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خبرنامه شماره 192 - دوشنبه شانزدھم فروردین ماه ١٣٨٩

 

 برنامه ھای آینده
تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه -

شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ھا -
 حضور در خيابان ھا در غروب پنجشنبه ھا -

 خالصه ی خبرھا
بی بی سی: گزارش ھا از پاشيدن رنگ به مزار آیت هللا روح هللا خاتمی، پدر محمد خاتمی، حکایت دارد و ھمزمان یک مظنون در
این رابطه دستگير شده است. پارلمان نيوز، پایگاه اطالع رسانی فراکسيون خط امام مجلس، دوشنبه ١۶ فروردین (پنجم آوریل) با
اعالم این خبر از تحصن ھمسر آیت هللا خاتمی در محل آرامگاه او خبر داد و نوشت که مادر رئيس جمھور سابق ایران با "اھانت
آميز" خواندن این اقدام خواستار شناسایی و برخورد با عامالن "ناشناس" این رویداد شده است. ھمزمان نمایندگان شھر یزد در

مجلس خواھان رسيدگی به این موضوع شده اند و به گزارش خبرگزاری مھر، شورای تأمين شھرستان یزد در حال بررسی
موضوع است. بنا بر این گزارش ھا، افراد ناشناس یکشنبه شب در اقدامی که "اھانت آمير" توصيف شده بر روی تصویر و مقبره
آیت هللا خاتمی رنگ پاشيده اند. آیت هللا روح هللا خاتمی، پس از انقالب با حکم آیت هللا خمينی امام جمعه یزد و نماینده او در

استان یزد بود. او پدر محمد خاتمی رئيس جمھور پيشين ایران بود.پ

راه سبز: در پی رنگ پاشی به مزار آیت هللا خاتمی، ھمسر ایشان به نشانه اعتراض در محل دفن آیت هللا خاتمی تحصن کرده و
خواستار مشخص شدن عوامل چنين حرکاتی شد. این تحصن ساعاتی بعد با تماس مقام ھای اردکان پایان یافت. ھمچنين از
اردکان خبر می رسد فردا شب بعد از نماز مغرب و عشاء جمعی از مردم اردکان در اعتراض به ھتک حرمت صورت گرفته مراسم

دعای توسل را بر سر مزار آیت هللا خاتمی برگزار خواھند کرد.پ

راه سبز: زھرا رھنورد در بيانه ای اشاره کرده است که ھفت گروه از ایرانيان در زندان کودتاچيان ھستند و درخواست آزادی آنھا را
در فصل بھار کرده است. به گفته ی رھنورد، این ھفت گروه عبارتند از : زندانيان گمنام و بی نام و نشان، زنان زندانی، فعاالن و

مشاھير سياسی، طرفداران و فعاالن حقوق بشر، اقوام و مليت ھا و اقليت ھا، روزنامه نگاران، ھنرمندان و اصحاب رسانه،
دیگران و گروگان ھا. متن کامل بيانه ی زھرا رھنورد به نقل از کلمه در پيوست خبرنامه آمده است.پ

کلمه: به گزارش پارلمان نيوز، نمایندگان اصالح طلب به طور فشرده با ميرحسين موسوی، مھدی کروبی، اکبر ھاشمی و
ھمچنين محمد خاتمی دیدار کردند.پ

کلمه: حدود ١۵٠ نفر از کارکنان کارخانه سبالن پارچه اردبيل قبل از ظھر دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھفت ماھشان در
مقابل ساختمان استانداری اردبيل تجمع کردند. این کارخانه با تسھيالت زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد
کارخانه یاد شده حداقل ۵ ھزار نفر از تعداد بيکاران استان را در آینده نزدیک کاھش خواھد داد اما اکنون ھمچون چند کارخانه

مشابه دیگر کارکنان خود را به حدود ١۵ درصد تقليل داده و آنھا نيز دچار مشکالت ھستند .پ
اخبار زندانيان

