
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء
خبرنامه شماره ۲۱۷  - جمعه بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۸۹
 

برنامه های آینده
آمادگی برای سالگرد انتخابات و اعتراضات. پ
سر دادن ا... اکبر در شب 21 خرداد. 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
شش میدان در سطح شهر تهران به عنوان مرکز تظاهرات پراکنده پیشنهاد شده است: میدان هفت حوض، فلکه صادقیه، میدان سعادت آباد، میدان ونک، میدان راه آهن و میدان هفت تیر. پ

خلاصه ی خبرها
دویچه وله: در آستانهی ۲۲ خرداد، سالگرد انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری ایران، گروهها و انجمنهای مختلف ایرانیان خارج از کشور، از برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز در شهرهای مهم اروپا نظیر برلین، بروکسل، پاریس و لندن خبر دادند. پ

دویچه وله: پنجشنبه ۲۰ خردادماه بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلمی را پخش کرد که در آن بریدههایی از سخنرانیهای مختلف شیرین عبادی در کنار صحبتهای همسر وی آقای توسلیان پخش شد. در این فیلم مهندس جواد توسلیان همسر ۷۵ ساله شیرین عبادی به شرح وقایع خصوصی زندگی زناشویی و اختلافاتی که با همسرش داشته پرداخت. وی همچنین اظهار داشت که میان اندیشههای همسرش خانم عبادی و  فرقه بهائیت نزدیکی و قرابت وجود دارد. در پاییز سال گذشته زمانی که دولت جمهوری اسلامی مدال صلح نوبل شیرین عبادی را ضبط کرد، دولت نروژ به این امر اعتراض کرد. در این اعتراض رسمی همچنین عنوان شد که در زمان دستگیری و بازداشت همسر خانم عبادی، فیلمی از وی تهیه شده که در آن وی مجبور شده علیه همسرش سخنانی را بیان کند. پ

جرس: شیرین عبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار جرس با تاکید بر حق قانونی مردم برای برگزاری راهپیمایی تصریح کرد که در شرایط فعلی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر توصیه می شود مردم به خیابان نروند، اما به ابتکارات دیگری بیندیشند. مصاحبه شیرین عبادی در پیوست آمده است. پ

رهانا: فیلم جدیدی از ندا آقا سلطان، دختر ایرانی که در روز ۳۰ خرداد ماه به دست ماموران جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران کشته شد، امروز توسط یکی از افرادی که نزدیک به صحنهی به شهادت رسیدن او بوده است، منتشر شده است. ندا آقا سلطان، یک روز پس از برگزاری نماز جمعه توسط آیتالله خامنهای، در جمع مردم معترض به نتیجهی انتخابات، به شهادت رسید که پس از انتشار فیلم کشته شدن او، مقامات جمهوری اسلامی سعی در نسبت دادن عوامل قتل او به کشورهای بیگانه کردند. فیلم جدید، از نمایی متفاوت با فیلم قبلی، تصویر برداری شده است و در صحنهای کوتاه، فردی که فیلم پیشین را منتشر کرده است را هم نشان میدهد. پ

ادوار نیوز: به گزارش ادوارنیوز، دقایقی پس از ساعت ۲۲، بانگ شعارهای "الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" به وضوح در مناطق مختلف تهران به گوش می رسد. پ

جـــرس: در آستانه مراسم بزرگداشت بیست و دوم خرداد و همگام با دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم تهران، صنعتی شریف و شهید باهنر کرمان، با صدور بیانیه ها و فراخوان جداگانه ای، حضور خود در مراسم ۲۲ خرداد را قطعی اعلام کرده و از دانشجویان برای حضور در این مراسم دعوت بعمل آوردند. طی روزهای اخیر، دانشجویان سبز دانشگاههای تبریز، مشهد، کرمانشاه، شیراز، زاهدان، اهواز و لاهیجان، طی صدور بیانیه هایی جداگانه به مناسبت فرارسیدن ٢٢ خرداد، جهت تداوم اعتراضات نسبت به سرکوب های یکسال اخیر فراخوان صادر نموده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حاکمیت امنیتی-پلیسی شدند. آنها همچنین ضمن دعوت دانشجویان به تجمعات دانشگاه، از پیوستن خود به مراسم مختلف بیست و دوم خرداد خبر داده اند. پ

