مرکز اطالع رسانی دانشجویی )ماد(ء
خبرنامه شماره  - ۲۰۹چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹



برنامه های آینده
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
سحام نیوز :روز دوشنبه جمعی از اقشار مختلف جامعه از جمله فرهنگیان ،پزشکان و پرستاران و خانواده های شهدا با
دبیرکل حزب اعتماد ملی دیدار و گفتگو کردند .حجت االسالم و المسلمین مهدی کروبی در این دیدار گفت" :متاسفانه کار
نظام ما به جایی رسیده که افرادی غیرمسوول بی مهابا از دنیا و آخرت خویش ،حکم محارب صادر می کنند!" وی افزود:
"بدرستی من و شما متوجه هستیم که جمهوریت به معنای واقعی در نظام اجرا نمی شود! اینکه صبح روز انتخابات نتیجه آن
معلوم باشد و به یکدیگر تبریک گویند قطعا“ ناشی از اعتقاد و احترام به آرای ملت نیست!" او همچنین افزود" :قانون
اساسی می بایست در صورت نیاز و متناسب با مقتضیات زمانی در جهت بهره مندی عمومی و منافع ملی تغییر نماید ".متن
کامل سخنان آقای کروبی به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ
رادیو فردا :رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی روز سهشنبه در واکنشی تند به نامه  ۱۷۵نماینده مجلس که درخواست
محاکمه »سران فتنه« را کرده بودند تاکید کرده است که این اقدام خالف »سیاستهای کالن نظام« است .آیتهللا صادق
الریجانی ،نامه این نمایندگان مجلس به خود را طعنه و کنایه به قوه زیر نظر خود دانسته و از آنها پرسیده است که چه طور
انتظار دارند که »رئیس دستگاه قضا که منصوب رهبری است« برخالف نظر رهبر جمهوری اسالمی عمل کند .این نخستین
بار است که یک مقام عالیرتبه جمهوری اسالمی بر این نکته تاکید کرده است که دستگیری یا آزادی دو رهبر مخالفان
حکومت ایران بسته به نظر مستقیم آیتهللا علی خامنهای است .پ
رادیو فردا :حيدر مصلحی ،وزير اطالعات ايران ،روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص بازداشت رهبران
مخالفان دولت گفته است» :ما تدبير نظام را در ارتباط با اين موضوع دنبال میکنيم« .پ
رادیو فردا :يک دادگاه در فرانسه روز سهشنبه ،تنها چند روز پس آزادی کلوتیلد ریس فرانسوی ،على وكيلى راد ،قاتل شاپور
بختيار ،آخرين نخست وزير محمدرضا پهلوی ،را پس از  ۱۹سال زندان آزاد كرد .علی وکیلی راد که از سال  ۱۹۹۱در زندانی در
فرانسه به سر میبرد پس از آزادی بالفاصله به سوی تهران پرواز کرد و در فرودگاه با استقبال معاون وزیر خارجه جمهوری
اسالمی و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی روبهرو شد .آزادی وی چند روز پس از آن صورت میگیرد،
که "کلوتیلد ریس" شهروند فرانسوی که پیش از این در ایران در بازداشت بسر میبرد ،با تبديل حكم زندان وى به  ۳۰۰ميليون
تومان جزاى نقدى آزاد شد .پ
جرس :در ادامه واکنش ها به اجرای ناگهانی احکام اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی ،جمعی از روزنامه نگاران و فعاالن
سیاسی _ مدنی که طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری مجبور به ترک ایران شده اند ،قصد دارند طی روزهای
 ۲۰ ،۱۹و  ۲۱ماه مه ) ۲۹تا  ۳۱اردیبهشت ماه( ،تجمعی سه روزه در میدان حقوق بشر) (Trocadoپاریس برگزار کنند .این
فعاالن و روزنامه نگاران همچنین از آزادیخواهان و ایرانیان مقیم فرانسه دعوت کرده اند تا با حضور در این تجمع اعتراضی،
"حمایت خود را از هموطنان درون کشور به ویژه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ،اعالم دارند و بار دیگر همبستگی خود

را با آرمانهای جنبش سبز ایران در عمل نشان دهند ".پ
بی بی سی :در کنفرانس مطبوعاتی که سه شنبه  ۲۸اردیبهشت ماه پس از نمایش فیلم "رونوشت برابر با اصل" اثر عباس
کیارستمی در جشنواره فیلم کن برگزار شد ،آقای کیارستمی بار دیگر از حکومت ایران خواست که هر چه سریعتر جعفر
