
مرکز اطلاع رسانی دانشجویی (ماد)ء

خبرنامه شماره 192 - دوشنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۹
 	

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: گزارش ها از پاشیدن رنگ به مزار آیت الله روح الله خاتمی، پدر محمد خاتمی، حکایت دارد و همزمان یک مظنون در این رابطه دستگیر شده است. پارلمان نیوز، پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون خط امام مجلس، دوشنبه ۱۶ فروردین (پنجم آوریل) با اعلام این خبر از تحصن همسر آیت الله خاتمی در محل آرامگاه او خبر داد و نوشت که مادر رئیس جمهور سابق ایران با "اهانت آمیز" خواندن این اقدام خواستار شناسایی و برخورد با عاملان "ناشناس" این رویداد شده است. همزمان نمایندگان شهر یزد در مجلس خواهان رسیدگی به این موضوع شده اند و به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تأمین شهرستان یزد در حال بررسی موضوع است. بنا بر این گزارش ها، افراد ناشناس یکشنبه شب در اقدامی که "اهانت آمیر" توصیف شده بر روی تصویر و مقبره آیت الله خاتمی رنگ پاشیده اند. آیت الله روح الله خاتمی، پس از انقلاب با حکم آیت الله خمینی امام جمعه یزد و نماینده او در استان یزد بود. او پدر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بود.پ

راه سبز: در پی رنگ پاشی به مزار آیت الله خاتمی، همسر ایشان به نشانه اعتراض در محل دفن آیت الله خاتمی تحصن کرده و خواستار مشخص شدن عوامل چنین حرکاتی شد. این تحصن ساعاتی بعد با تماس مقام های اردکان پایان یافت. همچنین از اردکان خبر میرسد فردا شب بعد از نماز مغرب و عشاء جمعی از مردم اردکان در اعتراض به هتک حرمت صورت گرفته مراسم دعای توسل را بر سر مزار آیتالله خاتمی برگزار خواهند کرد.پ

راه سبز: زهرا رهنورد در بیانه ای اشاره کرده است که هفت گروه از ایرانیان در زندان کودتاچیان هستند و درخواست آزادی آنها را در فصل بهار کرده است. به گفته ی رهنورد، این هفت گروه عبارتند از : زندانیان گمنام و بی نام و نشان، زنان زندانی، فعالان و مشاهیر سیاسی، طرفداران و فعالان حقوق بشر، اقوام و ملیت ها و اقلیت ها، روزنامه نگاران، هنرمندان و اصحاب رسانه، دیگران و گروگان ها. متن کامل بیانه ی زهرا رهنورد به نقل از کلمه در پیوست خبرنامه آمده است.پ

کلمه: به گزارش پارلمان نیوز، نمایندگان اصلاح طلب به طور فشرده با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، اکبر هاشمی و همچنین محمد خاتمی دیدار کردند.پ

کلمه: حدود ۱۵۰ نفر از کارکنان کارخانه سبلان پارچه اردبیل قبل از ظهر دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. این کارخانه با تسهیلات زودبازده تاسیس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد کارخانه یاد شده حداقل ۵ هزار نفر از تعداد بیکاران استان را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد اما اکنون همچون چند کارخانه مشابه دیگر کارکنان خود را به حدود ۱۵ درصد تقلیل داده و آنها نیز دچار مشکلات هستند .پ
اخبار زندانیان

راه سبز: فهرستی از زندانیان گمنام بند 350 اوین توسط ندای سبز آزادی منتشر شده است. این افراد به جرم اعتراض به نتایج انتخابات به حبس های تعزیری طولانی مدت و گاهی شلاق محکوم شده اند. به گزارش راه سبز فهرست کامل این اشخاص مشخص نیست و همچنین شرایط در شهرستانها به دلیل پوشش ضعیف تر خبری وخیم تر است. در زیر فهرست زندانیانی که توسط ندای آزادی منتشر شده، آمده است:
نصیر اسدی (فرزند ناصر) - ۲ سال حبس تعزیری، علی ارشدی (فرزند حسین) - ۲ سال حبس تعزیری، ایمان آذریان (فرزند ابولقاسم) - ۶ سال حبس تعزیری، شهاب اکبرزاده (فرزند جهانبخش) - ۱ سال حبس تعزیری و شلاق، حسن اعتمادی (فرزند محمد) - ۱ سال حبس تعزیری، محمدجواد رشاد (فرزند عباس)- ۲ سال حبس تعزیری، محمدعلی رباطی (فرزند عبدالرحیم) - ۲ سال حبس تعزیری، ساسان ستارزاده (فرزند غلامرضا) - ۱ سال حبس تعزیری، مهرداد سپهوند (فرزند جهانبخش) - ۲ سال حبس تعزیری، سهیل محمدی نصیرمحله (فرزند ناصر) - ۴ سال حبس تعزیری، امین کشاورز (فرزند امامعلی) - ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی، ابوذر مهرانی (فرزند مسیحالله) - ۲ سال حبس تعزیری، حسام ترمسی (فرزند حمید) - ۱ سال حبس تعزیری، حمید پیروزفام (فرزند صمد) - ۱ سال حبس تعزیری، علی پرویز (فرزند حسن) - ۳ سال حبس تعزیری، احمد بهرامی (فرزند حمید) - ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ سال و نیم حبس تعلیقی،اردشیر فزری (فرزند جواد) - ۲ سال حبس تعزیری، آبتین غفاری (فرزند محمداسماعیل) - ۳ سال حبس تعزیری، سید نوید کامران (فرزند سیدجلال) - ۱ سال حبس تعزیری، علی قاسمی (فرزند قدرتالله) - ۱ سال حبس تعزیری، سامان نورانیان (فرزند صمد) - ۳ سال حبس تعزیری، سعید سودملی (فرزند نورالدین) - ۱ سال حبس تعزیری

