
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء
خبرنامه شماره ۲۱۲  - شنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۸۹
 

برنامه های آینده 
آمادگی برای سالگرد انتخابات و اعتراضات.پ
تلاش 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

خلاصه ی خبرها 
کلمه: در ادامه حملات دامنه دارِ لباس شخصیهای حامی دولت و همچنین عوامل نهادهای امنیتی و شبه نظامی به خانواده و نزدیکانِ آیت الله هاشمی رفسنجانی، دفتر فائزه هاشمی مورد حمله و تخریب عوامل ناشناس قرار گرفت. به گزارش منابع نزدیک به خانواده هاشمی، این حمله شامگاه دیشب یا سحرگاه امروز، به فدراسیون اسلامی ورزش زنان صورت گرفته و تخریب زیادی نیز انجام پذیرفته است. در همین حال دفتر فائزه هاشمی رفسنجانی، با صدور اطلاعیه ای، خبر حمله عوامل ناشناس به آن دفتر را تایید کرد و علت این اقدام را، “نه سرقت”، بلکه “ایجاد وحشت و انجام آزار و اذیت” خاطرنشان ساخت. پ

جرس: عفو بین الملل در آخرین گزارش خود که روز پنج شنبه منتشر شد نوشت: براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید و تجاوز جنسی قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست.  عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است. پ

جرس: رئيس سازمان صدا و سيما  از تهیه مستندي برای سالگرد انتخابات خبر داد که می تواند واقعیات را برای مردم "باورپذیر" کند. وی افزود: "این مستنند قضیه فتنه از قبل تا پس از انتخابات را براي بينندگان تشريح ميكند زيرا خاصيت فتنه اين است كه بعد از آن متوجه واقعيات ميشوند و وقتي اين فتنه تبيين شد واقعيات در مورد آن باورپذيرتر ميشود." پ

بیبیسی: جبهه مشارکت ایران با انتشار بیانیهای نسبت به " برباد رفتن سرمایههای ملی و معنوی" در ایران هشدار داده است. این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود اعلام کرده که ایران "با بحران در همه زمینهها روبروست" و راه خروج از این بحران را اجرای قانون اساسی دانسته است. پس از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته، احزاب اصلاح طلب از جمله حزب مشارکت ایران تحت فشار زیادی بوده است. تعدادی از اعضای ارشد این حزب از جمله، محسن میردامادی دبیرکل این حزب هم در زندان هستند. حزب مشارکت در بیانیه خود با یادآوری رویدادهای تاریخی خرداد ماه از جمله بازپس گیری خرمشهر، و انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ، که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، از جنبش اصلاحات و اهداف آن دفاع می کند و حضور مردم در انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته را فرصتی ملی و حرکتی برای "دمیدن نفسهای تازه در جان میهن اسلامی" ارزیابی می کند. حزب مشارکت در ادامه از سرکوب اعتراضها به نتیجه انتخابات انتقاد کرده و می نویسد: "از آن پس تاکنون نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی قلمداد می شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض سنگینترین تضییقات قرار دارند، نه تنها پاکترین و پاکباختهترین فرزندان ملت در زندانند، نه تنها مهمترین نهادهای قضایی و سیاسی و امنیتی و اجرایی کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر هستند، بلکه نهادهای دینی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض تهدیدهای گوناگون اند." در پایان بیانیه جبهه مشارکت ایران خواهان آزادی اجتماعات، احزاب، مطبوعات و انتخابات شده است و خواسته است تا "شکنجه و تفتیش عقاید" ممنوع شود. در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران، که بر کار احزاب سیاسی در ایران نظارت می کند، اعلام کرد که این حزب حق فعالیت ندارد. حزب مشارکت این تصمیم را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد. پ

اخبار زندانیان

بی بی سی: وضعیت جسمی کوهیار گودرزی و مجید توکلی، دانشجویان بازداشتی در ایران که در اعتراض به شرایط زندان در اعتصاب غذا هستند، وخیم گزارش شده است. علی توکلی، برادر مجید توکلی، به بی بی سی فارسی گفت یکی از دوستان مجید توکلی صبح پنجشنبه ۶ خرداد ۸۹ (۲۷ مه ۲۰۱۰) با خانواده آنها تماس گرفته و از خونریزی معده آقای توکلی در سلول انفرادی و همچنین قادر نبودن او به تکلم به دلیل خشک شدن دهان در اثر اعتصاب غذای خشک خبر داده است. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، هم به بی بی سی فارسی گفت روز پنجشنبه، یکی از زندانیان از داخل زندان به او خبر داده که آقای گودرزی را در بهداری زندان اوین دیده که بیهوش و زیر سرم بوده است. خانم مخترع گفت کوهیار گودرزی از حدود بیست روز پیش و در اعتراض به شرایط زندان اعتصاب غذا کرده که از حدود دو هفته پیش به عنوان تنبیه بخاطر اعتصاب غذا، به سلول انفرادی منتقل شده است. پ