پناهی را از زندان آزاد کنند .این کارگردان ایرانی بازداشت یک هنرمند را "حمله به تمامیت هنر" دانست .سخن گفتن از جعفر
پناهی و وضعیت او در بازداشت در جریان این کنفرانس خبری ،موجب تاثر و ناراحتی عده ای از حاضران شد .پ

اخبار دانشگاه
ادوار نیوز :دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر همزمان با حضور فرمانده سپاه در این دانشگاه با پخش
تراکت هایی و همچنین پاشیدن رنگ بر روی ماشین سردار جعفری فرمانده سپاه ،نسبت به حضور وی اعتراض کردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حالی صورت گرفت که وجود نیروهای نظامی و امنیتی بعضا مسلح به همراه
حداقل  4فیلمبردار از سوی حراست دانشگاه ،امکان هرگونه برپایی تجمع اعتراضی را از دانشجویان گرفته بود .پ
ادوار نیوز:در صدمین روز از بازداشت علی ملیحی دانشجوی دانشگاه آزاد و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان
ایران اسالمی ،جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای اعالم كردند كه برای آزادی دانشجویان دربند دانشگاه
ازاد روزه سیاسی می گیرند .دانشجویان در این بیانیه ،تداوم بازداشت غیرقانونی دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه
علی ملیحی ،مهدی خدایی ،میالد فدایی اصل ،شیوا نظرآهاری ،سینا گلچین،محمدعلی الهی،شهاب اکبرزاده،حمید
پیروزفام،سعید ملکی،امین کشاورز،پویا قربانی،فرامرز عبدهللا نژاد،مهران صفری،آرش قاسمی را محکوم کرده اند .پ
اخبار زندانیان
جرس :بند زنان زندان اوین اعالم کرده است که مالقات های حضوری زندانیان زن سیاسی بند زنان اوین ،این هفته به دلیل
عزاداری برای هم بندی اعدام شده شان ،شیرین علم هولی لغو شده است .پ
دانشجو نیوز :بهاره هدایت و میالد اسدی ،دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ،به ترتیب به نه سال و نیم ،و هفت
سال حبس تعزیری محکوم شدند .پ
دانشجو نیوز :محمد یوسف رشیدی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم
شد .اتهام یوسف رشیدی در دادگاه فعالیت تبلیغی علیه نظام ذکر شده بود .یوسف رشیدی پیشتر به دلیل فعالیت های
دانشجویی اش در دانشگاه امیرکبیر به مدت  5ترم از تحصیل محروم بود .پ
رهانا :زهرا جباری که روز  ۲۷شهریور ماه در تظاهرات روز قدس بازداشت و تا کنون در زندان اوین به سر میبرد ،از سوی
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب به  ۴سال حبس تعزیری محکوم شده است .پ
کلمه :شعبه  ۲۸دادگاه انقالب معصومه یاوری را به  ۷سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر محکوم کرد .خانم یاوری دو
کودک  ۴و یازده ساله دارد و شوهر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه  ۶۰را دارد.پ
دانشجو نیوز :علیرضا عزآباد ،دانشجوی کارشناسی آمار دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴
ضربه شالق محکوم شد .وی در روز  ۲۰بهمن بازداشت شد و به اتهام اخالل در نظم و امنیت عمومی از طریق شرکت در
آنچه که قوهی قضاییه اغتشاشات میخواند ،در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تحت محاکمه قرار گرفت .پ
جرس :جعفر پناهی کارگردان و سینماگر جنبش سبز که نزدیک به هشتاد روز است در بند  ۲۰۹زندان اوین محبوس می
باشد ،از دو روز قبل دست به اعتصاب غذا زده است .طاهره سعیدی ،همسر پناهی ،با بیان این نکته گفت که ما هم در بی
خبری کامل بودیم تا اینکه امروز )سه شنبه  ۲۸اردیبهشت( ،پناهی طی تماس کوتاه از زندان اوین ،نامه ای را در جهت اعالم
اعتصاب غذای خود قرائت کرد و ضمن پافشاری بر سه خواسته خود ،آنها را به این شرح ذکر نمود" :بعد از برخورد

ناشایستی که شنبه شب ) (۲۵/۲/۸۹در هجوم مامورین به داخل سلول  ۵۶اوین صورت گرفت و متعاقب آن به مدت یک
