 سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۸۸

برنامه آینده
آ- دعوت گسترده ای برای حضور در تجمعات روز ۱۸ تیر در سراسر کشور صورت گرفته است. مسیر این تجمعات در مجموع با دقت تعیین نشده اند تا امکان مواجه کودتاچیان با مردم کاهش یابد. برای تهران ساعت پنج عصر و مسیر های منتهی به میدان های انقلاب٫ ولی عصر و هفت تیر پیشنهاد شده اند. اما وجه مشترک درخواست همه گروه ها بر حضور بدون خشونت و آرام مردم در خیابان ها است. توضیحات بیشتر در بخش توصیه و هشدار در انتهای خبر نامه مطالعه کنید. همچنین در یک فایل پیوست به خبرنامه اسامی برخی از مقصدهای راه پیمایی در شهرستان ها آمده است. پ

خلاصه ی خبرها
خ- سایت قلم : مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی روز دوشنبه با یکدیگر ملاقات کردند و درباره مسایل سیاسی روز تبادل نظر کردند. کروبی، خاتمی و موسوی با تأکید بر ضرورت پایان یافتن فضای فوق امنیتی موجود، ادامه این وضع را تنها به سود افراطی شدن حرکت های سیاسی دانستند و گفتند: باید بلافاصله موج بی حاصل دستگیری ها خاتمه یابد و کسانی که پیش از این بدون ارتکاب کمترین گناهی محبوس شده اند، آزاد شوند و نیروهای نظامی و امنیتی به پایگاه های خود بازگردند. در پایان این جلسه دکتر علیرضا بهشتی، دکتر مقدم، مهندس الویری و دکتر امینی به عنوان نمایندگان موسوی و کروبی برای پیگیری امور مربوط به دستگیرشدگان و خانواده شهدا و آسیب دیدگان تعیین شدند. پ
خ- رادیو فردا : برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، خواستار آزادی فوری يک مدرس زن فرانسوی شد که يک هفته پيش به اتهام جاسوسی در ايران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بيانيه ای دستگيری وی را به شدت محکوم کرده است. دولت فرانسه نیز با مقامات ايرانی تماس گرفته و خواستار آزادی فوری اين شهروند فرانسوی شده است. کلوتيلد رايس، ۲۳ ساله، هنگام خروج از ايران در فرودگاه بازداشت شده است. به گفته وزير خارجه فرانسه، این خانم در يک سفر پنج ماهه دانشگاهی، در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدريس میکرده است. کوشنر گفت: «وی مانند ديگران به تماشای تظاهرات صدها هزار نفری در ايران رفته و از اين تظاهرات عکس گرفته است.» پ
خ- بی بی سی : دولت آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که اسرائیل در برابر ایران به طور مستقل از آمریکا تصمیم می گیرد، اما می گوید که این موضع "چراغ سبزی" به اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران نیست. پ
خ- بی بی سی : تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن تحصن کرده و دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب غذا از روز دوشنبه شروع شده است. اعتصاب کنندگان درمقابل دفتر عفو بین الملل در گروه های سنی ۲۰ تا ۵۰ سال هستند و خواسته های مختلفی دارند. نادر از اعتصاب کنندگان دراین خصوص می گوید: «درخواستمان به شکل کلی در چند بخش است. ابطال انتخابات را می خواهیم، همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مردمی که در جریان این حرکت ها دستگیر شدند و شناسایی و محاکمه افرادی که در کشتار و شکنجه شرکت کردند.» پ
