
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء

خبرنامه شماره 205 - دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
 	

تق و تق در، آشفته کرد رویای شبانه ام را و به هم ریخت قافیه لالایی های نانوشته مادرم را که زمزمه میکردم،
…چشمبند بزن
دستها جلو، دستبند! … راه بیفت
از سلول کوچکم کشان کشان بیرونم آوردند، راهم را بلد بودم ، بهتر از نگهبانهای پیری که مثل در سلولها فرسوده شده بودند. بهتر از بازجوهایم تعداد پله های زیرزمین زیر هواخوری را می دانستم. انگار سالها بود این زندان را زیسته بودم.
حتی میتوانستم جای پاهای زندانیان قبل از خودم را ببینم. هنگام پائین آمدن از پله ها از زیر چشم بند تعداد پاهای حاضران را میشمردم، یک… دو …. سه …چهار… پنج…. شش ….
آمده بودند تا قدرت خود را روی یک انسان نمایش دهند و آنگاه که می ایستادم شعری مرا زمزمه میکرد، “خدایا من کجای زمین ایستاده ام…”
و با اولین ضربه ناتمام میماند شعر و می بستنم به تخت … چقدر می ترسیدم …. نه از درد شلاق، از اینکه در قرن ۲۱ در قرن گفتگو، در دهکده جهانی هنوز کسانی با شلاق، فاتحانه بر بدن انسان رنجوری بکوبند و بخندند.
چقدر میلرزدم…نه به خاطر درد ضربات و مشت و لگد، ترسم از پایمال شدن ارزشهای انسانی بود در سرزمینی که منشور اخلاق برای جهانیان مینویسد.
چقدر وحشت برم میداشت… نه از درد شوک الکتریکی، از پزشکی که معاینه ام میکرد و با نوک خودکارش بر سرم میکوبید که خفه شو.. خفه شو.. آنهم در حالی که قرنها از سوگندنامه بقراط گذشته بود.

با صدای شلاقشان که آن را ذوالفقار می نامیدند به گوشه ای دیگر از دنیا میرفتم آنجا که دغدغه فکری انسانهایش نجات سوسمارهای آفریقا و مارهای استرالیا است، آنجا که حتی به فکر مارمولکهای فلان جهنم دره در ناکجا آباد دنیا هستند. اما این جا … این جا .. وای … وای
با هر ضربه ذوالفقار سالها به عقب بر میگشتم، به عهد قاجار به مناره ای از سر و گوش و چشم، به دهه هیتلر به عصر تاتار و مغول و بربر و .. باز می زدند تا به ابتدای تاریخی که خوانده و نخوانده بودم میرسدم اما باز درد تمامی نداشت. بیهوش میشدم و ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنیا می آمدم و چون نوزادی شروع به دست و پا زدن میکردم و شعری مرا به خود میخواند. “تولد نوزادی را دیده ام/ برای همین میدانم جیغ کشیدن و دست و پا زدن/ اولین نشانه های زندگی و زادن است”.
فردا شب باز صدای درد و باز ..
یکی میزد به خاطر افکارم، دیگری میزد به خاطر زبانم، سومی میپنداشت که امنیت ملی را به خطر انداخته ام، چهارمی میزد تا ببیند صدایم به کجای دنیا میرسد.
حال باز شب است، از آن شب ها مدت ها گذشته ولی به هم می ریزد هر صدایی رویا و خواب شبانه ام را و نیمه شب آوایی در گوشم نجوا میکند، “به خواب ای گل، نه اینکه وقت خوابه، بخواب جونم که بیداری عذابه”

فرزاد کمانگر - زندان اوین – دیماه ۱۳۸۸

ماد کشته شدن فرزندان ایران زمین را به همه ی کردان و ایرانیان آزاداندیش تسلیت می گوید.پ

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 
- خبررسانی در سطح جامعه

خلاصه ی خبرها 
بی بی سی: دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که بامداد یکشنبه پنج نفر به اتهام مشارکت در بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به پژاک در زندان اوین اعدام شده اند. این اطلاعیه اعدام شدگان را فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان معرفی کرده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام این افراد را "عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای ایران" متهم کرده است.پ

بی بی سی: خلیل بهرامیان وکیل مهدی اسلامیان و فرزاد کمانگر به بی بی سی فارسی گفت که از موکل وی "حداکثر 10 دقیقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غیره و بعد از آن هم وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید." پ

