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 209 ................................................................. ادامه اعتراض صنفی دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی

 210 ......................................تفکيک جنسيتی کEسھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه عEمه
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 211 ............................................. در رشته زبان محروم از تحصيل شد ١۵١شھره روحانی دارای رتبه 
 212 ......................................... کEس درسی دانشگاه آزاد ورامين ۶۴٧جنسيتی در  اجرای طرح تفکيک 

 213 ........................... دانشگاه صنعتی خواجه نصير ھم به جمع اجراکنندگان طرح تفکيک جسنيتی پيوست
 214 ............................................................... محاکمه پروين مخترع و بی خبری از کوھيار گودرزی

 217 ................................................................... اختEس شش ميليارد ريالی در دانشگاه ھنر اصفھان
 217 ..................................................... ام اسماعيل بيگی، فعال سابق دانشجويی از محل کاراخراج بھر

 219 ....................................................... محروميت دائم مجيد توکلی از تحصيل با رای قاضی صلواتی
 221 ........................................................................... پرديس دانشگاه سمناندفن يک شھيد گمنام در 

 221 .................................................................... آخرين وضعيت سه تن از دانشجويان بازداشتی ُکرد
 222 ..................................................... اند دانشجويان زيادي با گرايشات سياسی از تحصيل محروم شده

 220 .......................... مفقود شدن سه دانشجوی شرکت کننده در مراسم تولد سعيد متين پور، زندانی سياسی
 223 ...................................................................................................................... 1390مھر 

 223 ............................................................................ افشين شھبازی، فعال دانشجويی بازداشت شد
 225 ............................................................. بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا

 229 ................................................. چھارمين عضو بازداشتی اتحاديه دانشجويان ُکرد در زندان سنندج
 230 ......................... اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، با قرار وثيقه آزاد شده است

 231 ..............................................................محروميت از تحصيل دو فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
 232 .................................................................. ماه از بازداشت بابک داشاب می گذرد ٨يک سال و 
 233 ..............................................................ي دختران دانشجو در دانشگاه علم و فرھنگبازرسي بدن

 234 ...........................................................................معين محمد بيگی از دانشگاه قزوين اخراج شد
 235 .................. سال حبس تعزيری محکوم شد ۵حصيل به دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق ت

 236 .................................. بازداشت موقت مادرعلی اکبر محمد زاده، دانشجوی زندانی، در دادگاه انقEب
 237 ......................................................عجمی، دانشجوی زندانی در رجايی شھروضعيت دشوار علی 

 239 ................................................ محکوميت مسعود باباپور، فعال دانشجويی، به نه ماه حبس تعزيری
 240 ................................................................. ی، دانشجوی زندانیبرگزاری مراسم تولد آرش صادق

 241 .................... بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان آذربايجانی
 242 ...................... ژوھشی بين المللی برای آزادی اميد کوکبی، دانشجوی زندانیدرخواست مجامع علمی، پ

 245 ........................ جنسيتی نامه احمدی نژاد به وزير آموزش پرورش و موافقت با ايجاد دانشگاه ھای تک
 247 ........................................ الملل از وضعيت نامعلوم کوھيار گودرزی ابراز نگرانی سازمان عفو بين

 248 .................................. تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با مشکEت صنفی و رفاھی
 249 ......................................... دانشگاه علم و صنعت؛ از طرح جداسازی جنسيتی تا احضار به حراست

 252 ........................................................... احتمال بازداشت حامد شيرازی، فعال دانشجويی در شيراز
 253 . در پی تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد، معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه استعفا داد

 255 ...... انشگاهدرگذشت آمنه زنگنه، از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، در پی سھل انگاری مسئولين د
 257 ................. تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير و تعطيلی برخی از کEس ھای درس اين دانشگاه

 258 ............................ يرکبير با تحصن در ساختمان مديريت دانشگاهادامه اعتراض دانشجويان دانشگاه ام
 261 ................................................................. تجمع در دانشگاه شھرکرد و دخالت مامورين حراست

 262 ... گاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت يکی از دانشجويان دانشگاهبيانيه انجمن اسEمی دانشجويان دانش
 265 .................................... اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه زنجان باجرای طرح جداسازی جنيستی

 267 .........................................................................................:آخرين خبرھا از کوھيار گودرزی
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فشارھای شديد امنيتی و ايجاد رعب و وحشت در دانشگاه مازندران برای اجرای اجباری طرح تفکيک جنسيتی
 .................................................................................................................................... 269 

 271 ........... با مخالفان حکومت ايران» ھمکاری«لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل 
دانشجويان معترض پلی تکنيک در چھارمين روز تجمع در صحن دانشگاه، به ياد آمنه زنگنه، شمع برافروختند

 .................................................................................................................................... 273 
 276 ........................................................ ضربه شEق از زندان آزاد شد ٧۴پيمان عارف بعد از تحمل 

 277 ..........................................حکم شEق من به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا شد: پيمان عارف
 279 ......................... تجمع چندين باره دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی؛ اينبار در اعتراض به کيفيت بد غذا

 281 ......................................................... دالخروج ش مسئول شعبه بوشھر سازمان ادوار تحکيم ممنوع
 282 .............................................................................. :بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران

 283 ................................................ دادگاه سعيد نعيمی، فعال دانشجويی دربند ھفته آينده تشکيل می شود
 284 ..........................................................................تداوم اعتراض دانشجويان در دانشگاه شھرکرد

 287 ............................................................... يکسال زندان برای فعال سياسی و دانشجويی در بھبھان
 288 ................................... نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت هللا خامنه ای

 292 .......................................................................... جنسيتی تا سال آينده دانشگاه تک ١٠اندازی  راه
 293 ..................................................... دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت ١۵جلوگيری از ثبت نام 

 295 ...................................................................... بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
 299 .................................................................... جمع اعتراضی دانشجويان در کوی دانشگاه تھرانت

 300 ......................... اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای صنفی دانشگاه
 307 .......................................................................................................................1390ن آبا

 307 ............................................... شود سريعاً لغو می ٨٨بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه : وزير علوم
 309 ................................................................... اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه

 310 ........................اعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خوابگاه پسران با خودداری از صرف غذا
 312 ...................... یجود احراز شرايط علممحروميت چندين دانشجوی کرد از تحصيل در مقطع دکترا با و

 314 ....................................................... اميد رضايی دبير کانون مطالعات دانشگاه گيEن بازداشت شد
 315 ........................................................................ دفر، دانشجوی دانشگاه تھران، آزاد ش امين نيايی

 316 ............................................. احضار و بازداشت سحر موسوی، فعال دانشجويی محروم از تحصيل
 317 .......................................................... محروميت روزبه تھرانی از تحصيل در مقطع فوق ليسانس

 318 ............................................................. دادگاه سعيد نعيمی عضو ادوار تحکيم وحدت برگزار شد
 319 ......................................................................... )90مھر (گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو 

 323 ............................................... بازداشت اسعد باقری، دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
 324 ............................................. موج جديد احضار، بازجويی و ممنوع الورودی در دانشگاه مازندران

 327 ................................................................. بھروز فريدی، آرش و سياوش محمدی بازداشت شدند
 328 ................................................................................ مرگ يک دانشجو در کوی دانشگاه تھران

 330 ....................................... و سميرا غEمی از دانشگاه، به دليل اعتقاد به بھائيتاخراج صھبا متحدين 
 331 ........................ روز از بازداشت ٧٠بی خبری مطلق از وضعيت يک دانش آموز اھل تسنن با گذشت 

 332 ................................................................................... پيمان عارف به تبليغ عليه نظام متھم شد
 332 .......................................... بدحجابی"بازداشت چندين زبان آموز در آموزشگاھی در مشھد به بھانه 

 334 ..................... محکوميت بازداشت اعضا و ھشدار به حاکميت: اديه دانشجويان کردبيانيه اعتراضی اتح
 336 ........................................................ محمد حبيبا، از فعالين دانشجويی دانشگاه تھران بازداشت شد

 337 .......................................... بيست و ھشت ماه زندان بدون استفاده از حق مرخصی: مجيد دریمادر 
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 340 .................................... محمد يوسف عليخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد از حق تحصيل محروم شد
 342 .......................................................... رين وضعيت مھدی خدايی در گفتگو با عليرضا موسویآخ

 344 ............................................................ سال حبس ٨احضار فؤاد سجودی فريمانی جھت گذراندن 
 346 ........................................................ ياوش محمدی به زندان تبريزانتقال بھروز فريدی، آرش و س

 347 ................................................. بازداشت يکی ديگر از اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
 348 ....................................................................................................................... 1390آذر 

 348 ................................................... ابراز نگرانی ھمسر پيمان عارف نسبت به ممانعت از آزادی وی
 350 ........................................................... بازداشت محمد رشيد ھدايتی، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد

 352 .... آذر را ارج می نھيم ١۶به پاس خون دانشجويان روز : پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز
 355 .................................................... آذر ١۶فعال دانشجويی دانشگاه مازندران در آستانه  ٢بازداشت 

 357 ......................................................................... اعزام دانشجويان بورسيه به انگليس متوقف شد
 358 ........................................................... :جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيEن دانشگاه اميرکبير

 361 ................................... احضار عليرضا کامکار، فعال دانشجويی، به اداره اطEعات در روز دانشجو
 363 .............................................................. محمد کريمی، فعال دانشجويی، در lھيجان بازداشت شد

 363 ........................................................... ":٩٩کمپين "پيام سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام 
 365 ......................................................... انتقال سعيد آقا براری، فعال سابق دانشجويی، به زندان اوين

 366 ........................... ستاره الياسی، فعال دانشجويی، وبEگنويس و فعال حوزه زنان از دانشگاه اخراج شد
 368 ............................................................................. شيما رنجبر دانشجوی از دانشگاه اخراج شد

 369 ............................................................. انتقال سومين فعال دانشجويی دانشگاه مازندران به زندان
 370 ......................................................................... آزادی روژين محمدی، دانشجو و وبEگ نويس

 371 ..................................................................................... فعال دانشجويی آزاد شدپيمان عارف، 
 372 .......................................................... گراميداشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛

 375 ........................................................... د اھوازبازداشت سامان آريامن دانشجوی فعال دانشگاه آزا
 377 ............................................ بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی احسان بھروز در مشھد

 379 .................................  بر و نشر اکاذيبشکايت پيمان عارف از بولتن نيوز و رجانيوز به دليل جعل خ
 381 ......................................................... اخراج ھادی بينش دانشجوی دانشگاه تربيت معلم از دانشگاه

 383 .................... سال حبس تعزيری محکوم شدند ١و  ٣فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور به ترتيب به 
 385 ....................................................................... حمله گارد ويژه به بندامنيتی زندان کارون اھواز

 387 ................................................................................... آرش صادقی، فعال دانشجويی، آزاد شد
 389 ........................................................................ بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان نوشيروانی بابل

 391 ........................... بازداشت محمد حسين محبوبيان، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و مسئول نشريه تلنگر
 393 ............................................................ بازداشت روح هللا قاسمی، دانشجوی سابق دانشگاه شيراز

 394 ................................................................................... ايجاد فضاي پادگاني در دانشگاه زنجان
 395 ................................ انتقال مازيار يزدانی نيا، دانشجوی زندانی، به بند انفرادی زندان متی کEی بابل

 397 ....................................................................................................................... 1390دی 
 397 ................................................... تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی ٣۵پيام تبريک 

 399 ...................................................................... محکوميت مازيار گودرزوند فعال مدنی در رشت
 401 ........................................ ان ادوار تحکيم و روزنامه نگاربازداشت مجدد حميد موذنی ،عضو سازم

 402 ............................................................................. مھرداد کرمی، فعال دانشجويی بازداشت شد
 403 ............................ .از کار اخراج شده است ، يکی از استادان دانشگاه ھمدان"ميEن علی بروکی"دکتر 

 403 .......................................................................... بھروز جاويد تھرانی پس از ھفت سال آزاد شد
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 404 ..... ت خطاب به جبل عاملی رييس دانشگاهنامه ی انتقادی جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنع
 409 ........................................................................................................... سعيد نعيمی آزاد شد

 410 ...................................................................... (٩٠گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو آذر ماه 
 413 .......................................................... اخراجم از دانشگاه را به خودم تبريک می گويم: مجيد دری

 414 .......................................................................... اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه زاھدان
 415 .............................. ی گوش علی عجمی در پی درگيری يکی از مسئوlن امنيتی با وی پاره شدن پرده

 417 ...................... ممنوعيت عضويت دانشجويان در فيس بوک: بخش نامه جديد دانشگاه علوم و فنون بابل
 419 ............................................................................. حكم اعدام براي وحيد اصغری فعال سايبری

 421 ............................................ بھروز فريدی، ليE بھروز و سياوش محمدی از زندان تبريز آزاد شدند
 422 ...................... بازجوھا من و خانواده ام را به گروگان گرفته اند: نامه اميد کوکبی به رييس قوه قضائيه

 425 .................................................................. بازداشت ميثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری
 426 .............................................. تحت فشار قرار دادن دانشجويان پسر دانشگاه آزاد واحد تھران مركز
 427 ............................................... بازداشت يونس سليمانی، فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدان

 428 ........................................................................... امين احمديان ھمسر بھاره ھدايت بازداشت شد
 429 ................................................. پيمان عارف، فعال دانشجويی، به دادسرای زندان اوين احضار شد

 430 ........................................................... اخراج درسا اله وردی، دانشجوی بھائی از دانشگاه گرگان
 430 ................................................................... اخراج شروين فEح دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد

 431 ................................................................ ، فعال دانشجويی به دادگاه انقEب منتقل شدمجيد توکلی
 433 ..............بيانيه دانشجويان دانشگاه سبزوار در اعتراض به حمله نيروھای بسيجی به يکی از اساتيد منتقد

 435 ......................................................................................... تکميلی/ آرش صادقی بازداشت شد
 436 .................................................. وضعيت نامناسب جواد عليخانی، فعال دانشجويی، در زندان اوين

 437 ..................... انشجويی دانشگاه شھرکرد، پس از دو روز بازداشت آزاد شدسعيد ابوتراب، فعال سابق د
 439 ...................................... دادگاه رسيدگی به اتھامات کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی، برگزار شد

 441 ........................................ دانشجوی کرد دانشگاه پيام نور مريوان ٣فزايش نگرانی ھا از سرنوشت ا
 443 ................................ «شھيد کيانوش آسا«واکنش دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به تغيير نام پارک 

 445 ..................................................................................................................... 1390بھمن 
 445 ................................. ھيچ خبری از برادرم بعد ازانتقال به انفرادی نداريم:خواھر محمدرضا کربEيی

 447 ................................................................ اسماعيل زاده اضافه شدضربه شEق به حکم عسل 74
 447 ............................. بازداشت دانشجوی دکترای ايرانی دانشگاه لستر انگلستان ھنگام حضور در تھران

 448 ..................................................... دانشگاه آزاد به وزارت اطEعات احضار آزاده توانا، دانشجوی
 449 ............................................................... محسن صنعتی پور به يکسال حبس تعزيری محکوم شد

 450 ....................................................... محکوم شدمھدی عليزاده،طنز نويس و فعال سايبری به اعدام 
 451 .......................... سه دانشجوی زندانی دانشگاه مازندران در بند مجرمين خطرناک نگھداری می شوند

 453 ................................. ل قبول يك آقازاده در دانشگاه تھرانميليون تومان در قبا 40سند جديد فاش شد، 
 455 ................................................................................ صدف ثابتيان به دو سال حبس محکوم شد

 457 .............................................. آزاد شد علی عجمی، فعال دانشجويی چپ، با پايان دوران محکوميت
 458 ........................ تائيد حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی، فعال حق تحصيل در دادگاه تجديد نظر

 458 ....................................................  دوار تحکيم به درمانگاهانتقال علی مليحی عضو دربند سازمان ا
 459 ............................................................. سعيد نعيمی، فعال دانشجويی به دو سال حبس محکوم شد

 461 ........................................................................... دانشجوی حقوق مقابل کانون وکE ٨٠٠تجمع 
 462 .................................................. انتقال احمد ميری، استاد دانشگاه به دادگاه با لباس زندان و دستبند
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 463 .......................................................................... حامد يازرلو با پايان دوران محکوميت آزاد شد
 464 ......................................................................... نعيم احمدی، فعال دانشجويی به زندان منتقل شد

فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای آزادی سعيد رضوی  ۵٣نامه بيش از 
 465 ................................................................................................................................ فقيه

 467 ........................................................... انتقال شاھين زينعلی، زندانی سياسی به زندان رجايی شھر
 468 ...................................................................... دانشجوی مسيحی يک سال از تحصيل محروم شد

 469 ......................................................................... محروميت فرزند ميرحسين موسوی از تحصيل
 470 ................................... اخراج يک دانشجوی بھايی دانشگاه تھران با دستور مستقيم وزارت اطEعات

 471 .............................................................. محروميت يکساله برای فاطمه نوری، دانشجوی مسيحی
 473 ....................................................................سEمت ھمسرم در خطر است: ھمسر عبدهللا مومنی

 475 .............................................................. ضار سه دانشجوی کرد به ستاد خبری اداره اطEعاتاح
 476 .................................................................................... فضای دانشگاه تھران امنيتی شده است

 477 ........................................................ ان محکوم شدسوران دانشور فعال دانشجويی به يک سال زند
 477 ............................................................................................ :بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت

 483 .................................................................................... گزارش يک ساله از دانشگاه شھرکرد؛
 485 ................................................................................. گزارشی از وضعيت علی اکبر محمدزاده

 487 ....................................................................... اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه شمال آمل
 488 ......................................................... ی فعال دانشجويی به کميته انضباطیاحضار جاويد حاج ھمت

 489 ..................................................................................................................... 1390اسفند 
 489 ............................................................................................... سعيد ملک پور را اعدام نکنيد

 491 ....................................................................... جنسيتی در استان البرز تاسيس چھار دانشگاه تک
 492 ................................................. اتحاديه اروپا خواستار توقف اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور شد

 493 ................ داريوش جEلی دانشجوی دانشگاه ياسوج، پس از اعتراض با دوختن لب ھايش، بازداشت شد
 497 .................................................................. سال حبس تعزيری محکوم شد ٦کوھيار گودرزی به 

 499 ............................................................ شاھين موسوی، دانشجوی دانشگاه طبری بابل، اخراج شد
 501 ........................................ برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در کEس ھای درس دانشگاه شريف

 503 ................................................... يک فعال سابق دانشجويی دانشگاه شيراز به دادگاه انقEباحضار
 504 ................................................ گذشت دو ھفته از بازداشت احمد رحيمی، فعال دانشجويی در اراک

 505 ............................................................... خابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابلتحريم انت
 507 ...................................... احضار کرد» برف بازی«حراست دانشگاه شھرکرد دانشجويان را به دليل 

از تحصيل » عدم رعايت پوشش اسEمی«از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل بيش از ده نفر 
 508 ..................................................................................................................... محروم شدند

 510 ................................... مھدی خدايی، دانشجوی زندانی، بيش از دو سال محروم از حقوق يک زندانی
 511 .................................................. محکوميت دلير اسکندری، فعال سابق دانشجويی به دو سال زندان

 512 .............................................. ھا دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت محروميت تحصيلی برای ده
 513 ........................................................................ دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز بازداشت شد

 515 ....................................................... برگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه تبريز
 517 ...................................................... اش پس از شش سال محروميت دفاع پيمان عارف از پايان نامه

 517 .................................................. دستکم ھفت دانشجوی دانشگاه تبريز از حق تحصيل محروم شدند
 518 ..................... ه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات مجلس و حواشی آناطEعي

 521 ...................................................................................................... گزارش جديد احمد شھيد
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 525 ....................................................................... ه دختران مشھددانشجو در خوابگا ٣٢مسموميت 
 526 ..................................................... ی دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بھداشت روزه ۵تجمع 

 527 ...................................... ز مھدی خزعلیروزه سياسی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در حمايت ا
 529 ........................................................................... :پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت

 531 ...................................................................................... ابEغ حکم زندان ميEد حسينی کشتان
 532 ......................... سال زندان محکوم شد ٢دلير اسکندری، عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به 

 533 ................................ سال حبس تعزيری اعEم شد ۵حکم کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی، اينبار 
 535 .................................................................... به مناسبت اولين سالروز کشته شدن بھنود رمضانی

 537 ............................................. با مرخصی ضيا و عاطفه نبوی، فعالين دانشجويی دربند، موافقت نشد
 540 ............................................. عضو تيم ملی جودو از حق تحصيل و شرکت در مسابقات محروم شد

 541 .................................................................. پيمان عارف، فعال دانشجويی، بارديگر بازداشت شد
 542 .................. مراسم سالگرد شھادت بھنود رمضانی با دخالت نيروھای امنيتی و بازداشت تعدادی لغو شد

 544 ............................................................. موسی ساکت،عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت آزاد شد
 545 .................................... پيمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شد

 547 ........................................................................ )1390(گزارش ساlنه نقض حقوق دانشجويان 
 555 .......................................................... بازداشت دانشجويان، احضار به اطEعات و مراجع قضائی

 557 ............................................................................................ تجمع، فعاليت و بيانيه دانشجويی
 563 ............................................................................................. شجويانمرگ و حادثه برای دان

 563 ....................................................................... تفکيک و تبعيض جنسيتی در دانشگاه ھای کشور
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  مقدمه
  
  
  

جامعه دانشجوئی کشورمان بعنوان قشری جوان، پويا و دارای ذھنی تحليل گر که فارغ از منافع صنفی 
با واقعيت ھای اطراف خويش است در اين تEش بی  عقلیو حزبی صرفاً بدنبال تطبيق اصول و مبانی 

را چنان به دست سکان حرکت فکری کل جامعه  سير و تحولی پيوسته از درون به برون پايان و در 
گرفته است که بی آنکه خود را در حصار زمان و مکان و سنت و عرف گرفتار نمايد تنھا به يک سو 

، آينده استادن خود و جامعه به سوی آينده ای مبتنی بر ارزشھا و حقوق انسانی می نگرد و آن سوق د
آزادی بر اسارت  و بندگی و نه انسان بر انسان بلکه دانش و منطق بر جھل و خرافات  در آن ای که

  .حکومت می کند
اما در اين راه پرخطر، سلطه جويان و قدرت طلبانی بر کمين نشسته اند که پيوسته سودای سيطره بر 

اينان سوار بر جھل و تحجر انسانھا . تفکر انسان و به اسارت گرفتن عقل او را در سر می پرورانند
آگاھی، دانش و بيداری انسانھا به لرزه ونھای قدرتشان تنھا با چنان بر سرير قدرت تکيه زده اند که ست

 . در می آيد
انداخته و او را بارھا و بارھا به زانو نيروئی که در طول تاريخ بشری ھمواره پنجه در پنجه استبداد 

  .در آورده است
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رھنگ، مذھب، ف ، تعامل و تقابلاگر وضعيت کنونی جامعه ايران را که برآيند قرنھا در ھم آميختگی
علم، خرافات، تحجر و تجدد است با رويکردی مبتنی بر واقع گرايی و آسيب شناسی اجتماعی در بوته 

زير سايه استبداد متحمل آن قرنھاست مردم ايران که محنتی تحليل قرار دھيم خواھيم ديد که رنج و 
با عدم آگاھی از حقوق ست خود به دجامه ای است بنام استبداد که از حاکمان مستبد بلکه از ھستند نه 

بر تن و سپردن سرنوشت خويش به دست تقدير  انسانی خود و اتکای مطلق بر باورھای دينی و سنتی 
  . نموده اندحاکمان 

تاريخ ايران و سير تکاملی جنبش قرن گذشته نخبگان و دانشجويان بر تحوlت  نگاھی به نقش
يت از تEشی دارد که اين بخش از جامعه برای شکستن آزاديخواھی بويژه پس از انقEب مشروطه حکا

در . حصار خود ساخته فوق از طريق آگاه نمودن مردم از حقوق مدنی و انسانی خود آغاز نموده است
مقابل نيز تEش بی وقفه حاکمان برای جلوگيری از نيرو گرفتن و گسترش نفوذ اين قشر آگاه بر جامعه 

اين نفوذ ھراسی دارد که مستبدان از خود نشان از ان ھای دانشجوئی و ھراس آنھا از شکل گرفتن جري
  .دارند آگاھی مردمو در نتيجه از 

بويژه پس از به قدرت رسيدن  و تحت فشار قرار دادن دانشجويان سرکوب جنبش ھای دانشجوئی
ا آغاز شد و با انقEب فرھنگی و تعطيلی دانشگاه ھ 57اندک زمانی پس از انقEب جمھوری اسEمی که 

تنھا سر فصل جديدی از تاريخ تقابل استبداد با آگاھی جامعه را به تصوير می کشد که کتاب پيش روی 
اشاره ای ھمراه با دعوت به تأمل در ريشه ) 1390از فروردين تا اسفند سال (به گوشه ای از اين تقابل 

  .دارد آنھای 
حليلی واقع گرايانه از دlيل سرکوب دانشجويان گان عزيز برای داشتن تخوانند کمک بهدر اينجا برای 

توسط جمھوری اسEمی تEش می شود مقايسه ای اجمالی ميان حقوق تصريح شده در اعEميه جھانی 
از سوی حقوق بشر و قانون اساسی جمھوری اسEمی و آنچه که در عمل بعنوان حقوق دانشجويان 

  :ردجمھوری اسEمی به رسميت شناخته می شود صورت گي
 حقوق بشر یجھان يهاع"م  81ماده 

ھر انسانی محق به داشتن آزادی انديشه، وجدان و دين است؛ اين حق شامل آزادی دگرانديشی، تغيير 
کردن آئين و ابراز عقيده، چه به صورت تنھا، چه به صورت ] و آشکار[، و آزادی علنی ]دين[مذھب 

ای مناسک، عبادت و ديده بانی آن در محيط عمومی و جمعی يا به اتفاق ديگران، در قالب آموزش، اجر
  .يا خصوصی است

 حقوق بشر یجھان يهاع"م  91ماده 

ھر انسانی محق به آزادی عقيده و بيان است؛ و اين حق شامل آزادی داشتن باور و عقيده ای بدون 
، دريافت و انتشار اطEعات و افکار از طريق ھر ، و حق جستجو]و مزاحمت[از مداخله ] نگرانی[

 .رسانه ای بدون مEحظات مرزی است
 حقوق بشر یجھان يهاع"م  20ماده 

  .ھر انسانی محق به آزادی گردھمايی و تشکيل انجمنھای مسالمت آميز است .١
 .ھيچ کس نمی بايست مجبور به شرکت در ھيچ انجمنی شود .٢

  1حقوق بشر بند اع"ميه جھانی  ٢۶ماده ی 
آموزش و پرورش ميبايست، دست کم در دروه ھای ابتدايی و . آموزش و پرورش حق ھمگان است

آموزش فنی و . آموزش ابتدايی می بايست اجباری باشد. پايه، رايگان در اختيار ھمگان قرار گيرد
لی به شکلی برابر حرفه ای نيز می بايست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستيابی به آموزش عا

 .برای تمامی افراد و بر اساس شايستگی ھای فردی صورت پذيرد
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  :و اصل دوازدھم قانون اساسی  ، اصل پنجماصل اول
و در اصل  “جمھوری اسEمی „در اصل اول قانون اساسی نوع حکومت ايران به صراحت   

شود ھر چند در اصل  عنوان می “مذھب جعفري اثني عشرياسEم و „دوازدھم دين رسمی ايران 
سيزدھم ضمن محدود نمودن اقليتھای مذھبی به زرتشتيان، کليميان و مسيحيان اشاره ای مختصر به 

  .اين گروه از شھروندان شده استحقوق 
اصل پنجم قانون اساسی اشاره به اصل وlيت فقيه و عھده داری امامت امت از سوی ولی فقيه   

قانون  110دارد که حدود وظايف و اختيارات وی در اصل  در زمان غيبت امام دوازدھم شيعيان
  .اساسی مشخص شده است

اعEميه  18سه اصل اشاره شده فوق در قانون اساسی تناقض آشکار آن با ماده نگاھی مختصر به با 
به  مبنی بر آزادی عقيده و بيان 19ھمچنين با ماده  جھانی حقوق بشر مبنی بر آزادی انديشه و دين

مايان می گردد چرا که اساساً عدم اعتقاد به دين اسEم و مذھب تشيع و در نتيجه عدم روشنی ن
موضوعيت وlيت فقيه برای اين دسته از شھروندان به معنای خارج شدن از دايره شھروندی و بھره 

ه نيز مندی از حقوق مدنی خواھد بود ضمن آنکه اعتقاد تنھا به دين اسEم بدون التزام به اصل وlيت فقي
  .مشمول عدم برخورداری از حقوق شھروندی می باشد

محدوديتھای تحصيلی برای جوانانی که عقايد مذھبی غير از تشيع دارند، محروميت از تحصيل برای 
شھروندان  از جمله(اصل سيزدھم بعنوان اقليت مذھبی به رسميت شناخته نمی شوند کسانی که مطابق 

اصول  “قانونی „نتايج ليل انتقاد از عملکرد حکومت وlيت فقيه به ددانشجويان و سرکوب  ) بھائی
 . اشاره شده از قانون اساسی جمھوری اسEمی برای دانشجويان کشور است

صرفاً برای نشان دادن خاستگاه قانونی اين تأکيد بر قانونی بودن اين گونه برخوردھا با دانشجويان 
و اجرائی حکومت است که سررشته آن از بيت رھبری گونه برخوردھا از نگاه دستگاه ھای امنيتی 

 .آغاز و تا سطوح مديريتی خود دانشگاه ھا ادامه می يابد
برخورد با تجمعات دانشجوئی، عدم امکان فعاليت تشکلھای مستقل دانشجوئی، ستاره دار شدن 

منتقد ابعاد  دانشجويانکردن و زندانی ، بازداشت دانشجويان، محروميت از تحصيل فعاlن دانشجوئی
ديگری از سياستی است که جمھوری اسEمی از بدو به قدرت رسيدن تا به اکنون ضمن فراھم کردن 

دنبال نموده و دست نھادھای  برای سرکوب دانشجويان امنيتیبسترھای قانونی و سازوکارھای 
  .حکومتی و گروه ھای فراقانونی را برای اجرای اين سياست باز گذاشته است

  .در زير گوشه ای از موارد نقض حقوق دانشجويان را در اختيارتان قرار می دھيم 
آخر آنکه با ناکام ماندن ھمه حربه ھای فوق برای مھار قدرت دانشجويان در بدست گرفتن و کEم 

ضمن تشديد  88ھدايت فکری جامعه، جمھوری اسEمی بويژه پس از انتخابات رياست جمھوری سال 
سرکوب دانشجويان بر آن شده است تا با اقداماتی ھمچون حذف اساتيد مستقل از نظام دانشگاھی، تغيير 

علوم انسانی آخرين مراحل  واد درسی و حذف برخی رشته ھای دانشگاھی از جمله رشته ھایم
حکومتی کردن دانشگاه ھا و تبديل آن ھا به مکانی برای تبليغ و آموزش موازين و مبانی ايدئولوژيک 
جمھوری اسEمی و در يک جمله از ميان بردن موضوعيت اصلی دانشگاه يعنی مکانی برای تحصيل 

  .و دانش را طی نمايد علم
  
  

  يرافشين حيدریام
  1391ارديبھشت 
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  به تفکيک ماھيانه ١٣٩٠سالنامه جنبش دانشجويی در سال 
15  

در ادامه آمده  ١٣٩٠گزارش تفصيلی ماھانه فعاليت ھای دانشجويی و نقض حقوق دانشجويان در سال 
  :است

   فروردين
  شجوھمزمان با سالروز تولد اين شھيد دان" يادمان شھيد کيانوش آسا"افتتاح وبسايت     -
  دانشجوی كاروان راھيان نور در استان كرمان ٤٨كشته و زخمي شدن     -
  حضور قدرتمند فعاlن دانشجويی در اجEس شورای حقوق بشر    -
  روز مرخصی به زندان بازگردانده شد ٣علی جمالی پس از     -
  و حقوق بشرجمعی از فعاlن دانشجويی، زنان   توسط" بھاره ھدايت"تشکيل کمپين آزادی     -
  انتقال ضيا نبوی به زندان کارون اھواز و محروميت وی از مرخصی    -
  بھاره ھدايت و مھديه گلرو مجددا ممنوع المEقات شدند    -
  اعتصاب غذای آرش صادقی در پی انتقال وی به سلول انفرادی و ضرب و شتم شديد    -
وميت خشونتھای گسترده در منطقه محک: تشکل دانشجويی برون مرزی ١٢بيانيه مشترک     -

  خاورميانه
  آرش صادقی، دانشجوی زندانی، در حالت کما به بيمارستان منتقل شد    -
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  ممنوعيت انتخاب موضوع ايران برای پايان نامه ھای دانشجويان خارج از کشور    -
  پيام تسليت جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد سراسر کشور به ميرحسين موسوی    -
احسان اله حيدری، استاد حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم سياسی خرم آباد به جرم   اخراج     -

  درويشی و وکالت از دراويش گنابادی
  محاکمه پنج دانشجوی ديگر دانشگاه تھران در شعبه دوم دادگاه نظامی تھران    -
  ن اوين بازگشتميEد اسدی، عضو دفتر تحکيم وحدت، پس از اتمام مرخصی به زندا    -
  تخريب کامل دفتر انجمن اسEمی واحد کرج از سوی ماموران امنيتی در تعطيEت نوروز    -
  اتحاديه دانشجويان اروپا خواستار آزادی بھاره ھدايت شد    -
  برگزاری مراسم سالروز تولد بھاره ھدايت در اصفھان    -
  ت سالروز تولد بھاره ھدايتبيانيه جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مناسب    -
  ديدار بانوان بيت آيت اله منتظری با خانواده بھاره ھدايت    -
دادگاه انقEب تھران به رياست ٢٨نادر احسنی، از فعالين دانشجويی طيف چپ، از سوی شعبه     -

  سال حبس تعزيری محکوم شد ٢قاضی مقيسه، به تحمل 
  صيل بھايی مجددا دستگير شدسارا محبوبی، دانشجوی محروم از تح    -
وحيد اکبری شرقی دانشجوی رشته مھندسی صدا و فيلم سازی در کشور ھندوستان پس از بازگشت     -

  به کشور توسط ماموران وزارت اطEعات احضار شد
محروميت از تحصيل و ممانعت از انتخاب واحد امين رياحی عضو انجمن اسEمی دانشگاه     -

  فردوسی مشھد
  اجرای حکم شش ماه حبس ھمايون پناھی، فعال سابق دانشجويی دانشگاه زنجان    -
  ادامه بازداشت حميد مشايخی دبير سابق انجمن اسEمی دانشگاه اراک    -
  سيامک سھرابی، فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف ظھر امروز با قرار کفالت آزاد شد    -
  سلول انفرادی انتقال داده شدميEد اسدی پس از پايان مرخصی به     -
  خبری مEقات برادر مجيد توکلی با وی پس از سه ماه بی    -
  فواد سجودی، دانشجوی دانشگاه اميرکبير به ھشت سال حبس تعزيری محکوم شد    -
  تداوم اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاد خرم آباد و دخالت نيروھای امنيتی    -
  د جواد نوروزی، دانشجوی زندانی در بازداشتگاه اطEعات شيرازبی خبری مطلق از محم    -
  بيانيه دانشجويان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران پيرامون برخوردھای امنيتی    -
  ادامه محاکمه دانشجويان دانشگاه تھران در دادگاه ھای نظامی    -
  انپخش گسترده منشور جنبش سبز در دانشگاه مازندر    -
  تجمع دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به طرح تفکيک جنسيتی    -
  شعار مرگ بر ديکتاتور در مراسم سخنرانی صفار ھرندی در دانشگاه آزاد تھران شمال    -
  تخريب کامل يکی از کتابخانه ھای دانشگاه فردوسی مشھد در اثر فشار نيروھای امنيتی    -
  کاوه دانشور، فعال دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل بازداشت و بازجويی از    -
  افزايش فشار و محدوديت ھای جديد برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان    -
  بزرگداشت زادروز مجيد دری، ميEد اسدی و علی مليحی؛ دانشجويان دربند    -
  

  ارديبھشت 
  ته انضباطیاحضار بيست تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به کمي    -
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  دولت در حال پيشبرد پروژه انقEب فرھنگی در دانشگاه ھاست: بيانيه دفتر تحکيم وحدت    -
  برگزاری مراسم چھلم بھنود رمضانی تحت تدابير امنيتی    -
ديگر انتظار مھرورزی : فراخوان فعاlن دانشجويی دانشگاه اميرکبير برای شرکت در تجمع صنفی    -

  رده ايمرا به فراموشی سپ
  بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصير به مناسبت زادروز ميEد اسدی    -
  از حقوق مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت: بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک    -
  "بدحجابی"نمايش مشخصات دختران در دانشگاه ھرمزگان برای مقابله با     -
  نشجوی دانشگاه صنعتی شريف آزاد شدامير گل، دا    -
  برگزاری با شکوه تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه اميرکبير    -
  تعيين نوع پوشش و رنگھا/ آيين نامه انضباطی جديد دانشگاه شھيد بھشتی    -
  پخش گسترده اعEميه تک برگی در دانشگاه مازندران    -
طی حکمی از سوی دادگاه انقEب، به يک سال و چھار ماه فرزين رحيمی، فعال دانشجويی تبريز،     -

  .حبس تعزيری محکوم شد
  آزادی سارا محبوبی و بازداشت برادر وی وصال محبوبی، دانشجوی محروم از تحصيل    -
» تأييد صEحيت عمومی«احضار فعاlن دانشجويی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش جھت     -

  برای کارشناسی ارشد
  تجمع دانشجويان دانشگاه سوره دراعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه    -
  اوين ٣۵٠برگزاری جشن تولد ميEد اسدی، علی مليحی و حسن اسدی زيد آبادی در بند     -
  توھين و تھديد مستقيم دانشجويان توسط بسيج دانشجويی در دانشکده علوم اقتصادی    -
؛ آناھيتا صفرنژاد، راحيل عبدالکريمی، علی رضا رضايی اقدم، علی شش دانشجوی دانشگاه سوره    -

  غريب دوست، عباس جمالی و نويد ايزديار؛ ممنوع الورود شدند
  فراخوان دانشجويان دانشگاه سوره برای تجمع اعتراضی عليه ممنوع الورود شدن دانشجويان    -
  "تفکيک جنسيتی"رای طرح ورود نيروی انتظامی به دانشگاه مازندران در جھت اج    -
اشکان ذھابيان، فعال دانشجويی فردوسی مشھد وعضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت     -

  بازداشت شد
  احضار دھھا دانشجو به دادسرای نظامی/ برگزاری دادگاه حمله به کوی دانشگاه تھران    -
جرای ھدفمندی يارانه ھا و تاکيد بر انتقاد به ا: بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس    -

  تداوم اعتراض مردم
  شش ماه زندان بيشتر: صدور حکمی جديد برای بھاره ھدايت، مھديه گلرو، مجيد توکلی    -
  ھجوم مأموران امنيتی به منزل پدرام رفعتی برای بازداشت وی    -
سبزھا برخورد نکنند توبيخ می  روسای دانشگاه ھايی که با: نماينده رھبری در دانشگاه فردوسی    -

  شوند
  انتقال شبنم مددزاده، دانشجوی زندانی، به زندان قرچک ورامين    -
  علی مليحی عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم به مرخصی آمد    -
اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه عEمه طباطبايی و دانشگاه چابھار در اعتراض به شرايط     -

  نامناسب دانشگاه
  :صدور احکام انضباطی جديد برای فعاlن دانشجويی دانشگاه فردوسی مشھد    -

  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٨نيما نعيمی، مھندسی عمران 
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  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧آرمين فرخ پی، مھندسی کامپيوتر 
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧فاطمه خانی، مھندسی صنايع 

  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧ حسام طالبی، مھندسی مواد
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧علی منصوری، مھندسی شيمی 

  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٨عرفان راستی، مھندسی مواد 
  ، يک ترم محروميت از تحصيل٨٧مرتضی تقديسی، مھندسی مکانيک 

، يک ٨٧ی، کامپيوتر بھنود حقيقی، ارشد مھندسی مکانيک، يک ترم محروميت از تحصيلفربد فضايل
  ترم محروميت از تحصيل

  دفن شھدای گمنام در دانشگاه فردوسی مشھد    -
سيد ضيا نبوی، دانشجوی محروم از تحصيل که به ده سال حبس در تبعيد محکوم است، به ھمراه     -

  .قل شدزندانی سياسی ديگر از زندان کارون اھواز به زندانی ديگر موسوم به اردوگاه کلينيک منت ٢۵
ھای  ھا برای تقويت و ايجاد حوزه معاون فرھنگی و اجتماعی وزير علوم از بخشنامه به دانشگاه    -

  علميه دانشجويی خبر داد
  صدور حکم دو سال حبس تعزيری برای وحيد لعلی پور    -
  شورای ھماھنگی راه سبز اميد در حمايت از حرکتھای دانشجويی ٩بيانيه شماره     -
دادگاه  ٢ت رضانيا از دانشجويان دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تھران از سوی شعبه آوا    -

 ٧٤ماه حبس تعليقی و  ٣به " اخEل در نظم عمومی"نظامی تھران به رياست قاضی فراتی به اتھام 
  .ميليون جريمه محکوم شد ٣ضربه شEق بدل به 

دانشجويان اعEم کرد، جاي افراد معاند نظام در کامران دانشجو، وزير علوم، با تھديد مجدد     -
  دانشگاه نيست

  بيانيه جمعی از فعاlن دانشجويی خارج از کشور پيرامون شرايط حاکم بر دانشگاه ھا    -
بيانيه شماره يک جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به فضای امنيتی حاکم بر     -

  دانشگاه
  »دانشگاه پادگان نيست«: ويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتی دانشگاهاعتراض دانشج    -
  اعتراض دانشجويان دانشگاه تبريز در حضور منوچھر متکی    -
  تحريم کEس ھای درس و اعتصاب گسترده در دانشگاه مازندران    -
الگرد شھادت کيانوش فراخوان برای تعطيلی کEس ھای درس دانشگاه علم و صنعت در دومين س    -

  آسا
  ديدار ادوار نوشيروانی بابل با خانواده ی ضيا نبوی    -
  سيامک سھرابی، فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف، به پنج سال حبس تعليقی محکوم شد    -
  ديدار اعضای انجمن اسEمی دانشگاه مازندران با خانواده اشکان ذھابيان    -
ت صنفی در دانشگاه ھاي كشور در ھفته ھاي گذشته، دبيران كل شوراھاي در پي بروز اعتراضا    -

  .صنفي برخي از دانشگاه ھاي سراسر كشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد شدند
  

  خرداد 
استاد شناخته شده علوم انسانی توسط صدرالدين شريعی رييس دانشگاه عEمه در معرض  ١۵٠    -

  قرار گفتنداخراج و بازنشستگی 
  نامه جمعی از فعالين فعلی و سابق دانشجويی دانشگاه اميرکبير به مناسب زادروز مجيد توکلی    -
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  سال حبس برای سعيده کردی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد ٢صدور حکم     -
اين در پی رسيدگی به پروندۀ کوی دانشگاه تھران و صدور احکام حبس و جريمه نقدی، دانشجويان     -

  .دانشگاه مجموعا به بيش از ده سال حبس محکوم شدند
  پيام جمعی از فعاlن دانشجويی و سياسی بمناسبت سالروز تولد مجيد توکلی    -
  دlرا دارابی، دانشجوی بھايی، از دانشگاه مازندران اخراج شد    -
فضای شديد امنيتی در  اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا و برقراری    -

  دانشگاه
  دانيال اوجی، دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد    -
  ای از داوطلبان کارشناسی ارشد به سازمان سنجش فراخوانده شدند عده    -
  تک جنسيتی نمودن پذيرش کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت    -
  ورانی در دادگاه تجديد نظرتأييد حکم يک سال حبس تعزيری سما ن    -
  احضار دانشجويان بھايی مرتبط با دانشگاه مجازی و پلمپ دو محل آموزشی    -
حمايت بيش از ھزار نفر از فعالين و شھروندان غيربھايی از بازگشت بھاييان به دانشگاه ھای     -

  کشور
ربودن طومار / یاعتراض ھزاران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به طرح تفکيک جنسيت    -

  اعتراضی توسط حراست
  در دانشگاه بين المللی قزوين» تفکيک جنسيتی«اجرای طرح     -
  ھا از ادامه تحصيل دستکاری کارنامه دانشجويان در کنکور ارشد برای محروم کردن آن    -
 برای ششمين سال پياپی دانشجويان در كنكور كارشناسی ارشد: شورای دفاع از حق تحصيل    -

  دار شدند ستاره
  ماه حبس تعزيری برای سينا مھدی نيا دانشجوی نوشيروانی بابل ۶حکم     -
  آينده الماسی، دانشجوی دانشگاه تھران به اطEعات سپاه احضار شد    -
  تجمع اعتراضی دنشجويان دانشگاه ھرمزگان    -
  تجاوز و ضرب و شتم دختر دانشجو در داخل دانشگاه فردوسی مشھد    -
  .لقمان احمدی دانشجوی کرد و زندانی سقزی از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محروم شد    -
  تجمع دوم دانشجويان دانشگاه فردوسی در اعتراض به تجاوز به دانشجو در محوطه دانشگاه    -
را با خرداد امسال «: بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای آزاد به مناسبت درگذشت سحابی ھا    -

  »سکوت برگزار نخواھيم کرد
  صدور احکام انضباطی جديد برای دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل     -

  يک ترم تعليق با احتساب سنوات: حسام الدين باقری
  يک ترم تعليق با احتساب سنوات: محمد علمی

کم يک ترم تعليق با احتساب توبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه به اين حکم، ح: محمد عسگری
  .سنوات اين دانشجو که از سال گذشته معلق شده بود اجرا شد

يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حكم تا پايان فارغ التحصيلی معلق می : سيد مصطفی ارمغان
  .شود

  .می شود يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حكم تا پايان فارغ التحصيلی معلق: مجتبی تقوايی
بيانيه شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشھد در پی ضرب و شتم و تعرض به يکی از دختران     -

  دانشجو در صحن دانشگاه
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  توقيف دو نشريه کردی دانشگاه اروميه    -
  بيانيۀ فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل در اعتراض به ادامۀ بازداشت اشکان ذھابيان    -
کشتن تدريجی مخالفان راھبرد : ه دفتر تحکيم وحدت در پی شھادت ھدی صابر و ھاله سحابیبياني    -

  اصلی حکومت
  بازداشت ساسان واھبی وش، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز    -
  احضار مھدی تاجيک فعال دانشجويی دانشگاه تھران    -
  .از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شدسيامک کوشی فعال دانشجويی دانشگاه ازاد تبريز، پس     -
  

  تير 
  ارسEن ابدی، کيارش کامرانی و بابک داشاب به مرخصی از زندان امدند    -
  احضار مجدد بشير احسانی، فعال حق تحصيل به دادگاه انقEب    -
  سال حبس تعزيری محکوم شد ٢محسن برزگر، دانشجوی بابل به     -
  ال دانشجويی دانشگاه سمنان بازداشت شدميثم امام زاده، فع    -
  تحصن دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور در اعتراض به عدم تخصيص خوابگاه تابستانی    -
  بيانيه جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد پيرامون اعتصاب غذای زندانيان سياسی    -
صنعتی شريف از تحصن دانشجويان دانشگاه  حمايت شورای صنفی دانشجويان دانشگاه تھران و    -

  صنعت آب و برق
  طرح تفکيک جنسيتی در شرايط فعلی دانشگاھھا امکان پذير نيست: رئيس دانشگاه پلی تکنيک    -
  تشکل و گروه دانشجويی دانشگاه صنعت آب و برق تھران از تحصن دانشجويان ١١حمايت     -
  با انتشار نشريات دانشجويی به زبان ترکی ھای تھران ممانعت مسئولين دانشگاه    -
  »کEسھای پسران و دختران جداگانه برگزار می شود«: رييس دانشگاه شريف    -
شھروند بھايی ساکن بندرعباس که در رشته حسابداری دانشگاه قشم در حال » نورا سھرنگی«    -

امتحانات پايان ترم، محروم و از  تحصيل بود توسط مسئوlن دانشگاه به دليل بھايی بودن از شرکت در
  .دانشگاه مزبور اخراج شد

شناسی  که مشغول تحصيل در رشته کار» آوا توکلی«به يک دانشجوی بھايی دانشگاه قشم به نام     -
باشد از طرف دفتر دانشگاه ابEغ شده که در ترم ديگر ثبت نام نخواھد شد و از دانشگاه  بيھوشی می
  .اخراج است

  حصارھای توری برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاه آزاد نجف آباد تھيه    -
  فرزين رحيمی از فعاlن سياسی و دانشجويی تبريز به دادگاه انقEب احضار شد    -
دستيابی به خواسته ھا و احتمال احضار / پايان تحصن پنج روزه دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور    -

  نضباطیدانشجويان به کميته ا
  :دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تھران ١٤محکوميت     -

  »روز تعزيری، يک ميليون تومان جريمه ٩١« : مھيم امير محمدی، دانشجوی مديريت
  »ھزار جريمه ۵٠٠سال تعليق و  ٤ماه حبس به مدت  ٣« :علی رفاھی، دانشجوی علوم اجتماعی

  »ھزار جريمه ۵٠٠سال تعليق و  ٤ماه حبس به مدت  ٣  «: لوم اجتماعیکمال رضوی، دانشجو ع
  »سال تعليق ٤ماه حبس به مدت  ١٠« : رسول محسن زاده، دانشجوی علوم اجتماعی

  ميليون جريمه ١روز تعزيری ٩١امير حسين فضلی 
  »ماه حبس به مدت پنج سال تعليق ١٠« :کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی
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  »ميليون جريمه ١سال تعليق و  ٤ماه حبس به مدت  ١٠« : يدهللا نعمتی
سال  ٤ميليون تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  ١+ ماه حبس  ١٠« :حبيب فرحزادی 

  »تعليق گرديد
سال ٤ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  ۵٠٠+ ماه حبس  ١٠« : نعيم آقايی 

  »تعليق گرديد
  »سال تعليق ٤ده ماه حبس يه مدت «: حمدی ھستدوست م

سال  ٤ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  ۵٠٠+ ماه حبس  ١٠« :ايوب نعمتی
  »تعليق گرديد

  »ميليون جريمه ٣ضربه شEق بدل به  ٧٤سه ماه حبس تعليقی و «: آوات رضا نيا 
  »ھزار تومان جريمه ۵٠٠شده است ،  سال تعليق ٤ماه حبس که به مدت  5« :وحيد قيصری 

ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی  ۵٠٠+ ماه حبس  ٤« : علی سحر وکيلی، دانشجوی علوم اجتماعی
  »سال تعليق گرديد ٤از از حبس به مدت 

  »بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند«: مسئولين سازمان سنجش    -
ادبيات دانشگاه تھران برای تحمل چند ماه باقی مانده   انس دانشکدهليس نصير اسدی دانشجوی فوق     -

  .از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد
  دانشگاه مازندران ھم تفکيک جنسيتی شد    -
  بازداشت محمد زارعی دانشجوی دانشگاه سمنان    -
  شتی حوادث عاشورا، به زندان اوينبازگشت ارسEن ابدی و کيارش کامرانی، دو دانشجوی بازدا    -
توقف فوری اجرای طرح تفکيک : احمدی نژاد در نامه ای به وزرای علوم و بھداشت دستور داد    -

  جنسيتی و بازنشستگی بی رويه اساتيد
  بعد از علوم انسانی، رشته ھای ھنر نيز مورد بازنگری قرار می گيرند    -
  »رد درخواست دوستی« ھمکEسی اش به دليل  کشته شدن يک دانشجوی دختر بدست    -
  مجيد دری، دانشجوی زندانی از دانشگاه اخراج شد    -
  ٢٠٩سرنوشت نامشخص بھروز جاويد تھرانی پس از انتقال به بند     -
  اصفھان  دانشجوی ُکرد دانشگاه  تداوم بازداشت و بی خبری از وضعيت محمد امين عليزاده    -
  ٧٨تير  ١٨از زندانيان سياسی، در سالگرد بيانيه ده تن     -
  تير ١٨بيانيه جمعی از فعاlن سابق دانشجويی خارج از کشور به مناسبت فرا رسيدن     -
  حسام قربانی دانشجوی ياسوجی در بازداشت وزارت اطEعات    -
  ، فعال دانشجويی کرد صدور قرار وثيقه برای محمد امين عليزاده    -
تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاlن دانشجويی دانشگاه خيام با حکم انضباطی اين محمد صادق     -

  .دانشگاه، ھرکدام به يک ترم تعليق و ھمچنين توبيخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند
  تاسيس ھفت دانشگاه تک جنسيتی در مراکز برخی از استان ھای کشور    -
يراز به مناسبت بيست و دومين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان بيانيه ی دانشجويان کرد دانشگاه ش    -

  قاسملو
  بازگشت بابک داشاب، دانشجوی زندانی به زندان اوين    -
  اخراج دكتر سعيد مشيری استاد دانشگاه عEمه    -
  بEتکليفی ايوب پورفتحی، دانشجوی زندانی شيراز، عليرغم گذشت پنج ماه از بازداشت    -
  جنسيتی تحقيرآميز در دانشگاه عEمهتفکيک     -
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  محکوميت نويد نزھت، دانشجوی دانشگاه شريف به يک سال حبس تعزيری    -
  کل فرآيند بازداشت، اتھام زنی و بازجويی، از اساس غير قانونی بوده است: اميد کوکبی    -
  بھاره ھدايت و مھديه گلرو به طور موقت از زندان آزاد شدند    -
  رماه امسال در مقطع دکتری، دانشجوی پولی در دانشگاه ھا پذيرش خواھد شداز مھ    -
دانشجويان محروم از : بيانيه شوراي دفاع از حق تحصيل در دومين سالگرد بازداشت مجيد دري    -

  تحصيل ھمچنان در زندان
  در تمامی استان ھا دانشگاه تک جنسيتی ايجاد می کنيم: معاون وزير علوم    -
يد مجتبی ھاشمی، عضو پيشين شورای مرکزی انجمن اسEمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه س    -

  .به زندان اوين فراخوانده شد  ضربه شEق ٧٤تھران برای اجرای حکم يک سال زندان و 
دادگاه جزائی تبريز به شش ماه حبس  ١١١فراز زھتاب که تابستان سال گذشته و از سوی شعبه     -

  شده بود، برای طی سه ماه باقی مانده از محکوميت خود روانه زندان شدتعزيری محکوم 
 ٢٨دادگاه فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور، دو فعال دانشجويی، صبح روز سه شنبه در شعبه     -

  .دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد
  

  مرداد 
المللی قزوين جھت اجرای حکم دادگاه انقEب در  مصطفی نيلی، فعال سابق دانشجويی دانشگاه بين    -

زندان اوين منتقل  ٣۵٠پی مراجعه به دادسرای غير قانونی مستقر در زندان اوين بازداشت و به بند 
  .شد
  با ھجوم ماموران امنيتی، مھديه گلرو به زندان اوين بازگردانده شد    -
  در وزارت علوم» عفاف و حجاب«تشکيل کميته     -
ھا و احزاب سياسی در خصوص  ھا، گروه آموختگان ليبرال به شخصيت نامه دانشجويان و دانش    -

  حجاب اجباری
  ھشت سال زندان برای امير شيبانی    -
نويد خانجانی و شايان وحدتی در پی اعEم شفاھی و تماس تلفنی ماموران امنيتی به ستاد خبری     -

  .وزارت اطEعات احضار شدند
  ی عابد توانچه پس از يک سال زندانآزاد    -
دانشجوی دانشگاه شريف به مقامات قضايی پيرامون آزادی علی اکبر محمدزاده،  ١۵٠٠نامه     -

  دانشجوی زندانی
دادگاه انقEب به قضاوت قاضی مقيسه، حجت نظری را به . حجت منتظری به زندان اوين بازگشت    -

ليقی به جرم اقدام عليه امنيت ملياز طريق تبانی و شرکت شش ماه حبس تعزيری و چھار سال حبس تع
  .در تجمعات محکوم کرده است

مجتمع (از وضعيت و محل نگھداری فرشيد عبداللھی، از دانشجويان اخراجی دانشگاه آزاد تھران     -
  .علی رغم گذشت يک سال از زمان بازداشت، مطلقا اطEعی در دست نيست) امام حسين

، از فعاlن دانشجويی و روزنامه نگار که پيش از اين جھت اجرای حکم قضايی خويش فواد شمس    -
  احضار شده بود شده بود ديروز دوشنبه، نھم مردادماه، پس از مراجعه به زندان اوين، بازداشت شد

  جنسيتی جديد اندازی سه دانشگاه تك راه    -
  ر زندان رجايی شھروضعيت جسمی نامساعد علی عجمی، دانشجوی زندانی د    -
  حذف سيزده رشته علوم انسانی از دانشگاه عEمه طباطبايی    -
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دانشگاه ايران خطاب به مسئوlن در پی کاھش سھميه دختران در آزمون  ٦پيام اعتراضی     -
  سراسری

  صبح امروز، جلسه دادگاه سعيد جEلی فر در دادگاه انقEب برگزار شد    -
  وي دانشگاه اروميه از دانشگاه اخراج شدامير رضايی دانشج    -
در سردشت به اتھام   »ناصر آمان«و » علی نادری«، »سليمان وحيدی نيا«سه دانشجو به نام ھای     -
  بازداشت شده اند» امنيتی«
دانشگاه نه تنھا پادگان نيست که : بيانيه جمعی از دانشجويان در بيست وشش واحد دانشگاه آزاد    -

  ھم نيست حوزه علميه
حمايت بيش از سيصد تن از دانشجويان و فارغ التحصيEن دانشگاه صنعتی شريف از دو دانشجوی     -

  زندانی
  درخواست پدر شبنم و فرزاد مدد زاده از احمد شھيد برای رسيدگی به وضعيت فرزندان اش    -
  ھين آميز امور فرھنگیاعتراض اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج به انتشار مطالب تو    -
  تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نور رودھن در اعتراض به ادغام واحدھای دانشگاه    -
  بيماران روانی و دانشجويان در يک محيط: دانشکده فنی ايEم    -
در پی   صدور بيش از سی ماه حکم زندان تعليقی برای دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه    -

جويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسEمی، اعتراض دانش
  صفارھرندی، به مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته

محمدرضا قنبری، نيوشا خزايی، شيما بنفشی، سجاد حياتی و عاطفه زمانی از سوی دادگاه انقEب     -
ھمچنين اشکان مسيبيان . ه مدت پنج سال محکوم شده اندکرمانشاه ھر يک به شش ماه حبس تعليقی ب

فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه، که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از تحصيل و نيم 
روز حبس تعليقی  ٩١ميليون تومان جريمه نقدی توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود، به 

آبتين پگاه ديگر فعال دانشجويی دانشگاه رازی، که وی نيز دو  حکم. به مدت پنج سال محکوم گرديد
ترم تعليق از تحصيل را در کارنامه خود دارد، به دليل اينکه پرونده ديگری از وی در دست بررسی 

  .می باشد، ھنوز صادر نشده است
  حمدی نژاد، داماد پروين ا»حميدرضا افراشته«اعطای رانت ويژه تحصيلی محمود احمدی نژاد به     -
  »تک جنسيتی کردن دانشگاه ھا«استاد دانشگاه علم و صنعت به رييس مجلس در مورد  ٩ھشدار     -
  از فعاlن دانشجويی» ملينا بختيار نژاد«و » خاطره دانش توکل«بازداشت     -
  تک جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی در دانشگاه آزاد    -
و دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه امام حسين، از سوی  مھرداد اسEمخواه فعال دانشجويی    -

  .سال حبس تعليقی محکوم شد ٤دادگاه انقEب به  ٢٦شعبه 
  

  شھريور 
  در دانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد» سختگيرانه«تفکيک جنسيتی     -
  وحيد لعلی پور، ھمسر مھديه گلرو، بازداشت شد    -
وم از تحصيل بھائی و فعال حق تحصيل اول شھريورماه بازداشت واحد خلوصی دانشجوی محر    -

  .شد
  "آشنايی با دفاع مقدس"گذراندن اجباری درس : شرط جديد فارغ التحصيلی دانشگاه سھند    -
  سال حبس تعزيری برای نويد خانجانی، فعال دانشجويی و حقوق بشر ١٢تائيد حکم     -
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  تر تحکيم وحدت، به يک سال حبس تعزيری محکوم شدايمان صديقی، عضو شورای عمومی دف    -
  بھزاد عالی پور، فعال دانشجويی دانشگاه شريف به پنج سال حبس تعليقی محکوم شد    -
  ھای ورودی مجھز شد' گيت'كوی دانشگاه تھران به     -
  شدند' طرح تفکيک جنسيتی'پانصد دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد خواستار توقف اجرای     -
  سال حبس تعزيری محکوم شد ٣سعيد جEلی فر، فعال دانشجويی محروم از تحصيل به     -
  رضا فيروزی، دو دانشجوی زندانی  ممانعت از آزادی سورنا ھاشمی و علی    -
  "دانشگاه يزد"اجرای طرح تفکيک جنسيتی اين بار در     -
  نتقال وی به سلول انفرادیوخامت حال جسمی اشکان ذھابيان در اثر اعتصاب غذا و ا    -
  صدور حکم اخراج برای البرز نورانی، دانشجوی بھائی دانشگاه صنعتی شريف    -
  انتقاد مھديه گلرو از مجازات ھای خانوادگی: در نامه ای به صادق lريجانی    -
  ميEد کريمی، فعال دانشجويی کرد دانشگاه آزاد سنندج بازداشت شده است    -
  ابيان به طور موقت به اعتصاب غذای خود پايان داداشکان ذھ    -
  انتقال سيد ضيا نبوی به زندان کارون اھواز    -
  تفکيک جنسيتی در کEس ھای درس دانشگاه صنعتی اميرکبير    -
  بھاره ھدايت پس از عمل کيسه صفرا به زندان اوين بازگشت    -
  ستاره دار شدن يكصد دانشجوی ديگر    -
  چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم: لوموزير ع    -
  نيما پوريعقوب، فعال دانشجويی، آزاد شد    -
  اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه عEمه طباطبايی    -
  در ھمه استان ھای ايران» راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه«: وزير علوم خبر داد    -
جويان دانشگاه آزاد شھرکرد و مدير بخش مجازی ستاد جاويد فخريان، عضو انجمن اسEمی دانش    -

  .، به يک سال حبس تعزيری محکوم شد٨٨
محمد غفاريان، دانشجوی رشته مھندسی برق دانشگاه فردوسی مشھد، به تحمل سه سال و نيم حبس     -

  .تعزيری و ھفتاد ضربه شEق محکوم شد
  کرج منتقل شد ھای انفرادی زندان رجايی شھر علی عجمی به سلول    -
  مريم شفيع پور، فعال دانشجويی، از دانشگاه بين المللی قزوين اخراج شد    -
، فعال دانشجويی دانشگاه بابل را به اتھام تبليغ "حسين ضامن ضرابی"دادگاه انقEب شھر بابل،     -

علق شده سال م ٥بھمن به يک سال حبس تعزيری که به مدت  ٢۵عليه نظام از طريق شرکت در تجمع 
  .است محکوم کرد

  تشکيل کEس ھای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی اميرکبير    -
سيروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت شعبه بوشھر و ھمچنين عضو     -

شورای صنفی خانه مطبوعات مستقل استان بوشھر برای دومين سال پياپی از ادامه تحصيل در مقطع 
  .ارشد محروم شد کارشناسی 

ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمھيری ، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت     -
ھايی می باشد که از جانب  شعبه بوشھر از تدريس در دانشگاه آزاد اسEمی نيز از ديگر محدوديت

رک دکترای شھرسازی از وی که دارای مد. نھادھای امنيتی بر فعالين با سابقه استانی اعمال شده است
باشد، در ترم جديد از تدريس واحدھای درسی مربوطه در دانشگاه آزاد اسEمی واحد  دانشگاه تھران می

  .بوشھر محروم شده است
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  دانشگاه جامع علمی کاربردی ھم تک جنيستی شد    -
  س محکوم شدعلی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اسEمی دانشگاه صنعتی شريف، به شش سال حب    -
  بيانيه فعاlن دانشجويی در ھمبستگی با اعتراضات مردم آذربايجان    -
مسعود چناسی، فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم و عضو ستاد مھدی کروبی از دانشگاه اخراج     -

  شد
  دو ترم محروميت از تحصيل دانشجوی رشته پزشکی به دليل استفاده از سيگار    -
  شجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری خوابگاهتجمع دان    -
  تفکيک جنسيتی کEسھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه عEمه    -
شھره روحانی، شھروند بھايی که در کنکور سراسری دانشگاه در رشته زبان ھای خارجی رتبه     -

  .از حق تحصيل محروم شد را کسب نموده بود به دليل نقص در پرونده ١٥١
  »دانشگاه آزاد ورامين«کEس درسی  ٦٤٧جنسيتی در  اجرای طرح تفکيک    -
  دانشگاه صنعتی خواجه نصير ھم به جمع اجراکنندگان طرح تفکيک جسنيتی پيوست    -
  اختEس شش ميليارد ريالی در دانشگاه ھنر اصفھان    -
  سمناندفن يک شھيد گمنام در پرديس دانشگاه     -
دادگاه انقEب به محروميت مادام العمر از تحصيل در دانشگاه ھای  ١۵مجيد توکلی از سوی شعبه     -

  کشور محکوم شد
شوراھای صنفی دانشگاه از برگزاری اردوھای دانشجويی و فعاليت ھای آموزشی و پژوھشی منع     -

  شدند
  ممنوع شد  »شجويیجشن ھای مختلط دان«با دستور وزارت علوم، برگزاری     -
جامعه دفاع "و " فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر"بيانيه مشترک دو نھاد حقوق بشری؛     -

  در ايران’ عدالت‘دانشجويان، قربانی مضحکه ": از حقوق بشر در ايران
ای در صورت اجرای طرح تفکيک جنسيتی بر سر کEس ھ: بيانيه دانشجويان دانشگاه مازندران    -

  درس نخواھيم رفت
جمال "، دانشجوي مھندسي برق دانشگاه تبريز، "مھرداد كرمي"مفقود شدن سه دانشجو به نام ھای     -

، دانشجوي مواد دانشگاه "خليل غEمي"، دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم آذربايجان و "رضايي
  سياسی آزاد ابھر بعد از شرکت در مراسم تولد سعيد متين پور، زندانی

  

  مھر 
بازداشت آرمان زمانی، شيرزاد کريمی، خبات عارفی، ميEد کريمی، مھدی دعاگو و سوران             -

  دانشور، اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
  احضار و بازداشت سحر موسوی، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و محروم از تحصيل            -
  ن شھبازی، فعال دانشجويی آذربايجانیبازداشت افشي            -
  اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه بابلسر            -
عدم شرکت در «دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل  ١۵جلوگيری از ثبت نام             -

  »جلسه حجاب
  دانشگاه آزاد قزويناخراج معين محمد بيگی، پس از آزادی از زندان از             -
  محروميت از تحصيل روح هللا بيات و رحمت هللا بيات، دو فعال دانشجويی دانشگاه زنجان            -
  سال حبس تعزيری برای کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی ۵حکم             -
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  فر، دانشجوی ممتاز دانشگاه تھران اجرای حکم شEق امين نيايی            -
  محکوميت مسعود باباپور، فعال دانشجويی، به نه ماه حبس تعزيری            -
سال  ۵محکوميت بشير احسانی، دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق تحصيل، به             -

  حبس تعزيری
  سقوط آسانسور در خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه اميرکبير            -
نگنه، از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، در پی سھل انگاری مسئولين درگذشت آمنه ز            -

  دانشگاه
  اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای صنفی دانشگاه            -
دانشجوی دختر اين  ١۵بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی محروميت             -

  گاهدانش
  »تفکيک جنسيتی«اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اعتراض به             -
  نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت هللا خامنه ای            -
  شورای صنفی در خوابگاه دانشجويان تشکيل شود: بيانيه سوم شورای صنفی پلی تکنيک            -
محکوميت اجرای حکم شEق فعاlن و : بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران            -

  درخواست کوشش برای تغيير از سوی مخالفان
  تجمع دانشجويان معترض دانشگاه زنجان، در اعتراض به تفکيک جنسيتی            -
  تجمعات چندين باره دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی            -
اعتصاب غذای دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به مرگ آمنه زنگنه دانشجوی اين             -

  دانشگاه
برافروختن شمع در صحن دانشگاه توسط دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به مرگ آمنه             -

  زنگنه، دانشجوی اين دانشگاه
  ضعيت اسف بار غذاتجمع در دانشگاه شھرکرد در اعتراض به و            -
بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت آمنه زنگنه، يکی             -

  از دانشجويان دانشگاه
  تجمعات صنفی اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد            -
  شکEت صنفی و رفاھیتجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با م            -
  برگزاری مراسم تولد آرش صادقی، دانشجوی زندانی            -
  بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان آذربايجانی            -
  بيانيه جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه خواجه نصير به مناسبت آغاز سال تحصيلی            -
جنبش دانشجويی شعله روشنگری : بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا            -

  .و آزاديخواھی در دانشگاه را در مقابل حمEت استبداد حاکم حفظ می کند
  

  آبان 
  بازداشت محمد حبيبا، از فعاlن دانشجويی دانشگاه تھران            -
  وز فريدی، آرش و سياوش محمدی، سه فعال دانشجويی در تبريزبازداشت بھر            -
  بازداشت اسعد باقری، دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد            -
  محروميت از تحصيل محمد يوسف عليخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تھران            -
  بھايی دانشگاه سراسری سيرجاناخراج سميرا غEمی، دانشجوی             -
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  محروميت روزبه تھرانی از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد            -
  محروميت چندين دانشجوی کرد از تحصيل در مقطع دکترا با وجود احراز شرايط علمی            -
سال  ٨يل، برای گذراندن احضار فواد سجودی فريمانی، دانشجوی دکترای محروم از تحص            -

  حبس
  تائيد حکم شش سال حبس تعزيری علی اکبر محمدزاده، دانشجوی دانشگاه شريف            -
  محکوميت مھديه گلرو در دادگاه تجديدنظر به شش ماه حبس تعزيری ديگر            -
  افزايش شش ماه به محکوميت زندان بھاره ھدايت و مجيد توکلی            -
  زاده، دانشجوی کرد در کوی دانشگاه تھران مرگ مشکوک به خودکشی ميEد رشيد            -
  درگذشت محمد جفاله دانشجوی رشته پرستاری به دليل برق گرفتگی در خوابگاه ايرانشھر            -
  محکوميت بازداشت اعضا و ھشدار به حاکميت: بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد            -
  »وضعيت نامطلوب غذا«تجمع گسترده دانشجويان دانشگاه بين الملل قزوين در اعتراض به             -
  اعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خوابگاه پسران            -
  بيانيه مجمع فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل در اعتراض به جو حاکم بر دانشگاه            -
  تجمع صنفی با حضور گسترده دانشجويان در دانشگاه مازندران            -
  

  آذر 
  بازداشت محمد حسين محبوبيان، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و مسئول نشريه تلنگر            -
  بازداشت سامان آريامن، فعال سياسی و دانشجوی دانشگاه آزاد اھواز            -
  فعال دانشجويی در lھيجان بازداشت محمد کريمی،            -
  احضار عليرضا کامکار، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد به اداره اطEعات            -
  نيا، دانشجوی ايرانی، پس از بازگشت به کشور بازداشت بھار علی            -
  درانبازداشت علی عباسی و رحمان يعقوبی، دو فعال دانشجويی دانشگاه مازن            -
  اخراج ھادی بينش، فعال ستاد مھدی کروبی، از دانشگاه تربيت معلم            -
  محروميت از تحصيل امين خالقيان، دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل            -
محکوميت فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور، دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد             -

  سال حبس تعزيری ١و  ٣، به ترتيب به و پلی تکنيک
  دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد ٧مسموميت             -
  دانشجو به دليل عدم تھويه مناسب در خوابگاه دانشجويی در تھران 2مسموميت             -
استنشاق گاز «اثر  دانشجوی ديگر در دانشگاه آزاد اسEمی واحد صفاشھر بر ٣جان باختن             -

  »منوکسيد کربن
  "مسموميت با مونوکسيد کربن"بر اثر    دانشجو در تبريز ٣جان باختن             -
پيام تبريک دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه ھای ايران به مناسبت سالروز تولد             -

  ضيا نبوی
  از با خانواده مجيد توکلیشير' آزادی خواه'ديدار دانشجويان             -
بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان نوشيروانی بابل در بزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی،             -

  دانشجوی زندانی
گراميداشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛ صندلی خالی کيانوش آسا در             -

  کEس ھای درس
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بايد برای دفاع از حق تحصيل ده ": ٩٩کمپين "يا نبوی از زندان در پاسخ به پيام پيام سيد ض            -
  سال در زندان بمانم

بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھران             -
  برای خروج جنبش دانشجويی از انفعال

بساط نھاد ھای نظامی و : ان دموکراسی خواه دانشگاه تھرانبيانيه انجمن اسEمی دانشجوي            -
  شبه نظامی را از دانشگاه برچينيد

مجيد توکلی به جرم نفی : بيانيه جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيEن دانشگاه اميرکبير            -
  استبداد و ستايش آزادی در زندان است

  انشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت روز دانشجوبيانيۀ مجمع فعالين دانشجويی د            -
تقويت جنبش دانشجويی برای آينده ی ايران حياتی : بيانيه انجمن اسEمی دانشگاه اميرکبير            -

  است
  برگزاری مراسم گراميداشت کيانوش آسا بر سر مزارش؛ به مناسبت روز دانشجو            -
تا آخرين نفر، آخرين نفس، کوشيم و بشکنيم ديوار : اه آزاد شھرکردفعالين دانشجويی دانشگ            -

  اين قفس
  دانشجويان زندانی را فراموش نکنيم: آذر ١۶بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل در آستانه             -
  پيام جمعی از فعالين سابق دانشجويی به مناسبت روز دانشجو از زندان مركزی تبريز            -
آذر بھترين زمان برای تجلی اتحاد دانشجويان  ١۶: بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد            -

  عليه حکومت جائر
  يادداشت بھاره ھدايت از زندان اوين به مناسبت روز دانشجو            -
  آذر ١۶بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت             -
ضيا نبوی و مجيد دری، دانشجويان زندانی : تن از دانشگاھيان ٤٧٠نامه سرگشاده بيش از             -

  در تبعيد را آزاد کنيد
  دانشگاه فريادگر آزادی است: بيانيه دفتر تحکيم وحدت            -
  انشگاهبيانيه دانشجويان و اساتيد دانشگاه تبريز در اعتراض به بازداشت دکتر فرزين، استاد د            -
آذر را ارج  ١۶به پاس خون دانشجويان روز : پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز            -

  می نھيم
  

  دی 
بازداشت دو دانشجوی کرد دانشگاه مريوان، ژيار سEمتيان و دانا لنج آبادی، پس از احضار             -

  به وزارت اطEعات
  انی، فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدانبازداشت يونس سليم            -
  بازداشت مھرداد کرمی، فعال دانشجويی دانشگاه تبريز            -
  اخراج شروين فEح، دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد            -
  اخراج درسا اله وردی، دانشجوی بھايی دانشگاه گرگان            -
  ، عضو اتحاديه دانشجويان کرد به شش ماه زندانمحکوميت ميEد کريمی            -
بيانيه دانشجويان دانشگاه سبزوار در اعتراض به حمله نيروھای بسيجی به يکی از اساتيد             -

  منتقد
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نامه ی انتقادی جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت خطاب به جبل عاملی رييس             -
  دانشگاه

  بزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی در دانشگاھھای نوشيروانی بابل و سمنان            -
  تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی ٣۵پيام تبريک             -
  

  بھمن 
  بازداشت احمد رحيمی، فعال دانشجويی در اراک            -
  اجه نصير به کميته انضباطیاحضار جاويد حاج ھمتی، فعال دانشجويی دانشگاه خو            -
احضار سه دانشجوی کرد دانشگاه مريوان، ژيار سEمتيان، اسماعيل روانگرد و عزيز             -

  به ستاد خبری وزارت اطEعات  تازيک
احضار و بازجويی علی مرادی، کوروش بنايی، رضا شاکری، عماد ھاشمی، سعيد ابوتراب،             -

ھدايت منفرد، عباس پشمی و محمد حيدرزاده، دانشجويان دانشگاه شھرکرد در ھادی دلبھاری، سامان 
  اداره اطEعات استان

احضار علی مرادی، سعيد ابوتراب، عباس پشمی و محمد حيدرزاده، دانشجويان دانشگاه             -
  شھرکرد به دادگاه و انتقال آنھا به زندان

عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به يک سال محکوميت سوران دانشور، : بھمن            -
  زندان

  تائيد حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی، فعال حق تحصيل در دادگاه تجديد نظر            -
احضار کوروش بنايی، رضا شاکری، عماد ھاشمی، محمد حيدرزاده، آرمان اسعد، مريم             -

نگر، امير امينی، معين اسدی، فريد شمسی پور و ھادی ملک شعبان، عباس پشمی، کوروش توا
  دلبھاری، دانشجويان دانشگاه شھرکرد به کميته انضباطی

صدور احکام محروميت برای کوروش بنايی، رضا شاکری، عماد ھاشمی، کوروش توانگر،             -
نشگاه شھرکرد از فريد شمسی پور، محمد حيدرزاده، آرمان اسعد، مريم ملک شعبان، دانشجويان دا

  طرف کميته انضباطی دانشگاه
  محروميت يک ساله برای فاطمه نوری، دانشجوی مسيحی            -
فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای  ۵٣نامه بيش از             -

  آزادی سعيد رضوی فقيه
  

  اسفند 
  ال دانشجويی، برای چندمين باربازداشت پيمان عارف، فع            -
  بازداشت روح هللا روزی طلب، دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز            -
  »برف بازی«احضار دانشجويان دانشگاه شھرکرد توسط حراست به دليل             -
  احضار دلير بارخدا، فعال سابق دانشجويی دانشگاه شيراز به دادگاه انقEب            -
  بازداشت داريوش جEلی دانشجوی دانشگاه ياسوج، پس از اعتراض با دوختن لب ھايش            -
دانشجوی دانشگاه تبريز به دليل شرکت در اعتراض ھا به خشک شدن درياچه  ٧اخراج             -

  اروميه
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عدم «به دليل  محروميت از تحصيل بيش از ده نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت            -
  »رعايت پوشش اسEمی

  تفتيش ناگھانی خوابگاه دانشگاه عEمه؛ توقيف لپ تاپ و اخراج يک دانشجو            -
  اخراج شاھين موسوی، دانشجوی بھايی دانشگاه طبری بابل            -
ای مرکزی ضربه شEق ميEد حسينی کشتان، عضو سابق شور ١۵ماه زندان و  ٦ابEغ حکم             -

  انجمن اسEمی دانشگاه مازندران
  سال زندان ٢محکوميت دلير اسکندری، عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به             -
فر، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه زنجان در   سال زندان سعيد جEلی ٣تاييد حکم             -

  دادگاه تجديدنظر
  جو در يک خوابگاه دانشجويی در مشھددانش ٣٢مسموميت             -
بيانيۀ انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت اولين سالروز شھادت             -

  بھنود رمضانی
اميدی که تو به راه مبارزه اعطا می کنی بيش : پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت            -

  دير استاز اينھا شايسته تق
  روزه سياسی دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی خزعلی            -
  روزه دانشجويان علوم پزشکی در مقابل وزارت بھداشت ايران ۵تجمع اعتراضی             -
  ناطEعيه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات مجلس و حواشی آ            -
  به حکم ننگين صادره برای دکتر عبدالفتاح سلطانی اعتراض داريم: دفتر تحکيم وحدت            -
  بھاره ھدايت برنده جايزه ادلستام سوئد شد            -
  برگزاری سه تجمع صنفی توسط دانشجويان شھرکرد            -
  بريزبرگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه ت            -
  تحريم انتخابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل            -
  برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در کEس ھای درس دانشگاه شريف            -
  گراميداشت سالروز تولد شھيد کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت            -
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  1390فروردين 
  
  
  
  
  
  

  
   13/ 12 کشته شدن بھنود رمضانی بدست بسيج در شب چھارشنبه سوری

 

  
  

رشته مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی نوشيروانی  ٨٩بھنود رمضانی قرا دانشجوی ورودی : جرس
ر د .در شھر تھران جان خود را از دست داد" چھارشنبه سوری"در بابل بود، در  ١٣٧١که متولد سال 

 .مورد نحوه کشته شدن اين دانشجو گزارشھای مختلفی وجود دارد
  :به گزارش دانشجو نيوز، يکی از اين گزارش ھا به نقل از يک شاھد عينی به شرح زير است
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حدود ساعت ده شب به وقت تھران وقتی که جوان ھا به خانه ھايشان بر ميگشتند، موتورھای بسيجی "
وان ھا رو ميزدند و چون توی جيب ھای بھنود نارنجک ھای دست بھشون حمله کردند و با شوکر ج

ساز بود، ھمه نارنجک ھا ترکيد و بدنش تيکه تيکه شد، شايد اين فجيع ترين صحنه ای بود که در 
اين شاھد در ادامه می گويد که غير از وی چندين شاھد عينی ديگر ھم آنجا بوده اند ." زندگی ديده باشم

دوتا از بسيجی ھا موتور ھاشونو : "وی می افزايد. ياد بقيه مردم را خبر کردندو با صدای جيغ و فر
گذاشتند و با چند تا موتور ديگه که ھمراھشون بودن فرار کردند بعد از ده دقيقه آمبوlنس آمد و بھنود 

با دقيقه در تماس تلفنی  ٣٠بعد از , را برد و دوستانش با ماشين ھای شخصی خودشون دنبالش رفتند 
 ".بيمارستان الغدير گفتند که حالش وخيم است و شرايط خوبی ندارد

وقتی از ھر کسی در محل سوال ميکردم ھمه ميگفتد "اين شاھد در ادامه گفته است که صبح روز بعد 
وی سپس می گويد که در اثر جستجو ھای انجام داده متوجه شده است ..." که ما از بھنود خبری نداريم

  .نی قرا فوت کرده استکه بھنود رمضا
برخی ديگر از گزارشھا در باره بھنود رمضانی حاکی از اثبات ضربات باتوم و پاره شدن طحال است 

" صدمات متعدد ناشی از اثبات جسم سخت"اين درحالی است که گزارش پزشکی قانونی مرگ بر اثر 
  .اعEم شده است

 
  

اسفند خانواده بھنود پيکر بی جان وی را از پزشک قانونی تحويل گرفته و به سوی روستای  ٢۶روز 
اسفند نيز اين  ٢٧در روز . از توابع شھرستان قائمشھر جھت تشييع و دفن حرکت کردند" قراخيل"

 .جوان در روستای ياد شده به خاک سپرده شد
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 نژاد، فراموش شده در زندان زنجان  برای حامد روحی
 11 

  
  

اه شھيد بھشتی است که در ارديبھشت ی فلسفه دانشگ حامد بيست و چھار ساله، دانشجوی سال دوم رشته
در دادگاه » ارتباط با انجمن پادشاھی ايران«در منزلش در اسEمشھر بازداشت و به اتھام  ٨٨ماه سال 

بدوی به اعدام محکوم شد و پس از آن محکوميت وی به ده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان 
حبس به حکم حامد به دليل خروج غيرقانونی  اضافه شدن يک سال-زنجان، و دگر بار به يازده سال 

  . حبس تعزيری متھم شد -وی از کشور بوده
 ****  

ھا  نژاد ھمچون صد گيريم که حامد روحی امسال ھم بار ديگر در شرايطی عيد نوروز را جشن می
 حامدی که مانند بسياری از بازداشت شدگان سياسی. سياستی به مرخصی عيد نيامدند -زندانی عقيدتی
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ترين اعتنايی به شرايط رو به  ی پژشکی دارد و مسئوlن کوچک ھای ويژه نباز مبرمی به مراقبت
  . دھند وخامت وی نمی

ی فلسفه دانشگاه شھيد بھشتی است که در ارديبھشت  حامد بيست و چھار ساله، دانشجوی سال دوم رشته
در دادگاه » با انجمن پادشاھی ايرانارتباط «در منزلش در اسEمشھر بازداشت و به اتھام  ٨٨ماه سال 

بدوی به اعدام محکوم شد و پس از آن محکوميت وی به ده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان 
اضافه شدن يک سال حبس به حکم حامد به دليل خروج غيرقانونی -زنجان، و دگر بار به يازده سال 

ھمچنين جزء افرادی بوده که در نژاد  حامد روحی. حبس تعزيری متھم شد -وی از کشور بوده
فردی که قصد بمب گذاری و ايجاد «، به عنوان ٨٨ھای نمايشی پس از کودتای انتخاباتی خرداد  دادگاه

  . محاکمه شده است» آشوب در کشور را داشته
خطاب به دبير کل  ٢٠١٠ماه ژانويه سال  ١١ای به تاريخ  نژاد، پدر حامد، در نامه محمدرضا روحی

حامد به دليل «: کند چنين بيان می ٨٨لل علت بازداشت حامد را در ارديبھشت ماه سال سازمان م
که خود او نيز پس از حوادث (اس و ضمن آشنايی با شخصی به نام محمدرضا علی زمانی .ام  بيماری

که آشنا به انرژی ) پس از انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری ايران به اعدام محکوم شده است
ی است برای معالجه و تحصيل از ايران به قصد رفتن به آمريکا از طريق عراق از کشور خارج درمان

شود که از آقای علی زمانی کار  ماند و باlخره پس از اينکه متوجه می ايشان مدتی در عراق می. شد
در  پدرش. »گردد با ھماھنگی با وزارت اطEعات به کشور باز می ١٣٨٧برنمی آيد در مرداد ماه 

افزايد که حامد پس از بازگشت به کشور ھيچ فعاليت سياسی نداشته و پس از بازداشت ھم  ادامه می
  . اند نژاد به مدت چھل روز ھيچ خبری از وی نداشته خانواده روحی

گرچه حکم يازده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان زنجان در مقايسه با حکم بدوی، به حامد شانس 
اس و کم خونی مفرط .ام  ه داده، اما چنين حکمی برای فردی که مبتE به بيماری lعEجای دوبار زندگی

ناپذيری است که  اس بيماری عEج.ام  بيماری. شود مرگی خاموش و تدريجی محسوب می  است، به مثابه
اک شود، و در بھترين حالت بسيار دردن در بسياری موارد منجر به فلج، در مواردی به مرگ منجر می

  . سازد را ضروری می  ای و ھميشگی است و مراقبت حرفه
اين درحالی است که او در شرايط نامناسب زندان زنجان، بينايی خود را از دست داده و تدريجا در حال 

ترين حقوق يک زندانی که مرخصی و درمان بيماری در بيرون از  فلج شدن است بدون اينکه از ابتدايی
  . دار باشدباشد، برخور زندان می

شان در ايرانی آزاد با حکومتی دموکراتيک و مردمی  ھا در کنار خانواده باشد که در سال جديد حامد
بتوانند آزادانه و شادمان به زندگی خود ھمچون شھروندانی برابر در مقابل قانون به زندگی خود ادامه 

  . دھند
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وسود استان کرمانشاه روز دوم ساله کرد ساکن شھر ن ٢١يک جوان 
   .فروردين به ضرب گلوله يک مأمور نيروی انتظامی کشته شد

 

 
  

ساله کرد ساکن شھر نوسود استان کرمانشاه روز دوم فروردين به ضرب گلوله يک  ٢١يک جوان 
  .مأمور نيروی انتظامی کشته شد

توقيف شده يکی از دوستانش به  ھای اين جوان که پورمند مدحت نيا نام داشت، برای پس گرفتن جنس
  .ھمراه چند نفر ديگر به پاسگاه مرکزی نوسود مراجعه کرده بود که به قتل رسيد

  .کم يک جوان ديگر ھم در جريان حادثه تيراندازی مجروح شده است دست
را  ھای تلويزيونی سی فارسی گفت که مأموران پليس، دستگاه بی نيا به بی مھرداد لطيفی دايی آقای مدحت

  .که يکی از دوستان او از کردستان عراق به خاک ايران وارد کرده بود، توقيف کرده بودند
گروھی از مرزنشينان ايران، عمدتا به دليل مشکEت معيشتی، با پای پياده يا قاطر به جابجايی 

  .گويند می» بری کول«غيرقانونی کاl در مرز می پردازند که در اصطEح محلی به آن 
ھای اصلی شھر، احساسات عمومی را در نوسود جريحه دار  ساله در يکی از خيابان ٢١ن جوان قتل اي

  .کرده است
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 بھاره ھدايت و مھديه گلرو بار ديگر ممنوع الم"قات شدند 

  
از بھاره ھدايت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و مھديه گلرو از فعالين دانشجويی و 

را بدون تماس تلفنی و محروم از  ١٣٨٩ھای پايانی سال  اعضای شورای دفاع از حق تحصيل ماه
 . مEقات با خانواده سپری کرده بودند

ای اين دو  رفت با توجه به مEقات چند دقيقه در حالی که انتظار می» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
ھا عليه آنان در زندان پايان  ھا و محروميت گيری ال سختشان در روزھای پايانی س دانشجو با خانواده

  .بپذيرد بار ديگر در سال جديد از حقوق قانونی خود مبنی بر مEقات ھفتگی با خانواده محروم شدند
برند و دوران محکوميت  اين دو فعال دانشجويی ھم اکنون در بند متادون زنان زندان اوين به سر می

  .کنند در پی خود سپری میخود را با نقض حقوق پی 
دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه  ٢٨بازداشت و توسط شعبه  ١٣٨٨دی ماه  ١٠از تاريخ   بھاره

نيز   مھديه گلرو، نايب دبير انجمن اسEمی دانشگاه عEمه نيز. سال و نيم زندان محکوم شده است ٩  به
  .ه حبس تعزيری محکوم شده استدو سال و چھار ما  بازداشت و به ٨٨آذر  ١١در تاريخ 
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ھای حقوق بشری برای توجه  درخواست خانواده حسين رونقی از گروه
 به وضعيت فرزندشان 

  
نويس و فعال حقوق بشر طی ديروز و امروز با مراجعه به مراجع  خانواده حسين رونقی ملکی وبEگ

نويس را بار ديگر مطرح   برای اين وبEگقضايی مختلف درخواست اعطای مرخصی اسعEجی 
 . کردند، اما بار ديگر با مخالفت مسئولين قضايی مواجه شدند

حسين رونقی ملکی امروز در حالی با » خانه حقوق بشر ايران«سامانه خبری » رھانا«به گزارش 
و علت اين برد  کليه ھمچنان رنج می  ی خود مEقات کرده که از وضعيت جسمی و ناراحتی خانواده

و عدم اجازه به درمان برای وی از سوی مسئولين قضايی و نھادھای امنيتی مشخص   گيری ھمه سخت
  .نيست

برد و  نويس از وضعيت بد جسمی رنج می خانواده رونقی به خانه حقوق بشر گفتند که اين وبEگ
کنند، ما از ھمه  ی ما نمیھا دھد، اما مسئولين ھيچ توجھی به درخواست ھايش را دارد از دست می  کليه

ما . خواھيم که نسبت به وضعيت بد حسين رونقی توجه کنند ھای حقوق بشری داخلی و خارجی می گروه
  ».نگران جان فرزندمان ھستيم

اlن حدود سه ماه است که حسين با چنين وضعيتی روبرو است، اواخر «: خانواده رونقی در ادامه گفتند
ش او را شبانه از زندان به بيمارستان مدرس تھران منتقل کردند و دی ماه به خاطر وخامت حال

تر بايد مورد عمل  پزشکان بيمارستان مدرس گفتند که وضعيت وی اورژانسی است و ھر چه سريع
پرونده پزشکی وی را . ما خودمان به بيمارستان مدرس بعد از آن مراجعه کرديم. جراحی قرار بگيرد
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ھا به ما ھم گفتند که وضعيت حسين حاد است و به  پزشکان صحبت کرديم، آن جا مطالعه کرديم و با آن
اما متاسفانه تاکنون اين مساله مورد موافقت مسئولين . سرعت بايد مورد عمل جراحی قرار بگيرد

  ».قضايی قرار نگرفته است
بد جسمی که حسين ھمچنين در بھمن ماه نيز بار ديگر با توجه به وضعيت «: خانواده رونقی ادامه دادند

جا ھم درخواست  هللا در ونک منتقل کردند، پزشکان آن پيدا کرده بود، بار ديگر او را به بيمارستان بقيه
. گردانند عمل فوری حسين را مطرح کردند، اما به علت باl بودن ھزينه حسين را به زندان باز می

بعد از آن ما ھر چقدر پيگری . تامين کنند توانند ھزينه عمل او را مسئولين زندان گفته بودند که نمی
  ».دھيم به حرف ما توجھی نکردند عمل را می  کرديم که خودمان ھزينه
ھای حسين از کار افتاده است و کليه ديگرش نيز  در حال حاضر يکی از کليه«: خانواده رونقی افزودند

ناپذيری برای فرزندمان  برانعفونت کرده و ما جدا نگرانی سEمتی وی ھستيم و ممکن است اتفاق ج
  ».کنند و او را تنھا نگذارند  خواھيم که به وضعيت حسين توجه ما از ھمه می. بيافتد

خانواده رونقی ھمچنين با تماس با سازمان کميسيون حقوق بشر اسEمی وضعيت فرزندشان را پيگری 
ھا و قوه قضاييه از  ازمان زندانھايی به رياست س کميسيون حقوق بشر اسEمی با ارسال نامه. اند کرده

اما . ھا خواسته است که نسبت به وضعيت حسين رونقی توجه کرده و اجازه درمان او را صادر کنند آن
  .به اين نامه ھنوز توجھی نشده است

در منزل پدری بازداشت و به زندان  ١٣٨٨آذر ماه  ٢٢در تاريخ ) بابک خرمدين(حسين رونقی ملکی 
الف سپاه پاسدران در زندان  ٢ھای انفرادی بند  ما را در سلول ١٠وی حدود . ل شداوين تھران منتق

ماه سال گذشته وی در يک پروسه قضايی   در مھر. اوين تحت فشارھای جسمی و روحی شديد گذراند
سال زندان محکوم شد که  ١۵دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه به  ٢۶غير شفاف از طرف شعبه 

زندان اوين  ٣۵٠وی ھم اکنون در بند . دادگاه تجديد نظر عينا مورد تاييد قرار گرفت اين حکم در
  .شود نگھداری می
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 ضيا نبوی دوباره به زندان کاروان اھواز منتقل شد 
پسرم را دوباره « :الدين نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل گفت سيد علی اکبر نبوی، پدر ضيا

 ».امروز با او تلفنی حرف زدم ، حالش خوب بود. زندان کاروان اھواز برگردانده اند به
اللمللی حقوق  به کمپين بين  پدر ضيا نبوی ھمچنين در خصوص پيگيری برای مرخصی عيد پسرش

ضيا نبوی که چندين ماه پيش از اوين به زندان » .مرخصی به او نمی دھند« : بشر در ايران گفت
از برای گذراندن دوران تبعيد خود منتقل شد حدود دو ماه پيش به طور ناگھانی از زندان به کاروان اھو

خانواده اين زندانی پس از يک ماه متوجه انتقال او به اداره اطEعات اھواز . نقطه نامعلومی منتقل شد
  .شدند

از دانشگاه ضيا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل و دانش آموخته رشته مھندسی شيمی 
موفق به کسب رتبه تک رقمی  ٨٧صنعتی نوشيروانی بابل است که در آزمون کارشناسی ارشد سال 

خرداد سال گذشته  ٢۵او . در رشته جامعه شناسی شده بود اما با اين ھمه از تحصيل محروم شد
ری ھمراه سال حبس تعزي ١٠بازداشت و از سوی دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به 

  .با تبعيد به زندان کاروان اھواز محکوم شد
  
  
  
  

توسط جمھوری اس"می در  دانشجوجوان و گزارش نقض حقوق 
  1390فروردين 

 اعEميه جھانی حقوق بشر  19ماده 
ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و 

ر کسب اطEعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و اضطرابي نداشته باشد و د
  . بدون مEحظات مرزي، آزاد باشد

کميته جوان ودانشجو کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اقدام به جمع آوری گزارش نقض 
  .  نموده  1390  سال   دانشجوی و جوانان توسط رژيم جمھوری اسEمی ايرانی در فروردين حقوق

  مورد 2شھادت دانشجويان و جوانان در اعتراضات دانشگاھی  1-
  مورد 5ممنوع المEقات فعالين دانشجويی درزندان  2-
  مورد 2اعتصاب غذای دانشجويان دربند  3-
  مورد 7اخراج استاد دانشگاه 4-
  مورد 3 جوانان حکم زندان دانشجويان و 5-
  مورد 6محروم کردن دانشجويان از تحصيEت 6-
  مورد 20احضار دانشجويان کميته انضباطی  7-
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  مورد 16دانشجويان بازداشت  8-
  مورد 23 ناپديد شدن دانشجويان 9-
رشته مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی نوشيروانی که  ٨٩بھنود رمضانی قرا دانشجوی ورودی -

  .دست داد در شھر تھران جان خود را از" چھارشنبه سوری"در بابل بود، در  ١٣٧١متولد سال 
ساله کرد ساکن شھر نوسود استان کرمانشاه روز دوم فروردين به ضرب گلوله يک  ٢١يک جوان  -

  .مأمور نيروی انتظامی کشته شد
از فعالين دانشجويی و از  مھديه گلرواز اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و  بھاره ھدايت -

را بدون تماس تلفنی و محروم از  ١٣٨٩ھای پايانی سال  اعضای شورای دفاع از حق تحصيل ماه
  .مEقات با خانواده سپری کرده بودند

وی آرش صادقی، دانشجوی محبوس در در پی اعمال شکنجه ھای سخت و شکستگی دنده ھا و پھل -
زندان اوين، و انتقال وی به سلول انفرادی، اين دانشجو در اعتراض به اين انتقال غير قانونی و 

  .اسفند تاکنون در اعتصاب بسر می برد ٢۴ھمچنين وضعيت نامناسب جسمی خويش از 
و علوم سياسی دانشگاه  دکتر محمد شريف، وکيل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق -

  . عEمه طباطبايی، روز گذشته از دانشگاه عEمه اخراج شد
  : دکتر شريف، در گفتگويی با کميته گزارشگران حقوق بشر، ضمن تاييد اين خبر اظھار داشت

ای به دستم دادند و گفتند که صEحيت عمومی من رد شده و  روز گذشته و در اولين روز دانشگاه نامه«
  .»شود ام پايان داده می ات دانشگاھیبه خدم

دادگاه انقEب تھران به رياست  ٢٨نادر احسنی، از فعالين دانشجويی طيف چپ، از سوی شعبه  -
  .سال حبس تعزيری محکوم شد ٢قاضی مقيسه، به تحمل 

محمد غزنويان صبح چھارشنبه برای گذراندن شش ماه حبس تعزيری که به آن محکوم شده خود را به  -
  .در قزوين معرفی کرد ندان چوبينز
 ٨٩فواد سجودی فريمانی، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه صنعتی اميرکبير که در شھريور ماه  -

  .دادگاه انقEب به ھشت سال حبس تعزيزی محکوم شد ٢۶بازداشت شده بود از سوی شعبه 
ز شنبه بيستم فرودين ماه سارا محبوبی، دانشجوی محروم از تحصيل بھايی ساکن ساری صبح رو -

  .برای دومين بار طی يک سال گذشته بازداشت و به بازداشتگاه اطEعات ساری منتقل شد
دادگاه انقEب تھران به  ١٣رامين پرچمی، بازيگر سينما و تلويزيون طی حکمی از سوی شعبه  -

  .رياست قاضی اسEمی به يک سال حبس تعزيری محکوم شد
اراک، به نام ھای نيما درخشی، محمد رفيعی و حميد اميری ھرکدام به مدت دو  سه دانشجوی دانشگاه -

  .ترم از تحصيل محروم شدند
در پی آزادی چھار تن از دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خرم آباد که در جريان  -

استاد اين دانشگاه و تجمعات گسترده دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اخراج احسان هللا حيدري، 
وکيل دادگستری ، بازداشت شده بودند اين اعتراضات کماکان ادامه داشته و با دخالت نيروھای امنيتی و 

  .اطEعاتی مواجه شده است
ھا حاکی از آن است که طی روزھای گذشته، بيست تن از دانشجويان ترک دانشگاه اروميه به  خبر -

  .اند کميته انضباطی احضار شده
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  1390ارديبھشت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھا با جداسازی جنسيتی  اس"می کردن دانشگاه
  

ھای اياب و ذھاب دانشگاه تھران از آغاز  گزارش داده که سرويس" دانشجو نيوز"وبسايت : دويچه وله 
اده آميز خواندن اين تصميم، اقدام به استف ھفته جاری، زنانه و مردانه شده ولی دانشجويان با توھين

  .اند ھا کرده مختلط از اتوبوس
ھا را گرفته و ضمن تھديد  ، ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت سرويس"دانشجو نيوز"به نوشته 

اين گزارش افزوده که طرح تفکيک . اند دانشجويان، از تجمع اعتراضی آنھا نيز فيلمبرداری کرده
د رھبر، رياست دانشگاه تھران انجام شده ھای رفت و آمد به دستور مستقيم فرھا جنسيتی در سرويس

  .است
ھای علم و صنعت و صنعت نفت  نيز از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه" روزگار"روزنامه 

ھای عمومی و اختصاصی و حتی آسانسورھای  خبر داده و از زنانه مردانه شدن درھای ورودی، کEس
  .دانشگاه علم و صنعت نوشته است

ھا،  ھای مطالعه دختران و پسران دانشگاه صنعت نفت، و تفکيک کتابخانه دا شدن سالناز ج" روزگار"
  .ھا نيز خبر داده است ھای ساير دانشگاه ھای غذاخوری و بوفه سالن
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نيز از افزايش محدوديت برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان و " ندای سبز آزادی"سامانه خبری 
  .نشجويی به دليل اختEط احتمالی بازيگران دختر و پسر نوشته استجلوگيری از برگزاری تئاترھای دا

ای در جمھوری اسEمی نيست اما اين بحث با روی کار  ھا موضوع تازه کردن دانشگاه  بحث اسEمی
کامران . آمدن دولت دھم و تصدی وزارت علوم توسط کامران دانشجو بيش از پيش رواج يافته است

ھا به منظور اسEمی شدن فضای آموزش  بارھا بر تفکيک جنسيتی دانشگاه ھای گذشته دانشجو،در ماه
  .ھا تاکيد کرده است عالی و قصد وزارت علوم بر تک جنسيتی کردن دانشگاه

ھا بايد کاری  وی از جمله گفته که ھيچ دانشگاھی حق برگزاری اردوھای مختلط را ندارد و دانشگاه 
ھای  ھای تشريح يا اتاق کامپيوتر در نوبت ھا، سالن ھا، کارگاه هکنند تا دختران و پسران از آزمايشگا

  .جداگانه استفاده کنند
هللا جعفر سبحانی، يکی از مراجع تقليد قم ھم در ديدار با جمعی از اعضای فراکسيون دانشگاھيان  آيت

اساتيد ھای ايران در سه وجه متون درسی، فقدان  مجلس ايران عنوان کرده که مشکل فعلی دانشگاه
ترين مشکل مراکز آموزش عالی کشور  هللا سبحانی، مھم آيت. شوند اسEمی و تداخل جنسيتی خEصه می

  .است ھا نيز شده را تداخل جنسيتی برشمرده و خواھان اصEح علوم انسانی در دانشگاه
در  نژاد و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ھم مرتضی آقاتھرانی، معلم اخEق دولت احمدی

ھا يادآوری کرده که منظور وزير علوم از اين طرح، کشيدن ديوار ميان  باره تفکيک جنسيتی دانشگاه
ھای  وی با تاکيد بر جايز نبودن اختEط ميان زن و مرد در اسEم گفته که شيوه. زن و مرد نيست

  .مديريتی در محيط آموزش عالی را بايد بر اساس اين ممنوعيت برگزيد
وله،  اده، فعال پيشين دانشجويی و عضو شورای مرکزی خانه احزاب، در گفتگو با دويچهز ھادی کحال

ھا را موضوعی باسابقه در جمھوری  زمان دختران و پسران در دانشگاه حساسيت نسبت به حضور ھم
  .رود آن با شرايط سياسی کشور باl و پايين می گيری داند که شيب سخت اسEمی می

گردد که در سبک زندگی  که بخشی از اھداف اين طرح، به فاصله معناداری بازمیگويد  زاده می کحال
وی با اشاره به مرزبندی متفاوت و . ھای متوسط وجود دارد مورد نظر حاکميت و سبک زندگی خانواده

ھای فرھنگی و اجتماعی حاکميت، تEش وزارت علوم يا محافل مذھبی و  معنادار نسل جديد با آموزه
ھای ايران را پاسخگويی و رفع تکليفی در برابر  يگر برای جداسازی جنسيتی در دانشگاهفرھنگی د
  .ای در بر نخواھد داشت داند که نتيجه ھای خاص می فشار گروه
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 احضار بيست تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به کميتٔه انضباطی 
ست که طی روزھای گذشته، بيست تن از دانشجويان ترک ھا حاکی از آن ا خبر -خبرگزاری ھرانا 

 .اند دانشگاه اروميه به کميته انضباطی احضار شده
دانشجويانی که بعد از برد تيم تراکتور سازی تبريز مقابل استقEل تھران در محوطه خوابگاه دانشگاه 

ه کرده بودند روز اروميه شروع به شادی و سر دادن شعارھايی مبنی بر خشک شدن درياچٔه اورمي
  . اند فروردين ماه به کميته انضباطی دانشگاه فرا خوانده شده ٢۴چھار شنبه 

بر اساس گزارش وبسايت اورنجی، از عاملين فرا خواندن اين دانشجويان به کميته انضباطی دانشگاه 
رپرست س" (قادر قوی پنجه"و ) معاونت دانشجويی" (دکتر محبوب طالعی"توان به افرادی مثل  می

  .اشاره کرد) ھای نازلو خوابگاه
ھا فعالين دانشجويی را به احضار به ادارٔه اطEعات نيز  ھای گذشته بار شود اين افراد طی سال گفته می

  .تھديد کرده بودند
  
  
  
  
  

 حسين رونقی با دست بند و پابند به بيمارستان منتقل شد 
  

جسمی وخيم حسين رونقی ملکی، مسئوlن پس از گذشت چندين ماه از وضعيت  - خبرگزاری ھرانا 
سرانجام صبح امروز چھارشنبه سی و يکم فروردين ماه وی را با دستبند و پابند از زندان به بيمارستان 

 . منتقل نمودند
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، صبح امروز 

  .ھای تھران منتقل شد پابند از زندان اوين به يکی از بيمارستانحسين رونقی ملکی با دستبند و 
اين در حاليست که پيشتر پزشک متخصص پس از معاينٔه اين زندانی سياسی گفته بود که وی بايستی 

تر در بيمارستانی مجھز تحت عمل جراحی قرار گيرد و در غير اين صورت عفونت به  ھرچه سريع
کند اما شخص دادستان تھران و ساير مسئوlن مربوطه در درمان وی  ديگر کلئه وی نيز سرايت می

  . کردند کارشکنی می
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  .اين وبEگ نويس و فعال حقوق بشر به بيماری کليوی مبتEست
طی روزھای اخير عEئم اين بيماری در ظاھر حسين رونقی نيز مشھود شده بود تا جايی که تمامی 

  . صورت وی متورم شده بود
سال تحت شديد  ١بازداشت و مدت  ٨٨دآوری ست که حسين رونقی ملکی در آذر ماه سال lزم به يا

وی چندی بعد توسط دادگاه انقEب تھران به . ھای انفرادی زندان اوين به سر برد ترين فشارھا در سلول
  .سال حبس محکوم شد ١۵تحمل 

  
  
  
  
  
  

 سال حبس تعزيری  ۵محکوميت محمد صابر عباسيان به 
در اين استان از  ٨٨ر عباسيان نايب رييس شاخه جوانان مشارکت شيراز و رييس ستاد محمد صاب

 .سال حبس تعزيری محکوم شد ۵سوی دادگاه انقEب به 
جلسه  ١۵به گزارش تحول سبز، پس از تحمل نزديک به يک سال و دوماه بازداشت موقت و برگزاری 

ن از سوی مراجع قضايی امروز رای دادگاه دادگاه، و تمديد ھای مکرر قرار بازداشت موقت ايشا
  . ايشان صادر و به وی ابEغ گرديد

به موجب اين حکم، اين فعال سياسی و رئيس شاخه جوانان جبھه مشارکت شيراز از سوی دادگاه 
  .سال حبس تعزيری محکوم شده است ۵انقEب به تحمل 

  .نيز در بازداشت موقت به سر می برد بازداشت شده بود و تا کنون ١٣٨٨اسفند ماه  ١٧وی در تاريخ 
  
  
  
  
  
  

 برگزار شد نود رمضانی با تھديد خانواده مراسم چھلم بھ
  

به گزارش فيسبوک شھيد بھنود رمضانی پنج شنبه يعنی يک روز قبل از برگزاری مراسم چھلمين روز 
ار می شود و شھادت شھيد بھنود رمضانی در استان مازندران، پدر بھنود به اطEعات قائمشھر احض

روز جمعه . تھديد می شود که در مراسم اربعين فرزندش حق صحبت کردن ندارد وبايد سکوت کند
مادر بھنود که در دلش دنيای آشوب و غم موج می زد، در فراغ جگرگوشه اش تاب سکوت نمی آورد 

  . و با فرياد و مرثيه خوانی از تمامی مردمان ايران می خواھد سکوت نکنند
سبوک شھيد بھنود رمضانی با آپلود ويديوی کوتاه از ناله و شيون ھا مادر داغ دار بھنود، صفحه في

انھا نميدانستند بھنود ديگر فرزند رمضانی ھا و گلستانی ھا نيست بلکه شھيد اين : اينگونه نوشته است
  .ملت است و ملت فرزندان خويش را تنھا نميگذارد
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  .و اری خدايی ھست... ن به روز پاسخگويی ايمانی ندارندانھا نميدانستند و نخواھند فھميد چو
مادر شھيد بھنود رمضانی بر سر مزار بخش ھايی از اين شعر را با چشمانی پر از اشک و گلويی پر 

 :از بغض با صدای بلند خواند
 آمد به قصد -با مکر شيطان آمده  - با حرص خرس گشنه  -دشمن به ميدان آمده  -ھمت کنيد ای دوستان

 -ھاراست، ھار اين بيشرف  -نزديک انبان آمده  -اين سگ برای نان ما  -بر ضد فرزندان ما  -جان ما 
شمشير  -يکسر شده او را زنيم  - جEد انسان آمده  -يکصف شويم از ھر طرف - شمشير ھم دارد به کف 

  کو دشمن جان آمده - پامال و نابودش کنيم  -او را بشکنيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار شد تجمع 
  

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تھران در اعتراض به  -خبرگزاری ھرانا 
محدوديت ھای اعمال شده از سوی مديريت دانشگاه و وضعيت نامناسب امور صنفی با حضور گسترده 

 .دانشجويان برگزار شد
نيوز، اين تجمع که با درخواست شورای صنفی اين دانشگاه برگزار شد، با استقبال به گزارش دانشجو

  . صدھا نفر از دانشجويان پلی تکنيک مواجه شد
در روزھای گذشته نيز جمعی از فعاlن و دانشجويان دانشگاه اميرکبير با صدور بيانيه ھايی ضمن 

رقانونی مديريت حضور باشکوه خود را اعتراض به وضع موجود در دانشگاه و ادامه برخوردھای غي
  .در اين تجمع وعده داده بودند

اين تجمع امروز در حالی صورت گرفت که از صبح امروز اعضای شورای صنفی دانشگاه و ھمچنين 
  .تعدادی از فعالين دانشجويی به دانشگاه ممنوع الورود شدند

: روزھای گذشته منتشر شده بود، آمده است در بخشی از بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه اميرکبير که طی
تھديد دانشجويان و به کارگيری روش ھای کامE غير قانونی از سوی عوامل دانشگاه، ما دانشجويان "

دانشگاه صنعتی اميرکبير را بر آن داشته است که مصمم تر از گذشته و با تکيه بر حقوق قانونی خود، 
ی برگزار خواھد شد شرکت کرده و اعEم ميکنيم از حقوق در تجمع فردا که به صورت کامE قانون

ما از مديريت دانشگاه مصرانه ميخواھيم که با عوامل رفتارھای  .مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت
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. غيرقانونی در درون دانشگاه به شدت برخورد کرده و گزارش آن را به نھادھايی دانشجويی اعEم کنند
ع خود را در برابر خود برتر بينی از قانون توسط برخی از عوامل که ھم چنين خواستار آنيم که موض

اميدواريم در تجمع روز سه شنبه، مسئوlن  .ادعای پشتيبانی مديريت دانشگاه را دارند، اعEم کنند
ھرگز به . دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی درخواست ھا و مشکEت دانشجويان از نزديک باشند

م داد که از دانشگاه اميرکبير تھران، حمام فين ديگری بر پا کنند و دانشجويان را ديگران اجازه نخواھي
  ."قربانی کج انديشی ھا و نابخردی ھای خود کنند

lزم به ذکر است که در روزھای گذشته معاونت فرھنگی، نيروھای حراست و انتظامات با تماس با 
اين در حالی . مع با آنھا برخورد خواھد شددانشجويان تھديد کرده بودند که در صورت شرکت در تج

  .است که برگزاری اين تجمع مطابق با قوانين مصوب وزارت علوم برگزار شده و کامE قانونی است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امير گل، دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف آزاد شد 
ظھر امروز از زندان امير گل، دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شريف  - خبرگزاری ھرانا 

 .اوين آزاد شد
و درپی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطEعات  ٨٩اين فعال دانشجويی که روز ھفتم اسفندماه 

  . بازداشت شده بود، با توديع قرار کفالت آزاد شده است
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی در بيش از يک ماه از ايام بازداشت خود از مEقات و 
تماس تلفنی با خانواده و نزديکان خود محروم بود و تنھا در روز بازداشت او، ماموران نھادھای امنيتی 

  .طی تماس تلفنی با خانواده او از بازداشت و انتقال او به زندان اوين خبر دادند
ن نفر از دانشجويا ١٨کم  بھمن ماه سال گذشته در دانشگاه شريف دست ٢۵گفتنی است، در پی تجمع 

  .بودند که به تدريج و با توديع قرار کفالت آزاد شده اند  توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده
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  بدحجابیدانشگاه ھرمزگان برای مقابله با نمايش مشخصات دختران در
  

مسئولين دانشگاه ھرمزگان در اقدامی جديد روش عجيبی را برای برخورد با   -خبرگزاری ھرانا 
کرده که در پی آن تمامی مشخصات شخصی دختران دانشجو را در معرض ديد اتخاذ " بدحجابی"

 .دھند ھمگان قرار می
در اين دانشگاه، عEوه بر تذکر زبانی " بدحجابی"مسئولين حراست دانشگاه ھرمزگان برای مقابله با 

 را گرفته و پشت شيشه اتاقک حراست ورودی" بدحجاب"  به دانشجويان، کارت دانشجويی افراد
  !ھا را ببينند و درس عبرت بگيرند کند تا ديگر دانشجويان اين کارت دانشگاه نصب می

ھای نزديک به بسيج دانشجويی، قرار گرفتن کارت دانشجويی در بر  بنا بر گزارش يکی از وبسايت
ای است که تمام مشخصات شخصی اين دانشجويان در مقابل ديدگان تمام  روی شيشه اتاقک به گونه

  .يان قرار می گيرددانشجو
اين اقدام عجيب و نسنجيده مسئولين حراست اين دانشگاه نه تنھا تاثير مثبتی نداشته بلکه با بوجود 
آوردن وجھٔه بسيار بد، حواشی مختلفی را ھم با خود به دنبال داشته است که می توان از سوءاستفادٔه 

ن به عنوان يکی از نمونه ھای اين برخی افراد سودجو نسبت به مشخصات نمايان شده ی دانشجويا
  .تبعات منفی نام برد

  
  
  
  
  

 محکوميت فرزين رحيمی، فعال دانشجويی آذربايجان به حبس تعزيری 
  

فرزين رحيمی، فعال دانشجويی تبريز، طی حکمی از سوی دادگاه انقEب، به يک  -خبرگزاری ھرانا 
 .سال و چھار ماه حبس تعزيری محکوم شد

ين دانشجوی مھندسی نرم افزار دانشگاه نبی اکرم تبريز، که موسس و مدير بنياد به گزارش جرس، ا
  . می باشد، سالھا در زمينه ھای ملی و فرھنگی مشغول به فعاليت بود) ايران ما ( اينترنتی

در تجمعی که مقابل دانشگاه  ٨٨ابان سال  ١٣ھمچنين وی به حمايت از جنبش سبز ايران در تاريخ 
ھر برگزار شده بود دستگير و بعد از تحمل بيش از دو ھفته بازداشت در اداره سراسری اين ش

  .اطEعات تبريز با قرار وثيقه پانصد ميليون ريالی موقتا آزاد شد
بر اساس اين گزارش، فرزين رحيمی به اتھام تشکيل گروه غير قانونی به يک سال و به دليل توھين به 

  .رھبری به چھار ماه زندان محکوم شد
ادوار تحکيم (گفتنی است دادگاه وی ھمراه با دو تن از فعالين اصEح طلب اين شھر موسی ساکت 

  .در شعبه يک دادگاه انقEب اين شھر برگزار شد) از فعالين ملی مذھبی(و عطا عليزاده ) وحدت
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 ھاي مذھبي  ھاي تك جنسيتي در استان اندازي دانشگاه راه
  

اندازی  ھای آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از راه مديرکل دفتر آموزش -ری ھرانا خبرگزا
ھای تک جنسيتی  بيشترين درخواست: ھای مذھبی خبر داد و گفت ھای تک جنسيتی در استان دانشگاه

  . مربوط به دختران است
ھا و  ک جنسيتی در استانايسنا خبرداد، دکترنادری با اشاره به پروسه ايجاد موسسات غيرانتفاعی ت

ھای  اندازی دانشگاه ھا درخواست راه در حال حاضر برخی استان: مناطق مذھبی، اظھارکرد
  . اند اند که آن را به وزارت علوم ارائه داده جنسيتی داشته تک

ھای سيستان و بلوچستان، گيEن، يزد،  ھا مربوط به استان از جمله اين درخواست: وی تصريح کرد
ھا در حال حاضر در  ، البرز، تبريز، اروميه، خراسان رضوی و شيراز است و اين درخواستاصفھان

  . دست بررسی و گزينش است
امکان دارد که برای سال تحصيلی جديد با درخواست ايجاد حدود دو موسسه غيرانتفاعی : نادری افزود

  . جنسيتی موافقت شود تک
يرانتفاعی تک جنسيتی البرز و رفاه در حال فعاليت وی با بيان اينکه در حال حاضر دو موسسه غ

  . گيرند مورد بررسی و ارزشيابی قرار می ٩٠اين موسسات در سال تحصيلی : ھستند، تصريح کرد
ھا را در زمينه ايجاد موسسه  ھای آزاد وزارت علوم، بيشترين درخواست استان مديرکل دفتر آموزش

  .عنوان کرد غير انتفاعی تک جنسيتی مربوط به دختران
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  .شيرکو معارفی زندانی سياسی محکوم باعدام دست به اعتصاب غذا زد
  

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، بنا بر اعEم اين زندانی سياسی ُکرد که ھم اکنون 
نامعلوم  در اعتراض به وضعيت«باشد، وی از روز گذشته و  در زندان مرکزی شھر سقز محبوس می

ای به دادستان و مسووlن  در زندان دست به اعتصاب زده و اين اقدام را طی نامه» و نامشخص خود
 .زندان نيز اعEم نموده است

اقدام عليه «دستگير و به اتھام  87شيرکو معارفی، سی و يک ساله اھل بانه، در دھم آبان ماه سال 
به اعدام محکوم شد که عليرغم عدم تناسب » ملهکو«از طريق عضويت در » محاربه«و » امنيت ملي

ميان جرم ارتکابی و حکم صادره برای آقای معارفی، حکم اعدام اين زندانی سياسی توسط دادگاه تجديد 
نظر تائيد و درخواست وی و وکEی مدافع ايشان نيز در کميسيون عفو و بخشودگی مورد قبول واقع 

  . نگرديد
ه نقل از خانواده آقای معارفی، دستگاه قضايی جمھوری اسEمی تصميم به ھای منتشره ب بنا بر گزارش

  .اجرای حکم اعدام اين زندانی سياسی در روز يکشنبه يازدھم ارديبھشت ماه دارد
  
  
  
  

آزادی امير گل دانشجوی دانشگاه شريف و سارا محبوبی دانشجوی 
 محروم از تحصيل بھايی 

  
فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف و سارا محبوبی،  امير گل، دانشجوی -خبرگزاری ھرانا 

 . اند دانشجوی محروم از تحصيل بھايی در ساری از زندان آزاد شده
بھمن در دانشگاه  ٢۵بشر، امير گل که پس از اعتراضان روز  گران حقوق به گزارش کميته گزارش

فتر در روز ھفتم اسفندماه شريف به دفتر پيگيری وزارت اطEعات احضار و پس از حضور در اين د
ماه با توديع قرار کفالت  ارديبھشت ۵بازداشت گرديد و پس از نزديک به دو ماه، ظھر روز دوشنبه 

  . آزاد شد
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زاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف تنھا  اکبر محمد با آزادی اين دانشجو، علی
تر بيش  پيش. برد زندان اوين در بازداشت به سر می ٢٠٩د دانشجوی اين دانشگاه است که کماکان در بن

  . شدٔه دانشگاه شريف از زندان آزاد شده بودند از بيست دانشجوی بازداشت
فرودين با ھجوم  ٢٠ھمچنين سارا محبوبی، دانشجوی محروم از تحصيل بھايی در ساری که روز 

ميليونی از  ١٠ارديبھشت ماه با وثيقه  ۶ه شنب اش بازداشت شده بود، روز سه ماموران امنيتی به منزل
  . زندان اطEعات ساری آزاد شد

ماه حبس محکوم گرديده که اين حکم  ١٠به  ٨٩اش در تيرماه  خانم محبوبی در ارتباط با بازداشت قبلی
  .ھنوز در دادگاه تجديدنظر تاييد نشده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ب شد ھای دانشگاه فردوسی تخري يکی از کتابخانه
  

كتابخانه فرھنگی دانشكده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد با فشار شبه نظاميان  -خبرگزاری ھرانا 
 .مستقر در اين دانشكده تخريب و به سالن مطالعه تبديل شد

به گزارش دانشجونيوز، كتابخانه فرھنگي دانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد، محل برگزاری 
  . وزه ھاي فلسفه، روانشناسی و دين پژوھی بوده استجلسات نقد و بررسي در ح

بر اساس اين گزارش، مسئولين دانشگاه پيش از اين نيز در پي تھديدات نيروھای امنيتی درصدد 
  .تعطيلی اين کتابخانه بوده اند

اسفند و در نبود دانشجويان و پس از  ٢٨اقدام نھايي جھت تخريب و تعطيلي اين كتابخانه در تاريخ 
ت مشترك اعضاي بسيج، جامعه اسEمی و ھيات دانشجويی در نمازخانه دانشكده مھندسي صورت نشس

  .گرفت كه در پی آن كليه كتاب ھا جمع آوري و ديوار اين كتابخانه تخريب شد
و در حالی اكثر اين كتاب ھا از سوی دانشگاھيان به اين كتابخانه اھدا شده بود، مسئولين كتابخانه از 

  .ي كتاب ھا اظھار بي اطEعی مي كنندمحل نگھدار
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فراخوان دانشجويان پلی تکنيک برای اعتراض به امنيتی شدن فضای 
 ارديبھشت ماه  25دانشگاه ھا در 

  
بعد از انتشار بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسEمی دانشگاه تھران و علوم پزشکی، جمعی از 

لی تکنيک با صدور بيانيه ای اعEم نمودند که ھمزمان با حرکت اعتراضی دانشجويان سبز دانشگاه پ
  . ارديبھشت ماه خواھند زد 25دانشجويان دانشگاه تھران، آنھا نيز دست به اعتراضی مشابه در روز 

پيش از اين اعتراض صنفی دانشجويان اميرکبير با استقبال قابل توجھی از دانشجويان مواجه گرديده 
  .ين بيانيه به شرح ذيل می باشدمتن ا. بود

  به نام پروردگار آزادی
متاسفانه در ماھھای اخير جو عمومی دانشگاه پلی تکنيک ھماندد بسياری از دانشگاھھای سراسر 
کشور بيش از ھر زمان ديگری امنيتی تر شده است به طوری که مسئولين دانشگاه تحمل تجمعی 

ده و پيش از آن با تھديدھای مختلف سعی در ايجاد کوچک در اعتراض به مسائل صنفی را نياور
ارعاب در دانشجويان نموده وتEش داشتند تا تجمعی در دانشگاه شکل نگيرد لکن دانشجويان شجاع 

  .دانشگاه وقعی به اين تھديدھا ننھاده و در اين تجمع شرکت نمودند
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حضور دانشجويان اين دانشگاه ما جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه اميرکبير تھران ضمن تشکر از  
در تجمع صنفی اخير از تمامی دانشجويان عزيز و اساتيد بزرگوار اين دانشگاه می خواھيم ھمراه با 

ارديبھشت ماه سال جاری در اعتراض به امنيتی شدن بيش از  25دانشجويان دانشگاه تھران در روز 
و در سر کEس ھای درس حضور نيابند  پيش دانشگاه اميرکبير کليه کEس ھای درسی خود را تعطيل

ھمچنين از تمامی فعالين دانشجويی دانشگاه پلی تکنيک و گروھھای مختلف سبز دانشجويی اين .
دانشگاه می خواھيم زمينه آگاه سازی و تبليغات اين روز را از ھمين لحظه آغاز نموده و با توسل به 

اضی و ابتکاری خود را برای اين روز اعEم شبکه ھای اجتماعی انسانی و مجازی ، طرح ھای اعتر
  .دارند

ھمچنين از ديگر دانشجويان سبز ديگر دانشگاھھای سراسر کشور می خواھيم تا در اعتراض به 
وضعيت امنيتی ايجاد شده در کل دانشگاھھا به اين اعتراض پيوسته و ضمن سراسری نمودن اين 

ارديبھشت ماه به يک  25به اميد آنکه . ساننداعتراض ، اعتراض خود را به گوش مسئولين وقت بر
  .اعتراض دسته جمعی دانشجويی در سراسر دانشگاھھا تبديل گردد

  سيزدھم ارديبھشت ماه
  جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه پلی تکنيک

  
  
  
  

 ھجوم مأموران امنيتی به منزل دانشجوی محروم از تحصيل 
  

دانشگاه اميرکبير ديروز و امروز مورد ھجوم منزل پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصيل 
  .مأموران امنيتی قرار گرفت

به گزارش دانشجونيوز ماموران با لباس شخصی با قصد بازداشت پدارم رفعتی را داشتند اما به دليل 
  .عدم حضور وی در منزل موفق به بازداشت وی نشدند

رکبير، که به اتھام شرکت در راھپيمايی پدرام رفعتی اسکويی دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه امي
سال حبس تعزيری محکوم شده است، در خطر بازداشت توسط مأمورين امنيتی و  ٢خرداد به  ٢۵

  . انتقال به زندان قرار دارد
توسط وزارت اطEعات و  ٨۶اين دانشجوی سابق مھندسی مکانيک دانشگاه اميرکبير، يک بار در سال 

 ١۵وی در شعبه . توسط سپاه پاسداران بازداشت شد ٨٨خرداد سال ٢۵ی بار ديگر پس از راھپيماي
 ۵٤سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در شعبه  ٢دادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی به 

  . تجديد نظر تأييد شد
بر خEف روال قانونی، پس از يک بار احضار به زندان توسط دايره اجرای احکام اوين، مأموران 

رای بازداشت وی به درب منزل مراجعه کرده اند، که اين امر احتمال بازداشت مجدد وی با اتھام ب
امنيتی و باز شدن پرونده جديدی برای وی و در نتيجه خطر صدور حکم سنگين تربرای اين فعال 

  . دانشجويی را تقويت می کند
وم به منزل پدری پدرام رفعتی چند مأمور لباس شخصی با ھج ٨٨بھمن ماه سال  ٢٢پيش از اين در 

  .درصدد بازداشت وی بودند که به علت حضور نداشتن وی در منزل، موفق به اين کار نشدند
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 صدور احکام جديد برای مجيد توکلی، بھاره ھدايت و مھديه گلرو 

  
اتھام تبليغ عليه " و مھديه گلرو طی احکامی جديد و به  مجيد توکلی، بھاره ھدايت -خبرگزاری ھرانا 

  .ھر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند" نظام
  به گزارش دانشجو نيوز در پی برگزاری دادگاه مجيد توکلی و بھاره 

lزم به ذکر است مجيد توکلی و بھاره ھدايت، دو فعال سرشناس دانشجويی به علت انتشار نامه به 
دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار  ٢٨مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخير که در شعبه 

محاکمه شدند که به علت " تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی"و "تبليغ عليه نظام "شده بود با اتھامات 
  .تبرئه شدند" تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی"نقص ادله از اتھام 

دت بسيار کوتاه دو روزه، از ارايۀ وکEی اين دو دانشجو به علت صدور زودھنگام احکام دادگاه در م
  .lيحۀ دفاعی برای پرونده موکEنشان بازماندند

با صدور اين احکام در جھت فشار بيشتر بر دانشجويان زندانی، بھاره ھدايت مجموعاً به ده سال 
 زندان، مجيد توکلی مجموعاً به ھشت سال زندان و مھديه گلرو مجموعاً به دو سال و نيم زندان محکوم

  .باشد گرديدند که از جمله سنگين ترين احکام برای دانشجويان زندانی می
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 وزارت اط"عات مانع درمان دانشجوی زندانی است 
  

دانشجوی زندانی حسن ترlنی از " فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"بنابه گزارشات رسيده به 
مبرم به عمل جراحی دارد اما بازجويان وزارت اطEعات مانع  بيماری حاد جسمی رنج می برد و نياز
  .انجام عمل جراحی و درمان وی ھستند

دانشجوی زندانی حسن ترlنی چند ماه است که از ناراحتی حاد جسمی رنج می برد و اين ناراحتی حاد 
احتی و حاد شدن عليرغم گذشت چند ماه از اين نار.توام با دردھای شديد شبانه روزی ھمراه بوده است

  .آن، پيگيريھای مستمر خود و خانواده اش برای درمان تاکنون بی نتيجه مانده است
پدر او با طی صدھا کيلومتر مسافت از تھران تا زندان مرکزی کرمان و پيگيری چند ماه تا به حال فقط 

تا حدودی  بيماری او. موفق شده است با ھزينۀ خودش امکان سنوگرافی فرزندش را عملی نمايد
اما .دانشجوی زندانی می بايست مدتھا پيش تحت عمل جراحی قرار می گرفت. تشخيص داده شده است

سربازجوی وزارت اطEعات با نام مستعار علوی که مسئول پرونده اين دانشجوی زندانی است از 
  .انجام عمل جراحی و درمان اوبا ھزينۀ خانواده اش ممانعت بعمل می آورد

احی به موقع می تواند طبعات و خطرات جدی جانی برای اين دانشجوی زندانی در بر عدم عمل جر
  . داشته باشد

ساله که در جريان يورشھای گسترده  l23زم به ياد آوری است دانشجوی زندانی حسن ترlنی 
و  209دستگير شد و پس از ماه ھا بازداشت در بند  87مامورين وزارت اطEعات در اسفند ماه 
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سال زندان و تبعيد به زندان کرمان محکوم شد او تنھا زندانی  10جه ھای جسمی و روحی به شکن
  . سياسی محبوس در زندان کرمان می باشد

سربازجوی وزارت اطEعات با نام مستعار علوی که از جنايتکاران عليه بشريت می باشد پيش از اين 
محسن دگمه چی بکار برد و پس از چند ماه درد شيوۀ زجر کش کردن را عليه بازاری زندانی زنده ياد 

و به نظر می رسد که اين جنايتکار عليه . جانکاه و عدم درمان نھايتا منجر به جان باختن وی شد
بشريت قصد دارد شيوۀ جنايتکاران و ضدبشری زجرکش کردن را عليه اين دانشجوی زندانی بکار 

تا به حال مشغول  60رت اطEعات که از دھۀ اين فرد و سعيد شيخان سربازجوی ديگر وزا.ببرد
شکنجه ھای جسمی و روحی زندانيان سياسی است ومنجر به مرگ تعداد بيشماری از زندانيان سياسی 

در جريان بازجويی از زنده يادان علی صارمی ،جعفر کاظمی و حاج آقايی شخصا به آنھا . شده است
ا خواھيم کرد و ھنگام اجرای حکم جنايتکارانه اعدام اين گفته بودند که ما حکم اعدام را برای شما تقاض

  .دو جنايتکار عليه بشريت حضور داشتند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به شرايط حاد جسمی دانشجوی زندانی حسن ترlنی و 

وق ھمچنين قصد ضد بشری زجرکش کردن اين دانشجوی زندانی ھشدار می دھد و از کميسر عالی حق
بشر و ساير مراجع بين المللی برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت در ايران خواستار ارجاع پرونده 
جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد جھت گرفتن 

 .تصميمات lزم اجرا می باشد
  
  
  
  
  
  
 

 يی پيوست دانشگاه سبز گي"ن نيز به اعتصابات دانشجو
  

به دنبال گسترش موج عظيم حمايت وپيوستگي :كانون حمايت ازخانواده جان باختگان وبازداشتي ھا 
دانشجويان و دانشگاھھاي سراسر كشور به اعتصابات و اعEم حمايت از دانشجويان و زندانيان سياسي 

را ضمن بيانيه اعEم دربند دانشجويان دانشگاه سبز گيEن نيز به اين موج پيوسته و حمايت خود 
    .كردند

  :اين بيانيه كه براي كانون ارسال گرديده است به شرح زير مي باشد 
  به نام خدا 

پيرو اعEم حضور دانشجويان دانشگاھھای :بدينوسيله به اطEع دانشجويان دانشگاه گيEن ميرساند
يان دانشگاه سبز گيEن سراسر کشور در اعتصابات سراسری روز بيست و پنج ارديبھشت ماه، دانشجو

نيز به اين موج عظيم دانشجويی پبوسته و ضمن حمايت از تمامی زندانيان سياسی و علی الخصوص 
دانشجويان دربند اين دانشگاه، بار ديگر با آرمانھای جنبشھای دانشجويی تجديد ميثاق کرده و اعEم 

  .يش ادامه خواھد دادميدارد تا رھايی ايران عزيز از چنگال دژخيمان به مبارزات خو
لذا از کليه دانشجويان و اساتيد آزاد انديش اين دانشگاه درخواست ميشود روز يکشنبه بيست و پنج 
ارديبھشت ماه از حضور در تمامی کEسھای درس ممانعت به عمل آورده و در اقدامی نمادين مسير 
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  .اده روی بپردازندسرسبز بازارچه به سمت دانشکده کشاورزی را با حضور گسترده به پي
در پايان ضمن گراميداشت روز فردوسی بزرگ در اين روز، از تمامی قوميتھا به خصوص دوستان 
کرد و ترکمن و آذری زبان تقاضا ميشود در اين اجتماع عظيم دانشجويی حضوری پررنگ بھم رسانند 

ميدی باشد بر دلھای تشنه تا بار ديگر اتحاد ملی دانشجويی تيری باشد بر پيکره حاکميت استبداد و ا
  .عدالت و آزادی در سراسر وطن

  پانزده ارديبھشت ماه
  جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه گيEن

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 تداوم بازداشت لقمان قديری گل تپه، دانشجوی دانشگاه شيراز 
اشت شده اسفند در شيراز بازد ١٧لقمان قديری دانشجوی دانشگاه شيراز که روز  -خبرگزاری ھرانا 

  . برد به سر می ١٠٠بود، ھم چنان در بازداشتگاه اداره اطEعات شيراز موسوم به پEک 
شناسی دانشگاه شيراز و  شناسی ارشد جامعه به گزارش دانشجونيوز، قرار بازداشت اين دانشجوی کار

  . از فعالين با سابقه دانشجويی، روز شنبه برای سومين بار توسطدادگاه تمديد شد
گيرد که ھنوز ازروند پرونده و  ساس اين گزارش، تمديد قرار بازداشت وی در حالی صورت میبر ا

ای دانشگاه  افزايد، خانواده اين دانشجوی اروميه اين گزارش می. اتھامات وی خبری در دست نيست
  . برند شيراز به دليل بعد مسافت، برای پيگيری پرونده فرزندشان در شيراز به سر می

ھای گذشته با قول آزادی لقمان خانواده وی را اميدوار به آزادی وی کرده  ت دادگاه در ھفتهگفتنی اس
بود اما روز شنبه با تمديد قرار بازداشت اين دانشجو برای مدت نامعلوم، خانواده وی را در وضع 

  . نامشخصی قرارداد
خانواده و دوستان وی از  اين گزارش حاکی از آن است که، تمديد بازداشت لقمان قديری بر نگرانی

ھا پيش به دليل کار بر روی پايان نامه  وضعيتپرونده اين دانشجو افزوده است، چرا که لقمان از مدت
  . ھای سياسی کناره گيری کرده بود ھای شخصی از فعاليت خود و مشغله

ند ماه و تجمع ھای شھر شيراز در اسف lزم به ياد آوری است که بازداشت اين دانشجو در پی ناآرامی
دانشجويان در اعتراض به کشته شدن حامد نورمحمدی دانشجوی دانشگاه شيراز، توسط حراست 

  . دانشگاه صورت پذيرفت
شناسی ارشد خود  اسفند از پايان نامه کار ١٧اين در حالی است که، لقمان قديری قرار بود در روز 

. منتقل شده بود ١٠٠ده و از آنجا به پEک دفاع کند که حراست دانشگاه وی را احضار و بازداشت کر
بازداشت و يک ترم از تحصيل  ٨٧وی پيش از اين در جريان اتفاقات دانشگاه شيراز در آذر ماه 

 .محروم شده بود
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 ھا دانشجوی دانشگاه تھران به دادسرای نظامی  احضار ده
کوی دانشگاه تھران در روزھای پس از  در پی روند رسيدگی به پروندۀ حمله به -خبرگزاری ھرانا 

انتخابات رياست جمھوری دھم، ده ھا تن از دانشجويان دانشگاه تھران بار ديگر به دادسرای 
  .احضار شدند) سازمان قضايی نيروھای مسلح(نظامی

به گزارش دانشجو نيوز، در ھفته ھای اخير در پی روند نا عادlنه رسيدگی به پروندۀ حمله کوی 
ھا تن از دانشجويان  اه تھران و ايراد اتھام عليه دانشجويان به جای متھمين اصلی اين پرونده، دهدانشگ

  . دانشگاه تھران برای اخذ دفاع آخر به دادسرای نظامی احضار شدند
  .شود گفتنيست اين دادگاه ھا به رياست قاضی فراتی برگزار می

اين دادگاه ھا احضار شدند و در موارد متعدد با  lزم به ذکر است در طول دوسال اخير دانشجويان به
  .بازداشت مواجه شدند

پيش از اين از سوی قاضی پرونده . تاکنون از احکام صادره برای دانشجويان اطEعی در دست نيست
  .گردد اعEم شده بود احکام پس از دوھفته از ارايۀ دفاع آخر توسط دانشجويان صادر می

شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه تھران در بامداد روز بيست و پنج  در پی حملۀ نيروھای لباس
خرداد ھشتاد و ھشت، بيش از صد تن از دانشجويان بازداشت شدند و در حاليکه ھيچ يک از مسببين 

  .اصلی اين واقعه تا به حال محاکمه نشده است دانشجويان به عنوان متھمين اين پرونده معرفی گشته اند
  
  
  
 

 فعال دانشجويی به اط"عاتاحضار يک 
  

مھدی ھادی شفيق، فعال دانشجويی آذربايجان به اداره اطEعات کل استان احضار شده است در پی اين 
احضار تلفنی از وی خواسته شده است جھت گزينش نھايی سازمان سنجش و ادامه تحصيل در مقطع 

 .شناسی ارشد در ستاد خبری اداره اطEعات حضور بھم برساند کار
شناسی دانشگاه تبريز پيش از اين از سوی کميته انضباطی  مھدی حميدی شفيق دانشجوی رشته جامعه
  .دبه يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بو
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 صدور حکم محروم از تحصيل تعدادی از دانشجويان دانشگاه فردوسی 

  
ر، مسئولين کميتٔه انضباطی ھا حاکی از آن است که در طی روزھای اخي گزارش -خبرگزاری ھرانا 

تن از فعاlن دانشجويی و فعالين مدنی حامی جنبش مردمی ايران را  ٩دانشگاه فردوسی مشھد، دستکم 
 .اند ای به محروميت از تحصيل محکوم نموده با صدور ابEغيه

  
بھمن صادر  ٢۵به گزارش راديو کوچه، اين احکام که بيشتر به دليل شرکت يا رھبری تظاھرات 

  :اند به اين شرح است شده
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٨نيما نعيمی، مھندسی عمران . ١
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧تر  آرمين فرخ پی، مھندسی کامپيو. ٢
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧فاطمه خانی، مھندسی صنايع . ٣
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧حسام طالبی، مھندسی مواد . ۴
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٧علی منصوری، مھندسی شيمی . ۵
  ، دو ترم محروميت از تحصيل٨٨عرفان راستی، مھندسی مواد . ۶
  ، يک ترم محروميت از تحصيل٨٧مرتضی تقديسی، مھندسی مکانيک . ٧
  بھنود حقيقی، ارشد مھندسی مکانيک، يک ترم محروميت از تحصيل. ٨
  يک ترم محروميت از تحصيل ،٨٧تر  فربد فضايلی، کامپيو. ٩

ماموران امنيتی با ورود به منزل پدری علی منصوری و  ٨٩اسفند  ١شايان ذکر است پيش از اين، در 
روز در سلول انفرادی در  ١٨جويان  محمد ھرمززاده، اين دانشجويان را بازداشت کردند و اين دانش

  .گاه اطEعات مشھد زندانی بودند بازداشت
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شش : صدور حکمی جديد برای بھاره ھدايت، مھديه گلرو، مجيد توکلی
 ماه زندان بيشتر 

  
به گزارش دانشجونيوز، در پی برگزاری دادگاه بھاره ھدايت، مجيد توکلی روز شنبه دھم ارديبشھت 
ماه، پس از گذشت تنھا دو روز اين دو دانشجوی زندانی به ھمراه مھديه گلرو ديگر دانشجوی زندانی 
که پيش از اين سه شنبه ششم ارديبھشت ماه به دادگاه فراخوانده شده بود،ھر کدام به شش ماه زندان 

 .محکوم شدند

  
lزم به ذکر است بھاره ھدايت و مجيد توکلی اين دو فعال سرشناس دانشجويی به علت انتشار نامه به 

به رياست قاضی مقيسه برگزار  دادگاه انقEب ٢٨مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخير که در شعبه 
محاکمه شدند که به علت ” تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی“و “تبليغ عليه نظام “شده بود با اتھامات 
  .تبرئه شدند” تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی“نقص ادله از اتھام 

ه دو روزه، از ارايۀ وکEی اين دو دانشجو به علت صدور زودھنگام احکام دادگاه در مدت بسيار کوتا
  .lيحۀ دفاعی برای پرونده موکEنشان بازماندند

با صدور اين احکام در جھت فشار بيشتر بر دانشجويان زندانی، بھاره ھدايت مجموعاً به ده سال 
زندان، مجيد توکلی مجموعاً به ھشت سال زندان و مھديه گلرو مجموعاً به دو سال و نيم زندان محکوم 

  .باشد ز جمله سنگين ترين احکام برای دانشجويان زندانی میگرديدند که ا
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 روايت تکان دھنده ضيا نبوی، زندانی سياسی از زندان کارون اھواز 
  

ضيا در اين نامه بيش از آنکه از خود بگويد و از خود بنويسد از شرايط غير انسانی اين زندان سخن 
از عھده قلم و حتی ھر گونه دوربين فيلم برداری و عکاسی  گفته است، شرايطی که به قول او توصيفش

  .خارج است و تنھا وضعيتی مرزی بين زندگی انسان و حيوان را به نمايش می گذارد

 
. او با چشمان دقيق يک دانشجوی مھندسی امکانات و شرايط بھداشتی اين زندان را توصيف می کند 

من ! است و قابل بازنمائی نيست" ورای حد تقرير"آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا «:ضيا می نويسد
فيلمی يا  ھيچ. چنين وضعيتی را نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم

داستانی تاکنون زندان را اين گونه تصوير نکرده بود و ھرگز در مخيله ام ھم نمی گنجيد که چنين جايی 
  !...ممکن است وجود داشته باشد

او .ضيا نبوی، دانشجوی محروم از تحصيل يکی از زندانيان حوادث پس از انتخابات است :کلمه
برد و نيمی از اين مدت را نيزدر زندان کارون اھواز  نزديک به دو سال است که در زندان به سر می

ضيا که تنھا به دليل اينکه يک دانشجوی ستاره دار است با بدترين اتھامات .در تبعيد گذرانده است
مواجه و به شيوه ای ناعادlنه به زندان کارون اھواز تبعيد شده است، حتی يک ساعت از مدت حبس 

ضيا نبوی ھم اکنون . ه و از ھرگونه مرخصی محروم بوده است را ھم بيرون از زندان نگذراند
او در . شرايطی را در زندان کارون اھواز تجربه می کند که برای خيلی ھا حتی تصورش ممکن نيست

نامه ای خطاب به محمدجواد اردشير lريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه بخشی از شرايط اين 
  .زندان را توصيف کرده است

ضيا در اين نامه بيش از آنکه از خود بگويد و از خود بنويسد از شرايط غير انسانی اين زندان سخن 
گفته است، شرايطی که به قول او توصيفش از عھده قلم و حتی ھر گونه دوربين فيلم برداری و عکاسی 
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او با چشمان . خارج است و تنھا وضعيتی مرزی بين زندگی انسان و حيوان را به نمايش می گذارد
ضيا می . دقيق يک دانشجوی مھندسی امکانات و شرايط بھداشتی اين زندان را توصيف می کند

من چنين ! است و قابل بازنمائی نيست” ورای حد تقرير“آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا «:نويسد
فيلمی يا داستانی ھيچ . وضعيتی را نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم

تاکنون زندان را اين گونه تصوير نکرده بود و ھرگز در مخيله ام ھم نمی گنجيد که چنين جايی ممکن 
شايد بتوان گفت که ھمه ی مصيبت ھای اينجا از اين نکته بر می خيزد که ! است وجود داشته باشد

ادی از انسان ھای متفاوت و انسان در يک محيط بسيار کوچک و بسته و به غايت آلوده با شمار زي
واقعا برای . نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنين وضعيتی بگذراند

خودم ھم جای سوال است که چگونه می توان توصيف کرد جايی را که حتی ھوای سالمی برای تنفس 
ھی که در اين زندان به سر می برم در اين چند ما! و يا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد

گاھی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتايج عجيبی می رسم، احساس من 
  …»اين است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تھی می شود

  ا اين بود؟ آيا وعده انقEب م«: تحريريه کلمه، به ھنگام خواندن اين نامه بارھا از خود پرسيدند
آيا وعده حفظ کرامت انسانی که در قانون اساسی جمھوری اسEمی بارھا بر آن تاکيد شده، فجايعی 

فعاlن . است که در زندان يکی از بزرگترين استانھای ايران يعنی خوزستان نفت خيز اتفاق می افتد
ی کشورمان بويژه در حقوق بشرمی گويند اين فقط وضع زندان کارون اھواز نيست، ساير زندان ھا

ما فقط از ضرورت رسيدگی به زندانيان سياسی سخن نمی گوييم، . شھرستانھا نير وضع مشابھی دارد
وعده انقEب اسEمی اين نبود که زندان ھايش مملو از جمعيت باشد و آنھا در مرز بين زندگی انسانی و 

  ».حيوانی گذران کنند
سال زندان در تبعيد را  ١۵دادگاه انقEب حکم  ٢۶شعبه  ضيا نبوی با حکم قاضی پير عباسی، رييس

حکمی که . اين حکم بعدا در دادگاه تجديد نظربه يازده سال زندان در تبعيد تبديل شد. دريافت کرد
دريافت آن برای انسان مEيم و منطقی مثل ضيا که تنھا اتھامش اعتراض به محروميت خود و ديگر 

او ھمچنين اتھام ارتباط با منافقين را که بر اساس آن . حيرت آور استدانشجويان از حق تحصيل بوده 
به تبعيد محکوم شده است ھمواره رد کرده و انزجار خود را نسبت به اين گروھک تروريستی بارھا 

  .اعEم کرده است
سال دارد و در يکی از بدترين زندان ھای کشور  ٢۶ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل، فقط 

ما در آرزوی بھبود وضع ھمه زندانيان ھستيم اما نمی توانيم . فاجعه بارترين شرايط انسانی استشاھد 
ضيا : ظلم بزرگی را که بر ضيا نبوی يکی از نخبه ترين دانشجويان مھندسی ايران می رود فرياد نزنيم

  .درا اگر آزاد نمی کنيد، بگذاريد در شرايطی انسانی تر حبس ناعادlنه اش را بگذران
  :متن کامل نامه سيد ضيا نبوی که در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است

  جناب آقای محمدجواد اردشير eريجانی
  دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

نامه ای که پيش روی شماست و خوانده می شود سرگذشتی طوlنی و مفصل دارد وقتی که به گذشته 
که به زندان کارون تبعيد شده ام تا اکنون کمتر روزی بوده که در  ٨٩می نگرم می بينم که از مھر ماه 