بی بی سی: میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته اند که به دلیل "حفظ جان و مال مردم" از برگزاری راهپیمایی در سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور صرف نظر کرده اند. آقای کروبی و آقای موسوی امروز پنج شنبه ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) در بیانیه ای مشترک نوشته اند: "با توجه سابقه سیاه یک سال گذشته در سرکوب معترضانی که تنها جرمشان طلب نمودن رأی خود به شیوه مسالمت آمیز بود و همچنین اخبار رسیده از سازماندهی مجدد افراطیون و سرکوبگران در جهت یورش به مردم بی دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان می خواهیم که خواسته ها و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه تر و موثرتری دنبال کنند". پ

جرس: سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد بیانیه ای تحلیلی منتشر کرد و طی آن به بیان برخی مطالبات اصلاح طلبان پرداخت و خواستار اتحاد تمامی احزاب و گروه های حامی تغییرات شد. به گزارش ادوارنیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: "نقض حق تعیین سرنوشت ملت" از طریق دستکاری گسترده در آراء به صندوق ریخته شده مردم و تغییر شگرف در نتایج انتخابات امری بود که ایرانیان را تحمل آن ممکن نبود. چرا که آنان "رای" خود را همسنگ موجودیت خویش می دانستند و نادیده انگاشتن برگه های رای را نه صرفا یک تقلب انتخاباتی وسیع و تعیین کننده، بلکه توهین به شعور خود تلقی می کردند. پ

جرس: زهرا رهنورد در آستانه بیست و دوی خرداد با صدور بیانیه ای با گرامیداشت حرکت سبز مردم، بار دیگر کف خواسته های مردم و فعالان سیاسی را عنوان کرد و خواستارآزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عذر خواهی از سید حسن خمینی شد.  وی در این بیانیه كف خواسته هاي ملي كه بارها و بارها از زبان فعالين سياسي و احزاب و گروهها و انجمنها مطرح شده را مي توان چنين دانست
آزادي بدون قيد و شرط زندانيان سياسي
آزادي مطبوعات، قلم، بيان و انديشه
برگزاري انتخابات آزاد
اقدام به حل و فصل قوانين تبعيض آميز و قيّم مآبانه نسبت به زنان
موضعگيري واقع گرايانه در برابر تحريمهايي كه عمدتاً ناشي از رفتار غلط حاكميت در سطح ملي و بين المللي است، با جلب رضايت مردم
احترام به اقليتها و ايجاد امكانات رشد و توسعه فرهنگي براي تكثرهاي قومي و زباني بعنوان فرصتي براي شكوفايي، با اعتماد بر وحدت ملي
عذرخواهي و دلجويي از بيت مكرم حضرت امام خمينی (ره) و عذرخواهي از شخص حاج سيد حسن آقاي خميني، رزمنده ديرينه جبهه هاي جنگ تحميلي و عالم امروزي حوزه هاي علميه و تنبيه حرمت شكنان. پ

رادیوفردا: باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، پس از تصويب چهارمین قطعنامه تحريمی عليه ايران در سخنرانی گفت: هدف اين تحريم ها مردم ايران نيستند و راه برای ديپلماسی بسته نيست. اوباما با اشاره به نقض حقوق بشر در ايران افزود «شنبه سالگرد انتخابات ايران است و دنيا سرکوب معترضان و قتل بی گناهان را به ياد می آورد.» پ

رادیوزمانه:به گزارش «آیریش تایمز»، ایرانیان با گردهمآمدن در برابر انستیتوی امور بینالمللی و اروپایی اعتراض خود را به نقض حقوق بشر در ایران و دعوت از موچهر متکی به این موسسه اعلام کردند. معترضان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «تروریست» خطاب کردند و به اعدام اخیر ایرانیان کُرد در ایران اشاره کردند.  پ