رادیوزمانه: گروهی از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، احزاب سیاسی و ایرانیان خارج از کشور در نقاط مختلف جهان، نسبت به اجرای حکم اعدام پنج نفر زندانی سیاسی کرد در ایران که سحرگاه دیروز یکشنبه صورت گرفت، اعتراض کردهاند. کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیهای، ضمن محکوم کردن این اعدامها، گفتهاست که اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی نمایانگر سیاست دولت ایران برای استفاده از ترور و خشونت در قبال چالشهای پیش رو و ارعاب مخالفان است. پ

رادیوفرانسه: پس از اعلام اجرای حکم اعدام پنج نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین، صدها نفر از ایرانیان مقیم پاریس عصر امروز در میدان "تروکادرو" ی این شهر اجتماع کردند تا به این اعدام ها اعتراض کنند. شعارهای جمعیت معترض بیشتر به محکومیت عمل دولت ایران در اعدام زندانیان سیاسی مربوط می شد. ساعتی پس از آغاز این تجمع، جمعیت خشمگین بسوی سفارت ایران راه افتادند و پس از رسیدن به سفارت بسمت ساختمان آن رفته و به در و پنجره ها و تابلوی سفارت حمله کردند. بگفته شاهدان عینی استمرار این حملات به دخالت پلیس فرانسه انجامید و ماموران پلیس دهها ایرانی حمله کننده به سفارت ایران را دستگیر و بازداشت کردند.پ

بی بی سی: رضا منوچهری وکیل زندانیان اعدام شده گفت خانواده های این پنج نفر در نظر داشتند که به نشان اعتراض در برابر دانشگاه تهران تحصن کنند اما پیش از آنکه این تصمیم خود را عملی کنند نیروهای انتظامی، منطقه مورد نظر را محاصره کرده بودند و به این ترتیب از تحصن در برابر دانشگاه تهران باز ماندند. در همین حال تحصن اعتراضی دیگری از روز گذشته در شهر سلیمانیه عراق آغاز شده که به گفته آقای منوچهری تا فردا ساعت 5 بعد ازظهر ادامه خواهد داشت. آقای منوچهری گفت اعتراضات پراکنده ای هم در پیرانشهر، کامیاران، سقز، مهاباد و منطقه باغ شایگان سنندج شکل گرفته که در برخی موارد به نا آرامی هایی انجامیده است. وی افزود با توجه به نا آرامی های اعتراض آمیز، فضای این شهرها به شدت امنیتی شده است. شیرین کمانگر، خواهر فرزاد کمانگر و عبدالله حیدریان برادر علی حیدریان که هر دو از افرادی بودند که روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند هم در گفتگو با بی بی سی فارسی اعلام کردند، زمانی که برای تحویل گرفتن جنازه برادرانشان مراجعه کردند، هیچ مرجع مشخصی به آنها پاسخ نداده و در نهایت هم از آنها خواسته شده که فردا (سه شنبه) مراجعه کنند.پ

دویچه وله: خانوادههای اعدامشدگان روز ۱۹ اردیبهشت، هنوز پیکر فرزندانشان را تحویل نگرفتهاند. از آنان خواسته شده هنگام تشییع پیکرها امنیت شهرها بر هم نخورد. خانوادههای چهار اعدامی کرد قصد دارند فرزندانشان را در کردستان دفن کنند. پ

کلمه: میرحسین موسوی در رابطه با اعدام پنج فعال کرد در روز یکشنبه بیانه ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: "اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه ای است که در طول ماه های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ماشده است.وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان وروزهای25 و30 خرداد وعاشورای حسینی میگذرند وپرونده های فساد های بزرگ را باز نشده می بندند وبه صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را با حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟"پ

رادیوفردا: پنجشنبه ی گذشته صدها نفر در کابل برای دومین بار در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و با دادن شعارهایی به آنچه که بدرفتاری جمهوری اسلامی با پناهندگان و آوارگان افغان میخواندند، اعتراض کردند. تظاهرکنندگان خواستار توقف اعدام پناهجویان افغان در ایران بودند. در این تجمع شماری زن نیز حضور داشتند.پ

بی بی سی: مسئولان نمایشگاه کتاب ایران کتاب های عباس معروفی، نویسنده ایرانی، را از نمایشگاه جمع کرده اند.در روزهای گذشته گزارش هایی از جمع آوری کتاب هایی از دیگر نیوسندگان از جمله آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله یوسف صانعی، محسن کدیور، هوشنگ گلشیری و فروغ فرخزاد از نمایشگاه کتاب منتشر شده بود.پ

