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 167 .................................................................................................. آبان 13 تا مانده روز 2
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 180 .............................................................. اميرکبير دانشگاه دانشجوي» شريفي پويا« بازداشت

 181 ....................................... آرد تعطيل را دانشجويان اسالمي سازمان  فعاليت آزاد دانشگاه مديريت

 183 ............................................................................ يیدانشجو فعال ،یاسد یمرتض بازداشت
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 183 ........................................................ ژهيو گارد ارياخت در تهران نشگاهدا روباز یها نگيپارک

 184 ................................................... رينص خواجه دانشگاه انيدانشجو یغذا اعتصاب روز نيدوم

 185 ......................................... آبان 13 حوادث از پس ازريش دانشگاه در یتيامن یفضا و ملتهب جو

 187 .................................... است شده محكوم اعدام به آه بهشتي دانشگاه دنشجوي ، نژاد روحي حامد

 189 ........................................................... یاسيس یزندان کي هيعل یرانسانيغ و نيسنگ حکم دييتا

 191 ........................................................ یزندان انيدانشجو از یخبر یب: انيزندان از خبرها نيآخر

 193 ...........................بشر حقوق نيفعال و يیجودانش نيفعال گسترده بازداشت: انيزندان از خبرها نيآخر

 197 ............................................................................... آذر 16 رشدگانيدستگ از یديجد ستيل

 199 ..................................................... گرگان در آذر 16 روز یبازداشت یدانشجو 4 از یخبر یب

 201 ................................................. مجلس نود اصل ونيسيکم به عارف مانيپ همسر سرگشاده نامه

 203 ...................... یانضباط تهيکم به دانشجو 10 و اطالعات وزارت یخبر ستاد به دانشجو 3 احضار

 205 .............................................................................. یتوکل ديمج از مطلق یخبر یب روز ده

 207 ................................................ برد مي بين از را  دانشگاه در اخالقي بي جنسيتي تك هاي دانشگاه

 209 .................................... شد مواجه آرام یاعتراض با نايس یبوعل دانشگاه در یصفارهرند حضور

 211 .......................................................................... کشور در ديجد سر خود یها گروه یپا رد

 213 ............................................................... ريرکبيام یصنعت دانشگاه یاسالم انجمن تيتسل اميپ

 215 .............................................................. آباد نجف آزاد دانشگاه یدانشجو 50 از شيب احضار

 216 ........................................................... رازيش در شده بازداشت انيشجودان نامشخص تيوضع

 217 ....................... یانضباط تهيکم به شهرکرد آزاد دانشگاه یاسالم انجمن یاعضا از نفر ١٢ احضار

 218 ....................................................................... منتظري اهللا آيت شتبزرگدا مراسم برگزاري

 219 .................................................... آسا کامران نجات یبرا فرهنگي و سياسي فعاالن از استمداد

 221 ................................................................ شد لندن مزيتا روزنامه سال تيشخص آقاسلطان ندا

 223 ........................................................ یانضباط آميته به یبهشت دانشگاه یدانشجو دهها احضار

 224 ............................................ شهر نيا مردم تجمع در یسار آزاد دانشگاه یدانشجو دو بازداشت

 224 ................................ رانيا سفارت نيمامور توسط نيبرل در یرانيا جوانان و انيدانشجو سرکوب

 225 ............................. لباب فنون و علوم و صنعت و علم ر،يرکبيام یها دانشگاه یدانشجو ٩ بازداشت

 227 ...................... ديکش خون و خاک به را مشهد آزاد دانشگاه اهللا حزب انصار یروهاين انهيوحش حمله

 229 ................................... است استبداد منطق بازداشت و جرح و ضرب آشتار،: وحدت ميتحک دفتر

 231 ........................................... شد بازداشت وحدت ميتحک دفتر یمرکز یشورا عضو تيهدا بهاره
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 233 ....................................... .است کرده آغاز »دار ستاره انيدانشجو« هيعل آرام یجنگ رانيا ميرژ

 239 ............................ است ليتعط امتحانات و کالسها همه دربندمان یها یدانشگاه هم کامل یآزاد تا

 241 ............................................. شد لغو یمتوال روز نيدوم یبرا کيتکن یپل دانشگاه در امتحانات

 لباس حمله به نسبت اعتراض و یا خامنه اهللا تيآ به تهران دانشگاه یفن دانشکده استاد ٨٨ سرگشاده نامه

 243 ..................................................................................................................... یشخص

 249 .................................................................... شد محکوم یريتعز حبس سال 6 به مايس سلمان

 250 ........................................................... فريدي ناصح براي شالق ضربه 74 و حبس سال شش

 251 .................................... شد صادر رازيش دانشگاه یبازداشت یودانشج دو نظر ديتجد دادگاه احکام

 253 ........................................ زندان در وحدت ميتحک دفتر یمرکز یشورا یاعضا تيوضع نيآخر

 255 .............................................. کرج آزاد دانشگاه انيدانشجو از نفر 50 از شيب قيتعل و احضار

 256 ........................................ زندان در وحدت ميتحک دفتر یمرکز یشورا یاعضا تيوضع نيآخر

 259 ................................................... دنظريتجد دادگاه در یمحمد محمدتابع حبس سال 4 حکم ديتائ

 260 ............................................................... شد لغو تهران دانشگاه یاسالم انجمن تيفعال مجوز

 261 .... دزفول آزاد دانشگاه عترضم دانشجو ١٨ یبرا ليتحص از تيمحروم و ديتبع نيسنگ احکام صدور

 263 .......................................... صنعت و علم دانشگاه یبازداشت یدانشجو ١٠ تيوضع از یخبر یب

 263 ........................................................ یاخالق ئلمسا بهانه به نيقزو در دانشجو 400 یريدستگ

 265 ................................................. بشر حقوق مدافع و يیدانشجو فعال جو فرزان نينازن بازداشت

 265 ........................................................................... شدند بازداشت يیدانشجو نيفعال از تن سه

 266 ............................................................. انيدانشجو بورس شرط هيفق تيوال به التزام: دانشجو

 267 ................................................................... ريرکبيام دانشگاه انيدانشجو از تن ١۴ بازداشت

 269 .............................. کشور شمال يیدانشجو فعال انيذهاب اشکان یبرا یريتعز حبس ماه ۶ صدور

 271 .............................................................. سنگ پرتاب بخاطر ساله 20 یدانشجو اعدام احتمال

 273 ....................................................... عاشورا روز تظاهرات   جوانان مقاومت از یقاض یشگفت

 274 ...................................................... مرآز تهران آزاد دانشگاه دانشجويان گسترده تبعيد و تعليق

 275 ........... صنعت، و علم دانشگاه یدانشجوي فّعال دو ،یابوفاضل عليرضا و یصحرائ اهللا روح اشتبازد

 277 ...................................................................... نيقزو دانشگاه در دانشجو 30 قيتعل و اخراج

 279 ............................................ نياو زندان به یو انتقال و مارستانيب راه در ینظر نيام زداشتبا
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  پيش گفتار

  
در پی انتخابات رياست جمهوری در ايران وقايعی رخ داد که ماهيت نظام جمهوری 

ايات نظام در خفا و دور از اسالمی را اساسا زير سوال برد به اين دليل که تاکنون تمام جن

های خبری رخ داده بود ولی اينبار در روبروی چشمان جستجوگر خبرنگاران   دوربين

های سراسر کشور رخ داد که رژيم را  وادار کرد که به  بين المللی جناياتی در خيابان

در .و آنها را در اسرع وقت از ايران اخراج کند عذر خبرنگاران خارجی را بخواهد ناچار

آمدند   اين زمان دانشجويان و جوانان داخل کشور با کمک تکنولوژی به ثبت وقايع روز بر

  .ند و در اين راستا تلفن های همراه و اينترنت نقش  به سزائی ايفا نمود

 با بهره گيری از جديدترين فيلم جوانان ايرانی بی بهره نبود و مديای جهان هم از اين تالش

از ايران به انعکاس اخبار و تصاوير تظاهرات آرام ايرانيان و در خبرهای ارسالی  ها و

مقابل خشونت و سرکوب مزدوران رژيم  پرداخت و تصويری جديد از ايران و ايرانی در  

   .غرب شکل گرفت

 و در پی بسته شدن .ها حساب ايرانيان را از سردمداران رژيم جدا کرده بودند ديگر غربی

های فارسی زبان خبری و عدم دسترسی مردم به خبرهای روز  ها و کانال فيلتر سايت
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اس خبرهای وظيفه ای خطير بر دوش فعاالن و مدافعين حقوق بشر نهاده شد که با انعک

  .ی متفاوت به خبررسانی به داخل و خارج کشور بپردازندها جديد از طريق وبالگ

شکنجه و حتی کشته شدند در اين زمان بسياری از عزيزان همکارمان در ايران دستگير و 

  .داشتند و به کار خود ادامه دادندور ايرانی ديگر ترسی نغيولی گويی جوانان 

در ايران  حقوق بشر دفاع ازجوان و دانشجوی کانون دفاع از حقوق در اين راستا کميته 

وقفه اعضای خود با جمع آوری خبرهای مربوطه و انتشار آن در وبالگ  هم با تالش بی

و اکنون  که مورد توجه بسيار نيز قرار گرفت .قدام به افشاگری جنايات رژيم  نمودکميته ا

کميته جوان و دانشجوی کانون مدافعين حقوق بشر بر خود الزم ديد با جمع آوری کليه 

اخبار مربوط به جوانان و دانشجويان ستم ديده ايرانی در اين کتاب گوشه ای از جنايات 

می را برمال کند تا بدين ترتيب کتابی ثبت شده برای آيندگان بيشمار رژيم جمهوری اسال

  .زمين پدريشان رخ دادرمهيا شود تا بخوانند و بدانند که چه جناياتی در س

 .با اميد ايرانی آباد و آزاد برای تمام اقوام ايرانی صرفنظر از هر دين و آئين

 

  فرزان هدائی

  مسئول کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
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 و تهران دانشگاه کوی به امنيتی نيروهای بار خشونت حمله

  اصفهان دانشگاه
  

گزارش ها از ايران حاکيست که نيروهای امنيتی دولت ايران بامداد دوشنبه در پی تجمع اعتراض آميز 

ند که به گفته دانشجويان در خوابگاه دانشگاه تهران واقع در خيابان کارگر شمالی به آنجا يورش برده ا

 .شاهدان عينی در اثر تيراندازی نيروها تعدادی دانشجو زخمی و تعدادی نيز دستگير شده اند

همزمان در اصفهان نيز نيروهای دولتی به محوطه دانشگاه صنعتی اصفهان يورش برده اند که طی آن 

 .رفته استنيز دانشجويان هدف ضرب و شتم قرار گرفته اند و دانشگاه تحت محاصره قرار گ

يک شاهد عينی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که حدود ساعت سه 

صبح گروهی از دانشجويان کنار در کوی دانشگاه، خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران، تجمع کرده 

سپس تعداد  بودند و شعار می دادند که نيروهای گارد ويژه و انصار حزب اهللا وارد محوطه کوی و

 .زيادی از ساختمان ها شدند
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  درسهای بهارستان
 

  1388تير  4 –گزارش ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر  

به نظرم تظاهرات ديروز بهارستان از اين نظر اهميت داشت آه روحيه همدلی و پايداری را هم به  

) البته در پياده روها(مي آرد  تعداد جمعيتی آه به سمت مجلس حرآت. نمايش گذاشت و هم باال برد

در بين ميانساالن، تعداد زنان آامال بيشتر . ترآيب عمدتا جوان بود ولی ميانسال ها هم بودند. زياد بود

. مرآز هجوم به مردم خود ميدان بود. پليس بعد از مدتها به فيلمبرداری از افراد روي آورده بود. بود

، به مردمی )در جنوب و غرب و شمال ميدان(اطراف ميدان  ادامه سرآوب به آوچه ها و خيابان های

  . آه عقب می نشستند گسترش يافت

با . انجام می شد) و نه در مرآز هجوم(شعار دادن ها توسط گروه های سی چهل نفره در محيط اطراف 

ه شعار چند ده متری جلو مي رفتند و به محض اينكه روبروی خود نيروهای سرآوبگر را می ديدند آ

پياده يا با موتور قصد نزديك شدن به آنان را دارند می دويدند و عقب نشينی می آردند و در آوچه ها و 

خيابان های دورتر متفرق می شدند و دوباره به همين شكل در گوشه ای ديگر تجمع جديدی به طور 

شود به سمت مرآز  اتفاقی با ترآيب متفاوتی از افراد تشكيل می شد و سعي می آردند تا آنجا آه می

هليكوپترها از باال صحنه آلی را زير نظر داشتند و در واقع نقاط تجمع . درگيری پيشروی آنند

  . نيروهای سرآوب و تغيير در آرايش نيرو را از باال رهبری می آردند

از با توجه به اين مساله، ايجاد چند مرآز تجمع نسبتا دور از هم، براي تقسيم نيروی دشمن و مهمتر 

نيروی بسيج را از مناطق مختلف به    .آن، غافلگير آردن سرآوبگران، اهميت زيادی پيدا آرده است

سن اين نيرو عليرغم تبليغات زيادی آه سال های اخير در مورد گسترش نيروی . تهران آورده بودند

تك و توك  ولي. اصل آاری ها باالی چهل و پنجاه سال دارند. بسيج مي آردند، باالی سی سال است

را در ميانشان می بينی آه ) و گاه رنگ پريده(چهره بسيجي هاي خيلی جوان و البته به شدت هراسان 

 . دارند اولين تعليماتشان را در صحنه جنگ واقعی می بينند

در تبليغات رژيم، موضوع به خطر افتادن رفاه و زندگی اقتصادی مردم اين روزها زياد به ميان آشيده 

. مغازه های آوچك و متوسط دچار افت شده اند. ين واقعيتی است آه بازار آساد استا. می شود

رژيم دارد روی . خيلی ها بايد زودتر مغازه ها را ببندند. است... منظورم مغازه دارها و رستوران ها و

اين حساب می آند آه نارضايی بخشی از خرده بورژوازی آاسب از ادامه وضع بی ثبات به آمكش 

  : در آوچه و خيابان و تاآسی، آدم های حكومت اين را تبليغ می آنند آه. يدبيا

  چه فايده؟ 
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  اين دعواها چه ربطی به مردم دارد؟ 

  همه چيز خوابيده است؟

  اين آه نشد آار؟ 

ولی . پادزهر اين تبليغات، ارائه دورنمای سياسی و اهداف باالتر سياسی و اجتماعي در بين مردم است

حتی در همين حد آنونی اش و در شرايط نبود يك قطب قوی (شدن فضای سياسی جامعه راديكاليزه 

يعنی حتی آن آاسبی آه دارد ضرر می آند هم . واقعا دارد جلوی تاثير اين تبليغات را می گيرد) انقالبی

  .”درگيری و بي ثباتی“انگشت اتهام را بر روی حكومت گرفته است و نه 

دستگيری ها را بيشتر آرده . ل بردن نيروی مردم با سرآوب ممتد استرژيم در پی فرسايش و تحلي

. معموال در رسانه ها تاآيد بر دستگيری اصالح طلبان و ملی مذهبی ها و روزنامه نگاران است. اند

اين دستگيری ها يك آارآرد معين دارد ولی به نظرم مهمتر از اينها، در طرح سرآوب رژيم، 

اين دستگيری ها تا به حال صدها نفر را فقط در . ی های خيابانی استدستگيری پيشگامان درگير

هم به شكل ضرب و . يك نكته ديگر هدف قرار دادن زنان در تظاهرات هاست. تهران شامل می شود

  .اين واقعا يك سياست آگاهانه است چون اهميت اين نيرو را از مدت ها پيش فهميده اند. شتم و هم قتل

. به نظرم شعار مرگ بر جمهوری اسالمی بايد در همه جا به طور ثابت تكرار شود: يك مشاهده ديگر

اما نكته ای آه مشاهده آردم اينست آه اآثر مردم حتي در حادترين لحظه های درگيری دوست دارند 

چرا؟ آيا از لحاظ ذهنی، برای توده های  .شعار مرگ بر ديكتاتور بدهند و نه مرگ بر جمهوری اسالمی

  احت تر و ملموس تر است آه افراد معين را آماج قرار دهند تا يك نظام را؟ عام ر

  آيا با مرگ بر ديكتاتور گفتن، مشخص تر می توانند خشم و نفرت خود را ابراز آنند؟ 

شايد راه فراگير آردن مرگ بر جمهوری اسالمی اين باشد آه اين شعار در هر جايی و با هر ابزاری، 

  . به چشم بيايد

 ....... شعار نويسی های آوچك و بزرگ در سطح شهر گرفته تا آليپ و پوستر واز 

 فراخوان به آکسيون اعتراضی در حمايت از مبارزات مردم ايران

طغيان ميليونی مردم؛ که اينروزها در ايران شاهدش هستيم نشان از آن دارد که دامنه تجاوز به حقوق 

  . بات و با روشی کامال ضد دمکراتيک رقم زده شده استشهروندان ايراني، اينبار در قالب انتصا

تا کنون تعدادی کشته و صدها نفر زخمی و هزاران نفر از جوانان مورد توهين واذيت و آزار و 

تحت قيموميت کامل رهبری نظام  -در اين انتصابات تنها خودی ها . دستگيری و شکنجه قرار گرفته اند

در نظام واليت فقيه، آرای عمومی مردم . رقابت با يکديگر پرداختند به - و کنترل شديد شورای نگهبان 

  .تا حدی مورد قبول است که تناسب مورد نظر را برهم نزند
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مردمی که يا به باور خود و . در نگاه نخست؛ بازنده واقعی اين انتخابات توده های ميليونی مردم هستند

ان در صحنه انتخابات به سود اين و يا آن چهره يا تحت تاثير برخی نيروهای اپوزيسيون، با حضورش

توهمی که . اصالح طلب يا اصولگرا، به ايجاد تغييراتی از سوی کانديداها و به نفع مردم توهم داشتند

  . به انتخاب بد ميان بد و بدتر منجر می شود

حات از درون اعالم پيروزی احمدی نژاد اگر چه برای اين توده ها و نيروهای اپوزيسيون حامی اصال

غير قابل تصو ر بود اما برای خود کانديداهای اصالح طلبان روشن بود که بدون حمايت ولی فقيه 

شانسی برای پيروزی در اين انتخابات نخواهند داشت هر چند اگر همين موسوی هم انتخاب می شد 

از نداشتن  کارنامه عملکرد او در دهه شصت نشان. کاری را می کرد که در دهه شصت کرده بود

اما از ديگر سو؛ دعواهای درونی هيات حاکمه . تفاوت کيفی با احمدی نژاد از نظر ماهيتی است

اسالمی و تصفيه های درونی منجر به اسلحه کشيدن بروی مردم عاصی شد و اين خشم توده ها را 

  . صدچندان کرد و توهم آنها را کاهش داد

از تجربه سی سال حا کميت جمهوری اسالمی نه تنها  در اين ميان نيروهای فرصت طلب اپوزيسيون

آنها اکنون برای اينکه . درس نگرفتند بلکه به تشويق مردم برای شرکت در اين انتصابات پرداختند

بيشتر از اين درمانده نشوند بساط حمايت از رای مردم که دزديده شده را پهن کرده اند و به دولتهای 

  . له رژيم ايران پناه برده اندسرمايه داری و اربابان سی سا

ما ضمن دفاع از خشم ميليونها جوان به ميدان آمده که در روزهای اخير در اعتراضات خيابانی 

حاضرند و توسط عوامل و نيروهای رژيم دستگير و سرکوب شده اند، و از جنبش های دمکراتيک؛ 

تهای دو جناح حکومتی در مقابل مستقل زنان، دانشجويان، کارگران و همه مردمی که خارج از رقاب

تمامی نيروهای آزاديخواه و مترقی را , آنها ايستاده اند، دفاع و حمايت قاطع می کنيم و در اين راه

   . دعوت به همراهی و همکاری می کنيم

بدينوسيله از تمامی نيروهای دموکرات و مترقی که برای صدای ديگری غير از دو جناح حکومتی 

 15:30  تا 13از ساعت  27- 06- 2009دعوت می کنيم در آکسيونی که در روز شنبه مبارزه می کنند 

  .در برابر سفارت رژيم ايران در بروکسل بلژيک انجام می گيرد، شرکت کنند
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  هفته گذشته ٢گزارش بازداشت صدها دانشجو طی 
 

پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري و اعتراضات مردم تهران و شهرهاي ديگر آشور، بيش 

تن از فعالين مدني، فعاالن حقوق بشر و زنان و نيز جمع آثيري از روزنامه نگاران و فعاالن  ۵٠٠از 

  .شت شدندسياسي بازدا

فعاالن دانشجويی و نيز دانشجويان دانشگاه هاي آشور نيز از جمله اقشاري بودند آه از اين امواج  

  . سرآوب بي نصيب نماندند

بگونه اي آه با اعالم نتايج انتخابات، اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه هاي مختلف بطور 

  . مسالمت آميز آغاز شد

نيروي هاي لباس شخصي و انصار حزب اهللا آه مستقيمًا توسط نهادهاي  اما اين اعتراضات از سوي

گرم و سرد بهره مي    امنيتي و اطالعاتي آشور حمايت مي شدند، و از خشونت آميز ترين سالح هاي

 .بردند، به وحشيانه ترين شكل ممكن سرآوب گرديد
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بخشی ديگر از شکنجه های تکان دهنده دانشجويان در ساختمان 

 وزارت کشور

 ١٣٨٨م تير ٩سه شنبه 

  

زاد شدند، ابعاد دانشجويانی که در شب واقعه کوی دانشگاه تهران بازداشت شده و پس از چند روز آ

بخشی از . تکان دهنده ای از مشاهدات خود در طبقه ی منفی چهار وزارت کشور را بازگو کرده اند

  .اين مشاهدات در برخی سايت ها طی روزهای گذشته منتشر و فاش شد

يکی ديگير از دانشجويان آزاد شده در مصاحبه با خبرنامه اميرکبير، گوشه های ديگری از اقدامات  

اين دانشجوی آزاد شده . رانسانی نيروهای لباس شخصی را در ساختمان وزارت کشور روايت کردغي

 :مشاهدات خود را اينگونه بيان کرد

در همان شب نيروهای انصار و بسيج پس از آنکه عده زيادی از دانشجويان را محاصره کردند، در 

لی بود که بسياری از دانشجويان در همان اين در حا. محوطه کوی با ضرب و شتم آنها را زمين نشاندند

حين جراحت ها و خونريزی شديدی از ناحيه دست، سر و پا داشتند و با وضعيت وخيم جسمی دستگير 

با برخوردهای تحقير آميز به سمت ون ها و اتومبيل هائی که پيش تر جلوی   سپس دانشجويان را. شدند

  .درب اصلی کوی قرار گرفته بود هدايت کردند

در کنار همه ضرب و . در طول مسير به تحقير آميز ترين شيوه با دانشجويان بازداشتی برخورد کردند 

شتم های جسمی ديگری که در طول راه انجام می شد، آنها اقدام به گذاشتن جعبه های آهنی بر سر 

اين در ! کوبيدند دانشجويان نمودند و با باتوم های خود بطور متوالی بر سر هر کدام از دانشجويان می

حالی بود که يکی از بازداشت شدگانی که جعبه آهنی بر سر وی گذاشته شد، خونريزی شديدی از ناحيه 

 .سر داشت و سه نقطه سر اين دانشجو شکسته شده بود

برخی دانشجويان همان شب . اتومبيل های حامل دانشجويان بازداشتی به نقاط مختلفی اعزام می شدند 

ه های مختلف انتقال داده شدند و برخی ديگر نيز به طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل به بازداشتگا

 .در آنجا با وحشيانه ترين و غيرانسانی ترين شيوه با دانشجويان رفتار شد. شدند
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ساعت ندادن آب به بازداشتی ها، فردی پارچ آب کوچکی برای تعداد زياد دانشجويان تشنه  ١٢پس از  

وی پارچ آب را باال گرفت و آنرا بر روی زمين سرازير کرد و در همين حين . آورد و مجروح شده

همه دانشجويان را مجبور کردند که به همان محل آمده و از ابی که در حال ريخته شدن بود، بخورند و 

 .اين مسئله تصوير بسيار تکان دهنده ای بود. به اين شيوه به دانشجويان آب می دادند

در اين هنگام . ت نمايشی، يکی از بازجويان، خواست که به دانشجويان بهتر آب داده شوددر يک حرک 

يک شلنگ آوردند و از دانشجويان خواستند که از اين شلنگ آب بخورند اما هنگامی که دانشجويان از 

 !آن آب خوردند متوجه شدند که آب داغ است

ی وحشيانه دانشجويان، در هنگام غذا دادن، آنها پس از مدت های طوالنی ضرب و شتم و شکنجه ها 

غذای ماکارانی را در کف دستان دانشجويان ريختند و به . غذا را در کف دستان دانشجويان می ريختند

آنها گفته شد که اگر کوچکتری ذره ی غذا بر زمين ريخته شود ضرب و شتم خواهند شد و در چند 

 .وحشيانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتندمورد اين اتفاق افتاد و دانشجويان به طرز 

در هنگام صبحانه نيز به دانشجويان مقدار بسيار اندکی نان خشک به همراه پنير داده شد و از آنان  

خواسته شد که اين مقدار نان را با ديگران قسمت کنند و هم چنين به انها گفته شد که اگر ذره ای نان بر 

اين مسئله نيز بدليل خشک بودن نان رخ داد و برخی بازداشت . وردروی زمين بريزد، کتک خواهند خ

 .شدگان شديدا ضرب و شتم شدند

مدتی بعد نيز به همه دانشجويان لباس های نو داده شد تا لباس های خود را که آغشته به خون بود  

 .تعويض کنند

يج و انصار به خوابگاه همچنين بنابر گزارش دانشجويان کوی دانشگاه، به هنگامی که نيروهای بس 

دانشجويان دکترا حمله بردند، پس از تخريب اتاق ها و ضرب و شتم دانشجويان، آنها را مجبور ساختند 

 .بروند» کالغ پر«که به مدت طوالنی 

در همان شب نيروی انتظامی با هماهنگی کامل برای جلوگيری از مطلع شدن مردم خيابان اميرآباد از  

طول خيابان آميراباد را با ماشين و نيروهای گارد ويژه پر کردند به طوری که  وقايع کوی دانشگاه

ارتباط سمت راست و چپ خيابان قطع بشود و مردم خانه های اطراف جزئيات جنايات نيروهای لباس 

به گزارش خبرنامه اميرکبير، ابعاد ضرب و شتم و تحقير دانشجويان به حدی گسترده .شخصی را نبينند

 .ت که اکنون ديگر امکان کتمان آن برای مسئولين وجود نداردبوده اس

هر چند طی روزهای گذشته نمايندگان مجلس مدعی شدند که قضيه کوی دانشگاه را پيگيری خواهند  

کرد اما بعيد به نظر می رسد که نمايندگان مجلس حاضر باشند تمامی ابعاد اعمال نيروهای سازمان 

 .شجويان در وزرات کشور را روشن سازنددهی شده و آزار و اذيت دان
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 خبرنامه اميرکبير  -منبع 
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بی توجهی آميته پيگيری حوادث آوی دانشگاه تهران به مسئله 

 شكنجه دانشجويان در وزارت آشور

 

نشگاه آميته پيگيری حوادث دانشگاه تهران آه از سوی مديريت دانشگاه برای بررسی حادثه آوی دا

اين اطالعيه گزارش مصوبات . تهران تشكيل شده است، اطالعيه شماره دو خود را نيز صادر آرد

تيرماه با حضور اعضای اين آميته و نيز نمايندگان مجلس شواری  1دومين جلسه اين آميته در تاريخ 

شجويان در صدور اين اطالعيه در حالی است آه در آن به مسئله شكنجه وحشيانه دان. اسالمی است

در اين اطالعيه از اعالم شده است آه به منظور . زيرزمين وزارت آشور هيچ اشاره ای نشده است

تحقق درخواست های دانشگاهيان، آارگروه هائی تشكيل می شود و هر آدام از اين آارگروهها بطور 

انه خود را به اطالع جداگانه دبيرخانه خواهند داشت و نحوه اطالع رسانی و تماس با آارگروه و دبيرخ

اين آميته هم چنين پيش تر در اطالعيه شماره يك خود، نيت خود را مبنی بر تالش در . خواهند رساند

 .راستای پيگيری حوادث رخ داده در دانشگاه تهران، اعالم آرده بود
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دانشمند جهان از جنبش آزاديخواهی دانشگاهيان  ٧٨حمايت 

 يرانا

  ١٣٨٨تير،  ١٣شنبه، 

های پزشکی، حقوق و تاريخ با انتشار دادخواستی از مبارزات  جمعی از دانشمندان جهان در رشته

. اند های ايران شده ی دانشگاه دانشگاهيان ايران پشتيبانی کرده و خواستار پايان خشونت در عرصه

  .مصاحبه با پرفسور علی گرجی، مبتکر اين حرکت

ی فيزيولوژی اعصاب در دانشگاه  تر علی گرجی، متخصص دردشناسی و استاد رشتهپرفسور دک  

  مونستر آلمان است

ی دانشگاهی و دانشمندان جهان  ی تاثر جامعه هايی در زمينه وگو با دويچه وله به پرسش وی در گفت .

  بار  از وقايع خشونت

ضاکنندگان دادخواستی که به ابتکار از ام. گويد ها، پاسخ می ی دانشگاه در ايران، بخصوص در عرصه

ی اپيلپسی،  ی پزشکی هستند، چون ژروم انگل، دانشمند رشته آور رشته او تنظيم شده، دانشمندان نام

تمامی . ی مغز و اعصاب مان، دانشمند رشته ی دردشناسی و بتينا اشپک محسن مهاجر، دانشمند رشته

  .های دانش جهان هستند دانشمندان رشتهديگر امضاکنندگان دادخواست نيز از نامدارترين 
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گزارش ساالنه وضعيت دانشجويان در ايران به مناسبت سالگرد 

  تير 18
 

  / مورد 19بازجوئی توسط نهادهای امنيتی 

  /    مورد 180    بازداشت

  / مورد  58احضار به دادگاه هاو يا نهادهای امنيتی

  / مورد   50اه های محاکمات انجام شده توسط دادگ

  / مورد  58های / احکام صادر شده توسط دادگاه 

  /مورد  352احضار به کميته های انضباطی دانشگاه ها 

  / مورد  183  احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی دانشگاه ها

  مورد  31اخراج از دانشگاه 

    /   مورد  43) يک ترم( تعليق از تحصيل 

   / مورد 44  )دو ترم( تعليق از تحصيل 

  / مورد  51جلوگيری از ورود به دانشگاه 

  / مورد  63تذکر کتبی 

  / مورد  68   آزادی با صدور قرار وثيقه

 مورد 60نشريات دانشجوئی توقيف شده 
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 تن در مشهد همچنان در بازداشت 100بيش از  

   

  ه رضا عرب و هاشم خواستارديدار فعالين دانشجويی و سياسی شهر مشهد با خانواد

وز گذشته جمعی از فعاالن دانشجويی و سياسی شهر مشهد با خانواده های رضا عرب دانشجوی ر

 .زندانی دانشگاه مازندران و هاشم خوستار عضو کانون صنفی معلمان ديدار کردند

  

نجمن های و روز مرد انجام شد، اعضای ا) ع(در اين ديدارها که به مناسبت والدت حضرت علی 

اسالمی دانشجويان دانشگاه های شرق کشور و برخی از اعضای احزاب مشارکت و ادوار تحکيم 

  .منطقه خراسان و کانون صنفی معلمان حضور داشتند

دانشجويی، سياسی و مدنی شهر مشهد با حضور در منزل اين معلم زندانی، ضمن ابراز انزجار   فعالين

يه جمهوريت نظام و مردم، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط خرداد عل 23شديد نسبت به کودتا 

دانشجويان در اين ديدار با ذکر فعاليت های سياسی آقای خواستار و شجاعت وی . هاشم خواستار شدند

  .در دفاع از دانشجويان زندانی از وی تجليل کردند
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 تعطيل شد هفته 2کوی دانشگاه تهران برای : تير 18در آستانه 

   

  

تيرماه سالروز حمله خونين نيروهای انصار و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در  18در آستانه 

تعطيلی کوی دانشگاه تهران در . هفته تعطيل شد 2، کوی دانشگاه تهران از روز گذشته برای 78سال 

ان در سالروز حمله به تير اتفاقی است که هر ساله برای جلوگيری از اعتراض دانشجوي 18آستانه 

   .انجام می شود 78کوی دانشگاه در سال 

نيروهای سازمان يافته لباس شخصی با حمله به کوی دانشگاه، دانشجويان را به  1378در تيرماه سال 

گرچه در آن زمان همه مسئولين حمله به کوی دانشگاه را محکوم کردند اما هيچ . خاک و خون کشيدند

  .ن اصلی آن حمله معرفی و محاکمه نشدنديک از آمرين و عاملي

امسال نيز پس از اعتراض دانشجويان به تقلب در انتخابات، باز هم نيروهای لباس شخصی و انصار به 

خردادماه به کوی  25صورت سازماندهی شده و به همراهی نيروهای ضدشورش در بامداد دوشنبه 

ويان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و دانشگاه حمله کرده و ضمن تخريب خوابگاه ها، دانشج

بسياری از دانشجويان به ساختمان وزارت . دانشجو را در همان شب بازداشت کردند 100بيش از 

  .کشور منتقل شدند و برای ساعت ها در آنجا مورد ضرب و شتم نيروهای لباس شخصی قرار گرفتند
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 خرداد 22احضار دانشجويان پس از حوادث 

  

اين . بر اخبار رسيده، کميته های انضباطی دانشگاه ها احضار گسترده دانشجويان را آغاز نموده اند بنا

ن در حالی ست که شهريار مشيری، عضو سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، احضار دانشجويا

  .در طول برگزاری امتحانات را به دليل افزايش فشار روانی، خالف قانون می داند

نفر از دانشکده  5نفر از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی که  18در جريان احضارهای مزبور، 

 . علوم اجتماعی و ارتباطات را شامل می شوند، فرا خوانده شده اند

باطی با تعدادی دانشجويان از جمله نيکزاد زنگنه، سليمان تير ماه از طرف کميته انض 22روز 

محمدی، پوريا پشتاره و امير يعقوبعلی تماس گرفته و زمان مراجعه آنان به کميته اعالم و روز بعد نيز 

  .دعوت نامه کتبی از طرف آموزش دانشکده برای آن ها ارسال شد
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  در بند  شبنم مددزاده
  

، شبنم مددزاده که دبير سياسی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و نايب موج سبز آزادی

با قرار بازداشت  ٨٧ی شورای تهران دفتر تحکيم وحدت است، از يکم اسفند ماه  دبير هيئت رئيسه

 .برد زندان اوين به سر می ٢٠٩روز از بازداشت کماکان در بند امنيتی  ٢٠٩موقت و با وجود گذشت 

 
هايی غير  داددگاه انقالب تهران بنا بر روال گذشته با جواب ٢٨ی  ای و مدير دفتر شعبه قاضی مقيسه

ی دادستان، کمبود نيرو  منطقی، دليل برگزار نشدن جلسه را عالوه بر حضور به هم نرساندن نماينده

ماه به داليل واهی اين در حالی است که پيش از اين نيز دادگاه شبنم مددزاده در تير ! عنوان کردند

  .برگزار نشده بود

ی دادگاه شرکت کند، علی اکبر حيدری فر  ی دادستانی که قرار بوده در جلسه الزم به ذکر است نماينده

داديار شعبه يک امنيت دادگاه انقالب تهران است که کيفرخواست مددزاده نيز توسط همين شخص تنظيم 

  .شده است
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هايی که در  رود که پس از افشاگری ی کهريزک به شمار می وندهحيدری فر از متهمان رده اول پر

دادياری ديده  ١مورد بازداشتگاه کهريزک صورت گرفت، به مدت دو هفته در دادگاه انقالب و شعبه 

های کهريزک برکنار و اخراج شده بود، اما چند روزی  او ظاهرا به جرم معاونت در شکنجه. نشد

   !بازگشتبيشتر نگذشت که به کار خود 
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  نگرانی دانشگاهيان جهان از اوضاع دانشگاههای ايران
 

ما استادان و مديران دانشگاههای مختلف جهان نگرانی عميق خود را از وضعيت وخيم دانشگاههای 

تمامی شواهد برآن است آه . ه پس ازانتخابات اخير رئيس جمهوری ابراز می داريمبه ويژ ،ايران

های آآادميك  مقامات دولتی در گير سرآوبی عمده در دانشگاههای ايران هستند و قصد دارند آه آزادی

 .را از اين هم بيشتر زير پا گذارند

به خوابگاههای دانشجوئی . هستندما دالئل و شواهدی داريم آه استادان و دانشجويان در خطر جدی 

دستگير و  ،دآتر محمد ملكی ،و تعدادی از استادان از جمله رئيس سابق دانشگاه تهران ،حمله شده

با عواقبی  ،جديدی» انقالب فرهنگی«وحشت دانشگاه های آشور را فرا گرفته آه . زندانی شده اند

چنين اقدامی به اخراج هزاران . راه استدر  ١٩٨٠در بهار ،فاجعه بار مشابه انقالب فرهنگی اول 

و دانشگاههای ايران  ،استاد و دانشجو آه مخالف سياست های سرآوب گرانه ی رژيم هستند منجر شده 

 .بيش از پيش از استاندارد های آآادميك و فعاليت های علمی تهی خواهند شد

ون مورد بازبينی قرار گيرد و با نظارت روحاني» علوم انسانی«ندا هائی سر داده می شود آه بايد 

تحت  ،دانشكده ها برای صدور مدارك قالبی برای اشخاص بی صالحيتی وا بسته به مقامات با نفوذ

همكاران ما بطور دائم تحت مراقبت و آنترل واحد های متعدد امنيتی و . فشار قرار می گيرند 

دانشجويان آماآان در معرض سيستم و  ،قرار دارند ،اطالعاتی آه در محوطه های دانشگاهها فعالند

  و خطر اخراج از دانشگاهها هستند» ستاره دار شدن«سرآوبگر 

ما قاطعانه مداخالت سياسی در امور آآادميك را محكوم می آنيم و خواستار آن هستيم آه تعرض به 

 .حريم دانشگاههای ايران بالفاصله و بی هيچ قيد و شرطی متوقف شود
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 بازداشت سه فعال دانشجويی دانشگاه تبريز

  

تير ماه توسط  18احسان نجفی، آيدين خواجه ای و فراز زهتاب سه دانشجوی دانشگاه تبريز، روز 

   .نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند

ر شهر خوی، تير ماه از منزل مسکونی خود د 18احسان نجفی دانشجوی برق دانشگاه تبريز روز  

ماموران امنيتی با شش دستگاه خودرو به منزل مسکونی اين فعال دانشجوئی بورش برده  .بازداشت شد

و تنها با يک اخطار شفاهی و بدون ارايه هيچ گونه حکمی در مدت کمتر از چند دقيقه، اقدام به شکستن 

  .درب منزل احسان نجفی کرده و وی را به طرز نامناسبی دستگير کردند

گذشته را نيز در   احسان نجفی عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند دانشگاه تبريز، ماه مهر سال

بازداشت گذرانده بود و به به يک سال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی به مدت چهار سال، و 

   .مجموعا به سه سال حبس محکوم شده بود
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برگزاری مراسم نامگذاری پارک شهيد آسا توسط دانشجويان 

 دانشگاه علم و صنعت

  

تيرماه در دانشگاه علم و صنعت  22مراسم گراميداشت ياد و نام شهيد کيانوش آسا روز دوشنبه  

نشجويان شهرستانی با استقبال خوب در اين برنامه که عليرغم تعطيلی دانشگاه و نبود دا   .برگزار شد

همراه بود، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قرائت بيانيه ای اعالم نمودند که برای زنده نگهداشتن 

   .کيانوش آسا، پارک اين دانشگاه را به نام پارک شهيد آسا نامگذاری می نمايند   ياد و خاطره

به گزارش خبرنامه   .پسران دانشگاه قرار دارداين پارک در اين دانشگاه بين سلف دختران و  

 :اميرکبير، متن بيانيه قرائت شده توسط دانشجويان در پايان مراسم به اين شرح است

  َو َال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

مظلومانه دوست و هم دانشگاهی عزيزمان کيانوش آسا می گذرد و بيش از بيست روز از شهادت 

  .جامعه دانشگاهی همچنان در بهت و عزای اين جنايت بزرگ قرار دارد

کيانوش و ديگر شهدای عاليقدر راه حقانيت و آزادی رفتند و ميراثی عظيم برای ما به جا گذاشتند 

  .ستميراثی که بار سنگينی بر دوش تک تک ما قرار داده ا

ادامه ی راه آن گلگون کفنان و پاسداری از خون ريخته شده آنان مسئوليت تاريخی همه ی مردم اين 

  .مرز و بوم و باالخص جامعه دانشگاهی می باشد

فلذا ما دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به عنوان حداقل وظيفه ی خود که زنده نگهداشتن ياد و خاطره 

نامگذاری می نماييم  "شهيد آسا"شگاهی است، پارک دانشگاه را به نام ی ان شهيد بزرگ در جامعه دان

 .و با خود پيمان می بنديم که با حداکثر توان در راه ان بزرگمردان ثابت قدم بمانيم
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  اه از زبان دانشجويانشرح وقايع هولناک کوی دانشگ: گاردين
 

روزنامه گاردين چاپ بريتانيا گزارشی در شرح وقايع حمله پس از انتخابات به کوی دانشگاه تهران از 

اين جامع ترين گزارشی است که تاکنون از وقايع ساعات نخست . زبان شاهدان يعنی چاپ کرده است

به خوابگاه دانشگاه تهران حمله کردند،  خرداد ماه، که طی آن نيروهای امنيتی دولت ايران 25دوشنبه 

   .منتشر می شود

گاردين می نويسد حمله آن شب درحالی رخ داد که تهران دو روز پس از انتخابات هنوز از خشم بروز  

  .آرام نداشت" تقلب"

در داخل خوابگاه در خيابان امير آباد شمالی دانشجويان برای خواب آماده می : "گاردين می نويسد

تنها ساعاتی پيشتر چندين نفر در برابر در اصلی دانشگاه کتک . ، هرچند اعصاب متشنج بودشدند

  ".خورده بودند
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  بی خبری از وضعيت باقری يک فعال سابق دانشجويی
 

ات کرج برخی از فعاالن فعلی و سابق اين شهرستان و شهرستان های تابعه در هفته گذشته اداره اطالع

را با يورش به منازلشان دستگير کرد که بخشی از آنان تا کنون آزاد شده اند اما در مورد چند تن از 

  .انان کماکان هيچ اطالعی در دست نيست

گير شدگان يورش نيروهای دانشگاه ابهر، منجمله دست 79باقری دانشجوی اخراجی سال   علی رضا

  .کرج است) رجايی شهر(امنيتی در منزل مسکونی خود در گوهردشت 

عليرغم مراجعات و پيگيريهای متعدد خانواده باقری از نهادهای امنيتی و قضايی تاکنون هيچ اطالعی 

از سرنوشت اين فعال سابق دانشجويی حاصل نشده است و عدم پاسخگويی نهادهای قضايی در اين 

  .ابطه موجب نگرانی روزافزون خانواده از سرنوشت فرزند خود شده استر

   فعاالن حقوق بشر در ايران
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  :مادر يکی از بازداشت شدگان

 سالمتی دخترم در خطر است 
  

سالمتی دخترم در  :مادر هنگامه شهيدی ضمن اعالم نگرانی نسبت به وضعيت جسمانی دخترش گفت 

مادر شهيدی که با چشمانی اشک الود به دفتر . نم که بايد به کجا اعتراض کنم خطر است ولی نمی دا

از صبح تاکنون به مراجع مختلفی   :روزنامه اعتمادملی امد با اشاره به بيماری قلبی هنگامه گفت 

ی هنگامی که به مقابل زندان اوين رفتم دنبال ما کردند و با الفاظی رکيک خانواده ها. مراجعه کرده ام 

به دادگاه انقالب هم رفتم ولی انجا هم همين گونه با ما . بازداشت شدگان را مورد اهانت قرار دادند 

 .برخورد کردند و هيچ پاسخی به ما ندادند 

هنگامی دارای ناراحتی قلبی است و سالمتی وی در خطر است و من نمی دانم که   :وی تاکيد کرد 

به ما اعالم می کنند که با رسانه ها : وی تاکيد کرد . ح کنم حرف هايم را به کدام مرجع قضايی مطر

من حدود سه . مصاحبه نکنيد ولی ايا عدم سخن گفتن از مشکالتمان باعث حل مشکل انها می گردد 

مادر شهيدی با اشاره به شهادت ندا آقا سلطان و سهراب . هفته است که از فرزندم بی خبر هستم 

ولی ديگر نمی توانم صبر کنم چرا . هستم و می فهم که انها چه حالی دارند من يک مادر   :اعرابی گفت 

   . که هيچ خبری از دخترم ندارم و با توجه به بيماری اش نگران حال وی هستم
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سمنان، مشهد و تبريز به  احضار دهها دانشجوی دانشگاه های

  کميته انضباطی
 

مبنی بر ممنوعيت از تحصيل دانشجويان فعال در انتخابات  در پی سخنان معاون آموزشی وزير علوم 

فله ای دانشجويان دانشگاه های مختلف کشور به کميته   رياست جمهوری، احضارهای گسترده

 انضباطی آغاز شده است

دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی که تعداد قابل توجهی از آنان، دانشجويان  18طی هفته گذشته   

اجتماعی اين دانشگاه هستند از طريق اداره آموزش دانشکده ها احضاريه های خود را دانشگده علوم 

دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل به کميته انضباطی فرا خوانده شدند  16هم چنين پيشتر . دريافت کردند

  .که با پيگيری های دانشجويان دانشگاه بابل اين احضارهای موقتا لغو شد

بير روند فشارهای گسترده بر دانشجويان منتقد دولت نهم هم چنان ادامه دارد به گزارش خبرنامه اميرک

دانشجوی  15دانشجوی دانشگاه سمنان،  10و در تازه ترين موج فشارها عليه دانشجويان، به تازگی 

دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد به کميته ی انضباطی اين دانشگاه ها احضار  20دانشگاه تبريز و بيش از 

   .ندشده ا
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اتحاديه دانشجويان اروپا با صدور بيانيه ای نگرانی خود را نسبت به وضعيت دانشجويان ايران در پی 

سرکوب های خشونت آميز در پس از انتخابات ابراز کرده و با اشاره به تهاجم به خوابگاه های 

  .ها را شديدًا محکوم نمود دانشجوئی در شهرهای مختلف ايران اينگونه اقدام

گزارش خبرنامه اميرکبير اين اتحاديه در متن بيانيه خود که در وب سايت آن قرار گرفته است به 

خواهان به رسميت شناخته شدن حق بيان آزادانه نظرات و نيز حق اعتراضات مسالمت آميز برای 

 .دانشجويان ايرانی شده است

شت دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک گفتنی است اتحاديه دانشجويان اروپا، چندی پيش در پی تداوم بازدا

پس از مراسم تدفين شهدا در اين دانشگاه و نيز فشارهای گسترده بر فعالين دانشجوئی در شهرهای 

مختلف ايران، با صدور بيانيه ديگری ضمن اعالم حمايت و همراهی با دانشجويان ايران، فشار بر 

  :شر شده توسط اين اتحاديه به شرح زير استمتن منت   .فعالين دانشجوئی ايران را محکوم نموده بود
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نفر از دانشجويان دانشگاه رازی به کميته ی  40دستکم چهل 

  انضباطی احضار شدند
 

 40سراسر کشور، در دانشگاه رازی دستکم در پی موج گسترده ی احضار دانشجويان منتقد در 

  .دانشجوی اين دانشگاه به کميته ی انضباطی احضار شدند

به گزارش خبرنامه اميرکبير اتهامات برخی از اين دانشجويان اخالل در نظم و تخريب اموال عمومی  

  .دانشگاه عنوان شده است

دانشگاه و نيز جلسات سخنرانی  گفته می شود اين احضار ها در پی برگزاری چند گردهمايی در

  کانديداهای رياست جمهوری انجام گرفته است

در ميان اين دانشجويان نام برخی از فعاالن دانشجويی نظير اشکان مسيبيان، سيامن غياثی، ميالد 

به چشم می خورد که برخی از آنها پيشتر نيز پيشينه ی احضار به کميته ی ... غالمی، شکوه احمدی و 

 .اين دانشگاه را داشته اند انضباطی

   خبرنامه اميرکبير



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

تهديد و توبيخ دانشجويان ساآن خوابگاه دانشگاه تهران به دليل 

  اهللا اآبر گفتن
 

انتهای خيابان اميرآباد، مسئولين  بنا بر اظهارات دانشجويان ساآن خوابگاه دخترانه فاطميه واقع در

آوی فاطميه با دانشجويانی آه شب ها از بالكن اتاق های خود اهللا اآبر می گفتند برخورد نموده و آنها 

  .را به برخوردهای شديد تر تهديد آرده اند

 10به گزارش خبرنامه اميرآبير، دانشجويان اظهار داشتند آه مسئوالن شب خوابگاه حوالی ساعت  

يعنی به هنگام ساعاتی آه صدای اهللا اآبر از پشت بام های منازل اميرآباد و نيز خوابگاه دختران علوم 

پزشكی بلند می شود، با گشت زنی در تمامی محوطه اقدام به شناسائی شماره اتاقهائی می آنند آه از آن 

 .ها صدای اهللا اآبر به گوش می رسد

احضار دانشجويان ساآن همان اتاق دانشجويان را توبيخ و تهديد مسئولين خوابگاه پس از شناسايی، با 

  .به اقدامات شديد تر مانند ارسال پرونده به حراست و غيره می نمايند

اين سخت گيری ها در خوابگاه دخترانه آوی دانشگاه آه در راستای سياست های فرهاد رهبر صورت 

انشگاه تهران، شبانه صدای اهللا اآبر به گوش می گيرد، در حالی است آه در خوابگاه علوم پزشكی د

احضار    .می رسد و چنين برخوردهائی از سوی انتظامات خوابگاه با آنان صورت نمی گيرد

دانشجويان به دليل فرياد بانگ اهللا اکبر پيش از اين در خوابگاه های دانشگاه صنعتی شريف نيز روی 

های دانشگاه شريف به  نفر از دانشجويان ساکن خوابگاهدر اويل ماه جاری نزديک به پنجاه    .داده است

 .دليل اهللا اکبر گفتن، از سوی حراست اين دانشگاه احضار شده و مورد مواخذه و تهديد قرار گرفتند

   خبرنامه اميرآبير
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  : کشور برجسته پزشکان و دانشگاه استادان از نفر 121

 کند مي تهديد را هجامع سالمت انتخابات از پس رفتارهاي
  

استاد دانشگاه و پزشکان کشور، مورد حمايت جمع ديگري از  121در اين بيانيه که به جز امضاي 

نظر به اهميت و نقش بي نظير انسان سالم در تامين توسعه «دانشگاهيان قرار گرفته، چنين آمده است؛ 

اعي ناديده گرفته شود و يا کم پايدار و عادالنه در کشور بي شک اگر اين سرمايه انساني و اجتم

ملت فهيم و معزز . انگاشته شود شيرازه نظام ملي در معرض آسيب و تهديد جدي قرار خواهد گرفت

فارغ از تعلقات و گرايش هاي فکري و سياسي، صرفًا با  88ايران روز جمعه بيست ودوم خردادماه 

ين سرنوشت اجتماعي و سياسي استناد به ضرورت بهره گيري از حقوق شهروندي شان براي تعي

کشور با شور و شوقي وصف ناپذير در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مشارکت جسته و 

مردم هوشمند ما با حضور شکوهمند خويش در . قدرت ملي ايران را در عرصه بين المللي نشان دادند

سي کشور را بيش از پيش اين انتخابات به تکليف شهروندي عمل کرده و صبغه جمهوريت نظام سيا

به يقين اين اميد نيز در رخسار ملت مشهود بود که به سياق سابق خواهان پاسداري از . تقويت نمودند

  . آراي خود هستند و بر آنند که دستاورد حضورشان آنان را در رسيدن به جامعه يي آزاد ياري رساند
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و خروج از انصاف و داد در تامين با اظهار تاسف از حوادث غمباري که به موجب ضعف تدبير 

حقوق حقه بخش عظيمي از راي دهندگان رخ داد، متاسفانه شاهد آن هستيم که شيريني مشارکت فوج 

فوج آحاد قشرها و گروه هاي اجتماعي در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري به کام همه اعم از 

  . مردم و مسووالن تلخ شد

و گروه هاي غيررسمي، سبب توهين به حرمت منتقدان و معترضان  رفتار مسووالن و برخي از افراد

شد و در بسياري از موارد، آسيب هاي جسماني و رواني شهروندان را در پي داشت و سالمت مردم را 

  .به مخاطره افکند

امضاکنندگان اين بيانيه به سبب دانش خود در حوزه پزشکي، به شدت نگران لطماتي هستند که به 

بالشک عالوه بر . ماني، رواني، اجتماعي و معنوي شهروندان و جامعه وارد مي شودسالمت جس

بازداشت شدگان معترض که در معرض برخوردهاي فيزيکي و روحي قرار مي گيرند، ساير مردم نيز 

چگونه مي توان به دنبال . مي شوند به موجب حس محبت به هموطنان دچار آسيب رواني و اجتماعي

نات، ظرفيت ها و قابليت ها براي جامه عمل پوشاندن و تحقق توسعه و عدالت بود ليکن بسيج همه امکا

  از بديهي ترين لوازم آن که حضور انسان سالم در جامعه سالم است چشم پوشي نمود؟

نگارندگان اين بيانيه هر يک عضوي از جامعه پزشکي و دانشگاهي کشور بوده و دغدغه حفظ سالمت 

دکتر «اسامي امضاکنندگان اين بيانيه به شرح زير است؛ . ين مرز و بوم را دارندهمه جانبه اهالي ا

رضا ملک زاده، دکتر علي نوبخت، دکتر سيدعلي ملک حسيني، دکتر حسن عارفي، دکتر مسلم 

بهادري، دکتر مصطفي معين، دکتر بهروز برومند، دکتر مسعود کنزي، دکتر احمدعلي نورباال، دکتر 

، دکتر محمدحسين ماندگار، دکتر اصغر آقامحمدي، دکتر بهزاد آرمين، دکتر علي محمدرضا ظفرقندي

امامي ميبدي، دکتر غالمرضا انصاري، دکتر فرساد ايماني، دکتر حسن ارگاني، دکتر محمدعلي 

بيطرف، دکتر فرهاد بي نياز، دکتر حسين بنازاده، دکتر مليحه برازنده، دکتر علي پورفتح اهللا، دکتر 

زاده، دکتر کوروش جعفريان، دکتر انوشه حقيقي، دکتر رضا فريدحسيني، دکتر جمشيد علي جواد

حاجتي، دکتر مرتضي خسروآبادي، دکتر مرتضي خيرآبادي، دکتر عبدالرضا شيخ رضايي، دکتر 

اصغر راميار، دکتر جهانگير رافت، دکتر هادي روزبه، دکتر علي حاج زينعلي، دکتر فريدون سيامک 

رمصطفي سادات، دکتر عباس سليماني، دکتر رسول ميرشريفي، دکتر کاظم آشفته، دکتر نژاد، دکتر مي

ابوالقاسم اباسهل، دکتر زهرا احمدي نژاد، دکتر مصطفي آقامحمدي، دکتر رحيم آقازاده، دکتر حسين 

برادران، دکتر محمد بيات، دکتر حسين علي بخشي، دکتر فرشته بقايي، دکتر مرتضي تقوي، دکتر 

جزايري، دکتر محمدمهدي حفيظي، دکتر ايرج حريرچي، دکتر اکبر حسيني، دکتر  سيدعلي

سيدمحمدرضا خاتمي، دکتر محمدرضا خواجوي، دکتر شهاب دولتشاهي، دکتر خسرو رهبر، دکتر 
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احمدرضا روفيگري، دکتر هوشنگ اميررسولي، دکتر علي زماني، دکتر سعيد سمنانيان، دکتر جواد 

سعيد، دکتر مجتبي ساالري فر، دکتر صديقه شمس، دکتر علي شکوري راد،  سليمي، دکتر علي کاظمي

دکتر شهبازخاني، دکتر ابوالفضل شجاعي فر، دکتر محمدعلي صحرائيان، دکتر عباس صابري، دکتر 

سياوش صحت، دکتر محمد طائب پور، دکتر علوي، دکتر جمشيد عليزاده، دکتر هادي غفراني، دکتر 

فره وش، دکتر حسين فروتن، دکتر سيدمحمد قدسي، دکتر زرين تاج کيهاني  سهيل فدايي، دکتر جعفر

دوست، دکتر عباس کبريايي زاده، دکتر مرتضي کلهر، دکتر کالني، دکتر ليلي کوچک زاده، دکتر 

محمدصالح گنجويان، دکتر مجتبي ميري، دکتر مجيد معيني، دکتر محمود معتمدي، دکتر افالطون 

ادي زاده، دکتر محمدرضا نيکوبخت، دکتر اتابک نجفي، دکتر شاکري، دکتر مهرآئين، دکتر داود من

محمد شيراني، دکتر کوروش شهبازي، دکتر محمدعلي صديقي گيالني، دکتر سعيد صادقيان، دکتر 

