مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء 
خبرنامه شماره ۱۹۹ - چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ 
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برنامه های آینده 
- تلاش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه
- شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ها
- حضور در خیابان ها در غروب پنجشنبه ها

خلاصه ی خبرها 
سحام نیوز: مهدی کروبی در دیدار با خانواده مهدیه گلرو با اشاره به اینکه وی همچنان پیگیر حقوق بازداشت شدگان است گفت: صدور احکام و وثیقه های سنگین راهکار مناسبی برای خروج از بحران نیست. در این دیدار ابتدا همسر مهدیه گلرو درباره بازداشت خود و همسرش و آخرین وضعیت پرونده این دانشجوی زندانی توضیحاتی ارائه داد. وی گفت قاضی پرونده، برای ایشان وثیقه ۷۰۰ میلیونی صادر کرده که متاسفانه تامین آن از توان ما خارج است و عملاً به معنای ماندن همسرم در زندان است. مهدی کروبی پس از استماع سخنان خانواده مهدیه گلرو، گفت:سالهاست در راستای پیگیری وضعیت زندانیان جهت برخورداری از حقوق قانونی اشان، تلاش نموده ام و در این عرصه برای بنده همیشه حقوق قانونی زندانی اهمیت داشته و نه شیوه و خط و مشی سیاسی آنها. وجود نگرش مثبت در گذشته در مواردی حتی به حل مشکلات می انجامید ولی اکنون دولت چنان نگرش خود را تحمیل و حاکم نموده است که شاهد صدور احکام و و ثیقه های سنگین هستیم. امروز هم با وجود تمامی فشارها و تخریب های روزافزون همان اعتقاد و باور را در احقاق حقوق قانونی زندانیان دارم و به جد پیگیر مسائل زندانیان هستم. پ

رادیو فردا: آیت الله صانعی، از مراجع شیعه قم، بار دیگر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته و به مقامهای مسئول هشدار داد، با زندانی کردن، ممنوعالخروج کردن و آزار منتقدان مشکلات کشور حل نمیشود. آیت الله صانعی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله مراجعی بوده است که به سرکوب معترضان، یه شدت واکنش نشان داده، روز چهارشنبه، در دیدار با اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: «متاسفانه امروز عدهای اسلام را برای زندگی شخصی خودشان، برای پست و ریاستشان و برای مقاصدشان میخواهند و دین را در خدمت خودشان گرفتهاند به جای این که به دین خدمت کنند.» وی افزود: «رجال این مملکت را ضد انقلاب معرفی کردن و آنها را زندانی نمودن قطعاً کارها را درست نمیکند و مشکلات را رفع نمینماید، بلکه مسائل و مشکلات را پیچیدهتر میکند.» پ

بی بی سی: وزیر اطلاعات ایران ممنوع الخروج بودن خاتمی را تکذیب کرده و از صدور حکم جلب مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. اظهارات آقای مصلحی پس از آن انتشار می یابد که هفته گذشته به نقل از منابع نزدیک به آقای خاتمی گزارش شد که از سفر رئیس جمهوری سابق ایران به خارج جلوگیری شده است. پ

کلمه: کاشفی دبيركل خانه احزاب , سخنگوي حزب مشاركت زمزمه انحلال احزاب اصلاحطلب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب را خارج از اختيارات اين كميسيون و يك نوع برخورد كاملاً جناحي و فراقانوني دانست. وی دلايل مطرح شده از سوي كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر نقش داشتن حزب مشاركت در ناآراميهاي پس از انتخابات را خلاف واقعيت دانست و تاكيد كرد: اين تصميم برخلاف قانون و مصالح كشور است.کاشفی تصريح كرد: ما در نامهاي به اتهامات وارده از سوي اين كميسيون پاسخ خواهيم داد و از حقوق قانوني خودجهت ادامه فعاليت حزب استفاده ميكنيم. پ

رادیو فردا: شيرين عبادی در نامهای از دبيرکل سازمان ملل، خواست با تقاضای جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر مخالفت کند. برنده جایزه صلح نوبل، در این نامه اعلام کرد، تصميمگيری در اين زمینه نيازمند بررسی کارنامه یکساله اخیر ایران در زمینه حقوق بشر است. شيرين عبادی در ادامه نامه خود با بر شمردن موارد نقض حقوق بشر در ايران به تضييع حقوق اقليتها، زنان و کودکان اشاره کرده و گفته است، مجازاتهايی که در ايران اجرا میشود، ناقض کامل حقوق بشر است. متن کامل این نامه به پیوست خبرنامه ارسال میشود. پ