جــرس: مادر مجید توکلی با درخواست مردم و دوستان مجید، اعتصاب غذای چند روزۀ خود را شکست. مجید توکلی از روز یکشنبه، در پی انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده و بلافاصله بعد از انتشار این خبر، مادرِ وی نیز دست به اعتصاب غذا زده بود. پ

رهانا: ضیاء نبوی، فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پ

دانشجو نیوز: بهرام چگینی از فعالین ستاد مهندس موسوی در اراک و از دانشجویان  دانشگاه علم و صنعت اراک قریب به دو هفته است که در بازداشت مامورین امنیتی به سر می برد. پ

رهانا: در روزهای گذشته به روال هر سال مادر انوشیروان لطفی، قصد برگزاری مراسم سالگرد اعدام فرزندش را داشت که وزارت اطلاعات ضمن تماس با ایشان وی را از برگزاری مراسم منع می کنند. پ

رهانا: رسول بداغی فعال سیاسی و عضو کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان رجایی شهر در بازداشت به سر می برد روز گذشته مورد ضرب و شتم شدید مسئولان زندان قرار گرفت. پ

رهانا: خانواده مجید توکلی در نامهای به بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی این دانشجوی زندانی، خواستار اعزام سریع گزارشگر ویژه این سازمان به ایران شدند. پ

ندای آزادی: رسول بداغی فعال سیاسی و صنفی و عضو کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان رجایی شهر در بازداشت به سر می برد روز گذشته مورد ضرب و شتم شدید مسئولان زندان قرار گرفت. پ


توصیه و هشدار

محسن سازگارا در گفتار روز پنجشنبه به تبیین موارد زیر پرداخت
زندانیان سیاسی در حمایت از مجید توکلی دست به اعتصاب غذا زده اند و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهدید کرده اند که اگر به خواسته های مجید توکلی عمل نشود امتحانات آخر ترم را تحریم خواهند کرد. پ
اتهاماتی که اخیرا آقای احمدی نژاد به روسیه زده است، تنها یک مشاور رئیس جمهور آن هم از طریق نامه پاسخ داده است که موجب تحقیر آقای احمدی نژاد است. در این نامه، این آقای مشاور احمدی نژاد را عوام فریب خوانده و او را تلویحا نماینده ی مردم ایران ندانسته است. پ
نیویورک تایمز مطرح کرده که رئیس جمهور برزیل به دلیل نزدیکی با ایران تحت انتقاد شدید در کشورش قرار گرفته است و جایگاه او را قبل از انتخابات تضعیف کرده است. پ
کنایه ی آقای احمدی نژاد به آقای جواد لاریجانی در مورد ۳۰۰ هکتار زمین دعوا بین او و برادران لاریجانی را به سطح جدیدی برده است و نشان از گسترش اختلافات در درون دولت کودتا و عدم توانایی آقای خامنه ای در کنترل آن است. پ

سازگارا در گفتار روز جمعه مسائل زیر را مورد بررسی قرار داد
موثق شده است که در سرکوب های سال گذشته ۲۰۰ نفر از اعضای حزب الله لبنان شرکت داشته اند و آقای خامنه ای یک ماه اضافه حقوق به آن ها نیز پرداخت کرده است. پ
سایت توانا گزارشی با عنوان «پاپ ژان پل دوم، جنبش همبستگی و جایگزین نارنجی» در مورد مبارزات مردم لهستان منتشر کرده است که خواندن آن بسیار مفید خواهد بود. پ


پست الکترونیک: student.information.center@gmail.com
تلفن تماس:  ۰۰۱٫۲۵۳٫۲۳۴٫۴۷۲۶
وبسایت: http://www.iransic.com
عضویت در لیست پست الکترونیکی:http://groups.google.com/group/student-information-center
توئیتر: http://twitter.com/iransic