خ- رادیو فردا : سفراى سه كشور اروپايى در تهران روز سه شنبه با حضور در وزارت امور خارجه ايران خواستار آزادى كارمند ايرانى سفارت بريتانيا شده و نسبت به ادامه بازداشت وى هشدار دادند. وزارت امور خارجه سوئد كه رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در بيانيه اى كه بر روى وب سايت خود منتشر كرده، گفته است: «هدف از حضور در وزارت امور خارجه ايران، «ارسال پيام قاطعى به مقام هاى ايران مبنى بر نگرانى از بازداشت كارمند سفارت بريتانيا در تهران بوده است.» پ
خ- رادیو زمانه : سازمان دیدبان حقوق بشر از رهبران هشت کشور صنعتی خواست که «سرکوب خشونت بار» اعتراض های مردمی در ایران به نتایج انتخابات را محکوم کنند. نشست رهبران هشت کشور صنعتی قرار است فردا (چهارشنبه) در ایتالیا آغاز شود. آمریکا، روسیه، کانادا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه هشت کشور گروه «جی ۸» را تشکیل میدهند. پ
خ- هافینگتن پست : برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا بیانیه ای در مورد موضع کشورهای جی ۸ در قبال ایران صادر کرد. وی گفت که این کشورها هنوز به یک دیدگاه یکسان دست نیافته اند. وی در ادامه به پیشنهاد فرانسه در مورد پیش گرفتن موضعی سخت تر در قبل ایران اشاره کرد، در حالیکه روسیه از سوی دیگر برخورد نرمتر همراه با گفتگو را موثر میداند. پ
خ- خبرنامه امیرکبیر : مسئولان خوابگاه های کوی دانشگاه تهران را برای دو هفته تعطیل خواهند کرد. در سال های اخیر برای جلوگیری از تظاهرات٫ کوی دانشگاه در ایام نزدیک به سالگرد حادثه ی کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر) تعطیل شده است. با این حال امسال این تعطیلی به دو هفته افزایش پیدا کرده است. مقامات دانشگاه تهران ابراز کردند که این تصمیم از فضای سیاسی کنونی مستقل بوده و قبل از موج اعتراضات به نتیجه ی انتخابات اتخاذ شده است. پ

توصیه و هشدار
ت- محسن سازگارا گفتگوی دوشنبه خود را منتشر کرد. وی تعطیل شدن روز های سه شنبه و چهارشنبه در تهران و سایر شهرها را بی ارتباط با ترس حکومت از اعتصاب ندانست و ابراز امیدواری کرد که همبستگی مردم ادامه یابد. وی در مورد ۱۸ تیر گفت که اصل در وجود تجمع است و راهپیمایی اصل نیست. وی دعوت کرد که هر کس یکی از مسیرهایی که گروه های مختلف اعلام کردند انتخاب کرده و سعی کند به آن محل تجمع در هر شهر نزدیک شود. اصل این است که به آن محل نزدیک شوید. در این مسیر هر جایی که نیروهای پلیس، انتظامی، بسیج و غیره از نزدیک شدن ممانعت کردند بلافاصله برگردید. هدف اصلی این است که روز پنجشنبه ساعت پنج بعدازظهر که در سراسر کشور اعلام شده، همه بیرون بیایند؛ حتی اگر اصلاً به محل تجمع هم نروند. وی همراه داشتن یک شاخه گل را توصیه کرد و درخواست کرد که شعارهای هیجانی «مرگبر»، «زنده باد»، «مرده باد» داده نشود و تنها دست ها به علامت «۷»  بالا برده شود. تنها شعاری که وی آن را در صورت اجتماع توصیه کرد «یاحسین میرحسین» است. به طور خلاصه: سکوت، صلح، آرامش؛ و هرجا هم که ممانعتی بود برگشتن. وی توصیه کرد برای مقابله با اثر گاز اشک آور ماسک های کاغذی همراه برده شود که قبلاً به مقداری سرکه آغشته شده. وی مسیر های مورد توافق تهران را به جز میدان انقلاب در میدان ولیعصر و میدان هفت تیر اعلام کرد تا در صورت محدودیت مردم بتوانند از این مسیرها به هم بپیوندند. فایل تصویری مناسب برای بلوتوث و موبایل و فایل صوتی کم حجم صحبت های آقای سازگارا پیوست شده است. پ