البته ميان انديشيدن به کاری . آن دقايقی رابه طرح نگارش چنين نامه ای فکر نکنم و درباب آن نيانديشم
و به فعليت در آوردن شکافی ھست که مشخصه افعال انسانی است و اين فاصله است که گاه چنان 

  .يد و تشکيک و تعليق است که گذشتن از آن ناممکن می نمايدسرشار از ترد
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شخصا مدت زمان زيادی است که وقتی می خواھم قلم به دست بگيرم و متنی با سويه ھای انتقادی 
بنويسم ،با پرسش ھا و چالش ھای زيادی در خويشتن روبرو می شوم که کار نوشتن را برايم خيلی 

  . سخت می کند
ست که منظور و مرادت از آنچه می نويسی چيست آيا وضعيتی بھتر از اين ممکن پرسش ھايی ازاين د

  است؟ 
  ايگاه خودت در اين ميان چيست ؟ 

  و آيا انتقادی متوجه خودت نيست ؟ 
  يا توانايی انتقال آنچه را می خواھی بگويی داری ؟ 

  آيا آنچه می گويی ثمری دارد؟ 
يدم به زندان کارون می گذرد بارھا و بارھا با خودم کلنجار باورکنيد در طول اين چند ماھی که از تبع

  رفته ام که در مواجھه با وضعيت فاجعه بار اين زندان بايد چه کنم و چه واکنشی داشته باشم؟ 
لبته من در اين مدت وضعيت اينجا را با مديريت زندان و مسووlن قضايی در ميان گذاشته ام و گفته ا

نيز در پی داشته است اما وضع اينجا چنان از بيخ و بن نادرست است که با عزم  ھايم نتايج مثبت اندکی
و اراده تام و تمام مسووlن زندان نيز احتماl چيز زيادی حل نخواھد شد و اراده ای فراتر وکارگشاتر 

  .lزم است تا قدمی جدی برای تغيير اين شرايط برداشته شود
ه شما از نگاشتن اين نامه به نويسنده اش نسبت می دھيد در من به خوبی می دانم که انگيزه ای ک

چگونگی مواجه تان با اين متن بسيار موثر است و اگر اميدی به اثر گذاری اين نامه باشد، از اين 
دريچه است که اين نوشته را از موضعی ھمدlنه بخوانيد اما خب فکر نمی کنم در اين باره کاری از 

که برای خودم نيز کامE روشن (ا اينکه تEش من برای دفاع از انگيزه ھايم دست من ساخته باشد و ي
  .چندان کاری خير و اخEقی باشد!)نيست

فکر کنم بھترين وضعيت در اين ميان اين باشد که نيت مرا از نوشتن اين نامه ناديده بگيريد و به قول 
ل در اين باره می توانم تضمين بدھم از حداق. بپردازيد” ما قال “من قال را وابگذاريد و به “معروف 

شرحی که از وضعيت اين زندان ارايه می کنم ھيچ نوع اغراق و بزرگنمايی وجود ندارد و در مورد 
کاستی ھا و کژی ھای اينجا اگر کم نگفته باشم چيزی بدان نيافزوده ام و دقيقا به ھمين دليل است که 

که از آن تجربه مستقيم دارم محدود می کنم البته عEوه  زندان کارون اھواز ۶توصيف خود را به بند 
بر وضعيت ناگواری که اينجا وجود دارد شخصا مشکEت منحصر به فردی ھم دارم که به ايرادات 

ولی از آنجا که توضيح آن در اين مقال نمی گنجد به آن نمی . قضايی وارد به پرونده ام باز می گردد
  .پردازم

رين مشکل در زندان کارون اھواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعيت در آن بزرگترين و اساسی ت-
زندان که شخصا ساکن آن ھستم حداکثر ظرفيت بند که از روی تعداد تختھای  ۶است برای مثال در بند 

نفر زندانی  ٣٠٠نفر است ولی در اين بند به طور متوسط بيش از  ١١٠اتاق حساب می شود حدود 
بديھی است که چنين جمعيتی حتی به صورت ايستاده ھم . ا سه برابر حداکثر ظرفيتھستند، يعنی حدود

من شش ماه بدون ( به سختی در اتاق ھا جای می گيرند لذا عEوه بر جمعيت زيادی که کف خوابند 
حياط خواب به . نزديک به يک سوم جمعيت بند حياط خوابند) تخت بودم يعنی روی زمين می خوابيدم 

است که تمامی ھواخوری زندان توسط پتوھای زندانيان مفروش شده و تعدادی از زندانی ھا  اين معنی
  .روز و شب را در گرما و سرما در حياط به سر می برند

و گاه حمام و گاه ) آشپزخانه(زندانيانی که به ھنگام بارندگی ھيچ سرپناھی ندارند و گاه در چراغ خانه 
ی مشاھده اين وضعيت ھم وحشتناک است و به جز زنده بودن که باور کنيد حت. توالت می خوابند
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  !نبوده ام…بزرگترين دلخوشی من در اينجاست شادی ديگرم اين است که ھيچگاه حياط خواب و 
 ۶تراکم جمعيت بسيار زياد در زندان سبب شده که اصل تفکيک جرايم ھم رعايت نشود و با اينکه بند -

يده می شود ولی فقط يک ششم ساکنين اين بند اتھام سياسی يا امنيتی دارند نام” امنيتی “زندان با عنوان 
البته در ميان سه اتاق موجود در بند، يک اتاق به . و بقيه اتھامتشان سرقت و يا مواد مخدر است

زندانيان سياسی و امنيتی تعلق دارد اما به جز در مورد محل خواب در بقيه موارد مثل حياط، چراغ 
  .ھمه چيز مشترک است…الت، حمام و خانه، تو

زندانيان با اتھام سرقت و مواد مخدر مشکEت خاصی مانند اعتياد ، بيماری ھای خطرناک ، مشکEت 
دارند که در مورد زندانيان سياسی و امنيتی مصداق ندارد، بنابراين ھمنشينی و مجاورت …بھداشتی و 

اين در حالی است که اھواز يک . مشکل آفرين استبا آنھا در يک بند برای زندانيان سياسی بسيار 
زندان ديگر ھم دارد که متعلق به جرايم مالی است و به لحاظ بھداشتی و رفاھی در وضع بھتری قرار 

  .دارد و بدون ترديد اسکان زندانيان سياسی و امنيتی در آن مکان منطقی تر بود
ه است که با در نظر گرفتن جمعيت بند و يک بسيار کوچک و با ابعاد ھشت در پانزد ۶ھواخوری بند -

تازه . حساب ساده می توان فھميد به ھرسه زندانی يک متر مربع مساحت برای ھواخوردن می رسد
ھمين فضا ھمان طوری که پيشتر گفتم به علت کمبود جا و تراکم جمعيت، توسط زندانيان مفروش شده 

ا تجربه کرده باشد بداند که نبود ھواخوری و چند شايد فقط کسی که زندان ر. ومحل زندگی آنان است
متر فضا برای قدم زدن چه شکنجه ی بزرگی است در ضمن سقف ھواخوری نيز توسط ميله گرد و 

اگرچه ھدف آن جلوگيری . تير آھن ھايی که به صورت مشبک به ھم جوش داده شده پوشانده شده است
دود شدن تبادل ھوا با محيط اطراف و گرم شدن مضاعف از فرار زندانيان است اما نتيجه مستقيم آن مح

ھوا در گرمای جھنمی تابستان اھواز است، به گونه ای که حياط زندان به مانند کوره پزخانه داغ می 
شود و نکته مھم اينجاست بسياری از زندانيان روز و شب را در ھمين حياط به سر می برند و حتی 

ين سقف مشبک لذت نگريستن به آسمان را که از معدود لذت ھای يک از سويی ا. سايه بانی ھم ندارند
زندانی است سلب می کند و احساس حيوانی وحشی که در يک قفس نگھداری می شود را به زندانی 

  .می دھد
در . در مورد وضع بھداشتی اينجا بايد بگويم که اصE واژه بھداشت در اين زندان کامE نامانوس است-

تراکم از جمعيت و با چنين زندانيانی و با چنين ساختمان کھنه ای، انصافا بيش از اين ھم  زندانی با اين
  . انتظاری نمی شود داشت

بوده اند و سبک زندگی خود را به ” کارتن خواب“تعدادی از زندانيان در بيرون اززندان به اصطEح 
باسشھايشان را عوض نمی کنند، از ھيچ اين مکان ھم انتقال داده اند افرادی که ھرگز حمام نمی روند، ل

ماده شوينده ای استفاده نمی کنند و حتی چيزی ھم به پا نمی کنند و مسير توالت و حمام و بقيه جاھا را 
با پای برھنه طی می کنند با وجود چنين افرادی بايد وضع بھداشتی بند برای شما کامE قابل تصور 

دان بسيار آلوده و مستعمل است و برای استفاده از آن نيز از طرفی سرويس توالت و حمام زن. باشد
آب . معموl بايد در صف ايستاد و حتی گاھی برای استفاده از حمام مجبوريم ساعتھا در صف بمانيم

سرويس روشويی بند از شش عدد شير آب سرد و کھنه تشکيل شده که در . حمام اکثر اوقات سرد است
آن توسط يک آبراه بسيار آلوده جمع آوری و تخليه می شود جالب يک رديف قرار دارد و فاضEب 

فقط کافی است لحظه ای را . اينجاست از اين سرويس برای ھمه مصارف ممکن استفاده می شود
تصور کنيد که در يک محيط دو متری يک نفر دست می شويد، يک نفر آب می خورد، يک نفر 

ضو می گيرد، يکی صورتش را اصEح می کند، مسواک می زند، يک نفر ظرف می شويد، يکی و
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انصافا لحظه تھوع آوری است .…يکی برنجش را آبکش می کند، يکی بينی اش را تخليه می کند و 
  .اگر چه از آن گريزی نيست

يکی از بزرگترين مشکEت بند مشکل فاضEب آن است از طرفی به علت نبود مھار مناسب در سيستم -
سادگی از آن بيرون می آيد و ديدن آنھا ديگر جز معمول زندگی زندانيان فاضEب موش و سوسک به 

مشکل ديگر که بسيار جدی تر است گرفتن ھراز گاه مسير فاضEب و بيرون زدن آن از .شده است 
کف ھواخوری است که در ابتدا حياط خوابھا را آواره می کند اين فاضEب که گاه کل فضای 

l تا مدتھا در اين وضع باقی می ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی ھواخوری را پر می کند معمو
اگر چه ھوای ناشی . از آن ديوانه کننده است تا جايی که گاه استنشاق ھوای پاک تبديل به آرزو می شود

از دم و بازدم اين ھمه زندانی و دود سيگار آنھا در چنين محيط بسته و محدودی به خودی خود شکنجه 
اما ھمراه شدن آن با بوی فاضEب واقعا غير قابل تحمل است، البته قسمت اصلی فاجعه آن است  است

که باران تندی ھم ببارد و آنگاه است که ھواخوری تبديل به استخر می شود و تردد در آن و رفت و آمد 
اين فاضEب  قسمت ناگوارتر اينکه پس از فرو نشستن. به حمام و توالت جز با چرخ دستی ممکن نيست

روی ھمين زمين بار ديگر زندانيان بساط خود را پھن می کنند، می خوابند و می خورند و روزگار می 
  .گذرانند

درمورد غذای زندان ھيچ نمی گويم که احتماl مقوله ای سليقه ای تلقی می شود ولی ھمين قدر بس که -
. ده در غذا را به خود نمی دھدآشپز محترم حتی زحمت پوست کندن سيب زمينی ھای استفاده ش

فروشگاه زندان به طور متوسط ھر شش ھفته يک بار مقداراندکی ميوه می آورد که در بھترين حالت با 
کشمکش بسيار سھم ھر زندانی يک کيلو ميوه در شش ھفته است و اين سبب شده بيماری ھای ناشی از 

زندان ھم با مشکEت خاص خودش روبرو  از طرفی آشپزی در. کمبود ويتامين در زندان شايع باشد
است اول اينکه ھيچ يخچالی برای نگھداری مواد اوليه وجود ندارد و اين مساله ای است که در فصول 

البته گويا پيشتر اين مشکل وجود نداشته و به علت پيدا شدن مواد . گرم سال بسيار آزاردھنده است
اما خب اين . يخچال ھای زندان جمع آوری شده استمخدر در يک يخچال به ھنگام بازرسی، کليه ی 

دليل دقيقا شبيه اين است که کليه ی اتومبيل ھای يک کشور به علت پيدا شدن مواد مخدر در يکی از 
در ضمن چراغ خانه ی کوچکی که برای طبخ غذا در نظر گرفته شده است، سوای ! آنھا خوابانده شود

متر مربع دارد و اينکه چطور اين ھمه زندانی  ٣احتی حدود آلوده بودن آن، بسيار کوچک است و مس
  .می توانند آنجا آشپزی کنند، واقعا جای سوال است

  . در مورد امکانات ارتباطی نيز مشکEت زيادی وجود دارد-
در . ابتدا اينکه ھيچ روزنامه و مجله ای در زندان وجود ندارد و امکان وارد کردن آن نيز ميسر نيست 

اب نيز سختگيريھای زيادی وجود دارد و حداقل شخص خودم تاکنون نتوانستم کتابھای مورد مورد کت
نظر خودم را که ھيچ موردی نيز ندارد و عموما در مورد فلسفه و يا فيزيک و ادبيات است را وارد 

  .زندان کنم
دقيقه است  ٣ته تنھا ، ھر ھف۶در مورد تلفن نيز بايد بگويم که مدت تماس تلفنی برای ھر زندانی در بند 

که پر واضح است که چنين زمانی برای شخصی که با خانواده ی خود بيش از ھزار کيلومتر فاصله 
تازه ھمين زمان کم نيز گاه به لطايف الحيل از کليه ی زندانيان و يا اشخاص . دارد، بسيار ناچيز است

ادی را در اين زندان ممنوع تلفن بوده من مدت زمان زي. گرفته می شود و آنھا را ممنوع تلفن می کنند
  .ام و حق خروج از خوابگاه و استفاده از کتابخانه زندان را نيز نداشته ام

من چنين وضعيتی را ! است و قابل بازنمائی نيست” ورای حد تقرير“آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا 
ھيچ فيلمی يا داستانی تاکنون زندان را . نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم
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اين گونه تصوير نکرده بود و ھرگز در مخيله ام ھم نمی گنجيد که چنين جايی ممکن است وجود داشته 
شايد بتوان گفت که ھمه ی مصيبت ھای اينجا از اين نکته بر می خيزد که انسان در يک محيط ! باشد

مار زيادی از انسان ھای متفاوت و نامتناجس مواجه است و بسيار کوچک و بسته و به غايت آلوده با ش
واقعا برای خودم ھم جای سوال است . مجبور است تمامی لحظات خود را در چنين وضعيتی بگذراند

که چگونه می توان توصيف کرد جايی را که حتی ھوای سالمی برای تنفس و يا چند متر فضای خالی 
چند ماھی که در اين زندان به سر می برم گاھی وقتی افکار و در اين ! برای قدم زدن وجود ندارد

رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتايج عجيبی می رسم، احساس من اين است که کم کم 
منظورم اين است ! زندگی ام از محتوای انسانی تھی می شود و به خلق و خوی حيوانی رجعت می کنم

ل به زنده ماندن، کم کم به اصلی ترين محرک و دغدغه ام بدل شده است که غريزه ی صيانت نفس و مي
برای مثال وقتی از اتاق خارج می شوم، ! و گوئی جز زنده ماندن ھيچ مساله ی مھمی برايم وجود ندارد

تمام تEشم را می کنم تا به کسی نگاه نکنم و يا ارتباطی برقرار نکنم، اگر کسی از حياط خوابھا طبق 
بر ! چيزی از من خواست خودم را به نشنيدن بزنم و در کمال بی اخEقی خواسته اش را رد کنممعمول 

سر صف توالت و حمام مثل انسان ھای اوليه جدل کنم و در ضمن مواظب باشم که کمترين تماس 
يد از باور کنيد من اصE آدم وسواسی نيستم اما اينجا احساس می کنم با! ممکن را با ديگران داشته باشم

بعضی شبھای زمستان وقتی به زندانيان حياط خواب نگاه می کردم که در اين ! نفس کشيدن ھم ترسيد
سوز سرما در ھواخوری می خوابند و دو يا سه نفره زير پتوھای نمناک و آلوده می لولند، از اينکه 

 Eپذيرفته بودم ھيچ حس ترحم و دلسوزی ديگر در من وجود نداشت دچار حيرت می شدم، گويی کام
چگونه می توان اخEقی بود، در جائی که انسان . که کار جھان و آدمی ھمين بوده و ھمين خواھد بود

  حتی برای لحظه ای ھم جسارت ندارد که خود را جای ديگران بگذارد؟
حرفھای زيادی ھست که احساس می کنم نوشتن از آنھا … نمی دانم، فکر می کنم ديگر گفتن بس است 

ل موثر بودن و به نتيجه رسيدن اين نامه را کمرنگ تر می کند و از اين رو از آنھا صرفنظر می احتما
به ھر روی اميد من اين است که با نگاشتن اين نامه، نظر مسئوlن امر تا حدی به اين شرايط . کنم

وار که وضعيتی ناگ. فاجعه بار جلب شود و از اين رھگذر بھبودی در وضعيت اين زندان حاصل آيد
  ”.وضعيتی مرزی بين زندگی انسانی و زندگی حيوانی است“اگر بخواھم با موجزترين جمله بيانش کنم 

  : زيرکی را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت
  صعب روزی، بوالعجب کاری، پريشان عالمی

  
  

 زندان اوين  ٣۵٠اميد کوکبی، دانشجوی دکترا و برگزيده المپياد در بند 
  

که از ھموطنان اھل سنت و ترکمن است و ھيچ گونه سابقه فعاليت سياسی ندارد، بھمن ماه اميد کوکبی 
زندان  ٢٠٩ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود، بازداشت و به بند  ٨٩سال 

 .منتقل شد ٣۵٠اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند 
متھم » کسب درآمد نامشروع« و » ارتباط با دولت متخاصم«زارش تارنمای کلمه، کوکبی که به به گ

شده است، از بزرگترين نخبگان فيزيک اتمی جھان و يکی از نخبگان المپيادی ايران است که حتی در 
وی با . ودديداری که ھمراه با ساير نخبگان المپيادی با مقام رھبری ايران داشتند از وی تقدير شده ب

در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه صنعتی  ٢٩کسب رتبه 
  .شريف تحصيل کند
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وی فوق ليسانس خود را در آلمان و دکتری را در اسپانيا در رشته فيزيک اتمی در گرايش ليزر کسب 
به عمل آمد که با توجه به اين که  پس از اتمام دکتری مجددا از وی برای ادامه تحصيل دعوت. کرد

دانشگاه تگزاس آمريکا باlترين سطح علمی را در رشته فيزيک اتمی در ميان دانشگاھھای دنيا 
  .به اين دانشگاه رفت ٢٠١٠داراست در سال 

وی در دوران تحصيل خود چندين بار برای ديدار با خانواده خود به ايران سفر کرده بود اما در آخرين 
مربوط به  ٢٠٩ھنگام برگشت در فرودگاه امام خمينی بازداشت و به بازداشتگاه  ٨٩بھمن سال  سفر در

وی بيش از يک ماه در سلول انفرادی و يک ماه ديگر در سلول ھای چند . وزارت اطEعات منتقل شد
  .در حبس بوده و بازجويی ھای طوlنی شد ٢٠٩نفره 

روز از دوران بازداشت، بازپرس بيگی پس  ٨٨پس از آخرين خبر درباره پرونده وی حاکی است که 
از تفھيم اتھامات به وی گفته که توسط قاضی صلواتی که در بين قضات دادگاه انقEب به صدور سخت 
ترين احکام مشھوراست محاکمه خواھد شد تا آخرين حلقه از برنامه وزارت اطEعات در ممانعت از 

ساله ايرانی تکميل شود و وی دوران بلوغ  ٢٩باره اين جوان رشد علمی اقليت ھای قومی و مذھبی در
کسی که حتی در دوران تحصيل در خارج از کشور . اوين بگذراند ٣۵٠فکری خود را در عزتکده 

ارتباط خود با اساتيد ايرانی از جمله در دانشگاه شريف حفظ کرده و بارھا به ھمراه آنھا يا به تنھايی 
ه ترين نشريات علمی پژوھشی به عنوان يک دانشمند ايرانی منتشر کرده مقاlت علمی را در برجست

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتقال حسين رونقی به بھداری زندان اوين 
  

حسين رونقی ملکی ظھر امروز با ھمراھی ماموران امنيتی به زندان اوين منتقل و  -خبرگزاری ھرانا 
 . در بھداری اين زندان بستری شد

ارشگران ھرانا، حسين رونقی ملکی که بر اثر ناراحتی کليه در چھارم اردی بھشت و بنا به اطEع گز
ظھر امروز به بھداری  ١٢نژاد تھران مورد عمل جراحی قرار گرفته بود ساعت  در بيمارستان ھاشمی
  . زندان اوين منتقل شد

از عمل جراحی از  ماموران امنيتی در حين انتقال وی به بيمارستان و در مدت زمان طول درمان پس
دست بند و پابند برای نگھداری اين زندانی استفاده کردند و در اين بين با تھديد شخص ايشان و پزشک 

ھا و رفتارھای ماموران  اش موجب اعEم اعتصاب غذای اين زندانی در اعتراض به برخورد و خانواده
  .امنيتی شدند
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 ھا  می کردن دانشگاهرشته برای اس" ٣۶تغيير محتوای درسی حداقل 
  

در ادامه کنترل و اعمال محدوديت بيشتر بر دانشگاھھا و مراکز دانشگاھی کشور،  -خبرگزاری ھرانا 
lزمه "معاون پژوھشی وزارت علوم، تغيير محتوای برخی از دروس و رشته ھای تحصيلی را 

لی دانشگاھی تا رشته تحصي ٣۶محتوی درسی دستكم : "دانست و گفت" اسEمی كردن دانشگاھھا
 ."مھرماه امسال تغيير می كند 

به گزارش ايرنا، محمد مھدی نژاد نوری با اعEم اين خبر ادعا کرد که کارگروھی شامل متخصصان 
  . حوزه علميه و دانشگاه، زمينه اين اصEح را فراھم می کنند

تدريج در ساير رشته ھای به "وی جزئيات بيشتری در اين باره نداد، اما خاطرنشان کرد که اين روند 
  ."دانشگاھی ادامه خواھد يافت

گفتنی است بعد از انتقادات دو سال پيِش رھبر جمھوری اسEمی از دروس علوم انسانِی دانشگاھھای 
، مقاماتی آنرا به مثابه چراغ "ترويج غرب"کشور و متھم کردن اين رشته ھا و محتوای دروس آنھا به 

  .محتوای درسی اين رشته ھا را در دستور کار قرار دادندسبز پنداشته و بازنگری در 
از جمله، بارھا کامران دانشجو، مسئول برگزاری انتخابات رياست جمھورِی جنجال برانگيز و مسئله 

، که بعد از چندی، از سوی محمود احمدی نژاد به ِسَمِت وزير علوم معرفی شد، از تصفيۀ ٨٨داِر 
اسEمی "از موضوعات و متون و اساتيِد مخالف و منتقد خبر داده و از دانشگاھھا و دروس دانشگاھی، 

  .کردن دانشگاھھا خبر داده بود" تر
ھمچنين سال گذشته مقامات جمھوری اسEمی، از کنترل شديد بر ده رشتۀ علوم انسانی و احتمال حذف 

  .برخی از آنان خبر داده بودند
  
  
  
  
  

 وی دانشگاه تھران صدور محکوميت برای مجتبی ھاشمی، دانشج
سال  ٣مجتبی ھاشمی يکی از فعالين دانشجويی دانشکده حقوق دانشگاه تھران، به  -خبرگزاری ھرانا 

  . ضربه شEق محکوم شد ٧۴محروميت از تحصيل و يک سال زندان و 
ھا، مجتبی ھاشمی، از اعضای اصلی  به گزارش کانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی

  .، از سوی دادگاه انقEب تھران محکوم شده است٨٨آذر سال  ١۶دانشجويی در اعتراضات انجمن 
ای را برگزار  اين گزارش افزود مجتبی ھاشمی که در صدد بود در گراميداشت روز دانشجو، برنامه

شود و  کند، حين راه اندازی تجمع روز دانشجو، با مانع تراشی حراست و بسيج دانشگاه مواجه می
  . نھايت منجر به اخراج وی از دانشگاه گرديد  ھا در  ھای اين نھادفشار

ھاشمی ھمچنان در انتظار حکم يکسال زندان است وعEوه بر حکم تعليق و زندان، نيروھای امنيتی 
مانع از فعاليتھای روزنامه نگاری و ساير فعاليتھای مدنی وی شده و کماکان تحت فشار و تھديد قرار 

  .دارد
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 زندانی سياسی از زندان کارون اھواز  ٢۵انتقال ناگھانی ضيا نبوی و 
  

چند روز بعد از افشاگرِی ضياءالدين نبوی، دانشجوی زندانی و تبعيد شده به زنداِن  -خبرگزاری ھرانا 
وم از کارون اھواز از وضعيت ناگوار آن زندان، منابع خبری اعEم کرده اند که اين دانشجوی محر

زندانی سياسی ديگر از زندان مذکور  ٢۵سال حبس در تبعيد محکوم است به ھمراه  ١٠تحصيل که به 
 .به زندانی ديگر موسوم به اردوگاه کلينيک منتقل شده اند

به گزارش کلمه، وی که چند روز پيش گزارش تکان دھنده ای درباره زندان کارون اھواز منتشر کرده 
  . اده اش از انتقال به زندانی ديگر که شرايط بھتری دارد خبر دادبود در تماسی با خانو

نفره و دارای تخت و  ۶نفر ھستند که در اتاق ھايی  ٢۶بر اساس اين گزارش، در زندان فوق الذکر تنھا 
اين زندانيان امکان دو بار تماس تلفنی در ھفته را داشته و وعده مEقات . ھواخوری منتقل شده اند

  .انواده ھايشان به ايشان داده شده استحضوری با خ
اين انتقال اگرچه موجب کاھش بخشی از نگرانی ھای خانواده اين زندانيان را فراھم کرده اما آنچه مھم 
است و در گزارش ضياءالدين نبوی از زندان کارون ھم برجسته بود، موضوع تنھا معطوف به اين 

کند که مسووlن قضايی نسبت به بھبود اين شرايط غير  دسته از زندانيان سياسی نمی شود و ايجاب می
  .انسانی در اين زندان و ساير زندان ھا ھرچه سريع تر خاتمه دھند
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  شھيد گمنام سبز ,قتل وحشيانه سينا آرامی
 

  
 

من و سينا . يکی از دوستان بسيار بسيار نزديک سينا آرامی ھستم) م دوست صميمی شھيد.مھران(من
برای سخنرانی خاتمی به حسينيه جماران رفته بوديم که با نيمه کاره ماندن سخنرانی و حمله وحشيانه 

ھا به حسينيه و شکستن شيشه ھا و ضرب و شتم مردم توسط بسيجی ھا سينا در صدد فيلم بسيجی 
ه پس از کتک زدن سينا با باتوم او ...برداری از صحنه بر آمد که مورد توجه بسيجی ھا قرار گرفت ک

يشود فردای آن روز يعنی روز عاشورا خبر فوت سينا به خانواده اش داده م. را به يک ون انتقال دادند
و به آنھا گفته ميشود چنانچه اين ماجرا رسانه ای شود فرزند ديگر آنھا را خواھند کشت که ھمين باعث 

از طرفی . ترس و سکوت خانواده شان ميشود و از دادگاھی کردن پرونده فرزندشان خودداری ميکنند
واستار قصاص قاتل عمق اين فاجعه به حدی بود که مردم لنگرود گيEن تحت تاثير قرار گرفته و خ
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سينا شدند که بسيجی ھا از ترس افزايش اعتراضات محل سکونت خانواده وی را به اجبار از لنگرود 
اين رژيم ھر کاری را برای خفه نگھداشتن مردم انجام داده است چه برسد به . به کرج انتقال دادند

وسط رژيم ھست و اميدوارم مرا درک احتمال اذيت و آزار خانواده و دوستان وی ت... خانواده اين شھيد 
  . کنيد

و اگر من به افشا اين شھيد گمنام پرداختم به خاطر دوستی نزديکيست که با ھم داشتيم و سکوتم باعث 
  .عذاب وجدانم ميشد

زمانی که من برای تدفين سينا به وادی لنگرود رفتم آثار ضربه باتوم به سر ديده ميشد و ھمچنين شEق 
شھود بود و کنده شدن ناخن ھای دست و پا نيز معلوم بود و سوراخ ھاھی مانند سوراخ با کابل نيز م

مته در استخوان ھای سينا مشخص بود و از ھمه وحشتناک تر خالی شدن شکم وی که به دليل شليک 
  . گلوله از پھلوی راست و خروج آن از پھلوی چپ بود

رژيم تشنه به خون جوانان بيدار ما را آشکار کنيد تا خواھشا با اعEم و رسانه ای شدن اين شھيد ماھيت 
ھمه بفھمند که رھبری که ادعای حکومت علی را دارد حتی دادگاھی برای گرفتن حق اين شھيد برگذار 

و تنھا دليلم برای انتخاب سايت شما پر بيننده بودن و اھميت دادن به ايميل خوانندگانتان ميباشد . نميشود 
  ..ما خون اين شھيد گمنام سبز را پايمال نميکنيدو مطمئن ھستم که ش

 جرس: منبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به مناسبت يکمين سالگرد جانباختن فرزاد و يارانش با لباس و دستبند 
 سياه در دانشگاه حاضر شدند 

  
طبق خبری که از کردستان به کردانه رسيده است امروز در دانشگاه آزاد سنندج دانشجويان به : کردانه
اختر فروزان آسمان ايران با دستبند و لباس سياه در دانشگاه آزاد سنندج  5اعتراض به اعدام  نشانه

  .حاضر شدند
و به احترام به فرزاد معلم اخEق و مبارزه ضد خشونت يک شاخه گل به اساتيد دانشگاه تقديم کردند  

ه آزاد سنندج دانشجويان به طبق خبری که از کردستان به کردانه رسيده است امروز در دانشگا: کردانه
اختر فروزان آسمان ايران با دستبند و لباس سياه در دانشگاه آزاد سنندج  5نشانه اعتراض به اعدام 

حاضر شدند و به احترام به فرزاد معلم اخEق و مبارزه ضد خشونت يک شاخه گل به اساتيد دانشگاه 
   .تقديم کردند
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 حکم متھمان کوی دانشگاه صادر شد 
  

نفر از اين متھمان  ۴٠ : سخنگوی قوه قضائيه با اعEم اينکه حکم متھمان کوی دانشگاه صادر شده گفت
  .به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شده اند

ای در نشست خبری بعداز ظھر دوشنبه  به گزارش خبرنگار مھر، حجت اlسEم غEمحسين محسنی اژه
پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متھمان : با بيان اين مطلب گفت

  .صادر شد
نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت  ۴٠متھم داشت که  ۵٠اين پرونده : وی ادامه داد

  .وارده محکوم شدند
  : يار سنگين بود، گفتای با بيان اينکه اين پرونده به دليل وسعت شاکيان و خسارت وارده بس محسنی اژه

  . برخی از شاکيان از شکايت خود صرفنظر کردند
برخی از اين . ھمچنين شناسايی برخی از متھمان به دليل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود

  .متھمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند
جلسه با حضور متھمين، شکات، وکEی آنھا،  ٢٢ضائيه با اشاره به اينکه اين دادگاه در سخنگوی قوه ق

  : نماينده وزارت علوم و نماينده دادستان برگزار شد، گفت
برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته 

  .ھنوز ابEغ نشده استباشد قابل تجديد نظر است و حکم نھايی 
  
  
  
  

  
 ٢۵(شخصی ھا و پليس به کوی دانشگاه تھران  لباس  وحشيانه   حمله

  به روايت ويکی پديا) ١٣٨٨خرداد 
  

مجموعه رويدادھايی بود که در اين تاريخ در جريان  ١٣٨٨خرداد  ٢۵حمله به کوی دانشگاه تھران در 
ران رخ داد و طی آن شمار زيادی از شخصی و پليس به کوی دانشگاه تھ حملٔه نيروھای لباس

نفر به قتل رسيدند و بسياری نيز بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذيت  ۵دانشجويان مجروح شده و 
  .قرار گرفتند

در جريان اعتراضات گستردٔه مردمی به اعEم نتايج انتخابات رياست جمھوری دھم که کانديداھای 
ب و يا تخلف در آن بودند و برخی آن را يک کودتای سياسی نژاد معتقد به وجود تقل رقيب احمدی

ای در تھران و شھرھای ديگر ايران از سوی معترضان به نتايج انتخابات  ناميدند، اعتراضات گسترده
  . نظاميان حامی دولت روبرو شد روی داد که با برخورد شديد نيروھای پليس ضدشورش و شبه
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شخصی به کوی دانشگاه تھران وارد شده و به  و لباس در يکی از اين حوادث نيروھای پليس
  .کردن دانشجويان و خسارت به اموال پرداختند وشتم و مجروح ضرب

هللا و گارد ويژه برای ورود به کوی دانشگاه تھران، بيش از  در جريان تEش نيروھای انصار حزب
  . شدندپانزده نفر از دانشجويان تنھا به علت اصابت گلوله به شدت مجروح 

به گزارش منابع دانشجويی و دفتر تحکيم وحدت و گزارش شاھدان عينی که در روزنامه بريتانيايی 
دانشجو شامل دو دختر و سه پسر بر اثر اين حمEت کشته شدند و بسياری  ۵گاردين منعکس شد، 

    .بازداشت شده و مورد آزار و اذيت و شکنجه قرار گرفتند
انباختگان حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری که توسط کميته نفره ج ٧٢بعدھا در فھرست 

انتشار يافت، اسامی ھفت نفر ) دو تن از رھبران معترضان(پيگيری ميرحسين موسوی و مھدی کروبی 
ھای مصطفی غنيان، مبينا احترامی، ايمان نمازی، فاطمه براتی، محسن ايمانی، کامبيز شعاعی و  به نام

ھا مخفيانه به  اطEع خانواده ه گفته شد در اين حمله کشته شده و بيشتر آنھا بیکسری شرفی ذکر شد ک
  .اند خاک سپرده شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 سال زندان برای دانشجوی زندانی  31محکوميت غيرانسانی 
  

 بنا بر آخرين گزارش ھای دريافتی، زندانی سياسی بند ويژه: کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
تشويش «مصطفی اسکندری با اتھاماتی واھی ھمچون ) گوھردشت(امنيتی زندان رجايی شھر کرج 

  . سال زندان محکوم گرديده است 31به حکم سنگين » ھای بيگانه مصاحبه با رسانه«و » اذھان عمومی
ان به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، اين دانشجوی رشته پزشکی از بازداشت شدگ

به ھمراه ھمسرش،  88باشد که در ھشتم مردادماه سال  مراسم چھلم ندا آقا سلطان در بھشت زھرا می
  .سال زندان محکوم گرديد 31کبری زاغه دوست بازداشت و به حکم سنگين 
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و » اقدام عليه امنيت ملی«مصطفی اسکندری پس از بازداشت در ھشتم مردادماه و با اتھاماتی نظير 
ھای  بازداشت و نھايتاً در سکوت رسانه» ھای بيگانه مصاحبه با رسانه«و » ن عمومیتشويش اذھا«

  .سال زندان محکوم گرديد 31خبری، به 
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که در نتيجه اين  ھا در زندان اوين نيز به وی در طول بازجويی
از انتقال به زندان رجايی شھر کرج ھا دچار شکستگی دنده و بينی گرديد و پس  امر در طول بازجويی

نيز به علت اعتراضات پياپی خود به شرايط زندان و رفتار مسئوlن زندان بارھا از سوی مسئوlن 
  .زندان به اعدام يا قتل توسط زندانيان اعدامی ديگر تھديد شد

رجايی  سپری کرده و سپس به زندان 240و  209ماه را در انفرادھای  7مصطفی اسکندری بيش از 
شھر کرج منتقل شد و پس از سپپری کردن مدت ھا انفرادی در سلول ھای انفرادی بند يک اين زندان 

  . برد سر می ھم اکنون در بند ويژه امنيتی اين زندان به» سگدونی«معروف به 
قاضی پيرعباسی، قاضی پرونده آقای اسکندری عEوه بر صدور حکم سنگين زندان برای اين زندانی 

ی با ھدف فشار مضاعف بر وی، کبری زاغه دوست ھمسر آقای اسکندری را که وی نيز نزديک سياس
به دو سال را در بازداشت بوده است با تھديد به صدور حکم سنگين زندان وادار به طEق از اين 

  .کند زندانی سياسی می
ر کرج خواستار اعزام يک ای از زندان رجايی شھ اسکندری فروردين ماه سال گذشته نيز با انتشار نامه

نماينده ويژه از سوی دادگاه جنايی بين المللی lھه برای مEقات با وی و ديگر زندانيان سياسی و 
  .ھمچنين رسيدگی به جنايات مقامات جمھوری اسEمی گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  

 اص" نمی خواھم پاسخگو باشم : رئيس دانشگاه الزھرا
  

خواھم پاسخگو باشم و  انتقادات دانشجويان اين دانشگاه گفت كه نميرئيس دانشگاه الزھرا در واكنش به 
  .مسئوليتي ھم ندارم

به گزارش دانشجو نيوز، طی روزھای گذشته برخی از دانشجويان نسبت با طرح برخی مشکEت 
صنفی دانشگاه الزھرا از قبيل قيمت باl و کيفيت پايين غداھای سلف، و ھمچنين صرف ھزينه ھای 

ای جشن ھا و مراسم دولتی توسط رئيس دانشگاه و ھمچنين بسته بودن سايت ھای علمی ھنگفت بر
  .دانشگاه نسبت به عملکرد رئيس دانشگاه انتقاد کرده بودند

ھا صرف دانشجويان نمی شود خواھان  در نھايت دانشجويان با عنوان کردن اين موضوع که بودجه
  .پاسخگويی مباشری، رئيس دانشگاه الزھرا شدند

به گزارش فارس، ھمين مسئله باعث شد تا خبرنگار فارس به سراغ محبوبه مباشری رئيس دانشگاه 
ھاي رئيس دانشگاه الزھرا نسبت به اين  الزھرا رفته تا وي را از انتقادات دانشجويان مطلع كرده و پاسخ

  .انتقادات را جويا شود
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  :وگوي كامل خبرنگار فارس با مباشري است متن زير گفت
  الو: رسفا

  بفرماييد: مباشري
  سEم:فارس

  سEم عليكم: مباشري
  خانم مباشري؟: فارس

  بله؛ بفرماييد: مباشري
طي روزھاي اخير ) س(گيرم؛ دانشجويان دانشگاه الزھرا بنده از خبرگزاري فارس تماس مي: فارس
من . يان گذاشتندھاي مكرري با ما داشتند و مشكEت صنفي و فرھنگي اين دانشگاه را با ما در م تماس

  ...نسبت به اين انتقادات چيست؟ اولين بحثي كه  خواستم بدونم كه جواب دانشگاه مي
. كنم ھا مصاحبه نمي من اصE با خبرگزاري. من ھيچ جوابي ندارم) با قطع سوال خبرنگار: (مباشري

  .كنم عذرخواھي مي
  چرا؟: فارس

  مصاحبه كنيد؟معاونت دانشجويي ھست با معاون دانشجويي : مباشري
  خواھيد پاسخگوي انتقادات دانشجويان و مشكEت دانشگاه باشيد؟ شما به عنوان رئيس نمي: فارس

  نه؛: مباشري
  . دھند به جز شانتاژ كردن اقدامي انجام نمي) ھا رسانه. (خواھم پاسخگو باشم نمي

با . اين زمينه ندارمھر زمان ما دعوت كرديم خبرھا را جور ديگري منعكس كردند؛ مسئوليتي ھم در 
  .معاون دانشجويي صحبت كنيد

توانيد به ھمين راحتي از زير بار  به ھر حال خانم مباشري شما مسئوليت قبول كرديد و نمي: فارس
  .مسئوليت شانه خالي كنيد

  )كند تلفن را قطع مي(: مباشري
  
  
  
  
 
 

 شکنجه دانشجوی دربند و انتقال وی به بيمارستان با نام جعلی 
  

 ٢۶اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت که اولين بازداشتش در : ت تحول سبزساي
  .صورت گرفته بود ٨٨خرداد سال 

چندی پيش نيز بر اثر فشار و تھديدات مامورين امنيتی خود را به مراجع قضايی معرفی کرده و به  
پس از گذشت چند روز نزديکان وی از اما اينک و . بازداشتگاه اداره اطEعات ساری منتقل شده بود

  .وضعيت بسيار نگران کننده ايشان نسبت به شرايط جسمی او خبر داده اند
بر اساس اخبار موثق و پيگيری ھای صورت گرفته اين فعال سياسی و عضو شورای عمومی دفتر 

مل تحکيم وحدت در شرايط بسيار ناگواری از نظر جسمی و روحی به سر می برد که حاصل تح
  .شکنجه ھا ی جسمی و روحی و فشار ھای وارده از سوی مامورين وزارت اطEعات می باشد
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بنا بر گفتگويی که با يکی از نزديکان اشکان ذھابيان صورت گرفته است، مامورين امنيتی ساری طی 
اين مدت او را تحت بازجويی ھای شديد و شکنجه ھای روحی و جسمی به جھت گرفتن اعترافاتی بر 

و اين امر سبب شده است تا حال جسمی و روحی ايشان به شدت رو . يل و سليقه خودشان قرار داده اندم
  .به وخامت رفته و به ناچار او را در يکی از بيمارستانھای ساری بستری کنند

آنچه که موجب تشديد نگرانی خانواده وی شده است عدم پاسخگويی از سوی مامورين وزارت 
  .شرايط وی می باشداطEعات نسبت به 

بر اساس نتايج حاصل از پيگيری ھای به عمل آمده در اين زمينه، اشکان ذھابيان که به جھت وخامت 
حال خود که بر اثر شکنجه ھای شديد و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی مامورين وزارت 

  .اطEعات صورت گرفته در شرايط بسيار نگران کننده ای به سر ميبرد
حالی در يکی از بيمارستانھای ساری بستری شده است که مامورين او را به صورت ناشناس و  وی در

  .با نام ديگری در بيمارستان بستری کرده اند و به شدت نيز تحت مراقبت و کنترل امنيتی می باشد
ک به مدت ي ٨٧گفتنی ست، اين عضو دفتر تحکيم وحدت به علت فعاليت ھای دانشجويی ابتدا در سال 

در . روز پس از انتخابات توسط وزارت اطEعات بازداشت شد ۴ترم از تحصيل محروم شد و تنھا 
حين دستگيری توسط نيروھای لباس شخصی موسوم به انصارحزب هللا به شدت مورد ضرب و شتم 

  .قرار گرفت
واسطه تشکيل  نيز به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به ٨٨سال ) روز دانش آموز(آبان  ١٣وی در حوادث 

در آن زمان دادگاه انقEب شھرستان بابل . انجمن ھای اسEمی شمال کشور برای بار دوم بازداشت شد
  .ماه حبس تعزيری محکوم کرد ۶او را به طور غيابی به 

در حاليکه ھمچنان در تعليق از تحصيل به سر می برد، سرانجام بنا به نظر  ٨٨در بھمن ماه سال 
واحد  ٢۴واحد را گذرانده و تنھا  ١٠٩تحصيل محروم و در نھايت در حاليکه  وزارت اطEعات از

    .از تحصيلش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد) معادل يک ترم(
  
  
  
  
 
  

 شکنجه گاه است ) زندان ورامين(آنجا : پدر دانشجوی دربند
  

شجويان دانشگاه تربيت معلم شبنم مدد زاده، دبير سياسی انجمن دان: دانشجو نيوز -امير معماريان
تھران، مدتی است به ھمراه بسياری ديگر از زندانيان زن زندان رجايی شھر کرج به قرچک ورامين 

  .تبعيد شده است
  . به ھمراه برادرش فرزاد مددزاده بازداشت شد ١٣٨٧اسفند ماه  ٢شبنم مددزاده در تاريخ 

» ارتباط و ھمکاری با سازمان مجاھدين خلق« شبنم مددزاده در طی بازداشت، برای پذيرفتن اتھام
به  ٨٨بھمن  ٢٠او و بردارش در تاريخ . ھای روحی و فيزيکی شديدی قرار گرفته بود تحت شکنجه

دادگاه انقEب اسEمی به رياست قاضی  ٢٨از طرف شعبه » محاربه و اقدام عليه امنيت ملی«اتھام 
محکوم   شھر در شھر کرج در نزديک تھران، ن رجايیسال زندان با تبعيد به زندا ۵محمد مقيسه به 

سال زندان ھمراه با تبعيد شبنم مددزاده در دادگاه  ۵حکم  ١٣٨٩خرداد ماه سال  ١٢در تاريخ . شدند
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ھا محمد  اين حکم در حالی به تاييد رسيد که وکيل آن. تجديدنظر استان تھران عينا به تاييد رسيد
  .ھا از داشتن وکيل محروم ماندند ال زندان محکوم شده و علنا آنس فرد بازداشت و به يک اوليايی

وضعيت بد روحی شبنم مدد زاده، و ھمينطور مصائب بسياری که خانواده ی او در مدت کمتر از يک 
  .ماه تحمل کرده اند، ما را بر آن داشت که با پدر شبنم و فرزاد مصاحبه ای دوستانه داشته باشيم

ر مرد با شنيدن اين پيشنھاد که مصاحبه به زبان آذری باشد، خوشحال می صدای گرم ولی خسته پي
  .شود

جگر گوشه اش چند . آنچه دختر در زندان قرچک ورامين تحمل می کند در صدای پدر بازتاب دارد
  .روز پيش در تلفن به او گفته زنده از زندان بيرون نمی آيد

  .متن کامل اين مصاحبه کوتاه در زير می آيد
آقای مدد زاده از آخرين وضعيت شبنم چه اطEعی داريد و آخرين بار کی با ايشان صحبت  جناب

  کرديد؟
امروز . وضعيت شبنم و ساير زندانيانی که ھمراه وی به ورامين تبعيد شده اند بسيار رقت بار است

ايط چطور می توان در آن شر. روحيه شبنم خوب نيست. صبح يک دقيقه با شبنم تلفنی صحبت کردم
  .روحيه خوبی داشت

آيا به شبنم گفته اند که تا کی قرار است که در آن شرايط به سر برند و يا خبری از بھبود وضعيت 
  ھست؟

آنجا شکنجه گاه . تازه به آنجا تبعيد شده اند و قرار است آنجا نگھداری شوند. نه آنھا چيزی نگفته اند
  . آب اشاميدنی که استفاده می کنند شور است. رندآب اشاميدنی ندا. وضعيت شان بسيار بد است. است

  .در سوله نگھشان می دارند. فروشگاه ندارند. يک تکه نان به عنوان غذا می دھند
  آيا در اين مدت شما موفق به مEقات با شبنم شده آيد؟

  .او ھم می گفت روحيه شبنم خوب نيست. دقيقه مEقاتش کند ٨ديروز خواھرش توانسته بود 
  مددزاده وضعيت فرزاد چطور است؟ با او مEقات داريد؟آقای 

يک ھفته من و يک ھفته مادرش به مEقاتش می . وضعيتشان چندان فرقی ندارد. فرزاد ھم مثل شبنم
  .رويم

  آيا در اين مدت موفق به ديدار با مسئولين شده ايد؟
ی نمی دھند و عمEً ما را دست به تلفن ھای ما جواب درست. نخير مسئولين به ما وقت مEقات نمی دھند

  .به سر می کنند
  از ما چه انتظاری داريد؟. آقای مدد زاده، ما ھمه دوستان و ياران شبنم و فرزاد بوديم و ھستيم

تنھا انتظاری که دارم . شما چه کاری از دستتان بر می آيد. من چه انتظاری می توانم از شما داشته باشم
صدای ما را به گوش . ش سازمان ھای بين المللی حقوق بشری برسانيداين است که صدای ما را به گو

  .من از آنھا می خواھم به اين وضعيت رسيدگی کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز برسانيد
  در پايان چه سخنی با مسئولين داريد؟ چه انتظاری از آنھا داريد؟

آنھا خودشان اين زنان زندانی در . دارندآنھا خودشان از ھمه چيز خبر . من چه حرفی به آنھا بگويم
آنھا با اين زندانی ھا مثل گاو و گوسفند . جايی که گاو و گوسفند نگه داری می کنند زندانی کرده اند

  .من از مسئولين می خواھم به اين رفتار پايان دھند. رفتار می کنند
  .اينکه با مصاحبه کرديد متشکرم جناب آقای مددزاده، با آرزوی آزادی تمام شبنم ھا و فرزاد ھا، از

  .من ھم از اينکه به ياد ما بوديد ممنونم
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 خون ريزی حسين رونقی در زندان و نياز مبرم به رسيدگی پزشکی 
  

حسين رونقی ملکی، فعال حقوق بشر، که اندک زمانی پس از عمل جراحی کليه به  -خبرگزاری ھرانا 
 . ای دارد يزی از محل جراحی شده و وضعيت نگران کنندهزندان بازگردانده شده بود، دچار خونر

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، حسين رونقی 
نژاد که پس از عمل جراحی بسيار سنگين  اردی بھشت ماه از بيمارستان شھيد ھاشمی ١٧ملکی شنبه 

  .در زندان نياز مبرم به تجھيزات پزشکی داردشش ساعته به زندان اوين منتقل شد، 
بايست بعد از عمل مدتی را در بيمارستان  اين در حاليست که پزشک وی اعEم کرده بود بيمارش می

  .برای تکميل دوران درمانی، تحت نظر پزشکان بگذراند
رد نياز دچار خون ھا و لوازمات مو اين فعال حقوق بشر بعد از انتقال به زندان اوين بدون داشتن دارو

  . ای دارد ريزی از محل مورد جراحی شده و وضعيت بسيار نگران کننده
حسين رونقی به دليل عدم رسيدگی مسئولين زندان دچار ناراحتی کليه شده و در آزمايشات انجام شده 

درصد  ٢٠درصد کارايی و کليه ديگر وی  ٧٠ھای اين فعال حقوق بشر  مشخص گرديد يکی از کليه
  . ايی خود را از دست داده استکار

گفتنی ست اين زندانی سياسی در مدتی که در بيمارستان بستری و مورد عمل قرار گرفته بود به علت 
بد رفتاری مامورين امنيتی با پدر و پزشکش و به قفل و زنجير کردن دست و پايش، دست به اعتصاب 

  . غذای دو روزه زد
ود حسين رونقی وبEگ نويس زندانی به دليل عدم رسيدگی به ر بگفته يکی از پزشکان، احتمال می

  .اش و مصرف مداوم داروھای مسکن، مبتE به سنگ صفرا نيز شده باشد بيماری کليه
  
  
  

 ٢۵بيانيه جمعی از دانشجويان کرد در حمايت از اعتراضات دانشجويی 
 ارديبھشت ماه 

مختلف کشور از فراخوان بھار اعتراضات  اعEم حمايت دانشجويان دانشگاھھای -خبرگزاری ھرانا 
 .جنبش دانشجويی ھمچنان ادامه دارد

ای اعEم  ارديبھشت ماه جمعی از دانشجويان کرد ضمن صدور بيانيه ٢۵بنا بر اعEم صفحه فيس بوک 
آزادی زندانيان سياسی دربند، لغو حکم "حمايت خود را از اين حرکت اعEم نموده و بر خواستار 

يده شدن قضای پليسی و امنيتی حاکم بر فضای ايران و کردستان، احقاق حقوق ايرانيان اعدام، برچ
ھا، آزادی فعاليت احزاب سياسی،  منطبق با موازين حقوق بشر، آزادی بيان و آزادی مطبوعات و رسانه

فرھنگی، آزادی زنان و رفع تبعض  -به رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت و تنوعات زبانی
  . شدند" ھای مذھبی ی، رفع فشار بر اقليتجنسيت
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 اتحاديه دانشجويان اروپا خواھان آزادی بھاره ھدايت شد 
  
  

بھاره ھدايت، فعال دانشجويی » آزادی فوری«اتحاديه دانشجويان اروپا خواھان  -خبرگزاری ھرانا 
 .زندانی در ايران شد

از يونسکو و کميسيون اروپا خواسته تا با فشار بر  به گزارش دانشجونيوز، اين تشکل غيردولتی
  . حکومت ايران برای آزادی بھاره ھدايت و تمام دانشجويان زندانی تEش کنند

ما تقاضای آزادی فوری ھدايت را که : "برت وندنکندlير، دبير اتحاديه دانشجويان اروپا گفته است
او برای حقوق دانشجويان و دانشجويان . اريمتحت نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران قرار گرفته، د

سال و نيم حکم زندان در محروميت کامل از مEقات دوستان و  ٩دختر بدون ترس از تبعات سنگين 
  ."اش و ھمچنين در وضعيت بد زندگی و شرايط جسمی نامناسب، ايستاده است خانواده

مع اعتراضی فعاlن جنبش زنان در در جريان تج ١٣٨۵خرداد سال  ٢٢بھاره ھدايت نخستين بار در 
برای دومين بار در تحصن اعضای دفترتحکيم  ١٣٨۶تير ماه  ١٨وی در . ميدان ھفت تير بازداشت شد

در منزل پدری و ھمچنين ھنگام  ٨٧وحدت مقابل دانشگاه اميرکبير دستگير شد و پس از آن نيز تابستان 
  .مقابل زندان اوين بازداشت شده بود ٨٨سال تحويل 

بھاره ھدايت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دبير روابط عمومی اين اتحاديه، بار ديگر 
ھای پس از وقايع عاشورای تھران بازداشت گرديد و در حال  و در موج بازداشت ٨٨دی  ١٠روز 

  .حاضر در زندان اوين در بازداشت است
اين . سال و نيم حبس محکوم شد ٩ران به دادگاه انقEب اسEمی تھ ٢٨وی سال گذشته از سوی شعبه 

  .دادگاه تجديدنظر تھران عيناً تأييد شد ٥٤از سوی شعبه  ٨٩حکم مرداد 
توھين به "به پنج سال حبس، به اتھام " اجتماع و تبانی عليه نظام"ھدايت در دادگاه بدوی به اتھام 

به شش ماه حبس " ليه نظامتبليغ ع"و " جمھوری توھين به رئيس"به دو سال و به اتھام " رھبری
  .محکوم شده بود
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اقدام عليه امنيت " در ھمين حال حکم دو سال حبس تعليقی اين عضو پيشين دفتر تحکيم وحدت به اتھام
نيز از حالت تعليق خارج شده و به اين حکم اضافه " ٨۵خرداد سال  ٢٢ملی از طريق برگزاری تجمع 

  .شده است
اتحاديه سراسری دانشجويان اتحاديه " صلح"ای جايزه دانشجويی کانديد ٨٩بھاره ھدايت فروردين 

کشور مختلف جھان، نامزد  ٣٧اتحاديه دانشجويی از  ۴۵وی از سوی . شد ٢٠١٠اروپا در سال 
  .دريافت اين جايزه شد

مدتی پيش نيز جمعی از فعاlن دانشجويی، زنان و حقوق بشر، با تشکيل کمپينی برای حمايت از بھاره 
مردان دنيا و نھادھای حقوق بشری به شرايط  در صدد جلب توجه نھادھای دانشجويی، دولتھدايت 

  .ويژه اين زندانی سياسی ھستند
اين کمپين که در آستانه سالروز تولد بھاره ھدايت آغاز به کار کرده، طی فراخوانی اعEم کرده است 

بايست  داشت شده و حکومت ايران میاش باز که اين زندانی سياسی فقط به خاطر انتقادھای شجاعانه
  .تر او را آزاد کند ھرچه سريع

  
  
  
  
  

 فراخوان سازمان عفو بين الملل پبرامون بازداشت ايمان صديقی 
  

در پی وقايع امروز در دانشگاه ھنر، انجمن اسEمی اين دانشگاه با صدور بيانيه ای  -خبرگزاری ھرانا 
د کEس ھای درس دانشگاه ھنر تا آزادی تمامی ضمن اعEم يک ھفته عزای عمومی اعEم کر

 .دانشجويان بازداشت شده اين دانشگاه تعطيل خواھد بود
به گزارش دانشجونيوز انجمن اسEمی دانشگاه ھنر در بيانيه خود ضمن محکوميت حمله امروز به 

  . استدانشجويان اين دانشگاه، خواستار شناسايی و بازداشت عامEن حمله به دانشجويان شده 
خوشحاليم که آقايان به جايی رسيده اند که نگاه : "اين انجمن در بخشی از بيانيه خود ھمچنين گفته است

بھت آميز و پرسکوت ما را تحمل نميکنند و از آن ھم ميترسند و در برابر اين سEح بی خشونت ما، 
  ميترسيد؟  به جايی رسيده ايد که از سکوت ھم. چماق به دست ميگيرند و حمله ميکنند

  "راستی شنيده ايد که ترس برادر مرگ است؟
  :متن کامل اين بيانيه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است

  بسم رب شھدا و الصديقين
  بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه ھنر در محکوميت حمله لباس شخصی ھا به دانشگاه

درباره مصادره شھيد سبزمان صانع ژاله به اسم . ف بزنيم و چه بگوييمنمی دانيم بايد درباره از چه حر
در کشوری که بزرگان آن . بسيج سخن بگوييم يا ضرب وشتم دوستان آن شھيد در روز تشييع پيکرش

به راحتی دروغ می گويند و با دروغ ميخواھند ھمه چيز را به نفع خود تمام کنند، انگار تصور ميکنند 
  .ھمه مردمان است ای دريغ از تاريخ نخواندن دريغذھن آن ھا ذھن 

) به زعم شما(بھمن برای ملت ايران دوباره اين سوال پيش می آيد که چرا  ٢۵با کشته شدن صانع در 
در حالی که شما ميگوييد قصد آن ھا کشتن مردم و (دی کسی را نمی کشند  ٩بھمن و  ٢٢منافقان در 
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اگر به اين جمEت فکر کنيد خود . جمع ھای اعتراضی استو ھر چه ميکشند در ت) بسيجيان است
  .ميفھميد که صانع را چه کسی کشته است

بھمن به دانشگاه مان و به خانه مان رفتيم تا ھمکEسی خود شھيد صانع ژاله را  ٢٧امروز چھارشنبه 
  . دتشييع کنيم ولی ديديم که خانه را پر از نااھل کرده اند و خود را ميزبان می پندارن

  از ما می پرسند چرا آمديد؟ 
  چرا گريه می کنيد؟ 

  چرا نگاه ميکنيد؟ 
  چرا مثل ما شعار نميدھيد؟ 

  چرا ساکتيد؟ 
  چرا در دانشگاه ايستاده ايد؟

سوال ھايی که حتی کلمه ای در منطق ما برای پاسخش پيدا نميشد جز نگاه بھت آميز به ... و  
نگاھی که در آثار ھنری ما ... اه ھيچ مظلومی بلند نشود  سرنوشت نظام اسEمی که قرار بود در آن

  .خواھيد ديد
البته از طرفی خوشحاليم بسيار خوشحاليم که آقايان به جايی رسيده اند که نگاه بھت آميز و پرسکوت ما 
را تحمل نميکنند و از آن ھم ميترسند و در برابر اين سEح بی خشونت ما، چماق به دست ميگيرند و 

  به جايی رسيده ايد که از سکوت ھم ميترسيد؟ . ميکنندحمله 
  راستی شنيده ايد که ترس برادر مرگ است؟

صبح امروز شاھد اتفاقات اسفناکی در دانشگاه ھنر بوديم آن ھم در زمانی که درغم از دست دادن 
گ سياسی در آمديم دانشگاه عزا بگيريم نه اين که مانند برخی يک ميتين. عزيز شھيدمان داغدار بوديم

جھت منافع خود شکل دھيم و ھر چه صانع به آن اعتقاد نداشت را در مراسم تشييع پيکرش فرياد کنيم 
که خود ايمان داريد بين اکثريت ملت " کروبی و موسوی"و درخواست اعدام نام ھای عزيز و بزرگ 

شو تبليغاتی است چون اگر  ھر چند ميدانيم اين ھا ھمگی يک. ايران چه جايگاھی دارند، را داشته باشيم
  عکس العمل مردم را ميدانيد مگر نه؟. جرات اين کار را داشتيد پيش تر آن را انجام ميداديد

صبح، عناصر لباس شخصی حاضر در مراسم وقتی از شعار دادن سير و از سکوت  ١١حوالی ساعت 
ھا را در داخل دانشگاه خود دانشجويان خسته شدند به سمت دانشجويان دانشگاه ھنر حمله کردند و آن 

مورد ضرب و شتم قرار دادند، توھين کردند و فحاشی کردند و دانشجويان را که اکثريت آن ھا دختر 
سپس با چماق به دنبال بخش . بودند در تاlر فارابی محبوس کردند و اجازه خروج به آن ھا ندادند

. ر که را توانستند دستگير کردند يا کتک زدندديگری از دانشجويانی که بيرون تاlر بودند افتادند و ھ
پس از حدود دو ساعت حبس دانشجويان را از تاlر خارج کردند و باز ھم دختر و پسر کتک زدند و 
  .عده ديگری را نيز دستگير کردند طوری که حتی تعداد حدودی دستگيرشدگان نيز مشخص نيست

شنيع اعEم ميدارد خواستار دستگيری عامEن  انجمن اسEمی دانشگاه ھنر ضمن محکوميت اين حرکت
ھمچنين خطاب به . حمله به دانشجويان دانشگاه و آزاد شدن دانشجويان دستگير شده صبح امروز است

رييس دانشگاه ھنر اعتراض خود را اعEم ميکند که بايد او حافظ جان دانشجويان دانشگاه تحت مديريت 
  .دانشگاه خانه دانشجو است نه اوباش چماق به دست دين نفھم. اخود باشد نه تماشاگر ضرب و شتم آن ھ

ھمچنين خطاب به علما و مراجع تقليد اعEم ميداريم که دانشجويان دختر دانشگاه به فجيع ترين شکل 
ما عالم نيستيم . ممکن مورد توھين و ضرب و شتم لباس شخصی ھای شناخته شده کشور قرار گرفتند

ه بشنود خلخال از پای يک زن يھودی درآورده اند چيست، حکم اين ضرب و ولی ميدانيم حکم کسی ک
  .شتم و توھين را به اجتھاد شما وا ميگذاريم و منتظر پاسخ شما بزرگواران ھستيم
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ر يک ھفته عزای عمومی است و در پايان انجمن اسEمی دانشگاه ھنر اعEم ميدارد که در دانشگاه ھن
  .دی دانشجويان در بند تعطيل خواھد بودھای درس دانشگاه تا آزاکEس

  انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه ھنر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آموختگان دانشگاه شريف به حکم اعدام  اعتراض صدھا تن از دانش
 پور  سعيد ملک

  
ای اعتراض شديد  آموختگان دانشگاه صنعتی شريف در نامه جمع کثيری از دانش -خبرگزاری ھرانا 

 . اند التحصيل اين دانشگاه اعEم کرده پور، فارغ اعدام سعيد ملک خود را به حکم
ی دانشگاه شريف و جمع کثيری از  آموخته در اين نامه که تا کنون به امضای بيش از پانصد دانش

ھموطنان رسيده است، امضا کنندگان ضمن محکوميت رفتارھای غيرانسانی و غيرقانونی عليه سعيد، 
تناسب با جرم ثابت نشده، دسترسی محدود به وکيل، شکنجه،  اس، مجازات بیاس اتھامات واھی و بی

اساس تلويزيونی، اعEم می کنند که ھر  ھای طوlنی حبس انفرادی، و فشار برای اعترافات بی دوره
گونه اتھام اينترنتی عليه سعيد بايد در دادگاه علنی، با رعايت ضوابط بديھی قانونی با حضور ھيأت 

تحت کارشناسی متخصصان کامپيوتر که از ديدگاه جامعه علمی ايرانی مستقل و آگاه ھستند  منصفه، و
  .صورت پذيرد

ی جھان، متخصصين، و برندگان  ھای برجسته آموختگان و اساتيد دانشگاه امضا کنندگان که شامل دانش
نی ھموطنان و ھای المپيادھای کشوری و جھانی ھستند، خواستار رعايت حقوق انسانی و قانو مدال

  .باشند ھا می توقف سريع روند اخير اعدام
  

  :متن نامه
ما امضا کنندگان اين نامه، خواستار توقف فوری احکام غيرمنصفانه صادر شده برای سعيد ملک پور، 

اتھام سعيد مديريت يک سايت اينترنتی است که از آن به . فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی شريف ھستيم
  . نام برده شده است» مستھجن سايت«عنوان يک 

ای خود  مستند اصلی برای حکم، يکی از صدھا برنامه کامپيوتری است که سعيد در طول زندگی حرفه
اين در حالی است که سعيد از . نوشته و بدون اطEع وی درسايت اينترنتی مذکور استفاده شده است
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رسی  ی اجازه استفاده از اينترنت و دستکمترين امکانات برای دفاع از خود محروم است؛ تيم بازجوي
اند و او حتی فھرست مشتريان سابق خود را در اختيار  ای را از او گرفته به اطEعات شخصی و حرفه

  . ندارد
ای، وکيل  دقيقه ١۵سعيد تنھا يک بار قبل از دادگاه برای امضای فرم وکالت و يک بار در طول دادگاه 

ھايی است که ھر از گاه از  نھا ارتباطش با وکيل منحصر به پيامخود را حضوری مEقات کرده و ت
  .شوند اش منتقل می طريق خانواده

ضمن محکوميت شديد رفتارھای غيرانسانی و غيرقانونی عليه سعيد، ھمچون شکنجه، دوره ھای 
اتھام اساس تلويزيونی، اعEم می کنيم که ھرگونه  طوlنی حبس در انفرادی، و فشار برای اعتراف بی

اينترنتی عليه ايشان بايد در دادگاه علنی، با رعايت ضوابط بديھی قانونی از جمله دسترسی به وکيل و 
جزييات پرونده، با حضور ھيات منصفه، و تحت کارشناسی متخصصان کامپيوتر که از ديدگاه جامعه 

  . علمی ايرانی مستقل و آگاه ھستند صورت پذيرد 
بنای دادرسی فعلی محکوم و جنايتی است که مسئوليت آن برعھده مجريان ھرگونه آسيب به ايشان بر م

  .و قضات پرونده است 
باور ماست که مجازات اعدام حتی برای گردانندگان واقعی سايت مذکور ناعادlنه است و حکم صادر 

د رعب از ايجا  شده برای سعيد و تعدد اين گونه احکام نامتناسب با جرايم را در راستای تداوم سياست
  . دانيم سوی حکومت می

ھای کشور، خواستاريم که اين روند متوقف شده  ما ضمن ابراز انزجار از احکام صادره اعدام در دادگاه
  .و حقوق انسانی متھمان رعايت گردد

  
  

 فضای امنيتی؛ بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت 
  

  صنعت ايرانجمعی از دانشجويان دانشگاه علم و  1بيانيه شماره 
  در اعتراض به فضای امنيتی حاکم بر دانشگاه

بيانيۀ جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران در اعتراض به فضای امنيتی و سلب حقوق 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی "اوليۀ دانشجويان دختر و پسر در اين دانشگاه جھت انتشار در اختيار 

  .قرار گرفته است" در ايران
  :تن بيانيه به قرار زير می باشدم 

در دو سال گذشته فشارھای . مدت ھاست جو امنيتی، فضای دانشگاه علم و صنعت را فرا گرفته است
مختلفی از سوی نھادھای داخل و خارج دانشگاه بر دانشجويان وارد شده است؛ تعطيلی چند ماھه ی 

ر برخی کEس ھا و اخيرا شورای صنفی، نصب دوربين ھای مدار بسته، تفکيک جنسيتی د
روندھايی که روز به روز شدت بيشتری می . برخوردھای توھين آميز افراد ناشناس با دانشجويان

  .گيرد
چند ھفته ای است عده ای به بھانه ی اجرای طرح منشور اخEقی، به خود اجازه ورود به حريم 

  .خصوصی دانشجويان اعم از دختر و پسر را داده اند
. ضارھا به علت آنچه رعايت نکردن طرح مذکور خوانده می شود، شدت گرفته استتذکرھا و اح

حقوق حداقلی دانشجويان مورد تعدی قرار گرفته و برخوردھای حداکثری و توھين آميز از سوی 
  . حراست و افراد ناشناسی که در سطح دانشگاه رژه می روند، به اوج رسيده است
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مسئولين باعث شد گروه ھای شبه نظامی داخل دانشگاه نيز  در پيش گرفتن چنين سياستی از سوی
، خودسرانه با دانشجويان »امر به معروف و نھی از منکر«فرصت را غنيمت شمرند و به بھانه 

  . برخورد کنند، بيانيه دھند و تھديد کنند
گاه، نيروھای بی شک اين امر مورد تاييد و تاکيد مسئولين دانشگاه می باشد و بدون حمايت رياست دانش

حراستی و البته گروه ھای شبه نظامی، اجازه عرض اندام نمی يافتند؛ که ھرگونه برخورد کنند و 
  .ھرگونه توھين کنند

رئيس دانشگاه و معاون ھای او بايد پاسخ دھند که با چه مجوزی، حقوق مصرح يک شھروند را محدود 
طابق با عرف جامعه ھستند، در دانشگاه تذکر کرده اند؟ چرا دانشجويانی که دارای معيارھای پوشش م

  می گيرند و تھديد می شوند؟ 
  به چه حقی برای نوع پوشش دانشجويان تعيين و تکليف می شود؟ 

تعيين الگوی پوشش برای پسران و دختران و نصب تابلوھای بزرگی از موارد مربوطه در دانشگاه، 
  باشد؟جز توھين به شأن دانشجويی و فرھنگی دانشگاه می 

  مسئوليت اين نيروھای ناشناس با چه کسی يا نھادی است؟ 
  ! کنترل رفتار نيروھای شبه نظامی به عھده ی کيست؟

  .بدون شک مسئولين دانشگاه اعم از رئيس دانشگاه و نيروھای حراست، مسئول اين برخوردھا ھستند
ضعيت دانشگاه به روال ما جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران، خواستار بازگشت و

عادی و توقف اين رفتارھای توھين آميز ھستيم و ضمن اعتراض به اين برخوردھای غير قانونی، 
اعEم می کنيم که برای استيفای حقوق خود کوتاه نخواھيم آمد و در اولين گام، با بستن روبان ھای سفيد 

  .دادبه دست، اعتراض خود را به روند ناصواب موجود نشان خواھيم 
  جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران 1بيانيه شماره 

 1390ارديبھشت 
  
  

 محکوميت يکی از دانشجويان مقطع دکترا دانشگاه تھران به زندان 
  

  دادگاه  ٢آوات رضانيا از دانشجويان دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تھران از سوی شعبه 
  .ی به زندان و جريمه محکوم شدنظامی تھران به رياست قاضی فرات
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بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران پس از انتشار خبر 
مان کوی دانشگاه از سوی سخنگوی قوه قضايه در نشت خبری روز دوشنبه مورخ  صدور احکام مته

 ٣به " اخEل در نظم عمومی"نشگاه به اتھام ارديبھشت ماه، آوات رضانيا از دانشجويان کرد اين دا ١٩
  . ميليون جريمه محکوم شده است ٣ضربه شEق بدل به  ٧۴ماه حبس تعليقی و 

  . اين حکم بدوی است و به مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواھی خواھد بود
است که اواخر شناسی دانشگاه آزاد سنندج  lزم به ذکر است، آقای آوات رضانيا از اساتيد قبلی جامعه

  .سال گذشته به دستور وزارت اطEعات از تدريس در اين دانشگاه منع شد
  
  
  
  
  
  

 نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان منع شده از تحصيل کرد 
  

امسال نيز به مانند ساليان پيش، تعدادی از دانشجويان کود داوطلب آزمون کارشناسی ارشد جھت ادامه 
 .تحصيEت با مشکل روبرو شدند

اين دانشجويان به ھنگام دريافت کارنامه آزمون دولتی وآزاد به جای دريافت کارنامه با عبارتھايی 
جالب از قبيل عدم وجود کارنامه برای داوطلبی با آن مشخصات در سايت دانشگاه آزاددر ويا 

ھسته مرکزی گزينش دانشجو واقع در سازمان سنجش کشور 1389 - 3-9درخواست حضور درتاريخ 
ماه از مراجعه ايشان به ھسته گزينش تاکنون ھيچگونه جوابی به اين  6واجه شدند که به رغم گذشت م

  . افراد داده نشده است و ھمچنان در بEتکليفی به سر می برند
دانشجويان مذکور در نامه ای به وزيير علوم که تصوير آن در اختيار کميته گزارشگران حقوق بشر 

رخواست رفع بEتکليفی از وضعيت خويش در ادامه با تاکيد بر اين حق قرار گرفته است، ضمن د
  .قانونی، تصميم قاطع خود را درپيگيری خواسته خود از تمامی مجاری ممکن اعEم کرده اند

اسامی دانشجويانی . بنا به اظھار اين دانشجويان نامه آنھا اکنون در پيچ وخمھای اداری سرگردان است
دلير .4آرش صالح .3وحيد بھرامی .2محمد صالح ايومن . 1ده اند عبارتند ازکه نامه را امضا کر

اسکندری که ھمگی از فعالين دانشجويی سابق کورد و از مسئولين سابق اتحاديه ی دمکراتيک 
  .دانشجويان کورد می باشند

ستاره دانشجوی «گفتنی است که با وجود انکار مسئوlن دولتی در سطوح مختلف مبنی بر عدم وجود 
دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصيل شناسايی شده اند و در ھفته گذشته  217تا کنون بيش از » دار

نيز کمپين بين المللی حقوق بشر به مناسبت شانزدھم آذر و روز دانشجو، گزارش جامعی از روند 
  .محروم کردن دانشجويان از تحصيEت عالی به دlيل سياسی و مذھبی منتشر کرد

  :ن نامه اين دانشجويان در پی می آيدمت
  وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری، جناب آقای کامران دانشجو

  با سEم
، 89احتراما، اينجانبان، جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ھای آزاد و دولتی در سال 

م اعEم نتايج خود مواجه شديم که به استحضار می رسانيم در زمان اعEم نتايج آزمون متاسفانه با عد
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درصورت تمايل در تاريخ مقرر به ھسته گزينش "در سايت سازمان سنجش به جای کارنامه، عبارت 
به ھنگام مراجعه با برگه ای حاوی سواlتی در مورد . ، درج شده بود"سازمان سنجش مراجعه نماييد

ابه بازجويی ھای معمول نھادھای امنيتی اعتقادات و فعاليت ھای سياسی، اجتماعی و دانشجويی، مش
مواجه گرديديم و جالب تر از آن اعEم نتيجه آزمون دانشگاه آزاد برخی از ما بود که به جای کارنامه، 

  .درج شده بود" داوطلبی با چنين مشخصاتی وجود ندارد"عبارت 
ذيب و انکار وجود اين در حالی است که چندسالی است، مقامات عالی کشور در سطوح مختلف در تک

پديده دانشجوی ستاره دار و ممنوعيت ادامه تحصيل فعالين دانشجويی اھتمام جدی داشته اند و اين 
  .تناقض در اعمال و اقوال، بسی تامل برانگيز می نمايد

با اين اوصاف، از جنابعالی به عنوان مسئول ذيربط در کسوت وزير علوم، تحقيقات و فناوری، مصراً 
تقاضای پيگيری و اقدام عاجل جھت روشن شدن وضعيت خود را داريم و در ضمن با توجه به و موکداً 
ماه از مراجعه به ھسته گزينش سازمان سنجش و عدم دريافت پاسخ و بEتکليفی و اھميت  4گذشت 

موضوع و ارتباط غيرقابل انکار آن با آينده مان، حق پيگيری اين امر را از تمامی مجاری قانونی در 
  .صورت عدم رسيدگی تا حصور نتيجه برای خود محفوظ می دانيم

  محمدصالح ايومن وحيد بھرامی آرش صالح دلير اسکندری
  :رونوشت جھت اطEع

رياست محترم مجلس شورای اسEمی، جناب اقای lريجانی فراکسيون محترم نمايندگان کورد مجلس 
  مريوان در مجلس شورای اسEمیشورای اسEمی نمايندگان محترم شھرستان ھای سنندج و 

  جمعی از دانشجويان منع شده از تحصيل کورد

 
  
  
  

  )آذر  16مناسبت فرا رسيدن     به(تبعيض جنسيتی ، زنان و دانشگاه 
  

ھای     کردن محيط   ھا و ھمچنين تأکيد بر اسEميزه   گزينی دانشگاه   ی تفکيک جنسيتی و بومی   پروژه
  . سال اخير ــ شدت بيشتری يافته است  آموزشی ــ به ويژه در يک

  یآزاده دواچ
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ھای    ھا مدام از جانب دستگاه   الساعه برای اجرايی کردن اين برنامه   ھای متعدد و راھکارھای خلق   طرح
شوند و اغلب با مخالفت موجی از فعاlن دانشجويی و فعاlن جنبش زنان مواجه    مختلف دولتی ارائه می

ھای    ھا و در محيط   با وجود تمامی اين اعتراضات اما ھنوز ايده تفکيک جنسيتی در دانشگاه. شوند   می
گزينی جنسيتی و ظرفيت    ھای جديد وزرات علوم مانند طرح بومی   و ھمينطور طرح(آموزشی 

  .اند    با شدت بيشتری به ويژه در يک سال اخير دنبال شده) ھا   دانشگاه
گيری در حجاب و    شود بلکه فشار به دانشجويان دختر از طريق سخت   ا ختم نمیمسئله اما به ھمين ج

ھای    ھا و اخراج بسياری از استادان در دانشگاه   طور بازنشستگی اعضای ھيئت علمی دانشگاه   ھمين
lيحه «شدت گرفتن بحث اين طرح با بحث . ی گسترده، است    ی ھمين پروژه   مطرح کشور نيز دنباله

ھای دانشجويی و در جنبش    تر زنان در جنبش   ، و نيز حضور متفاوت و پُر رنگ»حمايت از خانواده
چه که تصميم    ی اين موارد آن   با ھمه. ارتباط نبوده است    ، بی)جنبش سبز(دموکراتيک يک سال اخير 

ھا و    در دانشگاه» جداسازی جنسيتی«ھای    دارم در اين مقاله به طور خاص به آن بپردازم طرح
ی مدرن و حضور    ھا بر فرآيند رو به رشد جامعه   ی اين طرح   طور تأثير ناگزير و بازدارنده   ھمين

چراکه . انکارناپذير زنان در اين جامعه است که گويا در چند سال اخير اين روند ناديده گرفته شده است 
يابنده    ھای مدرن امروزی و حضور گسترش   يانبرخی از مسئوlن به جای توجه به علل فراروييدن جر

گرايانه را مطرح    ھا و موانع مصنوعی و اراده   زنند و مدام اين طرح   و پرشور زنان، نعل را وارونه می
ھای فرھنگی ، اجتماعی و سياسی    ھا با رشد زنان در تمامی عرصه   که تمامی اين طرح   می کنند حال آن

  .در تضاد است رفت آنھا    و پيش
  ھای آموزشی    اس"ميزه کردن محيط

ھا، از اوايل    ھای آموزشی باھدف ايستادگی در برابر غربی شدن دانشگاه   ی اسEمی کردن محيط   ايده
مسئوlن انقEبی نظام آموزشی ايران پس از پيروزی انقEب، برای مبارزه با رفتارھا . انقEب آغاز شد 

ھای مذھبی، سيستم آموزشی کشور را به کلی تغيير    غرب و بازگشتن به آموزهو شيوه و سبک زندگی 
ھای درسی ، تغيير نوع جديد پوشش و    اين تغيير ھمراه با حجاب اجباری ، تغيير محتوای کتاب. دادند 

ھای    بمحتوای کتا. ی سيستم آموزشی ــ دنبال شد    ی اصول و مبانی اسEمی ــ به عنوان پايه   نيز ارائه
ھا برای دختران و بعضی برای پسران طراحی    ای که بعضی از رشته   درسی نيز تغيير کرد به گونه

گيرند    از سوی ديگر دروس مذھبی وقت بيشتری را از ساير دروس در اجرای علمی مدارس می. شدند 
ين از ھمان اوايل ھمچن. ھای بيشتری به تدريس دروس مذھبی اختصاص می يابد    برای مثال ساعت. 

) اسEم ايدئولوژيک(انقEب مدارس دخترانه و پسرانه جدا می شوند و نوعی الگوی اسEمی و سياسی 
با ھدف مبارزه با استعمار و غرب، بر تمامی نھادھای آموزشی سايه می افکند، طوری که سيستم 

د وقت خود را به طرز آموزشی بيشتر از آنکه به آموزش ھای علمی و کاربردی در مدارس توجه کن
ی مدارس بر مبنای ارزش ھای مذھبی و قرائت ايدئولوژيک از دين و از فقه اسEمی، صرف    اداره

  .کند   می
از سوی ديگر با تغيير محتوای کتب درسی، نوع جديدی از الگوی زن ايرانی به دختران از ھمان 

اوير کتابھا می توان اين تفيکيک ھای حتی در تص. ھای ابتدايی تحصيل، آموزش داده می شود    سال
در کتب درسي امروز ايران تفاوت ميان زن و مرد و يا دختر و پسر يکي از نکات " 1. جنسيتی را ديد 

در يک نگاه کلي جايگاه و . گري را به خود جلب مي کند    بسيار اساسي است که توجه ھر پژوھش
  :ر پذيرفته استتصوير زن در مطالب درسي از سه داده کليدي تأثي

بنابراين نقش و . نخست آن که خانواده، و نه فرد، واحد اجتماعي اصلي در جامعه به شمار مي رود
  .تعريف مي شود) و نه مستقل(جايگاه زن در فضاي خانواده و ھمراه با ديگر اعضای خانواده 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
95 

ه صورت مکمل يکديگر تعريف آيند، بلکه بيشتر ب   شمار نمي   دوم، زن و مرد دو فرد اجتماعي برابر، به
  .اين که زن به عنوان يک فرد اجتماعي مستقل به رسميت شناخته نمي شود: و سوم. مي شوند

اندکه در آن مرد در، يک نظام    اي عينيت يافته   اين سه داده کليدي بر بستر فرھنگ مردساlرانه
است، تا حوزه ھای صنعتی، ی سي   پدرساlرانه، در حوزه ھاي اصلي زندگي اجتماعي، از عرصه

) . سعيد پيوندی " . ( جا حضوري مسلط و چيره دارد   آوري، خEصه در ھمه   علمی، کاربردی، و فن
دکتر پيوندی بر اين باور است که اين تصاوير ارائه شده در تحليل نھايی، سيستم مردساlری را تقويت 

ر در تمامی نھاد ھا و از جمله در بافت و نسوج گ   کرده و lجرم باعث تقويت و تشديد اين نظام سلطه
روابط خانواده نيز می شود به طوری که دختران و پسران از ھمان آغاز به تفاوت جنسيتی خود پی می 

به سخن ديگر، ھدف کتاب ھاي درسي آن است که به باورھا و واقعيت ھاي فرھنگي «. برند 
فتارھايي را که آشکارا با جايگاه زن در جامعه مردساlرانه مشروعيتي تازه بخشند و برخي از ر

به اين ترتيب است که در مطالب کتاب ھاي درسي، با . امروزي ھمخواني ندارد ھنجاري و نھادي کنند
تکيه بر داده ھاي مذھبي و از طريق طبيعي جلوه دادن تفاوت ھاي جنسي، الگوي رفتاري خاصي به 

  ».دختر و پسر پيشنھاد مي شود
ھای سيستم آموزشی مدارس در    ھای جنسيتی از ھمان ابتدا پايه   ن تفاوت و القاء الگوی تفاوتپيدايش اي

ھا ، ويژگی ھای بيولوژيکی مردان را متفاوت    کشور ما را شکل می دھد يعنی از ھمان ابتدا اين تفاوت
عنوان اصل اول ی اين تغييرات با ھدف بنا کردن اصول شريعت به    از زنان تعريف می کنند ، ھمه

ھای    کردن شرايط و فضاھای مختلف مدرسه ھا و محيط   به عبارت ديگر اسEميزه. آموزش است
ھا    ھا ــ با شدت بيشتری دنبال می شود به طوری که بعضی از رشته   آموزشی ــ و به ويژه در دانشگاه

عدم : گر موارد می توان به از دي. فقط مردان را می پذيرند و بعضی ديگر تنھا مخصوص زنان ھستند
طور استفاده از معلمان مرد    ھا و مدارس راھنمايی پسرانه، و ھمين   حضور آموزگاران زن در دبيرستان

  .در مقاطع تحصيلی راھنمايی و دبستان دختران، اشاره کرد
ری در ھای تيره برای دختران و پوشش اجبا   الگوھای خاص پوشش برای زنان ھمچون استفاده از رنگ

. تمامی مقاطع تحصيلی نيز از ديگر تغييرات در بافت و فضای آموزشی کشور بوده است 
است که ھنوز ھم اين مسئله به » تفکيک جنسيتی«ی    کردن، مسئله   چشمگيرترين مورد از اسEميزه

  .شود    آفرين آموزشی در کشور ما محسوب می   عنوان يکی از مسائل اصلی و جنجال
  ھای جنسيتی   نان و تبعيضجنسيت ، ز

ھای متفاوت جنسيت در    تعريف. ی امروزی مبدل گشته است    ای در جامعه   ی پيچيده   جنسيت به پديده
ی جديدی را از تقابل    عرصه) مدرن   ھای پست   به خصوص فمينيست(پردازان فمينيست    ميان نظريه

ی    ، جنسيت را پديده»گفتمان فمينيسم«در کتاب  برای مثال برايسون. جنسيت و مدرنيته گشوده است 
مدرن بر اين باورند که نه تنھا ھويت    ھای پست   بسياری از فمينيست: " نويسد    داند او می   مدرنيته می

چراکه . ناپذير است    که تفاوت جنسيتی نيز توجيه   تر است ، بل   جنسيتی از آنچه که تصور می شود روان
ھای آنھا را پُررنگ سازد    بيولوژيکی به خودی خود اھميت ندارند مگر اينکه اجتماع تفاوت ھای   تفاوت

. نقش اجتماع در تبديل مسئله جنسيت و برداشت ھای تبعيض جنسيتی ھنوز قابل بحث است ). 49" (
شوند ھمين    میتر مطرح    ھای جنستی کم   ی تفاوت   ی امروزی به ويژه در غرب، مسئله   در اجتماع پيچيده

اما در ايران وضع به . سازد    تر می   مسئله لزوم برقراری برابری جنسيتی ميان زن و مرد را روشن
را داشته باشند عموماَ متھم به » برابری جنسيتی«ی ديگری است ، افرادی که اين برداشت ، يعنی    گونه

ھای برابری جنسيتی رد شده و    فرض   زدگی پيش   بنابراين برای مقابله با اين غرب. شوند   زدگی می   غرب



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
96 

الگوھای جنسيتی جديدی که عموماَ برگرفته از مذھب ھستند ارائه می شود، الگوھايی که از ھمان ابتدا 
  .ھای جنسيتی دنبال می شود   با فرض تفاوت

شوند به    تر می   رنگھای فقھی و مذھبی lجرم پُر    ی آموزه   ھا که در حوزه   روشن است که اين تفاوت
اين الگوھا تنھا جنسيت زنان را در . کنند   عنوان راھی برای حذف جنسيت زنان در جامعه عمل می

ی مردان    بھترين حالت به صورت مکمل می پذيرند يعنی از نگاه مردساlرانه، جنسيت زنان زير سايه
تقويت می شود؟ به چه دليل جنسيت مردانه بی اما چرا جنسيت مذکر مدام . شوند    دار می   تعريف و معنی

شود در صورتی که جنسيت زنانه مرتباَ از سوی نھادھای قدرت، سرکوب و به    وقفه بازتوليد و فربه می
ی    حاشيه و انزوا ھدايت می شود ؟ شايد نظر کاتراک تا حدودی جوابگوی اين پيش فرض ما در جامعه

تحليل آموزش به عنوان يکی از مجموعه ھا در ابزارھای جنگی « : نويسد   جا که می   کنونی باشد آن
استعماری، نشان می دھد که سطح وسيعی از اعمال قدرت از طريق نھادھای ھمانند، خواھی نخواھی 

سياست فمينيسيتی تن . "تاثيرات گوناگونش را بر زندگی شخصی جنس زن و بدن او اعمال می کند
شکل ) مثل سيستم آموزشی(د و ھم مقاومتی که نسبت به اين منبع قدرت ھم با کنترلی که می شو" زنان

گيرد نشان می دھد که توجه زيادی به موقعيت فردی زن دارد در عين حال، اين قدرت را ميان    می
گونه تئوريزه    اين. کند   در جامعه مستقر می) زبان ، طبقه ، نژاد ، تحصيل ( ھا و روابط قدرت    lيه

ی ميان سيستم قدرت    ھا رابطه   ی اين   ھای تن در سياست تن بزرگتری است که بعد از ھمه   استکردن سي
ھای جنسيتی با نھادھای   ای پيچيده و چندlيه ميان نقش   می توان گفت که رابطه. » را نگاه می دارد

کار آمدن تدريجی    و با روی 57ی تاريخی و نھادمند بعد از انقEب    اين رابطه. قدرت وجود دارد
ی    يعنی رابطه. ای گرفته است    تر از گذشته شده و جان تازه   اقتدارگرايی مردساlر چه بسا پررنگ

باشند به    ی اسEمی مدام در تضاد و کشاکش با يکديگر می   بغرنج جنسيت و قدرت سياسی در جامعه
ھای آموزشی بيشتر شود ،    ايی و محيطی قدرت سياسی در نھادھای اجر   طوری که ھرچه قدر دايره

بستر سنتی و قدرت سنتی . تر می شود    تر و گسترده   شکاف ميان روابط جنسيتی و اجتماعی نيز عميق
جامعه مدام در حال تEش برای تسخير تن زنان و کنترل اراده آنھا به عنوان اولين نماد مبارزه با 

ھا و انواع نھادھای مذھبی با به دست آوردن اين کنترل و ايجاد به عبارت ديگر بنياد. گرايی است    غرب
  .آورند    ی خود در می   ھای عميق جنسيتی، تمامی روابط را نيز در سيطره   شکاف

اش در تعريف اين ھويت جنسيتی و اين که چرا زنان قربانيان اين     حامدشھيديان پيش از مرگ زودھنگام
استعاره ساختن از ملت به عنوان زنان، ريشه در روابط مردساlری : " د نويس   نگاه جنسيتی ھستند می

شان می شود بلکه برای رقابت    دارد، در نتيجه بدن زنان نه تنھا زمينه جنگی برای کشورھا و دشمنان
  ).194(» ..شود   در تعاريف ھويت ملی نيز به کار گرفته می

ھای    مطالعات و پژوھش. ھادھای مذھبی و بنيادگرا است آميز، وجود ن   دليل ديگر حضور قوانين تبعيض
تاريخی نشان می دھد که در گذشته بعضی از افراد مذھبی ـ از جمله برخی از روحانيون ـ با تحصيل 

اتفاقی که برای مدارس زنانه در سالھای بعد از انقEب مشروطه افتاد نشان می . اند   زنان مخالف بوده
اين تفکر رفته رفته با حضور زنان در . رای زنان ننگ محسوب می شده استدھد که چگونه تحصيل ب

ھای مدنی آنھا    عرصه ھای مختلف آموزشی و پژوھشی و به ويژه با باlرفتن رشد فکری و فعاليت
ھای بنيادگرای مذھبی،    به اوج خود رسيد اما بعد از تقويت جريان 57دنبال شد و در جريان انقEب 

بنيادگرايان مذھبی در ھمه جوامع . زنان برای کسب علم و آگاھی ناديده گرفته شد حضور پرشور 
ھای اصلی و حقيقی قدرت، بحث زنان را    تمايل دارند و بسيار سعی می کنند که با به دست گرفتن بخش

درنيته ی ميان قدرت و م   ھا و مناسبات مدرنيت به دنيای سنت بازگردانند و اين موازنه   از جھان ارزش
دليل مخالفت بخش عمده نھادھا و بنيادھای . گذارد   خواھی نخواھی تأثيرش را برآموزش زنان نيز می
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مذھبی با حضور فعال و کنشگر زنان ــ به عنوان اعضای مستقل جامعه و ھمپای مردان ــ مشخص 
پنھان ستم و  ی عميق و عمدتاَ    است، چرا که با رشد تحصيل و کسب آگاھی، زنان می توانند ريشه

  2.ھای جنسيتی را کشف کنند و آنھا را به چالش بکشند   تبعيض
گيرد، وقتی که زنان نه به عنوان    ھای تبعيض جنسيتی عمدتاَ از ھمين منشاء سرچشمه می   ارائه طرح

نيروی فعال يک جامعه بلکه صرفاَ به عنوان مادران و ھمسرانی تعريف می شوند که تنھا در حاشيه 
ھای دولت مبنی بر    در کشور ما نيز اين ديدگاه تأثيرش را برسياست. ی سنتی معنی پيدا می کنند زندگ

به دليل ھمين تمايل برای به دست گرفتن کنترل بدن . گذارد    ھای جنسيتی گذاشته و ھمچنان می   جداسازی
ھای جنسيتی نيز ممکن   يتی مدنی است که درک حساس   ھای جامعه   ترين سرمايه   زنان به عنوان اصلی

بستر سنتی جامعه به ويژه بعد از انقEب در تEش برای بازگرداندن زنان به خانه و فاصله . می شود 
ی اسEمی محسوب می شود    دادن آنھا از تمامی روابط مدرن اجتماعی است ، روابطی که تابوی جامعه

گيری فضاھای مدرن در    سوی ديگر از شکل تر شود و از   سو کنترل بر بدن آنھا آسان   تا از يک
  .ھا و به ويژه مراکز آموزش عالی جلوگيری شود    دانشگاه

اين مسئله به ويژه در يک سال اخير که ھمکاری و اتحاد برابر به طور نسبی ميان دانشجويان دختر و 
ه نيروی عظيم به خصوص زمانی ک. شود    تری دنبال می    پسر شکل گرفته است با شدت فزاينده

عEوه بر اين، آموزش زنان و ارتقاء آنھا به سطح و . اند   اعتراضات اجتماعی را زنان تشکيل داده
ايران « گرايان است    مرکز رفتارھای اجتماعی از طريق تحصيل، يک تابو در نگاه بنيادھا و ايدئولوژی

)  Islamizedواژه اسEميزه . بوده است ی انقEبی    ايرانی اسEمی ، مدرن و جامعه 57بعد از انقEب 
ی با جمعيت    رود که آخری به عنوان جامعه   ی عادی اسEمی به کار می   برای تمايل ميان جامعه( 

اکثريت مسلمان است و نيز مبيّن ارتباط ميان باورھا و دستورات اسEمی در زندگی روزمره و شخصی 
ھای زندگی و    ن قوانين برگرفته از شريعت در تمامی حوزهاما تقويت و اجرای خش. افراد جامعه است 

ھای مذھبی و سياسی ، ايران اسEميزه را از ديگر جوامع مسلمان جدا    اعمال قوانين منبعث از قدرت
ی اسEمی در ايران امروز باعث شده است که شاھدان خارجی،    دستورات ايدئولوژيک شده. می کند 

  ).272مھران (» .شوری که سنت در آن غالب است، بداننداين کشور را به عنوان ک
از سوی ديگر قرائت ايدئولوژيک از اسEم، اولين تاثيرش را بر جنسيت زنان می گذارد زيرا با 

بنابراين اين نھادھا به ھر صورت ممکن . حضور زنان در عرصه ھای مختلف اجتماعی مخالف است
ا و حوزه ھای مختلف آموزشی ، حرکت ھمتراز و پايا پای در تEشند تا ميزان حضور زنان در بخش ھ

. آنھا با مردان جامعه، و توجه به نيازھای آنان به عنوان اعضای مستقل جامعه را ناديده بگيرند 
ھای خاص و جداسازی    گزينی جنسيتی ، تحصيل در رشته   ھای متفاوت جنسيتی مانند بومی   طرح

ی آموزش زنان به ھمين نگاه و قرائت ايدئولوژيک از    آميز در حوزه   جنسيتی، و ديگر موارد تبعيض
  .شريعت باز می گردد 

ھا از    اين نقش. ی سنت و مذھب به زنان داده می شود    ھايی است که عموماَ در حوزه   عامل ديگر نقش
يشه زنان برای مثال ھم. ھای درسی و آموزشی مدارس به تصوير کشيده می شوند  کودکی و در کتاب

ھای جنسيتی نيز به    ی اين نقش   گستره. آور خانه ھستند   ھستند که در خانه می مانند و مردان نان
در اکثر جوامع جھان سوم و به ويژه در جوامع اسEمی . آل می رسد    ای ايده   تصويرسازی از خانواده

ھميشه از زنان نه به عنوان عضوی  .شوند   زنان سازندگان اصلی و پاسداران نھاد خانواده معرفی می
کانون خانواده است که در مرکز . مشخص بلکه به عنوان ھمسران و مادران يک ملت ياد می شود

شھروند « بنابراين تمامی تعاريف ھم بر ھمين مبنا است .توجه نھادھا قدرت و اقتدار، قرار می گيرد 
ھای   ی وضعيت اضطراری مدرنيسم و خواستآل زنی است که در ھمان زمانی که خودش را برا   ايده
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بنابراين . ی مذھبی و سنتی ھم پاسخ دھد   ھای جامعه  ايدئولوژی اسEمی حاضر می کند، تماماَ به خواست
اش به عنوان ھمسر و    يک زن مسلمان از نيروھای سنتی پيروی می کند با اين فرض که نقش او و ظيفه

دکتر ). 275(» .اصلی خانه و عامل صلح و پايداری در خانه باشدمادر عملی شود و به عنوان ھسته ی 
روابط ميان دو جنس در ايران : " حامد شھيديان نيز در خصوص روابط دو جنس در ايران می نويسد 

ی از ھر دو جنس قرار می    ھای مکمل در خانواده   ی نقش   ای تحت تاثير فرضيه   ، به طور قابل مEحظه
ھای متفاوت را   نس کامE متفاوت از يکديگر خلق می شوند و مطابق با آن بايد مسئوليتھر دو ج. گيرد 

  ).19(» .درحوزه ھای فردی و اجتماعی بنيان نھند
ھای اين چرخه سست و    ی اين رابطه و با حضور آنھا در اجتماع، پايه   باخارج شدن زنان از چرخه

زنان به جايگاھی است که خود بنيادگرايان تعريف کرده لرزان می شود و ھمين دليل برای بازگرداندن 
اين ترکيب از يک سو ھويت مستقل زنان را زير سوال می برد و از سوی ديگر تنھا در سايه ی . اند 

که جنسيت زنان ھرگز به طور مستقل وجود ندارد   دار می شوند يعنی اين   نھادھای قدرت و اقتدار، معنی
در واقع طرح جداسازی و . ی قدرت و سرکوب است    ات و نتايج چرخهای از تبع   بلکه ملغمه

ھای مدرن و آکادميک توجه داشته باشند؛   که به حضور زنان در محيط  ھای جنسيتی به جای آن  تبعيض
گيرند و در نتيجه تمايل دارند آنھا به سوی   متاسفانه آنھا را به عنوان نمادھای اصلی خانواده در نظر می

با اين حال و با جود تمايل فراوان از سوی مذھب و . ی جنسيتی رجعت کنند   روابط تعريف شدهھمين 
سنت و فرھنگ ايرانی برای حذف جنسيت زن از مرکز رفتارھای اجتماعی ، تقاضای زنان برای 

ی    ھا و دستورھای آمرانه  مقاومت در برابر اين فرمان. ھای آکادميک بيشتر شده است    حضور در محيط
ھای آموزشی    جنسيتی و از سوی ديگر فشار مضاعف برای حذف جنسيت زن ھمچنان با کمک برنامه

ھای دانشگاھی نشان از عEقه و آگاھی    در واقع تقاضای زياد زنان برای حضور در محيط. ادامه دارد 
  .ھای جنسيتی ديکته شده، دارد  زن ايرانی و رد نقش

ھای تحصيلی ، اما پروژه    رف انرژی عظيم زنان برا ی حضور در محيطھا و با جود ص   با ھمه اين
ی    به بھانه(گزينی و انتقال دانشجويان دختر به شھرھای خود    تفکيک جنسيتی ، بومی: ھايی ھمچون

ھای    طور تعيين ظرفيت   ھا به تناسب جنسيت و ھمين   ، و درصد تفکيک بعضی از رشته)تأمين امنيت آنھا
خيز زنان ايران را زير سوال می برد و غالباَ ناکام می گذارد    ی در دانشگاه ھا متاسفانه تEش رنججنسيت

شان را با بن بست مواجه    ی آنان را از مشروعيت ساقط و مبارزات   خواھانه   تا شايد اقدامات برابری
ی افتصادی و فرھنگی و ھا   از سوی ديگر زنان نسل جوان که اکنون با آگاھی به توانايی. نمايد

با مستمسک (اند فشار بر آنھا    ھای جنسيتی را کشف کرده   ی علمی خود، ريشه اغلب تبعيض   پشتوانه
يابد تا برای رسيدن به ھدف، آنھا را ھر چه بيشتر با مشکل    ، افزايش می)قرار دادن تفکيک جنسيتی

  .مواجه کند
  گی زنانآميز تحصيلی بر زند   تاثير قوانين تبعيض

ی خاص جنسيتی    آميز تنھا به يک محدوده   تر ھم عرض کردم حضور قوانين تبعيض   طور که پيش   ھمان
شود ؛اين تبعيض متاسفانه در ھمه جا گسترده و فعال است از جمله در مدرسه و با جدا    محدود نمی

ظيم و پُرتعداد زنان اما با وجود خيل ع. کردن رشته ھای درسی دخترانه پسرانه نيز دنبال می شود
ی روابط اجتماعی و    ھنوز رفتارھای آموزشی تمايل به حذف جنسيت مستقل زنان و بردن آن به حاشيه

در نگاه اول ممکن است به نظر آيد جداسازی و برنامه ھای جنسيتی برای زنان در . سياسی دارد 
جاست که حضور اين قوانين    سئله ايناجتماع ضروری است چرا که امنيت آنھا را تأمين می کند ولی م

اندازد    نفس و خودباوری در رفتار اجتماعی زنان می   آميز در تحصيل ، سايه سردی بر اعتماد به   تبعيض
.  
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ای مواجه    ی جنسيت را با بحران تازه   ھای آموزشی چون دانشگاه مسئله  تفکيک جنسيتی آن ھم در محيط
ی حضور    ی پيشرفت علم و تکنولوژی و به واسطه   ل جوان به واسطهاز يک سو زنان نس: می سازد 

فعال و رو به گسترش زنان در عرصه ھای مختلف، آنان تمايل و کشش نيرومندتری به مشارکت در 
ھای فرھنگی ، علمی و سياسی را دارند، از سوی ديگر نھادھای   ھای مختلف دانشجويی و فعاليت   حوزه

خواھانه، که ھمراه    ھای دانشجويی و برابری   شرفت و حضور زنان به ويژه در جنبشدولتی که از اين پي
رنگ کردن اين    با جنبش سبز خيل عظيم اعتراضی را شکل دادند، چندان دل خوشی ندارند پس برای کم

ه است تجربه نشان داد. ھای مبارزه، تمامی تEش خود را به کار می برند    فعاليت و خنثا کردن جذابيت
گزينی نه تنھا امنيت زنان را تأمين نمی کند، بلکه رفتارھای جنسيتی را با    ی جداسازی و بومی   که مسئله

نتوانستن در برقراری ارتباط سالم با جنس مخالف، عدم اعتماد به نفس در : ھای متعددی از جمله  بحران
تارھای فردی و خانوادگی را ايجاد می ھای اجتماعی و نيز عدم توازن در رف   فعال در کنش   مشارکت

را در اکثر مواقع به مرز رقابت ) زن و مرد (از سوی ديگر اين نوع تفکيک ھا فاصله دو جنس . کند 
ھای اجتماعی با ھم    و ھر دو جنس به جای آنکه بياموزند تا د رفعاليت. کاھد   و تقابل با يکديگر فرو می

ور بودن از ھم به عنوان دو ماھيت ــ يکی برتر از ديگری ــ عادت تعامل و ھمکاری داشته باشند، به د
ھای مختلف زن و مرد   گرچه بايد گفت که ھمانگونه که در اعتراضات سال اخير ديديم گروه. می کنند 

آميز جنسيتی توانستند نيروی موثر    ھا و رفتارھای تبعيض   از دانشجويان بدون در نظر گرفتن آموزش
ھای جنسيتی و آموزش ھای رسمی در    جنبش سبز را شکل دھند که ورای اين تبعيضدانشجويی و 

ھای دانشجويان درمورد حذف   توجھی مسئولين نسبت به خواست   در واقع بی. دانشگاه، عمل کرد 
گزينی و انتقال زنان و دختران دانشجو به شھرھای    ھايی مثل بومی   ھای جنسيتی و تصويب قانون   تفکيک

ی    شان تا حدودی تحت تاثير اين حضور قرار گرفته است و باعث شده تا بار ديگر مسئله   حل سکونتم
  .ھای آموزشی و انتقاد به آن، به مرکز اصلی گفتمان اجتماعی کشورمان تبديل شوند  گيری   سخت

اين . ھاست    گاهگير آنھا در دانش   تاثير ديگر کاھش ظرفيت پذيرش دانشجويان دختر به دليل حضور چشم
طرح جنسيتی که تا ھم اکنون با اعتراضات زيادی مواجه بوده است نه تنھا تاثير منفی بر آموزش زنان 
در دانشگاھھا دارد بلکه تبعيضی که از طريق پذيرش اعمال می شود نه تنھا در سطح جامعه بلکه به 

ايم که دختران با وجود    د بودهدر بسياری از موارد شاھ. حيطه رفتارھای شخصی ھم کشيده می شود
ھا،   شان به دليل تغيير ظرفيت دانشگاه   ی مورد دلخواه   ی باlتر اما در رشته   نمرات بسيار خوب و رتبه

اين مسئله از سويی يک نوع تبعيض جنسيتی به زنان در کنار ساير تبعيض ھاست و . اند    پذيرفته نشده
در اينجا ھم جنسيت زن به . سياری از زنان نسل جوان می کاھد از سوی ديگر از انگيزه و عEقه ب

عنوان يکی از اعضای مستقل جامعه و کسی که می تواند در کنار ديگران فعاليت کند ناديده گرفته می 
  .شود تا بار ديگر نشان دھند که جنسيت زنان تحت کنترل نھادھای قدرت و اقتدار مردساlر است 

گزينی بر دانشجويان دختر است ، دکتر شيوا دولت آبادی می    يرھا ، تأثير بومیاز موارد ديگر اين تاث
گزينی دانشگاھی فقط برای دختران    خوانيم که طرح بومی از سوی ديگر در مطبوعات می:" نويسد 

درصد پسران در راه  ١٢پس . مطرح می شود و احتمال بخشنامه شدن ناگھانی آن بسيار باl است
کنند بايد خود  درصدی مسير دانشگاه را طی می ١۴مانند، ولی دخترانی که با برتری  می دبيرستان جا

  1".شان، وفق بدھند   تر و صرفاَ نزديک به محل سکونت اوليه ھای با کيفيت پايين را در دانشگاه
عبارت  کند؟ به   گزينی جنسيتی راه را برای عدم استقEل زنان ھموار می   آيا نمی توان گفت که بومی

ھای معرفتی و شخصيتی در    که مانع پيشرفت  شان عEوه بر اين   ديگر با باز گرداندن آنھا به خانه ھای
ھا به زنان    آيا با ايجاد اين طرح. ی جنسيت را نيز به ھمراه دارد   آنھا می شود نوعی تبعيض در حوزه

زگشتن به خانواده می توانند پيشرفت کنند فقط به عنوان جنس دومی که تنھا در سايه رشد مردان و با با
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گزاران و    گونه تبعيض ھا آيا ھدف سياست   و نبايد در سطح اجتماع حضور يابند تلقی نمی شود ؟ با اين
ھای سياسی و اجتماعی    ريزان جلوگيری از اتحاد و يکدلی دانشجويان زن و مرد در مشارکت   برنامه

ھای نزديک به    ايد گفت که دولت مھمان شدن دختران در دانشگاهاست؟ برای پاسخ به اين سواlت ب
ی    کردن را يکی از راھکارھا برای ايجاد امنيت بيشتر در حوزه   طور طرح بومی   محل سکونت و ھمين

عمومی و اجتماعی می داند اما متاسفانه در عمل، اين طرح چيزی جز گرفتن استقEل از دختران در 
با اين طرح ، بازگرداندن دختران به شھر محل سکونت . ، و حتی شخصی، نيست حوزه ھای اجتماعی

و در کنار خانواده ،گفتمان جنسيت و مردساlری مدام تقويت می شود ، اين طرح ھم که برگرفته از 
حوزه کنترل بدن زنان است ، زنان را تنھا در حاشيه سنتی خانه ھا و پذيرفتن وظايف سنتی، ناگزير 

ای از استعداد، انرژی و توان دختران اتفاقاَ در ھمان مقطع از بين می رود    مEحظه   بخش قابل. دساز   می
ھای    و دخترانی که شايد با وارد شدن به صحنه ھای مختلف اجتماعی شانس برخورداری از گفتمان

ايد گفت که اگر در واقع ب. مدنی و اجتماعی را دارند به طور اتوماتيک از اين شانس محروم می شوند
اين طرح برای امنيت جامعه است چرا تنھا محدود به دختران است ؟ اعمال اين محدوديت نيز در جھت 

از سوی ديگر اين نوع تفاوت در . ھای اعمال شده برای تحصيل دختران است  و راستای محدوديت
نند به صورت مستقل در جامعه توا   تحصيل آن ھم تنھا برای دختران ، مبيّن اين عقيده است که زنان نمی

در نتيجه، نوعی احساس عدم امنيت و اعتماد به نقس را در . و به دور از خانواده خود زندگی کنند
ی امنيت اجتماعی    اگر واقعا مسئله. سازد   ھايی وابسته می   دختران جوان، تقويت می کند، از آنھا انسان

که به   تری را در اين جھت فراھم آورد نه اين   مطرح است دولت موظف است تا راھکارھای جدی
اين طرح در واقع فاصله و . ی تأمين امنيت، زنان را از متن و مرکز رفتارھای اجتماعی دور کند    بھانه

کند تا آنھا بيش از پيش به تفاوت خود با مردان پی   شکاف رفتارھای جنستی را در زنان بيشتر می
  !ببرند

اند که جدای از حضور در    سال گذشته و به ويژه در يک سال اخير نشان داده دانشجويان زن در چند
ھای متفاوت ، پتانسيل و ظرفيت حضور در جنبش ھای اجتماعی و    ھای مختلف تحصيلی و حوزه   محيط

دھندگان جنبش    در حوزه ھای مختلف سياسی و فرھنگی را نيز دارند به ويژه که بسياری از سازمان
ھا خواه ناخواه    وجود اين طرح. ھا اغلب زنان بوده و ھستند   ی و جنبش سبز در دانشگاهدانشجوي

  .ای برای مانع شدن از اين حضور مبارک است    وسيله
ھای تبعيض جنسيتی در روند تحصيل، در بلندمدت پيامدھای    توان ادعا کرد که طرح   در پايان می

مان دارد بنابراين يکی از مواردی است که بايد به آن    ه سرزمينھای آيند   مخّرب و ناگواری برای نسل
شان با مردان    ھای علمی ، ھمتايی و برابری   به خصوص که پيشرفت زنان در عرصه. توجه جدی شود 

ھا به کلی ناديده گرفته شده است، از اين رو    جامعه، و حرکت پايا پای آنھا در کنار يکديگر در اين طرح
مدار نسبت به زن و گسترش اين ديدگاه به    ی نگاه سنتی و قيّم   ھا بسط آگاھانه   ف اصلی اين طرحشايد ھد

ای که اکنون متاسفانه به يکی از بسترھای مناسب برای اعمال    ی مدرن تحصيلی است ، حوزه   حوزه
با توجه به اکنون . ھای جنستی فروکاسته شده است    محدوديت بيشتر بر دختران و بسط تبعيض

ھا نه تنھا    توان با اطمينان بيشتری گفت که وجود اين تبعيض  ی مطالبی که در باl ذکر شد می   مجموعه
ھای علمی، آکادميک   متضمن امنيت زنان در جامعه نخواھد بود بلکه سرکوب جنسيت زن را به حوزه

حوزه آموزشی ھم، به حاشيه و و اجتماعی ھم تسری خواھد داد تا بار ديگر، جنسيت زن را حتی در 
  .انزوا، محکوم کند
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تواند عضو ھيأت علمی  شوخی نداريم، معاند نظام نمی: وزير علوم
 ھا شود  دانشگاه

 

  
  

ھای جديد برای مؤسسات آموزشی غيردولتی گفت مخالفان  کامران دانشجو ضمن اعEم شاخص
  . رندھای ايران ندا حکومت جايی در دانشگاه

  .ھا را نيز به باد انتقاد گرفت وی وضعيت حجاب در دانشگاه
به گزارش خبرگزاری مھر، کامران دانشجو، وزير علوم جمھوری اسEمی ايران در نشست رؤسای 

اگر اقدامی در برخورد با « که  ھا و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی با بيان اين دانشگاه
مؤسسه آموزش عالی  ٣٠٠، گفت وجود »می گيرد بر اساس اصول استمؤسسات غيردولتی صورت 

  .است» مشکل و مسئله«غيردولتی در کشور يک 
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پس از «: بندی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی خبر داد و افزود کامران دانشجو از ارزيابی و رتبه
بنابراين . ندارزيابی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی حتا ممکن است برخی مؤسسات پلمپ ھم بشو

بندی اقدام  وزارت علوم در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی غيردولتی بر مبنای ارزيابی و رتبه
  ».کند می

کنيم با  بندی می ھا تعيين و جمع بندی دانشگاه ھايی که برای رتبه برخی شاخص«: وزير علوم گفت
ھا را نيز  ھای آن است البته شاخص کنند متفاوت بندی می شان رتبه ھايی که دنيا دارند بر اساس شاخص

بينی توحيدی است را نيز در نظر می  ھايی که معادل فرھنگ بومی خودمان و جھان داريم اما شاخص
  ».گيريم

ای مشاھده کنيم که افرادی  اگر در دانشگاه يا مؤسسه«: دانشجو در بخش ديگری از سخنان خود گفت
  ».ه نيستمعاند نظام ھستند جای اين افراد در دانشگا

آزادی از بند شيطان و عبد . چه کسی گفته آزادی مطلق ارزش است؟ آزادگی ارزش است: وزير علوم
  خدا بودن ارزش است 

آزادی از بند شيطان و عبد . چه کسی گفته آزادی مطلق ارزش است؟ آزادگی ارزش است«: وی افزود
  ».خدا بودن ارزش است

: اسEمی ايران يک طرز تفکر دارد و در توضيح آن گفتکامران دانشجو تأکيد کرد نظام جمھوری 
شوخی ھم نداريم و شفاف ھم از روز اولی . تواند در اين کشور عضو ھيأت علمی شود معاند نظام نمی«

معاند نظام را ھم ما تشخيص نمی دھيم بلکه به ھر حال مراجعی ھستند . که به وزارت علوم آمدم گفتم
  ».کنند که اعEم و مشخص می

و » سو نيستند با نظام ھم«نيز اعEم کرده بود پرسنل علمی که  ١٣٨٨وزير علوم در اسفندماه سال 
ما به دانشگاھيانی که «: دانشجو گفته بود. ، اخراج خواھند شد»التزام عملی به وlيت فقيه ندارند«

  ».سو نيست نيازی نداريم شان با نظام جمھوری اسEمی ھم ھای تمايEت و فعاليت
عنوان وزير علوم، روند اخراج استادان دانشگاه در  روی کار آمدن دولت دھم و کامران دانشجو به با

  .ايران شدت گرفته است
در سال گذشته از جمله محمد شريف، وکيل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه عEمه طباطبايی؛ 

ھشتی شيرازی، استاد ارتباطات اصغر ب مرتضی مرديھا، استاد فلسفه در دانشگاه عEمه طباطبايی؛ علی
در دانشگاه علم و صنعت، پروفسور محمد شھری، استاد مھندسی الکترونيک؛ و پروفسور تورج 

  .اند محمدی؛ اخراج شده

  
  

شکل اجباری بازنشسته يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز  استاد دانشگاه به ۵٠ھمچنين بيش از 
هللا باستانی،  انی، اميرناصر کاتوزيان، ھادی حکيم شفايی، رحمتدوست تھر نام کسانی چون حسن نمک
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اlسEم، حسن بشيريه، محمد عرفانی، ابوالقاسم گرجی، محمد  کريم مجتھدی، حسين جاودانی، علی شيخ
  .خورد آشوری، جمشيد ممتاز، محمدرضا شفيعی کدکنی و رضا داوری به چشم می

ھا را نيز مورد انتقاد قرار داد و آن  حجاب در دانشگاه کامران دانشجو در سخنان امروز خود وضعيت
  .خواند» غيرقابل پذيرش«را 

عذر (تا زمانی که کامران دانشجو در وزارت علوم است با رفتارھای غير اخEقی و «: وی گفت
  ».که اصEً در شأن دانشگاه نيست برخورد خواھد شد... تبرج و سالن آرايش و ) خواھم می

دانشگاه در کجای دنيا . ھا آزادی نيست بلکه شأن دانشگاه را از بين بردن است اين«: دانشجو گفت
وقتی ما در نظام اسEمی . پوشند ھای دنيا می ھا را در دانشگاه ترين نوع لباس ساده. است" سالن مد"

کنيم منظورمان فقط پوشش نيست بلکه حجاب نگاه، حجاب رفتار و  صحبت از عفاف و حجاب می
  ».تار نيز بايد رعايت شودحجاب گف

  .مسأله حجاب بار ديگر در روزھای اخير به موضوع سخنان مقامات ايرانی تبديل شده است
کنند که  گفت برخی فکر می» پليس امنيت اخEقی«روز دوشنبه گذشته سردار احمد روزبھانی، رئيس 

 ٧٠حضور پررنگ «طرح با که اين  تعطيل شده در حالی» امنيت اخEقی«اقدامات پليس در رابطه با 
  .در حال اجرا است» ھزار نيروی پليس

شوند، پليس به  گونه ظاھر می در طرح امنيت اخEقی با کسانی که به صورت مانکن«: وی افزود
  ».صورت قانونی برخورد خواھد کرد

اين موضوع که حجاب را در خيابان رعايت نکنند يعنی حقوق «: گفت» پليس امنيت اخEقی«رئيس 
  ».اند ھروندی را زير پا گذاشتهش
  
  
  

 ھشدار؛ احتمال اعدام قريب الوقوع دانشجوی زندانی کرد 
  

تائيد حکم اعدام حبيب هللا لطيفی در ديوان عالی کشورفعاlن مدنی در سنندج اعEم : سايت سحام نيوز
وان عالی کشور اند که حکم اعدام حبيب هللا لطيفی، دانشجوی زندانی کرد پس از تائيد توسط دي کرده

  .يک بار ديگر به دايره اجرای احکام رفته است

  
  

اجرا شود، بعد از اعتراض و تجمع  ١٣٨٨دی ماه  ۵حکم اعدام اين زندانی سياسی که قرار بود در 
  .مردم سنندج در مقابل زندان اين شھر و درخواست وکEی او، در آستانه اجرا متوقف شد

دی ماه سال گذشته به ديوان عالی کشور ارسال  ٧اين حکم در  به گزارش منابع خبری در کردستان
  .ساعت با تائيد حکم مجددا به دايره اجرای احکام دادگستری سنندج ارسال شده است ٢۴شده و پس از 
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زمان مشخصی برای اجرای حکم اين دانشجوی محکوم به اعدام تعيين نشده است، اما آنطور که 
شده و ھر لحظه امکان اجرای آن » وقت احتياطی«اند حکم وی مشمول  همطلعان از اين پرونده خبر داد

  .وجود دارد
  .اند خانواده لطيفی اين خبر را تائيد کرده

ای که به امضای صدھا شھروند  ھا در کردستان شماری از فعاlن مدنی در نامه بر اساس گزارش
  .اند کرده» عفو خاص«در خواست  ای، رھبر جمھوری اسEمی، سنندجی رسيده است از آيت هللا خامنه

 ١٣٨۶هللا لطيفی، دانشجوی سال آخر رشته مھندسی صنايع در دانشگاه ايEم، روز اول آبان سال  حبيب
  .به اعدام محکوم شد» اقدام عليه امنيت ملی و محاربه«او به اتھام . بازداشت شد

  
  

 تجمع دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر 
  
وجود فضای امنيتی، دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر درمحل دانشگاه تجمع با

  .کردند
به گزارش رسيده به جرس و بر اساس مشاھدات شاھدان عينی دانشجويان و استادان با گردھمايی در 

  . دادند دانشکده ھای فنی و علوم انسانی، اعتراض خود را به وضيعيت امنيتی دانشگاھھا نشان
 . اين گزارش حاکی از آماده باش نيروھای حراست و بسيج دانشجويی دارد

  
  
  

 دانشگاه پادگان نيست : دانشجويان مبارز
  

  دانشگاه پادگان نيست : اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتي دانشگاه با شعار
اکثر دانشگاه ھای کشور جو  1390ل ارديبھشت ماه سا 25روز  -کميته گزارشگران حقوق بشر

دانشگاه پادگان " اعتراضی که امروز در دانشگاه ھای کشور با شعار. اعتراضي را تجربه کردند
  .آغاز شد و با تحريم کEس ھای درس به پايان رسيد" نيست

از ساعات آغازين ) دانشکده وليعصر(به گزارش شاھدان عينی در دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز 
ورود و خروج دانشجويان با کنترل بيشتری نسبت به روزھای قبل از سوی حراست دانشگاه ,صبح 

از طبقات باlی دانشکده روانشناسی اين دانشگاه اعEميه ھای تحريم  11ساعت . صورت ميگرفت
به . کEس ھا در حيات دانشگاه ريخته شد که با واكنش مامورين حراست و بسيج دانشگاه ھمراه بود

وری که مامورين فورا دست به کارجمع کردن اعEميه ھا و برخورد لفظی با دانشجويان داخل ط
  .محوطه مجتمع وليعصر دانشگاه آزاد تھران مركز شدند

. پس از ساعات آغازين ظھر حياط اين دانشکده مملو از دانشجويانی بود که دسته دسته جمع شده بودند
ساختمان ھای دانشکده ھای به صورت زنجير وار ايستاده گروه ھای دانشجويانن که دور تا دور 

عده ای از دانشجويان اعEميه ھای گوناگونی بر روی بردھای سرتاسر حياط دانشگاه و .بودند
چه آنھا که مربوط به تحريم ,راھروھای چسبانده بودند که دقايقی بعد حراست دانشگاه تمامی اعEميه ھا 
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را جمع آوردی , به باقی برنامه ھای متداول فرھنگی دانشجويی بودند کEس ھا و چه آنھايی که مربوط
  .نمود که اين امر با اعتراض دانشجويان ھمراه شد

مامورين حراست دانشگاه در حياط دانشگاه ھر کسي را که مورد سوءظن آنھا قرار ميگرفت به دفتر 
گفته دانشجويان اين واحد به .حراست برده می شد و با سوال ھای پياپی مامورين مواجه می شد

جمعيت زيادی . دانشگاھی؛ تھديد ھايی نا به جا ھم از سوی مامورين به اين دانشجويان گفته شده است
نجير وار در طول لحظات بارانی حياط دانشگاه را اشغال کرده بودند و کEس ھای ساعات عصر 4؛

  .لی دانشگاه کم کم پراکنده شدندجمعيت دانشجويان با نزديکی به ساعات تعطي. اکثرا منحل شدند
مجتمع وليعصر دانشگاه تھران مرکز پيش از اين سابقه فعاليت ھای بسياری داشته که به تعليق و 

لغو امتحانات خرداد ,88مھر ماه سال 7برگزاری مراسم .ممنوع الورود شدن دانشجويان منجر شده بود
ات اعتراضی اين دانشگاه در دو سال اخير از جمله حرک,برگزاری مراسم ھفتم آيت هللا منتظری,88

  .بوده است
  برخورد نيروھای حراست با دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتی اصفھان

تعدادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان صبح امروز يکشنبه، در مقابل  -خبرگزاری ھرانا 
  . مجتمع تاlرھای اين دانشگاه دست به تحصن زدند

رشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، از صبح امروز بنا به اطEع گزا
ھا داشتند و اين روند تا جايی  ماموران حراست حضور پر تعدادی در محوطٔه دانشگاه و مجتمع تاlر

  . صبح با شش دستگاه خودرو به گشت زنی پرداختند ٩: ١٠ادامه يافت که در ساعت 
م به متفرق کردن دانشجويان از اين مکان و توقيف کارت دانشجويی اکثريت اين افراد ھم چنين اقدا

  . دانشجويان نمودند
ھا به تحصن  علی رغم وضعيت امنيتی موجود اما، تعدادی از دانشجويان در مقابل مجتمع تاlر

ماموران حراست با خشونت محض شروع به فحاشی و  ١٠: ۴۵پرداختند و به ھمين علت در ساعت 
کردند به دفتر  ترين مقاومتی می کردن دانشجويان کردند؛ تا جايی که دانشجويانی را که کوچک متفرق

  . حراست دانشگاه منتقل کردند
  .اند، اطEعی در دست نيست گفتنی است تا لحظٔه تنظيم خبر از دانشجويانی که به حراست منتقل شده

  
  
  

  ھان برخورد حراست با دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتی اصف
 

تعدادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان صبح امروز يکشنبه، در مقابل  -خبرگزاری ھرانا 
  . مجتمع تاlرھای اين دانشگاه دست به تحصن زدند

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، از صبح امروز 
ھا داشتند و اين روند تا جايی  محوطٔه دانشگاه و مجتمع تاlرماموران حراست حضور پر تعدادی در 

  . صبح با شش دستگاه خودرو به گشت زنی پرداختند ٩: ١٠ادامه يافت که در ساعت 
اين افراد ھم چنين اقدام به متفرق کردن دانشجويان از اين مکان و توقيف کارت دانشجويی اکثريت 

  . دانشجويان نمودند
ھا به تحصن  يتی موجود اما، تعدادی از دانشجويان در مقابل مجتمع تاlرعلی رغم وضعيت امن

ماموران حراست با خشونت محض شروع به فحاشی و  ١٠: ۴۵پرداختند و به ھمين علت در ساعت 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
106 

کردند به دفتر  ترين مقاومتی می متفرق کردن دانشجويان کردند؛ تا جايی که دانشجويانی را که کوچک
  . قل کردندحراست دانشگاه منت

  .اند، اطEعی در دست نيست گفتنی ست تا لحظٔه تنظيم خبر از دانشجويانی که به حراست منتقل شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بيانيه بذر در حمايت از مبارزات مستقل دانشجويان 
  

  ؟یچه ھدف یکدام مبارزه و مبارزه برا
ی تجمعات اعتراضی و ضد ارديبھشت، دانشگاه ھای بسياری در سراسر کشور جھت برگزار 25فردا 

  .حکومتی اعEم آمادگی کرده اند
خفقان و سرکوب عمومی حاکم بر جامعه از يک طرف که ھم زمان با طرح حذف يارانه ھا و اعمال 

تبعيض    فشار مضاعف اقتصادی بر مردم که منطبق با سياسست ھای نئولبيرال سرمايه جھانی است و
از سوی ديگر، مجموعه شرايطی را ايجاد کرده است که در جنسيتی و اسEميزه کردن دانشگاه ھا 

  . بار ديگر دانشگاه ھا نقش پيشروی خود را ايفا کنند  فضای افت جنبش مبارزاتی مردم،
در چنين اوضاع و احوالی است که چشمان خسته ی جامعه ی استبداد زده ی ايران، به دانشگاه ھا و 

  .تفرياد ھای دانشجويان فعال دوخته شده اس
در چنين فضايی نخستين پرسشی که به افکار خطور می کند اين است که کدام مبارزه و برای چه 

قطعاً مبارزه . بسيار برجسته است - با توجه به شرايط سياسی ايران در دو سال اخير-ھدفی؟ اين سوال 
ش تری در ی دانشجويان به عنوان جنبشی که در فضای سياسی موجود کماکان امکانات سازماندھی بي

  !اختيار دارند نيز با اين سئوال مواجه است
امروز مردم ايران و به گونه ای مشخص جوانان و دانشجويان، تجربه ی مبارزاتی زنده ای از دو سال 

  . مبارزه ی تمام عيار با رژيم را دارند
فروکش نسبی بعد از . رزم و نبرد خونين و جانباختن در خيابان برای مردم بسيار تازه است  تجربه

که بر سر خيزش مردم و مبارزات   مبارزات خيابانی، بسياری از خود پرسيدند و ھنوز می پرسند
  مليونی و ھزاران نفری مردم چه آمد ؟ 

امروز مردم ايران و بطور مشخص جوانان و دانشجويان، اين را خوب می دانند که مبارزه با چنين 
  . رژيمی با سازش و برچسب سکوت معنا ندارد

اين نکته درونی شده است که اين رژيم که با خودی ھای خود چنين و چنان می کند، در برابر مردمی 
  . که غيرخودی محسوب می شوند با گلوله و زندان پاسخ می دھد
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"   به قانون اساسی و پای بندی به اين نظام، برگشت به اين درک رفته رفته ھمه گير می شود که با اتکا
خمينی و برپايی راھپيمايی سکوت چيزی عوض نخواھد شد و نه تنھا دست آوردی  "دوران طEيی 

  . برای مردم ندارد که به تثبيت بيش تر نظام سلطه و سرکوب منجر خواھد شد
. مبارزه ی مردم و دانشجويان بايد راه مستقل خود، شعار مستقل خود و پرچم مستقل خود را داشته باشد

. ومتی سابق و مخالفان امروز خارج شود و صدای ديگری را نمايندگی کندبايد از سيطره باندھای حک
ھرچند بسياری از ھم راھان و ھم کاران راه سبز اميد و رھبری سبز به اين فراخوان دامن زده و 
فضای مجازی را از آن خود کرده اند اما فقط در صورتی می توان اميدھای مردم را زنده کرد و 

  . با ھوشياری و آگاھی به اين خط تماماً ورشکسته تن نداد طرحی ديگر انداخت که
بايد مبارزه مستقل خود را سازمان داد و با تکيه بر پيشروترين اقشار جنبش ھای دانشجويی، کارگری، 

فرياد امروز ما در دانشگاه ھا، فرياد و صدای مستقل کارگران، زنان و . به آن دست يافت... زنان و 
  . است که راه خود و آينده خود را بانگ می زنند ھمه اقشار تحت ستم

صدای دانشجويان، صدای اميد . نه ھيچ سرکوبی را بر می تابد و نه به زير بيرق سبز سازش می رود
شرايطی که در آن واژگان سرکوب، . به مبارزه ی پيگير برای تغيير وضعيت ضد انسانی موجود است

پرچم مبارزه ما بر . و استثمار از معنی تھی شوند... ذھبی و زندان، اعدام، ستم جنسيتی و مليتی و م
  . خود نشان آگاھی و رھايی را دارد

  :را به روشنی پاسخ می دھيم" چه مبارزه ای و مبارزه برای چه ھدفی؟"پس در مبارزه ی خود سوال 
  مبارزه ی آگاھانه و مستقل برای تغيير شرايط موجود

 
  
  
  
  
  

 سال حبس تعليقی  5 محکوميت فعال دانشجويی به
  

سيامک سھرابی، فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف طی حکمی  - کميته گزارشگران حقوق بشر 
سال حبس  5دادگاه انقEب به اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به  26از سوی شعبه 

  .ت تعليق در خواھد آمدسال به حال 5مطابق حکم صادره مدت محکوميت وی به مدت . محکوم شد
روز از زمان بازداشت و با تامين قرار  45با گذشت  ٩٠فروردين  ٢۴سيامک سھرابی چھارشنبه 
  . کفالت از زندان اوين آزاد شد

ارديبھشت ماه جاری با حضور وکEی وی آقايان دکتر  5دادگاه اين عضو انجمن اسEمی دانشجويان 
دادسرای عمومی و انقEب تھران به رياست قاضی  26ی  يوسف موlيی و صالح نيکبخت در شعبه

  . پيرعباسی تشکيل شد
دانشگاه شريف است که در  89بھمن  25وی نخستين فرد از دانشجويان بازداشت شده در جريان تجمع 

  .شود دادگاه محاکمه و محکوم می
ه انجمن اسEمی سيامک سھرابی رئيس ھيئت رئيسه شورای عمومی انجمن اسEمی دانشجويان، نمايند

 ٨٩اسفند  ٩در شورای فرھنگی دانشگاه و دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی عمران روز دوشنبه 
  .توسط مٱموران امنيتی ھنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
108 

بوده  وی که پيش از اين عضو شورای صنفی دانشکده مھندسی عمران و شورای صنفی دانشگاه نيز
ای خطاب به رضا روستا آزاد، سرپرست موقت دانشگاه شريف از  است، پيش از بازداشت در نامه

عملکرد وی در برخورد و اعمال فشار بر دانشجويان انتقاد کرده و خواھان تEش وی برای آزادی 
  .دانشجويان بازداشتی شريف شده بود
تن از دانشجويان اين  18شگاه صنعتی شريف در دان 89بھمن  l25زم به يادآوری است در پی تجمع 

  . دانشگاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند
اکبر محمدزاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان اين دانشگاه با گذشت بيش  اکنون تنھا علی از اين عده ھم

  . برد از سه ماه از زمان دستگيری در بازداشت بسر می
حمل قريب به دو ماه سلول انفرادی ابتدا به سوئيتی چند نفره در بند ھای گذشته پس از ت وی طی ھفته

 .زندان اوين منتقل شد 350و سپس به بند امنيتی  209

  
  
  

 اخراج دانشجويان مبارز به بھانه توھين به مقدسات 
  

" توھين به مقدسات"رژيم سرکوبگر اسEمی سيزده تن از دانشجويان دانشگاه سجاد مشھد را به بھانه 
   .خراج کرده استا

شدگان جنگ ايران و عراق در دانشگاه دست به   اين دانشجويان در مخالفت با دفن استخوان ھای کشته
  .اعتراض زده بودند
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  1390خرداد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 بی خبری از وضعيت اشکان ذھابيان 

  
غيرقانونی اشکان ذھابيان توسط اداره اطEعات گذشت بيست روز از بازداشت  با -خبرگزاری ھرانا 

ساری، خانواده اين فعال دانشجويی ھمچنان اخبار دقيقی از شرايط روحی و جسمی وی در دست 
  . ندارند
ھای اخير نھادھای امنيتی استان مازندران چندين بار با ھجوم به منزل پدری اشکان ذھابيان و با  در ماه

ر اين خانواده، به صورتی غيرقانونی و بدون در دست داشتن حکم، اعمال انواع فشارھای روحی ب
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در حاليکه نھادھای امنيتی علت . خواھان بازداشت اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت شدند
ھجمه بر اين خانواده و چندين بار مراجعه به منزل شخصيشان را اجرای حکم اشکان ذھابيان اعEم 

ه اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت برای اجرای حکم، خود را کردند اما پس از اينک می
معرفی کرد، وی به جای انتقال به زندان، بصورت غيرقانونی توسط ادارٔه اطEعات شھرستان ساری 

  . برد بازداشت شد و ھمچنان در بازداشتگاه اطEعات بسر می
ذھابيان، جمعی از اعضای انجمن اسEمی به گزارش دانشجونيوز با ادامه وضعيت نگران کننده اشکان 

ارديبھشت، در منزل پدری اين فعال دانشجويی حضور يافته  ٣٠دانشگاه مازندران روز گذشته، جمعه 
  . و با خانواده وی ديدار و گفتگو کردند

در اين ديدار چند ساعته مادر اشکان ذھابيان با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت سEمتی فرزندش خاطر 
ھمان روز اول اعضای خانواده مرا    اند شديدا بيمار شدم و در از روزی که اشکان را برده«: ن کردنشا

ای نبود که ياد اشکان از ذھنم خارج شود و  به بيمارستان منتقل کردند و حتی در بيمارستان نيز لحظه
ردد و با ھر زنگ خانه ام ھر لحظه منتظرم پسرم به خانه بازگ در اين چند روزی که به خانه منتقل شده

  : افزايد وی در بخش ديگری از سخنانش می» ..افتد يا تلفن قلبم به تپش می
دانم دليل اينکه بدون  زند و نمی گاه کار خEفی از او سر نمی دانم ھيچ ام و می من اشکان را بزرگ کرده«

اند و حتی اجازٔه يک  شتهاينکه دليل يا اتھامی را برای بازداشتش مطرح کنند، ھمچنان او را نگه دا
  »دھند چيست؟ ای را نيز به ما نمی مEقات چند دقيقه

من در تمام اين مدت تنھا يک بار با پسرم آن ھم «: ھای وی آمده است در بخش ديگری از صحبت 
  » ..بسيار کوتاه صحبت کردم و واقعا نگران فرزندم ھستم

پيش از انقEب و مبارزاتی که با رژيم شاه انجام داده پدر اشکان ذھابيان نيز به ذکر خاطراتی از دوران 
ھا اکنون نظام بعد از انقEب فرزندش را بازداشت  بود، پرداخت و از اينکه پس از سه دھه از آن روز

اش تاکيد  وی ھمچنين با تشکر از حضور فعالين دانشجويی در کنار خانواده. نموده ابراز تاسف کرد
به اشکال مختلف خانوادٔه ما تحت فشار قرار گرفته، از حکم محروميت از  ھا در تمام اين سال«: کرد

باعث  ٨٨ھايش از بيست و شش خرداد  ھای قبل از انتخابات تا شروع بازداشت تحصيل اشکان در ماه
ام را بھمراه داشته  ام فشارھای زيادی را متحمل شويم و اين مسائل تشديد مشکل قلبی شده من و خانواده

  : ای ذھابيان در بخش ديگری از سخنانشان گفتندآق» است
ھا به من گفتند به پسرت بگو درسش را بخواند و کاری به سياست نداشته باشد اما در  مسوولين بار«

حالی که تنھا يک ترم از تحصيلش باقی مانده بود او را از دانشگاه اخراج نموده و ضربٔه ديگری بر 
  » .اين خانواده وارد نمودند

زارش دانشجونيوز در ادامٔه اين ديدار چند ساعته سياوش رضائيان از فعالين دانشگاه مازندران به گ
متاسفانه مسوولين استان، پس از خيل فشارھايی «: مقاومت خانواده ذھابيان را ستوده و خاطرنشان کرد

اند که اين  ی نبردهاند، ھنوز به اين قضيه پ که در ساليان اخير بر فعالين مستقل دانشجويی وارد نموده
ھا نه تنھا مانعی بر پويايی جنبش دانشجويی نخواھد بود بلکه انگيزٔه فعالين دانشجويی را باl  بازداشت

  » .کند ھا را به استقامت بر سر مطالباتشان تشويق می برده و آن
دی اشکان را ما ترديدی نداريم که به زودی آزا«: در بخش پايانی سخنان اين فعال دانشجويی آمده است

  » ..جشن خواھيم گرفت
ميEد حسينی کشتان عضو انجمن اسEمی دانشگاه مازندران نيز ضمن ابراز ھمدردی با خانوادٔه 

دھم که تا مشخص شدن کامل  من به نمايندگی از دوستان اشکان به شما اطمينان می«: ذھابيان گفت
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وی به ذکر خاطراتی » .داريم ست بر نمیوضعيت اشکان و اولين مEقاتش با شما از پيگری وضعيتش د
  . از اشکان ذھابيان نيز پرداخت

قيد و شرط اشکان ذھابيان شده و به  در پايان اين ديدار فعالين دانشگاه مازندران خواھان آزادی بی
  . حاکميت ايران در خصوص ادامٔه اين برخوردھای امنيتی با دانشجويان و اساتيد ھشدار دادند

عضو پيشين انجمن اسEمی دانشگاه فردوسی مشھد و فعال دانشجويی شمال کشور اولين  اشکان ذھابيان
و در مقابل چشمان بيش از صد نفر از دانشجويان دانشگاه  ١٣٨٨بار در بيست و شش خرداد سال 

 ٨٩در آبان سال . ای بازداشت شده بودند با ضرب و شتم شديد دستگير شد مازندران که بصورت فله
بازداشت اين فعال دانشجويی شمال کشور پس از احضار به دادستانی بابلسر رقم خورد و  نيز دومين

مدتی بعد دادگاه انقEب شھرستان بابل به صورت غيابی حکم شش ماه حبس تعزيری برای وی صادر 
 .نمود

  

  
 احضار فرزين رحيمی، دانشجوی فعال تبريزی به دادگاه انق"ب تبريز 

  
فرزين رحيمی، از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی   -1390 ريت 07خبرگزاری ھرانا 

  .کامپيوتر، به اتھام توھين به محمود احمدی نژاد به شعبه صد و سه دادگاه تبريز احضار شد
به گزارش جرس، وی پيش از اين توسط دادگاه انقEب ھمين شھر به تحمل شانزده ماه زندان تعزيری 

ز آنجا که رياست شعبه مربوطه رسيدگی به اتھام توھين به رئيس جمھور را خارج محکوم شده بود و ا
  . از اختياراتش دانسته، آن را برای بررسی مجدد به شعبه صد و سه دادگاه عمومی ارجاع داده است

گفتنی است فرزين رحيمی در تاريخ سيزده آبان سال ھشتاد و ھشت در مقابل دانشگاه تبريز دستگير و 
؛ به دوازده ماه و به اتھام »ايران ما«ز مدتھا بازداشت و سپس دادگاھی به اتھام تشکيل گروه بعد ا

  .توھين به رھبری به چھار ماه حبس محکوم شد
  
  
  

 خبری از وضعيت مولوی حبيب هللا مرجانی، استاد دارالعلوم زاھدان   بی
  

مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم  روز از بازداشت مولوی حبيب هللا ١٨با گذشت  -خبرگزاری ھرانا 
  . زاھدان، ھنوز از وضعيت وی ھيچ اطEعی در دست نيست

آنEين، مولوی حبيب هللا مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاھدان   رسانی سنی  به گزارش پايگاه اطEع
تانه ارديبھشت در آس ١١شنبه  و سرپرست دفتر امور دانشجويی مستقر در حوزه، صبح روز يک

برگزاری جلسه ساlنه ديدار دانشجويان اھل سنت کشور با علما، در مسير بازگشت از مسجد جامع 
مکی به منزل خود، بازداشت شد و تاکنون ھيچ تماسی با خانواده خود نداشته و از محل بازداشت و 

  . اتھامات وارده به وی اطEعی در دست نيست
اند و اين مسئله باعث   ھنوز موفق به مEقات يا تماس با وی نشدهخانواده نامبرده با وجود تEش فراوان 

  .ھا شده است نگرانی آن
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  خبری از وضعيت يک دانشجوی بازداشتی  بی
 

  
  

در  ٨۶تر دانشگاه آزاد اراک ورودی  دانشجوی رشته تئا ١٣۶٨آرش فاضلی متولد  -خبرگزاری ھرانا 
 .ت دستگير شده است و از محل نگھداری وی ھيچ خبری نيستارديبھش ٢۵جريان اعتراضات 

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران اين دانشجو به دليل 
مامور لباس شخصی بازداشت  ٢حضور در محل تجمع از پيش تعيين شده توسط مامورين حراست و 

  . شده است
  .ی ماموران ياد شده وی را با يک اتوموبيل از دانشگاه خارج کردندبه گفته منابع دانشجوي

  .ھای فراوان ھنوز ھيچ خبری از محل نگھداری وی ندارند خانواده اين دانشجو پس از پيگيری
ارديبھشت با توجه به  ٢۵ھا در  lزم به ذکر است، دانشجويان دانشگاه آزاد اراک پس از تعطيلی کEس

  .موفق به تحصن نشدند فضای امنيتی دانشگاه
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   .eين بھائيان بازداشت شدند مسئوeن دانشگاه آن
 

 
  

بھائيان در تھران، ) BIHE(ماموران امنيتی با پلمپ مراکز علمی و آزمايشگاھی دانشگاه علمی آزاد 
  .شماری از مسئوlن اين دانشگاه را بازداشت کردند

وز، اول خرداد ماه، نيروھای امنيتی، با تفتيش منازل به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، امر
بھائيان در شھرھای مختلف ايران، ) BIHE(اندرکاران علمی دانشگاه علمی آزاد  شمار زيادی از دست

  .ھا را دستگير کردند نفر از آن ٩دست کم 
م، افروز شاھين نگاری، رامين زيبايی، کامران مرتضايی، فواد مقدم، وحيد مختاری، محمود بادوا

گفته . ھا تاييد شده است فرمانبرداری و سھيل قنبری از جمله افرادی ھستند که تا کنون بازداشت آن
  .اند زندان اوين منتقل شده ٢٠٩شود که اين افراد به بند  می

ھا و وسائل شخصی بسياری از اين افراد نيز از سوی ماموران  ھا، رايانه در جريان اين رخداد کتاب
  .قيف شده استامنيتی تو

از سوی جامعه بھائيان ايران تشکيل شد و افراد  ١٣۶۶بھاييان سال ) BIHE(دانشگاه علمی آزاد 
بسياری از شھروندان بھائی، به دليل . ديدند محروم از تحصيل به صورت آن lين در آن آموزش می

  .ھای ايران محروم ھستند عقايد مذھبيشان از حق ادامه تحصيل در دانشگاه
بھائيان در  lين اندرکاران علمی دانشگاه آن وھای امنيتی، با تفتيش منازل شمار زيادی از دستنير

  ھا را دستگير کردند  نفر از آن ٩ شھرھای مختلف ايران، دست کم
ھای دانشگاه بھائيان  نيز ماموران امنيتی با حمله به منزل افرادی که برخی کEس  ١٣٧٧مھر ماه سال 

  .شد، تعدادی از دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه را بازداشت کردند در آنجا برگزار می
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ترويج وگسترش «اسفند ماه سال گذشته نيز شماری از شھروندان بھائی در بم، کرمان و تھران به دليل 
  .بازداشت شدند» ھا ھای خود در پوشش کارھای آموزشی فرھنگی در تعدادی از مھد کودک برنامه

  . شناسد ھزار بھايی در ايران، حکومت ايران آيين بھائيت را به رسميت نمی  ٣٠٠با وجود زندگی 
  .اند ھای گذشته با مشکEت بسياری در ايران مواجه بوده يروان اين دين در طول سال

پس از وقايع دھمين انتخابات رياست جمھوری ايران در سال گذشته نيز شمار زيادی از شھروندان 
  .نيتی بازداشت شدندبھائی از سوی نيروھای ام

ھای طوlنی مدت محکوم  ھفت رھبر بھائی در ايران از دو سال پيش در زندان ھستند و به حبس
  . اند شده

  
  
  
  
  
  

 خرداد و فضای امنيتی  ٣دانشگاه علم و صنعت؛ اعتصاب 
  

 خرداد در دانشگاه علم و صنعت ھمزمان با تشديد فضای امنيتی  ٣افزايش تبليغات برای اعتصاب 
مزمان با نزديک شدن به سوم خرداد ماه، دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت به طرق مختلف در ھ

  .حال اطEع رسانی برای اعتصاب و تعطيلی کEس ھای درس اين دانشگاه ھستند
به گزارش دانشجو نيوز، در روزھای گذشته علی رغم اينکه که فضای امنيتی بی سابقه ای در دانشگاه 

طی ساليان گذشته حکم فرما بوده، دانشجويان علم و صنعت با شعارنويسی، چسباندن علم و صنعت 
خرداد و شھيد کيانوش آسا و ھمچنين پخش گسترده بيانيه ھای اعتصاب و تعطيلی  ٣برچسب ھای 

کEس ھا در دانشگاه علم و صنعت برای بزرگداشت دومين سالگرد شھادت مھندس کيانوش آسا، به 
  .بليغ برای اين حرکت اعتراضی مسالمت آميز می پردازنداطEع رسانی و ت

اين حرکت اعتراضی دانشجويان سب شده است که روزانه ده ھا تن از مسئولين حراست دانشگاه به 
و کارکنان دانشگاه دائماً " ضابطين منشور اخEقی"ھمراه نيروھای جديدالورود به دانشگاه تحت عنوان 

اه برای مقابله با اين حرکات اعتراضی و پاک کردن ديوارھا از در حال گشت زنی در سطح دانشگ
برچسب ھای اعتراضی و جمع کردن بيانيه ھا باشند به طوری که در محل ھای خاصی در دانشگاه 

تعدادی ...) مانند سلف غذاخوری، تريای دانشگاه، محوطه ی کانون ھای فرھنگی، پارک شھيد آسا و(
  .مستقر شده و دانشجويان را زير نظر دارندنيروی ثابت در تمام طول روز 

اين در حالی است که با شروع سال تحصيلی جديد صدھا دوربين مدار بسته ی امنيتی در جای جای 
مانند دانشکده ھا، پسلف ھای غذاخوری، خيابان ھای دانشگاه، پارک شھيد آسا (دانشگاه علم و صنعت 

دانشگاه کماکان نتوانسته اند جلوی اين حرکات اعتراضی نصب شده بود اما با اين حال مسئولين ...) و
  .بايستند

در روز سوم خرداد ماه، : "پيش از اين دانشجويان اين دانشگاه با انتشار فراخوانی، اعEم کرده بودند
و ذکر فاتحه " پارک آسا"در کEس ھای درس حاضر نمی شويم و با حضور در دانشگاه و گذر از 

  ."ش، ياد و خاطره کيانوش و ھمه شھدای جنبش سبز را زنده نگه خواھيم داشتبرای شادی روح کيانو
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 دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد 
  

دانيال اوجی، دانشجوی کامپيوتر دانشگاه علمی آزاد بھائيان در آخرين  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
  .دستگير شد ١٣٨٩ساعات اول خرداد ماه 

ی سرکوب و  است، در ادامه ١٣۶٧رش اين دانشجوی محروم از تحصيل که متولد بر اساس اين گزا
  .برخورد با دانشگاه آنEين بھائيان بازداشت شده است

lزم به ذکر است سيزده نفر از افراد مرتبط با دانشگاه علمی آزاد بھاييان در تھران، اصفھان، شيراز و 
نفر از  ٣٠با ورود به منازل و دفاتر کار بيش از ساری بازداشت شدند و مأموران وزارت اطEعات 

