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 برنامه ھای آینده
آمادگی برای سالگرد انتخابات و اعتراضات.پ

تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه. پ
شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ھا. پ

حضور در خيابان ھا در غروب پنجشنبه ھا. پ
خبررسانی در سطح جامعه. پ

 خالصه ی خبرھا
سحام نيوز: ميرحسين موسوی و مھدی کروبی امروز با یکدیگر دیدار کردند. در پایان این دیدار با امضای نامه ای به استاندار تھران

برای راھپيمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. در این نامه، محل تظاھرات مابين ميدان امام حسين و ميدان آزادی
اعالم شده است.پ

راه سبز: محبوبه خوانساری از خبرنگاران سرویس اجتماعی خبرگزاری ميراث ھمزمان با اعظم ویسمه در حمله نيمه شب بامداد
11 خرداد توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير شد. محبوبه خوانساری خبرنگار حوزه مدیریت شھری است که در روزنامه ھای
چون کلمه سبز، ھم ميھن و شرق کار کرده است. اعظم ویسمه نيز از خبرنگاران پارلمانی است که با روزنامه شرق، خبرگزاری
ایلنا ، مجله ایراندخت، مجله شھروند و تعدادی از سایت ھا و رسانه ھای خبری در داخل کشور ھمکاری می کرده است. وی
ھمچنين یکبار در جریان حوادث بعد از انتخابات توسط وزارت اطالعات احظار و بازجویی شده بود. ھمچنين خبرھا حاکی از آن
است که ماموران برای دستگيری چند تن از اعضای جوان جبھه مشارکت اسالمی به منزل آنھا مراجعه کردند که در پی عدم
حضور آنھا در بازداشت این افراد ناکام ماندند. به نظر می رسد در آستانه سالگرد انتخابات روند تازه ای از دستگيری روزنامه

نگاران و فعاالن سياسی آغاز شده است.پ

بی بی سی: آیت هللا یوسف صانعی از مراجع منتقد حکومت ایران ضمن دفاع از عملکرد حسن خمينی سرپرست موسسه نشر
آثار بنيانگذار جمھوری اسالمی، ظاھرا در اشاره ای به حوادث پس از انتخابات گفته است که ظلم بی کيفر نمی ماند.پ

کلمه: ميرحسين موسوی، از رھبران مخالف دولت، می گوید کشور نه بازندان اوین، که با آزادی و عدالت اداره می شود. به گزارش
سایت کلمه، آقای موسوی در سخنانی در جمع گروھی از زندانيان سياسی پيش از انقالب، با طرح این پرسش که آیا

دستگيری ھا توانست رژیم شاھنشاھی را حفظ کند؟ گفت که اکنون نيز «این بگير و ببندھا مسئله را حل نمی کند». آقای
موسوی گسترش آگاھی را بزرگترین ابزرا جنبش سبز دانست و افزود جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و
گرفتن و تھدید و زندانی کردن، و نه با کشتن متوقف نخواھد شد، چرا که مطالبات آن برآمده از نيازھای واقعی و انسانی ملت

است.پ

رادیوفردا: زھرا رھنورد به مناسبت ھفته زن روز دوشنبه در بيانيه ای، از حاکميت خواست تا این «مناسبت ھا را بھانه آزادی
زندانيان سياسی» و در راس آنھا، زنان زندانی، قرار دھد. به گزارش سایت کلمه، ھمسر ميرحسين موسوی، در ادامه، با خطاب
قراردادن مقام ھای جمھوری اسالمی، از آنھا تا با غنيمت شمردن این فرصت بزرگ دست از تحقير خانواده ھایی که در انتظار دیدار
فرزندان محبوسشان ھستند، بردارند. زھرا رھنورد، در ادمه ی بيانيه ی خود آزادی زندانيان سياسی را مقدمه ای برای ميسر شدن

آزادی مطبوعات، آزادی ھای فردی و مردمساالری توصيف کرده است. پ

رادیوفردا: مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بھزيستی ایران گفت: برخوردھای سياسی امنيتی به آسيب ھای
اجتماعی سبب رشد چشمگير آن شده است.پ

رادیوفردا: معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی تھران اعالم کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به اتھام "بدحجابی"
بين یک تا دو ترم از تحصيل تعليق شده اند. آقای پریز در گفت و گو با خبرگزاری مھر، تعداد دقيق این دانشجویان را اعالم نکرد، اما

افزود، شمار افرادی که به خاطر حجاب تذکر دریافت کرده و یا تعليق شده اند "بسيار بيشتر" از ٢٠ نفر است. به گفته معاون
دانشجویی دانشگاه عالمه برای برخی از این دانشجویان جلساتی تحت عنوان "جلسات فرھنگی و ارشادی" برگزار شده

است.پ

رادیوفردا: عليرضا شكوفنده فيلمساز ايرانى مقيم آلمان كه با نام ھنرى داريوش شكوف شناخته مى شود، ازھفته گذشته ناپديد
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شده است. به نوشته روزنامه آلمانى دى ولت، داريوش شكوف ۵۵ ساله كه روز دوشنبه ھفته 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 ھست و نه تلفن ھمراھش
پاسخ مى دھد. «ايران- زندان» تازه ترين اثر داريوش شكوف است كه ھفته پيش در شھر برلين به نمايش در آمد. اين فيلم ٧۵
دقيقه اى كه به وضعيت زندان ھاى ايران پس از انتخابات رياست جمھورى سال پيش مى پردازد، چگونگى برخورد بازجويان با