وحيد ضيايي، دکتر محمدرضا عباسي، دکتر عزت اهللا عبدي، دکتر محبوبه حاج عبدالباقي، دکتر حسين 

روز فصيحي، دکتر عليرضا فرزاد، دکتر حسين قليچ نيا، دکتر عسگر قرباني، دکتر فائزي پور، دکتر في

عليرضا کريمي يزدي، دکتر محمد کاخکي، دکتر رضا رئيس کرمي، دکتر کريميان، دکتر ابراهيم 

کسائيان، دکتر محمدقاسم محسني، دکتر علي ميرمظفري، دکتر عليرضا مفيد، دکتر مجتبي مجتهدزاده، 

معماري، دکتر رسول ميرشريفي، دکتر ايرج نجفي، دکتر منصور نصيري کاشاني، دکتر  دکتر فريدون

فرهاد واعظ زاده، دکتر محمدرضا يزدان خواه، دکتر علي يعقوبي و تعداد کثيري از امضاي همکاران 

   «.ارجمند
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حذف فعالين دانشجويی، استراتژی تازه وزارت علوم به جای 

  :تعطيلی دانشگاه ها
  

به گزارش فعالين دانشجويی مازندران در اقدامی تازه و در راستای سياست های سرکوبگرانه ی دولت 

  .دانشجوی دانشگاه مازندران به کميته انضباطی احضار شدند 50احمدی نژاد ، بيش از 

  

خبرنامه اميرکبير در ميان احضار شدگان اسامی فعالين دانشجويی اين دانشگاه همچون به گزارش 

رضا عرب، عليرضا کيانی، ميالد حسينی کشتان، سياوش صفوی، علی نظری، علی اصغر آدينه وند، 

آرنوش ازرحيمی، مرجان فياضی، سياوش رضاييان، مهدی داوديان، مهدی محمدی تکدام، مازيار 

  .به چشم می خورد... يزدانی نيا و 

تابستان، در حالی صورت می گيرد که پس از انتخابات رياست  احضار اين دانشجويان در انتهای 

خرداد ماه که با  26و  25جهموری دهم و تجمعات اعتراضی بزرگ دانشجويان دانشگاه مازندران در 

نشجوی اين دانشگاه دا 120حمله ی نيروهای امنيتی خودسر و لباس شخصی ها روبرو شد، شمار 

  . بازداشت شدند

دانشجو که بيش از ده روز در بازداشت اداره اطالعات مازندران بودند، بقيه دانشجويان  20غير از 

  .پس از بازداشت و بازجويی ظرف کمتر يک هفته آزاد شدند

از  دانشجوی بازداشت شده که اسامی آنها در ميان احضارشدگان اخير نيز به چشم می خورد 20  

  .رفتار خشونت آميز اداره اطالعات بابل با انها خبر می دهند
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  : تهران دانشگاه دانشجويی معاون واکنش
 آيد نمی حساب به برخورد نشود انضباطی کميته احضار به منجر تهديد که زمانی تا

  

جمعه، به تهديد و توبيخ دانشجويان ساکن خوابگاه فاطميه از  در روز خبر خودخبرنامه اميرکبير در 

  .سوی مسئولين خوابگاه به دليل گفتن اهللا اکبر از بالکن اتاق ها خبر داده بود

سيد مهدی قمصری در اين اظهارت خود روشن نکرده است که اگر بنا نيست با گفتن اهللا اکبر از بالکن 

شود، بنا بر چه دليلی دانشجويان توسط شخص مسئول خوابگاه اتاق های دانشجويان برخورد انضباطی 

احضار و تهديد به برخورد های شديدتر می شوند، جز اينکه اين مسئله بطور رسمی توسط اداره 

  .حراست خوابگاه به مديريت خوابگاه ابالغ شده باشد

ا در اين راستا تکذيب هعم چنين اين مقام دانشگاه تهران نيز در اظهارات خود، تهديد دانشجويان ر 

کما اينکه در اظهارات مهدی   !نکرده و تنها آن را مشمول واژه ی برخورد انضباطی ندانسته است

  .قمصری نيز، اصل مسئله احضار دانشجويان به اين دليل رد يا تکذيب نشده است

رار اين امر، گفتنی است به گفته ی دانشجويان دانشگاه تهران، آنان تهديد شده اند که در صورت تک

  .پرونده آنان به حراست دانشگاه ارسال خواهد شد

  

  

  دور تازه اعتراضات دانشجويی از دانشگاه شيراز آغاز شد
 

کرده و اجتماع از روز شنبه انتظامات در ورودی دانشگاه به شدت ورود و خروج دانشجويان را کنترل 

تعداد افراد انتظامات از حالت معمولی بيشتر است و . بيش از چند نفر را به شدت زير نظر می گيرند

  .ورود و خروج درب ورودی دانشگاه به شدت کنترل می شود

دانشجوبان بسيجی و وابسته هم دانشجويان را زير نظر دارند و به نهادهای امنيتی در سرکوب 

اين افراد در جريان اعتراض دانشجويان به انتخابات به همکاری با نيروهای . کنند دانشجويان کمک می

سرکوبگر پرداخته و در بازداشت دانشجويان و تحويل دانشجويان به نيروهای امنيتی تقش زيادی 

ضرب و شتم دانشجويان در هنگام ورود به خوابگاه ها، دستگيری دانشجويان معترض و . داشتند
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ه نيرو های امنيتی و تالش برای بر هم زدن و مقابله با اعتراض دانشجويان به نتيجه تحويل آنان ب

 .انتخابات از فعاليت های بسيج دانشگاه بود

 

 
 

شب يکشنبه در خوابگاه های دانشگاه شيراز و  ٢٣با وجود تمامی اين تدابير، دانشجويان از ساعت 

اين فريادها که با استقبال دانشجويان . سر دادند“ ورمرگ بر ديکتات”و “ اهللا اکبر”علوم پزشکی فرياد 

بسياری روبرو شد، تا مدت زيادی ادامه داشت و به اين ترتيب دانشجويان اعتراض خود را به کشتار 

 .مردم، نتيجه انتخابات و انتصاب احمدی نژاد نشان دادند

شيراز متشنج شد و با پيوستن خرداد جو دانشگاه  ٢٣الزم به يادآوری است پس از انتخابات و از روز 

خرداد در اثر حمله به  ٢۵مردم به دانشجويان سرکوب اعتراضات بيشتر شد، به صورتی که در روز 

 .مردم عده زيادی به دانشگاه پناه آوردند

نيروهای نظامی برای سرکوب مردم و دانشجويان از تير ساچمه ای استفاده کردند که منجر به آسيب 

نفر از مردم در روز  ٣٠٠داشجوی دانشگاه شيراز و حدود  ١٠٠پس اينکه حدود  چشمی تعدادی شد و

خرداد در جريان يورش به دانشگاه توسط نيرو های نظامی و شبه نظامی دستگير شدند، دانشگاه  ٢۵

  .تعطيل و خوابگاه ها به سرعت تخليه شد
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  اجراي حكم حبس پيمان عارف
 

حکم محکوميت پيمان عارف به تحمل حبس در پرونده پيشين فارغ از اتهامات منتسبه جديد به اجرا 

محمد اوليايي فرد وآيل پيمان عارف فعال دانشجويي دربند در مورد وضعيت موآل خود به . گذارده شد

ماه حكم زندان بوده آه در  18به اينكه از قبل داراي  آقاي عارف با توجه" خبرگزاری هرانا گفت 

  .دادگاه تجديد نظر هم قطعي شده بود، اآنون حکم براي اجرا به دايره اجراي احكام ابالغ شده است

 

  
  

همزمان با دستگيري جديد ايشان دايره اجراي احكام بيان داشته است آه وي براي سپري نمودن 

  ". جديد بايد در زندان باقي بماندمحكوميت خود جداي از پرونده 
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در ادامه وکيل مدافع اين زندانی بيان داشت با توجه به اينكه در مورد پرونده اخير ايشان از سوي 

بازپرس پرونده قراري صادر نشده است وي از امكان استفاده از مرخصي نيز در طي دوران سپري 

  . دي وي در آوتاه مدت بودنمودن محكوميت خود محروم است و نمي توان منتظر آزا

الزم به ذکر است پيمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصيل که در حال گذراندن خدمت 

توسط  28/3/88سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نيروی انتظامی استان گيالن بود، در تاريخ 

در  30/3شت شد وتا تاريخ نيروهای حفاظت اطالعات نيروی انتظامی گيالن و با نيابت قضايی بازدا

  . رشت به سر برد 2زندان شماره 

تا اين که پس از انتقال به دادسرای نظامی تهران، پرونده ی وی به شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای 

انقالب تهران ارجاع شد، تنها اتهامی که تاکنون به ايشان تفهيم شده، صرفًا مصاحبه در خصوص 

وری دهم بوده است و وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت در بند تشکيک در انتخابات رياست جمه

  .اوين به سر می برد 209

  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران :منبع خبر 
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 بازداشتگاهبازداشت تکان دهنده يک دانشجو و شکنجه وی در 

  

يکی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد پس از گذشت بيش از يک ماه نحوه ربوده شدن و ضرب و 

  .شتم وحشيانه خود را بازگو کرد

تيرماه در منطقه  23  دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در تاريخ. گ. به گزارش خبرنامه اميرکبير ا 

ه و پس از ضرب و شتم وی و فحاشی های رکيک نسبت پونک تهران توسط نيروهای نظامی ربوده شد

  .به وی با دست و پای بسته به مکان نامشخصی انتقال داده شده است

 

  
  

ماموران نظامی و لباس شخصی بازداشت کننده بدون ارائه هيچ گونه حکم بازداشت عالوه بر ضرب و 

  .از مکان آن اطالعی ندارد شتم وحشيانه وی را به بازداشت گاه نامشخصی انتقال دادند که وی
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اين دانشجو پس از يک هفته از بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوين انتقال داده می شود و در تمام دوران 

  . حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است

به گزارش خبرنامه اميرکبير با وجود جراحت های عميق و نيز شکستگی از ناحيه صورت و نيز 

   .ست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادندانگشتان د

هم چنين . وی در تمامی طول دوران بازجوئی با چشم بند مورد بازجوئی قرار می گرفته است

بازجويانی که با نقابهائی سياه رنگ بر صورت داشته اند بارها وی را به طرز وحشيانه ای مورد 

  .و اذيت روحی و جسمی شديد قرار داده اندضرب و شتم های شديد، و آزار 

مامورين در طول دوران بازداشت انواع اتهامات گوناگون از جمله محاربه با خدا، ارتباط و مراودات 

با محافل بيگانه، اقدام عليه امنيت ملی، سرکردگی اغتشاشات و تخريب اموال عمومی به وی نسبت داده 

  .اند

ميليون تومانی از اوين آزاد شده تا  50يت وخيم جسمی با قرار وثيقه اين دانشجو به تازگی بدليل وضع

  .به درمان بپردازد
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.  

  

 

 

موج احضار دانشجويان به کميته انضباطی به دانشگاه محقق 

  اردبيلی رسيد
 

بيلی در ايام بعد از انتخابات يکی از آرام ترين دانشگاه ها بود و در حالی که دانشگاه محقق ارد

نفر از دانشجويان اين  6امتحانات نيز به طور کامل در آن برگزار شد، طی چند روز اخير بيش از 

  .دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده اند

 

 
  

ز آرام ترين دانشگاه ها بود و در حالی که دانشگاه محقق اردبيلی در ايام بعد از انتخابات يکی ا

نفر از دانشجويان اين  6امتحانات نيز به طور کامل در آن برگزار شد، طی چند روز اخير بيش از 

  .دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده اند
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به گزارش خبرنامه اميرکبير در بين اين دانشجويان افرادی هستند که تنها فعاليتشان عضويت در ستاد 

  .ا کروبی در روزهای قبل از انتخابات استموسوی ي

جرم اين دانشجويان احضار شده سازماندهی و حضور در هسته ی اوليه يک تحصن در دانشگاه ذکر 

  .شده است در حاليکه هرگز چنين تحصنی بعد از انتخابات در دانشگاه محقق اردبيلی برگزار نشده است

يش از اين يک ترم محروم از تحصيل شده بود نيز به در اين بين نام دبير سابق انجمن اسالمی که پ

همچنين دبير فعلی و تعدادی از اعضای شورای مرکزی و اعضای فعال انجمن . چشم می خورد

  .اسالمی اين دانشگاه نيز جزو احضار شدگان می باشند

راض که ترم گذشته در تحصن و اعت  همچنين يکی ديگر از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلی نيز

صنفی نسبت به کيفيت بد غذا و خوابگاه شرکت کرده بود، به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم 

  .شده است

دانشجويان اين دانشگاه اين موج گسترده و بی سابقه احضار در اين دانشگاه را به عنوان تصفيه حساب 

ان قبل از انتخابات و نيز به سياسی با دانشجويان به خاطر فعاليت های انتخاباتی و قانونی خود در دور

دليل ترس مسئولين از وجود انتقاد و اعتراض نسبت به دولت کنونی با آغاز سال تحصيلی قلمداد کرده 

  .اند

  خبرنامه اميرکبير 
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  تی نوشيروانی بابل برگزار شددادگاه دانشجويان دانشگاه صنع
 

نيروی انتظامی از شما حفاظت می کرد که انصار به شما آسيب : قاضی پرونده دانشجويان دانشگاه بابل

  .نرساند

 

 
  

  .صبح در دادگاه محاآمه شدند 9دانشجو در شهرستان بابل در ساعت  9شهريور  18امروز چهارشنبه 

ن دانشجويان از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی تن از اي 7به گزارش خبرنامه اميرکبير 

محمد . شهرستان بابل هستند 88نوشيروانی بابل و يك نفر ديگر دانشجوی دانشگاه آزاد و عضو ستاد 

اسماعيل زاده دانشجوی ديگری بود آه به جرم توهين به رهبری از طريق وبالگ نويسی محاآمه می 

  .شد

ادگاه انقالب و توسط قاضی طالبی برگزار شود آه قبل از شروع دادگاه ناگهان اين دادگاه قرار بود در د

قاضی پرونده تغيير آرد و رييس دادگستری شهرستان بابل خود قضاوت پرونده را به عهده گفت آه در 

  .نتيجه آن، دانشجويان را از دادگاه انقالب به دفتر رييس دادگستری شهرستان بابل منتقل آردند
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ی جلسه دادگاه نماينده دادستان بابل به قرائت آيفرخواست پرداخت و آقايان محسن برزگر، در ابتدا

ايمان صديقی، علی تقی پور، حميدرضا جهان تيغ، سياوش سليمی نژاد، حسام باقری،سعيد حسين پور 

 و نيما نحوی را متهم به اقدام عليه نظام از طريق شرآت در تجمعات غيرقانونی و تحريك مردم به

در ادامه محمد اسماعيل زاده را متهم به اقدام عليه نظام و . شورش و اغتشاش و تبليغ عليه نظام خواند

توهين به رهبری از طريق مقاله ای آه در وبالگش نوشته بود آرد و در انتهای آيفرخواست از قاضی 

  .درخواست آرد آه اين دانشجويان بر طبق قانون مجازات شوند

ی شهرستان بابل آه خود قاضی پرونده نيز بود با سواالتی بی ربط از دانشجويان سپس رييس دادگستر

اقدام به تفتيش عقيده آرده و از دانشجويان می پرسيد آه چه گرايش فكری دارند آه اين آار او با 

  . اعتراض شديد آقای مجتهدزاده وآيل دانشجويان مواجه شد

خواند ولی دانشجويان اين موضوع " برانداز"نشجويان را به گزارش خبرنامه اميرکبير قاضی پرونده دا

  قاضی از دانشجويان پرسيد چرا وقتی همه را گرفتيم آشور آرام شد؟ . را قبول نكردند

  .اين موضوع نشان می دهد آه اين چند نفر باعث تحريك مردم شده بودند

حالی آه شما از همان ابتدا  شما به عنوان قاضی بايد دفاعيات ما را بشنويد و بعد قضاوت آنيد در

  قضاوت خود را آرده ايد و اصل بی طرفی را رعايت نمی آنيد

... ايمان صديقی در جواب اين سوال قاضی گفت شما مردم را با زور نيروی ويژه و انصار حزب ا

مثل  شما بيماری را درمان نكرديد و فقط با استفاده از زور. ساآت آرديد و ما به اين آرامش نمی گوييم

علی تقی پور نيز گفت بعد ازاين بازداشت ها آشور حالت آرامی نداشت و مردم . يك مسكن عمل آرديد

حميدرضا جهان تيغ گفت نيروهای انصار با چوب و چماق در خيابان ها بودند . هنوز اعتراض داشتند

تظامی از شما و طبيعی بود آه راهپيمايی ها مهار شود ولی قاضی با رد اين موضوع گفت نيروی ان

اين درحالی است آه . دفاع می آرد و نمی گذاشت نيروهای انصار و مردمی به شما آسيبی برسانند

  !نيروهای انصار تعدادی از دانشجويان را به شدت آتك زده بودند و درب خوابگاه را شكسته بودند

ما نمی توانيم به اين ": آقای مجتهد زاده وآيل دانشجويان نيزبه دفاع از دانشجويان پرداخت و گفت

دانشجويان اتهام فعاليت ضدنظام و براندازی نظام را وارد آنيم زيرا همه اين دانشجويان در انتخابات 

شرآت آرده اند و روزها تالش آردند آه نامزد مورد نظرشان آه مورد تاييد شورای نگهبان نظام بوده 

د آه در انتخابات شرآت آنند و سود اين آنها مردم را تحريك آردن. است ر انتخابات موفق شوند

  ".موضوع تنها به جيب نظام رفت

اين دانشجويان از حق خود دفاع آرده اند و آار غيرقانونی انجام نداده اند و نمی : "مجتهد زاده افزود

  ".توان همواره بر مبنای گزارشات وزارت اطالعات تصميم گرفت
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ا بدون سند مطرح نكردم و اسناد زيادی در پرونده وجود من اتهام براندازی نظام ر: "سپس قاضی گفت

دارد آه توسط وزارت اطالعات برای ما فرستاده شده و نشان می دهد آه اين دانشجويان عليه نظام 

  ".اقدام آرده اند

سال اخير شاهد بودم آه اين  5من عضو شورای تامين شهرستان بابل هستم و در : "وی گفت

  ".نظام اقدام آرده انددانشجويان بارها عليه 

: وی در اعتراض به قاضی گفت. اين حرف قاضی مورد اعتراض حميدرضا جهان تيغ قرار گرفت

شما به عنوان قاضی بايد دفاعيات ما را بشنويد و بعد قضاوت آنيد در حالی آه شما از همان ابتدا "

  ".قضاوت خود را آرده ايد و اصل بی طرفی را رعايت نمی آنيد

شاره به شكنجه ها و رفتار نامناسب مامورين وزارت اطالعات اعالم آرد آه مامورين وزارت وی با ا 

قاضی سعی آرد جلوی ادامه صحبت . اطالعات به نواميس ما توهين آردند و با ما رفتار بدی داشتند

حمدرضا جهان تيغ را بگيرد و گفت اين موضوعات صحت ندارد و ما به اداره اطالعات دستور داده 

بوديم با شما خوش رفتار باشند آه اين موضوع با اعتراض دانشجويان مواجه شد و زمانی آه قاضی 

اعالم آرد با آداميك از متهمين بدرفتاری شد، اآثر دانشجويان دست خود را بلند آردند آه قاضی لبخند 

  .زنان از آنار اين موضوع گذشت

توهين : "و به نفر اول محمد اسماعيل زاده گفتقاضی سپس به بررسی اتهامات دانشجويان پرداخت و ر

های شما به رهبری در متنی آه در وبالگتان گذاشتيد بسيار شرم آور است و من نمی توانم اين بيانيه را 

  ." بخوانم

محمد اسماعيل زاده در دفاع از خود گفت من اين بيانيه را ننوشتم و در وبالگم هم نگذاشتم و پس از 

ساعت ها من را تحت فشار گذاشتند و من را زدند و هر چه من در برگه های  بازداشت بازجويان

بازجويی می نوشتم آه من اين بيانيه را ننوشتم آنها آن را پاره می آردند و پس از ساعت ها شكنجه من 

را مجبور آردند آه مسئوليت آن را قبول آنم در حالی آه ساعت های ورود و خروج من وبالگ ثبت 

  .روز قبل از بازداشتم اصال وارد وبالگم نشده بودم و مطلبی را ثبت نكرده بودم 10تا  شده و من

به گزارش خبرنامه اميرکبير محسن برزگر فعاليت . ساير دانشجويان نيز اتهامات وارده را رد آردند

وده های خود را قانونی و حق خود دانست و گفت اگر فعاليتی در دانشگاه داشته در چارچوب قانون ب

ايمان صديقی در دفاعياتش اعتراض به نتايج انتخابات را حق خود دانست و اعالم آرد فرماندار . است

قانون اساسی بايد  27بابل و وزير آشور به جرم ندادن مجوز به راهپيمايی ها و تخطی از اصل 

  . وی گزارشات وزارت اطالعات را مغرضانه و بی اساس خواند. محاآمه شوند
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سعيد حسين پور اتهام خود . ی و حميدرضا جهان تيغ نيز آليه اتهامات خودشان را رد آردندحسام باقر

علی تقی پور، نيما . را پوشيدن لباس سياه برای آشته شدگان عنوان آرد و گفت اين آار جرم نيست

  .نحوی و سياوش سليمی نژاد نيز اتهامات را نپذيرفتند

افراد مشكلی نداريم و شما به خاطر رفتارتان در اين دادگاه ما با تفكر و گرايشات : "سپس قاضی گفت

وی با اشاره به گزارش وزارت اطالعات درباره ." حاضر شده ايد و نه به خاطر گرايشات فكری تان

  . سياوش سليمی نژاد گفت شما با تحريك دانشجويان می خواستيد نيروی انتظامی را به قصد آشت بزنيد

ده است شما مقادير زيادی سنگ و چوب آماده آرده بوديد تا در صورت حمله او گفت در اين گزارش آم

  . نيروهای انصار به خوابگاه آنها را بزنيد

شما دانشجويان را در خوبگاه صف آرديد و آنها را تحريك می آرديد آه اگر نيروهای انصار وارد 

عناصر ميهن فروشی نظير علی تقی  در ضمن در اينجا ذآر شده آه شما با. خوابگاه شدند آنها را بزنند

) از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشگاه(پور، ايمان صديقی، معين اسالمی جم و احمد محمد نيا 

  .دوست بوده ايد

اين اتهامات وارده در گزارش وزارت اطالعات به حدی بی اساس بود آه باعث خنده دانشجويان و 

  .حاضرين در اين جلسه شده بود

رنامه اميرکبير در پايان اين جلسه قاضی مربوطه از دانشجويان خواست آخرين دفاع به گزارش خب

  .خود را بنويسند و ختم جلسه را اعالم آرد

اين دانشجويان پس از انتخابات به . وآالت اين دانشجويان را آقايان فدايی و مجتهد زاده بر عهده داشتند

  .ر وثيقه آزاد شدندماه در بازداشت به سر می بردند و با قرا 1مدت 
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تن از دانشجويان دانشگاه رازی به وزارت اطالعات  10احضار 

  و ضرب و شتم آنها
 

يان دانشگاه همزمان با نزديک شدن به زمان بازگشائی دانشگاه ها و در ادامه موج احضارهای دانشجو

تن از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه نيز به اداره اطالعات  10های مختلف به وزارت اطالعات، 

  .اين شهرستان احضار شدند

 

 
  

به گزارش خبرنامه اميرکبير، همزمان با بازگشائی دانشگاه رازی کرمانشاه و زمان انتخاب واحد 

شجويی دانشگاه رازی کرمانشاه به علت اعتراضات دانشجويان، فشارهای گسترده بر فعاالن دان

بگونه ای که همزمان با احضار گسترده دانشجويان به . دانشجويان به نتايج انتخابات نيز آغاز شده است
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دانشجو نيز به  10ترم حکم تعليق برای دانشجويان اين دانشگاه،  20کميته انضباطی و صدور بيش از 

  .دفراخوانده شدن   اداره اطالعات

حشمت اهللا مطاعی دانشجوی کارشناسی ارشد، سيامن غياثی، آبتين پگاه، اشکان مسيبيان، بابک غياثی، 

روشنک اميريان، اکرم شيخ پور، روناک محمدی، محمدجعفری، شکوه احمدی، دانشجويان احضار 

  .شده اين دانشگاه هستند

ران امنيتی مواجه شده و تعدادی از آنان پس از مراجعه اين دانشجويان، آنان با رفتارهای بسيار بد مامو

  .مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

دانشجوی دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجويان دانشگاه علم و  50گفتنی است پيش از اين نيز 

صنعت، سه دانشجوی دانشگاه مازندران، تعدادی از فعالين دانشجويی دانشگاه شيراز و دانشگاه قزوين، 

   .ی انجمن اسالمی دانشگاه خواجه نصير نيز به نهادهای امنيتی احضار شده بودندتن از اعضا 2

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 روز ٢٠٩فشار بر دانشجويان؛ بالتکليفی يک فعال دانشجويی، 

  ٢٠٩در 
 

تربيت  ی، شبنم مددزاده که دبير سياسی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاهگزارش موج سبز آزاد به

با قرار  ٨٧اسفند ماه  ی شورای تهران دفتر تحکيم وحدت است، از يکم معلم و نايب دبير هيئت رئيسه

زندان اوين به سر  ٢٠٩بند امنيتی  روز از بازداشت کماکان در ٢٠٩بازداشت موقت و با وجود گذشت 

  .برد می
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هايی غير  گذشته با جواب داددگاه انقالب تهران بنا بر روال ٢٨ی  ای و مدير دفتر شعبه قاضی مقيسه

ی دادستان، کمبود نيرو  نرساندن نماينده منطقی، دليل برگزار نشدن جلسه را عالوه بر حضور به هم

ر ماه به داليل واهی نيز دادگاه شبنم مددزاده در تي اين در حالی است که پيش از اين! عنوان کردند

  .بود برگزار نشده

 ی دادگاه شرکت کند، علی اکبر حيدری فر ی دادستانی که قرار بوده در جلسه نماينده الزم به ذکر است

شخص تنظيم  داديار شعبه يک امنيت دادگاه انقالب تهران است که کيفرخواست مددزاده نيز توسط همين

  .شده است

 هايی که در رود که پس از افشاگری ی کهريزک به شمار می پروندهفر از متهمان رده اول  حيدری

دادياری ديده  ١مورد بازداشتگاه کهريزک صورت گرفت، به مدت دو هفته در دادگاه انقالب و شعبه 

بود، اما چند روزی  های کهريزک برکنار و اخراج شده او ظاهرا به جرم معاونت در شکنجه. نشد

   !د بازگشتبيشتر نگذشت که به کار خو
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  ايران نگرانی دانشگاهيان جهان از اوضاع دانشگاههای
 

 دانشگاههای وخيم وضعيت از را خود عميق نگرانی جهان مختلف دانشگاههای مديران و استادان ما

 آه است برآن شواهد تمامی. داريم می ابراز جمهوری رئيس اخير ازانتخابات پس ژهوي به ،ايران

 آآادميك های آزادی آه دارند قصد و هستند ايران دانشگاههای در عمده سرآوبی گير در دولتی مقامات

  .گذارند پا زير بيشتر هم اين از را

 دانشجوئی خوابگاههای به. هستند جدی خطر در دانشجويان و استادان آه داريم شواهدی و دالئل ما

 و دستگير ،ملكی محمد دآتر ،تهران دانشگاه سابق رئيس جمله از استادان از تعدادی و ،شده حمله

 عواقبی با ،جديدی »فرهنگی انقالب« آه گرفته فرا را آشور های دانشگاه وحشت. اند شده زندانی

 هزاران اخراج به اقدامی چنين. است راه در ١٩٨٠ بهار در، اول فرهنگی انقالب مشابه بار فاجعه

 ايران دانشگاههای و ، شده منجر هستند رژيم ی گرانه سرآوب های سياست مخالف آه دانشجو و استاد

  .شد خواهند تهی علمی های فعاليت و آآادميك های استاندارد از پيش از بيش

 و گيرد قرار بازبينی مورد يونروحان نظارت با »انسانی علوم« بايد آه شود می داده سر هائی ندا

 تحت ،نفوذ با مقامات به بسته وا صالحيتی بی اشخاص برای قالبی مدارك صدور برای ها دانشكده

 و امنيتی متعدد های واحد آنترل و مراقبت تحت دائم بطور ما همكاران.  گيرند می قرار فشار

 سيستم معرض در آماآان دانشجويان و ،دارند قرار ،فعالند دانشگاهها های محوطه در آه اطالعاتی

  . هستند دانشگاهها از اخراج خطر و »شدن دار ستاره« سرآوبگر
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 به تعرض آه هستيم آن خواستار و آنيم می محكوم را آآادميك امور در سياسی مداخالت قاطعانه ما

  .شود متوقف شرطی و قيد هيچ بی و بالفاصله ايران دانشگاههای حريم

  : آنندگان امضا
Nahla Abdo, Professor, Carleton University, Canada 
Ervand Abrahamian, Professor, Baruch College, USA 
Bashir Abu-Manneh, professor, Barnard College, USA 
Gilbert Achcar, Professor, SOAS, London, UK 
Gulseren Adakli, Asst Professor, Ankara University, Turkey 
Arshin Adib-Moghadam, Lecturer, University of London, UK 
Janet Afary, University of California Santa Barbara, USA 
Haleh Afshar, Professor the Baroness, OBE , House of Lords, London, UK 
Reza Afshari, Professor, Pace University, USA 
Fauzia Ahmed, Asst. Professor, University of Miami in Ohio, USA 
Sharryn Aiken, Assoc. Professor, Queen’s University, Canada 
Hamid Akbari, Professor, Northeastern Illinois University, USA 
İsmet Akça Asst Professor, Yıldız Technical University, Turkey 
Payam Akhavan, Professor, McGill University, Canada 
Sharareh Akhavan, Senior Lecturer, University of Skövde, Sweden 
Nadje Al-Ali, Professor, SOAS, London University, UK 
Kazem Alamdari, California State University, Northridge, USA 
Greg Albo, Assoc. Professor, York University, Canada 
Shahram Alijani, Professor, Reims School of Management, France 
Esther Allen, Asst Professor, Baruch College, City University of New York, USA 
Hassan Aly, Professor, Ohio State University, USA 
Elahe Amani, California State University-Fullerton, USA 
Ron Aminzade, Professor, University of Minnesota, USAA 
Kevin B. Anderson, Professor, University of California, USA 
Zehra F.K. Arat, Professor, Purchase College, SUNY, USA 
Sabrineh Ardalan, Fellow, Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, USA 
Hossein Askari, Professor, George Washington University, USA 
Touraj Atabaki, Professor, Leiden University, The Netherlands 
Fulya Atacan, Professor, Yildiz Technical University, Turkey 
Ergun Aydinoglu, Assoc Professor, Yildiz Technical University, Istanbul 
Susan Babbitt, Assoc. Professor, Queen’s University, Canada 
Himani Bannerji, Professor, York University, Canada 
Ali Banuazizi, Professor, Boston College, USA 
Reza Baraheni, retired Professor, University of Toronto, Canada 
Golbarg Bashi, Rutgers University, USA 
Sema Bayraktar, Assoc. Professor, Istanbul Bilgi University, Turkey 
Richard Beardsworth, Professor, American University of Paris, France 
Maya Beasley, Asst Professor, University of Connecticut, USA 
Adam H. Becker, Director of the Religious Studies, New York University, USA 
Sohrab Behdad, Professor, Denison University, USA 
Maziar Behrooz, Assoc Professor, San Francisco State University, USA 
Aaron Berman, Professor of History, Hampshire College, Amherst, USA 
Sara Berry, Professor, Johns Hopkins University, Baltimore, USA 
Cyrus Bina, Professor, University of Minnesota, USA 
David Blau, Professor, The Ohio State University, USA 
Barbro Blehr, Professor, Stockholm University, Sweden 
Judit Bodnar, Assoc Professor, Central European University, Hungary 
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Bahram Soltani, Associate Professor, University of Paris Sorbonne, France 
Marc W. Steinberg, Professor, Smith College, USA 
Bill Swanson, Professor, York University, Canada 
Ted Swedenburg, Professor, University of Arkansas, USA 
Kamran Talattof, Professor University of Arizona, USA 
R L Tapper, Emeritus Professor, University of London, UK 
Sidney Tarrow, Professor, Cornell University, USA 
Bahram Tavakolian, Visiting Professor, Willamette University, USA 
Angela Thompson, Assoc Professor East Carolina University, USA 
Nayereh Tohidi, Professor, California State University-Northridge, USA 
Alberto Toscano, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK 
Ann Townsend, Professor, Denison University, USA 
Catherine Treece, Asst Clinical Prof, University of Wisconsin, USA 
Mehrdad Vahabi, Assoc Professor, University of Paris VIII, France 
Peyman Vahabzadeh, Asst. Professor, University of Victoria, Canada 
Farzin Vahdat, Resaerch Associate, Vassar College, USA 
Irwin M Wall, Professor Emeritus, University of California, Riverside, USA 
Andrew Waterhouse, Professor and Chair, University of California-Davis, USA 
Lois Weiner, Professor, New Jersey City University, USA 
Kathleen Wilson-Chevalier, Professor, American University of Paris, France 
Lawrence Wittner, Professor, State University of New York/Albany, USA 
Lizabeth Zack, Asst Professor, University of South Carolina Upstate, USA 
Farrokh Zandi, Assoc Professor, York University, Canada 
Hamid Zangeneh, Professor, Widener University, USA 
Vera L. Zolberg, Professor, New School for Social Research, USA 
Stephen Zunes, Professor, University of San Francisco, USA 
 
Cc: 
His Excellency Ban Ki-Moon, Secretary General of United Nations 
3 United Nations Plaza, New York NY, 10017, USA 
Fax: 1-212 963-7055 
 
His Excellency Koichiro Matsuuma, Director General, UNESCO 
7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07, France, Fax number: 33(0)145671690 
 
Media (international, National, local) newspapers, radio/TV, websites 

  

  حکم دادگاه دانشجويان دانشگاه بابل صادر شد
 

 تحصيل سال محروميت از 25ماه حبس تعليقی و  60ماه حبس تعزيری،  33

و محروميت از  دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، احكام زندان 8دادگاه شهر بابل برای 

 .تحصيل صادر آرد

صديقی،  توسط شعبه دادگاه شهر بابل، ايمان گزارش خبرنامه اميرکبير برطبق حکم صادر شده به 

دانشگاه  سال محروميت از تحصيل در 5ماه حبس تعزيری و  10محسن برزگر، نيما نحوی، به 

سال به حالت معلق  5 آه به مدت(ماه حبس  10نوشيروانی بابل، سياوش سليمی نژاد و علی تقی پور به 
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حميدرضا جهان تيغ و سعيد  گاه، حسام باقری،سال محروميت از تحصيل در اين دانش 5و ) درآمده

 .محکوم شدند سال 5ماه حبس تعليقی به مدت  10حسين پور نيز هر يک به 

  

 
 

و توهين  اسماعيل زاده دانشجوی دانشگاه پيام نور بابل و وبالگ نويس نيز به اتهام وبالگ نويسی محمد

امنيت ملی و حضور  اقدام عليه همچنين وی به جرم. روز حبس تعزيری محكوم شد 91به رهبری به 

  .محكوم شد) معلق تبديل شد سال به حالت 5آه به مدت (ماه حبس  10در تجمعات پس از انتخابات به 

ماه حبس  60تعزيری و  ماه حبس 33بنابراين به موجب حکم دادگاه دانشجويان اين دانشگاه مجموعًا به 

  .سال محروميت از تحصيل محکوم شدند 25تعليقی و 

دانشجويان بسيار  حكم اين: "يدعلی مجتهد زاده وآيل دانشجويان در رابطه با احکام صادر شده گفتس

مبنای اتهاماتی حكم صادر  سنگين و ناعاالنه بود و متاسفانه حكم صادره نشان می دهد آه قاضی بر

نشده بود و  اين دانشجويان اصال اعالم آرده است آه اصال در جلسه دادگاه و همچنين در آيفرخواست

 . خود را نداشتند در نتيجه دانشجويان و وآالی آنها فرصت دفاع از

برزگر با گروهك منافقين و  مثال در حكم صادره نوشته شد آه ايمان صديقی و نيما نحوی و محسن

دادگاه اعالم نشد آه دانشجويان از خودشان  درحالی آه اين موضوع اصال در. سرپل آن ارتباط داشتند

 . ننددفاع آ



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

77 

آه دانشجويان را محروم از تحصيل آند و اين موضوع در حيطه  همچنين دادگاه حق اين را نداشت

 . آميته انضباطی دانشگاه بايد در اين مورد تصميم گيری می آرد اختيارات دادگاه نيست و

ت اين دادگاه سازش آنيم و حتی با رسانه های خارجی مصاحبه نكرديم تا حساسي ما خيلی سعی آرديم با

روند خود  آمتر شود ولی اين حكم نشان می دهد آه سازش با آنها اشتباه بود و ما مجبور هستيم دادگاه

  ".را تغيير دهيم

: " خود گفته است ايمان صديقی يکی از دانشجويان محکوم شده نيز در رابطه با حكم صادر شده عليه

پرسيد و آامال مشخص بود قاضی  ت نامربوطقاضی پرونده از من سواال. اين حكم واقعا ناعادالنه است

به . ما در قبال گروهك منافقين منفی است من بارها گفته ام موضع. از قبل تصميم خود را گرفته است

های اسالمی طيف عالمه دفتر تحكيم وحدت با منافقين  طور آلی من فكر نمی آنيم هيچ آدام از انجمن

از طرفی در حكم صادر نوشته شده ما اقرار . بول داشته باشندرا ق ارتباط داشته باشند و يا اين گروه

قانون اساسی  27اين موضوع نيز بر مبنای اصل . پس از انتخابت شرآت آرديم آرديم آه در تجمعات

 به اين) و نخواهيم دانست(بود و ما چون اصال شرآت در راهپيمايی را جرم نمی دانستيم  حق طبيعی ما

قانونی خود  انه عجيبی شده است و امروز ما بايد به جرم استفاده آردن از حقزم. موضوع اقرار آرديم

  ".آه در قانون اساسی نيز تصريح شده است به زندان برويم

به دانشجويان بفرستد  من فكر می آنم نظام با اين احكام خواست پيام تهديدآميزی: "ايمان صديقی افزود

اشتباه می آنند و اين احكام فقط فضا را  ، درحالی آه آنهاآه اگر اعتراض آنند به زندان خواهند رفت

  ".دانشگاه نمی آند متشنج تر می آند و هيچ آمكی به آرام شدن

زندان  نتيجه حکم صادره ايمان صديقی و محسن برزگر و نيما نحوی و محمد اسماعيل زاده بايد به در

نوشيروانی بابل از  يان دانشگاه صنعتیبه گزارش خبرنامه اميرکبير، انجمن اسالمی دانشجو. بروند

قبال اين احکام ناعادالنه و  تمامی انجمن های اسالمی عضو دفتر تحكيم وحدت خواسته است که در

  .نمايند غيرانسانی سکوت نکنند و مواضع خود را اعالم

نيز  وجود محاکمه دانشجويان دانشگاه بابل و صدور احکام سنگين حبس تعزيری و حبس تعليقی و با

حزب اهللا که  محروميت از تحصيل، هيچ برخورد و پيگيری در رابطه با مهاجمين و نيروهای انصار

خوابگاه وارد کرده بودند  به خوابگاه دانشجويان نوشيروانی بابل حمله آرده و و خساراتی را به

  .صورت نگرفته است

دانشگاه  است که در بسياری ازچنين صدور اين احکام سنگين از سوی دادگاه اين شهر، در حالی  هم

دانشجو به نهادهای امنيتی  های ديگر کشور صدها دانشجو به کميته انضباطی فراخوانده شده اند، صدها
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و محروميت از تحصيل دريافت کرده  و اطالعاتی احضار شده و دهها تن ديگر احکام سنگين انضباطی

  .اند

دانشجويان دانشگاه  ادهای امنيتی و قضائی بربنظر می رسد موج سنگين سرکوب و فشار از سوی نه

فراگير و گسترده دانشجويان  های مختلف، بيش از هر چيز نشان دهنده هراس آنان از اعتراضات

هستند که با اعمال فشارها از طريق صدور  همزمان با بازگشائی دانشگاه ها باشد و آنان در تالش

   .ت و دانشگاه ها را به تعطيلی بکشانندسکو احکام انضباطی و قضائی، دانشجويان را به
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 در ادامه موج گسترده فشار بر دانشجويان؛ ممنوعيت از تحصيل

 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان   45

 

به کميته انضباطی وزارت علوم فراخوانده  دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان 16طی هفته گذشته 

دانشجويان با حضور در اين کميته، مستنداتی را در دفاع از  به گزارش خبرنامه اميرکبير اين  .شدند

  .نمودند خود ارائه
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به هفته  حکم تاکنون در اين رابطه حکمی از سوی کميته انضباطی وزارت علوم صادر نشده و صدور

عمل آمده و آنان هم اکنون به  دانشجو ممانعت به 16گفتنی است از ثبت نام اين  .بعد موکول شده است

  .دانشگاه ممنوع الورود شده اند

ترم تعليق شده اند و همگی  2يا  1دانشجوی ديگر اين دانشگاه مشمول احکام  29هم چنين همزمان  

 حساب شمار دانشجويان معلق از تحصيل دانشگاه صنعتی با اين. الورود به دانشگاه هستند ممنوع

  .می رسد که در طول دوران اين دانشگاه بی سابقه بوده است 45اصفهان به عدد 

پرنداخ،  گزارش خبرنامه اميرکبير همزمان با بازگشائی دانشگاه، و نيز پس از شهادت محمد جواد به 

نشريه ای با شديدترين  دام اعتراضی و يا انتشارجو امنيت بر فضای دانشگاه حاکم است و هرگونه اق

  .واکنش ها روبرو می شود

از دانشجويانی که مورد بازجويی قرار گرفته اند احتمال بازداشت يا  هم چنين با توجه به اخبار رسيده 

  .کارمندان دانشگاه به اداره اطالعات وجود دارد فراخوانی برخی از
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 انضباطی دانشجوی شيراز به دادگاه انقالب و کميته 2احضار 

 

احضار  تن از فعالين دانشجويی روز شنبه به دادگاه انقالب و کميته انضباطی 2خبرهای رسيده  طبق

  .شدند

شيراز و کاوه اوالدی  م دانشجوی دانشگاه علوم پزشکیبه گزارش خبرنامه اميرکبير محسن بنا 

مهر ماه احضار  4شنبه مصادف با  دانشجوی دانشگاه شيراز واحد داراب، دانشجويانی هستند که روز

دانشجوی ديگر دانشگاه شيراز به  5شد که  پيش از اين در هفته دوم شهريور ماه نيز اعالم. شدند

 .وزرات اطالعات احضار شده اند

دانشگاههای  گرانيها نسبت به اعتراضات دانشجويی باعث شده است که روند احضار دانشجويانن 

  .ماه اخير به شدت افزايش يابد 2مختلف طی 
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  داشت اهداعتراض و تظاهرات هر روز ادامه خو: دانشجويان
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دانشگاه تهران، با  درحاليکه حدود ساعت يک بعدازظهر، تجمع و راهپيمايی دانشجويان در: بامدادخبر

ضدشورش به تعدادی از  آرامش و بدون درگيری پايان يافت، خبرنگار ما از هجوم نيروهای

 .خبر می دهد دانشجويان در هنگام خروج از دانشگاه، و دستگيری عدهای از آنها

. ديكتاتور آغاز شد عتراضات امروز دانشجويان دانشگاه تهران پيش از ظهر امروز با شعار مرگ برا

. بيرون انداختن وى از دانشگاه شدند دانشجويان پالآاردهای مراسم وزير علوم را پاره آرده و خواستار

ميرد ذلت نمى  رسيد شعار مى دادند دانشجو مى دانشجويان معترض آه شمار آنان به هزاران نفر مى

  .پذيرد

از فيلمبرداری از تظاهرات، تلفن های موبايل تعدادى  به گفته شاهدان، مزدوران رژيم برای جلوگيری

  .به هر آس آه فيلمبردارى می کرد يورش مى بردند آنان. از تظاهرآنندگان را شكستند

ين بساطه، اعالم آردند اين شعار تا احمدى نژاده هر روز هم دانشجويان در پايان تظاهرات با سر دادن

  .دانشگاه است و هر روز ادامه خواهد داشت تازه شروع تظاهرات در

وحشت از گسترش اعتراضات تالش می کردند تا  گفتنی است ماموران سرکوبگر رژيم امروز در

 .کشيده نشود دامنه تجمع دانشجويان به بيرون دانشگاه
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مراسم آغاز سال تحصيلی در دانشگاه تهران همراه با فريادهای 

  "ديکتاتور مرگ بر"
 

 امروز همزمان با حضور کودتاچيان در دانشگاه تهران، دانشجويان معترض با وجود همه صبح

ديکتاتور سر  ه، فريادهای اعتراضی مرگ برفشارها و تهديدهای نيروهای امنيتی طی يک ماه گذشت

  .دادند
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دانشکده  گزارش خبرنامه اميرکبير، اين تجمع که با حضور هزار دانشجو همراه بود از مقابل به

ضلع شمالی دانشگاه،  هنرهای زيبا آغاز شدند و به تدريج پس از به راه افتادن دانشجويان به سمت

  .شدلحظه لحظه بر شمار معترضين افزوده 

دستبندها و  دانشجويان معترض که نمادهای سبز از جمله پالکاردهای سبز رنگ حاوی نوشته ها و

مقابل کتابخانه مرکزی  بادکنک های سبز بهمراه داشتند با عبور از مقابل دانشکده های مختلف در

، "نمی پذيرد دانشجو می ميرد ذلت" ،"مرگ بر ديکتاتور"دانشگاه تهران ايستادند و يکصدا فرياد های 

ندائيم، سهرابيم، ما همه "، "بايد گردد دانشجوی زندانی ازاد"، "مجتهد واقعی منتظری صانعی"

، "کروبی بت شکن بت بزرگ بشکن"، "قيامت ميشه کروبی بازداشت دستگير بشه ايران"، "يکصدائيم

احمدی "، "سينيا حسين ميرح"، "کودتا استعقا استعفا دولت"، "شکنجه، تجاوز ديگر اثر ندارد"

  .دادند سر... و " آزادی"، "کو رايم"، "دروغگو شصت و سه درصدت کو

دولت کودتا  دانشجويان معترض هم چنين پالکاردهای حاوی خوشامدگوئی به وزرای علوم و بهداشت

 -50اين هنگام در حدود  در. را به زيرکشيدند که با تشويق های ممتد ديگر دانشجويان همراه بودند

داشتن پرچم هائی به سر دادن شعار  ی بسيجی نيز به منظور مقابله با دانشجويان با در دستدانشجو

  ."دانشجوی سهميه، همينه همينه: "زدند پرداختند که در مقابل نيز دانشجويان معترض فرياد

مراسم در مقابل  نيروهای حراست و انتظامات دانشگاه نيز برای تامين امنيت سالن محل برگزاری

نيروهای اطالعاتی و امنيتی  به گزارش خبرنامه اميرکبير. ه کتابخانه مرکزی صف کشيده بودندمحوط

  .معترض مشغول بودند و دانشجويان بسيجی نيز چون هميشه به شناسائی دانشجويان

. شعارهائی ادامه دادند دانشجويان سپس تجمع خود را در مقابل سر در دانشگاه تهران و با سر دادن

دولت جنايت می کند رهبر "، "قيامه احمدی احمدی اين اخرين پيامه، جنبش سبز ايران آماده"شعارهای 

ندائيم سهرابيم، "، "جنتی لعنتی تو دشمن ملتی" ،"سپاه و اطالعات عامل افتضاحات"، "حمايت می کند

گ کروبی بت شکن بت بزر"، "دستگير بشه ايران قيامت ميشه کروبی بازداشت"، "ما همه يکصدائيم

  .دانشجويان معترض بود از جمله شعارهای" بشکن

در پياده روهای  تجمع دانشجويان در سر در دانشگاه تهران، موجب جمع شدن عده ی زيادی از مردم

به گزارش . نشان می دادند خيابان انقالب شد و عده ای از مردم نيز همراهی خود را با دانشجويان

بار ديگر در مقابل کتابخانه مرکزی به  آذر، 16مع مقابل درب خبرنامه اميرکبير دانشجويان پس از تج

  .ساعته خود پايان دادند سر دادن شعار پرداختند و پس از آن به تجمع دو
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  آرد گسترش اعتراضات دانشجويي چهره تهران را پادگاني
 

آودتاي  شروع سال تحصيلی جديد دانشگاه ها و اوج گيری دوباره اعتراضات دانشجويي نسبت به اب

سطح شهر، بار ديگر در  انتخاباتي اخير، از بعد از ظهر امروز با استقرار وسيع نيروهاي انتظامی در

  .شهر تهران فضاي پادگاني حكمفرما شد

 ميدان انقالب و خيابان انقالب در فواصل بسيار نوروز، از عصر امروز تمامی دورتا دور به گزارش

  .نزديک به هم نيروهای انتظامی مستقر شده بودند
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 ساير نقاط شهر تهران نيز امروز دگرگون بود؛ به گونه اي آه در زماني آوتاه، نيروهاي فضاي

ان های خياب تير، وليعصر، ونک و 7انتظامی با استقرار در ميادين اصلي همچون ميدان انقالب، 

  .بخشيدند چهره اي پادگاني به شهر... حافظ، انقالب، بلوار کشاورز و 

 ساعات آغازين شب نيز ون های نيروی انتظامی در تعداد زياد از ميدان وليعصر به سمت در

  .خيابانهاي نزديك به دانشگاه های تهران گسيل شدند

سال  سطح شهر تهران به دليل آغاز نظر می رسد استقرار دوباره نيروهای نظامی و انتظامی در به

  .تحصيلی دانشگاه ها و نگرانی از اعتراضات دانشجويی باشد

 گزارش نوروز، امروز نيز دانشگاه هاي آشور دستخوش اعتراضاتي بودند آه در واآنش به به

  .انتخابات اخير رياست جمهوري صورت مي گرفت

گسترده  مرکز از صبح امروز شاهد اعتراضاتدانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه آزاد واحد تهران  در

  .دانشجويی بودند

اين  اساس گزارش های رسيده، دانشجويان دانشگاه صنعتي امير آبير نيز در آخرين اعتراضات از بر

در دست  و” مرگ بر ديكتاتور“و ” يا حسين، مير حسين“دست، عصر امروز با سر دادن شعارهاي 

ميدان ولي عصر به تظاهرات  فاصله دانشگاه پلي تكنيك تا خارج و درداشتن نمادهاي سبز، از دانشگاه 

  .پرداختند

 تظاهرات دانشجويي در شرايطي صورت گرفت آه گزارش هاي شاهدان عيني از درگيري ميان اين

  .دارد تظاهرآنندگان و نيروی انتظامی در حوالي خيابان حافظ و ميدان وليعصر حكايت
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  اند شده ها تکثير امثال مومنی در دانشگاه: مهدی عربشاهی
 

سازمان ادوار  عبداهللا مومنی، سخنگوی" اعترافات"برنامه خبری بيست و سی، دوشنبه شب فيلمی از

آيا در همزمانی اين فيلم و  .کرد های خود را از روی نوشته قرائت می مومنی گفته. تحکيم را پخش کرد

  های دانشجويی پيامی نهفته است؟ اعتراض

 
  :وحدت تحکيم دفتر دبير عربشاهی، مهدی با مصاحبه

 هشدار و دانشجويی جنبش تحقير مومنی، آقای" اعترافات" پخش از هدف که رسد نظرمی به: وله دويچه 

 تعبير چگونه را تهران دانشگاه در تظاهرات  با فيلم اين همزمانی شما. باشد فعال دانشجويان به

  کنيد؟ می

 از پس شدگان بازداشت پرونده که کسانی و امنيتی مسئوالن رويکرد من نظر به: عربشاهی مهدی 

 اين به را مردم اعتراضی های حرکت که است اين آنها سعی. است کودکانه دارند، دست در را انتخابات

 و حجاريان آقايان اعترافات فيلم ها، خيابان در قدس درروز مردم حضور تالفی به. کنند تالفی ترتيب

  .کردند پخش را شريعتی و عطريانفر

 به فيلم قبلی، خبر و مقدمه هيچ بدون تهران، دانشگاه دانشجويان پرشور اعتراض از پس هم ديشب 

 در را دانشجويی فعاالن يا مردم روحيه کوشند می آنها. کردند پخش را مومنی آقای اعترافات اصطالح

  .نيستند ديگرپاسخگو ها روش اين و شده عوض کشور فضای که باشند داشته توجه بايد اما بشکنند، هم

 اند نمايشی اعترافات اين شود گفته که است کافی آيا. رود می شمار به دانشجويی جنبش نماد مومنی آقای 

  شود؟ کاری ها فيلم اين يبیتخر آثار ترميم برای است الزم يا دانند، می را اين همه و
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 همراه سبز جنبش با که جامعه ی بدنه از بخش آن روی اعترافات اين پخش که داند می خوبی به حاکميت 

 را خود حامی ی بدنه بايد دولت. اند ديده زياد چيزها اين از اخير های سال در مردم. ندارد اثری است،

  .کند قانع افراد اين کردن بدنام برای

 ما های دانشگاه در مومنی آقای امثال که داريم باور و کنيم می افتخار ايشان به ما مومنی، آقای دمور در 

 سخت انرژی اين مهار حاکميت، برای که نيست ترديدی. اند رسيده مورد هزاران به و اند شده تکثير

  .بود خواهد

  ند؟دار دانشجويی فعاليت برای را هميشگی شرايط تکثيرشده، گروه اين آيا 

 زيرضرب ، قديمی و شده شناخته فعاالن از بخشی. دارد دوگانه ساخت يک حاضر حال در دانشگاه. نه 

 و خوابگاه به ورود اجازه و  گرفته انصباطی احکام يا دارند ستاره اند، شده احضار هستند، امنيتی

 حضور به نيازی ديگر اما. باشند داشته فعالی حضور نتوانند امسال شايد افراد اين. ندارند را دانشگاه

  .است شده فعال که است دانشگاه بدنه و نيست آنها

 دانشگاه در که ديديم هم امروز و ديروز را اين ما. بود خواهد طرف عادی دانشجويان با حکومت 

  .اند داده تشکيل را معترض جمعيت ها دومی سال و اول سال های ورودی شريف، و تهران

. باشد ترها قديمی به شان نگاه نيز ها اولی سال همان شايد و دارند تجربياتی يیدانشجو فعاالن هرحال به 

 منتظر مثال آيا ايد؟ گرفته نظر در دانشگاه در جديد شرايط در فعاليت برای هايی شاخص چه شما

  هستيد؟ آذر ١۶ مانند هايی مناسبت

 اول هفته تازه و نشده تجربه تاکنون فضا اين. بشناسيم را جديد فضای تا داريم زمان مقداری به نياز ما 

 بزرگ دانشگاه دو در خودجوش و جدی اعتراض دو روز، دو ظرف ما البته. است جديد تحصيلی سال

 اين بدون. شوند آناليز و بررسی بايد که است جديدی فضای های نشانه اين. بوديم شاهد را کشور

  .کنيم تصحب شوند، انجام بايد که کارهايی مورد در توانيم نمی

 از خارج است، جريان در جامعه بطن در اينک که حرکتی از خارج دانشجويی جنبش قرار، اين به

  ندارد؟ نظر در خود فعاليت برای مستقلی و ويژه شکل انتخابات، از پس مردم مطالبات و شعارها

 جنبش با همه معلمان، و کارگران اقوام، زنان، دانشجويی، جنبش مانند مطرح اجتماعی های جنبش فعال

 هر که است زمان گذشت با و بينند می همسو سبز جنبش اين با را خود خرد اهداف و اند شده همراه سبز

  .کنند پيدا جديد فضای اين در را خود نقش توانند می يک

  مصباح مهيندخت: گر مصاحبه 

  بهمنش بابک: تحريريه

  وله دويچه
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  اعتراف وزير راه به دزدی علمی
 

خود  گزارش خبرگزاری ايسنا، حميد بهبهانی با ارسال نمابری به خبرهای مربوط به دزدی علمی به

 .پاسخ داد

 
  : بهبهانی در نمابر ارسال شده از سوی وزارت راه، آورده است حميد
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آارگيری قسمتی از  دارندگان پايه دآترا آامال مبرهن است آه به ارشد و برای عموم آارشناسان«

 با ذآر منبع و ماخذ آامال مجاز بوده و اينجانب آه صاحب بيش از پانصد مقاله علمی مقاالت ديگران

  . هستم نيز بر اين مساله وقوف دارم

ای بوده است و دارای  دآترای حدودا چهارصد صفحه ی نامه از آنجاآه اين مقاله تلخيصی از يك پايان

مذآور به تلخيص از آن پايان نامه، در دوازده صفحه خالصه شده  ی رفرنس و مرجع، مقاله 70تا  60

  .«ماخذ موجب شده است آه اشتباها ذآر نام برخی منابع از قلم بيفتد لذا تعدد منابع و. است

پاسخ ارسال  در) يشين احمدی نژاداستاد پ(گزارش خبرنامه اميرکبير، بنابراين گفته حميد بهبهانی  به