  .افراد مرتبط با اين دانشگاه به تفتيش و ضبط وسايل شخصی آنان پرداختند
زيبايی، ) ھارپاگ(محمود بادوام، کامران مرتضايی، رامين : آخرين اسامی بازداشت شدگان عبارتند از

انبرداری، شاھين نگاری، نويد اسدی، امير وحيد مختاری، امان هللا مستقيم، فواد مقدم، افروز فرم
  .ھوشنگ اميرتبار، سھيل قنبری، صدف ثابتيان و فرھاد صدقی

  
  
  

 ممانعت از برگزاری جشن فارغ التحصيلی دانشجويان بلوچ 
  
ھای زاھدان، ھمه ساله برای دانشجويان بلوچی که  ھای علمی و فرھنگی دانشجويان بلوچ دانشگاه نجمنا

رک دانشگاھی گرديده اند، اقدام به برگزاری جشنھای فارغ التحصيلی در شھر موفق به کسب مدا
زاھدان می نمايند، که متاسفانه به علت عدم صدور مجوز از سوی مسئولين مربوطه، امکان برگزاری 

  .اين مراسم منتفی گرديد
له به منظور تقدير ھای زاھدان، ھمه سا به گزارش پايگاه اطEع رسانی سنی آنEين، دانشجويان دانشگاه

از تEش و کوشش دانشجويانی که موفق به کسب مدارک عالی در رشته ھای مختلف شده اند، اقدام به 
  .برگزاری جشن فارغ التحصيلی می نمايند

، که در آن عEوه بر دانشجويان فارغ التحصيل و خانواده آنان، )مراسم(ھدف از برگزرای اين جشن 
خبگان بلوچ نيز حضور دارند، تبيين جايگاه علم و دانش در جامعه، تشويق علما، اساتيد دانشگاه و ن

  .دانشجويان به کسب مدارج علمی باlتر و اھميت دادن به ھويت اسEمی، ايرانی و قومی می باشد
اما متاسفانه بنابر اخبار رسيده به پايگاه اطEع رسانی سنی آنEين، مسئولين استانی با برگزاری اين 

فارغ التحصيلی دانشکده ھای سيستان و بلوچستان و دانشکده علوم پزشکی، که سابقه چندساله  ھای جشن
  .ھا دارند، مخالفت نموده و از صدور مجوز برای برگزاری آن خودداری کردند در برگزاری اين جشن

دم ھای مستمر دانشجويان، مسئولين ذيربط، صدور مجوز را منوط به ع گفتنی است، با وجود پيگيری
حضور علمای حوزه علميه دارالعلوم زاھدان در اين مراسم نمودند که پس از کش و قوسھای فراوان، 
دانشجويان ناچار به پذيرش اين شرط گرديدند، اما در ادامه پيگيريھا، با وجود موافقت دانشجويان با اين 

که تا لحظه انتشار اين  شرط، باز ھم مسئولين از صدور مجوز برای برگزاری اين جشن امتناع نمودند،
  .خبر، برگزاری جشن مذکور منتفی است
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 محکوميت فعال دانشجويی به حبس و ش"ق 
  

سال و پنج ماه حبس  ۴حبيب فرحزادی، فعال دانشجويی از سوی دادگاه انقEب به  –خبرگزاری ھرانا 
   .ضربه شEق محکوم شد ٧۴توام با 

  
ماه  ۵سال حبس تعليقی،  ۴س اين حکم حبيب فرحزادی به بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، بر اسا

  .ضربه شEق محکوم شده است ٧۴حبس تعزيری و پانصد ھزار تومان جريمه نقدی بدل از 
بھمن بازداشت شده بود و حکم مذکور مربوط به  ٢۵نامبرده آخرين بار در مراسم ھفتم جانباختگان 

  .بازداشت وی در مرداد ماه سال گذشته است
 
  

 ھديد دبيران شورای صنفی دانشگاه ھای كشور توسط وزارت علوم ت
 

  
  

ھای گذشته، دبيران  ھای کشور در ھفته در پی بروز اعتراضات صنفی در دانشگاه -خبرگزاری ھرانا 
ھای سراسر کشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد  کل شوراھای صنفی برخی از دانشگاه

  . شدند
ھای سراسر  و نيوز، در روزھای اخير تعدادی از دبيران کل شوراھای صنفی دانشگاهبه گزارش دانشج

  . ھای تھديد آميز از دفتر محمود مEباشی، معاون دانشجويی وزارت علوم روبرو شدند کشور با تماس
رتی اند که در صو باشند، تھديد شده ھايشان می ھا دانشجويانی که دبير انجمن صنفی دانشگاه در اين تماس

  . ھا به شدت برخورد خواھد شد ھايشان برگزار شود با آن که ھر گونه تجمعی در دانشگاه
در اوايل ارديبھشت ماه امسال، دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اعتراض به مشکEت صنفی و رفاھی، 

ست شورای صنفی دانشجويان اين دانشگاه از مدتی قبل درخوا. ای را برگزار کردند تجمع گسترده
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اما از آنجا که . صدور مجوز برای برگزاری تجمع ياد شده را به مسئولين دانشگاه ارائه کرده بود
مسئولين دانشگاه ظرف مدت چھار روز پاسخ مثبت يا منفی به اين درخواست ارائه نکردند، بر اساس 

  . ھای دانشجويی، اين تجمع به صورت قانونی برگزار شد آيين نامه فعاليت تشکل
وز پس از تجمع بزرگ اعتراضی دانشجويان دانشگاه امير کبير، دانشجويان دانشگاه سوره نيز يک ر

در اعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه و عملکرد نامناسب و فراقانونی حراست دانشگاه دست به 
  . تحصن زدند

به امور صنفی ھای کشور، آقای حسينی مسئول رسيدگی  در پی اين اعتراضات اخير در برخی دانشگاه
ھای تھديد آميزی با برخی از دبيران شوراھای صنفی  در معاونت دانشجويی وزارت علوم نيز تماس

  . ھا داشته است دانشگاه
  ھا در حالی است که کامران دانشجو وزير علوم، اخيرا طی سخنانی در جمع نمايندگان اين تھديد

به اينکه اجازه ندھيد فضای دانشگاه امنيتی شود، با اشاره » ھای دانشجويی نظارت بر تشکل«ھای  ھيات
ھا در حال تمرين سياسی ھستند و ما برای  ھای دانشجويی آسان بگيريد؛ چراکه اين به تشکل«: گفته بود

  ».آنکه نسل کوشا و باتدبير داشته باشيم، بايد اين امر صورت بگيرد
  
  

 سال حبس برای سعيده کردی نژاد  ٢صدور حکم 
  

برنگار رسا، رسانه سبز ايران، اين عضو شاخه جوانان جبھه مشارکت ايران اسEمی در به گزارش خ
سعيده کردی نژاد دانشجوی فوق ليسانس . جريان حوادث بعد از انتخابات سه بار بازداشت شده بود

و ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی عضويت داشته  88که در انتخابات اخير در ستاد  رشته اقتصاد 
  .برد زندان اوين در بازداشت به سر می 209ش از اين در بند است پي

  
  
  
  

ده سال حبس برای دانشجويان و مضروبان پرونده حمله به کوی 
 دانشگاه تھران 

  
، ھنوز معرفی ٨٨در حاليکه آمران و عامEن اصلی حمله به کوی دانشگاه تھران در سال : جــرس

ريان رسيدگی به اين پروندۀ ملی اعEم شد که با صدور نشده و مورد محاکمه قرار نگرفته اند، در ج
  .احکام حبس و جريمه نقدی، دانشجويان اين دانشگاه مجموعا به بيش از ده سال حبس محکوم شدند

به گزارش دانشجونيوز، با صدور احکام متھمين پروندۀ حمله به کوی دانشگاه تھران از سوی قاضی 
  .ای مسلح اين دانشجويان به بيش از ده سال حبس محکوم شدندفراتی مستقر در سازمان قضايی نيروھ

بر اساس اين گزارش، در ادامه رسيدگی به اين پرونده نزديک به چھل تن از دانشجويان به احکام حبس 
 ١٩پيش از اين نيز دادستان کل کشور در تاريخ . تعزيری و تعليقی و ھمچنين جريمه نقدی محکوم شدند

   .ر احکام جزايی برای چھل تن در پی رسيدگی به اين پرونده خبر داده بودارديبھشت ماه از صدو
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آنگونه که از اين گزارش برمی آيد، احکام صادره تاکنون شامل فعالين دانشجويی و قربانيان اين حادثه 
بوده است که پيش از اين چندی از آنان با بازداشت توسط سازمان قضايی نيروھای مسلح مواجه شده 

   .بودند
در اين گزارش آمده است که پيش از اين نيز آوات رضانيا از دانشجويان کرد اين دانشگاه و دانشجوی 

ضربه شEق بدل  ٧۴ماه حبس تعليقی و  ٣به " اخEل در نظم عمومی"دکترای علوم ارتباطات به اتھام 
   .ميليون لایر جريمه محکوم شده است ٣به 

حبس که پنج ماه آن به مدت چھارسال به تعليق در آمده است و ھمچنين حبيب فرحزادی نيز به ده ماه 
  .ضربه شEق محکوم شده است ٧۴ھمچنين پانصد ھزار تومان جريمه نقدی بدل از 

   .گفتنی است احکام مذکور بدوی است و به مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواھی خواھد بود
امEن اصلی اين پرونده منتشر نشده است و اين در حالی است که تاکنون ھيچ گزارشی از محکوميت ع

  .دانشجويان که به عنوان شاکی اين پرونده مطرح بودند محکوم شده اند
lزم به ذکر است پس از انتخابات دوره دھم رياست جمھوری نيروھای لباس شخصی و ھمچنين گارد 

ار خرداد ماه به کوی ويژه نيروی انتظامی به ھمراه يگان ويژه سپاه پاسداران شامگاه بيست و چھ
ھمچنين در طول دوسال گذشته در . دانشگاه حمله کردند و بيش از صد تن از دانشجويان بازداشت شدند

روند رسيدگی به اين پرونده از سوی سازمان قضايی نيروھای مسلح بارھا دانشجويان با احضار و 

  .بازداشت ھای متعدد مواجه شدند
  
  
  
  
  

 شد جامعه شناسی دانشگاه تھران اخراج دانشجوی کارشناسی ار
  

بر اساس رای کميته مرکزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، رضا قاضی نوری دانشجوی 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تھران که در مرحله دفاع از پايان نامه قرار داشت، از ادامه 

  .تحصيل محروم شده است
بی رياست دانشگاه تھران برای تجديد نظر در حکم به گزارش دانشجونيوز عليرغم درخواست کت

مذکور، کميته مرکزی وزارت علوم به دليل آنچه که محمود مEباشی، معاون دانشجويی وزارت علوم و 
خوانده، از بررسی مجدد پرونده خودداری نموده " عدم حصول تغيير در مواضع دانشجو"رئيس کميته 

ز سوی دفتر استعداد درخشان دانشگاه تھران به دليل معدل باl و از ادامه تحصيل وی که پيش از اين ا
ھای داخلی و خارجی، حائز شرايط ورود بدون آزمون به  و تأليف مقاlت علمی و پژوھشی در ژورنال

رضا قاضی نوری، عضو انجمن اسEمی دموکراسی خواه دانشگاه  دوره دکتری شناخته شده بود، 
ه تھران، بارھا به علت فعاليت ھايش از سوی کميته انضباطی و تھران و فعال دانشجويی دانشگا

  . حراست دانشگاه تھران احظار و تھديد شده است
 .ھمچنين وی در دوره کارشناسی با احکام توبيخ و محروميت موقت از تحصيل مواجه شده بود
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 اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا 
  

  فضای شديد امنيتی در دانشگاه / صاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسااعت
خرداد، به مناسبت  ٣ -جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت امروز سه شنبه: دانشجونيوز

فرارسيدن سالگرد شھادت کيانوش آسا، با تحريم کEس ھای درسی خود ياد و خاطره اين شھيد سبز 
  .نشگاه علم و صنعت را گرامی داشتنددا

صبح امروز جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با وجود فشارھا و آماده باش کامل نيروھای 
امنيتی و لباس شخصی، سر کEس ھای درس خويش حاضر نشدند تا ياد و خاطر کيانوش آسا، يکی از 

  .دانشجويان شھيد خرداد ماه سال گذشته را گرامی بدارند
بر پايه اين گزارش، تعدادی از کEس ھای درسی در دانشگاه علم و صنعت با ھمکاری اساتيد دانشگاه 
لغو شده و تعداد نيز با استقبال کم دانشجويان و تحت فضای رعب و وحشتی که نيروھای امنيتی طی 

  .امروز و روزھای گذشته ايجاد کرده بودند، برگزار گرديد
امروز، ده ھا نفر از نيروھای لباس شخصی با ھماھنگی حراست وارد بر اساس اين گزارش، صبح 

نفر از  ١۵٠دانشگاه شده و در مسجد دانشگاه، لباس ھای فرم حراست دانشگاه را به تن کرده و بھمراه 
نيروھای حراست در حالت آماده باش بوده و ضمن زيرنظر داشتن ھمه حرکات دانشجويان، با حضور 

  .دانشگاه و داخل دانشکده ھا، فضای امنيتی شديدی را به وجود آورده بودند گسترده ی خود در صحن
نفر از مأمورين حراست به ھمراه  25در ادامه اين گزارش آمده که فقط در پارک شھيد آسای دانشگاه، 
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تعدادی لباس شخصی از اولين ساعات صبح حاضر شده و از تمامی افرادی که از اين محل عبور می 
  ..دوربين ھای حرفه ای عکس و فيلم می گرفتندکردند، با 

نفر از  30خرداد، حداقل  ٢-گزارشات از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که ديروز دوشنبه
معاونت " خليلی"فعالين دانشجويی به حراست و کميته ی انضباطی دانشگاه احضار شده و توسط آقايان 

دبير کميته انضباطی دانشگاه مورد " محمدی"رييس حراست و " رحمانی"دانشجويی حراست، 
بازجويی قرار گرفته و تھديد به اخراج از خوابگاه و دانشگاه، بازداشت و محروميت از تحصيل شده 

  .بوده و به آن ھا گفته شده که بايد سه شنبه بر سر کEس ھای درس حاضر شوند
به اتھام پخش بيانيه ھا و برچسب  اين گزارش می افزايد، طی روزھای گذشته تعدادی از دانشجويان

ھای اعتراضی در سطح دانشگاه توسط نيروھای حراست بازداشت شده بودند که بعد از چند ساعت 
  .بازجويی و تشکيل پرونده و ضبط کارت دانشجويی آزاد شده بودند

تشکيل  اين برنامه در حالی ترس و وحشت را به جان مسئولين امنيتی دانشگاه انداخته که قراری بر
تجمع در دانشگاه نبود و اعتصاب و تعطيلی کEس ھا علی رغم فضای امنيتی شديدی که حاکم بر 

  .دانشگاه علم و صنعت بود از سوی طيف کثيری از دانشجويان سبز مورد حمايت قرار گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  

 دانيال اوجی، دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد 
  

اوجی، دانشجوی کامپيوتر دانشگاه علمی آزاد بھائيان در آخرين ساعات اول  دانيال -خبرگزاری ھرانا 
 .دستگير شد ١٣٨٩خرداد ماه 

ی سرکوب  است، در ادامه ١٣۶٧به گزارش دانشجو نيوز، اين دانشجوی محروم از تحصيل که متولد 
  .و برخورد با دانشگاه آنEين بھائيان بازداشت شده است

ر از افراد مرتبط با دانشگاه علمی آزاد بھاييان در تھران، اصفھان، شيراز و lزم به ذکر است سيزده نف
نفر از  ٣٠ساری بازداشت شدند و مأموران وزارت اطEعات با ورود به منازل و دفاتر کار بيش از 

  .افراد مرتبط با اين دانشگاه به تفتيش و ضبط وسايل شخصی آنان پرداختند
زيبايی، ) ھارپاگ(محمود بادوام، کامران مرتضايی، رامين : ارتند ازآخرين اسامی بازداشت شدگان عب

وحيد مختاری، امان هللا مستقيم، فواد مقدم، افروز فرمانبرداری، شاھين نگاری، نويد اسدی، امير 
  .ھوشنگ اميرتبار، سھيل قنبری، صدف ثابتيان و فرھاد صدقی
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 ستاره دار شدن فعال دانشجويی دانشگاه تبريز 
  
شناسی دانشگاه تبريز از سوی سازمان  دانشجوی رشته جامعه" مھدی حميدی شفيق" - برگزاری ھرانا خ

  .سنجش ستاره دار اعEم شد
شناسی ارشد، مامورين اداره اطEعات  به گزارش آراز نيوز، دو ھفته مانده به اعEم نتايج کنکور کار

ای  وی خواسته بودند که برای ادای پاره تبريز با وی تماس گرفته و ضمن تبريک گفتن قبولی وی از
  .توضيحات به ستاد خبری اداره اطEعات مراجعه نمايد که با مخالفت حميدی شفيق مواجه شدند

lزم به ذکر است که مھدی حميدی به علت درخواست پرسش و پاسخ و ايفای نظرات خود در جلسٔه 
ه يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده تريبون آزاد دانشگاه تبريز، از طرف کميتٔه انضباطی ب

 .بود
  
  
  
  

 اجرای حکم زندان عليرضا فيروزی و سورنا ھاشمی 
  

ماھه زندان خود،  ۶سورنا ھاشمی و عليرضا فيروزی برای اجرای حکم  -خبرگزاری ھرانا 

 .ظھرامروز به زندان اوين مراجعه کردند
ان حقوق بشر،حکم فوق از سوی دادگاه عمومی و انقEب زنجان و در به گزارش کميته گزارشگر

جريان پروندٔه فساد اخEقی معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، برای اين دو دانشجوی دانشگاه زنجان 
  . صادر شده است

عليرضا فيروزی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار و سورنا ھاشمی از اعضای دانشجويان ليبرال 
اين دو فعال دانشجويی . اند ھای تھران ھستند که ھر دو از فعالين دانشجويی دانشگاه زنجان بوده دانشگاه

در جريان افشای ھتک حرمت معاونت دانشگاه زنجان به يکی از دانشجويان دختر، از دانشگاه اخراج 
  .نھايت به حبس تعزيری محکوم شدند  شدند و در 

در پی سفری به تبريز بازداشت شدند  ٨٨ماه سال  ی د ١٢خ عليرضا فيروزی و سورنا ھاشمی در تاري
نھايت مشخص شد که در زندان   ھا ھيچ اطEعی در دست نبود تا در  ھا از محل نگھداری آن و تا مدت

  .شوند اوين نگھداری می
ماه سال  ارديبھشت ٢٢و عليرضا فيروزی در روز  ٨٩ماه سال  فروردين ١۵سورنا ھاشمی در تاريخ 

  .قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند با ٨٩
  .ھنوز از وضعيت پرونده جديد اين دو فعال دانشجويی اطEعاتی در دست نيست
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 ستاره دار شدن مھدی حميدی شفيق فعال دانشجويی دانشگاه تبريز 
  

مان شناسی دانشگاه تبريز از سوی ساز دانشجوی رشته جامعه" مھدی حميدی شفيق" - خبرگزاری ھرانا 
 .سنجش ستاره دار اعEم شد

شناسی ارشد، مامورين اداره اطEعات  به گزارش آراز نيوز، دو ھفته مانده به اعEم نتايج کنکور کار
ای  که برای ادای پاره  تبريز با وی تماس گرفته و ضمن تبريک گفتن قبولی وی از وی خواسته بودند

  . ايد که با مخالفت حميدی شفيق مواجه شدندتوضيحات به ستاد خبری اداره اطEعات مراجعه نم
lزم به ذکر است که مھدی حميدی به علت درخواست پرسش و پاسخ و ايفای نظرات خود در جلسٔه 
تريبون آزاد دانشگاه تبريز، از طرف کميتٔه انضباطی به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده 

  .بود
  
  

 اوين  ٢٠٩يک به بند انتقال اميد کوکبی، برگزيده المپياد فيز
  

اميد کوکبی، نخبه جوان ايرانی که دانشجوی فوق دکترای فيزيک اتمی با گرايش  -خبرگزاری ھرانا 
  .اوين منتقل شد ٢٠٩ليزر در دانشگاه تگزاس است به بند 

 
به گزارش کلمه، اين انتقال جھت افزايش فشار بر اين دانشمند جوان ايرانی برای تھيه مصاحبه عليه 

  . د بوده که از سوی بازجويان صورت گرفته استخو
گزارش ھا حاکی از آن است که اين روزھا فشارھای بازجويی برای تھيه مصاحبه ھا و سناريو سازی 

  .اعتراف از سر گرفته شده است
اميد کوکبی که از ھموطنان اھل سنت و ترکمن است و ھيچ گونه سابقه فعاليت سياسی ندارد، بھمن ماه 

زندان  ٢٠٩ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود، بازداشت و به بند  ٨٩سال 
  .منتقل شد ٣۵٠اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند 

  .متھم شده است» کسب درآمد نامشروع« و » ارتباط با دولت متخاصم«وی به 
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المپيادی ايران است که حتی در ديداری که ھمراه با ساير نخبگان المپيادی  اميد کوکبی يکی از نخبگان
  .با رھبری داشتند از وی تقدير شده بود

در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه  ٢٩وی با کسب رتبه 
  .صنعتی شريف تحصيل کند

ا در اسپانيا در رشته فيزيک اتمی در گرايش ليزر کوکبی فوق ليسانس خود را در آلمان و دکتری ر
  .وی از سال گذشته در دانشگاه تگزاس آمريکا مشغول به تحصيل بود. کسب کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تاييد محکوميت سما نورانی از سوی دادگاه تجديد نظر 
  

حروم ، فعال حقوق بشر و دانشجوی م"سما نورانی"حکم يک سال حبس تعزيری  -خبرگزاری ھرانا 
  .از تحصيل بھائی، در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است

  

 
  

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، حکم يک سال 
در شيراز  ٨٨اسفند  ١٢حبس تعزيری سما نورانی دانشجوی محروم از تحصيل بھائی که در تاريخ 

دادگاه انقEب اسEمی تھران  ٣۶در زندان اوين منتقل شده بود، در شعبه  الف سپاه ٢بازداشت و به بند 
  . تأييد شد
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و در پی يورش گسترده به منازل فعالين حقوق بشر و خاصه اعضا و  ١٣٨٨اسفندماه  ١٢نورانی، در 
ن الف سپاه در زندان اوي ٢ھمکاران مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، در شيراز بازداشت و به بند 

  .با توديع وثيقه موقتا آزاد شد ١٣٨٩ارديبھشت  ۶منتقل شده بود که در تاريخ 
عنوان شده بود که شخص وی اتھامات مذکور را " تبليغ عليه نظام"اتھام اين فعال حقوق بشر در حالی 

ھای وی در راستای احقاق حقوق خود و ديگر محرومين از  رد کرده و اعEم داشته تمامی فعاليت
  .و از راه ھای کامE قانونی انجام پذيرفته استتحصيل 

در رشته مھندسی پزشکی دانشگاه سھند تبريز پذيرفته شد  ١٣٨٧گفتنی ست سما نورانی، در مھرماه 
  .اما پس از گذراندن سه ترم از اين دانشگاه اخراج شد

  
  
  
  
  

احضار دانشجويان بھايی مرتبط با دانشگاه مجازی و پلمپ دو محل 
 آموزشی 

  
در پی يورش ماموران امنيتی در يکم خرداد ماه به منازل تعدادی از مسئولين و  –برگزاری ھرانا خ

در شھرھای مختلف ايران و دستگيری تعدادی از ) موسوم به علمی آزاد(اساتيد دانشگاه مجازی بھاييان 
 . تن ديگر از شھروندان بھايی احضار شدند ١۵اين شھروندان، 

نفر از شھروندان بھايی شھرھای مختلف  ١۵ان ھرانا، طی ھفته گذشته بيش از بنا به اطEع گزارشگر
که مرتبط با دانشگاه مجازی علمی آزاد بودند به ادارات اطEعات شھرھای خود احضار و پس از 

  . بازجويی آزاد شدند
ان ھمچنين دو محل که يکی آزمايشگاه شيمی و ديگری موسسه مقياس در خيابان آزادی که دانشجوي

  . کردند نيز توسط ماموران پلمپ شده است بھايی برای تحصيل بدانجا مراجعه می
اند  اسامی تعدادی از شھروندان بھايی که طی ھفته گذشته احضار و پس از بازجويی آزاد گرديده

  : عبارتست از
 –ميان نگين قد –طلوع گلکار  –پيمان روحانی  –عنايت هللا برگی  –مھران بھمردی  –آرمان فھندژ 
احمد  –نسيم باقری  –بابک بھشتی  –زاده  آزيتا رفيع –پيمان کوشکباغی  –آقای طالعی  –شھرام جدی 

  . شکوه سلمانی و احمد گلزار –گلزار 
شھروند بھايی در بازداشت  ١٣قابل ذکر است پس از آزادی چند فرد از دستگيرشدگان در حال حاضر 

افروز  –سھيل قنبری  –کامران مرتضايی  –رامين زيبايی  –شاھين نگاری : باشند که عبارتند از می
نويد  –صدف ثابتيان  –فواد مقدم  –امان هللا مستقيم  –محمود بادوام  –نوشين خادم  –فرمانبرداری 

  . وحيد محمودی و فرھاد صدقی –اسدی 
سال از ورود شود دانشگاه مجازی يا موسسه علمی آزاد پس از آنکه حکومت ايران چندين  ياداوری می

توسط شھروندان بھايی ايران با ھدف  ١٣۶۶جوانان بھايی به دانشگاه ممانعت به عمل آورد در سال 
جلوگيری از افت تحصيلی و برآوردن نيازھای آموزش عالی فرزندانشان تاسيس گرديد و کليه 

  .دانشجويان آن از شھروندان بھايی ھستند
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 در دانشگاه بين المللی قزوين » یتفکيک جنسيت«اجرای طرح 
  

در ادامه اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، مسوlن دانشگاه بين  -خبرگزاری ھرانا 
المللی قزوين نيز با جداسازی جنسيتی در کEسھای دروس عمومی و اختصاص کEسھای درسی خاص 

به اجرای تدريجی اين طرح بحث  برای دانشجويان دختر و پسر، از ابتدای ترم جاری، اقدام
 .برانگيزنموده اند

به گزارش دانشجونيوز، با شروع ترم جاری در دانشگاه بين المللی قزوين، انتخاب دروس در سيستم 
آموزشی گلستان، مربوط به انتخاب واحد دانشجويان، کEسھای دروس عمومی به صورت تفکيکی 

  . ده استبرای دانشجويان دختر و پسر در نظر گرفته ش
، از چھرھای تندرو کامE نزديک به »حسين نمازی فر«بر اساس اين گزارش، با شروع دوره رياست 

به صورت ) علوم و تحقيقات اسEمی(نيروھای امنيتی و اطEعاتی، کEسھای عمومی در دانشکده وی 
س عمومی و جدا برگزار شده و وی ھمه دانشجويان را ملزم به اجرای طرح تفکيک جنسيتی در درو

  .معارف کرده است
گمانه زنی ھا حاکی از آن است که اجرای سريع و ناگھانی اين طرح در دانشگاه ھا با پيگيری و الزام 

  ، رييس دانشکده، علوم و تحقيقات اسEمی، بوده است»حسين نمازی فر«
دانشگاه بين اين گزارشات می افزايد حسين نمازی فر، رييس دانشکده علوم و تحقيقات اسEمی در 

المللی قزوين، که در چندين سال گذشته ھمواره به اعمال فشار و تھديد به دانشجويان در اين دانشکده 
پرداخته، از عناصر اصلی سرکوب دانشجويان و اساتيد غير ھمسو با دولت در اين دانشگاه به شمار 

  .می آيد
المللی قزوين، دانشگاه ھای علم و صنعت، بر پايه گزارش ھای قبلی دانشجونيوز،عEوه بر دانشگاه بين 

تھران، مازندران، عEمه طباطبايی، چابھار و بسياری از ديگر نيز ميزبان اجرای طرح تفکيک 
  .جنسيتی و ھمچنين تکجنسيتی نمودن پذيرش در مقاطع باlتر بوده اند
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 ز انتقال سيامک کوشی، فعال دانشجويی به زندان تبري
  

برد به زندان مرکزی اين  سيامک کوشی فعال دانشجويی که در بازداشت وزارت اطEعات بسر می
    .شھر منتقل شد

» آرمان«بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، سيامک کوشی فعال دانشجوی و عضو تشکل منحل شده 
   .تقل شده استخرداد از اداره اطEعات تبريز به زندان تبريز من ١٣دانشگاه آزاد تبريز روز 

ھای سياسی و تEش و  ارديبھشت ماه سالجاری در خانه پدری خود به دليل فعاليت ٣٠نامبرده در 
به  ٨۵دعوت به برگزاری تظاھرات در سالگرد سرکوب خونين معترضان آذربايجانی در خرداد 

   .انتشار کاريکاتور موھن روزنامه وابسته به دولت دستگير شده است
خرداد ماه از اداره اطEعات تبريز به  ١٢شی فعال مدنی و استاد سابق دانشگاه نيز پيشترعليرضا فر

 .زندان اين شھر منتقل شده بود
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 1390گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در ارديبھشت 
 

سال   دانشجويان و جوانان توسط رژيم جمھوری اسEمی در ارديبھشت گزارش نقض حقوق
1390                  

       اعEميه جھانی حقوق بشر  2ماده 
مذھب ، عقيده . ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان 

سياسی يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت، وضع اجتماعی ، ثروت ، وlدت يا ھر موقعيت ديگر، از 
به عEوه ھيچ ..اعEميه حاضر ذکر شده است ، بھره مند گردد که در  تمام حقوق و کليه آزادی ھايی

تبعيضی به عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی، اداری و قضای ی يا بين المللی کشور يا 
  .سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد 

ای اعمال شده تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تھران در اعتراض به محدوديتھ   -
  .از سوی مديريت دانشگاه و وضعيت نامناسب امور صنفی با حضور گسترده دانشجويان برگزار شد

بعد از انتشار بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسEمی دانشگاه تھران و علوم پزشکی، جمعی از _ 
با حرکت اعتراضی دانشجويان سبز دانشگاه پلی تکنيک با صدور بيانيه ای اعEم نمودند که ھمزمان 

  .ارديبھشت ماه خواھند زد 25دانشجويان دانشگاه تھران، آنھا نيز دست به اعتراضی مشابه در روز 
به دنبال گسترش موج عظيم حمايت وپيوستگي :كانون حمايت ازخانواده جان باختگان وبازداشتي ھا -

دانشجويان و زندانيان سياسي دانشجويان و دانشگاھھاي سراسر كشور به اعتصابات و اعEم حمايت از 
  .دربند دانشجويان دانشگاه سبز گيEن نيز به اين موج پيوسته و حمايت خود را ضمن بيانيه اعEم كردند

  دانشگاه پادگان نيست : اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتي دانشگاه با شعار-
اکثر دانشگاه ھای کشور جو  1390ماه سال  ارديبھشت 25روز  -کميته گزارشگران حقوق بشر

دانشگاه پادگان " اعتراضی که امروز در دانشگاه ھای کشور با شعار. اعتراضي را تجربه کردند
  آغاز شد و با تحريم کEس ھای درس به پايان رسيد" نيست
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گاه تجمع باوجود فضای امنيتی، دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر درمحل دانش-
  .کردند

در اين استان از  ٨٨محمد صابر عباسيان نايب رييس شاخه جوانان مشارکت شيراز و رييس ستاد   -
  .سال حبس تعزيری محکوم شد ۵سوی دادگاه انقEب به 

  
دادگاه  ١٣رامين پرچمی، بازيگر سينما و تلويزيون طی حکمی از سوی شعبه  -خبرگزاری ھرانا    -

  .رياست قاضی اسEمی به يک سال حبس تعزيری محکوم شدانقEب تھران به 
ھا حاکی از آن است که طی روزھای گذشته، بيست تن از دانشجويان ترک  خبر -خبرگزاری ھرانا   -

  .اند دانشگاه اروميه به کميته انضباطی احضار شده
اتھام تبليغ عليه "ه و مھديه گلرو طی احکامی جديد و ب  مجيد توکلی، بھاره ھدايت -خبرگزاری ھرانا 

  .ھر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند" نظام
صبح امروز اشکان ذھابيان عضو شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشگاه فردوسی مشھد وشورای -

  .عمومی دفتر تحکيم وحدت برای سومين بار متوالی پس از انتخابات بازداشت شد
 ٨۶تر دانشگاه آزاد اراک ورودی  وی رشته تئادانشج ١٣۶٨آرش فاضلی متولد  -خبرگزاری ھرانا -

  .ارديبھشت دستگير شده است و از محل نگھداری وی ھيچ خبری نيست ٢۵در جريان اعتراضات 
گذشت بيست روز از بازداشت غيرقانونی اشکان ذھابيان توسط اداره اطEعات  با -خبرگزاری ھرانا -

دقيقی از شرايط روحی و جسمی وی در دست ساری، خانواده اين فعال دانشجويی ھمچنان اخبار 
  .ندارند

  اخراج دانشجويان مبارز به بھانه توھين به مقدسات 
ھای محمد و عبداله  زندانی به نام ھای تاييد نشده از منابع محلی، دو برادر بر اساس برخی گزارش-

 ٢۴بر حکم شعبه فتحی که در بند اطEعات زندان دستگرد اصفھان محبوس و به محاربه متھم و بنا 
ھا اجرا  شنبه حکم اعدام آن دادگاه انقEب اسEمی اصفھان به اعدام محکوم شده بودند، صبح روز سه

  .شده است
تائيد حکم اعدام حبيب هللا لطيفی در ديوان عالی کشورفعاlن مدنی در سنندج اعEم : سايت سحام نيوز

ندانی کرد پس از تائيد توسط ديوان عالی کشور اند که حکم اعدام حبيب هللا لطيفی، دانشجوی ز کرده
  .يک بار ديگر به دايره اجرای احکام رفته است

  
  مورد 1                                                 محکوميت فعاlن دانشجوئی      -1
  مورد 1                                           حکم حبس دانشجو وبEگ نويس      -2
  مورد 1                                                       توقيف مجله دانشجوئی      -3
  مورد 5                                                           بازداشت دانشجويان      -4
  مورد 1                                             محکوميت دانشجويان به زندان      -5
  مورد 2                                             وخامت حال دانشجويان زندانی      -6
  مورد 1                                              افشای قتل جوانان توسط رژيم      -7
    مورد 3                              صدور حکم جديد برای دانشجويان زندانی      -8
  مورد 9                   کم محروميت از تحصيل برای دانشجويانصدور ح      -9

    مورد 12                              اعتصابات دانشجويی دانشجوئی دانشگاه ھا -10
    مورد 1       ھجوم مأموران امنيتی به منزل دانشجوی محروم از تحصيل -11
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    مورد 1                                                   تخريب کتابخانه دانشگاه ھا -12
  مورد  3                                       بی خبری از دانشجويان بازداشتی -13
  مورد 4                                                           اخراج دانشجويان  -14
  مورد 2                                                                 اعدام جوانان -15
  مورد  1                                 دانشجوی زندانی  احتمال اعدام قريب  -16
  مورد 2                                                    شکنجه دانشجوی دربند  -17
  مورد  10              دانشجويان دانشگاه تھران به دادسرای نظامی  احضار -18
        مورد 20                  احضار ا دانشجويان دانشگاه ھا به کميتٔه انضباطی  -19
  

  اين موارد نقض حقوق بشر دانشجوئی در ايران توسط نھادھای
  امنيتی      -1
  انتظامی      -2
  اطEعاتی      -3
  حراست دانشگاه ھا       -4
  .دادگاه ھا صورت می گيرد      -5

  .محروميت از تحصيل با ھماھنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقEب می باشد  اخراج دانشجو و
  
  
  
  
  

 ممانعت مسئولين از درمان حسين رونقی ملکی 
 

  
با کارشکنی مسئولين زندان به درخواست دستگاه امنيتی و قضايی دومين عمل  –خبرگزاری ھرانا 

  .فتادجراحی حسين رونقی ملکی برای سومين بار پياپی به تعويق ا
بايست در  بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين وبEگ نويس و فعال حقوق بشر بنا به نظر پزشکان می

گرفت که تا کنون با کارشکنی در پرونده پزشکی اين  روز اول خرداد ماه تحت عمل جراحی قرار می
  . زندانی جان وی در خطر جدی قرار گرفته است

روزه در درمان اين  ١٧ھا موحب تعويق  ساسنامه سازمان زنداناقدامات فرا قانونی و خارج از ا
  .زندانی سياسی شده است
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سال حبس تعزيری محکوم شده است از ناراحتی کيسه صفرا نيز رنج  ١۵حسين رونقی ملکی که به 
  .برد و از مرخصی وی تا کنون حتی با تاييد و درخواست پزشکان معالجش ممانعت بعمل آمده است می
  
  
  
  
  

 انعت از ادامه تحصيل دانشجوی کرد در زندان سقز مم
  

لقمان احمدی دانشجوی کرد و زندانی سقزی از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد  -خبرگزاری ھرانا 
  .محروم شد

به گزارش موکريان، نامبرده که در زندان سقز ايام محکوميت خود را می گذراند از شرکت در آزمون 
  . عاقباً از ادامه تحصيل وی ممانعت به عمل آمدکارشناسی ارشد محروم و مت

لقمان احمديان دو ماه پيش بازداشت و براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقEب به يک سال حبس 
گفته می شود لقمان احمدی که از ناراحتی قلبی رنج می برد، به ھمکاری با يکی . تعزيری محکوم شد

  .از احزاب مخالف متھم شده است
  
  
  
  
  
  
  

 تجمع اعتراضی دنشجويان دانشگاه ھرمزگان 
  

روز است که قطع  ۴درجه بندر عباس، برق دانشگاه اين شھر  ۵٠با وجود گرمای  -خبرگزاری ھرانا 
  . اند شده و دانشجويان با مشکEت بسيار جدی مواجه شده

روز  ۴اض به نقل از فارس، دانشجويان دانشگاه ھرمزگان در اعتر   گزارش دانشجو نيوز و به   به
شب گذشته در  ٢۴رو به ھمراه آورده است، ساعت   قطعی برق اين دانشگاه که مشکEت فراوانی

  . ميناب دست به تجمع اعتراضی زدند -حوالی جاده بندر عباس
در چھارمين روز نبود برق در دانشگاه ھرمزگان دانشجويان اين دانشگاه با توجه به گرمای شديد ھوا 

ای که اين دانشگاه به دليل نبود برق به حالت نيمه تعطيل  اند به گونه زيادی مواجه شده با مشکEت بسيار
  . در آمده است

روز با نبود برق در اين دانشگاه روبرو  ٣به گزارش فارس، دانشجويان دانشگاه ھرمزگان به مدت 
  . ھستند و اين امر مشکEت بسيار زيادی را برای دانشجويان ايجاد کرده است
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ھای  توجه به آغاز امتحانات پايان ترم تحصيلی و نياز دانشجويان برای حضور در خوابگاه با
روز گذشته برق نداشته و اين درحالی است که دمای ھوا در شھر  ٣دانشجويی، دانشگاه ھرمزگان در 

  .رسد درجه می ۵٠بندرعباس نزديک به 
نبود برق قطع است و دانشجويان عEوه بر دکل و سرورھای تلفن ھمراه نيز در اين دانشگاه به دليل 

  . اند عدم دسترسی به کولر، تلفن، اينترنت و ديگر امکانات با مشکEت بسيار زيادی روبرو شده
ھای برق در  ماه سال گذشته نيز دانشکده علوم و فنون دريايی دانشگاه ھرمزگان بر اثر اتصالی سيم دی

  . آتش سوخت
دوم اين دانشکده به طور کامل طعمه حريق شده و با وجود پشم سوزی طبقه  در جريان اين آتش

ھای اطراف دانشکده، آتش گسترش پيدا کرد، اما با مھار آتش به طبقه اول اين ساختمان خسارتی  شيشه
  . وارد نشد

جاده قديم ميناب  ٩بر اساس اين گزارش، دانشگاه ھرمزگان در خارج از شھر بندرعباس و در کيلومتر 
ت و اکنون در چھارمين روز نداشتن برق از صبح امروز کارمندان اين دانشگاه به دليل مستقر اس

اند و نبود برق  گرمای بسيار زياد محل کار خود را ترک کردند و دانشجويان نيز از دانشگاه خارج شده
  .موجب تعطيلی اين دانشگاه شده است

  
  
  
  
  
 
  

ه صنعتی صدور احکام انضباطی جديد برای دانشجويان دانشگا
 نوشيروانی بابل 

  
خرداد، سالروز انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری ايران،  ٢٢در آستانه  -خبرگزاری ھرانا 

ھا بر دانشجويان و صدور احکام قضايی و  دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل شاھد افزايش فشار
  . انضباطی بوده است

دانشجوی اين دانشگاه در حکم اوليه صادر شده » دی نياسينا مھ«به گزارش دانشجونيوز، پس از اينکه 
ماه حبس  ۶در بابل به  ٨٨توسط دادگاه انقEب بابل به دليل شرکت در تجمع اعتراضی عاشورای 

تعزيری محکوم گشت، کميته انضباطی اين دانشگاه نيز احکام تعليق از تحصيل را به صورت 
  . نمود غيرقانونی برای دانشجويان اين دانشگاه صادر

  : بر اساس اين گزارش، احکام صادر شده بدين شرح است
  يک ترم تعليق با احتساب سنوات): دبير سياسی سابق انجمن اسEمی(حسام الدين باقری 

  يک ترم تعليق با احتساب سنوات): دبير اجرايی سابق انجمن اسEمی(محمد علمی 
وبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه ت): عضو سابق شورای عمومی انجمن اسEمی(محمد عسگری 

به اين حکم، حکم يک ترم تعليق با احتساب سنوات اين دانشجو که از سال گذشته معلق شده بود اجرا 
  . شد
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يک ترم تعليق با احتساب سنوات ): عضو سابق شورای عمومی انجمن اسEمی(سيد مصطفی ارمغان 
  . شود یکه اين حکم تا پايان فارغ التحصيلی معلق م

يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حکم تا پايان ): دبير سابق کانون کتاب و انديشه(مجتبی تقوايی 
  . شود فارغ التحصيلی معلق می

، پيش از اين نيز توسط کميته انضباطی دانشگاه به ٨۶حسام باقری و محمد علمی دانشجويان ورودی 
محمد عسگری در آستانه فارغ التحصيلی بود که با توجه به دو ترم تعليق محکوم گشته بودند ھمچنين 

  . افتد حکم صادر شده فارغ التحصيلی اين دانشجو به تعويق می
شرکت در «افزايد، اتھامات اين دانشجويان موارد مختلف و بعضا مضحکی نظير  اين گزارش می

شعارنويسی در «، »بھمن ٢۵شرکت در تجمع اعتراضی «، »مراسم تولد ضياء نبوی در رستوران
شرکت در «، !»نامه به رئيس قوه قضائيه«و » جمع آوری امضاء برای ضياء نبوی«، »دانشگاه

ارتباط با دانشجويان «، »!جلسه در چمن دانشگاه«، »!تجمعات غيرقانونی در دانشگاه طی ساليان اخير
  . بوده است... و» !جديدالورود

و پس از تجمعات با شکوه دانشجويان و مردم  ٨٩در اسفند درحاليکه احضار و احکام اوليه دانشجويان 
صادر شده است اما کميته انضباطی به دليل ترس از  ٨٩بھمن و اول اسفند  ٢۵بابل در روزھای 

اعتراضات احتمالی دانشجويان، احکام نھايی را در زمان تعطيEت دانشگاه و چند روز مانده به 
  . سالروز انتخابات صادر کرده است

ن در حالی است که کميته انضباطی در صدور احکام ذکر شده موارد متعددی از آيين نامه و شيوه اي
درحاليکه کميته انضباطی  -: نامه انضباطی را نقض کرده است که برخی از اين موارد عبارتند از
تواند حکم صادر کند؛ کميته  تجديدنظر حداکثر يک ماه پس از دريافت اعتراض دانشجويان می

روز تا دو ماه پس از دريافت اعتراض تشکيل جلسه داد و حکم  ۴۵جديدنظر دانشگاه نوشيروانی ت
شناسی ارشد و متاھل باشند  دانشجويان عضو کميته انضباطی بايد حداقل در مقطع کار –. صادر کرد

 –. ھا بودند درحاليکه دانشجويان بسيجی عضو کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی فاقد اين ويژگی
کميته انضباطی دانشگاه در رسيدگی به تخلفات خارج از دانشگاه تنھا برای موارد معدود و خاصی 

صEحيت رسيدگی دارد که ھيچکدام از اين موارد در صدور احکام انضباطی ... مانند ضرب و شتم و
  . توسط کميته انضباطی رعايت نشده است

در بابل پنج دانشجوی دانشگاه  ٨٩اول اسفند  بھمن و ٢۵گفتنی است در حاشيه تجمعات اعتراضی 
نوشيروانی به نامھای محسن برزگر، حسين ضامن ضرابی، ايمان صديقی، علی يزدان پناه و سارا 

  .باقری بازداشت شدند
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 رژيم وحشت زده از جنبش دانشجويی فشار بر دانشجويان را می افزايد 
  

خرداد، سالروز انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری ايران، دانشگاه  ٢٢تانه در آس: دانشجو نيوز
صنعتی نوشيروانی بابل شاھد افزايش فشارھا بر دانشجويان و صدور احکام قضايی و انضباطی بوده 

 . است
ه دانشجوی اين دانشگاه در حکم اوليه صادر شد» سينا مھدی نيا«به گزارش دانشجونيوز، پس از اينکه 

ماه حبس  ۶در بابل به  ٨٨توسط دادگاه انقEب بابل به دليل شرکت در تجمع اعتراضی عاشورای 
  تعزيری محکوم گشت، کميته انضباطی اين دانشگاه نيز احکام تعليق

  . از تحصيل را به صورت غيرقانونی برای دانشجويان اين دانشگاه صادر نمود 
  : شرح استبر اساس اين گزارش، احکام صادر شده بدين 

  يک ترم تعليق با احتساب سنوات ): دبير سياسی سابق انجمن اسEمی(حسام الدين باقری 
  يک ترم تعليق با احتساب سنوات ): دبير اجرايی سابق انجمن اسEمی(محمد علمی 

توبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه ): عضو سابق شورای عمومی انجمن اسEمی(محمد عسگری 
حکم، حکم يک ترم تعليق با احتساب سنوات اين دانشجو که از سال گذشته معلق شده بود اجرا به اين 

  . شد
يک ترم تعليق با احتساب سنوات ): عضو سابق شورای عمومی انجمن اسEمی(سيد مصطفی ارمغان 

  . که اين حکم تا پايان فارغ التحصيلی معلق می شود
يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حکم تا پايان ): انديشهدبير سابق کانون کتاب و (مجتبی تقوايی 

  . فارغ التحصيلی معلق می شود
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، پيش از اين نيز توسط کميته انضباطی دانشگاه به ٨۶حسام باقری و محمد علمی دانشجويان ورودی 
توجه به دو ترم تعليق محکوم گشته بودند ھمچنين محمد عسگری در آستانه فارغ التحصيلی بود که با 

  . حکم صادر شده فارغ التحصيلی اين دانشجو به تعويق می افتد
شرکت در «اين گزارش می افزايد، اتھامات اين دانشجويان موارد مختلف و بعضا مضحکی نظير 

شعارنويسی در «، »بھمن ٢۵شرکت در تجمع اعتراضی «، »مراسم تولد ضياء نبوی در رستوران
شرکت در «، !»نامه به رئيس قوه قضائيه«و » ی ضياء نبویجمع آوری امضاء برا«، »دانشگاه

ارتباط با دانشجويان «، »!جلسه در چمن دانشگاه«، »!تجمعات غيرقانونی در دانشگاه طی ساليان اخير
  . بوده است... و » !جديدالورود

و مردم  و پس از تجمعات با شکوه دانشجويان ٨٩درحاليکه احضار و احکام اوليه دانشجويان در اسفند 
صادر شده است اما کميته انضباطی به دليل ترس از  ٨٩بھمن و اول اسفند  ٢۵بابل در روزھای 

اعتراضات احتمالی دانشجويان، احکام نھايی را در زمان تعطيEت دانشگاه و چند روز مانده به 
  . سالروز انتخابات صادر کرده است

ذکر شده موارد متعددی از آيين نامه و شيوه  اين در حالی است که کميته انضباطی در صدور احکام
درحاليکه کميته انضباطی  -: نامه انضباطی را نقض کرده است که برخی از اين موارد عبارتند از

تجديدنظر حداکثر يک ماه پس از دريافت اعتراض دانشجويان می تواند حکم صادر کند؛ کميته 
س از دريافت اعتراض تشکيل جلسه داد و حکم روز تا دو ماه پ ۴۵تجديدنظر دانشگاه نوشيروانی 

دانشجويان عضو کميته انضباطی بايد حداقل در مقطع کارشناسی ارشد و متاھل باشند  –. صادر کرد
کميته  –. درحاليکه دانشجويان بسيجی عضو کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی فاقد اين ويژگيھا بودند

خارج از دانشگاه تنھا برای موارد معدود و خاصی مانند انضباطی دانشگاه در رسيدگی به تخلفات 
صEحيت رسيدگی دارد که ھيچکدام از اين موارد در صدور احکام انضباطی توسط ... ضرب و شتم و

  . کميته انضباطی رعايت نشده است
در بابل پنج دانشجوی دانشگاه  ٨٩بھمن و اول اسفند  ٢۵گفتنی است در حاشيه تجمعات اعتراضی 

روانی به نامھای محسن برزگر، حسين ضامن ضرابی، ايمان صديقی، علی يزدان پناه و سارا نوشي
  .باقری بازداشت شدند
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 کرم و رامين به دانشگاه امام صادق  ممانعت از ورود هللا
  

نادر  ،مينمحمدعلی را ،کرم مسئوlن دانشگاه امام صادق با ممانعت از ورود حسين هللا: ديگربان 
مانع برگزاری مراسمی از سوی اين دسته از  ،زاده و رضا گلپور به محوطه اين دانشگاه طالب

  .کاران در داخل اين دانشگاه شدند محافظه
در مراسمی از کتاب جديد ) خرداد ١٧(شنبه  بسيج دانشجويی دانشگاه امام صادق قرار بود روز سه

  .نمايی کند که اين مراسم پشت درب اين دانشگاه برگزار شدرو» کابوس در بيداری«رضا گلپور با نام 
سخنرانان و «مسئوlن دانشگاه امام صادق با اعEم اينکه  ،گزارش کرده» نيوز جھان«طور که سايت  آن

  .مانع از ورود مھمانان دعوت شده به محوطه اين دانشگاه شدند ،ھا نيست مورد تائيد آن» برنامه
مراسم رونمايی از اين کتاب را مقابل درب اصلی  ،شانه اعتراض به اين اقدامبسيج دانشجويی نيز به ن
  .اين دانشگاه برگزار کرد

  .کنندگان سخنرانی کردند کرم و رامين برای شرکت هللا ،زاده در اين مراسم طالب
» زشت و دور از ادب و انتظار«نيز اين اقدام مسئوlن دانشگاه امام صادق را » عماريون«سايت 

  .نسته استدا
  .هللا مھدوی کنی رئيس مجلس خبرگان است رياست دانشگاه امام صادق بر عھده آيت

نژاد  ھای اخير حمEت تندی متوجه تيم احمدی کاری است که در ماه رضا گلپور از جمله فعاlن محافظه
  .کاران در اختيار دارد کرده و به ادعای خود اسناد زيادی عليه گروھی از محافظه

طلبان منتشر کرد که اين کتاب با  عليه اصEح» شنود اشباح«ھا پيش کتابی با عنوان  سالگلپور 
 ھای زيادی ھمراه شد واکنش

  

 توقيف دو نشريه کردی دانشگاه اروميه 
دو نشريه دانشجويی دانشگاه اروميه بعد از انتشار دو شماره از سوی کميته نظارت  - خبرگزاری ھرانا

 .ف شدندبر نشريان دانشگاه توقي
بنابه اطEع گزارشگران ھرانا، روز سه شنبه امور دانشجويی دانشگاه اروميه مدير مسئول دو نشريه 

اند که تنھا  ھا اعEم کرده کردی دانشگاه اروميه را به دفتر امور فرھنگی فراخوانده و در آنجا به آن
سوی کميته نظارت به نشريان از » بوژان«و » ز وه ره ھه«نامھای   به  نشريان کردی اين دانشگاه،

  .دانشگاه توقيف شده است
و » روانگه«فارسی ديگر اين دانشگاه به نامھای -lزم به ذکر است سال گذشته نيز دو نشريه کردی

  .نيز توقيف شده بودند» ژينو«
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  . نخبگان در زندان
  

ساله دانشگاه  ٢٩ساله دانشگاه شريف، اميد کوکبی، دانشجوی  ٢٢علی اکبر محمدزاده، دانشجوی 
نويس نخبه و تيزھوش، سه تن از دھھا جوان ايرانی ھستند که  تگزاس و حسين رونقی ملکی، وبEگ

  .گذرانند اين روزھايشان را در زندان می

  
  

بھمن  ٢۵علی اکبر محمدزاده، دبير انجمن اسEمی دانشگاه صنعتی شريف، يک روز پس از راھپيمايی 
روز در سلول  ۵۴وی . دانشگاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدسال گذشته، ھنگام خروج از 

  .اش مEقات نکرده بود انفرادی بود و تا اول ارديبھشت نيز با خانواده
دادگاه رسيدگی به اتھامات محمدزاده برگزار شده و حتی قرار کفالت ھم برای او صادر شده، اما 

اتھام اين دانشجو تبليغ عليه نظام، تجمع و . کند یدادسرای اوين از پذيرش کفالت برای او خودداری م
  .تبانی عليه نظام و اخEل در نظم عمومی است

گويد  وله می علی عبدی، دبير سابق واحد سياسی انجمن اسEمی دانشگاه شريف، در گفت و گو با دويچه
ی زندانی چنين او درباره اين دانشجو. ھا حاکی از صدور حکمی سنگين برای محمدزاده است که شنيده

سال دارد و ترم ھشت  ٢٢ترين زندانيان سياسی ماست که فقط  اکبر يکی از جوان علی«: گويد می
اند، آقای  ھمان طور که شايد اکثر دانشجويان دانشگاه شريف اذعان داشته. مھندسی مکانيک بوده

العاده  يک پسر فوق. ھای دانشگاه عمل کرده محمدزاده شھره است به اين که ھميشه در چارچوب قانون
  . و دارند  مسئولين دانشگاه ھم ھمه به اين مسئله اذعان داشته. داشتنی است العاده دوست اخEقی و فوق

اند و آقای محمدزاده ھم در ديدارھايش با  ولی خب متأسفانه اين طور که بازجويان آقای محمدزاده گفته
اند که  ھا مانع از اين شده کند، آن ازجوھا ھمکاری نمیخانواده مطرح کرده، به خاطر اين که او گويا با ب

  ».از زندان آزاد شود
گويد، بسياری از اتھاماتی که به علی اکبر محمدزاده وارد شده، مربوط به زمانی است  آقای عبدی می

اسفندماه پلمب  ١٨انجمن اسEمی دانشگاه شريف در تاريخ «: گويد او می. که وی در زندان بوده است
خيلی از اتھاماتی ھم که . کنند يعنی حدوداً يکماه بعد از اين که آقای محمدزاده را بازداشت می. شود می

اند و در طول دوران بازجويی ھم بوده، بعد از اين داستان پلمب کردن انجمن  به آقای محمدزاده زده
  ».افتد اسEمی اتفاق می

  . شود دھد باعث فشار بيشتر بر زندانيان می وی میی علی عبدی، اتفاقاتی که بيرون از زندان ر به گفته
اين به اين دليل است که اين دوستان در زندان ھم به «: گويد او در توضيح چگونگی اين امر می

از طريق فرستادن نامه به . ست دھند، با وجود اين که آنجا محيطی امنيتی ھای خودشان ادامه می فعاليت
دھد که زندان آن کارايی  و اين نشان می. فعلی جنبش دانشجويی دارندبيرون يا اگر تحليلی از وضعيت 

  ».را که جمھوری اسEمی در پی آن است ندارد



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
137 

  تحصيل در رشته فيزيک اتمی: اتھام
ای در دانشگاه تگزاس امريکا، در بھمن ماه سال  ی دکترای فيزيک ھسته اميد کوکبی، دانشجوی دوره

او نيز يکی از دانشجويان . فرودگاه امام خمينی تھران دستگير شدگذشته به ھنگام ورود به کشور در 
  .، اھل تسنن و ترکمن است نخبه

در خارج از  ٢٠٠٧التحصيل دوره کارشناسی از دانشگاه صنعتی شريف است که از سال  وی فارغ
  .ايران مشغول ادامه تحصيل بوده است

در اين . اين دانشجوی تيزھوش منتشر کردمه گزارشی درباره  ٣٠در تاريخ " نيچر"نشريه آمريکايی 
ھای اميد در دانشگاه تگزاس با امضای يک طومار نسبت به زندانی شدن  کEسی گزارش آمده بود که ھم

  . اند او اعتراض کرده و خواھان آزادی او شده
ل در اين گزارش از مسئول ھماھنگی بخش فيزيک دانشگاه تگزاس نقل شده که دستگيری اميد به احتما

بسيار زياد به دليل تحصيEت او در رشته فيزيک اتمی بوده، ھر چند حوزه فعاليت او در اين رشته، 
  .تحقيق درباره ليزرھاست

، "کلمه"به گزارش سايت . اتھام اميد کوکبی ھمکاری با کشور متخاصم و کسب درآمد نامشروع است
شده که خرج سفرھايش را دانشگاه محل اتھام کسب درآمد نامشروع به اين دليل به اين دانشجو وارد 

  .اش پرداخت کرده است و البته اين موضوع در مورد دانشجويان بورسيه امری عادی است تحصيل
زمان در  در کنکور به طور ھم ٢٩ی ايرانی با کسب رتبه  ساله ٢٩به گزارش سايت کلمه، اين جوان 

  .کرددو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه صنعتی شريف تحصيل 
وی فوق ليسانس خود را در آلمان و دکترايش را در اسپانيا در رشته فيزيک اتمی با گرايش ليزر کسب 

  .کرد و پس از اتمام دکترا مجددا دانشگاه تگزاس از وی برای ادامه تحصيل دعوت کرد
  
  
  

را از دست  اش هيکل یس"مت که در زندان یا نخبه یملک یرونق نيحس
  داد

  
  سال در زندان بماند  ١۵ ديکه با یا نخبه
مبارزه با سانسور  ی نهيفعال در زم س،ينو وبEگ ،یرانيا ی ساله ٢۵ یدانشجو ،یملک یرونق نيحس
روز بعد از آن به بند  کياو . شد ريدستگ اش یدرو در منزل پ زيدر تبر ٨٨آذر ماه  ٢٢روز  ن،يl آن
  .منتقل شد نيالف سپاه در زندان او ٢
 قياز طر یجمھور سيو رئ یبه رھبر نيو توھ یپراکس رانيدر شبکه ا تيعضو«به اتھام  یو

  .شد دييتا زين دنظريحکم در دادگاه تجد نيا. سال زندان محکوم شد ١۵به  »یسينو وبEگ
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 نيدرباره موکلش چن وله چهيدر گفت و گو با دو شتريپ ،یملک یرونق نيحس ليوکدادخواه،  یمحمدعل
پس از مشروطه، ما  خيو کEً در طول تار یاسEم یجمھور خيدر طول تار کنم یمن فکر م«: گفته بود

از  یکياو  ان،جو نيا یچون بنا به اعEم بازجوھا. مياندک داشت اريبس یرونق نيھمانند حس یا یزندان
بود که در  نيبه نظر من حق ا. دارد یوافر اريبس یھا يیسن اندکش توانا رغم یگان است که علنخب

 هيجوان دانشمند تھ نيا یرا برا Eتيتسھ نيبھتر ن،يسرزم نيا یو نگرش به فردا ینگر ندهيموضع آ
البته . شد یده ماستفا نيسرزم نيا یاو برا یو فناور ھا يیاستعداد، ھنر و توانا ت،يتا از خEق کردند یم

که اعEم کردم، او را به  یھمه موارد نيا رغم یمتأسفانه عل. دادگاه گفتم سيرا من به رئ ھا نيا ھمه 
  ».سال زندان محکوم کردند پانزده

 یبه تازگ. است یبستر مارستانياکنون تحت نظر در ب ھم هيکل یعمل جراح ليبه دل یرونق نيحس
شده که ھدف آن جلب توجه مسئوlن  ليتشک ماريب انيزندان گرياو و داز  تيحما یبرا ینترنتيا ینيکمپ

  .آنان است یو درخواست آزاد انيزندان نيناگوار ا تيبه وضع یتيو امن يیقضا
  
  
  
  
  

 فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز بازداشت شد 
  

  .شنبه بازداشت شد نيما پور يعقوب، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز روز پنج –خبرگزاری ھرانا 
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين فعال سياسی و دانشجويی عصر روز پنج شنبه توسط ماموران 

  .وزارت اطEعات بازداشت شده است
  . اين دانشجوی رشته مھندسی ميکانيک پس از بازداشت به اداره اطEعات تبريز منتقل شد

 ت و از اتھام وارده در دادگاه تبرئه شده استنيز يکبار بازداش 87نيما پور يعقوب در سال 
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 زاده  ی عباس حکيم ھای ايران؛ نوشته شکنجه در زندان
  

 زاده؛ فعال دانشجويی  عباس حکيم
ھا در فضای رسانه ای و افکار  ھا و بازداشتگاه چند روزی است که دوباره بحث وضعيت بد زندان

ھا  و شکنجه زندانيان در طول مدت بازداشت به صدر اخبار رسانهعمومی مطرح شده و اذيت، آزار 
زنند،  اند دل به دريا می اغلب در اين گونه موارد افرادی که شرايط زندان را تجربه کرده. بازگشته است

. تابانند ھای بازجويی نوری می ای از تاريکخانه بندھا و اتاق دھند و بر گوشه شجاعت به خرج می
سال پيش تاکنون قربانيان  ٣٠ھای حاکميت اقتدارگرا، که از  ترين بخش يکی از تاريکنورافشانی بر 

ای در اين زمينه باعث بغض  ھر افشاگری. ای نيست فراوانی گرفته است، چندان کار آسان و کم ھزينه
شود که بدون در نظر گرفتن موازين قانونی، شرعی و اخEقی، گويا خفه  و کينه سربازان گمنامی می

ترين رسالت و مبنايی برای سنجش ميزان  ھا بزرگ ھای زير دست آن کردن صدای صاحبان پرونده
  .ھاست موفقيت آن

از اين رو عمل زندانيانی چون محمد نوريزاد، حمزه کرمی، عبدهللا مومنی، مھدی محموديان، 
در خصوص زندانی سياسی که اخيرا نامه مشترکی را  ٢۶پور، ضياء نبوی،  فخرالسادات محتشمی
ھا منتشر کرده اند و ساير زندانيان يا افرادی که به ظاھر آزادند ولی  ھا و زندان وضعيت بازداشتگاه

ھا کم ھزينه و بدون پاسخ  عملی که قطعا برای آن. ھمچنان در قيد خطرند، عملی بسيار شجاعانه است
  .نخواھد بود و حکم بازی کردن با دم شير را دارد

ھا  کی از کسانی که در چند سال گذشته از نزديک شاھد نحوه برخوردھا و شکنجهنگارنده به عنوان ي
شکنی که  در زندان بوده است و خود نيز اندک نصيبی از اين مسئله برده و پس از آن در پيگيری قانون

توانم قاطعانه بگويم انواع و اقسام شکنجه در  ام،می در مدت بازداشت انجام شده بود اندکی کوشيده
عملی که بدون مانعی جدی به فراخور نوع پرونده، ميزان . ھای امنيتی عمل رايجی است زداشتگاهبا
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حال آن که ھمواره ادعا شده . پذيرد به راحتی انجام می… حساسيت بر روی آن، شخص بازجو و
و  ھای نيروی انتظامی، کنترل تر، قانونمندتر، و بر خEف بازداشتگاه ھای امنيتی منظم بازداشتگاه

  .گيرد ھا صورت می نظارت بيشتری بر روی آن
اگر چه نظم و قانونمندی . تا بدين ترتيب شائبه ھر گونه مشابھت شرايط اين دو با ھم منتفی شود

ھا منتفی  ھای امنيتی بيشتر است، اما اين مسئله اعمال شکنجه را در اين بازداشتگاه بازداشتگاه
ای که مانع از برمE شدنو سبب  اب و با رعايت نکات امنيتیبلکه شکنجه ھم با حساب و کت. سازد نمی

  .پذيرد آبروريزی گردد، صورت می
سال  ٣٠ھا در طول  ھا و زندان نکته ديگر اين که اعمال شکنجه و ضرب و جرح متھمان در بازداشتگاه

ل اخير آن چنان متدوال و فراگير بوده که شائبه ھر گونه خودسری عامEن و مباشران اين عم
ھای  ، در ھمين ساليان اخير نيز بارھا شاھد شکنجه۶٠فارغ از دھه سياه . کند غيرانسانی را رد می

  . ايم سخت و غيرانسانی بر عليه زندانيان، خصوصا زندانيان سياسی و عقيدتی، بوده
 از جمله مواردی که اين شانس را يافته اند که به نحوی علنی شوند و در سطح افکار عمومی بازتاب

ھای زنجيره ای، دانشجويان در حادثه کوی  توان به پرونده شھرداران تھران، متھمان قتل پيدا کنند می
.. و ٨٨شمار متھمان حوادث پس از انتخابات سال  دانشگاه، وبEگ نويسان، زھرا کاظمی، خيل بی

  . اشاره کرد
ھاصورت پذيرد و  زندانھای مديد عملی بر خEف قانون و به صورت گسترده در  غيرممکن است مدت

ھا را نسبت به اين  از ھر سو فغان شکوه و ناله بلند باشد، اما اين صداھا به گوش مسئوlن نرسد و آن
  .مسئله حساس نسازد
نظام، در مقابل اين  ھای مکرر نمايندگان مجلس ششم، به عنوان يکی از سه قوه زمانی که پيگيری

متھمان از جمله مواردی است که نه تنھا کليت ساخت  هشکنج ماند،پرواضح است که حرکت عقيم می
  . کند قدرت با آن مشکلی ندارد که حتی به صورت سيستماتيک و منظم آن را توصيه و ترويج می

شوند چند نفر از  بينيم، تا آن جا که حتی حاضر می اگر ھم گاه اندک توجه مسئوlن را به اين مسئله می
 ربانی کنند، صرفا برای حفظ ظاھر و به منظور التيام بخشيدننيروھای خودی را در اين راه ق

احساسات جريحه دار شده معتقدان و وابستگان به خود و جلوگيری از تسری اين حرکت غيرانسانی به 
  .ھای حاکميت در سطح افکار عمومی است ديگر بخش

نزديک از آتش انتقام بی نصيب  اما باز با اين وجود ھم افراد دخيل در افشای اين مسئله در آينده دور يا
ھادر ھمان مقطع برخورد نشود، قطعا در آينده  نمانده و حتی اگر به سبب حساسيت افکار عمومی با آن

خوئينی،  اکبر موسوی ھمان گونه که ديديم بعدھا با پرونده وبEگ نويسان، آقای علی. تEفی خواھند کرد
دالدين باقی، مھدی محموديان و ديگران چگونه برخورد نماينده مجلس ششم، و اخيرا مھدی کروبی، عما

سال پيش در چنين روزھايی بحثش به شدت داغ بود،  ۴در پرونده نشريات دانشگاه اميرکبير، که . شد
  . ای رخ داد ھم اتفاق مشابه

عده ای با سوء استفاده از لوگوی نشريات دانشجويی مطالب موھنی را منتشر کرده بودند و نيروھای 
نيتی به جای تEش برای پيدا کردن مقصر واقعی، در پی اعتراف گيری و سناريوسازی برای ام

  . مسئوlن اين نشريات بودند
بنده که چند مدتی پيگير استيفای حق قانونی خود و ديگران دوستانم در اين پرونده بودم، به عينه ديدم 

ھای مھمی دارند ھم چندان کاری  که حتی از دست کسانی که در اين خصوص دغدغه جدی و مسئوليت
آقای دکتر جمشيدی، سخنگوی سابق قوه قضاييه، عليرغم آن که قول رسيدگی ويژه به اين . ساخته نيست
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مسئله را داد، اما در ھمان جلسه تاکيد کرد که حتی دست رئيس اين قوه برای رسيدگی به برخی از اين 
  . موارد بسته است

ھا و دانشجويان شکنجه شده  بلندپايه قوه قضاييه نيز در حضور خانوادهھمچنين يکی ديگر از مسئوlن 
   .گذارند اين مسئله را پيش ببرد تاکيد کرد که نمی

ای که  اما باز با اين وجود پرونده. کند گفت که تنھاست و ھيچ مسئولی در اين زمينه از او حمايت نمی می
بودند به قاضی شرافتمند و مستقلی ارجاع دادند  از صدر تا ذيل آن را با شکنجه، دروغ و دغل ساخته

که در حکم صادره با ذکر مستندات حقوقی، شکنجه متھمان و ساختگی بودن اعترافات را تاييد و حکم 
  .برائت صادر کرد

خواھند به  اما سربازان گمنام با بسط يدی که داشته و دارند،موفق شدند حکم را آن گونه که خود می
ھای زندان  بھار را پشت ميله ۵دانشجويان، از جمله مجيد توکلی که ھم اکنون اجرا درآورند و 

ماه در زندان به سر  ١۵گذارند، با وجود دستور قاضی و رئيس قوه قضاييه مبنی بر آزادی، بيش از  می
  .بردند

ل ساليان ھا در طو ھم اکنون نيز شاھديم که با کليه افرادی که در زمينه پيگيری مسئله شکنجه در زندان
  . اند، برخورد جدی شده است اخير فعال بوده

آقای مھدی کروبی، که بی پيرايه و شجاعانه در اين راه گام برداشت و در بسياری از موارد مجدانه 
پيگير حقوق زندانيان بود، عمادالدين باقی، که حتی از حقوق افراد موسوم به اراذل و اوباش نگذشت و 

آمد، و مھدی محموديان، که بر  شد فاجعه کھريزک پيش نمی وری میاگر به صحبت او توجه درخ
افشای فاجعه کھريزک انگشت گذاشت، و ديگرانی که در اين راه تEش کردند، ھمه سرنوشت مشابھی 

  . اند پيدا کرده
ھای خود را پس  خود ما، در خصوص پرونده فوق الذکر، نيز در عرض کمتر از دو سال تاوان پيگيری

ھای  الب آن که بار دوم در زمان بازجويی باز با ھمان شخصی مواجه شديم که در پيگيریج. داديم
صورت گرفته پيشين بيشترين شکايت را از او و گفتار و رفتارش در طول مدت بازداشت،با نھادھای 

  . مختلف مسئول در اين زمينه طرح کرده بوديم
رتقاء رتبه نيز پيدا کرده بود و کارھای خEف قانون اما نه تنھا با او برخوردی نشده بود که حتی گويا ا

به گونه ای که حتی در اين خصوص با . گرفت خود را با انگيزه و اعتماد به نفس بيشتری پی می
  . شد مسئول بازداشتگاه، که مسئول حفظ جان و سEمت متھمان است، ھم درگير می

عمادالدين باقی را مبنی بر تشکيل کميته ای برای  انديشيدم اگر پيشنھاد در ھمان ايام بود که با خود می
. کشيد مبارزه با شکنجه در ھمان بار نخستين، جدی تر گرفته بوديم کار به اين انتقام جويی سخت نمی

سخت تر از اين زمانی بود که شنيدم اين شخص تقريبا بازجوی اکثر زندانيان سياسی پس از انتخابات 
  . د شکنجه قرار گرفته اند بوده استکه در بند وزارت اطEعات مور

توان به حمزه کرمی، عبدهللا مومنی، مسعود باستانی، شھاب طباطبايی، بھمن احمدی  که از آن جمله می
  . اشاره کرد… امويی و

با خود فکر کردم با وجود حکم قاضی دادگاه نشريات دانشجويی بر اعمال شکنجه توسط مسئوlن 
 نانچه کمترين اراده ای برای برخورد با اين گونه اعمال و رفتار درپرونده در زمان بازجويی، چ

  .رسيد داشت، قطعا کار به اين نقطه نمی مسئوlن امر وجود می
سال پيش تاکنون به  ٣٠در ھر صورت آن چه مشخص و واضح است اين است که مسئله شکنجه از 

و با فراز و نشيبی ھمچنان ھم ادامه ھای ايران وجود داشته  عنوان امری متدوال و مرسوم در زندان
کنندگان اين مسئله غيرانسانی برای بر مE کردن و برانگيختن حساسيت  فعاليت شاھدان و تجربه. دارد
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ھا زير تيغ بازجويان، سربازان گمنام و شکنجه گران است کاری  افکار عموميدر جايی که دست آن
  . شجاعانه است

Eھای موجود بی تاثير نبوده و نيست ت و بی قانونیعملی که قطعا در زمينه رفع مشک.  
ھای  ھا و افشاگری چه آن که بسياری از تحوlت مثبت در طول ساليان اخير حاصل اين جانفشانی

  . درخورد تقدير بوده است
اما در جايی که اين مسئله به صورت سيستماتيک و منظم از سوی ارکان مختلف حاکميت در حال 

اراده معطوف به تاثيرگذاری جدی و غيرقابل بازگشت به منظور حل اين مشکل  پيگيری و اجراست،
  .شود از درون حاکميت ديده نمی

گيرد، به بحث پاسخگويی بين  ھايی که در اين زمينه صورت می ضروری است در کنار کليه تEش
  . تری داشت المللی ايران در زمينه حقوق بشر نيز نگاه جدی

ده است حاکميت در مقابل فشار نھادھای بين المللی و تحت تاثير فشار افکار چرا که تجربه نشان دا
  . دھد عموميجامعه جھانی انعطاف بيشتری در زمينه حقوق بشر از خود نشان می

با توجه به تعيين ناظر برای رصد مسئله حقوق بشر در ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل 
وص فراھم شده است و به جاست که نھادھا و فعاlن حقوق بشر که زمينه مساعدتری نيز در اين خص

تر و موثرتری به مسئله اعمال  کنند، توجه جدی در خصوص مسائل حقوق بشری در ايران فعاليت می
ھای بيشتری را در اين خصوص از طريق نھادھای  ھای ايران داشته باشند و پيگيری شکنجه در زندان

  .ام رسانندربط بين المللی به انج ذی
  روزآنEين: منبع

  
  
  

نقض حبس شش ماھه فاطمه نصيرپور، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد 
 تبريز 

  
حکم صادره برای فاطمه نصيرپور، فعال دانشجويی آذربايجان، که در دادگاه  -خبرگزاری ھرانا 

حکوم شده و در و بدون حق داشتن وکيل به شش ماه حبس م" تبليغ عليه نظام"انقEب مرند به اتھام 
 .دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شده بود، توسط ديوان عالی کشور نقض گرديد

به گزارش جرس، اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه انقEب، با نتيجه تأئيد آن در شعبه ششم 
به دادگاه تجديد نظر آذربايجان شرقی مواجه شد و سپس نقی محمودی، وکيل مدافع اين فعال دانشجويی، 

ديوان عالی کشور از حکم قطعی شکايت کرد که ديوان عالی نيز، شکايت اعاده دادرسی اين وکيل را 
پذيرفت و با نقض حکم حبس، رسيدگی مجدد به شعبه چھارم دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقی واگذار 

  .شد
وکيلش نقی  بر اساس اين گزارش، شعبه مذکور پس از رسيدگی lزم ، اعتراض فاطمه نصيرپور و

  .محمودی را پذيرفته و حکم به برائت ايشان صادر کرده است
در اين گزارش ھمچنين آمده است که اساس اتھام وارده به فاطمه نصيرپور، تھيه و تدوين جزوه 

  .بود) ھشتم مارس(برای روز جھانی زن ) زنان آذربايجان" (آذربايجان قادينی"دانشجويی 
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 کيک جنسيتی دررشته علوم انسانی دانشگاه شھيد چمران اجرای تف

  
سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز از اجرای طرح تفکيک  -1390 ريت 07خبرگزاری ھرانا 

  : جنسيتی در اين دانشگاه خبر داد و گفت
با اعEم قطعی وزير علوم تفکيک جنسيتی در دانشگاه صورت می گيرد و اين طرح در رشته علوم 

 .نی بدليل باl بودن تعداد دانشجويان اجرا می شودانسا
حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مھر، درباره وضعيت تفکيک جنسيتی در دانشگاه شھيد چمران 

  :اھواز، با اشاره به تاکيدات وزير علوم در اين زمينه، اظھار داشت
يری کنند، دانشگاه شھيد چمران در صورتی که وزير علوم اعEم کند دانشگاھھا تفکيک جنسيتی را پيگ 

اھواز اين امکان را دارد تا در دروس عمومی و علوم انسانی به علت فراوانی تعداد دانشجويان، 
  . آغاز کند تفکيک جنسيتی را

وی با اعEم اينکه تاکنون درھيچکدام از کEسھای دانشگاه شھيد چمران اھواز تفکيک جنسيتی صورت 
اجرا  ر صورت اعEم وزيرعلوم، اين برنامه تا آنجا که امکان داشته باشدد: نگرفته است، تاکيد کرد

خواھد شد اما به علت عدم امکانات و شرايط کافی، در آزمايشگاه ھا تفکيک جنسيتی صورت نمی گيرد 
  .تا زمانی که امکانات مھيا شود

تفکيک جنسيتی سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز درباره خط مشی وزارت علوم در ارتباط با 
  : دانشگاھھا، خاطرنشان کرد
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خط مشی وزارت علوم در اين زمينه  بايد برای آنکه تفکيک جنسيتی تبديل به حاشيه سازی نشود،
  .مشخص شود چون به ھرحال اين مورد از برنامه ھای وزير علوم است

معتقديم دختران  :و پسران در برخی رشته ھا، اظھار داشت با نسبت حضور دختران مروتی در ارتباط
برای مثال می . در برخی رشته ھا به علت عدم محدوديت جنسيتی در پذيرش، حضور بيشتری دارند

توان به رشته ھای زمين شناسی و باغبانی اشاره کرد که حضور دختران دانشجو بيشتر از پسران 
  .است

رايطی فراھم شود تا با توجه به گفته سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز، اين در حالی است که بايد ش
  .به شرايط فعلی کشور، حضور پسران در اين رشته ھا افزايش يابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ضرب و شتم اشکان ذھابيان و انتقال وی به زندان متی ک"ی بابل 
  

روز حبس در سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطEعات ساری  ۴٣اشکان ذھابيان پس از تحمل 
  .زندان متی کEی بابل منتقل شد به) شھيد کچويی(
  .عضو شورای عمومی دفتر تحکيم ھم اکنون در بند سارقين زندان بابل نگھداری می شود 

به گزارش دانشجونيوز، آقای ذھابيان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه 
ارديبھشت  ١٢می باشد که  ٨٨فردوسی مشھد و عضو ستاد دانشجويی مھدی کروبی در انتخابات سال 

ماه سال جاری در حالی که جھت اجرای مدت حبس شش ماھه اش به زندان مراجعه کرده بود، توسط 
  .ماموران امنيتی برای بار سوم بازداشت و به سلول انفرادی زندان اداره اطEعات ساری منتقل شد

روز نگھداری اشکان  ۴٣در : " است يکی از نزديکان آقای ذھابيان در اين رابطه به دانشجونيوز گفته
  . در بازداشتگاه اطEعات ساری ضرب و شتم شده است

اشکان مورد انواع شکنجه ھای روحی و جسمی قرار گرفته و برای چندين روز از تلفن و مEقات 
   ."محروم بوده است

اشکان . ه استپرونده جديدی برای اشکان در دادسرای انقEب ساری تشکيل شد: " افزود  وی ھمچنين
در رابطه با پرونده قبلی اش به صورت غيابی و در حاليکه از حق داشتن وکيل محروم بوده است ، به 
شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود که اکنون با انتقال وی به زندان متی کE بابل اين مدت در حال 

  ."سپری شدن است
ور حکم غيابی، بازداشت ھای غير قانونی و اين فرد نزديک به پرونده آقای ذھابيان نسبت به صد

خودسرانه ، ضرب و شتم در حين بازجويی و نگھداری وی برای مدت طوlنی در سلول انفرادی 
   .اعتراض کرد
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  1390تير 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ھای پسران و دختران دانشجو از مھر؛  جداسازی ک"س

  
 

ا يک سالی می شود که به طور جدی در وزارت بحث تفيک جنسيتی در دانشگاھھ -خبرگزاری ھرانا 
  . علوم و در ميان نمايندگان مجلس مطرح می شود

علی کريمی فيروزجايی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسEمی به خبرآنEين می 
وزير علوم اعEم کرد در تابستان که فصل تعطيلی دانشگاھھا است تحقيقی انجام می شود تا : گويد
فيت دانشگاھھا برای تفکيک جنسيتی مشخص شود و دانشگاھھايی که امکان جدا شدن کEسھا را ظر

  . داشته باشند از مھر ماه تفکيک می شوند
مورد دانشجويان دختر و پسر جلوگيری شود و اين  حتی المکان بايد از اختEط بی: وی می افزايد

مراجع تقليد بر روی اجرای آن  دان به نظام وسياستی است که خانواده ھا، مجلس، روحانيت و عEقمن
  . تاکيد دارند

وی از دانشگاه تھران به عنوان دانشگاھی نام برد که امکان تفکيک جنسيتی در کEس ھاو سلف 
ھای اصلی اوليا دانشجويان اين است که  يکی از دغدغه: آن وجود دارد و ادامه می دھد....سرويس و

ش دور نشوند اما به دليل رعايت نکردن برخی موارد اين دانشجويان فرزندانشان از ھدف اصلی آموز
  . شوند گرفتار می
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وزير علوم اعEم کرد که به جز جداسازی سياست ديگر اين وزارتخانه : کريمی فيروزجايی می گويد
احداث دانشگاھھای تک جنسيتی است و در اين زمينه نيز ھر گونه حمايت بودجه ای و قانونی که lزم 

  . اشد مجلس انجام خواھد دادب
نماينده مردم بابل در مجلس شورای اسEمی در رابطه با پوشش متحد الشکل برای دانشجويان در 

نه تنھا در کشور ما بلکه در ھمه کشورھای دنيا دانشجو بايد با پوشش : ھای دانشگاھی می افزايد محيط
ست و دانشجو بايد در يک محيط مشخصی وارد محيط دانشگاه شود، دانشگاه يک فضای رسمی ا

رسمی حضور پيدا کند طبيعی است آن پوششی که در يک محفل خانوادگی و کوچه بازار دارد با 
البته زمان اجرای اين طرح ھنوز مشخص نشده . پوششی که در دانشگاه بايد داشته باشد، متفاوت است

  . است
غدغه ھای ما اين است که در پذيرش يکی از د: وی درباره موضوع سھميه بندی جنسيتی می گويد

رشته ھايی مانند مھندسی معدن يا زنان و زايمان حتما به جنسيت دانشجو توجه شود و اين موضوع ھم 
  .حتما با جديت دنبال خواھد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بازداشت يک فعال دانشجويی در تبريز 
 

ھای آذربايجان و فراخوان برخی در شھر ٨۵ھمزمان با سالگرد وقايع خرداد ماه  -خبرگزاری ھرانا 
از فعاlن سياسی برای شرکت در اعتراضات و مراسم يک فعال دانشجويی دانشگاه علمی کاربردی 

  . تبريز بازداشت شده است
ھای آذربايجانی، ير کمال صدری خسروشاھی دانشجوی بازاريابی دانشگاه علمی  به گزارش رسانه

مين ۵ی به ھنگام پخش اعEمئه دعوت به حضور در ارديبھشت ماه سال جار ٢٧کاربردی روز 
  . سالگرد قيام خردادماه آذربايجان در تبريز دستگير و به مکان نامعلومی منتقل گرديده است

اين در حالی است که در پی تھديدات مکرر خانوادٔه ايشان توسط نيروھای امنيتی خبر بازداشت وی تا 
  . کنون منتشر نشده است

نزديکان ايشان ھنوز از مکان نگھداری اين فعال دانشجويی آذربايجان خبری به دست نيامده بنا به گفتٔه 
  .اند خبری به سر برده و خانوادٔه او بيش از يک ماه را در بی
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 اخراج سيامک کوشی از دانشگاه بعد از آزادی از زندان 
  

  .راج شدسيامک کوشی فعال دانشجويی، پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخ
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، معاونت دانشجوئی دانشگاه آزاد تبريز طی نامه ای بطور رسمی 

  .اخراج اين فعال آذربايجانی را بدون ذکر ھيچ دليلی به ايشان ابEغ کرده است
سيامک کوشی دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه آزاد تبريز در سی ام اردی بھشت ماه سالجاری از 

  .اداره اطEعات تبريز به اتھام تبليغ عليه نظام بازداشت شد سوی
  
  
 
  

 ضرب و شتم علی عجمی، دانشجوی در بند 
 

  
صبح امروز معاون زندان رجايی شھر کرج به دليل نامعلوم زندانی سياسی علی  –خبرگزاری ھرانا 

  . عجمی را در بھداری زندان مورد ضرب و شتم قرار داد
ق بشر و دموکراسی، اين دانشجوی طيف چپ که جھت درمان بيماری خود به به گزارش فعالين حقو

معاون زندان مورد ضرب شتم شديد قرار گرفته » خادم«بھداری زندان مراجعه کرده بود از سوی 
  . است

، ساير زندانيان با مشاھده آثار ضرب و شتم، در اعتراض به اين ١٢سالن  ۴در پی بازگشت وی به بند 
  .فتن جيره غذايی خودداری کردندموضوع از گر

  
  
  

 احضار فرزين رحيمی، دانشجوی فعال تبريزی به دادگاه انق"ب تبريز 
  

فرزين رحيمی، از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی کامپيوتر، به   -خبرگزاری ھرانا 
  .اتھام توھين به محمود احمدی نژاد به شعبه صد و سه دادگاه تبريز احضار شد

به گزارش جرس، وی پيش از اين توسط دادگاه انقEب ھمين شھر به تحمل شانزده ماه زندان تعزيری 
محکوم شده بود و از آنجا که رياست شعبه مربوطه رسيدگی به اتھام توھين به رئيس جمھور را خارج 

  . داده استاز اختياراتش دانسته، آن را برای بررسی مجدد به شعبه صد و سه دادگاه عمومی ارجاع 
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گفتنی است فرزين رحيمی در تاريخ سيزده آبان سال ھشتاد و ھشت در مقابل دانشگاه تبريز دستگير و 
؛ به دوازده ماه و به اتھام »ايران ما«بعد از مدتھا بازداشت و سپس دادگاھی به اتھام تشکيل گروه 

  .توھين به رھبری به چھار ماه حبس محکوم شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سيدگی به اتھامات علی اکبر محمدزاده سوم مردادماه برگزار دادگاه ر
 می شود 

  
زاده، دبير انجمن اسEمی دانشگاه شريف در  دادگاه علی اکبر محمد -1390 ريت 07خبرگزاری ھرانا 

  .دادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی برگزار خواھد شد ١۵مرداد در شعبه  ٣تاريخ 
حقوق بشر، اتھامات ذکر شده در کيفر خواست اين فعال دانشجويی، به گزارش کميته گزارشگران  
عنوان » اختEل در نظم عمومی«و » فعاليت تبليغی عليه نظام«، »تبانی و اجتماع عليه امنيت کشور«

  . شده است
به  ١٣٨٩بھمن  ٢۶علی اکبر محمدزاده، دبير انجمن اسEمی دانشگاه صنعتی شريف است که از تاريخ 

، به ھمراه تعدادی ديگر از دانشجويان ٨٩بھمن  ٢۵ھرات و تجمع در دانشگاه شريف در روز دنبال تظا
  .اين دانشگاه بازداشت شد

زندان اوين  ٢٠٩روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بند  ۵۴اين فعال دانشجويی مدت 
  .منتقل شد ٣۵٠به سر برد و از تاريخ پنجم ارديبھشت ماه به بند 

ای سرگشاده، از  نی است، خواھر اين فعال دانشجويی، در فروردين ماه سال جاری، با انتشار نامهگفت
آنچه که ما را « : فشار بازجويان بر برادر خود برای اعتراف به اتھامات غيرواقعی خبر داد و نوشت

بلند مدتی را کند نقض آشکار قانونی ست که بازجويی و حبس در سلول انفرادی  بيش از ھمه نگران می
روز  ۴٢اين درحالی است که بعد از . برای زندانيان سياسی از جمله برادر من به ھمراه داشته است

ھای قانونی و گرفتن  ی قضايی تشکيل نشده است تا بتوان از طريق راه بازداشت، ھنوز برای او پرونده
  .»وکيل حقوقش را اعاده کرد
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ف، تفکيک ک"س سال جزئيات تفکيک جنسيتی در دانشگاه شري
 ھا  اولی

  
رئيس دانشگاه صنعتی شريف با اشاره به برنامه ھای اين دانشگاه  - 1390 ريت 07خبرگزاری ھرانا 

کEسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه : در زمينه تفکيک جنسيتی گفت
  .برگزار می شود

ار مھر با بيان اينکه تفکيک جنسيتی از برنامه ھای وزارت دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگ
در اين راستا دانشگاه شريف برنامه ھايی را برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته : علوم است افزود

  . است
زمانی که دانشجويان از محيط دبيرستان وارد : رئيس دانشگاه صنعتی شريف در اين باره اضافه کرد

، شوکی به آنھا وارد می شود که اين امر موجب می شود که بسياری از خانواده محيط دانشگاه می شوند
از اين رو به منظور عادی سازی محيط دانشگاه برنامه . ھا برای حل اين مشکل به ما مراجعه کنند

  .ھايی برای دانشجويان سال اول در نظر گرفته شد
ن جمعيت دختران و پسران اقدام به جداسازی با توجه به فضای دانشگاه و ميزا: روستا آزاد يادآور شد

  .کEسھای دانشگاه می شود
با توجه به افزايش : وی ازدواج دانشجويی را از ديگر برنامه ھای اين دانشگاه ذکر و خاطرنشان کرد

آمار طEق و ازدواجھای ناموفق، تمھيدات و برنامه ھايی را برای ازدواج دانشجويی در اين دانشگاه 
  .رده ايمپيش بينی ک

: رئيس دانشگاه صنعتی شريف با تاکيد بر اينکه بھترين سن ازدواج افراد زمان دانشجويی است، گفت
  .طبق اين برنامه به دانشجويان در زمينه ازدواجھای موفق کمک می شود

  
  

 محروميت از تحصيل دو دانشجوی بھايی در دانشگاه قشم 
  

نورا سھرنگی و آوا توکلی از دانشجويان بھايی  1390 ريت 07رھانا  -خبرگزاری حقوق بشر ايران 
   .دانشگاه قشم، به علت اعتقاد به آيين بھايی، از دانشگاه اخراج شدند

دانشگاه قشم به  و دانشجوی رشته حساب داری نورا سھرنگی از شھروندان بھايی ساکن بندر عباس 
   .ده استش دليل بھايی بودن از شرکت در آزمون پايان ترم محروم و اخراج

نيز از ديگر شھروندان بھايی ساکن بندر  ھمچنين آوا توکلی » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
دندانپزشکی پذيرفته شده بود ولی  است که از استعداد درخشانی بر خوردار بوده و در رشته   عباس 

بيھوشی  ناسیاجازه تحصيل در اين رشته را به وی نداده بودند در عوض در حال تحصيل در کارش
  .بوده است دانشگاه قشم 

به تازگی مسئولين دانشگاه ، وی را مطلع کرده اند که از ترم آينده اخراج خواھد شد و نمی تواند 
  .تحصيEت خود را ادامه دھد

از ادامه تحصيEت در دانشگاھھای ايران محروم شدند و  ۵٩شھروندان بھايی پس از انقEب فرھنگی 
 .بھايی دانشگاھھا نيز اخراج شدند اساتيد و کارمندان
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دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی  ١۴محکوميت 
 دانشگاه تھران 

  
ايران، مبنی بر  برخEف ادعای برخی از مقامات بلند پايه قضايی در -  1390 ريت 08خبرگزاری ھرانا 

، که توسط ١٣٨٨خرداد ماه  ٢۴مجازات عاملين حادثه حمله به کوی دانشگاه تھران در شامگاه 
نيروھای انتظامی و با پشتيبانی نيروھای معروف به لباس شخصی صورت گرفت، اين بار نيز قربانيان 

 .و دانشجويان آسيب ديده کوی دانشگاه در جايگاه متھم قرار گرفتند
گزارش دانشجونيوز، در جديدترين حکم قضايی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تھران از  بنا به

تن از دانشجويان اين دانشگاه با احکام  ١۴طرف نھادھای قضايی جمھوری اسEمی صادر شده است، 
  .قضايی مانند حبس، جريمه و شEق روبرو شده اند
جلسه ای  ٢٢نگوی قوه قضاييه از برگزاری دادگاه پيشتر، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخ

در حالی .برای رسيدگی به اتھامات متھمين و ھمچنين صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داده بود
احکام صادره توسط مراجع قضائی متوجه فعالين دانشجويی و قربانيان اصلی اين حادثه تلخ شده است 

ن توسط سازمان قضايی نيروھای مسلح احضار و بازداشت شده که پيش از اين شماری از دانشجويا
 .اند

ھم چنين چندی پيش، انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھران به مناسبت دومين 
سالگرد حمله به کوی دانشگاه تھران، با صدور بيانيه و نامه ای خطاب به صادق lريجانی، رييس 

Eحمله به اين " قربانيان"می، ضمن انتقاد از برخورد دستگاه قضايی با دستگاه قضا جمھوری اس
تھاجم به دانشجويان شده " آمران و عامEن اصلی"، خواستار مجازات ١٣٨٨خرداد  ٢۵دانشگاه در 

 .بودند
احکام جديد صادره برای دانشجويانی که در پرونده حمله به کوی دانشگاه تھران محکوم شده اند، به 

 :استشرح زير 
 «روز تعزيری، يک ميليون تومان جريمه 91« : مھيم امير محمدی، دانشجوی مديريت -
 «ھزار جريمه 500سال تعليق و  4ماه حبس به مدت  3« :علی رفاھی، دانشجوی علوم اجتماعی -
 «ھزار جريمه 500سال تعليق و  4ماه جبس به مدت  3« : کمال رضوی، دانشجو علوم اجتماعی -
 سال تعليق 4ماه حبس به مدت 10« : ن زاده، دانشجوی علوم اجتماعیرسول محس -
 «ميليون جريمه 1روز تعزيری  91امير حسين فضلی  -
 «ماه حبس به مدت پنج سال تعليق 10« :کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی -
 «ميليون جريمه 1سال تعليق و  4ماه حبس به مدت  10« : يدهللا نعمتی -
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سال  4ميليون تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  1+ ماه حبس  10« :ی حبيب فرحزاد -
 «تعليق گرديد

سال  4ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  500+ ماه حبس  »10 :نعيم آقايی  -
 «تعليق گرديد

 «سال تعليق 4ده ماه حبس يه مدت «: دوست محمدی ھست -
سال  4ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  500+ ماه حبس  10 »:ايوب نعمتی -

 «تعليق گرديد
 «ميليون جريمه ٣ضربه شEق بدل به  ٧۴سه ماه حبس تعليقی و «: آوات رضا نيا  -
 «ھزار تومان جريمه 500سال تعليق شده است ،  4ماه حبس که به مدت  5« :وحيد قيصری  -
ھزار تومان جريمه نقدی، که  ۵٠٠+ ماه حبس  ۴« : شجوی علوم اجتماعیعلی سحر وکيلی، دان -

 «.سال تعليق گرديد ۴نيمی از از حبس به مدت 
صدور احکام حبس، جريمه نقدی و شEق برای دانشجويان، که خود از شاکيان پرونده حمله کنندگان به 

وميت عامEن اصلی اين پرونده کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون ھيچ گزارشی از محک
 .منتشر نشده است

lزم به ذکر است که پس از انتخابات دوره دھم رياست جمھوری، نيروھای لباس شخصی و ھمچنين 
گارد ويژه نيروی انتظامی به ھمراه يگان ويژه سپاه پاسداران شامگاه بيست و چھار خرداد ماه به کوی 

ھمچنين، برخی از منابع  .از دانشجويان را بازداشت کردندتن  ١٠٠دانشگاه تھران حمله و بيش از 
 .خبری در آن زمان از کشته شدن پنج تن از دانشجويان به دست مھاجمان خبر دادند

ھمچنين، در طول دوسال گذشته در روند رسيدگی به اين پرونده از سوی سازمان قضايی نيروھای 
در پرونده حمله به کوی . احضار و بازداشت شدندمسلح، تعداد زيادی از دانشجويان به اين سازمان 

نيز، تنھا يکی از سربازان نظام وظيفه نيروی انتظامی به اتھام دزديدن  1378دانشگاه تھران در سال 
 .يک ريش تراش محکوم شد و عامEن اصلی اين جنايت وحشتناک ھرگز محکوم نشدند

 

  
 احضار نصير اسدی فعال دانشجويی به زندان اوين 

 
ادبيات دانشگاه تھران   ليسانس دانشکده نصير اسدی دانشجوی فوق  -1390 ريت 09برگزاری ھرانا خ

  .برای تحمل چند ماه باقی مانده از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد
در ھنگام خروج از دانشگاه توسط  ١٣٨٨آذر  ١۶به گزارش تحول سبز، اين فعال دانشجويی در 

 ٣۵٠زندان اوين و سپس به بند  ٢٠٩باس شخصی با ضرب و شتم بازداشت و در ابتدا به بند نيروھای ل
  . اين زندان منتقل گرديده بود

وی در دادگاه بدوی به دو سال حبس تعزيری به علت شرکت در تجمع اعتراض آميز دانشجويان در 
  . آذر در دانشگاه تھران محکوم گرديد ١۶روز 

از زندان آزاد  ١٣٨٩چندين ماه حبس با قرار وثيقه در روزھای آغازين سال  نصير اسدی بعد از تحمل
عليزاده طباطبايی وکيل وی در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا از  ٨٩در اوايل ارديبھشت ماه . گرديد

ماه حبس تعزيری خبر داد که احضار اين فعال دانشجويی به زندان برای  ٧کاھش محکوميت وی به 
  .ه باقيمانده از اين دوران محکوميت می باشدگذراندن چند ما
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پيش از اين نيز در ھفته ھای اخير مھدی تاجيک ديگر فعال دانشجويی اين دانشگاه به زندان اوين 
تير ماه فشار بر فعالين دانشجويی  ١٨به نظر می آيد با نزديک شدن سالروز . فراخوانده شده بود
  .ھمچنان افزايش يابد

  
 
 

 در کنکور سراسری را ندارند  بھائيان حق شرکت
 

در پی مراجعه تعدادی از داوطلبين بھائی  ١٣٩٠تيرماه  ٨چھارشنبه  -1390 ريت 09خبرگزاری ھرانا 
و اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مراکز پاسخگويی برای اصEح گزينه مذھب در کارت 

بھائيان حق شرکت در کنکور «رديد که ورود به جلسه، از سوی مسئولين رسيدگی به شکايات اعEم گ
  ».سراسری را ندارند

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در پيگيری ھای امروز مسئولين در باجه ھای رفع نواقص 
به آنھا ابEغ گرديده در اين خصوص اصEحی صورت ندھند و برای داوطلبين بھائی « : اعEم داشتند

د گردد و در صورت تمايل داوطلبين بھائی می توانند مذھب خود را در کارت ورود به جلسه اسEم قي
    ».در کارت ورود به جلسه به اديان ديگر ھمچون زرشتی، مسيحی، کليمی تغيير دھند

واقص کارت ورود به جلسه آزمون سراسری در شھر اصفھان اعEم يکی از مسئولين در باجه رفع ن
اين جريان از امسال به آنھا تاکيد شده و دستور از سازمان سنجش و مقامات باlتر است و آنھا « : نمود

  ».توانايی رسيدگی به اين جريان را ندارند
ی مذھبی در کنکور  ينهشما با ھر گز« ھمچنين ايشان به تعدادی از داوطلبين بھائی اعEم کرد 

سراسری شرکت نماييد در نھايت کارنامه ای برايتان صادر نخواھد شد و با نقص پرونده روبرو می 
  ».شويد

  
  
 
 

 يک دانشجوی يزدی به اتھام تبليغ آئين مسيحيت بازداشت شد 
 

ساله متولد گچساران و دانشجوی  ٢۴مصطفی زنگويی بوشھری  –1390 ريت 09خبرگزاری ھرانا 
  .انشگاه بزد پس از خروج از منزل بازداشت شده استد
 
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران ماموران وزارت  

اطEعات پس از بازداشت اين دانشجو با خانواده وی تماس گرفته و ضمن بيان اتھام ايشان، بازداشت 
  .است وی را به اطEع خانواده رسانده

 .ھای مسيحی داشته است مصطفی زنگويی متھم است که در محيط دانشگاه فعاليت تبشيری به نفع گروه
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ادامه بازداشت و بی خبری از نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش، 

 دو فعال دانشجويی آذری 
 

ال آذربايجان، نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش، دو دانشجوی فع - 1390 ريت 09خبرگزاری ھرانا 
  .كماكان دربازداشت به سر می برند

به گزارش كانون حمايت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ھا، نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش  
خرداد امسال بازداشت شده بودند، كماكان در  ٢٠و  ١٩از فعاlن دانشجويی آذربايجان كه در روزھای 

 . بازداشت به سر می برند 
دانشجوی كارشناسی مكانيك دانشگاه آزاد تبريزعصر روز , اس اين گزارش، نيما پور يعقوببر اس

وی پيش از اين نيز . خرداد در تبريز بازداشت و به اداره اطEعات تھران انتقال داده شد  ١٩پنجشنبه 
يان به دليل فعاليت ھايش دستگير شده بود كه پس از آزادی موقت در جر ٨٧يك بار در آبان سال 

  .از اتھامات تبرئه شد  ٨٨رسيدگی به اتھامات وی در دی ماه 
خرداد  ٢٠ساسان واھبی وش نيز، دانشجوی مھندسی پزشكی دانشگاه آزاد تبريز است، که روز 

بازداشت و به اداره اطEعات تبريز انتقال داده شد كه بعد از چند روز بی خبری با تماس تلفنی خانواده 
  .لع می كندخود را از وضعيتش مط

 
 
 
 
 

 دانشگاه مازندران ھم تفکيک جنسيتی شد

 
را  ٩٠پس از دانشگاه شريف که اعEم کرد دانشجويان ورودی سال  -1390 ريت 10خبرگزاری ھرانا 

 .تصميمی را البته گسترده تر گرفته است تفکيک جنسيتی می کند، دانشگاه مازندران ھم چنين
به گزارش خبر آن lين، رييس دانشگاه مازندران با اشاره به آغاز طرح تفکيک جنسيتی در کEسھای 

اگر تعداد دانشجويان دروس تخصصی به حد نصاب lزم برسد و “: دروس عمومی اين دانشگاه، گفته
  ”.شود تفکيک می امکانات وجود داشته باشد، کEسھای اين دروس ھم

دکتر احمد احمدپور با اشاره به اجرای صد در صدی طرح تفکيک جنسيتی در دروس عمومی اين 
  “: دانشگاه، به ايسنا گفت

طرح تفکيک جنسيتی برای . ساير دروس و واحدھا نيز در دستور کار اجرای اين طرح قرار دارند
 ”.شود تمامی دانشجويان جديد الورود نيز اجرا می

گفته او از مھرماه اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه مازندران با جديت بيشتری پيگيری به 
ھا، اين طرح تا  ھا و مديران گروه با توجه به برگزاری جلسات مشترک با روسای دانشکده“: شود می

 ”.شود جايی که در حد امکانات دانشگاه باشد اجرا می
س دانشگاه صنعتی شريف درباره برنامه ھای اين دانشگاه برای پيش از اين دکتر رضا روستا آزاد، رئي

کEسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه “: تفکيک جنسيتی گفته بود
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در اين راستا دانشگاه شريف برنامه ھايی را برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته . برگزار می شود
 ”.است

کل اداره امور فرھنگی وزارت علوم درباره تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا و  ھمچنين جليل دارا، مدير
ھا  مطابق قوانين موجود بايستی اين تقاضاھا و درخواست“: اجرای آن از سال تحصيلی جديد گفته است

ھا امکان  مصوبه شورای عالی انقEب فرھنگی اين بوده است که اگر دانشگاه .شد ھا پيش اجرا می سال
ھا و فضای دانشگاه را جدا کنند و سياست وزارت علوم  ھا را داشته باشند، بايد کEس ی کEسجداساز

ھايی که اين امکان  دانشگاه. نيز اين است که تا جای امکان، دانشجويان دختر و پسر از ھم تفکيک شوند
 ”.را دارند به تاکيد وزيرعلوم ملزم به اجرای اين طرح ھستند

 
 

 بازداشت محمد زارعی، فعال دانشجويی دانشگاه سمنان
 

بامداد روز شنبه يازدھم تيرماه، محمد زارعی دانشجوی شيمی  - 1390 ريت 12 خبرگزاری ھرانا
  .نان بازداشت شدکاربردی و از فعالين دانشجويی در مجمع اسEمی دانشجويان دانشگاه سم

به گزارش جرس، اين فعال دانشجويی منتقد دولت، روز شنبه در حاليکه قصد داشت از سرويس پياده و 
  . وارد دانشگاه شود، توسط ماموران اداره اطEعات آن شھر دستگير و به محلی نامعلوم منتقل شد

که در ماه ھای اخير  اين منبع خبری گزارش دادکه اين چھارمين دانشجوی دانشگاه سمنان است
  .بازداشت می شود

پيش از اين نيز، ميثم امام زاده، امين روغنی واحسان قشقايی بازداشت شده بودند که با قرار وثيقه آزاد 
  .شدند

 
 

 1390 تير 17

دانشجوی محروم از تحصيل از دانشگاه مجيد دری، زندانی سياسی و 
 اخراج شد

 
چنان بدون  سال از بازداشتش، ھم ٢مجيد دری، دانشجوی زندانی، که با گذشت  -خبرگزاری ھرانا 

 .برد، ھفته گذشته طی حکمی از دانشگاه اخراج شد داشتن حق مرخصی در زندان به سر می
  

گيرد  دری از دانشگاه در شرايطی صورت میبه گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اخراج مجيد 
اين . اند که مسئوlن دانشگاه با ادعای به پايان رسيدن سنوات تحصيلی وی، او را اخراج آموزشی کرده

در حالی است که اين دانشجوی زندانی، پيش از بازداشت بنا به حکم کميته انضباطی به سه ترم 
  . برد ال پيش تاکنون نيز در زندان به سر میمحروميت از تحصيل محکوم شده بود و از دو س

ھا اقدام  ھای گذشته بار مسئوlن دانشگاه، بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه دانشجويان زندانی، طی سال
  .اند به اخراج آنان کرده
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مجيد دری، دانشجوی رشته ادبيات دانشگاه عEمه طباطبايی و از فعاlن شورای دفاع از حق تحصيل 
. زندان اوين انتقال يافت ٢٠٩توسط نيروھای وزارت اطEعات بازداشت و به بند  ٨٨ه سال در تيرما

  .به بند عمومی منتقل شد ٢٠٩ماه بازداشت در بند  ٣وی پس از سپری کردن 
سال  ١١دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل  ٢۶مجيد دری سپس از سوی شعبه 

سال حبس و  ۶زندان شھر ايذه محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به حبس تعزيری و تبعيد به 
توسط ماموران زندان به دادسرا  ٨٩اين فعال دفاع از حق تحصيل، در مھرماه سال . تبعيد کاھش يافت

منتقل شد و سپس بدون اطEع قبلی جھت گذراندن دوران حبس در تبعيد، با دستبند و پابند به زندان 
  .برد ھان انتقال يافت و تا کنون در اين زندان به سر میشھر بھب

وی . ھايی، نسبت به شرايط نامساعد زندان بھبھان اعتراض کرده بود تر با نوشتن نامه مجيد دری پيش
داری  تر از محل سکونت خود نگه اکنون به ھمراه زندانيان با جرايم مختلف در شھری بسيار دور ھم
  .شود می

رغم  يی زندانی طی دو سال گذشته از حق استفاده از مرخصی محروم بوده و علیاين فعال دانشجو
  .ھای مکرر خانواده وی، تاکنون با مرخصی او موافقت نشده است درخواست

مجيد دری به ھمراه ضيا نبوی و مھديه گلرو از جمله اعضای شورای دفاع از حق تحصيل ھستند که 
  .برند چنان در زندان به سر می ھم
 
 

 سام قربانی دانشجوی ياسوجی در بازداشت وزارت اط"عاتح
  
حسام قربانی از فعالين دانشجويی دانشگاه ياسوج در حالی که  -خبرگزاری ھرانا  1390 ريت 19 كشنبهي

خرداد به دlيل نامشخص، با يورش شبانه نيروھای  ٢٧مشغول امتحانات پايان ترم خود بود در تاريخ 
  .ھا بازداشت شد ھا و جزوه ه ضمن ضبط کتاباطEعاتی به محل خوابگا

 
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران اتھام اين دانشجوی 
بازداشتی از سوی بازجويان وزارت اطEعات توھين به رھبری، توھين به مقدسات و نگھداری کتب 

  .ممنوعه دينی و ضد نظام اعEم شده است
برند و بازجويان وزارت  خانواده اين دانشجوی بازداشتی در نگرانی از وضعيت وی به سر می

  .اند ھا را تھديد کرده اطEعات با اعEم اتھامات واھی آن
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  نسيتی در دانشگاه ھا افزايش فشار جھت اجرای طرح تفکيک ج
  

 
پس از اظھارات محمود احمدی نژاد در ضرورت توقف  - 1390 ريت 19يكشنبه  خبرگزاری ھرانا

اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، برخی از مراجع تقليد و نمايندگان اصولگرای مجلس به 
 .اين اظھارات واکنش نشان دادند

ای خطاب به وزاری علوم و بھداشت ضمن سطحی و  چندی پيش محمود احمدی نژاد در نامه
غيرعالمانه توصيف کردن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، خواستار توقف اجرای اين طرح شده 

  .بود
به گزارش دانشجونيوز، محمود احمدی نژاد در حالی خواستار توقف اجرای اين طرح شده، که برخی 

ش خبری گسترده اظھارات مراجع تقليد و موافقان تفکيک از رسانه ھای وابسته به حاکميت با پوش
 .جنسيتی در دانشگاه ھا، سعی در اجرای اين طرح از سال تحصيلی آينده دارند

آيت هللا مکارم شيرازی، ضمن نا اميدکننده خواندن اظھارات محمود احمدی نژاد، خواستار اجرای اين 
به گزارش مھر، وی که در نماز جمعه . انشگاه ھا شدطرح و ھم چنين بازنشسته کردن اساتيد منتقد در د
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خبری را امروز شنيدم که بسيار متاثر شدم و آن اين که وزير علوم : "مشھد سخن می گفت، بيان کرد
که بنده شجاعت و درايت ايشان را مطلع ھستم قصد داشتند دو طرح را اجرا کنند، اول اينکه برخی از 

دين و مذھب را زير سوال می برند بازنشسته کنند، دومين اقدام ايشان ھا را که اصول  اساتيد دانشگاه
 ".ھا به تدريج و از پايه جدا کنند اين بود که دختران و پسران را در دانشگاه

متاسفانه از باl : "وی در ادامه با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به وزرای علوم و بھداشت افزود
اوl نبايد دست به اساتيد بزنيد و ثانيا مساله جداسازی يک  .ری را انجام بدھيددستور دادند نبايد چنين کا

 ".امر سطحی و غيرحکيمانه است، شنيدن اينگونه مسائل انسان را نااميد می کند
ای  نمی دانم چرا عده: "احمد جنتی نيز در نماز جمعه تھران ضمن انتقاد تلويحی از احمدی نژاد، گفت

اگر مسلمانيد آيات قرآن  . بطه با حجاب نه زير بار شرع و نه زير بار قانون بروندحاضر نيستند در را
قانون می گويد عفاف و . اگر در اسEميت خود ترديد داريد قانون را رعايت کنيد. چنين پيامی دارد

 ".حجاب بايد رعايت شود
لعات از سوی دلسوزان، آنھا به بعد از انجام کلی مطا: "آيت هللا استادی نيز در نماز جمعه قم بيان کرد

ھا و آقايان در  ھا از نظر اختEط جنسيتی ساماندھی شود و خانم اين نتيجه رسيدند که بايد فضای دانشگاه
فضايی جداگانه تحصيل کنند اما متأسفانه شاھد آن ھستيم که به يکباره رئيس جمھور به وزاری علوم و 

رئيس جمھور با اين اقدام خود  ...کند غير عالمانه معرفی مینويسد و اين امر را کار  بھداشت نامه می
ھا را خنثی کرد و اگر ايشان نظری در اين رابطه دارند بايد در خفا بگويند نه اينکه در نامه  ھمه تEش
 ".عنوان کند

 احمد خاتمی نيز چندی پيش ضمن انتقاد از کسانی که مخالفت آيت هللا خمينی با کشيدن ديوار بين کEس
ھای درس جھت تفکيک دانشجويان دختر و پسر را در گذشته مطرح می کنند، بيان کرد که بايد 

وی نيز از موافقان طرح تفکيک .اقتضائات زمانی و آماده بودن شرايط و امکانات را در نظر گرفت
  .جنسيتی در دانشگاه ھا می باشد

  
 
  

  صدور حکم انضباطی برای دو فعال دانشجويی دانشگاه خيام 
  

 
  

محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاlن دانشجويی  -1390 ريت 20دوشنبه خبرگزاری ھرانا 
دانشگاه خيام با حکم انضباطی اين دانشگاه، ھرکدام به يک ترم تعليق و ھمچنين توبيخ کتبی و درج در 

  پرونده محکوم شدند
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به گزارش دانشجونيوز، سيد محمد صادق تابعی، عضو شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشجويان 
دانشگاه خيام و سردبير نشرئه اين انجمن، و مھدی صالحی نکو، عضو انجمن اسEمی دانشجويان 

 دانشگاه خيام،
نشجويان دانشگاه خيام ھرکدام به يک انجمن اسEمی دا» دگر پذيری«به دليل انتشار نشرئه دانشجويی 

 .ترم تعليق و توبيخ کتبی ھمراه با درج در پرونده محکوم شدند
چاپ و منتشر گرديده و تا  ٨٩اين صدور حکم در حالی است که شمارٔه قبلی اين نشريه در اسفند ماه 

ز بودن نشريه داده مجو کنون ھيچ گونه تذکر کتبی و شفاھی به انجمن و مدير مسئول نشريه مبنی بر بی
 .نشده است

 
 

دو فعال دانشجويی دانشگاه خيام به يک ترم محروميت از تحصيل 
 محکوم شدند 

 
سيد محمد صادق تابعی و مھدی صالح نکو دو تن از فعاlن  –1390 ريت 25شنبه خبرگزاری ھرانا 

 .رونده محکوم شدنددانشجويی دانشگاه خيام به يک ترم محروميت از تحصيل، توبيخ کتبی و درج در پ
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين دو عضو انجمن اسEمی دانشگاه خيام به دليل انتشار نشرئه دگر 
پذيری انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه خيام از سوی کميته انضباطی به يک ترم محروميت از 

 .تحصيل محکوم شدند
انجمن اسEمی دانشجويان خيام بوده و لذا در  اين در حالی است که صاحب امتياز نشريه مذکور،

 .بايست حکم برای انجمن صادر گردد صورت محرز بودن جرم، قانونا می
چاپ و منتشر گرديده، تاکنون ھيچ گونه تذکر  ٨٩با توجه به اينکه شمارٔه قبلی اين نشريه در اسفند ماه 

 .ز بودن نشريه داده نشده استمجو کتبی و شفاھی به انجمن و مدير مسئول نشريه مبنی بر بی
کميتٔه انضباطی دانشگاه بدون دعوت از يادشدگان به جلسه انضباطی و پاسخ گويی آنان به اتھام وارده، 

 .اين حکم را صادر نموده است
 
  
 

 محکوميت نويد نزھت، دانشجوی دانشگاه شريف به يک سال حبس 
 

جوی دانشگاه صنعتی شريف، از سوی شعبه نويد نزھت، دانش -1390 ريت 25شنبه خبرگزاری ھرانا 
 .دادگاه انقEب به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شد ٢۶

  
به  ٢۶از سوی شعبه " تبليغ عليه نظام"به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، نويد نزھت به اتھام 

  . قضاوت پيرعباسی به يک سال حبس محکوم شده است
  .ه بازداشت شد و پس از دو ھفته با قرار کفالت آزاد گرديدماه سال گذشت بھمن ٢۴نويد نزھت، 
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 دادگاه بشير احسانی فعال حق تحصيل مجددا به تعويق افتاد

  
صيل که قرار بود روز دادگاه بشير احسانی، فعال حق تح -1390 ريت 29چھارشنبه خبرگزاری ھرانا 

 .دادگاه انقEب برگزار شود، مجددا به تعويق افتاد ٢۶تيرماه در شعبه  ٢٨
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه اين دانشجوی محروم از تحصيل بھايی به دليل عدم 

 ١۵حضور يکی از مسوولين مربوطه به تعويق افتاد و آقای احسانی به صورت حضوری برای روز 
  .مرداد ماه مجددا به دادگاه احضار شد

دادگاه انقEب  ٢۶در شعبه  ٨٩ماه سال  بھمن ٢٠اولين دادگاه اين فعال حق تحصيل که قرار بود روز 
به رياست قاضی پيرعباس برگزار شود، به دليل اعتراض وکيل او مبنی بر عدم صEحيت دادگاه برای 

 .شدبررسی اين پرونده، به زمان ديگری موکول 
اخEل در نظم عمومی و داشتن تجھيزات «اتھامات اين فعال حق تحصيل در کيفرخواست صادره 

تجمع و تبانی، اقدام «اين در حالی است که آقای احسانی از اتھاماتی نظير . ذکر شده است» ماھواره
 .در کيفرخواست صادره تبرئه شده است» عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام

بازداشت و به بند  ١٣٨٨بھمن ماه  ٢١سال گذشته پس از حوادث روز عاشورا در تاريخ بشير احسانی 
. با قرار وثيقه آزاد شد ١٣٨٨اسفند  ١٨روز بازداشت در تاريخ  ٢٧زندان اوين منتقل و پس از  ٢۴٠

دد ، منزل او مورد ھجوم مج٨٨ھای گستردٔه اسفند  ھمان سال و ھمزمان با ديگر بازداشت   در اسفندماه
  .نيروھای امنيتی قرار گرفت که ماموران امنيتی موفق به بازداشت او نشدند

  
 
 

 احضار مجتبی ھاشمی برای اجرای حکم زندان و ش"ق 
  

سيد مجتبی ھاشمی، عضو پيشين شورای مرکزی انجمن  -خبرگزاری ھرانا  1390 ريت 30پنجشنبه 
 .کم خود به زندان اوين فراخوانده شداسEمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تھران برای اجرای ح

  
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، ھاشمی برای 

ضربه شEق برای روز اول مرداد سال جاری به بازداشتگاه اوين  ٧۴اجرای حکم يکسال زندان و 
ھين به رھبر، رييس جمھور و اقدام عليه از موارد مطروحه در اتھامات وی تو. فراخوانده شده است

ھا در مدت بازداشت  ھمچنين بازجو. نظام بوده است، که تماما توسط وی در دادگاه تکذيب شده است
نتيجه  فشار بسياری برای تھيه اعتراف تلويزيونی بر وی وارد کرده بودند که در اثر مقاومت وی بی

  .ماند
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توسط اطEعات سپاه بازداشت شده و پس از انتقال به بند  ٨٨آذر  ١٧مجتبی ھاشمی پيش از اين در 
وی از فعاlن دانشجويی، سردبير . روز در زندان انفرادی به سر برده بود ۶٠، نزديک به )الف-٢(

نشريه دانشجويی باران و عضو شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه 
  .تھران بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فراز زھتاب، فعال دانشجويی دانشگاه تبريز بازداشت شد 
  

، از فعالين دانشجويی دانشگاه تبريز، که "فراز زھتاب" -خبرگزاری ھرانا  1390 ريت 30پنجشنبه 
تر از سوی دادگاه جزايی استان آذربايجان شرقی به حبس محکوم شده بود، پس از احضار از سوی  پيش

 .عه به زندان بازداشت شدمقامات قضايی، با مراج
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، فراز زھتاب که تابستان سال گذشته و  

دادگاه جزائی تبريز به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، برای طی سه ماه  ١١١از سوی شعبه 
  .باقی مانده از محکوميت خود روانٔه زندان شده بود

توسط اداره اطEعات تبريز دستگير و پس از تحمل نزديک سه  ٨٨ل دانشجويی در اوايل سال اين فعا
 .ماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان تبريز آزاد شده بود

فعاليت "گفتنی ست اتھام فراز زھتاب در جلسٔه محاکمه اش که به صورت غير علنی برگزار شد، 
  .عنوان شد" تبليغی عليه نظام جمھوری اسEمی

، دو تن از فعالين "ساسان واھبی وش"و " نيما پوريعقوب"lزم به ياد آوری ست که ھم اکنون 
 .دانشجويی چپ دانشگاه آزاد تبريز نيز در زندان مرکزی تبريز به سر می برند
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 بازداشت ھادی حميدی شفيق، فعال دانشجويی
 

ات تبريز در يک اقدام غيرمتعارف از اداره اطEع - خبرگزاری ھرانا  1390 ريت 30پنجشنبه 
 .برگزاری مراسم جشن عروسی ھادی حميدی شفيق جلوگيری کرد

 
 

به گزارش آذوح، اين مراسم قرار بود با حضور فعالين سياسی و مدنی از شھرھای مختلف آذربايجان 
روسی را صبح ديروز ادراه اطEعات تبريز، مسئول سالن برگزاری مراسم ع. در تبريز برگزار شود

  .به اداره اماکن تبريز احضار و وی را مورد بازجويی قرار می دھند
صبح امروز نيز، با تماس تلفنی با خانواده وی و ھمچنين خانوداه عروس و احضار آنان، تھديد می کنند 

 .که در صورت برگزاری ھرگونه مراسم عروسی در شھر تبريز تمام مھمانان را دستگير خواھند کرد
ن مامورين اداره اطEعات ضمن تماس مجدد با ھادی حميدی وی را از برگزاری مراسم منع ھم چني

می کنند که با مخالفت وی عنوان می کنند که مراسم عروسی را اداره اطEعات برگزار و تمام مدعوين 
 .عروسی را بEءاستثناء دستگير خواھند کرد

نيز طی تماس تلفنی با برخی فعالين عنوان می کند شايان ذکر است که اداره اطEعات اورميه و تھران 
 .که در صورت حضور در مراسم عروسی، بازداشت خواھند شد

بنابراخبار موثق در آخرين اقدام، ھادی حميدی شفيق از سوی اداره اطEعات تبريز بازداشت شده و 
 .ھنوز محل نگھداری او مشخص نيست

ضربه شEق محکوم شده  ۶٠ماه حبس تعزيری و  ۶نظام به  اين فعال مدنی که اخيرا بخاطر تبليغ عليه
 .ماه در زندان بسر برده بود ١٧دستگير و  ٨۵بود پيش از اين نيز در اعتراضات خرداد سال 

 
 
 

 دادگاه اسماعيل سلمان پور و فرزاد اس"می برگزار شد 
  

پور، دو فعال  سلماندادگاه فرزاد اسEمی و اسماعيل  -خبرگزاری ھرانا  1390 ريت 30پنجشنبه 
   .دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد ٢٨دانشجويی، صبح روز سه شنبه در شعبه 

پور آذرماه گذشته توسط سپاه پاسداران  به گزارش دانشجو نيوز، فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان
الف، به قيد وثيقه - ٢د ھای انفرادی بن روز در سلول ١۵و  ۴٠بازداشت و پس از گذراندن به ترتيب 

 .آزاد شدند
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اتھامات فرزاد اسEمی در اين جلسه تبليغ عليه نظام از طريق ھمراه داشتن نشريه دانشجو، امضای 
بيانيه در حمايت از دانشجويان زندانی و انتشار اخبار کذب در سايت فيسبوک، ھمچنين توھين به 

و تحريک دانشجويان به اغتشاش عنوان رھبری از طريق انتشار مطلبی در صفحه شخصی فيسبوک 
  . شد که اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد ھيچکدام از اتھامات وارده را نپذيرفت

  .پور نيز تبليغ عليه نظام عنوان شد اتھام اسماعيل سلمان
 مان دادگاه و وکيل پرونده داشت به طوريکه به ای با مته قاضی مقيسه در اين جلسه رفتار بسيار زننده

. پور نيز اجازه دفاع از اتھام وارده را نداد وکيل فرزاد اسEمی اجازه صحبت نداد و به اسماعيل سلمان
قاضی مقيسه ھمچنين ادامه رسيدگی به پرونده را . مان پرداخت وی در ادامه به فحاشی و توھين به مته

   .به جلسه بعد موکول کرد
دانشگاه آزاد تھران مرکز، پيش از اين يک بار در lزم به ذکر است فرزاد اسEمی فعال دانشجويی 

دادگاه انقEب به يک سال حبس تعليقی  ١۵توسط وزارت اطEعات دستگير و از سوی شعبه  ٨٨آبان 
توسط مأمورين وزارت اطEعات  ٨٧پور نيز پيش از اين در بھمن  اسماعيل سلمان. محکوم شده است

يع پرونده دو بازداشت اين فعال سابق انجمن اسEمی بازداشت شده بود، که قاضی مقيسه قصد تجم
  .دانشگاه پلی تکنيک را دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
163 

  
  
  
  
  
  
 

  1390مرداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ت"ش برای بازداشت يکی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد 
  

لب اقدام به ورود به منزل ماموران امنيتی مشھد با حکم ج - خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 06پنجشنبه 
اين ماموران پس از  .يکی از فعالين سابق دانشگاه فردوسی کرده، اما موفق به بازداشت وی نشدند

  .ورود به منزل، اقدام به ضبط لوازم شخصی و بازداشت يکی از دوستان وی کردند
ن، اين ماموران که بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايرا

حکم بازداشت امين رياحی، از فعالين سابق دانشگاه فردوسی را ھمراه داشتند پس از ورود و جست و 
جو در منزل وی در مشھد، برای ساعاتی يکی از ھم خانه ای ھای وی را بازداشت نموده و پس از 

 .دپرسيدن سواlتی پيرامون فعاليت ھای اعضای اين خانه او را آزاد کردن
به اتھام اقدام  به وسيله ماموران اطEعات مشھد گفتنی است اين دانشجوی بازداشتی پيش از اين نيز

 .بازداشت شده و يک ماه در بازداشتگاه اطEعات مشھد زندانی بود عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام
نضابطی دانشگاه و دو بار وی در چند ماه گذشته يک بار به اتھام شرکت در تجمع غيرقانونی به کميته ا

  .شده بود برای بازجويی به وزارت اطEعات احضار
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 احضار بابک حسينی، فعال دانشجويی به دادگاه انق"ب 
  

بابک حسينی فعال دانشجويی آذربايجانی به دادگاه انقEب  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 06پنجشنبه 
  .تھران احضار شده است

بايست روز دوشنبه در شعبه يک دادگاه انقEب تھران  عال دانشجويی میبه گزارش اورنجی، اين ف 
  .حاضر شود

  . فروردين در شھر تبريز بازداشت شده بود ١١بابک حسينی روز 
ماه در بازداشت  ۴نيز دستگير و حدود  ١٣٨٧تر در خرداد  شايان ذکر است اين فعال دانشجويی پيش

  .برد بسر می
 
 

 شش ماه حبس حجت منتظری اجرا شد

 
حجت منتظری، فعال سابق دانشجويی برای گذراندن حکم نھايی  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 07

 .دادگاه خود، صبح روز پنجشنبه، ششم مرداد به زندان اوين مراجعه نمود
 

ان ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، نامبرده از سوی بنا به اطEع گزارشگر
دادگاه انقEب به قضاوت قاضی مقيسه او را به شش ماه حبس تعزيری و چھار سال حبس تعليقی به 

  .جرم اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبانی و شرکت در تجمعات محکوم کرده بود
اش در شھر  با يورش ماموران امنيتی به منزل ٨٨در اسفند ماه سال lزم به ذکر است، حجت منتظری 

 .کرج بازداشت شد
 
  

 احضار مجدد امير شيبانی زاده، فعال دانشجويی، به دادگاه انق"ب 
 

يک روز پس از برگزاری دادگاه امير شيبانی زاده، فعال  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد  12
سال زندان محکوم شده است، وی مجددا طی يک تماس  ٨شتر به دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد که پي

 .تلفنی به دادگاه انقEب احضار شد
  

، فعال دانشجويی محروم از تحصيل دانشگاه آزاد مشھد که "امير شيبانی زاده"به گزارش دانشجونيوز، 
روز  ٢٩مھرماه سال گذشته توسط نيروھای حفاظت اطEعات سپاه مشھد بازداشت شده و پس از 

انفرادی و آزار و اذيت از سوی بازجويان با موقتا آزاد شده بود، يک روز پس از برگزاری دادگاه 
  . مجددا به دادگاه انقEب مشھد احضار شده است

ميليون لایر  ٢٠سال زندان و  ٨بر اساس اين گزارش، اين فعال دانشجويی که پيشتر در دادگاه بدوی به 
  .روز گذشته دادگاه وی به رياست قاضی صدفی برگزار شده استجريمه نقدی محکوم شده بود، 

  .روز پيش ھم به دادگاه احضار شده بود ١٠اين گزارش می افزايد، اين فعال دانشجويی 
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بر اساس اعEم اين فعال دانشجويی، دادگاھی که روز گذشته برای وی برگزار شده بسيار قانونمند بوده 
داشتن وکيل و دفاع از خود و ثبت دفاعياتش در پرونده بوده انجام  و تمامی حقوق قانونی وی که شامل

  .اما تاکنون از رای دادگاه تجديد نظر ايشان اطEعی در دست نيست. شده است
ھای  کاری با رسانه گفته می شود اتھامات اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد، ايجاد اغتشاش، ھم

ھای معترض عنوان شده است، اتھاماتی که  ھا و دسته گان، ايجاد گروه بيگانه، انتقال اطEعات به بيگانه
برای فعاlن دانشجويی و سياسی در ايران تازگی ندارد و مقامات قضايی و امنيتی ايران به بھانه آن 
بسياری از اين فعاlن را به سنگين ترين احکام حبس، جريمه، تبعيد و محروميت از فعاليت ھای 

  .می کننداجتماعی محکوم 
  
  
  
  
  
 

 جنسيتی جديد  اندازی سه دانشگاه تك  راه
 

ھاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از  مديركل دفتر آموزش -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 13
  .ھاي خراسان جنوبي، البرز و قم خبر داد جنسيتي در استان دانشگاه غيرانتفاعي تك ٣تصويب ايجاد 

جنسيتي در  دانشگاه غيرانتفاعي تك ٣مجوز قطعي براي " :وگو با ايسنا، افزود غEمعلي نادري در گفت 
  جنسيتي دخترانه با عنوان موسسه تك(، البرز )جنسيتي پسرانه با عنوان طلوع مھر موسسه تك(قم 

  .صادر شده است  )فردوسي مشھد  جنسيتي دخترانه با عنوان موسسه تك(و شھر مشھد ) رسام
كه اسامي اين موسسات آموزش عالي به سازمان سنجش اعEم شده است و اين موسسات  وي با بيان اين 

جنسيتي شھر  موسسه تك: "توانند براي سال تحصيلي جديد پذيرش دانشجو داشته باشند، اظھار كرد مي
جنسيتي  ھاي ھنر و موسسه تك جنسيتي شھر البرز براي رشته انساني، موسسه تك  ھاي علوم قم در رشته

  ".كنند ھاي علوم انساني دانشجو پذيرش مي د براي رشتهمشھ
ھاي ديگري در زمينه ايجاد موسسات  كه درخواست ھاي آزاد وزارت علوم با بيان اين  مديركل آموزش

 ٢سال گذشته نيز به : "جنسيتي به وزارت علوم ارائه شده كه در دست بررسي است، اضافه كرد تك
  ".رانه ابرار و رفاه در تھران مجوز پذيرش دانشجو داده شدجنسيتي دخت موسسه غيرانتفاعي تك

  .گفتنی است ايجاد دانشگاه تک جنسيتی در ايران موافقان و مخالفان زيادی دارد
اين طرح در راستای " :جنسيتی گفته بود ھای تک درباره طرح دانشگاه  کامران دانشجو، وزير علوم،

زنند اما آنچه که  ای دامن می در اين زمينه به مباحث حاشيهای  ھاست، البته عده اسEمی شدن دانشگاه
  ".جنسيتی است و ھدف اين نيست که تفکيک جنسيتی صورت گيرد مدنظر ماست، بحث دانشگاه تک

بحث اصلی از نگاه اسEمی اين است که اختEط دانشجويان مناسب نيست؛ نه اينکه : "وی ھمچنين گفت
مشارکت دانشجويان دختر و پسر يک فرصت است که بايد در . وداز مشارکت دختر و پسر جلوگيری ش

ھا يعنی مناسبات با  ھا صورت گيرد اما اختEط در دانشگاه مسائل پژوھشی و آموزشی اين مشارکت
  ".ھا و دانشجويان نيست الگوی غربی، مورد پسند ھيچ يک از آحاد ملت، خانواده
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 علی عجمی در زندان رجايی شھر  وضعيت جسمی نامساعد
 

وضعيت جسمی علی عجمی، از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 13
ھای شديد و افت ناگھانی فشار خون در زندان رجايی شھر کرج، بسيار نامساعد  تھران به علت سردرد

  .گزارش شده است
ی مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، علی رغم اينکه بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبر

علی عجمی در شرايط بدی قرار دارد، اما به دليل کندی امور در بھداری زندان، مسئوlن تاکنون 
  . اند نسبت به شناخت بيماری و معالجٔه اين زندانی سياسی اقدام موثری به عمل نياورده

به دليل افت فشار ناگھانی و وخامت وضعيت جسمی به اين مھم در حاليست که روز گذشته نامبرده 
کمک ھم بنديانش راھی بھداری شد، اما مسئوlن بھداری صرفا به تزريق يک سرم و مسکن اکتفا 

  . کردند
در سبزوار  ٨٨علی عجمی، دانشجوی ترم آخر رشتٔه حقوق دانشگاه تھران، بيست و يکم بھمن ماه سال 

  .برد ون بدون حتی يک روز مرخصی در زندان به سر میبازداشت شد و از آن زمان تاکن
گفتنی ست که از زمان انتقال وی به زندان رجايی شھر کرج به علت عدم اجازٔه برقراری تماس تلفنی 
زندانيان محبوس در بند امنيتی اين زندان، و ھم چنين عدم امکان سفر خانوادٔه اين زندانی سياسی به 

  .مE ايشان از وضعيت فرزندشان بی خبر مانده اندکرج به دليل مسافت زياد، ع
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 رشتٔه دانشگاھی علوم انسانی  ١٣حذف 
  

ھای تحصيلی آزمون  شناسی از فھرست رشته رشته کار ١٣حذف  -1390مرداد 15خبرگزاری ھرانا 
اصل کرده است و ھا را سردرگم و مست دانشگاه عEمه طباطبايی داوطلبان اين رشته ٩٠سراسری سال 

ھم چنين استادان اين دانشگاه نيز با اظھار تاسف از حذف اين تعداد رشته و محروم ماندن داوطلبان از 
 .کنند اطEعی می ھا از علل حذف و شرايط خاص امسال انتخاب رشته اظھار بی انتخاب اين رشته

ارتباطات دانشگاه عEمه  بنا بر گزارش روزنامه اعتماد اين در حاليست که رييس دانشکده علوم
اطEعی  نگاری و روابط عمومی اظھار بی طباطبايی ديروز از حذف اين تعداد رشته از جمله روزنامه

  .اطEعی خود در اين زمينه اصرار ورزيد کرد و موکداً بر بی
 رسد اما به نظر می. ھمچنين برخی از اين داوطلبان خواستار پيگيری مسئوlن وزارت علوم بودند

ھای علوم انسانی صورت گرفته  رشته از رشته ٣٨ھا در راستای بازنگری  حذف ناگھانی اين رشته
رشته شامل حقوق، علوم سياسی،  ٣٨بر اساس آخرين اعEم رييس پژوھشگاه علوم انسانی، اين . است

فه، اقتصاد، علوم تربيتی، مديريت، زبان و ادبيات فارسی، زبان و ادبيات انگليسی، تاريخ، فلس
   .نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی است شناسی، روزنامه  روش

بعد از ديدن کارنامه در سايت سنجش : "گويد نگاری می يکی از داوطلبان تحصيل در رشته روزنامه
ھمانطور که مسئوlن اعEم کرده بودند دفترچه شماره دو برای تعيين رشته نيز روی سايت قرار 

  . نگاری نه در ليست دانشگاه عEمه بود و نه در دانشگاه تھران رشته روزنامهگرفت ولی با کمال تعجب 
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شد تا برای آينده خود  ھا بود، بايد خيلی پيش از اين به ما اطEع داده می اگر قرار بر حذف اين رشته
را مان  باره به ما گفته شود که امکان تحصيل در رشته مورد عEقه گيری کنيم نه اينکه به يک تصميم
  ".دانيم ما ھنوز دليل اين حذف را ھم نمی .نداريم

متاسفانه ھنوز از دlيل : "گويد نگاری دانشگاه عEمه طباطبايی می محمدمھدی فرقانی، استاد روزنامه
  ".اطEع ھستيم اين حذف بی

نند توا اللھی، رييس پژوھشگاه علوم انسانی پيش از اين گفته بود بھترين افرادی که می حميدرضا آيت
ھای علوم انسانی ھستند که از صد  بازنگری دروس علوم انسانی را انجام دھند استادان مدرس رشته

درخواست تاسيس دانشکده علوم ارتباطات در . کنند ھا ھمکاری می دانشگاه کشور در بازنگری سرفصل
نگاری،  مهاندازی سه رشته روزنا با تقاضای راه ١٣٨٣طباطبايی در شھريور سال  دانشگاه عEمه

شناسی و يک رشته علوم ارتباطی  روابط عمومی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطEعات در مقطع کار
شناسی ارشد و دکتری به شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقيقات و  در مقطع کار

تحقيقات  فناوری رسيد و اين دانشکده در زمستان ھمين سال طی مراسمی با حضور وزير علوم وقت،
، رياست دانشگاه، )احمد مسجدجامعی(و وزير فرھنگ و ارشاد اسEمی ) دکتر توفيقی)و فناوری 

   .ھای علمی و اجرايی افتتاح شد استادان و دانشجويان، محققان و جمعی از شخصيت
نگاری تربيت  شناسی رشته روزنامه ھمانطور که در سايت اين دانشگاه آمده است ھدف از ايجاد کار

ھای  ھا، مطبوعات، راديو، تلويزيون و فعاليت وابسته شناسان ورزيده برای خبرگزاری تخصص و کارم
رسانی، ھوشيارسازی و  ھای الکترونيکی و تربيت نيروی متخصص برای اطEع مطبوعاتی و رسانه

   .المللی بود آگاھی بخشی و ھمچنين برقراری ارتباطات بين دولت و جامعه در سطح ملی و بين
نگاری، روابط عمومی و علوم اجتماعی در حالی صورت گرفته است که  کنون حذف رشته روزنامها

داوطلب را پذيرفته است و داوطلبان زيادی  ٣٠ھا  سال گذشته اين دانشگاه در ھر يک از اين رشته
   .اميد بسته بودند ٩٠برای شرکت در اين رشته در سال 

مانده ذھنی و  ريزی آموزشی، آموزش و پرروش کودکان عقب ھای علوم تربيتی، مديريت برنامه رشته
شناسی نيز امسال ديگر در فھرست  دبستانی و دبستان، فلسفه، علوم اقتصادی، حسابداری و روان پيش

 .شناسی دانشگاه عEمه نيستند ھای کار رشته
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 ھای ايران  گاهرشته دانش ۴٠جداسازی جنسيتی دانشجويان در 
 

رشته اقدام  ۴٠در  ١٣٩٠بيست دانشگاه ايران برای سال تحصيلی  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 16
  .کنند جنسيتی دانشجويان می به پذيرش تک

ھای تھران، اميرکبير، دانشگاه اصفھان، محقق اردبيلی، زابل، ھنر شيراز،  به گزارش زمانه، دانشگاه
ھا را ويژه  ھايی ھستند که برخی رشته و سھند تبريز از جمله دانشگاهدانشگاه صنعت نفت تھران 

  . اند دختران يا ويژه پسران معرفی کرده
ھای گروه آموزشی ھنر و گروه  ھای علوم اجتماعی، تاريخ، ادبيات، مھندسی معادن، رشته رشته

  .شده استھا جداسازی جنسيتی اعمال  ھايی ھستند که در آن آموزشی رياضی از جمله رشته
نژاد،  ھای دانشگاھی در حالی رخ داده که تيرماه امسال محمود احمدی طرح تفکيک جنسيتی در رشته

ھا را اقدامی سطحی و  ھا و دانشگاه ای تفکيک جنسيتی در برخی رشته جمھوری ايران طی نامه رئيس
  .غيرعالمانه ناميد و خواھان توقف فوری آن شده بود

نژاد با طرح تفکيک جنسيتی در برخی  م ايران پس از مخالفت احمدیکامران دانشجو، وزير علو
جنسيتی در  کند اما اکنون طرح پذيرش تک جمھور را اجرا می ھا اعEم کرد دستور رئيس رشته

  .ھای ايران اجرا شده است دانشگاه
نسيتی از ج ھای تک ھای تک جنسيتی و تٔاسيس دانشگاه اندازی کEس ھای تک جنسيتی، راه ايجاد رشته
  .ھای وزارت علوم ايران است برانگيزترين برنامه جمله بحث
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داند که مورد  می» الگوی غربی«کامران دانشجو، تحصيل ھمزمان دختران و پسران در دانشگاه را 
  .ھا و دانشجويان نيست پسند مردم، خانواده

زمان  حصيل ھمبا اين حال وی آماری رسمی و علمی درخصوص مخالفت مردم و دانشجويان با ت
  .پسران و دختران ارائه نکرده است

ھا را  نژاد با طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه علی مطھری، نماينده مجلس ايران نيز مخالفت احمدی
  .دليلی بر ليبرال بودن دولت در حوزه فرھنگ توصيف کرده است

يای غرب آزاد باشد واl اگر بناست اختEط آزاد باشد بايد روابط جنسی ھم مانند دن"به گفته وی 
  ."عوارض روحی و روانی در پی خواھد داشت

ھای  ھا، وزارت علوم طرح توسعه دانشگاه ھا و کEس عEوه بر جداسازی جنسيتی در شماری از رشته
  .کند جنسيتی را نيز دنبال می تک

جوز قطعی م: "مرداد گفت ١٢ھای آزاد وزارت علوم ايران  علی نادری، مديرکل دفتر آموزش غEم
، )جنسيتی پسرانه با عنوان طلوع مھر مؤسسه تک(جنسيتی در قم  برای سه دانشگاه غيرانتفاعی تک

جنسيتی دخترانه  مؤسسه تک(و شھر مشھد ) جنسيتی دخترانه با عنوان رسام مؤسسه تک(استان البرز 
  ."صادر شده است  )با عنوان فردوسی مشھد

جنسيتی در ايران  اندازی ھفت دانشگاه تک ز بررسی تقاضای راهاين مقام وزارت علوم چندی پيش نيز ا
  .خبر داده بود

جنسيتی از رشد  ھای تک دانشگاه: "پيش از اين نيز محمدحسن شجاعی، مشاور وزير علوم گفته بود
ھا بھتر فراھم  علمی بيشتری برخوردارند و آرامش روانی دختران و پسران دانشجو در اين دانشگاه

  ."شود می
هللا صافی گلپايگانی دو تن از مراجع تقليد از  هللا لطف هللا ناصر مکارم شيرازی و آيت گفته وی آيت به

  .اند جنسيتی استقبال کرده ھای تک اندازی دانشگاه راه
بندی سفرھای استانی  غEمرضا خواجه سروی، معاون وزارت علوم ايران نيز تيرماه امسال گفت جمع

  .جنسيتی ھستند ھای تک ھا خواھان ايجاد دانشگاه ھای ايران، خانواده ستاندھد که در ھمه ا نشان می
دھد و موافق توسعه آن  جنسيتی مجوز می ھای تک که وزارت علوم به ايجاد دانشگاه اين"به گفته وی 

پسندند و وزارت علوم نيز بايد به خواسته مردم پاسخ  ھا و مردم می است، موردی است که خود خانواده
  ."دھد

  .ھا دفاع کرده بود جنسيتی در ھمه استان ھای تک کامران دانشجو اسفند سال گذشته از گسترش دانشگاه
تر استقبال شد در آن صورت تعدادی از  جنسيتی بيش اگر از دانشگاه تک: "وزير علوم گفته بود

  ."شود جنسيتی می ھا تبديل به دانشگاه تک دانشگاه
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ھای حذف شده علوم انسانی  سازمان سنجش ايران از بازگشت رشته
 خبر داد

 
در پی انتشار گزارش ھايی در مورد اقدام دانشگاه عEمه طباطبايی تھران   /بی بی سی 1390مرداد 18

وم انسانی، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرگزاری مھر در حذف تعدادی از رشته ھای عل
گفت که سی کد رشته به دفترچه انتخاب رشته در دانشگاه عEمه اضافه شده که از جمله شامل بازگشت 

 ١٨ابراھيم خدايی در گفت و گو با خبرگزاری مھر در روز سه شنبه  .چھارده کد رشته حذف شده است
درصدی از ظرفيت ھای پذيرش مقطع  ١٠ظرفيت افزايش به شرط کاھش اين : "گفت) اوت ٩(مرداد

آقای خدائی  ."کارشناسی ارشد دانشگاه عEمه انجام شده و تقريبا ھمه ظرفيت حذف شده بازگردانده شد
ھمچنين در گفت و گو با واحد مرکزی خبر با اعEم آغاز انتخاب رشته به صورت اينترنتی، علت 

  .فزايش ظرفيت بعضی از رشته ھا اعEم کردتاخير يک روزه آن را ا
ھمزمان علی عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با خبرآنEين گفت که 
مجلس به دنبال بازگشت رشته ھای حذف شده علوم انسانی است و در اين باره از مسئوlن پاسخ قانع 

  .کننده می خواھد
يچ گونه توجيھی مانند بحث در بازنگری در علوم انسانی و يا بھانه آقای عباسپور گفت که مجلس ھ

افزايش دوره دکترا را نمی پذيرد چون تمامی اين رشته ھا از تنوع باlيی برخوردارند و بازنگری که 
  .منجر به حذف رشته ھای علوم انسانی شود به ھيچ وجه مورد قبول ما نيست

انی باعث گمانه زنی در مورد احتمال تصميم جمھوری در حاليکه خبر حذف رشته ھای علوم انس
اسEمی به محدود کردن تحصيل در اين علوم شده بود، وزارت علوم ھم پيشتر اطEعيه ای شامل 

  .توضيحاتی در مورد خبر حذف رشته ھای علوم انسانی دانشگاه عEمه طباطبايی انتشار داده بود
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رشته علوم انسانی در دانشگاه  ١٣حذف "ری مبنی بر ای درباره خب وزارت علوم با صدور اطEعيه
معاونت آموزشی وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه عEمه : "اعEم کرد" عEمه طباطبايی

طباطبايی در حال بررسی شرايط ھستند تا بتوانند راھکار مناسبی برای ايجاد ظرفيت جديد فراھم 
  ."کنند

يش از اين، ابوالفضل حسنی، مدير کل آموزش وزارت علوم ايران اين بيانيه در حالی منتشر شده که پ
" بی اساس"رشته علوم انسانی از دانشگاه عEمه طباطبايی اين موضوع را  ١٣در واکنش به حذف

  .دانسته بود
ھای عEمه طباطبايی حذف نشده و فقط ظرفيت  ھا از فھرست رشته اين رشته"آقای حسنی گفته بود که 

  ."ی امسال از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکترا انتقال يافته استپذيرش آنھا برا
  "سردرگمی داوطلبان و ابراز تاسف برخی اساتيد"
در فھرست رشته ھای علوم انسانی حذف شده در دانشگاه عEمه طباطبايی، نام رشته ھای روزنامه "

  ".شم می خوردنگاری، روابط عمومی، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی به چ
در مطلبی در صفحه  ١٣٩٠برای اولين بار روزنامه اعتماد چاپ تھران، روز شنبه، پانزدھم مردادماه 

رشته کارشناسی علوم انسانی در دانشگاه عEمه طباطبايی در سال تحصيلی  ١٣اول خود از حذف 
از رشته ھای علوم رشته  ٣٨در راستای بازنگری "خبر داد و حذف ناگھانی اين رشته ھا را  ١٣٩٠
  .عنوان کرد" انسانی

به نوشته اين روزنامه، حذف ناگھانی اين رشته ھا سردرگمی داوطلبان و ابراز تاسف برخی از اساتيد 
  .دانشگاه عEمه طباطبايی را به ھمراه داشته است

ی عدم اطEع به نوشته اعتماد انتقاد اصلی عده ای از داوطلبان انتخاب رشته در دانشگاه عEمه طباطباي
رسانی به موقع در مورد حذف اين رشته ھا است تا جاييکه آنھا تنھا دو روز پيش از انتخاب رشته از 
اين موضوع با خبر شده اند و اين موضوع در تصميم گيری آنھا برای آينده تحصيلی شان تاثير گذاشته 

  .است
اطبايی، نام رشته ھای روزنامه در فھرست رشته ھای علوم انسانی حذف شده در دانشگاه عEمه طب

