
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء

خبرنامه شماره 213  - دوشنبه دهم 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 
سحام نیوز: میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز با یکدیگر دیدار کردند. در پایان این دیدار با امضای نامه ای به استاندار تهران برای راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. در این نامه، محل تظاهرات مابین میدان امام حسین و میدان آزادی اعلام شده است.پ

راه سبز: محبوبه خوانساری از خبرنگاران سرویس اجتماعی خبرگزاری میراث همزمان با اعظم ویسمه در حمله نیمه شب بامداد 11 خرداد توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. محبوبه خوانساری خبرنگار حوزه مدیریت شهری است که در روزنامه های چون کلمه سبز، هم میهن و شرق کار کرده است. اعظم ویسمه نیز از خبرنگاران پارلمانی است که با روزنامه شرق، خبرگزاری ایلنا ، مجله ایراندخت، مجله شهروند و تعدادی از سایت ها و رسانه های خبری در داخل کشور همکاری می کرده است. وی همچنین یکبار در جریان حوادث بعد از انتخابات توسط وزارت اطلاعات احظار و بازجویی شده بود. همچنین خبرها حاکی از آن است که ماموران برای دستگیری چند تن از اعضای جوان جبهه مشارکت اسلامی به منزل آنها مراجعه کردند که در پی عدم حضور آنها در بازداشت این افراد ناکام ماندند. به نظر می رسد در آستانه سالگرد انتخابات روند تازه ای از دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی آغاز شده است.پ

بی بی سی: آیت الله یوسف صانعی از مراجع منتقد حکومت ایران ضمن دفاع از عملکرد حسن خمینی سرپرست موسسه نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی، ظاهرا در اشاره ای به حوادث پس از انتخابات گفته است که ظلم بی کیفر نمی ماند.پ

کلمه: میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، میگوید کشور نه بازندان اوین، که با آزادی و عدالت اداره میشود. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در سخنانی در جمع گروهی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، با طرح این پرسش که آیا دستگیریها توانست رژیم شاهنشاهی را حفظ کند؟ گفت که اکنون نیز «این بگیر و ببندها مسئله را حل نمیکند». آقای موسوی گسترش آگاهی را بزرگترین ابزرا جنبش سبز دانست و افزود جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن، و نه با کشتن متوقف نخواهد شد، چرا که مطالبات آن برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت است.پ

رادیوفردا: زهرا رهنورد به مناسبت هفته زن روز دوشنبه در بیانیه ای، از حاکمیت خواست تا این «مناسبت ها را بهانه آزادی زندانیان سیاسی» و در راس آنها، زنان زندانی، قرار دهد. به گزارش سایت کلمه، همسر میرحسین موسوی، در ادامه، با خطاب قراردادن مقامهای جمهوری اسلامی، از آنها تا با غنیمت شمردن این فرصت بزرگ دست از تحقیر خانوادههایی که در انتظار دیدار فرزندان محبوسشان هستند، بردارند. زهرا رهنورد، در ادمهی بیانیهی خود آزادی زندانیان سیاسی را مقدمهای برای میسر شدن آزادی مطبوعات، آزادی های فردی و مردمسالاری توصیف کرده است. پ

رادیوفردا: مديركل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی ایران گفت: برخوردهای سیاسی امنیتی به آسیب های اجتماعی سبب رشد چشمگیر آن شده است.پ

رادیوفردا: معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به اتهام "بدحجابی" بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق شده اند. آقای پریز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، تعداد دقیق این دانشجویان را اعلام نکرد، اما افزود، شمار افرادی که به خاطر حجاب تذکر دریافت کرده و یا تعلیق شده اند "بسیار بیشتر" از ۲۰ نفر است. به گفته معاون دانشجویی دانشگاه علامه برای برخی از این دانشجویان جلساتی تحت عنوان "جلسات فرهنگی و ارشادی" برگزار شده است.پ

رادیوفردا: عليرضا شكوفنده فيلمساز ايرانى مقيم آلمان كه با نام هنرى داريوش شكوف شناخته مىشود، ازهفته گذشته ناپديد شده است. به نوشته روزنامه آلمانى دى ولت، داريوش شكوف ۵۵ ساله كه روز دوشنبه هفته گذشته براى ديدن دوستانش به كلن رفته بود، آخرين بار در راه پاريس در ايستگاه قطار كلن ديده شده بود و پس از آن، نه اثرى از او هست و نه تلفن همراهش پاسخ مىدهد. «ايران- زندان» تازهترين اثر داريوش شكوف است كه هفته پيش در شهر برلين به نمايش در آمد. اين فيلم ۷۵ دقيقهاى كه به وضعيت زندانهاى ايران پس از انتخابات رياست جمهورى سال پيش مىپردازد، چگونگى برخورد بازجويان با زندانيان سياسى و نمونهاى از شنكجههاى طاقتفرسا را به تصوير مىكشد. به نوشته روزنامه آلمانى دى ولت، داريوش شكوف يكى از مخالفان دولت جمهورى اسلامى به شمار مىرود و در دفاع از آزادى و عدالت در چند همبستگى دست به اعتصاب غذا زده است. اين گزارش در پايان مىافزايد، در پى انتخابات سال پيش ايران و هنگامى كه ديميترى مدودف، رئيس جمهور روسيه، محمود احمدىنژاد را به عنوان رئيس جمهور ِ مجددا برگزيده شده پذيرفت، آقاى شكوف در مقابل سفارت روسيه دست به اعتصاب غذايى چهار روزه زد.پ