راه سبز: فھرستی از زندانيان گمنام بند 350 اوین توسط ندای سبز آزادی منتشر شده است. این افراد به جرم اعتراض به نتایج
انتخابات به حبس ھای تعزیری طوالنی مدت و گاھی شالق محکوم شده اند. به گزارش راه سبز فھرست کامل این اشخاص

مشخص نيست و ھمچنين شرایط در شھرستانھا به دليل پوشش ضعيف تر خبری وخيم تر است. در زیر فھرست زندانيانی که
:توسط ندای آزادی منتشر شده، آمده است

نصير اسدی (فرزند ناصر) - ٢ سال حبس تعزیری، علی ارشدی (فرزند حسين) - ٢ سال حبس تعزیری، ایمان آذریان (فرزند
ابولقاسم) - ۶ سال حبس تعزیری، شھاب اکبرزاده (فرزند جھانبخش) - ١ سال حبس تعزیری و شالق، حسن اعتمادی (فرزند

محمد) - ١ سال حبس تعزیری، محمدجواد رشاد (فرزند عباس)- ٢ سال حبس تعزیری، محمدعلی رباطی (فرزند عبدالرحيم) - ٢
سال حبس تعزیری، ساسان ستارزاده (فرزند غالمرضا) - ١ سال حبس تعزیری، مھرداد سپه وند (فرزند جھانبخش) - ٢ سال

حبس تعزیری، سھيل محمدی نصيرمحله (فرزند ناصر) - ۴ سال حبس تعزیری، امين کشاورز (فرزند امام علی) - ١ سال حبس
تعزیری و ١ سال حبس تعليقی، ابوذر مھرانی (فرزند مسيح هللا) - ٢ سال حبس تعزیری، حسام ترمسی (فرزند حميد) - ١ سال

حبس تعزیری، حميد پيروزفام (فرزند صمد) - ١ سال حبس تعزیری، علی پرویز (فرزند حسن) - ٣ سال حبس تعزیری، احمد
بھرامی (فرزند حميد) - ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ سال و نيم حبس تعليقی،اردشير فزری (فرزند جواد) - ٢ سال حبس تعزیری،
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آبتين غفاری (فرزند محمداسماعيل) - ٣ سال حبس تعزیری، سيد نوید کامران (فرزند سيدجالل) - ١ سال حبس تعزیری، علی
قاسمی (فرزند قدرت هللا) - ١ سال حبس تعزیری، سامان نورانيان (فرزند صمد) - ٣ سال حبس تعزیری، سعيد سودملی (فرزند

نورالدین) - ١ سال حبس تعزیری

:افراد زیر ھم چند نفر از تعداد زیادی از زندانيان بند ٣۵٠ زندان اوین ھستند که ھنوز به دادگاه نرفته اند
(مجيد طياری (فرزند علی) ، پویا قربانی (فرزند فرھنگ)، ایوب قنبرپوریان (فرزند شاه علی)، ابوالفضل قاسمی (فرزند احمد

کلمه: در نامه ای که از طرف دانشگاه برای دکتر عليرضا بھشتی استاد علوم سياسی تربيت مدرس ارسال شده عنوان کرده اند
تا نتيجه رای دادگاه ، فعاليت فرزند شھيد بھشتی به حالت تعليق در می آید.ھمچنين فعاليت دکتر قربان بھزادیان نژاد استاد دیگر
تربيت مدرس که از 7 دی 1388 در بازداشت بسر می برد ھم به حالت تعليق درآمد.ھنوز اتھام وی مشخص نيست و دادگاھی نيز

تشکيل نشده است.پ

کلمه: روز دوشنبه فيض هللا عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاھدین انقالب اسالمی با سپردن وثيقه به مرخصی ۵
روزه آمد. به گزارش خبرنگار کلمه فيض هللا عرب سرخی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت و بيش از ٩ ماه در اوین بود،

دقایقی پيش از برای مرخصی ۵ روزه آزاد شد. برای آزادی این عضو ارشد سازمان مجاھدین انقالب اسالمی وثيقه یک ميلياردی
تعيين شده بود.پ