جرس: پس از برگزاری مراسم سالگرد شهادت کیانوش آسا در روز سه شنبه ۱۱خرداد، مسئولان دانشگاه علم و صنعت اقدام به احضار گسترده دانشجویان به کمیته انضباطی این دانشگاه و نیز ممنوع الورود کردن بیش از ۱۵ دانشجوی دختر و ۱۶دانشجوی پسر به خوابگاه و محروم کردن آنان از تمامی تسهیلات رفاهی کردند. پ

توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار روز پنج شنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد
شب چهارشنبه صدای الله اکبر در بسیاری از نقاط تهران شنیده می شد. پ
در مورد تظاهرات روز ۲۲ خرداد (شنبه): سه گزینه پیش روی ماست: ۱. اگر مجوز رسمی صادر شود: مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی تظاهرات سکوت. ۲. در صورت عدم صدور مجوز که محتمل تر است: شش میدان در سطح شهر تهران به عنوان مرکز تظاهرات پراکنده پیشنهاد شده است: میدان هفت حوض، فلکه صادقیه، میدان سعادت آباد، میدان ونک، میدان راه آهن و میدان هفت تیر. ۳. در صورت تراکم امنیتی-نظامی و وجود خطر در میدان های مذکور: پخش شدن در سطح شهر و پرهیز از درگیری و رویارویی. همچنین در روز ۲۲ خرداد، به عنوان مکمل تظاهرات به شکل پیشنهاد شده در بالا پس از ساعت ۴-۵ عصر، اعتصاب یکروزه نیز پیشنهاد می شود که می تواند امنیتی کردن شرایط را برای حکومت دشوار کند. به علاوه ایجاد ترافیک در سطح شهر می تواند واکنش سرکوبگران را دچار مشکل کند. کسانی که نرفتن سر کار برای آن ها خطرناک است می توانند سر کار بروند ولی کمکاری کنند و کسبه در صورت خطر می توانند در طول روز مغازه ی خطر را نیمه-تعطیل نگاه دارند. پ
تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه ایران انزوای دولت کودتا در جامعه ی بین المللی را تشدید کرده است. پ
خواندن جواب آقای رفسنجانی به مقاله ی روزنامه ی وطن امروز (منتسب به احمدی نژاد) توصیه می شود. آقای رفسنجانی در این مطلب اشاره کرده که حاکمان امروز در انتخابات های گذشته نیز همچنان تقلب کرده یا در پی تقلب بوده اند. پ
 
آقای سازگارا در صحبت های روز جمعه به بررسی موارد زیر پرداخت
-آقایان موسوی و کروبی در پی عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور، راه پیمایی از میدان آزادی تا میدان امام حسین را لغو کردند ولی مردم را دعوت به نشان دادن اعتراض خود از راه های کم-هزینه تر کرده اند (که در گفتار روز گذشته مطرح شده است). پ
از آنجا که حکومت غریب به ۲۵۰ هزار نیرو از سطح کشور وارد تهران کرده است، تظاهرات و الله اکبر گفتن در شهرستان ها بسیار مهم است و می تواند فشار روی بچه های تهران را کمتر کند. گرفتن فیلم و عکس در این جریانات بسیار مهم است. اعتصاب یکروزه در شهرستان ها نیز مؤثر خواهد بود. پ
شدت الله اکبر شب گذشته بیشتر شده بود که به ایجاد آمادگی در مردم کمک می کند. پ
از قرار دیروز بعد از ظهر در نزدیکی میدان انقلاب، در پی برخورد با حجاب توسط نیروهای حکومتی، مردم تشنج ایجاد کرده و از خانم ها حمایت کرده اند که نیروهای امنیتی را مجبور به درخواست کمک کرده و نا آرامی در سطح جامعه را نشان می دهد. پ
خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز گذشته در یک کنفرانش مطبوعاتی به شدت علیه ایران صحب کرده و آن را حکومتی برخاسته از تقلب و سرکوب خوانده است و تاکید کرده که دولت آمریکا از مردم ایران حمایت می کند. 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



