مرکز اطالع رسانی دانشجویی )ماد(ء
خبرنامه شماره  - ۲۱۴چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۸۹


برنامه های آینده
آمادگی برای سالگرد انتخابات و اعتراضات .پ
سر دادن ا ...اکبر در شب  21خرداد .پ
تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه .پ
شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها .پ
حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه ها .پ
خبررسانی در سطح جامعه .پ
خالصه ی خبرها
رادیو زمانه :کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نام  ۱۵مقام قضائی ،نظامی و
مطبوعاتی به عنوان »مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان« دیده میشود .این گزارش که »مردان
خشونت :مجریان و مروجان سرکوب پس از انتخابات« نام دارد ،در  ۳۶صفحه ،امروز چهارشنبه در وبسایت این
کمپین منتشر شده است.آنطور که در این گزارش آمده است ،در جریان ناآرامیهای پس از انتخابات ،دستکم ۴۸
تن در جریان تظاهرات خیابانی کشته شدند و چهار تن از زندانیان نیز در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران همچنین از جامعه بینالملل خواسته که ورود این افراد به خاک کشورها را
ممنوع اعالم کرده و دستور مصادره اموال و داراییهای آنها صادر شود .اسامی این افراد به ترتیب زیر است:
حسین طائب ،فرمانده وقت بسیج درجريان انتخابات؛ غالمحسین محسنی اژه ای ،وزير وقت اطالعات درزمان
انتخابات و دادستان کل کشور فعلی؛ اسماعیل احمدی مقدم ،فرمانده نیروی انتظامی؛ سعیدمرتضوی ،دادستان
وقت تهران درزمان انتخابات؛ صادق محصولی ،وزير کشور در زمان انتخابات؛ قاضی ابوالقاسم صلواتی ريیس شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب؛ سیدحسن فیروزآبادی ريیس ستادکل نیروهای مسلح ايران؛ محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی؛ قاضی محمدمقیسه ،ريیس شعبه  ۲۸دادگاه انقالب اسالمی؛ آيتآهلل جنتی دبیرشورای
نگهبان؛ يداهلل جوانی ريیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ روحاهلل حسینیان نماينده مجلس؛ علی
سعیدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ آيت اهلل محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان
رهبری؛ و حسین شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کیهان .فایل مالتی مدیا و متن انگلیسی گزارش از این سایت
قابل دسترسی است ./http://www.iranhumanrights.org/men-of-violence :متن کامل این گزارش به زبان
فارسی به پیوست خبرنامه ارسال می شود.پ
کلمه :سایت کلمه در آستانه بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( گفتگویی صریح با میر حسین موسوی
پیرامون ابعاد شخصیتی امام خمینی داشته است .آقای موسوی در این گفتگو می گوید" :نگرش درست به سال
های اول انقالب بخوبی نشان می دهد که تا چه اندازه از اهداف اولیه انقالب و ارزش های پایه ای آن فاصله گرفته
ایم ".وی همچنین درباره نقد به دوران امام اظهار میدارد" :یکی از اجزاء اعتقادات همه ما این است که تعداد
معصومین  ۱۴نفر است و بقیه بندگان خدا جایز الخطا هستند و همیشه در معرض لغزش ...ولی چه ضرورتی دارد که
وقتی دو تیغه قیچی ،یعنی متحجران داخلی و دشمنان بی نقاب خارجی آن دوران و تصویر حضرت امام را هدف قرار
داده اند ،من هم زبان به نقد بگشایم .مسلما به دلیل فضای زهرآگین موجود ،کالم گفته نشده از دهان ربوده خواهد
شد و درست شبیه چارچوب توطئه ای که به عنوان پاره کردن تصویر حضرت امام پیاده شد ،مورد سوء استفاده
داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت ".متن کامل این گفتگو به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ

رادیو فردا :آيتاهلل خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات  ۸۱تن از محکومان وقايع پس از انتخابات ،که اظهار پشیمانی
کرده و درخواست عفو کرده اند ،موافقت کرد .پیش از اين آيت اهلل صادق آملی الريجانی ،ريیس قوه قضايیه در نامه
ای خطاب به آيت اهلل خامنه ای خواستار پذيرش عفو و تخفیف در مجازات تعدادی از اين محکومین شده بود .پ
جرس :متعاقب درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم  ۲۲خرداد ،که
طی نامهای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شد ،طی نامه مشترکی که از سوی هشت حزب اصالحطلب
مجمع نمایندگان ادوار مجلس ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران ،انجمن
روزنامهنگاران زن ،مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی ،جبهه مشارکت ایران اسالمی ،حزب اراده ملت و مجمع
نیروهای خط امام ،به وزارت کشور ارسال شده ،با استناد به اصل  ۲۷قانون اساسی ،تقاضای صدور مجوز برای
راهپیمایی روز  ۲۲خرداد ،از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت  ۴بعد از ظهر شده است .پ
جرس :میرحسین موسوی ،مهدی کروبی ،محمد خاتمی و آیت اهلل یوسف صانعی با صدور پیام های جداگانه ای با
محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک به غزه ،از جامعه بین الملل ،سازمان های مدافع حقوق بشر و
همچنین شورای امنیت خواستار اتخاذ موضعی قاطع و تصمیمی عملی در این مورد شدند .پ
جرس :روز دوشنبه  10خرداد ماه سال جاری با حضور جمع کثیری از اصناف مختلف زنان و فعاالن اين حوزه ،جشن
میالد و گرامیداشت روز زن با حضور و سخنرانی دكتر زهرا رهنورد برگزار شد .در این دیدار ،ائتالف اسالمی زنان،
جامعه زينب ،كمیسیون زنان جبهه مشاركت ايران اسالمی ،جمعیت زنان مسلمان نوانديش ايران،مادران صلح،
مجمع زنان اصالح طلب ،جمعیت حمايت از حقوق بشر زنان ،خانواده های زندانیان سیاسی اخیر و خانواده شهدای
وقايع اخیر شرکت داشتند .پ
ماد :محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در آخرین سفر استانی خود به ایالم با استقبال سرد و غیر منتظرهای روبرو
شد .ویدئوهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی حاکی از حضور اندک مردم در ورزشگاه این شهر است .پ
بی بی سی-رادیو فردا :آقای متکی وزیر امور خارجه روز سه شنبه در جلسه بخش روابط ایران و اروپای کمیسیون
روابط خارجی پارلمان اروپا در بروکسل ،حاضر شد .هنگام حضور هیات ایرانی در ساختمان محل کمیسیون های
پارلمان اروپا در بروکسل ،تعدادی از نمایندگان کوشیدند مانع ورود اعضای هیات شوند .در میان مخالفان ورود آقای
متکی به پارلمان اروپا ،نمایندگانی از کشورهای بریتانیا ،اسپانیا ،ایتالیا و استونی حضور داشتند که تصاویری از ندا
آقا سلطان را در دست داشتند و در شعارهایی ،رژیم ایران را مخالف دموکراسی و قاتل مخالفان و منتقدان رژیم
معرفی می کردند .استروان استیونسون ،نماینده حزب محافظه کار بریتانیا در پارلمان اروپا ،در حالی که عکس ندا
آقاسلطان را در دست داشت ،به حضور وزیر خارجه جمهوری اسالمی در پارلمان اروپا اعتراض کرد و منوچهر متکی را
»آدمکش« خطاب کرد .پ
اخبار دانشگاه
جرس :در آستانه شهادت کیانوش آسا ،دانشجوی شهید وقایع پس از انتخابات ،صدها تن از دانشجویان دانشگاه
علم و صنعت ،روز سه شنبه در صحن آن دانشگاه تجمع کرده و در گرامیداشت نام وی ،دست به تظاهرات زدند .این
تجمع در پی فراخوان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ،از ساعت  ۱۲ظهر در مقابل دانشکده مهندسی شیمی
آغاز شد .دانشجویان در حالی که پوسترهای شهید آسا و چهار دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت )به نام
های حمیدرضا صحرائی ،علی اسداللهی ،پویا شریفی و سجاد درویش( را با خود حمل می کردند ،با نمادهای سبز
و لباس های مشکی در مراسم حاضر شده و دست نوشته هایی در گرامی داشت یاد و خاطره ی کیانوش آسا و
جنبش سبز در دست داشتند ،به سمت پارک شهید آسا حرکت کردند .دو ویدئو از این تجمع به پیوست خبرنامه
ارسال میشود .پ
اخبار زندانیان
ه  ۱۵دادگاه انقالب ،به اتهام
رهانا :مریم اکبری منفرد ،از بازداشتشدگان وقایع پس از انتخابات ،از سوی شعب 