کلمه: سورنا ھاشمی که از یازدھم دی ماه سال گذشته و در جریان سفر به اروميه به ھمراه عليرضا فيروزی بازداشت شده بود،
.دقایقی قبل (بعدازظھر یکشنبه) پس از گذراندن بيش از سه ماه بازداشت در بند ٢٠٩ زندان اوین آزاد شد

به گزارش ھرانا آزادی این فعال دانشجویی دانشگاه زنجان در حالی صورت می گيرد که دستگاه ھای امنيتی و قضایی تا آخرین
روزھای سال گذشته ھرگونه بازداشت وی و عليرضا فيروزی را انکار می کردند و خانواده ھای این دو فعال دانشجویی در بی خبری

مطلق از فرزندانشان به سر می بردند. گفتنی است ھنوز از وضعيت پرونده عليرضا فيروزی اطالعی در دست نيست و بنا بر
پرونده سازی صورت گرفته از سوی رسانه ھای وابسته به نھادھای امنيتی، ادامه ی بازداشت او به پرونده ی کنشگران حقوق

بشر دستگير شده مرتبط است.پ
کلمه: بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، شعبه یکم دادگاه انقالب اھواز ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل و از مسئولين سابق

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران را به اتھامات ارتباط با دول متخاصم (۵ سال)، عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر درایران
(۵ سال) و تبليغ عليه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ھای بيگانه (١ سال) و در مجموع به ١١ سال حبس تعزیری محکوم نمود.
ابوالفضل عابدینی آخرین بار نيمه شب 11 اسفند ماه 1388 در منزل مسکونی خود در رامھرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم

شدید دستگير گردید و به انفرادی بند2 الف زندان اوین منتقل شد.پ

توصيه و ھشدار
:محسن سازگارا در گفتار یکشنبه ی خود به موارد زیر اشاره کرد

در بررسی روز سيزده بدر دیده می شود در خيلی  از نقاط ایران به شکل پراکنده،ھمانطور که دیروز ھم گفته شد، حرکاتی از
 سوی مردم انجام شد و در

مقابل در روز جمعه یعنی  روز سيزده به در،حکومت امکان اینکه چنگ و دندان در ھمه جا نشان دھند را نداشت.به عنوان مثال در
پارک تنيس کرج نيز شعارھای ضد حکومتی داده شد و ھر کجا که جمعی از مردم بودند با شادی و برگزاری مراسم روز سيزده به

در و سبز کردن این روز ھم مخالفت خود را نشان دادند و ھم اینکه نشان داد که حرکت پراکنده و در سراسر کشور حکومت را
عاجز از مقابله می کند.پروز گذشته در شھر مھاباد، نيروی انتظامی  با مردم درگير شد و در اثر تيراندازی یکنفر کشته شده است.

 خشونت در کردستان و نقاطی که اقليتھای
قومی،نژادی و مذھبی  ما به سر می برند،امری است که باید اذعان کرد که گاھی چندین برابر نقاط دیگر کشور است. متاسفانه

سرکوب و خشونت سکٔه رایج حکومت در قبال این دسته از ھموطنان ما است.پ
ژاپن بدون اینکه اعالم رسمی  کند،خرید نفت از ایران را کاھش داده است. ژاپن اولين و بزرگترین کشور خریدار نفت خام از ایران

.است
دوباره برمی گردیم به بحث قبلی امان.اگر خاطرتان باشد در بحثھای قبلی  ھم گفتيم که این آکسيون ھای پيشنھادی درذیل ۴

مورد : ١) مشروعيت زدایی از حکومت، ٢) فرسایش حکومت و ایجاد اختالف در آن،٣) تقویت ھمبستگی  و مقاومت ملی  و4) فلج
 :سازی حکومت قرار می گيرند و آنھا را شامل می شوند. اما امشب در مورد چھار آکسيون صحبت می کنيم که عبارتند از