افراد زیر هم چند نفر از تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که هنوز به دادگاه نرفتهاند:
مجید طیاری (فرزند علی) ، پویا قربانی (فرزند فرهنگ)، ایوب قنبرپوریان (فرزند شاهعلی)، ابوالفضل قاسمی (فرزند احمد)

کلمه: در نامه ای که از طرف دانشگاه برای دکتر علیرضا بهشتی استاد علوم سیاسی تربیت مدرس ارسال شده عنوان کرده اند تا نتیجه رای دادگاه ، فعالیت فرزند شهید بهشتی به حالت تعلیق در می آید.همچنین فعالیت دکتر قربان بهزادیان نژاد استاد دیگر تربیت مدرس که از 7 دی 1388 در بازداشت بسر می برد هم به حالت تعلیق درآمد.هنوز اتهام وی مشخص نیست و دادگاهی نیز تشکیل نشده است.پ

کلمه: روز دوشنبه فیض الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با سپردن وثیقه به مرخصی ۵ روزه آمد. به گزارش خبرنگار کلمه فیض الله عرب سرخی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت و بیش از ۹ ماه در اوین بود، دقایقی پیش از برای مرخصی ۵ روزه آزاد شد. برای آزادی این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وثیقه یک میلیاردی تعیین شده بود.پ
کلمه: سورنا هاشمی که از یازدهم دی ماه سال گذشته و در جریان سفر به ارومیه به همراه علیرضا فیروزی بازداشت شده بود، دقایقی قبل (بعدازظهر یکشنبه) پس از گذراندن بیش از سه ماه بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

به گزارش هرانا آزادی این فعال دانشجویی دانشگاه زنجان در حالی صورت می گیرد که دستگاه های امنیتی و قضایی تا آخرین روزهای سال گذشته هرگونه بازداشت وی و علیرضا فیروزی را انکار می کردند و خانواده های این دو فعال دانشجویی در بی خبری مطلق از فرزندانشان به سر می بردند. گفتنی است هنوز از وضعیت پرونده علیرضا فیروزی اطلاعی در دست نیست و بنا بر پرونده سازی صورت گرفته از سوی رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی، ادامه ی بازداشت او به پروندهی کنشگران حقوق بشر دستگیر شده مرتبط است.پ
کلمه: بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل و از مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم (۵ سال)، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر درایران (۵ سال) و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه (۱ سال) و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم نمود. ابوالفضل عابدینی آخرین بار نیمه شب 11 اسفند ماه 1388 در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر گردید و به انفرادی بند2 الف زندان اوین منتقل شد.پ

