مرکز اطالع رسانی دانشجویی )ماد(ء
خبرنامه شماره  - ۲۱۶چهارشنبه نوزدهم 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
کلمه :میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری اینترنتی به سواالت خبرنگاران پاسخ
گفتند .به گزارش خبرنگار کلمه در این کنفرانس خبری مجازی که با میزبانی تیم کلمه برگزار شد نمایندگان سایتهای
ادوار نیوز ،امروز ،جرس ،کلمه ،سحام نیوز ،تحول سبز ،میزان ،ندای سبز آزادی و نوروز سواالت خود را از آقایان
کروبی و موسوی پرسیدند .این کنفرانس خبری با استفاده از امکانات دنیای سایبری و به صورت مجازی برگزار شد.
پ
کلمه :در آستانه اولین سالگرد انتخابات بحث بر انگیز ریاست جمهوری سال گذشته ایران ،مهدی کروبی یکی از دو
نامزد معترض به نتایج این انتخابات در گفتگو با العربیه بار دیگر بر وجود تقلب در این انتخابات و ضرورت برگزاری
راهپیمایی اعتراضی در سالگرد آن تأکید کرد ،اگر چه به گفته او نیروهای ”لباس شخصی“ در صدد به خشونت
کشاندن این راهپیمایی برخواهند آمد .نکات مهم و متن کامل این مقاله به پیوست خبرنامه ارسال می شوند .پ
بی بی سی :احزاب اصالح طلب و معترضان به نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ،برای برگزاری "راهپیمایی
سکوت" از وزارت کشور ایران درخواست مجوز کرده اند .به گزارش منابع خبری نزدیک به اصالح طلبان ،این احزاب و
تشکل ها متعهد شده اند که این راهپیمایی در سکوت ،بدون شعار ،بدون سخنرانی ،بدون قطعنامه ،بدون حمل
اسلحه ،به طور مسالمت آمیز ،با رعایت موازین امنیت ملی و تنها با استفاده از رنگ سبز و پالکاردهای حاوی
"درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و "انتخابات آزاد" برگزار شود .احزاب اصالح طلب در نامه خود به وزارت
کشور نوشته اند که در صورت صدور مجوز راهپیمایی ،انتظامات آن را به عهده می گیرند ،اما حفظ امنیت راهپیمایی
و جلوگیری از اخالل در آن توسط "افراد فرصت طلب و قانون شکن که هدفشان برهم زدن امنیت است" به عهده
نهادهای انتظامی و امنیتی است .پ
کلمه :محمود عباس زاده مشکینی ،مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور گفته است که اوال
"هدف" راهپیمایی روشن نیست و ثانیا دبیرکل یا نماینده تام االختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروه های تقاضا
کننده باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و در مورد مسلحانه نبودن راهپیمایی تعهد بدهند و این تعهدها باید
ثبت محضری هم بشود .پ
بی بی سی :گزارش ها از حضور ماموران امنیتی و پلیس در خیابان های تهران حکایت دارند .پلیس علت این حضور
گسترده را برگزاری مانور "ارتقاء امنیت در پایتخت" اعالم کرده است ،اما مخالفان دولت می گویند نزدیک شدن به
سالگرد انتخابات علت "امنیتی شدن" تهران است .رئیس پلیس تهران درباره احتمال همزمانی این مانور در روزهای

نزدیک به نخستین سالگرد انتخابات بحث برانگیز  ۲۲خرداد  ۱۳۸۸اظهار نظر نکرد ،اما گفت که حضور نیروهای پلیس
در خیابان های انقالب و آزادی تهران و میادین اصلی پایتخت "تمرین عملیاتی" است تا پلیس برای "مواقع خاص"
آماده شود .پ
بی بی سی :محمد علی انصاری دبیر مراسم سالگرد درگذشت آیت اهلل خمینی محمود احمدی نژاد ،رئیس
جمهوری ایران و سپاه پاسداران را تلویحا به دست داشتن در ماجرای جلوگیری از سخنرانی حسن خمینی ،نوه
بنیانگذار جمهوری اسالمی ،متهم کرد .متن این نامه به نقل از سایت جماران به پیوست خبرنامه ارسال می شود.