خود، ذکر برخی منابع را  شده خود اذعان داشته است که در تلخيص مقاله اش از پايان نامه ی دکترای

  . فراموش کرده است

ن دريافت که در همه دانشگاه ها و مراکز توا می (plagiarism) با نگاهی ساده به تعريف دزدی علمی

به مضمون يا نقل قول مستقيم بدون اشاره دقيق و  علمی دنيا هر گونه کپی برداری بصورت نقل

  .می شود متدولوژيک به منبع، دزدی علمی محسوب

دی خود به دز اين تعريف پذيرفته شده و استاندارد، وزير راه و ترابری کابينه احمدی نژاد در پاسخ با

  . علمی اذعان نموده است

علمی وی، دقيقا مطابق با دزدی علمی در متون و  چرا که پاسخ وی در توجيه ابهام پيرامون دزدی

  .ادبيات دانشگاهی است

دزدی علمی خود را  گذشته از آن که حميد بهبهانی به عنوان استاد يک دانشگاه، با اين اظهارات بر

بيگانگی او با مسائل علمی و  ه در پس پاسخ او نهفته استصحه گذارده است، اما نکته ديگری ک

  .استانداردهای دانشگاهی است
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واکنش شديدالحن دفتر تحکيم وحدت به پخش اعترافات 

  عبداهللا مومنی تلويزيونی
 

   تلويزيونی عبداهللا مومنی حکيم وحدت با انتشار بيانيه ای نسبت به پخش اعترافاتروابط عمومی دفتر ت

اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان  عضو سابق دفتر تحکيم وحدت و اتهامات واهی مطرح شده عليه

  .ايران واکنش نشان داد

 
 جای به که است کرده توصيه مسئولين به بيانيه اين در وحدت تحکيم دفتر اميرکبير خبرنامه گزارش به

 چشم زهر جای به و اش بشری حقوق و سياسی های فعاليت خاطر به مومنی عبداله از گرفتن انتقام
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 و دانشجويان های خواسته به پاسخگويی برای تدابيری به معترض، دانشجويان از اثر بی های گرفتن

  :است زير شرح به اطالعيه اين متن. بپردازند مردم

  بگذرد نيز شما جهان بر مرگ هم 

  بگذرد نيز شما زمان رونق هم

  خراب کند تا آن پی از محنت بوم وين

  بگذرد نيز شما آشيان دولت بر

 که آميخته هم به حاکمان ذهن در آنچنان باطل و حق که شاهديم اسالمی، انقالب سالگی سی در 

 دانشجويان با وحدت کيمتح دفتر دانشجويی تشکيالت ارتباط واقعی غير داستان به گران سرکوب

 گروه همکاری که پرسيد آنان از بايد اما. کنند می اعالم اصول از منحرف را تشکل آن مارکسيست،

 با نژاد احمدی اسالمی اصطالح به مردمی غير دولت همکاری يا دارد بيشتری اهميت دانشجويی های

 و خيالی همکاری! کمونيست؟ چين دامان به غلطيدن و! التين؟ آمريکای تابلودار های مارکسيست

 توسط چاوز هوگو همچون بدنامی مارکسيست مشايعت يا است تر مهم دانشجويی گروه دو فرضی

  !ايران؟ شيعيان مقدسه اماکن به نژاد احمدی اسالمی فخيمه دولت

 چين نظير کمونيستی دول اسالمی، جمهوری دولت المللی بين حاميان تنها چرا کرد سوال بايد براستی 

  !هستند؟ ونزوئال و

  گيرند مست که شود حکم گر 

  گيرند هست آنچه هر شهر در

  !باشد؟ نگرفته را خودتان دامان اينها از بيش و پيش اش رسوايی که زنيد می آبرويی بی کدام طبل بر 

 آزاد خود فعاليت در ها مارکسيست حتی همگان که بود انقالب اصول از که شويم يادآور آقايان به بايد 

 با نداشته ارتباطی خاطر به را وحدت تحکيم دفتر و ايد برگشته اوليه اصول از شمايان اگر و اشند،ب

 پايمال و کند نمی برقرار حقيقت با نسبتی و ندارد موجود واقعيات به ربطی اينها کنيد، می تخطئه آنان

  .کند نمی توجيه نيز را آنان شهروندی حقوق کردن

 با دانشجويی مستقل و اصيل مجموعه اين ارتباط طرح با امروز گفت نآقايا به بايد اينکه ديگر 

 عرض ندارند، دانشجويی های تشکل و دانشجويان ميان جايگاهی هيچ که تروريستی، های گروهک

  .داشت نخواهيد ها سناريونويسی اين از حاصلی و داريد می ما زحمت و بريد می خود

 با که پندارند می اند، خورده يکه دانشگاه انديشی آزاد و یبيدار از که امروز، حال پريشان حاکمان 

 نو نهال تا برد رنج اش دانشجويی کسوت در بسی که مومنی عبداله همچون مظلومانی کردن قربانی

 و شکنجه تيغ زير اگر امروز بنشاند، بار به دشمن و دوست چشم پيش را دانشجويی مستقل تشکل رسته
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 لختی بيداد ی سياهچاله آن در تا گويد سخنی اضطرار به مخوف، یها زندان شکن طاقت فشارهای

 اگر که پندارند می مستبدان!! شد خواهد ديگرگون و مشوش او آزاديخواهی کارنامه تمام بياسايد،

 اين روشن کارنامه دانشگاه کنند، »ساختگی اعترافات« به وادار درفش و داغ زور به را خود قربانيان

  !باطل خيال زهی! سپرد خواهد فراموشی دست به را هآزاديخوا رادمردان

 حقوق مدافع يک جايگاه در سالهاست که مومنی، عبداله اعترافات بودن ساختگی و شکنجه اثبات در

 می و اند رسانده خودويرانگری و خودانکاری به را او شبه يک که بس همين درخشيده، خوش بشر

 معترض دانشجويان و مردم تا کشند اش بشری حقوق مهکارنا به بطالن خط او خود دست به خواهند

  !مجازات مستوجب و است دشمن توطئه مردم حقوق از دفاع: که گيرند عبرت درس

 دزديدند، را ملت رأی که آنانی اند، کرده نقض را ملت حقوق که آنانی که داريم باور ما آنکه حال 

  .ملتند واقعی دشمنان خود آنان آغشتند، ملت خون به را خيابانها که آنانکه

 چرا شمارد، می خويش اعتبار سند را آن و است مفتخر خود استبدای ضد مشی به وحدت تحکيم دفتر 

 دفاع و افشاگری و گويی حقيقت بلکه ايستادن، ظلم پس در و خواری جيره نه را دانشجويی فعاليت که

 و اند؛ پرداخته گزاف های هزينه خود منتقدانه هويت اين برای سالهاست آن اعضای و. داند می ملت از

 حبس و زندان طعم ها فعاليت همين برای بارها نيز مومنی عبداله خود که اينجاست ماجرا سياه طنز

  .است چشيده

 به قائل چندان ما چند هر گفت بايد وحدت، تحکيم دفتر »سربرگ و مهر تغيير« کذب ادعای در اما و 

 اين در هم علوم وزارت با اتحاديه اين مکاتبات تمامی به گاهین اما نيستيم قضيه اين شکلی اهميت

  .کرد خواهد اثبات تمامی به را ادعا اين بودن کذب و است کافی رابطه

 می گمان که کرده رخنه اقتدارگرا دولتمردان پود و تار در آنچنان ريا و تزوير که است اين مسئله اما 

 اگر بياميزند،  بزرگی از ای جمله با را هايشان دروغ اگر و کنند، اکتفا ظواهری به خود اگر که برند

 از کسی کنند، تالوت قرآن و پوشند پيامبر لباس اگر بزنند، جناياتشان های سربرگ بر»اهللا بسم« مهر

 لذا و. گردد نمی برمال شان يزيدی ظلم عفونت و شود نمی خبردار مطلقشان قدرت فساد و رياکاری

 را خود وحدت تحکيم دفتر دانشجويان آنکه حال. خواهند می مبارز انشجوياند از نيز را تزوير همين

 را مشی خط اين و دانند می قدرت جانبه همه نقد و ملت و دانشجويان حقوق از دفاع به مقيد تنها

 ايمان به اگر است؛ مسلمانی نشانه اين است، مسلمانی به معيار اگر حال. اند گفته آشکارا که سالهاست

 مالک اگر و اند؛ چنين يقينًا مبارز دانشجويان و است آن بارز نشانه ستيزی ظلم و خواهی زادیآ است،

 مواجب و اوباشان  و جانيان و خاطيان. اصولند همان اينها است، ايران مردم 57 انقالب راستين اصول

 آيا. اند دهکر پشت انقالبشان و مردم اصول به سالهاست که اند ديگر کسان پرستان قدرت و بگيران
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 به!حاکمان؟ عوامفريبی و پردازی دروغ يا است انقالب اصول با مغاير دانشجويان خواهی آزادی

 حق در داده رخ های جنايت شمردن ناچيز در ايد گرفته پيش در که راهی دهيم می هشدار سرکوبگران

 انضباطی های کميته در نآنا تهديد و ها خوابگاه از دانشجويان اخراج به توسل يا و دانشجويان و مردم

 و آدمکشی و قتل که داشت خواهد همراه به را شما مطلوب نتيجه همانقدر قضايی های بيدادگاه و

  .داد نتيجه هايتان سازی کهريزک و ساختگی های اعتراف و شکنجه

 قوقح و سياسی های فعاليت خاطر به مومنی عبداله از گرفتن انتقام جای به کنيم می توصيه آقايان به 

 آغازين روزهای اين در معترض، دانشجويان از اثر بی های گرفتن چشم زهر جای به و اش بشری

 مبهوت را عالم اين از بيش و بيانديشند معترض دانشجويان و مردم اقناع برای بهتری تدبير به دانشگاه

  .نکنند خود های سرايی افسانه و پردازی دروغ وقاحت

   

  عمومی روابط

  دتوح تحکيم دفتر

  1388 مهرماه 8
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 بازداشت اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکيم

  وحدت
 

 نفر از از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکيم وحدت صبح امروز 14از  بيش

  .بازداشت شدند

 
توسط  گزارش خبرنامه اميرکبير اين اعضا در پی جلسه امروز شورای تهران دفتر تحکيم وحدت و به

  .افرادی که لباس نيروی انتظامی بر تن داشتند، بازداشت شدند
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 عربشاهی، ميالد اسدی، فريد هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نسيم مهدی

  .هستند تر تحکيم وحدت در ميان بازداشت شدگانسرابندی دبير کميسيون زنان دف

دانشجويان  تن از اعضای شورای مرکزی و دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، برخی از 3جز  به

نيز جزو  عضو شورای تهران تحکيم وحدت و اعضای انجمن های اسالمی دانشگاه های مختلف

  .بازداشت شدگان هستند

عزيزی، سياوش  ی، هادی الم لی، عزت تربتی، مونا غفاری، حامدزهرا نيک سرشت، فرهاد فراهان

دانشجويان بازداشت شده در  حاتم، حميد موذن، حسين معصومی، حميد موذن و مجيد عباسی از جمله

  .هستند جلسه امروز شورای تهران دفتر تحکيم وحدت

طقه و پليس امنيت، اين اين دانشجويان به کالنتری من در حال حاضر و پس از مراجعه خانواده های 

  .ابراز بی اطالعی کرده اند نيروها از بازداشت های صبح امروز
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 تن 17اطالعيه دفتر تحکيم وحدت در رابطه با دستگيری امروز 

 از دانشجويان

  

 فرزين هدائی: فرستنده 

بازگشايی می  های سراسر کشور به مرور درحالی که دانشگاه 1388جمعه دهم مهرماه  امروز صبح

شود،  نهاد دانشگاه بلند می از کشيده عليه دولت کودتا اعتراض ملت ستم شوند و اندک اندک صدای

دانشجويی و  االنو غير رسمی متشکل از جمعی از فع نيروهای انتظامی با حمله به يک جمع دوستانه

دفتر (های سراسر کشور  های اسالمی دانشگاه اتحاديه انجمن عمومی اعضای شورای مرکزی و شورای

 را از اعضای شورای مرکزی اين اتحاديه دستکم هفده تن از آنان از جمله سه نفر (تحکيم وحدت

  اند بازداشت کرده

دبير (عربشاهی  مهدی: به اين شرح است فعاالن دانشجويی بازداشت شده که تاکنون محرز شده اسامی

، فريد هاشمی )شورای مرکزی دبير صنفی و عضو(، ميالد اسدی )تشکيالت و عضو شورای مرکزی

دبير کميسيون زنان و (نسيم سرابندی  ،(دبير واحد آموزش و تحقيقات و عضو شورای مرکزی(

دانشجوی دانشگاه (مونا غفاری  ،)دانشجوی دانشگاه تهران) ، عزت تربتی)دانشجوی دانشگاه تهران

 دانشجوی دانشگاه(، زهرا نيک سرشت )دانشجوی دانشگاه خواجه نصير(عباسی  ، مجيد)خواجه نصير

دانشگاه شهيد  دانشجوی(، حمزه موذن )دانشجوی دانشگاه همدان(، سياوش حاتم )خواجه نصير
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دانشجوی دانشگاه شهيد (می معظ ، امير حسين)دانشجوی دانشگاه تهران(، احمد احمديان )عباسپور

دانشجوی دانشگاه (، حسين معصومی )عباسپور دانشجوی دانشگاه شهيد(، محمد رضايی )عباسپور

، )دانشجوی دانشگاه شهيد عباسپور(، سجاد اهللا آبادی )دانشگاه آزاد دانشجوی(، حامد عزيزی )آزاد

  .(دانشجوی دانشگاه تهران(اسمی زاده  سارا

خودسرانه و بدون طراحی امنيتی  ای، کند که چنين اقدام عجوالنه راز اميدواری میدفتر تحکيم وحدت اب

برخورد غيرقانونی از سوی مقامات عالی و عدم  صورت گرفته باشد چرا که پذيرش مسئوليت اين

های  نشانه نابخردی و فقدان تسلط عقالنيت نسبی بر عملکرد دستگاه آزادی اين دانشجويان به روشنی

  .انتظامی است امنيتی و

همچنين ضمن جلب توجه  (دفتر تحکيم وحدت(های سراسر کشور های اسالمی دانشگاه اتحاديه انجمن

کند که عدم آزادسازی فوری تمامی  تاکيد می های دانشجويی ربط به شرايط ملتهب محيط مسئوالن ذی

 د بود و قطعا اقدامات کور وبينی آن خواه پذيرش کليه عواقب غيرقابل پيش اين فعاالن دانشجويی توام با

بلکه به مثابه انداختن  ها نخواهد کرد ای از اين دست نه تنها کمکی به آرامش فضای دانشگاه شتابزده

  .ای در انبارهای باروت خواهد بود جرقه

   روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت

  دهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت
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 در پی درخواست حداد عادل؛ احضار و برخورد با دانشجويان

  معترض دانشگاه تهران
 

يکشنبه  پی اعتراض جمعی از دانشجويان به حضور غالمعلی حداد عادل در دانشگاه تهران در روز در

 برخورد با دانشجويان معترض شد مهر، غالمعلی حداد عادل خواهان 5

در مقابل  آن است که در هنگام تجمع دانشجويان   گزارش خبرنامه اميرکبير، اخبار رسيده حاکی از به

دفتر گروه فلسفه حضور  گروه فلسفه ی دانشکده ی ادبيات و سردادن شعارهای اعتراضی، حداد، که در

هم . دانشجويان معترض برخورد کند اه اکيدًا باداشته است، از مدير گروه مذکور ميخواهد که دانشگ

تدابير امنيتی، وی درتماس تلفنی با فرهاد رهبر  چنين، پس از خروج از دانشکده با کمک محافظان و با

ميخواهد که دانشگاه، بدون آنکه پای شخص حدادعادل به ميان  ، از او)رئيس انتصابی دانشگاه تهران(

  .معترضين باشدبا  آيد، پيگيرماجرا و برخورد
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دادن  پی درخواست وی، فرهاد رهبر، پس از تماس با رياست دانشکده ی ادبيات و تحت فشارقرار در

پيگيری سريع  او جهت تحويل گزارش، طی تماس تلفنی با رؤسای حراست دانشگاه متبوع خود، دستور

  .و قاطع با دانشجويان معترض را ابالغ ميکند

طراحی و  ، پانزده نفر از دانشجويان به اتهام1388مهر  8ز چهارشنبه، پی ابالغ اين دستور در رو در

  .اند سازمان دهی حرکت اعتراضی عليه حداد عادل، به کميته ی انضباطی احضار شده

است که  سوی ديگر، فرهاد رهبر در جلسه ای با حضور کادر مديريت دانشگاه تهران، اظهار داشته از

  .باشد اهد کرد تا درس عبرتی برای سايريندانشجويان مذکور را اخراج خو"

حداد عادل،  گفتنی است يک روز پس از تجمع اعتراضی دانشجويان در دانشکده ادبيات به حضور

وزير علوم دولت  نزديک به دو هزار دانشجوی دانشگاه تهران نيز در پی حضور کامران دانشجو

  .زدند کودتا در دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی
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ترم حکم منع تحصيل برای دانشجويان دانشگاه  15صدور 

  معلم تهران تربيت
 

گذشته،  دانشگاه تربيت معلم به کميته ی انضباطی در تابستان  پی احضار بی سابقه ی دانشجويان در

 وی اين دانشگاه، احکام محروميت از تحصيل دريافت کردنديازده دانشج

 گزارش خبرنامه اميرکبير، با شروع سال تحصيلی جديد، مهران عباسی زاده، فاروق معروفی، به

شريفی،  محمد قدس، هادی بينش، حسن افشاری، سامان جوادی نژاد، امين شجاع، سعدی سپانتا، محمد

احتساب در سنوات  ه يک يا دو ترم منع موقت از تحصيل باهر کدام ب" صدرا بلوکی، امجد صالحی

  .دانشگاه صادر شده است ترم ممنوعيت از تحصيل برای دانشجويان اين 15محکوم شدند و جمعا 

گرديده و  سپانتا نيز لغو  به ذکر است که حکم دبيری حسن افشاری، سامان جوادی نژاد، سعدی الزم

 .ارت دوره ی دبيری خود شده انداين دانشجويان ملزم به پرداخت خس

با حکم  شريفی عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و نيز يکی از دانشجويانی که محمد

صدور اين احکام  محروميت از تحصيل روبرو شده است، در مصاحبه با خبرنامه ی اميرکبير درباره

شروع به برخورد با  کوب معترضان،دولت نامشروع احمدی نژاد در ادامه ی سر«: سنگين گفت

 .«دانشجويان کرده است

 دولت برای جلوگيری از اعتراض«: هم چنين در اين رابطه به خبرنامه اميرکبير گفت وی   

در ادامه، با  دانشجويان، به بهانه ی واهی شيوع بيماری، دست به تعطيلی يک هفته ای دانشگاهها زد و

  «.دانشگاهها کرده است به حذف دانشجويان فعال از سطحصدور احکام منع از تحصيل، شروع 

های انضباطی و  گفتنی است موج فشارهای گسترده بر دانشجويان دانشگاه های مختلف از سوی کميته

هزار دانشجو با فشار و تهديد  نهادهای امنيتی و قضائی ادامه دارد و طی آن از دو ماه گذشته بيش از

ممنوعيت از تحصيل و يا اخراج را دريافت  کميته انضباطی مبنی بر روبرو شده و يا احکام سنگين

   .کرده اند
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  محروميت صدها دانشجو از ورود به خوابگاه
 

 يان احضارپيش در خبرنامه اميرکبير نامه ی محرمانه ای منتشر شد که به موجب آن دانشجو چندی

ورود به  شده به کميته انضباطی دانشگاه تا زمان رسيدگی به موارد تخلف خود و دريافت حکم از

 .محوطه خوابگاه های دانشگاه تهران منع خواهند شد
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  ابگاهمحروميت صدها دانشجو از ورود به خو
 

موج گسترده  مطابق با اخبار رسيده، در پی ابالغ اين دستور به خوابگاه های دانشگاه تهران،

به گفته ی دانشجويان،  به گزارش خبرنامه اميرکبير،. محروميت دانشجويان از خوابگاه آغاز شده است

دليل شرکت در کرده اند که ب آنها ليست محرمانه و چند صد نفره اسامی دانشجويانی را مشاهده

به کميته انضباطی احضار و طبق حکم  اعتراضات پس از انتخابات در داخل کوی و يا خارج از آن،

  .بود صادره به خوابگاه ممنوع الورود خواهند

اعتراضات دانشجوئی به اين  هم چنين بنا بر اظهارات دانشجويان، مديريت دانشگاه تهران از بيم

اقدام به احضار مرحله ای دانشجويان  يری از واکنش دانشجويان،سرکوب گسترده و به منظور جلوگ

کميته انضباطی، دانشجويان ساکن ساختمان های  بگونه ای که در مرحله اول احضار های. نموده است

کوی و چند ساختمان خوابگاه پسران احضاريه ی کميته  خوابگاه دخترانه ی فاطميه 3و  1شماره 

از خوابگاه خود را دريافت کرده اند و در مراحل بعدی احضاريه  حروميتانضباطی و نيز ابالغيه ی م

  .ساختمان های ديگر خوابگاه ها نيز به آنان ابالغ خواهد شد های دانشجويان ساکن

اميرکبير، دانشجويانی که به اين ترتيب احضار شده و به کميته انضباطی مراجعه  به گزارش خبرنامه

گونه  به. يب ماموران حراست دانشگاه و ماموران ناشناس روبرو شده انداند با بازجوئی های عج کرده
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معترض در دوره پس از  ای که بنا به گفته ی دانشجويان آنان برای ارائه اسامی ديگر تمامی دانشجويان

دانشجويان خواسته شده که اسامی  انتخابات تحت فشار قرار داده شده اند و حتی برای تخفيف حکم از

  .انتخابات را در اختيار اين نهاد قرار دهند شجويان معترض و فعال در اعتراضات پس ازديگر دان

پرسش و پاسخ های دانشجويان در کميته انضباطی، از آنان خواسته  هم چنين به گفته ی دانشجويان در

راض که در کالس های خود لحن منتقدانه داشته و دانشجويان را تشويق به اعت شده که اسامی اساتيدی

فشارهای  بنا به اظهارات دانشجويان، طی هفته های اخير،. در اختيار اين کميته قرار دهند می نمايند،

تخفيف حکم، جو  گسترده مديريت دانشگاه بر دانشجويان مبنی بر معرفی دانشجويان معترض برای

شجويان بويژه برای دان روانی بسيار مخربی را بوجود آورده است و هم چنين محروميت از خوابگاه

  .است ايجاد کرده  دانشجويان دختر مشکالت بسيار عديده ای را

شرکت در اعتراضات کوی  گفتنی است عالوه بر آنکه بسياری از دانشجويان دانشگاه تهران بدليل

محروميت از تحصيل قرار دارند، هفته  دانشگاه هم اکنون در معرض احکام سنگين کميته انضباطی و

ديگری از دانشجويان معترض به کميته انضباطی  پی درخواست حداد عادل تعداد ی گذشته نيز در

 .قرار گرفته اند احضار شده و در معرض تهديدهای فراوانی
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  عادل ه حدادتائيد برخورد انضباطی با دانشجويان معترض ب
 

انضباطی با  معاون دانشجويی دانشگاه تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر، برخورد

  .دانشجويان معترض به حداد عادل را تائيد کرد

 
  

به  گزارش خبرنامه اميرکبير، مهدی قمصری، معاون دانشجوئی دانشگاه تهران، در اين زمينه به

گرفته باشد  ران قطعا با هر تخلفی که توسط دانشجويان صورتدانشگاه ته«: خبرگزاری مهر گفت
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سوی دانشجويان، ساز و  دانشگاه برای اعتراض و برخورد ناشايست با حداد عادل از. برخورد می کند

  «.گرفته بررسی می کند کارهای خاص خود را دارد و اين موضوع را به عنوانتخلفی که صورت

داد و در مورد تعداد دانشجويان احضار  به اين موضوع خبر وی هم چنين از صدور دستور رسيدگی

اساس گزارش صحنه ی اعتراض اين موضوع  شده توضيحی ارائه نکرد و تنها اضافه کرد که بر

  .بررسی خواهد شد

حداد عادل پس از آنکه با اعتراض غيرمنتظره ی دانشجويان روبرو شد، ضمن  گفتنی است غالمعلی

ز وی خواسته بود که بدون روشن شدن نقش وی، با دانشجويان معترض فرهاد رهبر ا تماسی با

   .شود برخورد

مورد جنايات کهريزک،  گفتنی است، وی در دوره پس از انتخابات در اظهاراتی تامل برانگيز در

وی هم چنين عليرغم . »نيست کشته شدن سه نفر در کهريزک مسئله ی مهمی«: اظهار داشته بود

از سوی شورای نگهبان » بی طرف» دولت کودتا، بعنوان يکی از اعضای هيئت جانبداری صريح از

 !معرفی شد
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 فشارهای حکومت و ايستادگی دانشجويان

 

افزايش يافته است، اما  های ايران ان در دانشگاهدر روزهای اخير فشارها بر دانشجوي: دويچه وله 

" دست و پا زدن استبداد"ها را  اين اقدام فعالين دانشجويی. ها آرام کند نتوانسته دانشجويان و دانشگاه

 کنند تلقی می

شد؛ نخست دانشگاه  شد با ناآرامی آغاز بينی می های ايران همانطور که پيش سال تحصيلی در دانشگاه

ها در  اين ناآرامی. ديگر های س دانشگاه صنعتی شريف و روزهای بعدهم برخی دانشگاهتهران، سپ

دانشگاه به مناسبت آغاز سال  نژاد در حضور برخی از اعضای دولت محمود احمدی  اعتراض به

ها، از جمله در اعتراض  انگيزه  با همين های دانشجويی در روزهای بعد نيز اعتراض. تحصيلی رخ داد

  .در دانشگاه ادامه يافت ر غالمعلی حداد عادل و جواد الريجانیبه حضو

جلب کرده اين است که  ی اول مهرماه توجه ناظران را به خود های دانشجويی هفته آنچه که در اعتراض

دانشگاهی ارتباط داشته باشد،  شعارهای اعتراضی دانشجويان بيش از آنکه با مسائل دانشجويی و

  .خرداد است ٢٢ ی انتخابات لبات متعرضان به نتيجهی شعارها و مطا ادامه



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

110 

، "مرگ بر ديکتاتور"های دولتی و نمايندگان حاکميت با شعارهای  ها مقام اعتراض ی اين در همه

 های "اعتراف"های حکومت از جمله پخش  برخی اقدام. مواجه شدند" کودتا، استعفا استعفا دولت"

  .است ها باقی گذاشته ر حکومت در دانشگاهی خالف انتظا عبداهللا مومنی نيز نتيجه

نگرانی مسئوالن حکومتی را برانگيخته   ای در ميان دانشجويان، وجود چنين روحيه رسد به نظر می

هايش در  فعاليت گويند علت اين که فرمانده سپاه پاسداران دست بسيج در فعاالن دانشجويی می .است

به دانشجويان ) مهر ١٠) جعفری روز جمعه گذشته. ستدانشگاه باز گذاشت ناشی از همين نگرانی ا

دارد و منتظر دستور مسئولين  بسيج دانشجويی در ميدان جنگ نرم، استقالل عمل«بسيجی گفت، 

  «.باالدست نباشند

امنيتی با حمله به يک نشست شورای تهران دفتر تحکيم  ی گذشته همچنين ماموران نظامی و روز جمعه

که اين دانشجويان پس از    ها حاکی است گزارش. بازداشت کردند ويان رانفر از دانشج ١٨وحدت 

  .اند تن از آنان به زندان اوين منتقل شده ٢آزاد شدند، اما  ها بازجويی و تهديد ساعت

های دانشجويی لغو  شمار زيادی از دانشجويان از خوابگاه ی بنا به برخی خبرهای ديگر، مجوز استفاده

احضار دانشجويان به . شود شماری از دختران ساکن خوابگاه نيز می شامل اين اقدام. شده است

گويند طی دو ماه  منابع دانشجويی می. محروم کردن آنها نيز همچنان ادامه دارد های انضباطی و کميته

بر  بيش از هزار دانشجو با فشار و تهديد روبرو شده و يا احکام سنگين کميته انضباطی مبنی گذشته

  .اند از تحصيل و يا اخراج را دريافت کرده ممنوعيت

ها را آنچنانکه  ها نتوانسته فضای دانشگاه از اين اقدام گويند هيچيک با اين حال فعالين دانشجويی می

دست و "ها را  دانشجويان اين اقدام. آرام کرده و تحت کنترل آنها درآورد خواهند، های حکومتی می مقام

  .نندک تلقی می" استبداد پا زدن

مهر صادر کرد نوشته  ١٢ای که روز يکشنبه  دانشجويان دانشگاه اميرکبير در بيانيه انجمن اسالمی

 .کشد استبداد به دست و پا زدن افتاده است و در خشم و ددمنشی خود به هر سو سرک می» :است

جبران  .رسوايی جنايت و پليدی اعمالش دامنش را گرفته و چون حريقی به هست و نيستش افتاده

قصه دردناکی  خواهد با سرکوب و استبدادی مضاعف بکند که اين چه های سالش را می های سال زشتی

  «.است

احمد "و " عزت تربتی" دانشجويان دانشگاه اميرکبير همچنين خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط

اسالمی پلی تکنيک نوشته انجمن  .اند که روز جمعه گذشته بازداشت شدند دو دانشجويی شده" احمديان

اش به سرور بنشيند که دانشگاه ثابت کرده  انديشی شب اين بار استبداد نخواهد توانست در بزم«: است

  «.ها از پای نخواهد نشست است و تا آزادی آن است به ياران دبستانی اش وفادار
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  شد دانشجوی پلی تکنيک برگزار 10جلسه دفاع آخر دادگاه 
 

دانشجوی عضو انجمن اسالمی پلی تکنيک امروز  10به گزارش خبرنامه اميرکبير جلسه دفاع آخر 

 .برگزار شد

بازداشت شدند و در زندان تحت شکنجه های  88تا فروزدين  87اين دانشجويان در فاصله بهمن ماه  

  .سمی و روحی قرار داشتندشديد ج

و  چهار عضو انجمن پلی تکنيک حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمانپور 87بهمن  17 در

شود به اتهام  کوروش دانشيار در مراسم سالگرد مهندس بازرگان که بنا بود در حسينيه ارشاد برگزار

  .زندان اوين منتقل شدند ت و بهواهی تمرد از فرمان پليس و شرکت در تجمع غير قانونی بازداش

اجرای پروژه امنيتی دفن شهيد در پلی تکنيک  اسفند ماه، يک روز پس از 6پس از آن در صبح روز 

عضو ديگر انجمن اسالمی پلی تکنيک مهدی  4بود،  که با اعتراضات گسترده دانشجويان همراه

له همزمان نيروهای امنيتی به و نريمان مصطفوی در حم مشايخی، عباس حکيم زاده، احمد قصابان

  .منتقل شدند 209امنيتی  منازلشان بازداشت و به بند
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اسالمی پلی تکنيک در حوالی دانشگاه  اسفند ماه ياسر ترکمن عضو شورای مرکزی انجمن 20در 

  .توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

 با يورش نيروهای 88ال ارديبهشت س 1دهقان عضو سابق انجمن اسالمی پلی تکنيک نيز روز  مسعود

  .امنيتی به منزلش بازداشت شد

سخت سلول انفرادی و تحت شکنجه های شديد  دانشجو در طول مدت بازداشت در شرايط 10اين 

  .داشتند روحی و جسمی برای اخذ اعترافات ساختگی قرار

ميليون  300 و 200سنگين  دانشجويان بازداشت شده در نهايت در تيرماه امسال با قرار وثيقه های

  .تومانی آزاد شدند

  .در جلسه دفاع آخر به دادگاه انقالب مراجعه کردند اين دانشجويان امروز برای شرکت

  .دادگاه خبری بدست نيامده است هنوز از جزئيات جلسه
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  مددزاده تعيين وقت دادگاه برای شبنم: رای سومين بارب
 

برای سومين بار، شعبه  سرانجام پس از کارشکنی های مداوم دادگاه انقالب تهران و نهادهای امنيتی و

شورای تهران دفتر تحکيم وحدت تعيين  دادگاه انقالب تهران جهت دادرسی پرونده ی نايب دبير 28ی 

 .وقت کرد

اش،  امه اميرکبير صبح ديروز پس از مراجعات مکرر وکيل شبنم مددزاده و خانوادهگزارش خبر ن به

دانشجويی اعالم کرد  ام مهر ماه را روز برگزاری جلسه دادگاه اين فعال 18دادگاه انقالب روز شنبه 

  .مددزاده برگزار شود روز بازداشت موقت جلسه ی محاکمه ی 235تا سر انجام پس از 

ارديبهشت ماه پايان يافته بود اما قاضی حداد پس  ازجويی های شبنم مددزاده از اواسطبا وجود اينکه ب

با وجود اتمام مراحل . با قرار کفالت به شدت مخالفت کرد از پايان مرحله تحقيقات با آزادی وی

مانند ممانعت از استفاده از سرويس بهداشتی و (انسانی و غير قانونی  بازجويی، فشار های غير

 بر اين فعال دانشجويی تا به امروز ادامه داشته) ای در بند ويزه ی معتادين پر خطر داری دو هفتهنگه

  .است

تير ماه برگزار  23دانشجويی در  به گزارش خبرنامه اميرکبير پيش از اين قرار بود دادگاه اين فعال

 28ت مدير دفتر شعبه ی نشدن اين جلسه را غفل شود که دادگاه انقالب در توجيهی عجيب دليل برگزار
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کمبود مدعی "شهريور ماه موکول شد که به دليل آن چه  22سپس دادگاه مددزاده به . عنوان کرد

ماه قرار است دادگاه اين  8جلوگيری شد و اين بار پس از حدود  عنوان شد، از برگزاری آن" العموم

  .ام مهرماه برگزار شود 18شنبه،  فعال دانشجويی روز

دانشگاه تربيت معلم و نايب دبير شورای تهران دفتر تحکيم  ده، دبير سياسی انجمن اسالمیشبنم مددزا

در حالی که عازم جلسه ی شورای تهران دفتر تحکيم بود،  87اسفند ماه  وحدت است که در روز يکم

برادر وی که در همان روز جهت پيگيری . توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد به شکل نامعلومی

به نهادهای امنيتی و قضايی مراجعه کرده بود نيز بازداشت شد و وضعيت وی  ت خواهرشوضعي

  .هاله ای از ابهام است کماکان در
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 باطیدانشجوی دانشگاه شيراز در انتظار حکم کميته انض 12

  وزارت علوم
 

جليل  دانشجوی دانشگاه شيراز به نامهای آلما رنجبر، 12گزارش خبرنامه اميرکبير، بيش از  به

اسماعيل  رضايی، عنايت تقوی، نويد غفاری، کاظم رضايی، سعيد خلعتبری، اسماعيل معدنچی،

دانشجوی ديگر در  جليلوند، آرش روستايی، حمداهللا نامجو، يونس ميرحسينی و هادی الم لی و چند

  .برند انتظار صدور احکام کميته انضباطی وزارت علوم به سر می

دانشجوی اين دانشگاه و  50در اين دانشگاه که به احضار بيش از  87پس از حوادث آذرماه سال 

نيز به محروميت از تحصيل  دانشجو 12ترم محروميت از تحصيل منجر شد، اين  40صدور بيش از 

حکم آنها ارجاع به کميته مرکزی نيز  و دو ترم محکوم شده بودند و از طرفی ديگر دربه مدت يک ترم 

  .قيد شده بود

 در حالی است که چندی پيش کارپرور فرد، معاون دانشجوئی و رئيس کميته انضباطی دانشگاه اين 

ز ادامه ا شيراز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی با بيان اينکه هيچ کس نمی تواند دانشجو را

و حوادث پس از  در جريان اتفاقات آذرماه سال گذشته«: تحصيل منع و يا محروم کند، گفته است

  «.است انتخابات هيچ دانشجوئی به کميته انضباطی معرفی نشده
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ماه  8ی جالب توجه در مورد اين دانشجويان اين است که دانشگاه شيراز پس از گذشت نزديک به  نکته

ارجاع پرونده ی  و در آستانه ی سال تحصيلی جديد اقدام به 88در شهريورماه  ازصدور اين احکام،

دانشجو پس  12است که اين  اين در حالی. دانشجو به کميته انضباطی وزارت علوم کرده است 12اين 

تحصيلی جديد را در دانشگاه حاضر  از سپری کردن مدت محروميت از تحصيل خود، می بايست سال

  . می شدند

انضباطی دانشگاه شيراز به طور غيرقانونی از ورود اين  از آغاز مسئولين حراست و کميتهاما 

جلوگيری می کنند و اين در حالی است که هيچ حکمی مبنی بر ممنوع  دانشجويان به داخل دانشگاه

  . دانشجويان ابالغ نشده است الورود بودن به اين

تاکنون نتيجه ای نداشته و مسئولين اين  لوم نيزاز سوی ديگر پيگيری اين دانشجويان در وزارت ع

  .می دهند کميته نيز از ناقص بودن گزارشات دانشگاه خبر

تحصيل شده  گزارش خبرنامه اميرکبير ساير دانشجويان دانشگاه شيراز که در سال گذشته محروم از به

دانشجويان که بعد از  اين. بودند نيز در آغاز سال تحصيلی جديد با مشکالت زيادی روبرو شده اند

داشتند با برخوردهای بسيار  سپری کردن مدت محروميت از تحصيل خود، قصد بازگشت به دانشگاه را

رئيس حراست دانشگاه شيراز و  محمدی. بد حراست و کميته انضباطی دانشگاه روبرو شدند

شگاه را امضای اين دانشجويان به دان کارپرورفرد رئيس کميته انضباطی اين دانشگاه شرط ورود

و بسياری از فعالين دانشجويی را از خوابگاه مفتح که  تعهدنامه از سوی دانشجويان و والدين آنها دانسته

  .کيلومتری شيراز منتقل کرده اند 15خوابگاهی در  واقع در مرکز شهر است به

ضی دانشجويان اعترا گفتنی است چندی پيش نيز رئيس دانشگاه شيراز نسبت به فرياد های اهللا اکبر

وی هم ". اکبر اخالل ايجاد می کنند عده ای با گفتن اهللا: "ساکن خوابگاه ها اعتراض کرده و گفته بود

با ده تا پانزده دانشجويی شده است که به گفته  چنين در مصاحبه با خبرگزاری مهر خواستار برخورد

." شده اند) شيراز(ههای دانشگاه بی نظمی هايی در خوابگا باعث ايجاد اخالل و"وی اين دانشجويان 

نفر از دانشجويان در کميته انضباطی به خاطر اتفاقات پس  30تا  20که  وی هم چنين اظهار داشته بود

  .حال بررسی است از انتخابات در

دانشجوئی پس از  الزم به ذکر است که دانشگاه شيراز يکی از اصلی ترين صحنه های اعتراضات

  . بوده است اعالم نتايج انتخابات

دانشگاه نيز بدليل اعتراضات دانشجوئی هم اکنون در معرض احکام  و تعداد زيادی از دانشجويان اين

انضباطی قرار گرفته و تعداد ديگری نيز که به نهادهای امنيتی احضار شده بودند  در  سنگين کميته

  .اين نيروهای دستگير و برای مدتی در بازداشت بسر بردند توسط
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 اعتصاب غذا و تجمع اعتراضی دانشجويان پرديس ابوريحان

  دانشگاه تهران
 

وضعيت بد خوابگاه  دانشجويان پرديس ابوريحان دانشگاه تهران عصر ديروز، شنبه، در اعتراض به

  به اعتصاب غذا و تحصن زدند گاه و نيز کيفيت پايين غذا، دستسايت خواب  وکاهش زمان استفاده از

. 

 
  

 گزارش خبرنامه اميرکبير، اين اعتراض به دليل عدم حضور رضائيان رئيس بی کفايت پرديس به

  . ابوريحان دانشگاه تهران، در جمع دانشجويان تا پاسی از شب ادامه داشت
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اشتن ظرف های غذا به طول دويست متر از سلف تا اعتراضی دانشجويان با کنار هم گذ در اين تحصن

  . پرديس اعتراض خود را نشان دادند وسط

دبستانی و سر دادن شعارهای مرگ بر ديکتاتور و  هم چنين در ادامه دانشجويان با خواندن سرود يار

ن احمد آزاد بايد گردد خواهان آزادی دو دانشجوی دانشگاه تهرا اهللا اکبر و همچنين دانشجوی زندانی

  .که از دانشجويان پرديس ابوريحان هستند، شدند احمديان و عزت تربتی،

اعتراضی دانشجويان، نيروی های امنيتی در پشت درب اصلی محل تجمع  گفتنی است در حين تجمع

در پايان اعالم شد که . داشته و از حضور مردم در پشت درب ممانعت می کردند دانشجويان حضور

  .تمام مطالبات خود به اين اعتراضات ادامه خواهند داد تا اخذ دانشجويان

 ذکر است که عزت تربتی و احمد احمديان دو دانشجوی عضو تشکل دموکراسی خواه دانشگاه الزم به

وحدت در  تهران و نيز اعضای دفتر تحکيم وحدت، در پی يورش نيروهای امنيتی به جلسه دفتر تحکيم

دانشجويان ديگر، اين دو  ی ديگر بازداشت شدند اما عليرغم آزادیدانشجو 6پارک جمشيديه، بهمراه ا

  . در دست نمی باشد اوين منتقل شدند و تا کنون از وضعيت آنها اطالعی 209به بند 

يورش وحشيانه نيروهای لباس  هم چنين عزت تربتی دانشجوی پرديس ابوريحان پيش تر نيز در جريان

خرداد بازداشت شده بود و پس از  25 گاه تهران در شامگاهشخصی و انصار حزب اهللا به کوی دانش

  .نزديک به دو ماه ازاد شد
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 فشار بر فعاالن دانشجويی در دانشگاه آزاد

  

د تهران مرکز به دفتر رياست واحد اين نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد واح 20روز پنجشنبه حدود 

  .دانشگاه احضار شدند

به گزارش موج سبز آزادی به نقل از فعاالن دانشجويی، اين عده از دانشجويان مستقيما توسط رئيس 

 .برای ارائه توضيحات راجع به تجمعات اخير در اين دانشگاه احضار شدهاند" دکتر گذشتی"واحد، 

های تشکيالتی برای برگزاری  تاکيد بر خودجوش بودن تجمعات، فعاليت در اين جلسه دانشجويان با

اند که اين اظهارات مورد قبول رئيس واحد واقع نشده و وی با تهديد دانشجويان  تجمعات را رد کرده

  .نسبت به عواقب برگزاری هرگونه تجمع در دانشگاه تهران مرکز به دانشجويان هشدار داده است

های کشور در اعتراض به  ترين دانشگاه ن مرکز در روزهای اخير يکی از فعاليندانشگاه آزاد تهرا

  .حوادث اخير بوده است

  

  

 

  تصفيه گسترده دانشجويان در دانشگاه صنعتی اصفهان
 

دانشجويی،  صفهان و در پی سرکوب شديد فعالينخرداد در دانشگاه صنعتی ا 23پی حوادث شامگاه  در

  .مديريت اين دانشگاه دست به تصفيه حساب گسترده ای زده است
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انضباطی  نفر از دانشجويان در تابستان گذشته به کميته 100گزارش خبرنامه اميرکبير، حدود  به

 16شده و برای  وبروترم ممنوعيت از تحصيل ر 1نفر با حکم  30احضار شده اند که از اين ميان 

به دليل ايجاد بلوا و  درج در سنوات) تعليق(ترم ممنوعيت از تحصيل  2دانشجوی ديگر نيز حکم 

  .آشوب در دانشگاه، صادر گرديده است

احکام  توسط وزارت علوم ميباشد لذا  دانشجو در حال بررسی  16به ذکر است حکم نهايی اين  الزم

  .شد نهايی بعد از صدور منتشر خواهد

مورد  سوی ديگر طی يک ماه اخير تعدادی ازدانشجويان اين دانشگاه به نهادهای امنيتی احضار و از

فعاليت نشريات  در راستای فشارهای شديد بر دانشجويان اين دانشگاه،. بازجوئی قرار گرفته اند

ور مجوز از و عدم صد دانشجوئی در اين دانشگاه نيز به علت فشارهای شديد مديريت اين دانشگاه

  .سوی آنها به حالت تعليق درآمده است

انضباطی و حراست  گفتنی است موج فشارهای شديد از سوی نيروهای امنيتی و قضائی و يا نهادای

هزار دانشجوی دانشگاه های  طی دو ماه اخير بر دانشجويان به گونه ای بوده است که تاکنون بيش از

   .و يا به نهادهای امنيتی احضار شده اند ز تحصيل دريافت کردهمختلف احکام کميته انضباطی و تعليق ا
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  ال اميد شکری به بند عمومی زندان اردبيل
 

 محمد وهابی :فرستنده 

ردبيل و مدير مسئول سابق نشريه سايان خبرنگار خبرگزاريهای ايسنا و ميراث خبر ا اميد شکری

پس از بازگشت از ترکيه بازداشت شده  ٨٨شهريور  ٢۵دانشگاه پيام نور اردبيل که روز چهارشنبه 

  .بود به بند عمومی زندان اردبيل منتقل شد

  

 
  

 به گفته نزديکان خانواده شکری، اين روزنامه نگار و فعال سابق دانشجويی آذربايجان روز پنجشنبه

روز بازداشت در سلول انفرادی اداره اطالعات اردبيل به بند عمومی  ٢٣ پس از تحمل ٨٨مهر  ١۶

قاضی قندستانی بازپرس شعبه پنج بازپرسی دادسرای عمومی و . زندان اين شهر منتقل شده است

رده و انقالب اردبيل در پاسخ به سواالت خانواده شکری از بيان علت بازداشت و اتهام شکری امتناع ک

  .درخواست خانواده برای تبديل قرار بازداشت به وثيقه را عليرغم اتمام تحقيقات رد کرده است

  و مدير مسئول سابق نشريه دانشجو  شکری خبرنگار ايسنای واحد اردبيل و خبرگزاری ميراث خبر
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 دو پزشک ايرانی دو کنگره علمی بين المللی در ايران را لغو

  کردند
 

کشور و  پزشک ايرانی در اعتراض به وقايع اخير ايران و فشارهای گسترده بر جامعه دانشگاهی دو

 .دندلغو کر نيز به نشانه همبستگی با آنها، برگزاری دو کنگره های علمی بين المللی را،

ايرانی  گزارش خبرنامه اميرکبير، پروفسور گرجی و پروفسور سميعی دو استاد و پزشک مشهور به

اعتراض به وقايع  در زمينه مغز و اعصاب که برگزار کنندگان اصلی دو کنگره پزشکی بودند، در

ن و به نشانه دانشگاهی در ايرا اخير جامعه ايران و بويژه خشونت ها و فشارهای گسترده عليه جامعه

    .زمان ديگری موکول کردند اعتراض به دولت کودتا، همايش علمی خود را لغو و به

مهرماه با همکاری  10تا  8دومين کنگره بين المللی تشنج که طبق برنامه ريزی، قرار بود در تاريخ 

پزشکی و خدمات دانشگاه های علوم  بنياد شهيد و امور ايثارگران، بيمارستان خاتم االنبيای تهران،

 .نهادهای ديگر برگزار شود، لغو گرديد نيز برخی موسسات و بهداشتی و درمانی کشور و

علوم  چنين کنگره علمی دوم با موضوع جراحی مغز و اعصاب که قرار بود با همکاری دانشکده هم

سال جاری  ماه پزشکی دانشگاه تهران، بنياد شهيد انقالب اسالمی و نيز بيمارستان ميالد در آبان

  .شد برگزار شود نيز لغو گرديده و به زمان ديگری موکول
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و اساتيد مهمان  پروفسور گرجی و پروفسور سميعی از برگزارکنندگان اصلی اين دو کنگره علمی بوده

به . شرکت داشته باشند خارجی نيز به دعوت اين دو استاد ايرانی قرار بود در دو کنگره مذکور

سايت اطالع رسانی مرکز علوم  بير اطالعيه عدم برگزاری اين کنگره ها درگزارش خبرنامه اميرک

  .اعصاب نيز درج شده است

 
دانشجويان همگام با  خرداد، و با اعتراضات گسترده 22گفتنی است پس از وقوع کودتای انتخاباتی 

از بازداشت دوم اين فشارها پس  مردم، فشارهای گسترده بر جامعه دانشگاهی آغاز شده است و درموج

دانشجو در دانشگاه های کشور احکام ممنوعيت  ، هم اکنون بيش از هزار88صدها دانشجو در تابستان 

و تعداد ديگر از دانشجويان نيز به نهادهای امنيتی و  از تحصيل و امکانات رفاهی را دريافت کرده

دانشگاهی کشور،  چنين در روند برخوردهای سرکوب آميز با جامعه هم .اند قضائی احضار شده

. بازداشت، ممنوع الورود به دانشگاه و احضار يا محروم از تدريس شده شدند تعدادی از اساتيد نيز

ميردامادی،  دکتر فياض زاهد، دکتر ابراهيم امينی، دکتر عبداهللا رمضان زاده، دکتر محسن گفتنی است

  .برند اشت بسر میدکتر علی تاجرنيا، از جمله اساتيدی هستند که هم چنان در بازد
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  دهيد به تبعيض آموزشی پايان: دار دانشجويان ستاره 
 

دار با حضور در مجلس و ديدار با برخی از  به گزارش دويچه وله، تعدادی از دانشجويان ستاره

اين دانشجويان به خاطر فعاليت . شان شدند پيگيری مشکل محروميت از تحصيلنمايندگان، خواستار 

 .اند تحصيل بازمانده  سياسی از ادامه

ی تحصيل  کارشناسی ارشد که از ادامه  تن از دانشجويان مقطع ٢٠» حيات نو«ی  روزنامه  به گزارش

چگونگی محروم شدن خود با حضور در مجلس، ) اکتبر ١٢/ مهر  ٢٠(اند، روز دوشنبه  محروم شده

  نفر اعالم شده، همه ٢٠اين دانشجويان که تعدادشان . را برای برخی نمايندگان تشريح کردند

نفر  ٢٠اغلب اين . اند ی تحصيل بازمانده شده و از ادامه" دار ستاره" ٨٨دانشجويانی هستند که در سال 

  .اند ه دست آوردههای ممتازی ب های مختلف کارشناسی ارشد رتبه در آزمون رشته

ی تلويزيونی خود با ميرحسين موسوی در  نژاد در مناظره محمود احمدی: در اين گزارش آمده است

دار شدن دانشجويان را به دولت سيد محمد خاتمی  ی انتخابات رياست جمهوری، موضوع ستاره آستانه

  .کرد منتسب 



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

126 

  : او گفت

يعنی در زمان دوست آقای موسوی . ن درست شدو در زمان آقای معي ١٣٨٠دار سال  موضوع ستاره«

ها  آنها آمدند و در کارشناسی ارشد در برابر قبولی! کند که امروز هم از جناب آقای موسوی حمايت می

ات کمه،  يک ستاره يعنی شما در آموزش مشکل داريد، پرونده! زدند و يا دو ستاره يا يک ستاره می

دو ستاره يعنی شما يک مشکلی در کميته انضباطی داشتيد و ! نقص داره، اشکال داره و برو درست کن

دولت [اين مسئله در زمان جناب آقای معين وضع شد و در همان سال اول اين دولت . مراعات کنيد

  ».منتفی شد] نژاد احمدی

ی  به نوشته. دار شدن دانشجويان منتفی نشده است نژاد، موضوع ستاره اما برخالف ادعای احمدی

نفر از  ۵٩تعداد ) ٨٧تا  ٨۵از سال (نژاد  های ايران، در سه سال نخست دولت احمدی هروزنام

  . اند دار شده و از تحصيل منع شده دانشجويان در کل کشور ستاره

ی وضعيت  دهنده شد که نشان هايی درج می ی دانشجويان، ستاره يا ستاره در اين سه سال روی کارنامه

  . تحصيلی آنها بود

های دانشجويان کنار گذاشته شد  درج ستاره در کارنامه ٨٨های دانشجويی، از سال  اعتراض با افزايش

  "ستاره"با اين حال، در مورد دانشجويان کارشناسی استفاده از . شود استفاده می" مردودی"و از عنوان 

  .همچنان متداول است

رشناسى ارشد که از ادامه تحصيل ی کا زاده، يکى از دانشجويان دوره در ادامه اين گزارش، على قلى

زاده به  قلی. داند می" هاى سياسى دوران کارشناسى فعاليت"منع شده، علت محروميت خود را 

توان از  در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، کسى را نمى«: نو گفته است ی حيات روزنامه

  ».اند حصيل محروم کردهدانيم بر اساس چه قانونى ما را از ت تحصيل محروم کرد و ما نمى

های کارشناسی ارشد  ی نخست در يکی از رشته سروش ثابت، يکی ديگر از دانشجويان که با رتبه

هاى سياسى و بازداشت در دوران کارشناسى، از ادامه تحصيل در  پذيرفته شده، به دليل فعاليت

  .کارشناسى ارشد محروم شده است

شجويان محروم از تحصيل، مثل مجيد دری، ضياء نبوی و برخی از اين دان: اين گزارش می افزايد

  .برند سر می چنان در زندان به و هم  های اخير بازداشت شده پيمان عارف، در ماه

هنوز هيچيک از مراجع رسمی، يعنى وزير علوم، تحقيقات و فناورى و رئيس سازمان سنجش، به 

  .اند نى ندادهاند، پاسخ روش دانشجويانى که از ادامه تحصيل منع شده
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ی حيات نو، دو نفر از اعضاى کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، پيگير  ی روزنامه به نوشته

بودن موضوع وضعيت " امنيتى"رسد با  دار هستند، اما به نظر مى وضعيت دانشجويان ستاره

  .دار، ادامه تحصيل اين دانشجويان به زودى مهيا نشود دانشجويان ستاره

در حال پيگيرى وضعيت دانشجويان «: گويد سعداهللا نصيری، يکی از اين نمايندگان، می در ادامه، دکتر

هاى ما چه زمانى به نتيجه خواهد  دار هستيم، و مشخص نيست که پيگيرى کارشناسى ارشد ستاره

  : اين نماينده مجلس هچنين گفت» .رسيد

جويان باشيم و چون پرونده آنها امنيتى توانيم پيگير پرونده اين دانش ما در محدوده اختيارات خود مى«

  ».توانيم بيش از اختيارات خود، وارد عمل شويم است، نمى

زاده در  على قلى. دار قصد ندارند دست از پيگيری حقوق خود بردارند  با اين حال، دانشجويان ستاره

ايم و تا  ديدار کردهبا وزير جديد علوم و اعضاى کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس «: گويد باره می اين

  .»زمانى که به حق خود نرسيم، دست بردار نيستيم

  

  

  

  

  

  

 

 تجمع دانشجويان واحد اسدآباد دانشگاه آزاد در اعتراض به

  بدرفتاری مديريت
 محمد وهابی: فرستنده

اسدآباد به خاطر بي احترامي به دانشجويان روز سه شنبه اقدام به تجمع  دانشجويان دانشگاه آزاد واحد

 اعتراض آميز آردند

به گزارش هرانا به نقل خبرنامه دانشجويان ايران اين دانشجويان آه نوشته هايي همچون حرمت 

دانشجو بايد حفظ شود و توهين به دانشجو محكوم به شكست است در دست داشتند بد رفتاري با 

شجويان از سوي مسووالن دانشگاه و همچنين نامناسب بودن خوابگاه را علت تجمع خود عنوان دان

    . آردند
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با مشكالت عديده اي از جمله برخورد نامناسب، توهين و تهديد از   : چند دانشجو در اين زمينه گفتند

    . طرف مديريت دانشگاه مواجه هستند

ها شكاياتي در خصوص برخورد و رفتار افترا آميزي آه با آنها برخي از آن  : دانشجويان تاکيد داشتند

   . شده افزون برامام جمعه و فرمانداري اسدآباد به مراجع قضايي نيز شكايت آرده اند

اين   : يكي از دانشجويان دختر آه نخواست نامش ذآر شود به نامناسب بودن خوابگاه اشاره آرد و گفت

    . است خوابگاه نامناسب و فاقد امنيت

  

آميز دانشجويان دانشگاه  آور به تجمع مسالمت تاب گاز اشکپر

  آزاد
ی فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، به مقابله با  بسيج با پرتاب گاز اشک آور به صحن دانشکده

  .اند ار نفر از دانشجويان اين دانشگاه پرداختهآميز بيش از دوهز تجمع مسالمت

 

  
  

به گزارش هرانا به نقل از بامدادخبر، درحالی که از ظهر امروز بيش از دوهزار نفر از دانشجويان 

های گذشته، در اعتراض به دولت کودتا و نيز  واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد، همچون هفته

ن دانشجويی اين دانشگاه و ساير دانشگاههای کشور، دست ی اخير با فعاال برخوردهای صورت گرفته

اند، حدود صدنفر از نيروهای مجهز بسيجی که از صبح امروز به وسيله دو  به تجمع اعتراضی زده
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آور و حمله به دانشجويان، اين  دستگاه اتوبوس به اين دانشگاه آورده شده بودند، با پرتاب گاز اشک

