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خبرنامه شماره  - ۲۰۴چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹



برنامه های آینده
 تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه هاخالصه ی خبرها
بی بی سی :محمد خاتمی ،رئیس جمهوری پیشین ایران ،جامعه ایران را جامعه ای استبدادزده خواند و تلویحا
نسبت به قدرت گرفتن نهادهای نظامی در این کشور هشدار داد .آقای خاتمی روز دوشنبه  ۱۳اردیبهشت ) ۳مه( در
دیدار جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران گفت که استبدادزدگی جامعه ایران را در معرض خطر لغزش قرار داده
است و با توجه به "رسوبات ذهنی" ناشی از تاریخ استبدادزده ایران" ،ممکن است علی رغم خواست یک ملت برای
رهایی از استبداد ،دوباره آن رسوبات اثر منفی بگذارد" .او انتخابات را "مظهر حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و نفی
استبداد" دانست و افزود" :انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی خواهد بود که نهادها و دستگاه هایی که وظایف
مشخص غیرسیاسی دارند ،دخالت سازمان یافته در سیاست نکنند ،زیرا تجمیع سالح ،اطالعات ،ثروت و سیاست
برای هر جامعه ای مشکل آفرین است" .پ
بی بی سی :روز سه شنبه 14 ،اردیبهشت ) 4مه( ،سایت اینترنتی سحام نیوز گزارش کرد که مهدی کروبی،
دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت ،در مالقات با گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده
خبر ،نظرات خود را در مورد شرایط کنونی کشور و موقعیت جنبش اعتراضی مردم بیان داشته است .دانشجویان در
این دیدار ضمن انتقاد از وضعیت کنونی کشور ،خواستار حضور پر رنگ تر جنبش در صحنه شدند .آقای کروبی با انتقاد
از موضعگیری های مقامات و نهادهای دولتی گفت که "متاسفانه خودمحوری و قانون گریزی ،کشور را به مرحله
خطرناکی سوق داده که نتیجه آن وقایع تلخ اخیر و وضعیت تاسف آور کنونی است ".آقای کروبی ادعای ریزش
جنبش در خالل ماه های اخیر را رد کرد و گفت که به نظر او "جنبش قطعا رویش کیفی داشته و به سرعت درمیان
الیه های مختلف اجتماعی رو به افزایش است ".متن کامل سخنان وی به پیوست خبرنامه ارسال میشود .پ
پارلمان نیوز :در پی درگذشت محمد بهمن بیگی ،بنیانگذار مدرسههای عشایر در ایران و برنده جایزه كروبسكایا،
سیدمحمد خاتمی ،میرحسین موسوی و مهدی کروبی در پیامهای جداگانه این ضایعه را تسلیت گفتند .پ
جرس :مهدی کروبی ،با حضور در منزل پدری شیوا نظرآهاری ،فعال حقوق بشر خواستار آزادی هرچه سریعتر وی
شد و ابراز داشت که هر اقدامی که بتواند در این زمینه انجام خواهد داد .به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر
شیوا نظرآهاری ،فعال برجسته حقوق بشر و دانشجوی ستاره دار از خردادماه سال گذشته نزدیک به  ۲۲۰روز را در
بازداشت به سر برده که حدود  ۱۰۰روز آن در سلولهای انفرادی زندان اوین بوده است .پ
دانشجونیوز :در پی اعالم حضور مهدی کروبی در نمایشگاه کتاب تهران در روز  15اردیبهشت ،جمع کثیری از هواداران
جنبش سبز و دانشجویان حامی کروبی در وب سایت ها و وبالگ های خود اعالم کرده اند که به پشتیبانی از وی در
نمایشگاه کتاب حضور به هم می رسانند .پ

رادیو فردا :محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت ايران اسالمی در نامه ای سرگشاده به احمد خاتمی،
خطیب نمازجمعه تهران ،از گفته های او در باره نوع فعالیت های  اين تشکل انتقاد کرد .در این نامه ،محمدرضا
خاتمی از احمد خاتمی خواسته است برای گفته های خود در نماز جمعه تهران مبنی بر برانداز بودن حزب مشارکت
دلیل و سند ارائه دهد .پ
جرس :در پی انتشار نامه سرگشاده مهدی خزعلی به رییس قوه قضائیه درباره به کارگیری مجدد بازداشتگاه