  .نگاری، روابط عمومی، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی به چشم می خورد
در پی انتقاد دو سال پيش آيت هللا علی خامنه ای، رھبر ايران از تدريس علوم انسانی غربی در 

بازنگری در رشته دانشگاھھای ايران، شورای عالی انقEب فرھنگی و پژوھشگاه علوم انسانی مسئول 
رشته را به عنوان رشته ھايی که lزم است در محتويات آنھا  ٣٨ھای علوم انسانی شدند و نام 

  .بازنگری صورت گيرد اعEم کردند
آيت هللا خامنه ای تحصيل حدود دو ميليون نفر از سه و نيم ميليون دانشجو در ايران در رشته ھای علوم 

  .بودانسانی را مايه نگرانی دانسته 
پيش از اين صادق lريجانی، رييس قوه قضاييه ھم در مورد برخورد با علوم انسانی در دانشگاھھا 

ما ھيچگاه به دنبال تعطيل کردن علوم انسانی نيستيم، بلکه معتقديم پيش فرض ھای علوم :"گفته بود
  ".انسانی بايد با پيش فرض ھای دينی ھماھنگی داشته باشد
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 رضايی دانشجوي دانشگاه اروميه از دانشگاه اخراج شد  امير
 

امير رضايی فعال دانشجويی دانشگاه اروميه، از دانشگاه اخراج  -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد 19
  .شد

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، امير رضايی در پی اعتراض به سخنران ھمايشی که تحت 
نھايت به   روميه برگزارشد، به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم و در عنوان وlيت فقيه در دانشگاه ا

  . دليل اتمام سنوات از دانشگاه اخراج شد
بود که در چندين نوبت  ١٣٨٨رضايی از فعالين دانشجويی دانشگاه اروميه، پس از انتخابات سال 

  .توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود
دانشجويان دانشگاه اروميه بازداشت شده  ١٣٨٩ه اعتراضی خرداد ماه وی آخرين بار در ارتباط با بياني

  .و مدتی در زندان به سربرد
 
  

 زندان اوين  ٣۵٠مھدی وطن خواه، دانشجوی زندانی در بند 
 

 ٣۵٠مھدی وطن خواه ، دانشجوی زندانی محروم از حق تحصيل، ھمچنان در بند  -خبرگزاری ھرانا 
 .زندان اوين نگھداری می شود

  
ساله و از شھروندان معترض به نتايج انتخابات رياست  ٢۴به گزارش خبرنگار کلمه، اين دانشجوی 

  . در منزلش بازداشت شد ٨٨اسفند ماه سال  ٢٨جمھوری به اتھام اجتماع و تبانی و توھين به رھبری 
  . روم شداو دانشجوی حسابداری در مقطع ليسانس بود که ھمزمان با بازداشت از حق تحصيل نيز مح

بدون اينکه . سال حبس تعزيری محکوم شد ٣دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه به  ٢٨وی در شعبه 
در دادگاه تجديد نظر اين دانشجو موفق به گرفتن .در اين دادگاه از حق داشتن وکيل برخوردار باشد 

  .وکيل شد و حکمش به دو سال حبس و ھشتصد ھزارتومان جريمه نقدی کاھش يافت
او از آن زمان . به زندان فراخوانده شد  ٨٩وی برای اجرای حکم زندانش در تاريخ نھم آذر ماه سال 

  .زندان اوين به سر می برد ٣۵٠بدون حق استفاده از مرخصی در بند 
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 برگزاری تحصن اعتراضی در دانشگاه آزاد سنندج 
 

آزاد سنندج، در پی انتشار مطلبی توھين آميز تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشگاه  -خبرگزاری ھرانا 
به شھروندان اھل سنت از سوی نشريه دفتر فرھنگ دانشگاه، در محوطه بيرونی و مقابل دفتر فرھنگی 

 .دانشگاه تحصن کردند
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، روزھای شنبه و 

آزاد سنندج  ه تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشکده فنی و دانشکده ادبيات دانشگاه سه شنبه ھفته گذشت
در اعتراض به انتشار مطلبی توھين آميز به اھل سنت در نشريه دفتر فرھنگی اين دانشگاه در حيات و 

 .جلوی دفتر فرھنگی اين دانشگاه دست به تحصن زدند
صن، عمE دانشگاه به مدت دو روز به حالت تعطيل گزارش ھا حاکی از آت است که در پی اين تح

 .درآمد
گفتنی ست که معترضين خواستار پاسخگويی دکتر فکور رئيس دانشگاه و دکتر صادق زمانی رئيس 

 .دفتر فرھنگ دانشگاه شده اند
  
  

حکم زندان تعليقی برای دانشجويان دانشگاه صدور بيش از سی ماه  
 رازی کرمانشاه 

  
در پی اعتراض دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ  - خبرگزاری ھرانا 

و ارشاد اسEمی، صفارھرندی، به مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته، دادگاه انقEب 
در . ه صدور احکام سنگين حبس تعليقی برای دانشجويان اين دانشگاه نموده استاستان کرمانشاه اقدام ب

آذر ماه سال گذشته و در پی اين اعتراض، چند تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت و توسط 
  .اطEعات سپاه مورد بازجويی قرار گرفته بودند

فشی، سجاد حياتی و عاطفه زمانی از به گزارش دانشجونيوز، محمدرضا قنبری، نيوشا خزايی، شيما بن
ھمچنين . اند سوی دادگاه انقEب کرمانشاه ھر يک به شش ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم شده

اشکان مسيبيان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه، که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از 
روز  ٩١ورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود، به تحصيل و نيم ميليون تومان جريمه نقدی توسط ش

 .حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم گرديد
حکم آبتين پگاه ديگر فعال دانشجويی دانشگاه رازی، که وی نيز دو ترم تعليق از تحصيل را در 

ده باشد، ھنوز صادر نش کارنامه خود دارد، به دليل اينکه پرونده ديگری از وی در دست بررسی می
  .است

گفتنی است در جريان اين پرونده اشکان مسيبيان به ھمراه آبتين پگاه و محمدرضا قنبری در دی ماه 
ھا  توسط اطEعات سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه بازداشت شدند، که به دليل ھم زمانی اين بازداشت ٨٩
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شده و برای شرکت در با زمان برگزاری امتحانات، اين دانشجويان ناگزير به حذف برخی دروس 
ھمچنين در پی اين اعتراضات، سجاد حياتی نيز که فارغ التحصيل . امتحانات با مشکل روبه رو شدند

  .مھندسی عمران دانشگاه رازی است، برای چند روز توسط نيروھای سپاه پاسداران بازداشت شد
اه با اعتراض دانشجويان شود که روند برگزاری دادگ اين احکام در حالی برای دانشجويان صادر می

   .ھمراه بوده است
ای با محمدرضا  در آذر ماه سال گذشته در حالی که قرار بود محمد حسين صفارھرندی در مناظره

خاتمی در دانشگاه شھيدعباسپور شرکت کند، ناگھان برای سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه 
   .حضور يافت

توسط دانشجويان در » مرگ بر ديکتاتور«ھمچون  صفارھرندی و ھيات ھمراھش با شعارھايی
ھا جمع کثيری از دانشجويان شروع به دست  پس از اين شعار. دانشگاه رازی کرمانشاه غافلگير شدند

ھای متمادی در حمايت از شعار دھندگان نمودند که تا مدت طوlنی ادامه داشت و مجری مراسم با  زدن
توجھی دانشجويان  تر نمود اما با بی نگھداشتن جو آمفی تئا ھای مکرر خود سعی در آرام در خواست

 .ھمراه شد
 
  
  
  
  
  
 

  )90تير (گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو 
  

آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق 
  .1390 جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسEمی در تير ماه

گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکEت متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعاليت آزادانه 
نھادھا و سازمانھای مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض 

  .حقوق بشر در ايران نبوده و تنھا حکايتگر بخش کوچکی از آن می باشد
  گزارش آماری

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار   42در تير ماه سال جاري تعداد 
مجموع موارد ثبت شده % 9بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده  مجموعه فعاlن حقوق

  .نقض حقوق بشر در تيرماه می باشد
ھم . شود تن ديگر را شامل می ۴احضار به دادگاه  تن و ١۶دانشجو، محاکمه  ۵ھا بازداشت  اين گزارش

 ٧۴ماه حبس تعزيری و  ١٢٠ھای انقEب، در مجموع به  دانشجو نيز بر اساس رای دادگاه ٣چنين 
 .ضريه شEق محکوم شدند

گزارش در مورد تفکيک جنسيتی در  ۴مورد تعليق از تحصيل و  ٢مورد محروميت از تحصيل،  ۵
 .موارد ثبت شده نقض حقوق دانشجويان است ھا نيز از ديگر دانشگاه

نسبت به سال گذشته  ٪٣٠طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک 
  .ايم را شاھد بوده ٪٨کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
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 مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران: منبع
  

  
  

  سالجاري ماه خرداد و قبل سال مشابه ماه با 90 يرت آماري مقايسه

  
  
  

 دانشجويانسھم نقض حقوق 
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  گزارش تفصيلی
فرزين رحيمی، از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی کامپيوتر، به اتھام توھين به  .1

 90/04/07جرس  -.محمود احمدی نژاد به شعبه صد و سه دادگاه تبريز احضار شد
  – اجرای طرح تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه خبر دادسرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز از  .2

 90/04/07ھرانا 
 ١۵مرداد در شعبه  ٣زاده، دبير انجمن اسEمی دانشگاه شريف در تاريخ  دادگاه علی اکبر محمد .3

 90/04/07کميته گزارشگران حقوق بشر - دمی شودادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی برگزار 
: ف با اشاره به برنامه ھای اين دانشگاه در زمينه تفکيک جنسيتی گفترئيس دانشگاه صنعتی شري .4

ھرانا  -. کEسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه برگزار می شود
90/04/07 

نورا سھرنگی و آوا توکلی از دانشجويان بھايی دانشگاه قشم، به علت اعتقاد به آيين بھايی، از  .5
 90/04/07خانه حقوق بشر ايران    -داج شدندانشگاه اخر

در جديدترين حکم قضايی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تھران از طرف نھادھای قضايی  .6
با احکام قضايی به شرح زير تن از دانشجويان اين دانشگاه  ١۴جمھوری اسEمی صادر شده است، 

 90/04/08ز دانشجونيو -.مانند حبس، جريمه و شEق روبرو شده اند
 «روز تعزيری، يک ميليون تومان جريمه 91« : مھيم امير محمدی، دانشجوی مديريت •
 «ھزار جريمه 500سال تعليق و  4ماه حبس به مدت  3« :علی رفاھی، دانشجوی علوم اجتماعی •
 «ھزار جريمه 500سال تعليق و  4ماه جبس به مدت  3« : کمال رضوی، دانشجو علوم اجتماعی •
 سال تعليق 4ماه حبس به مدت 10« : زاده، دانشجوی علوم اجتماعیرسول محسن  •
 «ميليون جريمه 1روز تعزيری  91امير حسين فضلی  •
 «ماه حبس به مدت پنج سال تعليق 10« :کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی •
 «ميليون جريمه 1سال تعليق و  4ماه حبس به مدت  10« : يدهللا نعمتی •
 4ميليون تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  1+ ه حبس ما 10« :حبيب فرحزادی  •

 «سال تعليق گرديد
سال  4ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  500+ ماه حبس  »10 :نعيم آقايی  •

 «تعليق گرديد
 «سال تعليق 4ده ماه حبس به مدت «: دوست محمدی ھست •
 4ھزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت  500+ ماه حبس  10 »:ايوب نعمتی  •

 «سال تعليق گرديد
 «ميليون جريمه ٣ضربه شEق بدل به  ٧۴سه ماه حبس تعليقی و «: آوات رضا نيا  •
 «ھزار تومان جريمه 500سال تعليق شده است ،  4ماه حبس که به مدت  5« :وحيد قيصری  •
ھزار تومان جريمه نقدی، که  ۵٠٠+ ماه حبس  ۴« : علی سحر وکيلی، دانشجوی علوم اجتماعی •

 «.سال تعليق گرديد ۴نيمی از از حبس به مدت 
ادبيات دانشگاه تھران برای تحمل چند ماه باقی مانده   ليسانس دانشکده نصير اسدی دانشجوی فوق  .7

 90/04/09تحول سبز  -.از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد
دادی از داوطلبين بھائی و اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مراکز در پی مراجعه تع .8

پاسخگويی برای اصEح گزينه مذھب در کارت ورود به جلسه، از سوی مسئولين رسيدگی به شکايات 
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کميته گزارشگران حقوق بشر  -».بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند«اعEم گرديد که 
90/04/09 

ساله متولد گچساران و دانشجوی دانشگاه يزد پس از خروج از  ٢۴نگويی بوشھری مصطفی ز .9
 90/04/09ھرانا  – .منزل بازداشت شده است

نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش، دو دانشجوی فعال آذربايجان، كماكان دربازداشت به سر  .10
 90/04/09كانون حمايت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ھا  -.می برند

را تفکيک جنسيتی می کند،  ٩٠پس از دانشگاه شريف که اعEم کرد دانشجويان ورودی سال  .11
 90/04/10خبر آن lين  -.دانشگاه مازندران ھم چنين تصميمی را البته گسترده تر گرفته است

بامداد روز شنبه يازدھم تيرماه، محمد زارعی دانشجوی شيمی کاربردی و از فعالين   .12
 90/04/12جرس  -.ع اسEمی دانشجويان دانشگاه سمنان بازداشت شددانشجويی در مجم

چنان بدون داشتن حق  سال از بازداشتش، ھم ٢مجيد دری، دانشجوی زندانی، که با گذشت  .13
کميته گزارشگران  -.برد، ھفته گذشته طی حکمی از دانشگاه اخراج شد مرخصی در زندان به سر می

 90/04/17حقوق بشر 
فعالين دانشجويی دانشگاه ياسوج در حالی که مشغول امتحانات پايان ترم خود بود حسام قربانی از  .14

خرداد به دlيل نامشخص، با يورش شبانه نيروھای اطEعاتی به محل خوابگاه ضمن  ٢٧در تاريخ 
  90/04/19ھرانا  -.ھا بازداشت شد ھا و جزوه ضبط کتاب

در ضرورت  اظھارات محمود احمدی نژادآيت هللا مکارم شيرازی، ضمن نا اميدکننده خواندن  .15
توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، خواستار اجرای اين طرح و ھم چنين بازنشسته 

 90/04/19دانشجونيوز  -.کردن اساتيد منتقد در دانشگاه ھا شد
محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاlن دانشجويی دانشگاه خيام با حکم انضباطی  .16

 -.ين دانشگاه، ھرکدام به يک ترم تعليق و ھمچنين توبيخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدندا
 90/04/19دانشجونيوز 

دادگاه انقEب به تحمل يک  ٢۶نويد نزھت، دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف، از سوی شعبه  .17
 90/04/25کميته گزارشگران حقوق بشر  - .سال حبس تعزيری محکوم شد

دادگاه انقEب  ٢۶تيرماه در شعبه  ٢٨احسانی، فعال حق تحصيل که قرار بود روز  دادگاه بشير  .18
 90/04/29کميته گزارشگران حقوق بشر  - .برگزار شود، مجددا به تعويق افتاد

سيد مجتبی ھاشمی، عضو پيشين شورای مرکزی انجمن اسEمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه  .19
 90/04/30ھرانا  – .اوين فراخوانده شدتھران برای اجرای حکم خود به زندان 

تر از سوی دادگاه جزايی استان  ، از فعالين دانشجويی دانشگاه تبريز، که پيش"فراز زھتاب" .20
آذربايجان شرقی به حبس محکوم شده بود، پس از احضار از سوی مقامات قضايی، با مراجعه به 

 90/04/30ھرانا  – .زندان بازداشت شد
ز در يک اقدام غيرمتعارف از برگزاری مراسم جشن عروسی ھادی حميدی اداره اطEعات تبري .21

 90/04/30آذوح  – .شفيق جلوگيری کرد
پور، دو فعال دانشجويی، صبح روز سه شنبه در شعبه  دادگاه فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان .22
 90/04/30دانشجونيوز -.دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد ٢٨
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 ت خاطره دانش توکل و ملينا بختيار نژاد از فعاeن دانشجويی بازداش
 

ای که گذشت دو تن از دانشجويان دانشگاه تھران و آزاد،  طی ھفته -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد  29
  .اند توسط ماموران امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده

، دانشجوی دانشگاه آزاد، روز »نش توکلخاطره دا«به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، 
ھمان    پنجشنبه بيستم مرداد ماه، در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطEعات، بازداشت شده و از

   .روز تنھا طی تماسی کوتاه با خانواده، از بازداشت موقت خود خبر داده است
، »نژاد ملينا بختيار«رود به منزل پدرِی ھمچنين ماموران امنيتی، روز شنبه بيست و دوم مرداد ماه، با و

تر و برخی اوراق و  اين فعال دانشجويی دانشگاه تھران را بازداشت و بعد از تفتيش منزل، کيس کامپيو
   .کتب و اموال شخصی وی را نيز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند
ھا و  جويی را توزيع و انتشار فيلماين در حالی است که ماموران امنيتی، دليل بازداشت اين فعال دانش

ھای رنگی و نرم و ھمچنين ارتباط با برخی فعاlن خارج از کشور اعEم  جزواتی پيرامون انقEب
 .اند کرده

 
 

 تفکيک جنسيتی در دانشگاه متوقف نشده است : وزير علوم
 

رای توقف تفکيک وزير علوم يک ماه پس از دستور احمدی نژاد ب -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد  29
 .ھا تاکيد کرد ھا بر متوقف نشدن طرح جلوگيری از اختEط زن و مرد در دانشگاه جنسيتی در دانشگاه

 ٩٠بنا به گزارش روزنامه اعتماد، پذيرش جنسيتی داوطلبان در دفترچه تعيين رشته آزمون سراسری 
نژاد، تغييری  ر محمود احمدیدھد دستو جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی دانشگاه آزاد نشان می و تک

اين درحالی . ھا ايجاد نکرده است جنسيتی شدن دانشگاه ھای کامران دانشجو برای تک در روند فعاليت
يی به وزير علوم تفکيک جنسيتی را اقدامی سطحی و  است که احمدی نژاد يک ماه پيش در نامه

در ديدار با وزير به اين نامه انتقاد  ھای دانشجويی اما اکنون برخی تشکل. غيرعالمانه دانسته بود
  .اند کرده

در سال جاری با » اسEمی کردن دانشگاه«جدايی جنسيتی دانشجويان به شکل رسمی و در قالب طرح 
 .ھای دخترانه آغاز شده است اندازی دانشگاه تفکيک جنسيتی دانشجويان دانشگاه عEمه طباطبايی و راه

ھا و در صورت ممکن نبودن با جدا شدن  بر جدا شدن دانشگاه اين روند بتدريج با اصرار وزير
 .ھای صندلی ادامه دارد ھا و رديف کEس

ھای رياضی و فنی به پسران اختصاص يافت و  ھا در رشته در آزمون سال جاری ھم بيشتر سھميه
خطاب به  اش جمھور در نامه اين در حالی است که رييس. اعتراض داوطلبان بسياری را به دنبال داشت

شنيده شده است که در «: اطEع بوده، گفته است ھا بی وزير با لحنی که گويی تاکنون از اين تفکيک
ضروری است .شود جنسيتی بدون لحاظ تبعات اعمال می ھای تک ھا و کEس ھا، رشته برخی دانشگاه

کامران دانشجو نيز  «.فوری از اين اقدامات سطحی و غيرعالمانه جلوگيری شود و نتيجه را اعEم کنيد
 .تاکنون اظھارات متناقضی در اين باره داشته اما بيشتر در اجرای اين طرح مصر بوده و ھست

: ھا و دانشجويان به فتوای برخی مراجع تقليد تاکيد دارد او حتی برای دفاع بيشتر از جداسازی دانشگاه
منوع دانسته و آن را مانع پيشرفت ھای آموزشی را م مراجع عظام تقليد اختEط زن و مرد در محيط«
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اختEط حرام است، حال مرتب بروند روانشناس بياورند و اختEط . کنند تحصيلی دانشجويان عنوان می
ايم و او  ما با آن آقا باlسری معامله کرده. خواھند جو بسازند ھرچه می. زن و مرد را توجيه کنند

 «.آخرت خود را به خاطر دنيای احدی بفروشيمقايل به اين ھم نيستيم که  .بھترين تاجر است
سروی، معاون فرھنگی  ھا برگزار شد اما خواجه جلسه فعاlن دانشجويی با وزير علوم در غياب رسانه

ھای دانشجويی با  جلسه اخير نمايندگان تشکل :و اجتماعی وزير علوم درباره اين جلسه به مھر گفت
دانشجويی به سمت پيگيری مطالبات نظام و مقام معظم  دھنده اين بود که فضای وزير علوم نشان

بيشترين سواlتی ھم که فعاlن . ھا توجه دارد رھبری و امام راحل در حوزه اسEمی شدن دانشگاه
ھا بود که وزير علوم با صراحت  کردند درباره وجوه مختلف اسEمی شدن دانشگاه دانشجويی مطرح می

 .باره پاسخ داد دراين
 واحد دانشگاھی ۶شدن  تک جنسيتی

 ٣٠٠ريزی جھت احداث  از سوی ديگر محمدمھدی مظاھری، معاون فرھنگی دانشگاه آزاد از برنامه
 .جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی خبر داد  مسجد ظرف سه سال آينده در واحدھای دانشگاھی و تک

: ن فرھنگی دانشگاه آزاد گفتنژاد، امام جمعه اصفھان نيز در جلسه مشترک با معاو هللا طباطبايی آيت
ھای اول انقEب با محدوديت دانشگاه، استاد و پذيرش دانشجو مواجه بوديم و امکان ايجاد چنين  در سال
ھا،  سال از انقEب و توسعه امکانات و زيرساخت ٣٠ھايی فراھم نبود، اما اکنون پس از گذشت  دانشگاه

 .گيری و عملی شودھا پي lزم است تفکيک جنسيتی در ھمه دانشگاه
: ھای غيرمرتبط اشاره کرد و گفت نماينده ولی فقيه در استان اصفھان به تحصيل زنان در برخی رشته

ھايی مانند معدن، راه و ساختمان و جوشکاری ھيچ منفعتی به حال زنان ما  متاسفانه تحصيل در رشته
ه با کمبود متخصصان زن روبرو ندارد و اين در صورتی است که در حوزه پزشکی و مامايی، متاسفان

 .طلبد  ريزی دقيق مسووlن آموزش عالی کشور را می ھستيم و اين موضوع، برنامه
اقدامات وزارت علوم برای تفکيک جنسيتی در حالی در حال انجام است که جز دستور احمدی نژاد 

  . دانند بسياری از کارشناسان آموزش عالی آن را مغاير با اھداف آموزشی می
اينکه دانشجويان در «: گفت» اعتماد»احمد شيرزاد، رييس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به 

آورد و تاکنون  فضای علمی دانشگاه در يک کEس حضور داشته باشند چه فساد و فحشايی به وجود می
  منشا چه فسادی بوده است؟ 

کنند که به  ا دانشجويان و دانشگاھيان احساس میبايد ما را در اين مورد قانع کنند، چرا که با اين رفتارھ
در حالی که حضور دانشجويان با رعايت ضوابط فضای دانشگاه به تقويت . آنھا توھين شده است

 «.شود اخEقيات منجر می
 
 

 وش، فعال دانشجويی آزاد شد  ساسان واھبی
 

سی پزشکی دانشگاه آزاد وش دانشجوی رشته مھند ساسان واھبی -خبرگزاری ھرانا  1390مرداد  30
   .تبريز و از فعالين دانشجويی طيف چپ، عصر امروز ، شنبه با قرار وثيقه از زندان تبريز آزاد شد

وش  بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، ساسان واھبی
برد، عصر امروز شنبه بيست و  ه سر میکه از بيستم خردادماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت ب

  . ميليون تومانی از زندان تبريز آزاد شده است ٣٠نھم مردادماه با قرار وثيقٔه 
  . بود  تيرماه به زندان مرکزی تبريز منتقل شده ٢٢گفتنی ست که اين فعال دانشجويی روز چھارشنبه 
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تم مردادماه دادگاه وی به ھمراه ھم چنين بايستی اشاره داشت که صبح روز پنجشنبه، بيست و ھف
 ٢٠الی  ١٧نيماپور يعقوب شاھرخ زمانی، محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر، که ھمگی در بازٔه زمانی 

  . خردادماه سال جاری بازداشت شده بودند، در شعبه يکم دادگاه انقEب تبريز، برگزار شد
اقدام عليه امنيت "اسEمی مواردی چون امنيتی جمھوری -اتھامات اين فعالين از سوی نيروھای قضايی

  .ذکر شده است" توھين به رھبری"و " تشکيل گروھک غيرقانونی"، "تبليغ عليه نظام"، "ملی
 
 
 
 
 

  1390شھريور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن المللی امام خمينی قزوينگزارشی از آخرين وضعيت دانشگاه بي

  
ھا ھمواره اين امکان را در اختيار  تعطيEت تابستانی دانشگاه -خبرگزاری ھرانا  1390 وريشھر 05

مسئوlن آن قرار داده است تا در سکوت و بدون کمترين مزاحمتی، اقدامات و تغييرات دلبخواھی 
در دو سه ماه اخير اتفاقات زيادی در . ن ببرندخويش را انجام دھند و بيشترين سود را از نبود دانشجويا

دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين روی داده است که دانشجويان و اساتيد آن با بازگشايی دانشگاه در 
 .مھرماه به يک باره با اين تغييرات مواجه خواھند شد

شته ھر اقدامی که ماھيت به گزارش ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، در گذ
شد؛ اما امروز و با اخراج  کشيد با واکنش فوری دانشجويان روبرو می آکادميک دانشگاه را به چالش می

ھای منتقد و مستقل، دانشگاه به عرصه يکه تازی  و تعليق فعالين دانشجويی و به محاق رفتن تشکل
  .نيروھای امنيتی تبديل شده است

و مستمر دانشجويان دانشگاه بين المللی قزوين پس از انتخابات رياست در پی اعتراضات گسترده 
ای با فعالين دانشجويی آن صورت گرفت که منجر به  سابقه ھای بی جمھوری دو سال پيش، برخورد

  . صدور احکام انظباطی و قضايی سنگينی برای دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه گشت
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از دانشجويان با احکام اخراج و تعليق از ادامه تحصيل محروم شدند  ھا تعداد زيادی در پی اين برخورد
و ھم اينک که دانشگاه از فعالين دانشجويی خالی شده است نوبت به اقدامات ديگری رسيده است تا 

  . ھمان چيزی شود که نيروھای امنيتی آرزويش را دارند   دانشگاه
ھای کشور پيش و پس  ترين دانشگاه نشگاه که از فعالدر اينجا گزارشی از آخرين شرايط حاکم بر اين دا

  . شود بوده است، آورده می ٨٨از انتخابات خرداد ماه 
  تفکيک جنسيتی در دانشگاه

اين گزارش می افزايد، مسوlن دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين در تEشی شبانه روز بر آنند تا 
ھا بربايند تا رضايت کامل نيروھای امنيتی  ساير دانشگاه ھا گوی سبقت را از در اسEمی کردن دانشگاه

اين دانشگاه از نخستين مراکز آموزش . حاکم بر دانشگاه و مسئوlن وزارت علوم را به دست آورند
ھای درسش به اجرا درآمد و بسياری از  عالی است که طرح جدا سازی دختران و پسران در کEس

  . يل شدھايش به صورت تک جنسيتی تشک کEس
پيش از اين نيز گزارشات متعددی حاکی از آن بود که حراست دانشگاه جدا سازی دختران و پسران را 

ھای دانشگاه مثل بو فه و سلف و سايت دانشگاه به اجرا گذاشته است و ھرگونه  در تمامی محوطه
ضباطی مواجه ھای انضباطی حراست و کميته ان ارتباطی ميان دختران و پسران دانشجو با برخورد

  .شود می
  مشکل، دو تار مو و رنگ لباس ماست

ھای گوناگونی در مورد نحوه پوشش دانشجويان آغاز شده است و از قرار ھم  مدت ھاست که بحث
  . ھا شکلی عملی به خويش گيرند و اجرا شوند اينک زمان آن رسيده تا آن بحث

ترين موارد  ترين و جزئی ت که در مورد ريزای در اين دانشگاه به تصويب رسيده اس اخيرا آيين نامه
  . مربوط به پوشش دانشجويان تعيين تکليف کرده است

ھای جديدی برای پوشش دانشجويان به تصويب  ھا نيز آيين نامه ھرچند در برخی ديگر از دانشگاه
ايی که رسيده است، اما ھيچ دانشگاھی به اندازه دانشگاه قزوين تا اين حد افراط نداشته است تا ج

نمايندگان کميسيون آموزش مجلس اصولگرايان نيز مخالفت صريح خويش را با اين آيين نامه اعEم 
  . اند داشته

اند که رنگ لباس دانشجويان را  اند که به خود اجازه داده مسوlن دانشگاه قزوين کار را به جايی رسانده
طرفه . اند ارد مجاز اين آيين نامه آوردهھايی که مورد پسندشان است را جزو مو ھم معين کنند و رنگ

آنکه در قاموس مسئوlن دانشگاه بين المللی قزوين رنگی به نام سبز ديگر وجود ندارد و از مھر ماه 
  . ورود دانشجويانی که لباس سبز به تن داشته باشند ممنوع خواھد بود

 کنند برخورد آميز و تند استفاده میخواھند با دانشجويانی که از عطر و ادکلن تحريک  ھا می ھمچنين آن
از . کنند و مشخص نيست چه مEکی برای تشخيص حساسيت آميز بودن يک رايحه و عطر وجود دارد

تا سقف (ھای کفش دختران و پسران  ديگر موارد اين آيين نامه تعيين قانون در مورد اندازه پاشنه
و اندازه ) تا نرمه گوش(قد خط ريش پسران ، )زخيم(ھای دانشجويان  ، نوع جوراب)متر مربع سانتی۵

  .شناسی در سايت اين دانشگاه موجود است موارد کامل اين طرح کار. است) تا زير سينه دختران(مقنعه 
  وضعيت نگران کننده ارسEن ابدی و تداوم حبس او

، با ٨٨ بنابر اين گزارش، ارسEن ابدی دانشجوی اين دانشگاه و از دستگير شدگان حوادث عاشورای
برد و گزارشات حاکی از وخامت حال جسمی وی  ھا ھمچنان در زندان اوين به سر می گذشت ماه

بنا به آخرين اظھارات مادر اين دانشجوی دربند، ارسEن با مشکEت حاد دھان و دندان . باشد می
اع روبرو است و دادستانی تھران و مسئEن زندان اوين از اعطای مرخصی پزشکی به وی امتن
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مساعد تغذيه و بھداشت در زندان اوين، تعداد زيادی  اين دانشجو تا کنون و به علت وضعيت نا. کنند می
  .برد ھای خويش را از دست داده است و از مشکEت مربوط به دھان و دندان رنج می از دندان

  پلمپ دفتر انجمن اسEمی مدرسين دانشگاه
Eمی دانشجويان اصEل تشکل اسEو اخراج و تعليق  ٨٨ح طلب اين دانشگاه در سال پس از انح

اعضای اصلی آن، و ھمچنين با انحEل شورای صنفی دانشجويان اين دانشگاه، حال نوبت به انجمن 
ھا حاکی از آن است که در اين ايام  ھمچنين گزارش. مدرسين است تا دفتر تشکل خويش را از دست دھد

ھای گذشته دفتر  در روز. اتيد اين دانشگاه صورت پذيرفته استای نيز با برخی از اس برخوردھای تازه
انجمن مدرسين اين دانشگاه ھم پلمپ شد تا ديگر ھيچ تشکل و نھاد نه تنھا منتقد که حتی مستقلی ھم در 

  . اين دانشگاه وجود نداشته باشد
، )يف شيرازط(تشکل بسيج دانشجويی و اساتيد، انجمن اسEمی  ۴با اين اوصاف از مھرماه جاری 

ھای  جامعه اسEمی وھيئت محبين اھل بيت در فضايی کامE رقابتی و با نشاط، به برگزاری برنامه
  . ارزشی و اصولی خواھند پرداخت

ھای کامE خالی  ھای ھم سو برگزار گرديد با سالن ھايی که توسط اين تشکل در ترم گذشته تمامی برنامه
ھای تشکل اصEح طلب اين  ، اين در حالی است که تمامی برنامهو عدم استقبال دانشجويان روبرو گشت

شک حضور مھدی کروبی  شد؛ بی دانشگاه در زمان فعاليتش با استقبال پر شور دانشجويان مواجه می
در دانشگاه قزوين و استقبال غير قابل وصف دانشجويان از او درروزھای پيش از انتخابات، و نيز 

ھای سخنرانی اين دانشگاه در روزھای پس از انتخابات  افشار از سالن بيرون کردن رسايی و سردار
شايد ھمين خاطرات آزاردھنده است که آنان را . گاه از ياد مسئولين اين دانشگاه نخواھند رفت ھيچ

  .ھا داشته باشد دست زنند واداشته اين گونه به حذف ھر کسی يا چيزی که نشانی از آن روز
  تفاوتی نماينده اصEح طلب قزوين دانشجويان و بیتاييد احکام انضباطی 

ھای اخير احکام انضباطی بسياری از دانشجويان اين دانشگاه توسط وزارت علوم نيز تاييد گشت  در ماه
در اين ميان عملکرد قدرت هللا عليخانی نماينده . و از اين رو برخی از آنان از ادامه تحصيل بازماندند

و عضو فراکسيون اقليت مجلس قابل تامل است، چرا که وی حتی حاضر اصEح طلب استان قزوين 
نشده است درخواست دانشجويان محروم از تحصيل اين دانشگاه برای يک مEقات ساده جھت شنيدن 

  .مشکEت آنان را بپذيرد
  تغيير و تحول در حراست دانشگاه

ھای منتقد و مستقل در  ھا و انجمن در نبود تشکل: دانشجويان اين دانشگاه به گزارشگر ھرانا گفتند
دانشگاه قزوين و در شرايطی که ھيچ گونه نظارتی بر عملکرد مسئولين دانشگاه وجود ندارد، جرياناتی 

اند که امروز به چيزی بيش از  در درون مديريت دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين شکل گرفته
اند  ھای استان قزوين برقرار ساخته طاتی که با ساير نھادانديشند و و از طريق ارتبا مديريت دانشگاه می

يی که در سال تحصيلی » زانتيا«ماجرای . اند ھای اقتصادی از طريق رانت روی آورده به فعاليت
ھا زبانزد محافل  گذشته از طريق يک مناقصه به ھمسر سرپرست اين دانشگاه واگذار شد تا مدت

کردند به واسطه اين افتضاح سرپرست  لی که ھمگان فکر میگوناگون در شھر قزوين بود و در حا
دانشگاه از سمت خود عزل خواھد شد، وزارت علوم حکم رياست وی را صادر نمود تا ثابت کند که 

  . سخت به دنبال اسEمی کردن فضای دانشگاه ھاست
شگاھی که به شکل گيری ھمين جريانات در درون يک سيستم دانشگاھی و عدم شفافيت در مديريت دان

کند، موجب به وجود آمدن  اش ساlنه بودجه ھنگفتی نيز دريافت می »بين المللی«واسطه عنوان 
  . اختEفاتی در ميان بدنه مديريتی دانشگاه شده است
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ھای  ھا ی زيادی ميان مسئولين فعلی، نھاد ھا بر سر مديريت دانشگاه کشمکش ، ماه٨٨پس از انتخابات 
رئيس حراست  ٣م وجود داشت و ھمچنين از انتخابات به اين سو؛ دانشگاه قزوين امنيتی و وزارت علو

  .به خود ديده است که اين تغييرات نشان دھندٔه فضای حاکم بر آن دانشگاه است
ھای پس از انتخابات و با ھدف  اولين تغيير در سيستم حراست دانشگاه با آمدن فردی به نام علوی در ماه

تراضات دانشجويی صورت گرفت، اما در ھمين تابستان و در حالی که شرايط خاموش کردن صدای اع
ھا به حالتی عادی برگشته بود، علوی نيز از سمت خود برکنار شد و شخصی ديگر  دانشگاه پس از مدت

  . جايگزين وی شده است
رسد پس از سرکوب اعتراضات دانشجويی حال نوبت به آبادانی دانشگاه از طريق  به نظر می

  .ھای اقتصادی رسيده است فعاليت
  
  
  
  
  
  
  

 محکوميت ايمان صديقی، فعال دانشجويی، به يک سال حبس تعزيری 
  

ايمان صديقی دبير سياسی سابق انجمن اسEمی دانشگاه  -خبرگزاری ھرانا  1390 وريشھر 05
 .نوشيروانی بابل به يک سال حبس تعزيری محکوم شد

عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و فعال دانشجويی به گزارش دانشجونيوز، ايمان صديقی 
به تحمل يک سال حبس تعزيری  "تبليغ عليه نظام"توسط دادگاه انقEب شھرستان بابل و به اتھام 

  .محکوم شده است
اسفندماه سال گذشته در مقابل دانشگاه نوشيروانی بابل توسط نيروھای  ١ايمان صديقی در روز 

 ٢٠وی پس از چند روز به وزارت اطEعات منتقل گرديد و مدت . زداشت گرديداطEعات سپاه بابل با
 .روز را در سلول انفرادی گذراند

او در سلول انفرادی بازداشتگاه اطEعات سپاه پاسداران به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و 
ما از سپاه پاسداران به وی در داخل زندان رس. برای رھايی از شکنجه مجبور به اعتصاب غذا شده بود

وزارت اطEعات قصد داشت در دوران بازداشت، اين فعال دانشجويی را . دليل شکنجه شکايت کرد
 .مجبور به مصاحبه تلويزيونی عليه جنبش سبز کند که در اين کار موفق نشد

عيت اين سازمان عفو بين الملل دو بار در جريان بازداشت وی بيانيه صادر کرده بود و نسبت به وض
سازمان عفو بين الملل در فراخوان خود خواسته بود تا اعضای اين سازمان . دانشجو ھشدار داده بود

پس از . نامه ھای جداگانه ای به آيت هللا خامنه ای و صادق lريجانی نوشته و خواستار آزادی وی شوند
 .آزاد گرديدميليون تومانی از زندان  ٣٠انجام اين تEش ھا صديقی با قرار وثيقه 

اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت پيش از اين توسط کميته انضباطی و دادگاه انقEب بارھا 
وی پيش از اين دو بار ديگر ھم به جرم اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ . و بارھا محروم از تحصيل شد

 .عليه نظام زندان رفته بود و به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود
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 بھزاد عالی پور فعال دانشجويی به پنج سال حبس تعليقی محکوم شد 
  

پور فعال دانشجويی و از اعضای انجمن اسEمی  بھزاد عالی -خبرگزاری ھرانا  1390 وريشھر  05
   .سال حبس تعليقی محکوم شد ۵دانشگاه صنعتی شريف به 

قانون  ۶١٨دادگاه انقEب با استناد به ماده  ١۵وی در شعبه   به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر،
ضربه شEق محکوم شد که  ٣٠به يک سال حبس و » اخEل در نظم عمومی«مجازات اسEمی به اتھام 

  . سال به تعليق در آمد ۵اين حکم به مدت 
به ھمراه تنی چند از اعضای شورای صنفی و انجمن اسEمی و  ٨٩بھمن  ٢۶تر در  پور، پيش عالی

ھفته  ٣پس از نزديک به  ١٣٨٩اسفند  ١۴او روز . نشجويان شريف در دانشگاه بازداشت شده بوددا
  . بازداشت، آزاد شد

 .برد چنان از آن زمان در بازداشت به سر می زاده دانشجوی شريف ھم گفتنی است که علی اکبر محمد
 
  
  
  
  

  "دانشگاه يزد"اجرای طرح تفکيک جنسيتی اين بار در 
  1390شھريور 09

بدنبال اجرايی شدن تدريجی طرح تفکيک جنسيتی دانشجويان در ايران، و اجرايی  - خبرگزاری ھرانا 
ھا دانشگاه ايران، در آخرين مورد دانشگاه يزد نيز ميزبان اجرای اين طرح بوده و  شدن اين طرح در ده

نشکده رياضی قرار است از سال تحصيلی جديد دروس عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دا
ھا  به صورت کامل مشمول طرح تفکيک جنسيتی شده و دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه در کEس

  .ھای آموزشی تفکيک شوند و محيط
به گزارش دانشجونيوز، پس از تاکيد و پافشاری مقامات سياسی و دانشگاھی حکومت ايران بر اسEمی 

ھا، بسياری از  ا سازی دانشجويان دختر و پسر در دانشگاهھا و به تبع اجرای سياست جد شدن دانشگاه
ھای آموزشی به اجرا گذشته که دانشگاه يزد نيز  ھا و محيط ھای ايران اين طرح را در دانشکده دانشگاه

   .ھای ميزبان اجرای اين طرح اضافه شده است به دانشگاه
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که نام نرم افزاری است که به  بر اساس آخرين گزارشات از دانشگاه يزد، سيستم آموزشی گلستان
شود، از سوی مسئولين اين دانشگاه دانشجويان دختر و پسر دروس  انتخاب واحد دانشجويان مربوط می

عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دانشکده رياضی را از ھم تفکيک نموده و کEسھای 
   .ای را برای آنان در نظر گرفته است جداگانه

ای به  نژاد، چندی پيش طی نامه شود که محمود احمدی طرح پس از آن انجام می تداوم اجرای اين
ھا به شدت  ھای تک جنسيتی در دانشگاه ھا و رشته کامران دانشجو، وزيرعلوم ايران با تشکيل کEس

ھا و  ھا، رشته شنيده شده است که در برخی دانشگاه» :مخالفت کرده بود، وی در نامه خود نوشته بود
ضروری است فوری از اين اقدامات سطحی . گردد ھای تک جنسيتی بدون لحاظ تبعات اعمال می کEس

   «.و غير عالمانه جلوگيری شود
نژاد منجر به توقف موقت اجرايی شدن اين طرح شد اما  شناسان مخالفت احمدی به زعم برخی از کار

   .نامه وی مخالفت کردندشماری از نمايندگان مجلس و روحانيون ھمسو با حکومت به شدت با 
ھا سخن  در آخرين واکنش روز يکشنبه وزير علوم دولت ايران از تداوم طرح اسEمی کردن دانشگاه

   «.ھا با جديت ادامه خواھد داشت اسEمی کردن دانشگاه«: گفته و افزوده بود
نژاد بوده  مه احمدینژاد بسيار متفاوت از ظاھر نا در اين واکنش تفسير کامران دانشجو از نامه احمدی

  .است
ھا دانسته و مخالفت  ھايی برای اجرای صحيح اسEمی سازی دانشگاه نژاد را تنھا دغدغه وی نامه احمدی

 .ھا را انکار نموده است رييس دولت با طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه
  
  
  
 

 اخراج البرز نورانی دانشجوی بھائی دانشگاه صنعتی شريف 
  1390شھريور 09

تر به  دانشگاه شريف، رشتٔه علوم کامپيو ٨٩البرز نورانی، دانشجوی ورودی سال  -گزاری ھرانا خبر
   .از اين دانشگاه اخراج شد» اعتقاد به ديانت بھائی«دليل 

به سايت  ١٣٩٠به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دسترسی اين دانشجو از تاريخ اول شھريور 
اعEم شد و در پی مراجعات وی به مسئولين دانشگاه به » مجاز غير«رسمی آموزش دانشگاه شريف 

صادر شده است و وی برای پيگيری بيشتر بايد » تر دستور اخراج وی از مقامات باl«وی ابEغ شد که 
  . به ھستٔه گزينش دانشجو در وزارت علوم مراجعه کند

دکتر نوربخش مسئول اين بخش، در ادامٔه مراجعات اين دانشجو به بخش گزينش وزارت علوم، آقای 
  . عنوان کرده است» اعتقاد به ديانت بھائی«صراحتا علت اخراج وی را 

اين در حالی است که برادر البرز نورانی، سما نورانی دانشجوی اخراجی بھائی از دانشگاه سھند تبريز 
 ٣۵٠در بند در رشتٔه مھندسی پزشکی است که در حال سپری کردن حکم يک سال حبس تعزيری خود 

ھايش در ارتباط با دlيل  به دليل پيگيری ٨٨اسفند  ١١سما نورانی در تاريخ . باشد زندان اوين می
الف سپاه  ٢روز در بند  ۵۶اخراجش از دانشگاه و فعاليت در زمينٔه حق تحصيل بازداشت و به مدت 

  . نگھداری شد
خراج از اين دانشگاه به دlيل اعتقادی و اخراج اين دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف از معدود موارد ا

  .رود سياسی در طی چند سال اخير به شمار می
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  )90مرداد (گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو 
  

آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه  1390 وريشھر 10
  .1390ان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسEمی در مرداد ماه ريزی شده حقوق جوانان و دانشجوي

گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکEت متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعاليت آزادانه 
نھادھا و سازمانھای مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض 

  .ھا حکايتگر بخش کوچکی از آن می باشدحقوق بشر در ايران نبوده و تن
  گزارش آماری

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و   36در مرداد ماه سال جاري تعداد 
مجموع موارد ثبت % 4آثار مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده 

  .باشد شده نقض حقوق بشر در مرداد ماه می
دانشجو  1ھم چنين . شود تن ديگر را شامل می 3دانشجو و احضار به دادگاه  6ھا بازداشت  اين گزارش

 .ماه حبس تعزيری محکوم شد 48نيز بر اساس رای دادگاه انقEب به 
نسبت به سال گذشته  ٪٣٩طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک 

  .ايم را شاھد بوده ٪۴۴ه است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش کاھش داشت
 مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران: منبع
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  سالجاري ماه تير و قبل سال مشابه ماه با 90 مرداد آماري مقايسه
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
189 

  گزارش تفصيلی
ياحی يکی از فعالين سابق دانشگاه ماموران امنيتی مشھد با حکم جلب اقدام به ورود به منزل امين ر .1

اين ماموران پس از ورود به منزل، اقدام به ضبط  .فردوسی کرده، اما موفق به بازداشت وی نشدند
 90/05/06ھرانا   – .لوازم شخصی و بازداشت يکی از دوستان وی کردند

 90/05/06انا ھر - .بابک حسينی فعال دانشجويی آذربايجانی به دادگاه انقEب تھران احضار شد .2
حجت منتظری، فعال سابق دانشجويی برای گذراندن حکم نھايی دادگاه خود، صبح روز پنجشنبه،  .3

 90/05/07ھرانا  - .ششم مرداد به زندان اوين مراجعه نمود
يک روز پس از برگزاری دادگاه امير شيبانی زاده، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد که پيشتر  .4

 -.م شده است، وی مجددا طی يک تماس تلفنی به دادگاه انقEب احضار شدسال زندان محکو ٨به 
 90/05/12 دانشجونيوز

دانشگاه  ٣ھاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تصويب ايجاد  مديركل دفتر آموزش .5
 90/05/13ھرانا  - .ھاي خراسان جنوبي، البرز و قم خبر داد جنسيتي در استان غيرانتفاعي تك

ھای شديد و  جسمی علی عجمی، از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه تھران به علت سردرد وضعيت .6
ھرانا  - .افت ناگھانی فشار خون در زندان رجايی شھر کرج، بسيار نامساعد گزارش شده است

90/05/13  
دانشگاه عEمه  ٩٠ھای تحصيلی آزمون سراسری سال  شناسی از فھرست رشته رشته کار ١٣حذف  .7

ھا را سردرگم و مستاصل کرده است و ھم چنين استادان اين دانشگاه نيز  ی داوطلبان اين رشتهطباطباي
ھا از علل  با اظھار تاسف از حذف اين تعداد رشته و محروم ماندن داوطلبان از انتخاب اين رشته

 90/05/15ھرانا  - .کنند اطEعی می حذف و شرايط خاص امسال انتخاب رشته اظھار بی
جنسيتی  رشته اقدام به پذيرش تک ۴٠در  ١٣٩٠نشگاه ايران برای سال تحصيلی بيست دا .8

ھای تھران، اميرکبير، دانشگاه اصفھان، محقق اردبيلی، زابل، ھنر  دانشگاه .کنند دانشجويان می
ھا را  ھايی ھستند که برخی رشته شيراز، دانشگاه صنعت نفت تھران و سھند تبريز از جمله دانشگاه

 90/05/16زمانه – .اند ن يا ويژه پسران معرفی کردهويژه دخترا
در پی انتشار گزارش ھايی در مورد اقدام دانشگاه عEمه طباطبايی تھران در حذف تعدادی از  .9

رشته ھای علوم انسانی، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرگزاری مھر گفت که سی کد 
ضافه شده که از جمله شامل بازگشت چھارده کد رشته به دفترچه انتخاب رشته در دانشگاه عEمه ا

  90/05/18بی بی سی  -.رشته حذف شده است
کميته گزارشگران حقوق  – .امير رضايی فعال دانشجويی دانشگاه اروميه، از دانشگاه اخراج شد .10

 90/05/19بشر 
 زندان اوين ٣۵٠مھدی وطن خواه ، دانشجوی زندانی محروم از حق تحصيل، ھمچنان در بند  .11

 90/05/19 خبرنامه کلمه  -.نگھداری می شود
تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج، در پی انتشار مطلبی توھين آميز به شھروندان  .12

اھل سنت از سوی نشريه دفتر فرھنگ دانشگاه، در محوطه بيرونی و مقابل دفتر فرھنگی دانشگاه 
 90/05/24ھرانا  -.تحصن کردند

در پی اعتراض  ی، نيوشا خزايی، شيما بنفشی، سجاد حياتی و عاطفه زمانیمحمدرضا قنبر .13
دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسEمی، صفارھرندی، به 

از سوی دادگاه انقEب کرمانشاه ھر يک به شش  مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته
ھمچنين اشکان مسيبيان فعال دانشجويی دانشگاه . اند ه مدت پنج سال محکوم شدهماه حبس تعليقی ب
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رازی کرمانشاه، که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از تحصيل و نيم ميليون تومان جريمه نقدی 
روز حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم  ٩١توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود، به 

 90/05/26نشجونيوز دا -.گرديد
، دانشجوی دانشگاه آزاد، روز پنجشنبه بيستم مرداد ماه، در پی احضار به »خاطره دانش توکل« .14

ھمان روز تنھا طی تماسی کوتاه با خانواده، از    دفتر پيگيری وزارت اطEعات، بازداشت شده و از
  90/05/29کميته گزارشگران حقوق بشر  –. بازداشت موقت خود خبر داده است

، »نژاد ملينا بختيار«ماموران امنيتی، روز شنبه بيست و دوم مرداد ماه، با ورود به منزل پدرِی  .15
تر و برخی اوراق  اين فعال دانشجويی دانشگاه تھران را بازداشت و بعد از تفتيش منزل، کيس کامپيو

ه گزارشگران حقوق کميت - .و کتب و اموال شخصی وی را نيز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند
 90/05/29بشر 
ھا بر  وزير علوم يک ماه پس از دستور احمدی نژاد برای توقف تفکيک جنسيتی در دانشگاه .16

روزنامه اعتماد  ھا تاکيد کرد متوقف نشدن طرح جلوگيری از اختEط زن و مرد در دانشگاه
90/05/29  

به ھمراه نيماپور يعقوب شاھرخ  وش روز پنجشنبه، بيست و ھفتم مردادماه دادگاه ساسان واھبی .17
خردادماه سال جاری  ٢٠الی  ١٧زمانی، محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر، که ھمگی در بازٔه زمانی 

 90/05/30ھرانا  –. بازداشت شده بودند، در شعبه يکم دادگاه انقEب تبريز، برگزار شد
و از فعالين دانشجويی  وش دانشجوی رشته مھندسی پزشکی دانشگاه آزاد تبريز ساسان واھبی .18

 90/05/30ھرانا  – .مرداد با قرار وثيقه از زندان تبريز آزاد شد 29طيف چپ، عصر روز شنبه 

  
  
  
  
  
  

 احضار و بازداشت يک فعال دانشجويی ُکرد
 

شھريور ماه ميEد کريمی، فعال دانشجوی کرد پس از  ٧مورخ  روز دوشنبه -خبرگزاری ھرانا 
 .احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطEعات شھر سنندج بازداشت شد

  
بنابه اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، ميEد کريمی فعال 

ازاد سنندج و نائب دبير اتحاديه دموکراتيک  داننشجويی ُکرد، دبير فعلی انجمن اسEمی دانشگاه
دانشجويان ُکرد است که پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطEعات شھر سنندج توسط نيروھای 

  . امنيتی بازداشت شده است
از » شنبه«اند فرزندشان در روز  مراجع امنيتی، قضايی به خانواده اين فعال دانشجويی اعEم کرده

  .ھد شدزندان آزاد خوا
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 ھای درس دانشگاه صنعتی اميرکبير تفکيک جنسيتی در ک"س

  
در سال تحصيلی جديد، بسياری از کEس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير  -خبرگزاری ھرانا 

 .صورت مجزا برای دانشجويان پسر و دختر برگزار خواھد شد به) پلی تکنيک تھران(
به گزارش دانشجونيوز، در حالی که چندی پيش عليرضا رھايی، رئيس دانشگاه صنعتی اميرکبير، از 
عدم امکان تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور سخن گفته بود، گزارش ھای رسيده حکايت از آن 

عمومی، آزمايشگاه ھا و کارگاه ھای عمومی در اين   پايه ودارد که در شمار زيادی از دروس 
  .دانشگاه، تفکيک جنسيتی به شکلی آشکار اعمال شده است

در حالی که در سال ھای گذشته، تنھا شمار معدودی از دروس عمومی اختياری به صورت مجزا برای 
ری از دروس عمومی، دانشجويان پسر و دختر برگزار می گرديد، در سال تحصيلی جديد در بسيا

، ٢، فيزيک ١، فيزيک ٢، رياضی ١، رياضی )پاسکال(دروس سرويس مانند برنامه نويسی کامپيوتر 
تفکيک جنسيتی صورت گرفته  ... آزمايشگاه ھا مانند آزمايشگاه شيمی عمومی، کارگاه ھای عمومی و

 .ھد شدو کEس ھا ی درس به صورت مجزا برای دانشجويان پسر و دختر برگزار خوا
عEوه بر اين، گزارش شده است که تعداد کEس ھای اختصاص يافته به دانشجويان دختر از کEس ھای 
تفکيک شده برای دانشجويان پسر کمتر بوده و انتخاب استاد و ساعت دلخواه را برای دانشجويان دختر 

 .با مشکل رو به رو کرده است
در حالی برای انتخاب واحد در ترم جديد تحصيلی با  دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير روز گذشته

مشکEت فراوانی به دليل اعمال تفکيک جنسيتی مواجه شدند، که اين تغييرات تا ديروز و ھنگام انتخاب 
 .واحد بر روی پورتال آموزشی دانشجويان و بوردھای آموزشی اعEم نشده بود
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  و" اين درس ويژه ی برادران است"ورد با جمEت بر اين اساس دانشجويان ھنگام انتخاب واحد با برخ
از تفکيک جنسيتی در دانشگاه صنعتی " براي ثبت نام مجاز نمي باشد, به دليل اختصاص به خانم ھا"

 .اميرکبير آگاه شدند
  تفکيک جنسيتی کEس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير در حالی به اجرا گذاشته شده است که

عتی اميرکبير چندی پيش در اظھاراتی از عدم امکان اجرای اين طرح با شرايط رييس دانشگاه صن
... امکان اجرای اين طرح با توجه به شرايط فعلی دانشگاھھا امکان پذير نيست: "فعلی سخن گفته بود

 ".اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاھھا نياز به فضا و امکانات خاصی دارد
اما آنچه که به نظر می آيد اين است که اجرايی کردن اين طرح نياز : "بودعليرضا رھايی ھمچنين گفته 

 ".به بررسيھای بيشتری دارد تا باعث آسيبھای علمی در دانشگاھھا نشود
عليرضا رھايی در حالی اين سخنان را بيان کرده است که اقدامات وی در سال ھای گذشته ھمواره با 

ت، به گونه ای که حتی يکبار برای مواجه نشدن با دانشجويان مخالفت شديد دانشجويان مواجه شده اس
معترض که در جلوی کEس درس وی در دانشکده عمران تجمع کرده بودند، از پنجره به کمک 

 .نيروھای انتظامات از کEس درس خارج شد
 تفکيک جنسيتی در دانشگاه عEمه

 .انشگاه عEمه طباطبايی خبر دادھمچنين سايت خبری فرارو در گزارشی از تفکيک جنسيتی در د
   .ھای عمومی و تخصصی دانشگاه عEمه طباطبايی تفکيک جنسيتی شده است بر اين اساس کليه کEس

سال گذشته با دستور صدر الدين شريعتی، رييس دانشگاه عEمه، در دروس عمومی اين دانشگاه 
ی امسال دستور حذف پذيرش وی ھم چنين در آزمون کارشناس. تفکيک جنسيتی صورت گرفته بود

رشته علوم انسانی را صادر کرده بود که با مخالفت گسترده داوطلبين کنکور و  ١٣  دانشجو در
 .دانشجويان اين دستور لغو گرديد

  
  
  

  
 صد داوطلب کنکورمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ستاره دار شدن 

 
دار شدن يکصد دانشجوی ديگر و   از ستاره ديروز" روزگار"روزنامه توقيف شده  -خبرگزاری ھرانا 

 .ھای گزينشی در دانشگاه آزاد خبر داد تشديد اعمال محدوديت
روز يک شنبه "به گزارش دانشجونيوز، مريم بابايی در گزارشی در اين روزنامه نوشته است که 

ھای مختلف  ه شکلمرکز آزمون دانشگاه آزاد اسEمی در خيابان پاسداران مملو از دانشجويانی بود که ب
بيش "در ادامه گزارش آمده است که  " .به نتايج آزمون کارشناسی ارشد اين دانشگاه اعتراض داشتند

نفر از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد موفق به عبور از سد گزينش اين  ١٠٠از 
کنند،  نشگاه آزاد مراجعه میوقتی با مشخصات داوطلبی به سايت دا"و اين دانشجويان " دانشگاه نشدند

 ".ھا به نمايش درنمی آيد ای برای آن ای و رتبه ھيچ کارنامه
 :متن اين گزارش به شرح زير است

نفر از داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد موفق به عبور از سد گزينش اين  ١٠٠بيش از 
 .دانشگاه نشدند
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د اسEمي به دليل اينكه ھيات گزينش دانشجو ھنوز اسامي به گفته مسووlن مركز آزمون دانشگاه آزا
يكسري دانشجويان را تاييد نكرده است ھيچ كارنامھاي براي اين داوطلبان در سايت اين دانشگاه نمايش 

روز گذشته مركز آزمون دانشگاه آزاد اسEمی در خيابان پاسداران مملو از دانشجوياني . داده نميشود
در اين ميان  .تلف به نتايج آزمون كارشناسي ارشد اين دانشگاه اعتراض داشتندبود كه به شكلھاي مخ

اين افراد وقتي مشكل خود را با  .مشكل تعدادي از اين دانشجويان به ھيات گزينش دانشجو برميگشت
مسوول اولين باجه رسيدگي به شكايات دانشجويان مطرح ميكردند، به سمت باجھاي ھدايت ميشدند كه 

ن ليست بلندباlيي از اسامي افرادي را داشت كه به گفته خودشان متخلفاني ھستند كه ھيات مسوول آ
 .گزينش دانشجو، ھنوز اسامي آنھا را به مركز آزمون نداده است

اين دانشجويان وقتي با مشخصات داوطلبي به سايت دانشگاه آزاد مراجعه ميكنند، ھيچ كارنامھاي و 
به اين افراد تنھا در پيغامي گفته ميشود داوطلبي با چنين . درنميآيدرتبھاي براي آنھا به نمايش 

روز گذشته وقتي اسامي اين افراد در ليست چندصفحھاي مسوول باجه پيدا . مشخصاتي وجود ندارد
. ميشد، فرم متفاوتي به آنھا داده ميشد و از آنھا خواسته ميشد ھفته ديگر به مركز آزمون مراجعه كنند

در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در حالي است كه در چند سال گذشته  اعمال گزينش
دانشجوياني كه با وجود دارا بودن رتبه و نمرھھاي باl در گزينش دانشگاھھاي دولتي رد ميشدند، براي 

 .ادامه تحصيل در كنكور دانشگاه آزاد شركت ميكردند
كه در  "داوطلبي با مشخصات زير وجود ندارد" عنوان شدن و نمايش پيغام" مردود علمي"اما روند 

چند سال اخير در مورد دانشجوياني كه به نحوي در گزينش دانشگاھھاي دولتي رد ميشدند، اعمال 
ميشد، امسال به شكل پررنگتري در مقايسه با سالھاي قبل به كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ھم 

. ه كريم زارع اما در مورد اين روند اظھار بي اطEعي ميكنندمسووlن دانشگاه آزاد از جمل. كشيده شد
يكي از افرادي كه صبح روز گذشته براي پيگيري مشكل خود به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسEمي 

با بيان اينكه با وجود دارا بودن رتبه تكرقمي علوم " روزگار"مراجعه كرده بود در گفتوگو با روزنامه 
وقتي در كنكور دانشگاه : سي ارشد در گزينش دانشگاه دولتي رد شد، ميگويدسياسي كنكور كارشنا

دولتي در گزينش رد شدم در كنكور دانشگاه آزاد شركت كردم اما اlن به من ميگويند جزء ليست 
 .متخلفان قرار دارم و ھيات گزينش اسامي ما را نفرستاده است

مشكل براي من و چند نفر ديگر از دوستانم پيش آمده اين  :اين دانشجوي رشته علوم سياسي ادامه ميدھد
او . است و تنھا فعاليت ما در دوران دانشجويي عضويت در انجمنھاي دانشجويي دانشگاه بوده است

وقتي من به دليل عضويت در انجمن ھاي اسEمي دانشگاه جايي در دانشگاھھاي دولتي و آزاد : ميگويد
يكي ديگر از افرادي كه اسم او در ليست رد گزينش  .يد به كجا برومكشورم ندارم براي ادامه تحصيل با

شده ھاي دانشگاه آزاد، توسط مسوول باجه مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي پيدا و با ماژيك زرد lيت 
وقتي شماره داوطلبي را در سايت وارد ميكنم، ميگويد ھيچ كارنامھاي براي مشخصات : شد، ميگويد

 .دزير وجود ندار
اين داوطلب كه از دانشگاه اردبيل در رشته جغرافياي سياسي در كنكور ارشد دانشگاه آزاد شركت 
كرده است، ميگويد ھيچ فعاليت سياسي نداشته و اين مشكل براي او و چند نفر ديگر از دوستانش پيش 

ست گزينش داوطلب ديگري كه كارنامھاي براي او به نمايش درنيامده و اسم او در لي. آمده است
دانشگاه آزاد قرار دارد، ميگويد سابقه ھيچ گونه فعاليت سياسي دانشجويي نداشته اما يكي از نزديكان او 

ميگويد سابقه " روزگار"داوطلب ديگري در تماس با . چند وقتي در زندان اوين بازداشت بوده است
 .نميآيدھيچگونه فعاليت سياسي نداشته اما كارنامه او در سايت به نمايش در 
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توضيحي كه مسووlن مركز آزمون دانشگاه آزاد اسEمي به اين داوطلب داده اند اين بود كه اسم او 
. جزء ليست متخلفان نيست و ممكن است به دليل تعجيل در كار، كارنامه او در سايت قرار نگرفته باشد

انشجو را روند عادي ميدانند تعدادي گزينش د. نمايندگان مجلس اما نگاه متفاوتي به اين موضوع دارند
و تعداد ديگري محروم كردن دانشجويان از ادامه تحصيل به دlيل فعاليت و عضويت در انجمنھاي 

 .سياسي را شايسته كشور نميدانند
ھای قبل به کنکور  گزينش امسال به شکل پررنگتری در مقايسه با سال"روزگار با تاکيد براينکه 

از قول حجت اlسEم عليرضا سليمی نماينده دليجان و " د ھم کشيده شدکارشناسی ارشد دانشگاه آزا
کسانی که به نحوی در مسائل سياسی آتش بيار معرکه ھستند و "عضو اصولگرای مجلس ھشتم نوشته 

ھای ما چه  اند، طبيعی است که جايی در دانشگاه کسانی که نظام را متھم و برای آن ايجاد مشکل کرده
 ".ندارند آزاد و چه دولتی

ضمن دفاع از ستاره دار کردن "حجت اlسEم سليمی، عضو کميسيون آموزش مجلس، ھمچنين 
سEيق سياسی از برکات نظام است اما براندازھا و کسانی که "به روزنامه روزگار گفته " دانشجويان

 ".دخيل بودند فرق دارند ٨٨در فتنه 
صEح طلبان محروم کردن دانشجويان از ادامه ھمزمان سعدهللا نصيری از نمايندگان نزديک به ا

پای "بر شمرده و به روزنامه روزگار گفته وقتی " مسائل امنيتی و اطEعاتی"تحصيل را در رديف 
 ".ای ندارد آيد پيگيری و دخالت ما ھيچ نتيجه مسائل امنيتی و اطEعاتی در مورد اين افراد وسط می

 .دانشجويان را تاکنون تکذيب کرده اند" ستاره دار شدن"ساله اين در حالی است که مسولين دولت دھم م
دار کردن  امير طاھرخانی ديگر عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسEمی نيز با انتقاد از ستاره

ھای مختلف زيبنده کشور و نظام ما  محدود کردن دانشجويان از ادامه تحصيل به بھانه"دانشجويان گفته 
 ".نيست

ار ھمچنين گزارش داده که علی عباس پور تھرانی فرد، ريس کميسيون آموزش مجلس روزنامه روزگ
ھای مختلف دينی و مذھبی، اخEقی  معتقد است گزينش دانشجو در کشور ما از جنبه"شورای اسEمی 

 ".امری عادی است و جزء مصوبات شورای عالی انقEب فرھنگی است... و
اديان رسمی کشور "انی فرد به عنوان مثال از کسانی نامبرده که به نوشته اين روزنامه، عباس پور تھر

توانند استخدام شوند  نمی"، و تاکيد کرده که چنين افرادی "را نداشته باشند يا مشکل اخEقی داشته باشند
 ".يا ادامه تحصيل بدھند
ريور ماه، شھ ١۴شماره انتشار روز گذشته،  ١۶٣چاپ تھران پس از " روزگار"گفتنی است روزنامه 

بر اساس اعEم جرم دادستان عمومی و انقEب تھران به اتھام "اين روزنامه  .به مدت دو ماه توقيف شد
توقيف شده " قانون مطبوعات ۵ماده  ٢تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه کشور باستناد تبصره 

 .است
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 شد  نيما پوريعقوب، فعال دانشجويی، آزاد
  

نيما پوريعقوب، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز، از  -خبرگزاری ھرانا  1390 وريشھر 17پنجشنبه 
   .زندان اين شھر آزاد شد

 
 ١٩به گزارش دانشجونيوز، نيما پوريعقوب، دانشجوی رشته مھندسی مکانيک دانشگاه آزاد تبريز، در 

   .در شھر تبريز بازداشت شد ١٣٩٠خرداد سال 
، »اقدام عليه امنيت ملی«، »تبليغ عليه نظام«ھا اتھام اين فعال دانشجويی را  خی از خبرگزاریبر
   .عنوان کرده بودند» توھين به رھبری«و » تشکيل گروھک غيرقانونی«

بازداشت و در دادگاه از اتھامات وارده تبرئه شده  ١٣٨٧نيما پوريعقوب، پيش از اين نيز در آبان سال 
   .بود

  .ال دانشجويی چپ، نزديک به سه ماه در زندان مرکزی تبريز در حبس بوداين فع
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 محکوميت جاويد فخريان، فعال دانشجويی به يکسال حبس تعزيری
  

دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی مقيسه  ٢٨شعبه  - 1390 وريشھر 18جمعه خبرگزاری ھرانا 
ا به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروه به يک سال حبس فعال دانشجويی ر» جاويد فخريان«

   .تعزيری محکوم کرد
به گزارش صبح امروز، جاويد فخريان از اعضای فعال انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه آزاد 

بود که بدنبال موج گسترده دستگيری فعاlن سياسی و مدنی در  ٨٨شھرکرد و مدير بخش مجازی ستاد 
بھمن، بعد از چندين جلسه احضار به وزارت اطEعات و دفتر پيگيری اطEعات استان  ٢۵ آستانه

   .روز از زندان اوين آزاد شده بود ٣٣تھران بازداشت و پس از 
نيز در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمھوری برای مدتی در  ١٣٨٨وی در آبان ماه سال 

 .بازداشت بسر برده است
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 در ھمه استان ھای ايران » راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه«
 

تفکيک "تنھا دو روز پس از آنکه وزير علوم ايران منکر اجرای طرح  ١٣٩٠ وريشھر ١٨, جمعه
در ھر  «دانشگاه دخترانه«در دانشگاه ھا شده بود، در جديدترين اظھارات از راه اندازی " جنسيتی

  : يد کرداستان خبر داده و تاک
ھا نيست بلكه در مورد حفظ حدود و آداب اسEمي در  اين مصوبه درباره اسEمي شدن دانشگاه«

 «.ھا خيلي فراتر از اين موضوع است ھاست و اسEمي شدن دانشگاه دانشگاه
به گزارش دانشجونيوز، بدنبال تداوم اجرايی شدن سياست تک جنسيتی کردن دانشگاه و تفکيک کامل 

جلوگيری از اختEط بين پسران و دختران در دانشگاه ھا، وزير علوم ايران در گفتگو با جنسيتی و 
خبر داده و افزوده  «راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه در ھر استان«از " فارس"خبرگزاری حکومتی 

  : است
اھر و باطن و ھا به محتوا پرداخته شود اما چون قائل به اين ھستيم كه بين ظ حتماً بايد در دانشگاه«

 «.محتوا و مناسبات درون دانشگاھي تناسبي برقرار است بايد به اين مھم پرداخته شود
چيزی با عنوان تفکيک جنسيتی در «وزير علوم ايران که طی روزھای گذشته ادعا کرده بود که 

 اينبار نيز مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را مصوبه «دانشگاه ھای کشور وجود ندارد
 .شوری عالی انقEب فرھنگی دانسته است
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کامران دانشجو پيشتر در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور محمود احمدی نژاد به وزاری علوم و 
ما چيزی به «: بھداشت برای توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور گفته بود

اين واژه  .اين واژه برای آن طرف آب است اين واژه به ما تعلق ندارد،. عنوان تفکيک جنسيتی نداريم
 «.را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد

يکی از راه کارھای اسEمی شدن دانشگاه ھا «وزير علوم در ادامه راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه را 
الي دختران فعاليت پيش از انقEب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه ع«: معرفی کرده و افزوده است»

. كند داشت كه پس از پيروزي انقEب اسEمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت مي
سال از پيروزي انقEب اسEمي گذشته است و ما به غير از اين دانشگاه، دانشگاه دخترانه ديگري  32

 «.نداريم
» حق دانشجويان«دانشگاه ھای تک جنسيتی را  کامران دانشجو در بخش ديگری از اظھارات خويش

 «.ھاي تك جنيستي دخترانه و پسرانه داديم اكنون اولويت را به دانشگاه» :ارزيابی کرده و تاکيد کرد
سال گذشته انتقاد  ٣٢اين وزير احمدی نژاد در انتھا از عدم تاسيس دانشگاه ھای تک جنيستی در طول 

استان  10دانشگاه دخترانه در  10سال گذشته به عنوان مثال  30چرا در طول  » :کرده و اضافه کرد
 «كشور تأسيس نشده است كه اگر دانشجويي خواست انتخاب داشته باشد بتواند از اين حق استفاده كند؟

بنظر می رسد موضوع جداسازی پسران و دختران در دانشگاه ھا به مساله ای چالش برانگيز بين 
 .اين طرح تبديل شده است موافقين و مخالفين دولتی

: علی مطھری، از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران، در نامه ای سرگشاده به احمدی نژاد نوشته بود
ھاي دخترانه به اندازه كافي نداريم بايد در حد امكان از اختEط  بديھي است امروز كه دانشگاه«

دھند در مسيراسEمي كردن  ان انجام ميھايي كه وزير محترم علوم و ھمكارانش جلوگيري كنيم و تEش
ھا از نظر ظاھر و محتواست، گرچه اينجانب به برخي از آنھا گفتم سرانجام آقايان مشايي و  دانشگاه
نژاد تحمل نخواھند كرد و اين طرح را نيز مانند قانون عفاف و حجاب معلق خواھند كرد و  احمدي

 «.بيني به حقيقت پيوست امروز اين پيش
س گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک بر اسا

 .و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است
دانشگاه ھای عEمه طباطبايی، دانشگاه امير کبير، دانشگاه يزد، دانشگاه بين المللی قزوين، دانشگاه 

 .ای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اندتنھا نمونه ھ..... مازندران، دانشگاه مشھد و 
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محمد غفاريان به سه سال و نيم حبس تعزيری و ھفتاد ضربه ش"ق 
 محکوم شد 

 
محمد غفاريان، دانشجوی رشته مھندسی برق دانشگاه فردوسی مشھد، به  ١٣٩٠ وريشھر ٢٠, يكشنبه

  .ه شEق محکوم شدتحمل سه سال و نيم حبس تعزيری و ھفتاد ضرب
 

 
 

به گزارش دانشجونيوز، دادگاه بدوی اين فعال دانشجويی در ده مرداد ماه سال جاری تشکيل و حکم اين 
  .دانشجو در دوازده شھريور ابEغ شد

از ميان اتھامات او تنھا اقدام عليه امنيت ملی در جلسه بازپرسی و در زمان بازداشت به وی تفھيم شده 
 .ھين به رياست جمھور حتی در دادگاه ھم مطرح نشده بودبود و اتھام تو

محمد غفاريان برای اتھام اقدام عليه امنيت ملی به دو سال حبس، برای اخEل در نظم عمومی شش ماه 
ضربه شEق و برای توھين به رييس  ٣۵حبس، برای توھين به مقام رھبری به يک سال حبس و 

 .تضربه شEق محکوم شده اس ٣۵جمھور به 
، ٢٠٦ی  محمد غفاريان ھمچنين در پی اعEم نتايج کنکور کارشناسی ارشد، و به رغم کسب رتبه

 .ی تحصيل محروم شد مردود اعEم شده و از ادامه
وی بعد از ظھر روز يکم اسفند ماه در خيابان راھنمايی مشھد دستگير و پس از گذراندن دو روز در 

ام اسفند ماه در  ٢٦ی اطEعات مشھد منتقل شد و تا تاريخ  ه ادارهپليس امنيت اخEقی ناجا به بازداشتگا
 .آن جا زندانی بود

 

 ھای انفرادی زندان رجايی شھر کرج منتقل شد  علی عجمی به سلول
 

روز گذشته علی عجمی، زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر  ١٣٩٠ وريشھر ٢٠, يكشنبه
 .زندان کرج منتقل شده است اين ۵ھای انفرادی بند  کرج، به سلول

 ۴بند  ١٢شھريور ماه از سالن  ١٩علی عجمی، از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه تھران، روز شنبه 
به نقل از " وبسايت ھرانا".زندان رجايی شھر کرج منتقل گرديد ۵ھای انفرادی بند  به سلول) بند امنيتی(

تقال اين زندانی سياسی به سلول انفرادی، پرونده فعالين حقوق بشر و دموکراسی افزوده است که علت ان
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شود علی عجمی چندی پيش مورد ضرب  سازی يکی از مسئوlن زندان برای وی بوده است؛ گفته می
 .و شتم وی نيز قرار گرفته بود

در سبزوار  ٨٨علی عجمی، دانشجوی ترم آخر رشتٔه حقوق دانشگاه تھران، بيست و يکم بھمن ماه سال 
توسط قاضی صلواتی محکوم شناخته شد و از آن زمان تاکنون بدون حتی يک روز بازداشت، 

 .برد مرخصی در زندان به سر می
lزم به يادآوری ست که علی رغم گذشت قريب به دو ماه و نيم از انتقال بھروز جاويد تھرانی، فرزاد 

بوس در بند امنيتی زندان مددزاده، صالح کھن دل، محمد علی منصوری، چھار تن ديگر از زندانيان مح
. ھای انفرادی، ھيچ اطEعی از وضعيت و سرنوشت ايشان در دست نيست رجايی شھر کرج به سلول

زندان اوين منتقل شده  ٢٠٩ھای بند  نامبردگان ھفتم تيرماه سال جاری به طور ناگھانی به انفرادی
 .بودند

  

قزوين اخراج  مريم شفيع پور، فعال دانشجويی، از دانشگاه بين المللی
 شد 

 
مريم شفيع پور، فعال دانشجويی و وبEگ نويس، با وجود پايان حکم چند  ١٣٩٠ وريشھر ٢٠, يكشنبه

ترم سنوات مجاز، اجازه ثبت نام در ترم جديد آموزشی  2ترم محروميت از تحصيل، علی رغم داشتن 
 .را نيافت

ضباطی و قضايی برای دانشجويان به گزارش دانشجونيوز، در ادامه موج صدور احکام سنگين ان
که پيشتر  «مريم شفيع پور«دانشگاه بين المللی قزوين، يکی ديگر از فعاlن دانشجويی اين دانشگاه بنام 

به چھار ترم محروميت از تحصيل و يک ترم محروميت از تسھيEت رفاھی دانشگاه محکوم شده بود، 
 .تحصيل در اين دانشگاه محروم شده استمجددا به صورت غير قانونی و غير رسمی از ادامه 

بر اساس اين گزارش، ممانعت از ادامه تحصيل اين دانشجو در حالی صورت گرفته است که ھنوز ھيچ 
حکم کتبی و قانونی مبنی بر اخراج به وی ابEغ نشده و پيگيری ھای اين دانشجو از سوی مسئولين اين 

 .دانشگاه بی پاسخ مانده است
با بيان اين که مسئولين در مورد پرونده آموزشی وی  "دانشجو نيوز"در گفتگو با مريم شفيع پور 

اظھارات ضد و نقيضی بيان می کنند از ادعای برخی از مقامات دانشگاه در خصوص تشکيل پرونده 
 .جديد در کميته انضباطی خبر داده است

ا در اين خصوص اظھار بی اطEعی به گفته اين فعال دانشجويی، دبير کميته انظباطی دانشگاه در ابتد
 .نموده و در ادامه از احتمال ارتباط مطالب وبEگ شخصی وی با تصميم جديد دانشگاه سخن گفته است

توسط بEگفا بسته شده و در  88اين در حالی است که وبEگ اين فعال دانشجويی در زمستان سال 
 .ر اين مورد به وی تفھيم نشده استدادگاه اين فعال دانشجويی نيزھيچ گونه اتھامی مبنی ب

مريم شفيع پور، به نقل از يکی از مسئولين عالی رتبه دانشگاه بين المللی قزوين که خواست نامش 
با توجه به نزديکی انتخابات مجلس شورای اسEمی سياست کلی دانشگاه در «: بازگو نشود می گويد

عالين دانشجويی به ھر بھانه ای به محيط سال جديد آموزشی مبتنی بر اين است که از بازگشت ف
آموزشی جلوگيری شود و پيگيری دانشجويان کامE بی فايده و تنھا صرف وقت و ھزينه را برای آنان 

 « !به دنبال خواھد داشت تا خوِد دانشجو خسته و بی خيال ادامه تحصيل شود
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کنش به اظھارات رياست مريم شفيع پور در پی وقايع پس از انتخابات رياست جمھوری، در وا
دانشگاه، دکتر آل بويه، طی نامه ای اعتراضی نارضايتی خود و ساير دانشجويان اين دانشگاه را اعEم 

دکتر آل بويه در اين . کرده بود، که منجر به احضار وی به کميته پيگيری وزارت اظEعات شد
ته و در اين دانشگاه خبری از موارد دانشجويان تعليق شده مشکEت اخEقی داش»مصاحبه گفته بود که، 

 «!امنيتی و نارضايتی سياسی و صنفی نيست
بر اساس گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز، بسياری از دانشجويان دانشگاه بين الملل با گذراندن 
کنکور سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد با وجود کسب رتبه قبولی ستاره دار شده و از ادامه 

آنان در مقاطع باlتر جلوگيری به عمل آمده است، ھرچند که اين دانشجويان به سازمان سنجش تحصيل 
 .فراخوانده شده و تعھد داده بودند

تن از فعاlن دانشجويی دانشگاه بين المللی قزوين به دليل آنچه که از سوی  ١۵گفتنی است بيش از 
خوانده شده بود، " ٨٨شات پس از انتخابات شرکت دراغتشا"مراجع انضباطی اين دانشگاه تحت عنوان 

با احکام اخراج، محروميت ھای تعليقی و رفاھی روبرو شده بودند که ھم اينک بسياری از اين فعاlن 
  .در حال سپری کردن دوران محروميت خويش ھستند

 

محکوميت حسين ضامن ضرابی، فعال دانشجويی به يک سال حبس 
 تعزيری 

  
، فعال دانشجويی دانشگاه "حسين ضامن ضرابی"دادگاه انقEب شھر بابل،  ١٣٩٠ وريشھر ٢١, دوشنبه

بھمن به يک سال حبس تعزيری که به  25بابل را به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در تجمع 
  .سال معلق شده است محکوم کرد 5مدت 

 

 
  

ين مسئول کانون شعر و به گزارش دانشجونيوز، حسين ضامن ضرابی، عضو انجمن اسEمی و ھمچن
ھمراه با محسن برزگر، ديگر فعال دانشجويی،  1389بھمن  25ادب دانشگاه نوشيروانی بابل که روز 

روز انفرادی در زندانھای ساری  16در مقابل درب اصلی دانشگاه نوشيروانی بازداشت شده و پس از 
جديد از سوی مقامات قضايی شھر  ميليون تومانی آزاد شده بود، طی حکمی 30و بابل با قرار وثيقه 

 .سال تعليق محکوم کرده است ۵بابل، به يک سال حبس تعزيری، با لحاظ 
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تبليغ عليه نظام از طريق شرکت «بر اساس اين گزارش از اتھامات اين فعال دانشجويی در اين حکم به 
 .اشاره شده است» بھمن 25در تجمع 

ی حکمی از سوی مراجع انضباطی دنشگاه گفته می شود حسين ضامن ضرابی، پيشتر ھم ط
 .نوشيروانی بابل به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شده بود

گفتنی است، بسياری از فعاlن دانشگاه نوشيرانی بابل پس از انتخابات مخدوش رياست جمھوری دھم، 
ز اين دانشگاه از تداوم فشارھا و با احکام سنگين انضباطی و قضايی مواجه شده که آخرين گزارشات ا

 .محدوديت ھا برای فعاlن دانشجويی اين دانشگاه حکايت دارد
 

  
 تشکيل ک"س ھای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی اميرکبير 

 
از مھر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اميرکبير کEس ھای درس  ١٣٩٠ وريشھر ٢١, دوشنبه

 .حوزوی برگزار خواھد شد
ش دانشجونيوز، خبرگزاری مھر به نقل از علی رضا پورمحمد، کارشناس حوزه علوم اسEمی به گزار

دانشگاھيان مرکز دانشگاه صنعتی اميرکبير، خبر داده است که از مھر ماه سال جاری با ھمکاری 
حوزه علوم اسEمی دانشگاھيان، کEسھای حوزوی برای دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه 

 .ر خواھد شدبرگزا
مھر ماه می توانند برای ثبت نام در کEسھای دروس حوزوی  ٩پورمحمد با بيان اين که دانشجويان تا 

 .مھر ماه اعEم کرده است ٢٠اين دانشگاه اقدام کنند، زمان آغاز اين کEس ھا را 
س می واحد تدري ٦٦بر اساس اين گزارش پورمحمد با بيان اينکه در کEس تدريس دروس حوزوی 

ترم يازده ماھه است  ٦دوره تدريس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی اميرکبير : شود، خاطرنشان کرد
 .که سه سال به طول می انجامد

  .نفر در اين کEس ھا خبر داده است ١٠٠وی ھم چنين از پذيرش 
  
 

 دانشگاه کشور ٣٠راه اندازی حوزه در 
  

، معاون فرھنگی و اجتماعی وزير علوم، از در ارديبھشت ماه سال جاری غEمرضا خواجه سروی
 .ارسال بخشنامه ای به دانشگاه ھای کشور مبنی بر ايجاد حوزه ھای علميه دانشجويی خبر داده بود

وی از ايجاد و توسعه حوزه ھای علميه به عنوان تدبيری برای ارتقای دانش دينی دانشجويان سخن 
زمينه مباحث دينی از آموزش کEسيک برخوردار شوند در اعتقاد داريم اگر دانشجويان در : "گفته بود

 ".بينششان تأثير می گذارد
دانشگاه کشور حوزه علميه دانشجويی فعال است،  ٣٠خواجه سروری با بيان اينکه در حال حاضر در 

واحد درسی می گذرانند و ترکيب اين دروس  ٦٤طEب دانشجو در اين حوزه ھا نزديک به : "گفته بود
 ".قادی دينی است و ھم مسائل فرھنگی سياسی ايران استھم اعت
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حجت اlسEم حجت کاشفی، مدير حوزه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، نيز در تيرماه امسال از 
وی ھمچنين از آغاز به کار . آغاز به کار حوزه علوم اسEمی دانشجويی در اين دانشگاه خبر داده بود

 .انشگاه کشور سخن گفته بودد ٢٨حوزه ھای علوم اسEمی در 
اسEمی کردن "برگزاری کEس ھای دروس حوزوی در دانشگاه در راستای اجرايی کردن طرح 

  .قلمداد می شود" دانشگاه ھای کشور
  

از تحصيل و تدريس اعضای شورای مرکزی  ممنوعيتو  محروميت
 ادوار تحکيم وحدت، شعبه بوشھر 

 
زی و دکتر محمود جمھيری از اعضای شورای مرکزی سيروس بنه گ ١٣٩٠ وريشھر ٢١, دوشنبه

شعبه بوشھر از ادامه تحصيل و تدريس محروم ) ادوار تحکيم وحدت( سازمان دانش آموختگان ايران 
 .شدند

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، سيروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت 
مطبوعات مستقل استان بوشھر برای دومين سال  شعبه بوشھر و ھمچنين عضو شورای صنفی خانه

اين روزنامه نگار با سابقه که در کنکور . پياپی از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسEمی شرکت جسته بود، در مراجعه به سايت دانشگاه آزاد با اين پيام 

 . مشخصات مورد نظر موجود نمی باشدروبرو می شود که کارنامه ای با 
امسال شانس خود را در دانشگاه ازاد : گويد اين فعال سياسی در مصاحبه با خبرنگار ادوارنيوز می

جالب بود در موقع مراجعه به سايت اطEع رسانی دانشگاه ازاد وقتی با وارد کردن . امتحان کردم
کارنامه ای با مشخصات مورد : "روبرو شدم  مشخصات روی گزينه کارنامه کليک کردم با اين پيام

سه روز بود که تEش داشتم به خودم بقبوlنم شايد واقعا مشکل پيش آمده، ولی ". نظر موجود نمی باشد
کردم با ھمين پيام روبرو  ای که سايت مربوطه پيشنھاد داده بود تقاضای کارنامه می با ھر گزينه

ق يکی از شماره تماسھای داده شده توانستم با مقامی از آن سوی شدم، تا اينکه فرج حاصل و از طري می
 .مخلص کEم آن مقام يا آقای محترم اين بود جواب استعEم شما نيامده است. سيم صحبت کنم

سال گذشته نيز در کنکور کارشناسی ارشد داشنگاه سراسری شرکت کردم اما : وی در ادامه می افزايد 
داوطلب گرامی به علت نقص در پرونده در صورت تمايل در روز سه "ه با ھمين پيام مواجه شدم ک

 204به سازمان سنجش و اموزش کشور واقع در ميدان ھفت تير خيابان کريم خان زند پEک  89شنبه 
من متعاقب آن از ". تماس حاصل فرماييد xxx مراجعه نماييد و يا جھت اطEعات بيشتر با شماره تلفن

. خان رساندم يلومتری را طی کردم وخود را به سازمان سنجش در پل کريمک 1200بوشھر مسير 
حضور در حراست سازمان و تکميل کردن فرمی که کی ھستی و چه کاره ای و چه فعاليتھای داشتی و 

ھايی شبيه بازجويی تمام اتفاقاتی بود که آن روز افتاد و اين که برو تا جواب استعEم از  کمی حرف
بيايد و جالب آن که در مراجعه چندين باره در طول آن سال به سازمان سنجش برای  اداره اطEعات

 .کسب تکليف متوجه شدم که ھنوز جواب استعEم نيامده است
ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمھيری ، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت شعبه 

ھايی می باشد که از جانب نھادھای  ديگر محدوديتبوشھر از تدريس در دانشگاه آزاد اسEمی نيز از 
وی که دارای مدرک دکترای شھرسازی از دانشگاه . امنيتی بر فعالين با سابقه استانی اعمال شده است
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باشد، در ترم جديد از تدريس واحدھای درسی مربوطه در دانشگاه آزاد اسEمی واحد بوشھر  تھران می
 .محروم شده است

در اين دو سال اخير شاھد ممنوع التدريس شدن تعداد کثيری از اساتيد با سابقه  lزم به ذکر است
 . ايم دار شدن و اخراج دانشجويان در مقاطع زمانی مختلف بوده کشور، محروم از تحصيل و ستاره

سيد حسين جاودانی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم خراسان و از فعاlن سياسی مشھد نيز 
 .از تدريس در دانشگاه پيام نور مشھد محروم شد سال گذشته
  ادوارنيوز

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی ھم تک جنيستی شد 
 

در ادامه موج تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا و اعمال سياست جداسازی   ١٣٩٠شھريور  ٢٢, سه شنبه
ای دانشگاھی به کامل مراکز آموزشی در ايران، دانشگاه جامع علمی کاربردی با تفکيک واحد ھ

در دفترچه ھای نام نويسی سال جديد، عمE اجرای طرح تک جنسيتی نمودن اين » زنانه و مردانه«
 .دانشگاه را در دستور کار خويش قرار داده است

به گزارش دانشجونيوز، دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال جديد جدا سازی پسران و دختران 
ا را جز برنامه ريزی ھای آموزشی خويش قرار داده و در دفترچه ھای پذيرفته شده در اين دانشگاه ھ

 .طراحی نموده است» مردانه و زنانه«نام نويسی، پذيرش دانشجويان را جداگانه به صورت 
عدم ھماھنگی واحد ھای »، نزديک به اصولگرايان که اين خبر را منتشر کرده از "تابناک"خبرگزاری 

خبر داده و » مديران و واحد ھا«آور بودن اين طرح برای " ضرر"چنين با اين طرح و ھم» دانشگاھی
دھند و اقدام انجام شده از سوي  درصد دانشجويان اين دانشگاه را خواھران تشكيل مي 70« :نوشته است

 «.ھا، ضرر ھنگفتي براي مديران واحدھا خواھد داشت دانشگاه جامع به لحاظ افزايش ھزينه
راه «از " فارس"لوم ايران ھفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری حکومتی در ھمين زمينه وزير ع

ما چيزی به عنوان تفکيک ««: خبر داده و گفته بود» اندازی دانشگاه ھای دخترانه در ھر استان
اين واژه را استفاده می . اين واژه به ما تعلق ندارد، اين واژه برای آن طرف آب است. جنسيتی نداريم
 «.ين دشمن بازی می کنيدکنيد و در زم

مصوبه شوری «پيشتر کامران دانشجو، وزير علوم ايران، مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را 
 .دانسته بود» عالی انقEب فرھنگی

اجرای اين طرح ھای دانشگاھی در حالی است که محمود احمدی نژاد پانزدھم تيرماه سال جاری با 
توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه «و بھداشت خواستار ارسال نامه ای به وزاری علوم 

 .خوانده بود» غير عالمانه«و » سطحي«شده و اين اقدامات را  «ھای کشور
يکی از راه کارھای اسEمی شدن دانشگاه «اما وزير علوم راه اندازی دانشگاه ھای تک جنسيتی را 

انشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت پيش از انقEب يك د«: معرفی کرده و گفته بود»ھا
. كند داشت كه پس از پيروزي انقEب اسEمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت مي

سال از پيروزي انقEب اسEمي گذشته است و ما به غير از اين دانشگاه، دانشگاه دخترانه ديگري  32
 «.نداريم

وضوع جداسازی پسران و دختران در دانشگاه ھا به مساله ای چالش برانگيز بين بنظر می رسد م
 .موافقين و مخالفين دولتی اين طرح تبديل شده است
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علی مطھری، از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران، پيشتر در نامه ای سرگشاده به احمدی نژاد نوشته 
اندازه كافي نداريم بايد در حد امكان از اختEط ھاي دخترانه به  بديھي است امروز كه دانشگاه«: بود

دھند در مسيراسEمي كردن  ھايي كه وزير محترم علوم و ھمكارانشان انجام مي جلوگيري كنيم و تEش
ھا از نظر ظاھر و محتواست، گرچه اينجانب به برخي از آنھا گفتم سرانجام آقايان مشايي و  دانشگاه
اين طرح را نيز مانند قانون عفاف و حجاب معلق خواھند كرد و  نژاد تحمل نخواھند كرد و احمدي

 «.بيني به حقيقت پيوست امروز اين پيش
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک 

 .و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است
مير کبير، دانشگاه يزد، دانشگاه بين المللی قزوين، دانشگاه دانشگاه ھای عEمه طباطبايی، دانشگاه ا

  .تنھا نمونه ھای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اند..... مازندران، دانشگاه مشھد و 
  
 

علی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اس"می دانشگاه صنعتی شريف، به 
 شش سال حبس محکوم شد 

 
علی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی  ١٣٩٠ وريشھر ٢٢, سه شنبه

 .شريف، به شش سال حبس تعزيری محکوم شد
 

 
به ھنگام خروج از درب  ٨٩بھمن  ٢٦به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی در روز دوشنبه 

و پس از ضرب و شتم  آزادی دانشگاه صنعتی شريف، توسط ماموران امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته
 .در ميدان آزادی دستگير شد

 ٢٤٠اش در زمان بازجويی در بند  بندان پيشين به گزارش منابع خبری، اين فعال دانشجويی به گفته ھم
 .ھای شديد جسمی قرار گرفته است به دفعات مورد شکنجه

ادگاه انقEب به رياست د ١٥جلسه دادگاه علی اکبر محمد زاده در سوم مرداد ماه سال جاری در شعبه 
فعاليت تبليغی عليه «، »تبانی و اجتماع عليه امنيت کشور«اتھامات وی، . قاضی صلواتی برگزار شد

 .عنوان شده است» اختEل در نظم عمومی«و » نظام
زندان اوين به سر می برد که چندی پيش جمعی از فارغ  ٣۵٠اين فعال دانشجويی در حالی در بند 

نشجويان دانشگاه شريف در نامه ای بازداشت و حبس غير قانونی وی را محکوم و التحصيEن و دا
 .خواستار ازادی وی شده بودند
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تجمع دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری 
 خوابگاه 

 
جمعی از دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی روز گذشته در اعتراض به  ١٣٩٠ وريشھر ٢٣, چھارشنبه

در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی اين » عدم واگذاری خوابگاه به دانشجويان تحصيEت تکميلی«
 .دانشگاه دست به تجمع زدند

شھريور، دانشگاه شھيد بھشتی ميزبان تجمع اعتراضی  22به گزارش دانشجونيوز، ديروز سه شنبه 
لق خوابگاه به برخی از دانشجويان دھھا تن از دانشجويان اين دانشگاه بود که در اعتراض به عدم تع

تحصيEت تکميلی در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی و ھمچنين مديريت خوابگاه ھا تجمع کرده و 
 .خواستار تحقق ابتدايی ترين حقوق خود شده اند

بر اساس اين گزارش، دانشجويان معترض در اين تجمع شعارھايی در ارتباط با حقوق رفاھی خويش 
 .خواستار استعفای مسئولين ذی صEح شده اند سرداده و

، معاونت دانشجويی "مھدوی سمنون"گفته می شود مسئولين دانشگاه شھيد بھشتی و مديران آن از جمله 
در طول دو سال گذشته و ھمزمان با وقوع اعتراضات دانشجويی، از ھيچگونه اقدام در راستای نقض 

نکرده اند و با صدور احکام فله ای شمار زيادی از حقوق اساسی و اوليه دانشجويان خودداری 
 .دانشجويان از حق تحصيل محروم نموده اند

محروميت دانشجويان تحصيEت تکميلی دانشگاه از حقوق اوليه «دانشجويان معترض معتقدند که 
، تنھا بخش کوچکی از نقض حقوق اوليه دانشجويی »خويش که حق اسکان در خوابگاه ھا جز ان است

 .اين دانشگاه محسوب می شود در
آخرين خبرھا از دانشگاه شھيد بھشتی تھران حاکی از آن است که عده ای از اين دانشجويان روز شنبه 
نيز به در اعتراض به اين سياست غلط به مديريت امور خوابگاه ھا مراجعه کرده بودند که با برخورد 

در ادامه حتی تھديد به احضار به کميته خشن نيروھای حراست وادار به ترک اين اداره شده و 
 .انضباطی شده اند

 در حالی مديران اين دانشگاه از کمبود بودجه و امکانات رفاھی سخن گفته اند که بنابر گزارشات موثق
به بانک » يک ميليارد تومان«ماه گذشته دانشگاه بھشتی خوابگاه طالقانی اين دانشگاه رابه قيمت 

 .صادرات فروخته است
ز سوی ديگر گفته می شود که دانشگاه شھيد بھشتی دارای ساختمان ھای متعددی است که توسط ا

خيرين به عنوان خوابگاه به اين دانشگاه واگذار گشته است که گويا در سالھای اخير به عنوان منزل 
 .شخصی عده ای از مديران اين دانشگاه مورد بھره برداری قرار گرفته است

در پايان تجمع ديروز بيانيه ای نيز از سوی دانشجويان صادر شده و آنان خطاب به  شايان ذکر است که
در صورت عدم نتيجه گيری از اعتراضات قانونی و مسالمت »مسئوليناين دانشگاه ھشدار داده اند که 

 اميز، در گام بعدی نسبت به افشای نام مديران سوء استفاده گر از اموال عمومی دانشگاه و غارتگران
  «.بيت المال در اقدام خواھند کرد
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مسعود چناسی، فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم و عضو ستاد 
 مھدی کروبی از دانشگاه اخراج شد 

 
دانشگاه تربيت معلم تھران و از فعالين  ٨٨مسعود چناسی ورودی سال  ١٣٩٠ وريشھر ٢٣, چھارشنبه

می باشد، که در طی چھار ترم تحصيل  ٨٨مھدی کروبی در ايام انتخابات دانشجويی و فعال ستاد شيخ 
خود در اين دانشگاه شش بار حکم انضباطی از طرف کميته انضباطی برای وی صادر گرديده است و 

 .در بارھفتم حکم اخراجش از اين دانشگاه صادر و به وی ابEغ شد
م انضباطی و اخراج وی از دانشگاه برگزاری بنا به اخبار رسيده به سحام نيوز، دليل صدور احکا

که  ٨٩آذر  ١۶، دادن بيانيه ھای مختلف در مورد دولت احمدی نژاد، برگزاری تجمع ٨٨آذر  ١۶تجمع 
به دليل  ٨٩منجر به درگيری با حراست شده است، به ھم ريختن مراسم صفار ھرندی در تابستان 

و خواندن سرود يار دبستانی و  ٨٩ه سوری سال توھين به مھدی کروبی و برگزاری مراسم چھارشنب
 .سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور بوده است

سه بار مورد بازجويی ماموران  ٨٩اسفند  ١٩تا  ٨٩آذر  ١۶ھمجنين lزم بذکر است که وی از 
 .وزارت اطEعات قرار گرفته است

ر وی برای بازحويی به وی بارھا مورد تھديد ماموران وزارت اطEعات بوده و حتی يک بار پد
  .وزارت اطEعات احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفته است
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دو ترم محروميت از تحصيل دانشجوی رشته پزشکی به دليل استفاده 
 از سيگار 

 
يکی از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز، به دليل استفاده از سيگار در خوابگاه، به دو ترم 

 .ميت از تحصيل محکوم شدمحرو
به گزارش دانشجونيوز به نقل از خبرگزاری مھر، دکتر وحيد صرامی، دبير شورای مرکزی 
انضباطی، با اعEم خبر محروميت از تحصيل اين دانشجوی رشته پزشکی از حضور فرحناز 

و ترکستانی معاون دانشجويی، فرھنگی و رئيس شورای مرکزی انضباطی وزارت بھداشت، اعضا 
کارشناسان شورای مرکزی در جلسه تصميم گيری درباره پرونده اين دانشجو با حضور خود وی خبر 

 .داده است
بر اساس شيوه نامه اجرايی انضباطی دانشجويان علوم پزشکی که به تمام : وی ھمچنين افزوده است

مرتبط جزء بند دانشگاھھای علوم پزشکی ابEغ شده است، استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن 
شود و  محکوم می ۵تا  ٢متخلف به يکی از تنبيھات بندھای . گيرد رسيدگی به تخلفات اخEقی قرار می

 .قابل تشديد است ١٢در صورت تکرار تا بند 
 

 دانشجويان سيگاری دو ترم از تحصيل محروم خواھند شد: وزير بھداشت
رديبھشت ماه در حاشيه بازديد از نمايشگاه مرضيه وحيد دستجردی، وزير بھداشت، پيش از اين در ا

نامه انضباطی  بين المللی تجھيزات پزشکی دندانپزشکی و دارويی در جمع خبرنگاران با اشاره به آيين
ھای  معاونت دانشجويی و فرھنگی وزارت بھداشت در مورد ممنوعيت استعمال دخانيات در دانشگاه

د شش ماه گذشته ابEغ شده است و يک ماده از آن ممنوعيت نامه حدو  اين آيين: علوم پزشکی گفته بود
ھای علوم پزشکی و محروميت از تحصيل دانشجويانی که به استعمال  استعمال دخانيات در دانشگاه

اين محروميت ھميشگی نيست و ممکن است به مدت يک يا دو ترم . ورزد، است دخانيات مبادرت می
  .سرلوحه سEمت باشندباشد چرا که دانشجويان پزشکی بايد 
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 ادامه اعتراض صنفی دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی 
  

به گزارش دانشجونيوز، روز گذشته مديريت دانشجويی و فرھنگی دانشگاه شھيد بھشتی دستور داده 
 است كه دانشجويان پسر و دختر ترم پنج كارشناسی ارشد و ترم ھفت دكتری ساكن خوابگاه اين

 .دانشگاه، بايد تا پايان روز خوابگاه ھای خود را ترك كنند
بر اين اساس تنھا دانشجويانی می توانند از امکانات خوابگاه استفاده کنند که از استاد راھنما، مديريت 
دانشكده و معاونت آموزش نامه ای مبتنی بر لزوم سکونت در شھر تھران برای انجام پايان نامه 

اين در حالی است که شمار زيادی از دانشجويان مقاطع تحصيEت تکميلی برای . دتحصيلی ارائه دھن
از . ارائه پايان نامه ھای خود نياز مبرم به آزمايشگاه، كتابخانه دانشگاه و اساتيد راھنمای خود دارند
 .سوی ديگر تراکم زياد در اتاق ھای خوابگاه ھای دانشجويی مشکEت فراوانی را ايجاد نموده است

مسئولين دانشگاه در نھايت به دانشجويان قول داده بودند كه تا پنج مھر ماه به دانشجويان مقاطع 
تحصيEت تكميلی خوابگاه تعلق خواھد گرفت، اما بEفاصله روز گذشته مسئولين ھمه ی خوابگاه ھا 

شجويان بايد با خبر تخليه ی خوابگاه از سوی دانشجويان را به ايشان ابEغ كرده و گفته اند كه دان
از سويی ديگر خبر اخراج دانشجويان از خوابگاه در . خوابگاه ھا تصفيه حساب دائمی داشته باشند

 .حالی ابEغ شده است که دانشجويان ھيچ امكانی براي نگه داشتن وسايل در انبار خوابگاه را ندارند
فت ترم و دكتری تا ده ترم مي پيش از اين در دانشگاه شھيد بھشتی دانشجويان كارشناسي ارشد تا ھ

lزم به ذكر است كه خوابگاه ھای داخل شھر . توانستند از خدمات خوابگاھی اين دانشگاه استفاده كنند
اين دانشگاه جزو فرسوده ترين خوابگاه ھای سطح تھران مي باشد كه يكي از آنھا چند ماه پيش با 

 .عمري بالغ بر چھل سال تخليه شد
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 نشجويانتحصن و اعتراض دا
در ھمين راستا در روزھای گذشته تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه در برابر ساختمان آموزش كل 

دانشجويان معترض در اين تجمع شعارھايی در ارتباط با حقوق رفاھی خويش  .تحصن كرده بودند
 .سرداده و خواستار استعفای مسئولين ذی ربط شده اند

دانشگاه در ديداری كه با دانشجويان معترض داشته، گفته است كه مھدوی سمنون مدير فرھنگی اين 
دكتر شعبانی رييس دانشگاه شھيد بھشتی اعتقاد دارند كه اين تحصن ريشه اش به دست ھای خارجی بر 

  .مي گردد
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شھيد بھشتی گفته اند كه به اعتراض خود به اين رويه ی مديريت 

 .سيدن به ھمه ی خواست ھای خود ادامه می دھنددانشگاه تا ر
بنا بر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز، دانشگاه شھيد بھشتی دارای ساختمان ھای متعددی است که 
توسط خيرين به عنوان خوابگاه به اين دانشگاه واگذار گشته است که گويا در سالھای اخير به عنوان 

 .نشگاه مورد بھره برداری قرار گرفته استمنزل شخصی عده ای از مديران اين دا
 

تفکيک جنسيتی ک"سھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه 
 ع"مه 

 
پس از آنکه اعEم شد برخی از کEسھای درسی دانشجويان دوره کارشناسی دانشگاه عEمه طباطبايی 

ھا از اين دانشگاه از به صورت جداگانه برای دختران و پسران برگزار خواھد شد، آخرين خبر
 .نيز حکايت دارد «تفکيک کEس ھای درس دوره کارشناسی ارشد«

 ١٣٩٠-٩١به گزارش دانشجونيوز پس از آنکه مشخص گرديد دروس نيمسال اول سال تحصيلی 
دانشجويان کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات عEمه طباطبايی، با تفکيک جنسيتی ارائه 

تفکيک کEس ھای درس «از روزنامه ھای رسمی ايران، خبر از » دنيای صنعت«مه شده است روزنا
اين دانشگاه نوشته است که " دانشجويان و اساتيد"داده و از قول برخی از » دوره کارشناسی ارشد

تفکيک جنسيتی در در دوره کارشناسی ارشد اين دانشگاه در برخی رشته ھا مانند علوم سياسی و «
 «.ت اعمال شده استعلوم ارتباطا

با اينکه مسئولين دانشگاه عEمه فرم نرم افزاری مربوط به ستون جنسيت در قسمت دروس ارائه شده 
را از روی سايت اين دانشگاه حذف کرده اند که در آن تفکيک جنسيتی دانشجويان دختر و پسر را به 

ن طرح نه فقط برای دانشجويان خوبی به نمايش می گذشته شده بود، اما گزارشات موثق از اجرای اي
دوره کارشناسی بلکه دانشجويان دوره کارشناسی ارشد اين دانشگاه را نيز مشمول اين طرح بحث 

از سوی ديگر با توجه به اينکه دروس ارائه شده در دانشگاه عEمه ھمواره کمتر از  .برانگيز ساخته اند
 .زيادی در انتخاب واحد روبرو کرده استدرخواست دانشجويان بوده و دانشجويان را با مشکEت 

کمبود «بر اساس اين گزارشات مسئولين دانشگاه دليل اجرای طرح تفکيک جسنيتی در دانشگاه را 
اعEم کرده اند دليلی که به زعم کارشناسان آموزشی چندان منطقی بنظر نمی » امکانات و فضای کافی

. ود درس ھای ارائه شده بسيار بيش از گذشته استگفته می شود اعتراض ھای دانشجويان به کمب .رسد
در دو روز گذشته دانشجويان با سيل نامه ھای اعتراضی خود به آموزش و دفتر مديريت اعتراض خود 

: به عدم ارائه دروس مورد نياز را اعEم کرده اند، ولی تنھا پاسخ زير را از مسئولين دانشگاه شنيده اند
 «.در دانشگاه ھای ديگر ميھمان شويداين درس ارائه نمی شود، « 
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اجرای اين طرح ھای دانشگاھی در حالی است که محمود احمدی نژاد پانزدھم تيرماه سال جاری با 
توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه «ارسال نامه ای به وزاری علوم و بھداشت خواستار 

 .خوانده بود» هغير عالمان«و » سطحي«شده و اين اقدامات را  «ھای کشور
دوره ھای کارشناسی ارشد معموl تعداد «در ادامه با اشاره به اينکه " دنيای صنعت"روزنامه 

در برخی رشته ھا کEس ھای دوره روزانه و شبانه «: افزوده است» نفر است ١٠دانشجويان کمتر از 
سيتی در دوره کارشناسی تفکيک جن. نفر می شود 10باھم تشکيل می شود و تعداد دانشجويان بيشتر از 

 «.ارشد در رشته ھايی که دانشجويان بيشتری دارند روی داده است
پس از انتشار اين گزارشات موثق صدرالدين شريعتی، رياست دانشگاه عEمه طباطبايی در گفت و گو 

ر بار ديگر تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه را رد و صحبت از آن را کا" ايلنا"با خبرگزاری دولتی 
 .رسانه ھای بيگانه نظير بی بی سی و صدای امريکا دانسته است

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عEمه به تازگی اقدام «اين روزنامه در پايان اين خبر نوشته است که 
 «.به نصب کابل ھای دوربين در تمام راھروھای طبقات مختلف اين دانشکده کرده است

عتی، رييس دانشگاه عEمه طباطبايی و روحانی طرفدار حکومت با روی کار آمدن صدر الدين شري
ايران، طرح ھای محدود کننده دانشجويان از جمله طرح تفکيک جنيستی، حجاب عفاف، تک جنسيتی 
سازی برخی از دانشکده ھا و در راس آن اخراج و بازنشسته کردن اساتيد و حذف و تغيير در بسياری 

مری کامE عادی در اين دانشگاه تبديل شده که در مقاطعی با اعتراض از رشته ھای علوم انسانی به ا
 .متناوب دانشجويان و اساتيد نيز ھمراه بوده است

ترين دانشگاه ايران در  ھاي شھر تھران و بزرگ گفتنی است دانشگاه عEمه طباطبايي يكي از دانشگاه
ھزار نفر دانشجو و حدود  ١۵يك به اجتماعي است كه با دارا بودن نزد انساني و علوم زمينه علوم

 .دانشكده در حال فعاليت است  وقت و ھشت نفر عضو ھيات علمي تمام ۵٠٠
 
  
  
 

 در رشته زبان محروم از تحصيل شد  ١۵١شھره روحانی دارای رتبه 
 

شھره روحانی، شھروند بھايی که در کنکور سراسری دانشگاه در رشته   ١٣٩٠ وريشھر ٢۴, پنجشنبه
  .را کسب نموده بود به دليل نقص در پرونده از حق تحصيل محروم شد ١۵١خارجی رتبه زبان ھای 

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، نامبرده پس از 
اطEع از اين موضوع به سازمان سنجش مراجعه کرده و مسئولين مربوطه اعEم کردند به دليل 

  .مذھبی قادر به پذيرش ايشان نيستنداعتقادات 
با اصرار زياد موفق به مEقات با دکتر نوربخش : شھره روحانی در گفتگو با گزارشگر ھرانا گفت

مسئول بخش گزينش شدم، ايشان ضمن ابراز تاسف به من گفتند که ھيچ کاری از دست ما بر نمی آيد و 
  .م محروم از تحصيل می شويدتر ۴الی  ٣اگر شما وارد دانشگاه ھم بشويد پس از 

بر اساس اظھارات دکتر نوربخش در صورتی که من خودم را مسلمان ھم معرفی : "وی در ادامه افزود
ميکردم به دليل اينکه از پيش وزارت اطEعات اقدام به شناسايی خانواده ھای بھايی نموده است، اين 

 ".امر غير ممکن بود
 ھرانا
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ک"س درسی دانشگاه آزاد  ۶۴٧ جنسيتی در  اجرای طرح تفکيک
  ورامين

  
در  ديجد یليھمزمان با شروع سال تحص انيدانشجو یتيجنس کيطرح تفک یجيشدن تدر يیبدنبال اجرا

طرح  نيا یاجرا زبانيم زين شوايپ - نيمورد دانشگاه آزاد واحد ورام نيدر آخر ران،يدانشگاه ھا در ا
 »یشگاھواحد دان نيکEس ا ۶۴٧در  یتيجنس کيفکطرح ت« ديجد یليبوده و قرار است از سال تحص

  .شوند کيتفک یآموزش یھا طيدانشگاه در کEس ھا و مح نيدختر و پسر ا انيو دانشجو دهياجرا گرد
به گزارش دانشجونيوز، پس از تاکيد و پافشاری مقامات سياسی و دانشگاھی حکومت ايران بر اسEمی 

جدا سازی دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ھا، دانشگاه شدن دانشگاه ھا و به تبع اجرای سياست 
کEس اين واحد دانشگاھی به جمع دھھا  ۶۴٧جنسيتی در  آزاد ورامين نيز با اجرای طرح تفکيک

 .دانشگاھی پيوست که اجرای اين طرح را از سال جديد در دستور کار خويش قرار داده اند
اجرای طرح «پيشوا با اشاره به  -Eمی واحد ورامين بر اساس اين گزارش، رئيس دانشگاه آزاد اس

 - دانشگاه آزاد واحد ورامين «تاکيد کرده که، » کEس اين واحد دانشگاھی ۶۴٧جنسيتی در  تفکيک
 «.جنسيتی عزم جدی را به کار گرفته است پيشوا برای انجام طرح تفکيک

کر شھرستان ورامين که در بيت امام اين رييس دانشگاه که در جلسه ستاد امر به معروف و نھی از من
جمعه و نماينده ولی فقيه شھرستان ورامين برگزار شده است، سخن می گفت با اظھار اميدواری از 

 «.تر شود در آينده اين وضعيت مناسب«اجرای اين طرح وعده داده است که 
با تفکيک جنسيتی در با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در ايران بسياری از دانشگاه ھا ايران 

ارائه دروس به دانشجويان، عمE مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم 
 .آورده اند

البته در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکEت جديدتر برای 
 .استدانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده 

در بخشی از اين جلسه سيد مرتضی محمودی گلپايگانی، نماينده آيت اله خامنه ای در شھرستان ورامين 
با تذکر لسانی »تأکيد کرده و از بسيج خواسته است تا " احيا امر به معروف و نھی از منکر"نسبت به 

 «.طور جدی وارد اين عرصه شود به
اء امر به معروف و نھی از منکر شھرستان ورامين نيز با ارائه فرمانده سپاه پاسداران و دبير ستاد احي

آموزان دختر در سال تحصيلی جديد، نسبت به تشکيل  گزارشی از برگزاری اردوی راھيان نور دانش
 .ستاد احيا در سطح حوزه مقاومت با رويکرد فرھنگی تأکيد کرد

ھای  خانه سيدگی به وضعيت قھوهدر اين جلسه به ساماندھی نصب بنرھای زيارت و فوت افراد، ر
 .ھای عروسی و برخورد با بدحجابی در مراکز صنفی اشاره شد اندازی کاروان سنتی، ساماندھی راه

ھای موسيقی  ھمچنين در اين جلسه نسبت به تبليغ برخی مھدھای بھزيستی برای برگزاری کEس
ھای نامناسب در برخی نشريات  سھای تبليغات آرايش مردان، چاپ برخی عک نونھاlن، انتشار آگھی

داخلی يکی از کارخانجات و برخورد با برخی زنان مدعی دروغين ھشدار داده شد و مقرر شد تا 
  .موارد مذکور توسط مراجع ذيربط پيگيری شود
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دانشگاه صنعتی خواجه نصير ھم به جمع اجراکنندگان طرح تفکيک 

 جسنيتی پيوست 
  

ن حاکی از آن است که مسئولين دانشگاه خواجه نصير نيز به مانند دھھا دانشگاه گزارش ھا از ايرا
 .ديگر، اقدام به تفکيک جنسيتی دانشجويان اين دانشگاه در برخی از کEس ھای درسی نموده اند

به گزارش دانشجونيوز، سال تحصيلی جديد دانشگاه ھا در ايران درحالی آغاز می شود که دانشجويان 
صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی نيز ھمچون ده ھا دانشگاه ديگر کشور، مشمول طرح دانشگاه 

شده و کEس ھای جداگانه درسی برای دانشجويان دختر و پسر در نظر گرفته شده » تفکيک جنسيتی«
 .است

شھريور ماه، درحالی که دانشجويان برای ثبت نام در کEس ھای  ٢٢بر اساس اين گزارش، دوشنبه، 
مراجعه کرده بودند، متوجه شدند که تمامی ) گلستان(يد تحصيلی به سايت آموزشی اين دانشگاه ترم جد

ارائه  -صرفاً آقا يا خانم-» تک جنسيتی«دروس عمومی، رياضيات عمومی و آزمايشگاه ھا به صورت 
 .شده است و در صورت انتخاب اين دروس با پيغام خطا مواجه می شدند

د آموزشی، بسياری از دانشگاه ھای ايران با تفکيک جنسيتی در ارائه با شروع ترم تحصيلی جدي
دروس به دانشجويان، عمE مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم آورده 

 .اند
البته در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکEت جديدتر برای 

 .يان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده استدانشجو
پيرو اين ماجرا، بسياری از دانشجويان دختر دانشگاه خواجه نصير، به دليل عدم ارائه دروس مربوطه 
يا نامناسب و محدود بودن اين ساعات، قادر به انتخاب واحدھای درسی نشده و مسووlن اين دانشگاه 

 .ه نشده اندنيز حاضر به پاسخگويی در اين زمين
گفته می شود اجرای ناگھانی اين طرح درحالی است که پيش از اين ھيچ يک از مسؤوlن دانشگاه به 

 .اين مسأله اشاره ای نکرده و درصدد انکار آن نيز برآمده بودند
رشته ھای دانشگاھی در » تک جنسيتی کردن«که پس از روند » تفکيک جنسيتی«گفتنی است طرح 
ست، تاکنون دانشگاه ھايی چون اميرکبير، شريف، عEمه طباطبايی، مازندران، يزد، حال اعمال شدن ا
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کاربردی، دانشگاه آزاد ورامين، فردوسی مشھد، بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه  -دانشگاه علمی
 .ديگر را نيز دربر گرفته است

ی گيرد که بسياری از اجرای پی در پی اين طرح در دانشگاه ھای سراسر ايران در حالی صورت م
و قلمداد کرده » رسانه ھای بيگانه«مسووlن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را 

وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و . اند
واژه به ما تعلق ندارد، اين واژه برای آن  اين. ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم«: گفته بود

 «.اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد. طرف آب است
، پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و "محمود احمدی نژاد"از طرفی نيز 

شده و اين اقدامات را » ای کشورتوقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھ«بھداشت خواستار 
 .خوانده بود» غير عالمانه»و » سطحي«

بنظر می رسد موضوع جداسازی پسران و دختران در دانشگاه ھا به مساله ای چالش برانگيز بين 
 .موافقين و مخالفين دولتی اين طرح تبديل شده است

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محاکمه پروين مخترع و بی خبری از کوھيار گودرزی 
  

حالی که بيش از چھل و پنج روز از دستگيری کوھيار گودرزی می گذرد اما تاکنون ھيچ يک از در
دستگاه ھای امنيتی و قضايی مسئوليت بازداشت وی را به عھده نگرفته اند و مسئوlن زندان اوين از 

وين اين در حالی است که جلسه محاکمه پر .پاسخ به بستگان اين فعال حقوق بشر سر باز می زنند
 .مخترع مادر کوھيار نيز برگزار شده است

وی در حالی در زندان . اتھام او مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و توھين به مقام رھبری و شھداست
مرکزی کرمان با زندانيان عادی نگھداری می شود که از امکان تماس تلفنی محروم است و خواھران 

 .توانند با وی مEقات کنندو مادر وی نيز تنھا با تصميم مسئوlن می 
يکی از نزديکان پروين مخترع با اشاره به اينکه وی ھم اکنون در زندان مرکزی کرمان در بازداشت 

دادگاھی برای خانم مخترع : "می گويد" جرس"موقت است، در خصوص آخرين وضعيت وی به 
کوھيار صادر خواھد  برگزار کردند و حدود بيست روز ديگر مشخص خواھد شد چه حکمی برای مادر

 ".اlن ھم خانواده اش ھر زمانی که خود آقايان اطEع دھند می توانند با وی مEقات کنند. شد
درحالی که در حمام بودم چھار : "چندی پيش خانم مخترع در مEقات با خواھر و مادر خود گفته بود
آنھا به . لباس بپوشد و با آنھا برود لباس شخصی از ديوار وارد منزل شدند و به به وی گفته اند که بايد

ماموران گفته اند تو را ھم می گيريم . مادر کوھيار گفته اند که پسرش ھم بازداشت شده و در اوين است
 ".که ديگر مصاحبه نکنی و پسرت را آزاد نکنی
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ه اين فرد نزديک به پروين مخترع در پاسخ به سئوال خبرنگار جرس مبنی بر اينکه در دادگاھی ک
خير، متاسفانه وکيلی در اين : "برای خانم مخترع برگزار شده آيا وکيل ايشان حضور داشته، می گويد

اتھاماتی ھم که به ايشان زده اند مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و توھين به مقام . دادگاه نبوده است
واھی بوده و خانم  رھبری و شھدا و اتھامات از اين دست بوده؛ اين در حالی است که اين اتھامات

مخترع ھيچ توھينی نکرده اند و فقط در خصوص وضعيت کوھيار، پسرش اطEع رسانی می کرده 
 ".است

خانم : "اين منبع نزديک به پروين مخترع با اشاره به ممنوع التلفن شدن خانم مخترع، ادامه می دھد
يک ھفته پيش با ايشان  يکی از خواھرھای خانم مخترع حدود. مخترع ممنوع المکالمه شده است

مEقات کابينی داشته که در اين مEقات مادر کوھيار بشدت نسبت به وضع نامعلوم فرزندش ابراز 
نگرانی کرده است؛ ايشان می خواسته ھرچه زودتر آزاد شود تا در خصوص وضعيت فرزندش 

و تنھا فاميل درجه يک زيرا فقط خانم مخترع می تواند کارھای پسرش را پيگيری کند و ا. پيگيری کند
به ساير اقوام از جمله خواھر خانم مخترع ھم پاسخ نمی دھند و می گويند . کوھيار محسوب می شود

مادربزرگ کوھيار ھم به علت . شما فاميل درجه يک محسوب نمی شويد و جواب سر باl می دھند
مخترع ھم به ھمين علت بوده بازداشت خانم . کھولت سن نمی تواند دنبال پيگيری وضعيت نوه اش باشد

زيرا خانم مخترع دقيقا يک . است تا نتواند در خصوص وضعيت کوھيار پيگيری و اطEع رسانی کند
روز پس از بازداشت کوھيار دستگير شده، آن ھم زمانی که مشغول استحمام بوده است و به شکل 

با بازداشت خانم مخترع و زندانی . بردندغيرقانونی از ديوار باl آمده اند و ايشان را دستگير و با خود 
کردن او می خواھند کوھيار ديگر نتواند از زندان بيرون بيايد و کسی نباشد که بتواند کارھای او را 

 ".پيگيری کند و در سکوت خبری ھر بEيی می خواھند بر سرش بياورند
کوھيار می " ن کنندهنگرا"و " نامعلوم"اين منبع نزديک به خانواده مخترع در خصوص وضعيت 

يکی از دو دوستش به نام . نھم مرداد ماه کوھيار را به ھمراه دو دوست ديگرش دستگير کردند: "گويد
بھنام گنجی بعد از آزادی خودکشی کرد، و از دوست ديگر کوھيار که با آنھا بازداشت شده ھم ھيچ 

تلفن نزده و وضعيتش کامE  از آن زمان ھم کوھيار به ھيچيک از اقوام و دوستان. خبری نيست
در پيگيرھايی که اقوام . نامشخص است؛ حتی ھيچ کس از محل و شرايط نگھداری اش اطEعی ندارد

انجام داده اند و در مراجعاتشان به دادستانی و ھر جايی که به ذھنشان می رسيده، ھيچ پاسخی به آنھا 
زداشت کرده و اين بسيار نگران کننده داده نمی شود و اصE مشخص نيست چه نھادی کوھيار را با

 ".است
ساله دانشگاه علمی کاربردی تھران و دوست نزديک کوھيار  22گفتنی است بھنام گنجی، دانشجوی 

گودرزی که در روز نھم مرداد ھمراه کوھيار گودرزی و يکی ديگر از دوستانش در منزل شخصی 
ود بعد از آزادی از زندان اوين نيمه شب اش در تھران توسط نيروھای لباس شخصی بازداشت شده ب

اقدام به خودکشی بھنام گنجی بعد از مدت کوتاھی پس از آزادی اش از بند . شھريور خودکشی کرد 10
امنيتی زندان اوين در حالی صورت گرفت که وی سابقه ھيچگونه افسردگی يا بيماری در دوران قبل 

 .ديگری در بازداشتگاه بر وی گذشته استاز زندانش نداشت اما معلوم نيست چه اتفاقات 
اين منبع نزديک به خانواده کوھيار گودرزی و پروين مخترع، در پايان با تاکيد بر نگرانی اقوام خانم 

مادربزرگ و خواھرھا و ديگر اقوام خانم مخترع به شدت نگران و ناراحت " :مخترع بيان می دارد
Eش اقوام ھم اين است تا بتوانيم خانم مخترع را از زندان تمام ت. وضعيت خانم مخترع و کوھيار ھستند

 ".رھا کنيم و وکيل ھم گرفته ايم که پيگيری کند؛ حاl منتظريم ببينيم چه می شود



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
216 

ھنگامی که ھمراه با ١٣٨٨کوھيار گودرزی، مدافع حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصيل ، آذرماه 
اسم تشييع مرحوم آيت هللا منتظری عازم قم بود، جمعی از فعاlن حقوق بشر جھت شرکت در مر

، قاضی پيرعباسی در دادگاه انقEب کوھيار گودرزی را به اتھام تبليغ  ١٣٨٩در تيرماه . دستگير شد
کوھيار گودرزی نزديک به ده ماه در زندان اوين نگھداری شد . عليه نظام به يکسال حبس محکوم نمود

او بعد از يکسال . منتقل گرديد) گوھردشت کرج)رجائی شھر به زندان  ١٣٨٩و سپس در مھرماه 
  .حبس، آذرماه گذشته از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد

در روزھای پايان دوران " برنده ی جايزه ملی مطبوعات آمريکا"گفتنی است، کوھيار گودرزی، 
 .ه بودمحکوميتش بار ديگر توسط بازجوی پرونده اش مورد بازجويی و تھديد قرار گرفت

کوھيار در مدت : "پروين مخترع يک ماه قبل از پايان دوران محکوميت فرزندش به جرس گفته بود
بچه ھای ما به اتھامات واھی در زندان . يک سالی که زندان بوده ھميشه تحت فشار قرار داشته است

نی سياسی می روند بعد ھم که چھار تا مادر زندا... ھستند و تازه آنجا ھم تحت شرايط بسيار نامناسب
به ھيچکدام از نامه ھای خانواده ھای زندانيان سياسی جواب . جلو دادستانی گارد ويژه فرستاده می شود

بارھا ." آنچه به جايی نرسد فرياد است"من به خيلی جاھا نامه نوشتم و مراجعه کردم اما . داده نمی شود
، خوب وقتی می بينم که با بچه ھايمان اينگونه به من اعتراض شده که چرا با رسانه ھا مصاحبه می کنم

من يک بار ھم گفتم . برخورد می شود و در حق آنھا اجحاف می شود پس حرف ھايمان را به کی بزنيم
 ".اصE به روزنامه کيھان بگوييد بيايد با من مصاحبه کند

ر چه که می خواھند آنھا بچه ھای ما زندانی سياسی ھستند حاl آنھا ھ: "وی در اين گفتگو افزوده بود
را خطاب کنند اغتشاشگر يا چيز ديگر، اما بچه ھای ما به جرم انديشيدن و نوشتن و عقيده شان در 

بخدا فقط نگران مادر مجيد دری و ضيا نبوی و مادر بچه ھايی ھستم که زندانی . حبس و فشار ھستند
يکی از شعارھای . زندانی داشته باشيم ما اصE نبايد. طوlنی دارند و يک روز ھم مرخصی نرفته اند

زندانی "اساسی ما آن موقعی که دانش آموز و دانشجو بوديم و می خواستيم انقEب کنيم اين بود که 
اگرچه مسئولين می گويند اينھا زندانی . حاl ببينيد چقدر زندانی سياسی داريم". سياسی آزاد بايد گردد

. زمان ھم به ما که انقEب کرديم ھمين لقب ھا را می دادند در آن. سياسی نيستند اغتشاشگر ھستند
اگر قرار باشد که دانشجويان ما فکر نکنند و انتقاد نکنند پس چه کسی ! ھميشه تاريخ تکرار می شود

انتقاد کند؟ چه جور بود که آن موقع مبارزه برای دانشجويانی که اlن در حکومت کاره ای شده اند 
اlن اگر دانشجويی حرفی بزند بايد در نطفه خفه بشود و اسمش بشود اغتشاشگر  افتخار بوده است اما

ما اگر شرق زده و غرب زده بوديم و ايران  .و ضد انقEب و عناوينی که به ما و بچه ھای ما می دھند
و کوھيار با رتبه باl وارد دانشگاه صنعتی شريف شد . را دوست نداشتيم که اlن از ايران رفته بوديم

از پانزده سالگی صاحب درجه و رتبه بود و امکانش ھم بود که در دانشگاه ھای اروپا درس بخواند اما 
ما می خواستيم در ايران بمانيم و کوھيار از سنت ھا و آداب و رسوم ايران دور نماند و به ھمين کشور 

ئن ھستم که به پشتوانه استقامت من مطم. بچه ھای ما ھمه نخبه اند و بايد به آنھا افتخار کنيم. خدمت کند
 ".ھمين جوانان به حقوق اصلی خودمان دست خواھيم يافت

  جرس
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 اخت"س شش ميليارد ريالی در دانشگاه ھنر اصفھان 
  

فرھنگ مظفر، رييس دانشگاه ھنر اصفھان، پس از گذشت بيش از يک ماه از اختEس شش ميليارد 
 .ريالی در اين دانشگاه خبر داد

رش دانشجونيوز، مظفر در گفت و گو با خبرنگار ايسنا ضمن تاييد اين اختEس از بازداشت به گزا
در ادعايی عجيب عامل اصلی اختEس را راننده دانشگاه معرفی   افراد مرتبط با اين پرونده خبر داده و

 .کرده است
ه به فاصله يك روز از در نيمه دوم مردادما: "فرھنگ مظفر در مورد نحوه انجام اين اختEس گفته است

ميليون تومان پول خارج شده بود در واقع پولي از حساب خزانه به فاصله  ٦٠٠حساب دانشگاه حدود 
 ".يكي دو روز وارد حساب دانشگاه شده و سپس از اين حساب خارج شده بود

ود و ظرف يك دانشگاه نيمه تعطيل ب" :مظفر در ادامه عامل اين اختEس را راننده دانشگاه معرفی نمود
دو چك را از طريق دو شعبه بانكي يكي در شھركرد و ديگري بانك ملي . روز متوجه اين اتفاق شديم

شعبه فرودگاه اصفھان نقد كرده و پول را از حساب دانشگاه درآورده و به حساب شخصي خودشان 
نشگاه بود و اين كار به اسم او در اين حادثه رد دو نفر را پيدا كرديم كه يكي راننده دا. انتقال داده بودند

 ".انجام شده بود و ديگري ھم يك فرد ناشناس در شھركرد بود
داديم فردي در امور مالي به راننده خبر داده كه ظرف اين يكي دو روز  احتمال مي: "وي اضافه كرد

رار شد ق. بEفاصله اين جريان توسط نيروھاي امنيتي پيگيري شد. پول به حساب دانشگاه آمده است
مساله مسكوت بماند و آنھا خواستار شدند، بدون سر و صدا موضوع پيگيري شود، چون اگر افراد 

شد و خطر از دست دادن مبلغ وجود داشت و بھتر بود مساله به  تر مي شدند، موضوع پيچيده مطلع مي
 ".صورت مديريتي و امنيتي رفع شود

گاه را عامل اختEس معرفی کرده است، که نحوه رييس دانشگاه ھنر اصفھان در حالی راننده دانش
 .دسترسی وی به برگه ھای مالی دانشگاه، مھر و امضای مسئولين مالی دانشگاه را بيان نکرده است

پرونده اختEس مالی در دانشگاه ھنر اصفھان در حالی خبری شده است که در روزھای گذشته اختEس 
 .درات خبرساز شده بودھزار ميليارد تومانی از بانک صا ٣بزرگ 

  
  

 اخراج بھرام اسماعيل بيگی، فعال سابق دانشجويی از محل کار 
  

بھرام اسماعيل بيگی، فعال سابق دانشجويی و مسئول شعبه استان اصفھان ادوار  -خبرگزاری ھرانا 
   .تحکيم، با دخالت مقامات امنيتی استان اصفھان از محل کار خود اخراج شد

، اين اتفاق در پی دستور کتبی اداره اطEعات استان اصفھان به حراست مجتمع به گزارش ادوارنيوز
  . فوlد مبارکه رخ داده که آقای اسماعيل بيگی در آنجا مشغول به کار بوده است

ای که اداره اطEعات به حراست مجتمع فوlد مبارکه  بر اساس اين گزارش دليل اين اخراج در نامه
با اين حال به گفته آقای اسماعيل بيگی ھيچ مورد . ذکر شده است» حهموارد مطرو«ارسال کرده 

  . مطروحه مشخصی در اين نامه ذکر نشده است
مسئول شعبه اصفھان ادوار تحکيم گفته است که تا قبل از اين چندين ماه تحت فشارھای امنيتی شديد و 

چنين در آخرين بازجويی تھديد به  وی ھم. ھای امنيتی اين استان بوده است ھای موردی دستگاه بازجويی
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اخراج از کار و بازداشت شده است و مقامات امنيتی شروطی را برای وی عنوان کردند که در 
  . ھا بايد منتظر اخراج و زندان باشد صورت نپذيرفتن آن

ھای خطوط انتقال نفت و گاز در خوزستان  بھرام اسماعيل بيگی ھمچنين به عنوان مشاور در پروژه
  . ليت داشته که سال گذشته از آنجا نيز با دستور دستگاھھای امنيتی اخراج شده استفعا

ھای سياسی بطور کامل، استعفا  وی گفته است شرايط اداره اطEعات استان اصفھان شامل ترک فعاليت
از ادوار تحکيم و اعEم برائت و ھمچنين موضع گيری عليه ادوار و جنبش سبز طی چندين مصاحبه 

ھمان بازجويی ابتدايی کتبا اعEم کرده است که ھيچ کدام از اين شروط را نخواھد    دند که وی درش می
به گفته وی مقامات دستگاه امنيتی اعEم کرده بودند که در پی عدم پذيرش شروط مطرح شده، . پذيرفت

  . بايد منتظر عواقب حرکت خود باشد
  .ابقه کار در مجتمع فوlد مبارکه بوده استسال س ۵اين عضو سابق دفتر تحکيم وحدت دارای 
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 محروميت دائم مجيد توکلی از تحصيل با رای قاضی صلواتی 
  

دادگاه انقEب، به رياست قاضی صلواتی، حکم محروميت دائمی مجيد  ١۵شعبه  -خبرگزاری ھرانا 
صادر شده  ١٣٨٨م بر اساس درخواست وزارت علوم در سال اين حک. توکلی از تحصيل را ابEغ نمود

 .است
به گزارش دانشجونيوز، بر اساس حکم جديدی که به تازگی بر روی پرونده مجيد توکلی در زندان 
افزوده شده، وی از حق تحصيل در زندان محروم شده است و در صورت آزادی نيز حق تحصيل در 

   .ھد داشتھيچ يک از دانشگاه ھای کشور را نخوا
دادگاه انقEب اسEمی، قاضی  ١۵اين حکم بر اساس درخواست وزارت علوم از رياست شعبه 

آذر ماه سال  ١۶صلواتی، در زمان رسيدگی به پرونده اتھامات وی، در آخرين مورد بازداشت وی در 
  .صادر شده است ١٣٨٨

  اولين مEقات مجيد توکلی پس از چھار ماه
ماه موفق شد تا با برادرش، علی  ۴ته، مجيد توکلی پس از مدت نزديک به روز پنج شنبه ھفته گذش

دقيقه ای برای مEقات، تنھا پنج دقيقه  ٢٠وی عEوه بر زمان معمول . توکلی، در زندان ديدار کند
آخرين مEقات وی با اعضای خانواده . فرصت اضافی يافت تا پس از ماه ھا با برادر خود مEقات کند

  .اد ماه سال جاری انجام شده بوددر سوم خرد
از بھمن ماه سال گذشته و پس از انتقال زندانيان سياسی به بندی جداگانه در زندان رجايی شھر کرج، 

مجيد توکلی حتی در ايام عيد . تمامی تماس ھای تلفنی اين زندانيان با بيرون از زندان قطع شده است
مادر مجيد توکلی  .فنی با اعضای خانواده خود را نيافتنوروز نيز با مخالفت مسئولين اجازه تماس تل

که بارھا با تماس با مسئوlن دادستانی و زندان سعی در اطEع يافتن از وضعيت پسرش نموده، ھر بار 
مادر مجيد توکلی به علت بيماری قادر به مسافرت نبوده و از . با جواب منفی مسئوlن مواجه شده است

  .موفق به ديدار وی نشده است ١٣٨٨آذر سال  ١۶زمان بازداشت پسرش در 
  

  تاکيد بر پيام سال گذشته در آستانه بازگشايی دانشگاه ھا
 مجيد توکلی، با توجه به آغاز سال تحصيلی جديد در دانشگاه ھای کشور، بر اھميت موارد ياد شده در

  .کيد کرده استبيانيه مھر ماه سال گذشته به مناسبت شروع سال تحصيلی در دانشگاه ھا تا
اميد مردم به دانشگاه است و گويا مردم از  چنين است که : "در بخشی از پيام سال گذشته وی آمده است

ھا پيمان گرفته اند که آزادی بايد زنده بماند، شادی ميھمان ھر خانه  آن. دانشجويان پيمانی گرفته اند
ھا  ھای عقايد و بيان و انديشه ، زنجيری حضور و بروز نيابد شود، خشونت چنان رسوا شود که اجازه

ھا، روا داری و احترام به ھمديگر  پاره شود، دوستی و ھمدلی افزون گردد، به جای برتری جويی
نشانده شود و آزادی و عدالت، دموکراسی و رفاه و حقوق بشر و زيست اخEقی و انسانی و ھمه با ھم 

دانم که با ھمت تان  اما می .سخت پيش رو داريد مردم پيمانی سخت گرفته اند و کاری. محقق گردد
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ی توان اش را به خشونت و  آن گاه اگر استبداد ھمه. انگيزيد شويد و احترام مردم را بر می پيروز می
  ..."سرکوب تبديل کند، باز شکست خواھد خورد

ر مردم و با اگر با در کنار ھم بودن و اتحاد بر محو. مھر ماه فرارسيد و سالی سخت پيش رو است"
ھا و توسل به تجربيات گذشته پيمانی بسته شود که ھمبستگی را معنا بخشيد، ايستادگی را  تکيه به داشته

ای در  دانم باز حماسه می .معنا بخشيد و برای آزادی و عليه استبداد ايستاد؛ فردايی روشن خواھيم داشت
دانم در جشن آزادی و سرور پيروزی در  می. اميد مردم به سرانجام خواھد رسيد دانم که می. راه است

  ".کنار ھم خواھيم بود و مھر را با مھربانی شروع خواھيم کرد
  

  پيام تشکر مجيد توکلی از مھدی کروبی و ھمسرش
مجيد توکلی در مEقات با برادرش ھمچنين مراتب تشکر و قدردانی خود را از مھدی کروبی و خانواده 

وی ھمچنين از . تولد به وی از درون حصر خانگی اعEم کرد اش به دليل ارسال پيام تبريک
خبرنگاران رسانه ھايی که به درخواست وی و برای آرامش خانواده از مصاحبه و پيگيری تلفنی 

مجيد توکلی از ھمه دانشجويان و مردم ايران نيز به . وضعيت وی خودداری کرده بودند، تشکر نمود
  .ھای بازداشت وی صورت گرفته، قدردانی کرد دليل حمايت ھايی که در تمام ماه

lزم به ذکر است که مجيد توکلی، دانشجوی رشته مھندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امير کبير 
  .برای سومين بار بازداشت شد١٣٨٨آذر سال  ١٦، در (پلی تکنيک تھران(

عتی اميرکبير، پس از مجيد توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صن
سخنرانی در جمع دانشجويان اين دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو، در حاليکه قصد خروج از 

وی در دی ماه ھمان . درب دانشگاه را داشت، ھمراه با ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی بازداشت شد
توھين به رياست "و " توھين به رھبری" ،"تبليغ عليه نظام"، "اجتماع و تبانی عليه نظام"سال به اتھام 

دادگاه انقEب اسEمی به ھشت سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از ١٥در شعبه " جمھوری
او ھم چنين در دادگاھی ديگر به . فعاليت سياسی و پنج سال ممنوعيت از خروج از کشور محکوم شد

تبليغ عليه "ه مناسبت روز دانشجو، به اتھام رياست قاضی مقيسه، به علت انتشار نامه از داخل زندان ب
  .به شش ماه زندان ديگر محکوم شد" نظام

، در ٨٦وی بار نخست در ارديبھشت سال . مجيد توکلی پيش از اين نيز دو بار بازداشت شده است
او ھم . ماه را در زندان گذراند ١۵ماجرای جعل نشريات دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير، بيش از 

، در مراسم سالگرد درگذشت مھندس بازرگان، در مقابل حسينيه ارشاد ٨٧نين در بھمن ماه سال چ
 .روز را در سلول انفرادی گذراند١١۵مجددا بازداشت شد و 

  

مفقود شدن سه دانشجوی شرکت کننده در مراسم تولد سعيد متين پور، 
 زندانی سياسی 

  
در پی شرکت جمعی از فعالين در منزل سعيد «گزارش داده که " ھرانا"وبسايت  1390وريشھر31

متين پور در مراسم سالروز تولد اين زندانی سياسی سه دانشجوی شرکت کننده در اين مراسم پس از 
  ».خروج از منزل مفقود شدند

، "مھرداد كرمي"گفته می شود روز سه شنبه سه تن از فعاlن دانشجويي در زنجان به نامھای  
، دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم "جمال رضايي"دانشگاه تبريز،  دانشجوي مھندسي برق
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، دانشجوي مواد دانشگاه آزاد ابھر بعد از مراسم تولد سعيد متين پور در "خليل غEمي"آذربايجان و 
  .زنجان به منزل مراجعه نکردند

ض مردمی به خشک ھای جھت اعترا گفتنی است فعالين سياسی و مدنی در اين شھر اقدام به فراخوان
  .شھريور ماه در ميادين اصلی شھر تجمع کنند ٣١اند و قصد دارند روز  شدن درياچه اروميه کرده

  
  
  
  
  

 دفن يک شھيد گمنام در پرديس دانشگاه سمنان 
  

استان سمنان از دفن يک » مقدس ھای دفاع حفظ آثار و نشر ارزش«مدير کل بنياد  -خبرگزاری ھرانا 
   .يس دانشگاه سمنان خبر دادشھيد گمنام در پرد

ھای دو ساله رئيس دانشگاه سمنان  به گزارش دانشجونيوز، حسينعلی احسانی علت اين امر را پيگيری
  . برای خاکسپاری شھدا در پرديس اين دانشگاه عنوان کرده است

الفت ھا با مخ ھای کشور در حالی ادامه دارد که اين کار بار دفن پيکر شھدای گمنام در دانشگاه
ھا از شھدا  دانشجويان علت اين کار را استفاده ابزاری مسئولين دانشگاه. دانشجويان ھمراه بوده است

  . دانند می
ھای شريف و اميرکبير با درگيری گسترده دانشجويان  ھای گذشته مراسم دفن شھدا در دانشگاه در سال

ادی از دانشجويان به کميته با نيروھای بسيج و لباس شخصی ھمراه بود که در پی آن شمار زي
  . انضباطی احضار و از تحصيل محروم شدند

در پی اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه اميرکبير به اين امر، بيش از صد ١٣٨٧در اسفند ماه سال 
  .تن از دانشجويان بازداشت شدند

  
  
  

 آخرين وضعيت سه تن از دانشجويان بازداشتی ُکرد 
  

روزھای اخير سوران دانشور دانشجوی بازداشتی با خانواده خود تماس  در طی –خبرگزاری ھرانا 
  .گرفته است و ميEد کريمی نيز به زندان مرکزی سنندح منتقل شده است

بنابه اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، سوران دانشور 
کميته ھماھنگی اتحاديه دمکراتيک دانشجويان ُکرد  دانشجوی رشته شھرسازی دانشگاه کردستان، دبير

روز شنبه ھفته گذشته مورخ » ھژان«شده  و عضو سابق شورای سردبيری روزنامه دانشجويی توقيف
بار بصورت تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطEعات شھر سنندج مورد تھديد و  ۵نوزده شھريورماه، 

شھريور  ٢٠تاد خبری اداره اطEعات شھر سنندج در احضار قرار گرفت که پس از مراجعه به س
  .شود بازداشت می

وی در طی روزھای اخير يک بار اجازه تماس با خانواده خود را داشته است که در آن بازداشت خود 
   .را تائيد کرده است



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
222 

دوشنبه ميEد کريمی ديگر دانشجوی بازداشتی و نائب دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان ُکرد که روز 
شھريورماه در پی احضار به ستاد خبری اداره اطEعات شھر سنندج بازداشت شده بود، صبح  ٧

شود و از انجا به  امروز از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطEعات اين شھر به دادگاه انقEب منتقل می
   .زندان مرکزی سنندج منتقل شده است

 .بير اين تشکل دانشجويی ھمچنان خبری در دست نيستlزم به ذکر است، از وضعيت مھدی دعاگو د
  
  
  
  
  
  
  

  
 اند  دانشجويان زيادي با گرايشات سياسی از تحصيل محروم شده

  
ھم اكنون بسياري از دانشجويان به «:رييس كميته محيط زيست شوراي شھر گفت -ھرانا  یخبرگزار

اند اين درحالي است كه تمام  هدليل گرايشات سياسي از ادامه تحصيل در مقاطع باlتر محروم شد
  » .اند ھا تاكيد كرده مسووlن ھمواره به آزادي بيان و تفاوت ديدگاه

در جلسه علني شوراي شھر تھران ، نسبت به كاھش " معصومه ابتكار"گزارش خبرنگار ايلنا،  به
رھبري مقام معظم «: كيفيت مسايل آموزشي در وزارت علوم و آموزش و پرورش انتقاد كرد و گفت

 يزياند اما ھم اكنون چنين چ ھا تاكيد داشته ھمواره بر آرام سازي، سالم سازي و آزادي در دانشگاه
  . وجود ندارد

استادان، دانشگاه اجازه دخالت نداشت اما اكنون  حتي براي تعيين رييس گروه علمي « :ادامه داد وي
  » .كنند ھا اقدام به اين كار مي روساي دانشگاه

به رغم نزديك شدن سال تحصيلي جديد، كمبود «:ه محيط زيست شوراي شھر گفتكميت رييس
  » .است  ھاي مدارس ھمچنان پابرجا مانده آموزش

توجه به مسايل فرھنگي و اجتماعي بايد در اولويت اقدامات مسووlن قرار گيرد چرا كه «: گفت ابتكار
توان نتايج خوبي از  ايسته به اين دو مقوله ميھايي ھستند كه با گذر زمان و توجه ش اين دو مھم، سرمايه

  » .آن گرفت
متاسفانه در اين زمينه مسووlن دائم در «: ھمچنين از مقاوم سازي نشدن مدارس ياد كرد و گفت وي

اي  گيرد كه اين براي مردم دغدغه ھا ھرگز شكل اجرايي به خود نمي حال وعده دادن ھستند اما اين وعده
  ».ويژه شده است
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 افشين شھبازی، فعال دانشجويی بازداشت شد 
  
افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون  -خبرگزاری ھرانا  1390مھرماه  1

شھريور از محل حراست دانشگاه تبريز توسط ارگانھای امنيتی  ٣١شناسی صبح روز  آذربايجان
  .نامعلومی منتقل شد و به مکان  بازداشت

طی چند روز   بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، 
ھا اين فعال دانشجويی آذربايجانی را به صورت تلفنی احضار  گذشته اداره اطEعات تبريز و اردبيل بار

  .و تھديد کردند
ه تبريز بدون حضور وی با فشار حراست اين فعال ھم چنين سه روز قبل کميته انظباطی دانشگا

   .دانشجويی را از کليه امکانات رفاھی محروم گرديد
به  ٩٠خرداد  ۴شناسی در  سابقا افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون آذربايجان

ورميه بازداشت تن ديگر فعال آذربايجانی به خاطر حضور در مراسم جانباختگان نقده در ا ١٧ھمراه 
  .شده بود
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 بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا
  
  
و  یشعله روشنگر يیجنبش دانشجو: دانشگاه ھا يیوحدت به مناسبت بازگشا ميدفتر تحک هيانيب

  کند  یمEت استبداد حاکم حفظ مدر دانشگاه را در مقابل ح یخواھيآزاد
ھا  دانشگاه يیبازگشا کيضمن تبر د،يجد یليبه مناسبت سال تحص یا هيانيوحدت با انتشار ب ميتحک دفتر

توقف  نيو ھمچن یاسيس انيزندان ريو سا یزندان انيدانشجو یبر آزاد یمبن يیبر مطالبه جنبش دانشجو
  .کرد ديتاک انيمتعدد بر دانشگاه و دانشجو یفشارھا