 .يری کشاندندآميز را به درگ تجمع مسالمت

اکنون يکی از دانشجويان، توسط نيروهای بسيجی دستگير و در دفتر نهاد  بنا بر همين گزارش، هم

دانشجويان همچنان در صحن دانشگاه و طبقات آن . نمايندگی رهبری در اين دانشگاه، زندانی شده است

ياحسين "، "عفادولت کودتا، استعفا است"، "مرگ بر ديکتاتور"حضور دارند شعارهايی چون 

  .فضای دانشگاه را پر کرده است... و" نصر من اهللا و فتح قريب"، "ميرحسين

  

  

  

  

  

 

 احضار پنج دانشجوی دانشگاه خواجه نصير به دفتر پيگيری

  وزارت اطالعات
 

دانشجوی  5شهدای سبز در دانشگاه خواجه نصير در روز يکشنبه،  از برگزاری مراسم بزرگداشت پس

 .اين دانشگاه به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار شدند
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برای  گزارش خبرنامه اميرکبير، محبوب خواه، ديانا خدارحمی، پويا حسين پوری، سامان خالديان به

اطالعات احضار  ميته ی پيگيری وزارتاولين بار و جاويد حاج همتی برای دومين بار درحالی به ک

  .شدند

 به يادآوری است خبرگزای نيمه رسمی فارس در گزارش تجمع دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الزم

تجمعی  از فرار دانشجويان و عدم توفيق اين تجمع نوشته بود، ولی مشخص نيست در صورتی که

اين برگزاری اين  شجوی اين دانشگاه را در پیبرگزار نشده است به چه دليل وزارت اطالعات پنج دان

  .مراسم احضار کرده است

به دادگاه انقالب  پيش از اين در اواخر شهريور ماه نيز دو تن از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير

   .احضار شده بودند
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  احضار خانواده های فعالين دانشجويی دانشگاه صنعتی بابل
 

باقيمانده برای فعاليت  مسئولين دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل سعی می کنند تنها مجاری قانونی

به عنوان نمونه پس از  .مسدود کنند ها و نشريات را دانشجويان آزاديخواه اين دانشگاه ازجمله کانون

نزديک به انجمن اسالمی اين دانشگاه ، بالفاصله  "بينش نوين"شماره از نشريه دانشجويی  انتشار اولين

غيرفانونی رای به توقيف اين نشريه داد که پس از دفاعيات قانونی  کميته ناظر بر نشريات به شکل

ر و اما پس از آن رياست دانشگاه با احضا. کميته ناظر مجبور به رفع توقيف شد مديرمسئول نشريه،

  .کرد تهديد پدر و مادر مديرمسئول نشريه آنها را مجبور به عدم انتشار نشريه ارعاب و

شروع اعتراضات  به گزارش خبرنامه اميرکبير رياست انتصابی اين دانشگاه به دليل ترس از

اقدامی غيرقانونی و غير  حاکميت، تاکنون بارها در" النصر بالرعب"دانشجويی و در ادامه سياست 

ارعاب و تهديد آنها به منظور جلوگيری از  قی خانواده های فعالين دانشجويی را احضار کرده و بهاخال

تشکلها ، کانونها و نشريات بسيجی با حمايت های  در حالی که.فعاليت فرزندانشان پرداخته است

   .راحتی در دانشگاه فعاليت می کنند دانشگاه و سپاه پاسداران بابل به

فشارها بر دانشجويان منتقد، تنها باعث افزايش التهابات و تنش  دانشگاه معتقدند اينگونهدانشجويان اين 

  .هيچ کمکی به آرام شدن جو دانشگاه نخواهد کرد های اين دانشگاه شده و

خرداد تاکنون صدها دانشجو در سراسر کشور به دادگاه انقالب ، کميته  22پس از کودتای انتخاباتی 

  .طالعات احضار شده و چندين نشريه دانشجويی توقيف شده اندا انضباطی و وزارت
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 مهر برای دانشجويان صنعتی 7يک ترم تعليق بخاطر تجمع 

 شريف

  

به !! غير قانونی نفر از دانشجويان دانشگاه را به اتهام شرکت در تجمع 4هفته گذشته کميته انضباطی 

 .يک ترم تعليق از تحصيل و ممنوعيت از ورود به دانشگاه محکوم کرد
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 تن از دانشجويان ستاره دار دانشگاه های سراسری و 20نامه 

  به رئيس مجلس 88آزاد سال 
 

ای به  انشجويان ستاره دار امسال در دانشگاه های سراسری و آزاد با نگارش نامهتن از د 20از  بيش

تبعيض آموزشی  علی الريجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی، از وی خواستند آه از اعمال آپارتايد و

 .جلوگيری آند

 
  

 را تحصيل قح قانونی، استنادات ذآر با همچنين دار ستاره دانشجويان اميرکبير خبرنامه گزارش به

 بدان  نيز اسالمی جمهوری اساسی قانون متعدد اصول در آه اند برشمرده خود انسانی و اوليه حق

 مجموعه خارجی، و داخلی قوانين اين طبق: "است آمده نامه اين از ديگری بخش در. است شده اشاره

 جنايت آموزشی، يضتبع اعمال نظير متعدد تخلفات مرتکب آزاد دانشگاه و علوم وزارتخانه و دولت
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...  و امانت در خيانت ، تقلب ، داخلی قوانين ديگر و اساسی قانون سيستماتيک و مکرر نقض آپارتايد،

  ".است شده

 ستاره دانشجويان همه تحصيل ادامه و مشكل رفع خواستار نامه اين انتهای در دار ستاره دانشجويان 

 پيمان و نبوی ضياء سيد دری، مجيد های نام هب زندانی تحصيل از محروم دانشجوی سه وآزادی دار

  .اند شده عارف

 دانشجوی 58 اسامی و امسال دار ستاره دانشجويان از تن 20 از بيش مدارك و اسامی است ذآر شايان 

 رونوشت دو اميرکبير خبرنامه گزارش به. است شده پيوست نامه اين به گذشته های سال در دار ستاره

 نيز نود اصل و آموزش  های آميسيون روسای فاآر االسالم حجة و عباسپور دآتر به نامه اين از

  .است شده ارسال

  :ميخوانيد ادامه در را نامه اين آامل متن 

  الريجانی علی دکتر آقای جناب 

  اسالمی شوای مجلس محترم رياست

  تحيت و سالم با

 فعالين از زيادی جمع ، دولتی مسئوالن ادعای رغم علی نيز امسال داريد اطالع که همانطور 

 اند شده آزاد و سراسری های دانشگاه ارشد کارشناسی کنکور در ممتاز های رتبه حائز که دانشجويی

 حق از دانشجويان محروميت. اند شده محروم شده پذيرفته های دانشگاه در نام ثبت و تحصيل ادامه از

 دليل همين به ميباشد، قانونی غير و شرعی غير کامال امری عالی مقاطع در تحصيل ادامه اوليه

  .ميکنند تکذيب را تحصيل از محروم و دار ستاره دانشجويان وجود مرتبًا دولتی مسئوالن

 حق از قبول قابل علمی رتبه و نمره کسب رغم علی که هستند دانشجويانی دار ستاره دانشجويان 

 که قانونی غير روند اين.  اند شده محروم عقيدتی و سياسی داليل به عالی تحصيلی مقاطع در تحصيل

  .است شده اجرا مختلف اشکال به کنون تا است شده آغاز 85 سال از

 نام ثبت برای مراجعه از پس نظر، مورد دانشگاه در قبولی اعالم از پس دانشجويی فعالين 85 سال در 

 هرگز بودند شده اجهمو ستاره سه با که دانشجويانی و شدند، مواجه نام ثبت فرم در هايی ستاره با

 و قبول قابل های رتبه حائز که دانشجويی فعالين 87 و 86 های سال در. دهند تحصيل ادامه نتواستند

 حتی و شدند محروم کنکور نتايج اول مرحله در علمی کارنامه دريافت از اساسًا بودند شده ممتاز

 دريافت به موفق سراسری دانشگاه دار ستاره دانشجويان  88 سال در اما. کنند رشته انتخاب نتوانستند

»  علمی مردود«  گزينه با نهايی نتايج مشاهده برای ازمراجعه پس ولی شدند رشته انتنخاب و کارنامه

 که کرد اعالم سنجش سازمان سايت و نشد صادر دانشجويان اين برای نيز نهايی کارنامه و شدند مواجه
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  88 سال در آزاد دانشگاه  دار ستاره دانشجويان همچنين. اند نکرده رشته انتخاب اساسًا دانشجويان اين

 اين کتبی اعتراض از ماه يک از بيش گذشت با بلکه اند، مانده محروم اوليه کارنامه دريافت از تنها نه

  .است بالتکليف همچنان نيز دانشجويان اين وضعيت  دواطلبان،

 آپارتايد و تبعيض تنها نه آزاد، دانشگاه و معلو وزارتخانه سنجش، سازمان قانون خالف رفتار اين

 رفتن بين از باعث و. ميباشد نيز تقلب و امانت در خيانت نوعی به که ميگردد، محسوب آموزشی

  .است شده آموزشی نهادهای اين به عمومی اعتماد

  !الريجانی دکتر آقای جناب 

 مختلف اصول واضح نقض صيلتح ادامه حق از دانشجويان کردن محروم که ميدانيد نيک طرفی از

 اصل بويژه و 37 ،36 ،30، 22 ،20 ، 19 اصول و سوم اصل ،14 ،9 ،3 بندهای: نظير اساسی قانون

 صرف به توان نمی را آس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش«: گويد می صراحتًا که است قانون اين 23

  .«داد قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن

 اصل و سوم اصل 3 بند مفاد بر عالوه  که گيرد می صورت شرايطی در دانشجويان دنکر دار ستاره 

 تحصيالت وسائل گسترش همچنين و عالی آموزش تعميم و تسهيل به را دولت که اساسی قانون ام سی

 اصول نيز و سوم اصل 14 و 9 بندهای از مستفاد است، کرده موظف ملت عموم برای رايگان عالی

 سياسی مرام و مسلک مذهب، نوع از فارغ است ملزم دولت اساسی قانون 37 و 36 ،30 ،22 ،20

 حقوق همه از را آنان و کرده ايجاد ملت آحاد برای را عادالنه امکانات ناروا، تبعيضات رفع ضمن

  .نمايد برخوردار فرهنگی و اجتماعی سياسی، انسانی،

 و استقالل و آزادی ايران اسالمی جمهوری رد« دارد می بيان صراحت به نيز اساسی قانون نهم اصل 

.  است ملت آحاد و دولت وظيفه آنها حفظ و ناپذيرند تفكيك يكديگر از آشور ارضی تماميت و وحدت

 با چند هر را، مشروع آزاديهای آشور، ارضی تماميت و استقالل حفظ نام به ندارد حق مقامی هيچ...

  «.آند سلب مقررات، و قوانين وضع

  :دارد می مقرر خصوص اين در اساسی قانون 20 و 19 اصول

 مانند و زبان ،نژاد، رنگ و برخوردارند مساوی حقوق از باشند آه قبيله و قوم هر از ايران مردم»

 از و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه. بود نخواهد امتياز سبب اينها

  «.برخوردارند اسالم موازين رعايت با فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی ، انسانی حقوق همه

 ايران مردم همه و بوده ناپذير استثنا و است عام واژه يک" ملت" واژه حقوقی نظر از که داريد اطالع 

  .شود می شامل را مرام و مسلک مذهب، ، زبان نژاد، ، رنگ از فارغ
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 های های آزادی مصاديق از تنها نه ها دانشگاه در يلیتکم تحصيالت که است پرواضح اعتبار اين به 

 انسانی، بالمنازع حقوق جزء اساسی قانون ام سی اصل و نهم اصل 3 بند از مستفاد بلکه است مشروع

" ملت" به نسبت دولت تعهدات و تکاليف زمره در و ايران مردم يکايک فرهنگی و اجتماعی سياسی،

 حقوق تعريف در اسالمی مجازات قانون مکرر 62 ماده يک تبصره طرفی از .شود می محسوب

 آشور اتباع برای قانونگذار آه حقوقی از عبارتست اجتماعی حقوق«:  دارد می مقرر اجتماعی

 قانون بموجب آن سلب و نموده منظور آن حاآميت قلمرو در مقيم افراد ساير و ايران اسالمی جمهوری

 و قانون تصريح مستلزم اجتماعی حقوق از محروميت هرگونه نبنابراي» .باشد می صالح دادگاه حكم يا

 . است صالح دادگاه حکم يا

 های آزادی توان نمی هم مقررات و قوانين وضع با حتی اساسی قانون نهم اصل تاکيد بر بنا گرچه

 است الزم همچنين .کرد سلب مردم از است آن بارز مصاديق از يکی تحصيل اوليه حق که را مشروع

 دانشجويان انضباطی های نامه آيين از هيچيک در عالی مقاطع در تحصيل از محروميت که شود اشاره

)  ارشد کارشناسی مقطع در تحصيل از محروميت( دانشجويان کردن دار ستاره و است نشده مندرج

 ابزار به نيز آنها خود که فعلی اساسی قانون خالف و اشکال پر انضباطی های نامه آيين همين طبق

  .ميباشد قانونی غير کامال نيز ، اند شده مبدل منتقد دانشجويان عليه دولت سرکوب

 های تشكل در فعاليت  يا و دولت از انتقاد جرم به تنها ، 88 سال دار ستاره دانشجويان از برخی

 و مواجه تحصيل از تعليق  احكام با  آارشناسی مقطع در تحصيل دوران در دانشجويی دار شناسنامه

 ترم چندين سنگين بسيار های محكوميت با اند شده خالفی دچار ، ها دانشگاه مسئوالن زعم به اگر حتی

 همچنين.  اند شده جريمه ، باشند می اساسی قانون صريح نص مخالف نيز آنها که تحصيل از تعليق

  تنها و اند نداشته تحصيل محل دانشگاه در نيز انضباطی پرونده حتی دار ستاره دانشجويان از بسياری

 آارشناسی مقطع در تحصيل ادامه اوليه حق از فرهنگی، های فعاليت يا و انتقاد و نظر اظهار جرم به

  .اند شده محروم ارشد

 عقيدتی و سياسی تبعيض انجام طريق از تحصيل از دانشجويان کردن محروم که ميدانيد همچنين 

 کنوانسيونهای ، بشر حقوق جهانی اعالميه متعدد یبندها قبيل از ايران دولت المللی بين تعهدات مخالف

  .ميباشد آپارتايد جنايت مجازات و منع المللی بين کنوانسيون و بيانيه اين اجنماعی – مدنی الحاقی

 تخلفات مرتکب آزاد دانشگاه و علوم وزارتخانه و دولت مجموعه ، خارجی و داخلی قوانين اين طبق  

 ديگر و اساسی قانون سيستماتيک و مکرر نقض ، آپارتايد جنايت ، یآموزش تبعيض اعمال نظير متعدد

  .است شده...  و امانت در خيانت ، تقلب ، داخلی قوانين

  ! اسالمی شورای مجلس محترم رياست
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 از تازگی به  دار ستاره دانشجويان از برخی که حالی در نگاريم می برايتان را نامه اين که اکنون هم

  ، دری مجيد های نام به تحصيل از محروم و دار ستاره دانشجويان از تن سه هنوز ، دان شده آزاد زندان

  .باشند می فشار تحت و زندانی ، حقوقشان پيگيری جرم به نبوی ضيا و عارف پيمان

  !الريجانی آقای جناب 

 نشجويی،دا فعالين کردن دار ستاره و ارشد کارشناسی کنکور نتايج اعالم از گذشته نيم و ماه يک در

 از محروم دانشجويان مدام و اند پرداخته مسئوليت از کردن خالی شانه به يا و تکذيب به يا مسئوالن

 های پيگيری از پس و کنون تا اما ، اند کرده پاسکاری مربوط غير و مربوط های نهاد بين را تحصيل

  .ايم نرسيده ای نتيجه هيچ به متعدد

 ستاره دانشجويان مشکل حل بر مبنی عباسپور و پورعباس دانشجو، زاهدی، آقايان دستور و قول  حتی 

 ما متعدد های پيگير از پس  و رسمی های خبرگزاری  با مصاحبه در يا و حضوری ديدار در يا که دار

 نشده شده پذيرفته های دانشگاه در تحصيل از محروم دانشجويان نام ثبت به منجر کنون تا نيز ، شد داده

 شورای مجاس نظارتی وظايف به توجه با  و مجلس رياست و نمايندگی وظايف ستایرا در لذا.است

 از کشور، اساسی قانون و ملت حقوق از دفاع برای جنابعالی و محترم نمايندگان قسم و اسالمی

 قضيه اصل و نامه اين به پيوست مدارک پيگيری از پس ، داريم تقاضا مجلس رئيس عنوان به جنابعالی

 ادامه امکان اسالمی، آزاد دانشگاه و سنجش سازمان ، علوم وزارت توبيخ و تذکر و ربوطهم مراجع از

 نحو هر به را اخير سالهای در تحصيل حق از محروم و دار ستاره دانشجويان همه و اينجانبان تحصيل

 ديگر زا زندانی دار ستاره دانشجويان آزادی جهت پيگيری همچنين .فرماييد مقدور ، ميدانيد صالح که

  .ميباشد جنابعالی از ما های خواسته

 از تن 20 به مربوط مستندات و مدارک و اسامی نامه اين پيوست به که ميشود اشاره نهايت در

 شماره و اوليه کارنامه قبيل از ،88 سال آزاد و سراسری های دانشگاه در دار ستاره دانشجويان

 جنابعالی برای 87 و 86 ، 85 های سال در دار ارهست دانشجويان از تن 58 اسامی همچنين و داوطلبی

  .است شده فرستاده

 و شوند مرتبط هم با اند توانسته کنون تا که است داری ستاره دانشجويان فقط تعداد اين است ذکر شايان 

 گذشته های سال و امسال ارشد کارشناسی کنکور در تحصيل حق از محروم دانشجويان کل رقم قطعًا

  .است تعداد اين اين از بيش

 مرکز و سنجش سازمان دانشجو گزينش ستاد در نوربخش دکتر اقای از استعالم طريق از ميتوانيد شما

  .يابيد دسترسی دار ستاره دانشجويان دقيق و کامل مستندات و آمار به اسالمی آزاد دانشگاه آزمون
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  فراوان تشکر با

  88 لسا ارشد کارشناسی کنکور در دار ستاره دانشجويان

  :رونوشت 

 اطالع جهت اسالمی، شورای مجلس تحقيقات و آموزش کميسيون رئيس عباسپور دکتر آقای جناب    -

  .رسيدگی و

 و اطالع جهت اسالمی، شورای مجلس نود اصل کميسيون رئيس فاکر االسالم حجۃ آقای جناب    -

  .رسيدگی
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  اوين برگزاری مراسم جشن تولد شبنم مددزاده در مقابل زندان
 

زندان اوين برگزار  مراسم جشن تولد شبنم مددزاده، دانشجوی زندانی دانشگاه تربيت معلم، در مقابل

 .شد

 
ماه، محوطه  بيستمين روز مهر گزارش خبرنامه اميرکبير شامگاه دوشنبه ی هفته ی گذشته برابر با ه

شبنم مددزاده بود تا در  ی مقابل درب اصلی زندان اوين، پذيرای جمعی از فعاالن حقوق بشر و دوستان

ماه حبس و بازداشت  8نشان دهند که شب بيست و دومين سالگرد تولدش کمی به او نزديک تر باشند و

  .موقت، باعث فراموشی وی نشده است
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لباس شخصی در  زندانيان سياسی در حالی برگزار شد که حضور نيروهای امنيتی وپنجمين جشن تولد 

شبنم مددزاده، اعضای انجمن  در اين برنامه عالوه بر خانواده ی. اطراف پل مقابل زندان محسوس بود

دفتر تحکيم وحدت و تنی چند از  اسالمی دانشگاه تربيت معلم، چند تن از اعضای شورای عمومی

  .ق بشر حضور داشتندفعاالن حقو

تولد  ابتدا خانواده ی مددزاده با خوشامد گويی به ميهمانانی که امسال برای شرکت در مراسم در

خواستار آزادی هرچه  دوستشان به مقابل زندان اوين آمده بودند، با ابراز نگرانی از وضعيت شبنم،

  .سريع تر او و ساير زندانيان سياسی شدند

 :ن کردن شمع ها، حاضرين يک صدا با همديگر شروع به خواندن کردندادامه و پس از روش در

از " بايد گردد زندانی سياسی آزاد"، "يار دبستانی ام، تولدت مبارک"، "زندانی سياسی تولدت مبارک"

  .جمله شعارهايی بود که حاضرين سر دادند

های جنبش  ه يکی از اسطورهادامه مراسم دوستان شبنم مددزاده خاطر نشان کردند که شبنم قطعا ب در

تهمت های فراوانی  دانشجويی مبدل خواهد شد و نگاه و حرف های کوردالن و تنگ نظرانی که تاکنون

  .را به وی نسبت داده اند، رسوا گشته است

شهيدی،  پايان حاضرين با ياد زندانيان بعد از انتخابات، افرادی همچون مسعود باستانی، هنگامه در

  .تر آنان شدند مد احمديان و نيز ديگر افراد دربند، خواستار آزادی هرچه سريععزت تربتی، اح

انجمن  گفتنی است شبنم مددزاده از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم و عضو شورای مرکزی

گذشت هفت ماه  اسالمی دانشگاه تربيت معلم از اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده است و پس از

دادگاه وی نيز تاکنون  به گزارش خبرنامه اميرکبير برگزاری. موقت بسرمی بردکماکان در بازداشت 

  .چندين بار به تعويق افتاده است
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  دانشجوی دانشگاه مازندران 10برگزاری دادگاه 

  

 نيا، يزدانی مازيار صفوی، سياوش نظری، علی کشتان، حسينی ميالد يرکبير،ام خبرنامه گزارش به

 دانشجويی 10 بابکری، سمکو و آقايی مجيد يعقوبی، رحمان دنياری، علی عباسی، علی مريخی، شوانه

 بودند، بابل اطالعات اداره بازداشت در خرداد 26 و 25 تجمعات دليل به را مدتی انکه از پس که بودند

 .گرفتند قرار محاکمه مورد دوشنبه روز در

 نظم در اخالل« دانشجويان اين اتهام شده، ذکر دانشجويان اين ی احضاريه در که آنچه براساس 

 حضور بدون که کيفرخواستی در دادگاه، در دانشجويان حضور هنگام اما. است شده عنوان »عمومی

. بود کرده تغيير »غيرقانونی تجمع گزاریبر« به اتهام اين شد، قرائت قاضی خود توسط العموم مدعی

 از ای نماينده به را خود جای العموم مدعی ی نماينده يا دادستان قانونی ی رويه برخالف دادگاه اين در

 نقش دادگاه در که فرد اين. کرد می ايفا را پرونده خصوصی شاکی نقش که بود داده اطالعات وزارت

 می خود از آنها مناسب دفاع از مانع آنها تهديد و دانشجويان به حمله با کرد می ايفا را دانشجويان شاکی

 و بسيجی نيروهای توسط هم بود کرده اعالم قاضی به که دانشجويان از يکی به حمله در فرد اين. شد

 در اطالعات مامورين توسط هم و گرفته قرار شتم و ضرب مورد دانشگاه به آنها ی حمله در سپاهی

 کسی هم زمان امام سربازان و اطراف محالت از بودند مردمی های نيرو آنها« فتگ بازداشت، طول

 ».است دروغ دانشجويان شما ادعای و کنند نمی شکنجه را
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 است داده روی برايشان بابلسر آگاهی اداره در که اتفاقاتی بيان با دادگاه دراين نيز دانشجويان از تن دو 

 در سروانی که اين بيان با دانشجو دو اين. شدند موضوع اين به رسيدگی خواستار پرونده قاضی از

 کرده آنها کردن برهنه به اقدام جنسی تجاوز به انها تهديد با»  جوادحسينی سيد« نام به اگاهی ی اداره

 و ضرب با آگاهی اداره سروان اين که شدند مدعی دانشجو دو اين اميرکبير خبرنامه گزارش به. است

 .است داده قرار شتم و ضرب مورد و کرده برهنه را آنها جنسی، ی شکنجه به تهديد با و آنها شديد شتم

 که خرداد 26 و 25 های روز در آگاهی اداره سروان اين دانشگاه اين دانشجويی فعالين گزارش به 

 شکنجه مسئول گرفتند، قرار انتظامی نيروی بازداشت تحت دانشگاه اين دانشجويان از نفر 150 حدود

  .است بوده بازداشتی پسر و دختر دانشجويان تهديد و
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 دانشجوی 50لغو ابالغيه ممنوعيت از ورود به خوابگاه 

 دانشگاه تهران

  

 شده احضار دانشجويان حقوق از حمايت کميته عضایا های پيگيری با اميرکبير، خبرنامه گزارش به

 و است شده لغو خوابگاه از محروميت ی ابالغيه 50 که کرد اعالم قمصری مهدی انضباطی، کميته به

 تصميم اين چنين هم وی. شد نخواهد صادر رابطه اين در جديد ی ابالغيه و حکم هيچ بعد به اين از نيز

 محروم دانشجويان وضعيت به رسيدگی برای تهران دانشگاه باطیانض کميته ويژه جلسه ی نتيجه را

 شده لغو دختر دانشجويان برای شده صادر های ابالغيه تمامی تقريبا که داشت اظهار ادامه در و خوانده

 .است شده صادر آنها برای خوابگاه به بازگشت حکم و است

 ابالغيه مشمول چنان هم ديگر انشجوید 30 تهران، دانشگاه در مسئول مقام اين اظهارات وجود با 

 اظهار امر اين به اذعان با قمصری. هستند محروم خوابگاه داشتن از و دارند قرار شده صادر های

 اين سوی از اقدامات برخی تکرار به توجه با که بوده اين بر انضباطی ی کميته تصميم" که داشت

 و بررسی مورد تدريج به آنها ی پرونده ها،آن خصوص در دريافتی شواهد بودن موثق يا دانشجويان

 .“گيرد قرار رسيدگی
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 غيرقانونی مورد در شده، احضار دانشجويان حقوق از حمايت کميته اعضای چنين هم جلسه اين در

 هشدار غيرقانونی و غيرحقوقی برخوردهائی چنين نامناسب پيامدهای و ای فله احکام اين صدور بودن

 .دادند

 دانشکده در الهام، دکتر دفتر به اعتراض عنوان به که دانشجويان از تعدادی نيز تر پيش است گفتنی 

 عنوان به قمصری جلسه اين در اما. است شده تشکيل انضباطی پرونده نيز بودند کرده مراجعه حقوق

 !کرد اطالعی بی اظهار امر ازاين انضباطی کميته رئيس

 محروميت برای تهران دانشگاه دانشجويی معاون توسط شده صادر نامه پيش چندی که است ذکر شايان

 انضباطی کميته احضاريه صدور با آن موجب به که شد منتشر اميرکبير خبرنامه توسط دانشجويان

 تعداد ابالغيه اين صدور بدنبال. شدند می محروم رفاهی امکانات و خوابگاه به ورود از دانشجويان

 انضباطی کميته به داشتند مشارکت انتخابات از پس تراضاتاع جريان در که دانشجويانی از زيادی

  .شدند محروم خوابگاه داشتن از و احضار
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 تماس وزارت اطالعات با خانواده های دانشجويان دانشگاه علم

  و صنعت و تهديد آنان
 

و  گزارش خبرنامه اميرکبير، ماموران وزارت اطالعات دانشجويان را به بازداشت تهديد کرده به

  .گشته اند خانواده های اين دانشجويان نيز به برخورد با مشکل و مانع در ادامه زندگی تهديد

 ندانشجوی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با امضای طوماری خواها 1000از اين نزديک به  پيش

  .بازگشت دانشجويان محروم از تحصيل شده بودند

در سلف " اکبر اهللا"همچنين طی روزهای متوالی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با فريادهای 

  .اند غذاخوری به فشارهای وارده بر دانشجويان اين دانشگاه اعتراض کرده

  

  

 

موج صدور حکم تعليق از تحصيل برای دانشجويان دانشگاه 

  شريف صنعتی

  

 علوم، وزير حضور به اعتراض تجمع در شرکت دانشجويان اين اتهام اميرکبير خبرنامه گزارش به

 ضمن دانشجويان اين انضباطی، کميته حکم بنابر. شد برگزار ماه مهر هفتم که است دانشجو، کامران

   .ندارند را دانشگاه به ورود حق مدت اين در اند، شده محروم تحصيل از سال نيم يک ایبر که آن

   .است خواهی نظر تجديد قابل و بوده »اوليه« شده ياد حکم کرده اعالم حکم اين کننده صادر مرجع

 دهش ياد تجمع که درحالی و مهرماه هفتم روز در که است اين صادره احکام مورد در توجه جالب نکته

 دانشگاه اسالمی انجمن هماهنگ اقدامی در رجانيوز سايت و فارس خبرگزاری بود، برگزاری درحال
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 اين اعضا و فعاالن با برخورد خواستار و کرده تجمع اين سازماندهی به متهم را آن اعضا و شريف

   .شدند انجمن

 دفتر عالمه طيف با یتشكيالت رابطه دارای« را شريف دانشگاه اسالمی انجمن نيوز، رجا و فارس

   .شدند انجمن اين انحالل خواستار و دانسته »وحدت تحکيم

   .است کرده تکذيب را خود اعضا توسط مهر هفتم تجمع سازماندهی شريف دانشگاه اسالمی انجمن

 شريف، دانشگاه اسالمی انجمن اعضا از برخی مخفف نام ذکر با همچنين دولت حامی رسانه دو اين

   .شدند آنان با امنيتی دبرخور خواستار

 دريافت تحصيل از محروميت حکم انظباطی کميته از اکنون هم که افرادی که است اين جالب نکته

 با برخورد خواستار نژاد احمدی دولت حامی افراطی رسانه دو اين که هستند افرادی همان اند، کرده

   .بودند شده آنان

   ماجرا پيشينه

 از جمعی تهران، دانشگاه در گسترده اعتراضی تجمع برگزاری زا پس روز يک و ماه مهر هفتم

 محمود دولت عليه و کردند اعتراضی تجمعی برگزاری به اقدام شريف صنعتی دانشگاه دانشجويان

   .دادند شعار نژاد احمدی

 مقابل دانشجويان از نفر صدها حضور با شريف دانشگاه در تجمع اميرکبير خبرنامه گزارش به

   .کردند حرکت دانشگاه اصلی در سمت به دانشجويان سپس و شد آغاز دانشگاه مرکزی کتابخانه

 ظاهرا که شد انجام ها دانشگاه در مقدس دفاع های کتابخانه افتتاح دوم فاز آغاز با همزمان تجمع اين

 ثباع کتابخانه اين افتتاح مراسم در دهم کابينه علوم وزير دانشجو، کامران حضور درباره شايعاتی

   .بود شده مراسم اين درباره حساسيت ايجاد

 شريف دانشگاه کامپيوتر دانشکده تنها و نداشت حضور مراسم اين در دانشجو شود می گفته حال اين با

   .کرد افتتاح را

 هر نژاده، احمدی تا«. داشت ادامه ظهر از بعد تا و شد آغاز ونيم ده ساعت از اعتراضی تجمع اين

 از »صانعی منتظری، واقعی، روحانی« و »ندارد اثر ديگر تجاوز، زندان،« ،»بساطه همين روز

   .بود معترض دانشجويان شعارهايی ترين عمده

 آنها از برخی و داشتند همراه رنگ سبز عناصر که کنندگان تجمع داد گزارش ايرنا دولتی خبرگزاری

 و کروبی مهدی از را خود حمايت و دادند شعار نژاد احمدی محمود عليه بودند، پوشانده را خود چهره

   کردند ابراز موسوی ميرحسين

  اميرکبير خبرنامه:منبع
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 حبيب لطيفي دانشجوي محكوم به اعدام در اثر شكنجه به بيماري

  هاي مختلف مبتال شده است
 

بر اثر شکنجه مبتال به چندين نوع بيماري خطرناک شده  , حکوم به اعدامم دانشجوي آرد حبيب لطيفي

نامبرده که پيش تر بر اثر . سنندج از درمان وي ممانعت ميشود است اما از سوي مسئولين زندان

) بيماري عفونت ريه ها(اطالعاتي دچار خونريزي کليه و بيماري برونشيت مزمن  شکنجه ي نيروهاي

 ماه است که دندان هايش عفونت کرده و اختالل جدي در دستگاه گوارش و معده 3ه نزديک ب , شده بود

  .ي نامبرده ايجاد شده است

مسئولين زندان و دادگاه مراجعه کرده اما  اين در حاليست که خانواده و وکيل نامبرده چندين بار به

  .است راستاي درمان حبيب صورت نگرفته جوابي نگرفته و تا کنون نيز اقدامي در

خطر اجراي اعدام اين دانشجوي , اعدام زندانيان سنندج  پس از انتشار اخباري مبني بر اجراي احکام

 .افزايش يافته است, احسان فتاحيان  کرد و ساير همبندانش از جمله
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آغاز  انجمن علمی گروه فسلفه دانشگاه تهران به مناسبت بيانيه

  سال تحصيلی
 

انديشی فراهم نمايد، هم ی دانشگاه تهران در صدد است که بسترهايی برایانجمن علمی دانشجويی فلسفه

و مقام خود، و امکانات و تواناييهای  ی دانشجوی فلسفه را انديشيدن در باب وضعزيرا مهمترين وظيفه

ميداند و بر آن است تا » علمی«را بيش از هر چيز  اين انجمن خود. ر فهم پيرامون خويش ميداندخود د

های سياسی برای خود دست و پا کند تا همگان با هر انحصارگرايی توزيها وساحتی پاکيزه از کينه

تان خود را های دوساند، مجال مواجهه و تالقی با انديشهکه دانشجوی فلسفه گرايش فکری، از آن رو

ورودی  ها و پيوندهای تازه فراتر از حدود يکانجمن علمی اميدوار است که محملی برای قرابت .بيابند

 .خاص باشد تا هر يک از ما بتوانيم بهتر فلسفه بخوانيم و بينديشيم

ر اساسًا منک ايم کههايی بودهدر طول ساليان گذشته، در فضای فکری جامعه، شاهد حضور گفتمان (2 

اما . اندی معرفتی بودهمجموعه و هرگونه نياز به اين» علوم انسانی«شناختی اصالت و حجيت معرفت

ی خود را بر حرکت فکری و مدنی تاثير شايسته با گذشت زمان خالف اين ادعا ثابت شد و علوم انسانی
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های غير مسئوالنه و تنتايج تفکر در علوم انسانی، با دخال اکنون جرياناتی برای کنترل. جامعه نهاد

انجمن علمی اما بر آن . کنندسياسی، پروژه فکری سابق خود را دنبال می مبتنی بر اقتضائات عاجل

علوم . ی علمی کشور استی علوم انسانی، جامعهگيری دربارهمرجع به حق تصميم است که يگانه

جمعی عالمان اين حوزه موضوع، روش و غايت خاص خود را دارد و هويت آن تابع حيات  انسانی

فقط علم ـ  علم را. کارشناسانه از باال نداردای و غيرهای بخشنامهدهیو اين هيچ نسبتی با جهت است،

بايد در هر طرحی با  همين روشمندی  .ی خويش ـ محدود ميکندشناسی ويژهآن هم در چهارچوب روش

استقالل علمی هر دو حوزه و  حرّيت ولحاظ شود تا » تلفيق علوم انسانی و علوم اسالمی«عنوان 

 .ی علمی آنها محفوظ بماندجامعه

صدايی و  عقل علوم انسانی، عقل نقد است و نقد تنها در بستر گفتگو و با به رسميت شناختن چند (3 

سازی فضای بسته ی تک صدايی ـ که در عمل نيز خود را بصورتايده. يابدتحقق می» چند رنگی«

 .يدهد ـ نه ممکن است و نه مطلوبدانشگاهی نشان م

با حرکت به سوی  انتظار ما از دانشجويان و نيز مسئوالن امر در شرايط حساس کنونی، اين است که

 .ببندند کردن فضای دانشگاه، راه را بر هرگونه خشونت و حرکت کورعقالنی

يک  علمی دانشجويان،گمان امنيت و سلم و آرامش، برای گردش کار عادی دانشگاه و پويايی بی (4 

خرداد، نقض  25ی وحشيانه به کوی دانشجويان دانشگاه تهران در بامداد حمله. اصل ضروری است

- ی تالممباشران اين حادثه هرچند عامالن و. آشکار اين اصل و هتک حريم مقدس دانش و دانشگاه بود

ر امان ماندند، اما انجمن مجازات د از محاکمه و» ناشناس«پشت نقاب ) 78تير  18همچون (انگيز 

آميز با دانشجويان را محکوم نموده و آن را خشونت ی خود اين اقدام و هرگونه رفتارعلمی به نوبه

  . ميداند ی علمی کشورمنافی با توسعه

ی محترم اين گروه به حادثه اعتنايی استاداندر اين ميان آنچه بر رنج دانشجويان گروه فلسفه افزود، بی

حمايت از دانشجويانشان و هم برای  گيری آنان، هم برای؛ چه معتقديم که دخالت و موضعکوی بود

  .بود پاسداری از حريم صنفی خويش، ضروری

دانشگاه و  دارد که مسئول مستقيم حفظ جان دانشجويان، شخص رياستانتها انجمن علمی اعالم می در 

مناسب، از تکرار جناياتی از اين  با اتخاذ تدابير خواهد تاو از آنان می   ربط هستندساير مسئولين ذی

  . دست جلوگيری نمايند

اعتمادی است، هيچ سنخيتی با فعلی کوی، که فضای يأس و دلهره و بی ترديد فضای روانیچرا که بی

  .دانشگاه تهران ندارد اهداف متعالی
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  زندانی اتهام محاربه در برگزاری دادگاه دو دانشجوی
 

برادر  بشر در ايران، روزبه و رامين تهرانی دو گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق به

خرداد  19تاريخ  در 88 – 87جويی خويش در سال تحصيلی  های دانش جو که به دليل فعاليت دانش

اطالعات که از سه هفته پيش به  وزارت 209شده و پس از چندين ماه نگهداری در بند امسال بازداشت 

  .شدند زندان اوين منتقل شدند، امروز به دادگاه برده 8بند 

پير  دادگاه انقالب به رياست قاضی 26اساس اين گزارش، اين دو برادر، جهت محاکمه به شعبه  بر

تبليغ عليه نظام در  ی دادستان با موضوعيت اتهامات محاربه و کيفر خواست نماينده. عباسی منتقل شدند

خواست وکالی اين دو برادر آقايان  جويی قراعت شد و نهايتا با توجه به در مورد اين دو فعال دانش

محمدی مبنی بر استمحال يا تجديد جلسه جهت امکان  عبدالفتاح سلطانی، وحيد مشکانی و خانم منيژه

  .اين تقاضا موافقت کرد و محاکمه به زمان ديگری موکول شد ضی پير عباسی بای پرونده، قا مطالعه

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

152 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اساتيد دانشگاه رازی خواستار لغو احکام صادره برای فعاالن 

 دانشجويی شدند

  

  :است زير شرح به نامه اين کامل متن

  تعالی سمهب 

  خدايی دکتر آقای جناب

  عليکم سالم

 هرگونه نمودن محکوم ضمن دانشگاه علمی هيئت متن،اعضای اين کنندگان امضا اينجانبان احترام با 

 نموده درخواست جنابعالی محضر از دانشگاه، در خشونت اعمال و غيرقانونی تحرکات و آفرينی تشنج

 آن جهت دانشگاه انضباطی کميته سوی از صادره احکام لغو و نظر تجديد به نسبت امکان صورت در

 به مربوط مراسمات و انتخاباتی ستادهای موجود،در قوانين چارچوب در که دانشجويانی از دسته

 نداشته نقشی دانشگاه عمومی اموال تخريب در و اند نموده شرکت و فعاليت جمهوری رياست انتخابات

 از کثيری عده نگرانی رفع موجب مورد اين در شما فلط.فرماييد مبذول را الزم انداقدام

 پاداش بدون خداوند درگاه در قطعا که باشد می دانشگاه علمی هيئت اعضای و ها دانشجويان،خانواده

  .بود نخواهد

  :اند اسامی شماری از اساتيدی که نامه فوق را امضا نموده
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  :دانشکده فنی مهندسی

 - جوان -ويسی -اختری -رحيمی - فروتن - نژاد پاک - فتحی - ياس - صفرزاده -مکی -فيروزه - اعلمی

 - رشيدی - حقيقت - حياتی -رجبی-شريفی پور -زاده خليل - احمدی -رحيم پور - يوسفی -بختياری - کيهانی

  زاده اقبال -شريفی نيا -عباسی خزايی

  :علوم دانشکده 

 -نيامرادی- بهروزی -برون - منصوری -اويسی -صحرايی -تبريزی - احمدزاده - موسوی -تکوک

 - رنجبر-رفيعی - سهرابی-مهديون -تاران - قاسمپور -سليمانی -آبادی شاه - مرادی -فتحعليان - رابعی

  زاده زينتی - درويشی -حاجيانی -رضانيا -رضايی -ايراندوست

  :دانشکده تربيت بدنی

   بهپور -تاديبی -خزايی

  :علوم اجتماعی و ادبيات و علوم انسانی دانشکدهی

خامه  -دالوری-اميری -ايوانی -ابوالفتحی -علی پور -انگيزان دل -سليمی - رشيدی -احمديان -نجفی 

 - اميری -خيری -ذوالفقاری- قيطوری -باقرآبادی -آژير -سالميان - فکری - مرادی -کرمی -ای سبزه -ای

  يونسی -العابدينی زين -ملکی - بشيری

  کرمانشاه پست 

  

 

  

 

ما  های انقالبی مانند انقالب اول در دانشگاه: خطيب نمازجمعه

  الزم است
در  صديقی امام جمعه موقت تهران امروز در خطبه هايش در نماز جمعه از لزوم انقالبی ديگر کاظم

  .دانشگاه ها صحبت کرد

علوم انسانی  اهللا خامنه ای بر تغيير کتب گزارش خبرنامه اميرکيبر، صديقی با اشاره به سخنان آيت به

غرب به ما رسيده است به  اکثر رشته های علوم انسانی که در کشور ما وجود دارد از: "تاکيد و گفت

اند لذا اين موارد با جامعه ما انطباق  گونه ای که گاه اساتيد ما نيز از اين علوم قالب و شکل گرفته

  ".ندارد



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

154 

انقالبی  رس روانشناسی آه با فرويد رنگ گرفته بايد انقالبی صورت بگيرد،مثال در د: "گفته است وی

ها  گاهی انسان در اين فتنه .های ما الزم است و خيزشی بايد صورت بگيرد مانند انقالب اول در دانشگاه

  ".بترسد آنقدر آه از اشرار ترس دارد بايد از اين آتب هم

 

 
  

گاه " :اين سمت منصوب شده است، در ادامه سخنان خود گفت جمعه موقت تهران که به تازگی به امام

زنان را ندارند  مشاهده می شود که برخی ازحقوقدانان درکالس درس خود تحمل احکام اسالم و حقوق

  ".تا جايی که اين نادانی را به زبان می آوردند

محتوای علوم  اين سخنان در حالی مطرح می شود که طی ماه های اخير سخنانی در زمينه تغيير

فرهنگی ديگر در دانشگاه ها  انسانی و حتی در بعضی موارد احتمال تعطيلی دانشگاه و اجرای انقالب

  رح ميشودتوسط ديگر مسئولين نيز مط
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 ه شيرازدر دانشگا" بيداری"توقيف نشريه دانشجويی 

  

 توقيف شيراز دانشگاه فرهنگی معاون توسط رفيعی نسترن مسئولی مدير به بيداری دانشجويی نشريه

  .است شده توقيف شماره 11 انتشار از پس نشريه اين اميرکير خبرنامه از نقل به هرانا گزارش به .شد

 تريب عمومی، اذهان تشويش را نشريه اين توقيف علت شيراز دانشگاه فرهنگی معاون عباسی دکتر 

  .کرد اعالم غيرواقع مطالب چاپ و قانون خالف اعمال انجام به دانشجويان

  .شد خواهد برگزار آينده هفته يکشنبه نشريه اين اتهامات به رسيدگی جلسه 

  

  

  

  

  

  ماناعتراض دانشجويان در دانشگاه کر
 

دانشگاه شهيد باهنر  گروهی از دانشجويان به همراه اعضای انجمن اسالمی دانشجويان: ادوارنيوز

کشور، با سر دادن شعار و  مسئول بسيج دانشجويی کل" رضا سراج"در مراسم سخنرانی   کرمان

  .شدند باالگرفتن پوسترهايی در حمايت از جنبش سبز حاضر

و با حضور  رحالی که قرار بود اين جلسه به صورت مخفيانهبه گزارش خبرنگار ادوارنيوز، د

اسالمی بيسج دانشگاه  چند روز قبل از برگزاری جلسه با اطالع اعضای انجمن  بسيجيان برگزار شود،

کرد که با حضور دانشجويان اصالح  کرمان با تغيير عنوان برنامه سعی در عادی نشان دادن اين جلسه

ميان دانشجويان معترض و فرمانده بسيج  شست به صحنه پرسش و پاسخطلب در جلسه مذکور اين ن

  .دانشجويی بدل شد

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

156 

  

  

  

تحصيلی  دانشجويان دانشگاه آزاد برای پنجمين بار از آغاز سال

 تجمع کردند

  

 واحد آزاد دانشگاه دانشجويان از نفر ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠ نبي دموکراسی و بشر حقوق فعالين گزارش به

 از پس وقايع و کودتا دولت به اعتراض در بود شده داده اين از پيش که فراخوانی پی در جنوب تهران

 و تجمع برگزاری به اقدام مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجويان از حمايت همچنين و انتخابات

   .نمودند راهپيمايی

 صحن در صبح نوبت های کالس شدن تعطيل با و ماه آبان ۵ شنبه سه روز ظهر ١٢ ساعت دحدو در

   .گيرد می شکل تجمع دانشجويان »اکبر اهللا« های فرياد با و فنی دانشکده اصلی

   .دهند می ادامه خود تجمع به »قاتل محمود« و »دبستانی يار« های سرود خواندن با دانشجويان سپس

   .کنند می راهپيمايی رياست ساختمان مقابل تا فنی دانشکده اصلی صحن از اندانشجوي ادامه در

 های شعار ديگر از »فريب مردم دولت اين بر ننگ قريب، فتح و اهللا من نصر «،»ديکتاتور بر مرگ»

   .بود تجمع اين در شده داده

 حمايت دانشجو، دانشجو«،»پذيرد نمی ذلت, ميرد می دانشجو«  های شعار دادن سر با دانشجويان

 آزاد دانشگاه دانشجويان از را خود حمايت »شه می تعطيل دانشگاه بشه، دستگير دانشجو« حمايت،

   .دادند نشان مرکز تهران واحد

 از فنی دانشکده با زياد مسافت رغم علی جنوب تهران واحد ديگر های دانشکده دانشجويان حضور

   .بود تجمع اين توجه جالب نکات

 سرود خواندن با و کشيد طول به ساعت يک حدود در بود شده آغاز ظهر ١٢ ساعت از که تجمع اين

   .يافت پايان »دبستانی يار«

 آمد و رفت و بود يافته افزايش فنی دانشکده در شدت به حراستی نيروهای تعداد امروز صبح از

   .بود محسوس دانشکده صحن در نيز امنيتی نيروهای

   .شد بسيج نيروهای و حراست غافلگيری موجب دانشجويان پرشور ستقبالا شرايط، اين همه رغم علی

   .است داشته حضور فنی دانشکده در تجمع هنگام شخصا خود نيز جنوب تهران واحد حراست رييس
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 و تنش ايجاد قصد دانشجويان چهره از فيلمبرداری با امنيتی و حراستی نيروهای از برخی است گفتنی

  .ماندند ناکام دانشجويان هوشياری و گسترده حضور با که داشتند را جمعت گيری شکل از ممانعت

 مرکز تهران واحد دانشجويان از حمايت در حالی در جنوب تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجويان تجمع

 بسيجی های نيرو حمله با مرکز تهران واحد دانشجويان آميز مسالمت تجمع سومين که گيرد می انجام

 آور اشک گاز زنجير، الکتريکی، شوکر باطوم، به و بودند شده آورده دانشگاه خارج از وساتوب با که

 مصدوم و مجروح دانشجويان از تن ده آن نتيجه در و شد کشيده خشونت به بودند مجهز فلفل اسپری و

 مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجويان برای تحصيل از ممنوعيت حکم ترم چهل از بيش و شدند

   .است شده صادر

 از شنبه سه پنجمين در آزاد دانشگاه دانشجويان متوالی و اعتراضی تجمع پنجمين گسترده تجمع اين

  .بود تحصيلی سال اغاز

  

  

 

   محروميت از ادامه تحصيل دو فعال مدنی کرد
 

انگليسی واحد کرج و  م و دبير انجمن صنفی معلمان استان کردستان در رشته ادبياتپيمان نودينيان معل

تحقيقات در مقطع کارشناسی ارشد  آزاد لطف پوری فعال مدنی در رشته علوم سياسی واحد علوم و

  .شدند پذيرفته شده اند که هر دو از حق ادامه تحصيل محروم

  

 

  اخراج سه دانشجوی بهائی از دانشگاه سمنان
 

در دانشگاه سمنان  88 خانمها مژده نورانی، فرحناز فلفلی و آقای اردالن تبيانيان که در کنکور سال

دستور حراست دانشگاه اخراج شده  پذيرفته شده بودند پس از گذشت يک هفته حضور در دانشگاه بنا به

   .حق تحصيل خود محروم شدندو از 

 به نقل از کميته حق تحصيل مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، پيگيريهای اين به گزارش هرانا

تنها جواب  دانشجويان و مراجعات مکرر آنان به مسئولين و رياست دانشگاه نيز نتيجه ای نداشت و
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ابراز نموده اند که بنا به  سئولين دانشگاهعنوان شده است، الزم به ذکر است م   "دستور از باال"  آنها

  .ارائه دهند دستور هيچ برگه و مستندی در خصوص اخراج آنان نمی توانند

  

 

 

   دانشجوی دانشگاه رازی بازداشت شد
  

غياثی دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه پيش از پست ؛ سيامن  به گزارش کرمانشاه –کرمانشاه پست 

اطالعات شهرستان کرمانشاه بازداشت و تاکنون از سرنوشت وی خبری  ظهر چهارشنبه توسط اداره

اخيرًا از سوی کميته انضباطی اين دانشگاه احضار و به دو ترم تعليق محکوم  غياثی. در دست نيست 

  شد

کانديداهای  نتخابات دهم رياست جمهوری و از هوادارانيکی از فعاالن دانشجويی در دوران ا وی

دانشگاه رازی و خانواده  در چند روز اخير فشار بر فعاالن دانشجويی. اصالح طلب بشمار می رفت 

  . های آنها افزايش يافته و بارها مورد تهديد قرار گرفته اند

  

  

 

 

 

اعتراض دانشجويی در دانشگاه خواجه نصير و اعالم همبستگی 

 آزاد با دانشجويان دانشگاه

  

 در طوسی الدين نصير خواجه دانشگاه دانشجويان گذشته روز ادوارنيوز، خبرنگار گزارش به

 به خود های قاشق کوبيدن با دانشجويی و سياسی فعالين به فشار و کودتا دولت اقدامات به اعتراض

 سرويس سلف در"  استعفا استعفا کودتا، دولت"  ،" اکبر اهللا" چون هايی شعار سردادن و غذا ظروف

 .کردند اعالم ديگر های دانشگاه دانشجويان با را خود همراهی دانشگاه اين
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 در نيز هايی شعار ، موسوی حسين مير و کروبی مهدی به ها فشار افزايش به توجه با دانشجويان اين

 .دادند سر معترض کانديدای دو اين از مايتح

 آنان، برای تعليق احکام صدور و آزاد دانشگاه دانشجويان ی گسترده سرکوب به توجه با همچنين

 .دادند نشان آنان از را خود حمايت اعتراضی حرکت اين برگزاری با نصير خواجه دانشگاه دانشجويان

  :است مشاهده قابل زير لينک در اعتراضی حرکت اين از تصاويری

LapMN1W0E-http://www.youtube.com/watch?v=U  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روايت يک دانشجوی نخبه و شاهد عينی از مراسم ديدار رهبری

   نبا نخبگا
 

ماوقع را  توی جلسه همايش ملی نخبگان ديروز و ديدار با خامنه ای شرکت داشتم و اينجا قصد دارم من

   .توضيح دهم

  نخبگان با رهبری ديدار مراسم از عينی شاهد و نخبه دانشجوی يک روايت

 هنگهما اونها سخنرانی متن و صحبتها حتی و بودند شده انتخاب قبل از کردن صحبت برای تعدادی

 از همگی( را هميشگی کننده وخسته ای کليشه صحبتهای همان و رفتند يکی يکی افراد اين.  بود شده

 بلند دست تعدادی نداره؟ صحبتی ديگری کس پرسيد ای خامنه پايان در. خواندند) ننداز واو کاغذ روی

 انتقادی شديدا سخنان دانشجو اين. کند صحبت برود گفت ای خامنه که ايستاد شد بلند نفر يک و کردند

 شريف دانشگاه رياضی رشته دانشجوی را خود وی. راند زبان بر خونسردی درکمال و شجاعانه را

 کاغذ روی از و آمدند نخبگان طرف از که کسانی اين که گفت صحبت ابتدای در و کرد معرفی

 و شديد تشويق با حرف اين. بوديم نکرده انتخاب را آنها ما و نبودند نخبگان تمام نماينده زدند حرفهايی
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 حرفهای وی سپس. شد همراه بودند شده کسل آور خواب صحبتهای با آن از قبل که حضاری استقبال

 اين غير در و وی جمالت عين ممکن جای تا کنم می سعی من که( داد ادامه شکل اين به را خود

  : (بياورم مضمون به نقل صورت

 
 را خود صحبتهای و باشد می کردند مطرح دوستان که آنچه به تنسب متفاوتی زمينه در من حرفهای"

  .کنم می ارايه بخش 3 در

 صدا شما نظر به آيا. نيست ميگذرد ما درکشور که آنچه ی دهنده بازتاب ما صداوسيمای متاسفانه -1

 درسته بود؟ واقع خالف يا ؟ داد نشان داشت وجود ما جامعه در که شکلی همان به را اخير وقايع وسيما

 که زمانی متاسفانه.  مشخصه کامال لحنم از بنده منظور اما هست سوالی صورت به من حرفهای که

 های رسانه ديگر از انتظاری ميکند رفتار شکل بدين مردم رسانی اطالع عنصر مهمترين مادرو رسانه

 حالت دو ، کنيد یم تعيين شما را آن رييس و ميکند کار شما نظر زير که يی وسيما صدا. رود نمی خرد

 در که است مطرح سوال اين. نداريد آن بر نظارتی يا و ميکند عمل گونه اين شما دستور به يا:  دارد

 جواب هم ای ذره اگر رفته؟ پيش بودن اخالقی و شدن اسالمی سمت به ما جامعه واقعا آيا سال 30 اين

  .کنيم کش سال 30 اين در خود عملکرد به بايد باشد منفی سوال اين به

 دو که زمانی خانواده يک در. کنم می مطرح کوچکتر مقياس يک در مثالی با من را دوم مساله - 2

 هم بزرگتر برادر ، کند خشنی برخورد کوچکتر برادر با خانواده پدر اگر دارند مشکل يکديگر با برادر

 پدری مقام که شما. باشد داشته آميز خشونت رفتار کوچکتر برادر با که دهد می را اجازه اين خود به
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 که دارند رفتاری آن طبع به نيز تر پايين عوامل کنيد می برخورد گونه آن خود مخالفان با وقتی داريد

 ها سخنرانی از يکی در که دارم ياد به من زندانها وقايع مورد در. گذشت چه درزندانها ميدانند همه

 در خودم من.. اما شود می برخورد شدت به زندانها متخلفان و وقايع گونه اين مسببان با که فرموديد

 و ريختن دار لباس افراد و ها شخصی لباس اونجا. داشتم حضور(...)  تاريخ در سکوت تظاهرات يک

  .زدند رو ما همه

 دراين من شود؟ نمی داده شما مورد در انتقادی گونه هيچ ابراز اجازه کشور اين در چرا نميدانم من -3

 مجلس جمله يک حتی کند وارد شما به نقدی کسی که نديدم کنم می مطالعه را ها نامهروز که سالی 5

 انجام را کار اين که شود می مشاهده عمال است رهبری عملکرد بر نظارت و نقد آن وظيفه که خبرگان

  " .دهد نمی

 تمومش که ميزدن داد و انداختند می پارازيت بودند پخش حاضران بين که هايی بسيجی صحبتها دربين

 من به که گفت و ای خامنه به کرد رو اونم. دادند دانشجو اون به کاغذ برگ يک صحبتها وسط.  کن

 صلوات هم ها بسيجی موقع همين. دارم صحبت هنوز ميدين اجازه اگر اما تمومه وقتت که گفتن

 بده ادامه تو هاصحبت شما حاال ولی بود تموم وقت هم اول از گفت ای خامنه. کنن تمومش که فرستادن

 به کرد شروع ای خامنه بعد. شد همراه نخبگان وبسيارطوالنی شديد تشويق با وی صحبتهای پايان در

 دوست و بشه مطرح صحبتها دست اين از نميخواستيم ما اينجا که کرد ناراحتی اظهار و دادن جواب