کهریزک ،مهدی خزعلی درمورد جزئیات احیای این بازداستگاه می گوید" بازگشایی مجدد کهریزک تحت پوشش یک
نام دیگر )سروش  ،(111به نوعی اعالم خطر محسوب می شود که مسئوالن پیش از بروز بحرانی مشابه رسوایی
کهریزک باید در صدد پیگیری بر آیند .او می گوید "باید خود آقای مرتضوی نیز در کنار سایر متهمان بازخواست و مورد
مواخذه قرار گیرد اما متاسفانه دستگاه قضایی ما یک دستگاه مستقل نیست و بررسی پرونده کسی که پیش از
این در جایگاه دادستانی بوده است نیز چندان آسان نیست ".پ
رادیو فردا :زهرا مجردی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ايران اسالمی و همسر محسن میردامادی ،دبیرکل اين
تشکل جناح معروف به »اصالح طلب« روز چهارشنبه به دادسرای اوين احضار شد .پ
رهانا» :بنیاد فمنیست مجوریتی« جایزه سال  ۲۰۱۰خود را با تقدیر از تمام فعاالن حقوق زن در ایران به آن دسته از
فعاالن زن ایرانی اهدا کرد که در زندان به سر میبرند .به گزارش مردمک ،در مراسم اهدای این جایزه که۱۴ ،
اردیبهشت ،در شهر لسآنجلس برگزار شد ،عشا مومنی از فعاالن جنبش زنان که خود سابقه زندانی شدن در
جمهوری اسالمی را دارد ،این جایزه را از طرف فعاالن مدنی زنی که زندانی هستند ،دریافت کرد .وی با اشاره به
فعاالن زن زندانی در ایران ،گفت که این زنان عالوه بر هزینه زندانی شدن ،متحمل هزینههای نادیدنی بسیاری چون
از دست دادن کار ،اخراج از دانشگاه ،تهدید خانواده و اتهامات بیاساسی می شوند که گاه به از هم پاشیدن
خانواده میانجامد .خانم مومنی در انتها با اظهار تاسف از عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل و سکوت
جامعه بینالمللی در برابر آن ،اضافه کرد که موضوع حقوق بشر در ایران نباید در سایه مساله هستهای کمرنگ
شود .پ
ماد :سایت جرس تصاویری از همبستگی فعاالن حقوق بشر با زندانیان سیاسی در پایتخت مجارستان و نیز از تجمع
ایرانیان مقیم ایتالیا برای همبستگی با جنبش سبز منتشر کرده است .همچنین جوانان ایرانی در شهر کلن آلمان در
حمایت از زندانیان سیاسی راه پیمایی برگزار کرده اند که تصاویر آن در سایت گویانیوز منتشر شده است .پ
اخبار دانشگاه
بی بی سی :انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران با صدور اطالعیه ای به بازداشت مریم عباسی نژاد ،دبیر
سیاسی سابق خود اعتراض کرده و خواهان آزادی او شده است .در این اطالعیه که روز سه شنبه  ۱۴اردیبهشت
) ۴مه( منتشر شد ،آمده که خانم عباسی نژاد ،نقشی در اعتراضات روز شنبه )  ۱۱اردیبهشت( دانشجویان
دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه نداشته است .انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه
تهران همچنین از احضار گروه دیگری از دانشجویان این دانشگاه توسط نهادهای امنیتی ابراز تاسف کرده است .پ
پارلمان نیوز :در پی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان پزشکی و بازداشت دکتر مریم عباسینژاد ،انجمن
اسالمی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نامهای خطاب به رؤسای قوای قضائیه و مقننه
و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر کرد .متن این نامه به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ
دانشجو نیوز :محمد صادقی ،عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته شعب سازمان دانش آموختگان ایران )ادوار تحکیم
وحدت( از سوی دادسرای انقالب اسالمی تهران ممنوع الخروج شد .پیش از این نیز حسن اسدی زیدآبادی دیگر
عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم با حکم ممنوع الخروجی روبرو شده بود .پ
اخبار زندانیان