و ضد  خواھانه یدموکراس یھا زشيبا اشاره به خ نيھمچن هيانيب نيدر ا وزيگزارش دانشجون به
طرح مطالبات  یبرا رياخ یمنطقه، به نقش دانشگاه در سالھا یجوانان در کشورھا یاستبداد

  .پرداخته شده است ٨٨اعتراضات پس از انتخابات سال  یريشکل گ جهيو در نت خواھانه یدموکراس
و دانشگاه نام برده  ابانيدھنده عرصه خ ونديبه عنوان پ" يیجنبش دانشجو"از  نيھمچن هيانيب نيا در

  . شده است
بار ديگر در آستانه سال :است ريقرار گرفته به شرح ز وزيدانشجون اريکه در اخت هيانيب نيا متن

ز علم آموزی و انديشه اول مھر ھمواره نويد بخش شروع فصل تازه ای ا. تحصيلی جديد قرار داريم
با آغاز سال تحصيلی و با بازگشايی دانشگاه ھا شور و نشاط . ورزی فرزندان ايران زمين بوده است
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ھم زمان که دانشجويان جديدالورود با شادمانی پا . تازه ای بر فضای رخوت زده دانشگاه حاکم می شود
اين گونه است  .ود از تحصيل ھستندبه اين عرصه می گذارند، ديگران در پی برپايی جشن فراغت خ

اما در اين . که محيط دانشگاه به صورتی زاينده و نو به نو ھر سال رنگ و بويی تازه به خود می گيرد
ميانه خيل کثيری از دانشجويان ھم ھستند که بر سر بھای سنگين آزاديخواھی، استبدادستيزی و آرمان 

ويانی که از تحصيل، اين بديھی ترين حق ھر دانشجو، دانشج. گرايی خود در اين سرزمين نشسته اند
محروم شدند، دانشجويانی که به زندان افتادند و شکنجه شدند و دانشجويانی که ناباورانه از ميان ما پر 

  .و اين داستان مکرر ھر ساله دانشگاه ھای ماست. کشيدند
در . ه رنگی ديگر به خود گرفته استبا برآمدن نسلی جديد در دانشگاه ھا در طول ساليان اخير، دانشگا

ست گذارده اند، که نه يادگاران  ھای اخير نسلی از دانشجويان پا به مقام دانش، که ھمان مقام آزادی سال
اند که در دوران سازندگی و  خوردگان دوران اختناق و سياه دھه شصت بوده انقEب اسEمی و نه زخم

ان در دوران اصEحات، با تجربه توسعه سياسی شکل و قوام ی آن توسعه اقتصادی رشد کرده و انديشه
گيری ھويت سياسی آنان با سراشيبی اصEحات  اماشکل .ای به خود گرفته است يافته و ھويت نسلِی تازه

ی نھايی اصEحات را دولتی تماميت خواه و ايدئولوژيک به رياست احمدی  مصادف شد و ايشان عرضه
  .نژاد ديدند

ھای نسل ھای پيشين خود نھاده است، از  بيشتر عملگرايی را بر جای آرمانگرايی نسل کنونی که
  جوانانی که نه. دھند نھد که بيش از دو سوم آن را جوانان تشکيل می ای پا به عرصه دانشگاه می جامعه

ر دارند و در براب تنھا به دنبال رھايی سياسی، که به موازات آن در پی رھايی اجتماعی گام بر می
جويانه تماميت خواھان در تمام عرصه ھای زندگی خود به خصوص دانشگاه دست  ھای سيطره پروژه

  .به مقاومت می زنند
در ھمين حال و در کشورھای ھمسايه ايران نيز شاھد نسل جوان و سرشار از پويايی و آگاھی ھستيم 

در " بھار عرب"وسوم به خواھانه و ضد استبدادی م ھای دموکراسی ترين بازيگران خيزش که اصلی
ی  ی جامعه دھنده ی شکل آنان از جنس ھمان جوانانی ھستند که مھمترين طبقه. ی خاورميانه ھستند منطقه

اين درحالی است که حاکميت بدون در نظر گرفتن اين مھم، به تبع . شوند حال حاضر ايران را شامل می
وز بر مشکEت، ويرانی ھا، انزوای سياست ھای ناکارآمد خود در عرصه داخلی و خارجی ھر ر

خواھِی منطقه، که ھمواره در ايران  بدون شک موج دموکراسی. افزايد کشور و تزلزل موقعيت خود می
و  ٨٨وجود داشته است و گاه با نقاط عطفی مانند اعتراضات پس از انتخابات رياست جمھوری   نيز

  .ای ديگر به ايران نيز بازخواھد گشت ر با چھرهگيری جنبش سبز روبرو بوده، دير يا زود بار ديگ شکل
جنبش دانشجويی و دانشگاه، به عنوان مھملی جھت علم آموزی و رشد يافتن نسل جوان ايران، ھمواره 

خواھی حاکمان، با روشنگری،  بخش و پيشرو در مبارزه با استبداد و تماميت ای آگاھی به عنوان عرصه
چنان که تا پيش . در به چالش کشيدن استبداد نقش ايفا کرده است ھای مختلف نقد قدرت، کنش و واکنش

ھا و طرح  گيری اعتراضات مردمی اخير و به وجود آمدن جنبش سبز بيشترين بار حرکت از شکل
ھای  ھای ھمسنگ و حرکت جنبش. خواھانه بر قامت خميده اما استوار دانشگاه بود مطالبات دموکراسی

اند، از اين رو دانشجويان نقطه اتکای  يی مطلوبيت ھايی را حاصل نمودهملی ھمواره از جنبش دانشجو
عرصه خيابان و دانشگاه پس از . خواھی در ايران بوده اند ی دموکراسی حياتی برای پيشبرد پروسه

اما . نمود سال ھا در اھداف و روش به اشتراکات دست يافتند که تفکيک آنان سخت و حتی نامطلوب می
ی دانشجويان و مشکEت مبتE به دانشگاه و  رت پيگيری و عدم فراموشی مطالبات خاصهتاکيد بر ضرو

تغيير رويکرد مبارزه مدنی . استقEل نسبی دانشگاه از جريانات سياسی نيز ضروری به نظر می رسد
دانشجويان که گاه معطوف به داخل و گاه متوجه بيرون دانشگاه شده، ھمواره در ادوار مختلف به چشم 
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ی حيات جنبش دانشجويی را قوت و تداوم بخشيده است و ھمين عدم تقيد زمينه را برای نقد  آمده، ادامه
ھا و راھبردھای مستقل و نوين  و روشنگری فراھم و ھمچنين راه را جھت شکل گيری و تعريف گفتمان

  .ھموار نموده است
ھا در  م ھمه روزه فشارھا و محدوديتدر ھمين راستا و با نگاھی به وضعيت دانشگاه ھا مشاھده می کني

ی  يابد و روز به روز اين مسير در جھت نفی استقEل و سيطره ای گسترش می دانشگاه به طور فزاينده
ھا به  دانشگاه" اسEمی کردن"ی  حاکميت به پروژه. شود ايدئولوژی غالب حاکميت بر آن افزوده می

ھای علوم انسانی و  ھا و حذف رشته فصل تغيير سر بخشد و از سويی با لحاظ عملی و نظری سرعت می
ھمچنين از سويی . پردازد می  ھا ھای بيشتر در اين رشته علوم اجتماعی به جايگزينی و ايجاد محدوديت

تفکيک جنسيتی در   ھای مختلف با ھدف کاھش تعداد دانشجويان دختر و بندی در رشته ديگر به سھميه
با . نمايد ھای تک جنسيتی می ھا پرداخته و اقدام به تأسيس دانشگاه ھا و حتی ورودی دانشگاه کEس

اين در . افزايد ھای دانشجويان در محيط دانشگاه می ھای انضباطی جديد بر محدوديت نامه تدوين آيين
ھای  ی فعاليت به تشکل ھای اسEمی، اجازه ھای سياسی، از جمله انجمن حالی است که عEوه بر تشکل

سابقه مواجه می  ھای بی شود و فعاليت آنان با محدوديت و علمی و فرھنگی نيز داده نمی مستقِل صنفی
فعاlن دانشجويی که  .انتشار نشريات مستقل و منتقد دانشجويی از دانشجويان دريغ شده است. شود
و حتی  از تحصيل و اخراج از دانشگاه  توانند زمينه ساز رشد و توسعه ايران باشند به دام محروميت می

ھنوز دانشجويان مظلوم و محروم از تحصيل، سيدضياء نبوی و مجيد دری، در . آيند زندان گرفتار می
ی  در کنار اين فشارھا حتی عرصه. حبس و تبعيد و ھمراه با بسياری از محدوديت ھا به سر می برند

بازگشت  مھاجرت بی علم آموزی و دانش اندوزی را نيز بر دانشجويان تنگ کرده اند که اين امر سبب
  .شمار زيادی از نخبگان کشور شده است

ھای  چنين فشارھايی در تمام دوران، کم يا زياد، بر ساحت دانشگاه و دانشجويان به مانند ساير عرصه
اما مختصات جديد دانشگاه و جامعه، مانند بيداری عمومی مردم و حساسيت . جامعه وارد آمده است

وقايع سطح دانشگاه و جامعه، تشديد سرکوب ھا از سوی حاکميت، تعليق بيشتر دانشجويان نسبت به 
منجر به خلق فضايی متفات با ساليان گذشته ... ھای مدنی اعتراض آميز به صورت رسمی و فعاليت

در ھمين راستا سال . فضايی که نيازمند راھبردھای جديد برای فعاليت ھای مدنی است. شده است
دوين راھبردھای جديد فعاليت دانشجويی از سوی دفترتحکيم وحدت مطرح گذشته پيشنھاداتی جھت ت

افزايی و   ھای نوين فعاليت در جھت نشاط پرھيزی، ضرورت کنترل ھزينه، خلق راه گرديد که خشونت
ھای پيشين و استفاده از کليه  ھای دانشجويی، استفاده از تجربيات نسل تداوم روح اميد در حرکت

ھای آکادميک و  ھای غيررسمی موجود در آن در کنار تاکيد بر آزادی و شبکه ھای دانشگاه ظرفيت
فعاlن دانشجويی بايستی در کنار افزايش . ھای کليدی آن بود استقEل دانشگاه از نھاد قدرت از محور

فشارھا روزافزون بر دانشگاه ھا به خلق راھبردھای جديد برای فعاليت دانشجويی توجه ويژه ای نشان 
  .ددھن

. ھم اکنون در حالی سال تحصيلی جديد را آغاز می کنيم که با افزايش فشارھا بر دانشگاه روبرو ھستيم
جويانه برای  ھای مکرر، صدور احکام زندان طوlنی مدت و انتقام سال گذشته ھمچنان با بازداشت

ورای مرکزی فعاlن دانشجويی و تداوم حبس ده ھا دانشجوی در بند ھمچون بھاره ھدايت، عضو ش
دفتر تحکيم وحدت، ضياء نبوی، مجيد توکلی، مجيد دری، مھديه گلرو، علی اکبر محمدزاده، حسن 
اسدی زيدآبادی، علی مليحی، اشکان ذھابيان، عليرضا فيروزی، سورنا ھاشمی، کوھيار گودرزی، 

. اه بودمھدی خدايی، حسين رونقی ملکی، فواد شمس، شبنم مددزاده و ده ھا دانشجوی ديگر ھمر
بر دانشگاه اما، جنبش دانشجويی از حرکت و تداوم در مسير آزاديخواھی،   عليرغم فشارھای فزاينده
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نقد، روشنگری و بازخواستن مطالبات خود و جامعه باز نايستاد و ھمچنان نيز در اين راه گام بر 
  .دارد می

هللا سحابی و ھدی  دس عزتھای ملی چون مھن سال گذشته ھمراه بود با داغ از دست دادن سرمايه
مند جنبش دانشجويی بودند، و ھمچنين ناباورانه پرپر شدن ھاله  دھنده و دغدغه صابر، که ھميشه ياری

امسال متاسفانه آقايان مھدی کروبی، ميرحسين . سحابی در سوگ پدر بزرگوارش را شاھد بوديم
انيان سياسی ھمچون دکتر احمد موسوی و زھرا رھنورد، رھبران جنبش سبز، مانند بسياری از زند

زيدآبادی، کيوان صميمی، عبدهللا مومنی، علی جمالی و ده ھا زندانی سياسی ديگر که بيگناه در بند 
آنان که بر عھد و پيمان خود با دانشجويان و مردم . حاکميت ھستند، در حصر خانگی به سر می برند

سال تحصيلی جديد با ايستادگی مردم شاھد آزادی  اميدواريم در. ماندند و جوانمردانه ايستادگی کردند
  .ھمه زندانيان سياسی و دانشجويی و رھايی از حصر رھبران جنبش سبز باشيم

ھا به تمامی دانشجويان به خصوص  دفتر تحکيم وحدت ضمن تبريک به مناسبت بازگشايی دانشگاه
نشجويی را جز با ھمراھی و ايفای دانشجويان جديدالورود، تداوم مسير پرافتخار خود و کليت جنبش دا

داند وھمچنان بر مطالبه به حق جنبش دانشجويی مبنی بر آزادی  نقش پررنگ دانشجويان ممکن نمی
متعدد بر دانشگاه و دانشجويان   دانشجويان زندانی و ساير زندانيان سياسی و ھمچنين توقف فشارھای

فتمان ھای موجود در دانشگاه و تبيين و تدوين فشارد و معتقد است ضرورت تبيين و شناسايی گ پای می
در فضای دانشگاه می تواند به گشايش و پويايی بيشتر فضای دانشگاه    راھبردھای نوين و بسط آن

  .تر ترسيم نمايد ياری رسانده و ادامه مسير جنبش دانشجويی را در افقی روشن
  دفتر تحکيم وحدت

 ١٣٩٠اول مھرماه 
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 چھارمين عضو بازداشتی اتحاديه دانشجويان ُکرد در زندان سنندج

 
گزارش داده که عEوه بر سه دانشجوی بازداشتی و عضو اتحاديه " ھرانا"وبسايت  1390مھرماه  02

تر بازداشت و به زندان مرکزی سنندج  کريمی ديگر عضو اين تشکل دانشجويی پيشدانشجويان کرد، 
  .منتقل شده است

بنابر اين گزارش يک عضو ديگر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به نام شيرزاد کريمی که مدت دو 
قل شده ھفته در بازداشت اداره اطEعات سنندج به سر برده است، دو روز پيش به زندان سنندج منت

  .است
کريمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای ھماھنگی و مسئول کميته مطبوعات اين 

  .باشد اتحاديه می
تر نيز مھدی دعاگو دبير اتحاديه، ميEد کريمی نايب دبير و سوران دانشور  lزم به ذکر است، پيش

دان منتقل شده و درحال حاضر در گاه اطEعات به زن مسئول کميته ھماھنگی اتحاديه از بازداشت
  .برند قرنطينه زندان مرکزی سنندج به سر می

  .به اين ترتيب تعداد بازداشتيھای اتحاديه دانشجويان کرد به چھار نفر رسيده است
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شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، با قرار اشکان ذھابيان عضو 
 وثيقه آزاد شده است

 
 اشکان ذھابيان فعال دانشجوئی مازندران پس از پنج ماه از زندان آزاد شد 1390مھرماه  03

به گزارش دانشجونيوز اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت عصر چھارشنبه با سپردن وثيقه 
 .Eی بابل آزاد شدميليون تومانی از زندان متی ک ٣٠

 ١٢اين عضو سابق انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشھد در تاريخ 
ارديبھشت پس از مراجعه به ستاد خبری اداره کل اطEعات استان مازندران بازداشت و به مدت 

ورد بازجوئی قرار روز به بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطEعات ساری منتقل شد و م ۵٠نزديک به 
اتھام وی از سوی مراجع قضائی استان مازندران اقدام عليه امنيت ملی به واسطه تبليغ عليه . گرفت

 .نظام عنوان شده است
ماه حبس به زندان متی کEی بابل منتقل  ۶گفتنی است اين دانشجوی محروم از تحصيل برای گذراندن 

 .شد
دانشجويی برای گذراندن دوران محکوميت شش ماھه خود، به بنا به اين گزارش در حاليکه اين فعال 

اتھام اخEل و اغشتشاش در نظم و امنيت دانشگاه مازندران، خود را به زندان معرفی کرده بود، با 
 .اتھامی جديد اقدام عليه امنيت ملی بواسطه ی تبليغ عليه نظام مواجه شد

Eبه دليل شرايط نامساعد و ب Eتکليفی در پروسه قانونی پرونده اش دست به او در زندان متی ک
با توجه به بی توجھی مسئولين زندان به اعتصاب وی و انتقال او به سلول  .اعتصاب غذای خشک زد
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انفرادی، او دچار اختEل در سيستم گوارشی، سرگيجه، و افت فشار گرديده و وادار به اتمام اعتصاب 
 .غذای خود شد

 ٨٨ھدی کروبی در مازندران پيش از اين نيز دوبار در خرداد و آبان سال اشکان ذھابيان عضو ستاد م
  .به دليل اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمھوری بازداشت شده و به قيد وثيقه آزاد شده بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروميت از تحصيل دو فعال دانشجويی دانشگاه زنجان 
 

يات و رحمت هللا بيات دو دانشجوی دانشگاه زنجان روح هللا ب –خبرگزاری ھرانا  1390مھرماه  04
شناسی ارشد به دليل نقض در پرونده از ادامه تحصيل محروم  علی رغم کسب قبولی در مقطع کار

 .شدند
ھای قومی اين افراد را علت اين امر دانسته و آن را مربوط به  مسئولين دانشگاه مذکور فعاليت

  .دانند درخواست اداره اطEعات می
دانشگاھھای دولتی به طريق مشابه و عليرغم قبولی  ١٣٨٩حمت هللا بيات سال گذشته نيز در آزمون ر

  .در دانشگاه از ادامه تحصيل محروم گشته بود
اين دانشگاه بود که » اشراق«روح اله بيات از دانشجويان فعال دانشگاه زنجان و عضو کانون فرھنگی 

نمود و ھمچنان نيز اين کانون به فعاليت  ت آذربايجان فعاليت میھای مربوط به تاريخ و ادبيا در زمينه
اين دانشگاه که در زمينه » سحر«و » چاپار«، »يولداش«وی ھمچنين در نشريات . دھد خود ادامه می

  .نمود فرھنگ و تاريخ و حقوق ملت آذربايجان فعاليت داشتند، مشارکت می
جمعيت «دانشگاه زنجان و از اعضای تشکل » يولداش«رحمت اله بيات تبار سردبير نشريه دانشجويی 

در زنجان  ٨۵اين دانشگاه بود که در مراسم بزرگداشت روز جھانی زبان مادری سال » اسEمی
  .بازداشت شده بود

  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
سبت ھيچکس را نمی توان بمنا: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •

  .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد
. ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •

اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 
ھر توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به 

  .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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 ماه از بازداشت بابک داشاب می گذرد  ٨يک سال و 
  

می باشد که با گذشت  ٨٨داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال ) رجبعلی(بابک  1390مھرماه  04
 .از بازداشتش ھمچنان در حبس به سر می بردماه  ٨يک سال و 

  
  

به گزارش دانشجونيوز، آقای داشاب دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی از دانشگاه تبريز و 
شد که در جريان حوادث عاشورای سال دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شھيد بھشتی می با

الف سپاه -٢با يورش نيروھای امنيتی به منزلش بازداشت گرديد و دوران بازجوييش را در بند  ٨٨
  .پاسداران گذراند

وی در دوران بازجويی خود به شدت مورد شکنجه و آزار و اذيت روحی قرار گرفت، که به گفته 
بابک داشاب در جلسه دوم دادگاه ھای نمايشی . اند را نمی کردخودش بارھا تصور اينکه بتواند زنده بم

رسانه ای دستگيرشدگان عاشورا محاکمه شد که صحبت ھای وی به صورت گزينشی از صدا و سيمای 
قسمتی از صحبت ھايش که ھيچ گاه انعکاس پيدا نکرد قسم خوردن . جمھوری اسEمی پخش گرديد

  .سم اتھاماتش را نپذيرفتبابک به چشمان پسرش است که با اين ق
وی در مرحله بدوی به اتھام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرايم عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام به 

تجديدنظر دادگاه انقEب  ۵۴رايی که در مرحله تجديدنظر به شعبه . سال حبس محکوم شده بود ۶تحمل 
سال  ۵سال به  ۶دادگاه انقEب از  ١۵صادره شعبه به رياست قاضی موحد ارجاع گرديده و نھايتا حکم 

  .کاھش يافت
ساله وی به سختی و در تنھايی روزھای زندگی خود را سپری می کنند و فرزند بابک  ۴ھمسر و پسر 

ھم . به دور از محبت و وجود گرم پدری و تنھا به اميد آزادی پدر دوران کودکی اش را طی می کند
سال از حکم آقای داشاب باقی است و خانواده وی اميدوار ھستند  ٣چنان اکنون با گذشت اين مدت ھم

که با پيگيری ھايشان بتوانند ھرچه زودتر بابک به کانون خانواده بازگردد و زندگيشان را از وضعيت 
  .کنونی به در برد
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 بازرسي بدني دختران دانشجو در دانشگاه علم و فرھنگ 
 
 

در پی اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای  - خبرگزاری ھرانا 1390مھرماه  05
 .کشور، دانشگاه علم و فرھنگ اقدام به جدايی سازی درھای ورودی دختران و پسران اين دانشگاه نمود

 
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، ھم زمان با آغاز سال تحصيلی جديد، دانشجويان با پرده ای 

به گونه ای که مامورين حراست  .اجه شدند که در مقابل در ورودی دختران نصب شده استبرزنتی مو
پشت اين پرده مستقر شده و دانشجويان دختر را وادار می نمايند که از اين قسمت عبور کنند تا به 

 .بررسی پوشش، آرايش آنان بپردازند
ست دانشگاه علم و فرھنگ طی اقدامی بنا به گزارش ھای رسيده، روز اول بازگشايی دانشگاه ھا حرا

مامورين حراست به . بی سابقه برخی از دانشجويان دختر را مورد بازرسی بدنی قرار داده است
بررسی کارت دانشجويی ھمه دانشجويان دختر پرداخته و به دانشجويانی که کارت خود را به ھمراه 

ديگر از دانشجويان را نيز مجبور می نمودند که عده ای . نداشتند، اجازه ورود به دانشگاه را نمی دادند
حراست در . کارت ھای شناسايی ديگر خود از قبيل شناسنامه يا گواھی نامه رانندگی را ارائه کنند

 .عملکرد خود را توجيه کرده است» بخش نامه»برابر اعتراض دانشجويان به بھانه صدور 
 .دانشجويان بر تعداد ماموران زن خود افزوده استھمچنين حراست اين دانشگاه به منظور فشار بيشتر 

گفتنی است که اين گونه برخوردھای توھين آميز به ويژه در قبال پوشش دانشجويان پيش از اين نيز در 
دانشگاه علم و فرھنگ در گذشته به وجود داشته اما در حال حاضر با باl گرفتن بحث تفكيك جنسيتي 

 .دي زده استاين دانشگاه دست به اقدام جدي
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
234 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 معين محمد بيگی از دانشگاه قزوين اخراج شد 
  

معين محمد بيگی دانشجوی رشته صنايع دانشگاه آزاد قزوين  –خبرگزاری ھرانا  1390مھرماه  06
 .پس از آزادی از زندان از اين دانشگاه اخراج شد

اlن حقوق بشر در ايران، نامبرده با مراجعه بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فع
  .به دانشگاه از طريق يکی از مسئولين دانشگاه آزاد قزوين از اين موضوع اطEع پيدا کرده است

مسئولين دانشگاه توضيحی در خصوص علت چنين تصميمی ارائه نکرده و به وی اعEم داشتند که 
 .متوانيم انجام دھي دستور از باlست و کاری نمی

در تھران بازداشت و پس از تحمل سه ماه ) عاشورا) ٨٨دی ماه  ۶معين محمد بيگی پس از وقايع 
 .بازداشت با قرار وثيقه آزاد و سپس از سوی دادگاه انقEب به دو نيم سال حبس تعزيری محکوم شد

 .وی بتازگی پس از تحمل دو سال حبس از زندان قزلحصار کرج آزاد شد
 :نقض شده در اين گزارش بررسی موارد حقوقی

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
 .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات  شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات

خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود 
 .می باشد

 .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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سال حبس  ۵ل به دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق تحصي
 تعزيری محکوم شد

 
، »بشير احسانی«گزارش داده که " جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی"وبسايت  1390مھرماه  06

سال  ۵فعال حق تحصيل و فعال حقوق کودکان و از اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به 
 .حبس تعزيری محکوم گرديد

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت « بر اساس اين گزارش، اتھام بشير احسانی
مرداد ماه با تغيير اتھامات  ١۶دادگاه اين دانشجوی محروم از تحصيل بھايی . بوده است» )۶١٠(کشور

دادگاه انقEب به رياست قاضی پيرعباس برگزار شد، اتھامات وی در کيفرخواست صادره  ٢۶در شعبه 
بود اما در جلسه دادگاه، قاضی » و داشتن تجھيزات ماھواره )۶١٨ماده (اخEل در نظم عمومی«

پيرعباس بر اساس صحبت ھای نماينده دادستان و بدون توجه به نظرات بازپرس پرونده، اتھام 
را » )۶١٠ماده (تجمع و تبانی به قصد بر ھم زدن امنيت کشور«بشيراحسانی را تغيير داده و اتھام 

در کيفرخواست صادره از سوی . ی اين فعال حق تحصيل را محاکمه کردتفھيم و براساس اين ماده قانون
توھين به مقدسات و تبليغ عليه «بازپرس پرونده، آقای احسانی از اتھام تجمع و تبانی و اتھاماتی نظير 

  .تبرئه شده بود» نظام
تحصيلی  در ھفته ھای اخير و پيش از اعEم حکم اوليه دادگاه، اين عضو جمعيت مبارزه با تبعيض

دادسرای اوين احضار گرديد و در يک مورد، چندين  ٣بارھا به صورت تلفنی و کتبی از سوی شعبه 
  .ساعت مورد بازجويی قرار گرفت

تير ماه و  ٢٨، ٨٩بھمن  ٢٠بار در تاريخ ھای  ٣دادگاه اين فعال حق تحصيل پيشتر به علل مختلف 
  .مردادماه به تعويق افتاده بود ١۵

بازداشت و به بند  ١٣٨٨بھمن ماه  ٢١در تاريخ  ٨٨پس از حوادث روز عاشورا سال بشير احسانی 
. با قرار وثيقه آزاد شد ١٣٨٨اسفند  ١٨روز بازداشت در تاريخ  ٢٧زندان اوين منتقل و پس از  ٢۴٠

، منزل او مورد ھجوم مجدد ٨٨ھای گستردٔه اسفند  ھمان سال و ھمزمان با ديگر بازداشت   در اسفندماه
  نيروھای امنيتی قرار گرفت که ماموران امنيتی موفق به بازداشت وی نشدند
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بازداشت موقت مادرعلی اکبر محمد زاده، دانشجوی زندانی، در دادگاه 
 انق"ب 

 
مادر علی اکبر محمد زاده، دانشجوی زندانی، که برای پيگيری وضعيت پسرش در  1390مھرماه  07

 .دادگاه انقEب مراجعه کرده بود، برای چند ساعت بازداشت شده استروز تولد وی به 
به گزارش دانشجونيوز، جمعی از دوستان علی اکبر محمد زاده که به مناسبت سالروز تولد وی در 

شھريور ماه به منزل ايشان رفته بودند، پس از پيگيری علت نبود پدر و مادر اين دانشجوی  ٢٩روز 
  .بازداشت موقت مادرعلی اکبر محمد زاده در دادگاه انقEب آگاه می شوندزندانی در منزل، از 

مادر علی اکبر محمد زاده که صبح روز تولد پسرش برای پيگيری وضعيت پرونده وی به دادگاه 
  .انقEب مراجعه کرده بود، با برخورد شديد ماموران مواجه و برای چند ساعت بازداشت می شود

واده اين دانشجوی زندانی، علت بازداشت خانم محمد زاده را مصاحبه با يکی از نزديکان به خان
  .خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی عنوان کرده است

چندی پيش نيز پروين مخترع، مادر کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی که از وضعيت وی اطEعی 
بلی وی بازداشت و به در دست نيست، به دليل مصاحبه ھا و پيگيری پرونده پسرش در بازداشت ق

فشار بر خانواده زندانيان سياسی جھت جلوگيری از اطEع رسانی و . زندان کرمان منتقل شده بود
  .مصاحبه در مورد پرونده نزديکانشان صورت می گيرد

بھمن ماه  ٢٦علی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف که در تاريخ 
  .از دانشگاه بازداشت شد، به شش سال حبس تعزيری محکوم شده استپس از خروج 

سال به اتھام تبليغ عليه نظام  ١و  ۶١٠سال به اتھام تجمع و تبانی براساس ماده  ۵اين حکم متشکل از 
  .قانون مجازات اسEمی است ۵٠٠براساس مادٔه 

که چندی پيش جمعی از فارغ زندان اوين به سر می برد  ٣۵٠اين فعال دانشجويی در حالی در بند 
التحصيEن و دانشجويان دانشگاه شريف در نامه ای بازداشت و حبس غير قانونی وی را محکوم و 

  .خواستار ازادی وی شده بودند
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 وضعيت دشوار علی عجمی، دانشجوی زندانی در رجايی شھر 
 

دن روزھای پايانی دوران علی عجمی فعال دانشجويی در حالی در حال گذران 1390مھرماه  07
محکوميت خود است که طی اين مدت از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و مرخصی 

اين در حالی است که والدين پير وی توانايی تحمل مسافت طوlنی سبزوار تا کرج . محروم بوده است
ھار ماھی يکبار می توانند به را نداشته و ماھھا در بی خبری از وضعيت فرزندشان بسر برده اند و چ

 .مEقات علی بروند
از بيست روز پيش که : "می گويد" جرس"جواد عجمی برادر علی در خصوص آخرين وضعيت او به 
ما در شھرستان سبزوار زندگی می کنيم و . برادرم را مEقات کردم ديگر اطEعی از وضعيت او ندارم

رای بيست دقيقه مEقات اين مسير طوlنی را طی کنيم و بايد از سبزوار تا زندان رجايی شھر کرج ب
عEوه بر اينکه پدر و . بخاطر ھمين مسافت راه طوlنی نمی توانيم ھر ھفته به مEقات علی برويم

. مادرم ھم مسن ھستند و نمی توانند برای مEقات فرزندشان اين سختی را از نظر جسمانی تحمل کنند
ش توانستند بيايند فرزندشان را مEقات کنند و نمی توانند اين مسافت طوlنی اlن پدر و مادرم سه ماه پي

خود مسئولين بايد وضعيت يک پدر و مادر پير را درک کنند که در چه شرايط دشوار و . را تحمل کنند
 "...دلتنگی بسر می برند و چقدر از دوری علی در رنج بسر می برند

انشگاه تھران و فعال دانشجويی طيف چپ و سردبير نشريه اکبر عجمی دانشجوی رشته حقوق د علی
دانشجويی دنيای بھتر در آن دانشگاه است و از جمله دانشجويانی بود که در يورش به خوابگاه دانشگاه 

در محل زندگيش ، روستايی  ١٣٨٨بھمن ماه  ٢١عجمی در تاريخ . دچار آسيب شد ٨٨تھران در سال 
وی چند روز را رد . ھای امنيتی بازداشت شده بود ن توسط نيرواز توابع سبزوار در شرق ايرا

آن منتقل  ٢٠٩بازداشتگاھی در سبزوار گذراند و سپس به زندان اوين تھران و سلول ھای انفرادی بند 
اين فعال . زندان اوين در بازداشت و بEتکليفی به سر برد ٢٠٩روز را در بند  ١٠٠شد و نزديک به 

م بھمن ماه به زندان رجايی شھر کرج منتقل و تاکنون در شرايط دشوار اين دانشجويی در روز شش
کند و کمتر از سه ماه به پايان دوران محکوميتش باقی نمانده  زندان دوران محکوميت خود را سپری می

 .است
دادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به اتھام تبليغ عليه نظام و تبانی  ١۵وی در شعبه 
سال  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر استان تھران به  ۴عليه نظام به 

 .زندان کاھش پيدا کرد
علی رشته حقوق می خواند و فقط : "جواد عجمی با ابراز ناراحتی از وضعيت برادرش ادامه می دھد
ردند و بعد از انتقال به زندان مشھد به سه ماه از پايان درسش مانده بود که او را در سبزوار دستگير ک

ابتدا برای علی به اتھام تبليغ عليه نظام چھار . اوين منتقل شد بعد ھم که حکم زندان برايش صادر کردند
اlن . سال حکم صادر کردند که اين حکم در دادگاه تجديد نظر شکست و به دو سال کاھش پيدا کرد
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ن است و ھشت ماه است که به زندان رجايی شھر منتقل شده يکسال و ھشت ماه است که علی در زندا
 "است که اصE نمی دانم چه بگويم و از کدام درد بگويم؟" دردناک"بخدا اينقدر اين شرايط . است

ھای جديد برای اين  شھر از اعمال محدوديت ھای زندانيان سياسی زندان رجايی روز گذشته خانواده
شھر  گويند اين روزھا ضرب و شتم زندانيان سياسی در زندان رجايی ھا می خانواده .زندانيان خبر دادند

ای مورد  متداول شده و نگھبانان و مسئوlن زندان، زندانيان و به ويژه زندانيان سياسی را به ھر بھانه
نگار، مقابل چشمان مادر و ھمسرش  پيش از اين مسعود باستانی، روزنامه. دھند آزار و اذيت قرار می

ھفته گذشته نيز علی عجمی و جعفر  .شھر قرار گرفته بود د ضرب و شتم ماموران زندان رجايیمور
شدند، مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار  اقدامی، ھنگامی که به بھداری اين زندان منتقل می

 .گرفتند و پس از اعتراض به اين شرايط به سلول انفرادی فرستاده شدند
شرايط زندان رجايی شھر : "ره به شرايط اسفبار زندان رجايی شھر می افزايدبرادر علی عجمی با اشا

علی از زمانيکه به آنجا منتقل شده بسيار ناراحت و تحت فشار است، زيرا با  .نامناسب است" بسيار"
از زمان انتقالش به زندان رجايی . زندانيان جرايم ديگر ھم نگھداری می شوند و سياسی ھا جدا نيستند

باز زندان اوين بود کمی شرايطش نسبت به  .وضعيت جسمانی اش بد شده و رسيدگی ھم نمی شود شھر
در اين آخرين مEقاتی ھم که با علی داشتم خيلی حالش بد بود ورم داشت و از نظر . اlن بھتر بود

تی روحی ھم خوب نبود اين در حالی است که علی قبل از زندان بسيار حالش خوب بود و ھيچ ناراح
 ".جسمی نداشت

در اين : "جواد عجمی با تاکيد بر محروميت برادرش از حقوق اوليه يک زندانی سياسی ادامه می دھد
مدت ھم علی از حق مرخصی محروم بوده و ھر چه خودش و ما برای مرخصی اقدام کرديم ھيچ 

قعا نمی دانيم چه بايد به دادستانی نامه نوشتيم اما نه جواب دادند و نه مرخصی و وا .پاسخی نگرفتيم
، "تلفن"کرد و به کجا برای حقوق اوليه عزيزانمان مراجعه کنيم؟ علی از حقوق اوليه و ابتدايی 

 ".و مرخصی محروم است فقط در اين مدت يکبار به ما مEقات حضوری دادند" مEقات حضوری"
سی صدای اين پدر و مادر اگر ک: "برادر اين فعال حقوق بشری در پايان خطاب به مسئولين می گويد

پير را می شنوند و درد آنھا را می فھمد، يک مرخصی به فرزندشان بدھد يا حداقل يک مEقات 
حضوری ديگر بدھند تا کمی از درد و رنج اين پدر و مادر پير کاسته شود و با ديدن و در آغوش 

 ".کشيدن فرزندشان دل آنھا شاد شود
شرايط زندان رجايی شھر جمعی از زندانيان سياسی اين قابل ذکر است، در خصوص وضعيت و 

زندان در نامه ای به رييس قوه قضاييه با اشاره به توھين، تنبيه بدنی و ھتک حرمت و حيثيت زندانيان 
توسط ماموران زندان، خواستار اعزام ھياتی ويژه برای تحقيق و گفتگو با زندانيان جھت کشف حقايق 

 .شده اند
امنيتی مستقر -تنھا طی شش ماه گذشته ھشت تن از زندانيان سياسی: "نامه آمده است در بخشی از اين

در سالن دوازده به شيوه ھای گوناگون با توھين،تنبيه بدنی و ھتک حرمت و حيثيت مواجه شده اند که 
ر متاسفانه ھر گاه احدی از ايشان درصدد تظلم خواھی برآمده است با شيوه ھای بسيار حرفه ای و فرا

به جلو از جمله ايراد تھمت و گزارشھای غير واقعی و پرونده سازی آنانرا مجبور به عقب نشينی کرده 
 ".و يا از ترس افزوده شدن برقرار محکوميت جديد،آنانرا از طرح و پيگيری شکايت بازداشته اند

 جرس -مژگان مدرس علوم
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 يک دانشجوى دانشگاه پيام نور مريوان بازداشت شد
  

نيروھای امنيتی در چند روز گذشته يکی از دانشجويان دانشگاه  -خبرگزاری ھرانا  1390ھرماه م 07
  . نور مريوان را بازداشت نمودند پيام

ی علوم اجتماعی دانشگاه  و دانشجوی رشته ١٣۶۴شيخ متولد سال  به گزارش کردپا، خبات عارفی
  . شت گرديده استنور شھرستان مريوان از سوی نيروھای امنيتی بازدا پيام

شيخ، دانشجوی کرد اطEعی  ی انتشار اين خبر از علت بازداشت و محل نگھداری آقای عارفی تا لحظه
  . باشد  در دست نمی

ھای سوران دانشور،  ی اخير چندين دانشجوی کرد به نام بنابر خبرھای منتشر شده در مدت دو ھفته
ھای کردستان و آزاد اسEمی سنندج به دlيل  نشگاهميEد کريمی، مھدی دعاگو و شيرزاد کريمی در دا

  . اند ی زندان شده مختلف از سوی نيروھای امنيتی ايران بازداشت و روانه
 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

  . ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند      •
  . توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد ھيچ کس را نمی

توان بمناسبت عقايدش مورد  ھيچکس را نمی: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند     •
  . مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق شامل . ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند      •
فحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا آزادی ت

  . باشد بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می
  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده      •
 

 فعال دانشجويی، به نه ماه حبس تعزيری  محکوميت مسعود باباپور،
 

مسعود باباپور، فعال دانشجويی، در آستانه سال تحصيلی جديد توسط دادگاه عمومی  1390مھرماه  08
 .به نه ماه حبس تعزيری محکوم شد

به گزارش دانشجونيوز، مسعود باباپور دانشجوی رشته مھندسی صنايع دانشگاه ايوانکی، در آستانه 
ھنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران وزارت اطEعات  ١٣٨٨آذر سال  ١٢و در روز دانشج

 .زندان اوين شد ٢٠٩بازداشت و پس از بازرسی منزل وی در نيمه ی شب، روانه بند 
ماه بEتکليفی توسط قاضی  ٧وی پس از بازجويی ھای طوlنی مدت و حبس در سلول انفرادی، پس از 

تجديد نظر  ۵٤حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم نيز عينا توسط شعبه  به دو سال) ٢٨شعبه (مقيسه 
وی سرانجام پس از گذراندن يکسال بدون حق مرخصی در زندان و بازماندن از ادامه . تاييد شد

 .آزاد شد ١٣٨٩آذر  ٤تحصيل، در 
 .د شده بودبازداشت و پس از يک ھفته با قرار کفالت آزا ١٣٨٨مرداد  ٣وی ھمچنين پيش از اين در 

وی پس از آزادی از زندان مجددا به دادگاه احضار شده و و به اتھام تبليغ عليه نظام، اخEل در نظم 
 .عمومی کشور، تمرد از دستور پليس و اجتماع و تبانی محاکمه شد

 دادگاه اين فعال دانشجويی در تير ماه امسال بدون حضور نماينده دادستان و وکيل مدافع وی برگزار شد
که اين . ماه حبس تعزيری ديگر بابت تبليغ عليه نظام محکوم شد ٦و طی آن اين فعال دانشجويی به 
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دادگاه تجديد نظر به مبلغ  ۵٤حکم در پی اعتراض مسعود باباپور و اريه lيحه توسط وی در شعبه 
  .ھزار تومان جريمه نقدی تبديل شد ٨٠٠

ام اخEل در نظم و تمرد از دستور پليس در دادگاه در ادامه ھمين پرونده و در پی رسيدگی به اتھ
ماه حبس محکوم شد که اين حکم با  ٩اين فعال دانشجويی به ) مجتمع قضايی شھيد صدوقی( عمومی 

 .اعتراض مسعود باباپور به دادگاه تجديد نظر ارسال شده و ھمچنان در حال بررسی ميباشد
و ھمچنين عضو کميته پيگيری قانون بومی گزينی  وی عضو ستاد انتخاباتی مھندس مير حسين موسوی

  .بود ٨٧در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 برگزاری مراسم تولد آرش صادقی، دانشجوی زندانی 
 

جمعی از دوستان آرش صادقی، دانشجوی زندانی، در سالروز تولد وی با حضور  1390مھرماه  08
  .بر سر مزار مادرش ياد وی را گرامی داشتند

نيوز، اين مراسم با حضور فعالين دانشجويی، چند تن از زندانيان سياسی سابق و به گزارش دانشجو
مادر اين فعال دانشجويی در حمله ماموران . دوستان وی در کنار مزار مادر آرش صادقی برگزار شد

  .امنيتی به خانه وی دچار شوک قلبی شده و از دنيا رفت
  .ای خطاب به وی ياد او را گرامی داشتندھمچنين دوستان وی در اين مراسم با قرائت نامه 

 ١٣٨٩آرش صادقی، دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه عEمه، برای چندمين بار در آذر سال 
  .بازداشت شد

 ٢۶اين عضو شورای مرکزی انجمن اسEمی دانشگاه عEمه طباطبايی، در دادگاه بدوي در شعبه 
سال  ۶اتھام اجتماع و تبانی عليه نظام و تبليغ عليه نظام به دادگاه انقEب با حکم قاضی پيرعباس به 

سال حبس تعليقی  ٣وی ھم چنين در پرونده قبلی خود به . ضربه شEق محکوم شد ٧۴حبس تعزيری و 
  .حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس تعزيری کاھش يافت. محکوم شده بود

 ۵٣بازداشت،  ١٣٨٨تير  ١٨سين موسوی، برای اولين بار در ميرح ٨٨  آرش صادقی، عضو ستاد
دی  ٦  وی برای دومين بار در. الف سپاه سپری کرده و سپس با قرار کفالت آزاد شد ٢روز را در بند 

با قيد وثيقه از زندان آزاد  ١٣٨٩ھمزمان با حوادث عاشورا در تھران دستگير و در فروردين  ١٣٨٨
  .شد

  .زندان اوين می گذراند ٢٠٩دوران محکوميت خود را در بند آرش صادقی ھم اکنون 
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بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت 
 معترضان آذربايجانی 

  
جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه تبريز با انتشار بيانيه ای، ضمن انتقاد به عدم  1390مھرماه  08

خواندن آنان، سرکوب  «بی کفايت و بی درايت«سفبار درياچه اروميه و رسيدگی حاکميت به وضعيت ا
معترضان در شھرھای آذربايجان را محکوم کرده و از ھمه خواسته ھای مدنی مردم آذربايجان اعEم 

 .حمايت کرده است
به گزارش دانشجونيوز، با شدت گرفتن اعتراضات به بحرانی تر شدن وضعيت درياچه اروميه و 

دانشگاه تبريز " سبز"عترضان توسط نيروھای امنيتی حکومت ايران، جمعی از دانشجويان سرکوب م
آزادی تمامی زندانيان سياسی و «به سرکوب معترضان در آذربايجان اعتراض نموده و خواستار 

 .شده اند» عقيدتی 
که در اعتراض  طی ھفته ھای اخير، شھروندان ھوشيار آذربايجانی«: در بخشی از اين بيانيه آمده است

لين نسبت به درياچه اروميه ، به خيابان ھا آمده بودند با شديدترين مسئوبه بی توجھی و بی اعتنايی 
بسياری از فعالين مدنی آذربايجانی . واکنش از سوی نيروھای اطEعاتی و امنيتی مواجه گرديند

اکميت به جای پاسخگويی به ح. بازداشت شدند و ھنوز ھم بسياری از آنھا در زندان به سر می برند
سرکوب معترضين می پردازد و اين ھمان رويه ای است که طی دو سال گذشته و پس از وقوع کودتای 

 «.در پيش گرفته است 88انتخاباتی سال 
 :قرار گرفته به شرح زير است" دانشجونيوز"متن کامل اين بيانيه که در اختيار 

 بسمه تعالی
ايران و آذربايجان، که روزگاری نه چندان دور مايه ی اميد و حيات  درياچه اروميه نگين درخشان

لين و سھل انگاری ايشان در حال نابودی مسئومنطقه ی آذربايجان بود، با بی درايتی و بی کفايتی 
البته از حاکميتی که تمام ھم و غم خويش را صرف سرکوب معترضين و منتقدين سياسی خود . است

 .ھای کشور را در اين راه به خدمت گرفته است، جز اين ھم انتظار نيستنموده و تمام سرمايه 
ھمان طور که مستحضر ھستيد، طی ھفته ھای اخير، شھروندان ھوشيار آذربايجانی که در اعتراض به 

لين نسبت به درياچه اروميه ، به خيابان ھا آمده بودند با شديدترين واکنش مسئوبی توجھی و بی اعتنايی 
بسياری از فعالين مدنی آذربايجانی بازداشت شدند . يروھای اطEعاتی و امنيتی مواجه گردينداز سوی ن

حاکميت به جای پاسخگويی به سرکوب . و ھنوز ھم بسياری از آنھا در زندان به سر می برند
معترضين می پردازد و اين ھمان رويه ای است که طی دو سال گذشته و پس از وقوع کودتای 

 .در پيش گرفته است 88سال انتخاباتی 
ما دانشجويان سبز دانشگاه تبريز ضمن اعEم حمايت از تمام خواسته ھای مدنی آذربايجان و به ويژه 
حق اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه، خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی ھستيم و 

 .ت خويش در پيش گيرداميدواريم حاکميت پيش از آن که دير شود راه آشتی با مل
 به اميد آبادی و آزادی ايران
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پژوھشی بين المللی برای آزادی اميد کوکبی،  ،درخواست مجامع علمی
 دانشجوی زندانی 

 
ھمزمان با برگزری دادگاه اميد کوکبی، دانشجوی ايرانِی دانشگاه تگزاس آمريکا و  1390مھرماه  08

نی به دستگيری و تداوم بازداشت و اتھامات وارده به اين دانشجوی نخبه، در ادامۀ واکنش ھای جھا
پژوھشی بين المللی، مجددا از رھبر جمھوری اسEمی خواستار آزادی  -چندين کميته و جمعيت علمی

 .وی شدند
، بزرگترين مجله علمی دنيا، گزارش داده است که در آستانۀ دادگاِه »ساينس«به گزارش جرس، نشريۀ 

 ، جامعه بين المللی اپتيک (APS)جامعه فيزيک آمريکا: د کوکبی، چندين گروه علمی شاملامي
(ISPE) جامعه اپتيک آمريکا ، (OSA) کميسيون بين المللی اپتيک ،(ICO) جامعه اپتيک اروپا ، 
(EOS) می خواستار آزادی اميد شده اندEدر نامه ای مشترک به رھبر جمھوری اس.  

از طرف دانشمندان و مھندسان " ش، در نامه ھای اين جوامع علمی آمده است بر اساس اين گزار
کشور دنيا و سازمان ھای بين المللی، ما با احترام خواستار اين ھستيم تا با نظر لطف  ١٧٠اپتيک از 

 ".شما دانشجوی ما به تحصيEت خود ادامه بدھد
ری اسEمی، ھمچنين بازداشت و پژوھشی جامعه جھانی به رھبر جمھو – در نامۀ مجامع علمی

کوکبی ھيچ آموزشی در "ذکر شده و تاکيد کرده اند که " سوء تفاھم"اتھامات وارده به اميد کوکبی، يک 
زمينه فيزيک ھسته ای نمی بيند و از نظر سياسی نيز، نه فعال بوده و نه به گروه سياسی خاصی 

اپتيک است که اين زمينه از فيزيک ھم ھيچ وابسته است و تمام مشغوليت ذھنی اصلی وی نيز، رشته 
 ".ربطی به فن آوری ھسته ای ندارد
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ساله، فارغ التحصيل رشته فيزيک و مکانيک از دانشگاه صنعتی شريف  ٢٩گفتنی است اميد کوکبی 
بود، که جھت ادامه تحصيل در رشته اپتيک به دانشگاه بارسلونا اسپانيا رفت و بعد از اتمام کارشناسی 

ر بارسلونا، برای تحصيل در مقطع دکترا نيز، دانشگاه تگزاس استين در آمريکا را انتخاب کرد ارشد د
 .و به تحصيل در زمينه ی تعامل بين ليزر و پEسما پرداخت

ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران  ٨٩اين دانشجوی اھل سنت و ترکمن، بھمن ماه سال 
زندان اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه  ٢٠٩بند سفر کرده بود، بازداشت و به 

کسب درآمد "و " ارتباط با دولت متخاصم"منتقل شد و در نھايت به  ٣۵٠داشته و سپس به بند 
 .متھم گرديد" نامشروع

چندی پيش نيز، گروھی از برندگان جايزه نوبل، در نامه ای خطاب به جمھوری اسEمی، نوشته بودند 
اميد از بزرگترين نخبگان فيزيک اتمی جھان است و پيش بينی می شود در سالھای آينده به يکی از  که

بزرگترين دانشمندان اين رشته تبديل شود، اما در صورت تداوم حضور در زندان اين فرصت برای 
 .وی و کشور از بين خواھد رفت

Eن دانشگاه صنعتی شريف در نامه ای به ھمان زمان، بيش از سيصد تن از دانشجويان و فارغ التحصي
رييس قوه قضاييه با انتقاد از بازداشت اميد کوکبی ورفتارھای غيرقانونی با وی، ادامه زندان خارج از 

ظن و برخورد خشن دستگاه  ای از سوء قانون و قبل از دادگاه کوکبی را نه يک مورد اتفاقی که نشانه
 .ندقضايی با نسل جوان نخبه ايرانی دانست

توجه رسانه "يکی از دوستان کوکبی در اياlت متحده آمريکا ، که نخواست نامش فاش شود گفته است 
بود و اين بسيار خوب است، چرا که مقامات ) اوايل تابستان(به اين موضوع عامل لغو دادگاه قبلی 

ای به اتمام  جمھوری اسEمی ترجيح می دھند اين پرونده را در سکوت کامل و بدون بازتاب رسانه
 ".برسانند

 internationalيک فيزيکدان از دانشگاه سيتی نيويورک و عضو  Eugene Chudnovskyھمچنين 
Committee of Concerned Scientists  با توجه به توجه وسيع عمومی به قضيه ، "می گويد

فتر رھبری بگيرد با قاضی تصميم گرفت تا قبل از تحميل حکم به کوکبی، تا زمانی که دستورھايی از د
 ".قضيه به نرمی برخورد بکند

گفتنی است اين کميته در نامه ای جداگانه به رھبری جمھوری اسEمی خواستار آزادی کوکبی شده 
 .است

فشار عمومی آزادی کوکبی را تضمين کند و نه اينکه دادگاه را به تعويق "وی اظھار اميدواری می کند 
 ".بياندازد

دانشجويان "دانشجويان تحصيEت تکميلی بخش فيزيک آن دانشگاه نيز می گويد جان کيتو، مشاور 
 ".ايرانی اکنون در مورد بازگشت يا حتی ديدار از ايران ھم نگرانی دارند
 جامعه فيزيک آمريکا در مواجھه با رفتار ھا و اتھامات خشن در ايران

ه جان کيتو، مشاور دانشجويی تحصيEت پايگاه جامعه فيزيک اياlت متحده نيز، ھمچنين نوشته است ک
او عاشق فيزيک و علم بود و تمام تمرکز او در "تکميلی دانشگاه تگزاس در مورد کوکبی گفته است 

ھيچ دليل منطقی برای دستگيری وی وجود ندارد، چرا که وی فردی ...اين موضوعات قرار داشت 
. د با شنيدن دستگيری ايشان دچار شک شدندکسانی که کوکبی را از نزديک می شناختن... سياسی نيست

آنھا می گويند که وی نه تنھا ھيچ موقع ھيچ کاری بر عليه ايران انجام نداده ، بلکه ھيچ موقع ، چه در 
 ".ايران و چه در خارج ايران ، وارد فعاليت ھای سياسی نبوده است
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پيرامون  Committee of Concerned Scientistsيوجين چادوسکی، يکی از روسای موسسه 
 به نظر می رسيد که به دليل سر و صدای زيادی که اين موضوع کرد" تعويق دادگاه قبلی اميد می گويد

قاضی تصميم گرفت برای امنيت خود ھم که شده تا زمانی که دستوراتی را از دفتری رھبری بگيرد  ...
 ".دادگاه را به تعويق بياندازد

کبی، ابوالقاسم صلواتی، رئيس شعبۀ پانزده دادگاه انقEب تھران و از گفتنی است قاضی پروندۀ اميد کو
قضاِت رسيدگی به پروندۀ بازداشت شدگاِن حوادِث بعد از انتخابات بود، که حکم ھای ناعادlنه و 

 .سنگين صادر کرده است
آملی lريحانی با ای تکان دھنده به  اميد کوکبی، تابستان امسال، در آستانٔه تشکيل دادگاه خود، در نامه

 .ھای خود درخواست تشکيل دادگاھی عادlنه با امکان دفاع داده بود ھا و انفرادی توصيف شرح شکنجه
مادر اميد کوکبی، طی روزھای اخير، در گفتگو با سايت جرس، مقامات جمھوری اسEمی را به 

از مسئولين "گفته است  بازگشت به راه راست و عقEنيت دعوت کرده و خطاب به مسئوlن قضايی نيز
قضايی می خواھم که بيشتر از اين باعث رسوايی سيستم قضايی کشور نشوند و با برخورد درست با 

 ".پرونده اندک آبروی باقيمانده خود را حفظ کنند
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
245 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

گاه نامه احمدی نژاد به وزير آموزش پرورش و موافقت با ايجاد دانش
  جنسيتی ھای تک

 
خبر از نامه جديد احمدنژاد به وزير آموزش و پرورش , يکی از روزنامه ھای ايران 1390مھرماه  09

پرديس دختران و پسران موافقت  تشکيل دانشگاه ويژه فرھنگيان، به صورت «داده که در آن وی با 
 .کرده است

تک جنسيتی کردن دانشگاه و تفکيک کامل به گزارش دانشجونيوز، بدنبال تداوم اجرايی شدن سياست 
جنسيتی و جلوگيری از اختEط بين پسران و دختران در دانشگاه ھا و مراکز آموزشی در ايران، 
محمود احمدی نژاد اينبار طی نامه ای به وزير آموزش و پرورش، ضمن موافقت با تک جنسيتی 

 .اعEم کرده است» دختران و پسرانپرديس  «نمودن مراکز آموزشی، شيوه ايجاد آن را به صورت 
نژاد به وزرای بھداشت و علوم مبنی بر مخالفت وی با تشکيل  رغم نامه چندی پيش احمدی علی

جنسيتی، وی در نامه خود به وزيرآموزش و پرورش درباره تشکيل دانشگاه ويژه  ھای تک کEس
 .اعEم کرده است» پرديس دختران و پسران «فرھنگيان، شيوه ايجاد آن را به صورت 

يکی از روزنامه ھای رسمی ايران اين خبر را منتشر ساخته و اين نامه احمدی " روزنامه خراسان"
ھای  نژاد را متفاوت با نامه قبلی وی به وزرای علوم و بھداشت مبنی بر مخالفت وی با تشکيل کEس

 .جنسيتی، ارزيابی کرده است تک
ھر استان به يک پرديس دانشگاھی «ران چندی پيش گفته بود حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش اي

 «.شود ويژه فرھنگيان مجھز می
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با شروع ترم تحصيلی جديد آموزشی، بسياری از دانشگاه ھای ايران با تفکيک جنسيتی در ارائه 
ه دروس به دانشجويان، عمE مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم آورد

 .اند
گفته می شود در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکEت جديدتر 

 .برای دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است
اجرای پی در پی اين طرح ھا در دانشگاه ھای سراسر ايران در حالی صورت می گيرد که بسياری از 

و قلمداد کرده » رسانه ھای بيگانه«اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را مسووlن دانشگاھی 
وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و  .اند

آن  اين واژه به ما تعلق ندارد، اين واژه برای. ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم«: گفته بود
 «.اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد .طرف آب است

مصوبه شوری «پيشتر کامران دانشجو، وزير علوم ايران، مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را 
 .دانسته بود» عالی انقEب فرھنگی

ی اسEمی شدن دانشگاه يکی از راه کارھا«وزير علوم راه اندازی دانشگاه ھای تک جنسيتی را 
پيش از انقEب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت «: معرفی کرده و گفته بود»ھا

. كند داشت كه پس از پيروزي انقEب اسEمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت مي
ه غير از اين دانشگاه، دانشگاه دخترانه ديگري سال از پيروزي انقEب اسEمي گذشته است و ما ب 32

 «.نداريم
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک 

 .و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است
قزوين، دانشگاه  دانشگاه ھای عEمه طباطبايی، دانشگاه امير کبير، دانشگاه يزد، دانشگاه بين المللی

 .تنھا نمونه ھای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اند..... مازندران، دانشگاه مشھد و 
ارزيابی کرده و تاکيد » حق دانشجويان«کامران دانشجو، وزير علوم دانشگاه ھای تک جنسيتی را 

  «.پسرانه داديم ھاي تك جنيستي دخترانه و اكنون اولويت را به دانشگاه«: کرده بود
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الملل از وضعيت نامعلوم کوھيار  ابراز نگرانی سازمان عفو بين
 گودرزی 

 
ای ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گودرزی و  الملل در بيانيه سازمان عفو بين 1390مھرماه  10

ت به وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز ابراز ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگھداری وی، نسب
 .نگرانی کرده است

  
ای که روز جمعه منتشر شد اعEم کرده است که از زمان دستگيری کوھيار  اين سازمان در بيانيه

اند از طريق مقامات ذيربط  گودرزی در تاريخ نھم مردادماه، اعضای خانواده و وکيل وی نه قادر بوده
  . اند از محل نگھداری وی آگاھی حاصل کنند کنند و نه توانستهبازداشت وی را رسما تأييد 

  .شود به نوشته اين سازمان احتماlً کوھيار گودرزی در زندان اوين و در سلول انفرادی نگھداری می
المللی حقوق بشر در ايران گزارش  الملل و کمپين بين ھای حقوق بشری نظير عفو بين گونه که گروه آن

ر گودرزی نھم مرداد ماه به ھمراه بھنام گنجی بازداشت شده است و مقامات تا کنون از اند، کوھيا کرده
  .اند  تأييد بازداشت کوھيار گودرزی اجتناب کرده

اند که بھنام گنجی ھشت روز پس از بازداشت آزاد شده و دھم  ھای حقوق بشری گزارش کرده اين گروه
دھد که آقای گنجی در مدت  الملل احتمال می بين عفو. شھريورماه به زندگی خود پايان داده است

  .بازداشت مورد شکنجه يا بد رفتاری قرار گرفته و ھمين امر يکی از موجبات خودکشی وی بوده است
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الملل در ادامه ھمچنين با اشاره به بازداشت پروين مخترع، مادر کوھيار گودرزی که به نوشته  عفو بين
صورت گرفته، تأکيد کرده است که خانم مخترع ھمچنان در زندان به  اين سازمان دھم مرداد در کرمان

  .برد و به وکيل دسترسی ندارد سر می
ھای خانم مخترع  اين سازمان دليل بازداشت مادر آقای گودرزی را حمايت وی از فرزندش و پيگيری

ن زندان سال گذشته کوھيار گودرزی ذکر کرده است؛ موردی که وبسايت خبری جرس نيز بر در دورا
  .آن تأکيد دارد

هللا  در حالی که برای شرکت در مراشم تشييع جنازه آيت ٨٨کوھيار گودرزی پيشتر و در آذرماه سال 
کردن  ، پس از سپری آذرماه سال گذشته ٢٣ای ديگر بازداشت شد و   منتظری عازم قم بود به ھمراه عده

  .شھر کرج آزاد شد  سال محکوميت خود از زندان رجايی يک 
وبسايت . شھريورماه برگزار شده است ١۵الملل گزارش کرده، دادگاه خانم مخترع  گونه که عفو بين آن

شھريورماه از برگزاری دادگاه پروين مخترع خبر داد و تأکيد  ٢۶جرس، نزديک به اصEح طلبان نيز 
  .بوده است» ھای بيگانه و توھين به مقام رھبری و شھدا مصاحبه با رسانه«که اتھام خانم مخترع کرد 

آن زمان جرس به نقل از يکی از نزديکان پروين مخترع خاطرنشان کرده بود که نتيجه رأی دادگاه 
  .مشخص خواھد شد» حدود بيست روز ديگر«

ودرزی و پروين مخترع خواستار تEشی جمعی الملل ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گ عفو بين
قيد و شرط اين دو نفر، از طريق ارسال نامه به دفتر رھبری جمھوری  برای آزادی فوری و بی

الملل قوۀ قضاييه جمھوری اسEمی، شده  اسEمی، رئيس قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر و امور بين
 .است

  
  
  
 
 

زد در ارتباط با مشک"ت صنفی و تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه ي
 رفاھی 

  
ظھر امروز دانشجويان دانشگاه يزد با تجمع در مقابل مسجد اين دانشگاه نسبت به  1390مھرماه  10

 .مشکEت صنفی و رفاھی موجود در اين دانشگاه اعتراض کردند
کرده و سپس با ه گزارش دانشجونيوز، دانشجويان ابتدا ظھر امروز در مقابل مسجد دانشگاه تجمع ب

  .حرکت به سمت سلف غذای دانشجويان تجمع اصلی را در آنجا شکل داده اند
صفحه فيس بوک متعلق به دانشجويان اين دانشگاه ھمچنين گزارش داده است که ميبدی، رييس دانشگاه 
يزد، با حضور در جمع دانشجويان به توجيه وضع نامناسب فعلی پرداخته و در نھايت انگيزه 

 .جويان را مسائل سياسی و نه صنفی عنوان کرده استدانش
دانشگاه يزد از پيشگامان طرح تفکيک کEس ھای درسی دانشجويان پسر و دختر می باشد به گونه ای 
که در سال تحصيلی جديد دروس عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دانشکده رياضی به 

 .خواھد شد صورت مجزا برای دانشجويان دختر و پسر برگزار
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 دانشگاه علم و صنعت؛از طرح جداسازی جنسيتی تا احضار به حراست 
 
 

سال تحصيلی جديد درحالی آغاز شده که در تعدادی از دانشگاه ھا طرح جداسازی  1390مھرماه  10
  .جنسيتی اجرا شده است

طرحی که با وجود . در آن اجرا شده است دانشگاه علم و صنعت ھم از دانشگاه ھايی است که اين طرح
محمد احمدی نژاد از وزرای بھداشت و . بعضی از دانشگاه ھا اجرا شد  مخالفت محمود احمدی نژاد در

علوم خواسته بود از تفکيک جنسيتی در بعضی از دانشگاه ھا بپرھيزند و اين طرح را سطحی و غير 
  .عالمانه خوانده بود

احمدی نژاد، بعضی از اصولگرايان از جمله علی مطھری و علی عباسپور  به دنبال درخواست محمود
نسبت به اين اظھارات انتقاد کردند ولی وزير علوم گفت دستور رييس جمھوری برای توقف اين طرح 

  .اجرا می شود
مجلس خبرگان ھم خواستار اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا شد و حتی در بيانيه پايانی 

اجEس رسمی مجلس خبرگان آمد که اجرای اين طرح موجب حفظ حرمت و صيانت بيشتر نسل دھمين 
  .جوان می شود
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  .با اين حال طرح تفکيک جنسيتی در بعضی از دانشگاه ھا اجرا شد
رييس دانشگاه شريف پيش از شروع سال تحصيلی جديد از تفکيک کEس ھای ورودی ھای جديد اين 

ھايی، رييس دانشگاه صنعتی امير کبير با بيان اينکه اجرای طرح تفکيک عليرضا ر. دانشگاه خبر داد
جنسيتی در دانشگاه ھا در شرايط کنونی امکانپذير نيست، اين طرح را در دانشگاه تحت نظارتش اجرا 

  .نکرد
اما دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد از دانشگاه ھايی بودند که طرح تفکيک جنسيتی در انھا اجرا 

پيشتر چند استاد دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای به رييس مجلس شورای اسEمی نسبت به . شد
محدوديت ظرفيت پذيرش دختران در رشته ھای کارشناسی و کارشناسی ارشد اين دانشگاه اعتراض 

  .کرده بودند
ناسی مانند در رشته ھای کارش ١٣٩٠در فھرست رشته ھا و ظرفيت پذيرش آنھا در نيم سال نخست 

مھندسی برق، صنايع، شيمی، عمران، معماری و مکانيک ظرفيت درنظر گرفته شده برای دختران به 
  .مراتب از پسران کمتر است

راديو فردا درباره اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه علم و صنعت و فشارھای وارده بر 
دانشجويی در اين دانشگاه گفت و گو کرده دانشجويان ھمزمان با آغاز سال تحصيلی با يکی از فعاlن 

 .است
جو دانشگاه را چطور ارزيابی می کنيد و اصوl فشارھايی که در  .سال تحصيلی جديد آغاز شده است

  گذشته بر دانشجويان دانشگاه علم و صنعت بود، کمتر شده يا بيشتر؟
افتاد، مثل ماجرای تفکيک مشخصا در دانشگاه علم و صنعت بيشتر از ھر دانشگاه ديگری، اتفاقات 

کامE   در مقطع کارشناسی ارشد .جنسيتی که در دانشگاه ما به شکل تک جنسيتی شدن بروز پيدا کرد
نفر اول  ۵٠٠ماحصل اين مسئله ھم اين شده است که در کنکور امسال، . تک جنسيتی و پسرانه شده 

  .کنکور، دانشگاه علم و صنعت را انتخاب نکرده اند
به اين دليل است که داوطلبان کنکور احتماl ديد بدی نسبت به اين دانشگاه پيدا کرده اند، حال  اين مسئله

به اين دليل يا به ھر دليل ديگری، اين مسئله باعث می شود که وقتی دانشجو با سطح پايين تری وارد 
  .ا می کنددانشگاه می شود، طبيعتا دانشگاه ھم از نظر علمی ھم به سطح پايين تری تنزل پيد

در مورد اين ماجرای تفکيک جنسيتی، کارھای ديگری ھم انجام شده است که گاه با ھزينه ھای بسيار 
  .زياد و غير منطقی ھمراه است

با توجه به اينکه دارند دانشگاه را کامE پسرانه می کنند، منتھا يک مجتمع سلف به اسم ياس تاسيس 
اده اند و سايت و سالن مطالعه را از ھمديگر تفکيک کرده و کرده اند، پارکی را به دخترھا اختصاص د

مخصوصا اlن يکی دو سال است که کEس ھای علوم . بخش پسرھا و دخترھا را از ھم جدا کرده اند
  .پايه را به طور کامل از ھمديگر تفکيک کرده اند

  ت؟ طرح تفکيک جنسيتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به چه صورت بوده اس
  دانشجويانی که می خواسته اند ثبت نام کنند، آيا توانسته اند ھر واحدی را که مايلند انتخاب کنند؟

  يا اينکه مثل بعضی از دانشگاه ھا، انتخاب رشته برای بعضی از درس ھا به شکل جداگانه بوده است؟
ختر گرفته نشد و در دوره کارشناسی ارشد روزانه کامE مشخص بود که به ھيچ عنوان دانشجوی د

  .ظرفيت کEسھا کامE به پسران اختصاص داده شد
يکسری ستون و رديف ھايی دارد و ظرفيت دختران و . دفترچه ھای کنکور را که احتماl ھمه ديده اند

  .پسران در ان نوشته شده است
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ايان درصد به خانمھا و بقيه ظرفيت دانشگاه به آق ٢٣در رشته ھای کارشناسی ھم به طور کلی 
يک اتفاق بدی ھم که . اختصاص داشت، در مورد ثبت نام ھم توضيحی در اين مورد داده نشده است

افتاده اين است که دخترھايی که چھار سال درس خوانده اند که بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی 
ز اين حقی که در ا. ارشد شوند، نمی توانند در دانشگاه خود بمانند و بدون کنکور وارد اين مرحله شوند

خيلی از دخترھا با معدل خوب ھم از اين حق محروم . مصوبات وزارت علوم ھست، محروم شده اند
  .شده اند

 واکنش دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به جداسازی جنسيتی چه بود؟ 
لف امضاء ھای جمع شده را به مراجع مخت. در سال گذشته بچه ھا در اين مورد يک طومار جمع کردند

در اعتراض به اين جريان، جلوی ساختمان رياست دانشگاه تجمع کردند که با  .و با نامه ارسال کردند
  .تھديدات خيلی واھی روبرو شدند

و خواستند که اين اقدام متوقف شود، ولی . چند تن از اساتيد دانشگاه به رئيس مجلس نامه نوشتند
  .توجھی نمی کند و کماکان دارد کار خودش را می کندمتاسفانه دانشگاه به اين اعتراض ھا کوچکترين 

آيا اثری از اسEمی شدن در دانشگاه علم . وزير علوم تاکيد بسياری روی اسEمی شدن دانشگاه ھا دارد
  و صنعت ديده می شود؟

با تعريفی که وزارتخانه و . بسته به اين است که اسEمی شدن را چه تعريف کنيم، شايد بتوان گفت بله
  .د وزير علوم از اسEمی شدن دارند، بله دانشگاه علم و صنعت اسEمی شده استخو

مثE برخوردھايی که انجام می دھند، توھين ھايی که به دانشجويان می کنند، واکنش ھايی که عليه 
پوشش آنھا انجام می دھند، به پوشش خيلی از بچه ھايی که چادری و کامE محجبه ھستند، ايراد می 

  .به آنھا توھين می کنند، نسبت به رفت و آمدشان واکنش نشان می دھند .گيرند
  . توی پارک ھا و فضای سبز دانشگاه به دخترھا و پسرھايی که کنار ھمديگر می نشينند، تذکر می دھند

اين قبيل رفتارھا . حتی برخی از دانشجوھا به خاطر پوششان به کميته انضباطی احضار می شوند
  .ه استامسال شدت گرفت

  . محروميت ازتحصيل مسئله ای است که در سال ھای اخير برای دانشجويان زياد اتفاق افتاده است
  آيا برخی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در تريم جديد محروم ازتحصيل شده اند؟

ست يا احيانا کسی بوده است که با فشارھايی مثل تھديد و بازجويی و بازداشت و يا احضار به حرا
  مواجه بوده باشد؟

اما دانشجويانی بوده اند که به حراست . در ترم جديد اتفاق محروميت از تحصيل رخ نداده است
حتی تھديد شده اند . دانشگاه، کميته پيگيری وزارت اطEعات احضار شده و مورد تھديد قرار گرفته اند

  .کيل شودکه احتمال دارد در سال جديد پرونده کميته انضباطی برايشان تش
اما موضوعی که در طول دو ترم اخير رخ داده اين است که برای دانشجويانی که به طور موقت 
محروم از تحصيل شده اند و دوران محروميت از تحصيلشان تمام می شود برای انتخاب واحد در ترم 

  .جديد ، مشکل ايجاد می کنند
اطی يا دفتر پيگيری وزارت اطEعات آماری از دانشجويان علم و صنعت که به کميته ھای انضب

  احضار شده اند در دست ھست؟
آمار دقيقی در دست نيست، چون خيلی از دانشجويانی که احضار می شوند از دانشجويان ورودی جديد 

  .ھستند و آنھا را تھديد می کنند که به کسی در اين مورد چيزی نگويند
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اما از تابستان تا . مخدوش کرده و به نقطه کور برسانندبا اين تھديدات توانسته اند تا حدی آمارھا را 
نفر بين دانشگاه و کميته انضباطی، دفتر حراست دانشگاه  ٢٠تا  ١٠آغازسال تحصيلی به طور تقريبی 

  .و دفتر پيگيری وزارت اطEعات در رفت و آمدند
ردی موسوم به نکته جالب اين است که وقتی دانشجوھا به حراست دانشگاه احضار می شوند با ف

ايشان چند سالی است که در زندان اوين و دفتر پيگيری وزارت اطEعات  .رو به رو می شوند» فتحی«
که معاون دانشجويی » آقای خليلی« فردی به نام   .مسوول بازجويی دانشجويان علم و صنعت است

 .ھديد می کندحراست دانشگاه علم و صنعت است ھم مدتھاست که دانشجويان اين دانشگاه را ت
 فرين عاصمی

 راديو فردا
 
  
  
 

  احتمال بازداشت حامد شيرازی، فعال دانشجويی در شيراز
 

روز پنجشنبه ماموران امنيتی به منزل حامد شيرازی خبرنگار و  -1390مھرماه  11 خبرگزاری ھرانا
 .فعال دانشجويی مراجعه و اقدام به تفتيش منزل اين فعال دانشجويی کردند

Eع گزارشگران ھرانا؛ ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، ماموران امنيتی بنا به اط
در مراجعه به منزل وی با ارائه حکم اقدام به تفتيش منزل حامد شيرازی نموده و برخی وسايل شخصی 

  . اند ايشان را نيز با خود برده
منزل اين فعال دانشجويی و گذشت دو بر اساس گزارش شاھدان عينی ماموران امنيتی پس از ورود به 

  .اند ساعت محل را ترک کرده
  خبر ھستند روز شنبه با مراجعه به اطEعات نيروی انتظامی خانواده حامد شيرازی که از فرزندشان بی

شيراز مربوط به وزارت اطEعات با برخورد توھين آميز ماموران اطEعات  ١٠٠و بازداشتگاه پEک
برويد و اگر اينجا باشد «ھای ايشان گفتند  ان وزارت اطEعات در پاسخ به پيگيریمواجه شدند، مامور

  »دھيم خودمان به شما خبر می
بنا بر گفته يک منبع آگاه تنھا اطEعی که از وضعيت وی به دست آمده است احضار وی از سوی 

  .حراست دانشگاه در روزھای اخير بوده است
 ١٠٠بازداشت و مدت يک ماه در انفرادی پEک  ٨٩اسفند  ١٠يخ تر در تار اين فعال دانشجويی پيش

به زندان نظام  ١٠٠شيراز تحمل حبس نموده بود وی پس از گذراندن دوره بازداشت خود در پEک 
  .ميليون تومانی آزاد شد ۵٠نھايت با قيد وثيقه   شيراز منتقل شد و در 

  .ز در حال رسيدگی استدادگاه انقEب شيرا ١٠پرونده وی ھم اکنون در شعبه 
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

زندانی محاکمه نشده بايد اجازه داشته باشد بEفاصله : کنوانسيون حقوق زندانيان ٩٢ماده  •
ھمچنين تمام امکانات . خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند

ا خانواده و دوستان و نيز مEقات حضوری، با نظارت و با در مناسب برای برقراری ارتباط ب
  .نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنيت و نظم زندان، می بايست برای وی مھيا باشد

  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
253 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 

در پی تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد، معاون 
 دانشجويی فرھنگی دانشگاه استعفا داد 

 
در ادامه اعتراض ھای صورت گرفته در دانشگاه فردوسی مشھد، مدير روابط  1390مھرماه  11

بر اين اساس . عمومی اين دانشگاه از موافقت مسئولين با برخی از خواسته ھای دانشجويان خبر داد
معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه فردوسی مشھد استفعا داده و ھزينه حمل و نقل دانشجويان نيز کاھش 

 .يافت خواھد
به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان در اعتراضات خود خواھان برکناری معاون دانشجويی فرھنگی 

  .دانشگاه و کاھش ھزينه رفت و آمد و ھزينه غذا شده بودند
در روزھای گذشته دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد برای چندمين بار پياپی از آغاز سال تحصيلی 

مسائل و مشکEت صنفی مانند گران شدن ھزينه غذا و پولی شدن اتوبوس   جديد تجمع کرده و نسبت به
  .ھای رفت و آمد اعتراض کرده بودند

در اواخر ھفته گذشته با تجمع دانشجويان در جلوی درب شرقی دانشگاه، نيروی انتظامی نيز در محل 
  .حاضر شده و درگيری ھايی بين ماموران و دانشجويان نيز رخ داد

امام رضا کجايی دانشگاه زندان شده، "در تجمع ھفته گذشته با سر دادن شعارھايی مانند دانشجويان 
نسبت به حضور نيروھای " نيروی انتظامی خجالت خجالت"و " مسئول بی کفايت رئيس زندان شده

با جمع شدن مردم در . امنيتی و نظامی واکنش نشان داده و به سمت درب غربی دانشگاه حرکت کردند
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خواستار " ای ملت با غيرت حمايت حمايت"ب غربی دانشگاه، دانشجويان با سر دادن شعار پشت در
  .حمايت مردم از اعتراضات دانشجويی شدند

دانشجويان در ساعت دوازده شب به تجمع خود پايان داده و اعEم کردند در ھفته جاری نيز به 
  .اعتراض خود ادامه خواھند داد
با : "ر به نقل از مدير روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشھد گزارش داددر ھمين زمينه خبرگزاری مھ

توضيحاتی که مسولين دانشگاه ارائه دادند اعتراض دانشجويان پايان يافته و قرار شده ھزينه سرويسھا 
  ."کاھش يابد

ار با شرکتھايی که سرويسھای اياب و ذھاب را در اختي: "سيد موسوی در گفتگو با خبرنگار مھر، گفت
دانشگاه قرار می دھند صحبت کرده ايم تا ھزينه سرويس را برای دانشجويان از صد تومان به مبلغ 

  ."ديگری کاھش دھند
صندوق رفاه وزارت علوم خواستار افزايش : "وی درباره افزايش نرخ غذای دانشجويی ھم تاکيد کرد

  ."سی مشھد ھم اعمال می شودقيمت غذا شده است که در تمام دانشگاھھای کشور حتی دانشگاه فردو
سيدموسوی درباره استعفای معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه فردوسی مشھد در پی اعتراض 

معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه ضمن حضور در جمع دانشجويان با : "دانشجويان اظھار داشت
رئيس دانشگاه استعفای خواسته آنان در جھت استعفای خود مواجه شد که ھر چند در نامه ای خطاب به 

  ."خود را اعEم کرد اما ھمچنان در سمت خود فعال است
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درگذشت آمنه زنگنه، از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، در پی 
 سھل انگاری مسئولين دانشگاه 

  
  

ه پليمر در دانشگاه صنعتی اميرکبير، آمنه زنگنه، دانشجوی مقطع فوق ليسانس رشت 1390مھرماه  11
  .ظھر امروز بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسيد دچار خفگی شده و درگذشت
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دانشگاه صنعتی اميرکبير، بر اثر استنشاق گاز  ١٣٨٩به گزارش دانشجونيوز، آمنه زنگنه ورودی سال 

، در خوابگاه مرادی در نزديکی ناشی از اسيد که برای باز کردن لوله ھای فاضEب استفاده شده بود
  .درب خيابان رشت اين دانشگاه دچار خفگی شده است

متاسفانه مقامات مسئول در اين زمينه اطEع رسانی مناسب برای آگاھی دانشجويان انجام نداده و عدم 
  .آگاھی از اين امر موجب خفگی آمنه زنگنه در حمام شده است

يه ای اعEم کرده اند که وی بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرده در حالی که مسئوlن دانشگاه در بيان
  .است، مسئوlن بيمارستان از فوت وی سه ساعت قبل از انتقال به بيمارستان خبر داده اند

 

  
  

برخی از دوستان آمنه زنگنه اعEم کرده اند که وی به دليل عدم اسکان دائم از سوی مسئوlن و بی 
تخصيص خوابگاه به دانشجويان، شب گذشته در نمازخانه خوابگاه به سر برده و  برنامگی موجود در

آنان با بيان اين نکته که اگر وضعيت اسکان وی . از حمام زيرزمين برای استحمام استفاده کرده است
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مشخص شده بود، ھر گز اين حادثه تلخ رخ نمی داد، خواستار پاسخگويی مسئولين دانشگاه در اين 
  .ندزمينه شد

وضعيت اسفناک بسياری از خوابگاه ھای دانشگاه صنعتی اميرکبير و عدم رسيدگی به اين وضعيت، 
در حالی که بودجه ھای کEنی صرف ساخت و سازھای غير ضروری در دانشگاه شده است، در سال 

چندی پيش نيز در حادثه ای ديگر در . ھای گذشته نيز اعتراض دانشجويان را در پی داشته است
  .وابگاه دانشجويان پسر، سقوط آسانسور منتج به قطع پای يکی از دانشجويان شدخ

اعEم افسردگی آمنه زنگنه توسط مسئولين خوابگاه و ايجاد شائبه خودکشی وی، در حالی که مسئولين 
بيمارستان مرگ وی را بر اثر استنشاق گاز عنوان کرده اند، خشم دوستان وی و دانشجويان را 

دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در پی اين حادثه تلخ اعEم کرده اند که فردا در . استبرانگيخته 
جلوی دانشکده پليمر نسبت به بی توجھی مسئولين امر و مرگ دلخراش يار دبستانيشان تجمع کرده و 

  .اعتراض خواھند کرد
  
 
  
  

تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير و تعطيلی برخی از ک"س 
 ای درس اين دانشگاه ھ
 

ظھر امروز، دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير در اعتراض به بی کفايتی و  1390مھرماه  12
سھل انگاری مسئولين دانشگاه در درگذشت آمنه زنگنه، دانشجوی فوق ليسانس رشته مھندسی پليمر، 

 .دست به تجمعی اعتراضی زدند

  
ظھر در صحن دانشگاه، جلوی دانشکده  ١٢:٣٠به گزارش دانشجونيوز، در اين تجمع که از ساعت 

دانشجويان با در دست داشتن عکس . پليمر، شکل گرفته است، صدھا تن از دانشجويان شرکت کرده اند
  . ی مرحوم آمنه زنگنه، و به ھمراه داشتن دستبندھای مشکی در اين تجمع شرکت کرده اندھا

خواھان استعفای رييس دانشگاه " رھايی رھايی استعفا استعفا"دانشجويان با سر دادن شعارھايی مانند 
آرزو،  با پايان يافتن تجمع در جلوی دانشکده پليمر تعدادی از دانشجويان به سمت دفتر دکتر. شدند

  .معاون دانشجويی دانشگاه، حرکت کردند



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
258 

ھمچنين بيانيه ای از طرف دانشجويان معترض و شورای صنفی دانشگاه نيز در صحن دانشگاه قرائت 
  .شده است

  تعطيلی کEس ھای درس دانشگاه
تعداد زيادی از کEس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير، صبح امروز، به دليل اعتراض 

به سھل انگاری مسئولين در نحوه درگذشت آمنه زنگنه و ھم چنين رخ دادن حوادثی مشابه  دانشجويان
دانشجويان اعEم کرده اند در کEس ھای نوبت عصر دانشگاه . در سال ھای گذشته تشکيل نشده است

  .نيز شرکت نخواھند کرد
با حضور در صحن  ھمچنين گزارش شده است که تعداد زيادی از نيروھای اطEعاتی و انتظاماتی

  .دانشگاه سعی در کنترل اعتراض ھا و شناسايی دانشجويان معترض دارند
  
 
  
 

ادامه اعتراض دانشجويان دانشگاه اميرکبير با تحصن در ساختمان 
 مديريت دانشگاه 

 
دانشجويان معترض دانشگاه صنعتی اميرکبير، در ادامه تجمع اعتراضی خود، با  1390مھرماه 12

ل شده ساختمان مديريت، وارد اين ساختمان شده و خواھان پاسخگويی مسئولين دانشگاه شکستن درب قف
 .نسبت به سھل انگاری در درگذشت آمنه زنگنه، دانشجوی اين دانشگاه، شدند

 
 
به گزارش دانشجونيوز، بيش از ھزار تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، ظھر امروز در  

. ظھر با حضور در جلوی دانشکده پليمر اين دانشگاه تجمع خود را آغاز کردند ١٢:٣٠ساعت 
مشکی در دانشجويان با در دست داشتن عکس ھای مرحوم آمنه زنگنه، و به ھمراه داشتن دستبندھای 

دانشجويان با تعطيل کردن کEس ھای درس از صبح امروز برای شرکت . اين تجمع شرکت کرده بودند
 .در تجمع اعتراضی آماده می شدند

  
 تنھا راه رھايی، استعفای رھايی
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دانشجويان در حالی که از درگذشت يک دانشجو بر اثر بی کفايتی مسئولين دانشگاه خشمگين بودند، با 
 "مسئولين دانشگاه اين آخرين پيام است، جنبش دانشجويی آماده قيام است"عارھايی مانند سر دادن ش

دانشجويان . نسبت به مديريت دانشگاه و نحوه برخورد با مسائل و مشکEت دانشجويان اعتراض نمودند
خواھان  "یتنھا راه رھايی، استعفای رھاي"و  "رھايی رھايی استعفا استعفا"با سر دادن شعارھايی مانند 
آرزو حيا کن، دانشگاه رھا "عEوه بر اين دانشجويان با سر دادن شعار  .استعفای رييس دانشگاه شدند

 .خواستار استعفای دکتر آرزو معاونت دانشجويی دانشگاه نيز شدند "کن
در ادامه مراسم دبير شورای صنفی دانشگاه و تنی جند از دوستان مرحوم آمنه زنگنه و فعالين 

 .ويی نيز در جمع دانشجويان سخن گفتند و بيانيه متحصنين نيز قرائت شددانشج

 
 ادعای دروغين امور دانشجويی و مسئولين دانشگاه 

اصلی اين فاجعه را مسئولين دانشگاه دانسته و خواستار پاسخگويی آنان  در حالی که دانشجويان عامل
شده اند، در بيانيه ای که امروز امور دانشجويی دانشگاه منتشر نموده است ادعا شده که مرحوم آمنه 

پيش از اين ادعا شده بود که مرحوم زنگنه . خوابگاه سکونت داشته است ٤١زنگنه در سوئيت شماره 
 .ماری ھای روحی خودکشی کرده استبه دليل بي

اين درحالی است که بنا بر گفته ھای دوستان و ھم خوابگاھی ھای وی، به دليل اسکان بيش از حد 
دانشجو در خوابگاه، وی شب پيش از وفات را در نمازخانه خوابگاه به سر برده و مجبور به استفاده از 

عEوه بر اين مسئولين . ه سيستم تھويه نبوده استحمام کارکنان در زيرزمين خوابگاه شده که مجھز ب
ھيچ ھشدار مناسبی مبنی بر استفاده نکردن از حمام به دليل استفاده از اسيد در لوله ھای فاضEب به 

 .دانشجويان نداده بودند
  

 شھادت نامه ساکنين خوابگاه مرادی در مورد وضعيت مرحوم آمنه زنگنه
ان دختر ساکن خوابگاه مرادی، در نامه ای خطاب به مسئوlن ذی تن از دانشجوي ٦٠در ھمين راستا 

نفر می باشد به  ٩٠ربط اين ادعا را تکذيب نموده و بيان کرده اند در حالی که ظرفيت خوابگاه مرادی 
نفر  ١٣٠دليل سياسيت ھای غلط وزارت علوم در پذيرش دانشجويان تحصيEت تکميلی، بيش از 

 .کان داده شده انددانشجو در اين خوابگاه اس
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 طومار اعتراضی دانشجويان
در ادامه اعتراض دانشجويان، در حدود ساعت دو ونيم بعد از ظھر نيز دانشجويان در صحن دانشگاه با 
امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به کشته شدن آمنه زنگنه به دليل بی مسئوليتی مقامات 

 .سخگويی مقامات دانشگاه شدنددانشگاه اعEم کرده و خواستار استعفا و پا
ھمچنين دکتر رحيمی معاون رييس دانشگاه که از عاملين اصلی سرکوب دانشجويان و ھمکار وزارت 
اطEعات در سال ھای اخير بوده نيز در ميان دانشجويان حاضر می شود که از سوی دانشجويان با 

 .رک صحن دانشگاه می شودمورد اعتراض قرار گرفته و مجبور به ت" دروغگو، دروغگو"شعار 
  

 حرکت به سمت ساختمان معاونت دانشجويی
دانشجويان در حدود ساعت سه بعد از ظھر، بعد از حاضر نشدن رييس و معاون دانشجويی دانشگاه 
برای پاسخگويی، به سمت ساختمان معاونت دانشجويی حرکت کرده و نزديک به يک ساعت در آن 

اما . دانشجويان با سر دادن شعار خواستار پاسخگويی مسئولين شدند. مکان تحصن خود را ادامه دادند
 .ھيچ کدام از مسئولين دانشگاه برای پاسخگويی ھم چنان حاضر نشد

  
 شکستن درب ساختمان مديريت به دليل عدم پاسخگويی رييس دانشگاه

دستور قفل کردن در حالی که دانشجويان خواستار پاسخگويی مسئولين دانشگاه بودند، دکتر رھايی که 
درب ساختمان فارابی، محل استقرار خود را صادر کرده بود، حاضر به پاسخگويی نشده و در جمع 

پس از آن دانشجويان که مدتی با درب بسته مواجه شده بودند با سر دادن . دانشجويان حاضر نشد
 .وندشعارھای اعتراضی درب ساختمان مديريت را شکسته و وارد ساختمان فارابی می ش

مسئول بی کفايت استعفا "،"دانشگاه يا آرامگاه"دانشجويان با حمل پوسترھايی با مضامين مختلف مانند 
 .اعتراض خود را به مسئولين امر اعEم نمودند... و " ما... ننگ ما، ننگ ما، رييس"و " استعفا

 .می نمودند، منھدم کردنداز دانشجويان را   دانشجويان ھم چنين دوربين ھايی که اقدام به فيلم بردای
ھم اکنون در بيرون درب مديريت دانشگاه پليس و ماموران امنيتی مستقر شده و درب ساختمان نيز 

آخرين خبرھا حکايت از آن دارد که دانشجويان در داخل . توسط نيروھای انتظامات بسته شده است
  .ساختمان مديريت به سر می برند
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 جمع در دانشگاه شھرکرد و دخالت مامورين حراست ت
 
 

در " کرم پخته"روز گذشته دانشجويان دانشگاه شھرکرد در پی مطلع شدن از وجود  1390مھرماه 13
 .غذای يکی از دانشجويان دست به تجمع و اعتراض زدند

 
  

به گزارش دانشجونيوز، در آستانه سال تحصيلی جديد و در حالی که افزايش قيمت غذای سلف دانشگاه 
در غذای يکی از دانشجويان " کرم پخته"شھرکرد موجب نارضايتی دانشجويان شده است، پيدا شدن 

  .گاه شدمنجر به آغاز تجمعات صنفی در اين دانش
وضعيت مالی نامناسب اکثر دانشجويان  " يکی از دانشجويان اين دانشگاه به دانشجونيوز گفته است که

و افزايش قيمت غذا در سال تحصيلی جديد نارضايتی ھای فراوانی را در بين دانشجويان به وجود 
  ".ل بگيردآورده بود که اتفاق ديروز، جرقه ای شد تا اعتراضی سنگين در سلف دانشگاه شک
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، " دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد"در اين تجمع صنفی، دانشجويان با سر دادن شعارھايی ھمچون 
خواستار توبيخ مسئوlن " نترسين نترسين ما ھمه با ھم ھستيم" و " دانشجوی با غيرت حمايت حمايت"

  .سلف و تشکيل دوباره شورای صنفی در دانشگاه شھرکرد شدند
نشجويان دانشگاه شھرکرد بعد از گذشت يک ساعت و با دخالت مامورين حراست تجمع روز گذشته دا

  .و درگيری با دانشجويان به پايان رسيد
 

 
 
 
 

ن دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی بيانيه انجمن اس"می دانشجويا
 درگذشت يکی از دانشجويان دانشگاه 

 
انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت دردناک آمنه  1390مھرماه 13

زنگنه، يکی از دانشجويان دختر اين دانشگاه، با صدور بيانيه ای خواستار استعفای دکتر رھايی، رييس 
 .تی اميرکبير، شددانشگاه صنع

  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
263 

  
انجمن اسEمی دانشگاه پلی تکنيک تھران ضمن اعEم تسليت به خانواده اين دانشجو و جامعه دانشگاھی 

انشگاه به ما خواستار اصEح ديد رياست د: "پلی تکنيک، در بخشی از بيانيه خود آورده است
خواسته ای که با حضور رھايی تحقق يافتنی نيست، چرا که اگر غير از اين بود ! دانشجويان ھستيم

امروز شاھد حضور نيروھای حراستی در جمع دانشجويان که مقدمه ای برای تحميل ھزينه به ايشان 
نھاد ھای مافوق  رياست دانشگاھی که با شخصيت حقيرش بله قربان گويان، فرمان ھای. است، نبوديم

  . و غير دانشجويی را اجرا می کند
رييس دانشگاھی که در مقابل درب ھای آن، نيروھای انتظامات به جای حفظ نظم به طرز شرم آوری 
به نحوه آرايش دختران و پوشش پسران توجه می کنند تا در صورت منافات با عEيق آنھا از ورود 

  .ايشان به دانشگاه جلوگيری کنند
دانشگاھی که دانشگاه را با دکان و بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته است، رئيسی که به تفکيک  رئيس

جنسيتی دامن می زند، رئيسی که دفتر نھاد مستقل دانشجويی انجمن اسEمی دانشجويان پلی تکنيک 
وزشی تھران را با خاک يکسان کرده، رئيس دانشگاھی که در زمينه ھای دانشجويی، فرھنگی و البته آم

  ."مردود و رو سياه است
  

  :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است
  دانشجويان فھيم و آگاه پلی تکنيک؛

روز گذشته آمنه زنگنه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پليمر دانشگاه صنعتی امير کبير، در اثر 
  . خفگی در حمام خوابگاه مرادی در گذشت

ده ايشان، دانشجويان و اساتيد پلی تکنيک و جامعه ی ضمن تسليت اين ضايعه ی بزرگ به خانوا
  :دانشگاھی سراسر کشور بيان نکات زير ضروری است

. بی شک مسئوليت اين فاجعه ناگوار بر عھده شخص عليرضا رھايی، رئيس انتصابی دانشگاه است
 فردی خود محور، خرد گريز، منفعت طلب و چماق دار که در طول سابقه ی ننگين رياستش بر
دانشگاه ھمواره به بھترين نحو از عھده وظايف سرکوب گرانه اش بر آمده و در موارد آشکار و 

عروسک خيمه شب بازی ای که دقيقا . واضحی خواست دانشجويان پلی تکنيک را زير پا گذاشته است
 مشابه و ھم عرض سلسله مراتبی که در دستگاه سرکوب حکم فرماست مديران خود را به مثابه مھره

  .ھايی فاقد اختيار به کار برده است
بھروز آرزو، بازوی سرکوب رھايی که سمت معاونت دانشجويی دانشگاه را بر عھده دارد، در بيانيه 

: ی شرم آوری که از طرف او و مجموعه ی تحت مديريتش نوشته شده است با جمله ھای سخيفی نظير
کوته فکری، بی مسئوليتی و حقارت   ..." اين دانشجو به خواست خود متقاضی اسکان در خوابگاه"

گويی انتخاب خود خواسته ی خوابگاه نزد مسئوlن . گردانندگان امور دانشجويی را نشان می دھد
  .دانشگاه مترادف انتخاب آگاھانه ی مرگ توسط اين دانشجو بوده است

، طرح سوال، احترام به البته ھمان طور که گفته شد با نھادينه شدن خودکامگی و ضد ارزش شدن انتقاد
نظر ديگران و سرکوب ھرگونه ديد انتقادی شاھد عدم پاسخگويی رئيس مزدور دانشگاه و به تبع آن 

  .مديران بی کفايت و دست نشانده از جانب او خواھيم بود
عليرضا رھايی در دانشگاه حرف اول و آخر را می زند، ھمانگونه که سالھاست در کشور ما تنھا يک 

می گويد و طبيعی است که دود آتش اين خودکامگی ھمچون ھميشه به چشم افرادی خواھد  نفر سخن
پايان اين ماجرا يا سرکوب و تھديد . رفت که رئيسان خود خوانده، خود را مسئول اين افراد می دانند
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دانشجويان است يا تحمل چيزی شبيه حکم حکومتی از طرف ارباب قدرت، مگر آنکه از گذشته ی خود 
به راستی اگر دانشجويان دانشگاه پيرو سقوط يکی از . ند بگيريم و اشتباھات گذشته را تکرار نکنيمپ

که منجر به از دست دادن پای اين دانشجو  ٨٧دانشجويان دانشگاه از آسانسور خوابگاه پسران در سال 
ن فاجعه رخ شد، بر سر انتخاب صحيح ھدف که ھمان برکناری رھايی است ايستادگی کرده بودند اي

  داده بود؟
خواسته ای که با حضور رھايی تحقق ! ما خواستار اصEح ديد رياست دانشگاه به دانشجويان ھستيم

يافتنی نيست، چرا که اگر غير از اين بود امروز شاھد حضور نيروھای حراستی در جمع دانشجويان 
گاھی که با شخصيت حقيرش بله رياست دانش. که مقدمه ای برای تحميل ھزينه به ايشان است، نبوديم

رييس دانشگاھی که در . قربان گويان، فرمان ھای نھاد ھای مافوق و غير دانشجويی را اجرا می کند
مقابل درب ھای آن، نيروھای انتظامات به جای حفظ نظم به طرز شرم آوری به نحوه آرايش دختران و 

آنھا از ورود ايشان به دانشگاه جلوگيری پوشش پسران توجه می کنند تا در صورت منافات با عEيق 
رئيس دانشگاھی که دانشگاه را با دکان و بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته است، رئيسی که به تفکيک . کنند

جنسيتی دامن می زند، رئيسی که دفتر نھاد مستقل دانشجويی انجمن اسEمی دانشجويان پلی تکنيک 
گاھی که در زمينه ھای دانشجويی، فرھنگی و البته آموزشی تھران را با خاک يکسان کرده، رئيس دانش

  .مردود و رو سياه است
خواھان معرفی و ) پلی تکنيک تھران(در پايان انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير 

محاکمه ی عاجل قاتلين دانشجوی دانشکده ی پليمر، آمنه زنگنه، و ھمين طور برکناری رئيس بی 
خواسته ای که مطالبه ی راستين تمامی . نشگاه، عليرضا رھايی، از دانشگاه می باشدکفايت دا

انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه ضمن دعوت از دانشجويان به حفظ اتحاد . دانشجويان دانشگاه است
و ھمدلی و ھمين طور بيان مطالبات به شکلی واضح و روشن، از تمامی دانشجويان می خواھد تا 

  .عليرضا رھايی در کنار اين انجمن از تEش باز نايستند برکناری
  انجمن اسEمی دانشجويان  ٩٠/ ٧/ ١٢

     )پلی تکنيک تھران ( دانشگاه صنعتی امير کبير 
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اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه زنجان باجرای طرح جداسازی 
  جنيستی

  
ا حاکی از آن است که روز گذشته صدھا تن از دانشجويان دانشگاه زنجان گزارش ھ 1390مھرماه 14

طرح جداسازی جنيستی در بوفه اين دانشگاه، جداسازی اتوبوس ھای سرويس «در اعتراض به اجرای 
، در محوطه اين »دانشجويان و ھمچنين اجرای طرح تفکيک جنيستی در کتابخانه ی فنی و مھندسی

 .ترده زده انددانشگاه دست به تجمع گس
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به گزارش دانشجونيوز، در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ايران از جمله دانشگاه 

ديگر، ديروز سه اميرکبير، دانشگاه کردستان، دانشگاه شھر کرد، دانشگاه يزد و برخی دانشگاه ھای 
تن از دانشجويان اين دانشگاه در  ۵٠٠مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ١٢شنبه 

محوطه ی فنی جلو دانشکده ی مکانيک تجمع کرده و شعارھايی در اعتراض به ايجاد محدوديت ھای 
  .جديد توسط مسئولين سر داده اند

  .بوده است» دانشجو ميمرد ذلت نمی پذيرد«دانشجويان گفته می شود يکی از شعارھای اعتراضی اين 
بوده که قبE » اجرای طرح جدا سازی کامل بوفه«يکی از موارد اعتراضی دانشجويان در ارتباط با 

  ديواری شيشه ای قسمت خواھران و برادران را جدا می کرد
که باعث صرف  «جداسازی جنسيتی اتوبوس ھای سرويس دانشجويان«اين دانشجويان ھمچنين به 

که سال قبل جدا شده بود ،  «جداسازی کتابخانه ی فنی و مھندسی«انرژی و سوخت اضافه می شود و 
  .نيز اعتراض نموده و خواستار متوقف شدن اين طرح ھا در دانشگاه شده اند

ای در ادامه اين تجمع، فرجی، نماينده ی نھاد رھبری نيز در ميان تجمع کنندگان حضور يافته با ادع
سه سال است «: گفته است» رسيدگی به اعتراض دانشجويان وظيفه ی شرعی و عقلی آنان است«اينکه 

 «.که مسئولين مشغول بررسی طرح جداسازی ھستند و اين طرح به نفع خود دانشجويان است
در پی حضور اين مسئول دانشگاھی در ميان تجمع کنندگان بسياری از دانشجويان معترض سواlتی از 

  چرا اين ھزينه ی مازاد به وجود آمده از جداسازی سرويس ھا را خرج دانشجو نمی کنيد؟«بيل ق
  چرا می گوييد که دانشگاه پول ندارد و به اين شکل بوجه را ھدر می دھيد؟،

  چرا کسی نمی تواند با ھمسرش در کتابخانه درس بخواند؟  
  جود می آورد يا به دين ما آسيب می زند؟ مگر خريد دختر و پسر از يک باجه مشکلی برای کسی به و

چرا کسی نمی تواند با ھمکEسی اش که از لحاظ درسی باlتر است و از جنس مخالف است درس 
 «بخواند؟

  .از وی پرسيدند، اما وی از پاسخ به اين سواlت دانشجويان خودداری کرده است
ط به حضور رييس اين دانشگاه کرده در پايان اين مسئول دانشگاھی تغييرات در دانشگاه را مشرو

 .است
تغييرات و محدوديت ھايی که طبق گفته اين دانشجويان در دوران غيبت شخص رياست دانشگاه ايجاد 

  .شده است
با اين حال دانشجويان معترض دانشگاه زنجان اعEم کردند که اگر تا شنبه و پس از بازگشت رئيس 

دوباره تجمع  ٣٠:١١ف نشود،روز يکشنبه ھفته آينده ساعت دانشگاه از مسافرت، طرح جداسازی متوق
  .برگذار خواھد شد

با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در ايران بسياری از دانشگاه ھا ايران با تفکيک جنسيتی در 
ارائه دروس به دانشجويان، عمE مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم 

  .اندآورده 
البته در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکEت جديدتر برای 

  .دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است
رشته ھای دانشگاھی در » تک جنسيتی کردن«که پس از روند » تفکيک جنسيتی«گفتنی است طرح 

اه ھايی چون اميرکبير، شريف، عEمه طباطبايی، مازندران، يزد، حال اعمال شدن است، تاکنون دانشگ



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
267 

کاربردی، دانشگاه آزاد ورامين، فردوسی مشھد، بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه  -دانشگاه علمی
  .ديگر را نيز دربر گرفته است

از  اجرای پی در پی اين طرح در دانشگاه ھای سراسر ايران در حالی صورت می گيرد که بسياری
و قلمداد کرده » رسانه ھای بيگانه«مسووlن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را 

وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و . اند
ندارد، اين واژه برای آن  اين واژه به ما تعلق. ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم«: گفته بود

  «.اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد. طرف آب است
، پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و "محمود احمدی نژاد"از طرفی نيز 

ين اقدامات را شده و ا» توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور«بھداشت خواستار 
  .خوانده بود» غير عالمانه«و » سطحي«

بنظر می رسد موضوع جداسازی پسران و دختران در دانشگاه ھا به مساله ای چالش برانگيز بين 
 .موافقين و مخالفين دولتی اين طرح تبديل شده است

 
 

  : آخرين خبرھا از کوھيار گودرزی
  

 روز اعتصاب غذا  ١٧اوين و  ٢٠٩نگھداری در سلول انفرادی بند 
کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که کوھيار گودرزی، فعال حقوق  1390مھرماه 14

زندان اوين به  ٢٠٩اکنون در سلول انفرادی بند  بشر که در تاريخ نھم مردادماه بازداشت شده بود، ھم
نتقال يافته و پس از مدتی وزارت اطEعات ا ٢۴٠کوھيار گودرزی پس از بازداشت به بند . سر می برد

  .منتقل شده است ٢٠٩به بند 
 

 
  

بر اساس اين گزارش، کوھيار گودرزی در طی دوران بازداشت خود و در اعتراض به فشارھای 
روز دست به اعتصاب غذا زده است که در  ١٧چنين بازداشت غيرقانونی مادرش، به مدت  ه و ھموارد

  .اش، به ناچار به اعتصاب غذای خود پايان داده است پی وخيم شدن شرايط جسمانی
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گذرد، وی تاکنون  روز از بازداشت اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر می ۶۵در حالی که 
ھا در خصوص  با خانواده و اطرافيانش برقرار نکرده است و ھر روز دامنه نگرانیگونه تماسی را  ھيچ

  . يابد شرايط وی افزايش می
رغم نگھداری طوlنی مدت در سلول انفرادی در  به گزارش منابع خبری، کوھيار گودرزی علی

قاومت کرده شرايط روحی خوبی قرار دارد و تا اين لحظه در برابر فشارھای روحی و جسمی وارده م
 .است

در روزھای گذشته و پس از انتشار برخی خبرھا مبنی بر خودکشی دو تن از دوستان کوھيار 
خبری  ، نسبت به بی»اعتراض سبز«گودرزی، برخی از فعاlن حقوق بشر با تشکيل کمپينی با عنوان 

  . اند دو ماھه از وی ابراز نگرانی کرده
ونی انجام شده با گودرزی، در برخی از شھرھای جھان اعEم اين کمپين در اعتراض به رفتار غيرقان

 .ھای اعتراضی کرده است برگزاری تجمع
چنان  پروين مخترع، مادر کوھيار گودرزی نيز که يک روز پس از بازداشت وی دستگير شده بود، ھم

  . برد در زندان کرمان و در انتظار صدور حکم به سر می
اين اولين بار نيست . مطلق از وضعيت فرزند خود به سر برده استخبری  وی نيز در اين مدت در بی

شود، با اين حال در  که در دستگاه قضايی ايران، مادری به جرم دفاع از فرزندش بازداشت می
ھای گذشته نخستين بار است که مادری را تنھا به اتھام دفاع از حقوق فرزندش بازداشت کرده و  سال

 .وی نماينداقدام به صدور حکم برای 
پروين مخترع که بيش از دو ماه است در زندان عمومی کرمان و در ميان مجرمان با جرايم خطرناک 

برد، از حق داشتن وکيل در دادگاه محروم بوده و از سوی قاضی به صدور حکم يکسال  به سر می
 .حبس تعزيری تھديد شده است
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امنيتی و ايجاد رعب و وحشت در دانشگاه مازندران  فشارھای شديد
  برای اجرای اجباری طرح تفکيک جنسيتی

  
در ادامه ی فشارھای امنيتی بر دانشگاه ھای سراسر کشور از جمله دانشگاه  1390مھرماه 14

مازندران برای اجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی، تنھا در دو روز گذشته، مسولين حراست و 
اين دانشگاه سه بار با بھانه ھای مختلف بصورتی کامE غير قانونی و نامتعارف به دانشکده  انتظامات

 .حمله برده اند" فيزيک" و" فنی مھندسی" ی

 
  

انتصابی دانشگاه مازندران برای رئيس " احمدپور"به گزارش دانشجونيوز، پس از اعEم امادگی 
اجرای طرح تفکيک جنسيتی واجرای چند درصد از اين طرح در رشته ھا و دانشکده ھای 
مختلف،فضای دانشگاه از اغاز ترم جديد بشدت امنيتی توصيف شده، بطوريکه ھمواره اتومبيل ھای 
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گاه نيز مملو از حراست نيروی انتظامی در اطراف دانشگاه مشغول گشت زنی ھستند و محوطه ی دانش
  .و نيروھای لباس شخصی و بسيج بوده است

بنابر اين گزارش، در روزھای سه شنبه و چھارشنبه ی ھفته جاری تعداد زيادی از اعضای حراست 
دانشگاه مازندران بصورت دسته جمعی در ساعات ميانی روز، وارد راھرو ھا و کEس ھای اين دو 

جويان را مورد پرس و جو قرار دادند و از بسياری از ان ھا خواسته اند دانشکده شده و برخی از دانش
 .تا کارت دانشجوييشان را نشان دھند

اين گزارش می افزايد دانشجويانی که به مخالفت با اين اعمال می پرداختند با ضبط کارت دانشجوييشان 
ه ی دانشگاه يا راھروی مواجه می شدند،ھمچنين اين افراد جمع ھای مختلط دختر و پسر در محوط

 .ساختمان ھا را با رفتاری بسيار زننده پراکنده می نمودند
نارضايتی در اين دانشگاه بسيار گسترده « : يکی از دانشجويان اين دانشگاه به دانشجونيوز می گويد

است،بطوريکه وقتی بصورت روزمره در مکان ھای عمومی اين دانشگاه مثل اتوبوس يا بوفه يا سلف 
اين دانشجو در خصوص  «.نشينيم به وفور گEيه ھای مختلفی از مسولين دانشگاه شنيده می شود می

در دو سال و نيم اخير فضای اين دانشگاه بسيار بسته بوده و ھيچ «: دlيل اين نارضايتی ھا می گويد
چ تشکل مستقلی نشريه ی مستقلی در دانشگاه وجود ندارد که در اوقات بيکاری ان را مطالعه کنيم،به ھي

ھم اجازه ی فعاليت داده نمی شود و دانشجويان منتقد نيز بارھا بازداشت و يا از تحصيل محروم شده 
 «.اند

کيفيت غذا بسيار نازل » :در ادامه وی ھميچنين به مشکEت صنفی دانشجويان اشاره کرده و می افزايد
خوابگاه و پرديس با بيش از صد درصد است و مھم تر از ھمه اينکه در ترم جاری قيمت غذا در سلف 

افزايش مواجه بوده که مسلما اکثريت دانشجويان که وضع مالی چندان مناسبی ندارند، پس از لمس اين 
 «.افزايش ناگھانی، با ان کنار نخواھند امد

وی در انتھای اين گفتگو به نارضايتی گسترده دانشجويان از اجرای طرح تفکيک جنيستی در دانشگاه 
در ضمن اجرای طرح تفکيک جنسيتی نيز باعث عصبانيت بسياری از «: شاره می کند و می گويدا

اساتيد و دانشجويان شده بطوريکه اکثر اساتيد گروه معارف که تدريس دروس عمومی را در اختيار 
 «. دارند نيز با اين طرح مخالفند

طرح «ان در اعتراض به اجرای در ھمين رابطه روز گذشته صدھا تن از دانشجويان دانشگاه زنج
جداسازی جنيستی در بوفه اين دانشگاه، جداسازی اتوبوس ھای سرويس دانشجويان و ھمچنين اجرای 

، در محوطه اين دانشگاه دست به تجمع گسترده »طرح تفکيک جنيستی در کتابخانه ی فنی و مھندسی
  .زده بودند

جاری بسياری از دانشگاه ھای ايران از جمله؛ بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز، از آغاز ھفته 
دانشگاه اميرکبير، دانشگاه کردستان، دانشگاه شھر کرد، دانشگاه يزد و برخی دانشگاه ھای ديگر، 
ميزبان تجمعات گسترده دانشجويان در اعتراض به سياست ھای جديد وزارت علوم در ارتباط با اجرای 

  .ستطرح ھای محدود کننده دانشجويان بوده ا
تن از دانشجويان اين  ۵٠٠مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ١٢ديروز سه شنبه 

دانشگاه در محوطه ی فنی جلو دانشکده ی مکانيک تجمع کرده و شعارھايی در اعتراض به ايجاد 
 .محدوديت ھای جديد توسط مسئولين سر داده بودند

ران بسياری از دانشگاه ھا ايران با تفکيک جنسيتی در با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در اي
ارائه دروس به دانشجويان، عمE مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم 

 .آورده اند
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البته در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکEت جديدتر برای 
 .تی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده استدانشجويان و ح

رشته ھای دانشگاھی در » تک جنسيتی کردن«که پس از روند » تفکيک جنسيتی«گفتنی است طرح 
حال اعمال شدن است، تاکنون دانشگاه ھايی چون اميرکبير، شريف، عEمه طباطبايی، مازندران، يزد، 

ی مشھد، بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه کاربردی، دانشگاه آزاد ورامين، فردوس -دانشگاه علمی
 .ديگر را نيز دربر گرفته است

اجرای پی در پی اين طرح در دانشگاه ھای سراسر ايران در حالی صورت می گيرد که بسياری از 
و قلمداد کرده » رسانه ھای بيگانه«مسووlن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را 

لوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و وزير ع .اند
اين واژه به ما تعلق ندارد، اين واژه برای آن . ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم«: گفته بود

 «.اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد .طرف آب است
، پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و "محمود احمدی نژاد"از طرفی نيز 

شده و اين اقدامات را » توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور«بھداشت خواستار 
  .خوانده بود» غير عالمانه»و » سطحي«
  
  
  
  
 
 
 

» ھمکاری«لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل 
 با مخالفان حکومت ايران 

  
روز " روابط عمومی جھاد دانشگاھی"خبرگزاری ھای حکومتی ايران به نقل از  1390مھرماه 14

گذشته خبری را منتشر نموده اند که از لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل 
 .با اين مخالفان حکايت دارد» ھمکاری«شرکت در تجمعات اعتراضی مخالفان دولت و ھمچنين 

 
 تصويری از کنسرتی که در مالزی سبز شده است
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يرانی در خارج از به گزارش دانشجونيوز، در ادامه محروميت و فشارھای امنيتی به دانشجويان ا
کشور، روابط عمومی جھاد دانشگاھی روز گذشته خبر از لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در 

خوانده و تاکيد کرده که ساير » گران با باندھای فساد اخEقی ليدر ائتEف فتنه«مالزی داده و وی را 
 .اد دانشگاھی فرستاده شده استتخلفات او نيز برای بررسی به ھيئت انتظامی اعضای ھيئت علمی جھ

بھمن ماه »باشگاه خبرنگاران، وابسته به نھادھای امنيتی و دولتی، ضمن پوشش اين خبر ادعا کرده که 
سال گذشته تعدادی از فتنه گران با پوشيدن لباس ھای سبز رنگ و با سازماندھی قبلی در مراسم جشن 

گزار شده بود، حضور يافتند و با شعارھای خود پيروزی انقEب اسEمی که از طرف سفارت ايران بر
عليه مقامات عالی رتبه کشور غير از سخنرانی سفير ايران و چند برنامه ديگر حتی ھنگام قرائت قرآن 

 «.کريم و ذکر صلوات به ھتک حرمت پرداختند
ھا و حوادث پس از انتخابات  اصطEحی است که سران جمھوری اسEمی به اعتراض «فتنه»

که شمار زيادی از فعاlن سياسی و اجتماعی  ٨٨برانگيز رياست جمھوری ايران در خرداد ماه  لجنجا
 .دھند ھا نفر کشته شدند، نسبت می نگاران بازداشت و ده و روزنامه

 ٢۵به نظر می رسد اشاره اين خبرگزاری حکومتی به تجمعات اعتراضی مخالفان حکومت ايران در 
ماه است  ٧تن از سران مخالفان بوده که بيش از  ۴جر به بازداشت خانگی بھمن سال گذشته بوده که من

 .که در حصر حکومت ايران بسر می برند
اين مخالفان  «اجرای کنسرت به صورت نيمه برھنه و رقص و پايکوبی«در ادامه اين خبرگزاری به 

 .رده استمعرفی ک" ک"در مالزی اشاره کرده و دانشجوی بورسيه جھاد دانشگاه را آقای 
از جمله ليدرھای اصلی جريان فتنه در کشور «اين خبرگزاری حکومتی در ادامه اين دانشجو را 

زمينه سوء استفاده از دانشجويان ايرانی به بھانه فتنه گری برای «دانسته و تاکيد کرده که وی » مالزی
 «.فراھم کرده است بھره برداری در زمينه مفاسد اخEقی و فعاليتھايی مرتبط با مواد مخدر را

نام برده بود که به نوشته اين » چ.ف«باشگاه خبرنگاران در گزارش خود از شخص ديگری با عنوان 
ھای خوانندگان در مالزی است و او را به فعاليت در زمينه قاچاق  سايت اسپانسر اصلی اجرای کنسرت

برای حمايت از جريان سبز  مواد مخدر در مالزی و ھمکاری با دانشجويان بورسيه جھاد دانشگاھی
 .متھم کرده بود
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دانشجويان معترض پلی تکنيک در چھارمين روز تجمع در صحن 
 دانشگاه، به ياد آمنه زنگنه، شمع برافروختند 

  
چھارمين روز از تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در حالی  1390مھرماه 17

د که دانشجويان با حضور در صحن دانشگاه در جلوی دانشکده پليمر، به ياد مرحوم آمنه برگزار ش
 .زنگنه، شمع روشن کردند
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در ) پلی تکنيک تھران(نشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير به گزارش دانشجونيوز، صدھا تن از دا

حالی در چھارمين روز تجمع اعتراضی شرکت کردند که با سر دادن شعار خواستار استعفای دکتر 
 .رھايی، رياست دانشگاه، به ھمراه دکتر آرزو، معاون دانشجويی وی شدند

 .به تجمع و اعتراض ادامه خواھند داددانشجويان اعEم کرده اند تا دستيابی به خواسته ھای خود 

 
  

عده ای قصد خرابکاری در خوابگاه ھا را دارند؛ با دانشجويان معترض برخورد می : مديريت دانشگاه
 کنيم

نشجويان در حالی در چھارمين روز خود ادامه يافت که مديريت دانشگاه با صدور اطEعيه ای تجمع دا
خواستار توقف تجمع دانشجويان شده و اعEم نمود با دانشجويان معترض در صورت تداوم اعتراضات 

 .برخورد خواھد کرد
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در حالی که در روزھای گذشته ھزاران تن از دانشجويان با حضور در تجمع ھای اعتراضی و تعطيل 
کردن کEس ھای درس خواستار برخورد با مسببين اين حادثه و استعفای مسئولين دانشگاه شده اند، 

، معترضين را عده ای قليل خوانده که درصدد برھم زدن نظم مديريت دانشگاه، در اطEعيه خود
  :عمومی دانشگاه ھستند

متاسفانه اراده پنھانی جمعی اندک در دانشگاه با رويکرد بھره گيری نامناسب از حادثه مذکور و سو " 
ت استفاده اخEقی از موضوع به دنبال تحريک اذھان عمومی دانشجويان عزيز و سو استفاده از احساسا

پاک دانشجويان اقدام به اخEل در برنامه آموزشی دانشگاه و به تعطيلی کشاندن کEس ھا و ايجاد 
فضای التھاب و نا امنی و بر ھم زدن نظم عمومی دانشگاه بر آمده است، در اين راستا پروژه ی تداوم 

در خوابگاه ھا را زنجيره ای تعطيلی کEس ھا، ايجاد تجمع غيرقانونی و خرابکاری ھای مديريت شده 
 ".در دستور کار خود قرار داده اند

بديھی است در صورت تداوم روند اختEل در : "مديريت دانشگاه در پايان اطEعيه خود آورده است
نظم عمومی و ايجاد تجمعات غيرقانونی، مسببان اينگونه اقدامات که تعدادی از آنھا مورد شناسايی 

م دانشگاھيان دانشگاه اميرکبير معرفی و اقدامات قانونی بازدارنده در دانشگاه قرار گرفته اند به عمو
  ".مورد آنھا بکار گرفته خواھد شد

 
 فردا با چيدن سينی ھای خالی در حد فاصل سلف پسران و دختران تحصن می کنيم: شورای متحصنين

Eم شورای متحصنين دانشجويان نيز در ادامه تجمع و اعتراض دانشجويان با صدور اطEعيه ای اع
کرد فردا، دوشنبه، غذای خود را برای شادی روح آمنه خيرات کرده و با سينی ھای خالی در حد 

  .فاصل سلف دختران و پسران تحصن می کنيم
 

 
  

در بخشی از . اين شورا ديروز نيز در بيانيه نخست خود خواستار استعفای مسئولين دانشگاه شده بود
دانشجويان پلی تکنيک که فقط در شعار سرمايه ھای ملی ھستند بار ديگر : "بيانيه اين شورا آمده است

 ".ھزينه ی بی کفايتی مسئولين دانشگاه را با جان خود پرداختند
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مطالبات برحق و کامE صنفی دانشجويان از دانشگاه را می توان در : "بيانيه آمده استدر ادامه اين 
 :چند مورد خEصه کرد

  پيگيری حقوقی حادثه و مجازات خاطيان در ھر سطحی (١
استعفای سريع و بی چون و چرای مسئولين مربوطه مانند رئيس دانشگاه که مسئول تمام حوادث  (٢

  .نشجويی که مسئول بخش ھای مرتبط از جمله اداره ی امور خوابگاه ھا استدانشگاه است و معاون دا
طبيعی است که اھمال وزير علوم در پيگيری پرونده (پيگيری حادثه از طرف شخص وزير علوم  (٣

  .(مسئوليت حادثه را متوجه ايشان می سازد
ظر کارشناس مربوطه که به فراھم آوردن استاندارد ھايی در شان دانشگاه برای خوابگاه ھا زير ن (٤

 ".نظر می آيد برای بعضی از خوابگاه ھا جز با تعويض ساختمان ميسر نباشد
  
 
 

  ضربه ش"ق از زندان آزاد شد  ٧۴پيمان عارف بعد از تحمل 
 

زندان اوين محبوس بود، ظھر  ٣۵٠پيمان عارف، از فعاlن دانشجويی که در بند  1390مھرماه 17
 .ضربه شEق از زندان آزاد شد ٧۴امروز بعد از تحمل 

  
  

به گزارش سايت ھرانا، پيمان عارف در حالی صبح امروز به اجرای احکام زندان اوين منتقل شد که با 
  .يتش و بر اساس اعEم قبلی مسئوlن، ظھر امروز آزاد شدپايان دوران محکوم

ضربه شEق محکوم  ٧۴دادگاه انقEب تھران پيمان عارف را به اتھام توھين به رياست جمھوری به 
  . نموده بود

ھمسرش امروز با پايان "گفته است که " رھانا"سميرا جمشيدی ھمسر پيمان عارف نيز به سايت 
  ."ضربه شEق وی اجرا شده است ٧۴ان آزاد شده است و قبل از آزادی حکم ی محکوميت از زند دوره

اين فعال دانشجويی دانشکده حقوق دانشگاه تھران بيست و يکم بھمن ماه سال گذشته، با ورود ماموران 
زندان اوين منتقل  ٣۵٠اش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بند  امنيتی به منزل شخصی

  .شد
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حکم ش"ق من به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا : پيمان عارف
 شد 

 
ای با  ضربه شEق در مصاحبه ٧۴پيمان عارف، فعال دانشجويی پس از اجرای حکم  1390مھرماه 18
اجرای اين حکم را وحشيانه خوانده و گفته است او را به مانند کسانی که شرب خمر  سايت جرس، وب

 .يا لواط می کنند شEق زدند
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ی محکوميت يکساله خود از زندان آزاد شد اما قبل از آزادی،  آقای عارف ظھر امروز با پايان دوره

 .نژاد اجرا شد ضربه شEق وی به اتھام اھانت به محمود احمدی ٧۴حکم 
اين حکم را نه تنھا نمادين اجرا نکردند، ای کاش حداقل » :سايت جرس گفته است او در گفتگو با وب

قانون  ۶٠٩ضربه شEق تعزيری طبق ماده  ٧۴ھمان رای صادره خودشان را اجرا می کردند، يعنی 
مشھور فقھای اماميه  .مجازات اسEمی را اجرا می کردند يعنی شEق را به صورت تعزيری می زدند

يعنی در تازيانه حدی نبايد دست شEق . تاکيد دارند ميان تفاوت تازيانه شEق تعزيری و تازيانه حدی
شEق زننده باشد برای اينکه کتاب قران نيفتد ولی آقايان به  زننده باl رود و يک کتاب بايد زير بغل

يعنی به ھمان شکل که در شريعت برای . وحشيانه ترين و سبوعانه ترين شکل ممکن تازيانه زدند
 «.شرب خمر و لواط پيش بينی شده است شEق زدند

قضايی شدم و در  من خواھان دستور«: آقای عارف گفت که پيش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد
ھمان شرايط که حمله قلبی به من دست داد، شکايت کردم به آقای دولت آبادی و از ھمين جا از دولت 

 «.آبادی می خواھم که دستور قضايی صادر کند اگر دادستان ھستند که از نظر من نيستند
و می گويد ما آزادترين احمدی نژاد که ھر بار به نيويورک می رود «: پيمان عارف در پايان تاکيد کرد

کشور دنيا را داريم اما مرا اينجا در کشور خودم ، به وحشيانه ترين شکل ممکن به جرم توھين به 
من يک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنھا ياد آوری کردم که چه . احمدی نژاد شEق زده اند

توھينی به احمدی نژاد نکرده ام تنھا گفته نامه من موجود است که ھيچ  .بEيی سر دانشگاھھا آمده است
ھمه تاکيد من اين است که ھم صدور حکم من غير قانونی بود . ام که به ايشان ھرگز سEم نخواھم کرد

  «.و ھم اين حکم شEق به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا شد
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تی؛ اينبار در اعتراض تجمع چندين باره دانشجويان دانشگاه شھيد بھش
 به کيفيت بد غذا 

 
جمعی از دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به کيفيت بد غذای دانشگاه،  1390مھرماه 18

 .سرويس اين دانشگاه تجمع کرده اند روز گذشته در مقابل سلف

  
  

به گزارش دانشجونيوز، در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ايران از جمله دانشگاه 
اميرکبير، دانشگاه کردستان، دانشگاه شھر کرد، دانشگاه يزد، فردوسی مشھد و برخی دانشگاه ھای 

يان دختر بوده که ديگر، ديروز دانشگاه شھيد بھشتی تھران نيز ميزبان اعتراض گسترده دانشجو
  .وضعيت بد غذايی اين دانشگاه معترض بوده و خواستار بھبود کيفيت غذايی شده اند
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نيز که ھمواره اخبار اعتراضات دانشجويان را سانسور کرده و تنھا به " فارس"خبرگزاری حکومتی 
مع پوشش اخبار دانشجويان طرفدار حکومت ايران می پردازد نيز به صورت کوتاه به اين تج

  .دانشجويان در دانشگاه شھيد بھشتی اشاره نموده و از ارائه توضيح کامل خودداری نموده است
گفته می شود اين دومين تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی تھران از آغاز سال تحصيلی 

  .جديد به شمار می آيد
اين دانشگاه در اعتراض به عدم  شھريور، دھھا تن از دانشجويان ٢٢پيش از اين نيز روز سه شنبه 

تعلق خوابگاه به برخی از دانشجويان تحصيEت تکميلی در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی و 
  .ھمچنين مديريت خوابگاه ھا تجمع کرده و خواستار تحقق ابتدايی ترين حقوق خود شده بودند

خويش سرداده و خواستار دانشجويان معترض درآن تجمع شعارھايی در ارتباط با حقوق رفاھی 
  .استعفای مسئولين ذی صEح شده بودند

، معاونت دانشجويی "مھدوی سمنون"گفته می شود مسئولين دانشگاه شھيد بھشتی و مديران آن از جمله 
در طول دو سال گذشته و ھمزمان با وقوع اعتراضات دانشجويی، از ھيچگونه اقدام در راستای نقض 

شجويان خودداری نکرده و با صدور احکام فله ای شمار زيادی از دانشجويان حقوق اساسی و اوليه دان
  .از حق تحصيل محروم نموده اند

محروميت دانشجويان تحصيEت تکميلی دانشگاه از حقوق اوليه «دانشجويان معترض معتقدند که 
، تنھا » يتغذای بی کيف«و ھمچنين برخورداری از » خويش که حق اسکان در خوابگاه ھا جز ان است

  .بخش کوچکی از نقض حقوق اوليه دانشجويی در اين دانشگاه محسوب می شود
در حالی مديران اين دانشگاه از کمبود بودجه و امکانات رفاھی سخن گفته اند که بنابر گزارشات موثق 

ه بانک ب» يک ميليارد تومان«ماه ھای گذشته دانشگاه بھشتی خوابگاه طالقانی اين دانشگاه رابه قيمت 
  .صادرات فروخته است

شھريور دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی، بيانيه ای نيز از سوی دانشجويان صادر  ٢٢در پايان تجمع 
در صورت عدم نتيجه گيری از «شده و آنان خطاب به مسئوليناين دانشگاه ھشدار داده بودند که 

ی نام مديران سوء استفاده گر از اموال اعتراضات قانونی و مسالمت اميز، در گام بعدی نسبت به افشا
  ».عمومی دانشگاه و غارتگران بيت المال در اقدام خواھند کرد

از آغاز ھفته جاری بسياری از دانشگاه ھای ايران از جمله؛ دانشگاه اميرکبير، دانشگاه کردستان، 
ده دانشجويان در دانشگاه شھر کرد، دانشگاه يزد و برخی دانشگاه ھای ديگر، ميزبان تجمعات گستر

اعتراض به سياست ھای جديد وزارت علوم در ارتباط با اجرای طرح ھای محدود کننده دانشجويان 
  .بوده است
تن از دانشجويان اين دانشگاه در  ۵٠٠مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ١٢سه شنبه 

اعتراض به ايجاد محدوديت ھای  محوطه ی فنی جلو دانشکده ی مکانيک تجمع کرده و شعارھايی در
  .جديد توسط مسئولين سر داده بودند

ھچنين صدھا تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير نيز از ھفته گذشته در اعتراض به بی کفايتی 
و سھل انگاری مسئولين دانشگاه در درگذشت آمنه زنگنه، دانشجوی فوق ليسانس رشته مھندسی پليمر، 

  .اعتراضی زده و بسياری از کEسھای درسی خويش را تعطيل کرده انددست به تجمعی 
صدھا تن از دانشجويان در ) پلی تکنيک تھران(بر اساس آخرين گزارشات دانشگاه صنعتی اميرکبير 

چھارمين روز تجمع اعتراضی اين دانشگاه شرکت کردند که با سر دادن شعار خواستار استعفای دکتر 
  .، به ھمراه دکتر آرزو، معاون دانشجويی وی شده اندرھايی، رياست دانشگاه
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دانشجويان اميرکبير اعEم کرده اند تا دستيابی به خواسته ھای خود به تجمع و اعتراض ادامه خواھند 
  .داد
  
  
  
  
  
  
 

 الخروج شد  مسئول شعبه بوشھر سازمان ادوار تحکيم ممنوع
  

شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان  حسام منصوری مسئول - 1390مھرماه 18 خبرگزاری ھرانا
 .ممنوع الخروج شد) ادوار تحکيم وحدت(ايران 

  
  

به گزارش ادوار نيوز، حسام منصوری که برای شرکت در نمايشگاه ملی ساختمان قصد سفر به اروپا 
اين نمايشگاه از ھفتم تا يازدھم نوامبر در شھر . ھای امنيتی مواجه شده استرا داشته، با ممانعت نيرو
  . پاريس برگزار خواھد شد

گزی و دکتر محمود جمھيری، از ديگر اعضای شعبه بوشھر سازمان ادوار تحکيم  تر سيروس بنه پيش
  .وحدت، نيز در سال تحصيلی جديد محروم از تحصيل و ممنوع التدريس شده بودند

گذشته نيز حميد موذنی عضو شورای مرکزی شعبه بوشھر سازمان ادوار به دlيل نامعلومی  ھفته
  .توسط نھادھای امنيتی استان بوشھر بازداشت و به زندان منتقل شد

  
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ت عقايدش ھيچکس را نمی توان بمناسب: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 

وسيله ديگر به انتخاب خود می  خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
  .باشد
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  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
ھر شخصی حق دارد ھر کشوری، از جمله کشور : اعEميه جھانی حقوق بشر ١٣ماده  ٢بند  •

  .خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد
ھر کس آزاد است ھر کشوری و از : مدنی و سياسیميثاق بين المللی حقوق  ١٢ماده  ٢بند  •

  .جمله کشور خود را ترک کند
  
 

  : رانيا یدانشگاه ھا براليل انيدانشجو هيانيب
  
حکم شEق فعاlن و درخواست کوشش  یاجرا تيمحکوم: رانيا یدانشگاه ھا براليل انيدانشجو هيانيب

  مخالفان یاز سو رييتغ یبرا
ھای ايران با انتشار بيانيه ای ضمن  آموختگان ليبرال دانشگاه دانشدانشجويان و  1390مھرماه 19

اظھار » به راه راست برگشتن حکومت«تن از فعاlن سياسی، از  ٣محکوميت اجرای حکم شEق 
توزانه با يکديگر، با  به جای مخالفت کينه»خواسته اند تا » مخالفين وضع موجود«نااميدی کرده و از 

 «.ده در تغيير آن بکوشندوضع موجود مخالفت کر

 
به گزارش دانشجونيوز، بدنبال اجرای حکم شEق پيمان عارف، از فعاlن دانشجويی و روزنامه نگار، 

منصور فرجی، دو تن از زندانيان سياسی سابق، بسياری از گروه ھا و  و ھمچنين سميه توحيدلو و
فعاlن سياسی و حقوق بشر اين اقدام حاکميت ايران را محکوم کرده و انجمن دانشجويان و 

ھای ايران نيز با انتشار بيانيه ای از بھت و حيرت در برابر اجرای حکم  آموختگان ليبرال دانشگاه دانش
خبر اجرای حکم شEق پيمان عارف و مشاھده تصاوير آن در ادامه «: و نوشته است شEق ھا خبر داده

ما،   حيرت. اجرای حکم شEق منصور فرجی و سميه توحيدلو، ما را در بھت و حيرت فرو برده است
مان از به راه راست بازگشتن حکومتی که از ابتدا بر بنيانی کژ تاسيس شد نيست بلکه  ماحصل نااميدی

 «.نااميدی از اصEح شدن مخالفان حکومت استحاصل 
ھای ايران که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته  آموختگان ليبرال دانشگاه متن بيانيه دانشجويان و دانش

 :به شرح زير است
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خبر اجرای حکم شEق پيمان عارف و مشاھده تصاوير آن در ادامه اجرای حکم شEق منصور فرجی 
مان از به راه  ما، ماحصل نااميدی  حيرت. را در بھت و حيرت فرو برده است و سميه توحيدلو، ما

راست بازگشتن حکومتی که از ابتدا بر بنيانی کژ تاسيس شد نيست بلکه حاصل نااميدی از اصEح شدن 
 .مخالفان حکومت است

مخالفان ھا در حال سر و سامان گرفتن است و با وجود اينکه  در اطراف و اکناف ما اوضاع ملت
ھايی به  ای بھتر بر سر حداقل کنند اما برای رسيدن به آينده شان را حفظ می ھای جائر اختEفات حکومت

ای از اميد نشان  رسند؛ آيا اين انتظار زيادی است که مخالفان حکومت کنونی ايران نيز بارقه توافق می
و اصل کلی با ھم به توافق برسند و بر شان را دارند و بر سر يکی د مردمانی بدھند که ادعای نمايندگی

 سر يک ميز بنشينند؟
مان شاھد آن باشيم که اين روال وحشيانه پايان يابد و مسووlن و  ما اميد داريم به زودی در سرزمين

ما باور داريم گام اول . مجريان اين اقدامات غير انسانی در يک دادگاه صالحه محاکمه و محکوم شوند
توزانه با يکديگر، با وضع موجود  ست که مخالفين وضع موجود به جای مخالفت کينهدر اين مسير آن ا

 .مخالفت کرده در تغيير آن بکوشند
 به اميد ايرانی آزاد برای ھمه ايرانيان

 ھای ايران آموختگان ليبرال دانشگاه دانشجويان و دانش
 ھزار سيصد و نود ھجدھم مھرماه يک

  
  

 شجويی دربند ھفته آينده تشکيل می شود دادگاه سعيد نعيمی، فعال دان
  

سعيد نعيمی، عضو شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت ھفته آينده در  1390مھرماه 21
 .دادگاه انقEب تبريز محاکمه می شود

 
نشجويی که چند روز قبل و به طور ناگھانی از زندان کرج به زندان تبريز به گزارش کلمه، اين فعال دا

وکيل وی ھنوز موفق . منتقل شد در ھمين شھر با اتھاماتی که ھنوز مشخص نيست محاکمه خواھد شد
 .به خواندن پرونده او نشده است
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روزه خود در  ٢٠ھمچنين گزارش ھای رسيده به کلمه حاکی از آن است که وی پس از اعتصاب غذای 
 .زندان کرج اکنون در شرايط نامناسب جسمی به سر می برد

سعيد نعيمی اعتصاب غذای خود را در زمانی که در سلول انفرادی در زندان کرج بود، آغاز کرد و 
پس از انتقال به زندان تبريز، به اعتصاب خود پايان داد اما به خاطر عوارض ناشی از اعتصاب و 

نامناسب جسمی قرار گرفته است، اودر اين شرايط نامناسب بايد از اتھاماتش دفاع بيماری، در شرايط 
 .کند

اين زندانی . ارديبھشت سال جاری بازداشت شد و از آن زمان تاکنون زندانی بوده است ١٩نعيمی روز 
نين سياسی در زندان تبريز می تواند ھر پنج ھفته يک بار با خانواده اش مEقات حضوری داشته و ھمچ

 .ھفته ای يک بارخانواده اش را به صورت کابينی مEقات کند
خانواده نعيمی اميدوارند قاضی پرونده با تبديل قرار بازداشت وی به قرار وثيقه شرايط آزادی اين فعال 

  .دانشجويی را فراھم کند
  
  
  
 
 

  تداوم اعتراض دانشجويان در دانشگاه شھرکرد 
 

از تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شھر کرد به وضعيت  با گذاشت يک ھفته 1390مھرماه 21
در آن، گزارش ھا از بی توجھی مسئولين اين دانشگاه به خواسته ھای " يافت شدن کرم"نامساعد غذا و 

 .دانشجويان و تداوم اين اعتراضات حکايت دارد

 
  

به گزارش دانشجونيوز، در ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ايران از جمله 
دانشگاه اميرکبير، دانشگاه کردستان، دانشگاه يزد، دانشگاه زنجان، دانشگاه بھشتی و برخی دانشگاه 

جويان دانشگاه شھر کرد که ھفته گذشته در اعتراض به فقدان شورای ھای ديگر، دھھا تن از دانش
در غذا دانشجويان تجمع کرده بودند بارديگر به » يافت شدن کرم«صنفی در اين دانشگاه و ھمچنين 

دليل عدم رسيدگی مسئولين به مطالبات اين دانشجويان و ھمچنين اعمال تھديد دانشجويان از سوی 
 .ست به تجمع زاده اندحراست اين دانشگاه، د
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بر اساس اين گزارش، پس از آنکه ھفته گذشته در غذا سلف دانشگاه شھر کرد کرم يافت شده بود، 
 .حراست اين دانشگاه با تھديد دانشجويان، سعی در دروغ جلوه دادن اين فاجعه داشته است
Eعات شھر کرد شريفی، رييس حراست اين دانشگاه که گفته می شود خود از عوامل وزارت اط

جلوه دھد و با فريب  "سيب"محسوب می شود، تEش داشته است تا کرم يافت شده را به مربوط به 
 .دانشجويان و افکار عمومی، جو دانشگاه را آرام کرده و به برخورد با اين دانشجويان معترض بپردازد

مسئولين بارديگر دست به اين گزارش در ادامه می افزايد دانشجويان با مشاھده ادعاھای واھی اين 
تجمع گسترده زده و خواستار تشکيل فوری شورای صنفی دانشجويان و ھمچنين برخورد با معاونت 

 .دانشجويی اين دانشگاه شده اند
حتی اگر يک دانشجو به دليل «يکی از نمايندگان دانشجويان متحصن به دانشجونيوز گفته است که 

حضار شود، کEس ھای درس را تعطيل کرده و به اعتراضات اعتراضات گذشته به کميته انضباطی ا
 «.خود ادامه مي دھيم تا رياست دانشگاه را از کار بر کنار کنيم

در پايان تجمع دانشجويان معترض با اعEم مطالبات خود به مسئولين، ھشدار داده اند که مسئولين تا 
دگی کرده و نسبت به تشکيل فوری شورای آبان ماه مھلت دارند تا به خواسته ھای دانشجويان رسي ١٣

 .صنفی دانشجويان اقدام کنند

 
  

اه شھرکرد و ، پيدا بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز ھفته گذشته نيز افزايش قيمت غذای سلف دانشگ
در غذای يکی از دانشجويان موجب نارضايتی دانشجويان شده و منجر به آغاز " کرم پخته"شدن 

 .تجمعات صنفی در اين دانشگاه شده بود
وضعيت مالی نامناسب اکثر « يکی از دانشجويان اين دانشگاه پيشتر به دانشجونيوز گفته بود که 

سال تحصيلی جديد نارضايتی ھای فراوانی را در بين دانشجويان به دانشجويان و افزايش قيمت غذا در 
 «.وجود آورده بود که اتفاق ديروز، جرقه ای شد تا اعتراضی سنگين در سلف دانشگاه شکل بگيرد

دانشجو ميميرد ذلت "در اين تجمع ھفته گذشته اين دانشگاه، دانشجويان با سر دادن شعارھايی ھمچون 
خواستار  "نترسين نترسين ما ھمه با ھم ھستيم" و " ی با غيرت حمايت حمايتدانشجو"،  "نميپذيرد

 .توبيخ مسئوlن سلف و تشکيل دوباره شورای صنفی در دانشگاه شھرکرد شده بودند
با شروع سال تحصيلی جديد بسياری از دانشگاه ھای ايران از جمله دانشگاه اميرکبير، دانشگاه 

ه زنجان، دانشگاه بھشتی و برخی دانشگاه ھای ديگر ناآرام گزارش شده کردستان، دانشگاه يزد، دانشگا
 .اند
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اجرای طرح تفکيک جنسيتی، تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا، وضعيت نامساعد غذا ھا، محدود کردن 
دانشجويان و تھديد آنان، از مواردی بوده که اعتراض دانشجويان را در ھفته ھای گذشته برانگيخته 

 .است
نشجوی دانشگاه اميرکبير نيز در اعتراض به مرگ يک دانشجوی دختر که در خوابگاه اين صدھا دا

دانشگاه جان باخته و با کوتاھی مسئولين ھمراه بوده، ھمچنان ادامه دارد و دانشجويان خواستار 
 .استعفای فوری مسئولين زيربط شده اند
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 يکسال زندان برای فعال سياسی و دانشجويی در بھبھان

  
حکايت از آن دارد که جواد ابوعلی از فعاlن سياسی، اجتماعی و  گزارش ھای جديد 1390مھرماه 23

دانشجويی بھبھان که به يک سال حبس محکوم شده بود، برای گذراندن دوره حبس خود راھی زندان 
 .شده است

 
توسط اداره اطEعات  89ين فعال سياسی، اجتماعی که در شھريور ماه به گزارش دانشجونيوز، ا

بھبھان دستگير و ماه ھا در بی خبری کامل نگھداری می شد با رای شعبه ی دوم دادگاه انقEب ماھشھر 
دادگاه تجديد نظر استان  13ماه حبس محکوم شدند که اين حکم در شعبه  12مستقر در بھبھان جمعا به 

 .تاييد رسيدخوزستان به 
گفتنی است که جواد ابوعلی به اتھام فعاليت تبليغی به شش ماه و به اتھام توھين به رھبری نيز به شش 

  .ماه حبس محکوم شده است
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رد کرمانشاه خطاب به آيت هللا نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان ک
 خامنه ای

  
جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه در نامه ای سرگشاده خطاب به رھبر جمھوری  1390مھرماه 24

اسEمی، ضمن انتقاد از سياست ھا و سخنان ايشان در مورد کرمانشاه، اعEم کردند که ما ھرگز در 
 .جبھه ظالمان قرار نخواھيم گرفت

 
  
ي خود ديديم در  ما جمعي از دانشجويان كرمانشاھي وظيفه" :ين دانشجويان در مقدمه نامه خود گفته اندا

اي خطاب به ايشان نوشته و آن را در  اي به استان كرمانشاه، نامه هللا خامنه پيرامون سفر اخير آيت
نامه و حتي دردنامه  ي ما نه تقاضانامه است و نه شكوه چرا كه نامه. اختيار آراي عمومي نيز بگذاريم
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رغم جو تبليغاتي وسيعي كه صورت  ي كرمانشاه كه علي  ايست تنھا در بيان واقعيات گزنده نامه. نيز
شان تجربه  استخوان بينند و گزندگي آن را تا مغز گرفت، مردم اين شھر روزانه اين واقعيات را مي

  ".كنند مي
را در اين » ش ھاتي آقا ھاتي، خوه«تان شعار  اگر چاپلوسان" :در انتھای اين نامه سرگشاده آمده است

ما جمعي از دانشجويان » راي چه ھاتي؟ ما ئه جناب ھاتي، ئه«گوييم  گويان مي اند ما حقيقت شھر سر داده
ھا  ما كرمانشاھي. كنيم خواھيد از ما بسازيد رد مي كه آنچه ميگوييم  كرد كرمانشاھي آشكارا به شما مي

 ".نخواھيم بود» نظاميان گوش به فرمان شما  يافته و ي وlيي، كردھاي استحاله شيعه«
 :متن کامل اين نامه سرگشاده در ادامه آمده است

 اي؛ آقاي خامنه
بسياري وجود داشت كه يادآوري آن ھاي شما خطاب به اھالي و مسئولين كرمانشاه، نقاط  در سخنراني

ھا وجود داشت كه قبول آن مستلزم آن بود كه ما مردم  نقاط قابل تأملي در آن .دانيم را ضروري مي
گويي و صراحت  چيزي كه با مرام حقيقت! »خودمان را به آن راه بزنيم«كرمانشاه به نحوي 

كرمانشاھي اين مسائل را مطرح  به ھمين دليل با ھمان صراحت. ھا ھمخواني ندارد كرمانشاھي
 .نماييم مي

اي، براي ما دليل سفرتان به كرمانشاه و اينكه چرا در غرب ايران، كرمانشاه را به عنوان  آقاي خامنه
شما كرمانشاه را به چند دليل متعلق به خودتان . ايد، بسيار روشن است اولين محل سفرتان انتخاب كرده

چون بخش بزرگي از ساكنان استان و شھر كرمانشاه را شيعيان تشكيل اولين دليل اين كه . دانيد مي
و . دانيد ھاي نظام جمھوري اسEمي مي دھند، شما اين منطقه را به عنوان پايگاھي براي تبليغ ايده مي
اگرچه تنھا بخشي از ما نويسندگان اين نامه، . ايد حق نيز تاكنون حداكثر استفاده را از اين مسئله برده به
ي سياسي شما از اين مسئله، ما را به تأملي جدي در اين  ھاي زيركانه يعه مذھب ھستيم اما استفادهش

 .كند زمينه وادار مي
ھا نيازي به تأييدات و تأكيدات مكرر شما و ھيچ مرجع ديگري  بودن ما كرمانشاھي اي، شيعه آقاي خامنه

كرمانشاه، در  .اند ستيزي آن برگزيده دليل ظلم بودن را به ھاست كه بخشي از اين مردم شيعه قرن. ندارد
. كاران بوده است ي تاريخ بعد از اسEم و حتي قبل از آن، مركزي براي مقاومت در برابر ستم ھمه

تشيع . مندان برگزيدند شان در برابر ظلم قدرت بيت را به خاطر پايمردي و اھل) ع(ي علي اجداد ما سيره
دانيم اگر در صفين يا  ما مي. است) ع(ستيز علي و حسين ناپذير و ظلم ذلتھا، ھمان تشيع  ما كرمانشاھي

 .ايستاديم  صحراي كربE بوديم در كدامين جبھه مي
گويي كدام تشيع است؟  ھمه بوق و كرنا در كرمانشاه از آن سخن مي هللا، تشيعي كه شما با اين جناب آيت

اند اقتدارشان  اري شاھاني است كه بسيار خواستهزنيد، مذھب رسمي و درب تشيعي كه شما از آن دم مي
تان مردم ما را به  درباري  ھاست كه در زير لواي تشيع سال. ھاي اين ديار حك كنند را بر صخره

ھمه مبلغ، ميسيونر و امام جمعه  اين. خوانيد پذيري و حتي آلت دست ظالم شدن فرا مي زيري، ظلم سربه
ستيز كرمانشاه و  ھمه در راستاي از ميان بردن تشيع علوي و ظلم ايد كه به اين استان صادر نموده

خواھيم به صراحت بدانيد كه امروز ما  مي. جاي آن است جايگزيني تشيع درباري صفوي و وlيي به
بودن كرمانشاھي، براي نظام  شيعه. ھاي شما در اين زمينه ھستيم ھا كامE متوجه سياست كرمانشاھي

دانيم كه قصد داريد با  ما خوب مي. ھايتان در غرب كشور جھت اعمال سياست شما صرفا ابزاري است
. تھييج احساسات مردم كرمانشاه، براي سركوب مخالفان خود در سرتاسر ايران به يارگيري بپردازيد

اي در كار باشد ما ھرگز  ستيز است و اگر بنا باشد تعيين جبھه اما بدانيد كه خط تشيع ما، حسيني و ظلم
 .ي ظالمان قرار نخواھيم گرفت جبھه در
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ھا و اختEفات مذھبي را در ديار  ھاست كه به انحاي مختلف قصد ايجاد درگيري اي، شما سال آقاي خامنه
ھا مبلغان شما در اين استان،  سال. ما داريد و در اين راه توانستيد تخم نفاق در ميان ما مردم بپاشيد