 زد رو حرفهايی همون انشجود اون به جواب در و بشه بحث علمی و نخبگان مسايل زمينه در که داشتم

 درباره شد مجبور ای خامنه که بود دانشجو اون صحبتهای خاطر به واقع در يعنی. ديديم خبرها توی که

  ... و بزنه حرف انتخابات

  ! ؟ کنن نمی انتقاد ما از گفته کی داد پاسخ وی

   خودتون؟ اختيننند راه چرا. بزنيد دانشگاهها تو انديشی آزاد های کرسی بريد گفتم خودم من

  ...و کنيد انتقاد بريد

 آورد در رو اش چفيه هم ای خامنه.  بوسی دست بيام ميخوام آقا گفت هم واليت در ذوب بسيجی يک

 نماز قراره مراسم انتهای بودند گفته نخبگان به. زد غيبش سرش پشت پرده از فورا و اون برای گذاشت

 هم اونا... بشه چی قراره و چيه به چی حاال که بوديم اندهم سرگردون ما بشه برپا آقا امامت به جماعت

  .بخونيد بريد خودتون نيست کار در نمازی ، تمومه ديگه گفتن

  .نديدم همايش در ، بود کرده صحبت بود رفته که دانشجويی اون از اثری ديگه من همايش ادامه در
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  شعارنويسی دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت

  

را  آبان دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در نقاط مختلف دانشگاه شعارهايی 13نزديک شدن به  با

 .نوشتند

و  رهآبان اشا 13گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان در شعارنويسی های خود به تجمع روز  به

 .شعارهايی در حمايت موسوی و کروبی نيز در دانشگاه نوشته اند

فعالين دانشجويی  دانشجويان دانشگاه علم و صنعت همچنين به تهديدهای صورت گرفته برای ارعاب

 .اعتراض کردند

شيراز،  هفته های اخير در بسياری از دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تربيت معلم، طی

  .قزوين اينگونه شعارنويسی ها مشاهده شده استشريف و 
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  زندان سلب حق تجديدنظرخواهی از يک پژوهشگر محکوم به
 

محکوم  سابقه حق تجديدنظرخواهی از يک پژوهشگر قضاييه جمهوری اسالمی ايران در اقدامی بی قوه

پرونده تجديدنظرخواهی  دادگاه به وکيل دکتر کيان تاجبخش اجازه تشکيل. است  ندان را سلب کردهبه ز

 .را نداده است

 
  

 بازداشت تهران در خود منزل در ماه تير ١٨ روز آمريکايی-ايرانی پژوهشگر تاجبخش، کيان دکتر

 او بعد ونيم ماه يک. نکردند ارائه قانونی حکم هيچگونه امنيتی ماموران او بازداشت هنگام. است شده

 شده اعالم چنين وی های اتهام دادستانی کيفرخواست در. آوردند دادگاه به نفره ١٠٠ گروهی همراه را

 بنياد مشاوره سمت قبول اينترنتی، های شبکه در عضويت طريق از کشور امنيت عليه اقدام: است

 در تقلب و جعل ی شبهه ايجاد و اتتجمع در شرکت طريق از نظام عليه تبليغی فعاليت سوروس،

  .جامعه در وحشت و ترس ايجاد و عمومی نظم در اخالل انتخابات،

 متهم ايران، قوانين طبق. کرد محکوم زندان سال ١٢ به را تاجبخش کيان مهرماه ٢٨ روز بدوی دادگاه

 از که روزی ده در اما. کند خواهی فرجام تقاضای پرونده، تشکيل با تواند می روز ٢٠ مدت ظرف

 خواهی فرجام ی پرونده تشکيل از مانع قضايی مقامات گذرد، می تاجبخش کيان ی اوليه حکم صدور

 از يکی قول از خود اخير ی اطالعيه در »ايران در بشر حقوق المللی بين کمپين» .اند شده او برای

 قانون اين«: اند گفته او به تاجبخش وکيل اعتراض جواب در مقامات نوشت، تاجبخش خانواده نزديکان

  .«بکنيم کاری هر آن با توانيم می خودمان ما و ماست
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 قضائيه قوه«: گويد می زمينه اين در ايران در بشر حقوق المللی بين کمپين سخنگوی قائمی، هادی

 که کنند می تائيد صراحت به کار اين با ايران های مقام. گذارد می پا زير را خود قوانين پرده بی

  .«است داشته سياسی کامال داليل تاجبخش، برای حکم صدور و کردن دادگاهی ،بازداشت

 در قانون حاکميت که دهد می نشان قانون، با خودسرانه برخورد اينگونه« که کرد تاکيد قائمی هادی

  .«ندارد معنايی هيچ ايران

 پرونده که ستخوا قضائيه قوه رئيس الريجانی، صادق از ايران در بشر حقوق المللی بين کمپين

 تجديد دادگاه يک تشکيل دستور پرونده، اين در قوانين نقض بخاطر و کرده بررسی فورا را تاجبخش

  .کند صادر را طرف بی نظر

 بانک مشاور عنوان به ١٣٨٣ سال از و دارد آمريکايی و ايرانی  دوگانه تابعيت تاجبخش کيان دکتر

 ايدز با مقابله بهداشت، امور در اسالمی جمهوری ایه وزارتخانه از برخی مشاور و تهران در جهانی

  .است کرده می کار بم زدگان زلزله به رسانی کمک ی زمينه در و اعتياد و

 زندان، ماه چهار از پس و بازداشت" نرم براندازی" اتهام به يکبار نيز ٢٠٠٧ سال در تاجبخش کيان

 دولت دارد، نيز آمريکايی تابعيت وی که اآنج از. شد آزاد تومانی ميليون يکصد ی وثيقه سپردن با

  .است شده او آزادی خواستار بارها آمريکا ی ه متحد اياالت

  

  

  

  

 

  کند آبان از مقابل پلی تکنيک راهپيمايی می ١٣کروبی روز 
 

 آبان برای پرهيز از تشنج با شعار سکوت راهپيمايی ١٣السالم مهدی کروبی در مراسم روز  حجه

  .خواهد نمود

خواهد  آبان به زودی منتشر ١٣گفته يک منبع آگاه بيانيه شيخ اصالحات در مورد راهپيمايی روز  به

ايشان خواهد خواست  شد و ايشان در اين بيانيه ضمن دعوت از شهروندان و عالقمندان جنبش سبز از

 .در سکوت راهپيمايی نمايند تشنج و جلوگيری از سوء استفاده نهادهای حکومتی تا برای پرهيز از

خيابان سميه راهپيمايی  همچنين شنيده می شود شيخ اصالحات از مقابل دانشگاه پلی تکنيک و در مسير

 .ايشان همراهی نمايند خواهد نمود و هواداران جنبش سبز می توانند در اين مسير با
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 آبان برای پرهيز از تشنج با شعار سکوت راهپيمايی ١٣دی کروبی در مراسم روز السالم مه حجه

  .خواهد نمود
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   آبان 13روز مانده تا  2
 

 
  

  

 

 

گزارشی از وضعيت پزشکی دانشجوی محکوم به اعدام، حامد 

 نژاد روحی

  

 دانشجوی ساله 23 نژاد روحی حامد ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه از نقل به هرانا گزارش به

 سال چهار حدود و  ميبرد سر به زندان در است ماه پنج از بيش که بهشتی شهيد دانشگاه فلسفه رشته

 چهارسال حدود وی.  ميبرد رنج اسکلروسيس مولتيپل (multiple sclerosis) بيماری از که است

 بيمارستان به و گرفت قرار  بيماری  حمله بارمورد اولين برای چپ پای حسی بی و ديد تاری با پيش

  . دادند قرار متعدد آزمايشات تحت را او اس ام به شک با پزشکان و شد منتقل

 PRI) بطنی دور پالکهای واضحا شد، گرفته او از که  MRI وشر به مغز عکسبرداری در

VENTRICULAR)  داشت هولناک بيماری اين ضايعات از نشان که شد مشاهده .  
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 از قبل وتا (AVONEX) کردند آغاز او برای را درمانی دارو پزشکان قطعی، تشخيص از پس

 بيماری دارو مداوم مصرف با و بوده اعصاب و مغز متخصص پزشک مراقبت تحت وی دستگيری،

 است بيماری اين شايع عوارض از که افسردگی دوران آن در همچنين.  بود گرفته قرار کنترل تحت او

.   نمايند می تجويز والپرات سديم و سيتالوپرام داروی او برای پزشکان که شود می ظاهر او در نيز

 از ناشی خونی کم که باشند می دچار نيز نورمي نوع از تاالسمی ارثی بيماری به نژاد روحی حامد آقای

   . است آورده بوجود برايشان را مشکالتی ايشان در نيز بيماری اين

 تا يافته شدت بيماری حمالت و شده فعال او بيماری ، انفرادی به انتقال و دستگيری از پس متاسفانه

 ميشود داده او به نيز اروهايیود  ميدهند ارجاع متخصص پزشک به 209 بند از را او بار دو که حدی

   . گذارد نمی تاثيرچندانی او بهبودی بر که

 وضعيت جسمی لحاظ از روی هيچ به  که حالی در و ميشود اعزام دادگاه به زندان از وی پيش چندی

 بهم از پس بعد به روز آن از.  گذارند می مقابلش در امضا جهت را اعدام حکم ، نداشته مساعدی

 حمله دچار مجددا آن پی در و گيرد می قرار جسمی بد بسيار شرايط در وی ، روحی وضعيت ريختن

 دارويی بلکه نکرده معاينه را او پزشکی هيچ تنها نه حال به تا روز آن از.  شود می تری حاد اس آم

   . شود می تر وخيم و وخيم روز به روز او حال و نشده داده او به نيز

 از ناشی فشارهای و متخصص پزشک به دسترسی عدم ، درمان عدم ،  دليل به ايشان حاظر حال در

  حدی  تا  است شده اس ام بيماری حمله از ناشی عوارض دچار بشدت اعدام انسانی غير حکم و زندان

  ديد  تاری  دچار  نيز راست وچشم داده  ازدست را خود  چپ  چشم بينايی درصد 50 از  بيش  که

 ) رفته بين  از  بکلی چپ  سمت   اندامهای  حس ، ( LT&RT OPTIC NEURITIS) است  شده

SENSORY LEVEL)  می دست از را خود تعادل رفتن راه هنگام در و شده ها اندام لرزش دچار 

 شده نيز گوارشی عالئم دچار و گشته ظاهر چشم دو هر در  (NYSTAGMUS) چشم پرش ، دهد

   . است

 اين حمالت.  ميدهد نژاد روحی حامد آقای در بيماری وخيم ربسيا وضعيت از نشان عالئم اين همه

 از بسياری در و اندام فلج ، کوری جمله از ناپذيری جبران ظايعات نشود کنترل که صورتی در بيماری

  . داشت خواهد پی در را مرگ مواقع

. است ريضرو بيماري هميشگي معالجه و دايمي آنترل است، العمر مادام بيماري اين آه آنجا از 

 تواند مي بيماري عاليم معالجه همچنين. شود مي آندتر حدودي تا دارو مصرف اثر در بيماري پيشرفت

 استرس کاهش و باشد تشنج بدون و آرام بايست می بيماران اين زندگی محيط.  دهد آاهش را فلج حالت

 روان دارو، با که یصورت در بيماران اين در افسردگی وضعيت.  است موثر بيسار عالئم بهبود در
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 شود می بيمار در خودکشی به منجر گاها که يابد می افزايش حدی به نشود کنترل آرام محيط و درمانی

   .  کند می پيدا نياز بيمارستان در شدن بستری به بيمار حاد، حمالت در و. 

 پزشک به عاسري ايشان بايد شود می مشاهده ايشان در که خطرناکی و حاد عالئم به توجه با لذا

 دست کليه از.  بپردازند درمان به استرس گونه هر از دور به و آرام شرايطی ودر ارجاع متخصص

 و هستم بيمار دانشجوی اين وخيم وضعيت به رسيدگی خواستار مصرانه کشور قضايی سيستم کاران اند

 به را مربوطه نمسئولي همچنين.  خواستارم تشنج از بدور فضايی در مداوا جهت را ايشان آزادی

 مکلف را بهداری که زندانها سازمان نامه ايين 103 ماده 1 تبصره اساس بر  زندانيان حقوق رعايت

 برابر مورد حسب کرده رسيدگی را عالج قابل غير يا العالج صعب بيمار محکومان وضع نمايد می

   . نمايم می توصيه ، نمايند اقدام مقررات

  فيروزی حسام دکتر

  هرانت 8/8/1388

  

  

  

   دانشجويان سردار صفار هرندی را از دانشگاه بيرون کردند
 

. ماند تمام نا طوسی الدين نصير خواجه صنعتی دانشگاه در هرندی صفار سخنرانی: ادوارنيوز

   .گرفتند ارقر شتم و ضرب مورد وی محافظان توسط دانشجويان

 تئاتر آمفی در صفارهرندی حضور با که طوسی الدين نصير خواجه صنعتی دانشگاه بسيج برنامه

. شد همراه معترض دانشجويان ی گسترده حضور با بود برگزاری حال در دانشگاه اين برق دانشکده

 مهدی و وسویم ميرحسين از هايی عکس و سبز جنبش نمادهای که دانشجويانی برنامه اين ابتدای در

 سر با سخنران جايگاه در صفارهرندی حضور با همزمان داشتند دست در را سياسی زندانيان و کروبی

 بر مرگ" و" ما فرهنگ وزير ما، ننگ ما، ننگ" و" آمد فرهنگ قاتل محمد، علی صلی" شعار دادن

 خود موافقت دهد اننش خونسرد را خود ميکرد سعی که هرندی صفار. رفتند وی استقبال به" ديکتاتور

 از و دانست خاتمی دولت فرهنگ وزير مهاجرانی، عطاهللا مناسب را آن و کرد بيان شعار اين با را

   .کند شروع را خود سخنرانی او دهند اجازه خواست دانشجويان
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 در صفارهرندی که کرد پر را سالن تمامی" کو درصدت ۶٣ دروغگو، دروغگو،" شعار ادامه در

: " کرد اعالم از و اند کرده منتشر را کشتگان ليست که دانست کسانی را دروغگو عارش اين به پاسخ

   "کو؟ شما ی کشته نفر ٧٣

 که ميشد آن از مانع اخير انتخابات و کودتا دولت به اعتراض در دانشجويان ممتد های شعار

 اعتراض صدای تنها که حالی در و نمايد آغاز آبان ١٣ پيرامون را خود سخنرانی بتواند صفارهرندی

 توسط جاسوسی ی النه تسخير با ارتباط در سخنرانی به شروع وی ميرسيد گوش به دانشجويان

 بايد آزاد امام خط دانشجوی" و"  روسيه بر مرگ" شعار با وی سخنان اين. نمود امام خط دانشجويان

 مصطفی ، زاده رمضان عبداهللا ميردامادی، محسن از هايی عکس دانشجويان و شد همراه" گردد

   .باالبردند را مومنی عبداهللا و آبادی زيد احمد ، تاجزاده

 به شروع دانشگاه حراست صفارهرندی، سخنان به دانشجويان ی گسترده اعتراضات ی مشاهده از پس

 همراه دانشجويان شديد واکنش با حراست اقدام اين که.نمود معترض دانشجويان چهری از برداری فيلم

 سر" کن خاموش رو دوربينت"  فرياد تريبون به کردن پشت و خود جای از شدن بلند با نآنا و گرديد

 که داد ادامه را خود سخنان حالی در و داشت ادامه سخنرانی پايان تا دانشجويان حرکت اين. دادند

   .ميدادند شعار و ايستاده تريبون به پشت سالن در حاضر افراد اکثريت

" ديکتاتور" و" سواد بی" را دانشجويان آميز توهين سخنانی با ندیصفارهر که هنگامی همچنين

 به اشاره با هرندی صفار که بردند باال اعتراض ی نشانه به را خود های کفش دانشجويان ميخواند،

 يک که بودند داده خبر قبل از من به:"گفت آنان به و کرده خطاب" ادب بی" را دانشجويان ها، کفش

 کفش که نداريد هم را" الزيدی منتظر"  شجاعت حتی شما و شده وارد دانشکده به خارج از کفش گونی

". زياده هم من کفش دروغگو، يک برای: " دادند شعار دانشجويان پاسخ در." کنيد پرتاب را هايتان

 گرديد پرتاب کفش لنگه يک تريبون سوی به بسيجی دانشجويان سوی از نمايشی حرکتی در آنکه جالب

   .شود سازی قهرمان صفارهرندی از دانشجويان، نمادين حرکت اين از استفادهسو با تا

"  و" ميرحسين حسين، يا"  شعار دادن سر و ياردبستانی سرود خواندن با دانشجويان حال همين در

 ادامه از مانع شعارها اين که دادند، ادامه خود اعتراضات به" شه می قيامت ايران بشه، دستگير کروبی

 محافظانش توسط و داده پايان را خود سخنان ناگاه به شد مجبور وی و گرديد صفارهرندی انیسخنر ی

 به نمودند سعی خروجی درب به هجوم با نيز دانشجويان. شود داده فراری تئاتر آمفی پشتی در از

 دانشگاه ی محوطه در اما برسانند، وی گوش به را خود های صحبت تا شده نزديک صفارهرندی

 دانشگاه و شده خود خودروی سوار عجله با وی و گرفتند قرار شتم و ضرب مورد وی محافظان توسط

 مقابل در تجمع با بودند شده شوکه وی محافظان آميز خشونت اقدام از که دانشجويان. نمود ترک را
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 و کرده تکرار را" گمشو برو مزدور"  و" ترسيده همه اين که ديده، چی مگه صفار"  شعار سالن

 محافظ حال اين در. شدند عذرخواهی و دانشجويان جمع در وی ضارب محافظ حضور نتظرم

 دانشجويان با مواجهه ترس از بود، داده قرار شتم و ضرب مورد را دانشجويان که صفارهرندی

 شدن نزديک از دانشگاه حراست و شده مخفی تئاتر آمفی پشت ی محوطه در ساعت يک به نزديک

   .آورد می عمل به لوگيریج وی به دانشجويان

 شده ايران"  شعارهای نصير، خواجه صنعتی دانشگاه سردر مقابل در حضور با دانشجويان سپس

 اين ديکتاتور، ديکتاتور،"  ،"ملی سبز دولت غربی، نه شرقی، نه"  ،" نشستيد چرا مردم فلسطين،

  .دنددا سر را... و" است قيام ی آماده ايران سبز جنبش است، پيام آخرين

  

  

  

 

 

  

  

  

  اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن
 

در اعتراض به تقلب  آبان تجمع 11آبان امروز دوشنبه  13دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن در آستانه 

رودهن در سلف دانشكده حسابداري اين  دانشگاه آزاددانشجويان . به انتخابات و دولت آودتا انجام دادند

  . آنيم تجمع اعتراضي خود را آغاز آردند دانشگاه يا حسين ميرحسين آروبي با غيرت حمايت مي

در حياط دانشگاه حضور پيدا مي آنند و با نماد هاي  سپس با دست زدن هاي ممتد از سلف خارج شده و

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن با شعار . بودندديگر  سبز خواستار پيوستن دانشجويان

پاينده باد  آروبي زنده باد موسوي... آبان شده بيا به ما بپيوند 13دانشجو باغيرت ...ديكتاتور مرگ بر

  . ادامه يافت

  . رودهن حضور داشتند تن از دانشجويان دانشگاه آزاد 400گفتني در اين تجمع حدود 

. بودند در گوشه اي نظاره گر بودند اي شبه نظامي بسيج آه از اين تجمع غافل گير شدهبيست نفر نيروه

  . از ظهر بدون هيچ درگيري به پايان رسيد دقيقه با شروع آالس هاي بعد 45اين تجمع بعد از 
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دانشگاه آزاد تهران مرآز، تهران جنوب، آرج، شهرآرد  قابل ذآر است دانشگاه آزاد رودهن بعد از

با گذشت تنها . دست خوش اعتراضات گسترده دانشجويي مي شود ين دانشگاه آزاد آشور است آهپنجم

تجمع بزرگ عليه دولت آودتا در روزهاي سه شنبه در دانشگاه آزاد برگزار  5هفته از سال تحصيلي  5

   .شده است

  . روبرو شدند قترم تعلي 41دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرآز به دليل اعتراض هاي گسترده با 

دارند اعتراضات خود را  شنيده ها حكايت از آن دارد دانشجويان واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد قصد

   .ادامه دهند عليه وضعيت موجود محدوديت ايجاد شده در سه شنبه هر هفته
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  حسن اسدی زيد آبادی عضو سازمان ادوارتحکيم بازداشت شد
 

 
  

مرکزی سازمان دانش آموختگان و فعال حقوق بشر عصر امروز  حسن اسدی زيد آبادی عضو شورای

  .به منزلش بازداشت شد در پی يورش ماموران امنيتی

ز اعضای سازمان دانش تداد ديگری ا گفته می شود نيروهای امنيتی همچنين با مراجعه به منازل

 .بازداشت آنها اقدام کرده اند آموختگان و همچنين فعاالن دفتر تحکيم وحدت برای

  

 

 

  مرکز تجمع سکوت دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران
 

به منظور اعالم  اعتراض به شرايط موجود و هم چنين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در

  .کردند حمايت از همکالسی های تعليقی و ممنوع الورود خود تجمع سکوت برگزار

سه شنبه های گذشته  به گزارش خبرگزاری هرانا، ظهر امروز دانشجويان تهران مرکز طبق روال

  . تجمع اعتراضی برگزار کردند

يافتن کالس های نوبت صبح در صحن دانشکده فنی جمع شدند و به  پايانبر همين اساس دانشجويان با 

سکوتی مطلق در دانشکده فنی تهران مرکز   در اين مدت. سکوت کردند تجمع  صورت مسالمت آميز

ماموران لباس شخصی که چند هفته ای است دانشگاه تهران مرکز را جوالنگاه خود  حاکم شده بود و
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   از گی در محيط دانشگاه رفت و آمد می کنند، سراسيمه به فليم برداریداده اند و به ساد قرار

  .دانشجويان پرداختند

   نيروهای امينتی با مستقر شدن در دفتر حراست و شنيده ها حاکی از اين است که طی هفته های اخير

ه مدد دانشگاه به شناسايی دانشجويان معترض پرداخته اند و ب دفتر فرهنگ و با همکاری مسدولين

  .می پردازند   به بازجويی از دانشجويان در درون دانشکده فنی رييس حراست دانشکده فنی

تجمع سکوت که نيروهای حراست و نيروهای امنيتی در دانشگاه را غافلگير کرده  اين نحوه برگزاری

 آن انجام گرفت که سومين تجمع آرام و مسالمت آميز دانشجويان تهران مرکز توسط بود پس از

 بسيجی که به باتوم،شوکر الکتريکی،گاز اشک آور و اسپری فلفل مجهز بودند به خشونت نيروهای

  .کشيده شد

که با استقبال شديد دانشجويان  پخش شد  همچنين امروز بيانيه هايی در حمايت از دانشجويان تعليقی

نشجويان تعليقی ذکر عادالنه و حمايت از دا روبرو شد که در آن ضمن محکوميت احکام انضباطی غير

  .هر سه شنبه تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد فشار بر دانشجويان  پايان يافتن   شده تا

آزاد واحد تهران مرکز طی هفته های گذشته زير شديدترين فشارها  گفتنی است که دانشجويان دانشگاه

م محروميت از تحصيل احکام صادر شده در مورد ايشان حاکی از بيش از چهل تر قرار گرفته اند و

   .می باشد

های دانشگاهی  الزم به توضيح است که تجمع سکوت امروز نوع جديدی از اعتراضات مدنی در محيط

  .و اولين تجمع سکوت می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

175 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ی و دانشجويیتن از فعالين مدن 5بازداشت 

 

امروز در دانشگاه  به گزارش هرانا به نقل از خبرنامه اميرکبير مشمولی در جريان درگيريهای

دانشجويان دانشگاه صنعتی  اصفهان بازداشت شده است، درگيری های نيروهای سپاهی و انتظامی با

ی عضو سازمان همسر او حجت شريف نفيسه زاع کهن روزنامه نگار و اصفهان همچنان ادامه دارد

حالی بازداشت شده است که از روز  ادوار تحکيم وحدت امروز بازداشت شدند ، حجت شريفی در

آموختگان ايران حسن اسدی زيدآبادی و محمد  تن ديگر از اعضای سازمان دانش ٢گذشته تاکنون 

  .صادقی نيز بازداشت شده اند

 زداشت شد ، مولوی در تظاهرات گستردهوحيده مولوی از اعضای گروه ميدان زنان نيز با همچنين

تحکيم  از سوی ديگر ، محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر امروز در تهران بازداشت شده است

   .ظهر در منزل بازداشت شد ١امروز ساعت 

امنيتی به منزل محمد هاشمی رفته و با شکستن در بدون حکم  بامداد نيروهای ٢شب گذشته در ساعت 

    .کرده و بعد از بازرسی منزل را ترک کردند به تفتيش منزلقضائی اقدام 

   .منزل هاشمی مراجعه کرده و وی را بازداشت کردند مجددا مامورين به ١ظهر امروز ساعت 
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  دانشگاه آزاد اهواز تعطيل شد

   

 هاي ارزشي هاي عصر امروز ميان دانشجويان موسوم به طيف سبز و تشكل از تشنجدليل برخي  هب

  .شد دانشگاه آزاد اهواز، اين دانشگاه در اقدامي دور از انتظار به صورت غير منتظره تعطيل

صحنه مشاجرات و  به گزارش هرانا به نقل از فارس ، دانشگاه آزاد اهواز آه از عصر امروز

در اقدامي دور از انتظار  هاي ارزشي بوده است ان موسوم به طيف سبز و تشكلهاي دانشجوي درگيري

  .شد هاي درس اين دانشگاه تعطيل و غير منتظره آالس

در اقدامي آرام با  هاي سياسي اين دانشگاه آور اين موضوع آن است آه دانشجويان تشكل وجه تعجب

هاي درس حاضر شده  نيز در آالس دند و برخيآبان به تجمع خود پايان داده بو 13قرائت بيانيه روز 

دانشگاه به اساتيد اعالم شد آه دانشگاه تعطيل  بودند آه با حضور برخي از اعضاي واحد اداري اين

  .آنند هاي خود را بايد تعطيل است و آالس

دعا آند و ا را تكذيب مي اين درحاليست آه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اهواز تعطيلي اين دانشگاه

  .اند آرده ها خودداري آند آه اساتيد از حضور در آالس مي

هستند و اين امر موجب شده  در حال حاضر دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز در حال خروج از دانشگاه

شود آه به دليل محدوديت وسائل نقيله  هزار نفري تشكيل 2است تا در درب خروجي اين دانشگاه تجمع 

  .و بند آمدن خيابان شده است رب خروجي موجب ترافيك شديدتجمع دانشجويان در د

عصر امروز با تجمع غيرقانوني و بدون مجوز  گفتني است اين تشنجات در دانشگاه آزاد اهواز از

هاي سياسي اين دانشگاه نيز  اين روند دانشجويان تشكل دانشجويان طيف موسوم به سبز آغاز شد آه با

  .هاي خود را نصب آردند الآادرها و تراآتپ تجمع خود را آغاز آردند و

 نفر 30نفر و در برخي شرايط نيز به  100دانشجويان طيف سبز گفتني است در بهترين شرايط

  .رسيدند مي
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  تحكيم بازداشت گسترده اعضاي شوراي مرآزي سازمان ادوار
 

آموختگان  اساس اخبار موجود ، تاآنون بازداشت سه تن از اعضاي شوراي مرآزي سازمان دانش بر

  .تاييد شده است) ادوار تحكيم وحدت ( ايران اسالمي 

 

 
  

، محمد  گزارش خبرنامه اميرکبير حسن اسدي زيدآبادي دبير آميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم به

حدود  اي مرآزي و علي مليحي ديگر عضو شوراي مرآزي ادوار تحكيمصادقي عضو برجسته شور

 .عصر روز سه شنبه بازداشت شدند 7ساعت 
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بازداشت  به اين گزارش اين افراد در هجوم نيروهاي امنيتي به منازلشان و به صورت جدا از هم بنا

 .شده اند

عضو شورای مرکزی  زداشت اينهمچنين نيروهای امنيتی امشب با حمله به منزل ميالد اسدی، قصد با

 .به دستگيری او نشدند دفتر تحکيم وحدت را داشتند اما به علت حضور نداشتن وی در منزل موفق

دبيرآل و عبداهللا مومني  گفتني است علي رغم گذشت بيش از چهار ماه از بازداشت دآتر احمد زيدآبادي

 .دو فعال سياسي مشخص نشده است اينسخنگوي ادوار تحكيم وحدت در سلول انفرادي، هنوز اتهام 

  .اخبار تكميلي متعاقبا منتشر خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

179 

دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصير به دليل اعتراض به 

 صفارهرندی بازداشت شدند

  

کودتاچيان دليل  واجه نصير به صفارهرندی وزير پيشين ارشاد و ازاعتراض دانشجويان دانشگاه خ

  .بازداشت اين دانشجويان ذکر شده است

يکشنبه پس از حضور صفار هرندی در دانشگاه خواجه نصير دانشجويان  الزم به يادآوری است روز

استار دانشجويان با سر دادن شعارهای مختلف خو. به وی اعتراض کردند اين دانشگاه به شدت

دانشجويان اين دانشگاه به نشانه اعتراض به صفارهرندی کفش های خود را در  .صفارهرندی شدند

  .پشت به وی سرود ياردبستانی خواندند دست گرفته و

دانشجويان نتوانست سخنرانی خود را به پايان برساند اما  گرچه آن روز صفارهرندی به دليل اعتراض

ايت رجا برای پوشش بر اين اعتراض، دانشجويان را تعدادی قليل س خبرگزاری دروغ پرداز فارس و

که صفارهرندی سخنرانی خود را به خوبی به پايان رسانده و برخوردی با  گزارش کرده و نوشتند

  .نداشته است دانشجويان

 

  شگاه آزاد تهران مرکز بازداشت شدفرزاد اسالمی دانشجوی دان

  

 سال اول هفته شش در مرآز تهران دانشجويان گسترده اعتراضات از بعد اسالمي فرزاد است گفتني

 محكوم سنوات احتساب با تحصيل از محروميت ترم سه به دانشگاه انضباطي آميته سوي از تحصيلي

  .بود شده

 توقيف نشريه مسئول مدير و مرکز تهران دانشگاه لمانمس دانشجويان کانون اسبق دبير اسالمی فرزاد

  .است بوده “بينش” شده

 مختلف واحدهای در جاری تحصيلی سال ابتدای از پی در پی اعتراضی تجمعات برگزاری پی در

 تنها. است يافته افزايش دانشگاه اين دانشجويی فعالين با امنيتی و انضباطی برخوردهای آزاد، دانشگاه

 دريافت سنوات احتساب با تحصيل از محروميت ترم 41 حکم دانشجو 17 مرکز تهران دانشگاه در

  .اند کرده

 آزاد دانشگاه دانشجويی فعالين از بيشتري تعداد که رود مي آن بيم برخوردها کنونی روند به توجه با

  شوند بازداشت
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  اميرکبير دانشگاه دانشجوي »شريفي پويا« بازداشت
  

 حضور پي در آبان دوازدهم شامگاه اميرکبير دانشگاه ارشد کارشناسي مقطع دانشجوي شريفي، پويا

  . شد بازداشت منزل در ماموران

  

 حضور پي در آبان دوازدهم شامگاه اميرکبير دانشگاه ارشد کارشناسي مقطع دانشجوي شريفي، پويا

   . شد بازداشت منزل در ماموران

 شده، بازداشت که فرزندشان از اطالعي اند نشده موفق تاکنون وي خانواده اعتماد، روزنامه از نقل به

  آورند دست به
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 را دانشجويان اسالمي سازمان  فعاليت آزاد دانشگاه مديريت

  آرد تعطيل
  

 دانشگاه اين هاي تشكل امور در وي نماينده و آزاد  دانشگاه رئيس جاسبي عبداهللا سياسي مشاور اميدوار

 ايران دانشجويان اسالمي سازمان سخنگوي منتظري سيدمجتبي سوي از آه انتقاداتي به واآنش در

 در رهبري معظم مقام با دانشجويان ديدار در آزاد دانشگاه مديريت پيرامون مسائل به نسبت) سادا(

 مواجه تعطيلي با را دانشجويي اتحاديه اين هاي فعاليت آليه شد، انجام امسال رمضان افطار ضيافت

   .دآر

 در و شده مطرح انتقادات به واآنش در همچنين آزاد دانشگاه مديريت فارس، خبرگزاری از نقل به

 اتحاديه اين دفتر قفل و آرده يد خلع دانشگاه اين مرآزي شوراي اعضاي تمام از عجيب اقدامي

  .است آرده تعويض را دانشجويي

 همچنين و ها تشكل زودهنگام انتخابات اريبرگز جهت خودسرانه اقدام اتحاديه، اين مصوب مالي بودجه

 اقدامات ديگر از...  و اتحاديه اين در عضويت ليست از اتحاديه عضو هاي تشكل از بسياري حذف

   .است بوده دانشجويان انتقادات قبال در آزاد دانشگاه مديريت
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 مقام با وياندانشج امسال ديدار در ايران دانشجويان اسالمي سازمان سخنگوي منتظري سيدمجتبي

 مديريت پيرامون در موجود مسائل به نسبت انتقاداتي طرح با رمضان، افطار ضيافت در رهبري معظم

   .بود آرده عنوان دانشگاه اين دانشجويان مدارك ديدن لطمه موجب را موضوع اين آزاد دانشگاه

 عنوان به آه) سادا(نايرا دانشجويان اسالمي سازمان سخنگوي منتظري مجتبي افزايد، می گزارش اين

 انقالب معظم رهبر با دانشجويان از جمعي ديدار مراسم در آزاد دانشگاه دانشجويي  تشكل اين نماينده

 خود نوع در را انتخابات اين داشت، اشاره آن از پس حوادث و خرداد 22 انتخابات به گفت، مي سخن

 بر را اسالمي جمهوري رفت مي آه دنامي جهان در مردمي مشارآت و جمهوريت حرآت ترين بدليل بي

 هاي چالش خواص، از اي عده بيني آوته و بصيريت عدم اما: افزود و دهد قرار اقتدار و عزت هاي قله

 نظام مصالح گرفتن نظر در بدون اي عده متاسفانه و نمود پديدار اسالمي جمهوري سوي فرا را فراواني

 تاثير تحت و آردند شهيدان و) ره(امام با شكني بيعت به اقدام و ريختند دشمن آسياب به آب انقالب و

 و هوشياري اگر و آردند پرتاب خودي بام به سنگ تر ساده بيان به و گرفته قرار دشمن هاي افكني تفرقه

 نداشت وجود تضميني هيچ نبود حضرتعالي حكيمانه تدبير و اسالمي ايران فهيم ملت بودن صحنه در

 اسالمي سازمان انتظار لذا و شد مي مان همجوار آشورهاي نوشتسر از بهتر ما سرنوشت آه

 عاليه اهداف سوي به اسالمي انقالب تا است اخير حوادث عامالن با برخورد) سادا(ايران دانشجويان

  .آند حرآت پيش از تر پرشتاب است،) عج( عصر امام ظهور سازي بستر همانا آه خودش

 از آه هستم نفري تنها اينجانب: آرد تاآيد ادامه در) سادا(اناير دانشجويان اسالمي سازمان سخنگوي

 دانشجوي آشور، آل دانشجويان از درصدد 56 آه داشت توجه بايد و آنم مي صحبت آزاد دانشگاه

   .هستند آزاد دانشگاه

 آه است شده تبديل سياسي بحث و جنجال يك به اسالمي آزاد دانشگاه مديريتي بحث اينكه بر تاآيد با وي

 لطمه مورد آزاد دانشگاه دانشجوي آبروي و حيثيت اعتبار، بحث، و مسئله اثباتي يا نفي مسائل از فارغ

 قرار حمايت مورد را آشور آل دانشجويان درصد 56 داريم انتظار: آرد تصريح است گرفته قرار

   .دهيد

 علمي جريان با همراه خود تالش و فعاليت قرن ربع در آزاد دانشگاه: گفت پايان در دانشجويي فعال اين

 موجود وضعيت آزاد دانشگاه دانشجوي عنوان به ما و است آرده آشور به را بسياري خدمات آشور،

 دانشگاه مجموعه پويايي و رشد جهت تحوالت و تغيير خواهان و دانيم نمي دانشگاه اين صالح به را

 نظام و انقالب هاي آرمان راستاي در يشترب بالندگي و رشد باعث تحوالت اين آه اهللا انشا و هستيم آزاد

  .باشد
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  بازداشت مرتضی اسدی، فعال دانشجويی
 

   .مرتضی اسدی فعال دانشجويی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

فعاالن حقوق بشر در ايران، صبح روز جاری  هرانا به نقل از واحد دانشجويی مجموعه به گزارش

 آبان ماه آقای اسدی به هنگام خروج از منزل خود توسط نيروهای امنيتی در شهر تهران 18 مورخ

  .بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده است

ليسانس مطالعات فرهنگی و عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه  الزم به ذکر است اين دانشجوی فوق

برای مدت دو سال محروم از ادامه تحصيل شده و سال گذشته با تعهد  مه طباطبايی پيش از اينعال

  .امکان ادامه تحصيل را يافته بود کتبی و بطور مشروط

  .است هنوز از سرنوشت و اتهامات نامبرده اطالعی حاصل نشده

  

  

  

  

 

  ويژه پارکينگ های روباز دانشگاه تهران در اختيار گارد
 

روباز در  گزارش آژانس ايران خبر، در روز سيزدهم آبان ماه تعداد بسياری از اين پارکينگ های به

سوار گاردويژه مورد  اين پارکينگ ها به عنوان محل استقرار يگان موتور.اختيارقرار گرفته بودند

استقرار در اين پارکينگ های  يگان های متعدد موتورسوار گاردويژه سرکوب با.استفاده قرار گرفت

نيروهای .تمرين وسازمان دهی کردند روباز چگونگی برخورد با مردم در روز سيزدهم آبان ماه را

گيری تجمعات اعتراضی مردم در خيابان  مستقر در اين پارکينگ های روباز به محض خبر شکل
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انقالب وآزادي و ولی عصر به اين مناطق هجوم برده  طالقانی وميدان های,رولی عص,ازادی,انقالب

در اين بين مديريت ورياست دانشگاه بيشترين همکاری را با .کردند وبا مردم با خشونت تمام رفتار

درواقع اختصاص دادن پارکينگ های رو باز دانشگاه تهران .نظام داشته است نيروهای سرکوب گر

 اعتراض های مردم خيانت بزرگی به آر مان های ازادی خواهانه ملت ايران بود کهبا  برای مقابله

بی شک .داده اند فرهاد رهبر به عنوان رياست دانشگاه تهران وساير مسئولين رده باالی دانشگاه انجام

موضوع .شمار می روند همين گروه خود از برنامه ريزان برای سرکوب جنبش مردم ودانشجويان به

يگان موتورسوار مستقر در  از همين اهميت پيدا می کند که بدانيم در روز سيزده آبان ماه بخشیزمانی 

شمالی وجنوبی دانشگاه مانع ,شرقی,درب های غربی پارکينگ های روباز دانشگاه تهران با استقرار در

خيابان  شدند ودانشجويان مجبور شدند به شکل انفرادی در خروج متشکل دانشجويان دانشگاه تهران

  .ميليونی تظاهر کنندگان بپيوندند هاحضور پيدا کنند وبه جمع

  

  

  

  

 

 نصير دومين روز اعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه خواجه

 

   .دانشگاه زدند ر سلفدانشجويان دانشگاه خواجه نصير در دومين روز پياپی دست به اعتصاب غذا د

اعتراض به دستگيری دو تن از  به گزارش هرانا به نقل از موج سبز آزادی، اين اعتصاب غذا در

   .در دانشکده علوم برگزار شد دانشجويان اين دانشگاه علی پرويز و سهيل محمدی، اين بار

پس از برنامه حضور پرويز و سهيل محمدی، که  دانشجويان برای آزادی دو تن از دوستانشان، علی

نصير توسط حراست دانشگاه به پليس امنيت معرفی  خواجه صفار هرندی در دانشکده برق دانشگاه

ی خود توسط نيروهای اطالعات و پليس امنيت ربوده شدند،  از خانه آبان 13شدند و نيمه شب قبل از 

   .زدند دست به اعتصاب غذا

  .دانشگاه سر دادند نشجويان شعارهايی در مذمت حراستدر دانشکده برق نيز کالسها تعطيل شد و دا
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 13جو ملتهب و فضای امنيتی در دانشگاه شيراز پس از حوادث 

  آبان

  

از شب های  ی اين نيروها بلندترگزارش خبرنامه اميرکبير فرياد اهللا اکبر دانشجويان پس از حمله  به

آبان،  13در روز  گذشته به گوش می رسد و دانشجويان پس از دستگيری تعدادی از همکالسی هايشان

ميان دانشجويان بازداشتی  الزم به ذکر است که از. شعارهايی را در حمايت از آنها سر می دهند

  .به زندان مخوف عادل آباد منتقل شده اند و تاکنون آزاد نشده  دانشجو 7آبان،  13دانشگاه شيراز در 

پس از صدور چند بيانيه بر عليه تجمع دانشجويان  از سوی ديگر دانشجويان بسيجی دانشگاه شيراز

. برگزار کردند)) دفاع از حريم واليت((مراسمی را با عنوان  آبان، ديروز، يک شنبه، 13معترض در 

ی کثيری از بسيجيان خارج از دانشگاه بود که از ميان آنها مراسم حضور عده  نکته جالب توجه در اين

 آبان به دانشگاه حمله کرده و 13که در    چهره ی چند تن از افراد لباس شخصی را دانشجويان

  .دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، شناسايی کرده اند

شنبه با اعتصاب و چيدن سينی ی وحشيانه در روز  دانشجويان معترض نيز در اعتراض به اين حمله

را نسبت به اين حمله و بی کفايتی مسئولين دانشگاه در  های غذا در محوطه دانشگاه اعتراض خود

  . داشتند حفاظت از جان دانشجويان اعالم
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از سوی   دوشنبه در ادامه ی اين اعتراض يکشنبه شب بيانيه ای مبنی بر تجمع در صبح روز

نيروهای حراست و  به دنبال پخش اين بيانيه. خوابگاه ها پخش شددانشجويان معترض در سطح 

محل اعالم شده برای ) صبح با حضور در پرديس دانشگاه شيراز 10انتظامات دانشگاه از ساعت 

حراست حتی از نشستن و ايستادن  نيروهای. از تجمع چند نفره دانشجويان جلوگيری کردند) تجمع

از سوی ديگر چند تن از نيرو های . کردند می  پرديس جلوگيری دانشجويان در چمن ها و محوطه ی

شناخته شده دانشگاه شيراز شده و آنها را به شدت تحت  فعالين دانشجويی  حراست، مامور مراقبت از

شدن بيش از حد فضای دانشگاه باعث تجمع دانشجويان در محوطه ی  در نهايت امنيتی. نظر داشته اند

در ادامه دانشجويان بسيجی نيز . دانشجويان به اين اقدام حراست اعتراض کردند پرديس دانشگاه شده و

  .ماند در محل قصد ايجاد درگيری با دانشجويان معترض را داشتند که اين اقدام آنان بی نتيجه با حضور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

187 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 حامد روحي نژاد ، دنشجوي دانشگاه بهشتي آه به اعدام محكوم

 شده است

  

 عوامل اتهامات به رسيدگی علنی های دادگاه جلسات در که جوانی است، نژاد روحی حامد خانه اينجا

  .شد محکوم اعدام به" ايران پادشاهی انجمن با ارتباط"  اتهام به انتخابات، از پس حوادث در دخيل

 حکم و حامد اسم هرگاه که که مادری با. زند می موج نگرانی اش، اهالی چشمان در که صميمی ای هخان

 زندانی و نگرانی ماه 7 پس در مادر اين است شده پير. دهد نمی مجالش گريه هق هق آيد، می اعدامش

  .مريضش فرزند بودن

 فرزند که ماهی 7 از بزند فحر تا بگويد، اش مادرانه های دغدغه از تا خواهيم می او از وقتی

 زبان که هستند ها اشک تنها اما. بزند حرف خواهد می دلش کند، می مکث نبوده، خانه در دانشجويش

 از که است کوتاه جمالتی تنها ها، زدن هق هق اين تمام بين و. کند می گريه و کند می گريه او. مادرند اين

  آيد، می بيرون زبانش

 است؟ اعدام حکم دريافت مستحق که کرده چه من بچه مگر چرا اند؟ کرده اش زندانی که است ماه هفت

  .خواند می را درسش دانشگاه در داشت
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 درد پای نژاد، روحی حامد منزل در حضور با ديروز بشر، حقوق گزارشگران کميته اعضای از جمعی

 ترسند می و است کرده شوکه را آنها" فتاحيان احسان"  اعدام حکم اجرای. نشستند خانواده اين های دل و

  .شود اجرا هم حامد اعدام حکم که روزی از

 دنبال به را خانه تمام اطالعات وزارت ماموران که روزی. گويد می پسرش بازداشت روز از حامد پدر

. برگشت ايران به اطالعات وزارت هماهنگی با حامد:" گويد می او. بودند کرده رو و زير جرم مدرک

 به و گفت ماموران به کشور از خارج در هايش فعاليت و کارها از. شد بازجويی جلسه چند آمد  که وقتی

 ادامه را درسش و برگردد دانشگاه به که دادند اجازه حامد به ها آن. است شده تمام مساله که آمد می نظر

 و آمدند ما خانه به شبانه ماه، ارديبهشت در اما. است بهشتی شهيد دانشگاه فلسفه رشته دانشجوی او. دهد

  ".بردند را او

. است خوب حالش که گفت و گرفت تماس اينکه تا نداشتيم خبری او از روز 20 تا:" گويد می حامد پدر

  ".دادند نمی مالقات ما به ماه 4 تا

 روز هر. بودم شاهد من. نداشت فعاليتی ديگر برگشت، ايران به حامد اينکه از بعد:" دهد می ادامه وی

 اين در و بود مريض او. خانه گرداندم برمی را او هم بعدازظهر و رفت می دانشگاه به خودم با صبح

  ".گذشت می درمانش پيگيری به وقتش تمام مدت

 حرفها به شما گاهی:" گويد می انداخته، رد صورتش روی فرزندش از دوری ها ماه غم حاال که پدر اين

  "دارم ايمان هايش گفته و حامد به من. داريد ايمان او به نیزما اما. داريد اطمينان نفر يک های گفته و

 به حامد بودن مبتال وجود با که هستند او کنونی وضعيت نگران هرچيز از بيش نژاد روحی خانواده

 در:" گويد می حامد مادر. اند کرده خودداری او وضعيت به رسيدگی از زندان مسئوالن اس، ام بيماری

 داده دست از زيادی حد تا را شان بينايی حامد های چشم که بينم می وضوح به ،داريم که هايی مالقات

  .کند مصرف را داروهايش بايد او." اند

 دادگاه تقديم را اش دفاعيه اليحه و گرفته عهده بر را نژاد روحی حامد وکالت بهراميان خليل اکنون هم

 مورد را حامد پرونده سياسی، های نگاه از فارغ کشور عالی ديوان اميدوارند، خانواده اين. است کرده

 زندان 8 اندرزگاه در اکنون هم زندانی دانشجوی اين. کند صادر را او برائت حکم و دهد قرار بررسی

  .يابد انتقال 350 بند به گذشته روز بود قرار و شود می داری نگه اوين

 حامد آزادی زمان بعديمان ديدار يماميدوار که گوييم می همه کنيم، می که را خانه از شدن خارج قصد

 باز و کند می بغض حامد مادر و. شويم جمع خانه اين در دوباره آزادی اين شادباش به و باشد

  .شود می سرازير هايش اشک
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 سياسی ک زندانیتاييد حکم سنگين و غيرانسانی عليه ي

  

 هفتۀ. است جامعه ضعيف اقشار از و خانواده آور نان تنها و ساله 21 اعزامی حسين سياسی زندانی

 اتهامات با فقيه، ولی فرمايشی دادگاه رئيس صلواتی که زندان سال 2 انسانی غير و سنگين حکم گذشته

 انقالب دادگاه 36 شعبۀ نظر دتجدي دادگاه در بود کرده محکوم اطالعات وزارت بازجويان ساختگی

  .گرفت قرار تاييد مورد زرگر بنام فردی توسط

 با توانستند باالخره تا بودند پيگير مدتها انقالب دادگاه نظر تجديد قاضی با مالقات برای اعزامی خانواده

 انسرط به مبتال فرزند ، معيشتی سخت وضعيت از خانواده اين. کنند صحبت دادگاه تشکيل از قبل وی

 در زرگر با را خود بودن مستجر و طلبد می را ای ويژه هزينۀ و دارد درمان به مبرم نياز که خود

 بازداشت در او بودن و است خانواده آور نان تنها حسين که کردند يادآوری زرگر به آنها. گذاشتند ميان

 گناهی بی از و است هگنا بی آنها فرزند ضمن در. کرد خواهد سخت بسيار را خانواده معيشتی شرايط

 آميز توهين و خشن لحنی با انقالب نظر تجديد دادگاه 36 شعبۀ رئيس زرگر. هستند آگاه خود وی

 نظر تجديد دادگاه. است کش عربده و الت که پسرتون:گفت آزاديخواه و دردمند خانواده اين به خطاب

 محروم خود از دفاع و دادگا در شدن حاضر حق از اعزامی حسين سياسی زندانی.  شد تشکيل غيابی

 پرونده به انتخابی وکالی ورود اجازه انقالب دادگاه. بود محروم انتخابی وکيل داشتن از همچنين او شد
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 دادگاه تشکيل شيوه انقالب نظر تجديد دادگاه 54 شعبۀ در صورتيکه در. دهد نمی را سياسی زندانيان

  .شود می تشکيل يریتسخ وکيل و سياسی زندانی حضور با و است متفاوت

 خريد قصد به خانه از که هنگامی ماه خرداد 24 تاريخ در اعزامی حسين که است يادآوری به الزم

 شديد جسمی شکنجه مورد بازداشتگاه در و شد دستگير بسيجيها توسط شد می خارج مادر روز هديه

 گرفت قرار بازجويان کنجهش مورد آنجا در.  گرديد منتقل اوين زندان به مدتی از پس او.گرفت قرار

 زندانی.شود برده بکار او عليه سازی پرونده برای اعترافات اين از تا کنند اعتراف به وادار را او که

 شد می برگزار صلواتی توسط که ای خامنه علی فقيه ولی فرمايشی دادگاه در اعزامی حسين سياسی

 که نمود پافشاری خود گناهی بی بر و کرد رد را وارده اتهامات تمامی اعزامی آقای. شد داده شرکت

 سال 2 به را او سياسی زندانی اين از گيری انتقام برای صلواتی.گرديد صلواتی و بازجويان خشم باعث

 او زندان سال 2 انسانی غير حکم دادو ارجاع نظر تجديد دادگاه به را وی پرونده و کرد محکوم زندان

 در اوين زندان 350 بند در حاضر حال در اعزامی حسن یسياس زندانی. گرفت قرار تاييد مورد

  .برد می بسر بازداشت

 زندانيان عليه گروهی و انسانی غير و سنگين احکام ايران،صدور در دمکراسی و بشر حقوق فعالين

 حقوق عالی کميسر از و کند می محکوم را شده سلب آنها از انتخابی وکيل داشتن و دفاع حق که سياسی

 آزادی برای عاجل اقدامات خواهان متحد ملل سازمان خودسرانه دستگيريهای ويژه ارشگرگز و بشر

  .است ايران در سياسی زندانيان

  2009 نوامبر 21 با برابر 1388 آبان 30

  :گرديد ارسال زير سازمانهای به فوق گزارش

  بشر حقوق عالی کميساريای

  اروپا اتحاديه بشر حقوق کمسيون

  للالم بين عفو سازمان

  بشر حقوق ديدبان سازمان
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  زندانی خبری از دانشجويان بی: آخرين خبرها از زندانيان
 

محمدی و ديگر  خبری از فرزان رئوفی، البرز زاهدی، ليال آخرين وضعيت دانشجويان ليبرال و بی 

بالتکليفی فريبا پژوه،  روز، تدوام 27جويان کرد، مالقات محمد صادقی و حسن سادی بعد از  دانش

خبری از  دانشجويان ليبرال و بی آخرين وضعيت خبری از دو شهروند بهايی، آزادی فياض زاهد بی

دومين تماسی که از زمان بازداشت تا کنون  امروز سورنا هاشمی، طی فرزان رئوفی و البرز زاهدی

زمينه احتمال زمان زمان آزادی خود گفته است، سوء  وی در. داشته است، با خانواده خود صحبت کرد

  .به زودی آزاد می شود تفاهمی پيش آمده بود که رفع شد و

رئوفی و البرز زاهدی خبری در  الزم به ذکر است که تا زمان نگارش اين خبر، از وضعيت فرزان

  .افزايش يافته است اين دانشجويان بازداشتیدست نيست و نگرانی ها نسبت به 

  .خبری از ليال محمدی و ديگر دانشجويان کرد بی

. دانشجوی کرد دانشگاه تهران که هفته گذشته بازداشت شده بود، وضعيت مناسبی ندارد ليال محمدی

  .است زندان اوين به همراه چند نفر ديگر در يک سلول کوچک زندانی 209اکنون در بند  وی

دانشجويان کردی  شان عزيزی، آمانج حيدری،آمانج محمدی،احمد اسماعيلی، سروه ويسی از جملهپخ

فتاحيان توسط مأموران امنيتی  هستند که در روزهای اخير و پس از برگزاری مراسم يادبود احسان

  .اند بازداشت و زندانی شده
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  صادقی و حسن اسدی آخرين وضعيت محمد

خانواده صادقي، . اش شد خانواده روز بازداشت موفق به مالقات با 27امروز محمد صادقی پس از 

ها از وي اتمام  مالقات گفته است آه بازجويي صادقي در اين. اند روحيه وي را خوب توصيف آرده

قرار بازداشت صادره . زماني در بازداشت موقت باقي بماند يافته، با اين حال مشخص نيست آه تا چه

 7دو ماه است، با اين وجود، بازپرس شعبه  مرآزي سازمان ادوار، ورايشده براي اين عضو ش

اظهار اميدواري آرده آه با پايان يافتن تحقيقات مقدماتي، امكان تبديل قرار براي  بازپرسي ويژه امنيت،

   .فراهم شود وي

ار توانست براي دومين ب همچنين حسن اسدي، ديگر عضو شوراي مرآزي سازمان ادوار نيز امروز

خوب بوده و از روحيه مناسبي  حال عمومي وي نيز در اين مالقات. اش مالقات آند با خانواده

  .برخوردار بوده است

  بالتکليفی چنان در فريبا پژوه هم

با بالتکليفی و عدم تحقق  برد، نگاری که از صد روز قبل در بازداشت به سر می فريبا پژوه روزنامه

ی  خانواده. بيماری در زندان اوين است چنان در شرايط بسيار بد روحی و های مسئولين پرونده هم وعده

. فريبا پژوه، همچنان خبری از آزادی فرزندمان نيست در صدمين روز از بازداشت«: گويند پژوه می

بازپرس بيگی می گويد . شويم خرداد و خيابان معلم پاس داده مي 15مانند توپ فوتبال بين ميدان 

ام و از نظر من آزادی ايشان  گويد دستورم را داده آزادی او را بدهد و دادستان می  ستوردادستان بايد د

شود؟ امروز  دانيم چه کنيم؟ کدام نيروي مافوق طبيعت است که مانع از آزادی او می نمي. مانع است بال

و    اند کردهرا هم عوض  اش اتاق. فريبا را از پشت شيشه مالقات کرديم، افسرده، خسته و نگران بود

  «.ما بود ديگر با خانم آذر منصوری هم سلول نيست،اين حداقل دلخوشی او و

بازداشت و تا کنون در زندان اوين  مرداد ماه سال جاری 31نويس از  نگار و وبالگ فريبا پژوه روزنامه

اين  در طول. انفرادی زندان اوين بوده است های روز اين مدت را در سلول 30وی . برد به سر می

بازجويان پرونده قرار گرفته و زندانبان با هتاکی و  مدت وی مورد فشارهای روحی و جسمی از طرف

  .اند قرار داده های مداوم وی را تحت فشار فحاشی

  خبری از سونيا احمدی و قنواتيان بی

آبان  11خ بهايي ساآن مشهد به نامهاي سونيا احمدي و آقاي قنواتيان آه در تاري از وضعيت دو شهروند

 جاري توسط اداره اطالعات مشهد بازداشت شده اند هيچ اطالعی در دسترس نيست ، اين امر ماه

  .موجب نگرانی شديد خانواده های نامبردگان شده است
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  احمدی امويی درخواست برای وضعيت بهمن

ن خواسته که اجازه دادستانی تهرا ای از نگار و فعال مدنی در ايران، در نامه يعقوب، روزنامه ژيال بنی

دادگاه بهمن احمدی امويی . به دادگاه برده شود «سلول انفرادی«از ) همسرش(ندهد بهمن احمدی امويی 

  .انقالب تهران برگزار شود دادگاه ٢۶آذرماه در شعبه  ٢١قرار است 

حمل حوادث پس از انتخابات است که پس از ت نگاران بازداشت شده در احمدی امويی يکی از روزنامه