زندانيان سياسى و نمونه اى از شنكجه ھاى طاقت فرسا را به تصوير مى كشد. به نوشته روزنامه آلمانى دى ولت، داريوش شكوف
يكى از مخالفان دولت جمھورى اسالمى به شمار مى رود و در دفاع از آزادى و عدالت در چند ھمبستگى دست به اعتصاب غذا
زده است. اين گزارش در پايان مى افزايد، در پى انتخابات سال پيش ايران و ھنگامى كه ديميترى مدودف، رئيس جمھور روسيه،

محمود احمدى  نژاد را به عنوان رئيس جمھور ِ مجددا برگزيده شده پذيرفت، آقاى شكوف در مقابل سفارت روسيه دست به
اعتصاب غذايى چھار روزه زد.پ

اخبار زندانيان
بی بی سی: مجيد توکلی، دانشجوی زندانی که از روز ٢ 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 مجيد توکلی ھم بعد از اعتصاب غذای پسرش
در زندان، اعتصاب غذا کرده بود که روز پنجشنبه و "بنا به درخواست مکرر دوستان مجيد توکلی و تماس ھای تلفنی پرشمار آنھا"

اعتصاب غذای خود را شکست. تعدادی از معترضان فعال در شبکه ھای اجتماعی در اینترنت بعد از اعتصاب مجيد توکلی، با
انتشار شماره منزل خانواده توکلی در شھر شيراز از حاميان آقای توکلی خواستند با خانواده او تماس گرفته و حمایت خود را

اعالم کنند.پ

بی بی سی: کوھيار گودرزی دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف که بيش از پنج ماه قبل بازداشت شده بود، به 23 روز
اعتصاب غذای خشک خود پایان داده است. به گزارش "کميته گزارشگران حقوق بشر" ایران، آقای گودرزی پس از دست یافتن به
چھار خواسته خود به اعتصاب پایان داده است. او از اعضای گروه گزارشگران حقوق بشر است. بنابه این گزارش، چھار درخواست
کوھيار گودرزی "رسيدگی به وضعيت بالتکليف پرونده اش، "رسيدگی به وضعيت مجيد توکلی"، خروج از انفرادی و رسيدگی به

.شکایتش از رئيس بند 350" و "دستيابی به حق مالقات و تماس تلفنی" بوده است

آقای گودرزی روز 29 آذر ماه گذشته ھنگامی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت هللا حسينعلی منتظری عازم قم بود
بازداشت شد. او حدود 23 روز پيش دست به اعتصاب غذای خشک زد و چند روز بعد به عنوان تنبيه به انفرادی منتقل شد. به

گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، مادر آقای گودرزی موفق به مالقات او شده و حال جسمی و روحی او را "نامناسب" توصيف
می کند.پ

جرس: دکتر سارا توسلی به اتھام حضور در حوادث عاشورا و تسليت به خانواده شھيد موسوی به شش سال زندان و 74 ضربه
شالق محکوم شد. به گزارش ميزان، بنابر رای شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی عباس پيربابایی ، خانم دکتر
سارا توسلی به اتھام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شھيد موسوی و تسليت به خانواده این شھيد به

شش سال زندان و 74 ضربه شالق 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 ھيات علمی و فرزند مھندس محمد توسلی رئيس دفتر
سياسی و عضو شورای مرکزی نھضت آزادی ایران است. ھمسر وی مھندس فرید طاھری نيز درپی حوادث عاشورا بازداشت

شده و ھمچنان در بند 350 زندان در بازداشت بسر می برد.پ

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

رادیوفردا: محمد نوری زاد، فيلمساز 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 "کھریزک دوم" یاد کرده و نوشته، بازجوھای وزارت اطالعات جمھوری

اسالمی او را در زندان کتک زده و و به او و خانواده اش فحاشی کرده اند. این فيلمساز و روزنامه نگار زندانی که در پی انتقاد از
سران جمھوری اسالمی از جمله آیت هللا خامنه ای، آذر ماه گذشته بازداشت شد، نوشته است، در پی اعتراض وی به وضعيت
نامناسب بند ٢٠٩ اوین پنج نفر از ماموران زندان به او حمله و به سر، دو کتف و بينایی او آسيب وارد کرده اند. محمد نوری زاد
افزوده، دادستان تھران به او پيشنھاد داده است که درخواست عفوی را خطاب به آیت هللا خامنه ای، رھبر جمھوری اسالمی،

بنویسد، ولی او این درخواست را رد کرده است.پ

رادیوفردا: محسن امين زاده، عضو شورای مرکزی جبھه مشارکت ایران و از متھمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمھوری سال
گذشته این کشور، در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای امين 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

student.information.center@gmail.com :پست الکترونيک
تلفن تماس:  ٠٠١٫٢۵٣٫٢٣۴٫۴٧٢۶

http://www.iransic.com :وبسایت
http://groups.google.com/group/student-information-center:عضویت در ليست پست الکترونيکی

http://twitter.com/iransic :توئيتر
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