پ
رادیو فردا :دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در واکنش به مطلبی در روزنامه وطن امروز ،نوشته است که
سکوت مصلحتآمیز آيتاهلل علی خامنهای باعث شده است تا روزنامههای همسو با دولت دهم »قسم ياد کنند که
با بهانه و بیبهانه هاشمیستیزی را تیترهای اول و دوم هر روز خويش کنند« .دفتر هاشمی رفسنجانی همچنین
ابراز امیدواری کرده است که پاسخ به مطلب روزنامه وطن امروز »پاسخ به همه تهمتها و توهینهايی باشد که از
يک سال گذشته و همزمان با مناظره تلويزيونی شب  ۱۳خرداد کلید خورد و هنوز هم ادامه دارد «.این دفتر در بخش
ديگری از اين واکنش به مطلب روزنامه وطن امروز ،تصريح کرده است که نیروهای تندرو از انتخابات رياست جمهوری
سال  ۱۳۷۶به دنبال شکلدهی »نطفه حرام تقلب انتخاباتی« در جامعه بودند .متن این نامه به پیوست خبرنامه
ارسال می شود .پ
ادوار نیوز :سازمان گزارشگران بدون مرز ،در آستانه  22خرداد ،با انتشار بیانیه ای به تشریح وضعیت آزادی بیان و
مطبوعات در یک ساله گذشته پرداخت .براساس گزارش این نهاد مدافع آزادی بیان ،در یک سال گذشته ،دست کم
 ۱۷٠روزنامهنگار و وبنگار از جمله  ۳۲زن بازداشت شدند؛  ۲۲روزنامهنگار و وبنگار به  ۱۳٥سال زندان محکوم
شدهاند؛  ۸٥روزنامهنگار و وبنگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند؛  5میلیارد و  230میلیون تومان از
روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است؛  ۲۳روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار و  ۱٠٠روزنامهنگار و
وبنگار مجبور به ترک کشور شدند .به این ترتیب ایران با  37روزنامه نگار و وب نگار زندانی" ،بزرگ ترین زندان روزنامه
نگاران" در جهان لقب گرفته است .پ
رادیو فردا :سازمان عفو بین الملل ايران را متهم كرد كه مى كوشد تمام مخالفان خود را وادار به سكوت كند .در
آخرين گزارش اين سازمان آمده است كه جمهورى اسالمى با استفاده از مجازات مرگ  ،شكنجه و بازداشت
منتقدين خود از جمله وكال ،دانشگاهیان ،زندانیان سابق سیاسى و اعضاى اقلیت هاى قومى و مذهبى مى كوشد
هرگونه انتقاد را خفه كند .پ
بی بی سی :شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب کرد که تحریم ها علیه این کشور را
تشدید می کند .این قطعنامه در روز چهارشنبه  ۱۹خرداد ) ۹ژوئن( با  ۱۲رأی به تصویب رسید .ترکیه و برزیل ،اعضای
غیر دائم شورای امنیت به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد .قطعنامه جدید ایران را موظف می
کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ) مراکز پلوتونیوم( را متوقف کند و از
ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند .همچنین ،فردی بنام جواد رحیقی که یکی از مدیران برنامه اتمی ایران
معرفی شده است و نیز  ۴٠شرکت و موسسه ایرانی که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران
متهم شده اند ،در فهرست تحریم های پیش بینی شده قرار داشتند .قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای سپاه و چهار
موسسه زیرمجموعه آن بنام های مکین ،رهاب ،فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان نیز در فهرست تحریم های
شورای امنیت قرار داده شده اند .مجتمع صنعتی امین ،گروه صنایع تسلیحاتی ،صنایع فراساخت ،صنایع شهید
خرازی و صنایع شهید ستاری نیز مشمول تحریم های جدید شده اند .خط کشتی رانی جنوب نیز یکی از سه نهاد
زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران است که در این قطعنامه در فهرست تحریم ها قرار دارد .با تصویب این قطعنامه،
دارایی های این شرکت ها در بانک های خارجی باید مسدود شود و مسئوالن آن ها با ممنوعیت سفرهای بین
المللی مواجه خواهند شد .پ

اخبار دانشگاه
ادوارنیوز :دانشجویان دانشگاه آزاد واحد های تهران مرکز ،تهران جنوب،تهران شمال ،علوم تحقیقات روز  22خرداد به
دانشگاه نمی روند .همچنین این دانشجویان از اساتید و کارمندان دانشگاه نیز خواسته اند تا در این اعتصاب به
دانشجویان بپیوندند .پ
ادوار نیوز :پس از برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهادت مهندس کیانوش آسا در روز سه شنبه  11خرداد توسط
دانشجویان سبز دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران ،مسئوالن دانشگاه در اقدامی تالفی جویانه اقدام به احضار
گسترده ی دانشجویان به کمیته ی انضباطی این دانشگاه و نیز ممنوع الورود کردن بیش از  15دانشجوی دختر و 16
دانشجوی پسر ساکن خوابگاه به خوابگاه های دانشجویی و نیز محروم کردن آنان از تمامی تسهیالت رفاهی
دانشجویی کردند .پ
رهانا :برای  9دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  3حکم اخراج و  12ترم تعلیق قطعی صادر شده
است.