منتقل شد، اما چندی پيش به خاطر اعتراض به وضع  روز سلول انفرادی، به بند عمومی زندان ۶۵

  .انفرادی منتقل شده است دوباره به سلول ٣۵٠نامناسب بند 

امروز يکشنبه خطاب به عباس جعفری  ای که نگار در نامه يعقوب، همسر اين روزنامه ژيال بنی

احمدی امويی ابراز نگرانی کرده و خواستار انتقال  ه است، از وضعيتآبادی دادستان تهران نوشت دولت

  .برای دفاع در دادگاه آماده کند وی به بند عمومی شده تا خود را

  فياض زاهد آزاد شد

 پس از. يكشنبه پس از تكميل تحقيقات و پذيرش توديع وثيقه از زندان اوين آزاد شد فياض زاهد امروز

عباس جعفری " ميليون تومان به دستور بازپرس دادگاه انقالب و تاييد 100بلغ پذيرش توديع وثيقه به م

  .دادستان تهران آزاد شده است" آبادی دولت

  

  

  

و  بازداشت گسترده فعالين دانشجويی: آخرين خبرها از زندانيان

 بشر فعالين حقوق

  : زندانيان واحد ـ هرانا برگزاریخ

 و دانشجويی فعالين ی گسترده بازداشت شاهد ايران در ها اعتراض گسترش و آذر 16 به شدن نزديک با

 به نيز آميزی خشونت و تر سريع روند بازداشت اين گذشته روزهای طی در. هستيم بشر حقوق فعالين

 در. هستند شکنجه و بازجويی فشارهای تحت شدت به زندان در شده بازداشت فعالين و است گرفته خود

 بنابر. است شده گزارش بد بسيار زندان در زندانی دانشجويی سيما سلمان جسمی وضعيت راستا همين

 آخرين زير در. اند شکسته را وی ی سينه های دنده وی شديد شتم و ضرب با زندان بازجويان ها گزارش

  :کنيم می مرور را زندانيان اخبار

  ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه کاران هم از تن دو همسرش و گلرو مهديه و فدايی ميالد زداشتبا
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 بازداشت گذشته روز ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه همکاران از و دانشجويی فعال فدايی ميالد

 واحد آزاد دانشگاه جوی دانش فدايی ميالد منزل در  حضور با گذشته روز صبح امنيتی ماموران. شد

 حين در ماموران. کردند منتقل نامعلومی محل به و بازداشت را وی خانه تفتيش از پس و مرکز تهران

  .اند برده خود با را کامپويتر کيس جملع از را وی شخصی وسائل بازداشت،

 همسرش همراه به گذشته روز صبح نيز ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه همکار ديگر گلرو مهديه

 منزل به صبح 7 ديروز امنيتی ماموران. شد منتقل اوين زندان به و بازداشت منزل در پور لعلی حيدو

. اند کرده منتقل اوين زندان به دستبند زدن با را زوج اين منزل تفتيش اسعت 2 از بعد و برده هجوم آنان

 حتا و پيوترکام کيس جمل از را زوج اين شخصی وسائل از بسياری بازداشت حين در ماموران

 اوين زندان ی قرنطينه در اکنون هم پور لعلی وحدی. اند برده خود همراه نيز را شان عروسی های عکس

  .است

  .بود شده محکوم سال 5 مدت به تعليقی حبس سال يک به اخير روزهای در گلرو مهديه

  

  بشر حقوق گزارشگران کميته عضو دو فر جاللی سعيد و کالنکی سعيد از خبری بی

 کار کودکان از دفاع جمعيت" اعضای از و بشر حقوق گزارشگران کميته عضو فر، جاللی سعيد عيت

   .نيست دست در خبری شد، بازداشت امنيتی نهادهای توسط  دوشنبه روز  که"ٰ خيابان و

 ادامه از خود، های فعاليت سبب به گذشته لهای سا در که است اجتماعی فعال يک فر، جاللی سعيد

  .بود دانشگاه اين فيزيک رشته دانشجوی وی. شد اخراج زنجان دانشگاه از و شده محروم تحصيل

 در خبری شده بازداشت دوشنبه روز هم او که کميته اين عضو ديگر کالنکی سعيد وضعيت از همچنين

 را وی کالنکی سعيد کار محل در حضور با دوشنبه روز صبح  امنيتی دستگاه مأموران. نيست دست

 وسايل ضبط و تفتيش به اقدام وی منزل به مراجعه با سپس ماموران ها گزارش بنابر. کردند تبازداش

  .بودند کرده وی شخصی

  

  اوين زندان در ها شکنجه خاطر به سيما سلمان وخيم وضعيت

 سلمان. اند شده وی ی سينه های دنده شدن شکسته باعث سيما سلمان وشتم ضرب با اوين زندان بازجويان

  .بود شده منتقل اوين زندان به و بازداشت منزل در ماه آبان 23 تاريخ رد سيما

 بدی جسمی وضعيت دچار اما کند، مالقات هفته سه از بعد خود ی خانواده با توانست گذشته روز وی

 گرمايشی ی وسيله که اند داده قرار سلولی در و کرده عوض را او سلول بارها اوين زندان ماموران. بود

  .است انفرادی سلول در اکنون هم سيما سلمان. يستن آن در
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  شمس فواد بازداشت

 دانشکده از خروج حال در و گذشته روز وبالگنويس و نگار روزنامه دانشجويی، فعال شمس فواد

 اما بود شده احضار انضباطی کميته به نيز اين از پيش وی. است شده بازداشت امنيتی نيروهای توسط

  .بود نکرده دريافت انضباطی کميته از حکمی هيچ تاکنون

 بازداشت چهارشنبه، روز فواد،«: داشت اظهار فرزندش بازداشت نحوهی بارهی در شمس فواد پدر

 پيغامی مرتبا و نداد جواب موبايل ولی گرفتم تماس ايشان موبايل با گذشته شب 11 ساعت حدود من. شد

 پيدا نخی سر هيچ اين از پس. ميشد تکرار ،نيست پذير امکان نظر مورد مشترک با تماس عنوان با

 از يکی و کردم مراجعه تهران دانشگاه حراست به من صبح امروز که اين تا هست، کجا فواد که نکردم

 وی پروندهی اکنون هم و است شده بازداشت اطالعات، مامورين توسط فواد که گفت من به مسئولين

  «.نگفتند من به را او بازداشت محل و بازداشت هینحو البته. است جريان در انقالب دادگاه در

  

  شرفی فرهاد بازداشت

 دانشجوی شرفی فرهاد کار محل به امنيتی نيروهای ظهر، از قبل 1388 آذر 11 چهارشنبه وز

 و کرده مراجعه زنان، حقوق فعال و وپژوهشگر تهران مدرس  تربيت دانشگاه معماری ارشد  کارشناسی

 و است لرستان استان در زنان حقوق فعال و پژوهشگر و مدنی فعالين از وی. ندا کرده بازداشت را او

  .است شده منتشر زنان حوزه در وی از متعددی پژوهشی مقاالت تاکنون

  

  350 بند به امويی احمدی بهمن انتقال

 بند به ٢۴٠ بند انفرادی سلول از روز شانزده از پس ،ديروز زندانی نگار روزنامه امويی احمدی بهمن

  .شد منتقل اوين ٣۵٠ عمومی

 محاکمه جلسه امسال آذرماه ٢١.  است بوده ٢٠٩ امنيتی بند انفرادی سلول در روز ۶۵ نيز قبال امويی

 امويی، احمدی بهمن. شد خواهد برگزار تهران انقالب دادگاه شش و بيست شعبه در نگار روزنامه اين

 خيابان در مردمی اعتراضات از پس ماه، خرداد30 تاريخ در آه اقتصادی گر تحليل و نگار روزنامه

  .شد بازداشت منزلش تفيش از پس و منزلش به  امنيتی ماموران مراجعه تهران،با انقالب
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 کروبی- موسوی منتخب کميته عضو مقيسه محمدرضا اعتراف برای مقيسه محمدرضا روی بر فشار

 عليه مصاحبه انجام برای انتخاباتی ودتایک از پس ديدگان آسيب و شدگان بازداشت امور پيگيری برای

  .است گرفته قرار فشار تحت طلبان اصالح و موسوی ميرحسين

  .برد می سر به بازداشت در اوين زندان در جاری سال مهرماه 22 روز از مقيسه محمدرضا

 د،بودن بازداشت در مهرماه از که  حقيقی محبوبه و سايه نگار حقيقی محبوبه و سايه نگار آزادی

  .شدند آزاد زندان از وثيقه توديع با امروز

 يورش از پس که مشارکت جبهه اعضای از و چلچراغ نامه هفته تحريريه شورای عضو حقيقی محبوبه

  .شد آزاد بود شده بازداشت کميل دعای مراسم به ماموران

  .تاس بوده موسوی ميرحسين ١٩ منطقه جوانان ستاد مسئول و خبرنگار سايه نگار همچنين
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 رآذ 16شدگان  ليست جديدی از دستگير

  

 مقابل در آذر 16 هاي شده بازداشت خانواده از نفر 100 از بيش ماه آذر 25 چهارشنبه امروز صبح از

 های خانواده. بودند آنها وآزادي عزيزانشان با فوری مالقات ارخواست و آردند تجمع انقالب دادگاه

  . هستند نگران سخت عزيزانشان اعتراف به وادار و شکنجه از زندانی دانشجويان

 مراجعه دادستاني به ها خانواده بقيه از نمايندگي به ها شده بازداشت خانواده از تعدادي همچنين امروز

 در واقع زندانها امور به. آنند مالقات را دادستان بودند نتوانسته هنوز ها نماينده 13 ساعت تا و آردند

 بايد آه بود اين بود شده داده زندانها مسئول منشي طرف از آه پاسخي تنها آردند مراجعه هم دادستاني

 خود هاي خواسته و بنويسيد اي نامه آه است اين بكنم شما به توانم مي آه آمكي تنها بگيريد قبلي وقت

  .برسانم آنها بدست را شما نامه توانم مي تنها من آنيد عنوان را

 به ها خانواده به همچنان اما شده منتقل امنيت بازپرسي 3 و 2 شعبه به ها شده بازداشت پرونده

 اکثر.نشده تكميل هنوز ها پرونده دارد ادامه بازجويي آه شود مي گفته دانشجويان خانواده خصوص

 گزارشاتی و نداشتند خود خانوادهای با تماسی حال به تا دستگيری زمان از دهش دستگير دانشجويان

  .است پاسداران سپاه بازجويان توسط دروغين اعترافات گرفتن برای دانشجويان شکنجه از حاکی

 زندانهاي به را ها شده بازداشت شود می گفته آه چرا هستند عزيزانشان با مالقات خواستار ها خانواده

. دهند مالقات آنها به حداقل است خوب حالشان و هستند اوين در همه آه اگر باشند آرده تقلمن ديگر

 بازداشت در همچنان زيادی تعداد اما اند شده آزاد امروز به تا آفالت قيد با ها شده بازداشت از تعدادی
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 و مانند مي بانقال دادگاه در 12 ساعت تا صبح از ها خانواده هوا سردي وجود با. برند مي سر به

 و مادران خصوص به ها خانواده باز آنند مي تعطيل ساعت 1 مدت به را انقالب دادگاه آه نماز هنگام

 تهديد آه آنند ثابت تا ايستند مي انقالب دادگاه در پشت سرما در اند آمده شهرستان از آه هايي خانواده

  . دهند مي ادامه عزيزانشان وضعيت يريپيگ به شرايطي هر در و نيست ساز آار آنها بر فشارها و ها

 حقوق سازمانهای به ارسال برای ماه آذر 16 روز شدگان بازداشت از ديگری تعداد اسامی ليست

 آذر 16 شدگان بازداشت از نفر 98 اسامی حال به تا ليست اين با.يابد می انتشار عموم اطالع و بشری

  .است شده منتشر

  شده منتقل اوين به و بازداشت عصر ولي در اراك آزاد دانشگاه دانشجوي ساله 28 حسيني زهرا -1

  شده منتقل اوين به و بازداشت انقالب در ساله 26 مقدم هاشمي عاطفه -2

  شده منتقل اوين به و بازداشت انقالب در ساله 28 رضايي شيرين -3

  هشد منتقل اوين به و بازداشت وصال در آشي نقشه ليسانس ساله 30 عباسي علي -4

  شده منتقل اوين به نامعلوم بازداشت مكان ساله 23 نيا سلطاني عماد -5

  شده منتقل اوين به و بازداشت عصر ولي در ساله 20 مظلومي بنيامين -6

  شده منتقل اوين به و بازداشت حافظ در ساله 29 حيدرزاده محمود - 7

  دهش منتقل اوين به و بازداشت عصر ولي در ساله 22 مهاجري مرتضي -8

  شده منتقل اوين به و بازداشت شريف صنعتي دانشگاه حوالي در ساله 31 صادقي مهدي -9

  شده منتقل اوين به و بازداشت عصر ولي در ساله 20 فاطمي امين -10

  شده منتقل اوين به و بازداشت فلسطين در ساله 25 پور محتشمي حسن محمد -11

  شده منتقل اوين به و بازداشت انقالب در ساله 30 جوادي عليرضا -12

  شده منتقل اوين به نامعلوم بازداشت محل ساله 26 بابائيان علي -13

  شده منتقل اوين به و بازداشت تكنيك پلي دانشگاه روبروي عصر ولي در ساله 26 دوست اقبال نويد 14

  شده منتقل اوين به و بازداشت انقالب در ساله 25 ملكي سعيد -15

  شده منتقل اوين به و بازداشت عصر ولي در الهس 30 علوي مير محسن -16

  شده منتقل اوين به و بازداشت فلسطين در ساله 28 فر شاهين وحيد -17

  نامعلوم نگهداري و بازداشت محل ساله 32 آوهبناني نصيري جمال -18

  نامشخص نگهداري مكان و بازداشت انقالب در ساله 26 قنبرزاده مازيار -19

 حتی و پاسداران سپاه بازجويان توسط زندانی دانشجويان شکنجۀ و جوئیباز از حاکی گزارشات

 اعترافات گرفتن و شکنجه با آنها.باشد می 209 بند از غير بازداشتگاههای در دانشجويان بازداشت
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 می ريزی برنامه را آزاديخواه دانشجويان عليه سنگينی احکام صدور زمينه سازی پرونده با دارند سعی

 جدی خطر با که توکلی مجيد بند در دانشجوی از بخصوص. بگيرند انتقام آنها از طرق نبدي تا کنند

  .است مواجه وآزار اذيت و شکنجه

 16 های شده بازداشت دادن قرار وآزار واذيت شکنجه ايران،تحت در دمکراسی و بشر حقوق فعالين

 را عزيزانشان وضعيت از آنها های خانواده داشتن نگه اطالع بی و دانشجويان بخصوص و آذر

 برای عملی اقدامات خواستار المللی بين مراجع ساير و بشر حقوق عالی کميسر از و کند می محکوم

  .است ايران در سياسی زندانيان وشرط قيد بی و فوری آزادی

  ايران در ودمکراسی بشر حقوق فعالين

  2009 دسامبر 16 با برابر 1388 آذر 25

  :گرديد ارسال يرز سازمانهای به فوق گزارش

  بشر حقوق عالی کميساريای

  اروپا اتحاديه بشر حقوق کمسيون

  الملل بين عفو سازمان

  بشر حقوق بان ديده سازمان

  

  

  

 

 

  گرگان آذر در 16دانشجوی بازداشتی روز  4بی خبری از 
 

  .در بازداشت به سر می برند آذر 16از روز  دانشجو در گرگان 4

دانشجويی  4سامان بزرگی و مبين عرب  به گزارش خبرنامه اميرکبير، حسين مطلوبی، تقی جعفری،

  .بازداشت شده اند آذر توسط نيروهای لباس شخصی 16هستند که در روز 

 .ده استبه دست نيام روز هنوز هيچ اطالعی از وضعيت اين دانشجويان 9پس از گذشت 
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 مجلس نامه سرگشاده همسر پيمان عارف به کميسيون اصل نود

  

 از ارشد کارشناسی نامه پايان از دفاع آستانه در که تهران دانشگاه دار ستاره دانشجوی عارف پيمان

 تهران دانشگاه وقت رئيس امتناع با  اداری عدالت ديوان تحصيل به بازگشت حکم شد، اخراج دانشگاه

 دانشگاه آن پذيرش عدم با تهران از خارج های دانشگاه در تحصيل ادامه بر مبنی علوم وزارت نامه و

  . گرفت سربازی خدمت دنگذران به تصميم"پيمان" تحصيل ادامه از اميدی نا از پس. گرديد مواجه ها

 متاسفانه اما! پيمان مجدد تحصيل ادامه امکان بر مبنی داشتيم تماسی مجلس از روزی انتخابات از پس

  .شد مصادف پيمان بازداشت و انتخابات از بعد وقايع با   مساله اين

 اتمام تا هما ٣ تنها و بود رشت انتظامی نيروی در خدمت محل پادگان در بازداشت زمان در" پيمان"

 قبلی پرونده حبس ماه ١٨ حکم ، انفرادی در موقت بازداشت ماه ٣ نزديک از پس! بود باقی دوره اين

 دوره به مربوط که ای نده پرو ، هستيم وی جديد پرونده دادگاه انتظار در نيز حال!  درآمد اجرا به وی

 اين و بوده دور به انشجويید فضای حتی و سياسی فضای ، تهران از که زمانی ، بوده وی سربازی

 به  نظری اظهار يا فعاليت گونه هر از ممانعت جهت در پيشگيرانه بيشتر سازی پرونده و بازداشت

  .باشد می جرم وقوع از قبل مجازات واقع در و رسد می نظر
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 از پس شدگاه بازداشت از تن ١٠٠ حدود همراه به همسرم!   گذرد می پيمان بازداشت از ماه ۶ اکنون

 و حقوق حداقل از که شود می نگهداری نامطلوب بسيار شرايطی در  ٣۵٠ بند زمين زير در انتخابات

 انواع وجود و بهداشتی مناسب نا يط شرا در باشند، می محروم برخوردارند عادی زندانيان که امکاناتی

  !موذی حشرات و جانوران

 حتی و متر ده در متر ده حياط در ايشان دخو گفته به  حتی و زندان در حتی امنيتی خفقان شرايط در

 سلب ايشان از نيز روانی امنيت احساس گونه هر ، گرديده محصور ها دوربين با که  ها دستشويی

  !است کشاده افسردگی مرز تا را ايشان از بسياری و ، گرديده

 به ميشوند ینگهدار ٣۵٠ کارگری بند باالی طبقه در که عادی مجرمان از برخی ميشود گفته حتی و

 زندانيان  شتم و ضرب حمله جهت و عليه  امتيازاتی دريافت ازائ در يا و مسئولين برخی توسط

 نيز لفظی حتی درگيری اهل چندان اجتماعی های منزلت و شخصی ويژگيهای بر بنا عموما که سياسی

  .شوند می تحريک ، نميباشند

 داشته ازدواج به تصميم پيش سال دو از همسرم و من که حالی در ، گذرد می پيمان بازداشت از ماه ۶

 اين در و ، رفت ازبين امکان اين بازداشت از پس متاسفانه ولی بوديم وی سربازی دوره اتمام منتظر و

 ايشان وکيل همچنين و مادر ، من جهت اين به  ، ام بوده محروم نيز پيمان با مالقات از حتی بنده ماه ۶

 بوديم  زندان از مرخصی از برخورداری خواستار انقالب دادگاه و ادستانید به مکرر های پيگيری در

 از استفاده! گرديد وابسته اطالعات وزارت موافقت به امر اين اجرای ، دادستان موافقت وجود با که

 زندانی برای ولی باشد می زندانی هر حق روز ١٠ مدت به حبس ماه هردو ازای به که ای مرخصی

 عقد به تصميم ما نتيجه در و!  شد غيرممکن  نيز ازدواج امر برای ساعت ٢۴ مدت به حتی امنيتی

 ما موجود شرايط به توجه با حال! پذيرفت صورت ازدواج اين پيش هفته باالخره و گرفتيم غيابی

  !هستيم حق اين از برخورداری خواستار همچنان

 در نفر ١٠٠ برای تلفن يک تنها وجود دليل به همسرم ، ماهه ۶ های دلتنگی وجود با که شرايطی در

 عدم دليل به پيمان که شرايطی در! دارد را من با  مکالمه امکان دقيقه ۵ از کمتر روزانه٣۵٠ بند

  !داد دست از را هايش دندان از يکی دندانپزشک به موقع به دسترسی

  !باشد می ديگری اجعمر به محدود نيز انقالب دادگاه قضات و دادستان  اختيارات حتی که شرايطی در

  !داريم ملت خانه در نمايندگانمان به اميد چشم و بوده وار اميد قانون اجرای به همچنان ما

  ١٣٨٨ آذر ٢۵ -) عارف پيمان همسر( جمشيدی سميرا

  تجددنامه:  خبر منبع

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

203 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانشجو  10انشجو به ستاد خبری وزارت اطالعات و د 3احضار 

 کميته انضباطی به

  

 کميته اين به را ديگر دانشجوی 10 خود اقدام ترين تازه در قزوين المللی بين دانشگاه انضباطی کميته 

  .کرد احضار

 يراخ روزهای در دانشگاه اين دانشجويی فعالين از تن 4 که حالی در اکيرکبير خبرنامه گزارش به 

 ضمن نيز دانشگاه انضباطی کميته و حراست مسئوالن اند، شده بازداشت امنيتی نيروهای توسط

 از جديدی موج خويش تازه احضارهای و برخوردها با قزوين، شهر امنيتی نهادهای با مستمر همکاری

  .اند کرده آغاز را دانشگاه اين دانشجويی فعالين سرکوب

 در های همکالسی آزادی برای اخير های تحصن در که دانشجويی الينفع از تن 10 رسيده، اخبار بنابر

 اتهام به بودند، شده آنان حمايت خواستار و شده اساتيد با رايزنی وارد همچنين و داشتند شرکت بندشان

 دبير( حسينی محسن توسط و شدند فراخوانده انضباطی کميته به" اغتشاشات در موثر شرکت" مشترک

  .شدند اتهام تفهيم) انشگاهد انضباطی کميته

 دانشجويان از تن چندين فراخواندن با سرداغی حسين رياست به دانشگاه حراست مسئولين همچنين 

  .اند کرده دانشگاه اين اخير های ديوارنويسی در شرکت به متهم را ها آن دانشگاه، جديد ورودی
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 وارد حراست هماهنگی با جويیدانش بسيج نيروهای ماه آذر 21 يکشنبه شب 11 ساعت است گفتنی 

 به سو يک از شعارها اين در. بودند کرده دانشگاه ديوارهای روی شعارنويسی به اقدام و شده دانشگاه

 آن حامی دانشجويان و سبز جنبش به توهين در شعارهايی ديگر سوی از و توهين انقالب بنيانگذار

 شعار نوع دو هر خط دست بودن يکسان متوجه نگاه يک با ای بيننده هر آنکه جالب نکته. داشت وجود

  .بودند شده نوشته سبز رنگ به شعارها اين تمامی آنکه جالب و شد می

 تحت دانشگاه حراست های دوربين توسط دانشگاه محوطه که است گرفته صورت حالی در اتفاق اين 

 حراست با هماهنگی قطري از دانشگاه به شب پايانی ساعات در افراد اين ورود و دارد قرار کنترل

  .است شده پذير انجام دانشگاه

 نيروهای بردند، بسيج شده طراحی پيش از نقشه به پی دانشجويان که هنگامی يکشنبه، روز صبح اما 

 داشت وجود آن در نگارشی فاحش های غلط که ای بيانيه صدور با بودند شده دستپاچه کامال که بسيجی

 برای پرست استکبار زدگان توهم را منافقانه اقدام اين: "ردندک اعالم عمل اين کردن محکوم ضمن

  .اند داده انجام" دانشجويی بسيج کردن بدنام

 را جديدالورود دانشجويان با برخورد قصد جلو به فرار با دانشگاه حراست و بسيج نيروهای اکنون 

 روز چند های عارنويسیش نشود فاش نامش خواست که دانشگاه مسئولين از يکی که است گفتنی. دارند

  .دانست دانشجويی بسيج متوجه مستقيما را اخير

 گرفته پی نيز امنيتی نيروهای توسط قزوين المللی بين دانشگاه دانشجويی فعالين سرکوب جديد پروژه 

  .شود می

 طلب اصالح تشکل اعضای از تن 3 امنيتی، نيروهای اقدام آخرين در اميرکبير خبرنامه گزارش به 

 واحد دبير(  آقاياری رضا محمد ،)تشکيالت واحد دبير( توکلی امين مليکا های نام به انشگاهد اين

 های تماس با نيز اساتيد از تن چند و شدند احضار اطالعات خبری ستاد به هنرخواه حامد و)  فرهنگی

  .شدند واقع تهديد مورد آميز توهين ادبياتی با و امنيتی نهادهای تلفنی

 از اطالع برای دانشگاه دانشجويی فعالين ی ها تالش که گيرد می صورت حالی در اتاقدام اين همه

 دنبال او های همکالسی و دوستان سوی از جديت با و دارد ادامه وی آزادی و معينی فرزام وضعيت

 با) دانشگاه سرپرست( بويه آل عبدالعلی بويژه دانشگاه مسئولين نظرها، اظهار جديدترين در. شود می

  .اند کرده مسئوليت سلب خود از دانشجو اين بازداشت با رابطه در امنيتی، نيروهای اهنگیهم

 اختيار در عمال دانشگاه کنترل که دارد حکايت آن از مستقيم غير و مستقيم ی ها شنيده و ها ديده 

 حضور با ويژه به شواهد اين و است گرفته قرار قزوين اطالعات و سپاه بويژه شهر امنيتی نهادهای

    .شود می تقويت آن اطراف و دانشگاه محوطه در آنان ی آزادانه تردد و شخصی لباس نيروهای
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 به اند شده احضار قزوين المللی بين دانشگاه انضباطی کميته به کنون تا مهرماه از که دانشجويانی تعداد

 قزوين شهر اطالعات هادار به يا بازداشت انتخابات از پس که دانشجويانی تعداد و نفر 40 از بيش

 .است رسيده نفر 25 از بيش به اند شده احضار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ده روز بی خبری مطلق از مجيد توکلی

  

 دادگاه به بار دو روز ده اين در او خانواده گفت فارسی سی بی بی به توکلی، مجيد برادر توکلی، علی

 چه را توکلی مجيد دانند نمی هنوز آنها و نشده داده آنها به پاسخی بار هر که اند کرده مراجعه انقالب

  .است زندانی محلی چه در و کرده بازداشت نهادی

 از اطالعی نيز او به اما داشته مراجعه دادگاه به نيز توکلی مجيد وکيل توکلی، آقای برادر گفته به 

  .است نشده داده کلشمو وضعيت

 که است دانشگاه اين اسالمی انجمن سابق عضو و کبير امير دانشگاه اخراجی دانشجوی توکلی، مجيد

 دانشگاه از خروج از بعد و کرد سخنرانی دانشگاه اين در دانشجويان اعتراضی تجمع در آذر ١۶ روز

  .شد بازداشت

 شديدا بازداشت هنگام در را او کردند ازداشتب را توکلی مجيد که مامورانی عينی شاهدان گفته به 

  .زدند کتک
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 آقای از هايی عکس انتشار با ايرنا و فارس های خبرگزاری توکلی، مجيد بازداشت از بعد ساعاتی 

 اين پوشيدن با اش سخنرانی از بعد او که کردند ادعا داشت سر بر سياه چادر و آبی مقنعه که توکلی

  .است داشته را دانشگاه از فرار قصد لباس

 سرمه کاپشن سخنرانی هنگام توکلی مجيد عينی، شاهدان گفته به گفت فارسی سی بی بی به توکلی علی 

 بازداشت هنگام و است پوشيده رنگ کرم کاپشن يک دانشگاه از رفتن بيرون برای و داشته تن بر ای

  .است داشته تن بر را لباس همين هم

. بترسانند را او خواهند می آنها. بود مجيد کردن خرد ها عکس ينا انتشار از هدف: "گفت توکلی علی

  ".کند سخنرانی دانشگاه در رفت نمی بترسد بود قرار اگر اما

  .داشت پی در ايران دولت مخالفان جانب از ای گسترده های واکنش چادر با توکلی مجيد عکس انتشار 

 انتشار و حجاب کردن سر بر با سبز، نبشج به موسوم اعتراضی جنبش حامی مردان از زيادی تعداد 

 نمی تحقير مايه را زنانه حجاب که بود اين آنها پيام. کردند همبستگی اعالم توکلی آقای با هايشان عکس

  .شود او تحقير باعث زنانه حجاب با توکلی مجيد های عکس انتشار که دانند

 دو با همراه ١٣٨۶ ارديبهشت در کبيرامير دانشگاه اخراجی دانشجوی توکلی مجيد : بازداشت سابقه 

 و ريوار سحر، آتيه، نامهای به کبير امير دانشگاه دانشجويی نشريه چهار انتشار پی در ديگر دانشجو

  .شد دستگير اطالعات وزارات توسط شد، دانشگاه در درگيری و تنش ايجاد موجب که سرخط

 نشان و آرم از استفاده سوء با" و هستند جعلی مذکور نشريات که بودند کرده اعالم دانشجويان اين

  .اند شده چاپ" اصلی نشريات

 نشريات، اين" جعل" از هدف شدند مدعی دانشجويی نشريات اين گردانندگان ها، تنش بروز زمان در 

  .است بوده دانشجويی نشريات کليه تعطيلی برای ای بهانه کردن فراهم

 مردم مراجع، بيت، اهل حرم مقدسات، به توهين اماته از بازداشت، از پس ماه هفت نفر سه اين 

 در اميرکبير دانشگاه بسيج نيروهای دانستن مسئول بخاطر اما شدند، تبرئه قم شهر و قم شهرستان

  .شدند محکوم و متهم اکاذيب نشر به ،"جعلی" آنها اذعان به نشريات انتشار

 قرار رسيدگی مورد انقالب دادگاه ششم  شعبه یسو از ملی امنيت عليه اقدام اتهام با دانشجو سه  پرونده 

  شد محکوم حبس ماه ٣٠ به توکلی مجيد و گرفت

  .شدند آزاد مشروط طور به ١٣٨٧ مرداد در حبس ماه ١۵ تحمل از پس دانشجو سه اين 

 اولين بازرگان، مهدی درگذشت سالگرد مراسم حاشيه در و دوباره سال همان بهمن در توکلی آقای اما 

  .گذراند زندان در را ماه سه به نزديک و شد دستگير اسالمی، جمهوری زيرو نخست

  اميرکبير خبرنامه 
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 برد مي را از بين  جنسيتي بي اخالقي در دانشگاه هاي تك دانشگاه

  

تواند باعث  آه مي هايي ان و خانواده رياست جمهوري معتقد است انگيزهسرپرست موقت مرآز امور زن

وجود ندارد هر چند آه ممكن  جنسيتي هاي تك هاي درس دانشگاه افت اخالق در جامعه شود در آالس

 .باشد ها در خارج از دانشگاه همچنان وجود داشته است اين انگيزه
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 ها دانشگاه در جنسيتي تفكيك با رابطه در ايلنا، رخبرنگا با اختصاصي وگوي گفت در سجادي زهرا

 چون بخوانند درس توانند مي جنسيتي تك هاي دانشگاه در بهتر بسيار پسران و دختران من نظر به: گفت

 در شود اخالق افت باعث بخواهد آه هايي انگيزه و ندارد وجود خاص هاي  گرايش ها دانشگاه اين در

 ها دانشگاه از خارج در انگيزه اين است ممكن آه چند هر رود مي بين از تيجنسي تك هاي دانشگاه جوانان

  .باشد داشته وجود هم باز

 ها دانشگاه درس هاي آالس در  :گفت جمهوري رياست وخانواده زنان امور مرآز موقت سرپرست 

  .بخواند درس نتواند شايد و بايد آه گونه آن دانشجو آه آيد  پيش مسائلي دارد امكان

 امام دانشگاه و دختران براي الزهرا دانشگاه: گفت جنسيتي تك هاي دانشگاه بودن مناسب بر تاآيد با او 

 را توان اين عالي آموزش اگر و است مناسب بسيار هستند جنسيتي تك دو هر آه پسران براي حسين

 دليل به آنوني شرايط در متاسفانه اما. بود عالي دهد انجام جنسيتي تفكيك ها دانشگاه همه در آه داشت

 فراهم ها دانشگاه همه شدن جنسيتي تك امكان آينده در انشاءاهللا ندارد، وجود امكان اين ها دانشگاه ظرفيت

 براي همسريابي مسئله: گفت نيز ها دانشگاه در همسريابي مراآز اندازي راه با رابطه در سجادي.شو

 مسئله اين آه است اين افتاده االن اتفاقي اما هداشت وجود جامعه در سنتي صورت به گذشته از جوانان

 صورت جوانان براي همسريابي نيز ها دانشگاه از برخي در و شده مطرح اي NGO صورت به

  .ندارد اشكالي من نظر به آه گيرد مي

 تجربه با و متعهد افراد و گيرد صورت درست آار و ساز با ها  همسريابي اين اگر: داد ادامه او 

  .باشد مناسب تواند مي شوند، مسئوليت اين دار عهده

 امر متولي آه آساني اگر: داد توضيح جمهوري رياست وخانواده زنان امور مرآز موقت سرپرست 

 خودشان جوان پسر و دختر براي آه آنند فكر جوانان براي همسر انتخاب هنگام در شوند مي همسريابي

 مناسب بسيار مراآز اين عملكرد باشند داشته ار الزم تعهد احساس و هستند همسر وجوي جست در

  .است

  اميرکبير خبرنامه
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 حضور صفارهرندی در دانشگاه بوعلی سينا با اعتراضی آرام

  مواجه شد
 

سخنرانی  الش نيروهای بسيج برای پر کردن سالنگزارش خبرنامه اميرکبير روز گذشته عليرغم ت به

گرفتن پالکارهايی  صفارهرندی، دانشجويان بوعلی همدان توانستند در سالن حضور يافته و با در دست

  .اعتراض خود را نسبت به هرندی نشان دهند

شدن  مانع از نزديک دانشجويان بسيجی پيش از آغاز برنامه پنج رديف اول سالن را اشغال کردند تا

همدان با دستبندهايی سبز رنگ،  دانشجويان دانشگاه بوعلی. دانشجويان معترض به صفارهرندی شوند

فرهنگی ديگری که در زمان صفارهرندی توقيف  تابلوهايی از روزنامه ها، نشريات، فيلم ها و موارد

  .شدند را در دست گرفتند

ميرحسين موسوی را  از آيت اهللا خمينی وهمچنين دانشجويان دانشگاه همدان تالش کردند عکس هايی 

ها را  اين کار شده و عکس در دست بگيرند که دانشجويان منتسب به بسيج و جامعه اسالمی مانع از

اهللا خمينی و موسوی را پاره کردند که  های آيت اين دانشجويان حامی دولت در حالی عکس. پاره کردند

حمالت گسترده ای را بر » پاره شدن عکس امام» انهطی روزهای گذشته نيروهای کودتاچيان به به

  .انداخته اند عليه دانشجويان و جنبش سبز به راه
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نيروهای  .نکات قابل توجه اين مراسم نيز همکاری نيروهای حراست دانشگاه با نيروهای بسيج بود از

  .ندشد حراست دانشگاه در چندين مورد با دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان درگير

شخصی به داخل  روز گذشته همچنين دانشجويان همدان که تجربه اتفاقات اخير و حمالت افراد لباس

کارتهای دانشجويی افراد  دانشگاه را داشتند، به حراست دانشگاه اعتماد نکرده و خود چک کردن

  .ورودی را بر عهده گرفتند
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  رد پای گروه های خود سر جديد در کشور
 

فرزند  آذر پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی برخی دانشجويان در دانشگاه های تهران، 16روز  در

بوسيله نيز داشته  رئيس سابق يکی از دانشگاه های کشور که سابقه نمايندگی مجلس شورای اسالمی را

بازجويی های مکرر منتقل می  افراد ناشناسی دستگير و به نقطه نامعلومی برای طی دوره بازداشت و

  .شود

شده پس از چند روز پيگيری از محل دستگيری  به گزارش آرمان ايران، خانواده دانشجوی دستگير 

دستگيری را تقبل  رسمی کشور نيز هيچيک مسئوليت اين وی به هيچ نقطه روشنی نمی رسند و مراجع

از دستگيری وی سپری می شود، وی در خيابان های تهران رها  روز پس 5نمی نمايند و در حاليکه 

  .می گردد

شده  باچشمان بسته و دست های دستبند زده و پاهای زنجير   روز بازداشت را 5بيان آنکه تمام  وی با

  .دهد کنندگانش خبر می گذرانده است، از رفتار بسيار بد و توام با شکنجه دستگير

نحوی بر او تاثير  ضربات ناشی از کتک کاری های صورت گرفته بوسيله اين گروه ظاهرا خودسر به 

ووی در حال مداوا بوسيله  گذارده که هم اکنون قسمت مهمی از حافظه خود را از دست داده است

  .پزشکان می باشد
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آگاهی از گروه دستگير کننده فرزندشان به هيچ  شده برای هنوز پيگيری های خانواده دانشجوی شکنجه

  .است نتيجه روشنی نرسيده

روز پيش از آزادی  آنست که دستگير کنندگانش  نکته قابل ذکر در حادثه پيش آمده برای اين دانشجو

فرزندش و اينکه فردا وی آزاد  اين دانشجو با ارسال يک اس ام اس پدر وی را در جريان دستگيری

ارسال شده بود که فرستنده آن قابل شناسايی نبوده  می دهند، اين پيام کوتاه نيز به نحوی می شود قرار

   !است

افراد، اطالعاتی به دست نيامده ولی اين قبيل حوادث زنگ هشداری است  هنوز از ماهيت و هدف اين

ده و از به حمايت نهادهای غير رسمی و لباس شخصی در مناسبت ها دل خوش نمو برای مسئولينی که

   .آنها در برخورد با مخالفين احتراز نمی نمايند عواقب دخالت

 

به امنيت کشور نيز از اقدامات چنين گروه هايی شاکی می باشند اما  ظاهرا مسئولين رسمی رسيدگی 

  .نتوانسته اند کشف نمايند منشا آن را هنوز
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 پيام تسليت انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير

  

العظمی منتظری را به  انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير با صدور پيام تسليت، درگذشت آيت اهللا

  .گفت خانواده آن مرجع گرانقدر، ملت بزرگ ايران و دانشجويان تسليت

 
قدرت جاهل و "اره به مبارزه دايمی ايشان با استبداد در تمام عمر و دوری گزيدن از در اين پيام با اش

نام و ياد آن مرحوم گرانقدر در لوح پاك "، تاکيد شده است که "مرداب متعفن دروغ و ريا"و " جائر

م انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی اميرکبير همچنين اعال."بزرگمردان اين سرزمين جاودانه خواهد ماند
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کرده است که در روزهای آتی مراسم گراميداشت مرحوم آيت اهللا منتظری را به طرز باشكوهی در 

  :به گزارش خبرنامه اميرکبير متن اين پيام بدين شرح است.مسجد اين دانشگاه برگزار خواهد نمود

  انا هللا و انا اليه راجعون 

بهار آزادی ايران، حظی نچشيد و در قفس  او آه از. مجال بی رحمانه اندك بود و واقعه سخت نامنتظر 

  .استبداد و ستم باغ آرزوهايش پژمرده گشت

خبر درگذشت جانگداز عالم گرانقدر، مجاهد نستوه، رادمرد عرصه حقيقت؛ حضرت آيت اهللا العظمی 

منتظری؛ آه در سراسر عمر گرانش دمی از حقيقت به آناری ننشست و چشم بر ستم يزيديان زمانه 

سوگ شهيدان راه . دل را دوباره سخت به خون نشاند و پای آالم را ناگوار به بغض بستبرنبست، 

سبز ايمان، حقيقت و آزادی بس سوزناك بود و تاب تحمل اندك؛ و اينك چه سخت است سوگ از دست 

  ...دادن پدری بزرگوار و آزاده

زه برخاسته بود اينك نيز ميراث بی شك او آه در تمام عمر در برابر قدرت خودآامه و استبداد به مبار 

نهال آزادی آه به دستان مبارزانی چون وی در . گرانبهای آزادگی را در ميان ما به يادگار نهاده است

ليكن وعده تخلف ناپذير خداوند است به . خاك اين سرزمين آشت شد، در زمان حياتش به بار ننشست

م حقيقت پيروز است و خون حسينيان خيمه يزيديان آنان آه در راه خدا مجاهدت پيشه آردند آه سرانجا

  .را به آتش خواهد آشيد

به راستی آيت اهللا منتظری فردی بود که به دشواری بتوان نظيرش را در جامعه قدرت زده امروز  

فردی که با وجود بر تن داشتن لباس روحانيت سنتی و پايبندی به تمام اصول و قواعد اسالمی . يافت

از و روشن خود را در مقابل تقليد های کور کورانه و متعصبانه قرار دهد، کسی که با توانست ذهن ب

  .گذر از قدرت و حکومت توانست نمونه و الگوی بارز روحانيت جدا از قدرت باشد

آن زمان آه به نام مصلحت، حقيقت قربانی جور و ظلم گشت و جوانان را به مسلخگاه دين فروشانی  

ايگان قدرت را پرستش می آردند؛ آن زمان آه دستان مزدوران قدرت به خون ميبردند آه تنها خد

جوانان سرزمين آلوده بود؛ قلب وی از قدرت جاهل و جائر پالوده بود و از مرداب متعفن دروغ و ريا 

وی ايمان و انسانيت خويش را بر شمشير قدرت سپر نمود و تنها، در برابر استبداد و . آناره گرفت

د و تا پايان عمر با عزت خويش همواره به نقد حراميان اسالم و جاهالنی آه تنها آسوت علم جور ايستا

  .در برابر تهديدهای پوچشان مقاومت نمود و حريم دين را تا انتها پاك خواست. بر تن آرده اند،پرداخت

بی شك نام و گرچه اين فاجعه دردناک زخمی عظيم بر پيکره جامعه آزادی خواه ايران وارد کرد اما  

ياد آن مرحوم گرانقدر در لوح پاك بزرگمردان اين سرزمين جاودانه خواهد ماند و بار ديگر به 
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سردمداران قدرت ثابت خواهد شد که تاريخ آرامگاه مردان و زنان پاکيست که از قدرت و مقام گذشتند 

  .و کنج عزلت را به تخت پادشاهی ترجيح دادند

انشگاه صنعتی اميرآبير ضمن عرض تسليت به خانواده آن مرجع انجمن اسالمی دانشجويان د 

گرانقدر، ملت بزرگ ايران و دانشجويان عزيز اعالم ميكند آه در روزهای آتی مجلس گراميداشت 

بی شك . مرحوم آيت اهللا منتظری را به طرز باشكوهی در مسجد اين دانشگاه برگزار خواهد نمود

ه همواره از حمايت های آن مرحوم بهره مند بود در اين روزهای جنبش برپاخاسته ملت بزرگ ايران آ

ماتم، حسين وار بر عرصه ستم يزيديان خواهد تاخت و بار ديگر حماسه حسينی را آنچنان آه شايسته 

  .است روايت خواهد نمود

  )لی تکنيک تهرانپ(= انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرآبير 

1388/9/30 

  

  

  

 

 دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد 50احضار بيش از 

  

آذر عنوان شده  16به گزارش خبرنامه اميرکبير اتهام اين دانشجويان شرکت در تجمع اعتراضی روز 

  .است

جف آباد احضار و مورد بازجويی دانشجوی اين دانشگاه به اداره اطالعات ن 25همزمان نزديک به 

  .قرار گرفتند

نفر از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  6آذر نيز  16پيش از اين در آستانه روز 

بابک فروتن، امير باطنی، الهه کشور، حسين شهرياری، شيرين . با احکام انضباطی مواجه شده بودند

آباد در روز چهاردهم آذرماه به يک تا دو ترم  دانشگاه آزاد نجفدانشجوی  6رئيسی و شيما اصالنی 

  .تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شدند

بنابرگزارش دانشجويان کميته انضباطی دانشگاه آزاد نجف آباد قصد دارد به روند احضار و صدور 

  .احکام انضباطی برای دانشجويان اين دانشگاه ادامه دهد

  

  



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

216 

  

  

  

 وضعيت نامشخص دانشجويان بازداشت شده در شيراز

  

های مختلف اين شهر بازداشت  شيراز که پس از اعتراضات روز دانشجو در دانشگاه دانشجويان شهر

   .همچنان در وضعيتی نامشخص و نگران کننده در بازداشت به سر می برند شدند،

 
دانشجو  ٨به گزارش خبرنامه اميرکبير در روزهای نزديک به شانزدهم آذر، روز دانشجو، حداقل 

 .های مختلف شهر شيراز بازداشت شدند دانشگاه

سعيد خسروآبادی، سعيد لطفی، مسعود مهدوی فر، سيدمحمد حسينی، سيدمحمدمحسن موسوی، سبحان  

ر هفته اعتراض های دانشجويی به مناسبت روز حيدری و نجمه رنجبران دانشجويانی هستند که د

 .دانشجو، در شهر شيراز بازداشت شده اند

 ١٣سعيد خسروآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شيراز پيش از اين و پس از برگزاری مراسم  

. آبان در دانشگاه شيراز به آميته انضباطی احضار و به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود

وی همزمان با احضار به اداره اطالعات شهر شيراز به کميته انضباطی دانشگاه نيز مجددًا احضار 

عنوان شده » آذر ١۶سازماندهی و شرآت در مراسم «اتهام وی در احضاريه ارسال شده . شده بود

 است و اين در حالی است که اين دانشجو در زمان روز دانشجو در شهر شيراز حضور نداشته و در

 .حال گذراندن دوران محروميت از تحصيل خود بوده است

توسط برگه هايی که ) ١٠٠معروف به پالک (احضار اين دانشجويان به اداره اطالعات شهر شيراز  

 .بر آن درج شده است، به اطالع آنان رسانده شده است» دادگستری جمهوری اسالمی«آرم 
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   .دانشجو در شهر شيراز بازداشت شدند ٢٠حداقل آبان مردم شهر شيراز نيز  ١٣پس از تجمع روز 

بنايی، جاللی، سعيد رضايی، زاهدی، ظهوريان، عارف، پورفتحی، طاهری، صفرپور و پورسلطان از 

آبان به زندان عادل آباد در شيراز منتقل  ١٣جمله دانشجويانی بودند که پس از بازداشت در تجمع روز 

حيی طاووسی، ندا اسکندری، خديجه قهرمانی، نظری، علی صالح پور، کاظم رضايی، ي. شدند

آبان بازداشت و  ١٣شيروانی و باقری از ديگر دانشجويان دانشگاه شيراز نيز در تظاهرات های روز 

 .منتقل شده بودند) ١٠٠پالک (به زندان اطالعات شيراز 

دت افزايش يافته فشارها بر دانشجويان شهر شيراز پس از کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم به ش

بازداشت های گسترده دانشجويان شهر شيراز در مقاطع مختلف زمانی از جمله در هفته پس از  .است

 .آبان و در هفته روز دانشجو صورت گرفته است ١٣اعالم نتايج انتخابات، در هفته مربوط به روز 

باطی مختلف با دانشجويان های شهر شيراز با صدور احکام انض همزمان کميته های انضباطی دانشگاه 

 .برخورد کرده و در تالش برای سرکوب آنان هستند

ها نسبت به  گذشت بيش از يک ماه از بازداشت برخی از دانشجويان شيراز نگرانی اکنون نيز با 

  .وضعيت نامشخص آنان افزايش يافته است

  

  

  

  

 نفر از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شهرکرد ١٢احضار 

 به کميته انضباطی

اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد به کميته انضباطی اين  نفر از اعضا انجمن ١٢ديروز 

 روز بعد از برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی ٣ها تنها  دانشگاه احضاراين احضار

  .ويان اين دانشگاه صورت گرفته استدانشج

انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد،   روابط عمومی به گزارش خبرگزاری ايسما به نقل از

خرداد در مقابل استانداری دست  ٢۵دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد در تاريخ  اعضا انجمن اسالمی

  اوليه دانشجويان در دادگاه. از اعضا اين انجمن شد نفر ٢٨زده بودند که منجر به بازداشت  به تحصن

  .شد به قيد ضمانت آزاد شدند و در دادگاه ثانوی حکم برائت کامل و منع تعقيب صادر
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 برگزاري مراسم بزرگداشت آيت اهللا منتظري

  

منتظري  نشگاه هاي سراسر آشور شاهد برگزاري مراسم بزرگداشت آيت اهللاهفته اي آه گذشت دا در

بزرگداشت آيت اهللا  دانشجويان دانشگاه هاي هنر تهران و بوعلي سيناي همدان نيز مراسم. بودند

 .منتظري را در دانشگاه هاي خود برگزار آردند

 
تظري،به طور جداگانه در برگزاري مراسم بزرگداشت دومين و سومين روز ارتحال آيت اهللا من

 دانشگاه بوعلي سيناي همدان

دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا، در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مراسم با شكوهي براي بزرگداشت  

 .بزرگ روحاني مبارز آيت اهللا منتظري برگزار آردند

، همزمان 88آذرماه 31به گزارش خبرنامه اميرآبير،دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا، در روز دوشنبه، 

 .با تشييع پيكر آيت اهللا منتظري در دانشكده علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا در سوگ رحلت ايشان نشستند

پس از آن آه دانشجويان به طور خودجوش با سياهپوش آردن فضاي دانشگاه، پخش نواي قرآن،  

اسم بزرگداشت را آغاز آردند، مر... چسباندن عكس هاي آيت اهللا منتظري به ديوارهاي دانشگاه و

دانشجويان منتسب به بسيج، با آمك حراست دانشگاه اقدام به آندن پارچه هاي مشكي نصب شده به 

ديوارهاي دانشگاه و پاره آردن عكس هاي آيت اهللا منتظري آردند،آه اين عمل آنها با واآنش شديد 

 .راه شددانشجويان و در نتيجه درگيري آن ها با حراست دانشگاه هم

در ادامه دانشجويان ،به طور خودجوش، اقدام به برگزاري قرائت زيارت عاشورا آردند؛ و با وجود  

اينكه عمل آنها نيز با ممانعت مسئولين حراست مواجه شد،اما دانشجويان با استقبالي پرشور و بدون 

 .توجه به دوربين هاي حراست، مراسم خود را به نحوي با شكوه برپا آردند
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مچنين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا،در روز سه شنبه به مناسبت سومين روز درگذشت اين ه

روحاني اقتدارستيز با برگزاري مراسمي مشابه در مقابل درب انجمن اسالمي در دانشكده آشاورزي 

 .اقدام به بزرگداشت ايشان آردند

اي سبز و مشكي،پخش نواي قرآن دانشجويان دانشكده آشاورزي،با روشن آردن شمع هايي در رنگ ه 

 .،سياهپوش آردن دانشگاه،پخش آردن خرما و خواندن زيارت عاشورا ياد ايشان را گرامي داشتند

اين مراسم مجددا با برخورد سرآوبگرانه حراست دانشگاه مواجه شد، اما با بي اعتنايي دانشجويان به  

 .رسيدتشنج آفريني نيروهاي حراست مراسم در آرامش به پايان 

 برگزاري مراسم سومين روز درگذشت آيت منتظري در دانشگاه هنر 

دانشجويان دانشگاه هنر هم به مناسبت سومين روز درگذشت آيت اهللا العظمی منتظری در صحن  

 .دانشگاه هنر مراسمی برگزار آردند و ياد و خاطره ايشان را گرامی داشتند

من اسالمی دانشگاه پيرامون عظمت شخصيت آيت اهللا همچنين در ابتدای مراسم يکی از اعضای انج 

  .العظمی منتظری و استقامت ايشان در راه احقاق حقوق مظلومان سخنانی ايراد نمود

  

   

  

  

 

 آسا استمداد از فعاالن سياسي و فرهنگي برای نجات کامران

  

دانشجويان  خردادماه به عده اي از هم وطنان به ويژه جوانان و 22ويدادهاي پس از انتخابات پي ر در

گروهي ديگر زنداني و  اسيب های تأسف باري وارد، تعدادي به شهادت رسيده، گروهي مجروح شدند،

  .گرديدند گروهي نيز با محدوديت هاي تحصيلي و شغلي مواجه

ی شهر کرمانشاه يعنی خانواده آسا از چند جهت رنج و درد مضاعفي در اين ميان خانوداه ای از اهال 

کشته شدن کيانوش اسا دانشجوي فوق ليسانس شيمي دانشگاه علم و صنعت يکي از . را تحمل کردند

 .آسيب هاي سنگيني است که خانواده آسا متحمل شدند

ني و با چه ابزاري به هنوز پس از حدود شش ماه مشخص نيست کيانوش چگونه و به وسيله چه کسا 

در اين شش ماه تالش مادر، خواهر و برادر کيانوش براي روشن شدن شدن ! شهادت رسيده است

 .ابهامات شهادت مرحوم کيانوش به جايي نرسيده است
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در کنار اين مصيبت سنگين، در روز شانزدهم آذر، آن هم در زماني که کامران آسا برادر کيانوش، به 

و همکالسي ها و دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و براي بزرگداشت روز دانشجو دعوت دوستان 

 .عازم اين دانشگاه بود بازداشت و با گذشت حدود بيست روز تاکنون ازاد نشده است

در حالي که خانواده دردمند و آسيب ديده آسا تاکنون در رنج از دست دادن عزيزشان يعني کيانوش با  

شماري روبرو بوده و هستند در عين حال در اين روزها با مشکل و مسئله مشکالت و مسائل بي 

 .ديگري يعني دستگيري کامران برادر کيانوش دست به گريبان شد اند

در اين شرايط وظيفه همه فعاالن فرهنگي و سياسي است که با توجه به مشکالت و رنج هاي خانواده 

ي اين خانواده بشتابيم و براي آزادي کامران از هيچ تالشي آسا به ويژه مادر داغدار اين خانواده به يار

 .فروگذار نباشيم
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  ندا آقاسلطان شخصيت سال روزنامه تايمز لندن شد
 

های  سلطان را که در جريان اعتراض دسامبر خود، ندا آقا ٢۶شنبه  روزنامه تايمز لندن در شماره روز

 .کرد انتخابات اخير، به ضرب گلوله کشته شد، به عنوان فرد سال اين روزنامه انتخاب خيابانی پس از

 
  

نوشت پس از انتشار تصاوير غرق در خون ) پنجم دی(دسامبر ٢۶اين روزنامه در شماره روز شنبه 

  .ستبداد تبديل شده استسلطان، او به نماد جهانی مخالفت با ا ندا آقا

سلطان، دانشجوی رشته فلسفه، در نخستين روزهای تظاهرات اعتراضی عليه  به گزارش نوروز، ندا آقا

  .های تهران به ضرب گلوله از پای درآمد نتيجه اعالم شده انتخابات رياست جمهوری در يکی از خيابان

ای و ظاهرا با استفاده از  ور غيرحرفهتصوير ويديوئی از صحنه کشته شدن اين دختر جوان، که به ط

های اينترنتی منتشر شد، انعکاسی گسترده در سطح جهان يافت  دوربين تلفن همراه برداشته و در سايت

  .و باعث بروز انتقاد وسيعی از نحوه برخورد جمهوری اسالمی با تظاهرات اعتراضی مردم شد
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های بعد از انتخابات دهمين دوره رياست  يان خشونتای از قربان سلطان به نشانه نام و تصوير ندا آقا

  .جمهوری ايران و يکی از نمادهای جنبش سبز مبدل شد

ندا "اين نخستين بار نيست که گزارشی از ادای احترام يک نهاد يا شخصيت خارجی نسبت به 

های  هايی از ساخت آثار هنری تا نامگذاری بورسيه شود، تا کنون گزارش منتشر می" آقاسلطان

  .دانشگاهی برای يادبود ندا انتشار يافته است

در جهان قرار  ٢٠٠٩سلطان را در ميان قهرمانان برجسته سال  نامه آمريکايی تايم، نام ندا آقا اخيرا هفته

  .داد

  .سلطان، بی آنکه خود در صدد باشد، به يک قهرمان تبديل شد نشريه تايم گفت ندا آقا
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 انضباطی احضار دهها دانشجوی دانشگاه بهشتی به آميته

  

  .نفر از دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده اند 100در روزهای اخير بيش از 

ر جلسات آميته انضباطي، با تهديد و به گفته يکی از دانشجويان دختر اين دانشگاه، مسوولين حراست د 

همچنين در اين جلسات  .ارعاب دانشجويان آن ها را از شرکت در تجمعات احتمالی بر حذر داشته اند

در اولين برخورد . از دانشجويان خواسته شده است تا عوامل برگزاری اين تجمعات را معرفی کنند

   .از خوابگاه محروم شده اند نفر از دانشجويان 15کميته انضباطی با دانشجويان، 

آذر صحنه  22و  17، 16به گزارش خبرنامه اميرکبير، الزم به ذآر است دانشگاه بهشتي در روزهاي 

آذر دانشجويان اين دانشگاه به مناسبت روز دانشجو تجمع  16در روز . اعتراضات دانشجويي بود

توبوس از و نيروهای لباس شخصی و آذر چندين ا 17يك روز پس از آن در . اعتراضي برگزار آردند