مورد اول،اعتصابات دانشجویی است که بيشتر از ھر چيزی در خدمت فلج سازی حکومت(یعنی  ھمان مورد ۴ است). دانشجویان
نه در ایران بلکه در تمام دنيا موتور حرکت ھا و جنبش ھای مردمی ھستند. اعتصابات دانشجویی، نه به این عنوان که خودش

اھميّت دارد، بلکه در ھمه جای دنيا اعتصابات دانشجویی،حرکت ھای دانشجویی،تعطيلی  کالسھا،تعطيلی  سلف سرویس ھا و
تجمع در محوطه ھای دانشجوی،شعار دادن و امثالھم،که دانشجویان در ترم گذشته آن را تمرین کرده و انجام دادند، معموال

 .موتوری است که سایر حرکت ھای اجتماعی را ھم به حرکت در می  آورد
آکسيون دوم، نافرمانی مدنی بطورعام و گردن نگذاشتن به دستورالعمل ھای حاکمين و خودداری از تبعيت از آن ھاست. در واقع

این کار ھم در خدمت فلج سازی(مورد ۴) و ھم در جھت تقویت ھمبستگی  و مقاومت ملی (مورد ٣) است و ھم از حکومت
مشروعيت زدایی می کند(مورد ١) و حتا می توان گفت که در خدمت فرسایش و شکاف در حکومت ھم ھست(مورد٢). در واقع در

تحليل نھایی  آن کارھایی که عدم ھمکاری و گردن نگذاشتن به دستورالعمل ھای حاکمين است،مھمترین کاری است که در
مبارزات بدون خشونت اتفاق می افتد. فرض کنيد اگر حکومت به زنھا تکليف می کند که باید مویشان را بپوشانند و سی  سال

است که زنان با این مورد نافرمانی مدنی می کنند و به این ترتيب حاکميت حکومت را به چالش می طلبند یا وقتی  که
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دسترالعمل حکومت این است که مردم ماليت دھند یا قبض ھای آب،برق و تلفنشان را بپردازند یا از مقرراتی که در کوچه و خيابان
می گذرد،تبعيت کنند و مردم خودداری می کنند، در واقع بيشترین چالش را برای حکومت ایجاد می کنند.درخصوص این سرفصل و

مصادیقش که ميتوانيم اجرا کنيم، بعدا صحبت خواھيم کرد. پ
آکسيون بعدی تحریم کاالھایی است که در صدا و سيما تبليغ می شوند و ھمچنين تحریم کاالھا و خدمات سپاه است.این مورد

تاثير بسزایی در مورد فلج سازی(مورد ۴) دارد و ھم مردم در آن تقویت ھمبستگی  و مقاومت ملی  دارند(مورد ٣ ). آکسيون
چھارم بستن بازار و مغازه ھاست. این مورد در خدمت فلج سازی حکومت(مورد ۴) بيش از ھمٔه زمينه ھا قرار دارد،ضمن اینکه ھم

باعث فرسایش حکومت(مورد2) شده و ھم باعث افزایش ھمبستگی(مورد3)  شود. به ھر صورت بسته شدن مغازه ھا در ھر
حرکت عمومی  بھترین نمایشی است که ميتواند ھمٔه دنيا را ھم متوجه کند که چگونه ملت یکپارچه ھستند.پسازگارا در روز

:دوشنبه به موارد زیر اشاره کرد
آکسيون ھای پيشنھادی: بيرون کشيدن پول از بانک ھا به ویژه بانکھای دولتی و بانکھای خصوصی متصل به سپاه و حکومت

(مورد4) اعتصابات کارگری (مورد 4)، اعتصابات کوتاه مدت مثالً سی دقيقه ای به صورت نمادین (مورد 4)، کندکردن کار و یا لنگ
گذاشتن کار در با ظاھرا قانون (مورد 4) و اعتصاب سفيد یا ایتاليایی که در مورد آن بيشتر صحبت خواھد شد.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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