اخبار زندانیان
بی بی سی: مجید توکلی، دانشجوی زندانی که از روز ۲ خرداد در سلول انفرادی در زندان اوین در اعتصاب غذا بود، اعتصاب غذای خود را شکسته و از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. مادر مجید توکلی هم بعد از اعتصاب غذای پسرش در زندان، اعتصاب غذا کرده بود که روز پنجشنبه و "بنا به درخواست مکرر دوستان مجید توکلی و تماس های تلفنی پرشمار آنها" اعتصاب غذای خود را شکست. تعدادی از معترضان فعال در شبکه های اجتماعی در اینترنت بعد از اعتصاب مجید توکلی، با انتشار شماره منزل خانواده توکلی در شهر شیراز از حامیان آقای توکلی خواستند با خانواده او تماس گرفته و حمایت خود را اعلام کنند.پ

بی بی سی: کوهیار گودرزی دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف که بیش از پنج ماه قبل بازداشت شده بود، به 23 روز اعتصاب غذای خشک خود پایان داده است. به گزارش "کمیته گزارشگران حقوق بشر" ایران، آقای گودرزی پس از دست یافتن به چهار خواسته خود به اعتصاب پایان داده است. او از اعضای گروه گزارشگران حقوق بشر است. بنابه این گزارش، چهار درخواست کوهیار گودرزی "رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف پرونده اش، "رسیدگی به وضعیت مجید توکلی"، خروج از انفرادی و رسیدگی به شکایتش از رئیس بند 350" و "دستیابی به حق ملاقات و تماس تلفنی" بوده است.

آقای گودرزی روز 29 آذر ماه گذشته هنگامی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله حسینعلی منتظری عازم قم بود بازداشت شد. او حدود 23 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زد و چند روز بعد به عنوان تنبیه به انفرادی منتقل شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مادر آقای گودرزی موفق به ملاقات او شده و حال جسمی و روحی او را "نامناسب" توصیف می کند.پ

جرس: دکتر سارا توسلی به اتهام حضور در حوادث عاشورا و تسلیت به خانواده شهید موسوی به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش میزان، بنابر رای شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیربابایی ، خانم دکتر سارا توسلی به اتهام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شهید موسوی و تسلیت به خانواده این شهید به شش سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. ساراتوسلی در پی حوادث انتخابات در تاریخ 13 دیماه بازداشت شد و مدت 50 روز در بند 209 زندانی بود. دکتر سارا توسلی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی و فرزند مهندس محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است. همسر وی مهندس فرید طاهری نیز درپی حوادث عاشورا بازداشت شده و همچنان در بند 350 زندان در بازداشت بسر می برد.پ

بی بی سی: حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، با خانواده اش ملاقات کرده است. این اجازه پس از اعتصاب غذای مادرش در برابر زندان اوین داده می شود.پ

رادیوفردا: محمد نوری زاد، فیلمساز و روزنامه نگار در بند، از ضرب و شتم خود در زندان اوین خبر داد. آقای نوری زاد در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شده، از زندان اوین با عنوان "کهریزک دوم" یاد کرده و نوشته، بازجوهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را در زندان کتک زده و و به او و خانواده اش فحاشی کرده اند. این فیلمساز و روزنامه نگار زندانی که در پی انتقاد از سران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای، آذر ماه گذشته بازداشت شد، نوشته است، در پی اعتراض وی به وضعیت نامناسب بند ۲۰۹ اوین پنج نفر از ماموران زندان به او حمله و به سر، دو کتف و بینایی او آسیب وارد کرده اند. محمد نوری زاد افزوده، دادستان تهران به او پیشنهاد داده است که درخواست عفوی را خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بنویسد، ولی او این درخواست را رد کرده است.پ

رادیوفردا: محسن امین زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران و از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور، در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای امین زاده که در دولت محمد خاتمی معاون وزیر خارجه بود، در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده 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