اين نيروها با . بسيجي از بيرون دانشگاه برای برگزاری تجمع نمايشي به دانشگاه بهشتی منتقل شدند

حرکت به سمت دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، به تعطيل کردن کالس ها و حمله به دانشجويان و 

تجمع به ورود اين نيروها به دانشگاه  دانشجويان هم با شكل دادن. ضرب و شتم آن ها پرداختند

  .اعتراض آردند
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 بازداشت دو دانشجوی دانشگاه آزاد ساری در تجمع مردم اين

 شهر

  

  .دانشگاه آزاد ساری بازداشت شدند  دانشجوی دو

نيكوآار  ز در تجمع مردم ساری دو دانشجوی اين شهر، رضاگزارش خبرنامه اميرکبير ظهر امرو به

  .و مهدی ابراهيمی بازداشت شدند

عليه ظلم و  امروز همزمان با روز عاشورا در شهرهای مختلف کشور تظاهرات های گسترده ای بر

  .استبداد حکومت ايران شکل گرفته است

 

 سرکوب دانشجويان و جوانان ايرانی در برلين توسط مامورين

 سفارت ايران

  

برلين، برای اعتراض به  ديروز تعداد زيادی از ايرانيان شهر برلين به دعوت شبکۀ جوانان ايرانی در

ته به فرهنگی اسالمی ايرانيان که وابس سرکوب بيرحمانۀ تظاهرات مردم در روز عاشورا، مقابل مرکز

 .شدند سفارت جمهوری اسالمی است، جمع
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جوانان ايرانی برای  همراه اين تجمع تعدادی از فعالين ايرانی و از جمله برخی از اعضای شبکۀ

دولت کودتا برگزار ميکند به داخل  اعتراض به مراسم هايی که سفارت ايران در برلين برای حمايت از

و سخنان اعتراضی عليه سرکوب بيرحمانۀ مردم  نشانه های سبز برنامۀ شام غريبان سفارت رفتند و با

  .اعالم کردند ايران در روز عاشورا، اعتراض خود را

سرکوب  اعتراض دانشجويان و جوانان درون مراسم با حملۀ شديد مأمورين و محافظينی که برای اما

خاکسار، مريم  نی، سپيدۀمينا محبوبه خا. معترضين از سوی سفارت فراخوانده شده بودند مواجه شد

و جوان ايرانی بودند که  ميرزا، اميد ابراهيمی و پويان محموديان از فعالين شناخته شدۀ دانشجويی

ايشان مينا محبوبه خانی و پويان محموديان  مورد حملۀ نيروهای امنيتی سفارت قرار گرفتند که از ميان

  .گرفتند مورد ضرب و شتم شديد قرار

تازه وارد مراسم  لگونی و بهادر نيکفر از اعضای فعال شبکۀ جوانان ايرانی کههمينطور مزدک شا

با ضربات مشت و لگد  شده بودند، برای جلوگيری از ضرب و شتم به طرف دوستان ديگر رفتند که

هژير پالسچی ديگر فعال شبکۀ  در همين هنگام مأمورين پليس با اطالع رسانی. محافظين مواجه شدند

  .ادامۀ ضرب و شتم معترضين جلوگيری کردند نی، به درون مراسم رفتند و با مداخله ازجوانان ايرا

 کنندگان در تجمع اعتراضی نيز برای پشتيبانی از کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته شرکت

پليس آلمان  بودند به پليس عليه ضاربين اعتراض کردند و همان شب بيش از ده شکايت عليه ايشان به

  .م شداعال

  

 

 

های اميرکبير، علم و صنعت و  دانشجوی دانشگاه ٩بازداشت 

 علوم و فنون بابل
شدگان در حاليکه به شدت مضروب شده بوده است با  به گزارش خبرنامه اميرکبير، يکی از بازداشت

  .سر شکسته در عصر روز عاشورا بازداشت شده است

  .اند نعت بازداشت شدهدانشجوی دانشگاه علم و ص 2همچنين از صبح امروز 

از صبح امروز  .ها در پی اعزام نيروهای بسيج به اين دانشگاه صورت گرفته است اين بازداشت

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا دست به تحصن زدند 
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فلفل بودند که تعدادی از اين نيروها مجهز به گاز . که اين تحصن با حمله نيروهای بسيجی همراه شد

  .کردند نيروهای گارد ويژه نيز آنان را همراهی می

عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم و فنون بابل بازداشت  3همچنين بنابر گزارشی ديگر 

  .اند شده

خواه ديروز در ظهر روز عاشورا در ميدان امام  زاده، امير رمضانی و موسی جاللی مصطفی حسين

آميز در برابر دولت کودتا توسط  و تجمع اعتراض) ع(تهران به اتهام شرکت در عزاداری حسين  حسين

  .نيروهای لباس شخصی دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند

زاده در  اين سه دانشجو در هنگام دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حال مصطفی حسين

  .ه استلحظه دستگيری وخيم گزارش شد

زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم و  شايان ذکر است مصطفی حسين

خواه عضو  پور و موسی جاللی امير رمضانی. باشد فنون مازندران است و دبير فرهنگی اين انجمن می

  .شورای عمومی انجمن اسالمی می باشند

حسين موسوی در انتخابات و دکتر صفاريان عضو  مهندس نريمان نماينده اصالح طلب و حامی مير

ارشد ستاد مهدی کروبی و مرتضی حاجی وزير سابق آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی عضو 

  .باشند شدگان روزهای گذشته می هيأت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران نيز جزو بازداشت
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 حمله وحشيانه نيروهای انصار حزب اهللا دانشگاه آزاد مشهد را

 به خاک و خون کشيد

  

شده و با سر دادن  امروز چهارشنبه در دانشگاه آزاد مشهد افراد گروه انصار و بسيج وارد دانشگاه

قمه، دانشگاه آزاد مشهد را به  دست داشتن چاقو و شعارهايی در حمايت از آيت اهللا خامنه ای و با در

  .خاک و خون کشيدند

به گزارش خبرنامه اميرکبير در پی برگزاری مراسم عزاداری سوم شهدای عاشورا توسط دانشجويان 

ظهر چندين اتوبوس حامل نيروهای انصار و بسيج وارد از  بعد 1دانشگاه آزاد مشهد، در حوالی ساعت 

اين افراد مسلح به چاقو و قمه به سمت . تن را  پياده کردند 500بيش از  محوطه دانشگاه شده و

 .دانشجو به بيمارستان منتقل شدند ٨دانشجويان حمله کردند که در پی آن بيش از 

بنابرگزارش ها يکی از اساتيد دانشگاه آزاد مشهد نيز با ضربه چاقو نيروهای حامی واليت مجروح  

اين . تر نيز به دليل ضربه چوب به شدت از ناحيه سر آسيب ديده استشده و يکی از دانشجويان دخ

افراد غيردانشجو بدون هيچ گونه ممانعتی و به شکلی سازماندهی شده وارد دانشگاه شده و دانشجويان 
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را که در مقابل دانشکده معماری تجمع کرده بودند به صورت وحشيانه ای مورد ضرب و شتم قرار 

 .دادند

 
دانشگاه آزاد مشهد امروز به مناسبت سوم شهدای روز عاشورا تجمع سکوت برگزار کرده  دانشجويان

 .و سرکوب مردم را محکوم کردند

» تجمع سکوت«گرچه دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد برنامه گراميداشت شهدای روز عاشورا را  

ر و بسيج با چوب، قمه و اعالم کرده بوده و هيچ گونه شعاری سرندادند اما با حمله نيروهای انصا

 .اسپری فلفل مواجه شدند

به گفته شاهدان عينی همزمان نيروی انتظامی خيابان های منتهی به دانشگاه را مسدود و با گاز اشک 

 .آور مردم و دانشجويان را پراکنده کردند

ه و نيروهای به گزارش خبرنامه اميرکبير نيروهای انصار دانشجويان را به بيرون دانشگاه منتقل کرد 

 .امنيتی آنان را بازداشت می کردند

نفر از  70از تعداد دقيق بازداشت شده گان اطالع در دست نيست ولی بنابر گزارش ها بيش از  

 .دانشجويان و مردم بازداشت و به کالنتری قاسم آباد منتقل شدند

ای درس اين دانشگاه تعطيل ه در پی اين حمله وحشيانه نيروهای انصار با چاقو و زنجير و قمه، کالس

  .شده است
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آشتار، ضرب و جرح و بازداشت منطق : دفتر تحکيم وحدت

 است استبداد

  

نسبت به  رانگزارش خبرنامه اميرکبير دفتر تحکيم وحدت در اطالعيه ضمن اشاره به آنکه مردم اي به

خام خود بر اين باورند  عده ای در خيال«: ظلم و استبداد حکومت ايران آگاه شده اند، ذکر کرده است

مسئله عيان شده استبداد را به ورطه  که با کشتار و بازداشت و نيز تهديد مکرر دانشجويان می توانند

  «.فراموشی تاريخ رهنمون کنند

  :اطالعيه به شرح زير است متن اين

روز ديگر به نام مذهب بر ان می شورند و از  دانشگاه سرزمينی مظلوم است، روزی به نام استبداد و

  .گيرند عنصر پرحيات اگاهی بخشی ان انتقام می

عقده گشايی ها و لشگر کشی  در طول تاريخ معاصر ايران دانشگاه ساده ترين و اسان ترين مکان برای

و نيز حمالت  1378تير  18، تا 1340 از حادثه تلخ بهمن.است های عيادی وابسته به استبداد بوده

در امسال همگی بر تراژدی مظلوميت دانشگاه صحه  مکرر بر حريم دانشگاه در فجايع بعد از انتخابات

  .می گذارند
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دردآور حمله خصمانه به دانشجويان در مشهد و نيز بازداشت های گسترده دانشجويان  اما خبر تلخ و

ثباتی و  اط آشور و نيز بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن سياسی چه توجيهی بجز بیتمام نق در

  سقوط مرگ آور دستگاه قدرت را در بر دارد؟ 

دفاع از قدرت حريم دانشگاه را نشانه رفته اند و با نام حسين اقدام  اينکه عده ای به نام مذهب و در

ر به جز زدن آخرين ميخ بر تابوت اين استبداد است؟ ايران يعنی دانشگاه می کنند مگ يزيدی در کربالی

  کند؟ که هر که با ما نيست بر ماست منطقی بجز استبداد فرعونی يزيد را تداعی می اين

کنيم، ملتی که در اين روزها  اين ها سواالتی است که پاسخ آن را در وجدان بيدار ملتمان جستجو می

  .حسينی می باشد روز عاشورایداغدار کشتار بی رحمانه فرزندان خود در 

وحدت به عنوان وجدان بيدار دانشگاه  بازداشت خانم بهاره هدايت سخنگوی شجاع و صادق دفتر تحکيم

عربشاهی دبير تشکيالت اين سازمان دانشجويی داستان  مستقل و منتقد و نيز پيش از آن بازداشت مهدی

در خيال خام خود بر اين باورند که با کشتار انصاف نيست، عده ای  تازه ای در شکستن حريم قانون و

تهديد مکرر دانشجويان می توانند مسئله عيان شده استبداد را به ورطه فراموشی  و بازداشت و نيز

 در حاليکه عنصر اگاهی بخشی در ميان ميليون ها ايرانی تکثير شده است و. رهنمون کنند تاريخ

  .نزديک است ها ادامه دارد، که ماجرا به پايان خودمستبدان بدانند مقاومت برای آزادی تا انت

  و من اهللا الصابرين

  وحدت روابط عمومی دفتر تحکيم

10/10/88  
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 بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بازداشت

  شد
    .هاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت شب گذشته بازداشت شدب

به گزارش خبرنامه اميرکبير در واپسين ساعات شب گذشته نيروهای وزارت اطالعات با مراجعه به 

 .منزل مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت وی را بازداشت کردند

وسايل شخصی وی از جمله کاميپوتر خانه را نيز  ماموران عالوه بر بازداشت بهاره هدايت برخی از

شنبه گذشته در روز  مهدی عربشاهی دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت نيز روز يک. ضبط کردند

 .عاشورا بازداشت شده است
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آذر بازداشت شده و همچنان  ٩ميالد اسدی ديگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز در روز 

 .حبس به سر می برددر زندان اوين در 

دانشجوی دانشگاه اميرکبير،  ٨عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت،  ٢از روز عاشورا تاکنون، 

 ١١دانشجوی دانشگاه علوم و فنون مازندران،  ٣دانشجوی دانشگاه علم و صنعت،  ٢٠نزديک به 

دانشجوی دانشگاه  ٢دانشجوی دانشگاه تهران، حداقل  ۴دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، حداقل 

 .دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد بازداشت شده اند) ٣٠بيش از (شريف و تعداد نامشخص 
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آغاز کرده » دانشجويان ستاره دار«رژيم ايران جنگی آرام عليه 

  .است
 

شان ساخته است که المللی در مطلب خود خاطر ن به گزارش خبرنامه اميرکبير اين روزنامه پرتيراژ بين

 .اند را در اختيار دارد سال گذشته در ايران از تحصيل محروم شده 4دانشجو که در طول  63وضعيت 

در اين گزارش همچنين با چندتن از دانشجويان محروم شده از تحصيل مانند مهرنوش کريمی، علی قلی 

 .زاده و سروش ثابت گفتگو شده است

توانيد  ريت ژورنال در مورد دانشجويان ستاره دار به اين لينک میبرای مشاهده اصل گزارش وال است

 :ترجمه شده، در ذيل آمده است* متن فارسی اين گزارش که توسط آقای رضا عرب. مراجعه کنيد

 آغاز کرده است» دانشجويان ستاره دار«رژيم ايران جنگی آرام عليه  
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به طور آرام ] ايران[حال وقوع است، رژيم  در پس اتفاقات دراماتيکی که در خيابان های ايران در

عليه تعدادی از بهترين دانشجويان اين کشور جنگی را، بوسيله ی لغو موقعيت تحصيلی و شغلی آنها، 

 .آغاز کرده است

در روز چهار شنبه، شبه نظاميان طرفدار حکومت به دانشجويان دانشگاهی در شمال شرقی ايران  

پس از تظاهرات گسترده و سراسری يکشنبه ی . ضرب و شتم قرار دادندحمله کردند و آنها را مورد 

گذشته در ايران نيز تعداد زيادی از دانشجويان به عنوان بخشی از سياست خصمانه ی دولت، عليه 

 .ناميده می شود، بازداشت شده اند» دانشجويان ستاره دار«آنچه 

دن در کالس است، اما در ايران اين بدان بودن به معنای برتر بو» ستاره«در اغلب مناطق دنيا، 

همچنين اين . معناست که شما در ليستی هستيد که بوسيله ی وزارت اطالعات تهديد محسوب می شويد

 .به معنای محروميت موقت يا دايمی از ادامه ی تحصيل است

سيله ی ديدن از يک واقعيت در ايران آمده است که تعدادی از دانشجويان بو] ستاره دار[اين واژه  

 .ستاره هايی در کنار اسامی شان در کارنامه کارشناسی ارشد متوجه وضعيت خود شدند

او در . ساله ی حقوق در ماه آگوست متوجه شد که ستاره دار شده است 24مهرنوش کريمی دانشجوی 

ندلی اين رتبه می بايست ص. شد 55شرکت کننده در آزمون حقوق دانشگاه حائز رتبه ی  70000ميان 

در عوض حکومت به وی اعالم کرد بنا به . او در هر دانشکده ی انتخابی اش را ضمانت می کرد

 .وضعيت ستاره دار بودنش او نمی تواند در دانشکده ی حقوق حضور يابد

خانم کريمی می گويد که فکر می کند به دليل فعاليت هايش در کمپين رياست جمهوری کانديدای 

بر اساس گفته ی مصطفی معين وزير سابق علوم .موسوی ستاره دار شده استاپوزيسيون، مير حسين 

دانشجوی فارغ  1000بيش از  2006در سپتامبر گذشته در رسانه ی دولتی، از آغاز اين طرح در سال 

مختص ] اعطای ستاره[با وجود اينکه اين رفتار .التحصيل از ادامه ی تحصالت تکميلی منع شده اند

التحصيل بود ، اما دانشجويان دوره ی ليسانس نيز بنا به گفته ی فعاالن حقوقی به دليل دانشجويان فارغ 

بنا به گزارش اين فعالين، چند صد دانشجو تاکنون . فعاليت سياسی با تعليق از تحصيل مواجه می شدند

ترم  4ويی بر اساس قوانين آموزشی ايران، اگر دانشج. به تعليق از تحصيل تا چهار ترم محکوم شده اند

 .موفق به قبولی نشود از دانشکده اخراج می شود

شش ماه پس از انتخابات رياست جمهوری مناقشه بر انگيز در ايران، اين کشور با دوراهی اعتراضات 

مارشال کروک از وال استريت ژورنال در مورد گسترش و پيش بينی ناپذيری . مرگباری روبرو ست

، اولين سال رياست 2006پديده ی ستاره دارها از تابستان .داعتراضات جنبش سبز گزارش می ده

در آن زمان تعدادی از دانشجويان متقاضی تحصيالت تکميلی . جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد
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به ستاره هايی در کنار نامشان برخوردند که در کنار کارنامه ای درج شده بود که سازمان دولتی 

اس گفته ی فعالين و گروه های مدافع حقوق دانشجويان، دانشجويانی بر اس.سنجش صادرکننده آن است

که يک ستاره داشتند می توانستند پس از امضای تعهدی مبنی بر دست کشيدن از فعاليت سياسی به 

دانشجويان دو ستاره با ترمی تعليق و جلسات بازجويی مواجه می شدند، و سه ستاره . دانشگاه برگردند

 از تحصيل منع می شدندها برای تمام عمر 

رژيم، دانشجويان ستاره دار را با استفاده از شبکه ای امنيتی که برای کنترل جامعه از آن استفاده می 

وزارت اطالعات ايران به طور روزمره ايميل و مکالمات تلفنی افرادی را که . کند شناسايی می کند

 .مظنون به فعاليت سياسی هستند را مانيتور می کند

سامبر و پس از اعتراضاتی که در دانشگاه ها شد، کامران دانشجو وزير علوم ايران به ايسنا در د

خبرگزاری دولتی دانشجويان گفت که دولت به کمک نيروهای امنيتی دانشگاه ها و اساتيد با ايمان، 

 .دانشجويان اغتشاش گر را شناسايی خواهد کرد

کردند برای بيان داستانشان از شماره تلفن های مختلف،  دانشجويانی که برای اين گزارش با ما مصاحبه

آدرس های ايميل متفاوت  و چت آنالين استفاده کردند تا درصد شنود و کنترل مکالماتشان را به حداقل 

آقای احمدی نژاد به صورت عمومی اتهاماتی مبنی بر اينکه دولت وی عليه فعالين دانشجويی  .برسانند

آقای احمدی نژاد در باره ی  2006در اواخر سال . ا تکذيب کرده استتبعيض اعمال می کند ر

من شنيده ام که «: دانشجويان ستاره دار در سخنرانی اش در دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران گفت

 ».من اعالم می کنم اين آقايان سرهنگ تمام شده اند. دانشجويانی سه ستاره دريافت کرده اند

حقوق دانشجويی، به نام شورای دفاع از حق تحصيل، می گويند پس تالش اعضای گروهی از حاميان 

. های فردی شان برای حل مشکل، اين کنايه ی ريس جمهور آنان را تحريک به سازماندهی خود کرد

حداقل دوازده عضو اين تشکل . اين گروه جمع آوری مدارک و مذاکرات با وزارت علوم را آغاز کرد

  .شت شده انددر شش ماه گذشته بازدا

حريفان . ژوئن گذشته  دانشجويان ستاره دار موضوع بسيار داغی در انتخابات رياست جمهوری بودند

آقای احمدی نژاد با قول بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه ها سعی در جلب آرای جوانان 

 ».ی سياسی آزاد بايد گردددانشجو« در راهپيمايی های انتخابات برخی از مردم فرياد می زدند . داشتند

در يک مناظره ی زنده در تلويزيون دولتی ايران ميان آقای موسوی و آقای احمدی نژاد، رييس جمهور 

نفره  100در حاليکه مناظره در حال برگزاری بود جمعی . مجددا منکر منع دانشجويان از تحصيل شد

اعتراض آرام خود را در » اره دار هستممن يک دانشجوی ست« از دانشجويان با در دست داشتن تابلو 

 .مقابل استوديوی تلويزيون دولتی ايران به نمايش گذاشتند
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تماس های تلفنی وال استريت ژورنال به روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان دولتی 

نی در دانشجويان ايرانی سابقه ای طوال .مسئول آزمون های تحصيالت تکميلی، با پاسخی مواجه نشد

و سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی،  1979پس از انقالب اسالمی سال . فعاليت های سياسی دارند

اين پروسه . دانشگاه ها از تعداد گسترده ای از دانشجويان و اساتيد غيرپايبند به رژيم اسالمی  خالی شد

 .را تحت عنوان انقالب فرهنگی می شناسند

ار اخالقی و پايبندی شان به اسالم و رژيم جديد در دانشگاه های دانشجويان پس از سنجش از نظر رفت

کماکان اين عمل که . پذيرش می شدند) که بهتر و رقابتی تر از دانشگاه های خصوصی هستند( دولتی 

داوطلبان می توانستند دوباره و . شناخته می شد، افراد را از تحصيل منع نمی کرد» گزينش«به عنوان 

 .دهنددوباره درخواست 

با روی کار آمدن رهبری جديد و برچيدن بخشی از محدوديت ها پايان ) 1376( 1997گزينش در سال 

امروز فعالين سياسی نه تنها آقای احمدی نژاد را برای برقراری مجدد پروسه ی گزينش بلکه . يافت

 .برای افزايش تنبيهی مبنی بر ممنوعيت مادام العمر از تحصيل، سرزنش می کنند

حکومت به شدت از افزايش دانشجويان «: ح نيکبخت وکيل تعدای از دانشجويان ستاره دار می گويدصال

می ترسد به اين دليل که آنها جوان و آرمانگرا هستند و نشان داده اند که در مقابل بی عدالتی می 

 ».دانشگاه های ايران مانند بمب ساعتی است. ايستند

جو برچسب سه ستاره را دريافت کردند که برخی از آنها رتبه دانش 89در سال جاری تحصيلی حدود 

براساس حاميان حق تحصيل برخی از آنها به اين دليل با ممنوعيت . های برتر آزمون ورودی بودند

 .مواجه شدند که در اعتراضات کمپين کانديدای اپوزيسيون حاضر بوده اند

سال  4دانشجوی ستاره دار در طول  63کميته ی حاميان حق تحصيل کارت های گزارش وضعيت 

اين مدارک رتبه ی آزمون اين دانشجويان و ظرفيت . گذشته را در اختيار وال استريت ژورنال قرار داد

در اين موارد، اين دانشجويان به راحتی حائز شرايط قبولی . حوزهئ ی انتخابی آنان را نشان می دهد

شرکت کننده در آزمون  25000ه ی مهندسی از ميان سال 25علی قلی زاده فارغ التحصيل  .بوده اند

بر اساس کارنامه ی او، در رشته ی . را کسب کرده است 43رتبه ی  M.B.Aکارشناسی ارشد 

M.B.A  نفر مورد پذيرش قرار می گيرند 3211در سراسر کشور. 

دانشگاهش ) مشهور ترين و سياسی ترين تشکل دانشجويی( آقای قلی زاده سخنگوی انجمن دانشجويی 

که با مجوز دانشگاه و در » فرهنگ مبارزه« او همچنين سردبير نشريه ای دانشجويی به نام . بوده است

کميته ی انضباطی او را به دليل  .زمينه ی مقاالت سياسی، اقتصادی و هنری منتشر می شده بوده است

روز  21ر بازداشت شده و او همچنين يکبا. فعاليت سياسی به چهار ترم تعليق از تحصيل محکوم کرد
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تعليق بدترين «: آقای قلی زاده در گفتگويی از مشهد می گويد .را در سلول انفرادی گذرانده است

شما فقط وقت تان را بی هدف می گذرانيد در حاليکه دوستا نتان به دانشگاه می . احساس در دنياست

او به عنوان تک پسر » .واهد داد نداريدروند و شما هيچ ايده ای در باره ی آنچه در آينده تان روی خ

يک خانواده از طبقه کارمند احساس اجبار خاصی برای اتمام تحصيالت خود دارد تا برای حمايت از 

 .او در حال حاضر بيکار است. خانواده و سه خواهرش شغلی مناسب به دست آورد

نفر از  25خيابانی يکشنبه ، آقای قلی زاده می گويد در طول هفته ی گذشته و پس از خشونت های  

 .دوستان دانشگاهی ام بدون هيچگونه اطالعی ناپديد شده اند

از جمعيت % 60. يکی از بزرگترين چالش های جمهوری اسالمی جمعيت باالی جوانان ايران است

سال تشکيل می دهند که اين کشور را يکی از جوانترين جمعيت  30ميليون ايران را جوانان زير  75

متولد شده و معرف  1979اين بدان معناست که بيشتر شهروندان پس از انقالب . جهان می کندهای 

 .ايران مدرن هستند لذا هيچ خاطره ی شخصی از آن انقالب ندارند

سخت گيری بر دانشجويان بخشی از الگوی وسيع تر کنترل اجتماعی است که بخشی از زندگی در 

. قوانين را سختگيرانه تر کرده است 2006قدرت رسيدنش در آقای احمدی نژاد از به . ايران است

محفل . پليس امنيت اجتماعی که ظاهر افراد را با قوانين اسالمی کنترل می کند در سطح خيابان ها است

های خصوصی در معرض جمع آوری و دستگيری هستند اگر نوشيدن مشروبات يا رقص در آن 

 .مشاهده شود

آزردگی مردم . ان منجر به از دست دادن موقعيت شغلی و اجتماعی می شودمخالف دولت بودن در اير 

 .از اين برخورد های سخت به آتش اعتراضات دامن زده است

سه دانشجوی ستاره دار که در اين مقاله از آنها نام . امسال صدها دانشجو بازداشت و زندانی شده اند 

، يکشنبه در حاليکه در مسير شهر قم جهت شرکت برده نمی شود اما مورد مصاحبه ی ما قرار گرفتند

 .در مراسم دفن روحانی منتقد رژيم آيت اهللا حسينعلی منتظری بودند بازداشت شدند

ساله شيرازی بر اساس کارنامه ی منتشر شده اش توسط دولت، از ميان  24سروش ثابت دانشجوی 

او می گويد . را کسب کرده است شرکت کننده ی در آزمون رشته ی جامعه شناسی رتبه ی يک 3386

 .به او گفته شد که در ليست دانشجويان سه ستاره است. با اين وجود در آگوست درخواست او رد شد

او در رشته ی مهندسی با عملکردی عالی از دانشگاه معتبر صنعتی شرف فارغ التحصيل شده است؛ 

 .می گيرنددانشگاهی که بسياری از دانشگاه های امريکا از آن دانشجو 

در دسامبر . حدود دو سال قبل او به عنوان دانشجوی ليسانس در گروهی اجتماعی دانشجويی فعال شد 

عضو آن، من جمله آقای ثابت،  50مامورين امنيتی به يکی از جلسات اين گروه يورش برده و  2007



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

238 

ر انفرادی بوده روزش د 23روز را در زندان سپری کرده که  47او می گويد . را بازداشت کردند

پس از آنکه فرمی که در آن . او متهم به اقدام عليه امنيت ملی شد و با ضمانت از زندان آزاد شد .است

اعالم کرد هرگز در هيچ فعاليتی شرکت نخواهد کرد را امضا کرد، او اجازه بازگشت به دانشگاه را 

 .دريافت کرد

دليل ستاره دار شده است که از مهندسی به علوم  آقای ثابت گمان می کند در ابتدا و حداقل به اين 

رهبران ايران اخيرا ترديد های . اجتماعی تغير رشته داده است و عالوه بر آن به علت سابقه ی فعاليتش

در سپتامبر رهبر ايران آيت اهللا : عميقی را در مورد برنامه ی آموزسی علوم اجتماعی مطرح کرده اند

عمولی کرد و در آن گفت برنامه ی آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه ها علی خامنه ای سخنرانی غيرم

 .مروج سکوالريسم و ارزش های غربی است

او در انتظار دادرسی . آقای ثابت می گويد در اکتبر دادگاه انقالب او را به دو سال زندان محکوم کرد 

 .تجديدنظر است و اميدوار است حکم را رد کنند

االن فقط دعا . آرزويم برای رفتن به دانشگاه تمام شده است«: از تهران می گويداو در گفتگويی تلفنی 

از آگوست تاکنون آقای ثابت همچون آقای قلی زاده و خانم کريمی با اتوبوس  ».می کنم به زندان نروم

 .به تهران سفر می کنند تا دسته جمعی يا به تنهايی وضعيت شان را پيگيری نمايند

آنها می گويند در راه بازگشت توسط . سه نفر برای استمداد از وکال به مجلس رفتند در سپتامبر اين 

آنها «: خانم کريمی می گويد. نيروهای امنيتی برای دو ساعت بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفتند

به ما گفتند که به نظر مشکوک می آمديم و آنها فکر کرده اند که ما در حال پخش کردن آگهی 

 ».سيون بوده ايماپوزي

آنها می گويند، در اين ماه دو نفر از نمايندگان مجلس که در اين مورد با آنها گفتگو کرده بودند  

 .برايشان نوشته اند که از آن جهت که نمی توانند کمکی بکنند عذر خواهی می کنند

زگشت تو به اولين بار که يک مقام رسمی به من گفت هيچ اميدی برای با«خانم کريمی می گويد 

دانشگاه در ايران و به دست آوردن شغلی دولتی نداشته باش، مثل اين بود که يک نفر کوبيده بود به 

 ».ديگر پس از آن نفهميدم چه می گويد. سرم

آنها اساسا به من گفتند تا جايی که به آنها مربوط است، من يک آدم مرده «: خانم کريمی ادامه می دهد 

 »  . هستم

 يحیفرناز فص 

 وال استريت ژورنال

 دبير تشکيالت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه مازندران* 
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 تا آزادی کامل هم دانشگاهی های دربندمان همه کالسها و

 امتحانات تعطيل است

روز  کبير با انتشار بيانيه ای نسبت به سرکوب خونين مردم دراز دانشجويان دانشگاه امير جمعی

 .دادند های مختلف واکنش نشان عاشورا، و حمالت روزهای گذشته به دانشگاه

 
به گزارش خبرنامه  است تعطيل امتحانات و کالسها همه دربندمان های دانشگاهی هم کامل آزادی تا

اند که چاره ای جز اين نيست که تا آزادی کامل هم  اميرکبير دانشجويان در اين بيانيه ذکر کرده

  .دانشگاهی های در بندشان همه کالسها و امتحانات را تعطيل کنند
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دانشجوی پلی تکنيک در طی حوادث روز عاشورا و پس از حضور  ۴اين بيانيه در پی بازداشت  

  .يان منتشر شده استنيروهای امنيتی در خوابگاه های پلی تکنيک در شب گذشته و تهديد دانشجو

  :متن اين بيانيه به شرح زير است 

عاشورايی ديگر فرا رسيد ولی امسال عاشورا با سالهای ديگر متفاوت بود زيرا امسال بايد عالوه بر  

  .سوگ ساالر آزادمران جهان به سوگ مرجعی آزاده و فقيهی وارسته نيز می نشستيم

  .مردی که علی وار زيست و حسين وار مرد 

  .ردی که نانش را و حتی نامش را برای زنده نگه داشتن اسالم راستين و غير حکومتی هزينه کردم 

غم از دست دادن رهبر جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبی برای مردم سخت بود و برای ما  

ولی جامعه ی دانشگاهی اين زخم را نيز با تن خاکستر شده ی خود پوشاند و . دانشجويان طاقت فرسا

در روز هفتم درگذشت اين بزرگ مرد مردمی که هنوز از شوک از دست دادن پدر   .برنياورد لب

معنوی خود خاج نشده بودند در خيابان ها به دنبال بيان حس انزجار از ظلم با يزيديانی روبه رو شدند 

  .شمروار بر مردم می تاختند" ملک ری"که به طمع 

که حسين را مرتد می ناميدند و به نام خروج از دين بر او  و چه طنز عجيبی دارد تاريخ، حراميانی 

تاختند اکنون با شعار يا حسين و برای خشنودی مدعی جانشينی اوالد حسين با يورش به پيروان واقعی 

  .حسين بيگانگی خود با انسانيت را به همگان آشکار کردند و سوختند و کشتند و بردند

از کشتار و زندان و . ن تمام اصول انسانی توسط حراميان بوديمدر روز عاشورا شاهد زير پا گذاشت 

  .تجاوز ابايی نداشتند تهمت و افترا را نيز به آن افزودند

ولی حقيقت با چراغ عقالنيت و تدبير راه خود را پيدا خواهد کرد و برای تاريخ نقل خواهد نمود که  

آن کس را که نمی خواست گوسفندوار از آنها چگونه در زمان ما گرگان پوستين بره بر تن کردند و هر 

  .اطاعت کند منافق ناميدند

تاريخ نقل خواهد نمود که چگونه قصد داشتند با پوشيدن چادر به مجيد توکلی، به خيال خام خود  

  .را تحقير آنند، آه در قاموس اينان زن بودن ننگ و عار تلقی مي شود" شرف جنبش دانشجويی"

د که يازده تن از دانشجويان اين سرزمين را تنها از يک دانشگاه به جرم فهميدن تاريخ نقل خواهد کر 

  .را بدانند) فهميدن(در بند کردند تا آيندگان ما قدر اين گوهر اهورايی 

آخر چگونه از دستگيری چهار دانشجوی ورودی . ولی تاريخ نيز ديگر از ذکر اين واقعه شرم دارد 

ه دانشجويی با سر شکسته به خوابگاه مراجعه می کند ولی در را به روی چگونه نقل کند ک. جديد بگويد

شرم دارد از نقل اين آه لشگري با چماق و زنجير و قمه، شبانه به خوابگاه های  .خود بسته می بيند

   .دانشجويان هجوم می برند تا فرياد آزادی خواهی جوانان آگاه ايرانی را خاموش آنند
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  ن زيست بايد پستگر بدين سا         

  من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را         

  به رسوايی نياويزم          

  بر بلند کاج خشک کوچه ی بن بست       

  .آری قلم نيز شرم دارد اين واقعه را در تاريخ ثبت کند 

رس و جلسه و ما دانشجويان دانشگاه اميرکبير از شرم اين واقعه نمی دانيم چگونه بر سر کالسهای د 

ی امتحانات حاضر شويم و چاره ای جز اين نمی بينيم که تا آزادی کامل هم دانشگاهی های در بندمان 

  .همه ی کالسها و امتحانات را تعطيل کنيم

                                                                          

  

   

 امتحانات در دانشگاه پلی تکنيک برای دومين روز متوالی لغو

 شد

  محمد وهابی:فرستنده

به گزارش خبرنامه اميرکبير روز يکشنبه امتحانات دانشکده های برق، مکانيک، فيزيک، عمران، 

 .شيمی، کشتی سازی، مهندسی پزشکی و کامپيوتر لغو شد

دانشگاه پلی تکنيک با وجود تهديدات مکرر مسئولين آموزشی  ی دانشجوياناين حرکت اعتراض

  .صفر برای دانشجويانی که در امتحان حاضر نمی شوند ادامه يافت دانشگاه مبنی بر درج نمره
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مسئولين دانشگاه عالوه بر تهديدات آموزشی، از ابزارهای انضباطی نيز برای فشار بر دانشجويان 

به گونه ای که وقتی دانشجويان هر دانشکده پيش از برگزاری هر امتحان در مقابل . استفاده می کنند

دانشکده يا داخل ساختمان آن جمع می شوند و از رفتن به جلسه امتحان خودداری می کنند، فورا چند 

در محل حاضر می شوند و به ) معاون حراست دانشگاه(نفر از نيروهای انتظامات به همراه باقری 

همچنين روز شنبه ساعاتی پس از آغاز . د دانشجويان و يادداشت کردن اسامی آنان می پردازندتهدي

 .دانشجو به کميته انضباطی احضار شدند 15حرکت اعتراضی دانشجويان، 

با وجود فشارها و تهديدات مسئولين دانشگاه، حرکت اعتراضی دانشجويان پلی تکنيک رو به گسترش 

  .است

يکشنبه و ناتوانی مسئولين دانشگاه در جلوگيری از  غو امتحانات در روزهای شنبه وبنا بر شنيده ها ل

دانشگاه با تشکيل جلسه اضطراری به بررسی اين موضوع  آن، باعث شده تا مسئوالن آموزشی

  .بپردازند
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اهللا  استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران به آيت ٨٨نامه سرگشاده 

  خامنه ای و اعتراض نسبت به حمله لباس شخصی
 

ای سرگشاده خطاب به آيت اهللا خامنه ای  تن از اساتيد دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه ٨٨

 .های مختلف اعتراض کردند گاهنسبت به حمله نيروهای وابسته به نظام به دانشجويان دانش

به گزارش خبرنامه اميرکبير اين استادان در نامه خود ضمن اشاره به حمله نيروهای حامی آيت اهللا 

خامنه ای و مسلح به سالحهای سرد، اسپری گاز فلفل و گاز اشک آور به دانشگاه تهران در روزهای 

مر بسيار سخت است که در ممکن است عده ای با هنوز برای ما باور اين ا«: اند آذرماه نوشته 17و  16

عده و تجهيزات فراوان و با هماهنگی به داخل دانشگاه لشکرکشی کنند و دو روز متوالی به ضرب و 

شتم دانشجويان، فرزندان پاک اين آب و خاک، تخريب اموال عمومی و توهين به اساتيد بپردازند و مهد 

  ».مهندسی کشور را بی حرمت نمايند

  :ن اين نامه سرگشاده به شرح زير استمت

  بسمه تعالی

  ای، مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی ايران حضرت آيت اله خامنه
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با سالم و احترام، جريانات و حوادث بعد از انتخابات دهم رياست جمهوری، موجب تأسف و نگرانی 

از اساتيد پرديس دانشکده های  امضاءکنندگان اين نامه. کليه عالقه مندان به اسالم وايران گشته است

فنی دانشگاه تهران و خود از عالقه مندان به انقالب و ميهن بوده و بيشتر ايام جوانی خويش را صرف 

خدمت به تمدن ، فرهنگ، دانش و اعتالی اين مرز و بوم نموده و بعضی نيز از طاليه داران انقالب 

بر آنان سخت ناگوار است " کلکم راع و کلکم مسئول"لذا بر اساس فرمايش مواليمان . اسالمی بوده اند

که بنشينند و تماشاگر مصائب و مسائلی باشند که خدای ناکرده ممکن است موجب پرپرشدن غنچه های 

اميد اين مملکت و بر باد رفتن تمامی فرصتها و زحمات ساليان دراز و رشادتها و مردانگی نسلهای اين 

ن جمع خدمتگزار مصدع اوقات حضرتعالی ميشود اين است که متأسفانه دليل اينکه اي. مرز و بوم گردد

ای مشکالت حاضر را  در مجموِع مسئولين دولتی و قوای ديگر توان و پتانسيل الزم برای حل ريشه

نيت تمام امضاء کنندگان اين نامه چيزی جز اصالح امور مملکت و دين و دنيای مردم نيست . نمی بينيم

  .ه اين نامه هم از اين منظر نگريسته شودو انتظار داريم ک

مطلبی که کام همه دوستداران اسالم و مملکت را تلخ کرده است برخوردهای خشن و فراقانونی، 

  .خصوصًا با دانشگاهيان، دانشجويان و فرهيختگان اين مرز و بوم است

اه و يورش روزانه به آنان مسلمًا حمله های شبانه به خوابگاه، مأمن، مأوا و محل زندگی دانشجوی بی پن

در صحن دانشگاه، محل تحصيل علم و پژوهش، نه نشان قدرت و صالبت نظام است و نه ضرب و 

متأسفانه عليرغم تأکيدات جنابعالی و . شتم و زندان دسته جمعی آنان زيبنده اسالميت و جمهوريت نظام

اند و اين دانشجويان  مردم معرفی نشده تمام قولهای مسئولين، آمران و مسببان واقعه هنوز محاکمه و به

حق . ای دستگير و زندانی ميشوند و يا مورد ضرب و شتم قرار می گيرند هستند که هر روز به بهانه

ميدهيد که برای دانشجويان بسيار سخت است که در چنين شرايط ناگوار دعوت اساتيد به بحث، درس و 

  .تحقيق را با طيب خاطر و راحتی اجابت کنند

اما امسال چه . آذر همه ساله پس از انقالب در جامعه ما بدون هيچ تنشی برگزار می شد 16سالگرد 

کسانی و از چه می ترسيدند که چنين بر پيکر دانشگاه تاخت و تاز کردند و نمايش فتح صحن آنرا 

سلح به آذر امسال چند هزار نفر که برخی از آنها م 17و  16در روز ! غرور آميز ترسيم نمودند 

سالحهای سرد، اسپری گاز فلفل و گاز اشک آور بودند به داخل دانشگاه وارد شده و طی دو 

روزمتوالی دانشگاه را که محيط علم و انديشه است به صحنه اغتشاشات و نمايش های خود تبديل 

  .نمودند

ده ای با عده هنوز برای ما باور اين امر بسيار سخت است که در نظام جمهوری اسالمی ممکن است ع

و تجهيزات فراوان و با هماهنگی به داخل دانشگاه لشکرکشی کنند و دو روز متوالی به ضرب و شتم 
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دانشجويان، فرزندان پاک اين آب و خاک، تخريب اموال عمومی و توهين به اساتيد بپردازند و مهد 

ری از اسالم و واليت انجام متأسفانه که همه اينها به بهانه پاسدا. مهندسی کشور را بی حرمت نمايند

  .ميگيرد و متأسفانه هيچ فرد و نهادی مسئوليت آن را نمی پذيرد

درخواست ما اين است که مسئولين امر و خصوصًا حضرتعالی ترتيبی اتخاذ فرمائيد که خدای ناکرده 

ی را ای در دست رسانه های صهيونيستی و معاند نگردد که جمهوری اسالم اين حوادث تبديل به سوژه

مخالف علم و دانشگاه جلوه دهند، خصوصًا آنکه در اين جو نامناسب و غيرشفاف شايعه تدارک و 

در دانشگاه توسط  1388آذر  17و  16هماهنگی حضور عناصر غير دانشگاهی و مهاجم در روزهای 

  .نهادی منتسب به جنابعالی در همه سطوح دانشگاه پخش شده است

امه عالج درد اين است که تمام مقامات و کارگزاران نظام همه اعضای به گمان امضاءکنندگان اين ن

ملت را جدا از گرايشات سياسی در عمل بعنوان اعضای يک پيکره ببينند و صدای همه آنان را بشنوند 

و حقوق ملت را، که مصّرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی است، و آزاديهای قانونی آنان را به 

به اعتقاد ما برخوردهای خشن با جامعة علمی و ادامه بازداشت اهل علم و . نديکسان پاسدار باش

بنابراين ازجنابعالی تقاضا داريم، دستور فرمائيد که صحن مقدس . دانشگاهيان به صالح مملکت نيست

دانشگاه از تمامی نيروهای غيردانشگاهی عاری گشته و با عذرخواهی مسئولين امر و پيگرد قانونی 

اين غائله ها و آزادی همه دستگيرشدگان دانشگاهی از همة اقشار و گروههای دانشجوئی مسببين 

  .دلجوئی گردد

اميد است که با انجام اين اقدامات، پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که بر اساس معيارهای 

ههای کشور را با جهانی در ميان دانشگاههای برتردنيا قرار گرفته و باالترين رتبه در ميان دانشگا

تکيه بر قدمت، تجربه، نخبگان خود و تالشهای مستمر چند ساله اخيرکسب نموده است، به همراه ديگر 

 دانشگاهها و مراکز علمی کشور به رشد بالنده خود 

  .ادامه داده و منشاء خدمات بيشتر به ميهن اسالمی گردد

  با تشکر و احترام

  نی دانشگاه تهرانجمعی از اساتيد پرديس دانشکده های ف

  آرائی، عليرضا استاديار دانشکده مهندسی مکانيک .1

  آسائی، بهزاد استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر .2

  ابری نيا، کارن دانشيار دانشکده مهندسی مکانيک .3

  اسکندری قادی، مرتضی استاديار دانشکده علوم پايه .4

  انيکاشجعی، مهدی استاد دانشکده مهندسی مک .5
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  سال حبس تعزيری محکوم شد 6سلمان سيما به 
 

 .سال حبس محکوم شد 6سلمان سيما عضو شورای سياست گذاری سازمان دانش آموختگان به 

دادگاه انقالب به  15شعبه گذاری سازمان دانش اموختگان از سوی  سلمان سيما، عضو شورای سياست

  . سال حبس تعزيری محکوم شد 6رياست قاضی صلواتی به 

به . به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، خانواده اين فعال دانشجويی امروز با وی مالقات نمودند

گفته آنان اتهامات سلمان سيما اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشويق و شرکت در تجمعات و تشويش 

زندان اوين  209سلمان اکنون با سه نفر ديگر در يک سلول در بند . هان عمومی عنوان شده استاذ

  .آذرماه برگزار شد 23گفتنی است دادگاه وی در . نگهداری می شود

آبانماه در  23گذاری سازمان دانش اموختگان ايران، در روز  سلمان سيما، عضو شورای سياست

 28روز است که در بازداشت نيروهای امنيتی به سر می برد که  50وی بيش از . منزلش بازداشت شد

  .بوده است 240روز از آن در سلول های انفرادی بند 

آذرماه اظهار نمودند وی در  11خانواده اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد پس از مالقات قبلی خود در 

يکی از انگشتان دست او دچار  که جلسات بازجويی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بطوری 

نيز از  87تيرماه  18سلمان سيما در . کند شکستگی شده و از ناحيه قفسه سينه نيز احساس ناراحتی می

  .داری شد زندان اوين نگه 209روز در بند  40سوی وزارت اطالعات بازداشت شده و بيش از 

. کام سنگين حبس روبرو می شودسلمان سيما، سومين عضو سازمان دانش آموختگان است که با اح

  .پيش از اين احمد زيدآيادی و عبداهللا مومنی با احکام سنگين روبرو شده بودند
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 ضربه شالق براي ناصح فريدي 74شش سال حبس و 

  

  .سال زندان محکوم شد 6ناصح فريدی دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم تهران به 

   

 26مراجعه ي ناصح فريدي به همراه وآيلش، محمد اوليايي فرد به شعبه صبح روز گذشته پس از : 

ضربه شالق به صورت تعزيري به وي ابالغ  74سال حبس و  6دادگاه انقالب تهران حكم وي مبني بر 

  . گريد

به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ناصح فريدي دبير سابق انجمن 

شگاه تربيت معلم تهران و عضو شوراي سياستگذاري ستاد شهروند آزاد بود آه در شامگاه اسالمي دان

خرداد ماه در دفتر اين ستاد بازداشت شد و پس از حدود سه ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه ي  24

  .ميليون توماني آزاد شده بود 50

ام عليه امنيت ملي و اخالل در نظم در دادنامه ي صادره براي اين فعال حقوق بشر اتهامات وي اقد

  .عمومي عنوان شده است آه براي هر دو اتهام اشد مجازات براي وي در نظر گرفته شده

الزم به ذآر است آه به گفته ي وآيل وي در پرونده ي موآلش هيچ نكته اي موجود نبود آه بتواند 

دگاه انقالب مسائل ديگري در رابطه دا 26موآلش را محكوم آند اما به گفته ي پيرعباس، رياست شعبه 

  .با متهم وجود دارد آه وآيل اجازه ي دسترسي به آن را ندارد

به وي اجازه   در جلسه ي محاآمه ي ناصح فريدي، قاضي پيرعباس فكر متهم را منحرف خوانده بود و

  .ي دفاع از خود به طور آامل را نداده بود
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تجديد نظر دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شيراز احکام دادگاه 

 صادر شد

  

  .احکام دو تن از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه شيراز در دادگاه تجديد نظر بررسی شد

دادگاه  16سال حبس محمدتابع محمدی، از دانشجويان بازداشت شده در شيراز توسط شعبه  4حکم 

  . افضل و ذاکر نيا تأييد گرديدتجديد نظر استان فارس، به قضاوت آقايان 

 13به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، پرونده سيد حامد کاووسی، دانشجوی بازداشت شده در 

دادگاه تجديد نظر ارسال شده و با  16سال حبس تعزيری محکوم شده بود به شعبه  3آبان نيز که به 

ساله  19آن می رود که حکم اين دانشجوی  توجه به تأييد حکم محمد تابع محمدی توسط اين شعبه، بيم

  .نيز تأييد شود

گفتنی است پرونده ديگری برای سيد حامد کاووسی در خصوص اتهام اخالل در نظم عمومی و توهين 

در حکمی . دادگاه عمومی جزائی شيراز تشکيل شده است 115به مقامات کشور و شرب خمر در شعبه 

است او از اتهام شرب خمر تبرئه گرديده اما در خصوص  که به صورت غيابی برای وی صادر شده

ماه  4ماه حبس تعزيری و در خصوص اتهام اخالل در نظم عمومی به  5توهين به مقامات کشور به 
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فرشيد يداللهی؛ وکيل اين دانشجوی زندانی در خصوص . ضربه شالق محکوم شده است 25حبس و 

ين حکم واخواهی بعمل می آيد و اميد دارم که شعبه ظرف مهلت قانونی از ا« :حکم صادره می گويد

  ».به رياست قاضی داراب کريمی حکم صادره را نقض و حکم برائت موکلم را صادر نمايند 115

های آنان احکام  آبان در شيراز و برگزاری دادگاه 13های گسترده دانشجويان در روز  پس از بازداشت

ز اين نيز دادگاه انقالب شهر شيراز صدور احکام قضايی پيش ا. سنگينی برای آنان صادر شده است

تن از دانشجويان  45. های شهر شيراز را اعالم نموده بود دانشجو و يک استاد در دانشگاه ٨برای 

  .های تعليقی محکوم شدند مدت و حبس های کوتاه ديگر نيز به احکام جزای نقدی، حبس
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ضعيت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در آخرين و

 زندان

  

ها نسبت به وضعيت وی  امروز به خانواده ميالد اسدی، اجازه مالقات با فرزندشان داده نشد و نگرانی

همچنان ادامه دارد؛ از وضعيت سالمتی بهاره هدايت دبير روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت نيز 

روزهای گذشته مهدی عربشاهی، دبير دفتر تحکيم وحدت و  گونه اطالعی در دست نيست؛ طی هيچ

  .اند هايشان تماس گرفته مرتضی سمياری از زندان اوين با خانواده

خانواده ميالد اسدی امروز با  عدم اجازه مالقات به خانواده ميالد اسدی، نگرانی نسبت به وضعيت وی 

اما به آنها اجازه مالقات داده نشد و اين نامه  همراه داشتن نامه مالقات به زندان اوين مراجعه کردند،

  .نيز از آنان گرفته شد

به گزارش خبرنامه اميرکبير، به خانواده ميالد اسدی گفته شده است که اجازه مالقات وی ديروز لغو 

ميالد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصير و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از .شده است

بازداشت وی همراه با تفتيش منزل و بازرسی وسايل او و . برد ه در بازداشت به سر میآذر ما 9تاريخ 

 اش مالقات کرده است که آخرين  وی طی اين مدت در ابتدای بازداشت دو بار با خانواده. ضبط آنان بود

ا خانواده گونه تماس يا مالقاتی ب از آن زمان به بعد هيچ. گردد آذر ماه برمی 30القات وی به تاريخ م

ميالد اسدی همچنين در آخرين مالقات خويش اشاره کرده بود که در سلولی بسيار سرد  .نداشته است

پرونده وی در شعبه هفت . روز هيچ بازجويی نداشته است 14شود و طی بيش از  نگهداری می
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به دادگاه بازپرسی دادگاه انقالب قرار دارد و خانواده وی طی روزهای گذشته با مراجعات متعدد 

انقالب موفق به مالقات با بازپرس پرونده نشده و جواب مشخصی در مورد شرايط بالتکليف فرزندشان 

  .به آنها داده نشده است

طی روزهای گذشته مهدی عربشاهی، دبير : تماس تلفنی مهدی عربشاهی و مرتضی سمياری با خانواده

ی در اين تماس کوتاه ابراز داشته که حال او و. دفتر تحکيم وحدت با خانواده خود تماس گرفته است

  .شود خوب است و در زندان اوين نگهداری می

  .دی ماه در تجمع روز عاشورا در پارک الله بازداشت شد 7مهدی عربشاهی در تاريخ 

آذر به دادگاه انقالب احضار شده و در  16دبير دفتر تحکيم وحدت پيش از اين نيز در روزهای قبل از 

   .رد بازجويی و تهديد قرار گرفته بودآنجا مو

مرتضی سمياری ديگر عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز از زندان اوين با 

  .اش تماس گرفته است خانواده

اش بازداشت شد،  دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت که در يورش شبانه نيروهای امنيتی به منزل پدری

  .برد اش خوب است و در بازداشتگاه اوين به سر می که حال عمومیاش گفت  در تماسی با خانواده

  .اش هيچ توضيحی نداده است کننده سمياری در مورد علت بازداشت و مرجع بازداشت

مرتضی سمياری دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان است که در ترم 

صيل از سوی کميته انضباطی دانشگاه سيستان و جاری با حکم سنگين دو ترم محروميت از تح

  .بلوچستان نيز روبرو شده است

از وضعيت سالمتی بهاره هدايت دبير روابط عمومی دفتر تحکيم : خبری از وضعيت بهاره هدايت بی

بهاره هدايت، عضو ديگر شورای مرکزی دفتر تحکيم  .وحدت هيچ گونه اطالعی در دست نيست

ماه در منزل مسکونی بازداشت شد و منزل وی مورد تفتيش مأموران  دی 10وحدت در نيمه شب 

  .امنيتی قرار گرفت و کامپيوتر، کتب و وسايل او ضبط شد

های مختلف ابراز داشته است که بهاره هدايت تاکنون هيچ تماسی با  همسر وی در مصاحبه با رسانه 

  .ی در دست نيستوی نداشته است و از اتهامات و شرايط نگهداری او هيچ اطالع

های مختلف پيش از  بازداشت اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه

آذر شدت يافت و اعضای بسياری از اين تشکل طی مدت زمان گذشته بازداشت، محروم از  16

  .اند تحصيل و محاکمه شده
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  ويان دانشگاه آزاد کرجنفر از دانشج 50تعليق بيش از  احضار و
 

  .دانشجو از آغاز سال تحصيلی به کميته انضباطی دانشگاه آزاد کرج احضار شدند 50

آذر به  16مهرماه و  28تن از دانشجويان دانشگاه آزاد کرج در پی تجمع در روزهای  50بيش از 

ز تحصيل به مدت محروميت ا"نفر به  15حراست و سپس به کميته انضباطی فراخوانده شده و بيش از 

  .محکوم شده اند" يک ترم

طبق اخبار موثق احکام حميد صميمی عضو شورای تهران دفتر تحکيم و مسئول ستاد دانشجويی مهدی 

کروبی در کرج و همچنين کاوه عليدوست عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی که در روزهای 

به مسئولين را    نيروهای امنيتی خارج از دانشگاهاذر ماه به آنان ابالغ شده ، حکايت از فشار  16و  15

  .دارد

دی ماه بر  8اين احکام که تاريخ : يکی از مسئولين مربوطه که خواست نامش فاش نشود گفته است

  روی آن درج شده است ، پس از گرفتن تعهد و دادن قول مساعدت از سوی مسئولين کميته انضباطی

ر نيروهای امنيتی و در جلسه ای خارج از ساعت مقرر هفتگی تحت فشا 14دی ، در روز  13در روز 

  .کميته انضباطی صادر شده است
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آخرين وضعيت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در 

 زندان

   ١٣٨٨دي،  ١٧پنجشنبه، 

 عدم اجازه مالقات به خانواده ميالد اسدی، نگرانی نسبت به وضعيت وی

امروز با همراه داشتن نامه مالقات به زندان اوين مراجعه کردند، اما به آنها اجازه  خانواده ميالد اسدی 

  .مالقات داده نشد و  اين نامه نيز از آنان گرفته شد

به گزارش خبرنامه اميرکبير به خانواده ميالد اسدی گفته شده است که اجازه مالقات وی ديروز لغو  

  .شده است

 9ه خواجه نصير و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از تاريخ ميالد اسدی دانشجوی دانشگا 

بازداشت وی همراه با تفتيش منزل و بازرسی وسايل او و ضبط . آذر ماه در بازداشت به سر می برد

وی طی اين مدت در ابتدای بازداشت دو بار با خانواده اش مالقات کرده است که آخرين . آنان بود

از آن زمان به بعد هيچ گونه تماس يا مالقاتی با خانواده . آذر ماه برمی گردد 30مالقات وی به تاريخ 

  .نداشته است

ميالد اسدی همچنين در آخرين مالقات خويش اشاره کرده بود که در سلولی بسيار سرد نگهداری می 

پرونده وی در شعبه هفت بازپرسی دادگاه . روز هيچ بازجويی نداشته است 14شود و طی بيش از 

انقالب قرار دارد و خانواده وی طی روزهای گذشته با مراجعات متعدد به دادگاه انقالب موفق به 

