مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء 
خبرنامه شماره ۱۹۳ - چهارشنبه هجدهم فروردین 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 
بی بی سی: به گزارش پارلمان نیوز، آقای کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس، در دیدار با نمایندگان اصلاح طلب مجلس در روز سه شنبه 17 فروردین از "رواج تهمت و دروغ به نام اسلام و دین توسط فرقه ای کوچک" انتقاد کرد و گفت که این گروه "حرمت هیج شخص و فردی را نگه نمی دارند." وی همچنین از ادامه یافتن فضای امنیتی در کشور انتقاد کرد و خواستار باز شدن فضا، آزادی زندانیان سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان اعتراضات بعد از انتخابات شد. پ
در دیدار بهارانه نمایندگان جناح اصلاح طلب با میرحسین موسوی، وی به بازگویی خاطرات خود از زمان تصدی سمت نخست وزیری پرداخت و اظهار داشت که در آن زمان، تصمیم های حاکمیت عقلانی بود و با اتکای به مشورت جمعی اتخاذ می شود. میرحسین موسوی نحوه تبلیغات در رادیو و تلویزیون دولتی را مورد انتقاد شدید قرار داد و مسئولان این سازمان را متهم کرد که "ریشه های نظام را با این نوع تبلیغ مورد حمله و تخریب قرار می دهند." پ
در ملاقات نمایندگان جناح اصلاح طلب مجلس ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، وی در سخنانی گفت که نگرانی اصلی اصلاح طلبان در حال حاضر، اصل نظام و انقلاب اسلامی و ایران است. وی دستگیری های بعد از انتخابات را با معیارهای قانونی و شرعی سازگار ندانست و اتهام براندازی و اهانت که علیه برخی از فعالان اصلاح طلب وارد شده را دروغ خواند. وی افزود: "یکی از اموری که مجلس باید بر آن تمرکز کند، تلاش برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و باز شدن فضا است." پ
نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس ایران با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری هم دیدار کردند. به گزارش پارلمان نیوز، آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفت: "هرچند که در حال حاضر مباحث مختلفی چون هدفمندسازی یارانهها و وضعیت اقتصادی در کشور مطرح است اما نباید از یاد ببریم که این ها فرع است و اصل ثبات، امنیت و مصالح نظام جمهوری اسلامی است." وی نقش آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، در حل مشکلات این کشور را "محوری" خوانده و گفته است که سخن آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی که گفته بود "مجلس در راس همه امور است" یک حرف سیاسی و تاکتیکی نبوده و نشانه آن است که دموکراسی در ایران از طریق مجلس باید ادامه پیدا کند. گزارش کامل سخنان آقای موسوی و خاتمی به پیوست خبرنامه آمده است. پ

جرس: با گذشت حدود ۸ ماه از افشاگری مهدی کروبی پیرامونِ شکنجه و آزارهای جنسیِ بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و متعاقبا بازداشتِ محمد داوری، سردبیر سایت متعلق به کروبی بدلیل جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به جنایاتِ آن بازداشتگاه، آخرین گزارش ها از وضعیت بسیار وخیم این روزنامه نگارِ دربند و زمینه چینی عوامل حکومت برای تخریب مهدی کروبی، از طریق پخش مصاحبه های تلویزیونی حکایت می کنند. پ

بی بی سی: الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس ایران، می گوید که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در رأس یک "حلقه فساد اقتصادی" قرار دارد. آقای نادران سه شنبه ۱۷ فروردین (ششم مارس) در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: "(محمد رضا) رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است." پ

رادیو فردا: گروهی از مخالفان دولت ایران روز سه شنبه در همبستگی با معترضان در داخل کشور با ورود به محوطه سفارت این کشور در لاهه ، پرچم جمهوری اسلامی را پايين کشيدند. اين در حالی است که پليس هلند می گويد ده نفر از اين افراد را بازداشت کرده است. پژمان سليم، يک شاهد عينی، گفته است: اين افراد در همبستگی با جنبش اعتراضی در ايران دست به اين اقدام زده و هشت نفر از اين ۱۲ نفر هلندی بودند. اين افراد پس از ورود به محوطه سفارت درها را بستند تا از اين طريق پليس نتواند وارد سفارت شود. سپس پرچم جمهوری اسلامی ايران را پايين کشيده و پرچمی با عکس ندا (آقا سلطان) را به اهتزاز درآوردند. پ

رادیو فردا: «کمیته حمایت از روزنامهنگاران» در نیویورک روز سهشنبه در گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی که هماکنون در زندان به سر میبرند تحت فشار جسمی و روانی شدید قرار دارند. این کمیته میگوید بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بند تحت فشار شدید جسمی و روانی برای اعتراف به جنایات نکرده قرار دارند،«جنایاتی که حکمشان میتواند مجازات مرگ باشد». پ