ساعت و نیم ،من و هم سلولی هایم را بدون لباس در بیرون و در هوایی سرد نگه داشتند ،صبح روز یکشنبه مرا به بازجویی
بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است .و بعد تهدید کردند که تمامی اعضای
خانواده ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با
این حرف ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند .ازیکشنبه صبح) (۲۶/۲/۸۹تا کنون هیچ چیز نخورده ام و نیاشامیده
ام و حال اعالم می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد ،من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم
تبدیل به موش آزمایشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند:
.۱تماس و دیدار باخانواده ام و اطمینان کامل از سالمت آن ها .۲حق داشتن وکیل بعد از  ۷۷روز و مشورت با او .۳آزادی
بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی در پایان ،به سینمایی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق
خواسته هایم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم و تنها خواسته ام این است که جنازه مرا به خانواده ام تحویل دهند تا هر
کجا که مایل اند دفن کنند ".پ
جرس :در حالی که تنها حدود یک هفته از اعدام چند فعال کرد میگذرد ،خبرها حاکی از ادامه فشار بر فعاالن قومی است.
روز دوشنبه ،رامین جباری ،مصطفی جمشیدی روزنامهنگار و مهناز کریمی ،نادر عزیزی ،مهدی زینالی و حافظ سردارپور از
فعاالن فرهنگی آذربایجانی بازداشت شدند .پ
کلمه :حمزه کرمی  ،مدیر سایت جمهوریت و از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسالمی که با تودیع وثیقه سنگین دو میلیارد
تومانی پنج روز پیش به طور موقت از اندرزگاه هفت اوین آزاد شده بود ،عصر سه شنبه به دلیل مخالفت با مصاحبه بر علیه
هاشمی رفسنجانی به زندان اوین بازگردانده شد .کرمی از سوی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران ،به  ۱۶سال حبس و انفصال
دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر ،پنج سال از این حکم را کاهش داد .پ
هرانا :زهرا شمس ،دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در منزل پدری اش در مشهد توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شد .وی خواهر فاطمه شمس ،همسر محمدرضا جالیی پور است و به عقیده ی نزدیکان خانم شمس این
دستگیری نوعی گروکشی سیاسی برای تحت فشار قرار دادن اطرافیان ایشان است.پ
رهانا :رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی زندانی محکوم به اعدام حوادث بعد از انتخابات با نوشتن نامهای به دبیر کل
سازمان ملل برای نجات جان همسرش کمک خواست .پ
تحلیل
ندای سبز آزادی با اشاره به لغو حکم اعدام محمدامین ولیان و ارسالن ابدی که صرفا به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی
روز عاشورا در تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند ،می نویسد با وجود این که در روزهای بعد از عاشورا
همه رسانههای کودتا بر طبل محاربه و اعدام میکوبیدند و در نهایت دادستانی و دادگاه بدوی هم در همین راستا »عمل«
کردند ،اما رای دادگاه تجدید نظر نشان میدهد آن تبلیغات پردامنه و سنگین بر منطقی که حتی برای قوه قضائیه خود
حکومت قابل قبول باشد هم استوار نبوده است .همچنین نقش اعتراضات گسترده در لغو کامل این حکم در دادگاه
تجدیدنظر را نباید نادیده گرفت .واقعیت آن است که در زمان صدور حکم اعدام برای آرش رحمانیپور و محمدرضا
علیزمانی )با اینکه ماهیت اتهامات و پرونده آنها متفاوت بود( اعتراضی به این گستردگی صورت نگرفت و باید پذیرفت که
شاید اگر در آن زمان هم این اتفاق میافتاد ،شاید آن دو هنوز زنده بودند .پ
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