مالقات با بازپرس پرونده نشده و جواب مشخصی در مورد شرايط بالتکليف فرزندشان به آنها داده 

  .نشده است

   تماس تلفنی مهدی عربشاهی و مرتضی سمياری با خانواده 
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وی . دی عربشاهی، دبير دفتر تحکيم وحدت با خانواده خود تماس گرفته استطی روزهای گذشته مه 

  .در اين تماس  کوتاه ابراز داشته که حال او خوب است و در زندان اوين نگهداری می شود

  .دی ماه در تجمع روز عاشورا در پارک الله بازداشت شد 7مهدی عربشاهی در تاريخ  

آذر به دادگاه انقالب احضار شده و در  16نيز در روزهای قبل از دبير دفتر تحکيم وحدت پيش از اين 

  .آنجا مورد بازجويی و تهديد قرار گرفته بود

مرتضی سمياری ديگر عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز از زندان اوين با خانواده  

  .اش تماس گرفته است

روهای امنيتی به منزل پدری اش بازداشت شد، دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت که در يورش شبانه ني 

  .در تماسی با خانواده اش گفت که حال عمومی اش خوب است و در بازداشتگاه اوين به سر می برد

  .سمياری در مورد علت بازداشت و مرجع بازداشت کننده اش هيچ توضيحی نداده است 

سيستان و بلوچستان است که در ترم مرتضی سمياری دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه  

جاری با حکم سنگين دو ترم محروميت از تحصيل از سوی کميته انضباطی دانشگاه سيستان و 

  .بلوچستان نيز روبرو شده است

  بی خبری از وضعيت بهاره هدايت 

از وضعيت سالمتی بهاره هدايت دبير روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت هيچ گونه اطالعی در دست  

  .يستن

دی ماه در منزل  10بهاره هدايت، عضو ديگر شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در نيمه شب  

مسکونی بازداشت شد و منزل وی مورد تفتيش مأموران امنيتی قرار گرفت و کامپيوتر، کتب و وسايل 

  .او ضبط شد

نون هيچ تماسی با همسر وی در مصاحبه با رسانه های مختلف ابراز داشته است که بهاره هدايت تاک 

  .وی نداشته است و از اتهامات و شرايط نگهداری او هيچ اطالعی در دست نيست

بازداشت اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه های مختلف پيش  

آذر شدت يافت و اعضای بسياری از اين تشکل طی مدت زمان گذشته بازداشت، محروم از  16از 

  .و محاکمه شده اند تحصيل

  اعالم زمان برگزاری دادگاه دانشجويان دربند دانشگاه رازی کرمانشاه 

های دانشجويان دربند دانشگاه رازی خبر داده اند که دادگاه فرزندانشان در  مسئوالن قضايی به خانواده

  .هفته ی آتی برگزار خواهد شد
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گاه رازی کرمانشاه، اين دانشجويان همچنان در هفته از بازداشت دانشجويان دانش ٢گذشت نزديک به  با

  .زندان به سر می برند

های اين  به گزارش خبرنامه اميرکبير ادامه بازداشت اين دانشجويان در حالی است که به خانواده

دانشجويان گفته شده که دادگاه فرزندانشان در هفته آينده برگزار خواهد شد، اما هنوز خانواده ها از 

  .می مطرح شده بی اطالع هستندموارد اتها

شرايط سخت زندان، عدم امکان مالقات خانواده ها با فرزندانشان، نگهداری دانشجويان در بندهای 

انفرادی، بازجويی های روزانه و طوالنی مدت، عدم امکان استفاده از سرويس های بهداشتی نمونه 

  .ازی کرمانشاه استهايی از محدوديت های قائل شده برای دانشجويان دانشگاه ر

محمد مهدی : الزم به يادآوری است که برخی از دانشجويان بازداشت شده در شهر کرمانشاه عبارتند از

، مسلم ) 88فعال ستاد (، پويا ميرزايی )مسوول ستاد جوانان ميرحسين موسوی در کرمانشاه(آبادی 

مريد پور که همگی از فعالين ستاد ، متين حاتم و خشايار )رئيس ستاد جوانان ميرحسين موسوی(عابدی 

ميرحسين موسوی می باشند و با يورش نيروهای امنيتی به منازل آنها  و ضبط وسايل شخصی آنان 

  .بازداشت شدند

همچنين ميالد غالمی، کيوان موقوفه و آرش محمد حسينی از ديگر فعالين دانشجويی دانشگاه رازی 

خصوص برخی  رند و از وضعيت ساير بازداشت شدگان بهکرمانشاه در وضعيت بالتکليفی به سر می ب

  .های کوچک تر اطالعی در دست نيست از دانشجويان بازداشت شده در شهرستان

دی ماه آغاز می شود و دانشجويان دانشگاه  19قابل ذکر است که امتحانات دانشگاه رازی کرمانشاه از 

  .زادی کامل همکالسی هايشان تحريم کرده اندرازی با انتشار بيانيه ای امتحانات اين ترم را تا آ
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  سال حبس محمدتابع محمدی در دادگاه تجديدنظر 4تائيد حکم 

  
  ساله، سيد حامد کاووسی 19ضربه شالق برای دانشجوی  25ماه حبس و  9سال و  3 

   ١٣٨٨دي،  ١٧پنجشنبه، 

دادگاه  16بازداشت شده در شيراز توسط شعبه سال حبس محمدتابع محمدی، از دانشجويان  4حکم 

  .تجديد نظر استان فارس، به قضاوت آقايان افضل و ذاکر نيا تأييد گرديد

سال حبس تعزيری محکوم  3آبان نيز که به  13پرونده سيد حامد کاووسی، دانشجوی بازداشت شده در  

تأييد حکم محمد تابع محمدی توسط اين دادگاه تجديد نظر ارسال شده و با توجه به  16شده بود به شعبه 

  .ساله نيز تأييد شود 19شعبه، بيم آن می رود که حکم اين دانشجوی 

گفتنی است پرونده ديگری برای سيد حامد کاووسی در خصوص اتهام اخالل در نظم عمومی و توهين  

در حکمی . ستدادگاه عمومی جزائی شيراز تشکيل شده ا 115به مقامات کشور و شرب خمر در شعبه 

که به صورت غيابی برای وی صادر شده است او از اتهام شرب خمر تبرئه گرديده اما در خصوص 

ماه  4ماه حبس تعزيری و در خصوص اتهام اخالل در نظم عمومی به  5توهين به مقامات کشور به 

خصوص فرشيد يداللهی؛ وکيل اين دانشجوی زندانی در . ضربه شالق محکوم شده است 25حبس و 
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ظرف مهلت قانونی از اين حکم واخواهی بعمل می آيد و اميد دارم که شعبه « :حکم صادره می گويد

  «.به رياست قاضی داراب کريمی حکم صادره را نقض و حکم برائت موکلم را صادر نمايند 115

نان احکام های آ آبان در شيراز و برگزاری دادگاه 13های گسترده دانشجويان در روز  پس از بازداشت 

پيش از اين نيز دادگاه انقالب شهر شيراز صدور احکام قضايی . سنگينی برای آنان صادر شده است

تن از دانشجويان  45. های شهر شيراز را اعالم نموده بود دانشجو و يک استاد در دانشگاه ٨برای 

  .شدندهای تعليقی محکوم  مدت و حبس های کوتاه ديگر نيز به احکام جزای نقدی، حبس

 کميته گزارشگران حقوق بشر 

 

  

  

  

  

  

 مجوز فعاليت انجمن اسالمی دانشگاه تهران لغو شد

  

معدود انجمن  فعاليت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران هم لغو شد تا ادامه فعاليت يکی از مجوز

  .ابهام قرار گيرد که تا ديروز مجوزش در دانشگاه باطل نشده بود در هاله يی از های اسالمی

دانشگاه تهران اعالم کرد به استناد آيين نامه مصوب شورای عالی انقالب  ديروز يک مقام مسوول در

 نه تنها اقدامی«فعاليت انجمن اسالمی دانشگاه تهران غيرقانونی است، چراکه اين انجمن  فرهنگی،

 «.است رای اصالح اساسنامه اش انجام نداده، بلکه يک مقدار سماجت نيز کردهب

دانشگاه تهران برای تعطيلی و لغو مجوز انجمن در طول تاريخ تشکيل اين  گفته می شود اين اقدام

 .سابقه نداشته است تشکل دانشجويی،

گاه تهران، دانشگاه کليه دبير هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی دانش به گفته غالمحسين نوروزی

 (جامعه اسالمی دانشجويان، جامعه فرهنگی و انجمن اسالمی دانشجويان مستقل(دانشجويی  تشکل های

اسالمی  را وادار به اصالح اساسنامه کرده و تنها تشکلی که اساسنامه اش را اصالح نکرده انجمن

 .دانشگاه تهران است
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 ١٨صدور احکام سنگين تبعيد و محروميت از تحصيل برای 

  معترض دانشگاه آزاد دزفول دانشجو

 
 دانشجو معترض دانشگاه آزاد دزفول ١٨صدور احکام سنگين تبعيد و محروميت از تحصيل برای 

   ١٣٨٨دي،  ٢۴پنجشنبه، 

آذر  ٢۵آذر و  ١۶آبان، ١٣آزاد واحد دزفول به دليل شرکت در تجمعات نفر از دانشجويان دانشگاه  ١٨

با احکام سنگين يک نيمسال محروميت، دو نيمسال محروميت، تبعيد به واحدی در منطقه و تبعيد به 

  .واحدی خارج از منطقه روبرو شدند

نضباطی دانشگاه از به گزارش خبرنامه اميرکبير اکثر اين دانشجويان به جز محکوميت از سوی کميته ا

آذر  ١۶سوی نهادهای امنيتی نيز مورد بازخواست و بازجويی قرار گرفته اند و حتی برخی در روز 

  .از سوی همين نهادها برای جلوگيری از شکل گيری تجمع احضار شده بودند

برخی از اين احکام انضباطی در غياب دانشجويان صادر شده و از دانشجويان برای دفاع از خود 

بنابر گزارش ها کميته انضباطی بدون حضور دانشجويان تشکيل جلسه داده و . دعوت بعمل نيامده است

اين آرا را صادر نموده و جالبتر آنکه اين احکام از ترس اعتراض ساير دانشجويان در تعطيالت قبل از 

ديده است تا منجر ابالغ گر 10/10/88امتحانات و در حالی که کليه دانشجويان بسر می برند در مورخ 

  .به تحصن دانشجويان نشود



و کودتا انتخابات ،دانشجو  

262 

دانشجويان دانشگاه آزاد دزفول در بيانيه هايی خواستار لغو اين احکام شده و اعالم کرده اند در 

  .صورت عدم لغو اين احکام در محوطه دانشگاه تحصن کرد

احکام بشرح زير اسامی برخی از اين دانشجويان که با احکام انضباطی مختلف روبرو شده اند با ذکر 

  :است

  تبعيد به واحدی خارج از منطقه                                        اميد آزادی -١ 

  محروميت از تحصيل به مدت دو نيمسال                                    حسين رحيمی - ٢

  يک نيمسال   محروميت از تحصيل به مدت                                 جمشيد جمشيدی - ٣

  تبعيد به واحدی در داخل منطقه                                      رضا پريدار - ۴

  محروميت از تحصيل به مدت يک نيمسال                                      ميترا پريدار - ۵

  تبعيد به واحدی در داخل منطقه                                     غفور فرخيان - ۶

  يک نيمسال   محروميت از تحصيل به مدت                                      حسين ناهيدی - ٧

  دو نيمسال   محروميت از تحصيل به مدت                                        حسين بياتی - ٨

  تبعيد به واحدی در داخل منطقه                                       دارا صباحی - ٩

  يک نيمسال   محروميت از تحصيل به مدت                                        سن بقايیح -١٠

  تبعيد به واحدی خارج از منطقه                                    رضا ديناروند -١١

  يک نيمسال  محروميت از تحصيل به مدت                          نگين عليزاده شيرازی -١٢

  دو نيمسال   محروميت از تحصيل به مدت                                      حققسعيده م -١٣

 تبعيد به واحدی در داخل منطقه                              محمدرضا جعفری -١۴
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 دانشجوی بازداشتی دانشگاه علم و ١٠بی خبری از وضعيت 

  صنعت

  

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، تاکنون هيچ يک از  ١٠اشت حداقل بازد گذشت بيش از سه هفته از  با

  .نشده اند اين دانشجويان آزاد

دی  ٨مابقی در روز سه شنبه  نفر از اين دانشجويان در روز عاشورا و ۶به گزارش خبرنامه اميرکبير 

. شده انددانشگاه علم و صنعت دستگير  ماه در پی حملۀ سازماندهی شدۀ لباس شخصی ها و بسيج به

شخصی با همکاری نيروهای حراست دانشگاه  دی نيروهای لباس ٩دی و چهارشنبه  ٨روز سه شنبه 

ضرب و شتم و بازداشت دانشجويان به صورت  علم و صنعت پس از شناسايی دانشجويان اقدام به

 .دانشگاه برده و بازداشت کردند گسترده کرده و تعداد زيادی را به خارج از

 

 دانشجو در قزوين به بهانه مسائل اخالقی 400دستگيری 

 

دانشجو با جرائم مختلف اخالقی در  400فرمانده نيروی انتظامی استان قزوين از دستگيری حدود : مهر

 .سال جاری در استان خبر داد

سرهنگ مسعود جعفری نسب چهارشنبه شب در جلسه مشترک روسای دانشگاهها و شورای 

نهی از منکر استان که در سالن اجتماعات استانداری قزوين برگزار شد سياستگذاری امر به معروف و 

دانشجو به جرائم مختلف مانند شرب خمر، شرکت در  400از ابتدای سال جاری تا کنون : اظهار داشت

 .پارتيهای شبانه، جشن تولد مختلط و مسائل اخالقی دستگير شده اند
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تخلفها به دليل شکم سيری و رفاه است که نمونه آن در  متاسفانه برخی: فرمانده انتظامی قزوين افزود

حوادث اخير در سعادت آباد و شهرک غرب تهران رخ داد و برخی هم به دليل فقر مالی تخلف می کنند 

 .که بايد با تحليل اين موارد و آسيب شناسی موضوع به دنبال علتها باشيم

بايد اين موضوع مهم در : تصريح کردوی با اشاره به اهميت امر به معروف و نهی از منکر 

دانشگاهها متولی خاصی داشته باشد و با تشکيل شورای امر به معروف  می توان به تحقق اهداف 

 .متعالی امر به معروف کمک کرد

براستی چرا برای تدريس رشته فيزيک در دانشگاهها ميليونها تومان هزينه : جعفری نسب يادآورشد

شدن جوانان خود با اخالق، منکر و معروف حاضر به سرمايه گذاری و کمترين می کنيم اما برای آشنا 

 .هزينه نيستيم

فرمانده انتظامی استان طراحی مهندسی امر به معروف و نهی از منکر را ضروری خواند و اظهار 

بايد وظايف هر دستگاه و سازمانی در اين موضوع مشخص و شفاف باشد در غير اين صورت : داشت

 .ی حاصل نمی شودموفقيت

قرار بود با تفکيک سرويسها زمينه کاهش : وی در خصوص سرويسهای رفت و آمد دانشجويان گفت

 .برخی تخلفات فراهم شود که در هنگام اجرا دچار مشکل شديم و پليس تنها ماند و کار اجرايی نشد

  : تاالمر  استان قزوين هم گف درادامه مسئول نمايندگی ولی فقيه در سپاه صاحب

بينش و عملکرد روسای دانشگاهها در ترويج فرهنگ اخالقی و دينی در فضای دانشگاهها بسيار مهم و 

تاثيرگذار است و اگر اموری مانند نماز، حجاب از رأس دانشگاه هدايت و ترويج شود به نتايج خوبی 

 .دست پيدا می کنيم

استادان : گی هم اشاره کرد و اظهارداشتحجت االسالم حسينی به نقش دانشگاه در مقابله با تهاجم فرهن

بايد در خصوص اصالح تفکر دانشجو تالش کنند تا بتواند در مقابل تهاجم گسترده اينترنتی و ماهواره 

 .ای مقاومت کند نه آنکه برعکس عمل شود

وی خواستار برخورد با استادانی شد که درشکل گيری ذهنيت غلط دانشجويان تاثير گذارند و نسبت به 

 .نظام و انقالب تعهدی در خود احساس نمی کنند
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 بشر جو فعال دانشجويی و مدافع حقوق بازداشت نازنين فرزان

  

ر را صبح امروز نيروهای امنيتی يک دانشجو و مدافع حقوق بش   :بشر در ايران  فعاالن حقوق

 .به نقطه نامعلومی منتقل کردند بازداشت و

 واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نازنين فرزانجو، دانشجوی به گزارش 

 13مورخ  مترجمی زبان فرانسه و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران صبح روز جاری

به نقطه  توسط نيروهای امنيتی بازداشت و بهمن ماه در منزل شخصی خود در مهرشهر کرج،

  .نامعلومی منتقل شد

 .کماکان اطالعی در دست نيست از داليل بازداشت و سرنوشت نامبرده پس از دستگيری 

  

 

  

  

 سه تن از فعالين دانشجويی بازداشت شدند

  

 ماموران امنيتی با يورش به منازل وحيد عابدينی، نويد عابدينی و اسماعيل ايزدی خواه هنيمه شب گذشت

  .سه تن از فعالين سابق دانشجويی آنها را بازداشت کردند

هنوز دليل . اميرکبير ماموران امنيتی برخی از وسايل آنان را نيز ضبط کرده اند به گزارش خبرنامه 

 .بازداشت ها مشخص نشده است اين

 عضو اسبق انجمن دموکراسی خواهان دانشگاه تهران و نويد عابدينی دبير سابق انجمن وحيد عابدينی 

  .اسالمی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران بود

بازداشت ها آغاز شده است که مجددا تعدادی از دانشجويان و  از طی روزهای گذشته روند جديدی از 

  .شده اند فعالين حقوق بشر بازداشت
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 دانشجويان التزام به واليت فقيه شرط بورس: دانشجو

  

همانطور که غربيها در استخدام استاد به شرايطی همچون صحبت نکردن : علوم گفت وزير: مهر

کردن  اعضای هيئت علمی و بورسيههولوکاست پايبند هستند دانشگاههای ما نيز برای استخدام  درباره

فقيه التزام عملی داشته  دانشجويان بايد افرادی را انتخاب کنند که به نظام اسالمی اعتقاد و به واليت

 .باشند

 :دانشجو در نشست روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری اظهار داشت کامران

پايبندی به  د دانشگاه شرايط متعددی دارند که از جمله آنحتی در کشورهای غربی برای استخدام اساتي

دانشگاههای ما قرار  .است... تفکر ليبرال دموکراسی، تحقيق و صحبت نکردن در مورد هولوکاست و

ما بايد افرادی را برای تربيت  کارخانه آدم سازی باشند بنابراين دانشگاههای   است به تعبير امام

اسالمی معتقد باشند چون هدف ما کسب علم  ه به مبانی ارزشی و اخالقدانشجويان استخدام کنند ک

 .است ودانش همراه با معنويت و اخالق

به هيچ وجه قصد تفکيک جنسيتی و جدا سازی : دانشگاههای تک جنسيتی گفت وی در خصوص

 ز را میدانشگاهها را نداريم لکن به موسسات آموزش عالی غير انتفاعی جديد اين مجو دانشجويان در

 .دهيم که تک جنسيتی باشند تا به نياز بخشی از جامعه پاسخ داده شود

 
 وقتی در جامعه تقاضا و نياز برای دانشگاههای تک جنسيتی وجود دارد چه اشکالی: گفت دانشجو  

که عملکرد    و امام حسين   ، امام صادق  ، حضرت معصومه  دارد دانشگاهايی مانند دانشگاه الزهرا

ايران اسالمی است که  اين حق خانواده ها و ملت شريف. هم ارائه داده اند بيشتر داشته باشيم خوبی

 .تربيت شده و عالم شوند انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضايی می خواهند فرزاندشان
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 تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير ١۴بازداشت 

  

 بهمن، بر دانشجويان دانشگاه 22در ادامه فشارهاي نيروهاي امنيتي در آستانه : آزادی ندای سبز

  شندای تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت 14بيش از ) پلي تكنيك تهران(صنعتي اميرآبير 

 

نفر از دانشجويان دانشگاه را  5نيروهاي امنيتي در طي هفته گذشته،  براساس گزارش ندای سبز آزادی

آه توسط حراست دانشگاه انجام مي شد، به دفتر پيگيري وزارت اطالعات فرستاده  با احضاريه تلفني
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خانواده خود  از دانشجويان با همگی اين دانشجويان بازداشت شدند و از ابتداي هفته تنها يكي اند که

 تماس گرفته و از حضور خود در زندان اوين خبر داده است

 .ساير دانشجويان اطالعی در دست نيست تا اين لحظه از محل نگهداری

امنيتی شش نفر ديگر از دانشجويان را نيز با تماس تلفني حراست دانشگاه  در ادامه اين پروژه نيروهای

در  نكته بسيار مهم. ر کردند آه تا امروز خبري از بازگشت آنان در دست نيستپيگيري احضا به دفتر

سطح دانشگاه  اين احضارها اين مسئله است آه اآثر دانشجويان احضار شده دانشجوي فعال سياسی در

 .نبودند و حتي به آميته انضباطي نيز فراخوانده نشده بودند

نفر از دانشجويان دانشگاه تماس گرفته  10تهران با  عمومي و انقالب از سوی ديگر از طرف دادسراي

 غير قانوني آنها را به دادسرا احضار کرده اند و اين در شرايطي است آه با دهها نفر شده و در اقدامي

صورت حضور  ديگر از دانشجويان اين دانشگاه نيز تماس گرفته شده و آنها را تهديد به بازداشت در

 .ددر تجمعات آينده آرده ان

تن از اساتيد دانشگاه در نامه اي خواستار پايان فشار هاي بي مورد بر  60اين حالي است آه بيش از 

داد  بودند که رئيس دانشگاه اميرکبير نيز قول پيگيری و توقف اين اقدامات را به اساتيد دانشجويان شده

 .و اساتيد نيز براساس اين قول نامه خود را منتشر ننمودند

سبز آزادی دانشگاه اميرآبير شرايطي ناگواري طي مي آند و فضاي  رش رسيده به ندایبراساس گزا

 اميرکبير تن از دانشجويان دانشگاه ١۴بازداشت .بهمن تحمل مي آند 22آستانه  امنيتي و سختي را در

بهمن، بر دانشجويان دانشگاه  22فشارهاي نيروهاي امنيتي در آستانه  در ادامه: ندای سبز آزادی

 .اند تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت شده 14بيش از ) پلي تكنيك تهران) نعتي اميرآبيرص

نفر از دانشجويان دانشگاه را  5نيروهاي امنيتي در طي هفته گذشته،  براساس گزارش ندای سبز آزادی

ات فرستاده آه توسط حراست دانشگاه انجام مي شد، به دفتر پيگيري وزارت اطالع با احضاريه تلفني

خانواده خود  همگی اين دانشجويان بازداشت شدند و از ابتداي هفته تنها يكي از دانشجويان با اند که

 تماس گرفته و از حضور خود در زندان اوين خبر داده است

 .ساير دانشجويان اطالعی در دست نيست تا اين لحظه از محل نگهداری

فر ديگر از دانشجويان را نيز با تماس تلفني حراست دانشگاه امنيتی شش ن در ادامه اين پروژه نيروهای

در  نكته بسيار مهم. پيگيري احضار کردند آه تا امروز خبري از بازگشت آنان در دست نيست به دفتر

سطح دانشگاه  اين احضارها اين مسئله است آه اآثر دانشجويان احضار شده دانشجوي فعال سياسی در

 .انضباطي نيز فراخوانده نشده بودندنبودند و حتي به آميته 
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نفر از دانشجويان دانشگاه تماس گرفته  10عمومي و انقالب تهران با  از سوی ديگر از طرف دادسراي

 غير قانوني آنها را به دادسرا احضار کرده اند و اين در شرايطي است آه با دهها نفر شده و در اقدامي

صورت حضور  س گرفته شده و آنها را تهديد به بازداشت درديگر از دانشجويان اين دانشگاه نيز تما

 .در تجمعات آينده آرده اند

تن از اساتيد دانشگاه در نامه اي خواستار پايان فشار هاي بي مورد بر  60اين حالي است آه بيش از 

داد  ساتيدبودند که رئيس دانشگاه اميرکبير نيز قول پيگيری و توقف اين اقدامات را به ا دانشجويان شده

 .و اساتيد نيز براساس اين قول نامه خود را منتشر ننمودند

سبز آزادی دانشگاه اميرآبير شرايطي ناگواري طي مي آند و فضاي  براساس گزارش رسيده به ندای

 .بهمن تحمل مي آند 22آستانه  امنيتي و سختي را در

  1388توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ايران در دوشنبه نوزدهم بهمن  نوشته شده+ 

 

 

  

  

  

  

ماه حبس تعزيری برای اشکان ذهابيان فعال دانشجويی  ۶صدور 

 شمال کشور

  

ظام جمهوری اشکان ذهابيان فعال دانشجويی شمال کشور به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه ن

  .ماه حبس تعزيری محکوم شد 6اسالمی به 

ماه  6يکی از اعضای سابق انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد شمال کشور به  -خبرگزاری هرانا

  .حبس محکوم شد

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، پس از صدور احکام دادگاه فعالين دانشجويی 

حکم اشکان ذهابيان فعال دانشجويی ,ور حکم سنگين سيد ضياء نبویدانشگاهای شمال کشورو صد

شاکی پرونده اشکان ذهابيان وزارت اطالعات بوده و دادگاه انقالب اسالمی . شمال کشور نيز صادر شد

بابل وی رابه اتهام آنچه اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی از طريق اخالل در 
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شرکت در جلسات غير قانونی فعاالن سياسی و افراطی در  –جمهوری اسالمی ايران نظم و امنيت 

انجام مصاحبه با شبکه های خارجی و ضد انقالب و  –دانشگاه صنعتی نوشيروانی و غيرانتفاعی بابل 

تحريک دانشجويان و فعاالن افراطی به انجام فعاليت های  –نيز ارتباط ايميلی با عناصر ضد انقالب 

قانونی در دانشگاه مازندران خوانده شده است، مجرم تشخيص داده و اورا به تحمل شش ماه حبس غير 

  .تعزيری محکوم کرده است

پس از صدور رای دادگاه اشکان ذهابيان تعدادی از فعالين دانشجويی دانشگاهای شمال کشور به ديدار 

رای دادگاه بنده به ”: م خود گفتوی رفتند و اشکان ذهابيان در اين ديدار در رابطه با صدور حک

جالب آنکه در برگه رای .صورت غيابی صادر و متاسفانه جلسه دادگاه برای محاکمه من برگزار نشد

بنده قويا تاکيد می کنم که نه . دادگاه ام مدعی شده اند که متهم در جلسه دادرسی حضور پيدا نکرده است

يکی .بنده نيز از احضاريه اظهار بی اطالعی کرده استتنها احضاريه ای به من نرسيد بلکه حتی وکيل 

ديگر از اشکاالت اين حکم اين است که حکم را شخصی ناشناس در خانه همسايه ما انداخت و از 

برای من مبهم است که شخصی که حکم را در خانه . طريق همسايه ام اين حکم به دست من رسيد

در مجموع اين شخص بايد رسيد دريافت حکم را . پستچیهمسايه ما انداخت ضابط قوه قضاييه بود ويا 

  «.از بنده ويا خانواده ام کسب می کرد که متاسفانه در اين کار نيز تخلفی صورت گرفته است

نکته بعدی آن است که در جلسه بازپرسی که در تاريخ يازدهم آبان ماه در حضور « :وی افزوده است

عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام را از طريق ايجاد انجمن های  دادستان بابلسر برگزار شد اتهام اقدام

اسالمی شمال کشور را به بنده تفهيم کردند که ابتدا بنده در دفاع از خود اين نکته را ذکر کردم که 

نه تشکيل شده و نه اعالم موجوديتی داشته و حتی شورا و هيئت موقت هم ,هرگز جمعی با اين نام 

اکنون در رای صادره دادگاه مرا متهم به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام از نداشته است ولی 

طريق اخالل و اغتشاش در نظم و امنيت دانشگاه مازندران کردند و حتی ارتباط ايميلی با عناصر ضد 

  «.انقالب را نيز به بنده تفهيم نکردند

ه ديگر ازرای صادره دادگاه اين است نکت« :ذهابيان درخصوص مجرم تشخيص دادن خود گفته است

مرا مجرم ,که کيفرخواست تقديمی از سوی دادستان عمومی و انقالب بابلسر مبنی بر اقرار ضمنی 

  «.در اين رابطه پس از مشورت با وکيلم مفهوم اقرار ضمنی را متوجه نشدم.تشخيص داد

عال دانشجويی شمال کشور در اشکان ذهابيان عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد و ف

تابستان و پاييز سال جاری مدتی را در زندان عمومی بابل و بازداشتگاه اداره اطالعات مازندران در 

  .ساری با همين اتهامات در بازداشت گذرانده است
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  ساله بخاطر پرتاب سنگ 20اعدام دانشجوی  حتمالا
  

  ول فقه همخوانی ندارنداتهامات با اص: عبدالفتاح سلطانی 

 فعال دانشجويی، محمد امين  کمپين بين المللی حقوق بشر در در ايران محاکمه  - 1388 بهمن ماه 19

اعالم کرد  و  محکوم  وليان را به اتهام محاربه که امکان مجازات مرگ را با خود همراه دارد،بشدت

  .اتهامات وليان هيچ تناسبی با اقدامات وی ندارند   که

ناعادالنه مشابه حداقل نه نفر از معترضين به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام  ر دادگاه هاید

محاکمه شده و  پنج نفر از معترضين از جمله وليان نيز هفته پيش به اتهام محاربه. الوقوع هستند قريب

ی محکوميت استناد برا شواهد اصلی مورد. در صورت محکوميت با مجازات مرگ مواجه خواهند شد

اعتراضات روز عاشورا نشان  ساله تصاويری هستند که او را در حال پرتاب سنگ در 20دانشجوی 

علوم پايه دامغان، بدنبال تقبيح او در يک  محا کمه و محکوميت وليان؛ دانشجوی دانشگاه .می دهند

فاصله دستگيری بسيجی طرفدار دولت منتشر می شود و بال روزنامه دانشجويی که توسط شبه نظاميان

، "، تبانی در اقدام عليه امنيت ملی"مفسد فی االرض"عالوه بر محاربه، به   وليان. او، به جريان افتاد

  .متهم شده است" توهين به مقامات ارشد"، و "تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران فعاليت های"

قوه : "گفت ر مورد محاکمه وليانارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران د
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آينده اين جوان  قضائيه با يک چنين محکوميت کامال بی ربطی، زندگی و حيات سرشار از اميد و

است که اين محاکمه   اين حتی مهمتر از ان" تاکيد کرد   ارون ".دانشجو را بی ارزش کرده است

قضايی   مثل هر نظام  ايی در ايران بايدقض نظام. معيارهای نظام قضايی در ايران را به خواری کشاند

  ".نه اينکه آن را به حراج بگذارد ديگری از زندگی و حيات انسان ها حفاظت کند

مسالمت آميز سياسی خود در دادگاه های نمايشی  نفری است که بخاطر اعتراضات 16وليان يکی از 

شده اند که وليان يکی از آنهاست و  نفر به محاربه متهم 5دادگاه  در اين. هفته پيش محاکمه شده اند

  .آنها وجود دارد احتمال مجازات مرگ

سنگ پرتاب کرده است، اما اين  سه مرحله   وليان در جريان دادگاه اعتراف کرد که درتظاهرات در

بررسی کنند که چرا احساسات و نارضايتی  سنگ ها به کسی آسيب نزده است و از دادگاه خواست که

مرگ بر "شعار    آزادانه اعالم کرد که در راهپيمايی ها او همچنين. روز کرده استاو به اين شکل ب

  .است سر داده   "ديکتاتور

اتهام محاربه به   عبدالفتاح سلطانی؛ وکيل برجسته حقوق بشر در تهران در باره شرايط اصلی ورود

متهم بايد حتما درگير  فرد که شرط محاربه اين است که  يک فرد به کمپين بين المللی حقوق بشرگفت

در همه کتب "سلطانی چنين توضيح دا دند که  آقای. فعاليت مسلحانه باشد و کار مسلحانه انجام داده باشد

قانون مجازات اسالمی ايران هم چند شرط برای  89و  86در مواد . فقهی اين مطلب تصريح شده است

گروهی تشکيل شده باشد که کارآن   ست کهآن ا  شروط تصريح شده، آن گذاشته شده است از جمله اين

و در نهايت اگر کسی عضو اين گروه مسلح يا  - يعنی خط مشی آن مسلحانه باشد - مبارزه مسلحانه باشد

يعنی  .باشد و اگر اقدام موثری در راستای اهداف آن گروه مسلح کند، به او محاربه می گويند هوادار آن

باشد و در جهت آن  باشد يا بايد هوادار و يا عضو يک گروه مسلح خودش حتما اقدام مسلحانه بايد کرده

 ".محقق نشود، محاربه معنا ندارد اگر اين شروط. گروه مسلح، حتما اقدامات موثری انجام داده باشد

خيابان می تواند اتهام و حکم محاربه را به خود بگيرد،  آقای سلطانی در باره اينکه آيا پرتاب سنگ در

شده هوادار و يا عضو يک گروه مسلح باشد يا در راستای آن گروه  اگر فرد دستگير. نهقطعا :"گفت

اگر يک فرد عادی باشد که به . می توانند در قالب محارب با او برخورد کنند   بکند، مسلح اين کارها را

و يا  دليل از جمله اينکه عصبانی شده يا تندروی کرده باشد و در حد اينکه شيشه شکانده باشد هر

اما عمل او حکم  می توان با او برخورد قانونی کرد،  تخريب کرده باشد و کسی را زخمی کرده باشد،

   ".محاربه ندارد

در ايران گفتند که وليان يکی از فعال ترين  همکالسی های وليان به کمپين بين المللی حقوق بشر

اظره هايی را در زمان انتخابات در او من. دامغان بود اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه
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مناظره ها بعنوان شواهد ارتکاب جرم در دادگاه عليه او استفاده شده  دانشگاه برگزار کرد که از اين

و عضو ستاد   از حاميان مير حسين موسوی؛ نامزد انتخاباتی رياست جمهوری وليان يکی. است

  .در دامغان بود دانشجويی آن

در اين مورد مداخله کرده و  بشر در ايران از رئيس قوه قضائيه خواست که کمپين بين المللی حقوق

گروهی مرکب از متخصصين مستقل  همچنين کمپين توصيه کرد که فورا يک. وليان را آزاد کند

خود به معنای آن است که همه پرونده های  اين پرونده را مورد بررسی قرار دهند که اين  حقوقی،

  اند، بررسی شوند اضات سياسی متهم شدهکسانی که بخاطر اعتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روز عاشورا تظاهرات  شگفتی قاضی از مقاومت جوانان 
  

صلواتی از  خبرنگار جرس از دادگاه انقالب گزارش می دهد که قاضی): جرس(شبکه جنبش راه سبز 

 .مقاومت بازداشتی های روز عاشورا متعجب شده است

نزديک نيمی از  ی قبلی به سادگی اظهار پشيمانی می کردند ، امابه گفته وی جوانان بازداشتی ها

 .اظهار ندامت نکرده اند جوانان بازداشتی روز عاشورا سر موضع ايستاده اند و به هيچ قيمتی

کنيد آزاد می  ظاهرا پس از آگاهی جوانان سبز از خدعه بازجويان به بازداشتی ها که اگر اعتراف

اند، مقاومت جوانان سبز در  ا به حبس طويل المدت يا اعدام محکوم کردهشويد و بجای آزادی آنها ر

 .زندانها افزايش پيدا کرده است

  .اند گفتنی است در جريان عاشورای خونين بيش از هزار نفر از شهروندان بازداشت شده
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 تعليق و تبعيد گسترده دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرآز

  

جديد تحصيلي دانشگاه ها دانشگاه آزاد تهران مرآز احکام تبعيد و تعليق از در آستانه شروع ترم 

  .تحصيل دريافت کردند

دانشگاه آزاد تهران مرآز در ادامه سياست ارعاب و    در آستانه شروع ترم جديد تحصيلي دانشگاه ها

  .ه نمودنداقدام به برخورد سنگين با دانشجويان اين دانشگا  محيط هاي دانشگاهي  منفعل آردن

به گزارش هرانا، دانشگاه آزاد تهران مرآز آه به عنوان پيشروترين واحد دانشگاه آزاد شناخته شده 

بعد از تجمعات گسترده هفته آغازين سال تحصيلي جاري آه با حمله وحشيانه نيروهاي شبه   است

   امنيتي و با  نظامي بسيج همراه بود آماج سنگين ترين برخوردهاي انضباطي از سوي نهادهاي

تن از  15محروميت از تحصيل براي    ترم 45آه صدور . گشته است   همكاري آامل مديران دانشگاه

دانشجو به حراست و گرفتن تعهد از آن ها براي شرآت نكردن در  300فعاليين دانشجويي، احضار 

ر از دانشجويان نف 20خانواده دانشجويان، و بازداشت دست آم  150تجمعات دانشجويي؛ تهديد بيش 

  .دانشگاه آزاد تهران مرآز از آغاز سال تحصيلي تنها نمونه هايي از برخوردهاي صورت گرفته است

دانشگاه آزاد تهران مرآز در ادامه سياست هاي سرآوب گرانه خود تالش به حذف دانشجويان فعال از  

تعليق با احتساب سنوات    ه سه ترممحيط دانشگاه تهران مرآز با حكم تبعيد آرد، اين دانشجويان ابتدا ب

  .به تبعيد هم محكوم گشته اند   تجديد نظر با  محكوم گشته بودند آه در اقدامي عجيب در آميته

  تبعيد به واحد خوارسگان      سلمان سيما به سه ترم تعليق و

  تبعيد به واحد تاآستان  حسين معصومي يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد اسالم شهر      فرزاد اسالمي يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد اسالم شهر      ارمين شريفي يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد رودهن     محمد شوراب يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد رودهن      امير منشاري يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد پرند     حسام نصيري يك ترم تعليق و
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  شهريار   تبعيد به واحد        علي مظلوم يك ترم تعليق و

  تبعيد به واحد آرج    ميال پورعيسي يك ترم تعليق و

روز است در بازداشت به سر مي برد آه  86  گفتني است سلمان سيما دانشجوي اقتصاد اين دانشگاه

مهرداد رحيمي دانش آموخته . به او ابالغ شده است  حكم شش سال حبس تعزيري  اخيرا براي وي

  و در روزهاي اخير. زندان اوين مي باشد 209هران مرآز هم بيش يك ماه است در بند رشته حقوق ت

پيمان مهديان    دانشگاه آزاد تهران مرآز آغاز شده است آه   موج جديدي از بازداشت دانشجويان

  .دانشجوي رشته آامپيوتر و گلناز توسلي دانشجوي رشته هنر توسط نهادهاي امنيتي بازداشت شدند

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بازداشت روح اهللا صحرائی و عليرضا ابوفاضلی، دو فّعال 

 دانشجويی دانشگاه علم و صنعت، 

  

از فّعالين دانشجويی “ عليرضا ابوفاضلی”و “ روح اهللا صحرائی” ١٣٨٨بهمن ماه  ١٩روز دوشنبه 

  .دانشگاه علم و صنعت پس از مراجعه به ادارۀ پيگيری وزارت اّطالعات بازداشت شدند

روزهای گذشته نيروهای حراست دانشگاه پس از تماس تلفنی با تعدادی از دانشجويان دانشگاه آن طّی 

ها را به ادارۀ حراست احضار کرده و پس از مراجعه طّی احضارّيه های کتبی آن ها را به ادارۀ 

  پيگيری وزارت اّطالعات ارجاع داده بودند
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يافت احضارّيۀ کتبی به ادارۀ پيگيری وزارت در روزهای اخير تعدادی از دانشجويان، پس از در

روح اهللا ”مراجعه کرده اند، که از ميان آن ها آقايان “ ادای پاره ای توضيحات”اّطالعات جهت 

دو فّعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت بازنگشته اند و طبق گفته “ عليرضا ابوفاضلی”و “ صحرائی

  .شده اند و در بازداشت به سر می برندهای ادارۀ پيگيری به زندان اوين فرستاده 

الزم به ذکر است بازداشت ها و احضار ها و فشارها بر دانشجويان عاّدی و فّعالين دانشجويی در 

بهمن در دانشگاه های کشور بسيار افزايش يافته و برای ايجاد فضای رعب و وحشت در بين  ٢٢آستانۀ 

  .همن صورت می پذيردب ٢٢قشر دانشجو برای شرکت نکردن در تظاهرات 
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 دانشجو در دانشگاه قزوين 30اخراج و تعليق 

 

 

: عبدالعلی آل بويه عصر پنجشنبه در نشست خبری در دانشگاه بين المللی امام خمينی گفت: مهر  

 .روت باشيمامروز در شرايط توليد علم در کشور هستيم اما بايد بدنبال تبديل اين علم به ث

آل بويه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص دستگيری و اخراج دانشجويان در حوادث اخير هم 

اعتقاد دارم دانشگاه محل پويايی فکرو انديشه است و بايد محل آزاد انديشی باشد و تالش کرده ايم : گفت

در فضايی صميمی و با همه تشکلهای سياسی، علمی و فرهنگی در چارچوب قانون فعاليت کنند و 

استدالل دانشجويان وارد بحث و گفتگو شوند اما عده ای تندروی کردند و خودشان هم پشيمان هستند و 

گفته اند اشتباه کرده اند و به رغم صحبتهای ما در چارچوب قانون حرکت نکردند و با بر هم زدن 

 .جلسات امتحان برای خود مشکل درست کردند

ايد خودش باشد و بازيچه تشکلهای سياسی واقع نشود ما هم تالش می کنيم با نگاه دانشجو ب: وی افزود

دانشجو در کميته انضباطی حکم صادر و  10اصالحی مشکل اين دانشجويان برطرف شود که برای 

حکم بدوی گرفته شده که در مرحله تجديد نظر سعی می کنيم با نگاه اصالحی به آنها کمک کنيم و در 

  .دانشجو تعليق شده اند 20انشجو اخراج و د 10مجموع 
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بازداشت امين نظری در راه بيمارستان و انتقال وی به زندان 

 اوين

  

امين نظري، ديگر عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم و مسول واحد حقوق بشر اين تشکل دانشجويي، 

  .در ميدان وليعصربازداشت شد 1388بهمن  22روز پنجشنبه 

  .بهمن بازداشت شد 22يکی ديگر از اعضای دفتر تحکيم وحدت در روز  -زاری هراناخبرگ

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی که برای جراحی آخرين مهره کمر خود به درمانگاه می 

  .رفت توسط پليس دستگير و به زندان اوين منتقل گرديده است

به گفته اين شاهدان، وضعيت . حکايت مي کنندشاهدان عيني از وخامت حال اين فعال داشجويي 

جسماني امين نظري به دليل وجود عفونت شديد بسيار وخيم بوده و به مراقبتهاي ويژه بهداشتي و 

  .درماني در خارج از زندان نيازمند است

دانشجوي ديگر دانشگاه بوعلي سيناي  20امين نظري در تابستان امسال نيز پس از انتخابات به همراه 

  .همدان دستگير گرديد و در اثر شکنجه هاي وارده دست وي شکسته و به شدت آسيب ديده بود

الزم به ذکر است، مهدي عربشاهي، بهاره هدايت؛ مرتضي سيمياري و ميالد اسدي ديگر اعضاي 

  .شوراي مرکزي دفتر تحکيم هستند که در اوين نگهداري مي شوند
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های آزاد سراسر کشور به  اعتراض دانشجويان دانشگاه

 علی مليحی بازداشت

  

ای نسبت به بازداشت علی مليحی، از فعاالن  کشور با صدور بيانيه های آزاد سراسر دانشجويان دانشگاه

  .روزنامه اعتماد، اعتراض کردندمطبوعاتی  دانشجويی و همکار

  

ای به بازداشت اين فعال  های آزاد سراسر کشور با صدور بيانيه دانشجويان دانشگاه -خبرگزاری هرانا

  .نگار دربند، اعتراض کردند دانشجويی و روزنامه
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خبر تلخ بازداشت علی مليحی از «: در بخشی از بيانه اين دانشجويان آمده است به گزارش نوروز

دخت و روزنامه اعتماد،  فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد و از همکاران مجالت شهروند امروز، ايران

  .«خاطر ما را آزرد

شگاه سبب بازداشت علی مليحی يار دبستانی ما که دانشجوی خبرنگاری است که دغدغه درس و دان»

طلبی ننويسد، نشانی از اين باور ديکتاتوری است که قلع و قمع فرهنگی و  نشده بود از اصالح

  .«مطبوعاتی را در دستور کار خود قرار داده است

در ادامه اين بيانيه، به بازداشت سلمان سيما ديگر فعال دانشجويی دانشگاه آزاد، اشاره شده و آمده 

پيشين دانشجويان دانشگاه آزاد هنوز برای عامران و آمران اين  های رسوايی بازداشت«: است

های خودسرانه باقی مانده؛ سلمان سيما ديگر فعال دانشجويی اين دانشگاه بعد از گذشت سه ماه  بازداشت

اند آزادی را  ای است که خواسته های پاک و بااراده از بازداشت هنوز در زندان که امروز جايگاه انسان

  .«گذراند جرمی روزگار می بار گرفته پنجره اين شهر جای دهند به جرم بیدر قاب غ

های انفرادی و  های رسيده از سلول ها و گزارش دانشجويان در اين بيانيه، به تجربه پيشين بازداشت

اند و نگرانی خود را درباره بازداشت علی مليحی و ادامه روند  های بازجويی، اشاره کرده اتاق

قويا «شدگان  اند و نسبت به سالمت بازداشت ها در بندهای امنيتی ابراز داشته ازجويیغيرانسانی ب

  .اند داده» هشدار

های آزاد سراسر کشور، در بخش پايانی بيانيه خود، با محکوم کردن بازداشت علی  دانشجويان دانشگاه

، از جمله سلمان سيما، آموختگان اين دانشگاه مليحی و تداوم بازداشت غيرقانونی دانشجويان و دانش

گلنار توسلی، ميالد فدايی، سعيد حائری، پيمان چاالکی، حسين کياروستا، رشيد اسماعيلی، سينا 

قيد و شرط همه  شکوهی، مهرداد رحيمی و شيوا نظرآهاری، خواهان آزادی فوری و بی

روزها جز بر آتش  رفتارهای نابخردانه و ددمنشانه در اين«شدگان شدند و اعالم کردند که  بازداشت

   .«افزايد خشم دانشجويان در آغاز ترم جديد تحصيلی نمی

آموختگان  نگار و عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش الزم به ذکر است؛ علی مليحی روزنامه

خانواده مليحی . بهمن در منزلش بازداشت شد ٢٠ايران و از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد، صبح روز 

  .اند آميز توصيف کرده ران امنيتی را نامناسب و خشونتبرخورد مامو

نگار به منزل  آبان ماه نيز با در دست داشتن حکم جلب اين روزنامه 12گفتنی است، ماموران امنيتی 

  .وی مراجعه کرده بودند اما موفق به بازداشت وی نشده بودند

مروز، اعتماد و ايران داخت را در مليحی سابقه همکاری با نشرياتی از جمله اعتماد ملی، شهروند ا

  .کارنامه خود دارد
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 بازداشت گسترده فعاالن سياسی و دانشجويی خرم آباد

  

  بازداشت گسترده فعاالن سياسی و دانشجويی خرم آباد

فعاالن مدنی و پژوهشگر، عباس دالوند روزنامه نگار، سيامک طی روزهای گذشته فرهاد شرفی از 

نادعلی دبير اسبق انجمن اسالمی دانشگاه لرستان، و سه تن ديگر از فعاالن دانشجويی به نام های کاوه 

  .آزادی، مسعود نصيری و سيامک بيرانوند؛ در خرم آباد بازداشت شده اند

شجويی در خرم آباد در حالی رو به وخامت می رود وضعيت فعاالن سياسی و دان -خبرگزاری هرانا 

  . که جريان اخبار و پيگيری وضعيت زندانيان در اين شهر به دشواری صورت می گيرد

فرهاد شرفی، از فعاالن مدنی و پژوهشگر لرستانی است که بنابه » تا آزادی زندانيان سبز«به گزارش 

اجعه نيروهای امنيتی به محل کارش بازداشت آذر در پی مر 11گزارش های رسيده، روز چهارشنبه 

  .شد

شرفی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربيت مدرس تهران است که در زمينه حقوق زنان 

  .فعاليت دارد و تاکنون مقاالت پژوهشی متعددی از وی در حوزه زنان منتشر شده است

يکی از بستگان او به نام فرشاد خبری با وجود پيگيريهای فراوان، تاکنون از وضعيت وی و نيز 

  .دريافت نشده است
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همچنين عباس دالوند، روزنامه نگار اصالح طلب لرستانی و مدير مسوول هفته نامه توقيف شده 

بر اساس . خرم آباد منتقل شد" پارسيلون"آذرماه بازداشت و به زندان 14نيز در تاريخ » لرستان«

  .وزنامه نگار وی زير فشار شديد قرار گرفته بودخبرهای رسيده پس از بازداشت اين ر

در . نيز به مدت دو ماه در زندان پارسيلون خرم آباد زندانی بود 78گفتنی است که دالوند در سال

جريان اين بازداشت، نشريه لرستان توقيف و او نيز به پنج سال محروميت از فعاليت های اجتماعی و 

  .دالوند نيز هيچ خبری منتشر نشده است از وضعيت. مطبوعاتی محکوم شده بود

از سوی ديگر، سيامک نادعلی، دبير سابق انجمن اسالمی لرستان، کاوه آزادی و مسعود نصيری نيز 

  .بهمن بازداشت شدند که نادعلی همچنان دربازداشت به سر می برد22در آستانه 

ز دوستان نزديک وی را مورد ماموران بالفاصله پس از بازداشت نادعلی، منزل پدری و خانه يکی ا

اين دانشجوی محروم از تحصيل نيز پيش از بازداشت ضمن دريافت اخطار از . بازرسی قرار دادند

پيگيری های خانواده نادعلی تا کنون بی نتيجه . سوی اطالعات سپاه مورد بازجويی قرار گرفته بود

  .بوده و خبری از وضعيت اين فعال سياسی در دست نيست

ن نيز سيامک بيرانوند ديگر فعال سياسی خرم آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی پس از آ

  .علوم تحقيقات و از فعاالن ستاد ميرحسين موسوی نيز بازداشت شده است

  

  

  

  

 

 بازداشت عليرضا ابوفاضلی دانشجوی دانشگاه علم وصنعت

   ١٣٨٨, بهمن  ٢٨, چهارشنبه 

  

  .عليرضا ابوفاضلی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت بازداشت شد

دانشکدۀ مهندسی راه آهن  ٨۵عليرضا ابوفاضلی دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی : زندانيان –رهانا 

بهمن پس از مراجعه به ادارۀ پيگيری وزارت  ١٩دانشگاه علم و صنعت ايران است که روز دوشنبه 

  .اّطالعات بازداشت شده است

  .طالعی از وی در دست نيستبه گزارش سايت های خبری تا کنون ا
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 گذشته دانشجوی پزشکی در هفته 7بازداشت 

 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی هفته گذشته بازداشت شدند هفت نفر از دانشجويان

بوده و در مقطع بالينی و در بيمارستان  83دانشجويان همگی ورودی سال  گزارش نوروز، اينبه 

 .بوده اند مشغول به تحصيل

فرشاد شيبانی در کالس درس در بخش عفونی بيمارستان امام خمينی و بقيه  يکی از اين دانشجويان بنام

 .توسط ضابطان قضايی بازداشت شدند پس از احضار

 ولی از اتهام مشخص و محل نگهداری اين هفت نفر اطالع دقيقی در دست ا سياسی بودهاين بازداشت ه

  .نيست
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آخرين وضعيت اعضاي زنداني سازمان دانش آموختگان ايران 

 )ادوار تحكيم وحدت(اسالمي 

  1388بهمن  29شنبه،  پنج

از جمله احزاب اصالح طلبي ) ادوار تحكيم وحدت(  سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي: ادوارنيوز

است آه از همان ساعات اوليه پس از اعالم نتايج انتخابات با هجمه نيروهاي امنيتي و قضايي مواجه و 

با يورش شبانه به منازل دبير آل،سخنگو و ديگر اعضاي اين تشكل تحول خواه در سراسر ايران 

در طي اين ماهها برخي از اعضاي اين حزب سياسي . منتقل شدند بسياري از آنها بازداشت و به زندان

اما . با تبديل قرار بازداشت و صدور وثيقه از زندان آزاد و در انتظار برگزاري دادگاه به سر مي برند

تن از اعضاي اين سازمان از جمله دبير آل،سخنگو و مسئول روابط عمومي آن آماآان در زندان  7

ادوار تحكيم (ها در خصوص وضعيت اعضاي زنداني سازمان دانش آموختگانآخرين گزارش .هستند

    در زنداني دور از تهران ):وحدت

و از ) ادوار تحكيم وحدت(دآتراحمد زيد آبادي دبير آل سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي  - 1

جمهوري روزنامه نگاران برجسته اصالح طلب آه يك روز پس از انتخابات دهمين دوره رياست 

ايران در منزل شخصي خود بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و پس از تحمل ماهها زندان 

سال 6انفرادي و مقاومت شجاعانه از سوي وي درنپذيرفتن اتهامات در حاليكه با محكوميت بي سابقه 
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و سياسي و  سال تبعيد به گناباد و محروميت مادام العمر ازفعاليت هاي مطبوعاتي5حبس تعزيري، 

ارائه هر گونه تحليل شفاهي يا آتبي درباره مسائل سياسي مواجه شده است و در آبان ماه به بند عمومي 

بهمن ماه به داليلي نا معلوم به زندان رجايي شهر آرج  12زندان اوين منتقل شده بود اما در  350

  .فرستاده شد

سه فرزند دآتر احمد زيد آبادي آه بيش از اين انتقال نا مترقبه در حالي صورت گرفت آه همسر و 

هشت ماه رنج دوري از وي را تحمل مي نمايند زين پس براي مالقات با پدر دربندشان رنج ومشقت 

  .آرج را نيز بايد به جان بخرند-طي نمودن مسير طوالني تهران

ميليوني  500 و 250پيش از اين دوبار براي دبير آل زنداني سازمان دانش آموختگان قرار وثيقه 

  . صادر شده بود آه هر دو باراز سوي نهاد هاي امنيتي از تبديل قرار بازداشت وي ممانعت به عمل آمد

بيش از " تشويش اذهان عمومي"و " تبليغ عليه نظام"به اتهام  1379زيد آبادي پيش از اين نيز در سال 

  .يك سال را در زندان به سر برده بود

خود را به دليل شجاعت و  2010و ناشران خبر، جايزه قلم زرين سال  ها انجمن جهاني روزنامه

  .حمايت دائمي ازحكومت قانون در ايران به احمد زيد آبادي اهدا نمود
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 هدايت بهارهمورد اتهام و ادامه فشار ها به  16تفهيم 

  

گذشته در يک مورد دادستان تهران، شخصا در بازجويی بهاره هدايت حضور  طی روزهای:ادوارنيوز

   .اتهامی را به او تفهيم شده است مورد ١۶داشته و 

طی روزهای گذشته در يک مورد دادستان تهران، شخصا در بازجويی بهاره هدايت حضور :ادوارنيوز

برخی از موارد اتهامی بهاره هدايت که جعفری . ا به او تفهيم شده استمورد اتهامی ر ١۶داشته و 

تبليغ و سياه نمايی عليه نظام، «: به او اعالم کرده، عبارتند از» خيلی سنگين«ها را  آبادی آن دولت

شرکت فعال در تجمعات بعد از انتخابات، مصاحبه و خبر رسانی با خبرگزاريهای بيگانه، توهين به 

گفتني است فشار هاي وارده » هين به رئيس جمهور، تبانی و تجمع و اقدام عليه امنيت ملیرهبری، تو

بر بهاره هدايت و ديگر اعضاي دربند دفتر تحكيم وحدت جهت اعالم انحال دفتر تحكيم وحدت از داخل 

  .زندان است
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  1388بهمن  30جمعه، 

قابل فشارها برای اخذ اعتراف و مصاحبه به گزارش رهانا هدايت تمامی اتهامات را رد کرده و در م 

رد اعتراف و انجام مصاحبه از سوی اين فعال دانشجويی و حقوق زنان . از خود مقاوت نشان داده است

  .رو شده است با تهديد بازجويان روبه

ها تحت فشار قرار  چنان در بازجويی اين در حالی است که بازجويی از بهاره هدايت تمام نشده و وی هم

ی خود را در زندان اوين برای دقايقی از طريق کابين  صبح امروز بهاره هدايت توانست خانواده. اردد

  .شود زندان اوين نگهداری می ٢٠٩چنان در بند  وی هم. مالقات کند

همچنين گفتني است مرتضي . دی ماه بازداشت و به زندان اوين منتقل شد ١٠بهاره هدايت در تاريخ 

  .سال حبس تعزيري محكوم شده است 6شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت به سمياري ديگر عضو 

  

 

 

 

 

 

 