رادیو فردا: گروهی از سازمانهای بینالمللی طرفدار آزادی بیان روز سهشنبه نامهای را در دفاع از روزنامهنگاران دربند ایرانی به دفتر ایران در سازمان ملل تحویل دادند. از جمله امضاکنندگان برجسته این نامه که از رهبر جمهوری اسلامی آزادی روزنامهنگاران دربند ایرانی را خواستار شدهاند میتوان به ماریو بارگاس یوسا، نویسنده پرویی، مارگرت اتوود، نویسنده کانادایی، مارتین ایمیس، بزرگترین نویسنده زنده انگلیس، ای. ال. داکترو، نویسنده آمریکایی، و نیدین گوردیمر، نویسنده آفریقایی و برنده نوبل ادبیات، اشاره کرد. پ

کلمه: هیات قانونگذاری رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات روز 6 فروردین در پایان اجلاس یک هفتهای خود از ایران خواست به ارسال پارازیت روی عملیات ماهوارهای EUTELSAT پایان دهد. پ

اخبار زندانیان
جرس: بیت آیت الله منتظری با صدور بیانیه ای با تشکر از حضور علما و مردم در مراسم تشییع و ترحیم بانو ربانی، بار دیگرخواستار آزادی بازداشت شدگان این مراسم شد. این وب سایت همچنین با استناد به اظهاراتِ تکان دهندۀ یکی از بازداشت شدگان مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در قم، نقل کرده ماموران امنیتی – انتظامی و لباس شخصی ها، افراد بازداشت شده را به طرز فجیعی مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده، آنها را تهدید به مرگ کرده بودند. پ

نوروز: عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات و قائم مقام جبهه مشارکت و سید شهاب الدین طباطبایی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و رئیس ستاد 88 از سوی دادگاه تجدیدنظر هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پ

بی بی سی: مرتضی الویری، رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی، با حکم دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. پ

جرس: دادگاه انقلاب اسلامیِ شهرستان محلات، مهدی یارمحمدی را به تحمل یک سال وشش ماه حبس تعزیری، رضا علیخانی (از فعالین ستاد میرحسین موسوی) را به ده ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال، حسام الدین علامی را به نه ماه حبس تعلیقی به مدت چهار سال و علی شهبازی را به شش ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم کرد. اتهام فعالینِ فوق الذکر، "اتهام علیه امنیت ملی" اعلام شده بود. پ

کمیته گزارشگران حقوق بشر: امید منتظری، فعال دانشجویی و نویسنده عصر دوشنبه ۱۶ فروردین با تودیع وثیقه برای ۱۰ روز از زندان اوین آزاد شد. در اسفندماه سال گذشته حکم ۶ سال حبس تعزیری به این دانشجو ابلاغ شد و او در طول مدت بازداشت از ملاقات با وکیلش محروم بود. پ

نوروز: جمعی از فارغالتحصیلان مدارس فرهنگ کشور با امضای نامهای به آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوهی قضائیه، خواستار آزادی هممدرسهای سابق خود، عبدالله یوسفزادگان، از دانشجویان نخبهی علوم انسانی کشور شدهاند. پ

رهانا: میترا عالی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شریف پس از حدود یک ماه بیخبری با خانوادهی خود تماس گرفت. عالی در تاریخ ۱۹ اسفندماه جهت دریافت وسایل توقیفشدهاش به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرد و از آن تاریخ ناپدید شده بود. وی در این تماس تلفنی کوتاه از نگهداری خود در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین خبر داد. پ

کمیته گزارشگران حقوق بشر: جمعی از فعالان مدنی و دانشجویی با حضور در منزل بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مسوول روابط عمومی این اتحادیه دانشجویی، سالروز تولد و ازدواج او را گرامی داشته و خواهان آزادی وی شدند. پ