جــرس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دومین دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ ۲۷ درصد، فاسد ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی اعلام کرد. بنا به گزارش منابع خبری و آگاهِ جرس، مصطفی پورمحمدی طی گزارش ویژه ای که هفته گذشته به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد، نرخ رسمی فساد دولت جدید احمدی نژاد را با ۲۷ درصد، بی سابقه ترین میزان در بین دولت های گذشته ذکر کرد. پ

رادیوفردا: غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراى نگهبان روز شنبه در كرسى آزادانديشى دانشگاه عباسپور گفت با وجود اينكه در جريان انتخابات رياست جمهورى و در شوراى نگهبان به صلاحيت ميرحسين موسوى رأى داده است ولى امروز او را يك محارب عليه نظام مىداند. به گزارش خبرگزارى فارس، آقاى الهام تاكيد كرد اين نظر وى يك نظر حقوقى است و التزام عملى ندارد.پ

اخبار دانشگاه
بی بی سی: گزارش ها از تجمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در این دانشگاه حکایت دارد. در برخی از ویدیو های منتشر شده در یوتیوب، صحنه هایی از برخورد نیروهای امنیتی و تلاش برای متفرق کردن دانشجویان دیده می شود. آقای احمدی نژاد امروز (۲۰ اردیبهشت - ۱۰ مه) برای سخنرانی به دانشگاه شهید بهشتی واقع در شمال تهران رفت. دانشجویان معترض که در تصاویر ویدیویی قرار گرفته در یوتیوب، مقابل در ورودی دانشگاه تجمع کرده اند، با سر دادن شعار به حضور رئیس دولت دهم در این دانشگاه اعتراض می کنند. فیلمی از این تجمع در پیوست خبرنامه آمده است.پ

اخبار زندانیان
بی بی سی: احکام تعدادی از متهمان حوادث بعد از انتخابات از جمله عبدالله مومنی، فیض الله عرب سرخی، هاله سحابی و مهدی کلاری در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر صادر شده که مجازات آقای مومنی کاهش یافته و احکام سه نفر دیگر تایید شده است. مطابق این حکم عبدالله مومنی به تحمل ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. ۲۳ ماه از این مدت مرتبط با قطعی شدن مجازاتی است که در سال ۸۶ به صورت تعلیقی برای او تعیین شده بود. فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. هاله سحابی، فعال زنان و از فعالان ملی-مذهبی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در مجموع به دو سال حبس و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مهدی کلاری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.پ

عبدالله مومنی که یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در تهران بازداشت شد، بعد از ماه ها بازداشت که چند ماه آن در سلول انفرادی و به ادعای همسر آقای مومنی همراه با شکنجه های جسمی و روحی بود، در دادگاه بدوی به تحمل شش سال حبس تعزیری و اجرای دو سال حبس تعلیقی (مجموعا ۸ سال) محکوم شده بود. عبدالله مومنی روز ۱۶ اسفند با وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد و روز ۲۴ فروردین به زندان بازگردانده شد. فاطمه آدینه وند، همسر آقای مومنی، بعد از بازگشت او به زندان گفت دلیل تمدید نشدن مرخصی او، تن ندادن آقای مومنی به خواسته های بازجویانش بوده است.پ

رادیوفردا: مهدى كروبى، از سران مخالفان دولت، با خانواده محمد داورى، روزنامه نگار زندانى، ديدار كرد. حسين كروبى، فرزند آقاى كروبى در اين باره به سايت جرس گفت، پدرش تا كنون بارها نسبت به وضعيت بازداشت و نگهدارى اين روزنامه نگار در زندان ابراز نگرانى كرده است. محمد داورى، سردبير سايت سحام نيوز، سايت رسمى حزب اعتماد ملى، به دليل تهيه فيلم و مدارك مربوط به تجاوز جنسى در بازداشتگاه هاى جمهورى اسلامى، بيش از ۸ ماه است كه در زندان به سر مى برد.حسين كروبى همچنين گفت محمد داورى تاكنون مقاومت كرده و تن به اعتراف ساختگى عليه خودش و انكار مستنداتى كه از زندانيان تهيه مى كرد، نداده است. متن کامل نامه ی کروبی به دادستان تهران در پیوست آمده است. 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