محاربه به  ۱۵سال حبس در زندان رجاییشهر محکوم شد .اکبری منفرد ،سه فرزند خردسال دارد و خانهدار است.
وی دهم دیماه ،طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد .مریم اکبری منفرد ،که چند تن از اعضای
خانوادهاش از زندانیان سیاسی دهه شصت بودهاند و چهار نفر از آنها اعدام شده اند ،تا روز  ۲۲بهمن در سلولهای
انفرادی بند  ۲۰۹به سر برد و با وجود انتقال به بند عمومی ،همچنان بدون تبدیل تا تمدید قرار بازداشت در زندان
اوین است .پ
رادیو فردا :علیرضا بهشتىشیرازى ،مشاور ارشد میرحسین موسوى و سردبیر روزنامه توقیف شده »كلمهسبز« ،كه
از اوايل دى ماه سال گذشته بازداشت شده و همچنان در بند امنیتى نگهدارى مىشد ،پس از ديدار با دادستان
تهران به بند عمومى زندان اوين منتقل شده است .پ
رهانا :آرش نوری از متهمان حوادث پس از انتخابات از طرف شعبهی  ۲۶دادگاه انقالب به  ۶سال حبس تعزیری و ۷۴
ضربه شالق محکوم شد .پ
رهانا :علی ارشدی دانشجوی دکترای الکترونیک به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت
از طریق شرکت در راهپیمایی در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس محکوم شده است .پ
کلمه :مهدی بوترابی مدیر عامل و بنیانگذار پرشین بالگ روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شد .پ
تحلیل
دویچه وله :هادی قائمی سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در باره گزارش این کمپین از فهرست  15نفره
مجریان سرکوب معتقد است از آنجایی که داخل ایران در یکسال گذشته هیچ قدمی در باره "مجازات ،محاکمه،
تحقیق و تفحص" در مورد نقش این افراد در "کشتارها ،شکنجهها و حتی تجاوزها و بازداشتهای فله ودادگاههای
غیرعادالنه" برداشته نشده است ،همچنان بر این باوریم که جامعه بینالمللی باید با شناسایی و تحریم این افراد از
طریق منع سفر آن ها به کشورها و انسداد هر گونه دارایی که در کشورهای خارج ممکن است داشته باشند ،این
پیام را به دولت ایران برسانند که این افراد ممکن است که در ایران از مجازات معاف باشند ،ولی در سطح بینالمللی
چنین معافیتی برایشان وجود ندارد .پ
جرس با اشاره به درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبر برای آزادی گروهی از زندانیان بعد از انتخابات می نویسد "به
نظر می رسد که برای نخستین بار است که رهبر ایران می خواهد با آزادی زندانیانی موافقت کند که بارها در
سخنانش آنها را پیروان دشمن و عامالن فتنه خوانده است ".این مقاله می افزاید" :همزمان با نزدیک شدن به 22
خرداد ماه و سالگرد انتخابات در ایران به نظر می رسد که حکومت راهکاری دوگانه برای این روز در نظر گرفته است .
از یک سو با اعدام ناگهانی  5زندانی و تهدیدات سپاه و پلیس سعی در این دارد که با برانگیختن وحشت مردم مانع
از حضور آنها در تجمعات اعتراض آمیز بشود و از سوی دیگر با انتشار اخباری از این دست به نظر می رسد که می
خواهد از خشمی که مردم ایران را در این روزها در برگرفته است کم کند ".پ

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

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