ھايي كه بر اھل تسنن اين استان  نشان دادند و اين باعث چه ظلممذھب را دشمن  ھاي سني  كرمانشاھي
تحت نام جانبداري از تشيع، اھل تسنن را به حاشيه رانديد اما آيا جز جنگ، فقر، اعتياد و فحشا . نشد

بيكاري، اعتياد   استان كرمانشاه از لحاظ درصد فقر،  چيزي براي شيعيان اين استان به ارمغان آورديد؟
باlترين ميزان را در كل ايران داراست؛ مگر نه اينكه اينجا ھم بخشي از جھان تشيعي  و خودكشي

ھايي كه براي  آيا بھتر نبود از آن خروار خروار پول! آن به بھشت را داريد؟  است كه ادعاي تبديل
ديار رسيد و صرف آباداني اين  كنيد، كمي ھم به اين شيعيان كرمانشاھي مي هللا لبنان صرف مي حزب

گيري مشترك علماي شيعه و سني استان براي مقابله با  تان از لزوم موضع شد؟ در آخرين خطابه مي
آيا اين فتواي جديدي براي ايجاد نفاق و درگيري در ديار ما نيست؟ به دنبال . ايد ھا سخن گفته تكفيري

شما كه در جاي . دھند مي حق خطبه سر سخنان شما، بعضي از علماءتان در لزوم تكفير و مقابله با اھل
حق است؟  آيا مدارايتان به جان ھم انداختن شيعه و سني و اھل!! گوييد تان از مدارا مي ديگري از سخنان

ھزاران سال است كه باورھاي مختلف  .ترين اعتقادات اين مرز و بوم است از كھن) اھل حق(آيين ياري
  حق بدون ي اھل خانه اھل تسنن، مسجد شيعيان و جممسجد . اند در اين ديار در كنار ھم در صلح زيسته

بر روي نفاق و . مدارا بخشي از فرھنگ ما مردم كرمانشاه است. اند ھيچ مشكلي در كنار ھم برپا بوده
ھا به سختي در برابرتان موضع  گذاري نكنيد؛ وگرنه ما كرمانشاھي افكني در ميان ما سرمايه تفرقه

 .نمودن ما نكوشيد ايد، در فصل كردن نيامده صلشما اگر براي و. خواھيم گرفت
شود شما كرمانشاه را ملك خود بدانيد اين است كه گمان  اي؛ دليل ديگري كه باعث مي آقاي خامنه

ھاست كه  سال. ھاي خود در ايران دور نماييد زبان ھا را از ساير ھم ايد ما كرمانشاھي بريد توانسته مي
. بريد كار مي كردن ھويت قومي استان كرمانشاه به رنگ ھت كمھاي بسيار ھدفمندي را ج سياست
در . اند اند كه انكارناشدني ي فرھنگي در استان كرمانشاه به قدري واضح و مشخص ھاي استحاله سياست

آوريد، اين در حالي  ھا بر زبان نمي ھايتان حتي يك كلمه نيز از ھويت كردي ما كرمانشاھي سخنراني
در . ي كرد و قبول ھويت ما بسيار واضح است ھاي نظام نسبت به مسئله سياستبست در  است كه بن

چند ماه اخير پيش از سفرتان به كرمانشاه چندين تن از فعالين ادبي كرمانشاه تنھا و تنھا به خاطر 
 .اند ھاي ادبي كردي به زندان افتاده نوشتن و خواندن اشعار كردي و شركت در ھمايش

ھاست كه قصد اين را داريد كه كرمانشاه را به مركز توليد و صدور نظاميان به  اي، سال آقاي خامنه
پايين و متوسط مناطق  ي نظاميان رده آيا اينكه تقريبا ھمه. ساير نقاط كردنشين ايران مبدل نماييد

آيا قصد اين را داريد كه ساير كردزبانان را به   كرمانشاھي ھستند امري تصادفي است؟  كردنشين،
منان كرمانشاه و مردمش مبدل سازيد؟ حجم بسيار زياد شاغلين در بخش نظامي در استان كرمانشاه دش

ي  افكني شما در ميان مردم كردزبان است؟ يا شايد راه چاره ي اجراي ھمين سياست تفرقه نه به واسطه
عنوان  بهنمودن كرمانشاه است؟  ، سپاھي و بسيجي شما براي معضل بيكاري ھمين ارتشي، انتظامي

اي كه باشيم  گوييم كه ما كردھاي كرمانشاھي از ھر مذھب و فرقه جوانان كرمانشاھي خطاب به شما مي
تان در ميان ما و  افكنانه ھاي تفرقه مان واقفيم و ديگر راھي براي اجراي سياست ديگر به ھويت ملي

 .گذاريم مان باقي نمي زبانان ديگر ھم
شود شما كرمانشاه را قلمرو بEمنازع خود تصور  م ديگري كه باعث مياي؛ دليل بسيار مھ آقاي خامنه

استان كرمانشاه و خود . ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اين استان است كنيد عملكردھايتان در حيطه
در ميان مردم كرمانشاه به دليل . شھر كرمانشاه زماني مركز مبارزات سياسي، فكري و فرھنگي بود

ھاي سياسي مختلف ھميشه وجود داشته است، اما  شان گرايش ناپذيري و ظلم  طلبي خصوصيت عدالت
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ي نھادھا و مسئولين نظام شما در بدترين شرايط خفقان  گرانه ھاي سركوب امروزه كرمانشاه با سياست
ھايي نظير زندان اطEعات، سپاه و  خصوص زندان ھا و به اگرچه شرايط زندان. قرار گرفته است

ھاي استان تھران در مركز توجه مدافعين حقوق بشر قرار  ي زندان د كرمانشاه به اندازهآبا ديزل
آيا از . ھاي كل ايران ھستند ترين زندان ھا ازجمله مخوف اند، اما حقيقت اين است كه اين زندان نگرفته

گو كه  اح و تملقاينھمه مد  جاي آيا به عنوان رھبر جمھوري اسEمي به! اطEعيد؟ ھا بي وجود اين زندان
ھاي  شده در زندان ايد بھتر نبود ديداري ھم با چند تن از زندانيان سياسي شكنجه به دورتان جمع كرده

توانيم اسامي خود را افشا كنيم،  كه ما نويسندگان نامه نمي داشتيد؟ ھمين اطEعات و سپاه كرمانشاه مي
كرمانشاه جايي است كه . ايد نشاه برقرار كردهاي دارد كه شما در كرما زده نشان از وجود فضاي خفقان

ھاي  كرسي«سوزد؛ چرا كه در اينجا ھر كسي از نشستن بر  در درد بر زبان نياوردن حقيقت مي
 .رحمتان انديشناك است بي  بازجويان» آزادانديشي برقي

ار داد سخن ھاي باlي انساني، طبيعي و اقتصادي كرمانشاه بسي تان ھمچنين از ظرفيت شما در خطابه
پذير است؟ آيا   اما اين در برآورد با درصد بسيار باlي فقر و بيكاري در اين استان چگونه توجيه. داديد

شد جسارت رويارويي با  ھم سري بزنيد؟ كاش مي  ايد كه به محEت فقيرنشين كرمانشاه به اين فكر افتاده
تر از تصوير  آور فقر اين محEت بسيار بزرگ تصوير رنج. ي جعفرآباد را در شما ببينيم ھاي محله بچه

آنجا   .ھاي ھنگفت آن را در كرمانشاه زنده نگه داريد خواھيد با صرف ھزينه سي است كه مي جنگ مقد
ھاي  توانيد توجيه كنيد كه فقرشان ناشي از سياست فروش نمي خشكه ديگر در مقابل كودكان واكسي و نان

 .نشاه نيستآميزتان نسبت به مردم كرما تبعيض
آري، اين مردم . ھا گفته بوديد تان از غيرت و مرام پھلواني كرمانشاھي شما در بخش ديگري از سخنان

آيا گمان  .ترساند اند و اين ھمان چيزي است كه امثال شما را ترسانده و ھمچنان مي ھميشه پھلوان بوده
ھاي اين شھر كه  كنار خيابان در گوشهھمه معتادي كه  دانيم وجود اين بريد ما مردم كرمانشاه نمي مي
ھا مسبب آن  ھايي است كه ترس شما از پھلواني كرمانشاھي خاطر سياست سپارند، به ذره جان مي ذره

توانيد چشم مردم را بر  جود و شما نمي ي اين مردم را مي اي، فقر، فحشا و اعتياد ريشه است؟ آقاي خامنه
ش مواد مخدر، پاتوق اصلي مسئولين نظام شما در اين شھر اين حقيقت ببنديد كه مراكز فحشا و پخ

گوييد، آيا از ميزان باlي زناني  ھا در استان كرمانشاه مي شما كه از وجود بيشترين ميزان شھيده. ھستند
گذارش مسئولين شما ھستند،  اند كه بنيان خاطر فقر و اعتياد به دام باندھاي فحشايي كشيده شده كه به

اي وجدان  زنند، ذره وپا مي ميزان بسيار باlي خودكشي زناني كه در يأس و نوميدي دست باخبريد؟ آيا
 !آورد؟ شما را به درد مي

آقا «تان شعار  اگر چاپلوسان. گوييم كه حقيقت ھرچند تلخ باشد بايد پذيرايش شد در پايان به شما مي
راي چه  ما ئه جناب ھاتي، ئه«گوييم  مي گويان اند ما حقيقت را در اين شھر سر داده «ش ھاتي ھاتي، خوه

خواھيد از ما  گوييم كه آنچه مي ما جمعي از دانشجويان كرد كرمانشاھي آشكارا به شما مي» ھاتي؟
نظاميان گوش به فرمان   يافته و ي وlيي، كردھاي استحاله شيعه»ھا  ما كرمانشاھي. كنيم بسازيد رد مي

ما مردمان كرمانشاه با اعتقادات گوناگون  .ن مشخص استما مان براي ھويت. نخواھيم بود» شما
مان  ھاي انساني ي مرام باليم و با حفظ ھمه به ھويت كردي خود مي .ي علوي، سني و ياري ھستيم شيعه

 .پھلوان خواھيم ماند
 جمعي از دانشجويان كرد كرمانشاھي

  139023مھر 
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 سيتی تا سال آينده جن دانشگاه تک ١٠اندازی  راه
  

ھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم با تشريح  مدير کل آموزش - 1390مھرماه 25 خبرگزاری ھرانا
موسسه  ۵ھا از فعاليت رسمی  جنسيتی در مراکز استان اندازی موسسات تک برخی جزئيات راه

  .ھا خبر داد استان جنسيتی ديگر در ساير مراکز موسسه تک ١٠اندازی  جنسيتی در کشور و راه تک

 
جنسيتی در مرکز ھر استان،  غEمعلی نادری با اشاره به آخرين وضعيت تاسيس يک دانشگاه تک

سه موس ٢جنسيتی فعال در کشور داريم که از اين تعداد  موسسه تک ۵در حال حاضر، : اظھار داشت
رفاه و ابرار در تھران، موسسه طلوع مھر در قم، موسسه رسام در کرج و موسسه فردوسی طوسی در 

موسسه ديگر برای دانشجويان  ۴مشھد فعال ھستند موسسه طلوع مھر در قم برای دانشجويان پسر و 
   .دختر در نظر گرفته شده است
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اندازی موسسات  تقاضاھای راه ھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم درباره مدير کل آموزش
جنسيتی برای  موسسه تک ٢: جنسيتی که ھم اکنون در مرحله گزينش وزارت علوم قرار دارد، گفت تک

دختران در تبريز و زاھدان و يک موسسه تک جنسيتی برای پسران در کرج احتماlً در جلسه آينده 
   .شوند شورای گسترش وزارت علوم برای دريافت مجوز مطرح می

به گفته نادری ساير درخواستھايی که به دفتر آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم برای راه 
ھا ارائه شده است، شامل  ھا شامل مراکز استان اندازی دانشگاه تک جنسيتی در مراکز استان

   .شود درخواستھايی از اروميه، شيراز، خوزستان، کرمانشاه، زنجان، گلستان و ساری می
ھا بايد  جنسيتی فعEً در مراکز استان ا تاکيد بر اينکه اعEم تقاضا برای راه اندازی موسسات تکوی ب

چندين درخواست ھم از سوی شھرھايی مطرح شد که مرکز استان نبودند و : صورت گيرد، اضافه کرد
ھا  ستاناندازی اين موسسات برای مراکز ا ممکن است درخواستشان را عوض کنند، فعEً اولويت راه

است و وقتی مراکز تکميل شدند بر اساس سياست وزارت علوم ممکن است اين موسسات در ساير 
   .ھا ھم داير شوند نھای غير مراکز استان شھرستا

موسسه  ٢: ھا اشاره کرد، اظھار داشت جنسيتی که به آن اندازی موسسات تک نادری درباره زمان راه
مجوز گرفته و امسال دومين سال پذيرش دانشجو را پشت سر رفاه و ابرار تھران از سال گذشته 

   .پذيرند موسسه طلوع مھر قم، فردوسی طوس مشھد و رسام کرج از امسال دانشجو می ٣گذارند،  می
ای که در تبريز، کرج و زاھدان قرار دارند در حال گذراندن مراحل اداری  موسسه ٣: وی گفت

  .خواھد بود ٩١ت نام برده شده برای سال اندازی ھستند و مجوز ساير موسسا راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت  ١۵جلوگيری از ثبت نام 
  
  

ھای جديد از دانشگاه علم و صنعت تھران حکايت از آن  گزارش - 1390مھرماه 26 خبرگزاری ھرانا
شگاه علم و صنعت به عنوان زاده، مسئول بسيج اساتيد دان دارد که بعد از روی کار آمدن حسين صالح

رييس دانشکدٔه عمران دانشگاه، دانشجويان اين دانشکده شاھد موجی از برخوردھای توھين آميز از 
اين » دانشجوی دختر ١۵«سوی وی بوده و در آخرين اقدام اين مسئول نزديک به نيروھای امنيتی، 

ند، از ثبت نام در نيمسال تحصيلی شرکت نکرده بود» جلسه اجباری حجاب و عفاف»دانشگاه را که در 
  .جديد، محروم نموده است

به گزارش دانشجونيوز، با تداوم شدت گرفتن موج محدود و محروم سازی دانشجويان دانشگاه علم و 
زاده، مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و  سابقه و غير قانونی صالح صنعت تھران، اخيرا در اقدامی بی
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دانشجوی دختر اين دانشکده را به دليل عدم  ١۵عمران اين دانشگاه، ثبت نام صنعت و رييس دانشکدٔه 
حضور در جلسٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده بود، لغو 

از ثبت نام اين دانشجويان در ترم آينده نيز «کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعEم کرده 
   «!خواھد آمد جلوگيری به عمل

 

 
  

شود در جلسٔه ھفتٔه گذشته که توسط رييس دانشکده به صورت اجباری برای دانشجويان دختر  گفته می
ايت نکردن ھا گفته بود در صورت رع زاده ضمن تھديد دانشجويان به آن برگزار شده بود، صالح

   .ھا برخورد خواھد کرد مصاديق عفاف و حجاب با آن
بيان کرده و افزود که » ھا تا مچ پوشاندن تمام بدن غير از قرص صورت و دست«وی اين مصاديق را 

   .باشد می» ممنوع«اختEط غير علمی در دانشکده 
پسر به صورت جمعی يکديگر اند نبايد دانشجويان دختر و  ايشان ھمچنين در جلسٔه مذکور اعEم کرده

   .بپردازند» گو و خنده با صدای بلند و گفت«صدا کنند و يا به » اسم کوچک«را با 
زاده بعد از انتصاب به عنوان رييس دانشکدٔه عمران، برخوردھای فراقانونی  گفتنی است آقای صالح

ددی که دانشجويان دختر و خود با دانشجويان را نسبت به قبل شدت بخشيده، به طوری که در موارد متع
ھای دانشجوييشان را  اند، کارت پسر در دانشکدٔه عمران و اطراف آن مشغول صحبت کردن با ھم بوده

ھا را تھديد به اخراج از دانشگاه نموده و يا به بھانٔه  ھا به دفترش، آن ضبط کرده و بعد از احضار آن
ھا را تھديد به محروميت از  رخوردی زننده آنبدحجابی شخصا به دانشجويان دختر تذکر داده و با ب

   !کند تحصيل می
ھا با دانشجويان علم و  ھا در حالی است که با شروع نيمسال تحصيلی جديد برخورد تمامی اين برخورد

صنعت به بھانٔه عفاف و حجاب شدت بيشتری يافته و نيروھای حراست دانشگاه در ھنگام ورود 
ھای مختلف و بعضا سوار بر موتور با  صحن دانشگاه با گشت زنیدانشجويان به دانشگاه و در 

ھايی مانند اختEط دانشجويان دختر پسر، سيگار کشيدن، ظاھر دانشجويان دختر و  دانشجويان به بھانه
   .کنند برخورد می... پسر و

يان و ھا به حدی توھين آميز ھستند که بعضا به درگيری لفظی بين دانشجو شوداين رفتار گفته می
مأمورين حراست انجاميده و در موارد متعددی دانشجويان به ادارٔه حراست دانشگاه احضار شده و 

  .اند مورد تھديد و بازجويی قرار گرفته
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 بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
 

دانشجوی  ١۵محروميت  بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی 1390رماه مھ29
 دختر اين دانشگاه 

، رييس دانشکده ی عمران دانشگاه علم و »حسين صالح زاده«بدنبال اقدامات توھين آميز و غيرقانونی 
دانشجوی دختر اين دانشگاه را بدليل عدم شرکت در  ١۵صنعت و مسئول بسيج اساتيد اين دانشگاه، که 

آينده محروم ساخته بود، جمعی از دانشجويان دانشکده از ثبت نام در ترم جاری و » جلسه حجاب«
  .عمران با صدور بيانيه ای اعتراض خود را به روند ناصواب کنونی اعEم نمودند
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، مسئول بسيج »صالح زاده«شجونيوز، پس از آنکه در اقدامی بی سابقه و غير قانونی به گزارش دان 
دانشجوی دختر اين  ١۵اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکده ی عمران اين دانشگاه، ثبت نام 

دانشکده را به دليل عدم حضور در جلسه ی اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان 
از ثبت نام «زار کرده بود، لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعEم کرده بود که دختر برگ

، جمعی کثيری از دانشجويان دانشکده »!اين دانشجويان در ترم آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد
 صدور احکام انضباطی«عمران دانشگاه علم و صنعت تھران با نگارش و پخش بيانيه ای اعتراضی 

حمايت اساتيد مستقل و دلسوز «و ھمچنين خواستار » برای اين دانشجويان را غيرقانونی دانسته
  .دانشگاه علم و صنعت شده اند» دانشکده عمران

 

 
  

 دانشجوی دختر ١۵ه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در ارتباط با محروميت اطEعي
گفته می شود در جلسه ی ھفته ی گذشته که توسط رييس دانشکده به صورت اجباری برای دانشجويان 
دختر برگزار شده بود، صالح زاده ضمن تھديد دانشجويان به آن ھا گفته بود در صورت رعايت نکردن 

 .اف و حجاب با آن ھا برخورد خواھد کردمصاديق عف
بيان کرده و افزود که » پوشاندن تمام بدن غير از قرص صورت و دست ھا تا مچ«وی اين مصاديق را 

 .می باشد» ممنوع«اختEط غير علمی در دانشکده 
ايشان ھمچنين در جلسه ی مذکور اعEم کرده اند نبايد دانشجويان دختر و پسر به صورت جمعی 

 .بپردازند» گفت و گو و خنده با صدای بلند«صدا کنند و يا به » اسم کوچک«يگر را با يکد
در «اين دانشجويان معترض در بيانيه خود ضمن انتقاد از شرايط حاکم در دانشگاه، اعEم نموده اند که 

صورت عدم تحقق خواسته ھای دانشجويان دانشکده، از مطالبات خويش دست نخواھند کشيد و به 
 «.يگيری حقوقشان ادامه خواھند دادپ
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گفتنی است آقای صالح زاده بعد از انتصاب به عنوان رييس دانشکده ی عمران، برخوردھای فراقانونی 
خود با دانشجويان را نسبت به قبل شدت بخشيده، به طوری که در موارد متعددی که دانشجويان دختر و 

بت کردن با ھم بوده اند، کارت ھای دانشجويی پسر در دانشکده ی عمران و اطراف آن مشغول صح
شان را ضبط کرده و بعد از احضار آن ھا به دفترش، آن ھا را تھديد به اخراج از دانشگاه نموده و يا به 
بھانه ی بدحجابی شخصا به دانشجويان دختر تذکر داده و با برخوردی زننده آن ھا را تھديد به 

 .محروميت از تحصيل می کند
مھر ماه، در  ٢٧و  ٢۶اين گزارش متن اين بيانيه که طی روزھای سه شنبه و چھارشنبه،  بر اساس

  :سطح گسترده در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت پخش شد به شرح زير می باشد
 

 دانشجويان دانشکده عمران پيرامون مسائل به وجود آمده توسط رياست دانشکده ١بيانيه شماره 

 
  

نفر از  15چندی پيش مطلع شديم رياست دانشکده در اقدامی غيرقانونی و به بھانه ھای واھی ثبت نام 
اجازه ی حضور و ثبت نام در ترم ھم دانشکده ای ھای مان را معلق نموده و اعEم کرده اند که حتی 

  . آينده را نيز از ايشان دريغ خواھند نمود
که اين امر با توجه به اينکه تعدادی از اين دانشجويان از ورودی ھای جديد دانشکده می باشند بسيار 

  . نگران کننده می باشد
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اين زمينه داشتند که موجب ھمان طور که ھمگی ميدانيم ايشان قبل از اين ماجرا نيز اقداماتی مشابه در 
اعتراض و نارضايتی دانشجويان شده بود و ھم اکنون اين اقدامات از جايگاه رياست دانشکده و با فراغ 

 .بال بيشتری صورت می پذيرد
اخراج اساتيد غيرھمسو از ھمان بدو ورود به جايگاه رياست، ناديده گرفتن شعور و کرامت انسانی 

يگاه رياست برای پيشبرد اھداف غير آموزشی، عدم توجه به ارتقای سطح دانشجويان، استفاده از جا
علمی دانشکده با ايجاد دغدغه و دلمشغولی ھای غير درسی، ملزوم نمودن دانشجويان دختر به حضور 

ای با رياست و تھديد و ارعاب دانشجويان به برخورد در صورت عدم اجرای خواسته ھای در جلسه
به ايجاد فضای دلھره و ترس و افت سطح علمی دانشکده گرديده است، ھمگی مديريت که خود منجر 

 .نشان از احساس نگرانی و خطری است که ھر دانشجويی را نسبت به آينده ی دانشکده بدبين می کند
ما، دانشجويان دانشکده ی مھندسی عمران، ضمن اعتراض شديد نسبت به چنين حرکات فراقانونی از 

ده و با توجه به نبود شورای صنفی برای پيگيری مطالبات دانشجويی، در مرحله جانب رياست دانشک
ی اول از اساتيد ِ مستقل و دلسوز ِ دانشکده تقاضا می کنيم تا با استفاده از جايگاه و شان ِ استادی ِ خود 

دفاع و با بررسی شرايط و در نظر گرفتن حقوِق دانشجويان، از حق انسانی و صنفی ِ ما دانشجويان 
 .کنند و برای بازگرداندن فضای علمی توام با آرامش به دانشکده تEش نمايند

در پايان ضمن ابراز اميدواری به تلطيف فضا با اقدام به موقع اساتيد، اعEم ميداريم درصورت عدم 
تحقق خواسته ھای به حق بدنه ی دانشجويان دانشکده از مطالبات خويش دست نميکشيم و و به پيگيری 

  .حقوقمان ادامه خواھيم داد
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 تجمع اعتراضی دانشجويان در کوی دانشگاه تھران 
  
  

مھرماه، در اعتراض به  ٣٠دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تھران، امشب  1390مھرماه 30
  .مشکEت صنفی تجمع کردند

 

  
  

به گزارش دانشجونيوز، چند صد تن از دانشجويان در اعتراض به کيفيت پايين غذا، افزايش بی سابقه 
نرخ غذا و ھزينه خوابگاه، سخت گيری بيش از حد به عدم اسکان دانشجويان سنواتی، سرعت بسيار 

و از ھمه مھمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه پايين اينترنت، نامناسب بودن امکانات رفاھی 
  .به انتقادات دانشجويان، در کوی دانشگاه تھران تجمع کردند
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اين تجمع که از ساعت ھشت و سی دقيقه شنبه شب آغاز شد با دخالت مسئولين پر تعداد حراست 
شنبه، و با خواندن يار دانشگاه پس از دو ساعت، با وعده حضور مسئولين در کوی دانشگاه در روز يک

  .دبستانی پايان داده شد
به گفته يکی از تجمع کنندگان، تعداد زيادی از نيروھای حراست، با گرفتن کارت دانشجويی و 

  .فيلمبرداری از آنان و درگيری ھای لفظی سعی در متفرق کردن دانشجويان داشتند
  .ر ميدان کوی دانشگاه تجمع خواھند کرددانشجويان اعEم کرده اند تا تحقق خواسته ھايشان ھر شب د

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای 
 صنفی دانشگاه 

  
در ادامه ی اعتراض ھای صنفی دانشجويان سراسر کشور، بيش از ھزار نفر از  1390مھرماه 30

ای صنفی اين دانشگاه نسبت به قيمت و کيفيت دانشجويان دانشگاه مازندران در نامه ای خطاب به شور
 .بد غذا اعتراض کرده و خواستار پيگيری مشکEت صنفی دانشجويان شدند

 
  

ی شورای به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان در بخشی از نامه خود، که روز چھارشنبه به اعضا
ما جمعی از دانشجويان دانشگاه مازندران ضمن ابراز نارضايتی : "صنفی تحويل داده شد، آورده اند

نسبت به قيمت و کيفيت غذا از شما تقاضا داريم اعتراض ما را به گوش مسئولين ذی ربط رسانده و 
که برخی از اعضای منابع دانشجويی از بابلسر گزارش داده اند ." تغييرات lزم را اعمال نماييد

 .شورای صنفی و بسيج نيز اين نامه را امضا نموده اند
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دانشجويان دانشگاه مازندران در اعتراض به کيفيت پايين غذای دانشگاه در سلف  ٨٩در اسفند سال 
دست به اعتصاب غذا زده بودند که با حضور معاون دانشجويی و قول مساعد وی مبنی بر بھبود يافتن 

اما پس از چند ماه دوباره وعده ھای داده شده فراموش شد و  .اعتصاب خود پايان دادند وضعيت غذا به
 .کيفيت غذا به وضع قبلی بازگشت

عEوه بر کيفيت بد غذای خوابگاه و سلف دانشگاه، افزايش بيش از صد درصدی قيمت غذاھای سلف 
 .در ترم جاری نيز از ديگر عوامل اعتراض دانشجويان به شمار می رود

  
 در غذای دانشجويان" کرم"پيدا شدن 

در غذای يکی از دانشجويان دانشگاه مازندران باعث بروز تنش ھايی " کرم"در ھفته ی گذشته وجود 
که از گرفتن فيلم توسط دانشجويان - در سلف دانشگاه شده بود که با حضور جمعی از اعضای بسيج 

با اين وجود فيلمی کوتاه از . وش پايان يافتپس از دقايقی اين اعتراض خودج -جلوگيری می کردند
در غذای اين دانشجو به سرعت در ميان دانشجويان، اينترنت و شبکه ھای مجازی منتشر " کرم"وجود 

 .شد
  

 فشارھای امنيتی در دانشگاه مازندران
 بنابر گزارش پيشين دانشجونيوز، در ادامه ی فشارھای امنيتی بر دانشگاه ھای سراسر کشور برای
اجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی، ھفته دوم مھرماه مسولين حراست و انتظامات دانشگاه 

فنی " مازندران سه بار با بھانه ھای مختلف بصورتی کامE غير قانونی و نامتعارف به دانشکده ی
 .اين دانشگاه حمله کردند" فيزيک" و" مھندسی

رئيس انتصابی " احمدپور"پس از اعEم امادگی  گزارش ھا از دانشگاه مازندران حاکی از آن است که
دانشگاه مازندران برای اجرای طرح تفکيک جنسيتی واجرای چند درصد از اين طرح در رشته ھا و 
دانشکده ھای مختلف،فضای دانشگاه از اغاز ترم جديد بشدت امنيتی توصيف شده، بطوريکه ھمواره 

مشغول گشت زنی ھستند و محوطه ی دانشگاه نيز  اتومبيل ھای نيروی انتظامی در اطراف دانشگاه
 .مملو از حراست و نيروھای لباس شخصی و بسيج بوده است

در ھمين راستا تعداد زيادی از اعضای حراست دانشگاه مازندران بصورت دسته جمعی در ساعات 
ورد پرس و ميانی روز، وارد راھرو ھا و کEس ھای اين دو دانشکده شده و برخی از دانشجويان را م

 .جو قرار دادند و از بسياری از ان ھا خواسته اند تا کارت دانشجوييشان را نشان دھند
نارضايتی در اين دانشگاه بسيار « : يکی از دانشجويان اين دانشگاه پيشتر به دانشجونيوز گفته بود

وس يا بوفه گسترده است،بطوريکه وقتی بصورت روزمره در مکان ھای عمومی اين دانشگاه مثل اتوب
اين دانشجو در  «.يا سلف می نشينيم به وفور گEيه ھای مختلفی از مسولين دانشگاه شنيده می شود

در دو سال و نيم اخير فضای اين دانشگاه بسيار بسته بوده و «: خصوص دlيل اين نارضايتی ھا افزود
مطالعه کنيم،به ھيچ تشکل  ھيچ نشريه ی مستقلی در دانشگاه وجود ندارد که در اوقات بيکاری ان را

مستقلی ھم اجازه ی فعاليت داده نمی شود و دانشجويان منتقد نيز بارھا بازداشت و يا از تحصيل محروم 
 «.شده اند

کيفيت غذا بسيار نازل » :در ادامه وی ھميچنين به مشکEت صنفی دانشجويان اشاره کرده و افزوده بود
ری قيمت غذا در سلف خوابگاه و پرديس با بيش از صد درصد است و مھم تر از ھمه اينکه در ترم جا

افزايش مواجه بوده که مسلما اکثريت دانشجويان که وضع مالی چندان مناسبی ندارند، پس از لمس اين 
 «.افزايش ناگھانی، با ان کنار نخواھند امد
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جنيستی در دانشگاه وی در انتھای اين گفتگو به نارضايتی گسترده دانشجويان از اجرای طرح تفکيک 
در ضمن اجرای طرح تفکيک جنسيتی نيز باعث عصبانيت بسياری از اساتيد و » :اشاره کرده و گفت

دانشجويان شده بطوريکه اکثر اساتيد گروه معارف که تدريس دروس عمومی را در اختيار دارند نيز با 
 «.اين طرح مخالفند

در " کرم پخته"شجويان در پی مطلع شدن از وجود در ھفته ھای گذشته، در دانشگاه شھرکرد نيز دان
 .تجمع و اعتراض زده بودندغذای يکی از دانشجويان دست به 

م شورای صنفی شده که نامه اعتراضی دانشجويان با محوريت وضعيت بد غذای دانشگاه در حالی تقدي
ھنوز مشکEت ديگر صنفی ھمچون برخورد نامناسب حراست با دانشجويان، تفکيک جنسيتی، مجوز 

 .حل نشده باقی مانده است... ندادن به تشکل ھا و نشريات مستقل و 
  

متن کامل اين نامه و اسامی دانشجويان امضا کننده که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته بشرح زير 
 :می باشد

 با عرض سEم و خسته نباشيد
 خدمت اعضای محترم شورای صنفی دانشگاه مازندران

ھمانطور که می دانيد از ابتدای سال تحصيلی جاری نرخ غذاھای سلف دانشگاه و ھمچنين بوفه با 
افزايش غير منتظره ای مواجه بوده است، به طوری که بسياری از دانشجويان توانايی تقبل ھزينه ی 

 .ورد و خوراکشان را ندارندخ
لذا ما جمعی از دانشجويان دانشگاه مازندران ضمن ابراز نارضايتی نسبت به قيمت و کيفيت غذا از 

 .شما تقاضا داريم اعتراض ما را به گوش مسئولين ذی ربط رسانده و تغييرات lزم را اعمال نماييد
 با تشکر

ليE بابايی، منيره صالحی، نصيرا فEح، ھانی  آرمين تقی پور، مسعود فاضل زاده، حسين خالقی،
شبابی، پيمان فضل، حديثه طھماسبيان، فاطمه صوری، انيس عباسی، نوشين زبردست، راضيه 
ميرمعصومی، آرزو مھدويان، زينب محمدی، فريبا صEحی، سميه ترجانی، سميه عرب، سميرا 

، مونا باباخانی، پروين ابراھيمی، سميه کربEيی پور، فائزه يزدانی، الناز ولی زاده، محدثه شفيعی
فروزنده، مھيا ابوالحسنی، سميه کاظمی، سکينه ميررضايی، حديثه عباس زاده، زليخا تيرنيتلی، فھيمه 
عنايتی، سيده مھديسا خالقی، الھام رضاپور، آزاده حيدری، فاطمه گيEنی، مائده يزدان منش، الھام 

ريم ملکی، مائده خنکدار سنگدھی، آزاده درخشان فر، سيده قاسمی، مھرآسا اندی، فاطمه منتظری، م
سحر يعقوبی، مرجان مقصودی، ناھيد قمی، شيدا خزائی، فاطمه رضوی، فائزه احسانی، مريم حميدی، 
ھنگامه رضوی، مھرداد مھدی پور، نيما حکيمی، مريم جعفری، مصطفی رضايی، علی آزادبخت، 

ه شريف نژاد، آزاده خدابخشی، صغری حسن زاده، مريم فائقه باکويی، خديجه نسرين خلری، سعيد
نجفی، خسرو يوسفی، حميدرضا رمضانی پور، کسری يوشيمن، پوريا کبيرکوھی، ياسر قاسميان، 
موسی عرب، روزبه رحمان نسب، امين ديم کار، مرضيه محمودی، نرجس رحيمی، مريم صفايی، 

براھيم نژاد، رضا احمدی، علی حسينی، نرگس ھانی موسی زاده، مھنا سميعی، غفار افضلی، مھرزاد ا
موذنی، مھشيد ابراھيمی، اباذر کيانمھر، رضا ابراھيمی کEريجانی، يونس رمضانی، حسين حسين 
پور، ابوالفضل فEحی، سيد رضا موسوی، رضی حسن نتاج، فريد حسن نتاج، ميثم اميرعليزاده، بابک 

ی احمديان، نگار ھاشمی، مينا کاظميان، مائده کشوری، مير محمد محمودی، علی ميرزا مومن، مھد
نوريان، فاطمه داوودی، مبينا قلی نژاد، مرضيه شجاعی، عرفان اصغری، علی اسفندياری، مجتبی 
معصومی، سلمان سEمی کناری، سلمان برھانی، رضا سليمی، قربان غراوی، ماکان موسوی، احمد 
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ويا عليزاده، ھادی دل روز، ايمان تيموری، نيکبخت، مجيد رستمی، علی تيرم، مرتضی ساlری، پ
عبدالغفار شيرمحمدی، اکرم عميد، مريم ھاشمی، نسيم رضوانی، مريم مامی زاده، عيسی فرھادی، 
مبين ترجانی، مھدی شکوھی،فرزاد حسينی، ساناز ملک زاده، مھديس استاد زاده، سحر بھمنی، فريده 

، روجا ادھمی، سميرا عالبی، طاھره مھدوی، محبوبه خليليان نژاد، الميرا حاجی نژاد؛ غزاله شمالی
ميرزايی، آذين اکبرنيا، شيوا ولی پور گرزين، مينا نورزاده، فاطمه اسماعيل تبار، زھرا اصحابی، 
فاطمه رمضان پور، فاطمه نوروزی، مريم مھدی پور، فاطمه براری، سپيده زمانی، مھری نباتيان، 

کاظمی، زھرا سEمتی، ميترا عروه، ليE احمدی، نسترن تقوی،  ژينو پرويزی، فاطمه علی تبار، الھه
مريم فتاح زاده، فاطمه مھدی زده، فائزه پورذوالفقار، سپيده ھدايتی، ھانيه طالبی، زينب توحيدی، زينب 
شکری، سحر حبيبی، مھسا حسينی، نگين محکم کار، شکوه سديدی، الميرا پرويزی، معصومه صالح، 

ری، فاطمه اسدی، کوثر طاھری زاده، زھرا عابدپور، ولی قربانی اصل، سيده قمر شکری، الھام اکب
مريم موسوی، مريم پسته، فريبا حمامی، فاطمه ايمانی، فاطمه حسين زاده، مريم ھاشمی، نسيم 
رضوانی، پوران دھمی، سودابه lريجانی، زھرا جبارزاده راستخواه، مونا جواديان، فائزه باباخانی، 

ندا عشايری، شيوا راستگو، حديث فريدی، ليE زارع، نيوشا نفيسی، سپيده غفاری،  فرحناز وخشور،
عاطفه تنھا، زھرا کيازند، حبيبه عابدی، ساناز حبيبی، سپيده غEمی، اکرم مھدوی، پونه عليزاده، مريم 

ری، کيائی، نرگس خادمی، آباندخت طالبی کناری، سيما مومنی، رھا امين الساداتی، سمانه ديلمی کنا
مرضيه منصوری، دريا بدری کوھی، مريم خليلی شير سوار، نرگس اسد، حسن باباپور، مسلم حدادی، 
عابدين يزدان پناه، عباس خشنودی، بھاره حسين نيا، حسين جباريان، علی سعادتی، رضا دھقانی، 

زھره  احسان سلطانی، مھدی خانی، عاطفه خليلی، فرشته رضازاده، شيدا پوشانی، فاطمه جواديان،
فتحی، سميرا ظھوريان، مريم اميريان، سميرا قبادی، زھرا اترکی فيروزجا، پروانه اسماعيل پور، 
حسين مسلمی، مرضيه ولی پور، زھرا وحدانی، سپيده احمد زاده، مبينا ارحمی، علی اکبر افخمی، 

، مرضيه رضا نصيری، ميEد امينی، ندا دھقانی، ميترا حسين پور، مھدخت آشوری، مرضيه شليجی
اکبرپور، سيده معصومه موسوی،الھام ھاشمی نسب، زھرا پيشداد، محمد شبانی، برديا ضيايی نژاد، 
اسماعيل زمانی، سعيد حقيقت، محمد جواد فغانی، حمزه آزاد، محسن حسن زاده، محمد عروه، کامران 

ی، محمد غEمی، علوی، محمد مھرتاش، ايمان علی نيا، ياسر شعبان، ميEد اسداله زاده، حسن منطق
ميEد مھدی نژاد، پژمان غEمی، ميEد خاری، بھادر احمدپور، مھدی باباگلی، ايمان تيمور نژاد، علی 
رضا کريمی، پيمان پنبه کار، ھانی يحيی نژاد، مھدی قلی زاده، محسن ھدايتی نسب، حسين رجبی، 

باlخيلی، حامد فرجی، عباس  آرمان مشکی، مرتضی عزيزخانی، جواد خليلی، مھران يداله زاده، امير
خشنودی، محمود کنعانی، محسن حسن نتاج، کامران علوی، ايمان علی نژاد، مجتبی اصغر نژاد، ايمان 
توکلی، محمد حسينی، محمود بھاگر، محسن آقاجانپور، کاظم مسلمی، علی فتحی، احمد حسنی، عليرضا 

داوود صباغی، محسن صادقلو، علی محمد علی نيا، آرمان رھبر، وحيد حاجی باباييان، حامد آوخت، 
نژاد، سعيد نجفی، وحيد دوانلو، سيد مصطفی حسن زاده، سيامک اسفندياريان، حسين جھانيان، حسام 
آشوغ، سيد اميد ساداتی، سمانه شکيبا، فاطمه عبدالھی، مائده مھدی پور، سرور قلی نژاد، مھسا شيخ 

اميری، مينا خصايصی، سوگند کEنتری، علی بلبل  داداش، فرھاد نصراله زاده، فاطمه شھاب، شيما
اميری، علی اصغرنيا، علی آقامحمدی، محمد واجدی، بھادر شانه چيان، محسن کمالی، کميل حسينی، 
شھاب سليمی، مرضيه رحيم نژاد، ارشاد مختاری، محمدرضا اسدی، علی اکبر سيفی، سيما براری، 

سعود جعفری، محمد علی احمدی، دانيال اسEمی، مازيار مينا اسدی فر، ميترا عابدی، مھدی محمدی، م
فکور، مبين رستميان، عليرضا شھدايی، محمد امين قاسمی، سيد ميثم احمديان، محمد رضا ميری، 
محمد رضا مقصودی، فرھاد حيدری زاده، خشايار يعقوبی، امير حسين رضاييان، عليرضا حيدری، 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
304 

بابايی راد، سامان شعبانی، فرزين زارع، مھدی گران محمد جواد فرزانه، مسعود حسن زاده، علی 
ملک، امير حسين حسين نژاد، اميد ديوساlر، فرشاد ابوسيانی، سيد ياسين يحيايی، حسين آخوندزاده، 
ابراھيم ابراھيمی، مصطفی فقيه عبدالھی، مبينا ميرشفيعی، مجتبی حسنی، علی رضا يدالھی، جEل 

، آتنا عابدی، فاطمه جعفری، سپيده پويا، حسين قربانی، حسام رضوی، علی عليزاده، نيلوفر ارزی
صادقی، سمانه ارجمندی، گلمھر خاکسار، عارف کوھزادی، مھدی قلی پور، نريمان حسين زاده، بھزاد 
جعفری، رامين زارع، ميEد قبادی، ميEد رحيمی، تايمان عسگری، علی اسEمی، حميد ميرچی، سيد 

اکبری، علی جعفری، محسن مEنيا، حامد ذراده، ياسين خادم، احسان محسن کيا نژاد، سعيد علی 
پروين، ميثم کريمی، علی اکبر کاظمی نيا، محسن نجار، مجتبی بازدان، علی مسلمی، امين جعفری، 
عباس عزيزی، محمد علی مرادی، محمد عليزاده، حجت ھمتی، محمد خان ميرزايی، حميد رضا 

وگند بابايی، احمد احمدی، شکوفه سوری، مصطفی رحمانی، علی رضوی نيا، اکبر زاده مھريزی، س
رضا بخشنده، سيد علی اصغر حسينی، حسين انتظاری، علی اگزوشنی، ياسر حسن زاده، کيوان 
احمدی، بھنام پورھادی، علی مEح، مھران مھدی نژاد، کلثوم پيشگر، مھديه جعفری، مريم خزائی، 

مصلح، صابر تيمور نژاد، کامبيز دlويز، محمود غفاری،  کيميا رمضان پور، فھيمه قادری، محمد
عمران قلی نژاد، عرفان موسوی، سينا پور علی، منصور رھبر، فرزاد فوlدی، حسن ذاکری، رھا 
عزيزالسلطانی، عليرضا فرھانيان، فرزام خونمری، آذين فرج زاده، رضا کريمی، سارا ميرزا پور، 

ريا حبيبی، نيما قربانی، امير حسين فرھادی، سيد علی ترابی، مونا مجيدی پور، زھرا صادق پور، پو
محمد حسين صادقی، مسعود آقاجانی، مژده نريمانی، پويا تھمتنی، سجاد عبداله پور، کوثر منوری، 
مبينا شجری، عابد رزاقی، حامد رمضانی، مھشيد حسن زاده، مريم شھيری، مائده فکری، زھرا 

مھدوی، محمد شيرمحمدی، محمد علی فتاحی طبری، يونس کارآمد، جعفری، سعيد ھاشم زاده، مرتضی 
علی اکبر نوائيان قاسمی، شايان شانيانی، محمد آل رضا، سينا غفاری، مجتبی قدمی، محمد ھادی لطفی 
پور، کمال الدين عظيمی، زھرا شعبانی، ويدا دولت کاھپور، فائزه ھاشمی، الھام بخشی، پريان حسينی، 

ديه معصومی، سيامک بوستانی، الھه خوشکامی، آرزو شفيع زاده، مھديه مسافر، الھام تقی پور، مھ
سميه احمدپور، پريسا امير صادقی، مريم نبوی، مطھره ھادی پور، مسيح قربانی، زھرا طالبی، مونا 
کامران، رحيم ابراھيمی، مھدی مEيی، مير مھدی موسوی خسروی، صادق رفيقی، نيلوفر سياری، 

ا عموشاھی، سميرا ھاشمی، نسيم ظفری، مائده واحد، سارا بخشی پور، فاطمه ابراھيم عطيه شاملو، صب
زاده، معصومه اعظمی، مژده قربانی، معصومه موسوی، عالمه گل آقائيان، مريم ذوالفقاری، محبوبه 
اسماعيلی، رکسانا فريد، حديث رحمانی، راحله حسنی، نگار کريمی، نسترن ملکی، آرمان وجدانی 

رمان جعفری، صالح سيفی، مرتضی کنعانی فرح آبادی، محسن قلی پور، شھاب کريمی، حسين آملی، آ
لطيفی، مسعود ابراھيمی، امير حسين حسينی، حامد اسماعيلی، رضا اصغريان، امير عباس شعبانی، 
گل محمد نفيسی، سياوش امجدی سورکی، کبريا طاھری، اميد احمدی، مصطفی تورانداز کناری، سيد 

جمالی، فاطمه زھرا فEح نژاد، سيد مرواريد ھاشمی نسب، عرفان اصغری، مھدی احمديان، خشايار 
شوکا حنائی، افسون نامداری، کيانا رضی، فربد ثالث، عبدالحميد قاسمی، مصطفی عرب خزائلی، 
حجت اله تقی پور، طاھا اکبر زاده، حسين بابايی، حميد احمدی، حسام گرزين، محمد اوانی، فاطمه 

، سپيده فيروزی، سميه کاظمی، وجيھه تيرداد، مجتبی رمضان نيا، عارف بحرينی، رضا طالبی
ھاشمی، مريم محمودی، محدثه رجبی، سميه مھدی نژاد، امينه کريمی زاده، آزاده سليمانی، زھرا 
کريمی، الھام شرفی، سعيده مختاری، آمنه خليلی، فاطمه پوراسکندر، امير اسدی، مائده فکری، سعيد 

نی، سعيده جھانشاھی، سيد اخمد موسوی نيا، ناصر اسپھبدی، کبری رحيم پرست، زينب پور رضوا
رستمی، مژگان سلطانی، زھره حسينی، سميرا خياط، مرضيه عابدی، مريم دھقانی، فريبا سروميچی، 
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ج، نوشين جنتی فر، راحله فھيمی، آزاده رمضان نژاد، فاطمه شاه سنايی، مھنوش اسلوب، .زھرا بائو
يه حسينی، فاطمه قربان زاده، نجمه اسفندياری، ربابه ابراھيمی، مھسا خسروی، الھه ميرزايی، سيده سم

نازيE موسوی، سيده خديجه حسينی، سيده نازنين موسوی، سيده حديثه نادری، مرضيه بخشنده، مرضيه 
ی، شھرزاد ھادلی، اکبری، الھام مسعود پايانی، ھانيه حسينی، پريسا ميرشاھی، مھديه طالبی، سحر کيان

علی عباسی، اسماعيل آقايی، علی محمودی، سعيد حيدری، سيد محسن حسينی، فرنود جھانگيری، امين 
گندمکار، مجتبی قلندری، مرتضی معدل، مھدی رھبر، عرفان نريمانی، عثمان کرد، احمد خليلی، سيد 

ار، سياوش رضاييان، توحيد عبدالعلی حسينی، سعيد بداغی، ايمان نصيری، نوراله عقابی، مجيد رستگ
رستم عليزاده، شھاب مدنی، سيد مھدی امينی، کيوان حاتمی، مصطفی ميردار، حامد معماريانی، 
مازيار يزدانی، يونس ناصری، حسن کاظمی، مصطفی حمزه، سجاد اصEنی، جليل اصEنی، محسن 

، حميد رضا فغانی، رضوانی، حسين نظری، ستار پرند، علی فروتن، محمد آقاسی، سجاد پور امير
کوروش اعظمی، عيسی عليرضايی، عادل قادری، حسين جباری، علی پور زارعيان، محسن امامی، 
مھدی رضوی، سيد مرتضی محسنی پور، جابر بھرامی، مھرداد مقصودلو، پوريا پويا، اسماعيل 

حسن  بايرامی، احمد نوری، مجيد صفری، سيروان عظيمی، امين محمد خرمالی، منصور فيروزی،
جEلی، سيامک حبيبی کياسرايی، سجاد مرادی، صفر نجفی، حامد نوروزی، محمد امين رحمانی، مجيد 
ھاشمی، محمد محيط، علی مرادی، ايوب حيدری، مھدی لطفی زاده، علی رمضانی، غEم بابايی، 

سيد  حسين يزدانی، ايمان ايمانی، جعفر رضاپور، مصطفی محمودی، ابوالفضل شعبانی، سعيد صالحی،
محسن نيکو، جابر فرھاد زاده، حسن بانش، سعيد پاکدlن، ميEد اسدی، موسی قھرمان زاده، داوود 
قانعی، حميد عليپور، توحيد عليزاده، وحيد اسماعيلی، محمد رسول صادقی، نريمان محمدی، مھرداد 

، کاظم احمدی، کاظميان، فريبزر رجبی پور، امين فھيمی، اکبر حمدی، موحد بنی پوlد، مسعود زارع
سعيد رضايی، سعيد صف شکن، مسلم رحمانيان، عباس عزيزی، محسن تاتاری، آرش سيدی، علی 
مEح ليوانی، مسعود باقر زاده، احمد محمدی، ممھران عبدی، کيوان توکلی، امير حسين تقی زاده، 

ھادی، ابوالفضل سعيد موحد، محمد دوزوری، فرھاد غياث الدين، امير فرقانی، رضا دھقانی، مجتبی فر
غفاری، حسين جباريان، يوسف چوگان، عبدالحکيم فروری، دردی محمد سقالی، احسان عرب زاده، 
عباس قزی، عليرضا زنھاری، فضل اله فتح الھی، سيد حسام شوشتری، عبدالصمد قورچايی، سعيد 

، محمد سليمانی، نورالدين نورانی، محسن قزل سفلی، امان محمد ازنی دوجی، معروف محمديان
مصطفی لو، سعيد کاملی رحيمی، مسعود اسکندری، احمد صيد محمد خانی، سيد مھدی پنج تنی، مجتبی 
ميرزايی، سجاد احمدی، مصطفی حيدری، ھادی رازقی، فواد روشن زنجايی، حسين اوليايی، وحيد 

ساlری يزدانی، محمد مزارعی، صابر ملک پور، سعيد صالحی، ھيوا سليمی، فرزاد تباسيده، رسول 
خيابانی، علی صادقی، محمد نوروزی، حميد سيفی، بنيامين تاجيک، عليرضا طبرشايی، بھروز پھلوان 
دوجی، حامد دولت پور، عبدالجليل دردی پور، علی محمد جمالی، طاھر ازونی دوجی، سينا سيار، 

د علی طيب، امين کوزه گر، ابراھيم فخاری، سامان صEحی، امير شعبانی، محمد مھدی مھدی لو، سي
علی اکبر خادميان، شھريار نظری راد، مرتضی نجم آبادی، احسان دروان، محمد مصطفی لو، علی 
پيشانی، مھدی سميعی، ميEد عيوضی، محسن ميرزاده، عبدالمنان حاجی لو دوجی، جاويد محمد نژاد، 

، رضا مرگان، سجاد عبدالھی، آرمان يان پی، جواد اکبری، سيد محمد حسين موسوی، محمد غEمپور
محمد منکان، احسان سلطانی، فرزام غEمی، سيروان قسيم فرخنده، اشکان طغرانگار، فربود نيEش، 
اويس صفر نژاد، آرش آری حاجی، عباس علی حکيمی راد، مھران ھادی زاده، ابراھيم يوسف تالشی، 

ی، مصطفی موl نژاد، اسکندر رحمان زاده، محمد لطف اله پور، رامين جان بابانژاد، ابراھيم نوبر
محمد عبدالھی، حامد باباگل تبار، جواد بزرگ پور، آرمان طاھری، فاضل نادری، احسان راسک، 
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بھنام محمدی، سيد سجاد معصومی، سيد کريم فدايی، سيد جواد راسی، سجاد اميرپور، رضا سليمی، 
ياسر دروا، مسعود  مالک آھی، مسعود سرابندی، روح اله شکری، محمد عزيزی، امير سحين شکری،

سراج، اميرحسين رحمانی فر، ميEد قاضی، محمد ھادی فقيه، محسن يوسفی، رسول فضلی، سينا 
سعيدی، حمزه رمرودی، امين حيدری، وحيد قربان پور، بھنام اسدی، سعيد مشتاقی، محمود سلطانی، 

زاده، محمد  بھرنگ کلبادی نژاد، حسن سروری، محمد حسين قاسمی، غفار رفعتی، محمود رحيم
عباسی، محسن عبدلی، حجت ھمتی، ياسين خادم، محمد خان ميرزايی، احسان فرج نيا، مرتضی 
قادری، جواد پناھی، احمد جEلی، پوريا حبيبی، مصطفی رمضانی، وحيد دوانلو، عليرضا شعبانی، 

ی ميرزا حجت ياوری، ميEد رحيمی، حميد ميرچی، امين پارسی، اسماعيل بھمنان، سعيد جعفری، عل
مومن، رضا بردون، عباس علی نجاری، امير عبديان، کيوان اميری حسينی، محمد جباری، رحمت 
سليمان پور، علی کريم آبادی، سعيد حيدری، وحيد نوروزی، ابوذر شرفياب، عباس نجف قلی زاده، 

ھدی ميEد رجبی فر، حميد رضا حسين نژاد، محمد جواد پرھيزکاری، اکبر رھنما، اکبر ملکی، م
شکوھی، ايوب رحمانی، سيد رسول مرتضوی فر، حامد زراده، امير اسدی، علی نامجو، مھدی 
امارلو، حميد قربانی، علی پرموزه نويدی، مصطفی اروندی، ميEد حبيبی، مازيار تEشان، مصطفی 
عسکری، حميد رضا رضوی نيا، امير باl خيلی، مجيد قندھاری، حسن دارا، سيد احمد ميرکريمی، 

حمد برزگر، آرمان قنبری، محمد شبانی، معين فرنودی، سيد روح اله صادق حسينی، حامد م
خوارزمی، عليرضا اسپکی، احسان ابراھيمی، ميثم کريمی، روحاله عبدلی، کيومرث کليمی، احمد 
ايرانی، احمد عباسی، حسين حسنی، خليل کاوه، رضا عباسی، سعيد حسن پور، محمد شعبانپور، حسين 

اد، محمد بصيری، نعمت تليکانی، مھدی حسين زاده، عقيل زارعی، اکبر زاده مھريزی، پويان وثوقی ر
اسدی، علی ابراھيم پور، مھدی احمد زاده، فرزاد حسينی، مجتبی نادری فر، ھادی حسينی، جابر 
رحيمی، محمد سرگزی، روح اله جEلی، سيد محمد اعتماد، عثمان باز آزرده، صادق رفيقی، محمد 

نی، قربان محمد پژمی، صبور عالمی، شمس الدين نيکويی، رسول کرد، ايوب اونق، حسين شعبا
خانبيگی، عطاء اله جعفری، ميثم عباسی، محمود مجرد، ھادی ايرانی، محمد حميدی، مھرشاد يدالھی، 
حميدرضا تقوی، محمد جواد کاظمی، مرتضی رمضانی آرائی، مصطفی احمدی فيروزجايی، حسين 

مھدی اميری، سيد مجتبی حسينی، اويس عمارلو، جواد محمدی، محمد رضا ضيايی نژاد،  مطلبی نژاد،
معين شورميج، سجاد حسن پور، مرتضی خزائی، حداد مالکی، آزاد رضايی، نريمان کريمی، محمد 
شھسواری، ھادی کريمی، سعيد روميايی، محسن رومانی، اميد نصيری خليلی، مراد روميايی، حمزه 

جمشيدی، مھدی رحيمی، شيرمحمد صالحی، اسماعيل اصغری، وحيد کاکايی، کيانوش  امرائی، مجيد
کونانی، حبيب شير افکن، حميد قلی پور، احمد محمد زاده، مسعود قاسمی، محمد فيضی زاده، اسماعيل 
کھرايی، مير محمد محمدی، آيدين قرق لو، ابوالفضل دربان آستانه، ياسر قاسميان، بھمن اسکو، عباس 

ی، علی ربيع زاده، سيد مھدی حسينی، عليرضا پورقاسم، کريم قزل سفلی، محمد محمدی دوست، جعفر
  بھداد رجبی، حسين مومن پور
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  1390آبان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شود سريعاً لغو می ٨٨تبط با فتنه بورسيه دانشجويان مر: وزير علوم

  
دانشجويان مرتبط با "کامران دانشجو، وزير علوم، از لغو بورسيه کسانی که وی  1390آبان ماه   01 

 .می خواند، خبر داد" ٨٨فتنه 
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توانيم و نه  ه گزارش دانشجونيوز، کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار فارس با بيان اينکه نه ما میب
ھرکجا مصداقی : "المال به معاندين نظام اختصاص دھيم، گفت دھند که از بيت ملت به ما اجازه می

کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و صEح و نه سليقه به ما معرفی  وجود داشته باشد و مراجع ذی
  ." کنيم ما اطEع پيدا کنيم حتما اگر بورسی داده شده باشد، بEفاصله قطع می

  
  

و نماز جمعه خرداد حضرت آقا که امت و  دی ٩بحث اصلی اينجاست که بعد از : "وی در ادامه گفت
ملت اتمام حجت کردند از اين تاريخ به بعد ديگر بحث، بحث رأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز 

ھا و بلکه تکليف نظام با معاندين نظام کامE مشخص  نه تکليف دانشگاه... شناسيم باشند را معاند نظام می
  ."است

مران دانشجو در راستای خبر رسانه ھای نزديک به جاکميت، در مورد لغو به نظر می رسد سخنان کا
اين در حالی است که . بورسيه ابوالفضل فاتح از مشاوران مھندس مير حسين موسوی، بيان شده است

آقای فاتح در تکذيبيه ای عنوان کرده بود که در يک سال و نيم گذشته ھيچ مبلغی از جھاد دانشگاھی 
  .و اساسا موضوع لغو بورس تحصيلی امری بEموضوع و تمام شده استدريافت نکرده 

  جای افراد معاند در نظام نيست
وزير علوم پيش از اين در ارديبھشت ماه نيز در سخنانی وظيفه دانشگاه را کادرسازی برای نظام 

گر يكي از رفتار جناحي در ھيچ موسسه آموزش عالي از نظر ما پذيرفتني نيست و ا: "عنوان کرده بود
اين موسسات، به سمت يك حزب برود حتما آن را كنار خواھيم گذاشت چرا كه وظيفه دانشگاه، 

  ."كادرسازي براي نظام و نه براي يك حزب و گروه خاص است
وی ھم چنين گفته بود که جای افراد معاند نظام در دانشگاه نيست و فرقی نمی كند كه اين دانشگاه، 

  .شددولتی يا غيردولتی با
کامران دانشجو پيشتر در مورد نحوه فعاليت تشکل ھای دانشجويی نيز عنوان کرده بود تشکل ھايی که 
قانون اساسی، اصل وlيت فقيه و مقررات نظام جمھوری اسEمی را در عمل قبول دارند می توانند 

  .فعاليت کنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
309 

  
  

 اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه 
  

فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی رشته زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه بابلسر از  1390آبان ماه   04
 دانشگاه اخراج شد

 
 

مھرماه  ٢٠در تاريخ به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، اين دانشجوی بھائی ساکن ھمدان 
 .امسال از اين دانشگاه اخراج شد

از دانشگاه " اعتقاد به آئين بھائی"دانشجوی بھائی به دليل  ١٠در طول چند ماھه گذشته نزديک به 
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا  توان به روح از اين جمله می. اخراج شدند

 .کنعانی، ھومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کرد مومنی، ارکيده آقايی، حنانه
lزم به ذکر است که غير از اين دانشجويان اخراجی، امسال نيز ھمچون چند سال گذشته تعداد زيادی 

" نقص پرونده"از دانشجويان بھائی در مرحله انتخاب رشته و يا دريافت کارنامه اوليه با عبارت 
ارتی است که در چند سال گذشته بسياری از داوطلبان بھائی کنکور عب" نقص پرونده. "روبرو شدند

اند و  کارشناسی و يا دانشجويان دگرانديش و منتقد داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد با آن روبرو شده
 .اند از تحصيل محروم شده
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اعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خوابگاه پسران با 
 دداری از صرف غذا خو

  
آخرين گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که امروز پنج شنبه  1390آبان ماه   05
دانشجويان خوابگاه داخل پسران علم و صنعت به علت تغيير بدون برنامه غذا با ريختن  ٩٠آبان  ۵

 غذاھای خود در صحن سلف اقدام به اعتراض کرده اند

 
  

به گزارش دانشجونيوز، در ادامه ناآرامی ھای اخير دانشگاه علم و صنعت تھران، بسياری از 
چيدن غذاھا در صحن  دانشجويان ساکن خوابگاه پسرانه اين دانشگاه با خودداری از خوردن غذا و

 .نشان داده اند» تغيير بدون برنامه غذا«سلف، بار ديگر اعتراض خويش را به مساله 
بر اساس اين گزارش، چندين تن از ماموران حراستی نيز با دخالت در اين اعتراض صنفی دانشجويان 

ايجاد رعب و ووحشت موجب تنش بين دانشجويان شده و با فيلم برداری مخفيانه از جمع دانشجويان به 
 .در بين آنان پرداخته اند

در ادامه ھنگامی که يکی از دانشجويان مشغول عکس گرفتن از صحنه ريخته شدن غذا ھا بود توسط 
حراست احضار شد که با دخالت و اعEم حمايت دانشجويان حراست دانشگاه مجبور به رھا کردن اين 

 .دانشجو شد



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
311 

يان که با حضور سقراط، رئيس اداره تغذيه دانشگاه ، نيز ھمراه بود گفته می شود اين اعتراض دانشجو
  .ايشان با يادداشت مشکEت دانشحويان قول داد تا حد امکان به برطرف شدن اين مشکEت اقدام کند

 

 
  

حذف نھاد قانونی و دانشجويی شورای «دانشجويان از جمله مشکEت ديگر دانشجويان  طبق گفته
در دانشگاه علم و صنعت است که پس از حذف کامل آن از سوی مسئولين مشکEت صنفی اين » صنفی

 دانشجويان در اين دانشگاه روز به روز بيشتر وبيشتر ميگردد
شب با حضور دکتر طالبی ،معاون دانشگاه در سلف  گفتنی است در اين جلسه مقرر شد که روز شنبه

 .خوابگاه داخل مشکEت سلف خوابگاه رسيدگی شود
، رييس دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت و «حسين صالح زاده«ھمچنين ھفته ھای گذشته 

 جلسه«دانشجوی دختر اين دانشگاه را بدليل عدم شرکت در  ١۵مسئول بسيج اساتيد اين دانشگاه، 
از ثبت نام در ترم جاری و آينده محروم ساخته بود، که در ادامه جمعی از دانشجويان دانشکده » حجاب

 .عمران با صدور بيانيه ای اعتراض خود را به روند ناصواب کنونی اعEم کرده بودند
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، جمعی کثيری از دانشجويان دانشکده عمران دانشگاه علم و 

صدور احکام انضباطی برای اين دانشجويان را «صنعت تھران با نگارش و پخش بيانيه ای اعتراضی 
دانشگاه علم و  «حمايت اساتيد مستقل و دلسوز دانشکده عمران«و ھمچنين خواستار » غيرقانونی دانسته
 .صنعت شده بودند
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محروميت چندين دانشجوی کرد از تحصيل در مقطع دکترا با وجود 
  یاحراز شرايط علم

  
تازه ترين گزارشات از از محروم شدن چندين تن از دانشجويان کرد در مرحله  1390آبان ماه   05

انشجويی علی رغم دارا بودن شرايط علمی حکايت مصاحبه در مقطع دکترا به دليل فعاليت ھای سابق د
 دارد

به گزارش دانشجونيوز، در ادامه اعمال محروميت ھای گسترده برای پذيرفته شدگان دوره کارشناسی 
ارشد از سوی وزارت علوم و ھمچنين نھادھای اطEعاتی و امنيتی جمھوری اسEمی، تازه ترين 
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انشجويان کرد در مرحله مصاحبه در مقطع دکترا به دليل گزارشات از از محروم شدن چندين تن از د
 .فعاليت ھای سابق دانشجويی حکايت دارد

بر اساس اين گزارش، آزمون دکتری در ايران نيز به مانند آزمون دوره ھای کارشناسی و کارشناسی 
دگان کرد ارشد با دخالت نھادھای امنيتی و اطEعاتی جمھوری اسEمی مواجه شده و برخی از قبول ش

 .قبولی برخوردار بودند، به يكباره محروم شده اند که از سوابق علمی و پژوھشی قابل
يکی از اين دانشجويان محروم که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با دانشجونيوز اعEم کرد که 

انونی رويه رد کردن دانشجويان ممتاز در مصاحبه علمی دانشگاه تنھا به دليل انجام فعاليتھای ق«
دانشجويان بوده ولی به دليل نگاھای تبعيض آميز ملی و مذھبی حاکميت چندين دانشجوی ُکرد که از 

اند  اند بعد از انجام مصاحبه متوجه شده دانشجويان ممتاز با کسب رتبه علمی عالی در آزمون دکترا بوده
 «.که از مصاحبه رد شده اند

از داوطلبانی که به مراحل باlتر آزمون دکتری در سال طبق اين گزارشات، گفته می شود که بسياری 
 .جاری راه پيدا کرده اند،افراد فاقد شرايط علمی و نزديک به حکومت ايران بوده اند

، برخی از داوطلبان كه نتيجه آزمون ٩٠شھريور ماه  ٢٣پس از اعEم نتايج آزمون دكتری در روز 
lھا  نی و سخت آزمون كتبی و مصاحبه در دانشگاهخود را پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله طو

 .كردند با سئواlت زيادی مواجه شدند مشاھده می
بوده و به دانشگاه معرفی شده و " باlترين نمره"بسياری از از اين دانشجويان محروم که دارنده 

 .شده اند »مردود«ھمچنين در زمان مصاحبه ھم توانسته بود، نمره خوبی كسب كند، در پذيرش نھايی 
ھا اعEم کرده بودند که در پذيرش دانشجوی دكتری و تعيين  پيشتر مسئوlن آموزش عالی دانشگاه

داشته اند، امری که چندان منطقی و مطابق قوانين و » اختيار«ھای پذيرش در مصاحبه  شاخص
 ..مقررات به نظر نمی رسد

از زمان روي كار آمدن محمود احمدي  بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، اين ششمين سال پياپي
دار  نژاد است که تعداد زيادی از فعاlن دانشجويي در كنكور كارشناسي ارشد و دکتری سال نود ستاره

 .و از حق اوليه تحصيل محروم شده اند
فعالين دانشجويی پس از اعEم قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان  ٨۵در سال 

ھايی در فرم ثبت نام مواجه شدند،  ھاي پذيرفته شده با ستاره راجعه برای ثبت نام در دانشگاهسنجش و م
 .و دانشجويانی که با سه ستاره مواجه شده بودند ھرگز نتواستند ادامه تحصيل دھند

ھمزمان با اينترنتي شدن روند اعEم نتايج كنكور كارشناسي ارشد،فعالين  ٨٧و  ٨۶ھای  در سال
ھای قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دريافت کارنامه علمی در مرحله  ی که حائز رتبهدانشجوي

كه موعد اعEم نتايج  ٨٨در سال . اول نتايج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند
اسری موفق به دار دانشگاه سر اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمھوري بود، دانشجويان ستاره

دريافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شھريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاھده نتايج نھايی 
مواجه شدند و کارنامه نھايی نيز برای اين دانشجويان صادر نشد و سايت » مردود علمی«با گزينه 

اند و پس از مراجعه حضوری سازمان سنجش اعEم کرد که اين دانشجويان اساساً انتخاب رشته نکرده 
ھاي  مجددا در سال. دار شده اند داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاھی به آنھا اعEم شد که ستاره

 .دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند دانشجويان ستاره ٩٠و  ٨٩
ھاي ممتاز در  فعاlن دانشجويي كه حائز رتبه ھا تن از ھر ساله ده ٩٠تا سال  ٨۵گفته می شود از سال 

كنكور كارشناسي ارشد شده اند، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم 
 .شده اند



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
314 

در «اين دانشجو محروم کرد که به دليل مسائل امنيتی نامش محفوظ مانده، در انتھا اضافه کرده که 
اند و به دليل فشارھای  دانشجويان ُکرد به ھمين صورت محروم گشته طول چند سال گذشته تعدادی از

 .شديدی که بر آنھا وجود دارد، اسامی اين دانشجويان در اختيار رسانه ھا قرار نگرفته است
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 اميد رضايی دبير کانون مطالعات دانشگاه گي"ن بازداشت شد 
  
  

يد رضايی، فعال فرھنگی و دبير کانون مطالعات دانشگاه ام –1390آبان ماه   05خبرگزاری ھرانا 
  .گيEن در طی روزھای اخير از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شده است

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، اين فعال 
   اطEعات استان بازداشت و در طیدانشجويی دانشگاه گيEن در اواخر مھر ماه سالجاری توسط اداره 

  . مدت بازداشت يک بار با خانواده خود تماس داشته است
خانه ی اين دانشجو نيز پس از بازداشت مورد تفتيش قرار گرفته است و کامپيوتر شخصی اش به 

  .ھمراه متعلقات شخصی اش ضبط گرديده است
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

  .ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •
ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •

  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق  .ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 
  .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

  ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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 فر، دانشجوی دانشگاه تھران، آزاد شد  ايیامين ني
  

امين نيايی فر، دانشجوی ممتاز رشته مھندسی مکانيک دانشکده فنی دانشگاه تھران،  1390آبان ماه  06
 .روز گذشته با اتمام دوران حبس از زندان آزاد شد

 
  

به گزارش دانشجونيوز، چندی پيش حکم سی ضربه شEق امين نيايی فر، به اتھام توھين به محمود 
وی که در تظاھرات روز عاشورای تھران . احمدی نژاد، در زندان اوين به اجرا گذاشته شده بود

 دادگاه انقEب، به شش ماه حبس ٢۶بازداشت شده بود، از سوی قاضی پيرعباسی، رييس شعبه 
 .تعزيری، يک و نيم سال حبس تعليقی و تحمل سی ضربه شEق محکوم شده بود

وبسايت کلمه پيش از اين گزارش داده بود که مسووlن اجرای احکام اوين با احضار امين نيايی فر، 
دولت شEق خورده است، از وی خواستند که به صورت   دانشجوی زندانی که به اتھام توھين به رييس

امين نيايی فر . خوردن خود را تکذيب کند تا برای انتشار در اختيار مطبوعات قرار دھند مکتوب شEق
فاصله زمانی شEق زدن او تا آزادی . در برابر خواسته آنھا که با تھديد ھمراه بود مقاومت کرده است

  .اش به خاطر کاھش آثار شEق به ھنگام آزادی است
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 شت سحر موسوی، فعال دانشجويی محروم از تحصيل احضار و بازدا
  

در ادامۀ فشارھا و تھديد فعاlن دانشجويی، منابع حقوق بشری از احضار و  1390آبان ماه  08
بازداشت سحر موسوی، از فعالين سابق دانشجويی دانشگاه آزاد و دانشجوی محروم از تحصيل 

  .اند تحصيEت تکميلی، طی روزھای گذشته خبر داده
، در پی احضار ٩٠مھر ماه  ٢٧بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، سحر موسوی، روز چھارشنبه 

 .به دفتر پيگيری وزارت اطEعات، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است
اين منبع ھمچنين گزارش داده که ماموران امنيتی، بعد از برخورد نامناسب با موسوی و ھمراه وی، 

اند که وی در تماس با  ل بازداشت اين فعال دانشجويی توضيحی ارائه نداده و اعEم کردهپيرامون دلي
 .منزل جزئيات را بيان خواھد کرد

اين فعال دانشجويی که در جريان آزمون علمی کارشناسی ارشد ناپيوسته امسال در سايت سازمان 
شما نقص در پرونده داريد و به "ن سنجش قبول اعEم شده بود، ھمان زمان با دريافت پيامی تحت عنوا

در سايت سنجش، روبرو گرديد، که بعد از مراجعه به طبقه دوم " سازمان سنجش مراجعه فرماييد
و ارجاع به شخصی به نام نعيمايی، از وی پيرامون عقايدش و ) قسمت گزينش(سازمان سنجش 

 .ھای سياسی و اجتماعی سوال شده بود فعاليت
نيز، ھمراه با چند تن از نوکيشان مسيحی، مورد بازداشت چند  ٨٩ی، زمستان گفتنی است، سحر موسو

 .روزه قرار گرفته بود
 .ھنوز از دليل و محل بازداشت، و ھمچنين وضعيت اين فعال دانشجويی، خبری منتشر نشده است

  کميته گزارشگران حقوق بشر
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 مقطع فوق ليسانس  محروميت روزبه تھرانی از تحصيل در
 

روزبه تھرانی از فعالين بازداشتی وقايع پس از انتخابات پس از  – 1390آبان ماه  08خبرگزاری ھرانا 
 .آزادی از زندان عEوه بر محروميت شغلی به تازگی از حق تحصيل نيز محروم شده است

  
  

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، روزبه تھرانی، از 
زندانيان وقايع پس از انتخابات علی رغم آزادی مشروط و رفع برخی اتھامات واھی ھمچنان از 

  . نسيب نمانده است ھای اجتماعی پس از آزادی بی محروميت
در ايران به  ٢٠١٠ساعت قبل از آغاز انتخابات جنجالی  ۴٨ھمراه برادرش رامين تھرانی وی که به 

دادگاه  ٢۶اتھام محاربه و تبليغ عليه نظام بازداشت شده بود پس از تحمل يکسال حبس از سوی شعبه 
  .انقEب مشمول آزادی مشروط شده و با قرار وثيقه آزاد شد
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ز محل کار خود در حوزه ھنری سازمان تبليغات اخراج شده بود نامبرده که پس از آزادی از زندان ا
اخيرا نيز در يک اقدام غيرقانونی ديگر علی رغم کسب رتبه بيستم در مقطع ورودی فوق ليسانس 

  .دانشگاه آزاد از حق تحصيل محروم شده است
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ھيچکس را نمی توان بمناسبت : مدنی و سياسی ميثاق بين المللی حقوق ١٩ماده  ١بند  •
  .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

. ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 

ورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا بص
  .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
  
 
 
 

 دادگاه سعيد نعيمی عضو ادوار تحکيم وحدت برگزار شد 
  

نعيمی روز چھارشنبه چھارم آبان دادگاه بررسی پرونده سعيد  -  1390آبان ماه  08 خبرگزاری ھرانا
ماه در شعبه يک دادگاه انقEب تبريز با رياست قاضی يوسفی برگزار شدو سعيد نعيمی عضو ادوار 

  .تحکيم وحدت به اتھامات وارده پاسخ گفت

 
رانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، نتيجه اين دادگاه بنا به اطEع گزارشگران ھ

  .اعEم خواھد گرديد ٧/٨/١٣٩٠بنا به اظھار قاضی پرونده روز شنبه 
اعEم شده بود ولی به دليل اينکه قاضی و  ٢/٨/١٣٩٠تر زمان دادگاه سعيد نعيمی  شايان ذکر است پيش

ريز رحيم جلبر به دليل عمل جراحی ديسک کمردر مرخصی رئيس اصلی شعبه يک دادگاه انقEب تب
   .روز به تعويق افتاد ٢بوده است، برگزاری دادگاه 

ماه است که بEتکليف در زندان مرکزی تبريز به سر  l۶زم به توضيح است سعيد نعيمی اکنون حدود 
 .برد می

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
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ھيچکس را نمی توان بمناسبت  :ن المللی حقوق مدنی و سياسیميثاق بي ١٩ماده  ١بند  •
 .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

. ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 

شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر  توجه به سر حدات خواه
 .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

 .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
ھر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش  :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٠ماده  •

صفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاھی درباره طرف، من در دادگاھی مستقل و بی
 .حقوق و الزامات وی، يا ھر اتھام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد

  
  
  
  
  
  

  )90مھر (گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو 
 

آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق 
 .1390دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسEمی در مھر ماه  جوانان و

گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکEت متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعاليت آزادانه   
نھادھا و سازمانھای مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض 

 .وده و تنھا حکايتگر بخش کوچکی از آن می باشدحقوق بشر در ايران نب
  گزارش آماری

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار   44در مھرماه سال جاري تعداد 
مجموع موارد ثبت شده % 7مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده 

  .می باشد نقض حقوق بشر در مھر ماه
ھم چنين سه . شود دانشجو و ممانعت از دو تجمع دانشجويی را شامل می ١ھا بازداشت  اين گزارش

  .ماه حبس تعزيری محکوم شدند ٨١دانشجو بر اساس رای دادگاه به 
تن از دانشجويان دختر از ثبت نام در دانشگاه محروم شدند و سه تن نيز از حق  ١۵از سوی ديگر 

  .ندتحصيل محروم شد
نسبت به سال گذشته  ٪۵۶طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک 

  .ايم را شاھد بوده ٪۴١کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 
  مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران: منبع
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 گزارش تفصيلی
 ٣١شناسی صبح روز  افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون آذربايجان      .1

و به مکان نامعلومی منتقل   شھريور از محل حراست دانشگاه تبريز توسط ارگانھای امنيتی بازداشت
 90/07/01)ھرانا (شد 

شيرزاد کريمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای ھماھنگی و مسئول کميته       .2
مطبوعات اتحاديه دانشجويان کرد که مدت دو ھفته در بازداشت اداره اطEعات سنندج به سر برده 

  90/07/02)ھرانا (است، به زندان سنندج منتقل شده است
اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، پس از پنج ماه با قرار وثيقه از زندان       .3

  90/07/03)ھرانا (. آزاد شد
روح هللا بيات و رحمت هللا بيات دو دانشجوی دانشگاه زنجان علی رغم کسب قبولی در مقطع       .4
  90/07/04)ھرانا ( .شناسی ارشد به دليل نقض در پرونده از ادامه تحصيل محروم شدند رکا
ماه از  ٨با گذشت يک سال و  ٨٨داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال ) رجبعلی(بابک       .5

  90/07/04)دانشجو نيوز ( .بازداشتش ھمچنان در حبس به سر می برد
کيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور، دانشگاه علم و فرھنگ اقدام در پی اجرايی شدن طرح تف      .6

  90/07/05)ھرانا ( .به جدايی سازی درھای ورودی دختران و پسران اين دانشگاه نمود
معين محمد بيگی دانشجوی رشته صنايع دانشگاه آزاد قزوين پس از آزادی از زندان از اين       .7

  90/07/06)ھرانا ( .دانشگاه اخراج شد 
فعال حق تحصيل و فعال حقوق کودکان و از اعضای دانشجوی بھائی، ، »بشير احسانی«      .8

وبسايت جمعيت مبارزه با (سال حبس تعزيری محکوم گرديد  ۵جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به 
  90/07/06)تبعيض تحصيلی 

وضعيت پسرش در روز تولد  مادر علی اکبر محمد زاده، دانشجوی زندانی، که برای پيگيری      .9
دانشجو نيوز ( .وی به دادگاه انقEب مراجعه کرده بود، برای چند ساعت بازداشت شده است

(90/07/07  
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علی عجمی فعال دانشجويی که در حال گذراندن روزھای پايانی دوران محکوميت خود در زندان   .10
ياسی از جمله تلفن و مرخصی رجائی شھر کرج است طی اين مدت از حقوق اوليه يک زندانی س

  90/07/07)جرس ( .محروم بوده است
نور  يکی از دانشجويان دانشگاه پيام  شيخ  نيروھای امنيتی در چند روز گذشته خبات عارفی  .11

  90/07/07)ھرانا (. مريوان را بازداشت نمودند
گاه عمومی به نه ماه مسعود باباپور، فعال دانشجويی، در آستانه سال تحصيلی جديد توسط داد  .12

  90/07/08)دانشجو نيوز (. حبس تعزيری محکوم شد
ھمزمان با برگزری دادگاه اميد کوکبی، دانشجوی ايرانِی دانشگاه تگزاس آمريکا و در ادامۀ   .13

واکنش ھای جھانی به دستگيری و تداوم بازداشت و اتھامات وارده به اين دانشجوی نخبه، چندين کميته 
 .پژوھشی بين المللی، مجددا از رھبر جمھوری اسEمی خواستار آزادی وی شدند -یو جمعيت علم

  90/07/08)جرس (
ای ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گودرزی و ابراز  الملل در بيانيه سازمان عفو بين  .14

ی ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگھداری وی، نسبت به وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز نگران
  90/07/10)دانشجو نيوز (. کرده است

ماموران امنيتی به منزل حامد شيرازی خبرنگار و فعال دانشجويی مراجعه و اقدام به تفتيش منزل   .15
ھرانا ( .گزارشھا حاکی از بی خبری خانواده وی از محل بازداشت او ھستند .اين فعال دانشجويی کردند

(90/07/11  
دانشگاه صنعتی اميرکبير، بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسيد که  ١٣٨٩آمنه زنگنه ورودی سال   .16

برای باز کردن لوله ھای فاضEب استفاده شده بود، در خوابگاه مرادی در نزديکی درب خيابان رشت 
  90/07/11)دانشجو نيوز ( .و درگذشتاين دانشگاه دچار خفگی شده 

اکنون در  خ نھم مردادماه بازداشت شده بود، ھمکوھيار گودرزی، فعال حقوق بشر که در تاري  .17
 ٢۴٠کوھيار گودرزی پس از بازداشت به بند . زندان اوين به سر می برد ٢٠٩سلول انفرادی بند 

کميته گزارشگران حقوق ( .منتقل شده است ٢٠٩وزارت اطEعات انتقال يافته و پس از مدتی به بند 
  90/07/14)بشر 
منيتی بر دانشگاه ھای سراسر کشور از جمله دانشگاه مازندران برای در ادامه ی فشارھای ا  .18

با بھانه  در چند نوبتاجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی، مسولين حراست و انتظامات اين دانشگاه 
حمله " فيزيک" و" فنی مھندسی" ھای مختلف بصورتی کامE غير قانونی و نامتعارف به دانشکده ی

  90/07/14)وز دانشجو ني( .برده اند
از لغو بورسيه  خبر" روابط عمومی جھاد دانشگاھی"خبرگزاری ھای حکومتی ايران به نقل از   .19

تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی مخالفان دولت و ھمچنين 
  90/07/14). (با اين مخالفان دادند» ھمکاری«

 ٧۴زندان اوين محبوس بود، بعد از تحمل  ٣۵٠نشجويی که در بند پيمان عارف، از فعاlن دا  .20
  90/07/17)ھرانا ( .ضربه شEق از زندان آزاد شد

ممنوع ) ادوار تحکيم وحدت(حسام منصوری مسئول شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان ايران   .21
  90/07/18)ادوارنيوز (.الخروج شد

ی سازمان ادوار تحکيم وحدت در دادگاه انقEب تبريز سعيد نعيمی، عضو شورای سياستگذار  .22
  90/07/21)کلمه (.محاکمه می شود
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يافت شدن "علی رغم تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شھر کرد به وضعيت نامساعد غذا و   .23
در آن، گزارش ھا از بی توجھی مسئولين اين دانشگاه به خواسته ھای دانشجويان و تداوم اين " کرم
  90/07/21)دانشجو نيوز ( .راضات حکايت دارداعت
جواد ابوعلی از فعاlن سياسی، اجتماعی و دانشجويی بھبھان که به يک سال حبس محکوم شده   .24

  90/07/21)دانشجو نيوز (.  بود، برای گذراندن دوره حبس خود راھی زندان شده است
اندازی  ا تشريح برخی جزئيات راهھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم ب مدير کل آموزش  .25

جنسيتی در کشور و  موسسه تک ۵ھا از فعاليت رسمی  جنسيتی در مراکز استان موسسات تک
  90/07/25)ھرانا ( .ھا خبر داد جنسيتی ديگر در ساير مراکز استان موسسه تک ١٠اندازی  راه
 ١۵اين دانشگاه، ثبت نام  مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکدٔه عمران  .26

دانشجوی دختر اين دانشکده را به دليل عدم حضور در جلسٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای 
  90/07/26)دانشجو نيوز ( .دانشجويان دختر برگزار کرده بود، لغو کرد

ذا و ھزينه چند صد تن از دانشجويان در اعتراض به کيفيت پايين غذا، افزايش بی سابقه نرخ غ  .27
خوابگاه، سخت گيری بيش از حد به عدم اسکان دانشجويان سنواتی، سرعت بسيار پايين اينترنت، 
نامناسب بودن امکانات رفاھی و از ھمه مھمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه به انتقادات 

  90/07/30)دانشجو نيوز ( .دانشجويان، در کوی دانشگاه تھران تجمع کردند
  اميرافشين حيدری: کنندهتھيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
323 

  
 

  بازداشت اسعد باقری، دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد 
 

اسعد باقری دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد، ديروز يک شنبه بعد از  1390آبان ماه  09
  نيتی بازداشت شداحضار به ستاد خبری اداره اطEعات سنندج، توسط نيروھای ام

 

 
 

به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی روز شنبه از سوی ستاد خبری اداره اطEعات سنندج 
ه اين فعال ايی توضيحات به اين نھاد امنيتی احضار می شود و متعاقب مراجع جھت ارائه پاره

دانشجويی به ستاد خبری اداره اطEعات ديروز توسط نيرھای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد 
lزم به ذکر است اين فعال دانشجويی در طول سالھای گذشته بارھا  ..خبری اين شھر منتقل شده است

ادی ديگر از اعضای در طول چند ماھه گذشته تعد. از سوی نھادھای امنيتی تحت فشار بوده است
اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به اسامی مھدی دعاگو، ميEد کريمی ، سوران دانشور توسط 

 .نيروھای امنيتی در سنندج بازداشت شده بودند که بعدا با توديع وثيقه از زندان آزاد شدند
ان دانشور، ميEد ھای سور بنابر خبرھای منتشر شده دريک ماه اخير چندين دانشجوی کرد به نام

ھای کردستان و آزاد اسEمی سنندج به دlيل مختلف  کريمی، مھدی دعاگو و شيرزاد کريمی در دانشگاه
 .بودند  ی زندان شده از سوی نيروھای امنيتی ايران بازداشت و روانه

جوی نيز که مدت دو ھفته در بازداشت اداره اطEعات سنندج به سر برده بود دانش" شيرزاد کريمی"
 .دانشگاه کردستان و از اعضای شورای ھماھنگی و مسئول کميته مطبوعات اين اتحاديه بوده است

مسئول کميته " سوران دانشور"نايب دبير و " ميEد کريمی"دبير اتحاديه، " مھدی دعاگو"گفته می شود 
نه زندان نيز منتقل گاه اطEعات به زندان منتقل شده و ھمچنين به قرنطي ھماھنگی اتحاديه از بازداشت

 .شده بودند
ھنوز از اتھامات اين فعاlن دانشجويی بازداشت شده ھيچ خبری در دست نيست و مسئولين و مقامات 

 .قضايی از ذکر دlيل بازداشت آنان خودداری نموده و سکوت اختيار کرده اند
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س احضار به ستادھای در چندين سال گذشته بسياری از فعاlن دانشجويی کرد به بھانه ھای واھی پ
خبری مورد تھديد و آزار و اذيت قرار گرفته و در بسياری از موارد نيز بازداشت می شوند که کشته 
شدن ابراھيم لطف الھی، از فعاlن دانشجويی کرد در کردستان بدست نيروھای امنيتی از آن جمله 

 .است
يفری، بر صدور حکم کتبی برای جلب اين در حالی که طبق مفاد مذکور در ايين نامه ھای دادرسی ک

متھم تاکيد شده و وزارت اطEعات ايران بدون ارسال ھيچگونه احضاريه کتبی، فعاlن دانشجويی و 
 .سياسی را احضار نموده و مورد آزار و اذيت قرار می دھد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دانشگاه مازندران یو ممنوع الورود يیاحضار، بازجو ديموج جد
  
 

آخرين گزارش ھا از دانشگاه مازندران حاکی از آن است که پس از تجمع ھفته  1390آبان ماه  09
  .گذشته دانشجويان در دانشگاه مازندران، فشارھا بر فعالين اين دانشگاه تشديد يافته است
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به گزارش دانشجونيوز، بدنبال برگزاری تجمع اعتراض آميز دانشجويان دانشگاه مازندران که با 
استقبال چندصد نفر از دانشجويان مواجه شده و موجبات تعجب و عصبانيت بسياری از مسئولين و 

انشگاه ممنوع اطEعاتی را فراھم کرده چنانکه از ھفته گذشته بسياری از دانشجويان به د-عوامل امنيتی
 .الورود شده اند

بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، در ھفته ی گذشته جمع کثيری از دانشجويان اين دانشگاه در 
اعتراض به مشکEت عديده ی صنفی، نامه ای با بيش از ھزار امضا را به شورای صنفی تقديم نمودند 

قانونی، در مقابل سلف مرکزی دست به اما پس از گذشت چند روز و بی پاسخ ماندن اين اعتراض 
اين تجمع که بيش از يک ساعت به طول انجاميد با خواندن بيانيه توسط يکی از  .تجمع اعتراضی زدند

 .پايان يافت "شورای مستقل دانشجويی"دانشجويان و تاکيد بر پيگيری اين مطالبات توسط 
ن تجمع، از ھمان روز تجمع تھديدھا و با وجود برخورد نه چندان تند حراست با دانشجويان در حي

در آخرين مورد برخی از دانشجويان .احضارھا به حراست مرکزی اغاز شد و ھمچنان نيز ادامه دارد
 .نيز به دانشگاه ممنوع الورود شده اند
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در شماره ھای مختلف با درج حروف » انجمن اسEمی مستقل»ی شود نشريات وابسته به بسيج و گفته م

در اين  «88ادامه ی فتنه ی «اول نام و نام خانوادگی برخی فعالين اين دانشگاه اين اعتراض ھا را 
 .دانشگاه ناميده و خواستار برخورد قاطع دستگاه ھای امنيتی با معترضين شده اند

که از نيروھای نزديک به نيروھای امنيتی و اطEعاتی در دانشگاه " بسيجی"ات دانشجويان اين نشري
و » مزدبگيران صدای امريکا«به شمار می آيند، بدون ارائه ی سند و مدرک اتھامات متعددی از جمله 

شگاه نه و چندين اتھام ديگر را به دانشجويان معترض نسبت داده اند که مسئولين دان» عموامل بيگانه»
تنھا برخوردی با آنان نداشته اند بلکه در موارد بسياری از حمايت آنان و در راس آن مقامات امنيتی 

 استان برخوردار بوده اند
در حالی نشريات بسيج اين مطالب را عليه اين تجمع منتشرکرده است که نام برخی از اعضای آن در 

تن از دانشجويان دانشگاه مازندران خطاب به بين امضا کنندگان نامه ی اعتراض آميز ھزاران 
 .مسئولين ديده می شود

در ھشت روز اخير فضای دانشگاه بشدت «: يکی از اين دانشجويان معترض به دانشجونيوز گفت
امنيتی بوده است و حراست به دlيل مختلف با دانشجويان برخورد می کرده است ،با وجود اين که 

فی طی شده اما مسولين دانشگاه و بسيج، پيوسته در حال اتھام زنی به مراتب قانونی اين اعتراض صن
 «.دانشجويان ھستند که مسلما مورد پذيرش دانشجويان نخواھد بود

در ضمن چند نفر از دانشجويان اين دانشگاه با معاون دانشجويی ديداری «: وی ھمچنين می افزايد
در صورت تحقق نيافتن اين خواسته  ھم دريافت کرده اند که "قول ھای مساعدی"داشته و 

ھا،دانشجويان معترض طبق بيانيه ای که در ھمان روز صادر شد از ديگر روش ھای اعتراضی 
 . استفاده خواھند کرد
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 بھروز فريدی، آرش و سياوش محمدی بازداشت شدند 
  

ش محمدی صبح امروز، بھروز فريدی، آرش محمدی و سياو -1390آبان ماه  12خبرگزاری ھرانا 
 .در منزل شخصی خود در تبريز توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند ١٣٩٠آبان  ١٢

  
داشتن حکم  شود ماموران امنيتی با در دست به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، گفته می

داشت و تفتيش منزل، حدود ساعت شش صبح وارد منزل شده و پس از تفتيش منزل اقدام به باز
  . اند بازداشت اين سه تن کرده

  .ھنوز از علت بازداشت و محل نگھداری اين سه فعال دانشجويی اطEعی در دست نيست
مدی دانشجوی ی مھندسی مکانيک از داشگاه آزاد تبريز، آرش مح بھروز فريدی فارغ التحصيل رشته

ی ھنر دانشگاه نبی  ی مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز و سياوش محمدی دانشجوی رشته رشته
  .اکرم تبريز است

  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
ھرکس حق آزادی و امنيت : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •

  .خودسرانه دستگير يا بازداشت کردھيچ کس را نميتوان . شخصی دارد
ھيچکس را نمی توان بمناسبت : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •

  .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد
. ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •

ه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاع
توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر 

  .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
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  .بيان دارد ھر فردی حق آزادی عقيده و: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 انشگاه تھران مرگ يک دانشجو در کوی د
  

ريزی  دانشجوی جديدالورود رشته مطالعات و برنامه -1390آبان ماه  13خبرگزاری ھرانا 
اجتماعی شب گذشته فوت کرد که پس از اعزام به بيمارستان و طبق نظريه اوليه پزشکان، وی به  علوم

 .علت سکته فوت کرده است
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اجتماعی در مقطع  ريزی علوم زاده دانشجوی رشته مطالعات و برنامه به گزارش فارس، ميEد رشيد

  . کارشناسی که در کوی دانشگاه تھران سکونت داشت، روز گذشته فوت کرد
ن دانشجو آبان از وخامت حال اي ١٢روز پنجشنبه  ١٩مأموران انتظامات کوی دانشگاه تھران ساعت 

کوی دانشگاه تھران اطEع کسب کردند و اين دانشجو پس از اعزام به بيمارستان  ٣در ساختمان شماره 
  .شريعتی فوت کرد

نظريه اوليه پزشکان : وگو با فارس، گفت امير قاسمی معاون دانشجويی دانشگاه تھران در گفت
  .کرده استبيمارستان شريعتی اين بوده که اين دانشجو به علت سکته فوت 

در حال حاضر جسد اين دانشجو برای تحقيقات تکميلی به پزشکی قانونی : قاسمی خاطرنشان کرد
  .ارسال شده و نظريه نھايی در خصوص علت فوت اين دانشجو را پزشکی قانونی اعEم خواھد کرد

  .بينا بوده است درصد کم ۴۵تا  ٢٠، اھل ايEم و ٩٠-٩١ميEد رشيدزاده دانشجوی ورودی 
پيگيری فارس، مبنی بر اطEعات جديد از طريق داريوش اسماعيلی مديرکل کوی دانشگاه تھران به 

  .ای نرسيد و وی در يک تماس تلفنی بدون اعEم ھيچ جزئياتی تلفن را قطع کرد نتيجه
اند که روز گذشته ميEد  برخی دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه در تحقيقات پليس اعEم داشته

اده محلولی به رنگ چای را به آنان نشان داده و اعEم داشته ھرکس اين محلول را بنوشد ز رشيد
  .ميرد و بنده ھم از آن استفاده خواھم کرد می

براساس اين گزارش، محلول فوق از سوی ماموران نيروی انتظامی کشف شده و برای بررسی به 
  .آزمايشگاه تشخيص ھويت ارسال شده است

  .نوز از سوی منابع موثق و رسمی تاييد نشده استچنين اظھاراتی ھ
  .در حال حاضر خانواده اين دانشجو جسد را رويت کرده و تحقيقات پليس در اين باره ادامه دارد
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اخراج صھبا متحدين و سميرا غ"می از دانشگاه، به دليل اعتقاد به 
 بھائيت 

  
تحدين دانشجوی مھندسی صنايع دانشگاه قزوين و سميرا صھبا م -1390آبان ماه  14خبرگزاری ھرانا 

  .غEمی، دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه سيرجان، از دانشگاه اخراج شدند
نام   ، مسئوlن دانشگاه دولتی قزوين، از ثبت»جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«به گزارش تارنمای 

برای ثبت نام در  ر کنکور علمی قبول شده و صھبا متحدين، دانشجوی مھندسی صنايع آن دانشگاه که د
  . ، خودداری کردند"اعتقاد به آئين بھائی"ترم جديد به مراجعه کرده بود، به دليل 

رشته مھندسی مکانيک  ٨٩اين تارنمای ھمچنين گزارش داد که سميرا غEمی، دانشجوی ورودی سال 
  .دانشگاه سراسری سيرجان نيز، از دانشگاه اخراج شده است

اعتقاد به "آبان ماه به دليل  ٨بر اساس اين گزارش، سميرا غEمی، دانشجوی ترم سوم، روز يکشنبه 
  .از دانشگاه اخراج شده است" آئين بھائی

چند روز قبل از اخراج سميرا غEمی، مسئوlن دانشگاه وی را احضار کرده و او را مورد سوال و 
  .جواب در مورد اعتقاداتش قرار دادند

گيرد که چندی پيش محمد جواد lريجانی، دبير ستاد حقوق  اين دانشجو در حالی صورت میاخراج 
ھا در ايران مانند ھر شھروند ديگر ايرانی از حقوق شھروندی  بھايی: "بشر قوه قضائيه گفت

برخوردارند اما درست مانند ساير شھروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبيعی دستگاه قضايی 
  ."کند  برخورد میبا آنھا 

هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی،  جوی بھائی به نامھای روح دانش ١٠در چند ماھه اخير بيش از 
آوا توکل، مونا مومنی، ارکيده آقايی، حنانه کنعانی، ھومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده و فرنود 

  .اند جھانگيری از دانشگاه اخراج شده
ين و مسئوليِن دانشگاه خصوصی بھائيان نيز، مورد بازداشت و احضار و ھمچنين جمع زيادی از فعال

  .محکوميت قرار گرفته اند
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد: اق بين المللی حقوق مدنی و سياسیميث ١٩ماده  ٢بند  •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 
خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود 

  .می باشد
  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: نی حقوق بشراعEميه جھا ١٩ماده  •
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 ٧٠بی خبری مطلق از وضعيت يک دانش آموز اھل تسنن با گذشت 
 روز از بازداشت

  
روز از بازداشت يک دانش آموز دبيرستانی اھل lرستان  ٧٠با گذشت بيش از  1390آبان ماه  14

ھيچ خبری از سرنوشت وی وجود ندارد و با وجود پيگيری  »اکرمی) محمود ( جاويد «فارس بنام 
ھای قضايی خانواده وی، مسئولين از ارائه توضيحات روشن در ارتباط با وضعيت وی خودداری 

 .نموده و سکوت اختيار کرده اند
به گزارش دانشجونيوز، سوم شھريور ماه سال جاری، اداره اطEعات کرمان يکی از فعاlن اجتماعی 

که از دانش آموز دبيرستانی اين شھر نيز ھست، » اکرمی) محمود ( جاويد »بی lرستان بنام و مذھ
بازداشت شده و بجز تماس يک دقيقه ای وی، ھيچ اطEعی از شرايط نگھداری وی و اتھامات ايشان 

 .در دست نيست
يخ سوم شھريور اکرمی فعال اجتماعی و دينی اھل سنت در تار) محمود ( بر اساس اين گزارش جاويد 

lرستان دستگير شده و گفته می شود بازداشت وی توسط اداره " خور"ماه در منزل خود در شھرک 
 .اطEعات استان کرمان بوده و از lرستان در استان فارس به کرمان منتقل شده است

سئولين گفتنی است خانواده وی بارھا به مراجع قضايی و اطEعاتی کرمان مراجعه نموده اند ولی م
 .قضايی اين شھر از ارائه توضيحات روشن در مورد وی خودداری نموده اند

يکی از دوستان نزديک اين فعال بازداشتی که ناخواست نامش فاش شود در ارتباط با فعاليت ھای اين 
عمده فعاليت وی اداره کردن يک انجمن خيريه «دانش آموز بازداشتی به دانشجونيوز گفته است که 

وی ھمچنين فعاليت ھای کامE مسالمت . ه به بيماران و دانشجويان کم بضاعت کمک کرده است بوده ک
 «.اميزی در زمينه اعتراض به تبعيض عليه ھموطنان اھل سنت نيز داشته است
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 پيمان عارف به تبليغ عليه نظام متھم شد 
  

زندان اوين به تبليغ عليه  پيمان عارف از سوی دادسرای غير قانونی مستقر در –خبرگزاری ھرانا 
 .نظام متھم شد

 
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، اين فعال سابق 

ضربه شEق آزاد شده بود  ٧۴و اجرای ماه حبس  ٨دانشجويی که کمتر از يک ماه پيش پس از تحمل 
  .در بازداشت اخير خود به تبليغ عليه نظام متھم شده است

در پی ماجرای بازداشت بر سر مزار ندا آقاسلطان وی مجددا پس از احضار به دادسرای اوين 
 .منتقل شد ٣۵٠بازداشت و به بند 

ھای بعد از آزادی  به دليل مصاحبه«: ت گفتای که با خانواده خود داشته اس نامبرده در تماس چند دقيقه
 «.به تبليغ عليه نظام متھم شده است

پيمان عارف پس از آزادی از مسئولين دادسرای اوين جھت نحوه اجرای حکم شEق به صورت رسمی 
 .نيز شکايت کرده بود و در مکالماتش نيز از مسئولين خواسته به شکايتش رسيدگی کنند

 
 

آموز در آموزشگاھی در مشھد به بھانه  بازداشت چندين زبان
 بدحجابی "
 

گزارشات از مشھد حاکی از آن است که ھفتۀ گذشته نيروھای امنيتی با ھجوم به  -خبرگزاری ھرانا 
برخی مراکز آموزش زبان مشھد با ايجاد رعب و وحشت و بر ھم زدن نظم کEسھای آموزشگاھھا به 

 .ن آموزان اين آموزشگاه کرده انداقدام به بازداشت زبا" بدحجابی"بھانه 
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به گزارش دانشجونيوز، ھمزمان با شدت گرفتن طرح ھای امنيتی و پليسی در ايران، از شھر مشھد  

، اقدام به بازداشت چندين خبر می رسد که نيروھای امنيتی با ھجوم به يکی از آموزشگاه ھای زبان
 .زبان آموز کرده اند

عنوان " بدحجابی"گفته می شود نيروھای امنيتی دليل بازداشت و آزار و اذيت اين زبان آموزان را 
 .کرده است

بر اساس اين گزارشات اين اقدام نيروھای امنيتی با توقف خودروھای ون در مقابل درب آموزشگاه و 
 .و بيرون کشيدن زبان آموزان از سر کEس انجام شده است حضور نيروھا درون کEسھا

 .گفتنی است تا کنون اين اتفاق در برخی از آموزشگاه ھای محدودۀ بلوار سجاد مشھد رخ داده است
اين اقدام نيروھای امنيتی مشھد موجب اعتراض خانواده ھا به مسئولين آموزشگاه ھا به دليل عدم امنيت 

Eس ھا کافی فرزندانشان سرکEس و ھمچنين منجر به انصراف زبان آموزان از ادامۀ حضور در ک
 .شده است

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند    •

   .توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد ھيچ کس را نمی. دارد
توان بمناسبت  ھيچکس را نمی :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١ند ب    •

   .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند     •

ل بدون توجه به سر حدات حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبي
خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود 

   .باشد می
   .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده     •
ايت از کليۀ حقوق زنان بايد از برخوردارى و حم :اعEميه رفع خشونت عليه زنان ٣ماده    •

ھاى سياسى، اقتصادى، فرھنگى، مدنى و غير آن، نظير حق  فرد و آزادى ھاى اساسى، در عرصه
زندگى، حق برخوردارى از برابرى، حق برخوردارى از آزادى و امنيت شخص، حق برخوردارى 

ايط برابر از حمايت قانون، حق برخورداری از عدم تبعيض، به ھر شکل، حق برخورداری از شر
يا رفتارھای خشن،   بخش و حق مصون بودن از شکنجه، مجازات  کار عادlنه و رضايت

 .مند باشند غيرانسانی يا تحقيرآميز بايد به طور متساوى با مردان بھره
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محکوميت بازداشت اعضا و : بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد
 ھشدار به حاکميت 

  
تحوlت »اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد با انتشار بيانيه ای ضمن اشاره به 1390آبان ماه  18

در خاورميانه و سقوط ديکتاتاتورھا در اين مناطق، برخوردھای امنيتی با اين اتحاديه  «اساسی
دانشجويی را محکوم کرده و به بازداشت چندين تن از اعضای خود در چند ماه گذشته اعتراض نموده 

  .است
اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد «: زارش دانشجونيوز، در بخشی از اين بيانيه آمده استبه گ

توسط جمعی از  1384نمونه ای از اين نھادھای دانشجويی است که بر حسب اين ضورت در سال 
در ادامه آن شاھديم نه تنھا حمايت ھايی از اين تشکل . دانشجويان کورد سراسر ايران تاسيس شد

در سر راه ...نگرفته، بلکه از بدو آن موانعی از جمله ستاره دار کردن، فشار، بازداشت و صورت 
فعالين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد ايجاد شده است، اما اعضای اتحاديه ھم چنان در اين راه با 

اديه به جامعه روحيه ای راسخ به کار خود ادامه داده اند و شايان به ذکر است کسانی که از اين اتح
 «.تحويل داده شده اند تبديل به سرمايه ای اجتماعی گشته اند

تنظيم کنندگان بيانيه اين اتحاديه دانشجويی ھمچنين به بازداشت تنی چند از اعضای رسمی خويش نيز 
نفر از اعضای اتحاديه در تابستان سال جاری نمونه ای ديگر از  4بازداشت «: اشاره کرده و آورده اند

د راه کردن نھاد ھای امنيتی است که بازداشت اخير آقايان اسعد باقری دبير سابق اتحاديه و رحيم س
باجور عضو ديگر اين اتحاديه را می توان در چھار چوب ھمين سياست گذاری ھای غير عقEنی 

ويت به عض 90-89سال  و رحيم باجور در 87-86آقايان اسعد باقری که در سال . حاکميت قلمداد کرد
اتحاديه در آمده اند ھم اکنون در بازداشت گاه اطEعات بوده که طبق روال در پيش گرفته شده حاکميت 

 «.در وضعيت مبھمی قرار دارند
 :متن کامل اين بيانيه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است

ت از جمله به زير کشيدن معمر بھار خاور ميانه، شمال آفريقا و تحوlت اساسی که بدنبال خودداش
قذافی ديکتاتور ليبی، انتخابات آزاد تونس، دادگاھی حسنی مبارک، وعده ھای حاکم ھراسان و آشفته 
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به وضوح نشانی از شکل گرفتن اراده ای در ميان مردمان اين کشور ھا ... بحرين، فاجعه سوريه و
  .برای پيش رفتن به سمت دموکراسی است

اين ملل قابل توجه است نبودن جامعه مدنی نيرومند و تاثير گذار و حتی دسترسی نه آنچه که در غالب 
بنابرين سEخی مطبوعات، احزاب، فعالين سياسی . چندان ساده مردمان آنھا به رسانه ھای جمعی است

و ايجاد فضای رعب و وحشت و بر پا داشتن سازوکار ھای سرکوب و واپس زنی انديشه، روحيه 
دال بر عقيم کردن اين اراده نبوده بلکه خود قدمی در راستای تسريع چنين روندی ... ی و آزادی خواھ

 . است
ناشی از ... نطفه ی شکل گيری چنين تحرکات اجتماعی و تبديل شدن آن به اعتراضات، انقEبات و

جنبش ضرورتی است که در گذر زمان و مقطعی از تاريخ ايجاد می شود، بر خاسته از مبنای عقEنی 
ھای آزادی خواھانه و تولد نگاه ھای ايجابی در جامعه که لزوم گذار از شرايطی اغلب بحرانی به و 
ضعيت و نظمی ديگر را در پی دارد، به طبع آن نھادھايی که به مثابه ابزار، در ھر گذاری به وجود 

ر جامعه و منافع و خواھند آمد امری طبيعی است که برای پيش گيری از ايجاد بحران و ھرج و مرج د
مصالح کل اجتماع، حمايت ھای سياسی و اقتصادی حاکميت از اين نھاد ھا حياتی است که در ايران 

اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد نمونه ای از اين نھادھای دانشجويی . عکس اين قضيه صادق است
سراسر ايران تاسيس  توسط جمعی از دانشجويان کورد 1384است که بر حسب اين ضورت در سال 

در ادامه آن شاھديم نه تنھا حمايت ھايی از اين تشکل صورت نگرفته، بلکه از بدو آن موانعی از  .شد
در سر راه فعالين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد ...جمله ستاره دار کردن، فشار، بازداشت و 

روحيه ای راسخ به کار خود ادامه داده اند و ايجاد شده است، اما اعضای اتحاديه ھم چنان در اين راه با 
شايان به ذکر است کسانی که از اين اتحاديه به جامعه تحويل داده شده اند تبديل به سرمايه ای اجتماعی 

 .گشته اند
نفر از اعضای اتحاديه در تابستان سال جاری نمونه ای ديگر از سد راه کردن نھاد ھای  4بازداشت 

شت اخير آقايان اسعد باقری دبير سابق اتحاديه و رحيم باجور عضو ديگر اين امنيتی است که بازدا
آقايان . اتحاديه را می توان در چھار چوب ھمين سياست گذاری ھای غير عقEنی حاکميت قلمداد کرد

 و رحيم باجور در 87-86اسعد باقری که در سال 
داشت گاه اطEعات بوده که طبق روال در به عضويت اتحاديه در آمده اند ھم اکنون در باز 90-89سال 

 .پيش گرفته شده حاکميت در وضعيت مبھمی قرار دارند
اين رويکرد در قبال اتحاديه ھمواره منجر به تقويت گفتمان دگرانديشی در افکار عمومی و پرورش 

ويان اتحاديه دموکراتيک دانشج. يافتن ھر چه بيشتر روحيه ی آزادی خواھی در کوردستان بوده است
 کورد بازداشت آقايان اسعد باقری و

رحيم باجور را شديدا محکوم کرده و ضمن ھشدار به حاکميت در رابطه با سياست ھای اتخاذ شده، تنھا 
 .تغيرات بنيادين در اين شيوه ی سياست گذاری ھا را راه حلی برای ايجاد آرامش در جامعه می داند

  .اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد
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 محمد حبيبا، از فعالين دانشجويی دانشگاه تھران بازداشت شد 
  

 
  

دانشگاه  کِ يمکان ی دانشکده یانجمن اسEم ريدب با،يمحمد حب 1390آبان ماه  18/ھرانا  یخبرگذار
  .شده است ريدستگ یتيامن یروھايسط نتھران، تو

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران، ماموران امنيتی 
عصر روز يکشنبه، پانزدھم آبان ماه با مراجعه به منزل محمد حبيبا ضمن تفتيش آن محل و ضبط 

 .وسايل شخصی، اين فعال دانشجويی را بازداشت نمودند
 .ی مکانيک دانشگاه تھران است ساله، دبير انجمن اسEمی دانشکده ٢٢محمد حبيبا، 
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ی تنظيم خبر ھيچ اطEعی از وضعيت نامبرده و محلی که وی بدان منتقل  lزم به ذکر است که تا لحظه
 .شده در دست نيست

 
 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ھرکس حق آزادی و امنيت  :قوق مدنی و سياسیميثاق بين المللی ح ٩ماده  ١بند  •
 .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد. شخصی دارد

ھيچکس را نمی توان بمناسبت  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
 .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

. ھر کس حق آزادی بيان دارد :ياسیميثاق بين المللی حقوق مدنی و س ١٩ماده  ٢بند  •
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 
توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر 

 .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
 .دی عقيده و بيان داردھر فردی حق آزا :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيست و ھشت ماه زندان بدون استفاده از حق : مادر مجيد دری
 مرخصی 

  
مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عEمه طباطبايی در حالی وارد  1390آبان ماه  20

برای مرخصی و  ھای خانواده او شود که تاکنون پيگيری بيست و نھمين ماه از دوران زندان خود می
 .نتيجه مانده است انتقال وی از زندان بھبھان به زندان تھران بی
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گرن  مجيد می«: گويد منور ھاشمی مادر مجيد دری در خصوص آخرين وضعيت فرزندش به جرس می

تواند از  افتد و تا سه و چھار روز نمی آيد و می گيرد و به حالت کما در می سرگيجه می. و کم خونی دارد
ايم پيش از عيد او را دکتر بردند که دکتر گفته بود  ھا را به مسئولين گفته ھمه اين. سرجايش بلند شود

 .برای اسکن نبردند بايد اسکن کند اما ديگر پيگيری نکردند و او را
توانست حرف بزند اما بعد  در مEقات آخر ھم سرما خورده بود و خيلی ضعيف شده بود بطوريکه نمی

ھای جسمانی مجيد را به دادستان گفتم اما جوابی  حتی ناراحتی. که تلفن زد حالش کمی بھتر شده بود
از چھار ماه قبل ! مرخصی رفته استعEمگويند نامه برای  رسد و فقط می نگرفتيم و دستمان به جايی نمی

گويند ھيچ خبری نشده  کنم اما می من ھر ھفته مراجعه می! از ماه رمضان تا اlن رفته برای استعEم
تقريبا بيست روز پيش بود که به بھبھان رفتيم و با مجيد مEقات . گيريم اگر خبری شد با شما تماس می

 «.يمکرديم و اlن از وضعيت او خبری ندار
ھايی که  اند اما پيگيری ھا برای مرخصی و انتقال او به تھران درخواست داده خانواده مجيد دری بار

 .گاه به نتيجه نرسيده است ھيچ
ما بايد «: دھد مادر مجيد دری با گEيه از عدم اعطای مرخصی و انتقال مجيد به زندان تھران ادامه می

توانيم ھر ھفته به مEقات مجيد  يلی زياد است و متاسفانه نمیاز کرج تا بھبھان برويم و مسافت راه خ
برای مرخصی ھم . شود کنيم ناراحت می بيند که اين ھمه مسافت را طی می برويم خودش ھم ما را می

شود که زندان است اما دريغ از يک  خيلی پيگيری کرديم و اين ماه مجيد وارد بيست و نھمين ماھی می
قدر درخواست داديم و پيگيری کرديم که او را از زندان بھبھان به تھران حتی اين! ساعت مرخصی

برگردانند اما قبول نکردند حتی گفتيم برای ما سخت است که برای مEقات او تا بھبھان برويم اما باز 
 «.قبول نکردند

 اين دانشجوی. در منزل خواھرش در قزوين بازداشت شد ٨٨مجيد دری روز ھيجدھم تيرماه سال 
محروم از تحصيل به اتھامات واھی محاربه، اقدام عليه امنيت ملی و بر ھم زدن نظم عمومی در دی 

 .ھمان سال به ده سال زندان محکوم شد که طبق حکم، پنج سال از آن را بايد در تبعيد بگذراند   ماه
ناب قاضی ج» :ای به رئيس قوه قضاييه نوشت مجيد دری بعد از صدور رای دادگاه بدوی در نامه

ھای جمھوری اسEمی گذشت، ھرگز قابل بازگشت نيست  القضات؛ سی ماھی که از عمر من در زندان
خواھم که آزادم کنيد،  من از شما نمی. عالی بخواھيد، ھنوز بتوان آينده را نجات داد اما شايد اگر جناب

تنھا يک بار . اند آن نوشتهای است که نام مجيد دری را روی  تنھا درخواست من داوری شما در پرونده
برای چند ساعتی اين فرصت را به من و خود بدھيد و با مرور پرونده، ببنيد که بر من چه گذشته، 

عالی چگونه حق مظلوم را کف دستش  پرور جناب شدم و دستگاه عدالت»سناريو » قربانی کدامين
آخرين   اين .ھا را تلنگری زند انالقضات اين کشور، خواب سنگين وجد شايد بازبينی قاضی .گذارد می

  که به شما ثابت شود، چه بسيار جوانان و نيروھای ارزنده تEش من است؛ نه برای خودم که برای آن
سازی برای من چنان سخيف، ناشيانه و  پرونده. اند اين مملکت که اسير توطئه و سناريوسازی شده
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دادگاه انقEب، در پايان رسيدگی به اتھام من و  ٢۶دور از حقيقت بود که قاضی پيرعباس رييس شعبه  به
در زمان ابEغ حکم، در حضور چند شخص بالغ و عاقل از صدور حکم يازده سال زندان برای من 

شايد . کردم ابراز تاسف کرد و گفت که اگر دست من بود و اتھام امنيتی نداشتی، اين حکم را صادر نمی
ين جمله را به ياد آورد اما منشی دادگاه و وکيل من، اين جمله را در اکنون به سود قاضی شما نباشد که ا

 «.شک آن را در بايگانی اعمال مخلوقات خود ثبت کرده است خاطر دارند، خداوند نيز بی
وکيل مجيد دری از تاييد شش سال حبس او در دادگاه تجديد  ٨٩اما چند ماه بعد و در سی ارديبھشت ماه 

اوين به زندان بھبھان  ٣۵٠ھمان سال مجيد دری با دستبند و پايبند از بند    از پاييزنظر خبر داد و در آغ
 .انتقال يافت

مجيد که در دادگاه بدوی به «: مادر مجيد دری بعد از تاييد حکم شش سال حبس برای فرزندش گفته بود
ديد نظر به شش سال تبعيد ھای زياد در دادگاه تج ده سال و تبعيد به ايذه محکوم شده بود بعد از دوندگی

محکوم شد که در اصل ھيچ تغييری نکرد چون اعتراض ما و مجيد به اتھام محاربه بود و در دادگاه 
حتی خودش نامه انزجار نوشت و ما به . تجديد نظر به ھمين اتھام به پنج سال زندان محکوم شده است

م ما بصورت کتبی و شفاھی رد کرديم و ھم مجيد و ھ. دھد ھمه جا مراجعه کرديم اما کسی پاسخی نمی
آن اتھام ارتباط با گروھک منافقين است که ما بشدت اين را تکذيب کرديم حتی زمانيکه دادستان کل 
آقای دولت آبادی که داخل زندان آمده و با مجيد صحبت کرده بود خود مجيد به صورت کتبی اعEم کرد 

و اين يک اتھام دروغين است فقط برای اينکه حکم  که با ھيچ گروھک و حزبی ھمکاری نداشته است
اند، وگرنه ھيچ مدرکی دال بر اين موضوع  زندان بتوانند صادر کنند اين اتھام دروغين را وارد کرده

حتی در دادگاه حق دفاع از اين اتھام دروغين . است«دروغ محض » دانند اين ندارند و خودشان ھم می
اند ھر سه متفق القول ھستند که اين اتھام و  که پرونده را مطالعه کردهوکE ھم . به فرزندم داده نشد

حتی در آخرين مEقات مجيد بسيار بر روی اين نکته تاکيد . اند ناعادlنه است حکمی که صادر کرده
داشت که او به ھيچ عنوان اين اتھام را قبول ندارد و به ھمين علت ھم از بازپرس و قاضی پرونده 

اما متاسفانه ھيچ گوش شنوايی نيست ما به چندين جا ھم مراجعه کرديم حاضر به . است شکايت کرده
 «.مEقات ما نيستند

اين دانشجوی . گفتنی است، مجيد دری در تيرماه سال جاری از دانشگاه عEمه طباطبايی اخراج شد
شگاه عEمه مواجه بود، ھای پی در پی از سوی کميته انضباطی دان تاکنون با تعليق ٨٧دربند که از سال 

ھا در تجمعات قبل ار انتخابات به احکام خود و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل  ھا و بار بار
اين درحالی . اعتراضی که پاسخی جز بازداشت و صدور حکم برای او در بر نداشت .اعتراض کرد

ه دار را در دولت خود رد نژاد در مناظره انتخاباتی با صراحت وجود دانشجوی ستار است که احمدی
 !کرده است

چند ماه پيش دانشگاه عEمه اعEم کرد «: گويد يکی از دوستان مجيد و دانشجوی محروم از تحصيل می
ای بيش نيست و اصE  البته به پايان رسيدن سنوات تحصيلی بھانه. که مجيد از دانشگاه اخراج است

ھا از  خود مجيد قبل از زندانی شدنش بار. ند تحمل کنندتوان حضور مجيد و دانشجويانی امثال او را نمی
 «.سوی کميته انضباطی تعليق شده بود

ای محکم و  اما علی رغم اين شرايط سخت و ظالمانه اين دانشجوی دربند از درون زندان با روحيه
ما ھمه » د زديماز ابتدا فريا«: نويسد ای روشن برای ايران و مردم آن اميدوار است و می استوار به آينده

يأس و دلسردی خواست استبداد است . شعار ما اين بود و پياممان ھمواره اميد بود و تEش«با ھم ھستيم 
کنيم و با  اما ما مأيوسشان می. که بر ما مستولی گردد، که در اين راه از ھيچ کاری دست بردار نيست

توان جلوی  فھميدند با حبس و تبعيد نمی نان میای کاش اي .انديشيم ھا می ادامه راه سبزمان به سبزی فردا
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تر خواھد شد که تدبيرش را  ھا چون آتشی زير خاکس سيل خروشان را گرفت و مسکن اين کار
فھميدند نه فقط در بھبھان که در ھمه جا بسيارند کسانی که تن به ذلت ندھند و  ای کاش می توانند، نمی

ھايی دارند  دانستند شمال و جنوب و شرق و غرب خواسته میای کاش  .سرافرازانه پای حرفشان بمانند
ای  .که اگر امروز داده نشوند فردا نخواھند پذيرفت که نوشدارويی خواھد شد پس از مرگ سھراب

  «...کاش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

محمد يوسف عليخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد از حق تحصيل 
 محروم شد 

  
محمد يوسف عليخانی، برادر جواد عليخانی دانشجوی زندانی  -1390ه آبان ما 20خبرگزاری ھرانا 

محبوس در زندان اوين بر اساس درخواست وزارت اطEعات از حق تحصيل در دانشگاه آزاد تھران 
 .مرکز محروم شد
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Eن حقوق بشر در ايران، اين معلم و بنا به اطlع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعا

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاريخ که با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد قبول شده بود پس از 
پرداخت ھزينه يک سال تحصيل و در پايان ترم اول بر اساس در خواست وزارت اطEعات از حق 

  . ده استتحصيل مجروم ش
  

در پيگيری ھا از مرکز آزمون به ايشان گفته شده است که بر اساس نامه اطEعات از حق تحصيل 
محروم شده اند و اين در حالی است که در تماس با ستاد خبری وزارت اطEعات اين امر از سوی 

  .ايشان تکذيب شده است
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ھيچکس را نمی توان بمناسبت : يثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیم ١٩ماده  ١بند  •
  .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

. ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 

ات خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر توجه به سر حد
  .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

 .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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 آخرين وضعيت مھدی خدايی در گفتگو با عليرضا موسوی 
  

مھدی خدايی، از اعضای مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران  - 1390ن ماه آبا 24خبرگزاری ھرانا 
در ھجوم گسترده  ٨٨اسفند ماه سال  ١٢و دبير اسبق انجمن اسEمی دانشگاه آزاد شھر ری در تاريخ 

الف زندان اوين منتقل و در دادگاه انقEب  ٢نيروھای سپاه پاسداران انقEب اسEمی بازداشت و بند 
سال حبس تعزيری محکوم شد و تا امروز حتی يک روز مرخصی نداشته است در اين  3تھران به 

 رابطه با علی رضا موسوی يکی از بستگان مھدی خدايی گفتگويی داشته ايم که متن آن در پی می آيد

 
عنوان اولين پرسش وضعيت روحی مھدی خدايی پس از ششصد روز زندان چگونه  به" موسوی"آقای

 است؟ 
الف برای اعتراف تلويزيونی تحت فشار  ٢ماه در بند  ١٠مھدی جوان شجاعی است او با وجود اينکه 

بود اما حاضر به اين کار نشد و استقامت کرد در حال حاضر ھم با وجود آنکه بدون حق استفاده از 
  .محبوس است از روحيه خوبی برخوردار است ٣۵٠در بند مرخصی 

 
 وضعيت حقوقی وی به عنوان يک زندانی چگونه است؟

روز است که بدون مرخصی در زندان است خانواده او ھم از طريق مراجعه به دادگاه  ۶٠٠او حدود 
  .انقEب و دادستانی پيگير کار آنھا بوده اند اما راه به جايی نبرده اند

 
 انواده وی يا خود ايشان برای مرخصی اقدام کرده اند؟آيا خ

مسئوlن اين اواخر گفته بودند که اگر درخواست مرخصی داريد، خانواده بايد نامه ای را به دادستان 
به مھدی گفته بودند اگر مرخصی بدھيم  .بفرستند اما مھدی، خانواده اش را از انجام اين کار منع کرد
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او ھم گفته بود نمی خواھم بدون دوستانم به مرخصی . دو روز خواھد بودمرخصی ات تنھا يک الی 
اگر اين مرخصی به دوستانم خصوصا حسين رونقی ملکی داده شود حاضر است يک ھفته به . بروم

  .مرخصی برود در غير اين صورت ترجيح ميدھد در زندان بماند
 

 خدايی مشکلی ندارند با اين وضعيت؟ وضعيت تماس ھا و مEقاتھا چگونه است؛ آيا خانواده مھدی 
ثانيه با بستگانش تماس گرفته، ھمچنين می تواند ھفته  ٣٠مھدی در چند ماه گذشته دو بار آن ھم مدت 

 .ای يک بار با پدر و مادرش مEقات کابينی داشته باشد
زيادی تحمل  پدر و مادر مھدی در طول اين چند سال و در جريان بازداشتھا، دادگاه و زندان فشارھای

کردند و زجر بسياری کشيده اند و اlن دلشان به ھمين مEقاتھای ھفتگی و ديدن فرزندشان که سالھا 
  .برايش زحمت کشيده اند خوش است

 
 جنس فعاليت ھای مھدی خدايی چه بوده است و چه نوع فعاليت ھای تا کنون داشته است؟ 

دانشگاه آزاد شھرری بود و به دليل فعاليتھای مھدی خدايی از اعضا موسس و دبير انجمن اسEمی 
دانشجويی از تحصيل محروم شد، او ھمزمان و پس از دوره فعاليت دانشجويی به فعاليت حقوق بشری 

مھدی در طول  .روی آورد و مسئوليت کميته دانشجويی مجموعه فعاlن حقوق بشر را بر عھده گرفت
  .نمی دانست و صرفا دغدغه حقوق بشر داشت دوران فعاليتش ھيچ وقت خودش را فعال سياسی

 
 سوابق بازداشت و محکوميت ھای ايشان چه بوده است؟ 

روز را در سلول  ٣٨توسط مامورين وزارت اطEعات بازداشت شد و  ٨۶پيش از اين در تيرماه سال 
ر در جريان بازداشت بر اثر شکنجه و جراحات حاصل از آن سه روز د. گذراند ٢٠٩انفرادی بند 

در نھايت در اين پرونده به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به چھار سال حبس . بيمارستان بستری شد
  .تعزيری محکوم شد

 
 بازداشت اخير ايشان به چه شکلی انجام شد؟ 

در منزل پدری  ٨٨اسفند  ١١او که پس از اتمام دوره آموزشی سربازی اش به مرخصی آمده بود در 
شد در ھنگام بازداشت وقتی مادرش از ماموران پرسيد که فرزندش را کجا می اش در تھران بازداشت 

روز است که  ۶٠٠برند به او گفتند که چند سوال داريم ازش ميپرسيم و فردا باز ميگردد و حاl حدود 
 .به خانه باز نگشته و فقط خانواده اش می توانند از پشت شيشه با او ديدار کنند

يد نام بسياری از فعالين دانشجويی از جمله مھدی خدايی ذکر نشده است علت در گزارش اخير احمد شھ
اينکه نام وی در اين گزارش وجود نداشته چه بوده است؟ و آيا ذکر نام ايشان در وضعيت فعلی وی 

  تاثيری خواھد داشت؟ 
 

ی مظلوم واقع من از روال دقيق تھيه گزارش اطEعی ندارم اما در کل مھدی خدايی در بين زندان سياس
شده و نھاد ھای حقوق بشری کمتر از او نامی می برند با وجود اينکه محکوم به ھفت سال زندان است 

الف نيز فشار  ٢و از زمان بازداشت حتی يک روز ھم به مرخصی نيامده و در دوره بازداشتش در 
  .زيادی تحمل کرد اما تن به اعتراف نداد
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يان سياسی چه انتظاری از احمد شھيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق به عنوان خانواده يکی از زندان
 بشر داريد؟ 

از آقای احمد شھيد می خواھيم با توجه به ماموريتی که کميته حقوق بشر سازمان ملل به او محول کرده 
گزارش دقيق و کاملی در رابطه وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه دھد و به نمونه ھايی که ذکر کرده 
اکتفا نکند تا بتواند تصوير گر اين باشد که حکومت جمھوری در طول اين چند سال چه فشارھای و 

  .محدوديتی را عليه فعاlن مدنی و ساير اقشار جامعه ايران تحميل کرده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 سال حبس  ٨احضار فؤاد سجودی فريمانی جھت گذراندن 
  

فؤاد سجودی فريمانی، دانشجوی دکترای محروم از تحصيل  -1390اه آبان م 25خبرگزاری ھرانا 
  .سال حبس به زندان اوين احضار شد ٨دانشگاه صنعتی اميرکبير، برای اجرای حکم 
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گذار، از او خواسته  ای خطاب به وثيقه ين در نامهبه گزارش کلمه، داديار اجرای احکام دادسرای او

روز از رويت اخطاريه به زندان اوين تحويل دھد، و  ٢٠است که سجودی فريمانی را ظرف مدت 
   .اظھار کرده که در غير اين صورت نسبت به ضبط وثيقه به نفع دولت اقدام خواھد شد

نی، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه فؤاد سجودی فريمانی، فرزند شھيد غEمعلی سجودی فريما
دادگاه انقEب به  ٢۶بازداشت شده و از سوی شعبه  ٨٩صنعتی اميرکبير است که در شھريور ماه 

   .رياست قاضی پير عباسی به ھشت سال حبس تعزيری محکوم شده بود
به وی او در حالی برای اجرای حکم خود به دادسرای اوين احضار شده است که ھنوز ھيچ حکمی 

دادگاه  ۵۴ابEغ نشده و بر اساس آخرين ابEغ به وی، پرونده اعتراضش به رای دادگاه بدوی در شعبه 
   .تجديد نظر استان تھران به رياست قاضی موحد در حال بررسی است

در حالی بازداشت شد که به تازگی در دوره دکترا ثبت نام کرده بود  ٨٩شھريور سال  ٢٣فريمانی در 
   .گذراند خانوادگی سختی را میو شرايط 

روز از اين  ۴۵سجودی که دوران بازداشت خود را در بند دو الف زندان اوين سپری کرد و بيش از 
ميليون تومانی آزاد شد و به دليل فشارھای روحی  ۵٠٠مدت را در انفرادی به سر برد، با سپردن وثيقه 

تی در بيمارستان اعصاب و روان مھرگان اعمال شده در دوران بازداشت، پس از آزادی برای مد
   .بستری شد

شناسی ارشد خود  شناسی خود را در رشته مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شريف و کار وی دوره کار
   .را در مھندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امير کبير به اتمام رسانده است
ھای  وی مشاور پروژه .ه استفريمانی دارای چند مورد ثبت اختراع و مقاlت علمی متعدد بود

ھای علمی پژوھشی دانشگاه اميرکبير به جامعه خود  دانشگاھی زيادی بوده و در بسياری از فعاليت
   .خدمت کرده است

  . صدور حکم ھشت سال حبس برای وی به اتھام توھين به مقدسات به شدت تعجب آور بوده است
، به اشتراک گذاشتن لينک در محيطھای مجازی و زيرا وی جز کارھای متعارفی نظير مباحثات ايميلی

   .داشتن کاريکاتور در ھارد خود، کار ديگری نکرده که ادعای توھين و جرم درباره آن مطرح باشد
گذرد،  او که سرپرستی يک خانواده را عھده دار بوده است و ھمچنين تنھا يک ھفته از مراسم عقدش می

  .له حبس در زندان اوين آماده کندسا ٨حاl بايد خود را برای يک دوره 
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 انتقال بھروز فريدی، آرش و سياوش محمدی به زندان تبريز
  

ی اطEعات  دی از ادارهآبان بھروز فريدی، آرش و سياوش محم ٢۶روز پنجشنبه  -خبرگزاری ھرانا 
 .شھر تبريز به زندان مرکزی اين شھر منتقل شدند
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 ١٢صبح روز  ۶ی پيش ماموران امنيتی در ساعت  به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دو ھفته

شتن حکم بازداشت و تفتيش منازل آنان، به محل سکونت اين فعالين دانشجويی آبان با در دست دا
  .ی اطEعات شھر تبريز منتقل کردند مراجعه کرده و پس از تفتيش، آنان را به اداره

تا اين لحظه در مورد اتھامات وارده بر اين فعالين دانشجويی از جانب مقامات امنيتی و قضايی 
 .توضيحی داده نشده است

 ١۶ی مھندسی مکانيک از داشگاه آزاد تبريز است در استانه ی  بھروز فريدی که فارغ التحصيل رشته
 .نيز توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود که نھايتن از اتھامات وارده تبرئه شد ٨٨آذر سال 

جوی ی مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز و سياوش محمدی دانش آرش محمدی دانشجوی رشته
  .ی ھنر دانشگاه نبی اکرم تبريز است رشته

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بازداشت يکی ديگر از اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد 
  

طی روزھای گذشته آرمان زمانی يکی ديگر از اعضای اتحاديه  -1390آبان ماه  28خبرگزاری ھرانا 
 .دمکراتيک دانشجويان کرد در سنندج بازداشت شد

 
 

ماه پس از احضار توسط نيروھای  آبان ٢٠آرمان زمانی روز جمعه : "يک منبع آگاه به راديوزمانه گفت
امنيتی در سنندج بازداشت شد و تاکنون ھيچ اطEعی از محل نگھداری و اتھامات احتمالی اين فعال 

  ".د در دست نيستدانشجويی کر
ھای گذشته بازداشت  آرمان زمانی ھفتمين عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد است که طی ماه

 .شده است
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ھای اسعد  از اواخر شھريورماه سال جاری تاکنون شش عضو ديگر اين اتحاديه دانشجويی به نام
 .اند کريمی بازداشت شدهباقری، رحيم باجور، مھدی دعاگو، سوران دانشور، ميEد و شيرزاد 

 .اند غير از اسعد باقری و آرمان زمانی بقيه اين فعاlن دانشجويی با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده
سوران دانشور، دانشجوی رشته شھرسازی دانشگاه کردستان، ميEد کريمی دانشجوی بيوشيمی دانشگاه 

 .ه آزاد سنندج استآزاد سنندج و مھدی دعاگو دانشجوی رشته مديريت دانشگا
 .شناسی محروم شده بود سوران دانشور پيش از بازداشت از ادامه تحصيل در مقطع کار

دانشگاه کردستان و عضويت شورای سردبيری روزنامه  "ھژان"آقای دانشور دبيری سابق کانون 
 .را در سوابق خود دارد "ھژان"شده  دانشجويی توقيف

التحصيل رشته  ھندسی برق دانشگاه کردستان و اسعد باقری، فارغالتحصيل رشته م آرمان زمانی، فارغ
برق و دبير سابق انجمن اسEمی دانشگاه کردستان و دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان بوده 

 .است
ای بازداشت اين فعاlن دانشجويی را  پيشتر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با صدور اطEعيه

 .خوانده بود" آميز با فعاlن سياسی و مدنی کرد رخوردھای خشونتنمونه ديگری از ب"
 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ھرکس حق آزادی و امنيت  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •
  .شخصی دارد

بت ھيچکس را نمی توان بمناس :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
 .عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

. ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون 

ر توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھ
 .وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

 ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
  

  1390آذر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ابراز نگرانی ھمسر پيمان عارف نسبت به ممانعت از آزادی وی 
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عارف، نسبت به  منابع حقوق بشری گزارش داده اند که سميرا جمشيدی، ھمسر پيمان 1390 آذرماه 04
 .و ممانعت مسئوlن از آزادی وی، ابراز نگرانی کرده است  روند پرونده

  
علی رغم سه مرتبه مراجعه به "ت که خانم سميرا جمشيدی اظھار داشته اس" ھرانا"به گزارش وبسايت 

ايشان ." شوند می ٢۶ی  دادگاه انقEب، تاکنون جوابی نگرفته و حتی مسئوlن مانع رفتن وی به شعبه
  "ی اين زندانی سياسی نيز ممانعت به عمل آمده است حتی از ديدن پرونده"ھمچنين عنوان کرد که 

ای صادر کرده که به امضای پيمان عارف نيز  نیميليو ٢٠اين در حاليست که بازپرس پرونده، قرار 
  .کنند رسيده است اما برخی مسئوlن پس از گذشت يک ماه از پذيرش قرار برای آزادی وی اجتناب می

پيمان عارف که چندی پيش بر سر مزار ندا آقا سلطان بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود، به 
ضربه شEق و شکايت از مسئولين دادسرای  ٧۴رای تعزيری ھا در خصوص اج دليل مصاحبه با رسانه

  .، مورد بازخواست قرار گرفت"تبليغ عليه نظام"اوين، به اتھام 
تر و در بيست و يکم بھمن ماه سال گذشته، با ورود ماموران امنيتی به منزل  اين فعال دانشجويی پيش

  .زندان اوين منتقل شده بود ٣۵٠د اش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بن شخصی
توھين "به يک سال حبس تعزيری و به دليل " فعاليت تبليغی عليه نظام"دادگاه آقای عارف را به دليل 

  .ضربه شEق محکوم کرده بود ٧۴به تحمل " به رياست جمھوری
م زندان ضربه شEق خود به بخش اجرای حک ٧۴اين فعال دانشجويی پيش از آزادی برای اجرای حکم 

  .مھرماه آزاد شد ١٧اوين منتقل و بعد از اجرای اين حکم روز 
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 بازداشت محمد رشيد ھدايتی، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد 
  

محمد رشيد ھدايتی، از فعاlن دانشجويی دانشگاه آزاد، طی  -1390 آذرماه 06خبرگزاری ھرانا 
 .ط نيروھای امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده استروزھای گذشته توس
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به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، محمد رشيد ھدايتی، از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد 

آذر ماه امسال، ھنگامی که از دانشگاه در حال بازگشت به  اصفھان، بعد از ظھر روز سه شنبه اول
منزل بود، در مقابل درب دانشگاه توسط سرنشينان يک خودرو متوقف گرديد، که بعد از چند دقيقه 

 .پرسش و پاسخ، با زور و ضرب و شتم، وی را سوار خودرو کرده و به محلی نامعلوم منتقل کرده اند
ويی گزارش داده اند که يکی از بازداشت کنندگان اين فعال دانشجويی، شاھدان عينی و فعاlن دانشج

مسلح به بيسيم و از ماموران شاخص لباس شخصِی دخيل در بازداشت معترضين بعد از انتخابات سال 
سرکوب معترضين به نتايج انتخابات و )و ھمچنين رخدادھای دو سال اخير در اصفھان و نجف آباد  ٨٨

 .بوده است) هللا منتظری در جريان مراسم تدفين و سالگرد وی حاميان مرحوم آيت
با مراجعه به منزل اين فعال ) چھارشنبه دوم آذر(اين در حالی است که ماموران امنيتی، يک روز بعد 

دانشجويی، ضمن تفتيش آن محل، اقدام به ضبط کيس کامپيوتر، کتاب ھا، فايل ھا و سی دی و دی وی 
و خانواده او را با اھانت مورد پرسش در مورد ارتباطات و تماس ھای وی دی ھای موجود کردند 

 .قرار داده و آنھا را به عدم رسانه ای کردِن بازداشت رشيد تھديد کردند
بر اساس اين گزارش، ھنوز از علت دستگيری و وضعيت محمد رشيد ھدايتی، خبری منتشر نشده، اما 

رشنبه طی تماسی کوتاه، از بازداشت خود خبر داده، ولی از به گفته خانواده وی، نامبرده غروب چھا
 .محل نگھداری خود اطEعی نداده است

پيش از اين منابع خبری گزارش داده بودند که محمدرشيد ھدايتی، در جريان حوادث بعد از انتخابات 
بازداشت رياست جمھوری و بعد از مراسم بزرگداشِت مرحوم آيت هللا منتظری، مورد ضرب و شتم و 

ماموران اداره اطEعات شھرستان نجف آباد قرار گرفته و به مدت دو ھفته در بازداشت به سر برده 
 .بود

lزم به ذکر است که طی ھفته ھای اخير و در آستانه روز دانشجو، فشار و آزار و تھديد و بازداشت 
 .فعالين دانشجويی و حقوق بشری، مجددا افزايش پيدا کرده است

 :وارد حقوقی نقض شده در اين گزارشبررسی م
 .ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •
ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •

 .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :حقوق مدنی و سياسی ميثاق بين المللی ١٩ماده  ٢بند  •

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 
خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود 

 .می باشد
 .دارد ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
352 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

به پاس خون : پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز
 آذر را ارج می نھيم ١۶دانشجويان روز 

 
آذر، با پخش اعEميه و انتشار  ١۶انشگاه تبريز در آستانه جمعی از دانشجويان د 1390آذرماه   10

 .بيانيه، به استقبال اين روز رفته اند

  
  

با وجود تمام مشکEت پيش رو باز : "خود مينويسند به گزارش دانشجونيوز، اين دانشجويان در بيانيه
ھم با غمی در دل روز دانشجو را ھمگام با ياران دبستانی خود در دانشگاه ھای سراسر کشور جشن 
می گيريم و به پاس خون دانشجويانی که جانشان را در راه اھداف واlی خود از دست دادند اين روز 
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فکر خواباندن وجدان مردم و استثمار آنان ھستند ثابت کنيم دانشجو  را ارج می نھيم تا به آنانی که در
  ." وجدان ھميشه بيدار جامعه است

  : متن کامل اين بيانيه به شرح زير است
اينک در حالی به استقبال روز دانشجو می رويم که ھمچون گذشته حوادث و اتفاقات رخ داده در اين 

مستقل دانشگاه تبريز که   دانشجويان  ما جمعی از. رده استسال قلب و روح مردمان سرزمينمان را آز
است بر آن شديم تا بار ديگر در روزی که متعلق به   معتقديم دانشجو ذھن آگاه و وجدان بيدار جامعه

  .خواسته ھای ملت عزيزمان ياد آور شويم   ماست خواسته ھای خود را که انعکاسيت از
کرديم که اعتراضات به روند خشک شدن درياچه ی اوروميه  سال تحصيلی جديد را در شرايطی آغاز

اعتراضاتی که ھدفش آگاه ساختن مسئولين از پی آمد ھای فاجعه ای بود که در حال . در جريان بود
اما ھمين اعتراضات مسالمت آميز نيز حاکمان را چنان به دلشوره انداخت که حق دفاع . وقوع است 

برنتافتند و متاسفانه باز شاھد سياست سرکوب و مشت آھنين از سوی مردم از محيط زيستشان را نيز 
  .حاکميت اقتدارگرا شديم

در سالی که مردم ديگر به شنيدن کلمه اختEس در کنار عباراتی چون پاک ترين دولت، دولت 
خدمتگذار و عدالت اجتماعی عادت کرده اند و از طرفی روز به روز شاھد وخيم تر شدن وضعيت 

و اين ھمان . شان ھستند به وضوح شاھد تناقض در شعارھا و عملکرد ھای دولت ھستنداقتصادي
سياستی است که ما معترض آن ھستيم و ھرگز نخواھيم پذيرفت که حاميان مردم و مدافعان حقوق بشر 
و زندانيان دانشجو و غير دانشجوی سياسی در بند حکومت باشند و کسانی که قطره قطره خون اين 

اين در .می مکند به پشتوانه حکومت، آزادانه به کار خود ادامه دھند و کسی جلو دارشان نباشدملت را 
حالی است که حتی درصد اندکی از اين ثروت بر باد رفته برای حل بسياری از مشکEت دانشگاه ھای 

اسب مشکEتی ھمچون نبود خوابگاه کافی برای دانشجويان جديد الورود، کيفيت نامن.کشور کافيست
و   خوابگاه ھای موجود، افزايش قيمت غذای سلف، به روز نبودن کتابخانه ھا و تجھيزات آزمايشگاھی

...  
در سالی قرار داريم که طرح تفکيک جنسيتی که آن را به منزله توھينی بزرگ به شان و ھدف دانشگاه 

  .می دانيم در سطح کEس ھای عمومی به مرحله اجرا در آمده است 
مه ی اينھا نبود تشکل ھا و نشريات مستقل دانشجويی و فشارھا ی وارده بر دانشجويان و در کنار ھ

  .باعث شده است تا جوی امنيتی بر دانشگاه حاکم شود   حتی اساتيدی چون دکتر فرزدی
با وجود تمام مشکEت پيش رو باز ھم با غمی در دل روز دانشجو را ھمگام با ياران دبستانی خود در 

ھای سراسر کشور جشن می گيريم و به پاس خون دانشجويانی که جانشان را در راه اھداف دانشگاه 
واlی خود از دست دادند اين روز را ارج می نھيم تا به آنانی که در فکر خواباندن وجدان مردم و 

  .استثمار آنان ھستند ثابت کنيم دانشجو وجدان ھميشه بيدار جامعه است
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 آذر  ١۶ال دانشجويی دانشگاه مازندران در آستانه فع ٢بازداشت 
  

 در ادامه ی فشارھای فزاينده بر دانشجويان دانشگاه مازندران، -1390آذرماه  12خبرگزاری ھرانا 
علی عباسی و رحمان يعقوبی دو فعال دانشجويی اين دانشگاه در روز شنبه دوازدھم اذر بازداشت 

 .شدند
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به گزارش دانشجونيوز، اين دو دانشجوی دانشگاه مازندران که در حوادث پس از انتخابات رياست 

بازداشت شده و مدتی را در زندان متی کEی بابل بسر برده بودند،از طرف شعبه ی  ٨٨جمھوری 
اما پس از دو  .يقی و چھارده ضربه شEق محکوم شده بودنددادگاه بابلسر به شش ماه حبس تعل ١٠١

 .سال در ھفته ی گذشته به انھا اعEم گرديد که حکمشان از تعليفی به تعزيری تغيير يافته است
بر اساس اين گزارش از بابلسر، اين فعالين دانشگاه مازندران که برای پيگيری پرونده ی خود به 

 .بودند توسط ماموران امنيتی بازداشت شدنددادستانی بابلسر مراجعه کرده 
بنابر اين گزارش ھا در دو سال گذشته ده ھا دانشجوی دانشگاه مازندران به حراست دانشگاه و يا 
نھادھای امنيتی احضار شده اندوھمچنين پس از تجمع يک ابان اين دانشگاه که با حضور گسترده ی 

 .ن دانشگاه تشديد يافته استدانشجويان مواجه گرديد فشارھا بر فعالين اي
 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

. ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •
 .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد

ا نمی توان بمناسبت عقايدش ھيچکس ر :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
 .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 

ورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بص
 .می باشد

 .عقيده و بيان دارد ھر فردی حق آزادی :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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 اعزام دانشجويان بورسيه به انگليس متوقف شد 
  

م کرده مديرکل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم که چندی پيش اعE - خبرگزاری ھرانا 
بود خط قرمز اعزام دانشجو به انگليس برداشته شده است، اکنون پس از تصويب کاھش روابط با 

  .انگليس، تکليف اعزام دانشجو به اين کشور را اعEم کرد
در حال حاضر اعزام دانشجو به انگليس : "حسن مسلمی نائينی در گفتگو با مھر در اين باره گفت

  ." ھای ابEغی دولت خواھد بود ياستنداريم و اين موضوع تابع س
مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم در پاسخ به اينکه آيا در روزھای اخير گزارشی 

آميز در قبال دانشجويان بورسيه و غيربورسيه ايرانی در انگليس  مبنی بر اعمال رفتارھای محدوديت
  ."ريافت نشده استگزارشی در اين زمينه د: "دريافت کرده است، گفت

بر اساس اعEم رايزن علمی ايران در : "وی درباره آمار دانشجويان ايرانی بورسيه در انگلستان گفت
نفر از دانشجويان ايرانی بورسيه در انگليس،  ٢٣دانشجوی بورسيه در اين کشور داريم که  ٧٠انگليس 

  ."مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ھستند
دانشجوی ايرانی غير بورسيه در حال حاضر  ٧٠٠ھزار و  ۴چنين حدود  ھم: "ی اضافه کردنائين مسلمی

  ."در انگليس مشغول به تحصيل ھستند
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 : جمعی از دانشجويان و فارغ التحصي"ن دانشگاه اميرکبير
  

  در زندان است یآزاد شياستبداد و ستا یبه جرم نف یتوکل ديمج
پلی تکنيک (جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيEن دانشگاه صنعتی اميرکبير  1390آذرماه   16

، با صدور پيامی ضمن محکوميت بازداشت وی، مجيد توکلیدر دومين سالروز بازداشت ) تھران
   .واستار آزادی فوری مجيد توکلی از زندان شدندخ

 
ز به گزارش دانشجونيوز، در بخشی از اين نامه که با قسمتی از پيام مجيد توکلی به مناسبت مھرماه آغا

از آن روز که مجيد از عشق به آزادی سخن گفت و بر سر استبداد ... دو سال گذشت: "شده، آمده است
از آن روز که . گفته بود که ھر چه فرياد در گلو دارد، بر سر استبداد می کوبد. بی صبرانه فرياد کشيد

ت او زاييده شجاعتش ھستيم و شراف" مجيد توکلی"به قصد تحقيرش برخاستند، و ندانستند که ھمه ما 
اين روزھا مجيد در حبس، نماد نسلی است که سخنی جز آزادی بر زبان نداشت و . بود، نه جامه اش