اخبار زندانیان
کلمه :ژیال بنی یعقوب  ،روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به یک سال حبس تعزیری و  ۳٠سال محرومیت از حرفه
روزنامه نگاری محکوم شد .اتهام بنی یعقوب در شعبه  26دادگاه انقالب فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی
و مصادیق این اتهام فعالیت های روزنامه نگاری وی بویژه تهیه گزارش از تظاهرات اعتراضی مردم درنخستین روزهای
پس از انتخابات پرمناقشه  ۲۲خردادماه سال گذشته عنوان شده است  .تهیه گزارش از زنجیره انسانی حامیان سبز
پوش میرحسین موسوی از میدان تجریش در شمال تهران تا میدان راه آهن در جنوب شهر در هجدهم خرداد و
همچنین نوشتن مقاالتی در باره مبارزات انتخاباتی هواداران کاندیداها از جمله بحث و گفت و گوهای مردم در خیابان
های تهران در روزها و شب های قبل از انتخابات نیز ار دیگر مصداق های فعالیت تبلیغی وی علیه نظام جمهوری
اسالمی ذکر شده است .این روزنامه نگار مستقل طی سالهای اخیر چند جایزه بین المللی در حوزه روزنامه نگاری
را از آن خود کرده است که آخرین آن ها جایزه شجاعت در روزنامه نگاری  ،جایزه بین المللی آزادی بیان و جایزه
بهترین وبالگ نویس )جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز( بوده است .پ
بی بی سی :سفارت ایران در بریتانیا به نامه رینر شولتز ،یکی از استادان دانشگاه اسکس در بریتانیا که خواهان
آزادی احسان عبده تبریزی ،دانشجوی سابق این دانشگاه و از بازداشتیان حوادث عاشورا در تهران شده بود ،پاسخ
داده است .در بندی از این نامه اتهامات او "اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد ناآرامی در حوادث روز عاشورا" عنوان شده
است و ضمن تاکید بر "تضمین حقوق قانونی" آقای عبده تبریزی آمده است که او در مراحل اولیه بازجویی به صراحت
به اتهامات مطرح شده در این نامه اقرار کرده است .احسان عبده تبریزی ،دانشجوی دوره دکترا در موسسه مطالعات
اسالمی و خاورمیانه دانشگاه دورهام ،حدود پنج ماه پیش برای گذراندن تعطیالت به ایران بازگشت .گذرنامه او به
محض ورود به فرودگاه امام خمینی تهران توقیف شد و خود او هم پس از چند روز در پی حوادث روز عاشورا بازداشت
شد .پ
کلمه :محمد حسین سهرابی راد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از اعضای ستاد مهدی کروبی
نیز بوده ،به اتهام تشویش اذهان عمومی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام ،نشراکاذیب و توهین به مقامات در شعبه ی
 ۲۸دادگاه انقالب به  ۴سال حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده است و از ماه شهریور در زندان است .پ
رهانا :کوهیار گودرزی ،عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر از سوی شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به یک سال حبس
تعزیری محکوم شد .وی نزدیک به شش ماه است که در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد .وی چندی پیش پس
از اعتراض به عمل کرد رئیس بند  ۳۵٠زندان اوین ،به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذای خشک
زده بود و در نهایت پس از دستیابی به چهار خواسته خود ،اعتصاب غذا را شکست .این فعال مدنی ،در آبان ماه
سال گذشته با فشار نیروهای امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف اخراج شد.