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: ارون رودز؛ سخنگوی این کمپین روز سه شنبه (20 آوریل) اعلام کرد که صدورحکم اعدام سه نفر از اعضای یک خانواده و دو تن از وابستگان آنها پس از یک دادگاه سیاسی و ناعادلانه که در آن شواهد کافی ارائه نشده بود، حکایت از ادامه برنامه مجازات معترضین پس از انتخابات و تهدید مردم ایران دارد. پنج متهم اخیر؛ مطهره بهرامی و محسن دانشپور مقدم (زن و شوهر) و پسرشان احمد دانشپور به همراه دو نفر از دوستان نزدیکشان، ریحانه حاج ابراهیمی و هادی قائمی به اعدام محکوم شدند. صدورحکم اعدام این پنج نفر وعلیرضا قنبری که حکم اعدام او پیشتر اعلام شده بود، بر اساس ادعایی است که طبق آن متهمین تصاویر و فیلم های ویدئویی به سازمان مجاهدین خلق بعنوان گروه مخالف دولت ایران در خارج از کشور، ارسال کرده اند. پ

جرس: کمیته حمایت از روزنامه نگاران، تهدید تلفنی مازیار بهاری، خبرنگار نشریه نیوزویک را شیوه حکومت ایران برای ارعاب روزنامه نگاران منتقد دانست و آن را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه ای که روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) منتشر کرد، از حکومت ایران خواست تا از تهدید و ارعاب روزنامه نگاران منتقد دست بردارد. پ

اخبار زندانیان
بی بی سی: گروهی از زندانیان سیاسی ایران که در زندان اوین به سر می برند در نامه ای به مراجع تقلید شیعه از نحوه رفتار مأموران و نوع رسیدگی قضایی به پرونده خود گلایه کرده اند. در این نامه که متن آن روز دوشنبه ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل) در سایت های خبری مخالفان دولت منتشر شد، از عدم استقلال قاضیان، عدم رعایت اخلاق توسط مأموران و بازجویان، سلب امکان استخدام وکیل مناسب، بدرفتاری و شکنجه در جریان بازجویی، فشار بر خانواده ها و صحنه سازی برای دادگاه های دسته جمعی علنی به شدت انتقاد شده است. تهیه کنندگان این نامه نوشته اند که تقریبا تمام زندانیان بند ۳۵۰ اوین از بازجویان و قضات خود به صراحت شنیده اند که تصمیم گیری در مورد احکام قضایی در واقع توسط قاضی صورت نمی گیرد و نهادهای امنیتی میزان مجازات را مشخص می کنند. به نوشته آنها، بازداشتگاه امنیتی سپاه در زندان اوین، موسوم به بند "۲ الف"، از نظر فحاشی های رکیک، ضرب و شتم و تهدیدهای جنسی وضعیتی نامناسب تر از بخش های دیگر این زندان دارد. این گروه از زندانیان سیاسی نوشته اند که این گونه برخوردها در بند ۲۰۹ اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است صورت نمی گیرد، اما بازجویان وزارت اطلاعات از طریق فشار بر خانواده ها و تهدید به افشای مسائل خصوصی افراد آنها را به همکاری با خود وادار می کنند. در بخشی از نامه زندانیان سیاسی به مراجع تقلید آمده است: "از جمله مضحک ترین و شرم آور ترین بخش های این دادگاه علنی، استفاده از سه نفر از کسانی است که اساسا چندین ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بودند، ولی در اخبار به گونه ای القا شد که گویی این افراد در جریان انتخابات بازداشت شده اند و متأسفانه دو تن از همین افراد را پس از حوادث عاشورا و بر اساس همان اعترافات ساختگی و از قبل نوشته و تمرین شده به دار آویختند". پ

ندای سبز آزادی: خانواده زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای دیدگاههای خود را در خصوص آخرین تحولات در پرونده زندانیان سیاسی منتشر کردند. متن کامل این نامه به پیوست خبرنامه ارسال می شود. پ

کلمه: محمد نوری زاد جهادگر و مستند ساز آزاده که بیش از ۱۲۰ روز است که به علت چند نامه انتقادی و دلسوزانه و نیز انتقاد از ریس قوه قضاییه در زندان به سر می برد در نامه چهارم خود که از زندان اوین نوشته، دغدغه های خود را برای نظام و انقلاب و کشور با رهبر انقلاب در میان گذاشته است. متن این نامه به پیوست خبرنامه ارسال می شود. پ