ادوارنیوز :مهديه محمدی ،همسر احمد زيدآبادی که در اولین روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت
شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ايران گفت نگران همسرش است که هم اکنون در زندان رجايی
شهر کرج در شرايطی بسیار سخت و در بازداشتگاهی که فاقد هرگونه طبقه بندی زندانیان است در میان مجرمان
عادی و بعضا خطرناک نگهداری می شود .او می گويد با وجود سپردن سندهايی به مبلغ  ۵۰۰میلیون برای آزادی
همسرش در حال حاضر هم خود آقای زيدآبادی و هم اين مبلغ وثیقه در بازداشت هستند .پ
ادوارنیوز :علی وفقی ،مسئول دانشجویی ستاد مهندس موسوی در استان تهران و دبیر اسبق انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه شریف ،به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اخالل در نظم عمومی ،به یک
سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی مشروط به ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی در هر زمینه ای محکوم
شده است .پ
کلمه :جلسه رسیدگی به اتهامات بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ،امروز چهارشنبه برگزار شد.
در این جلسه کیفرخواست بهاره هدایت که حاوی  ۶عنوان اتهامی و  ۱۵مورد اتهام بود قرائت و وکالی مدافع نیز با رد
کلیه این اتهامات به دفاع از موکل خود پرداختند .بهاره هدایت دی ماه سال گذشته و اندکی پس از حوادث روز
عاشورا در تهران بازداشت شد .پ
کلمه :وحید طالیی ،عضو کمیته پیگیری حقوقی میرحسین موسوی صبح سه شنبه بازداشت شد .ساعت هفت
صبح روز سه شنبه نیروهای امنیتی به بهانه شناسایی خودروی پارک شده مقابل منزل طالیی موفق به ورود به
خانه او شدند و بعد از تفتیش منزل و بردن برخی از وسایل شخصی طالیی ،او را با خود بردند .پ
کلمه :دکتر علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسالمی و نماینده مردم مشهد در مجلس ششم
و رییس کمیته صیانت از آرای استان تهران ستاد مهندس میرحسین موسوی شامگاه دیشب در پی احضار مجدد ،به
زندان بازگشت .دکتر تاجرنیا که از اولین روزهای پس از انتخابات سال گذشته بمدت  ۱۴۰روز در بازداشت به سر می
برد با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود .حکم بدوی وی  ۶سال زندان و  ۷۰ضربه شالق بود که در دادگاه تجدید نظر به
یکسال زندان کاهش پیدا کرد .پ
تحلیل
رادیو فردا :امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محمد برقعی و علی راکعی درباره دیدار اخیر مهندس موسوی با فعاالن
ملی مذهبی و حضور زهرا رهنورد در دومین جلسه همگرایی زنان با حضور طیف متنوعی از فعاالن زنان صحبت کرده
است .در این مصاحبه ،آرایش نیروهای سیاسی و گسترش دامنه همکاری آقای موسوی با تشکالت منتقد اما ملتزم
به قانون اساسی بررسی شده است .متن کامل این گفتگو به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ
توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار سه شنبه خود به موارد زیر اشاره کرد:
مهندس موسوی روز گذشته در جمع اصالح طلبان استان آذربایجان صحبت هایی کرده که در آن اظهار ناامیدی کرده
از این که رسانه های آزاد در ایران راه بیافتد و رسانه های دیجیتال و اینترنت را نقطه امید دانسته است .وی تاکید
کرده که تجزیه طلبی جایی ندارد و زبان مادری را میراث ملی ما و تکثر گرایی را قدرت ملی ما دانسته است .ایشان
همین طور تاکید
کرده بر این که جنبش در میان مردم ادامه دارد و قدرت اش فقط در حضور خیابانی آن نیست .پ
مضروب شدن دکتر معتمدی ،وزیر سابق مخابرات در دولت آقای خاتمی و استاد برق دانشگاه امیر کبیر به ضرب
چاقو ،و اعالم دانشگاه مبنی بر اینکه ضارب مسئله شخصی داشته و تکذیب این مسئله از سوی پسر ایشان.