توصیه و هشدار
محسن سازگارا در گفتار یکشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد:
در بررسی روز سیزده بدر دیده می شود در خیلی از نقاط ایران به شکل پراکنده،همانطور که دیروز هم گفته شد، حرکاتی از سوی مردم انجام شد و در 
مقابل در روز جمعه یعنی روز سیزده به در،حکومت امکان اینکه چنگ و دندان در همه جا نشان دهند را نداشت.به عنوان مثال در پارک تنیس کرج نیز شعارهای ضد حکومتی داده شد و هر کجا که جمعی از مردم بودند با شادی و برگزاری مراسم روز سیزده به در و سبز کردن این روز هم مخالفت خود را نشان دادند و هم اینکه نشان داد که حرکت پراکنده و در سراسر کشور حکومت را عاجز از مقابله میکند.پروز گذشته در شهر مهاباد، نیروی انتظامی با مردم درگیر شد و در اثر تیراندازی یکنفر کشته شده است. خشونت در کردستان و نقاطی که اقلیتهای 
قومی،نژادی و مذهبی ما به سر می برند،امری است که باید اذعان کرد که گاهی چندین برابر نقاط دیگر کشور است. متاسفانه سرکوب و خشونت سکهٔ رایج حکومت در قبال این دسته از هموطنان ما است.پ
ژاپن بدون اینکه اعلام رسمی کند،خرید نفت از ایران را کاهش داده است. ژاپن اولین و بزرگترین کشور خریدار نفت خام از ایران است.
دوباره برمی گردیم به بحث قبلی امان.اگر خاطرتان باشد در بحثهای قبلی هم گفتیم که این آکسیونهای پیشنهادی درذیل ۴ مورد : ۱) مشروعیت زدایی از حکومت، ۲) فرسایش حکومت و ایجاد اختلاف در آن،۳) تقویت همبستگی و مقاومت ملی و4) فلج سازی حکومت قرار می گیرند و آنها را شامل می شوند. اما امشب در مورد چهار آکسیون صحبت میکنیم که عبارتند از: 
مورد اول،اعتصابات دانشجویی است که بیشتر از هر چیزی در خدمت فلج سازی حکومت(یعنی همان مورد ۴ است). دانشجویان نه در ایران بلکه در تمام دنیا موتور حرکتها و جنبشهای مردمی هستند. اعتصابات دانشجویی، نه به این عنوان که خودش اهمیّت دارد، بلکه در همه جای دنیا اعتصابات دانشجویی،حرکتهای دانشجویی،تعطیلی کلاسها،تعطیلی سلف سرویس ها و تجمع در محوطههای دانشجوی،شعار دادن و امثالهم،که دانشجویان در ترم گذشته آن را تمرین کرده و انجام دادند، معمولا موتوری است که سایر حرکتهای اجتماعی را هم به حرکت در میآورد. 
آکسیون دوم، نافرمانی مدنی بطورعام و گردن نگذاشتن به دستورالعملهای حاکمین و خودداری از تبعیت از آن هاست. در واقع این کار هم در خدمت فلج سازی(مورد ۴) و هم در جهت تقویت همبستگی و مقاومت ملی(مورد ۳) است و هم از حکومت مشروعیت زدایی میکند(مورد ۱) و حتا میتوان گفت که در خدمت فرسایش و شکاف در حکومت هم هست(مورد۲). در واقع در تحلیل نهایی آن کارهایی که عدم همکاری و گردن نگذاشتن به دستورالعملهای حاکمین است،مهمترین کاری است که در مبارزات بدون خشونت اتفاق میافتد. فرض کنید اگر حکومت به زنها تکلیف میکند که باید مویشان را بپوشانند و سی سال است که زنان با این مورد نافرمانی مدنی می کنند و به این ترتیب حاکمیت حکومت را به چالش میطلبند یا وقتی که دسترالعمل حکومت این است که مردم مالیت دهند یا قبضهای آب،برق و تلفنشان را بپردازند یا از مقرراتی که در کوچه و خیابان میگذرد،تبعیت کنند و مردم خودداری می کنند، در واقع بیشترین چالش را برای حکومت ایجاد می کنند.درخصوص این سرفصل و مصادیقش که میتوانیم اجرا کنیم، بعدا صحبت خواهیم کرد. پ
آکسیون بعدی تحریم کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ می شوند و همچنین تحریم کالاها و خدمات سپاه است.این مورد تاثیر بسزایی در مورد فلج سازی(مورد ۴) دارد و هم مردم در آن تقویت همبستگی و مقاومت ملی دارند(مورد ۳ ). آکسیون چهارم بستن بازار و مغازه هاست. این مورد در خدمت فلج سازی حکومت(مورد ۴) بیش از همهٔ زمینهها قرار دارد،ضمن اینکه هم باعث فرسایش حکومت(مورد2) شده و هم باعث افزایش همبستگی(مورد3) شود. به هر صورت بسته شدن مغازهها در هر حرکت عمومی بهترین نمایشی است که میتواند همهٔ دنیا را هم متوجه کند که چگونه ملت یکپارچه هستند.پسازگارا در روز دوشنبه به موارد زیر اشاره کرد:
آکسیون های پیشنهادی: بیرون کشیدن پول از بانک ها به ویژه بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی متصل به سپاه و حکومت (مورد4) اعتصابات کارگری (مورد 4)، اعتصابات کوتاه مدت مثلاً سی دقیقه ای به صورت نمادین (مورد 4)، کندکردن کار و یا لنگ گذاشتن کار در با ظاهرا قانون (مورد 4) و اعتصاب سفید یا ایتالیایی که در مورد آن بیشتر صحبت خواهد شد.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