دانشجونیوز :در حالی که بیش از یک ماه از بازداشت دکتر حسن رئیسیان )عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه
بین المللی امام خمینی قزوین ( میگذرد ،فرهاد فتحی دبیر تشکل اصالح طلب این دانشگاه هفته گذشته و به اتهام
صدور بیانیه در حمایت از دکتر رئیسیان بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد .پ
پارلماننیوز :اعظم ویسمه )خبرنگار بازداشتی پارلمان نیوز( برای سومین بار با خانواده خود تماس گرفت و خبر از آن
داد که امروز دادستان تهران با او مالقات کرده است .دادستان تهران در این دیدار اعالم کرده است که اتهام اعظم
ویسمه همکاری با ارگان رسمی  ۷٠نماینده مجلس شورای اسالمی ،پارلماننیوز است .اعظم ویسمه گفته است
که همچنان در انفرادی به سر میبرد .پ
کلمه :بدرالسادات مفیدی  ،دبیرانجمن صنفی روزنامه نگاران از که هشتم دی ماه امسال در زندان بود ،با تودیع
وثقیه بکصد میلیون تومانی سه شنبه شب از اوین آزاد شد .پ
جرس :دبیرکل حزب اعتمادملی بعدازظهر دیروز با حضور در منزل بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه
نگاران که به تازگی از زندان آزاد شده است ،با وی دیدار کرد .در این دیدار که با حضور جمعی از روزنامه نگاران و
دوستان خانم مفیدی صورت گرفت ،حجت االسالم مهدی کروبی با ابراز خوشحالی از آزادی مفیدی ،از وی و خانواده
اش دلجویی کرد .پ
توصیه و هشدار
آقای سازگارا در ویدئوی روز سه شنبه خود به موضوعات زیر اشاره کرده است:
استانداری تهران درخواست حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی برای راهپیمایی  22خرداد را رد کرده
است اما به شش گروه دیگر گفته است که بیایید تا درباره مسیر و شعارها صحبت کنیم .پ
آقای تاجدینی معاون حقوقی آقای احمدی نژاد در صحبتی گفته است به حرف های رییس جمهور روسیه بعد از
مالقات با خانم مرکل اشاره کرده که در آن مددوف گفته ایران در کمال بی مسوولیتی با مسایل برخورد می کند.
لحن روزنامه های روسیه هم با ایران تند شده به ویژه از منظر اقتصادی و فساد در ایران .پ
آقای علی مطهری در پاسخ به انتقاداتی که شده گفته منظورش رهبری نبوده البته ایشان طعنه آشکاری داشت
ایشان به حرف های آقای خامنه ای اما گفته اتفاق روز جمعه تقصیر سخنران قبل یعنی آقای احمدی نژاد بوده .حرف
های اقای مطهری نشان از کمشکش بین باند کودتاچی ها و دیگر اصولگرایان است .پ
آقای احمدی نژاد گفته سه مصوبه مجلس که از شورای نگهبان هم گذشته خالف قانون اساسی است و آنها را اجرا
نمی کند .در حالی که همین نامه خالف قانون اساسی موجود است زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای
نگهبان است .پ
آکسیون های  22خرداد و هفته آخر خرداد :اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و شهدای جنبش؛ تظاهرات در
سالگرد انتخابات؛ عدم پرداخت قبوض مربوط به سرویس هایی که از طرف دولت گران می شود؛ برگزاری انتخابات
نمادین و مردمی؛ اهلل اکبر سر بام ها در پاره ای از شب ها.پ
اعتصاب یک روزه :نکته اول اطالع رسانی ،با هر وسیله ممکن )شعار نویسی  ،دیوار نویسی ،اسکناس نویسی(؛ در
صورت وجود خطر در حکومت های استبدادی که فشار باالست نمی توان از کارمند و کارگر توقع داشت سر کار نروند
اما می توانند اعتصاب را به سبک کم کاری داشته باشند یعنی اعتصاب به سبک ایتالیایی .نکته سوم این که مغازه
ها در صورت خطر می توانند به شکل نیمه تعطیل کار کنند مثال صبح باز کنند و بعدازظهر تعطیل کنند .نکته چهارم
این که برای خیابان ها و ترافیک در مورد ایران عصر ساعت پنج دعوت به تظاهرات را داریم که می شود ماشین ها را
به خیابان آورد و ترافیک را کند کرد .پ
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