کلمه: محمد مصطفایی وکیل جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، طی روزهای گذشته با انتشار نامه ای که متن آن در اختیار مطبوعات قرار گرفته است، خطاب به لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اعتراض به «تخلفات عدیده رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب» خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد ضابطان قضایی این بخش از دادگاه انقلاب شده است. پ

کلمه: مجید توکلی دانشجوی دربند پلی تکنیک ظهر سه شنبه پس از ۱۲۵ روز انفرادی به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شد. وی که از سوی دادگاه انقلاب به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از تحصیل و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، طی مدت سه ماه پس از صدور حکم، به صورت غیرقانونی در سلول انفرادی زندانی و از کلیه حقوق یک زندانی نیز محروم بود. پ

جرس: پیمان عارف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در هفتهی نخست پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته دستگیر شده بود، به صورت مشروط تا زمان قطعی شدن رأی حبس تعزیری صادره موقتا از زندان اوین آزاد شد. همچنین درسا سبحانی که روز ۱۶ اسفند سال گذشته، در ساری بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. پ

رهانا: میترا عالیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف که از ماهِ گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز یکشنبه با قرار وثیقه و بطور موقت از زندان آزاد شد. پ

رادیو فردا: کمیته گزارشگران حقوقبشر اعلام کرد، حکم سه سال حبس تعزیری برای حسین باستانینژاد، مهرداد ورشوئی و فرامرز عبداللهنژاد، سه تن از متهمان رویدادهای بعد از انتخابات، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. همچنین فواد شمس، دانشجوی دانشگاه تهران، روزنامهنگار و فعال دانشجویی در دادگاه بدوی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. همینطور، کیوان صمیمی روزنامهنگار و فعال حقوقبشر، روز سهشنبه بعد از مرخصی، برای گذراندن شش سال محکومیت به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور» به زندان بازگشت. پ

کلمه: قرار بازداشت کبری زاغه دوست، زندانی گمنامی که در مراسم چهلم شهدای انتخابات دستگیر شده بود، بعد از گذشت بیش از ۹ ماه تمدید شد. پ

هرانا: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در محدوده زمانی فروردین ماه سال 89 تهیه کرده است. این خبرگزاری همچنین فهرستی از مشخصات و هویت 83 شهروندی منتشر کرده که در رابطه با فعالیتهای مذهبی، سیاسی یا اجتماعی توسط نیروهای انتظامی یا امنیتی دستگیر و در محدوده فروردین ماه 1389 بازداشت یا نزدیک به این تاریخ اعلام هویت شده اند. این فهرست و گزارش به پیوست خبرنامه ارسال می شوند. پ

توصیه و هشدار
آقای سازگارا در ویدئوهای سه شنبه و چهارشنبه به موارد زیر اشاره کرد:
در نظرسنجی اخیر بی بی سی که بیش از سی هزار نفر در سراسر دنیا مورد سوال واقع شده اند، حکومت ایران نامحبوب ترین حکومت دنیا در بین 28 کشور در لیست شناخته شده، و در نظرسنجی مجله تایم آقای مهندس موسوی تا این لحظه به عنوان تاثیر گذارترین شخصیت سال گذشته شناخته می شود. پ
تجمع کارگران شرکت میلاد در برابر دفتر مجتمع قائم الرضای اصفهان برای گرفتن حقوق معوقه شان؛ تجمع چهل نفر ار کارگران شرکت برد سیر مقابل دفتر مرکزی این کارخانه؛ و اعتراض 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج به کیفیت بد غذا و مدیریت دانشگاه. پ
رئیس خانه کارگر اعلام کرده 200 هزار شغل در سال گذشته از بین رفته است. بیش از 1500 کارگر کارخانجات چرم مشهد نیز بیکار شده اند. پ
نامه خانم عبادی به بان کی مون درباره سابقه ایران در نقض حقوق بشر و نامه زندانیان سیاسی به مراجع تقلید. همچنین آماری درباره آماری در باره 25 اعدام در 10 روز گذشته در سراسر کشور وجود دارد. پ
محمد باقر ذوالقدر به سمت معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منصوب شده که این امر احتمالا دست این فرد نظامی را در برخورد با مردم باز میکند. این موضوع به همراه شروع دوباره طرح حجاب و عفاف و افزایش قیمت و نرخ تورم به دنبال طرح حذف یارانه ها در اردیبهشت ماه از تلاشهای حکومت برای ایجاد جو رعب و وحشت و ادامه دادن سرکوب است. برای مقابله با جو رعب و وحشت از طرف حکومت، می توان از تظاهرات پراکنده در سراسر شهر استفاده کرد. 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 