تحلیل 
بی بی سی: رامین جهانبگلو، استاد دانشگاه تورنتو و نظریه پرداز سیاسی، در مصاحبه با عنایت فانی درباره دوران بازداشت چهارماهه خود در سال 85 صحبت کرده و از اعترافات تلویزیونی و مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به عنوان شروط آزادی خود از زندان نام برده است. در رابطه با مبارزه بدون خشونت، وی بیان داشته "این عدالت با دروغ و خشونت نمی تواند ایجاد شود، برای اینکه اگر بخواهیم آن را با خشونت دنبال کنیم، خودش خودش را نفی می کند". جهانبگلو معتقد است "ما ریشه های فکری و فلسفی عدم خشونت را در فرهنگ خود داریم" و آنچه وی سرمایه اخلاقی یک ملت و دارای ریشه در فرهنگ ایرانی مینامد، باعث میشود کسانی که قربانی ظلم و ستم شده اند، از نظر اخلاقی این پتانسیل را داشته باشند که خود را در مرحله بالاتری قرار دهند و به جانیان جدید تبدیل نشوند. به نظر جهانبگلو میراثی که مشروطیت برای ما و تمام جنبشهای بعد از خود باقی گذاشته، میراث حاکمیت قانون است. وی با درنظر داشتن تحولات شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی معتقد است برقراری یک آشتی ملی برای آینده ایران ضروری است و به این منظور پیشنهاد میدهد کمیسیون های حقیقت جویی برای بررسی رفتارهای گذشته ایجاد شود. او عقیده دارد جنبش مدنی ایران در سی سال گذشته با زحمت فکری و فرهنگی توانسته به بلوغ فکری لازم برای خشونت پرهیزی برسد. متن کامل این مصاحبه به پیوست خبرنامه آمده است. پ

توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار سه شنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد:
تجمع کارگران کارخانه سبلان پارچه برای تعویق هفت ماهه در دریافت حقوق و تعطیلی کارخانه قند ممسنی به دلیل واردات بی رویه شکر. پ
تجمع و تحصن رانندگان تاکسی رانی همدان، ملایر و نهاوند به دلیل نرخ پایین کرایه تصویب شده. پ
کشته شدن 4 هموطن کرد در مناطق مرزی به ضرب گلوله نیروهای نظامی و انتظامی در پانزده روز اول سال 89. در سال گذشته نیز بین 8 تا 10 نفر از کاسبکاران مرزی در شهرهای استان کردستان کشته شدند. پ
آقای موسوی در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام، تلویحا به روزنامه کیهان پاسخ داده و آقای خامنه ای را - بدون ذکر نام- بری از صفات مشورت و احترام به خرد جمعی و ... آقای خمینی دانسته است. پ
آقای خامنه ای در صحبتهای روز دوشنبه کنایه هایی به آقای هاشمی رفسنجانی زده که این موضوع در ادامه فشار به خانواده وی است. پ
در ادامه بحث چهار هدف ۱-مشروعیت زدایی، ۲-فرسایش حکومت، ۳-تقویت همبستگی و ۴-فلج سازی حکومت، این آکسیونها پیشنهاد شدند:
1. اعتصابات گسترده و عمومی در ادامه اعتصابات دانشجویی، کارگری، نمادین، و کم کاری به سبک ایتالیایی (اهداف 3 و 4)، 2. نپذیرفتن کار و پست دولتی در بحث عدم همکاری با حکومت (اهداف 1 و 4)، 3. تحریم ادارات دولتی و سازمان هایی که از طرف دولت حمایت میشوند (اهداف 1 و 2)، 4. امتناع از پذیرفتن منصوبین حکومتی به شیوه عدم همکاری با آنها (اهداف 2 و 4)

سازگارا در گفتار روز چهارشنبه به موارد زیر اشاره کرد:
تاسیس بانک انصار از صندوق قرض الحسنه انصار سپاه پاسداران. پ
روزنامه آفتاب اعلام کرده بیش از 300 شعبه فروشگاه زنجیره ای توسط سردار نقدی تاسیس خواهد شد. این موسسات باید از طرف مردم مورد تحریم قرار بگیرند. پ
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده در صورت عدم تغییر نرخ انرژی حداقل نرخ تورم 32 درصد خواهد بود. پ
دست داشتن رحیمی معاون اول احمدی نژاد در باند فساد اقتصادی. پ
گزارشهای ادامه داشتن شعار نویسی در سطح تهران و اسکناس نویسی که مقاومت مردم را تقویت میکند. پ
چین 50 درصد خرید نفت از ایران را کاهش داده. این سیاست چین و ژاپن و هند از طرف کمپانیهای زیادی انجام میشود. پ
اقای ذوالنور گفته وقتی 80 نفر از مجلس خبرگان به اقای خامنه ای رای داده اند، او خود به خود از حجت الاسلام به مقام آیت الله رسیده. پ
اخراج دکتر مرتضی مردیها از علامه طباطبایی. پ
اعلام پناهندگی یک مهندس اتمی دیگر ایران به فرانسه. پ
در ادامه بحث آکسیونهای پیشنهادی: 1. ایجاد اختلال در خطوط اطلاعاتی و فرماندهی کودتاچیان (اهداف 2 و 4)، 2. روزه و اعتصاب غذا توسط زندانیان سرشناس (هدف 1)، 3. راه پیمایی پراکنده و غیر متمرکز (راه پیمایی سبز) به شیوه راه پیمایی پنج شنبه ها و مراسم چهارشنبه سوری (اهداف 2 و 3)، 4. تهیه فیلم و اعلامیه و توزیع آن (هدف 3). 
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 