ت- سایت میر حسین موسوی در فیس بوک نیز توضیحات و پیشنهاد هایی را در زمینه برنامه تجمعات ۱۸ تیر اعلام کرد:
هدف اصلی حضور است نه رسیدن به مقصد، هر کجا که با مقاومت و یا حضور نیرو های امنیتی مواجه شدید مسیر دیگری انتخاب کنید. چنانچه آمادگی ریسک ندارید ولی احساس تکلیف میکنید، در حوالی کانون های تجمع حضور پیدا کنید. بسته به میزان انگیزه و آمادگی روحی و جسمی، فاصله خود را با کانون تجمع تنظیم کنید. حضور غیرطبیعی تعداد بی شماری از مردم در خیابانها خود پیام مشخصی را به همراه خواهد داشت. از پوشیدن لباسهای شاخص با رنگهایی که به یاد می آیند اجتناب کنید. لباس ساده بپوشید و از آرایشهای خاص مو و صورت خودداری کنید. هیچگونه وسیله برنده یا هر چیز دیگری که ممکن است سلاح سرد محسوب شود با خود به همراه نداشته باشید. اینگونه وسایل به درد شما نخواهد خورد و بالعکس در صورت بازداشت به بهانه آنها به عنوان آشوب طلب مهر خواهید خورد. مدارک و کارت و هر چیزی که مفقود شدن آن برای شما دردسرساز شود را با خود نبرید. فتوکپی کارت ملی خود را که شماره تلفن و نشانی منزل خود را پشت آن نوشته اید در جیب خود داشته باشید. از همراه داشتن هر گونه اشیاء قیمتی مانند طلاجات و یا هر گونه گردن بند و امثالهم خودداری کنید. شعار "یا حسین میر حسین" بهترین و کاملترین شعار است. شعارهای اسلامی را با قدرت بیان کنید. این شعارها بزرگترین ضربه به پیکر خشونت طلبانی هستند که به نام دین مردم را سرکوب میکنند. پ
ت- راهی برای عبور از فیلتر و دانلود ویدئو از یوتیوب، فیسبوک،گوگل، ویمو، مگا ویدئو، متا کافه، مای اسپیس،آی رپورت، ایران نگاه و چندین سایت دیگر. ی
 اخیرا سایت «کیپ تیوب» برای حمایت از کاربران ایرانی سرویسی جدید ارائه میدهد که آدرس اینترنتی (یو-آر-إل) ویدئوها را کد می کند. این باعث می شود افراد بتوانند از داخل ایران از فیلترها عبور کرده و ویدئوهای «یوتیوب» را مستقیما دانلود کنند. برای دانلود کردن فقط به آدرس اینترنتی ویدئو نیاز دارید و میتوانید ویدئوها را با فرمتهای ۳-جی-پی (با حجم کم برای موبیل)٫ إف-إل-وی و إم-پی-۳ دانلود کنید. در لیست مقابل سایت هایی که به ویدئوهایشان می توان از طریق کیپ توب دسترسی پیدا کرد آمده: ی
Youtube, Google Videos, Dailymotion, Megavideo, Vimeo, Vieoh, Break, Current, Spike, Facebook, Myspace, iReport, IranNegah
 شایان ذکر است که سایت کیپ توب برای حمایت از ایرانیان به لوگو خود یک نوار سبز اضافه کرده است. با معرفی این لینک به دوستان خود در ایران می توانید به آنها امکان مشاهده ی مستقیم فیلمهای وقایع اخیر را بدهید. راه کار دیگر آن است که ویدئوها را به شکل فایل کم حجم ۳-جی-پی دانلود کرده و از طریق پست الکترونیکی به آشنایان مقیم ایران ارسال نمایید. آدرس مستقیم کیپ تیوب:  ی
http://keep-tube.com/green.php

  تماس: student.information.center@gmail.com
عضویت در لیست پست الکترونیکی:http://groups.google.com/group/student-information-center