 ".سEحی جز قلم در دست
در حالی که دو سال از بازداشت غيرقانونی مجيد توکلی در سالگرد روز دانشجو در دانشگاه اميرکبير 

و کليه تماس ھای تلفنی وی نيز با خارج از زندان  می گذرد، وی ھم چنان از حق مرخصی محروم
مادر مجيد توکلی که به دليل بيماری قادر به سفر نيست، بيش از دو سال است که . مسدود شده است

وی ھمچنين نزديک به يازده ماه است که به دليل قطع تماس ھای . فرزندش را مEقات نکرده است
مجيد توکلی به ھشت  .شھر کرج با پسرش سخن نگفته استتلفنی زندانيان سياسی در زندان رجائی 

 .سال و نيم زندان و محروميت مادام العمر از تحصيل محکوم شده است
 :متن کامل نامه جمعی از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه اميرکبير به شرح زير است

آن ھا پيمان . يمانی گرفته اندچنين است که اميد مردم به دانشگاه است و گويا مردم از دانشجويان پ"
گرفته اند که آزادی بايد زنده بماند، شادی ميھمان ھر خانه شود، خشونت چنان رسوا شود که اجازه ی 
حضور و بروز نيابد، زنجير ھای عقايد و بيان و انديشه ھا پاره شود، دوستی و ھمدلی افزون گردد، به 

ديگر نشانده شود و آزادی و عدالت، دموکراسی و رفاه جای برتری جويی ھا، روا داری و احترام به ھم
مردم پيمانی سخت گرفته اند و کاری . و حقوق بشر و زيست اخEقی و انسانی و ھمه با ھم محقق گردد

آن . اما می دانم که با ھمت تان پيروز می شويد و احترام مردم را بر می انگيزيد. سخت پيش رو داريد
." ان اش را به خشونت و سرکوب تبديل کند، باز شکست خواھد خوردگاه اگر استبداد ھمه ی تو

 (١٣٨٩بخشی از پيام مجيد توکلی به دانشجويان در مھرماه (
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يادآور سه آذر اھورايی . آذر ارمغان طلب آزادی و آزادگی است، که با خون و زندان درآميخته است
يد توکلی، شرف جنبش دانشجويی، آذر برای پلی تکنيک يادآور مج  .است و ھزاران آذرخش ديگر

 .است
از آن روز که مجيد از عشق به آزادی سخن گفت و بر سر استبداد بی صبرانه فرياد ... دو سال گذشت

از آن روز که به قصد تحقيرش . گفته بود که ھر چه فرياد در گلو دارد، بر سر استبداد می کوبد. کشيد
 .ھستيم و شرافت او زاييده شجاعتش بود، نه جامه اش" لیمجيد توک"برخاستند، و ندانستند که ھمه ما 

اين روزھا مجيد در حبس، نماد نسلی است که سخنی جز آزادی بر زبان نداشت و سEحی جز قلم در 
 .دست

، سالگرد روز دانشجو در دانشگاه پلی "برای آزادی"، تريبون ١٣٨٨آذر سال  ١٦. دو سال گذشت
وی در حالی پس از ضرب و شتم ماموران . سخن نگفت" رای آزادیب"تکنيک تھران، مجيد توکلی جز 

امنيتی بازداشت شد، که در دو دادگاه مختلف، به دليل سخنان و نوشته ھايش در مجموع به نه سال 
 .زندان محکوم شد و مادام العمر از ادامه تحصيل محروم شد

وران حبس خود در تبعيد به سر مجيد اکنون در حالی در زندان رجايی شھر کرج در حال گذراندن د
می برد، که مادر بيمار وی بيش از دو سال از ديدار فرزند محروم مانده و با قطع کليه تماس ھای تلفنی 

اين ھا تنھا گوشه . زندانيان سياسی توسط زندانبانان، بيش از ده ماه است که با مجيد سخن نگفته است
 .رفته است ای از ظلم ھايی است که بر وی و خانواده اش

در جامعه ای که در دانشگاھش نتوان آزادانه سخن گفت و ابراز عقيده نمود، . دانشگاه خانه آزادی است
در چنين جامعه ای فساد رشد می کند و مداحی جايگزين . نمی توان به انتظار شکوفايی و توسعه نشست

می رانند، و آگاھان و دل  بی خردان و چاپلوسان بر مسند امور می نشينند و حکم. نقادی می شود
 .سوزان يا در بند جاھEنند و يا در بند سکوت

ضمن  (پلی تکنيک تھران(ما جمعی از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اميرکبير 
محکوميت مجدد بازداشت و صدور حکم ناعادlنه نه سال حبس برای مجيد توکلی، خواستار آزادی ھر 

ن ھستيم؛ که تنھا در سخنان و نوشته ھايش از نفی استبداد و ستايش آزادی سخن چه زودتر وی از زندا
  .و اگر جرم اينست ما ھمه گناھکاريم و مستحق مجازات. گفته است

 
 امضا کنندگان
 پيمان احمدپور

 آيلين اسدی نژاد
 فرناز اسEمی
 مھدی اشراقی
 علی افشاری

 ميEد ايران نژاد
 احسان ايری

 اميررضا آھويی
 ی باقریھاد

 برھمن  بھنام
 ايمان بھرام زاده

 ناھيد پرويزی
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 ھادی پEور
 بيژن پوريوسفی

 ناصر پويافر
 ياسر ترکمن
 عابد توانچه

 دlرام جليلی
 آيدا حاجی زاده

 سيد امير حسينی پرور
 عباس حکيم زاده

 حسين خائفی
 مقداد خليل پور

 حميد خوانين
 مسعود دھقان

 وحيد دولت آبادی
 ميثم رزم آرا

 د يوسف رشيدیمحم
 پدرام رفعتی

 فرشته رفيعيان
 فواد سجودی فريمانی

 مھدی سعيدی پور
 محمد اسماعيل سلمانپور

 محسن سھرابی
 ثمره شاه صفی

 سامان شاه محمدی
 شجاعی  حامد

 مريم شعبانی
 مجيد شيخ پور
 علی صابری

 احد صراف شيرازی
 صميمی زاد  بيتا

 آروين طاھائی
 ھومن طاھری

 توحيد علی اشرفی
 صطفی غفوری ورزنهم

 مھرداد فرنوش
 شکوفه قاسمی

 عليرضا قراگزلو
 احمد قصابان
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 محسن قمری
 مازيار کريمی

 ميثم محمد
 کورش محمودکEيه

 پويان محموديان
 سيد نريمان مصطفوی

 البرز مليحی
 مھسا مھرداد
 بھزاد نبوی

 بتسابه نبی ييان
 سياوش نيشابوری

 حامد ورمزيار
 سجاد ويس مرادی

 علی ھنری
 ين يکتايیحس

 محمد يوسفی
  رضا يونسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

احضار عليرضا کامکار، فعال دانشجويی، به اداره اط"عات در روز 
  دانشجو 
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طبق روال سال ھای گذشته، ھمزمان با نزديک شدن به روز دانشجو، فشار نھادھای  1390آذرماه   16
  . امنيتی بر فعالين دانشجويی افزايش يافته است

ھای اخير نيز شاھد بازداشت و احضار دانشجويانی از دانشگاه ھای مختلف کشور به کميته  در ھفته
ھای انضباطی و نھادھای امنيتی خارج از دانشگاه بوده ايم که تنھا بخشی از انھا در رسانه ھا انعکاس 

 .يافته است

 
  

بنابر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز، در ھفته ی اخير عليرضا کامکار دانشجوی حقوق دانشگاه 
به اداره اطEعات شھرکرد  ٨٨ازاد شھرکرد برای چھارمين بار پس از انتخابات رياست جمھوری 

  .احضار شد
در اين دانشگاه نيز " دانديشانسازمان مستقل ازا"  اين دانشجوی ساکن شھرکرد که دبير تشکلی به نام

  .می باشد، چھارشنبه شانزدھم اذر و روز دانشجو بايد در اداره اطEعات شھرکرد حاضر شود
دو فعال  یعقوبيو رحمان  یعباس یدر روز شنبه دوازدھم آذر، عل ان،يفشارھا بر دانشجو یدر ادامه  

  .دانشگاه مازندران بازداشت شده بودند يیدانشجو
. 
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 محمد کريمی، فعال دانشجويی، در eھيجان بازداشت شد 
  

ی روز دانشجو، نيروھای اطEعات شھرستان lھيجان روز چھارشنبه با  در آستانه 1390آذرماه   18
  .يورش به منزل محمد کريمی فعال دانشجويی، وی را بازداشت کردند

ر دوران دانشجويی از فعالين دانشجويی و فعال محمد کريمی فارغ التحصيل دانشگاه لرستان است که د 
ھای سياسی در دانشگاه، با سه  وی در دوران دانشگاه به دليل فعاليت. ستاد مھندس موسوی بوده است

  .ترم تعليق از تحصيل مواجه شده بود
 بنابر گزارش دريافتی، ماموران امنيتی ده روز پيش نيز به منزل اين فعال سياسی و دانشجويی يورش

  .برده و وسايل شخصی وی را توقيف کرده و با خود بردند اما موفق به بازداشت او نشده بودند
کرده و از شاگردان ھدی صابر و  تر با دفتر تحکيم وحدت نيز ھمکاری می محمد کريمی ھمچنين، پيش

  .از فعاlن نزديک به طيف ملی مذھبی بوده است
  کميته گزارشگران حقوق بشر

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  ": ٩٩کمپين "سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام پيام 
 
  ده سال در زندان بمانم  ليدفاع از حق تحص یبرا ديبا

پيامی را از درون زندان  "99کمپين "سيد ضيا نبوی دانشجوی زندانی در تبعيد، در پاسخ به پيام 
 .استکارون اھواز ارسال کرده 
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که مقارن با روز  در روايت سی و دوم خود" 99کمپين "به گزارش دانشجونيوز، دست اندرکاران 

در روز دانشجو، يکی از معترضين حاضر در . دانشجو در ايران بود، به سيد ضيا نبوی پرداخته بودند
 .جنبش وال استريت به نام الن پيام کوتاھی خطاب به ضيا نبوی نوشته بود
ما «: يد ضيا نبوی نوشته بودآلن، از معترضان جنبش وال استريت، در پيام کوتاه خود خطاب به س

من فقط می . ما بايد از شجاعت و تعھد تو درس بگيريم. پيشرو بودن و رھبری تو را ستايش می کنيم
 «.تو واقعا يک قھرمان ھستی! گويم قوی بمان

سيد ضيا نبوی، دانشجوی زندانی در بخشی از پاسخ خود به اين پيام آلن ضمن تشکر از پيام وی نوشته 
اين نکته در . ام و در نتيجه توان فھم دقيق وضعيت تو را ندارم شرايط تو را تجربه نکرده من«: است

کنار نوعی سختگيری که برای اظھار نظرھايم درون خودم حس می کنم سبب شده که پيام روشن و 
ای  دانی من و امثال من در ايران برای به دست آوردن حقوق ساده می. صريحی برای تو نداشته باشم

کوشيم و اينھا حقوقی ھستند که احتماl برای شما  مثل حق انتخاب، حق آزادی بيان و حق تحصيل می
دانی شرايطی که  می. اند و اين بداھت حتی شايد اعتبار اين حقوق را برای شما کاھش داده باشد بديھی

ايست برای دفاع از ب برم حداقل از نظر خودم وضعيتی قھرمانانه نيست و اينکه می من در آن به سر می
حق تحصيل ده سال در زندان بمانم برايم بيشتر شبيه يک شوخی احمقانه و شايد ھم يک خواب 

 «.ناخوشايند است
قرار است با نود و نه نفر از افرادی که در جنبش وال استريت در سراسر  «٩٩کمپين «مطابق برنامه 

يل ھر نفر از چرايِی حضورش در اين دنيا حضور دارند گفتگو شود و پس از شنيدن روايت و دل
شود که پيامی  اعتراض، برای وی روايت يک زندانی سياسی در ايران بازگو شده و از وی خواسته می

 ..برای آن زندانی بفرستد و پوستری برای وی طراحی کند
 :متن کامل پاسخ ضيا نبوی برای انتشار در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته است

Eمالن عزيز س 
گرچه . کنم که از دريافت اين پيام خيلی خوشحال شدم اعتراف می. از پيام محبت آميزت خيلی ممنونم

ام و در  من شرايط تو را تجربه نکرده. اين در حالی است که در چگونگی پاسخ دادن به آن خيلی مرّددم
برای اظھار نظرھايم  اين نکته در کنار نوعی سختگيری که. نتيجه توان فھم دقيق وضعيت تو را ندارم

دانی من و امثال  می .درون خودم حس می کنم سبب شده که پيام روشن و صريحی برای تو نداشته باشم
ای مثل حق انتخاب، حق آزادی بيان و حق تحصيل  من در ايران برای به دست آوردن حقوق ساده

بداھت حتی شايد اعتبار اين حقوق  اند و اين کوشيم و اينھا حقوقی ھستند که احتماl برای شما بديھی می
برم حداقل از نظر خودم  دانی شرايطی که من در آن به سر می می. را برای شما کاھش داده باشد

بايست برای دفاع از حق تحصيل ده سال در زندان بمانم برايم  وضعيتی قھرمانانه نيست و اينکه می
البته اين نکته را نيز بگويم که . شايند استبيشتر شبيه يک شوخی احمقانه و شايد ھم يک خواب ناخو

در  .کنم ارزش آن را دارد که برای زيباتر شدن آن کوشيد زندگی حتی اگر يک خواب ھم باشد فکر می
اصوl . توانم روزی در يک جامعه آزاد زندگی کنم يا نه حقيقتش ھيچ مطمئن نيستم مورد اينکه آيا می

با اين حال من ھمين امروز و در حالی که اين نامه را . شتدر مورد آينده نمی توان اطمينان دا
ھايی از اين آزادی و رھايی درون ھر ارتباطی که فارغ  نويسم حداقل اين اطمينان را دارم که بارقه می

ايست که مرا به ضرورت مطلق ارتباط داشتن  از ترس و تعصب و تعارف باشد وجود دارد و اين نکته
 کنم دوباره از پيام محبت آميزت تشکر می. ندک ھا دعوت می با انسان
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گفتنی است متن کامل پيام الن نيز که خطاب به ضيا نبوی در روز دانشجو نوشته شده بود به شرح زير 
 :است

مبارزه ی تو در ايران به شکل روشنی بسيار دشوارتر از  .بگذار چيزی به تو بگويم! سEم ضيا :اَلِن
ما بايد از شجاعت و تعھد . ا پيشرو بودن و رھبری تو را ستايش می کنيمم. مبارزه ی ما در امريکاست

اميدوارم اين پيام به پايداری  .تو واقعا يک قھرمان ھستی! من فقط می گويم قوی بمان. تو درس بگيريم
اميدوارم روزی بيايد که من و تو بتوانيم يکديگر را مEقات . تو در اين روزھای سرکوب کمک کند

 .ثل دو مرِد آزاد با يکديگر دست بدھيمکنيم و م
سيد ضياء نبوی، فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، عليرغم : درباره سيد ضيا نبوی

در رشته جامعه شناسی، به دليل  87کسب رتبه تک رقمی در کنکور کارشناسی ارشد سال 
کنکور کارشناسی ارشد ستاره دار  ھايش در انجمن اسEمی دانشگاه در دوران کارشناسی، در فعاليت

ی انتخاباتی  نژاد در جريان يک مناظره پس از آنکه محمود احمدی. شد و از ادامه تحصيل محروم ماند
دار و مردود در کنکور کارشناسی ارشد به دlيل   ، وجود دانشجويان ستاره88تلويزيونی در سال 

جمعی از دانشجويان ستاره دار، تجمعاتی را در  سياسی و عقيدتی را انکار کرد، ضياء نبوی به ھمراه
بعد از انتخابات برخورد بسيار شديدی با . مقابل سازمان صدا و سيما و ساير نقاط تھران برگزار کردند

سال حبس در تبعيد  10برگزارکنندگان اين تجمعات صورت گرفت و ضياء نبوی به اتھام محاربه به 
در . به اجرا گذاشته شد 1389کارون اھواز در اول مھر ماه  محکوم شد و حکم تبعيد وی به زندان

ورای حد "ای از زندان کارون اھواز وضعيت اين زندان را  ضياء نبوی در نامه 1390ارديبھشت ماه 
پس از انتشار . خوانده بود و به شرح مشاھداتش پرداخته بود" مرز زندگی انسانی و حيوانی"و " تقرير

ديگری در اھواز با شرايط بسيار مناسب تر منتقل شد اما در شھريور ماه مجددا  اين نامه، وی به زندان
 .به زندان کارون بازگردانده شد و ھمچنان در زندان کارون به سر می برد

 99کمپين نوشته آلن برای ضيا نبوی در سايت 
 
  
  
  
  
  
 
 

 انتقال سعيد آقا براری، فعال سابق دانشجويی، به زندان اوين 
  

آبان ماه امسال مفقود  ٢٣سعيد آقا براری، فعال سابق دانشجويی و از کنشگران حقوق بشری، که از 
  .شده بود، به زندان اوين منتقل شده است

و ستاد انتخاباتی مھدی کروبی، روز دوشنبه بنا به گزارش منابع آگاه، اين فعال سابق دانشجويی و عض
درحاليکه عازم محل کار خود بود، مفقود گرديد، تا اينکه شامگاه ھمان روز چند تن  ١٣٩٠آبان ماه  ٢٣

از ماموران امنيتی، با مراجعه به منزل وی و ايجاد ارعاب برای خانواده، به جستجوی آن محل و ضبط 
  .خصی وی اقدام کردندو انتقال کامپيوتر و برخی اموال ش
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اين در حالی است که ماموران امنيتی در برابر پرسش خانواده اين فعال سابق دانشجويی پيرامون محل 
و وضعيت پسرشان، ھيچ پاسخی نداده و ھشدار داده بودند که از رسانه ای کردن حضور ماموران و 

  .تفتيش منزل خودداری کنند
از ناپديد بودن سعيد آقا براری، وی ھفته گذشته ضمن تماس با  بر اساس اين گزارش، با گذشت دو ھفته

 Eم کرده است که فعEخانواده، از انتقال خود از بازداشتگاھی امنيتی، به زندان اوين خبر داده و اع
  .ممنوع المEقات می باشد

نشده  ضمن اين که ھنوز از دليل بازداشت و وضعيت جسمانی اين فعال سابق دانشجويی خبری منتشر
 .است

طی ھفته ھای گذشته، فشار بر فعاlن دانشجويی، مطبوعاتی و حقوق بشری، موجی فزاينده داشته و 
  .گروه زيادی احضار، بازداشت و ناپديد شده اند

 کميته گزارشگران حقوق بشر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وب"گنويس و فعال حوزه زنان از  ،ستاره الياسی، فعال دانشجويی
 ج شد دانشگاه اخرا

  
خانم الياسی طی دوران تحصيل به دليل فعاليت ھای دانشجويی، چندين بار حکم کميته انضباطی 

 .دريافت کرده بود که در اين احکام به شورش و اختEل در نظم دانشگاه اشاره شده بود
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خانواده اين دانشجو از طريق تماس تلفنی مسأولين دانشگاه از اين تصميم مطلع شده اند و مقامات  

 ازدادن مدرکی در اين زمينه که در آن علت چنين تصميمی اعEم شده باشد، خودداری کردند
گرفته شد  پيشتر پدر ستاره الياسی فعال دانشجويی يک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعھد

lزم به ذکر است . که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند، آنھا را تحويل دھد
که خواھر ستاره الياسی، صفورا الياسی، نيز از دانشجويان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق 

  .تحصيل می باشد
ر جلسه پايان نامه خود حضور پيدا کرده و از به گفته منبع ياد شده با وجود اينکه اين فعال دانشجويی د

موضوع خود نيز دفاع کرده و تمامی دروس خود را با موفقيت گذرانده بود، دانشگاه، حاضر به ارائه 
از  ١٣٨٨وی در آذرماه سال . ی نمره پايان نامه نشد و باlخره پس از دو سال از دانشگاه اخراج شد

شته موزه داری دانشکده ميراث فرھنگی دفاع کرد و طی اين پايان نامه خود در مقطع کارشناسی ر
  .مدت منتظر اخذ مدرک خود بود

  .اما به جای دريافت مدرک موضوع اخراج وی طی تماس تلفنی به خانواده ی وی اعEم شد
زمانی که پدر وی به دانشگاه مراجعه نمود، مسئولين دانشگاه اعEم کردند که نمی دانند که چه کسی با 

نواده وی تماس گرفته اند، اما دستور اخراج از باl آمده و برای اتمام مراحل اداری بايد در خوا
  .روزھای آينده به دانشگاه مراجعه کنند

به گفته يکی از فعاlن دانشجويی طی چندسال اخيربرخی از دانشجويان فعال در مقاطع مختلف با اين 
رائه مدرک در زمانی که دانشجويان ھمه واحدھای موضوع مواجه بوده اند که مقامات آموزشی از ا

  .تحصيلی را گذرانده و حتی از پايان نامه خود نيز دفاع کرده اند خودداری می کنند
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 از دانشگاه اخراج شد شيما رنجبر دانشجوی 
  

ه علوم آlت کشاورزی دانشگا رشته مھندسی مکانيک ماشين ١٣٩٠شيما رنجبر دانشجوی ورودی سال 
 .کشاورزی و منابع طبيعی گرگان از دانشگاه اخراج شد

 
شود  ماه امسال متوجه می به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، اين دانشجوی بھائی در آبان 

اه موجود نيست و با مراجعه به بخش آموزشی دانشگاه به وی گفته که نامش در ليست دانشجويان دانشگ
اش در حراست  شود که پرونده وی بعد از پيگيری متوجه می. است ”اش گم شده پرونده“شود که  می

اش به  شود که به دليل نقص مدارک، پرونده دانشگاه است و با مراجعه به حراست به وی اعEم می
  .وزراتخانه ارسال شده است

شود که برای پيگيری پرونده خود  شود و به وی اعEم می ماه با اين دانشجو تماس گرفته می آبان ٣٠در 
شود که به دليل  در سازمان سنجش به وی اعEم می. بايد به سازمان سنجش واقع در تھران مراجعه کند

  .از دانشگاه اخراج شده است” اعتقاد به آيين بھائی“
دانشجوی بھائی  ١٠بيش از  ١٣٩٠شود که پيش از اين و تنھا در سال  راج میشيما رنجبر در حالی اخ

ھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل  lزم به ذکر است که ده. اند ھای کشور اخراج شده از دانشگاه
  .در مرحله انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند” نقص پرونده“
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 ل سومين فعال دانشجويی دانشگاه مازندران به زندان انتقا
  

دانشگاه مازندران جھت گذراندن شش ماه   مازيار يزدان نيا فعال دانشجويی چپگرای 1390آذرماه   20
 .حبس، خود را به دادگاه انقEب شھرستان بابلسر معرفی کرد

  
دانشگاه مازندران ھمزمان با بازداشت  ٨۵به گزارش دانشجونيوز، مازيار يزدان نيا دانشجوی ورودی 

توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده و  ٨٨خرداد ماه سال  ٢۶فله ای دانشجويان اين دانشگاه در تاريخ 
اين فعال دانشجويی پس از انتخابات  ھمچنين.اطEعات ساری به سر برده بود  يک ماه در انفرادی اداره

  .رياست جمھوری به يک ترم محروميت از تحصيل نيز محکوم گشته بود
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ماه حبس  ۶ضربه شEق و  ١۴به   دادگاه انقEب بابلسر ١٠١مازيار يزدان نيا از سوی شعبه ی 
نظر تعليقی شده  تعزيری محکوم شد اما در دادگاه تجديد نظر به وی اعEم شد که حکم در دادگاه تجديد

  .است
با وجود گذشت بيش از دو سال از دادگاه تجديد نظر ھفته ی گذشته به وی و چند نفر ديگر از 

  .دانشجويان دانشگاه مازندران اطEع داده شد که احکامشان از تعزيری به تعليقی تغيير يافته است
ن به خوابگاه و پرديس دانشگاه مازيار يزدان نيا پس از تجمع يک ابان دانشجويان دانشگاه مازندرا

  .ممنوع الورود شده بود در حالی که ھيچ حکم کتبی ای در اين مورد به وی داده نشده بود
گفتنی است در دو سال اخير ده ھا دانشجوی دانشگاه مازندران بازداشت و يا از تحصيل محروم شده اند 

بت ھای مختلف برگزار کرده که در اخرين اما با اين حال اين دانشگاه تجمع ھای باشکوھی را به مناس
صدھا نفر از دانشجويان اين دانشگاه با تجمع در مقابل سلف مرکزی به   مورد در تاريخ يک ابان

  .مسائل صنفی اعتراض کردند
  
 
 
 

 وب"گ نويس آزادی روژين محمدی، دانشجو و

  
روژين محمدی، دانشجوی پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از فعاlن وبEگ نويس  1390آذرماه   21

آذر توسط نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده بود، با توديع وثيقه از  ٢که از روز چھارشنبه 
 .زندان اوين آزاد شده است

 
  

 .سايت کميته گزارش گران حقوق بشر از آزادی اين فعال دانشجويی و وبEگ نويس خبر داده است
به گزارش دانشجونيوز، روژين محمدی، دانشجوی پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از فعاlن وبEگ 

نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده بود، پس آذر توسط  ٢نويس پس از آنکه روز چھارشنبه 
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اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و «از متھم شدن به اتھاماتی نظير 
 .الف زندان اوين منتقل شده بود ٢به بند » انجام فعاليت ھای حقوق بشری

اری ھنگام بازگشت از فليپين در فرودگاه آبان سال ج ٢٣روژين محمدی، وبEگ نويس که پيش از اين 
ساعت بازجويی مجددا به قيد وثيقه آزاد شده بود که  ٢۴تھران بازداشت شده بود، پس از » امام خمينی«

 .پس از چند روز مجددا در منزل خود در کرمانشاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد
عاlن حقوق بشر بصورت تلفنی نيز در تاريخ ساله پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از ف ٢۵دانشجوی 

آبان به دادسرای شھيد مقدسی زندان اوين احضار شد که پس از دستور ضبط وسايل شخصی از  ٣٠
آذر مجددا قرار بازداشت وی صادر  ٢اش و سه روز بازجويی متوالی، در تاريخ  جمله کامپيوتر دستی

  ..الف سپاه در زندان اوين منتقل شد٢و به بند 
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

 پيمان عارف، فعال دانشجويی آزاد شد 
  

منابع حقوق بشری گزارش داده اند که پيمان عارف، فعال دانشجويی عصر امروز  1390آذرماه   21
  .از زندان اوين آزاد شد

به گزارش دانشجونيوز، بر اساس اطEع وبسايت ھرانا اين فعال دانشجويی و عضو سازمان دانش 
صبح امروز پس از انتقال به دادگاه و تبرئه از اتھامات وارده از سوی دادسرای  آموختگان جبھه ملی

  .مستقر در زندان اوين پس از انجام اقدامات اداری عصر امروز از زندان اوين آزاد شد
نويس و از اعضای سازمان دانش  نگار، وبEگ به گزارش دانشجونيوز ييمان عارف، روزنامه

دادگاه انقEب تھران به  ٢۶از سوی شعبه » رييس جمھور«اتھام توھين به  آموختگان جبھه ملی که به
ضربه شEق و محروميت  ٧۴رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری، 

ھای سياسی محکوم شده بود، پيش از اين  العمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکل مادام
  .از زندان آزاد شده بود) اکتبر ٩(مھر  ١٧روز يکشنبه 

گفته می شود، ھمسر پيمان . ضربه شEق وی به اجرا درآمد ٧۴پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم 
  .عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است

به ) اکتبر ٣٠(آبان  ٨بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، پيمان عارف بار ديگر روز يکشنبه 
به گفته منابع خبری . زاده و شرر کنور تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شد عيلھمراه عسل اسما

شان به دادسرای زندان اوين مراجعه  برای پيگيری وضعيت) آبان ماه ١٠(اين سه نفر روز سه شنبه 
  .کردند که در پی آن پيمان عارف مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شد
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  داشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛ گرامي
  

   درس  یآسا در کEس ھا انوشيک یخال یصندل
گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت اين دانشگاه حاکی از آن است که دانشجويان  1390آذرماه   23

شجوی شھيد، آذر، در ھفته ی دانشجوی ياد و خاطر دان ١۶سبز دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت 
 .کيانوش آسا، را گرامی داشتند

 
توسط تعدادی از فعالين دانشجويی » کمپين صندلی خالی«به گزارش دانشجونيوز، به دنبال آغاز به کار 

ق بشری، دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت با استقبال از اين طرح، با قرار دادن پوسترھای و حقو
زنده ياد کيانوش آسا بر صندلی ھای خالی کEس ھای درس و حضور در کEس ھای درس با در دست 

 .داشتن تصاوير کيانوش، ياد و خاطر اين شھيد راه آزادی را گرامی داشته اند
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کيانوش آسا، دانشجوی نخبه ی دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی ازشد  lزم به ذکر است
 1388خرداد  25مھندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران بود که در جريان تظاھرات مسالمت آميز 

 .به ضرب گلوله ی نيروھای امنيتی، حوالی ميدان آزادی تھران به شھادت رسيد
اذر روز دانشجو آغاز به کار کرد، تصميم دارد برای رساندن  16کمپين صندلی خالی که به مناسبت 

پيام دانشجويان زندانی و شھدای دانشجو،ھمچنان اين طرح را در دانشگا ھھای کشورھای مختلف ادامه 
 .دھد

 
اين شعار کمپين صندلی خالی » .گرچه جايتان در کEس ھا خالی است، اما ھميشه به يادتان ھستيم»

 .است که به تازگی راه افتاده است
آذر را به عنوان ھفته  ٢٣تا  ١۶دفتر تحکيم وحدت، با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز دانشجو، 

ناسبت کمپين صندلی خالی برای گرامی داشت ياد و خاطره به ھمين م .دانشجو اعEم کره است
 .راه اندازی شده است ٨٨دانشجويان زندانی يا کشته شده در درگيری ھای پس از انتخابات سال 

پويا جھاندار، عضو سابق انجمن اسEمی دانشگاه عEمه طباطبايی و فعال دانشجويی که آغاز گر اين 
بخاطر اينکه خيلی از دوستان «: گفته بود" راديو فردا"خالی به کمپين است، درباره کمپين صندلی 

دانشجوی ما اlن از نعمت کEس و درس محروم ھستند و پشت ميله ھای زندان ھستند و تعداد ديگری 
از دانشجويان در دو سال اخير جان خود را برای آزادی مردم از دست دادند و جای آنھا ھم سر کEس 

ندلی خالی نمادی است از دانشجويانی که بايد سر کEس درس باشند و درس خالی است، اين ص
 «.نيستند
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زيادی از فعاlن دانشجويی و ايده اين کمپين به ذھن من خطور کرد و تعداد « :او در ادامه می افزايد
حقوق بشر با من ھمکاری کردند و اميدوارم اين بحث ادامه داشته باشد تا بتوانيم به نوعی صدای 

 «.دانشجويانی باشيم که صدايشان به جايی نمی رسد
صفحه فيس بوک کمپين صندلی خالی . کمپين صندلی خالی در چند دانشگاه آمريکا و اروپا اجرا شده

از دانشجويان غير ايرانی را نشان می دھد که برای ھمبستگی با دانشجويان زندانی ايرانی  عکس ھايی
 .عکس ھای آنھا را در دست گرفته و سر کEس حاضر شده اند
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 بازداشت سامان آريامن دانشجوی فعال دانشگاه آزاد اھواز 
 

سامان آريامن دانشجوی دانشگاه آزاد اھواز از ھفدھم ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطEعات بسر 
 .می برد
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به گزارش تارنمای حزب پان ايرانيست، اين دنشجو يک ماه پيش از سوی ماموران امنيتی در منزل 
  .در اھواز بازداشت و به اداره اطEعات شھر مذکور منتقل شده است مسکونی خود

خانواده آريامن به ستاد خبری اداره اطEعات ھم مراجعه کرده اند، ولی به آنھا درباره علت دستگيری 
 .فرزندشان و اتھامات او پاسخی داده نشده است

بل ھم به خاطر فعاليت ھای سياسی آريامن از دانشجويان عضو حزب پان ايرانيست است که چند سال ق
 .و انتشار نشريه ای درباره مسايل ملی در خوزستان توسط اداره اطEعات احضار و بازداشت شده بود

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
377 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی احسان بھروز در مشھد 
 

اکن مشھد که از اوايل آبان ماه ناپديد گرديده ، با وجود آيا احسان بھروز دانشجوی نوکيش مسيحی س
سپردن وثيقه ھشتاد ميليون تومانی برای آزادی موقت در سال گذشته ، دوباره توسط ماموران امنيتی 

  بازداشت شده است؟
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی مشھد ، اکنون نزديک بيش از يک 

دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد از او ھيچ " احسان بھروز"که دوستان و نزديکان  ماه است
  .اطEعی ندارند

در صفحه فيس بوک احسان پس از چند روز که از او خبری نبود " يکی از دوستان احسان گفته است 
تم، شخصی به وقتی برای او پيام گذاش. ناگھان فعاليتھائی ديده شد که به نظر می رسيد او حضور دارد

احسان از من خواسته است که پيامھايش را  .من جواب داد و گفت من احسان نيستم و از دوستانش ھستم
ھمان شخص که کنترل صفحه فيس بوک احسان را در اختيار داشت گفت که او دوباره به ! کنترل کنم 

  ".دادگاه احضار و بازداشت شده است
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تيرماه سال  17ته مديريت در دانشگاه مشھد تحصيل می کند ، ساله مسيحی که در رش 24اين دانشجوی 
وقتی که ھمراه با عده ديگری از ايمانداران مشھدی عازم شھرستان بجنورد ) 2010جوlی  8( 1389

از توابع استان خراسان به منظور ديدار و مشاركت با برخی مسيحيان آن شھر بودند در يك برنامه 
 . نيروھای امنيتی اداره كل اطEعات خراسان بازداشت شدند ريزی از پيش تعيين شده توسط

نفر ذکر کردند  11نفر ذکر شده بود ولی بعدا منابع آگاه تعداد آنان را  15اين عده که ابتدا تعداد آنان 
نفر پس  8در آنجا . ھمگی به بازداشتگاه اداره اطEعات واقع در بلوار وكيل آباد مشھد منتقل شدند

اما احسان بھروز به ھمراه يک زوج مسيحی چون . ته بازجوئی با اخذ تعھد آزاد شدندازحدود يک ھف
  .حاضر نشدند فرمھای تعھد را امضا کنند در ھمان محل در بازداشت باقی ماندند

در تعھد نامه ھا از آنان خواسته شده بودکه ضمن رد اعتقادات دينی خود و انكار ايمان مسيحی ، از 
اسم آئينی مسيحی و شركت در جلسات كليسائی در صورت آزاد شدن خودداری شركت در ھرگونه مر

به اين دليل كه نامش در شناسنامه با " احسان بھروز" تن از بازداشت شدگان  ٣در ميان اين . كنند 
آن زمان گزارش شد كه مسئوlن . درج شده است تحت فشار بيشتری قرار گرفت  " سيد" عنوان 

ارتداد "و گفته اند اگر او ايمان مسيحی خود را انكار نكند به احتمال زياد با حكم قضايی به خانواده ا
  روبرو خواھد شد"

دادگاه انقEب مشھد واقع در خيابان كوھسنگی تشكيل پرونده شد و ھفته  ٩٠١برای احسان در شعبه 
ماه شعبه  3شت ھای متمادی او را در بازداشتگاه اطEعات مشھد نگه داشتند تا باlخره پس از گذ

ميليون  80رسيدگی کننده به پرونده او در دادگاه انقEب مشھد قرار بازداشت او را به قرار وثيقه 
  .پس از تامين وثيقه او را بطور موقت تا زمان رسيدگی به پرونده اش آزاد کردند.تومانی تبديل کرد

حسان بھروز از لحاظ روحی به شدت در اين مدت ا. اين آزادشدن ظاھری تا اوايل آبان ماه ادامه داشت
او علی رغم ھمه فشارھای موجود به . تحت فشار بود و احساس می کرد عده ای دائم مراقب او ھستند

  .ھيچ وجه حاضر به ترک کشور نمی شد
ھفته است که ھيچکدام از دوستان و نزديکان احسان او را نديده اند و نتوانسته اند با او  6اکنون حدود 

  . خانواده او در پاسخ سوال دوستان احسان بطور سربسته می گويند که در مسافرت است. يرندتماسی بگ
  .به نظر می رسد آنھا از افشای بازداشت مجدد فرزندشان نھی شده اند

باوجود ھمه شک و ترديدھا بر اساس اطEعات موثق نزديکان احسان مطمئن شده اند که او بار ديگر 
است و ھيچ خبری از علت دستگيری ، نحوه دستگيری ، اتھامات وارده به او بدون دليل بازداشت شده 

  .و وضعيت فعلی پرونده اش در دست نيست
دوستان احسان از اين نکته بسيار تعجب زده و نگران ھستند که به گفته آنھا او در مدت بيش از يک 

را درگير ھيچ فعاليتی نمی  سالی که از آزادی موقتش می گذشت مانند قبل و حتی بيش از گذشته خود
آنھا می گويند که احسان ھميشه يک ايماندارمسيحی ساده است و بخصوص پس از آزادی موقت . کرد

خود تEش داشته است که در ھيچ فعاليتی شرکت نکند که بتواند بھانه ای به دست ماموران اطEعات يا 
ميليونی  80اده اش با زحمت بسيار زياد وثيقه او به دوستان خود گفته بود که خانو. دادگاه انقEب بدھد

مورد درخواست دادگاه انقEب مشھد را فراھم کرده اند و او از اين جھت در قبال خانواده اش احساس 
  .مسئوليت می کند

بازداشت مجدد احسان بھروز ايماندار نوکيش مسيحی که در بار اول با اتھام ارتداد روبرو شده بود 
زندان مشھد و دادگاه انقEب آن شھر به . ا در مسيحيان ساکن مشھد سبب شده استموجی از نگرانی ر

خاطر اجرای احکام اعدام بی سر وصدا و بدون طی مراحل قانونی زير ذره بين فعاlن حقوق بشر و 
  .جامعه جھانی قرار دارند
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جشنھای تولد ياد آور می شود در شھرھای مختلف کشور ، ھمزمان با نزديک شدن ايام کريسمس و 
عيسی مسيح ، نيروھای اطEعات و امنيت به تحرکات ھميشگی خود عليه مسيحيان ايران شدت بخشيده 

گزارشات نشان می دھد نيروھای اطEعاتی جمھوری اسEمی بطور پی در پی به احضار و . اند
ديک شدن ايام در ايران ھرسال با نز. بازجوئی نوکيشان مسيحی به مراکز امنيتی مبادرت می نمايند

، نھادھای امنيتی و قضائی ) ژانويه(و جشنھای آغاز سال نو مسيحی ) کريسمس)تولد عيسی مسيح 
  .جمھوری اسEمی فشارھا را بر مسيحيان افزايش می دھند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکايت پيمان عارف از بولتن نيوز و رجانيوز به دليل جعل خبر و نشر 
   اکاذيب

  
ا حاکی از آن ست ک پيمان عارف، فعال دانشجويی در پی انتشار خبر مجعول خبرھ 1390آذرماه   25

از سوی وبسايت رجا نيوز و بولتن نيوز در خصوص اجرای حکم شEق وی، از مسئولين اين وب 
  .سايت ھا به صورت رسمی شکايت کرده است

روز بازداشت  ۴٢ به گزارش دانشجونيوز به گفته يکی از نزديکان پيمان عارف که اين ھفته پس از
در پی اجرای : دادگاه انقEب دال بر برائت وی از زندان اوين آزاد شده است ٢۶مجدد با رای شعبه 

مھر و آنگاه طرح اين ادعای واھی توسط سايتھای نزديک به نھادھای  ١٧غير قانونی حکم شEق در 
ھانت به رييس جمھور بلکه به امنيتی چون بولتن نيوز و رجانيوز مبنی بر اينکه عارف نه به دليل ا

گرم حشيش در منزلش شEق خورده است در زمانيکه پيمان مجددا بازداشت گرديده ١١دليل يافت شدن 
و امکان پاسخگويی به ايشان را نداشت، اين فعال دانشجويی از درون زندان به استناد جعل دادنامه 

، ۵٢٣ھا، وفق مواد  يب توسط اين خبرگزاریصادره و انتشار و استفاده از سند مجعول و نيز نشر اکاذ
قانون مجازات اسEمی از ايشان شکايت نموده و شکايتش را به خدابخشی  ۶٩٨و نيز ۵٢۵ماده  ٣بند 

داديار اجرای احکام و ناظر بر زندان دادسرای اوين تسليم نموده است و وی نيز جھت اخذ دستور 
ی دادستان تھران ارسال نموده، ليکن تا متاسفانه دولت قضايی اين شکايت را به دفتر جعفری دولت آباد

  .آبادی عملی دال بر استماع شکايت و صدور دستور قضايی انجام نداده است
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پيمان عارف پس از آزادی در اينباره گفته است که در اولين فرصت شکايت خود از بولتن نيوز و 
د مجعول و نيز نشر اکاذيب به قصد اضرار به رجانيوز دائر بر جعل دادنامه و انتشار و استفاده از سن

غير را پيگيری نموده، جبران خسارت معنوی و ھتک حيثيت خويش از طريق اکاذيب منتشر شده 
توسط اين سايتھای نزديک به نھادھای امنيتی و مجازات قانونی جرم رخداده توسط ايشان را طلب 

  .خواھد نمود
مھر  ١٧خوردن اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل در  ای شEق گفتنی است در پی انعکاس رسانه

نژاد از اين عمل، دادسرای اوين به قصد ساکت نمودن وی اقدام به توقيف  و ابراز برائت محمود احمدی
 ۴٢غيرقانونی او به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه در مورد اجرای حکم شEق نموده به مدت 

نھايت   اوين نگاه داشت که در  ٢٠٩و  ٣۵٠عال دانشجويی را در بندھای روز اين روزنامه نگار و ف
دادگاه انقEب تھران قاضی پيرعباسی رای به برائت  ٢۶يکشنبه پيش در پی برگزاری دادگاه در شعبه 

  .و دستور آزادی بEقيد وی نمود
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 انشگاه تربيت معلم از دانشگاه اخراج ھادی بينش دانشجوی د
  

رشتٔه علوم سياسی و فعال دانشجويی دانشگاه تربيت  ٨۶ھادی بينش ورودی سال  1390آذرماه   26
   .کروبی از دانشگاه اخراج شد˜معلم و از فعالين ستاد مھدی 

ير قانونی بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از تھران، وی از سوی دانشگاه به اتھاماتی از قبيل تجمع غ
در شب ... ھای غير مجاز و در دانشگاه، توھين به شعاعر اسEمی در دانشگاه وخواندن سرود

ازآئين نامٔه انضباطی مبنی بر  ٢٠به او نسبت داده شده و بر اين اساس بند  ٨٩چھارشنبه سوری سال 
 .اخراج دائم از دانشگاه محکوم شده است

ھايی را پس ازانتخابات در اعتراض به  و ھم چنين فعاليتتربيت معلم  ٨٧وی از فعالين تحصن سال 
 .نتايج انتخابات در دانشگاه انجام داده بود

lزم به ذکر است اين دومين دانشجويی است که طی شش ماه گذشته ازدانشگاه تربيت معلم به دليل 
باتی مھدی کروبی شود پيش از ھادی بينش، مسعود چناسی ديگر فعال ستاد انتخا ھايش اخراج می فعاليت

 .نيز اخراج شده است
تواند به وزارت علوم  دانشگاه در مورد احکام سنگين تنھا می :گويد مسعود چناسی در اين رابطه می

پيشنھاد دھد که چه بندی را اجرا کنند و تصميم گيرندٔه قطعی در مورد احکام سنگين وزارت علوم 
  . است

کند و ما در بEتکليفی  عيت قطعی اين احکام را اعEم نمیماه است که وزارت علوم وض ۶اما بيش از 
ماه طول  ۶سوال اساسی اينجاست که يک مھر تائيد زدن زيرحکم چگونه بيش از  .بريم به سر می
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کشد و دانشگاه در اين مدت با وجود قطعی نشدن احکام انظباطی از ورود ما به دانشگاه جلوگيری  می
 .اند ت دانشگاه از اول مھر امسال به دليل اخراج از دانشگاه مسدود کردهکند و کاربری ما را در ساي می

 :سند حکم
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سال حبس  ١و  ٣فرزاد اس"می و اسماعيل سلمان پور به ترتيب به 
 تعزيری محکوم شدند 

  
انشگاه ھای آزاد و فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور دو فعال سابق دانشجويی د 1390آذرماه   26

سال حبس تعزيری محکوم  ١و  ٣  پلی تکنيک، که آذرماه سال گذشته بازداشت شده بودند، به ترتيب به
 .شدند

 
  

سيج دو فعال سابق دانشجويی با نام به گزارش دانشجونيوز، سيزدھم آذرماه سال گذشته نيروھای گشت ب
  فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور را بازداشت کردند
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روز تحمل حبس انفرادی در سلول  ٤٠ھفته و فرزاد اسEمی پس از  ٢اسماعيل سلمان پور پس از  .
 .الف سپاه با قيد وثيقه آزاد شدند-٢ھای بند 

  . ادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار شدد ٢٨دادگاه اين دو نفر تابستان امسال در شعبه 
طی حکم صادره از سوی قاضی مقيسه، فرزاد اسEمی به دو سال حبس تعزيری محکوم شده، که يک 

  . سال آن به اتھام تبليغ عليه نظام و يک سال آن به اتھام توھين به رھبری می باشد
وی حقوق دانشگاه آزاد تھران مرکز، با احتساب اجرا شدن حکم يک سال حبس تعليقی اين دانشج

  . سال افزايش خواھد يافت ٣محکوميت وی به 
 .اسماعيل سلمان پور نيز به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است

  
 سوابق اين دو فعال دانشجويی

سابق کانون دانشجويان فرزاد اسEمی دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه آزاد تھران مرکز و دبير 
ترم تبعيد به  ٣ترم محروميت از تحصيل و  ٣مسلمان اين دانشگاه، در مدت تحصيل خود تاکنون به 

 .دانشگاه ھای آزاد خارج از تھران محکوم شده است
روز  ١۵توسط مأموران وزارت اطEعات بازداشت و پس از گذراندن  ٨٨آبان  ١٣وی بار نخست در 

دادگاه انقEب وی را در خصوص  ١۵، شعبه ی ٨٩در بھار . زندان اوين، آزاد شد ٢٤٠انفرادی در بند 
اين پرونده که مربوط به فعاليت ھای دانشجويی وی در دانشگاه آزاد در اعتراض به تقلب گسترده در 

  .بود، به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد ٨٨انتخابات سال 
سلمان پور بازداشت شد و اين بار در زمان بازجويی  به ھمراه اسماعيل ٨٩آذر  ١٣وی بار ديگر در 

الف تحت شکنجه ھای جسمی و روحی شديد برای اعترافات بی اساس مانند دريافت پول از -٢در بند 
سفارتخانه ھای خارجی قرار گرفت، اتھامی که به علت فقدان ھر گونه مدرکی حتی درمتن 

 .کيفرخواست دادگاه وی ھم قرار نگرفت
لمان پور عضو اسبق شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسEمی دانشگاه اميرکبير، اسماعيل س

در طی دوران تحصيل خود در دانشگاه اميرکبير به دليل فعاليت در انجمن اسEمی اين دانشگاه جمعاً به 
ترم از تحصيل محروم شد و سپس با دستور مستقيم عليرضا رھايی رئيس انتصابی دانشگاه به  ٤مدت 

  . بھانه اتمام سنوات تحصيلی از دانشگاه اخراج شد
به ھمراه سه دانشجوی ديگر پلی تکنيک بازداشت شد و طی پروژه  ٨٧وی اولين بار در بھمن ماه 

، به  ٨٨و اوائل  ٨٧امنيتی وزارت اطEعات عليه انجمن اسEمی دانشگاه اميرکبير در اواخر سال 
تحت  ٢٠٩و   ٢٤٠ماه را در سلولھای انفرادی بند ھای  فعال دانشجويی ديگر حدود سه  ھمراه نه

  . ميليونی آزاد شد ٢٠٠فشارھای گوناگون جسمی و روحی گذراند و سرانجام با وثيقه 
توسط نيروھای سپاه بازداشت شد و پس از دو ھفته حبس انفرادی  ٨٩آذر سال  ١٦بار ديگر در آستانه 
  .به قيد وثيقه آزاد شد

 
 مستندات دادگاه ايرادات فراوان در

برای متھم نمودن فرزاد ) بر اساس گزارش مأموران اطEعات سپاه(اکثر مستندات قاضی مقيسه 
اسEمی به توھين به رھبری و تبليغ عليه نظام، مطالب صفحه ی فيسبوک اين فعال دانشجويی بوده 

تھامات را در حالی قاضی با توجه به مطالب به اشتراک گذاشته شده در صفحه فيس بوک، اين ا. است
به وی وارد کرده است که بسياری از موارد مورد استناد، مطالبی بوده که ديگران در صفحه ی وی به 

  . اشتراک گذاشته بودند
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قاضی مقيسه که اطEع درستی از نحوه فعاليت در فيس بوک نداشته، در جلسه دادگاه از اين شبکه 
  .ياد کرده است" کتاب"اجتماعی با عنوان 

يگر مستند اين حکم نيز فرستادن مقاله ای از اکبر گنجی، و مقاله ای حاوی مستندات تقلب در انتخابات د
از دوستان توسط فرزاد اسEمی است که اين عمل مصداق انتشار " يک نفر"از طريق ايميل برای 

 .مطالب ضد نظام تشخيص داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 زندان کارون اھواز  حمله گارد ويژه به بندامنيتی
  

تن  ٦٠به ھمراه  ینبو ايزندان کارون اھواز و انتقال ض یتيبه بندامن ژهيحمله گارد و 1390آذرماه   26
 ٦٠روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز، مواد مخدر  انيبه بند زندان گريد

ضيا . اند اين زندان منتقل شده ٨به بند  ١از از بند تن از زندانيان سياسی و امنيتی زندان کارون اھو
 .نبوی، فعال دانشجويی محروم از تحصيل نيز در ميان اين زندانيان بوده است
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تشکيل شده و کليه " بند امنيتی"ت عنوان تح ١به گزارش دانشجونيوز، در شھريور ماه سال جاری، بند 
  .زندانيان سياسی و امنيتی از زندان کلينيک اھواز به اين بند منتقل شده بودند

اما در حال حاضر بر خEف اصل تفکيک جرايم، زندانيان سياسی و امنيتی را باlجبار از اين بند 
. اند بوط به مواد مخدر و سرقت جای دادهو در ميان ساير زندانيان با جرايم مر ٨خارج کرده و در بند 

نفر از زندانيان  ١۵بند جديد از نظر بھداشتی و تراکم جمعيت وضعيت بسيار اسف باری دارد و اکنون 
  .منتقل شده تخت ندارند

زندانيان سياسی و امنيتی در ابتدا در مقابل اين انتقال مقاومت کرده بودند که در نھايت با ھجوم گارد 
  . شدند" بند امنيتی"ر به خروج از ويژه مجبو

زندانيان سياسی و امنيتی به شدت نسبت به . اين بند در حال حاضر به زندانيان مسلول واگذار شده است
ھای متعدد خود در فواصل زمانی کوتاه و عدم رعايت اصل تفکيک جرايم  اين وضعيت و انتقال

ھای اعتراضی آنھا خطاب به دادستان و رئيس  نامه آذر به ٢٨اند که اگر تا روز  معترضند و اعEم کرده
  .زندان کارون پاسخی داده نشود اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز خواھند کرد

  . برد ضيا نبوی، دانشجوی زندانی در تبعيد، در ميان زندانيان سياسی و امنيتی کارون به سر می
اسف بار زندان کارون پرداخته بود و آن ای به توصيف وضعيت  وی در ارديبھشت سال جاری در نامه

  . خوانده بود" ورای حد تحرير"توصيف کرده و شرايط را " مرز زندگی حيوانی و انسانی"را 
مدت کوتاھی پس از انتشار اين نامه، کليه زندانيان سياسی و امنيتی به زندانيان ديگری در اھواز به نام 

. شتی و مديريتی به مراتب بھتر از کارون برخوردار بودزندان کلينيک منتقل شدند که از وضعيت بھدا
اما در شھريور ماه و با راه اندازش بند امنيتی در زندان کارون، مجددا ھمه زندانيان به کارون 

  . بازگردانده شده و در بند امنيتی جای داده شدند
  .اکنون، پس از گذشت تنھا سه ماه، بند امنيتی عمE تعطيل شده است
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 آرش صادقی، فعال دانشجويی، آزاد شد 
  

آذرماه  ٢٣آرش صادقی فعال دانشجويی و عضو ستاد ميرحسين موسوی چھارشنبه  1390آذرماه   26
 .اوين آزاد شد ٣۵٠از بند 

  
گزارش خبرنگار کلمه، آرش صادقی از اعضای انجمن اسEمی دانشگاه عEمه طباطبايی در جريان به 

روز انفرادی،  ۵٠بازداشت و بعد از  ٨٨تير  ١٨اولين بار در تاريخ  ٨٨سرکوب ھای پس ازانتخابات 
  .آزاد شد

  .اسفند ھمان سال آزاد شد ١۵بازداشت و در  ٨٨او مجددا در پی حوادث عاشورای 
 ۶و  ٣دادگاه انقEب تھران به ترتيب به  ٢۶و  ٢٨اساس اين گزارش، آرش صادقی در شعبه ھای  بر

سال تعليقی  ۴سال حبس تعزيری اش به  ۶سال به برائت و  ٣سال محکوم و در دادگاه تجديد نظر حکم 
  .سال تعزيری کاھش يافت١و 
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زاد شد که بر اساس حکم دادگاه به ماه حبس در حالی از زندان آ١٨اين فعال دانشجوی بعد از تحمل 
  .يکسال حبس تعزيزی محکوم شده بود

آرش صادقی در دوران زندان بارھا به دlيل مختلف دست به اعتصاب غذا زده بود و در روز آزاديش 
  .در اعتصاب بود ٣۵٠نيز در اعتراض به وضعيت بيماران بند 

اثر شوک ناشی از ھجوم نيروھای امنيتی به  بر اساس اخبار، سال گذشته مادر اين فعال دانشجويی در
  .منزلشان فوت کرد
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  بيانيه انجمن اس"می دانشجويان نوشيروانی بابل 
  

  

 ايض Eديدانشگاه نوشيرواني بابل به مناسبت سالروز م انيدانشجو یانجمن اسEم 1390آذرماه  27
  .صادر کرد یا هيانيب ،یزندان یدانشجو ،ینبو
ضيا نبوي، ماه آذر، ماه شور  ديس: "آمده است هيانيب نياز ا یدر بخش وز،يگزارش دانشجون به

 نيو ھشتم ستياو ب کند؛ یم یدر زندان سپر یدر پ یسال پ نيسوم یدانشجويي، ماه تولد خود را برا
. گذراند ميانه در تبعيدگاه كارون اھواز را در ناگوارترين شرايط غير انساني و ظالم Eدشيسالروز م

در حالي روزھا را سپري مي كند كه بارھا براي تن دادن به اعتراف ھاي تقلبي مورد ستم قرار گرفته 
  ."مستبدان نشده است یسودا مياش تسل اما شرافت و آزادگي
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تن از  ٦٠روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز، ضيا نبوی به ھمراه 
اين زندان که محل نگھداری  ٨زندانيان سياسی و امنيتی زندان کارون اھواز از بند امنيتی به بند 

  .اند مجرمين مواد مخدر و سرقت می باشد، منتقل شده
  :ن بيانيه در ادامه آمده استمتن کامل اي
  !نازنين دلدار  !نازنين يار

  بی تو راھی به ھيچ جايی نيست
  زندگی بی تو سخت می گذرد

  که به ھفت آسمان خدايی نيست
روزي كه سه آذر اھورائي به ضرب گلوله ھاي . را نشانه رفته است ٣٢آذر سال  ١٦, روزشمار تاريخ

آن روز، آن ماه، آن سال، شد نماد جنبش دانشجويي . م ھا بستندظلم و استبداد، چشم بر تلخي ھا و ست
، انساني چشم به اين جھان گشود ١٣٦٢سي سال بعد از اين واقعه، در آخرين روز آذر . سرزمين ايران

ايران شد؛ شد گرز گران بر سر بنيادگران و جباران و   که بعدھا سيد ستاره داران جنبش دانشجويی
ھمان جوان بيست ساله كه با شور خود، با ھمان آزادي روح خود، اميد و  خار چشم استبداد؛ شد

  .نسل سوخته ي جوان اين سر زمين بوده و ھست  طراوِت بخشی از
. ات بود ي تو در جاي جاي زندگی چرائي الھام بخش بودن تو اي ضيا، صداقت و شعور پاك و بي پرده

تو . را به تفكر دفاع از انسان بودن خود وا می داردصداقتي توأم با شرافت كه ھر انسان ھمنشين خود 
دفاع كردي از شرافتت، از حق انسان بودنت كه خالق ھستي بی چون و چرا، ورای کافر بودن و 
مسلمان بودن، دستور به تحصيل علم و دانش در ھر جاي داده است؛ اما مشتي از خدا بي خبر، مشتي 

روح تاريكشان از ديدن سيد ضياي آزاده و صادق به تنگ كوته فكر، مشتي جبار، چشم و گوششان و 
تو از خود دفاع کردی و از حق بََشری تحصيل، از حقي كه حق ابتدائی ھر انسان بود؛ اما از . آمد

تھمت ھا بر توي بي گناه روا داشتند و تو با ھمان شيريني و شور بي .شرافتت و از صداقتت ترسيدند
ي طراوت بخش  ضياجان دانشگاه در اين سال ھا، دلتنگ ھمان خنده... رياي خود بر آن ھا لبخند زدي

ای بر تخريب نشاط و  بَريم که بي خردان و مستبدان با لجاجت کودکانه ای به سر می در زمانه... است
ھای آزادی  ای از آرمان اند اما بِدان كه در اين کارزار، دانشجويان ذّره روح آزاد دانشگاه کمر ھمت بسته

  .داقت و شرافت کوتاه نخواھند آمدو ص
سيد ضيا نبوي، ماه آذر، ماه شور دانشجويي، ماه تولد خود را برای سومين سال پی در پی در زندان 

کند؛ او بيست و ھشتمين سالروز ميEدش را در ناگوارترين شرايط غير انساني و ظالمانه در  سپری می
ھا را سپري مي كند كه بارھا براي تن دادن به اعتراف در حالي روز. تبعيدگاه كارون اھواز مي گذراند

ضيا نبوي . اش تسليم سودای مستبدان نشده است ھاي تقلبي مورد ستم قرار گرفته اما شرافت و آزادگي
در روز  ٨٨دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در جريان وقايع ناگوار بعد از انتخابات سال 

اطEعات بازداشت و بعد از ماه ھا انتظار بدون تفھيم اتھام، گرفتار حكم  خرداد ماه، توسط ماموران ٢۵
طي اين . سال زندان در تبعيد به ھمراه محروميت از تحصيل از سوي دادگاه انقEب شد ١۵ظالمانه 

حكم غير انساني، اکنون سومين سالی است که سيد دانشجويان نوشيرواني بابل عمر خود را در 
کند که  نساني در تبعيد در زندان كارون اھواز در ميان زندانيانی سپری میترين شرايط ا سخت
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آميز ندارند و در اين مدت حتی ساعتی مرخصی از وی  کوچکترين درکی از فعاليت دانشجويی مسالمت
  .دريغ شده است

ر سي انجمن اسEمي دانشجويان نوشيرواني بابل با تبريك تولد ھمكEسي دربند خود، سيد ضيا نبوي، د
اساس تأكيد دارد  ، ھمچنان بر بي گناه بودن اين يار دبستاني از تمامي اتھامات بی١٣٩٠ام آذر ماه سال 

بر آزادگی سيد ضيا نبوی درود . داند ای که بر وی تحميل شده بَری می و او را از حكم ظالمانه
سيد ستاره داران را در گوييم و بزرگداشت دوباره تولد  فرستيم و سالروز ميEدش را شادباش می می

  ...يقين داريم که آن روز دور نيست   کنار خوِد او و در آزادی به انتظار می نشينيم و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

بازداشت محمد حسين محبوبيان، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و 
 مسئول نشريه تلنگر 

  
اد واحد تھران، روز شنبه محمدحسين محبوبيان، از فعاlن دانشجويی دانشگاه آز 1390آذرماه   29

ھفته جاری، در مقابل درب دانشگاه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل 
 .شده است
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ال دانشجويی و از مسئولين نشريه به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، محمدحسين محبوبيان، فع
، که ھفته گذشته توسط حراست دانشگاه آزاد واحد تھران احضار و مورد پرس و »تلنگر«دانشجويی 

، ھنگام خروج از دانشگاه، توسط ١٣٩٠آذر ماه  ٢۶جو قرار گرفته بود، بعد از ظھر روز شنبه 
قف و بعد از لحظاتی گفتگو، با توسل به سرنشينان يک خودرو که يکی از آنان مجھز به بيسيم بود، متو

 .زور، وی را سوار خودرو کرده و از محل دور شده اند
بر اساس اين گزارش، ھنگام دستگيری و توسط به زور برای انتقال محبوبيان، دو تن از ماموران لباس 

انشجويی شخصی موتور سوار، مانع از حضور و تجمع دانشجويانی شدند که شاھد بازداشت اين فعال د
 .بودند

اين در حالی است که ھنوز از علت دستگيری، محل بازداشت و سرنوشت اين فعال دانشجويی خبری 
 .منتشر نشده و مراجعات خانواده وی به دادگاه انقEب، نتيجه ای در بر نداشته است

انشجويان گفتنی است، طی ھفته ھای اخير و در آستانه روز دانشجو، گروھی از فعاlن دانشجويی و د
دانشگاھھای مختلف ايران مورد تھديد، احضار و بازداشت قرار گرفته و برای گروھی از آنان نيز، 

  .احکام انضباطی و قضايی صادر شده بود
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 بازداشت روح هللا قاسمی، دانشجوی سابق دانشگاه شيراز 
  

ز ايران حاکی از آن است که روح هللا قاسمی، دانشجوی سابق آخرين خبرھا ا 1390آذرماه   29
دانشگاه شيراز و فارغ التحصيل رشته جامعه شناسی اين دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، پس از 
احضار به اداره اطEعات شھر شيراز بازداشت شده و از سرنوشت وی و دlيل بازداشتش ھيچ خبری 

 .در دسترس نيست

 
به گزارش دانشجونيوز، بازداشت اين دانشجوی سابق دانشگاه شيراز و فارغ التحصيل رشته جامعه 

 .شناسی اين دانشگاه روز يکشنبه صورت گرفته است
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Eعات شيراز، به اين اداره مراجعه و گفته می شود روح هللا قاسمی در پی احضار از سوی اداره اط
  . بازداشت شده است

وی که ھم اکنون معلم علوم دوره راھنمايی مدارس روستايی شھرستان قائميه می باشد در طول دوران 
تا کنون خبری از . تحصيل در دانشگاه شيراز چندين بار به کميته انضباطی دانشگاه احضار شده بود

 قاسمی در دست نيست اما به نظر می رسد وی در بازداشتگاه محل نگھداری و اتھامات روح هللا
  به سر می برد 100مرکزی اداره اطEعات شيراز موسوم به پEک 

بازداشت وی از سوی آشنايانش بی . lزم به ذکر است که وی از بيماری ھای جسمانی رنج می برد .
  .است دليل و غير منتظره عنوان شده و بر نگرانی ھای آنھا افزوده

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ايجاد فضاي پادگاني در دانشگاه زنجان 
  

 خروج شرايط سختي دردانشگاه زنجان براي ورود و” :يكي از دانشجويان دانشگاه زنجان گفت 
بدون  ھردانشجو براي ورود به دانشگاه بايد كارت دانشجويي داشته باشد و , داده اند دانشجويان قرار

  .مانند پادگان است و ھمه چيز به شدت كنترل ميشود  شرايط اين دانشگاه ,كارت كسي را راه نميدھند 
  .جلوي دانشگاه اكثرا ماشينھاي پليس ايستاده وبه كسي اجازه توقف طوlني را نميدھند

دي ماه اعEم كرده بودند درحاليكه امتحانات ترم درتاريخ 22پايان امتحانات را, ازمعضEت ديگري 
   .شروع ميشود10زو امتحانات عملي ا 20

استادان دراين دانشگاه تھديد شده اند كه اگرسركEسھا نيايند حقوقشان كسرخواھد شد وغيبت ھر دانشجو 
  . است  برابر با حذف وي از دوره

  اگر دانشجويي  بدين صورت كه, اما نكته قابل توجه اينكه فضاي جاسوسي در دانشگاه راه انداخته اند
  :سريع حذف واز ادامه تحصيل بازميماند دانشجوي ديگري در ادامه گفت   گويدحرفي بزند يا نكته اي ب

يكي از استادان كه باعث شده بود رشته صنايع به دروس اين دانشگاه اضافه بشود و نزد دانشجويان ھم 
از وجھه مردمي برخوردار است بعد از بحثي كه بارئيس اين دانشگاه سراختEط كEسھا داشت از 

شرايط در اين دانشگاه به غايت بھم .را به جاي او آوردند   ر شد و يك فرد ديگري به نام نجفيكاربر كنا
  . ريخته ميباشد 

دانشجوي صنايع در اين در دانشگاه دربEتكليفي بسرميبرند و مسائل و معضEت 300درحال حاضر 
  .آنان مطلقا رسيدگي نميشود
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، دانشجوزندانی، به بند انفرادی زندان متی ک"ی انتقال مازياريزدانی نيا
 بابل 

  
گزارشات حاکی از آن است که مازيار يزدانی نيا فعال دانشجوئی کرد دانشگاه مازندران به بند انفرادی 

 .زندان متی کEی بابل منتقل شده است
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به گزارش دانشجونيوز مازيار يزدانی، فعال دانشجويی دانشگاه مازندران که برای سپری کردن دوران 
ماه حبس تعزيری به زندان متی کEی بابل مراجعه کرده بود در ابتدا به بند قرنطينه زندان  6محکوميت 

  .ن و مجرمين خطرناک منتقل شده استمنتقل شده وسپس به بند قاتلي
گزارش ھا حاکی از آن است که اين فعال چپ گرای دانشگاه مازندران در اثر درگيری با يکی از 

  .مجرمين در بند قاتلين مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
ايط در ھمين راستا يک منبع دانشجوئی به دانشجونيوز گزارش داده است که با وجود نامساعد بودن شر

روحی و جسمی مازيار يزدانی نيا دراثر درگيری با يک مجرم خطرناک، بابازاده رئيس اداره زندان 
  شھرستان بابل دستور انتقال اين فعال دانشجوئی کرد را به بند انفرادی زندان صادر نموده است

فرادی گذشته است و روز از انتقال اين فعال دانشجويی به بند ان 6به گفته اين منبع دانشجوئی تا کنون 
  .ھيچ خبری از وضعيت روحی وجسمی وی در دست نيست

ای  دانشگاه مازندران ھمزمان با بازداشت فله ٨۵گفتنی است مازيار يزدان نيا دانشجوی ورودی 
توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده و يک  ٨٨خرداد ماه سال  ٢۶دانشجويان اين دانشگاه در تاريخ 

ھمچنين اين فعال دانشجويی پس از انتخابات . ه اطEعات ساری به سر برده بودماه در انفرادی ادار
  .رياست جمھوری به يک ترم محروميت از تحصيل نيز محکوم شده بود

ضربه شEق و  ١۴دادگاه انقEب بابلسر به  ١٠١نيا از سوی شعبه ی  ھا مازيار يزدان بنابر اين گزارش
دادگاه تجديد نظر استان مازندران در ابتدا اين حکم به حالت ماه حبس تعزيری محکوم شد اما در  ۶

  .تعليق درآمد
ھای گذشته به وی و چند نفر ديگر از  با وجود گذشت بيش از دو سال از دادگاه تجديد نظر در ھفته

  .شان از تعزيری به تعليقی تغيير يافته است دانشجويان دانشگاه مازندران اطEع داده شد که احکام
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  1390دی 
  

  تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی ٣۵پيام تبريک 
 

تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به مناسبت سالگرد تولد ضيا نبوی، دانشجوی محروم از 35
 .ربند، پيامی خطاب به وی صادر کردندتحصيل د

 
خيزد،  بعد از اين شب، سحری دوباره برمی: "به گزارش دانشجونيوز، در بخشی از اين پيام آمده است

 .ھا و تزويرھاست گر دروغ وبلوغ، خود عريانچه باک که روشنی خورشيد ن! گيرم تا بھار فصلی باقی
غرقه ساخته، اما " انسان"گرچه سوز زمستانی روزگار ،چشمانش را در اشک شوق آزادی و درد 
 ".آفتاب به مساوی ميان دستان ما قسمت خواھد شد، حتی روزی که ديگر نباشيم

 :متن کامل اين پيام در ادامه آمده است
 ضيا جان

ترين  ات را در دورترين و غريب بيست و ھشتمين شب بلند زندگی. دمی دمادم دهسپي  يلدايی ديگر و
ھای  غرق در آرزو و اميد از برای احقاق حق تحصيل، عصيان روزنه. کنی ھايت فتح می آشنايی

 .ی ظلمت و ظلم برای به آغوش کشيدن فاتح قطعی خود کوچک نور و تمنای خEء پوسيده
تا عشق . آگاھی که شايد نور کافی برای عرض اندام انسانيت فراھم شودفتح جھل به دست انوار نحيف 

دار ما در گوشه  ھای تب قلب.. را تاوان زندان نباشد، تعھد را تبعيد و انسان بودن را شکنجه و تحقير
 .تپد ی وطن و در حصارھای ھجو پستوی خاطر آزرده به يادت و به شوق آزادی می گوشه

دل بدم که   ی بر شعله! نسانی و حيوانی شمع شادباشی برای زادروزت نيستآنجا، ميان مرز زندگی ا
ھايمان، پرپيمانه کند  ھای تبّرک غريبانه   خاک .گرمای وجودت بر وفور آزادگی عالمی کناره گرفته باشد

 !پياله چشمان صاحبان قدرت را
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 ضيای ما
دادگاه به جرم  رافت را در بیبرای تويی که در کشورت اسير و غريب و در تبعيدی، کشوری که ش

،  !اينجا، در آزادترين کشور دنيا. کنند محکوم می" تحصيل"العمر از  افروزی به محروميت مادام چراغ
 ...ھا، کوھيارھا ، سعيد ھا ،علی اکبرھا ھا، مجيدھا، بھاره دانشگاه کم شده است از وفور تو، مھديه

 ...ماند برای ظلمت وسياھی میر! گرچه يلداترين باشد! ست اما شب را نھايتی
چه باک که روشنی خورشيد ! خيزد، گيرم تا بھار فصلی باقی بعد از اين شب، سحری دوباره برمی

گرچه سوز زمستانی روزگار ،چشمانش را در اشک . ھا و تزويرھاست گر دروغ نوبلوغ، خود عريان
دستان ما قسمت خواھد شد، حتی  غرقه ساخته، اما آفتاب به مساوی ميان" انسان"شوق آزادی و درد 

 .روزی که ديگر نباشيم
 ضيا عزيز
ھا دوباره ببينند و  ھايت اخم کن، ديگر چيزی نمانده از زنگار آينه تاريخ ايرانمان، تا چشم به تنھايی

 .نوميد مردم را معادی مقدر نيست! ھا دوباره بشنوند گوش
، غربت، حسرت، بھت، خاموشی، اين ظلمت تنگی ھای يلدا، دل تمام طول و عرض و عمق تاريکی شب

بيا ... ھای گلگون سر به فلک کشيده، ديوارھای قطور فاصله ميان دستان ما، تمام يادھا و يادگاری
 شان ضيا برقصانيم

 ست شب را نھايتی
 گويم نمی  من از زبان صبح
 بينم نمی  خواب سپيده نيز

 اما شب را نھايتی است
 "ميEدت مبارک"
 

  :کنندگان اسامی امضا
 زادگان ابوالفضل حاجی

 ارسEن ابدی
 پور اسماعيل سلمان
 اشکان ذھابيان
 امين احمديان

 امين نظری
 پيمان عارف
 جليل رضائی
 حسام سEمت

 حسين قابل
 حنيف يزدانی
 درسا سبحانی

 رضا عرب
 سامان صفرزايی

 نژاد سعيد يعقوبی
 سياوش حاتم 
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 سياوش رضائيان
 نژاد سياوش سليمی

 آھاریشيوا نظر
 عابد توانچه

 وند اصغر آينه علی
 علی صابری
 علی عزيزی
 کاوه رضائی

 محسن برزگر
 محسن شالباف
 پور محسن صنعتی
 زاده محمد اسماعيل

 محمد علمی
 مرتضی سمياری

 پور مريم شفيعی
 جم معين اسEمی

 ميEد حسينی کشتان
 ميEد فدائی اصل

                                                                ناصر پويافر
  
  

  محکوميت مازيار گودرزوند فعال مدنی در رشت 
 

مازيار گودرزوند دانشجو و فعال مدنی ساکن رشت، با حکم دادگاه انقEب گيEن،  -خبرگزاری ھرانا 
 .به حبس، جريمه و شEق محکوم شده است
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به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، مازيار گودرزوند، دانشجو فعال مدنی ساکن 
اش دستگير شده  رشت، که آذر ماه سال گذشته با يورش ماموران وزارت اطEعات به منزل شخصی

ی و ارتباط با دول متخاصم بود، از سوی شعبه يکم دادگاه انقEب رشت به اتھام اقدام عليه امنيت مل
به سه سال حبس تعليقی و پرداخت بيست ميليون لایر جريمه ی نقدی، ضبط ) آمريکا و اسرائيل(

  .کامپيوتر و وسايل شخصی به نفع دولت محکوم گرديد
بر اساس اين گزارش، گودرزوند که قبل از دستگيری در رشته زبان انگليسی در حال تحصيل بود، 

  .دانشگاه اخراج شده و ھم اکنون با محروميت دائمی از تحصيل مواجه شده استپس از آزادی از 
  

  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •

  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد: ق مدنی و سياسیميثاق بين المللی حقو ١٩ماده  ٢بند  •

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 
خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود 

  .می باشد
  .ردی حق آزادی عقيده و بيان داردھر ف: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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بازداشت مجدد حميد موذنی ،عضو سازمان ادوار تحکيم و روزنامه 
 نگار 

 
با ادامه فشار ھای دستگاه ھای امنيتی طی ھفته ھای اخير و  -خبرگزاری ھرانا  1390ماه   ید 06

ازداشت، حميد موذنی، روزنامه نگار و نويسنده بوشھری و عضو تبديل شدن قرار وثيقه به قرار ب
 .بازداشت و راھی زندان شد) ادوار تحکيم وحدت(شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان ايران 

  
م مھرماه امسال در محل شورای شھر استان بوشھر توسط به گزارش ادوارنيوز، اين روزنامه نگار پنج

 ١٠٠روز حبس به قيد وثيقه  ١۵ماموران اداره اطEعات استان بوشھر بازداشت و پس از تحمل 
  . ميليونی آزاد شده بود
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حميد موذنی در انتخابات گذشته در ستاد مھدی کروبی، نامزد دوره دھم رياست جمھوری فعاليت می 
کاری با اکثر نشريات مستقل استان بوشھر و ھمچنين سردبيری ھفته نامه ھای محلی کرد و سابقه ھم

را در پرونده فعاليت » سEم جنوب» و» دريای جنوب» ،»آواب بھارستان» و» بيرمی» ھمچون
  دمطبوعاتی خويش دار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مھرداد کرمی، فعال دانشجويی بازداشت شد 
  

مھرداد کرمی فعال دانشجويی دانشگاه تبريز روز گذشته در  -ھرانا خبرگزاری  1390ماه   ید 06
 تبريز وی را بازداشت کردند

 
ه به بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از تبريز، ماموران امنيتی در ساعت نه صبح سوم آذر ماه با حمل

  .سرويس حامل اين فعال دانشجويی اقدام به بازداشت وی کردند
  .بر اساس گزارش دوستان وی ماموران امنيتی با ضرب و شتم اقدام به بازداشت وی کردند
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از استادان دانشگاه ھمدان از کار  یکي، ""نيم یبروک یعل"دکتر 
 .اخراج شده است

 
اخراج  یعملکرده مسئوlن حکومت ی درباره یريگ تقاد و موضعان ليدانشگاه ھمدان به دل دياز اسات یکي

  شد 
ميEن استاد اقتصاد دانشگاه ھمدان و شھروند ساکن ماکو،  به گزارش وبسايت ُکردپا، دکتر علی بروکی

ی عملکرده مسئوlن حکومتی و ابراز نظراتی حول مسايل ملی از  گيری درباره به دليل انتقاد و موضع
 .گرديد کار خود برکنار

ميEن از سوی نھادھای امنيتی و حراستی احضار و طی درخواستی عجيبی از وی  پيشتر دکتر بروکی
خواسته شده بود که نام خانوادگی خود را تغيير دھد در غير اينصورت از شغل استادی دانشگاه برکنار 

  .ودميEن روبرو شده ب خواھد شد که اين درخواست با واکنش منفی دکتر علی بروکی
  
 
 
  
 
 

 بھروز جاويد تھرانی پس از ھفت سال آزاد شد 
  

بھروز جاويد تھرانی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر سر انجام پس  1390ماه   ید 08
   .از ھفت سال حبس عصر امروز از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد

 
در اعتراضات   سابقه بازداشت بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از کرج، بھروز جاويد تھرانی که 

در دفاع از زندانيان سياسی را دارد  ٨٣، تجمع مقابل سازمان ملل در سال ٧٨تير سال  ١٨دانشجويی 
دادگاه انقEب به  ٢۶ھای معاند نظام بازداشت و در شعبه  به اتھام ارتباط با گروه ١٣٨۴آخرين باز سال 

سال حبس  ٧ن وکيل محاکمه و در مجموع به تحمل بدون داشت) حسن زارع دھنوی(رياست قاضی حداد 
 .ضربه شEق محکوم شد ٧۴تعزيری و 

 ٧۴نھايت و در آخرين پرونده خود از سوی دادگاه تجديد نظر به چھار سال حبس تعزيری و   وی در 
 .ضربه شEق محکوم شد که حکم شEق در مورد اين زندانی سال گذشته اجرا شد

ھای مختلف کشور حضور داشته  سالگی ھمواره در بازداشتگاه ١٩سن  بھروز جاويد تھرانی که از
ھای جمھوری اسEمی بدون مرخصی سپری کرده  سال از عمر خود را در زندان ١١است در مجموع 

 .است
دستگاه امنيتی در آخرين اقدام خود سعی داشت وی را مجددا به دليل انتشار فيلمی ازمحسن دکمه چی 

س تعزيری محکوم کند، اما بر اساس آخرين گزارشات دريافتی اين زندانی از زندانی سرطانی به حب
 .اتھامات وارده تبرئه و امروز مصادف با روز تولد خود از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد
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نامه ی انتقادی جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت 
 خطاب به جبل عاملی رييس دانشگاه 

 
ھفده تن از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت تھران روز يکشنبه پنجم دی ماه، در نامه ای به 
دکتر محمد سعيد جبل عاملی، رياست اين دانشگاه، ضمن انتقاد نسبت به عملکرد شش ساله ی مديريتی 

 .ايشان، خواھان حضور و پاسخگويی وی در جمع دانشجويان شدند

  
به گزارش دانشجونيوز، از جمله مواردی که در اين نامه منتشر شده است می توان به تEش برای 

سا، دانشجوی علم و که از سوی دانشجويان برای زنده نگه داشتن ياد کيانوش آ(تغيير نام پارک آسا 
، عدم پذيرش دانشجويان دختر در مقطع )صنعت و از شھدای پس از انتخابات، نامگذاری شده بود

کارشناسی ارشد بر خEف قول قبلی، منشور اخEقی و گشت ھای حراست در دانشگاه، تعطيل کردن 
  .اشاره کرد... شورای صنفی، فشار به کانون ھای فرھنگی و ھنری و 

در طول مديريت خوداز ھيچ تEش و فرصتی در جھت تضعيف : "ز اين نامه آمده استدر بخشی ا
تشکلھايی که پشتوانه ی دانشجويی داشتند دريغ نکرديد و در پايان شورای صنفی را به تعطيلی 
کشانديد، نشريات را يکی يکی با تھديد و به بھانه ھای شگفت به تعطيلی کشانديد و با کانون ھای 
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بايد از شما پرسيد فرھنگ را چه . نری دانشگاه برخوردی غير قانونی را اتخاذ کرديدفرھنگی و ھ
  "ميدانيد که ھنر و موسيقی در آن نميگنجد و به اين بھانه در انتخابات کانونھا دست اندازی کرديد؟

ھمچنين رونوشت اين نامه به دانشجويان، که در سطح گسترده در صحن دانشگاه پخش شده بود موجب 
  .ستقبال و حمايت ھای بسياری در ميان اساتيد و دانشجويان دانشگاه شده استا

  :متن کامل اين نامه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته، بدين شرح است
  بسمه تعالی

  .ھيچ خردمندی از مشورت بی نياز نيست):ع(حضرت علی 
  جناب آقای دکتر محمدسعيد جبل عاملی

  صنعت ايران رياست محترم دانشگاه علم و
دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان يکی از قطبھای علمی کشور و با صرف سرمايه ھای ملی 

بی شک در اين مسير ھشتاد و . بسيار، ھمواره سھم بسزايی در تعيين سرنوشت کشور ايفا کرده است
رک علم و صنعت چند ساله مردان و زنان بسياری بوده اند که نام ھر يک به فراخور کردارشان بر تا

جنابعالی نيز از کسانی ھستيد که به تناسب دورانی که بيشترافراد کابينه ی دولت . به نيکی خواھد ماند
در پيوند با دانشگاه بوده اند و علم و صنعت به گونه ای بی سابقه از اعتبارات و امتيازات گوناگون 

ته ايد و نامتان به نامھايی که در اذھان برخورداربوده است، تاثيرچشم گيری بر سرنوشت دانشگاه گذاش
  !اما آيا نام شما نيز به زمره ی نيکان اضافه خواھد شد؟. خواھد ماند اضافه ميشود

اکنون که حدود شش سال از انتصاب جنابعالی به مقام رياست دانشگاه ميگذرد، ما علم و صنعتيھا شما 
ھايتان به خوبی آشنا شده ايم و به   تصميم گيری و مديرانتان را نيک شناخته ايم، با نحوه ی مديريت و

اما باز ھم از سر خيرخواھی و دغدغه ی دانشجويی . تجربه دريافته ايم که کمتر انتقادی را برنمی تابيد
  .نکاتی چند را به عرض می رسانيم که حرف دل بسياری از دانشجويان علم و صنعت است

  جناب آقای رييس
ھرگز   مه ی رياست جنابعالی نقاط کوری وجود دارد که واکنش شما به آن ھاخود می دانيد که در کارنا

  .جز سکوت و فرار از پاسخگويی نبوده است
  :در بايگانی خبرگزاری ھا و نشريات ھنوز اين عنوان باقی است که

ديوان عدالت اداری،در حکمی محمد سعيدجبل عاملی رييس دانشگاه علم وصنعت ايران را به يک "
  ."فصال از خدمات دولتی محکوم کردسال ان

چه شد آن حکم؟ مگر باlترين مرجع قضايی اداری کشور آن را صادر نکرده بود؟ چرا وزيرعلوم 
وقت در مورد حکم مرجعی باlتر از خود تا آن حد غيرمنطقی به نفع شما موضع داشت؟ چرا وزير 

  ر را که حتماً به خاطر داريد؟علوم تنھا برای شما ريش سفيدی کرد؟ اظھارات قائم مقام وزي
وزير علوم نشست ھايی با مسئوlن قضايی کشور داشته و پيش از اين نيز : "قائم مقام وزير علوم وقت

نشست ھايی در اين زمينه برگزار شده است که چنين مسائلی در درون دانشگاه و ساختار آموزش عالی 
شود و  در دادگاه تجديد نظر بررسی میمرتفع شود و وارد دستگاه قضايی کشور نشوداين حکم 

  ."اميدواريم لغو شود
چه شد که پس از ابقاء بر منصب رياست اخEقياتتان دگرگون شد؟ يادتان ھست در ھمان ايام انتخابات 

را بدون دليل قانونی باطل اعEم کرديد؟ يادتان  -تنھا نھاد دانشجويی دانشگاه-شورای صنفی دانشجويان 
ير منتخب شورای صنفی را به رسميت نميشناسيد؟ شما که ھيچ پشتوانه ای جز حکم ھست که گفتيد دب

  انتصابی خود نداشتيد چگونه فردی را که پشتوانه ی رأی چھارھزار نفری داشت به رسميّت نشناختيد؟
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چھار ماه بعد از ابقای بر منصبتان را به خاطر داريد؟ يادتان ھست خوابگاه دختران طعمه ی حريق 
ادتان ھست برای اين که نشان بدھيد که چه قدر پيگير مسائل آن ھستيد، دفتر کارتان را به شد؟ ي

خوابگاه دختران منتقل کرديد؟ چرا بعد از آن که مديريت خوابگاه را به افراد امنيتی و حراستی سپرديد 
کشيدند آن  و به اتاق کار سابق تان بازگشتيد، ديگر برايتان مھم نبود که آن شب چه روی داد؟ چه

دخترانی که ھنگام آتش سوزی سرشان را از پنجره ھا بيرون کرده بودند و طلب کمک می کردند؟ آن 
  قولھايی که برای پيگيری عوامل آتش سوزی داديد چه شد؟

يادتان ھست يک شبه به اين نتيجه رسيديد که نبايد در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی دختر بگيريد؟ و 
ز حضور رييس مجلس وقت در دانشگاه از ترس اعتراض دانشجويان برای اولين و بعد از آن در رو

آخرين بار درتجمع دانشجويان حاضر شديد و حرف خود را پس گرفتيد و گفتيد اشتباه شده است ، 
چھار سال . قول داديد ظرف چند ماه برای دختران خوابگاه بخريد. شود دانشجوی دختر نگرفت¬نمی

ه نخريديد ھيچ، به خيال خودتمام روزنه ھای انتقاد و اعتراض را مسدود کرديد و گذشت و خوابگاه ک
  .ديگر دانشجوی دختر ھم نگرفتيد

را که به ياد داريد؟ در نھايت چه کسی مسئول حادثه ی منجر به فوت ايشان " ميترا رضايی"نام خانم 
عی امنيتی جلوه داده و روی آن شد؟ يادتان ھست به بھانه حوادث پس از انتخابات آن فاجعه را موضو

سرپوش گذاشتيد؟ آيا مضحک نبود که به جای پاسخگويی در قبال آن فاجعه مصاحبه کرديد و برای 
ای نو بسازيد که دانشجويی  خواستيد دانشکده فرافکنی گفتيد او با کاميونت کشته شده نه با کاميون؟ می

ھای  کاش با ھمان دانشکده. تنھا سکوت کرديد و شما  بيگناه توسط وسائط ساخت و ساز آن کشته شد؛
  .ای به دانشجويان ميداديم نه اين که برای نو کردِن آنھا جان دانشجو را ميگرفتيم قديمی جان تازه

آيا غره شدن به حکمی انتصابی و توانايی دوستانتان در بازگرداندِن حکم ديوان عدالت اداری آنقدر در 
ا در قبال مرگ دانشجوھا مسئول نداسته و تنھا به گفتن مطالبی بيربط شما ريشه دوانده بود که خود ر

  اکتفا کرديد؟
برايمان جالب بود که بدانيم اين . را افتتاح کنيد" بوستان يزدانپرست"امسال اعEم کرديد که بنا داريد 
ه نزديک کمی بعد مشخص شد می خواھيد پارکی را بازافتتاح کنيد ک. بوستان کجای دانشگاه قرار دارد

از سوی دانشجويان به نام ھمکEسی نخبه و  1388به چھل سال است در دانشگاه بوده و درتير ماه سال 
در راه تحصيل علم : "کيانوشی که در مورد آن گفته ايد. نامگذاری شد" کيانوش آسا"مظلومشان، جانفدا 

  ."تا آخرين لحظه کوشا بود
  آقای دکتر محمد سعيد جبل عاملی

سالھا مورد استفاده بود را چگونه افتتاح می کنيد؟ اگر اينگونه است بد نيست ھر روز صبح پارکی که 
را برگزيديد؟ راستی " کيانوس آسا"چرا پارکی شناخته شده به نام ! سر دردانشگاه را نيز افتتاح کنيد

د يزدانپرست شدن بودي" دکتر"شما را با يزدانپرست چه نسبتی است؟ شنيده ايد در سالھايی که شما پی 
ھمرزم آوينی بود و به دنبال گمنامان ميگشت تا فتحشان را روايت کند؟ شنيده ايد که يزدانپرست در 
جستجوی نشانی از نام ھای گمشده به ابديت شتافت؟ آيا روا ست که نام او را برای گمنام کردن کيانوش 

ھر نام مقدسی را خرج کنيد؟ از عزيز برگزينيد؟ آيا روا ميداريد که در راه رسيدن به مطامع خود 
  معصيت سوء استفاده از شھدا نمی ترسيد؟ از شھدا شرم نداريد؟

چه نام کيانوش آسا را . می نامند" پارک آسا"مطمئن باشيد ھرچه تEش کنيد دانشجويان،آن پارک را 
ا در پی احساسات پاک دانشجويان آرمان خواه بر جای جای آن مکان حک کرده است و نام اخير را شم

صEح را آن ميدانيم که برای احترام به روح بلند ھر دوی اين . مطامعتان روی تابلوھای آن نوشته ايد
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جوانان برومند ميھن مکان ديگری مانند پارک روبروی دانشکده عمران را به نام يزدانپرست عزيز 
  .بناميم

  رييس دانشگاه علم و صنعت
در جھت تضعيف تشکلھايی که پشتوانه ی دانشجويی  در طول مديريت خوداز ھيچ تEش و فرصتی

داشتند دريغ نکرديد و در پايان شورای صنفی را به تعطيلی کشانديد، نشريات را يکی يکی با تھديد و 
به بھانه ھای شگفت به تعطيلی کشانديد و با کانون ھای فرھنگی و ھنری دانشگاه برخوردی غير 

پرسيد فرھنگ را چه ميدانيد که ھنر و موسيقی در آن نميگنجد و به  بايد از شما. قانونی را اتخاذ کرديد
اين بھانه در انتخابات کانونھا دست اندازی کرديد؟ زير دستانتان ميگويند که در سه ماه اخير جلسه 
شورای فرھنگی دانشگاه يا تشکيل نشده يا اگر شده تعداد اعضا آنقدر کم بوده است که مسائل پيش پا 

گفتند چون شما برای عبادت به سفر حج تشريف برده ايد جلسه . بحث قرار گرفته است افتاده مورد
  .تشکيل نشده است

. جنابعالی رييس دانشگاھيد و موظفيد که در چھارچوب آيين نامه ھا به ھمه ی وظايف خود عمل کنيد 
. انون بوده و ھستدر بيشتر رفتارھای مديريتی شما و منصوبانتان نمونه ھای بسياری از عدم رعايت ق

صواب شما را در آن می بينيم که لجاجت را کنار گذاشته و دانشجويان را از رجوع به مراجع قانونی 
چرا شورای تعامل دانشجو و دانشگاه را از . بازداريد... چون وزارت علوم، ديوان عدالت اداری و

يد که مجبور به پاسخگويی به او دانشجويان دور نگاه داشته ايد؛ تا نکند با دانشجويی رو در رو شو
ارمغانی است برای شما، ... باشيد؟ بی شک بازسازی نھاد ھايی چون انجمن اسEمی، شورای صنفی و 

  .که از مشارکت فکر خEق دانشجو خود را بھره مند سازيد
ويان به دانشج  خيِر شما را در آن ميدانيم که در ھر قالبی حتی کرسی ھای آزاد انديشی در جلسه ای با

  .گفتگو بنشينيد و به سواlت به حق دانشجويان پاسخ دھيد
  جناب آقای رييس

طرح ريزی کرده و ھمگان را درگير " منشوراخEقی"چندی است که بازی کودکانه ای تحت عنوان 
ھيچ کرده ايد که در اين ميان بيش از ھمه رسانه ھای بيگانه برای ساختن چھره ای متحجر از حکومت 

آيا وقتی منشور به اصطEح اخEقی دانشگاه را تنظيم ميکرديد . ين اعمال شما را جدی گرفته اندايران ا
لحظه ای به رضايتمندی دانشجويان انديشيد؟ آيا وقتی بودجه ی اجرای اين طرح عجيب را با استخدام 

ديد؟ آيا چندين نفر مأمور حقوق بگير از بيت المال تصويب ميکرديد ذره ای به رضای خدا انديشي
  خشنودی عده ای قليل، نام نيکو را نيز برای شما به ارمغان خواھد آورد؟

کرامت و . به آگاھيتان ميرسانيم که اين منشور تا امروز جز ترويج بی اخEقی راھی از پيش نبرده است
شخصيت دانشجو را بی حد و مرز به سخره ی مامورانی سپرده ايد که در ارايه ی گزارش مکتوب به 

ازکشيک ھايی که استخدام کرده ايد الفاظی شنيده ايم و حرکاتی . افوق خود ناتوانند و ضعف انشا دارندم
ی شرم است،اما اگر مشتاق باشيد ھمه را با شاھد و ادله به  ديده ايم که بازگو کردن آن در اين مقال مايه 

يکھای دانشگاه دانشجويان را به طنز ماجرا تا به جايی رسيده است که دربانھا وکش. استحضار ميرسانيم
  در کدام قانون اين اختيارات را به اين افراد داده اند؟! تعليق و اخراج تھديد ميکنند

گرچه ما دانشجويان ھر چه می کشيم از فراموشِی حقوقی است که داريم و چھارچوب ھايی نيز بيرون 
ھا و خودسری ھای جناب شما و ديگر از دانشگاه موجودند که می توانيم عليه ھمه ی اين بی قانونی 

کدخدايانی که برای خود حکومت دانشکده ای و کميته . مديران دانشگاه به بھترين نحو دادخواھی کنيم
ای و مديريتی قايلند و بدون کوچک ترين اعتنا به آيين نامه ھا و مصوبات وزارت علوم برای خود 
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يادتان باشد، شما رارييس کرده اند اما ما . د ميکنندحدود و اختيارات تعيين کرده اند ھر چه می خواھن
  .خود دانشجو شده ايم؛ حق ما از دانشگاه به مراتب اصيل تر از شماست

جناب آقای رييس بی صبرانه منتظر پاسخ شما ھستيم و اميدواريم اين بار پاسخی جز شانه خالی کردن 
شکل با شما به گفتگو بنشينيم و شما را در  ھمان طور که گفتيم حاضريم به ھر. يا تھديد داشته باشيد

اگرچه حدس ميزنيم شما و مجموعه ی مديريتيتان، مطالبنامه و .رفع اين عمده نواقصتان ياری کنيم
بار . مقاصد امضاءکنندگان اين نامه را سياسی جلوه داده و تصميم به اتخاذ برخوردھای امنيتی بگيريد

اما اميدواريم اين بار نھاد ھای امنيتی فريب . صEح امور نيستديگر اعEم ميکنيم که ھيچ قصدی جز ا
شما را نخورند و اين معضEت را که بخش کوچکی از نامديريتی جناب عالی بر دانشگاه بوده به ياری 

  .يکديگر در داخل دانشگاه رفع کنيم
  ٨٦٤٨١٣١٩ -فرشيد رزاقيان 
  ٨٧٤٧٢٠١١ -علی صباغ نيا 

  ٨٨۵٤٢٤٣١ -محمدحسين منصوری 
     ٨٦٤٨٢٠٠٤ -بھمرد سبزی پور 

          ٨٧۵۵۵١٦٦ -صابر صفری 
  ٨٨٤٧٨١٣٣ -شاھين قلی 

       ٨٦٤٣٢٢۵٦ - محمدامين نصيری 
        ٨٧٤٨٢٤٢٦ - مجتبی ملکی 

  ٨٨۵۵٦٢٦٤ -نواب رحيمی پور 
     ٨٦٤٣٣١٦٤ -روح هللا صحرائی 

   ٨٧٤٨١٣۵٨ -محمدرضا شيرکوند 
  ٨٨٤٧٢٢٩١ -علی لطفی 

  ٨٦٤٣١١٦١ -محمد عواطف رستمی 
       ٨٧٤٧٢١٦٣ -احمدرضا بابلی 
  ٨٨٤١١٤۵٧ -طاھر طھماسبی 
     ٨۵٤٧٣۵٢٨ -رضا لنگرودی 

  ٨٩۵٢١٠٣۵ -حميد فEح 
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 سعيد نعيمی آزاد شد 
  

ادوار (سعيد نعيمی، عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران  -خبرگزاری ھرانا 
  .امروز با توديع وثيقه از زندان مرکزی تبريز آزاد شد )تحکيم وحدت

 
روز از بازداشت،  ٢٣۵بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از تبريز، اين زندانی پس از گذشت بيش از 

   .مانی از زندان آزاد شدميليون تو ٧٠ی  امروز با توديع وثيقه
ارديبھشت امسال توسط ماموران امنيتی  ١٨سعيد نعيمی، فعال سياسی و مدافع حقوق بشر آذربايجانی 

در منزل شخصی خود، واقع در کرج دستگير و برای بازجويی و رسيدگی به پرونده اش به اطEعات 
   .تبريز منتقل شد

زنجان، عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سياسی مھندس نعيمی در دوران تحصيEتش در دانشگاه 
» َسس«فارسی -انجمن اسEمی اين دانشگاه بود وی ھمچنين مدير مسئول نشريه ی دانشجويی تورکی

 .در دانشگاه زنجان بود
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  (٩٠گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو آذر ماه 
  

مستمر و برنامه ريزی شده حقوق آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، 
  .١٣٩٠جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسEمی در آذر ماه 

گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکEت متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعاليت آزادانه 
عاد و وسعت نقض نھادھا و سازمانھای مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران منعکس کننده تمامی اب

 حقوق بشر در ايران نبوده و تنھا حکايتگر بخش کوچکی از آن می باشد
 گزارش آماری

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار   17در آبان ماه سال جاري تعداد 
وارد ثبت شده مجموع م% 7مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده 

  .نقض حقوق بشر در آبان ماه می باشد
ماه حبس تعزيری می  ١٢٠دانشجو به  ٣دانشجو و محکوميت  ٧ھا حاکی از بازداشت  اين گزارش

  .تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در دانشگاه محروم شدند ٢از سوی ديگر نيز . باشند
نسبت به سال گذشته  ٪٧١ل نقض حقوق آکادميک طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قب

  .را شاھد بوده ايم ٪٢٠کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 
  مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران: منبع
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  سالجاري آبانماه و قبل سال مشابه ماه با 90 ماه آذر آماري قايسهم
  

  
 

  گزارش تفصيلی
  )1390آذر  06نبه ھرانا ، يكش(   .بازداشت محمد رشيد ھدايتی، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد       )1

محمد رشيد ھدايتی، از فعاlن دانشجويی دانشگاه آزاد، طی روزھای گذشته توسط نيروھای امنيتی 
  .بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است

آذر  12ھرانا ، شنبه (  .آذر 16فعال دانشجويی دانشگاه مازندران در آستانه  2بازداشت        )2
1390(  

ای فزاينده بر دانشجويان دانشگاه مازندران،علی عباسی و رحمان يعقوبی دو فعال در ادامه ی فشارھ
  .دانشجويی اين دانشگاه در روز شنبه دوازدھم اذر بازداشت شدند

  )1390آذر  12ھرانا ، شنبه (  .اعزام دانشجويان بورسيه به انگليس متوقف شد       )3
که چندی پيش اعEم کرده بود خط قرمز اعزام  مديرکل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم

دانشجو به انگليس برداشته شده است، اکنون پس از تصويب کاھش روابط با انگليس، تکليف اعزام 
  .دانشجو به اين کشور را اعEم کرد

ھرانا ، (  .احضار عليرضا کامکاری ؛ فعال دانشجويی به اداره اطEعات در روزه دانشجو       )4
  )1390آذر  16ه چھارشنب

  )1390آذر  16ھرانا ، چھارشنبه (   .محمد کريمی ، فعال دانشجويی در lريجان بازداشت شد       )5
ی روز دانشجو، نيروھای اطEعات شھرستان lھيجان روز چھارشنبه با يورش به منزل  در آستانه

  .محمد کريمی فعال دانشجويی، وی را بازداشت کردند
  )1390آذر  19ھرانا ، شنبه . (آقا براری ، فعال دانشجويی به زندان اوين  انتقال سعيد       )6

آبان ماه امسال مفقود  ٢٣سعيد آقا براری، فعال سابق دانشجويی و از کنشگران حقوق بشری، که از 
  .شده بود، به زندان اوين منتقل شده است

(  .زنان از دانشگاه اخراج شدستاره الياسی ، فعال دانشجويی وبEگنويس و فعال حوزه        )7
  )1390آذر  19دانشجو آنEين ، شنبه 

خانم الياسی طی دوران تحصيل به دليل فعاليت ھای دانشجويی، چندين بار حکم کميته انضباطی 
  .دريافت کرده بود که در اين احکام به شورش و اختEل در نظم دانشگاه اشاره شده بود

رشته مھندسی مکانيک ماشين آlت کشاورزی  1390ی سال شيما رنجبر دانشجوی ورود       )8
  )1390آذر  19دانشجو آنEين ، شنبه (   .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان از دانشگاه اخراج شد
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آlت کشاورزی دانشگاه  رشته مھندسی مکانيک ماشين ١٣٩٠شيما رنجبر دانشجوی ورودی سال 
  .ه اخراج شدعلوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان از دانشگا

  )1390آذر  20ھرانا ، يكشنبه (  .انتقال سومين فعال دانشجويی دانشگاه مازندران به زندان       )9
دانشگاه مازندران جھت گذراندن شش ماه حبس، خود را    مازيار يزدان نيا فعال دانشجويی چپگرای

  .به دادگاه انقEب شھرستان بابلسر معرفی کرد
 23دانشجو انEين ، چھارشنبه (    .يامن دانشجوی فعال دانشگاه آزاد اھوازبازداشت سامان آر   )10

  )1390آذر 
سامان آريامن دانشجوی دانشگاه آزاد اھواز از ھفدھم ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطEعات 

  .بسر می برد
ين ، دانشجو آنE(   .بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی احسان بھروز در مشھد   )11

  )1390آذر  23چھارشنبه 
آيا احسان بھروز دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد که از اوايل آبان ماه ناپديد گرديده ، با وجود 
سپردن وثيقه ھشتاد ميليون تومانی برای آزادی موقت در سال گذشته ، دوباره توسط ماموران امنيتی 

  .بازداشت شده است
آذر  25دانشجو آنEين ، جمعه (    .انشگاه تربيت معلم از دانشگاهاخراج ھادی بينش دانشجوی د   )12

1390(  
رشتٔه علوم سياسی و فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم و از فعالين  ٨۶ھادی بينش ورودی سال 

  .کروبی از دانشگاه اخراج شد˜ستاد مھدی 
(  .تعزيری محکوم شدند سال حبس 1و  3فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور به ترتيب به    )13

  )1390آذر  26دانشجو آنEين ، شنبه 
فرزاد اسEمی و اسماعيل سلمان پور دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد و پلی تکنيک، که 

  .سال حبس تعزيری محکوم شدند ١و  ٣  آذرماه سال گذشته بازداشت شده بودند، به ترتيب به
تن ديگر به  60نيتی زندان کاروان اھواز و انتقال ضيانبوی به ھمرته حمله گارد ويژه به بند ام   )14

  )1390آذر  26دانشجو آنEين ، شنبه ( بند زندانيان مواد مخدر 
تن از زندانيان سياسی و امنيتی  ٦٠روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز، 

ضيا نبوی، فعال دانشجويی محروم از . اند زندان منتقل شده اين ٨به بند  ١زندان کارون اھواز از بند 
  .تحصيل نيز در ميان اين زندانيان بوده است

  )1390آذر  27دانشجو آنEين ، يكشنبه (     .دانشجويان علم و صنعتتعليق تعدادی ازاحضار و   )15
ھرانا، (   .شريه تلنگربازداشت محمد حسين محبوبيان، فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و مسئول ن   )16

  )1390آذر  29سه شنبه 
محمدحسين محبوبيان، از فعاlن دانشجويی دانشگاه آزاد واحد تھران، روز شنبه ھفته جاری، در 

  .مقابل درب دانشگاه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است
  )1390آذر  29ھرانا ، سه شنبه (   .شگاه شيرازقاسمی، دانشجوی سابق دان... بازداشت روح ا   )17

آخرين خبرھا از ايران حاکی از آن است که روح هللا قاسمی، دانشجوی سابق دانشگاه شيراز و فارغ 
التحصيل رشته جامعه شناسی اين دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، پس از احضار به اداره 

وی و دlيل بازداشتش ھيچ خبری در دسترس اطEعات شھر شيراز بازداشت شده و از سرنوشت 
  .نيست

  )1390آذر  29دانشجو آنEين ، سه شنبه . (ايجاد فضای پادگانی در دانشگاه زنجان    )18
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دانشجونيوز ،   .انتقال مازيار يزدانی نيا، دانشجوی زندان به بند انفرادی زندان متی کEی بابل    )19
  )1390آذر  30چھارشنبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اخراجم از دانشگاه را به خودم تبريک می گويم : مجيد دری
  

مجيد دری دانشجوی زندانی در زندان بھبھان در يادداشتی پس از اخراج خود از دانشگاه با تاکيد بر 
خواھيد بکنيد و سربلندم که در برابرتان سر خم نکردم و در  اينکه شادم که سکوت نکردم که ھرچی می

  :راجم را به خودم تبريک بگويم، نوشته استاينجا جا دارد اخ
ترم عنوان کردند  ۴به تازگی نامه اخراجم به دستم رسيد و دليل اخراجم را عدم حضور موجه به مدت 

ياد صحبت يکی از مسئولين افتادم که گفته بود زندانھای ايران مثل ھتل . و حق ادامه تحصيلم را گرفتند
  .، قابل توجه قوه قضائيه  برابر ظرفيت ٣زياد است چيزی حدود است شايد به اين جھت است پذيرشش 
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ای شاد و خرم اميدوارم زنده باشند و اين روزھ: اين فعال دانشجويی در يادداشت خود آورده است
! از قديم گفتند آسياب به نوبت. چرا ھميشه شادی و ھتل از آن ما باشد و آنان محروم. نصيبشان شود

 .رسد ناراحت نباشيد نوبت به شما ھم می
 :متن کامل اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است

ترم عنوان کردند  ۴دم حضور موجه به مدت به تازگی نامه اخراجم به دستم رسيد و دليل اخراجم را ع
ياد صحبت يکی از مسئولين افتادم که گفته بود زندانھای ايران مثل ھتل . و حق ادامه تحصيلم را گرفتند

 .، قابل توجه قوه قضائيه  برابر ظرفيت ٣است شايد به اين جھت است پذيرشش زياد است چيزی حدود 
برم و آنقدر سرگرم  به کار می… ناری و باغ البرواتور و آنتاليا وحال با اعEم اينکه بنده در جزاير ق

ضمن عرض پوزش از مسئولين خدوم دانشگاه . تفريحات که از خاطر بردم بايد به دانشگاھم اطEع دھم
به خصوص رئيسش صدرالدين شريعتی که از ھيچ عملی برای به سفر رفتن من و ديگر دانشجويان 

کنم اين ھتل مسير  رديف کرد و اقامت طوlنيمان را ميسر ساخت آرزو می فرونگذاشت و ھتل برايمان
 .مند شوند يکايک شان شود تا مدتھای مديد از آن بھره

چرا ھميشه شادی و ھتل از آن ما باشد . اميدوارم زنده باشند و اين روزھای شاد و خرم نصيبشان شود
 .رسد ناراحت نباشيد ه شما ھم مینوبت ب! از قديم گفتند آسياب به نوبت. و آنان محروم

گويم بسيار خوشحالم که اخراج شدم که ننگ درس خواندن در چنان محيطی با چون ايشان  در آخر می
 .کسانی ھيچگاه برايم امکان پذير نبود

خواھيد بکنيد و سربلندم که در برابرتان سر خم نکردم  شادم که در مقابلتان سکوت نکردم که ھرچی می
 .جا دارد اخراجم را به خودم تبريک بگويم و در اينجا
 مجيد دری

 
  
  
  

 اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه زاھدان 
  

که در حال تحصيل در  ٩٠ورودی سال » شادی مودی«يک دانشجوی بھايی به نام  -خبرگزاری ھرانا 
ھايی از ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور شعبه زاھدان بود به دليل اعتقاد به آئين ب ITرشته مھندسی 

 .محروم شد
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دی ماه نامه ای را دريافت می کند که  ١٠بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از زاھدان، نامبرده در تاريخ 
وزشی دانشگاه به اطEع ميرساند ادامه تحصيل شما در اين به استناد ابEغيه معاونت آم«در آن قيد شده 

  » دانشگاه ممنوع می باشد
شادی مودی سپس به دانشگاه مراجعه و درخواست مشاھده ابEغيه مذکور را می کند که در پاسخ به 
وی گفته می شود که نمی توانند ابEغيه را به ايشان نشان دھند و بايد به اداره ارشاد مراجعه کند 
نامبرده به اداره ارشاد مراجعه می کند که آنجا ھم به وی پاسخ روشنی داده نمی شود فقط بطور شفاھی 
گفته می شود بخاطر اعتقادات دينی اش اخراج شده و ابEغيه مزبور را فقط می تواند از تھران پيگيری 

  .کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئوeن ی گوش علی عجمی در پی درگيری يکی از مس پاره شدن پرده
 امنيتی با وی 

  
ھا حاکی از آن است که درگيری رئيس حفاظت اطEعات در زندان رجايی شھر کرج با علی  گزارش

 .ی گوش اين دانشجوی زندانی منجر شده است عجمی، به پاره شدن پرده
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گزارش ھرانا، چندی پيش، علی عجمی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر کرج به علت  به
 .وضعيت نامساعد جسمی به بھداری زندان منتقل شد

آقای عجمی که به بيماری سينوزيت مبتEست، ھنگامی که با وضعيتی نامساعد در انتظار پزشک در 
اين مسئول . شود فاظت اطEعات روبه رو میبرده است، با مسئول ح راھروی بھداری به سر می

با    اطEعاتی پس از پرسيدن علت چرايی حضور وی و شنيدن پاسخی متداول در اين خصوص،
ی  ای به گوش علی عجمی می زند که ھمين حرکت باعث پاره شدن پرده برخوردی تند و زننده سيلی
 .شود گوش سمِت چِپ نامبرده می

ئيس حفاظت اطEعات زندان برای اين زندانی سياسی به وجود آمده که اين مشکل در حالی از سوی ر
 .تاکنون ھيچ اقدام موثری در جھت درمان منجمله انتقال به بيمارستان صورت نگرفته است

 .ی محکوميتش از آزاد خواھد شد گفتنی ست که علی عجمی دھم بھمن ماه سال جاری و با پايان دوره
 ھرانا
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ممنوعيت عضويت : بخش نامه جديد دانشگاه علوم و فنون بابل
  دانشجويان در فيس بوک 

  
 

مسئولين دانشگاه علوم و فنون بابل در اطEعيه ای خطاب به دانشجويان اعEم نموده اند که عضويت 
 .د خواھد شدآنان در شبکه اجتماعی فيس بوک ممنوع بوده و با دانشجويان متخلف برخور

  
  

به گزارش دانشجونيوز، طی روزھای اخير روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون بابل طی اطEعيه ای 
ی ماه سال جاری ضمن لغو عضويت در سايت فيس بوک، د ١۵از دانشجويان خواسته است که که تا 
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ھر گونه آثار به جا مانده خود را در اين سايت امحاء نمايند، در غير اين صورت با آنان برخورد 
  .خواھد شد

  :متن اطEعيه روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون بابل بدين شرح است
  اطEعيه فوری

  :م می رساندبدين وسيله به اطEع دانشگاھيان محتر
از آنجايی که برخی افراد، نا آگاھانه در فضاھای سايبری غير قانونی و دارای ماھيت جاسوسی نظير 

لذا افراد مذکور   فيس بوک عضويت داشته و يا در برخی سايتھای فيلتر شده ورود پيدا می کنند،
مانده خود را امحاء  فرصت دارن ضمن لغو عضويت ھرگونه آثار به جای ١۵/١٠/٩٠حداکثر تا تاريخ 

  .نمايند، در غير اين صورت با متخلفين برابر مقررات برخورد خواھد شد
  روابط عمومی دانشگاه

است که در ھمين رابطه دانشجويان در روزھای اخير    يک منبع دانشجويی به دانشجونيوز گزارش داده
دکتر شيخ اlسEمی . ام داده اندبا دکتر شيخ اlسEمی، رئيس دانشگاه، مذاکرات بی نتيجه ای را انج

در صورت عدم لغو عضويت در سايت جاسوسی فيس بوک کميته "دانشجويان را تھديد نموده که 
  ."انضباطی دانشگاه برخورد قاطعانه با خاطيان را خواھد نمود

ای گفتنی است فعالين دانشگاه علوم و فنون بابل طی روزھای اخير در صدد مذاکره با اعضای ھيئت امن
، مھندس محسن )وزير آموزش و پرورش دولت آقای خاتمی( مرتضی حاجی . دانشگاه می باشند

مسئول دفتر (و دکتر صفاريان ) نماينده اصEح طلب شھرستان بابل در مجلس شورای اسEمی( نريمان 
ھيئت از اعضای ) سابق مھدی کروبی و دبيرکل جمعيت دفاع از زندانيان سياسی مسلمان قبل از انقEب

       .امنای دانشگاه علوم و فنون می باشند
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 حكم اعدام براي وحيد اصغری فعال سايبری 
  

وحيد اصغری فعال سايبری ودانشجوی مقطع کارشناسی انفورماتيک در دانشگاه ھند طی ھفته گذشته 
دادگاه انقEب اسEمی تھران مواجه شده  ١۵با صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی در شعبه 

اين حکم در حالی صادر شده است که اصغری نزديک به چھار سال در بازداشت موقت بوده . است
 .است

شبکه «وحيد اصغری متھم رديف اول سناريويی است که سپاه پاسدران انقEب اسEمی از آن به عنوان 
  .ياد کرده بود» ارائه محتوای مستھجن ضد دينی و ضد انقEبی

گيری  سخت«گفتند که اين حکم با » خانه حقوق بشر ايران«خانواده وحيد اصغری با تأييد اين خبر به 
با . ما اميد داريم که اين حکم اعدام در ديوان عالی کشور لغو شود«صادر شده است ، اما  «از حد بيش

  .ه اميد داريمگيران نتيجه و رای ديوان عالی کشور به نسبت به اين حکم سخت
در   چھارشبنه گذشته  حکم اعدام وحيد» :ی ما گفت»خانه«يکی از اعضای خانواده وحيد اصغری به 

ايم تا ببينيم  تاريخ ھفتم دی ماه صادر شده است و ما و وکEی وحيد به حکم صادر شده اعتراض کرده
  «.کشور لغو شوداما اميدواريم اين حکم اعدام در ديوان عالی . رسيد نتيجه به کجا می

اندازی  محاربه و ارتباط با منافقين و راه«: وی در مورد اتھامات و مبنای صدور اين حکم گفت
و نسبت    نمايی شده اتھاماتی که به نظر من بزرگ .اتھامات زيادی داشته است… ھای مستھجن و سايت

ديوان عالی کشور نقض طور که گفتم اميدواريم که اين حکم در  ھمان .به وحيد سختگيری شده است
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با توجه به پرونده . کنيم که از طريق مجراھای قانونی و داخلی اين حکم را لغو کنيم ما تEش می. شود
  «.کنم تأييد ھم بشود وحيد اين حکم بسيار سختگيرانه بوده است و به ھمين دليل ھم فکر نمی

نجه برای اعترافات اجباری و ھای انفرادی و تحت شک ھا پس از دستگيری در سلول اصغری به مدت
زبان در  ھای مستھجن فارسی مدير بزرگترين مجموعه از سايت«پذيرش اتھامات مختلف از جمله 

  .قرار گرفته بود» اينترنت
سال دارد و زمانی که  ٢۵وحيد ھم اکنون «: وی در خصوص بازداشت اوليه وحيد اصغری گفت

زمانی که وحيد قصد داشت برای ارائه  ١٣٨٧ت ارديبھش ١٩در تاريخ . سال داشت ٢١دستگير شد 
ابتدای دستگيری . اش به ھند بازگردد در فرودگاه امام خمينی بازداشت شد نامه و فارغ التحصيلی پايان

اتھامی که به او زده بودند داشتن مواد مخدر اعEم شده بود، اين اتھاماتی که در حال حاضر روی 
اتھامات که ما از آن . ر گرفته در زمان بازداشت اصE مطرح نبودپرونده ھست و مبنای حکم اعدام قرا

حتا بعد از بازداشت برادر وحيد . عمدتا ھم مربوط به جرائم اينترنتی ھم بودند. اصE سر در نياورديم
  «.ھم برای يک ھفته بازداشت شده بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد

: اند گفت اصغری تاکنون چه اقداماتی برای آزادی وی انجام دادهکه خانواده وحيد  وی در خصوص اين
ھای متعددی به  ايم و نامه در طول چھار سال گذشته ما بارھا به مراجع مختلف قضايی مراجعه کرده«

ايم، حاl ھم که اين حکم صادر شده باز ھم قصد داريم که برای  مسئولين کشوری و قضايی نوشته
  توانند کاری کنند نامه بنويسيم و درخواست گر کسانی که در داخل ايران میرياست قوه قضاييه و دي

کنيم که اگر مجازاتی ھم باشد ديگر ھمين چھار سال زندان و بازداشت موقت  ما فکر می. کمک کنيم
  «.گيرانه خواھد بود تر از اين بسيار سخت کافی است چيزی بيش

وحيد که ابتدا » :گفت» خانه حقوق بشر ايران«گار وی در مورد شرايط زندان وحيد اصغری به خبرن
. برد و بعد از آن به بند عمومی منتقل شد ھای انفرادی زندان اوين به سر می يک سال و نيم در سلول

برد و به صورت ھفتگی  زندان اوين به سر می ٣۵٠اlن ھم وحيد نزديک به يک سال است که در بند 
  «.بابت وضعيت جسمی ھم ندارد و شرايط خوبی نسبت به گذشته داردمشکلی از . کنيم او را مEقات می

دادگاه انقEب اسEمی شرح  ١۵ای به رئيس شعبه  طی نامه  ١٣٨٨آذر ماه  ٢۵در   وحيد اصغری
وی در بخشی از اين نامه گفته بود که، . ھای متحمل شده را بيان کرده است کاملی از فشارھا و شکنجه

و مرا شديدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائين آويزان . … با چشم بند و دست بند«
ضربه زدن به شکم و پھلو با پنجه بوکس و .. …کردند با طناب و دستبند و شEق و سيلی می زدند

گذاشتن چاقو زير گلويم و روی رگ دستم و تھديد به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور ھر 
ستند را تلقين می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غير واقعی و کذب و امضا و اثر چه می خوا

  «.در حالی که من فقط متھم بودم..…انگشت و نوار مصاحبه ی ويدئويی جعلی بارھا گرفتند
بارھا آنان سايت ھايی که متعلق به «اصغری تفھيم موارد اتھام خود را نيز چنين توضيح داده بود 

ن است به من به کذب نسبت داده اند در حاليکه که بنده در توليد و تھيه ی آن ھا ھيچ اختيار و ديگرا
را جاسوس اسرائيل بنامم و حسين  –دخالتی نداشته ام و در ويدئو ھای زير شکنجه وا دارم کرده اند تا 

بر و به خاطر دريافت عکس ھای تمسخر رھ! درخشان را جاسوس وزارت اطEعات ايران و سيا
سران نظام وامامان شيعه در ايميلم به اجبار و اتفاقی اتھامات توھين به امامان و توھين به رھبری و 
تشويش اذھان عمومی در بارجويی ھا به من بستند در حاليکه دريافت آن ايميل ھا به اختيار خودم نبوده 

ز آن موسسه ی عظيم است به خاطر آگھی ھای گوگل و استراتژيست گوگل بودن و دريافت پول ا
  «!فناوری جستجو، اتھام تحصيل مال نا مشروع به بنده زده اند
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 بھروز فريدی، لي" بھروز و سياوش محمدی از زندان تبريز آزاد شدند 
  

، بھروز فريدی، ليE ١٣٩٠ماه  دی ١٧عصر امروز شنبه  -خبرگزاری ھرانا  1390ماه   ید  19
  .روز بازداشت به قيد وثيقه از زندان مرکزی تبريز آزاد شدند ۶۶پس از  بھروز و سياوش محمدی

 
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين سه فعال دانشجويی که به ھمراه آرش محمدی در تاريخ 

ميليون تومانی  ۴٠منزل شخصی خود در تبريز بازداشت شده بودند، به قيد وثيقٔه  در ١٣٩٠آبان  ١٢
ميليونی  ٨٠اند اما آزادی آرش محمدی به دليل برخی مشکEت در توديع وثيقٔه  از زندان تبريز آزاد شده

 .اش به فردا موکول شده است تومانی



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
422 

در ادارٔه اطEعات شھر تبريز زندانی روز  ١۵قابل ذکر است که اين افراد پس از بازداشت به مدت 
شده و سپس به زندان مرکزی تبريز منتقل شدند و نھايتن با اتھاماتی از قبيل تبليغ عليه نظام، اجتماع و 

 .ھای مخالف نظام مواجه شدند تبانی عليه نظام، شرکت در اغتشاشات و ھواداری و تبليغ به نفع گروه
انيک از دانشگاه آزاد تبريز، ليE بھروز فارغ التحصيل مقطع بھروز فريدی فارغ التحصيل رشتٔه مک

شناسی ارشد مديريت آموزشی، سياوش محمدی دانشجوی رشتٔه ھنر دانشگاه نبی اکرم تبريز و  کار
 .آرش محمدی نيز دانشجوی رشتٔه مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز است

 
 
  
  
  
  
  
  

ازجوھا من و خانواده ام را به ب: نامه اميد کوکبی به رييس قوه قضائيه
 گروگان گرفته اند 

  
اميد کوکبی دانشجوی نخبه دکترا در دومين نامه خود به رييس قوه قضاييه از  1390ماه   ید  20

  : فشارھای متعدد به خود و خانواده اش پرده برداشته و می پرسد
طمينان کرد و او را به شود به کسی که متھم به جاسوسی يا ارتباط با اجانب است ا چگونه می

 ؟ ترين بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست ھمکاری نمود ترين و سّری محرمانه

 
اش در خصوص ھمکاری و  به گزارش کلمه، او با اشاره به وعده و وعيدھايی که به او و خانواده

  :اعتراف به جرم ھای ناکرده اش استدlل می کند
ھای محرمانه نظام ندارم با من  ام و ھيچ اطEعی از موضوعات و فعاليت امروز که ھيچ خطايی نکرده

در آينده اگر راضی به . اند ام را به واقع گروگان گرفته شود و تمام زندگی و خانواده اينگونه رفتار می
ری شوم و به سبب آن از اين اطEعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواھد شد؟ و چه ھمکا

 چيزی را برای حصول اطمينان و اعتمادشان از من به گروگان خواھند گرفت؟
وی با اشاره به نامه اول خود به صادق lريجانی از تشديد فشارھا سخن می گويد و با انتقاد و گE يه 

قاضی پرونده اش می گويد که حتی از نمايش و تصويرگری يک دادرسی به ظاھر ازعدم بيطرفی 
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طرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قوانين و مقررات و مصالح نظام و کشور  قانونی و بی
 تر از آن اينکه در جلسه دادگاه با عصبانيت اقدام به تحقير و تھديد من کرده و با به اعتنايی کرده و بد بی

خواست  ھا بپردازم، از من به اصرار می کاربردن الفاظی که اينجانب شرم دارم در اين نامه به ذکر آن
 .که مطابق خواسته وی اقرار به ارتباط با آمريکا و خيانت به کشورم کنم

اميد کوکبی، دانشمند جوان ايرانی، ھشت ماه است که به اتھامات واھی، پشت ميله ھای زندان اوين 
محاکمه اميد . دوازدھم مھر جاری، قرار است دادگاه اين پژوھشگر کشور برگزار شود. استمحبوس 

کوکبی در حالی انجام خواھد شد که اين ھموطن اھل سنت و ترکمن ھيچ گونه سابقه فعاليت سياسی 
دان زن ٢٠٩نداشته و ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود، بازداشت و به بند 

 .اوين منتقل شد
ای  وی در نامه. او بيش از يک ماه را در سلول انفرادی تحت شکنجه ھای شديد روحی گذرانده است

تکان دھنده به صادق آملی lريحانی، رييس دستگاه قضايی جمھوری اسEمی با توصيف شرح 
اما اين نامه  .کرده بود ھای خود، درخواست تشکيل دادگاھی عادlنه با امکان دفاع ھا و انفرادی شکنجه

نيز ھمچون نامه ھای ديگر زندانيان سياسی مورد بی توجھی مسئوlن قرار گرفته و اميد کوکبی 
 .تاکنون نتوانسته وکيل خود را مEقات کند

در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در  ٢٩اميد کوکبی با کسب رتبه 
وی فوق ليسانس و دکترای خود را در اسپانيا در رشته فيزيک . يل کنددانشگاه صنعتی شريف تحص

اين دانشمند جوان از سال گذشته در دانشگاه تگزاس آمريکا در مقطع . اتمی در گرايش ليزر کسب کرد
 .فوق دکتری مشغول به تحصيل بود

 :به شرح زير است  متن کامل اين نامه
  رياست محترم قوه قضائيه

  دق آملی lريجانیحضرت آيت اله صا
 سEٌم عليکم

زندان اوين دومين باری است که برای شما نامه  ٣۵٠اينجانب اميد کوکبی فرزند نوبت، زندانی بند 
و  (ماه است بدون ھر گونه دليل و مدرکی  ١٠کنم حدود  نويسم و امروز که اين نامه را تحرير می می

  .رمب در بازداشت به سر می) شايد در اثر يک سوء تفاھم
پس از چند بار تفھيم اتھام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غير قانونی و اخEل در نظم و امنيت، 

ارتباط با دول متخاصم و »اساس که روحم را آزرده کرده است با عنوان  نھايتاً اتھاماتی واھی و بی
ھا و عملکرد  درخواسترا به من تفھيم کردند که يقيناً اين اتھامات با توجه » کسب درآمد نامشروع

  . مسئولين امر کامEً منافات دارد و با ھيچ منطق و عقل سليمی ھمخوانی ندارد
شود به کسی که متھم به جاسوسی يا ارتباط با اجانب است اطمينان کرد و او را به  چگونه می

 ؟ ترين بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست ھمکاری نمود ترين و سّری محرمانه
ام جھت متقاعد کردن من  ھای مکرر مسئولين امنيتی و اطEعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده دعوت

   ھای مختلف ھمچون آزادی و ادامه تحصيل در به ھمکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمايت
ارج از دانشگاه برای کسی که تاکنون ھيچ فعاليتی خ) دانشگاه آستين تگزاس(ھمان دانشگاه قبلی خودم 

کند؟ و در  و محافل علمی دنيا نداشته و با عالم سياست بيگانه است چه معنا و مفھومی را تداعی می
  ؟  ھا چه ھدفی نھفته است ھا و فشار پشت اين اتھام زنی

اگر چه من به عنوان يک ايرانی حاضر به ھمه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم ھستم ليکن بنده 
: استدlل وپاسخ را به بازجويان و نمايندگان اعزامی از نھادھای مختلف داشته و دارم کهھميشه اين 
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ھای محرمانه نظام ندارم با من  ام و ھيچ اطEعی از موضوعات و فعاليت امروز که ھيچ خطايی نکرده
  .اند ام را به واقع گروگان گرفته شود و تمام زندگی و خانواده اينگونه رفتار می

اگر راضی به ھمکاری شوم و به سبب آن از اين اطEعات و اسرار مطلع شوم با من چه  در آينده
  رفتاری خواھد شد؟ 

 و چه چيزی را برای حصول اطمينان و اعتمادشان از من به گروگان خواھند گرفت؟
 جناب آقای lريجانی

سی در اين رشته تنھا گناه من اين بوده و ھست که تحصيEتم منحصر به فرد بوده و در ايران ک
. تخصص و تحصيEت من را ندارد و از بد حادثه ظاھراً اين تخصص شديداً مورد نياز واقع شده است

نويسم و البته اميدی ھم به شنيدن يا  گناھی خودم برای شما نمی اما اين مرقومه را جھت دفاع از بی
تی توانستم از زندان برای شما ارسال که با سخ«اھميت دادن به آن ندارم، زيرا نه تنھا به نامه اول من 

ھا بر من گرديد،  ترين توجھی نکرديد و از آن نامه ھم سوء تعبير شد و موجب تشديد فشار کوچک» کنم
بلکه دليل نگارش اين نامه، گEيه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسيدگی کننده به 

طرفانه عاجز  ک دادرسی به ظاھر قانونی و بیپرونده من است، که حتی از نمايش و تصويرگری ي
تر از آن  اعتنايی کرده و بد مانده و به وضوح و آشکارا به قوانين و مقررات و مصالح نظام و کشور بی

اينکه در جلسه دادگاه با عصبانيت اقدام به تحقير و تھديد من کرده و با به کاربردن الفاظی که اينجانب 
خواست که مطابق خواسته وی اقرار  ھا بپردازم، از من به اصرار می ذکر آنشرم دارم در اين نامه به 

 .به ارتباط با آمريکا و خيانت به کشورم کنم
طرف نبوده و صEحيت رسيدگی به پرونده اينجانب را ندارد بلکه  رياست محترم اين دادگاه نه تنھا بی

ھای اخEقی، قطعاً صEحيت  ين ويژگیدر يک نظام اسEمی و قائل به اخEق و عدالت و مھرورزی، ا
. کند ای را برای تصدی پست قضايی زايل کرده و شايستگی نشستن بر اين مسند را سلب می ھر قاضی

کند؟  مگر دعوی و اتھام من شخصی و متوجه اوست که اينگونه بر من پرخاش و توھين و تھديد می
طرف نيست و  ير و پرخاش نمايد ديگر بیای که به متھم بدون ھيچ دليل موجھی توھين و تحق قاضی

 .طبق قانون ھم صEحيت رسيدگی به پرونده را ندارد
لذا اکنون به عنوان عکس العمل طبيعی يک زندانی که به حرمت و حقوق اوليه انسانی او توھين شده 

نم و اگر کنم که بعد از اين حاضر نيستم در اين دادگاه حضور يافته و از خود دفاعی بک است اعEم می
ھم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده و دفاعی نخواھم کرد تا ايشان با فراغ بال به آنچه که 

تر کردن  اند حکم دھد ھر چند که ممکن است اين موضوع موجب طوlنی از قبل برای من تجويز کرده
و نيز ) از محاکمه استکه خود نوعی مجازات فرد پيش (عمدی زمان رسيدگی به پرونده من شده 

از جمله رسيدگی به اعتراض من به قرار بازداشت (ھمچنان که در اين مدت به بسياری از مواد قانونی 
عمل نشده و تا امروز ) و يا عدم تمديد قرار بازداشت پس از گذشت يک ماه و يا حق مEقات با وکيل

خواھند در دادگاه  ت که وکEی محترم چگونه میو معلوم نيس(اند  اجازه مEقات با وکيل را به بنده نداده
و يا ممکن است اين نامه تظلم خواھی من موجب شود باز ھم بر من غضب کرده و .) از من دفاع کنند

بنابراين از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم به اين حداقل انتظار من که جزء . بيشتر سخت گيری کنند
ای ديگر شرايط  ده و با واگذاری امر رسيدگی به پرونده به شعبهحقوق اوليه يک زندانی است توجه کر

طرف و با رعايت اصول اخEقی و حقوق شھروندی فراھم  را برای برگزاری يک دادگاه موجه و بی
 .فرمايند

 ٢/٩/١٣٩٠اميد کوکبی 
 ٣۵٠زندان اوين بند 
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  بازداشت ميثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری
  

بنا به گزارش منابع خبری، ميثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگری، روز سه شنبه 
  .دی ماه، توسط ماموران امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است ١٣
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نشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سايپا، گزارشھا حاکی از آن است که، اين دا
بعد از ظھر سه شنبه ھفته گذشته، زمان خروج از کارخانه و عزيمت به دانشگاه، توسط چند تن از 
ماموران امنيتی که در حراست کارخانه وی را با بلندگو احضار کرده بودند، دستگير و به محلی 

 .نامعلوم منتقل می شود
حالی است که ماموران امنيتی ساعاتی بعد از دستگيری ميثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و اين در 

و ضمن توھين و اھانت به خانواده وی، کامپيوتر و بخشی از وسايل اين   جھت بازرسی به منزلش برده
 .دانشجو و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به بازداشتگاه منتقل کردند

ی، محل بازداشت و سرنوشت اين فعال کارگری خبری منتشر نشده و پيگيری ھای از دليل دستگير
 .خانواده وی در مراجعه به دادگاه انقEب و مراکز انتظامی، بی نتيجه بوده است

lزم به ذکر است که اين دانشجوی دانشگاه آزاد، در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به مدت دو 
 .د شده بودھفته بازداشت و سپس آزا

 کميته گزارشگران حقوق بشر
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 تحت فشار قرار دادن دانشجويان پسر دانشگاه آزاد واحد تھران مركز 
  

براي ورودي , طبق خبر مندرج در پيج دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز
   .طرح حفاظت فيزيكي خواھران گذاشته شده است, ھاي جديد پسر

اين معني كه حق ارتباط داشتن با دختران دانشگاه را ندارند كه دانشجويان آنرا به يك نوع قدرت به 
 .نمايي براي تحت فشار قرار دادن دانشجويان تلقي ميكنند
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 بازداشت يونس سليمانی، فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدان 
  

رش داده اند که يونس سليمانی فعال دانشجويی آذربايجان و منابع حقوق بشری گزا 1390ماه   ید  22
دانشجوی اخراجی دانشگاه بوعلی سينا از حدود دو ھفته پيش دستگير و به زندان اردبيل منتقل شده 

 .است

  
ماه بازداشت  ۵از سانا، يونس سليمانی پس از سپری کردن بيش از  به گزارش وبسايت ھرانا به نقل

ميليون تومانی آزاد، و عEوه بر اخراج از دانشگاه ھمدان، از ادامۀ تحصيل در  ٢٢٠موقت به قيد وثيقۀ 
  .شناسی ارشد نيز محروم شده است مقطع کار

ی ھمدان در نامۀ خود با اشاره به افزايد که کميته انضباطی دانشگاه بوعلی سينا اين گزارش ھمچنين می
پايان سنوات يونس سليمانی، اين دانشجوی سال آخر رشتۀ بيولوژی را مشمول اخراج از دانشگاه 

  .دانسته است
و تنھا يک روز پيش از شروع آخرين امتحانات  ٨٩خرداد ماه  ٢٨گفتنی است، تاريخ صدور اين نامه، 

  .ی استوی بوده و طبق قوانين، فاقد وجاھت قانون
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 امين احمديان ھمسر بھاره ھدايت بازداشت شد 
  

  و شورای سياستگذاری امين احمديان عضو شورای مرکزی  - 1390ماه   ید  22 خبرگزاری ھرانا
                                                    .بازداشت شد) ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران اسEمی

  
به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، وی ديروز به شعبه دو دادسرای اوين جھت اخذ پاره ای توضيحات 

  . احضار شده بود که امروز و بعد از مراجعه به دادسرای اوين بازداشت شد
  .د از بازداشت، وی را به منزلش انتقال دادند و پس از بازرسی منزل، وی را با خود بردندمامورين بع

نيز ھم اکنون   عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت  ،  ھمسر امين احمديان، بھاره ھدايت 
                                                                                                                                                           .نزديک به دو سال است در زندان به سر می برد

خبر فوق ساعتی پيش از وب سايت ادوار نيوز حذف شده است و توضيحی در : توضيح از ھرانا
  .خصوص علت حذف آن ارائه نشده است
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 ل دانشجويی، به دادسرای زندان اوين احضار شد پيمان عارف، فعا
  

در حالی که تنھا يکماه از آزادی پيمان عارف، فعال دانشجويی، می گذرد وی بايد مجددا به دليل صدور 
  .بازپرسی دادسرای اوين، خود را به اين دادسرا معرفی نمايد ٢احضاريه جديد به شعبه 

انشجويی و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی که به گزارش دانشجونيوز، پيمان عارف، فعال د
پيش از بارھا بازداشت شده است، بارديگر طی احضاريه جديد زندان اوين، به دادسرای اين زندان 

  .احضار شده است
با حضور در منزل  (شھيد مقدس(بر اساس اين گزارشات، روز گذشته مامور ابEغ دادسرای اوين 

  .بازپرسی اين دادسرا را به وی ابEغ نموده است 2 پيمان عارف احضاريه شعبه
  .روز خود را به اين دادسرا معرفی نمايد 3طبق اين احضاريه وی می بايد ظرف 

مھر با  17پيمان عارف که . قيد گرديده است" ارائه پاره ای توضيحات"گفته می شود علت احضار 
ان دستگير شده و با صدور حکم برائت توسط آب 8آزاد شده بود مجددا در  350اتمام محکوميت از بند 
  . آذر مجددا از زندان آزاد گرديد 20دادگاه انقEب تھران در اين پرونده در  26پيرعباسی قاضی شعبه 

  .ذا اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل يکماه پس از آزادی مجددا احضار گرديده است
دادگاه  ٢۶از سوی شعبه  «رييس جمھور«وھين به نويس به اتھام ت نگار، وبEگ ييمان عارف، روزنامه

ضربه شEق و  ٧۴انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری، 
  ..ھای سياسی محکوم شده بود العمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکل محروميت مادام

ضربه شEق وی به  ٧۴ز آزادی اين فعال سياسی حکم بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، پيش ا
  .گفته می شود، ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است. اجرا درآمد
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  اخراج درسا اله وردی، دانشجوی بھائی از دانشگاه گرگان 
 

انشگاه ھای کشاورزی د ی مھندسی مکانيک ماشين رشته ٩٠وردی دانشجوی بھايی ورودی  درسا اله
  .گرگان از دانشگاه اخراج شد

ماه امسال طی تماس تلفنی  آبان ٣٠به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، اين دانشجو در روز 
  .شود که به دليل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه کند متوجه می

 "آيين بھائی"دليل اعتقاد به  شود که به روز دوم آذر ماه در پی مراجعه اين دانشجو، به وی ابEغ می 
 .از دانشگاه اخراج شده است

" اعتقاد به آئين بھائی"دانشجوی بھائی به دليل  ٢٠بيش از  l١٣٩٠زم به توضيح است که تنھا در سال 
  .ھای مختلف نظير صنعتی اصفھان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند از دانشگاه

 تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده هللا توان به روح از اين جمله می
آقايی، حنانه کنعانی، ھومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سھرنگی، فرنود جھانگيری، پويا محّمدی، 
شيده آبادی، دlرا دارابی، صھبا متحدين، سميرا غEمی، شيما رنجبر، شادی مودی و نگار صالحی 

 .اشاره کرد
در مرحله انتخاب رشته از " نقص پرونده"ھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل  گفتنی ست که ده

 .ورود به دانشگاه محروم شدند
  
  
  
  

 اخراج شروين ف"ح دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد 
  

دانشجوی مھندسی تکنولوژی  ٩٠شروين فEح دانشجوی ورودی  -1390ماه  ید 24خبرگزاری ھرانا 
  .عماری دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شدم

 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
431 

ماه امسال در حين امتحانات  دی  ٢٠به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين دانشجو در روز 
از دانشگاه » آيين بھائی«ليل مشخص و به جھت اعتقاد به پايان ترم به صورت شفاھی و بدون ذکر د

  اخراج شده است
معماری دانشگاه غير انتفاھی انديشه جھرم دوره کاردانی را سپری  ١٣٩٠تا  ١٣٨٨وی از سال  .

