با پارازیتهای ایران در اتحادیه اروپا .پ -تجمع سینماگران مشهور ایران جلوی زندان اوین برای آزادی جعفر پناهی و نامه سینماگران معروف دنیا به رئیس

ق ّوه قضاییه در همین رابطه و اصرار جعفر پناهی بر مقاومت مانند بقیه زندانیان سیاسی .پ
 افزایش هزینه ارسال کاال به ایران از طرف بیمه لویدز احتماال قیمت واردات کاال را افزایش خواهد داد .همچنین ،چین 37درصد واردات نفت خام از ایران را کاهش داده و روسیه ،آنگوال و عربستان سعودی را جایگزین کرده است .به نظر
میرسد این دو مورد مربوط به آماده شدن کشورهای دنیا برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران باشد .پ
 تماس محمد نوری زاد پس از  93روز انفرادی و تاکید بر ایستادگی .پ گزارش از عدم حضور مردم در سخنرانی نوروزی آقای خامنهای در مشهد .این یک نمونه موفق از آکسیون عدماقبال و مبارزه منفی از جانب مردم است .پ
 ادامه کشمکش احمدی نژاد و مجلس بر سر هدفمند کردن یارانهها و تاکید رئیس مجلس و آقای خامنه ای براجرای این الیحه از طرف دولت .پ
 معرفی کتاب "از دیکتاتوری به دموکراسی" جین شارپ که به پیوست این خبرنامه ارسال میشود .پ فعالیتها در خارج از کشور :جلب افکار عمومی از طریق تظاهرات و تجمعات ،ارتباط با روزنامه نگاران و مطبوعات برایاطالع رسانی ،ارتباط با موسسات دولتی و غیر دولتی برای ایجاد فشار روی حکومت ،پشتیبانی از جنبش داخل
کشور به شکل فنی ،مالی و انتقال تجربه .اقدام خبرنگاران بدون مرز برای جذب کمک به روزنامه نگاران ایرانی یکی
از نمونه های کمکهای مالی است .پ
 در ارتباط با سازمانها و مطبوعات در خارج از کشور میتوان این موارد را درخواست کرد :تغییر حکومت در ایرانمنحصرا وظیفه مردم است و هیچ کس حق دخالت در امور داخلی ایران یا حمله نظامی را ندارد ولی دنیا میتواند با
افزایش فشار بر سپاه پاسداران به عنوان یک موسسه مالی که در دستگیری و کشتن مردم دخالت دارد به تغییر
رفتار حکومت کمک کند .ارسال کمکهای فنی برای اطالع رسانی مانند اینترنت ماهواره ای ،و کمکهای انسان
دوستانه به ایرانیان پناهنده یا در تبعید .پ
محسن سازگارا در گفتار روز چهارشنبه ی خود به نکات زیر اشاره کرد:
 پولشویی در بحرین و کویت توسط سپاه پاسداران از طریق قاچاق مواد مخدر -وزیر بحرینی قرار بوده چک  6میلیونیورویی را نقد کرده و سیصد هزار یورو دستمزد بگیرد .پ
 نامه  45کارگردان ایرانی برای آزادی آقای پناهی و نوری زاد .پ گزارش روزنامه های گاردین و ساندی تایمز از آموزش بخشی از اعضای طالبان در ایران و گزارش سی ان ان ازاقدامات تروریستی سپاه در ایران .پ
 تجمع  700نفر مقابل فرمانداری کیش برای روشن شدن وضعیت اجازه کار .پ آزادی حسن الهوتی نوه آقای هاشمی رفسنجانی با وثیقه  73میلیون تومان به اتهام به توهین به رهبری نشاندهنده کشمکش درون حکومت است .پ
 شروع تحقیق و تفحص مجلس از آقای علی آبادی معاون احمدی نژاد برای انتقال پول فدراسیونها به بانک تات کهوابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری است .دولت احمدی نژاد فاسدترین دولت از زمان مشروطه است .پ
 وضعیت وخیم خانم زهرا اسدپور گرجی زندانی  51ساله و نیاز او به جراحی قلب؛ فشار بر نوید خانجانی فعالحقوق بشر برای اعتراف؛ اعتصاب غذای خانم مریم ضیاء زندانی  40ساله .پ
 برگزاری مراسم سیزده به در با همراه داشتن سبزه ،بادکنک سبز و موسیقی .پ -معرفی کتاب "نیرویی قوی تر" .یک فصل از این کتاب درباره لهستان به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ

الکترونیکstudent.information.center@gmail.com :
پست الکترونیک
تماس۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶ :
تلفن تماس

وبسایتwww.IranSIC.com :
وبسایت
الکترونیکیhttp://groups.google.com/group/student-information-center:
عضویت در لیست پست الکترونیکی
توئیترhttp://twitter.com/iransic :
توئیتر