دانشجویان هم دست به تحصن زدند .این حمله را میتوان در ادامه سیاستهای ارعاب حکومت دانست.پ
حضور آقای احمدی نژاد و سخنرانی در سازمان ملل در نیویورک در حالی که اکثر کشورها در سطح معاون وزیر امور
خارجه و آمریکا در سطح وزیر امور خارجه حاضر شده بودند .وی حرفهای کلی و جنجالی درباره خروج کشورهای دیگر

از پیمان  NPTزد .آقای بان کی مون دبیر کل برای اولین بار پیش از شروع سخنرانی آقای احمدی نژاد و نیز نماینده
های آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و بعضی کشورها از جمله مراکش سالن را ترک کردند.پ
خانواده های دستگیر شدگان روز کارگر که حدود سی نفر ذکر شده تجمع کرده و به دنبال پیگری آزادی عزیزانشان
بودند.
طرفداران دولت در مجلس می کوشند در انتخابات هیئت رئیسه مجلس میکوشند تعداد آرای آقای الریجانی را
کاهش بدهند که نشان از افزایش کشمکش بین دولت و جناح های دیگر اصولگرا دارد.پ
آقای خامنه ای فرمانده نیروی دریایی سپاه را به طور ناگهانی برکنار کرده که برخی آن را مرتبط به ماجراجویی های
سپاه در خلیج فارس می دانند.پ
اشاره به ماجرای عجیب دزدیده شدن تندیس ها در سطح تهران.پ
محسن سازگارا در ویدئوی روز چهارشنبه خود به نکات زیر اشاره کرد:
صحبتهای خانم مهدیه محمدی همسر آقای احمد زید آبادی و اظهار نگرانی درباره وضعیت ایشان و افزایش فشارها
در زندان .سازمانهای حقوق بشر هم پیگیر وضعیت دکتر زیدآبادی هستند .پ
دانشجویان دانشگاه ارومیه به آقای صفار هرندی گفته اند در صورت ورود به این دانشگاه با اعتراض و اعتصاب غذای
آنها مواجه خواهد شد .پ
دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد در مقابل دفتر نمایندگی رهبری در اعتراض به اجازه پیدا نکردن برای
برگزاری انتخابات آزاد دست به اعتصاب غذا زده اند .پ
خانواده های  30نفر دستگیرشدگان روز کارگر در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات شهر سنندج تجمع کرده اند.
مطابق معمول حکومت در کردستان با مردم بسیار با خشونت رفتار کرده است .پ
کارخانه گندله سازی سیرجان که تا به حال سه بار به صورت نمایشی افتتاح شده مشکل سوخت دارد که تا تیرماه
هم رفع نخواهد شد .پ
صحبتهای آقای کروبی در جمع دانشجویان دانشکده خبر .1 :بعد از سرکوبها و آدم کشیها از سوی حکومت در مقابل
تظاهرات خیابانی ،این دور اندیشی مردم است که احتیاط بیشتری میکنند .2 .حکومت اقدام به جنگ روانی میکند
که بگوید جنبش شکست خورده یا کمرنگ شده است .پ
در همین رابطه ،حکومت در برخورد با تظاهرات و با اطالع از زمان و مکان سعی میکند مانع از تشکیل چند هزار نفر
اول شود ولی میتوان مانند چهارشنبه سوری یا بعد از ظهر پنج شنبه ها با تظاهرات پراکنده در بازه زمانی بازتر با این
تکنیک مقابله کرد .درباره نکته دوم )واکنش به جنگ روانی( و ارزیابی پیروزی و شکست جنبشها خواندن مقاله ای
به قلم بیل مایر از همرزمان دکتر مارتین لوتر کینگ توصیه می شود .این مقاله با عنوان "دستیابی به عقیدهای
واقعبینانه در بارٔه موفقیت جنبش" به پیوست خبرنامه ارسال می شود .پ
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