   .در رشته مھندسی تکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذيرفته شد ١٣٩٠کرده بود و مھر 
اعتقاد به آئين »دانشجوی بھائی به دليل  ٢٠بيش از  ١٣٩٠در سال lزم به توضيح است که تنھا 

  . ھای مختلف نظير صنعتی اصفھان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند از دانشگاه» بھائی
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده  توان به روح از اين جمله می
انی، ھومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سھرنگی، فرنود جھانگيری، پويا محّمدی، آقايی، حنانه کنع

شيده آبادی، دlرا دارابی، صھبا متحدين، سميرا غEمی، شيما رنجبر، شادی مودی، نگار صالحی و 
   .وردی اشاره کرددرسا اله 

در مرحله » نقص پرونده«يل ھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دل lزم به يادآوری است که ده
 .انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند

  
  
  
  
  

 مجيد توکلی، فعال دانشجويی به دادگاه انق"ب منتقل شد 
  

صبح روز گذشته مجيد توکلی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر کرج  –خبرگزاری ھرانا 
 .مجددا به دادگاه انقEب منتقل شد

 
 
 

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين فعال دانشجويی که تا کنون دوبار از سوی دادگاه ھای انقEب 
محاکمه شده است اخيرا عEوه بر محکوميت سنگين ھشت ساله به شش ماه حبس تعزيری نيز محکوم 

 .شده بود
يی در پرونده ھای مشابه ديگر نيز پس از صدور احکام، زندانيان را درحال تحمل حبس دستگاه قضا

 .نيز به اتھام ھای واھی چون تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار می دھد
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حمله نيروھای  بيانيه دانشجويان دانشگاه سبزوار در اعتراض به
 بسيجی به يکی از اساتيد منتقد 

  
در پی حمله نيروھای بسيجی و لباس شخصی به يک استاد دانشگاه غير ھمسو با دولت در دانشگاه 

مداخEت بي جا و «سبزوار، جمعی از دانشجويان اين دانشگاه با انتشار بيانيه ای ضمن محکوميت اين 
اين دانشگاه خواسته اند تا با قاطعانه با اين اقدامات برخورد  نيروھای مھاجم، از مسئوlن» خودسرانه

انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه رسيد  20گفتنی است اين بيانيه به امضا و مھر بيش از  .نمايند
که باعث خشم فعاlن بسيج و دستور فوری مسوولين حراست برای جمع آوری بيانيه ھا از سطح 

 .ز پخش آن گرديددانشگاه و عدم صدور مجو

 
 عکس از آرشيو 

به گزارش دانشجونيوز، در چند روز گذشته که دو تن از دانشجويان وابسته به بسيج و نيروھای 
ضل حسيني حمله برده و به وی حکومتی به اتاق يکی از اساتيد دانشگاه سبزوار بنام دكتر سيد ابوالف

توھين نموده اند، جمعی از دانشجويان اين دانشگاه با انتشار بيانيه ای که عEوه بر دانشجويان به 
مداخEت بي جا و «انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه نيز رسيده ، به اين  ٢٠امضای بيش از 

 .اعتراض نموده اند» خودسرانه
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حجاب بر سرت واجب است اما «: طاب به نيروھای بسيجی نوشته شده استدر بخشی از اين بيانيه خ
و تقواي پرھيز پيشه كن، ما از زبان درد با تو سخن مي گوييم با زباني  .كمي ھم حجاب بر دھانت بزن

 !اما تو با زباني سخت و گزنده و دراز و سرشار از توھين.بريده
 «ت؟؟؟اما واقعا درد تو چيس  درد من ناگفتني ھاست ،

 :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است
 "رنج نامه"

 ادب مرد به ز دولت اوست
 .انتظار از كسي كه از راستي ميگويد،جز اين است

طي چند روز گذشته خبرھايي حاكي از بي ادبي و توھين دو نفر از دانشجويان خودسر،كه يكي از آنھا 
جناب آقاي دكتر سيد (حمله به اتاق يكي از اساتيد در حال حاضر اصE دانشجوي اين دانشگاه نيست ، و

 !در تمام دانشگاه پيچيد و جامعه دانشجويي را متاثر نمود) ابوالفضل حسيني
و كساني كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بي آنكه گناھي كرده باشند مي آزارند ، بھتان و گناه  "

 "آشكاري را به دوش مي كشند
 58آيه  -سوره احزاب

دكتر سيد ابوالفضل حسيني، روحاني زاده ، كه از عنوان نامش دين و ديانت سرشار است و  استاد
كساني كه حداقل آشنايي را با ايشان دارند از مبارزات انقEبي ايشان در مقابل رژيم ظالم سابق آگاھند و 

نقEب اسEمي و به نقش ايشان به عنوان يكي از پايه ھاي بنيادين فكري و تئوريك در نھادينه كردن ا
كسي كه از شاگردان دكتر شريعتي بود و در . فرھنگ اسEمي در شھرستان سبزوار واقف ھستند

مجالس خصوصي به تفسير قرآن مي پردازد، اما صرفا برداشت خشك و بي روح از مذھب ندارد و 
وشن فكري سعي در ترويج افكار مذھبي باز دارد و دائم در افكارش پس زمينه ھايي از اسEم و ر

اندك رنج نامه ما فرصت بيان فضائل ايشان را ندارد اما جاي بسي تعجب است كه به چنين  .نمايان است
 !شخصيتي افترا دين گريزي و مخالفت با موازين ديني و مخالفت با حجاب مي زنند

 اما دوست ما بدان ،
ھم "، ھم وطن تو و تمام اين  ھم محليت ، ھم شھريت  ، دوست تو، ھمكEسيت ، ھمسايه ات ، استاد تو

از   از علم ، كه بسيارند تو بايد در كنار اينھا زندگي كني و اجباري به پذيرش برداشت تو از مذھب ،" ھا
اما نه تو و نه ما و نه ھيچ بشري . او ھم آزاد است.تو آزادي عقيده ات را بيان كني! ندارند... سياست و

حجاب بر ! كه نه شرع تو را محق مي داند و نه قانون كشورت. حق توھين و استھزا و افترا ندارد
و تقواي پرھيز پيشه كن، ما از زبان درد با تو . سرت واجب است اما كمي ھم حجاب بر دھانت بزن

 !اما تو با زباني سخت و گزنده و دراز و سرشار از توھين.سخن مي گوييم با زباني بريده
 رد تو چيست؟؟؟اما واقعا د  درد من ناگفتني ھاست ،

 "حافظ"نشان مرد خدا عاشقي است،با خود دار كه در مشايخ شھر اين نشان نميبينم 
 ..اما مسئولين محترم دانشگاه

ما به عنوان گوشه ي كوچك جامعه دانشجويي تقاضاي رسيدگي قاطع به اين مداخEت بي جا و 
خورد نامناسب اين دانشجويان را و اين عمل و بر. خودسرانه را از مسؤولين ذي ربط دانشگاه داريم

 .محكوم مي كنيم
ادب مرد به ز دولت : اين رفتارھا شايد اندكي براي ما آشناست و باز ما را به اين حقيقت مي رساند كه

 .اوست
11/10/1390 
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انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه رسيد  l20زم به ذکر است که اين بيانيه به امضا و مھر بيش از 
خشم فعاlن بسيج و دستور فوری مسوولين حراست برای جمع آوری بيانيه ھا از سطح  که باعث

 .دانشگاه و عدم صدور مجوز پخش آن گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تکميلی / آرش صادقی بازداشت شد
  

مير حسين موسوی و فعال دانشجويی دانشگاه عEمه  ٨٨آرش صادقی، عضو ستاد  –خبرگزاری ھرانا 
  .بازداشت شد طباطبايی امروز

 
  بازداشت و ٨٨بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از تھران، اين فعال دانشجويی که در ششم ديماه سال 

گذشته از زندان اوين در نھايت به يکسال حبس تعزيری و چھار سال حبس تعليقی محکوم شده بود ماه 
  .آزاد شد

نامبرده صبح امروز در حالی که بھمراه پدر بزرگ و مادريزرگش به بھشت زھرا می رفتند در داخل 
   .کوچه توسط ماموران بازداشت شد

اين بازداشت که با درگيری و فحاشی ھمراه بود موجب آن شد که آرش صادقی از ناحيه ی سر آسيب 
   .ديده و سر وی شکسته شود

در چند روز گذشته بازجوی آرش صادقی با تھديد وی او را از ديدن دوستانش منع می کرد و به وی 
   .تھمت می زد که قصد اغتشاش در زمان انتخابات را دارد
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lزم به ذکر . سال تعليق را در پرونده دارد ۴آرش صادقی که به تازگی از بند رھايی يافته ھنوز حکم 
 .گھداری وی اطEعی در دست نيستاست تا کنون از مکان ن

  
  
  
  

 وضعيت نامناسب جواد عليخانی، فعال دانشجويی، در زندان اوين 
  

زندان اوين، به بيماری آنفوlنزا  ٣۵٠جواد عليخانی، فعال دانشجويی زندانی در بند  1390ماه   ید 27
در زندان به شدت کند و عفونت ريوی مبتE شده و به دليل عدم رسيدگی lزم پزشکی روند درمان وی 

  . می باشد
مادر اين فعال دانشجويی، از مقام ھای مسئول خواسته است تا برای اولين بار با مرخصی وی از زندان 

 .موافقت کنند

 
عليخانی به دليل تراکم زياد زندانيان، بويژه در طبقه  بنابر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز، جواد

، که امکان ايجاد و انتقال بيماری ھايی چون آنفوlنزا را به شدت افزايش داده است، به ٣۵٠پايين بند 
 .آنفوlنزا مبتE و در حال حاضر از عفونت ريوی شديد نيز رنج می برد

آيا واقعا اين انتظار : " در اين زمينه می گويد مادر جواد عليخانی که نگران حال فرزندش ميباشد
سال چند روزی به فرزندم مرخصی دھد تا خودم بتوانم به  ٣زيادی از آقای دادستان است که بعد از 

 "!درمان و رسيدگی به فرزندم بپردازم؟
ت گفتنی است دادستان تھران از اعطای مرخصی به اين فعال دانشجويی خودداری نموده و حتی به مد

 .يکسال از اعطای مEقات حضوری نيز ممانعت به عمل می آورد
جواد عليخانی، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اھواز، برای دومين بار، در دوم خرداد 

  . بازداشت شد ١٣٨٩
ماه حبس در شھر  ١١بازداشت و پس از  ٨٦اين فعال دانشجويی پيش از اين نيز در مھر ماه سال 

  .قيد وثيقه از زندان آزاد شده بوداھواز، با 
سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه  ۵در دادگاه انقEب به  ١٣٨٧وی در پاييز سال 

 .تجديد نظر به سه سال زندان کاھش يافت
جواد عليخانی که ماه ھای نخست محکوميت خود را در زندان ھای اھواز سپری کرده بود، پس از 

 .ن، ھم اکنون در زندان اوين دوران محکوميت خود را می گذراندانتقال به تھرا
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سعيد ابوتراب، فعال سابق دانشجويی دانشگاه شھرکرد، پس از دو روز 
 بازداشت آزاد شد 

  
گزارش ھا از ايران حاکی از آن است که چھارشنبه گذشته، سعيد ابوتراب فعال سابق دانشجوئی 

 .روز بازجويی با قيد وثيقه آزاد شده است ٢ازداشت و پس از دانشگاه شھرکرد ب

  
بنا بر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز، در آستانه ی انتخابات مجلس نھم، فضای شھرکرد امنيتی 

  . يی دانشگاه شھرکرد افزايش يافته استبوده و فشار ھا بر فعالين دانشجو
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بھمن بازداشت و به اداره ی اطEعات  25سعيد ابوتراب که در سال گذشته به اتھام شرکت در تجمع 
شھرکرد منتقل شده بود بار ديگر و پس از گذشت يک سال چھارشنبه ی ھفته ی گذشته به اداره ی 

ا بازجويی به بازداشتگاه اطEعات واقع در وی پس از ساعت ھ. اطEعات استان اصفھان احضار شد
  .روز با قيد وثيقه آزاد شد 2زندان دستگرد منتقل و پس از گذشت 

به گزارش دانشجونيوز اتھام تفھيم شده به سعيد ابوتراب در اطEعات اصفھان شرکت در تجمعات غير 
ذشته سعيد ابوتراب به ھمين اين در حاليست که سال گ. قانونی و نوشتن بيانيه بر عليه نظام بوده است

ساعت مورد بازجويی قرار گرفت و  30اتھام بازداشت و به اداره ی اطEعات شھرکرد منتقل و حدودا 
  .از اين اتھام تبرئه شده بود

گفتنی است که سعيد ابوتراب بعد از فارغ التحصيلی ھيچگونه فعاليت سياسی نداشته و در حال گذراندن 
  .است دوران سربازی خود بوده

lزم به ذکر است که در ماه ھای اخير فشارھای حراست و اطEعات استان بر فعالين دانشجويی 
دانشگاه شھرکرد افزايش يافته است و پس از موضوع پيدا شدن کرم در غذای سلف دانشجويان پسر و 

ميز پيدا شدن سوسک و موی سر در غذای سلف دانشجويان دختر اين دانشگاه و تجمعات اعتراض آ
دو ترم ( دانشجويان، ده ھا نفر به کميته ی انضباطی دانشگاه احضار و با احکام سنگين انضباطی 

گفتنی است که سيد عماد ھاشمی فعال فرھنگی دانشگاه شھرکرد نيز به اتھام . مواجه شدند) تعليق 
  .بود ترم محروميت از امور رفاھی مواجه شده 2اسفند با حکم  1شرکت در تجمع غير قانونی 
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دادگاه رسيدگی به اتھامات کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی، برگزار 
  شد 

 
جلسه رسيدگی به اتھامات کوھيار گودرزی، فعال حقوق بشر، روز سه شنبه در  1390ماه   ید 29

  .دادگاه انقEب به رياست قاضی پيرعباسی برگزار شد٢۶شعبه 
 

 
  

تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که در اين جلسه کوھيار گودرزی به اتھامات 
وی که به ھمراه وکيل . محاکمه قرار گرفت مورد» اجتماع و تبانی عليه نظام»و » تبليغ عليه نظام«

 .خود در دادگاه حضور يافته بود، در برابر اتھامات وارده به دفاع از خود پرداخت
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وی . زندان اوين منتقل شد ٢٠٩مردادماه در تھران بازداشت و به بند  ٩کوھيار گودرزی، در روز 
 ٣۵٠برد و از انتقال او به بند  به سر میچنان در اين بند  ھايش، ھم رغم پايان يافتن، بازجويی علی

 .جلوگيری شده است
در حالی که قصد سفر به شھر قم و حضور در مراسم تشييع  ٨٨گودرزی پيش از اين نيز در آذرماه 

هللا منتظری را داشت، دستگير و به تحمل يک سال زندان محکوم شدکه پس از سپری کردن  پيکر آيت
 .شد دوران حبس خود از زندان آزاد

پروين مخترع، مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت او در شھر کرمان دستگير شده بود، اخيرا 
ماه حبس تعزيری محکوم شده است که اين حکم با اعتراض وی به دادگاه  ٢٣از سوی دادگاه به 

 .تجديدنظر ارسال شده است
  .دبر اکنون در بند عمومی زندان کرمان به سر می پروين مخترع ھم
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دانشجوی کرد دانشگاه پيام نور  ٣افزايش نگرانی ھا از سرنوشت 
  مريوان 

 
تن از دانشجويان کرد دانشگاه پيام نور مريوان که به علت شرکت در  ٣با گذشت چند ھفته از بازداشت 

 ٣۵ی شرناخ و کشته شدن  کيه در منطقهآميز بر عليه عمليات نظامی ارتش تر تظاھرات مسالمت
شھروند ُکرد، بازداشت شده بودند، ھيچ خبری از سرنوشت آنان در دست نبوده و نگرانی ھا از 

  .وضيعت آنان افزايش يافته است
به گزارش دانشجونيوز،سه دانشجوی کرد دانشگاه پيام نور مريوان بنام ھای ژيار سEمتيان ، دانا لنج 

ايوازه که از مدت ھا پيش در بازداشت نيروھای امنيتی بسر می ) ماردين(می و خالد آبادی، دانا رست
برند، ھيچ خبری در دست نبوده و گمانه زنی ھا از آزار و اذيت اين دانشجويان در سلول ھای انفرادی 

  .دستگاھھای امنيتی حکومت ايران حکايت دارد
ماه امسال نيز دو  زارش داده که پنجم دیسامانه خبری کردپا، از منابع حقوق بشری کردستان گ

ی مديريت دولتی و خالد  ھای دانا رستمی، دانشجوی رشته دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به نام
ی اطEعات مريوان بازداشت و  ی حقوق، توسط مأموران امنيتی اداره ايوازه دانشجوی رشته) ماردين(

  .آزاد گرديد ی زندان شدند که بعدھا دانا رستمی روانه
ھای دانشجويان دربند برای چندمين بار به مراکز امنيتی شھرستان مريوان جھت  گفته می شود خانواده

ای از سوی نيروھای  کننده اطEع از سرنوشت فرزندانشان مراجعه نموده و ھر بار بدون پاسخ قانع
  .اند امنيتی مواجه شده
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دی ماه، دو دانشجوی دانشگاه پيام نور  ٢٣ز جمعه ھمچنين بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز، رو
مريوان به نام ھای ژيار سEمتيان دانشجوی رشته حقوق و دانا لنج آبادی دانشجوی رشته اقتصاد 
کشاورزی، در پی احضار به ستاد خبری اداره اطEعات و برخورد توھين آميز بطور جداگانه 

  .بازداشت شده اند
ظھر ازسوی ستاد خبری اين شھر احضار  ١٢روز جمعه حدود ساعت  گفته می شود ژيار سEمتيان

ی اطEعات مريوان به  ی نامبرده به اداره ھای شھود عينی ، در ھنگام مراجعه گرديده که بنابر گفته
  .ای بسيار غيرانسانی و توھين آميز با وی برخورد شده بود شيوه

ان روز يک دانشجوی ديگر به نام دانا ھم ١٤ھمزمان نيز خبرھا حاکی ازآن بود که راس ساعت 
باشد، نيز پس  ی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پيام نور مريوان مشغول به تحصيل می آبادی که دررشته لنج

  .از احضار به وزارت اطEعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود
ا مشارکت در مراسم اعتراضی عليه به گفته نزديکان اين دانشجويان بازداشتی، احتمال دستگيری آنھا ر

نفر از کوردھای شمال کردستان که در در جريان حمله جنگنده ھای ارتش  ٣٥ترکيه به مناسبت کشتار 
  .ترکيه به يکی از روستاھای مرزی صورت گرفت، بوده است

ارتش ترکيه به  ١۶دی ماه سال جاری در جريان حمله ھوايی جنگنده ھای اف  ٧روز چھارشنبه 
 ١٧تن از شھروندان کرد در اين حمEت کشته شده و بيش از  ٣۵تاھای کردنشين خود دست کم روس

  .سال بوده اند ٢٠تا  ١٧گفته می شود بيشتر کشته شدگان نوجوانانی بين . نفر ھم ناپديد شده اند
 ک اشتباه گرفته اما برخی از.ک.دولت ترکيه می گويد اين کاسبکاران کرد را با نيروھای حزب پ 

شھروندان کرد ساکن روستاھای مرزی گفته اند که ارتش ترکيه بطور دقيق مناطق مرزی را زير نظر 
  .داشته و بخوبی می دانست که کشته شدگان شھروند عادی بوده اند

در ھمين راستا حزب صلح و دموکراسی، از احزاب مدافع حقوق کردھا در ترکيه، در پی کشته شدن 
  .له ھوايی جنگنده ھای ترکيه سه روز عزای عمومی اعEم کرده بوداين غيرنظاميان کرد در حم

اللھی  شايان ذکر است بازداشت اين فعاlن دانشجويی ھمزمان است با سالگرد جان باختن ابراھيم لطف
دی ماه  ٢۵دانشجوی دانشگاه پيام نور در شھر سنندج بوده که در بازداشتگاه نيروی انتظامی در 

نه زنی ھا حکايت از کشته شدن وی زير شکنجه ماموران امنيتی حکومت و گما. درگذشت ١٣٨۶
  .ايران بوده است

ابراھيم لطف الھی دانشجوی سال چھارم رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج بود، که پس از دستگيری 
سئوlن وی در ھمان بازداشتگاه جان باخته و بگفته م. در جلوی دانشگاه به بازداشتگاه فرستاده شده بود

  .اعEم شده است» خودکشی«وزارت اطEعات جمھوری اسEمی در سنندج، علت مرگ او 
ھای خارج از ايران پوشش خبری يافته به مرگ زھرا کاظمی و زھرا بنی  مرگ او که توسط رسانه
  .يعقوب تشبيه گرديده است

ی انتظامی را مردود خانواده ابراھيم اعEم کرده بودند دليل مرگ خودکشی ابراھيم از طرف نيرو
  .دانند می
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شھيد «واکنش دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به تغيير نام پارک 
  «کيانوش آسا

  
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، با چسباندن ده ھا پوستر در سطح دانشگاه، به  1390ماه   ید  29

  .ين، واکنش نشان دادندتوسط مسئول" شھيد کيانوش آسا"تغيير نام پارک 
 

  
  

به گزارش دانشجونيوز، دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ايران برای چندمين بار طی چند ھفته ی 
بر تابلوی جعلی نصب شده در اين پارک، و ھمچنين قسمت پايان نامه  گذشته با نصب برچسب ھايی

ھای برتر در پارک شھيد کيانوش آسا، ضمن زنده نگه داشتن نام اين دانشجو، پيام خود به مسئولين 
  .را خاطر نشان کردند" اين پارک تا ابد آسا می ماند"دانشگاه مبنی بر اينکه 
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ف دختران و پسران در دانشگاه علم و صنعت، پس از کشته شدن lزم به ذکر است که پارک بين دو سل
کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان اين دانشگاه به نام کيانوش آسا نامگذاری شد و بسياری از 

دانشجوی مقطع » کيانوش آسا«. تجمعات و جلسات دانشجويی در اين پارک برگزار گرديده است
به دست نيروھای  ٨٨خرداد  ٢۵ايران بود که در تظاھرات  کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

  .وابسته به حاکميت کشته شد
اقبال عمومی دانشجويان به اين نامگذاری تاثيرگذار، با واکنش مسئولين دانشگاه در ابتدای سال 

بوستان علمی "به طوری که با تغيير ناگھانی نام اين پارک و نصب تابلوی . تحصيلی جاری ھمراه شد
و ھمچنين تابلوھای مرتبط با پايان نامه ھای علمی سعی در تغيير فضای اين پارک " ھيد يزدانپرستش

  .نمودند
ھمچنين در محل ھای مختلف اين پارک دوربين ھای مدار بسته ای برای جلوگيری از برگزاری تجمع 

  .ھا و جلسات دانشجويی تعبيه شده است

  
  

با اين وجود نه تنھا : "دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در مورد اقدام جديد مسئولين دانشگاه معتقدند
مسئولين دانشگاه به اھداف خود نرسيده اند و اين پارک در بين دانشجويان ھمچنان با عنوان پارک آسا 

شود، که حتی به اين بھانه اقبال دانشجويان به حضور در اين پارک بيشتر شده و چندين شناخته می 
بيانيه و شب نامه در اين مورد در دانشگاه پخش گرديده و متعاقبا حساسيت دانشجويان نسبت به اين 

  ."قضيه افزايش يافته است
پارک آسا تا "ی با مضمون در آخرين مورد در ھفته جاری تابلوی جعلی عنوان جديد پارک با برچسب

پوشانده شد و در قسمت پروژه ھای برتر دانشکده ی مھندسی شيمی نيز پروژه شھيد " ابد آسا می ماند
کيانوش آسا، که جز پروژه ھای برتر دانشکده مھندسی شيمی در مقطع کارشناسی ارشد شناخته شده 

راست کنده شد اما اين اقدام بازتاب اگر چه اين برچسب ھا روز بعد توسط عوامل ح. بود، نصب گرديد
در طی چند ھفته ی اخير نيز ده ھا پوستر و برچسب با مضامين . گسترده ای بين دانشجويان داشته است

  .مشابه در جای جای دانشکده ی مھندسی شيمی نصب شده بود
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  1390بھمن 
  

ھيچ خبری از برادرم بعد ازانتقال به انفرادی :خواھر محمدرضا کرب"يی
 نداريم

  
محمدرضا کربEيی آقا ملکی دانشجوی در بند بابلی که از دھم دی ماه در حال 1390بھمن ماه  05

  .کEی بابل منتقل شده استگذراندن حکم خود بوده، از چھار روز گذشته به بند انفرادی زندان متی 
 

: می گويد" جرس"الھام کربEيی آقا ملکی خواھر محمدرضا در خصوص انتقال برادرش به انفرادی به 
چھار پنج روز است که برادرم را به انفرادی منتقل کردند که متاسفانه ما اين برخوردھا را شنيديم و " 

. ه او نداريم و نمی دانيم در چه وضعيتی استاز بعد از انتقال برادرم به انفرادی ھيچ دسترسی ب
موفق نشده ايم تا شرح ماجرا را بشنويم و فقط از خبرھا شنيديم و . متاسفانه تماس تلفنی ھم قطع است

از طريق چند نفر پيگيری کرديم گفتند جايش خوب . ھيچ خبری از او بعد از انتقال به انفرادی نداريم
 ".د باز پدرم در حال پيگيری استاست اما نمی شود برايش کاری کر

بر اساس گزارش ھای رسيده، محمدرضا ملکی در مراجعه به بھداری زندان متی کE با يکی از 
بھياران زندان که برخورد توھين آميزی با او داشته است، درگير می شود و آن فرد خطاب به اين 

می جنبش سبز ھستيد و نظام جمھوری تو و دوستانت در زندان متی کE حا: "دانشجوی دربند می گويد
پس از اين درگيری بابازاده رئيس زندان محمدرضا را به سلول انفرادی . اسEمی بايد شما را اعدام کند

 .منتقل می کند
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يکی از دوستان محمدرضا با تاييد خبر درگيری بين او و فرد جوانی از کارکنان بھداری به جرس می 
بخاطر نوشته ای که محمدرضا زمانيکه بيرون از زندان بود و نوشته بود، بابازاده رئيس زندان : "گويد

بعد از اينکه در بھداری آن فرد جوان برخورد بدی با محمدرضا می کند و . کينه او را به دل گرفت
درگيری پيش می آيد رئيس زندان ھم اول می خواست که محمدرضا را تبعيد کند اما با پادرميانی، او 

انفرادی منتقل می کنند و اlن ھيچکس از او خبری ندارد و اين وضعيت واقعا نگران کننده را به سلول 
 ".است

محمدرضا کربEيی آقا ملکی در شعبه يک دادگاه انقEب اسEمی شھرستان بابل به رياست قاضی 
ا به ده ماه باقريان به اتھام اقدام عليه امنيت ملی کشور و تبانی در جھت اقدام عليه امنيت کشور ابتد

حبس تعزيری و پس از آن در شعبه سه دادگاه تجديد نظر مازندران حکم دادگاه بدوی به شش ماه کاھش 
 .می يابد

در دادگاه تجديد نظر شش ماه حبس برای او صادر " :خواھر محمدرضا در اين خصوص ادامه می دھد
 ".مشروط شاملش شود و آزاد شودشد و ما اميدواريم بيست و دوم بھمن ماه اتفاقی بيافتد و آزادی 

از اوايل دی ماه برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد و اlن نزديک به چھارمين : "وی می افزايد
در زندان ھم با بقيه زندانيان سياسی بابل است و تا قبل از . ھفته است که او در زندان به سر می برد

ھر ھفته با او مEقات داشتيم اما . می خواست داشت انتقال به انفرادی مشکلی نداشت و وسائلی ھم که
خوب اين بی خبری خيلی ناراحت کننده . اlن نزديک به يک ھفته است که ھيچ خبری از او نداريم

 ".است و حتی خبر انتقال او به انفرادی را به مادرم نگفتيم چون خيلی نگران می شود
، علی اکبر (رييس ستاد مھندس موسوی در بابل( گفتنی است، ھم اکنون عليرضا شھيری طبرستانی 

فرماندار سابق (، سيد احمد ميری ) رييس سابق اداره آموزش و پرورش شھرستان بابل(سروش 
دبير شاخه  ) ، عليرضا فEحتی) خواننده وآھنگساز)، آريا آرام نژاد )شھرستان ھای رامسر و بابلسر

 ، محمد معصوميان و مصطفی ابراھيم تبار) در بابل ٨٨جوانان جبھه مشارکت مازندران و رييس ستاد 
در زندان متی کEی بابل در کنار مجرمين نگھداری می ) ازفعالين ستاد مھندس موسوی در بابل )

 .شوند
پيش از اين علی تاری رئيس ستاد انتخاباتی مھندس موسوی و از فرماندھان سپاه پاسداران دوران 

ماه حبس تعزيری محکوم شده بود در مصاحبه ای با جرس  ١٨ل به جنگ که از سوی دادگاه انقEب باب
روز درسلول انفرادی زندان  ٧٢من به مدت : "در تشريح وضعيت اسف بار سلول انفرادی گفته بود

بودم که داخلش ھيچگونه امکاناتی وجود نداشت و به  ٢متی کEی بابل و در يک سلول يک و نيم در 
نفر ھم در آنجا نگه داری می شوند و برای کليه  ٢۵وجود دارد که گاھی تا تا از آن سلول ھا  ٢٠تعداد 

سانتی وجود دارد و اساسا برای تنبيه مجرمين خطرناک  ٧٠*٧٠اين سلولھا تنھا يک سرويس بھداشتی 
. يعنی مجرمين خطرناک در صورت ارتکاب خEف در زندان به آنجا منتقل می شوند. ساخته شده است
ه در انفرادی می آمدند تکراری بودند و از شرورترين افراد داخل زندان به شمار می بيشتر افرادی ک

چند بار ھم به من گفتند افرادی که در بند کنار من ھستند را به علت تجاوز جنسی به اين بند . آمدند
ن سياسی زندانيا .و حتی افرادی که مرتکب قتل می شدند يک يا دو ھفته داخل انفرادی بودند. آورده اند

برای نگھداری در انفرادی به زندان ساری برده می شدند که از امکانات اوليه برخوردار است و حتی 
  .اين راھم از من دريغ کرده و مرا به بدترين انفرادی ممکن منتقل کردند
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 ضربه ش"ق به حکم عسل اسماعيل زاده اضافه شد 74
  

 ٢۶زاده جھت دريافت حکم صادره خود به شعبه  صبح روزگذشته عسل اسماعيل 1390بھمن ماه  05
ضربه شEق به حکم سابق اش اضافه شده ٧۴که بر پايه حکم جديد . دادگاه انقEب تھران مراجعه نمود

  .است
 

ضربه شEق نيز اضافه گرديده است ٧۴به گزارش خبرنگار سحام، در حکم ابEغی به نامبرده تحمل 
 . ديماه مغايرت دارد ١٧کيل نامبرده در تاريخ که اين حکم با حکم ابEغ شده به و

به تحمل ” اجتماع و تبانی“و ” تبليغ عليه نظام“زاده را به اتھام  دادگاه انقEب عسل اسماعيل ٢۶شعبه 
 .ماه حبس تعليقی محکوم نموده است ٨چھار ماه حبس تعزيری و 

را و به جرم فاتحه خوانی بر وی چندی پيش به ھمراه پيمان عارف و شرر کنور تبريزی در بھشت زھ
مزار ندا آقا سلطان دستگير شده بود که پس از چند روز به ھمراه شررکنور تبريزی، به قيد التزام آزاد 

ماه سال جاری در حين بازگشت به منزل توسط نيروھای  ارديبھشت ١١چنين   زاده ھم خانم اسماعيل. شد
به سر برد و  ٢٠٩روز در سلول انفرادی بند  ٣١موسوم به لباس شخصی بازداشت شده بود و مدت 

 .يازدھم خرداد ماه با قرار وثيقه يکصد ميليون تومانی به طور موقت آزاد شده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بازداشت دانشجوی دکترای ايرانی دانشگاه لستر انگلستان ھنگام 
 حضور در تھران 

  
جوی دکترای اطEعات و امنيت دانشگاه لستر منابع حقوق بشری گزارش داده اند که افشين شافعی، دانش

  .انگلستان در آذرماه سالجاری توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است
به گزارش ھرانا، افشين شافعی شھروند ايرانی و دانشجوی دکترای اطEعات و امنيت در دانشگاه لستر 

ر عيادت پدرشان که در بستر انگلستان کە دارای تابعيت نروژی نيز می باشند، چندی پيش به منظو
  .بردند به ايران بازگشت بيماری به سر می
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بر اساس اين گزارش، در مدتی که وی به دليل مراسم تعزيه پدرشان در ايران بودند، از طرف اداره 
  .اطEعات تھران احضار و پاسپورت ايشان ضبط و بعد از چند روزی به وی بازگردانده شد

کە شافعی قصد بازگشت به نروژ را داشتند توسط نيروھای امنيتی، از  ٩٠اه آذرم ٢۶ھمچنين در تاريخ 
آذرماه منزل ايشان توسط  ٣٠ھمچنين در تاريخ . ھتل ھمای تھران به مکان نامعلومی منتقل شدند

  .مأمورين امنيتی، مورد بازرسی واقع، و کليه مدارک و لوازم ايشان را با خود بردند
اند، اما به  واده اش در خصوص سرنوشت وی، مسئولين پاسخ درستی ندادهپس از پيگيريھای مکرر خان

  .اند صورت شفاھی اتھام ايشان را اقدام عليه امنيت ملی عنوان نموده
  .lزم به ذکر است که وی از اقليت ھای سنی مذھب استان کرمانشاه می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارت اط"عات احضار آزاده توانا، دانشجوی دانشگاه آزاد به 
 

آزاده توانا، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد رشت، به اداره  -1390بھمن ماه  08خبرگزاری ھرانا 
  .اطEعات استان گيEن احضار شده است

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، آزاده توانا، دانشجوی ساکن رشت، روز پنجشنبه ششم دی 
  . ای امنيتی، به اداره اطEعات استان احضار شده است، طی تماس تلفنی از سوی نھادھ٩٠ماه 

به آزاده توانا خاطرنشان شده است که روز يکشنبه نھم بھمن ماه بايد خود را به آن مرکز امنيتی معرفی 
  .نمايد

دليل احضار اين دانشجو توسط وزارت اطEعات اعEم نشده، اما به وی اعEم گرديده است که در 
  .داشت خواھد شدصورت عدم حضور، باز

طی چند ھفته اخير، چند تن از فعاlن دانشجويی، مطبوعاتی و مدنی نيز، ضمن احضار به مراکز 
  .امنيتی و قضايی، مورد بازجويی، تھديد، بازداشت و صدور احکام قضايی قرار گرفتند
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 محسن صنعتی پور به يکسال حبس تعزيری محکوم شد 
در ادامه موج بازداشت ھا و صدور احکام قضايی برای فعاlن  -1390بھمن ماه  08خبرگزاری ھرانا 

دانشجويی، منابع حقوق بشری از صدور حکم حبس برای محسن صنعتی پور، دانشجوی دانشگاه 
  .فردوسی مشھد و دبير طيف عEمه انجمن اسEمی اين دانشگاه خبر دادند

 ۵شيمی دانشگاه مشھد، طی حکم شعبه  به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين دانشجوی
دادگاه انقEب مشھد به رياست قاضی کاووسی، به يک سال زندان محکوم و حکم صادره نيز، ھفته 

  . گذشته به وکيل صنعتی پور ابEغ شده است
محسن صنعتی پور از فعاlن دانشجويی مطبوعاتی بود که سابقه فعاليت در نشرياِت دانشجويِی توقيف 

را داشته و به تازگی به عضويِت ھيئت تحريريه … ن امروز، ژاژ، تاک، نسل من، ريشه وشده کيا
  .در آمده بود) نشريه اصEح طلبان خراسان(ھفته نامه و ماھنامه اترک 

، به ٨٨بر اساس اين گزارش، صنعتی پور در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمھوری سال 
ضی، به دو ترم محروميت از تحصيل از سوی کميته انضباطی دليل حضور در فعاليت ھای اعترا

 ١۴دانشگاه فردوسی محکوم شده و شھريور ھمان سال از سوی اداره اطEعات مشھد بازداشت و مدت 
  .روز محبوس بود

با نزديک شدن به انتخاباِت مجلس نھم، فشارھا بر فعاlن مطبوعاتی و سياسی رو به افزايش است که 
. احضار و يا تماسھای تھديدآميز از سوی ماموران امنيتی اين امر صورت پذيرفته استدر مواردی با 

  .نشريه اترک نيز طی ھفته ھای گذشته از سوی اداره ارشاد مشھد اخطاريه دريافت کرده است
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ا نمی توان بمناسبت عقايدش ھيچکس ر: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  •
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 

ورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود خواه شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بص
  .می باشد

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد: اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
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 وم شدمھدی عليزاده،طنز نويس و فعال سايبری به اعدام محک
  

دادگاه انقEب تھران، طی  ١۵ی  در تداوم روند صدور احکام مرگ توسط قاضی صلواتی، رئيس شعبه
 .، طنز نويس و فعال سايبری نيز به اعدام محکوم شده است"مھدی عليزاده"ھای اخير؛  ھفته

 
 
 
دادگاه انقEب تھران مھدی عليزاده را محارب شناخته و به اعدام محکوم  ١۵شعبه به گزارش ھرانا،  

  .کرد
ی وی ابEغ شده  اين حکم که توسط دادگاه بدوی صادر شده، طی روزھای گذشته به وکيل و خانواده

رِو و پي ٨٧ساله، متاھل و اھل مشھد برای اولين بار در تابستان سال  ٣٠مھدی عليزاده فخر آباد .است
الف زندان اوين گذراند و سپس به قيد  ٢ماه را در بند  ٩ی موسوم به مضلين بازداشت و مدت  پروژه
 ٩٠وی برای دومين مرتبه و در تاريخ بيستم فروردين ماه سال .ميليون تومانی آزاد شد ١٠٠ی  وثيقه

  .زندان اوين محبوس است ٣۵٠اکنون در بند  دستگير شد و ھم
ای سعيد ملک پور و وحيد اصغری که ايشان نيز به اعدام محکوم  پرونده ليزاده ھمگفتنی ست که مھدی ع

  .باشد اند، می
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شايان ذکر است که ابوالقاسم صلواتی به تازگی برای جواد lری، وحيد اصغری و امير ميرزايی 
  .حکمتی نيز حکم اعدام صادر کرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ازندران در بند مجرمين خطرناک سه دانشجوی زندانی دانشگاه م
 نگھداری می شوند 

  
علی عباسی، مازيار يزدان نيا و رحمان يعقوبی سه دانشجوی زندانی دانشگاه مازندران در بند مجرمين 

  .خطرناک نگھداری می شوند
به گزارش دانشجونيوز، در حالی که نزديک به يک ماه از اجرای حکم زندان سه فعال دانشجويی 

ازندران می گذرد، علی رغم درخواست ھای مکرر اين دانشجويان و خانواده ھايشان برای دانشگاه م
 .، ھمچنان مسوlن زندان آن ھا را در بند مجرمين خطرناک نگاه داشته اند"بند ويژه"انتقال به 

علی عباسی، مازيار يزدان نيا و رحمان يعقوبی سه فعال دانشجويی ھستند که در جريان اعتراض ھای 
بازداشت شده و مدتی در اطEعات ساری و زندان متی  ٨٨انشجويان دانشگاه مازندران در خرداد د

گفتيست علی عباسی از قھرمانان مسابقات کشتی دانشجويان کشور می . کEی بابل بسر برده بودند
 .باشد
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و شش  ھريک از اين دانشجويان به چھارده ضربه شEق ٨٨بر اساس حکم دادستانی بابلسر در سال 
اما دو ماه پيش، پس از تجمع دانشجويان دانشگاه مازندران، حکم ان . ماه حبس تعليقی محکوم شده بودند

 .ھا توسط شعبه ی صد و يک دادگاه انقEب بابلسر و به دlيلی نامعلوم به حبس تعزيری تغيير يافت
روز نخست انتقال به زندان  به گزارش فعالين حقوق بشر از استان مازندران اين سه فعال دانشجويی از

درخواست انتقال به بند ويژه را بصورت کتبی به مسولين زندان متی کE اعEم نمودند اما ھمچنان با 
 .مخالفت مسئوlن زندان روبرو شده اند

بنابراين گزارش ھا مازيار يزدان نيا در روزھای اول انتقال به زندان بدليل قرار گرفتن در زندان 
مجرمين (روز را در اعتصاب غذا بسر برده بود و پس از انتقال به بند عمومی  انفرادی ھشت

بارھا توسط قاتEن و خEفکاران مورد ضرب و شتم قرار گرفت که با حمايت ضمنی زندان  (خطرناک
 .بانان ھمراه بود

توھين به "ھمچنين پرونده ای که برای مازيار يزدان نيا در روزھای اول انتقال به زندان با اتھام 
 .تشکيل شده بود با پيگيری ھای خانواده ی وی بسته شده است" رھبری

در ھفته ھا و ماه ھای گذشته فشارھای امنيتی بر فعالين سياسی و دانشجويی استان مازندران بطور 
در آخرين مورد ياسر يوسف زاده، مبين جعفری و عيسی برار خانی . روزافزونی افزايش يافته است

  .بابلسر بازداشت شدند و تا اين لحظه از محل نگھداريشان اطEعی در دست نيست در شھرستان
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ميليون تومان در قبال قبول يك آقازاده در  40 ،سند جديد فاش شد
 دانشگاه تھران

  
در ) ك مركزیمحمود بھمنی، رييس كل بان( دستور وزارت علوم به دانشگاه تھران برای قبولی آقازاده 

  ميليون تومان 40قبال دريافت 
  

پس از انتشار نامه وزارت علوم برای قبولی بدون كنكور حميدرضا افراشته، داماد پروين احمدی نژاد 
سند دستور وزارت علوم برای قبولی آقازاده  «آينده«در دانشگاه تھران، سايت ) از طريق بورس داخل(

  .ان را منتشر می كندرييس كل بانك مركزی در دانشگاه تھر
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به گزارش تعامل به نقل از آينده، اين دستور مربوط به امير بھمنی، فرزند محمود بھمنی، رييس كل 
بانك مركزی است كه در روزھای اخير به دليل مطرح بودن پرونده موسوم به اختEس سه ھزار 

ا بركناری وی در رسانه ھا مطرح ميلياردی و چند پرونده مشابه ديگر در سيستم بانكی، بحث استعفا ي
  .شده بود

ميليون تومان  40براساس اين سند، وزارت علوم به دانشگاه تھران دستور داده است تا در قبال دريافت 
  .امير بھمنی را در رشته دكتری پذيرش كند

ه اين شيوه ادامه تحصيل، ورژن چھارم گرفتن مدرك برای مسئوlن و آقازاده ھای محترمشان است ك
  .حوصله يا توانايی علمی طی مراحل ورود به دانشگاھھا يا تحصيل در آنھا را ندارند

در روش نخست كه به دانشگاه ھاوايی معروف شده بود، مسئوlن محترم با ھزينه ای در حد ده ميليون 
ن اما با افشای اي. تومان با گرفتن مدرك از يكی از دانشگاه ھای بی اعتبار داخلی دكتر می شدند

موضوع روش پيچيده تری بوجود آمد و آن گرفتن مدرك از نمايندگی ھای جعلی دانشگاھھای خارجی 
بود كه در افكار عمومی به نام مرحوم عوضعلی كردان ثبت شد و برخی سايتھا نوشتند محمدرضا 

ه در روش سوم ك. رحيمی نيز از دانشگاه مشابھی در كانادا مدرك دكتری خود را دريافت كرده است
بسياری از مسئوlن و مديران سابق و فعلی از آن استفاده كرده اند، از دكترای مكاتبه ای از 



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
455 

ميليون تومان، مدركی كه  50تا  30دانشگاھھای غيرمعتبرخارجی مدرك گرفته شده است و با پرداخت 
  .به تعبير احمدی نژاد كاغذ پاره ای بيش نيست، توسط تعدادی از مسئوlن خريداری می شود

اما در چھارمين و پيچيده ترين روش كه با مشاركت وزارت علوم انجام می شود، مسئول يا آقازاده 
محترم به جای شركت در كنكور، نامه ای از وزارت علوم مبنی بر تبديل بورسيه خارج به داخل 

اولين دريافت كرده و به راحتی در رشته دكتری در يكی از دانشگاھھای داخل كشور تحصيل می كند، 
مورد افشاشده از اين روش مربوط به مھرداد بذرپاش، آخرين رييس سازمان ملی جوانان در دولت نھم 
بود كه توسط سايت بازتاب افشا شد و مورد دوم حميدرضا افراشته، داماد خواھر احمدی نژاد و مورد 

شخص نيست موارد افشا سوم نيز امير بھمنی، آقازاده محترم رييس كل بانك مركزی می باشد كه البته م
  .نشده اين روش چند يا چند ده مورد می باشد

متاسفانه روش اول تا سوم فقط در حد سوء استفاده از مدرك و خريد آن بود، اما روش چھارم به بی 
  .اعتبار شدن معتبرترين دانشگاه ھای كشور می انجامد

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 صدف ثابتيان به دو سال حبس محکوم شد 
  

صدف ثابتيان، شھروند بھايی از سوی دادگاه انقEب تھران به  –1390بھمن ماه  12ھرانا خبرگزاری 
 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٢

 
اط با دانشگاه مجازی بھائيان بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين شھروند بھايی اھل ساری که در ارتب

 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٢ايران بازداشت شده بود از سوی قاضی صلواتی به 
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وی به ھمراه دو شھروند بھايی ديگر در ساری بازداشت و به تھران منتقل شد و پس از طی پروسه 
  .بازجويی با توديع وثيقه به صورت موقت آزاد شد

 .دی ماه برگزار شد ١٧رسيدگی به اتھام نامبرده در قابل ذکر است جلسه دادگاه 
 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به :قانون اساسی جمھوری اسEمی ٢٣اصل  •
 .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :و سياسیميثاق بين المللی حقوق مدنی  ١٩ماده  ١بند  •
 .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطEعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات 

شته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود خواه شفاھاً يا بصورت نو
 .می باشد

 .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  •
ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين  :اعEميه جھانی حقوق بشر ١٨ماده  •

يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد،  اين حق مستلزم آزادی تغيير دين: مند شود بھره
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی،  ھا و اجرای آيين در قالب آموزش دينی، عبادت

 .به طور خصوصی يا عمومی است
. ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند  •

 .ان خودسرانه دستگير يا بازداشت کردھيچ کس را نميتو
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ماده  ١بند  •

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين . مذھب دارد
اه به طورعلنی يا در خفا آزادی ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خو

 .در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می باشد
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 علی عجمی، فعال دانشجويی چپ، با پايان دوران محکوميت آزاد شد 
  

 .دساله خود از زندان رجايی شھر آزاد ش ٢علی عجمی فعال دانشجويی چپ با پايان دوران محکوميت 
عجمی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تھران و فعال   به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، علی

دانشجويی طيف چپ و سردبير نشريه دانشجويی دنيای بھتر در آن دانشگاه و از جمله دانشجويانی بود 
 .دچار آسيب شد ٨٨که در يورش به خوابگاه دانشگاه تھران در سال 

در محل زندگيش، روستايی از توابع سبزوار در شرق ايران توسط  ١٣٨٨ماه  بھمن ٢١وی در تاريخ 
ھای امنيتی بازداشت شد و وی چند روز را در بازداشتگاھی در سبزوار گذراند و سپس به زندان  نيرو

زندان  ٢٠٩روز را در بند  ١٠٠آن منتقل شد و نزديک به  ٢٠٩اوين تھران و سلول ھای انفرادی بند 
اين فعال دانشجويی در روز ششم بھمن ماه به زندان رجايی . زداشت و بEتکليفی به سر برداوين در با

 .شھر کرج منتقل منتقل شد
دادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به اتھام تبليغ عليه نظام و تبانی  ١۵عجمی در شعبه 

سال  ٢اه تجديدنظر استان تھران به سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگ ۴عليه نظام به 
 .زندان کاھش پيدا کرد

اين فعال دانشجويی چپ، در دوران محکوميت خود از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و 
ھمچنين به دليل ابتE به بيماری ميگرن از سر درد شديد و نوسانات فشار  .مرخصی محروم بوده است

 .خون رنج می برد
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حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی، فعال حق تحصيل در  تائيد
 دادگاه تجديد نظر 

  
منابع حقوق بشری گزارش داده اند که حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی، فعال حق تحصيل و 

  .شھروند بھائی تاييد شد
محروم از  بر اساس گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، حکم پنج سال حبس تعزيری اين دانشجوی

 .تجديد نظر دادگاه انقEب اسEمی مورد تائيد قرار گرفت 54تحصيل بھايی توسط شعبه 
تبليغ عليه »، «عضويت در گروھک غيرقانونی کميته حق تحصيل«شھيدی در دادگاه بدوی به اتھام 

ران دادگاه انقEب تھ ٢٨از سوی شعبه » عضويت در جامعٔه بھائی»و » نظام جمھوری اسEمی ايران
بنا بر اين گزارش، دادگاه ايشان ھمراه . به رياست قاضی مقيسه به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد

 .با توھين ھای اعتقادی و شخصی فراوانی ھمراه بوده است
به ھمراه نويد خانجانی و سما نورانی، به اتھام فعاليت برای  ١٣٨٨اسفند  ١١ايقان شھيدی در تاريخ 

سپاه در زندان اوين منتقل شده » الف ٢»کميتٔه حق تحصيل بازداشت و به بند  محرومين از تحصيل در
 .با توديع وثيقه آزاد شد ١٣٨٩ارديبھشت  ٢٠او در . بود

اين افراد در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه مورد فشارھای روانی و جسمی برای انجام مصاحبه 
  .و اعتراف ويدئويی قرار گرفتند

  
  
  

   مليحی عضو دربند سازمان ادوار تحکيم به درمانگاه انتقال علی
  

آموختگان  سه شنبه ھفته گذشته علی مليحی، مسوول روابط عمومی سازمان دانش 1390بھمن ماه  13
 .برای درمان به درمانگاھی خارج از زندان اوين منتقل شد) ادوار تحکيم وحدت(ايران
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به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، علی مليحی برای جراحی لثه به ھمراه چند مامور به درمانگاھی خارج 
 .از زندان اوين منتقل شد که بعد از اتمام مراحل جراحی مجددن به زندان اوين انتقال يافت

با ھجوم نيروھای امنيتی به منزل  ٨٨ن سال بھم ٢٠اين عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم وحدت در 
 ٢٨در شعبه  ٨٩ارديبھشت سال  ٢٢وی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد و سرانجام در تاريخ 

دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه با اتھاماتی نظير اجتماع و تبانی عليه نظام، تبليغ عليه نظام، 
سال حبس  ۴و توھين به رييس جمھور محاکمه و به شرکت در تجمعات غيرقانونی، نشر اکاذيب 

 .تعزيری محکوم گشت
  .به مدت شش روز به مرخصی آمد بود ٩٠ارديبھشت  ١۴علی مليحی يک بار در تاريخ 

  
  
  
  
  
 

 سعيد نعيمی، فعال دانشجويی به دو سال حبس محکوم شد 
  

ش تر در شعبه ی اول دادگاه سعيد نعيمی، فعال دانشجويی که پي –1390بھمن ماه  13خبرگزاری ھرانا 
 .انقEب تبريز محاکمه شده بود به دو سال حبس تعزيری محکوم شد

  
بنا به اطEع گزارشگران ھرانا از تبريز، بر اساس رای صادره از سوی قاضی حملبر اين عضو 

است گذاری دفتر تحکيم وحدت به يک سال حبس تعزبری از بابت اتھام جاسوسی به نفع شورای سي
سرويس اطEعاتی جمھوری آذربايجان و يک سال حبس تعزيری از بابت اتھام تبليغ عليه نظام 

  . جمھوری اسEمی محکوم شده است
نشجويی پس از گذشت بيش اين قرار در حالی از سوی شعبه يکم دادگاه انقEب صادر شد که اين فعال دا

  .ميليون تومانی در دھم دی ماه از زندان آزاد شد ٧٠ی  روز از بازداشت، با توديع وثيقه ٢٣۵از 
دانشگاه » سس«آخرين دادگاه اين فعال سياسی آذربايجانی و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی 

ی آقايان فرھودنيا و فقيھی صبح روز پنج شنبه ھشتم دی ماه با حضور وکEی و ٨زنجان در ساعت 
  . برگزار شد

) ادوار تحکيم وحدت(در پی اعEم اتھامات اين عضو تحکيم وحدت، سازمان دانش آموختگان ايران 
ضمن تاکيد بر بی اساس بودن اين اتھامات ادامه چنين روندی در سيستم قضايی و امنيتی کشور را 
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ع ملی اعEم کرد و خواھان توقف اين رويه درباره موجب وارد آوردن زيان ھای جبران ناپذير به مناف
  . تمامی اعضای دربند آن و ھمچنين ساير زندانيان سياسی شد
ارديبھشت امسال توسط ماموران امنيتی  ١٨سعيد نعيمی، فعال سياسی و مدافع حقوق بشر آذربايجانی 

ونده اش به اطEعات در منزل شخصی خود، واقع در کرج دستگير و برای بازجويی و رسيدگی به پر
  . تبريز منتقل شد

مھندس نعيمی در دوران تحصيEتش در دانشگاه زنجان، عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سياسی 
» َسس«فارسی -انجمن اسEمی اين دانشگاه بود وی ھمچنين مدير مسئول نشريه ی دانشجويی تورکی

  . در دانشگاه زنجان بود
برنده لوح تقدير جشنواره نشريات دانشجويی در دانشگاه رازی » سس«با نشريه ١٣٨٠نعيمی در سال 

کرمانشاه شد و در دوران دانشجويی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربيت مدرس تھران، از فعالين 
  .شناخته شده جنبش دانشجويی آذربايجان بود
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 " دانشجوی حقوق مقابل کانون وک ٨٠٠تجمع 
  

صبح روز گذشته تعدادی از دانشجويان حقوق در اعتراض به  -1390بھمن ماه  13خبرگزاری ھرانا 
 .مقابل کانون وکEی مرکز تجمع کردند ٩٠نتيجه آزمون وکالت سال 
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دانشجو رشته حقوق در اعتراض به  ٨٠٠ه دوازدھم بھمن ماه، بيش از به گزارش پانا، صبح چھارشنب
در مقابل کانون وکEی مرکز تجمع کردند و خواستار لغو آزمون مرحله  ٩٠نتايج آزمون وکالت سال 

  .شدند ٩٠دوم کارآموزی وکالت 
شجويان حقوق توجھی به وضعيت دان کنندگان از مسئوlن کانون وکEی مرکز به دليل بی چنين تجمع ھم

 .انتقاد کردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتقال احمد ميری، استاد دانشگاه به دادگاه با لباس زندان و دستبند 
  

سيد احمد ميری زندانی سياسی زندان متی کEی شھرستان بابل روز يازدھم بھمن ماه جھت برگزاری 
  .دادگاه به دادگستری شھرستان بابل آورده شد

د ميری قائم مقام جبھه مشارکت استان مازندران در حوادث پس از انتخابات به گزارش جرس، سيد احم
ماه حبس تعزيری به اتھام اقدام عليه امنيت  12پس از تحمل نزديک به دوماه بازداشت انفرادی، به  88

 .جھت گذراندن محکوميت خود راھی زندان متی کEی بابل شد 1390کشور محکوم و ششم دی ماه 
ران جنگ به رغم قول شفاھی رئيس زندان متی کEی بابل، با لباس زندان و دستبد به اين جانباز دو

ديدگی دست راست وی در دوران جنگ و درخواست او مبنی بر زدن  دادگاه آورده شد و با وجود آسيب
دستبند به دست چپ، ماموران از اين درخواست نيز سرباز زدند و او با دستبد به دست راست 

 .ش به دادگاه رفتا ديده آسيب
جنگ ھشت ساله است که %) 35(سيد احمد ميری، پژوھشگر، مدرس دانشگاه و از جانبازان 

رامسر و معاونت استانداری مازندران در دوران اصEحات را در  -فرمانداری شھرستانھای بابلسر
است که " د در ايرانديباچه ای بر تاريخ استبدا"کارنامه فعاليت ھای پربار خود دارد وی نويسنده کتاب 

 .ده سال پيش با مقدمه دکتر حسين بشيريه توسط انتشارات نگاه معاصر در تھران منتشر شد
از  88او از اعضاء ستاد انتخابات مير حسين موسوی در مازندران بود که به دليل فعاليت در انتخابات 

ن حامی جنبش سبز در بابل تن از فعاl 8سيد احمد ميری به ھمراه . تدريس در دانشگاه محروم شد
بازداشت و به اتھام فعاليت ھای انتخاباتی در تاريخ دادگاه بدوی به بيست ماه حبس تعزيری محکوم شد 

  .که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به دوازده ماه کاھش يافت
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 حامد يازرلو با پايان دوران محکوميت آزاد شد 
  

 .ساله خود از زندان اوين آزاد شد 3اسی ساعاتی پيش با پايان دوران محکوميت حامد يازرلو زندانی سي

 
توسط نيروھای امنيتی در  ١٣٨٧اسفند  ٢به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، حامد يازرلو در 

 ٢٨بازداشت و بعد از ماھھا بEتکليفی و حبس انفرادی در بند وزرات اطEعات، توسط شعبۀ  منزلش
ھای مخالف جمھوری اسEمی به سه سال  دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه، به اتھام ارتباط با گروه

عدام در جلسه دادگاه حيدری فر نماينده دادستان، خواستار صدور حکم ا. حبس تعزيری محکوم شد
 .برای حامد يازرلو شده بود

حامد يازرلو دانشجوی ستاره داری است که مسئوlن گزينش وزارت علوم، با عدم تاييد وی در 
 .مصاحبه آزمون دکتری در دوسال پياپی و با وجود قبولی، از ادامه تحصيلش جلوگيری نمودند

ھمچنين ھود يازرلو و . ازداشت شدب 90دکتر ھانی يازرلو، پدر حامد يازرلو، نيز در ارديبھشت ماه 
  .بازداشت و به سه سال زندان محکوم شدند ١٣٨٧نازيE دشتی، برادر و مادر وی نيز، در سال 
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 نعيم احمدی، فعال دانشجويی به زندان منتقل شد 
  

نعيم احمدی فعال دانشجويی و سياسی جھت سپری کردن مدت  -1390بھمن ماه  19خبرگزاری ھرانا 
 .حکوميتش به زندان مشکين شھر منتقل شدم

 
و فعاليت » گاموح نوين«بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين فعال سياسی به اتھام عضويت در حزب 

 .اه حبس تعزيری محکوم شده بودم ۶تبليغی عليه نظام از طرف دادگاه انقEب تبريز به 
روز در ١٠٠بيش از  نفر از اعضای حزب مذکور در تبريز بازداشت و ١۴وی سال گذشته به ھمراه 

 .ھای گوناگون قرار گرفته بود زندان انفرادی و تحت بدرفتاری
ليون ماه به قيد وثيقٔه دويست و بيست مي ۵اين عضور ستاد انتخاباتی مھدی کروبی در تبريز، پس از 

 .تومانی اززندان مرکزی تبريز آزاد شد
شناسی دانشگاه تبريز و دبير انجمن اسEمی دانشکدٔه علوم  نعيم احمدی خياوی دانشجوی رشتٔه زمين

 .طبيعی بود
ھمچنين دادسرای تبريز در يک اقدام غير قانونی متھمين اين پرونده را جھت اجرای حکم به زندان 

در حاليکه محل ارتکاب جرم انتسابی و محل دستگيری و محاکمه اين  ھا معرفی کرده است ساير شھر
 .ھا در حکم تبعيد آنان است افراد تبريز بوده است و فرستادن اين افراد به ساير زندان
زاده از متھمين ھمين پرونده جھت اجرای حکم  قبل از اين يونس سليمانی، شھرام رادمھر و حميده فرج

 .اند کين شھر و تبريز فرستاده شدهھای اردبيل، مش به زندان
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فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات  ۵٣نامه بيش از 
  اجباری و تقاضا برای آزادی سعيد رضوی فقيه 

 
تن از فعاlن دانشجويی در نامه ای خواستار آزادی سعيد رضوی فقيه شده و نسبت به اخذ  ۵٣بيش از 

 .از وی ھشدار دادنداعترافات اجباری 

 
  

به گزارش دانشجونيوز، سعيد رضوی فقيه در اواخر دی ماه پس از بازگشت به کشور توسط نيروھای 
 .امنيتی بازداشت شد

از اين رو ما به عنوان جمعی از فعالين سابق و فعلی دانشجويی، : ين نامه آمده استدر بحشی از ا
بازداشت وی را محکوم نموده و خواستار آزادی بدون قيد و شرط و پاسخگويی مسئولين قضايی در 

  . خصوص سرنوشت او ھستيم
بر عليه   اری از ویھمچنين پيشاپيش اعEم می داريم اخذ و پخش ھر گونه مصاحبه تلويزيونی و نوشت

و کارنامه عملکرد دفتر تحکيم وحدت و يا ھر نوع اعترافی که با   جنبش دانشجويی، جنبش سبز
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مواضع وی در پيش از بازداشت مغاير باشد، فاقد ارزش بوده و به مانند ديگر اقدامات ناکام مشابه در 
 .گذشته محکوم به شکست است

 :متن کامل اين نامه به شرح زير است
 عيد رضوی فقيه را آزاد کنيدس

سعيد رضوی فقيه، روزنامه نگار، فعال دانشجويی سابق، عضو پيشين مرکزيت اتحاديه انجمن ھای 
اسEمی اروپا و از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در اوايل دھه ھشتاد، پس از بازگشت به 

بر اساس اطEعات موجود، وی در . ستايران در اواخر دی ماه توسط نيرو ھای امنيتی بازداشت شده ا
 .بسر می برد    شرايط نا معلومی در زندان و احتماl در زير فشار بازجويی اجباری

سعيد رضوی فقيه به گواه سوابق و عملکرد شفافش در راستای اعتقاد به اصEحات در چارچوب نظام 
ھر . و مEيم را دنبال کرده استجمھوری اسEمی ملتزم به قانون اساسی بوده و رويکرد قانون مدار 

آنچه وی در عرصه سياسی داخل و خارج از کشور انجام داده است در چارچوب استفاده از حقوق 
 .شھروندی می گنجد

از اين رو ما به عنوان جمعی از فعالين سابق و فعلی دانشجويی، بازداشت وی را محکوم نموده و 
. مسئولين قضايی در خصوص سرنوشت او ھستيم خواستار آزادی بدون قيد و شرط و پاسخگويی

ھمچنين پيشاپيش اعEم می داريم اخذ و پخش ھر گونه مصاحبه تلويزيونی و نوشتاری از وی بر عليه 
جنبش دانشجويی، جنبش سبز و کارنامه عملکرد دفتر تحکيم وحدت و يا ھر نوع اعترافی که با مواضع 

ارزش بوده و به مانند ديگر اقدامات ناکام مشابه در گذشته وی در پيش از بازداشت مغاير باشد، فاقد 
 .محکوم به شکست است

نخ نما شدن و عجز مصاحبه ھای اجباری در تاثير گزاری بر افکار عمومی بايد مقامات امنيتی را با 
عصر   اين واقعيت خدشه نا پذير آشنا کرده باشد که کاربست روش ھای فاشيستی و استالينيستی در

ر اطEعات و سطح آگاھی کنونی مردم ايران بيھوده است و جز سنگين تر کردن سياھه اعمال انفجا
 .ننگين حکومت حاصلی در بر ندارد

در شرايط حساس کنونی کشور و تھديد ھای روز افزون خارجی، حکومت با پايان دادن به نقض حقوق 
قدرت به مردم و آشتی ملی را بوجود  وآزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی، بايد زمينه انتقال  بشر

 .آورد نه اينکه سرکوب را افرايش داده و جو اختناق را تشديد کند
  اسامی امضا کنندگان 

احمد احمديان، امين احمديان، امير حسين اعتمادی، علی افشاری، احمد باطبی، احسان بداغی، مقداد 
ويد حاج ھمتی، سعيد حبيبی، فاطمه حقيقت بريمانی، علی تقی پور، رضا جعفريان، پويا جھاندار، جا

جو، عباس حکيم زاده، مصطفی خسروی، اشکان ذھابيان، نيما راشدان، امير رشيدی، مريم روزبھانی، 
امين رياحی، نسيم سرابندی، سلمان سيما، صادق شجاعی، مريم شفيع پور، مجيد شيخ پور، محمد 

يی، حميد رضا ظريفی نيا ،علی عبدی، مزدک صادقی، ايمان صديقی، محسن صنعتی پور، علی طباطبا
عبدی پور، مھدی عربشاھی، ليونا عيسی قليان، علی فتوتی، امير حسين فتوحی، سعيد قاسمی نژاد، 

کحال زاده، عليرضا کيانی، رضا مبين، نريمان مصطفوی، امير معماريان،   رضا قاضی نوری، ھادی
وی خوئينی، يوحنا نجدی، بورگان نظامی نرج بھزاد مھرانی، عليرضا موسوی، سيد علی اکبر موس

 آباد، علی نظری، علی ھنری، پروانه وحيد منش، علی وفقی، سجاد ويس مرادی، رضا يونسی
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 رجايی شھر انتقال شاھين زينعلی، زندانی سياسی به زندان

  
زندان اوين، به زندان رجايی شھر منتقل  ٣۵٠شاھين زينعلی زندانی سياسی بند  1390بھمن ماه  20
 .شد

 
زندان  ٣۵٠ت امروز از بند به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين عضو حزب پان ايرانيس

وی از آذر ماه امسال به دستور دادستان تھران از مEقات . اوين به زندان رجايی شھر منتقل شد
حضوری و مرخصی محروم شد در عين حال ھيچ دليلی مبنی بر اعمال اين محدوديت ھا ارائه نشده 

 .است
دادگاه  ٢۶کم صادره از سوی شعبه بازداشت و بر اساس ح ١٣٨٨دی ماه  ٧شاھين زينعلی در تاريخ 

انقEب به رياست قاضی پيرعباسی، به دو سال حبس به جھت اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور از 
روز حبس به جھت فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق  ٩١طريق عضويت در حزب پان ايرانيست، 
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نه ھای بيگانه و پرداخت مبلغ يک شرکت در تجمعات غير قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه با رسا
 .ميليون و پانصد ھزار لایر جزای نقدی محکوم گرديد

اين در حالی است که اين روزنامه نگار و فعال سياسی قبل از بازداشت از دريافت کارت امتحانات 
پايان ترم دانشگاه محروم و مسئوlن دانشگاه ضمن ضبط کارت دانشجويی وی، از ورود اين دانشجو 

 .دانشگاه خودداری به عمل آورده و غير رسمی او را از ادامه تحصيل محروم کرده اند به
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 دانشجوی مسيحی يک سال از تحصيل محروم شد 
  

ھای تھران به دليل اعتقاد به مسيحيت به  دانشجوی رشته ھنر در يکی از دانشگاه" فاطمه نوری"خانم 
  .شد يكسال محروميت از تحصيل محكوم

بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، خانم نوری از نوكيشان مسيحی است كه در اواخر شھريور ماه سال 
جاری در محل سکونت خود در شرق تھران از سوی نيروھای امنيتی بازداشت و روانه زندان اوين 

 .شد
توھين به مقدسات شركت در كليسای خانگی، "از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اتھام " فاطمه نوری"

در دادگاه انقEب اسEمی شعبه خيابان معلم محاكمه و به مدت يكسال از " و اقدام عليه امنيت ملی
  .تحصيل در دانشگاه محروم شد

از زندان  ١٣٩٠آذرماه  ٩اين نوكيش مسيحی ھمچنين پس از تحمل نزديک به سه ماه زندان در تاريخ 
  .ھمچنان پابرجا ماند آزاد شد اما حکم محروميت از تحصيل وی

" ليE محمدی"در ارتباط با پرونده يكی ديگر از نوكيشان مسيحی بنام " فاطمه نوری"بازداشت خانم 
 .بوده است
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 محروميت فرزند ميرحسين موسوی از تحصيل 
  
رھنورد و در آستانه يکمين سال از زندان خانگی ميرحسين موسوی و زھرا  - خبرگزاری ھرانا  

موسوی از   بEفاصله پس از انتشار نامه مشترک فرزندان مير حسين و کروبی، دختران ميرحسين
  .سوی زندانبانان تھديد به بازداشت شدند و يکی از دختران آنان از تدريس در دانشگاه منع شد

يدھای کاری و به گزارش کلمه، ماموران امنيتی که پيش از اين بارھا دختران ميرحسين موسوی را تھد
جانی کرده بودند اين بار تماس گرفته و تھديد نموده اندکه آنھا را بازداشت و به زندان يا مکانی منتقل 

ھمچنين يکی از دختران ميرحسين از ادامه فعاليت در . خواھند کرد که ھيچ کس از آن خبردار نشود
  .دانشگاه بازداشته شد

به   تا کنون ھيچ گونه توضيحی داده نشده و مرجع دستور برای اين ممانعت از تدريس دختر ميرحسين
  .قبول مسووليت نشده است  پيگيری ھا کسی حاضر به   ممانعت نيز مشخص نيست و عليرغم

اين ممانعت بدون ارائه دستور کتبی . دختر مير حسين در رشته ھنر در دانشگاه الزھرا تدريس می کند
  .شی و به صورت غير مکتوب بوده استو تنھا با حذف از سيستم اينترنتی آموز

ھمراھان جنبش سبز در حصر و زندان بوده اند بلکه خانواده آنان نيز   طی يک سال گذشته نه تنھا
دامنه اين فشارھا از دستگيری پی درپی . بشدت تحت انواع فشارھای مرئی و نامرئی قرار گرفته اند

سم و روال عادی زندگی ، تھديدھای جانی يا اعضای خانواده ، بازجوييھای مکرر ، دخالت در مرا
  .شغلی تا ممنوع الخروجی و يا ممانعت از فعاليتھای مرسوم کاری بوده است
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اخراج يک دانشجوی بھايی دانشگاه تھران با دستور مستقيم وزارت 
  اط"عات 

 
اطEعات به علت آنچه  سيد کيان ھاشمی دھج دانشجوی دانشگاه تھران با دستور مستقيم وزارت

  .ناميده شد، از دانشگاه اخراج گرديد” پيروی از فرقه ضاله بھاييت“
رشته مھندسی  ٣تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که اين دانشجوی ترم 

با گزارش و دستور مستقيم “کشاورزی آب به گفته مسئول کميته انضباطی دانشجويان وزارت علوم، 
قانونی “بر اساس گفته اين مسئول . از دانشگاه اخراج شده است” راجع باlتر در وزارت اطEعاتم

 .”وجود دارد که در آن بھاييان نمی توانند به درس خواندن ادامه دھند
فوری رضا غEمعلی زاده، معاون شورای  –اخراج اين دانشجوی دانشگاه تھران با نامه محرمانه 

انشگاه تھران، به دکتر علی جعفری، معاون علمی پرديس کشاورزی و منابع انضباطی دانشجويان د
کيان ھاشمی دھج پيرو فرقه ” دراين نامه محرنامه دستور داده شده که . طبيعی صورت گرفته است

 .اخراج شود” به قيد فوريت“بايد ” ضاله بھاييت
ھمراه ” وھين به وی و اعتقاداتشبا ت“به گفته کيان ھاشمی، برخوردھای مسئولين دخيل در اخراج وی 

 .بوده است
بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ھای گذشته، وزارت اطEعات با 
شناسايی دانشجويان بھايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجويان 

 .بھايی از دانشگاه ھا است
، دانشجويان ديگری به ھمين علت از دانشگاه ھای صنعتی شريف، ١٣٩٠در ماه ھای گذشته سال 

 .فردوسی مشھد، صنعتی اصفھان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند
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  محروميت يکساله برای فاطمه نوری، دانشجوی مسيحی 
 
از تحصيل  ھای تھران به يكسال محروميت دانشجوی رشته ھنر در يکی از دانشگاه" فاطمه نوری"

 .محكوم شد

  
بنا به گزارش ھرانا، خانم نوری از نوكيشان مسيحی است كه در اواخر شھريور ماه سال جاری در 

  .ين شدمحل سکونت خود در شرق تھران از سوی نيروھای امنيتی بازداشت و روانه زندان او
شركت در كليسای خانگی، توھين به مقدسات "از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اتھام " فاطمه نوری"

در دادگاه انقEب اسEمی شعبه خيابان معلم محاكمه و به مدت يكسال از " و اقدام عليه امنيت ملی
  .تحصيل در دانشگاه محروم شد
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از زندان  ١٣٩٠آذرماه  ٩ه سه ماه زندان در تاريخ اين نوكيش مسيحی ھمچنين پس از تحمل نزديک ب
  .آزاد شد اما حکم محروميت از تحصيل وی ھمچنان پابرجا ماند

" ليE محمدی"در ارتباط با پرونده يكی ديگر از نوكيشان مسيحی بنام " فاطمه نوری"بازداشت خانم 
  .بوده است
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 س"مت ھمسرم در خطر است : ر عبدهللا مومنیھمس
  

مشکEت جسمانی زياد نياز به انتقال به بيمارستان دارد تا تحت نظر   در حاليکه عبدهللا مومنی به دليل
خانواده اين معلم . پزشک متخصص قرار گيرد اما تاکنون با انتقال وی به بيمارستان موافقت نشده است

Eمت او ھستنددربند بسيار نگران وضعيت س. 

 
  

در : " می گويد" جرس"فاطمه آدينه وند ھمسر مومنی با ابراز نگرانی از وضعيت سEمت ھمسرش به 
بار به بھداری  سه ماه اخير ھمسرم دل دردھای شديدی می گيرد و بدنش ھم کھير می زند چند  طول دو

. زندان منتقل شده اما فقط داروھای مسکن می دھند و بعد از مدتی دوباره اين ناراحتی ھا بر می گردد
من از مسئولين درخواست می کنم ايشان را اصE تحت الحفظ به بيمارستان منتقل کنند تا متخصص 

شود تا وضعيت حادتری پيدا  ايشان را معاينه کند و علت اين مشکEت و ناراحتی ھايش تشخيص داده
 ".واقعا مشکل جسمانی شديدی دارد و بايد سريع تحت درمان قرار بگيرد. نکند
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اکثر زندانيان سياسی در حاليکه در حال گذراندن احکام ناعادlنه و غيرقانونی خود ھستند بدليل شرايط 
ی متعددی مبتE شده اند که نامناسب زندان و عدم امکانات غذايی و بھداشتی مناسب به مشکEت جسمان

متاسفانه به دليل بی توجھی به عمد يا . بايد سريعا تحت رسيدگی پزشکی در خارج از زندان قرار گيرند
غير عمد مسئولين، شاھد از دست دادن عزيزانی بوديم که با اندک رسيدگی پزشکی به موقع می شد از 

زندانيان بيمار تحمل می کنند، خانواده ھای در کنار دردی که اين . فاجعه مرگ آنھا جلوگيری کرد
نگران آنان ھستند که ھر روز با پرونده پزشکی عزيزان خود به مسئولين قضايی مراجعه می کنند اما 
کوچکترين واکنشی از سوی مسئولين نشان داده نمی شود، حتی به کوچکترين مسائل انسانی و اخEقی 

 .نيز پايبند نيستند
دوباره چھارشنبه نامه نوشتم و به : " ه به پيگيری ھای خود ادامه می دھدھمسر مومنی با اشار

 .دادستانی تحويل دادم، انشا¦ که موافقت کنند و بگذارند جھت درمان به مرخصی استعEجی بيايد
دندانھايش ھم خراب شده است و لثه ھايش عفونت کرده و اميدوارم مسئولين صدای ما را بشنوند و با 

 ".عEجی ھمسرم موافقت کنندمرخصی است
پس از انتخابات رياست جمھوری ايران در ساختمان ستاد شھروندان  88عبدهللا مومنی سی خردادماه 

بازداشت شد و در دادگاه ھای ) حاميان مھدی کروبی، از نامزدھای انتخابات رياست جمھوری)آزاد 
 .نمايشی به تحمل چھار سال و يازده ماه حبس محکوم شد

چند وقت پيش ھم : "سخنگوی سازمان دانش آموحتگان ادوار تحکيم وحدت خاطر نشان می کندھمسر 
خوب پنج دقيقه ھم . در مEقات کابينی زمان مEقات را پنج دقيقه کم کردند و يک جر و بحثی پيش آمد

فقط دو بار ما تقريبا ازعيد پارسال تا عيد فطر امسال . برای ما که کل ھفته ھم را نمی بينيم خيلی است
مEقات حضوری داشتيم اlن ھم که می بينم اين حق را به ما نمی دھند اصE درخواست مEقات 

خود آقای مومنی ھم می گويند شما درخواست مEقات به اين آقايان ندھيد چون . حضوری ھم نمی دھم
قات، متوجه می در طول ھفته که از او بی خبر ھستيم و در بعضی از روزھای مE !به ما نمی دھند

خب شرايط زندان است آن ھم با اين مشکEت متعدد واقعا ناراحت کننده . شوم که روحيه کسلی دارد
 ".اlن نزديک به دو سال است که به مرخصی نيامده اند.است

بچه ھايم دوست  .بچه ھايم ھم خيلی از اين وضعيت ناراحت ھستند و خسته شده اند: "وی می افزايد
را ببينند و ھر ماه بعد از کلی معطلی فقط بيست دقيقه از پشت شيشه می توانند او را  دارند پدرشان

اينقدر به آنھا فشار آمده . ھر دو ھم محصل ھستند و نمی توانند ھر ھفته برای ديدن پدرشان بيايند. ببينند
ه با خودم می ھميش .که اصE ديدن محيط زندان برايشان عذاب آور شده و نمی خواھند به آنجا بروند

گويم انشا¦ که دل اينھا به رحم بيايد و حداقل يک مرخصی بدھند تا اين بچه ھا مدتی با پدرشان 
 ".بگذرانند اما باز می گويم از اينھا نبايد انتظار داشت

. نيز نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای رھبر جمھوری اسEمی نوشت 89مومنی در تابستان 
به شرح شکنجه ھای بازجويانش در دوران انفرادی پرداخت ، شکنجه ھايی چون فرو  او در آن نامه

بردن سر در کاسه توالت تا شکنجه ھای جسمی وروحی و رھا کردن او در سلول انفرادی به مدت 
اما به جای رسيدگی و بررسی اين نامه ھمانند نامه ھای ديگر زندانيان احضار شد و دوباره . طوlنی
 .ام شدتفھيم اتھ

ھمچنين پس از انتشار بيانيه سی و نه زندانی سياسی زندان اوين در خصوص رفع حصر رھبران 
جنبش سبز و دعوت به فعاليت گروه ھای سياسی در جھت تحريم فعال انتخابات آتی، امضا کنندگان اين 

برای  بيانيه جھت باز پس گيری امضا ھايشان از سوی بازجويان خود تحت فشار قرار گرفته، و
 .بازپرسی به دادسرای شھيد قدوسی مستقر در زندان اوين منتقل شده اند
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چند نفر از زندانيان را از جمله آقای بھمن امويی را " :خانم آدينه وند در اين خصوص بيان می کند
بازجويی کردند اما تا روز دوشنبه که آقای مومنی را ديدم از ايشان بازجويی نکرده بودند و نمی دانم 

 "از روز دوشنبه تا اlن تحت بازجويی قرار گرفته يا نه؟
از مسئولين باز درخواست می کنم يا مرخصی استعEجی به : "ھمسر عبدهللا مومنی در پايان می گويد

ھمسرم بدھند يا حتی تحت الحفظ به بيمارستان منتقلش کنند تا تحت درمان قرار گيرد و وضعيتش از 
 ".و اين اميدواری را دارم که انشا¦ موافقت خواھند کرد .ل جبران نباشداين بدتر نشود که ديگر قاب

 مژگان مدرس علوم، جرس
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

 احضار سه دانشجوی کرد به ستاد خبری اداره اط"عات 
  

گزارش ھای جديد حاکی از آن است که سه دانشجوی ديگر کرد دانشگاه پيام نور مريوان به ستاد 
 شده و ھيچ خبری از سرنوشت آنان در دست نيستخبری اين شھر احضار 

. 

 
به گزارش دانشجونيوز، در ادامه موج بازداشت و احضار دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان سه 

ه حقوق، اسماعيل روانگرد دانشجوی رشته جغرافيا دانشجوی به نام ھای ژيار سEمتيان دانشجوی رشت
و عزيز تازيک دانشجوی رشته علوم اجتماعی به صورت جداگانه به ستاد خبری اداره اطEعات اين 

 .شھر احضار شده و تا لحظه تنظيم اين خبر ھيچ اطEعی از سرنوشت آنان در دست نيست
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جويان اين دانشگاه در ماھھای اخير افزايش بر اساس گزارش ھای پيشين دانشجونيوز، فشار بر دانش
يافته به نحوی که تنھا در دو ماه اخير چندين تن از آنان به دlيل نامشخص پس از احضار به ستاد 

 .خبری وزارت اطEعات بازداشت شده اند
دی ماه، دو دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به نام ھای ژيار سEمتيان دانشجوی  ٢٣روز جمعه 

ته حقوق و دانا نج آبادی دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی، در پی احضار به ستاد خبری اداره رش
 ..اطEعات و برخورد توھين آميز بطور جداگانه بازداشت شده بودند

ظھر ازسوی ستاد خبری اين شھر احضار  ١٢گفته می شد ژيار سEمتيان روز جمعه حدود ساعت 
ی اطEعات مريوان به  ی نامبرده به اداره عينی ، در ھنگام مراجعهھای شھود  گرديده که بنابر گفته

 .ای بسيار غيرانسانی و توھين آميز با وی برخورد شده بود شيوه
به گفته نزديکان اين دانشجويان بازداشتی، احتمال دستگيری و افزايش فشار به آنھا مشارکت در مراسم 

از کوردھای شمال کردستان که در در جريان حمله نفر  ٣٥اعتراضی عليه ترکيه به مناسبت کشتار 
 .جنگنده ھای ارتش ترکيه به يکی از روستاھای مرزی صورت گرفت، صورت گرفته است

در چندين سال گذشته بسياری از فعاlن دانشجويی کرد به بھانه ھای واھی پس احضار به ستادھای 
از موارد نيز بازداشت می شوند که کشته  خبری مورد تھديد و آزار و اذيت قرار گرفته و در بسياری

شدن ابراھيم لطف الھی، از فعاlن دانشجويی کرد در کردستان بدست نيروھای امنيتی از آن جمله 
 .است

اين در حالی که طبق مفاد مذکور در ايين نامه ھای دادرسی کيفری، بر صدور حکم کتبی برای جلب 
ون ارسال ھيچگونه احضاريه کتبی، فعاlن دانشجويی و متھم تاکيد شده و وزارت اطEعات ايران بد

 .سياسی را احضار نموده و مورد آزار و اذيت قرار می دھد
 
 
 
 

 فضای دانشگاه تھران امنيتی شده است 
  

از صبح امروز و درپی فراخوان شورای ھماھنگی : گزارش دريافتی -1390بھمن ماه  24اخبار روز 
من و ھمچنين فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه تھران برای بھ ٢۵راه سبز برای تظاھرات در 

بھمن نيروھای وزارت اطEعات و حراست دانشگاه تھران را در محاصره  ٢۴تظاھرات در امروز 
خود گرفته و با کنترل شديد ورود و خروج به دانشگاه تھران به گشت زنی در محوطه دانشگاه با 

وسط موتورھايشان جھت ايجاد جو ارعاب در اين دانشگاه موتورسيکلت و ايجاد صداھای ناموزون ت
  .مشغولند

ھمچنين عوامل وزارت اطEعات از طبقات فوقانی ساختمانھای اطراف دانشگاه تھران را تحت رصد 
  .خويش قرار داده اند

 اعEم داشته اند که با وجود فضای فوق امنيتی تجمع و "دانشجويان سبز دانشگاه تھران"با اين وجود 
 .تظاھرات اعتراضی اعEم شده را برگزار خواھند نمود
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  سوران دانشور فعال دانشجويی به يک سال زندان محکوم شد 
 

سوران دانشور فعال دانشجويی و عضو شورای مرکزی اتحاديه : 1390بھمن ماه  25گزارش دريافتی
 .دموکراتيک دانشجويان کرد به يک سال زندان محکوم شد

 
بعد از آنکه در تابستان امسال سوران دانشور به ھمراه چند تن از اعضای اتحاديه دموکراتيک 

بھمن از طرف  ٢٣دانشجويان کورد از طرف اداره اطEعات سنندج بازداشت شد، ديروز يکشنبه 
  .کم صادره به وی ابEغ شددادگاه انقEب شھر سنندج دادگاھی شد و امروز ح

نامبرده توسط شعبه اول دادگاه انقEب شھر سنندج به يک سال زندان تعزيری محکوم شد که به مدت دو 
  .سال به صورت تعليق درآمده است

سوران دانشور عضو شورای مرکزی اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد و دبير کميته ھماھنگی 
تن از اعضای اتحاديه از طرف اداره  ٧ت که در مدت چند ماه اخير اتحاديه و سخنگوی اين تشکل اس

 کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی.اطEعات بازداشت شده اند

 
 

  : بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت
  

دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای تحليلی پيرامون انتخابات نمايشی و فرمايشی  1390بھمن ماه  25
اعEم کرد که دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازی پيش رو که نام انتخابات بر  مجلس نھم

 .آن نھاده اند رھا نخواھند کرد
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اين بيانيه تحليلی پس از بررسی بحران سازی ھای حاکميت، به نقش رھبر  به گزارش دانشجونيوز، در
در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر » :جمھوری اسEمی در شرايط حاضر در کشور اشاره شده است

چه کليه برنامه ريزان، مجريان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مديريتی و تصميم گيری جمھوری 
نقش و مسئوليت ھستند، اما در يک نظام تک ساحتی و تک قطبی که رشته کليه امور، اسEمی دارای 

از تنظيم سياست ھای کلی تا ريزترين امور مربوط به سياست خارجی، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه 
ھمه و ھمه در دست شخص ديکتاتور است، نقش و مسئوليت آن فرد را ... برخورد با زندانيان سياسی و

کيست که نداند رشته اصلی مديريت گام به گام سياست ھای . از ھمه مورد توجه قرار داد بايد بيش
نابخردانه ی چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار کنونی سوق داده است در دست 

 «.شخص اول نظام جمھوری اسEمی بوده است
غيرآزاد، ناعادlنه و غيررقابتی  دفتر تحکيم وحدت در ادامه انتخابات پيش روی مجلس را نمايشی

بر اين مبنا، ھمان گونه که تاکنون نيروھای سياسی مختلف اذعان کرده «: خوانده و عنوان کرده است
 «.اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتی و شرکت در آن بEموضوع است

با اين «: يانيه اش می افزايداين تشکل دانشجويی ضمن مروری بر مواضع پيشين انتخاباتی خود، در ب
به کلی  ١٣٨٨توضيحات بايد گفت که فضای سياسی کشور پس از انتخابات رياست جمھوری در سال 

اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ھا حداقلی از اميد وجود داشت که با . با پيش از آن تفاوت کرد
ور به لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی انتخاب گزينه ھای مختلف شرايط تا حدی متفاوت برای کش

رقم می خورد با سير روند رويدادھای دو سال گذشته روشن شد که فعE جز افرادی که دقيقا راه و 
مسير ديکته شده از سوی نھادھای نظامی و امنيتی و در راس آن بيت رھبری را در پيش نگيرند مجالی 

 «.اسEمی وجود نداردبرای حضور ديگران در ساختار قدرت در جمھوری 
با مشارکت در فضای تبليغاتی انتخابات «دفتر تحکيم وحدت در پايان از دانشجويان دعوت می کند 

و از آن ھا می خواھد که . مجلس مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومی بکشانند
انی که به ناحق در حصر و حبس به در اين فضا از خيل گسترده زندانيان سياسی و ده ھا دانشجوی زند

سر می برند، توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه ھای اعدام درمانی رئيس قوه 
تا وضعيت ناگوار اقتصادی و معيشتی مردم خصوصا اقشار پايين و تھی دست جامعه، ... قضاييه و

جنگی خانمان برانداز را مطرح کنند  بحران ھای گسترده اجتماعی و از ھمه مھم تر پرواز کابوس شوم
 «.و کانديداھای اين شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند
 :متن کامل بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت در ادامه آمده است

دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازی پيش رو که نام انتخابات بر آن نھاده اند رھا نخواھند 
 کرد

 مقدمه
در تاريخ  .کومت ناکارآمد جمھوری اسEمی، کشور را در مسير سقوطی ھولناک قرار داده استح

سابقه نداشته که حکومتی، چنين دست به خودزنی زده باشد و کشور را در سراشيبی    معاصر ايران
سياسی -طی طريق در اين مسير بی شک ناشی از رقابت ناپاک اقتصادی. تباھی و ھEکت انداخته باشد

به طوری که منافع ملی را به طور کامل . ميان باندھای قدرت در درون ساختار جمھوری اسEمی است
ناديده می گيرد و در نتيجه آن اوضاع و شرايط به غايت نابسمان و نگران کننده اقتصادی و اجتماعی 

يان با احتياجات در چنين شرايط و احوالی که ايران. کنونی حاکم بر زندگی مردم ايران را رقم می زند
روزمره دست به گريبان ھستند، دولت و حکومت وظيفه اوليه و اصلی خود را بر زمين گذاشته و به 
. تاراج و تقسيم و توزيع منافع حاصل از اختEس ھای ميلياردی در بين جناح ھای خودی مشغول است
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روزافزون اجتماعی، اين چنين است که کشور را ھرج و مرج اقتصادی، درگيری ھا و بحران ھای 
حال آن که دولت در خواب عميق   سرکوب آزادی ھای اساسی و وحشت از آينده ای تاريک فرا گرفته،

 .غفلت و بی مسئوليتی سر فرو برده است
 بحران سازی بين المللی 

حاکميت ھمچنين در کوران بحران ھای داخلی خود، از بحران سازی در عرصه بين المللی نيز دست 
دارد و با تخطی از مقررات بين المللی و ناديده گرفتن تعھدات خود به دنبال آمال ناکجاآبادی بر نمی 

مصائب ناشی از پيامدھای سياست خارجی نظام به بھای در معرض خطر قرار گرفتن زندگی . است
روزمره و معيشت مردم و از دست رفتن آرامش و آسايش عمومی تمام می شود و اقشار مختلف جامعه 

ابرام و اصرار جمھوری . ايستی تاوان ھماوردطلبی بی حاصل حاکمان را در عرصه ی جھانی بدھندب
اسEمی بر سياست ھای بحران زای ھسته ای، که بنا به اشتباھات استراتژيک، تبديل به مسئله ای 

ر حيثيتی برای نظام شده است، عEوه بر تحريم ھای اقتصادی گسترده، سايه ی شوم جنگ را نيز ب
در اين ميانه نظر و رای مردم و نمايندگان واقعی آن ھا غايب بزرگ اين  .ايران گسترده است  آسمان

 .بازی است
 قدرت مطلق رھبری

در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر چه کليه برنامه ريزان، مجريان، قانون گزاران و ناظران در 
نقش و مسئوليت ھستند، اما در يک نظام تک  ساختار مديريتی و تصميم گيری جمھوری اسEمی دارای

ساحتی و تک قطبی که رشته کليه امور، از تنظيم سياست ھای کلی تا ريزترين امور مربوط به سياست 
ھمه و ھمه در دست شخص ... خارجی، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانيان سياسی و

کيست که نداند رشته . ش از ھمه مورد توجه قرار دادديکتاتور است، نقش و مسئوليت آن فرد را بايد بي
اصلی مديريت گام به گام سياست ھای نابخردانه ی چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار 

سياست ھايی که از  .کنونی سوق داده است در دست شخص اول نظام جمھوری اسEمی بوده است
، که مورد حمايت ميليونی مردم بود، ١٣٧٦در سال  فردای بر سر کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمی

 .سنگ بنای آن گذاشته شد
در گام اول روشنفکران سEخی و در گام ھای بعدی دانشجويان و مطبوعات به محاق فرستاده شدند 

با سياست ھای ). پروژه قتل درمانی که از سال ھای پيش از اين با قوت و قدرت در حال اجرا بود(
پيش گرفته شده، دولت به عوض پرداختن به وظايف خود و بسط برنامه ھای اصEحی بحران ساز در 

مرتبا مشغول خنثی سازی و مقابله با بحران ھايی که توسط تيم نزديک به رھبری به شکل 
تا آن جا که انتقادھا از دولت اصEحات به خاطر انفعال . غيرمسئوlنه ای به کشور تحميل می شد، بود

. مقابل دشمنان حقوق و آزادی ھای ملت ايران از سوی منتقدان و دلسوزان باl گرفت و بی عملی در
اين روند در پرده ھای بعدی با ھدايت و برنامه ريزی شخص آيت هللا خامنه ای موفق شد کليه طرح 
ھای اساسی اصEحی مجلس ششم را به طور کامل بايکوت کند و دست و پای مجلسی که مورد حمايت 

 .ردم بود را ببنددقاطبه م
توسط بيت رھبری برای اجرای سياست ھای مد نظر  ١٣٨٤در ادامه نيز محمود احمدی نژاد در سال 

بعد از آن نظرات و سEيق رھبری در ابعاد مختلف فرھنگی، سياست خارجی، . رھبری برکشيده شد
شد تا آن جا که تا  توسط دولت به اجرا گذاشته ...ھسته ای ، اقتصادی، اجتماعی، سرکوب داخلی و

ھمين چند ماه گذشته که رئيس دولت راه خود را در برخی حوزه ھا از آيت هللا خامنه ای جدا نکرده 
روند در پيش گرفته شده توسط رھبری به . بود، مورد حمايت کامل و صددرصدی وی نيز قرار داشت

وب، تجاوز و کشتار مردم بی و بعد از آن سرک ١٣٨٨افتضاح انتخابات متقلبانه رياست جمھوری سال 
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سياستی که امروز ايران را با تمام منابع . گناه توسط نيروھای نظامی و امنيتی تحت امر ايشان انجاميد
 .سرشار خود، خصوصا در سال ھای اخير، به ورطه ای ھولناک و ھنگامه ای خطرناک کشانده است

 مجلس تشريفاتی
سوی مجلس برای يکه تازی ھای قدرت مطلقه حاکم، منجر احساس احتمال ايجاد مزاحمت در آينده از 

از سويی با اعمال نظارت . به در پيش گرفتن سياستی دو وجھی در مقابل مجلس به عنوان خانه ملت شد
سليقه ای و فراقانونی در تاييد صEحيت کانديداھا راه برای ورود نمايندگان واقعی مردم به مجلس بسته 

فراوانی صورت گرفت که مجلس به نھادی بی رگ، بی بو و بی خاصيت و  و از سوی ديگر تEش. شد
به عنوان نمونه می توان از پيگيری تصويب طرح نظارت . درآيد" شعبه ای از دفتر رھبری"به عنوان 

کار  .بر نمايندگان مجلس از سوی شخص رھبری برای ھر چه ذليل تر کردن مجلس اشاره کرد
ا رسيد که در سال ھای اخير دولت ديگر کمترين شانی برای آن قائل تضعيف و تحقير مجلس به آن ج

در جايی که رھبری نظام با بی شرمی به خود اجازه می دھد به مجلسی که کمی پای خود را . نيست
" رذالت"فراتر از آن چه دلخواه رھبری بوده، نھاده و به رئيس جمھور قانون شکن معترض شده، لقب 

 .ای برای مجلس و نمايندگان آن می ماند بدھد، چه شان و مرتبه
 انتخابات يا انتصابات؟

. انتخاباتی که جز نام ديگر ھيچ گونه شباھتی به انتخابات ندارد. انتخابات مجلس نھم در پيش است
امری که امروزه چنان واضح و مبرھن است که حتی lيه ھای نزديک به حاکميت ھم بر آن اذعان 

تخابات مجلس انتخاباتی است غيرآزاد، ناعادlنه و غيررقابتی و لذا امری صرفا دارند که اين دور از ان
اين مسئله  .امری که البته در نظام جمھوری اسEمی مسبوق به سابقه است. نمايشی و فرمايشی است

وقتی با خاطره تقلب آشکار و دگرگون کننده در انتخابات رياست جمھوری پيشين ھمراه می شود، 
 .ار و اميد به تاثيرگذاری حداقلی انتخاب يا عدم انتخاب افراد را نيز منتفی می کنداساسا انتظ

اگر چه در ادواری از انتخابات مجلس شورای اسEمی سطحی از رقابت ھای حداقلی را با اغماض 
تضييقات و تخلفات حاکم بر روند برگزاری انتخابات و احراز صEحيت نامزدھا، می شود ديد، اما در 

دوره از انتخابات ھيچ روزنه ای برای حداقلی از رقابت و آزادی در روند انتخابات به صورتی که  اين
رقابتی ھم که مابين جريان حامی محمود . تاثير مثبتی برای مردم ايران در پی داشته باشد وجود ندارد

ه منابع قدرت و احمدی نژاد و جريانات مقابل آن وجود دارد، رقابتی است ناسالم بر سر دستيابی ب
بر اين مبنا، ھمان گونه که تاکنون . ثروت که غايب بزرگ در آن ميان منافع ملی و مردم ھستند

نيروھای سياسی مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتی و شرکت در آن 
 .بEموضوع است

 جنبش سبز در کما
يران، که در اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته شکل در اين ميان شاھديم که جنبش سبز مردم ا

گرفت، پس از سرکوب شديد حکومت، به انفعال مبتE شده است و حصر دوتن از رھبران برجسته ی 
موج جديد دستگيری ھا در ماه ھای قبل از  .آن نيز به سرخوردگی و سردرگمی بيشتر دامن زده است

که شامل تساھل و تسامح (ظام بر خEف رويه ی سابق خويش انتخابات مجلس، حکايت از آن دارد که ن
نسبی با منتقدين و باز کردن فضای سياسی کشور برای طرح نظرات انتقادی در ماه ھای قبل از 

گام بر می دارد و بر آن است که ھمين اندک روزنه ھای تنفسی را نيز برای مردم ) انتخابات بود
ا اين حال ھمچنان شاھد اعتراضات و تجمعاتی در دانشگاه ھای ولی ب .معترض دانشجويان فعال ببندد

مختلف کشور ھستيم که خبر از پتانسيل موجود در جنبش دانشجويی برای استفاده از اندک روزنه ھای 
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فضای تبليغاتی . باقی مانده برای نمايش اعتراض و ايجاد ھمبستگی ميان نيروھای معترض می دھد
 .جلس ازجمله مجال ھای مناسب برای اين منظور استپيش از برگزاری انتخابات م

 دفتر تحکيم وحدت و انتخابات ھای پيشين
در ساليان گذشته تشکل ھای منتقد دانشجويی در انتخابات ھای مختلف فعاlنه ظاھر شده و نقش آفرينی 

ای حاکم و در آن ميان دفتر تحکيم وحدت نيز در برابر انتخابات ھای مخلتف متناسب با فض. کرده اند
جايگاھی که اين تشکل در ھر مقطع برای خود متصور بوده نقش و موضع متفاوتی را بر عھده گرفته 

که اين گونه گونی نه به معنای اعوجاج و آشفتگی در مواضع و خط مشی اين تشکل دانشجويی  .است
در . مل بوده استکه ھمواره متناسب با مقتضيات و شرايط پيش رو و ھمواره در سيری پيوسته و متکا

اين سير نيز فعاlن دانشجويی در اين تشکل ابايی از نقد گذشته و اصEح و به گزين کردن روش ھا و 
رويکرد دفتر تحکيم وحدت در انتخابات رياست جمھوری . خط مشی ھای پيشين خود نداشته و ندارند

کردی شبه حزبی بود، که به و انتخابات مجلس ششم ھمراھی با احزاب جبھه دوم خرداد و روي ٧٦سال 
بعدھا دانشجويان بر اين نکته واقف شدند که اين رويکرد متناسب با . ارائه ی ليست انتخاباتی انجاميد

 .صنفی خاص خود را دارد-جايگاه يک تشکل دانشجويی نيست و تبعات و پيامدھای منفی سياسی
بانی جامعه مدنی سرلوحه فعاليت ھای از اين رو گزينه ی دوری از قدرت، نقد ساختاری قدرت و ديده 

بود که دفتر تحکيم  ٨٤اين تشکل قرار گرفت که اوج نموداری آن در انتخابات رياست جمھوری سال 
اين استراتژی گرچه در بطن خويش، دوری از قدرت را . وحدت موضع تحريم انتخابات را اتخاذ کرد

صی که در آن دوره از آن شد دفتر تحکيم به عنوان خط مشی اصلی لحاظ می داشت اما با تعبير خا
در واقع دوری از قدرت نه به شکل دوری از تمام ابعاد بالقوه . وحدت را به جايگاه اپوزيسيون برکشيد

در سال ھای بعد از آن اعضای دفتر تحکيم وحدت . و بالفعل آن که به دوری از قدرت مستقر تقليل يافت
نشجويی به علت خاستگاه دانشجويی، صنفی و مدنی خود، اساسا به اين نتيجه رسيدند که اين تشکل دا

از اين رو بود که دفتر تحکيم وحدت در . اپوزيسيون قرار می گيرد/بيرون از حوزه ی پوزيسيون
، از جايگاه يک نھاد مدنی وارد انتخابات شد و ضمن تاکيد بر وجوه ٨٨انتخابات رياست جمھوری 

حوری را مطرح کرد و برعوض انتخاب يک گزينه ی خاص و مدنی خود، ايده ی مطالبه م- صنفی
حمايت از وی، مطالباتی را مطرح کرده و کانديداھای نزديک تر به مطالبات خويش را، گزينه ھای 

 .مطلوب دانشجويان ذکر نمود
به  ١٣٨٨با اين توضيحات بايد گفت که فضای سياسی کشور پس از انتخابات رياست جمھوری در سال 

اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ھا حداقلی از اميد وجود داشت . يش از آن تفاوت کردکلی با پ
که با انتخاب گزينه ھای مختلف شرايط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی، سياسی و 

قا اجتماعی رقم می خورد با سير روند رويدادھای دو سال گذشته روشن شد که فعE جز افرادی که دقي
راه و مسير ديکته شده از سوی نھادھای نظامی و امنيتی و در راس آن بيت رھبری را در پيش نگيرند 

ھمچنين اين تصور . مجالی برای حضور ديگران در ساختار قدرت در جمھوری اسEمی وجود ندارد
کامE تغيير که تقلب در انتخابات از حد محدودی تجاوز نمی کند با نوع عملکرد حاکميت در انتخابات 

کرد و نشان داد که بر خEف گذشته برای پيشبرد مقاصد ديکتاتور آرای مردم کامE به کنار گذاشته می 
 .شود و شخص يا اشخاص مد نظر با آرای کامE ساختگی برکشيده می شود

 دانشجويان و انتخابات پيش رو
مشخص و دسته بندی شده توسط  مطالبات به حق مردم و دانشجويان، که در انتخابات گذشته به صورت

گروه ھای مختلف مدنی و سياسی ارائه شد، ھمچنان پابرجاست و بر آن ليست مطالبات اساسی تری 
چون شکستن حصر مھدی کروبی، ميرحسين موسوی و زھرا رھنورد، آزادی زندانيان سياسی، توقف 
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ا شرايط فعلی و سياست ھای اتخاذ ام .اضافه شده است... اعدام گسترده، بھبود شرايط آشفته اقتصادی و
شده فوق الذکر توسط حاکميت، طرح اين مطالبات را با کانديداھای حاضر در انتخابات و تشويق و 
ترغيب آن ھا برای جامه عمل پوشانيدن به اين مطالبات در صورت حضور در ساخت قدرت را منتفی 

آزاده ملت به ستوه آمده از اين ھمه فشار و  اما فعاlن دانشجويان به مثابه چشم بيدار و روح. می کند
خفقان و ظلم گريبان حاکمان و مسببان اين شرايط را رھا نخواھند کرد و مطالبات به حق خود را اين 
بار نه برای گزينش کانديدا يا گروھی خاص که به منظور به چالش کشيدن آنان که نام اين خيمه شب 

که با ھمراھی با سياست ھای خردسوز کنونی خود را آماده تکيه  بازی را انتخابات نھاده اند و کسانی
 .زدن بر جايگاه نمايندگان مردم می کنند

دفتر تحکيم وحدت از دانشجويان دعوت می کند با مشارکت در فضای تبليغاتی انتخابات مجلس 
اھد که در اين و از آن ھا می خو. مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومی بکشانند

فضا از خيل گسترده زندانيان سياسی و ده ھا دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به سر می 
تا  ...برند، توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه ھای اعدام درمانی رئيس قوه قضاييه و

ست جامعه، بحران ھای وضعيت ناگوار اقتصادی و معيشتی مردم خصوصا اقشار پايين و تھی د
گسترده اجتماعی و از ھمه مھم تر پرواز کابوس شوم جنگی خانمان برانداز را مطرح کنند و 

 .کانديداھای اين شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند
  دفتر تحکيم وحدت

 ١٣٩٠بھمن ماه  ٢۵
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 ه شھرکرد؛گزارش يک ساله از دانشگا
  

 

 
در  ل،ياز تحص تيساله از دانشگاه شھرکرد؛ از اعتراض تا بازداشت، احضار و محروم کيگزارش 

ات حراست و مقام یاز سو ینيسنگ یدانشگاه شھرکرد متحمل فشارھا نيسال گذشته فعال کيطول 
  .بوده اند يیقضا
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به گزارش دانشجونيوز، دانشگاه شھرکرد که ھمراه با دانشگاه ھای ديگر از کانون ھای اعتراضی به 
سياست ھای حکومت ايران بوده ،در طول يک سال گذشته با انواع فشارھای امنيتی از قبيل محروميت 

 .ھای تحصيلی، بازداشت و احضار مواجه بوده است
بعد از لغو مجوز انجمن اسEمی دانشگاه شھرکرد، فعاليت دانشجويان منتقد از قالب در يک سال گذشته 

تشکل رسمی خارج شده و در نتيجه بيان تفکرات و اعتراضات خود مجبور به پرداختن ھزينه ھای 
 .سنگينی شده اند

ی حذف از سويی طرح تجميع کانون ھای ھنری در دانشگاه شھرکرد نشان دھنده ی تEش مسئولين برا
 .دانشجويان از فضای فرھنگی و سياسی دانشگاه بوده است

ھمچنين دانشگاه شھر کرد در سالی که گذشت ميزبان اعتراضات و فعاليت ھای پراکنده ای بوده است 
در ھمين راستا ايجاد محدوديت و فشار از جانب . که ھزينه ھای سنگينی به فعالين دانشجويی وارد نمود

 .نيروھای امنيتی ھم چنان ادامه داردمسئوlن دانشگاه و 
خEصه ای از اتفاقات يک سال گذشته در چھار جدول زير که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به 

 شرح زير است
: 

 احضار به اطEعات استان

 ساعت بازجويی 60 علی مرادی

 ساعت بازجويی 10 کوروش بنايی

 ساعت بازجويی 10 رضا شاکری

 ساعت بازجويی 20 عماد ھاشمی

 ساعت بازجويی 60 سعيد ابوتراب

 ساعت بازجويی 5 ھادی دلبھاری

 ساعت بازجويی 10 سامان ھدايت منفرد

 ساعت بازجويی 40 عباس پشمی

 ساعت بازجويی 40 محمد حيدرزاده

 
 احضار به دادگاه و انتقال به زندان

 يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر علی مرادی

 يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر مد حيدرزادهمح

 يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر عباس پشمی

 روز بازداشت و انتقال به زندان دستگرد اصفھان2 سعيد ابوتراب

 
 احضار به کميته انضباطی

 کوروش بنايی

 رضا شاکری

 عماد ھاشمی

 محمد حيدرزاده
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 آرمان اسعد

 ملک شعبان مريم

 عباس پشمی

 کوروش توانگر

 امير امينی

 معين اسدی

 فريد شمسی پور

 ھادی دلبھاری

و چندين دانشجوی ديگر به اتھام شرکت در تجمع صنفی برای غذای سلف که اسامی آن ھا در 
 .دسترس نبود 

 
 احکام صادر شده توسط کميته انضباطی دانشگاه

 حصيل معلقترم محروميت از ت 1 کوروش بنايی

 ترم محروميت از خوابگاه 1 رضا شاکری

 ترم محروميت از امور رفاھی 2 عماد ھاشمی

 ترم محروميت از تحصيل معلق 2 کوروش توانگر

 ترم محروميت از تحصيل معلق 2توبيخ کتبی و درج در پرونده ،  فريد شمسی پور

 ترم محروميت از تحصيل 1 محمد حيدرزاده

 )اجرا نشد ( محروميت از تحصيل ترم  2 آرمان اسعد

 )اجرا نشد ( ترم محروميت از تحصيل  3 مريم ملک شعبان

 
 انجمن اسEمی دانشگاه شھرکرد و تشکل دموکراسی خواھان دانشگاه شھرکرد

 
  
  
  

 گزارشی از وضعيت علی اکبر محمدزاده
  

  سال زندان کيپس از  ف،يشر یانجمن اسEم رياکبر محمدزاده، دب یعل تياز وضع یگزارش
 یروز مرخص کيسال، بدون  کياز  شيبا گذشت ب فيشر یانجمن اسEم رياکبر محمدزاده، دب یعل

  .ھنوز در بند است
در زندان  ١٣٨٩بھمن ماه سال  ٢٦زاده فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف که از  علی اکبر محمد

ب به رياست قاضی صلواتی در تاريخ دادگاه انقE ١۵برد، از سوی شعبه  اوين در بازداشت به سر می
  . سال زندان محکوم شد ٦به اتھام تجمع و تبانی و تبليغ عليه نظام به  ٩٠شھريور  ٢٦

دادگاه تجديدنظر استان تھران به رياست قاضی زرگر  ٣٦توسط شعبه  ٩٠آبان  ١١حکم او در تاريخ 
  . عينا به تأييد رسيد
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طر تجمع و تبانی و يک سال نيز به خاطر تبلغ عليه نظام سال زندان، پنج سال به خا ٦از اين حکم 
  .صادر شده است

  
وکيل آقای محمدزاده که پرونده او را ديده، گفته است که ھيچ مدرکی در مورد اتھام ھای وارد شده در 

دوستان آقای . د و خود علی اکبر محمدزاده نيز ھيچ کدام از اتھاماتش را نپذيرفته استپرونده وجود ندار
محمدزاده می گويند رياست وقت دانشگاه و ھمين طور رئيس وقت نھاد نمايندگی رھبری در دانشگاه 
 شريف گفته اند حاضرند نامه ھايی به مقام ھای قضايی بنويسند و تاييد کنند که فعاليت ھای انجمن

به نظر می آيد اين حکم . اسEمی در دوره دبيری آقای محمدزاده در چارچوب قوانين دانشگاه بوده است
بدليل اصرار بازجو صادر شده است و ابزاری برای کنترل کردن فعاليت ھای دانشجويی دانشگاه 

  .شريف نيز می باشد
بھمن ماه سال گذشته  ٢٦شريف  زاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی علی اکبر محمد

اين فعال . مقابل دانشگاه شريف توسط نيروھای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد
دانشجويی پيش از آن چندين بار به دفتر پيگيری وزارت اطEعات احضار و مورد تھديد و بازجويی 

ھای انفرادی زندان اوين  روز را در سلول ۵٤پس از بازداشت مدت    اين فعال دانشجويی. واقع شده بود
به  ٩٠ارديبھشت ماه  ۵نفره و در نھايت در  ٤به سلول  ٩٠فروردين  ٢٢به سر برد، تا اينکه در تاريخ 

  .اوين منتقل شد ٣۵٠بند 
از زندان به بيمارستان منتقل و چند   ٩٠برد، در مھرماه  ھمچنين وی که از بيماری خونی رنج می

نفر از دانشجويان  ١۵٠٠پيش از اين . مارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بودروزی را در بي
دانشگاه صنعتی شريف با نوشتن نامه ای خواستار آزادی علی اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئوlن 

ورد در م. دستگاه قضايی خواسته بودند که در رسيدگی به اتھامات اين دانشجو روند قانونی طی شود
نفر از فارغ التحصيEن دانشگاه شريف در نامه ای به صادق آملی lريجانی،  ٢٠٠ديگری بيش از 

در اين پرونده ابراز نگرانی کرده " بی قانونی ھای شکل گرفته"رييس قوه قضاييه ايران در مورد 
  .بودند و خواسته بودند که آقای محمد زاده ھرچه سريعتر آزاد شود

در نامه ای درباره ی برادر خود  ٩٠فروردين  ١٠ھر اين دانشجوی بازداشتی در ھدی محمدزاده، خوا
ھدف از نوشتن اين نامه اعEم و اعتراض به وضعيت برادرم و باقی زندانيان «خاطر نشان ساخت 

سياسی است که در وضعيت مشابھی قرار دارند و ھيچ راه قانونی ای برای پی گيری وضعيت ايشان 
ھمچنين مادر علی اکبر محمد . »کاری نيستند ی بازجويان، آنھا حاضر به ھم طبق گفته وجود ندارد زيرا
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، برای پيگيری وضعيت پرونده وی به دادگاه انقEب  ٩٠شھريور  ٢٩زاده که صبح روز تولد پسرش، 
  .مراجعه کرده بود، با برخورد شديد ماموران مواجه و برای چند ساعت بازداشت شده بود

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه شمال آمل 
  

تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که مسئولين دانشگاه  -خبرگزاری ھرانا 
شمال آمل ابتدا از حضور شيما موفقی اين دانشجوی بھايی در کEس ھای درس جلوگيری کرده و وی 

  .ه اندرا به سازمان سنجش ارجاع داد
پس از آن حراست دانشگاه با جلوگيری از ورود وی به دانشگاه، اعEم کرده اند که وی برای پيگيری 

  .به وزارت علوم مراجعه کند
پيگيری ھای شيما موفقی در سازمان سنجش و وزارت علوم از سرف مسئولين اين دو نھاد دولتی بی 

 .پاسخ مانده است
عالين حق تحصيل در سال ھای گذشته، وزارت اطEعات با بر اساس مدارک منتشر شده توسط ف

شناسايی دانشجويان بھايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجويان 
 .بھايی از دانشگاه ھا است
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 احضار جاويد حاج ھمتی فعال دانشجويی به کميته انضباطی 
  

فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير و عضو پيشين شورای عمومی انجمن اسEمی جاويد حاج ھمتی 
   .اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده است

به گزارش دانشجونيوز، آقای حاج ھمتی از سوی عيسی عباسی معاون حراست دانشگاه به اخراج از 
ازداشت فعالين دانشجويی اين گفتنی است عيسی عباسی در سرکوب و ب. دانشگاه تھديد شده است

  .نقش تاثير گذاری داشت ٨٨دانشگاه در سال 
ی وظايف بر طبق قوانين و مقررات دانشجويی رسيدگی به موارد عنوان شده در احضاريه در حيطه

  .باشدکميته انضباطی دانشگاه نمی
بازداشت شد و طی در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطEعات  ٨٨اين فعال دانشجويی در سال 

  .مدت ھفتاد روز را در زندان اوين گذرانده بود
  .وی در حالی برای چندمين بار به کميته انضباطی احضار می شود که در ترم آخر تحصيل قرار دارد
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 1390اسفند 
 
  
  
  
  

 سعيد ملک پور را اعدام نکنيد 
  

  .ناس برنامه نويسی کامپيوتر استسعيد ملک پور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شريف و کارش

 
  

برای ادامه تحصيل از دانشگاه ويکتوريا در کانادا پذيرش  ١٣٨٧به کانادا رفت و در  ١٣٨۴او در سال 
  . گرفت وليکن قبل از شروع تحصيل برای مEقات با پدر بيمارش به ايران بازگشت

ری جمھوری اسEمی ايران به در تھران دستگير شد و از سوی ارتش سايب ١٣٨٧او در مھرماه 
   .او و وکيلش اين اتھام را به شدت رد ميکنند. زبان متھم شد ھای پورنوگرافی فارسی مديريت سايت

روز در حبس انفرادی، بدون مEقات و بدون دسترسی به  ٣٢٠گويد از زمان بازداشت به مدت  او می
سعيد ملک پور در . و شکنجه بوده استکتاب و روزنامه به سر برده و در تمام اين مدت زير فشار 

  .دادگاه انقEب به اتھام فوق محاکمه و به اعدام محکوم شد 28شعبه 
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ای اعتراض خود را به حکم اعدام سعيد  آموختگان دانشگاه صنعتی شريف در نامه جمعی از دانش
  . اند التحصيل اين دانشگاه اعEم کرده پور، فارغ ملک

  :تندآنھا در بخشی از نامه نوش
ما امضا کنندگان اين نامه، خواستار توقف فوری احکام غيرمنصفانه صادر شده برای سعيد ملک "

اتھام سعيد مديريت يک سايت اينترنتی است که از . پور، فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی شريف ھستيم
ھا برنامه مستند اصلی برای حکم، يکی از صد. نام برده شده است» سايت مستھجن«آن به عنوان يک 

ای خود نوشته و بدون اطEع وی درسايت اينترنتی  کامپيوتری است که سعيد در طول زندگی حرفه
  . مذکور استفاده شده است

اين در حالی است که سعيد از کمترين امکانات برای دفاع از خود محروم است؛ تيم بازجويی اجازه 
اند و او حتی فھرست  ای را از او گرفته فهرسی به اطEعات شخصی و حر استفاده از اينترنت و دست

سعيد تنھا يک بار قبل از دادگاه برای امضای فرم وکالت و . مشتريان سابق خود را در اختيار ندارد
ای، وکيل خود را حضوری مEقات کرده و تنھا ارتباطش با وکيل  دقيقه ١۵يک بار در طول دادگاه 

  ".شوند اش منتقل می طريق خانواده ھايی است که ھر از گاه از منحصر به پيام
 ما خواھان پايان دادن به اعدام جوانان ايرانی ھستيم
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 جنسيتی در استان البرز  تاسيس چھار دانشگاه تک
  

دانشگاه تک  4: مدير کل دفتر آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گفت
نسيتی در استان البرز با پذيرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپيوسته و تنھا در سه رشته ج

  .راه اندازی می شوند
غEمعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مھر، با اشاره به آخرين وضعيت راه اندازی دانشگاھھای تک 

فرھنگی با مجوز اصولی چھار  در صورتيکه شورای عالی انقEب: جنسيتی در کشور، اظھار داشت
دانشگاه تک جنسيتی در استان البرز موافقت کند يک يا دو دانشگاه در اين استان از مھرماه سال آينده 

 .فعاليت خود را به عنوان دانشگاه تک جنسيتی آغاز می کنند
دخترانه  بيشترين تقاضا در استان البرز برای راه اندازی دانشگاھھای تک جنسيتی: وی اظھار داشت

 .است
ھر دانشگاه تک جنسيتی در ابتدای راه اندازی و دريافت موافقت اصولی از سوی شورای : وی گفت

 .عالی انقEب فرھنگی، تنھا اجازه پذيرش دانشجو در سه رشته را دارد
به گفته مدير کل آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم، در ھيأت موسس دانشگاھھای تک 

ان، مسئوlن زن و ھيأت موسس دانشگاھھای تک جنسيتی پسران را عEوه بر مسئوlن جنسيتی دختر
 .مرد، مسئوlن زن ھم می توانند تشکيل دھند

به منظور دريافت مجوز راه اندازی دانشگاھھای تک جنسيتی، متراژ دانشگاه در : وی خاطر نشان کرد
مترمربع  500اير استانھا بايد يک ھزار و ھزار مترمربع و متراژ دانشگاه در س 3استان تھران بايد 

 .باشد
اين دانشگاھھا تنھا در : نادری با اعEم اينکه دانشگاھھای تک جنسيتی شھريه پرداز ھستند، تاکيد کرد

 .مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپيوسته می توانند دانشجو پذيرش کنند
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 اتحاديه اروپا خواستار توقف اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور شد
  

ھای جمھوری  شنبه در بيانيه ای از مقام اروپا، روز سه  کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه
 .پور را متوقف کنند اسEمی ايران خواسته اجرای حکم اعدام سعيد ملک

  
ھای  اندازی سايت راه«نويس کامپيوتر، از سوی قوه قضاييه ايران به  ساله و برنامه ٣۶پور،  سعيد ملک

ه سال جاری اعEم ديوان عالی کشور در بھمن ما. متھم شده است» اlرض افساد فی«و » پورنوگرافی
  .پور را تاييد کرده است  کرد که حکم اعدام سعيد ملک

ھای منتشر شده در خصوص اعدام  به نوشته راديو فردا، کاترين اشتون گفته است، از گزارش
  .شده است» نگران «و » به شدت متأثر «پور  الوقوع سعيد ملک قريب

اين حکم را، و ھمچنين احکام مربوط به  ھای جمھوری اسEمی خواسته است خانم اشتون از مقام
به اعدام » مضلين«موسوم به   نويسی که در پرونده پور و وحيد اصغری، دو وبEگ احمدرضا ھاشم

  .اند، مورد بازبينی قرار دھد محکوم شده
فعاlن حقوق مدنی پرسش ھای جدی در «:مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ھمچنين گفته است

  ». در دادگاه مطرح کرده اند) اين پرونده(بودن، شفافيت و سرعت دادرسی خصوص عادlنه 
بار ديگرخواسته ام در خصوص بازبينی اين احکام تکرار می کنم، به ويژه «:کاترين اشتون گفته است

  ».ايران می خواھم که اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور را متوقف کنند) مقام ھای(از 
  .اش از کانادا به ايران سفر کرد که بازداشت شده است برای ديدار خانواده ١٣٨٧پور درسال  سعيد ملک

خانواده سعيد ملک پور و سازمان ھای مدافع حقوق بشرمی گويند، اتھامات عليه وی درست نيست و 
پور برای انتشار  ھای پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک اين اتھامات مربوط به استفاده سايت

افزار بوده و اطEعی از  پور تنھا مبدع اين نرم آنھا می گويند، سعيد ملک. نترنت بوده استعکس در اي
  .محل استفاده آن نداشته است

  پور در زندان اوين تن از ھمبندھای سابق سعيد ملک ۵١نامه 
ف ای خواستار توق پور در زندان اوين در نامه ھای سابق سعيد ملک نفر از ھمبندی ۵١درھمين زمينه، 

  .حکم اعدام او شده اند
پور   بر اين باوريم که چنين اتھاماتی در خور شخصيت سعيد ملک«:تن آمده است ۵١درنامه اين 

شھادت می دھيم که سعيد بارھا و بارھا در نزد ما گفته است که اعترافات او تحت شکنجه و . نيست
ار اين شکنجه ھا ھنوز بر بر بدن فشارھای روحی و روانی و انفرادی ھای طويل المدت بوده است و آث

  ».او باقی است
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امضا کنندگان اين نامه از مسؤولين قضايی و امنيتی کشور درخواست کرده اند تا ضمن توقف اجرای 
  .حکم اعدام سعيد ملک پور، بار ديگر اين پرونده را دادرسی کنند

ه احتمال بروز خطای انسانی به از آنجا ک« :پور آمده است ھای سابق سعيد ملک در ادامه نامه ھمبندی
دليل فقدان کارشناسی فنی و برررسی دقيق در اين پرونده می رود و از آنجا که اعدام مجازاتی 
بازگشت ناپذيراست و جانی که گرفته شد را باز پس نمی توان داد؛ پس حداقل روزنه ای را باز بگذارند 

دگی شد و بی گناھی اش اثبات شد، راه بازگشتی تا اگر روزی صادقانه و عادlنه به پرونده سعيد رسي
  ».باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

داريوش ج"لی دانشجوی دانشگاه ياسوج، پس از اعتراض با دوختن 
 لب ھايش، بازداشت شد

  
نشگاه ياسوج در اعتراض به فشارھای وارده از سوی يکی از دانشجويان دا 1390اسفند ماه 05

نيروھای امنيتی و حراستی، مقابل دانشکده علوم انسانی اين دانشگاه اقدام به دوختن لب ھای خود و 
ھمچنين بستن پاھا با غل و زنجير کرده که پس از حمله نيروھای امنيتی و انتظامی، وی را با اجبار 

 .معلوم منتقل نموده اندسوار خودرو کرده و به محلی نا
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 ٨٨به گزارش دانشجونيوز، داريوش جEلی، دانشجوی رشته مھندسی مواد دانشگاه ياسوج و ورودی 

دين ماه در زندان بوده و با محروميت ھای مختلف تحصيلی از سوی اين دانشگاه که پيش از اين چن
مسووlن دانشگاھی و اطEعاتی مواجه شده بود، طی يک اقدام اعتراضی، پس از دوختن لب ھا و 
باستان پاھا با غل و زنجير، مقابل دانشکده انسانی اعتصاب نموده و خواستار احقاق حقوق خود و ساير 

  .دانشجويان شده است
از تحصيل معلق شده بود، در بھمن سال  ٨٨بر اساس اين گزارش، داريوش اجEلی که در بھمن سال 

بھمن با يورش نيرو ھای امنيتی به منزلش دستگير و بعد از  ٢۵چند روز پس از تظاھرات  ١٣٨٩
شکنجه ھمراه با شوک الکتريکی به يکسال حبس محکوم گرديد که پس از تحمل سه ماه از آن به 

 .ت مشروط آزاد گرديدصور
گفتنی است وی پس از آزادی از زندان با تعليق ھای پياپی و ھمچنين فشار ھايی از طرف حراست 

 .دانشگاه مواجه شد که منجر به اتخاذ اين تصميم از سوی وی شده است
طی عملی جسورانه با لب ھای دوخته و پاھای در غل و  ١٣٩٠بھمن  ٣٠داريوش اجEلی در روز 

 .در دانشگاه دولتی ياسوج مقابل دانشکده ی علوم انسانی اقدام به تحصن يک نفره کرده بودزنجير 
گفته می شودپس از اين اقدام اعتراضی اين دانشجو، وی با حمله ی نيرو ھای انتظامی و امنيتی مواجه 

ور گرديده که به صورت وحشيانه ای پس پاره کردن زنجير و کشيدن او بر روی زمين وی را به ز
 .سوار خودرو کرده و از محيط دانشگاه خارج کردند که ھنوز از وضعيت او اطEعی در دست نيست

اين دانشجوی محروم از تحصيل ضمن اقدام تحصن يک نفری، بيانيه ای در شرح دlيل اين اقدام 
 .تاعتراضی خويش را به نگارش در آورده و به دانشجويان و مسوlن اين دانشگاه اعEم نموده اس

اما چرا بدين شيوه معترضم؟ چرا با : "در بخشی از اين بيانيه وی در توضيح اين تحصن وی آمده است
دھان بسته؟ چرا با پای در زنجير نشسته؟ دھان خود را دوخته ام، چرا که فرياد تظلم خواھی ام را 

سی نشنيد، گفتم شايد ھر چه فرياد زدم ک. پای خود بسته ام چرا که دويدنم به جايی نرسيد. کسی نشنيد
 ".ھر چه دويدم کسی نديد، گفتم شايد به غل نشستنم را ببينند, سکوتم را بشنوند

 :متن کامل بيانيه وی که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است
 بسمه تعالی

 ...ويرانه ای به نام
 دريادlن بھانـه ساحل گرفتند ديوانگان قيافه عاقل گرفتند

 عاقبت دل نا اھل خويش را ما را به جرم جانی و قاتل گرفتندکشتيم 
 يک عده تا قلمرو فرياد می دويدند يک عده آه درد مفاصل گرفتند

 .ديگر به اجابت نمی توان اميد بست درھای باز معجزه را ِگل گرفتند
ه بايد در آن اينجا دانشگاه است؛ ھمو ک. عرضه شود» دانش»اينجا دانشگاه است؛ ھمو که بايد در آن 

اينجا دانشگاه است؛ ھمو . می گويندش «دانشجو»اينجا دانشگاه است؛ ھمو که مکتب  .توليد شود» علم«
علم و «اينجا دانشگاه است؛ ھمو که بايد در آن معيار سنجش، . می خوانندش» عالمان«که سرای 

 ...ينجااما ا. ھمو که بايد مأمنی امن برای دانش و جويندگانش باشد. باشد «دانش
اينجا دانشگاه ياسوج است؛ . اينجا دانشگاه ياسوج است؛ ھمانجا که طالبان دانش را به دارش می آويزند

اينجا دانشگاه ياسوج . ، مقربان و مطلوبان اين دربارند«طالبان«ھمانجا که به جای ارج به دانش طلبان، 
اينجا دانشگاه . منزلت می يابی» اتکرنش «، بلکه به اندازه ی »دانش ات«است؛ھمانجا که نه به قدر 

اينجا دانشگاه ! ياسوج است؛ ھمانجا که عالمان در مضيقه اند و متھم و جاھEن در صدرند و مدعی
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اينجا دانشگاه ياسوج است؛  .ياسوج است؛ ھمانجا که دل دانش بريان است و چشم دانشجو گريان است
آری اينجا دانشگاه ياسوج است سال . ھا نھانھمانجا که عيب و نقص، عيان است و اما زبان و قلم 

 !يکھزار و سيصدو نود
ھمه می دانيم که در چه .ھمه می دانيم که در چه جايی تحصيل می کنيم! برادران و خواھران دانشجو

و می دانيم به دانشجويان، که به قولی . ھمه می دانيم که غذای سلفمان چگونه است. وضعيتی ھستيم
ھمه می دانيم که در سرويس ھای بھداشتی اينجا، خبری  .، چه نوع غذايی می دھندنخبگان اين ديارند
. ھمه می دانيم که سرويس اياب و ذھابمان، تنھا اسباب زحمت اند و مسبب مEل مان. از بھداشت نيست

در . ھمه می دانيم که در اينجا ساحت انسانيت چه قدر به تيغ توھين و جسارت خراشيده می شود
ھا برای تفکيک اجناس فرزندان آدم، ھايل ھاِی فلزِی غيرقابِل نفوذ نصب می کنند که اسب نِر اتوبوس 

 !رميده را چنين از مادياِن ورپريده جدا نمی سازند
ھمه می دانيم که آمار سرانه ی . » ھنر«و » دانش«ھمه می دانيم در اينجا ھر شاخصی به کار آيد جز 

ھمه می دانيم که در اينجا فضای سياسی و فرھنگی . در بغرنج استکتابخانه و اينترنت، در اينجا چق
ھمه می دانيم که در اين . سکه ی دار الضرب مديريت اينجاست» سرکوب«و . چقدر محدود است

 ... مديريت بی سابقه ترين احکام محروميت برای دانشجو در تاريخ اين دانشگاه صادر شده است و
اين ھمه را من  !برادران و خواھران دانشجو .ِن بد منزلگھی ھستيمو خEصه ھمه می دانيم که مسخري

! چرا دھان بسته و پای به غل نشسته؟ !و شما ھمه می دانيم اما شايد ندانيد که چرا اينگونه اعتراض؟
از ھمين جا شروع ! آری؛ اعتراض. پاسخ سؤاlت در خود سؤال نھفته است! چرا چنين می اعتراضم؟

من به . من به اين ھمه اجحاف و ظلم معترضم. من به اين ھمه نارسايی ھا معترضم! دوستان من. کنم
من چون آدمی زاده ام به نبود . من به بی عدالتی و تبعيض معترضم. اين توھين ھا و تحقيرھا معترضم

من چون دانشجوام، به صدارت بی  .من چون انسانم، به رفتار غير انسانی معترضم. آزادی معترضم
 .راز اعتراض من است» درد«و اين . می کشم» درد«من چون می فھمم، . معترضم دانشان

اما چرا بدين شيوه معترضم؟ چرا با دھان بسته؟ چرا با پای در زنجير نشسته؟ دھان خود را دوخته ام، 
 .پای خود بسته ام چرا که دويدنم به جايی نرسيد. چرا که فرياد تظلم خواھی ام را کسی نشنيد

 .رياد زدم کسی نشنيد، گفتم شايد سکوتم را بشنوندھر چه ف
 .ھر چه دويدم کسی نديد، گفتم شايد به غل نشستنم را ببينند

مرا به . من ترم شش ھستم، ولی از اين شش ترم، تنھا سه ترمش را اجازه تحصيل داشتم! آری دوستان
و کنون باز به صورت . زندان انداختند و ھمه ی اين احکام بدون طی کردن مراحل قانونی بود

وقتی بدون توجه به . وقتی بدون تفھيم اتھام، حکم می دھند. غيرقانونی مرا محکوم به حکم تعليق ساختند
وقتی ھمان قانون نيم بنِد حقوِق دانشجويی را ھم اجرا نمی کنند، . اعتراضات، احکام را اجرا می کنند

پيش پای من بگذاريد من دھان باز می کنم و چه بايد کرد؟ راھی : شما برادران و خواھران بگوييد
در ھمين . من پا و دھانم بسته است، اما گوشھايم که می شنوند. زنجير می درم و به ھمان راه می روم

! عزيزان. جريده قول می دھم اگر راه ديگر و بھتر به من گوييد، حتما بدين اعتراض خود پايان می دھم
اما چه کنم که مقابل شمشيرھای ! ه نخ بدوزد و پای خود به زمينھيچ کس دوست ندارد که دھان خود ب

من آزادی خويش را امروز در دھان دوخته و پای بسته خود می . آخته جوابی جز دھان دوخته ندارم
 .جويم

 «من از آن روز که پای بست توام آزادم»
 ...و اين راه منتخب من است

 .و اما سخنی نيز با مديريت اين دانشگاه
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 !که در فجر تصدی مديريتش دماغ استادی می پخت ولی دمار از استادھای دانشگاه درآورد ھمو
 !آقای ارژنگ

من به خوبی از توان شما جھت برخورد با خويش آگاھم و می دانم که امروز در اين دانشگاه، گاه، گاِه 
و به . خلوق بودنمان مقيديمو به حکم م. اما چه کنيم برادر، که من و تو مخلوقيم. توست و حکم از آِن تو

الملک يبقی مع الکفر وl : "و قانون مطلق می گويد. حکم تقيدمان در مقابل قانوِن مطلق ھيچ کاره ايم
 "يبقی مع الظلم

 !پس ای اردوان، دوان دوان رو کنون که آبگينه شکستی
می «نمی چرخد و روِز  که اين گاه و دانشگاه تا ابد بر مراِد تو نيست و اين در ھميشه بر اين پاشنه

 .نيز خواھد رسيد» گساران
در پايان بايد بگويم من تا زمانی که به خواسته ھاِی به حق خود و ساير دانشجويان، توجھی نشود، حتی 

 .اگر به زور و اجبار مرا از اينجا به بيرون برند، دست از اعتراض خويش نخواھم کشيد
 جان طلبم وز پی جانان بروم خرم آن روز کزاين منزل ويران بروم راحتِ 

 داريوش جEلی
 ١٣٩٠بھمن ماه سال ٣٠
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 سال حبس تعزيری محکوم شد ٦کوھيار گودرزی به 

  
 دادگاه انق"ب تھران به شش سال حبس تعزيری محکوم شد ٢٦عبه کوھيار گودرزی از سوی ش
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 ٢٦ه به گزارش دانشجونيوز به نقل از کميته گزارشگران حقوق بشر، کوھيار گودرزی از سوی شعب
 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٦دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل 

 .عنوان شده است" اجتماع و تبانی عليه نظام" و " تبليغ عليه نظام" اتھام ھای وی در دادگاه 
روز در سلول انفرادی  ٦٠مردادماه بازداشت شده بود، بيش از  ٩کوھيار گودرزی که در تاريخ 

به گفته خانواده اين فعال . داری شد و به مدت سه ماه از محل بازداشت او اطEعی در دست نبود هنگ
برد و مسئوlن امنيتی از انتقال او به بند عموم  به سر می ٢٠٩حقوق بشر، وی ھمچنان در بند امنيتی 

 .کنند خودداری می
گيرد که وی دوران  صورت میدر شرايطی  ٢٠٩داری کوھيار گودرزی در بند امنيتی  ادامه نگه

گودرزی . بايست به بند عمومی منتقل شود بازجويی خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون، می
 .کند سپری می ٢٠٩گاه  اکنون ھفتمين ماه بازداشت خود را در بازداشت ھم
ده و چنين پروين مخترع، مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت کوھيار، در کرمان دستگير ش ھم

ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی  ٢٣از سوی دادگاه به تحمل 
دادگاه عمومی کرمان، قاضی از  ١٠٤با اين وجود به علت داشتن پرونده ديگری در شعبه . محکوم شد

 .آزادی وی خودداری کرده است
 ٧قرار است روز " توھين به شھدا و رھبری" م به گفته وکيل پروين مخترع، دادگاه ديگر او با اتھا

پروين مخترع . اسفندماه برگزار شود و در صورت صدور حکم برائت، وی از زندان آزاد خواھد شد
  .شود داری می اکنون در بند عمومی زندان کرمان نگه ھم
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 بل، اخراج شد شاھين موسوی، دانشجوی دانشگاه طبری با
  

شاھين موسوی دانشجوی رشته عمران دانشگاه غير انتفاعی طبری بابل به علت اعتقادات مذھبی از 
 .دانشگاه اخراج شد

 
ه طبری بابل ابتدا از حضور به گزارش تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، مسئولين دانشگا

  . اين دانشجوی بھايی در کEس ھای درس جلوگيری کرده و وی را به سازمان سنجش ارجاع داده اند
س از آن حراست دانشگاه با جلوگيری از ورود وی به دانشگاه، اعEم کرده اند که وی برای پيگيری به 

  وزارت علوم مراجعه کند
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مان سنجش و وزارت علوم از طرف مسئولين اين دو نھاد دولتی پيگيری ھای شاھين موسوی در ساز
  .بی پاسخ مانده است

بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ھای گذشته، وزارت اطEعات با 
شناسايی دانشجويان بھايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجويان 

  ھا است بھايی از دانشگاه
، دانشجويان ديگری به ھمين علت از دانشگاه ھای صنعتی شريف، ١٣٩٠در ماه ھای گذشته سال 

 فردوسی مشھد، صنعتی اصفھان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند
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برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در ک"س ھای درس دانشگاه 
 شريف 

  
پوسترھا و برچسب ھای علی اکبر محمدزاده، دبير انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه شريف، يک سال 

 .پس از دستگيری وی صندلی ھای کEس درس دانشگاه شريف را پر کرد

 
جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف يک سال پس از دستگيری و زندانی شدن ھمکEسی شان، 
علی اکبر محمد زاده، تعداد زيادی از پوسترھا و برچسب ھای او را روی نيمکت ھای کEس ھای 

 .دندنصب کر... ساختمان ابن سينا، تاlرھا، دانشکده ھای مکانيک، برق، فيزيک و 
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در زندان  ١٣٨٩بھمن ماه سال  ٢٦زاده فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف که از  علی اکبر محمد
دادگاه انقEب به رياست قاضی صلواتی در تاريخ  ١۵برد، از سوی شعبه  اوين در بازداشت به سر می

دادگاه  ٣٦ توسط شعبه ٩٠آبان  ١١حکم او در تاريخ . سال زندان محکوم شد ٦به  ٩٠شھريور  ٢٦
  . تجديدنظر استان تھران به رياست قاضی زرگر عينا به تأييد رسيد

سال زندان، پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و يک سال نيز به خاطر تبلغ عليه نظام  ٦از اين حکم 
 .صادر شده است

 
 

از زندان به بيمارستان منتقل و چند   ٩٠برد، در مھرماه  ھمچنين وی که از بيماری خونی رنج می
 .روزی را در بيمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود

واستار آزادی علی نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با نوشتن نامه ای خ ١۵٠٠پيش از اين 
اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئوlن دستگاه قضايی خواسته بودند که در رسيدگی به اتھامات اين 

  . دانشجو روند قانونی طی شود
نفر از فارغ التحصيEن دانشگاه شريف در نامه ای به صادق آملی  ٢٠٠در مورد ديگری بيش از 

در اين پرونده ابراز نگرانی " بی قانونی ھای شکل گرفته"مورد lريجانی، رييس قوه قضاييه ايران در 
 .کرده بودند و خواسته بودند که آقای محمد زاده ھرچه سريعتر آزاد شود
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 احضاريک فعال سابق دانشجويی دانشگاه شيراز به دادگاه انق"ب

  
 1390بق دانشجويی روز پنجم اسفند ماه گزارش ھای جديد حاکی از آن است که دلير بارخدا، فعال سا

 .از سوی دادگاه انقEب شيراز احضار شده است
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به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی که در دوران تحصيل خود در دانشگاه شيراز بارھا به 
و نھادھای امنيتی احضار شده بود، مجددا از سوی دادگاه انقEب شيراز احضار شده کميته انضباطی 

  .است
از سوی اداره اطEعات شيراز  88گفته می شود وی به دنبال اعتراضات به کودتای انتخاباتی در سال 

Eعات سپری کرده و از سوی شعبه يک دادگاه انقEب به بازداشت شده و مدتی را در بازداشت اداره اط
  .حبس تعليقی نيز محکوم شده است

گزارش ھا حکايت از آن دارد که اين فعال دانشجويی دانشگاه شيراز در نتيجه اين فعاليتھا در دوران 
  .تحصيل، از ادامه تحصيل در مقطع دکتری جامعه شناسی نيز محروم شده است

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشجويی در اراک گذشت دو ھفته از بازداشت احمد رحيمی، فعال دا
  

احمد رحيمی فعال سابق دانشجويی دانشگاه آزاد واحد اراک، از بيست وششم بھمن ماه و پس از يورش 
نيروھای امنيتی به منزل مسکونی وی و ضبط وسايل شخصی، در بازداشت به سر برده و ھم اکنون 

  .در بEتکليفی به سر می برد
يزيک، در چند ماه گذشته ھيچگونه فعاليت سياسی به گزارش جرس، رحيمی فارغ التحصيل رشته ف

نداشته و مشغول آماده سازی خود برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد بود، که بنا به گفته منابع 
 .مطلع، به علت دستگيری در روز پيش از برگزاری آزمون، موفق به انجام آن نشد

اکنون خانواده و آشنايان وی نسبت به شرايط احمد رحيمی پيش از اين سابقه دستگيری را نداشته و ھم 
 .بازداشت او، در نگرانی شديد به سر می برند
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 تحريم انتخابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل 
  

جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل با انتشار بيانيه ای انتخابات پيش روی مجلس 
Eنمايش انتخاباتی رژيم"را نيز به تحريم  "کوشندگان راه آزادی"می را تحريم کرده و شورای اس "
 .دعوت کردند
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اه نوشيروانی ما جمعی از فعالين دانشگ: " به گزارش دانشجونيوز، در بخشی از اين بيانيه آماده است 
بابل به پاس خون تمام شھدای راه آزادی بخصوص کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و به ياد تمامی 
دوستان در بندمان و به علت مھيا نبودن شرايط اجتماعی و سياسی مناسب و فراھم نبودن بستر ھای 

ملت به صحت و سEمت روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و اطمينان عمومی 
انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام جمھوری اسEمی از شرکت در انتخابات 

  ".خودداری کرده و ھمه کوشندگان راه آزادی را نيز به تحريم نمايش انتخاباتی رژيم دعوت ميکنيم
   :متن کامل اين بيانيه به شرح زير است

شگاه نوشيروانی بابل به پاس خون تمام شھدای راه آزادی بخصوص کشته اينک ما جمعی از فعالين دان
شدگان حوادث پس از انتخابات و به ياد تمامی دوستان در بندمان و به علت مھيا نبودن شرايط اجتماعی 
و سياسی مناسب و فراھم نبودن بستر ھای روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و 

ی ملت به صحت و سEمت انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام اطمينان عموم
جمھوری اسEمی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و ھمه کوشندگان راه آزادی را نيز به تحريم 

  .نمايش انتخاباتی رژيم دعوت ميکنيم
اين روزھا ،انتخابات .ار گرفته ايماکنون و پس از گذشت دو سال و اندی در آستانه ی انتخاباتی ديگر قر

انتخابات دھم ، .را در خاطره ی ملت تداعی ميکند 88واژه ای است که بيش از ھر چيز حوادث خرداد 
انتخاباتی که در آن با دست بردن در رای مردم و برگزاری نمايش انتخاباتی رژيم، اعتراض جمع 

خواھانی که دل به نتيجه ی دلخواه آن بسته  گسترده ای از شھروندان، سياستمداران و ھمه ی آزادی
اما تلخ تر از آن واکنش نظام و سر سپردگان او به اعتراض مدنی مردم . بودند را بر انگيخت

بود،حوادث تلخی که پس از انتخابات در سرکوب وحشيانه ی معترضان رقم خورد،برگه ی ننگينی 
  .ديگر بر دفتر سرکوب آزادی رژيم بود

است که آيا ميتوان بار ديگر به اميد تغيير فضای جاری کشور به سمت آزادی ھای نسبی اما سوال اينج
  به انتخابات نظام اعتماد کرد؟

نکته ای که بيش از ھر چيز واضح به نظر ميرسد اين است که اميد بستن به تغيير فضا و اصEح 
  . ساختار سياسی نيازمند بستر ھای اجتماعی مناسب است

دون تحقق جامعه ی مدنی قوام يافته و حضور و مشارکت طبقه ی متوسط و شھروندان بستر ھايی که ب
به نظر ميرسد سياست ھای نظام چه در ماجراجويی ھای بين المللی و چه در . آگاه امکان پذير نيست

تدابير اقتصادی که کشور را به ورطه ی سقوط در انزوا و تحريم و گرانی کشانده، ھمه و ھمه در 
يف طبقه ی متوسط و جامعه ی مدنی و مشغول نمودن نيرو ھای درگير اجتماعی، به جھت تضع

  . خصوص دانشجويان و کارمندان به دغدغه ھای اقتصادی است
بر پايه ھمين سياست ھای غلط، نه تنھا رژيم در موقعيت متزلزل بين المللی در خارج و موج 

نيز برای تحقق بستر ھای اجتماعی يک نارضايتی در داخل قرار گرفته بلکه فرصت ھای زيادی 
  .جامعه ی مدنی مدرن در ايران عمE از بين رفته است

در کنار نياز به بستر ھا و مولفه ھای اجتماعی، نکته ی ديگری که پاسخگوی ترديد در مشارکت 
 بی شک شھروندانی که خيانت در امانت خود را. انتخاباتی مردم ميباشد تضمين سEمت انتخابات است

در انتخابات گذشته فراموش نکرده اند نمی توانند به سادگی به صحت انتخابات و اطمينان از اينکه رای 
اين در حالی است که ھمچنين نقدی جدی به مکانيزم . آنھا به سEمت از صندوق بيرون بيايد اعتماد کنند

نظارت . بحث بوده است انتخابات در ايران با وجود فيلتر ھايی مانند شورای نگھبان ھمواره مورد
استصوابی شورای نگھبان در اين مکانيزم گرچه عمE فرصت برگزاری انتخابات آزادانه را سلب 
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ميکند اما تا پيش از اين ملت به اميد بيرون آمدن رای خود از صندوق ھا و عدم احتمال تقلب در 
ابات گذشته ديگر حتی به شمارش شمارش آرا در انتخابات شرکت ميکردند اما با مشاھده ی اتفاقات انتخ

  .آرای صندوق ھا ھم نميتوان اعتماد کرد
اينک ما جمعی از فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل به پاس خون تمام شھدای راه آزادی بخصوص کشته 
شدگان حوادث پس از انتخابات و به ياد تمامی دوستان در بندمان و به علت مھيا نبودن شرايط اجتماعی 

مناسب و فراھم نبودن بستر ھای روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و و سياسی 
اطمينان عمومی ملت به صحت و سEمت انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام 
جمھوری اسEمی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و ھمه کوشندگان راه آزادی را نيز به تحريم 

باشد تا با استفاده از اين حق رای ندادن و نافرمانی مدنی، فضای . ش انتخاباتی رژيم دعوت ميکنيمنماي
  .آزادی ستيز حاکم به سمت يک فضای توام با آزادی به معنای واقعی کلمه سوق پيدا کند

  اَِن هللاَ l يُقَيُر ما بقوِم حتّی يُغيروا ما با انفُِسھم "
  شيروانی بابلجمعی از فعالين دانشگاه نو

 خورشيدی ١٣٩٠آذر  ١٠
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

احضار » برف بازی«حراست دانشگاه شھرکرد دانشجويان را به دليل 
 کرد 

  
حراست دانشگاه شھر کرد، شماری از دانشجويان اين دانشگاه را به دليل برف  -خبرگزاری ھرانا 

 .بازی احضار نموده است
ھرکرد، شماری از دانشجويان دختر و پسر اين به گزارش دانشجونيوز، پس از بارش برف در ش
  .ھايی با شال و کEه سبز درست نمودند دانشگاه به شکلی مجزا به تفريح پرداخته و آدم برفی

ھا را احضار نموده  پس از اين اقدام تفريحی، حراست دانشگاه با شناسايی تعدادی از اين دانشجويان، آن
  .وقانون عنوان کرده است و تفريح دانشجويان را عملی خEف شرع

اند که اسامی تمام افراد شرکت کننده  ھا در خواست کرده عوامل حراست ضمن تھديد دانشجويان از آن
   .در اين حرکت تفريحی را اعEم کنند

   .lزم به ذکر است که فضای شھر کرد در آستانه انتخابات مجلس امنيتی است
در » آب بازی»دان در شھرھای مختلف کشور به جرم در شھريور ماه امسال نيز شماری از شھرون

 .ھای تفريحی، توسط نيروھای انتظامی و امنيتی بازداشت شده بودند بوستان
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عدم «بيش از ده نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل 
 از تحصيل محروم شدند » رعايت پوشش اس"می

  
لم و صنعت حاکی از آن است که طی روز ھای گذشته تعدادی از دانشجويان گزارش ھا از دانشگاه ع

با احکام محروميت انضباطی مواجه عدم رعايت پوشش اسEمي«دختر دانشگاه علم و صنعت به اتھام 
  .شده اند
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به گزارش دانشجو نيوز، کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت در روندی غيرقانونی از ابتدای ترم 
جاری تعدادی از دانشجويان را بدون احضار برای شرکت در جلسه ی تفھيم اتھام و جلسه ی صدور 

، به مدت يک نيمسال »اسEمیعدم رعايت پوشش «و » عدم رعايت مقررات دانشگاه«حکم، به اتھام 
 .با احتساب سنوات از تحصيل محروم کرده است

ھنوز از تعداد دانشجويانی که حکم کميته ی انضباطی دريافت نموده اند آمار دقيقی در دست نيست، اما 
 .طبق گزارش ھای موثق، ده الی بيست نفر از دانشجويان دختر احکام خود را دريافت کرده اند

دادی از اين دانشجويان ھنگام اعتراض به حکم اوليه با پرونده ھا و گزارش ھايی از گفتنی است تع
 .تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شده اند که تاکنون خود نيز از آن ھا اطEعی نداشته اند

منشور "پيش تر و در ترم گذشته نيز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قوانين سخت و توھين آميز 
 .در دانشگاه و گشت ھای حراست مواجه شده بودند "اخEقی

ھمچنين در ترم گذشته دکتر صالح زاده، مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکدٔه 
دانشجوی دختر اين دانشکده را به  ١۵سابقه و غير قانونی ثبت نام  عمران اين دانشگاه، در اقدامی بی
پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده  دليل عدم حضور در جلسٔه اجباری

از ثبت نام اين دانشجويان در ترم «بود، لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعEم کرده بود 
 .«آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد

 تصوير کامل يکی از احکام صادر شده
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مھدی خدايی، دانشجوی زندانی، بيش از دو سال محروم از حقوق يک 
 زندانی 

  
چنان  رغم گذشت بيش از دو سال از بازداشت مھدی خدايی، فعال دانشجويی و حقوق بشر، وی ھم علی

 .محبوس است در زندان اوين، بدون حتی يک روز مرخصی،
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ھای خانوادٔه مھدی خدايی برای اخذ مرخصی که از حقوق زندانيان  بنا به گزارش ھرانا، پيگيری

در صورت اند که وی تنھا  نتيجه مانده و مسئوlن متذکر شده شود، طی دو سال اخير بی محسوب می
 .نوشتن توبه نامه، قادر به دريافت مرخصی خواھد شد

اين در حاليست که آقای خدايی عEوه بر اينکه تن به اين درخواست مسئوlن نداده است، اعEم کرده تا 
 .دھد زندان اوين رسيدگی نشود، درخواست مرخصی نمی ٣۵٠زمانيکه به وضعيت زندانيان بيمار بند 

از حق تماس تلفنی و مEقات حضوری  ٣۵٠ه مانند اکثر زندانيان محبوس در بند اين فعال حقوق بشر ب
 .نيز محروم است

مھدی خدايی، دبير اسبق انجمن اسEمی دانشگاه آزاد شھر ری و از اعضای مجموعه فعاlن حقوق 
و در پی ھجوم گسترده و ھماھنگ نيروھای سپاه  ٨٨اسفند ماه سال  ١٢بشر در ايران، در تاريخ 

اين زندانی سياسی در دادگاھی که پس . الف زندان اوين منتقل شد ٢پاسداران بازداشت و متعاقباً به بند 
عضويت "دادگاه انقEب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد، به اتھام  ٢٨ی  ھا بEتکليفی در شعبه از ماه

و " در امنيت کشور اخEل"با ھدف " و فعاليت در تشکيEت مجموعه فعاlن حقوق بشر در ايران
مضاف بر اين . سال حبس تعزيری محکوم شد ٣به  "فعاليت تبليغی بر عليه نظام جمھوری اسEمی"

سال محکوم شده بود که با احتساب اين دو  ۴وی پيش از آن نيز از سوی قاضی صلواتی به تحمل 
سال حبس تعزيری  ٧ پرونده و بنا بر رای دادگاه تجديدنظر تھران مھدی خدايی در مجموع به تحمل

 .محکوم است
 
  
  
  
  
  

 محکوميت دلير اسکندری، فعال سابق دانشجويی به دو سال زندان 
  

فعال پيشين دانشجويی توسط دادگاه انقEب اسEمی سنندج به " دلير اسکندری" -خبرگزاری ھرانا 
 .زندان محکوم شد
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: دلير اسکندری فعال پيشين دانشجويی در گفتگو با موکريان نيوز ضمن اعEم اين خبر، اظھار داشت
شعبه دوم دادگاه انقEب اسEمی سنندج اينجانب را چندی پيش به اتھام اقدام عليه امنيت از طريق "

  ." شده است محکوم نمود سال تعليق ۵اجتماع و تبانی به دو سال زندان که به مدت 
باشد سال  گردد دلير اسکندری که دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان می يادآور می

گذشته به دنبال پيگيری تعدادی از فعاlن کرد جھت تجديد نظر در حکم اعدام حبيب لطيفی بازداشت و 
  .آزاد شدميليونی  ٧٠روز زندان با قرار وثيقه  ۴۴پس ازسپری کردن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ھا دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت  محروميت تحصيلی برای ده
  

ھای گذشته  ھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که طی روز گزارش -خبرگزاری ھرانا 
با احکام " عدم رعايت پوشش اسEمی"تعدادی از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به اتھام 

  .اند محروميت انضباطی مواجه شده
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به گزارش دانشجو نيوز، کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت از ابتدای ترم جاری تعدادی از 
يم اتھام و جلسٔه صدور دانشجويان را در روندی غيرقانونی بدون احضار برای شرکت در جلسٔه تفھ

، به مدت يک نيمسال با "عدم رعايت پوشش اسEمی"و " عدم رعايت مقررات دانشگاه"حکم، به اتھام 
   .احتساب سنوات از تحصيل محروم کرده است

اند آمار دقيقی در دست نيست، اما  ھنوز از تعداد دانشجويانی که حکم کميتٔه انضباطی دريافت نموده
   .اند نفر از دانشجويان دختر احکام خود را دريافت کرده ٢٠الی  ١٠وثق، ھای م طبق گزارش

ھايی از  ھا و گزارش گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان ھنگام اعتراض به حکم اوليه با پرونده
   .اند ھا اطEعی نداشته اند که تاکنون خود نيز از آن تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شده

» منشور اخEقی«گذشته نيز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قوانين سفت و سخت  تر و در ترم پيش
   .ھای حراست مواجه شده بودند در دانشگاه و گشت

زاده، مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکدٔه  ھمچنين در ترم گذشته دکتر صالح
دانشجوی دختر اين دانشکده را به  ١۵ونی ثبت نام سابقه و غير قان عمران اين دانشگاه، در اقدامی بی

دليل عدم حضور در جلسٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده 
از ثبت نام اين دانشجويان در ترم "بود، لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعEم کرده بود 

 ".آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد
 
 
 
  
  
  
  
  

 دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز بازداشت شد 
  

 ١١روح هللا روزيطلب دانشجوی نخبه علوم سياسی دانشگاه آزاد شيراز بعد از ظھر روز پنچ شنبه 
 .در منزل خويش توسط نيروھای اداره اطEعات شيراز بازداشت شد ٩٠اسفند 
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به گزارش دانشجونيوز، اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد شيراز که از دانشجويان دکتر مسعود سپھر، 
و استاد زندانی اين دانشگاه بوده، که از چند ماه اخير ھمواره پيگير وضعيت اين استاد دانشگاه بوده 

 .حتی گفته ی شود پيش از اين نيز بارھا تھديد نيروھای امنيتی مواجه شده است
گفته می شود روح هللا روزی طلب پس از دستگيری استاد خود به طور جدی و عملی در دانشگاه و 

 .ھمچنين در دادگاه انقEب پيگير وضعيت دکتر سپھر بوده است
ز جانب اداره اطEعات و دادگاه انقEب متوجه روزيطلب اين پيگيری علی رغم تھديداتی بوده است که ا

مبنی بر عدم پيگيری وضعيت دکتر سپھر از جانب ايشانصورت گرفته است اما وی ھمچنان بر 
مواضع و پيگيری ھای خود ايستادگی کرده و شنيده ھا حاکی از آن است که ھمين اقدامات که سرانجام 

 .منجر به بازداشت وی شده است
ست دکتر مسعود سپھر استاد دانشگاه و عضو ارشد مجاھدين انقEب بيش از سه ماه است که گفتنی ا

ھمچنين . نگھداری می شوند 100بازداشت و در بازداشتگاه اداره اطEعات شيراز معروف به پEک 
 .منتقل شده است 100طبق اخبار رسيده روح هللا روزيطلب به پEک 

تن از فعاlن سياسی و اجتماعی با احکام  ١٠جلس ايران نزديک نه در چند روز گذشته از انتخابات م
 .جديد روبرو شده و برخی نيز جھت اجرای احکام خود به زندان فراخوانده شده اند

 ٢٠سال حبس در تبعيد و  ١٨بر پايه گزارش ھای رسانه ھا، عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، به 
 .تسال محروميت از وکالت محکوم شده اس

از سوی ديگر گزارش شده است که نازنين خسروانی، روزنامه نگار نيز جھت اجرای حکم شش سال 
 .حبس تعزيری خود به زندان اوين فراخوانده شده است

در ھمين حال آخرين خبرھا نيز از بازداشت علی موسوی خلخالی، روزنامه نگار و خواھر زاده آيت 
زندان برای نرگس محمدی، ھمسر تقی رحمانی حکايت هللا حکيم و ھمچنين صدور حکم شش سال 

 .دارد
زندان اوين منتقل شده بود در اعتراض  209ھمچنين مھدی خزعلی که از ھشت روز پيش به بند امنيتی 

به رفتارھای خشن زندانبانان وزارت اطEعات دست به اعتصاب خشک زده و اعEم کرده است تا 
 .دست رفته لب به آب ھم نخواھد زداحيای آيين دادرسی مدنی و حقوق از 
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 برگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه تبريز 
  

در پی عدم صدور مجوز برگزاری مراسم يادمان ساlنه بمباران شيميايی حلبچه از سوی مسئولين 
به اين فشارھا دست به تحصن دانشگاه تبريز تعدادی از دانشجويان ُکرد اين دانشگاه اعتراض 

 اعتراضی در محوطه اين دانشگاه زدند
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 ٢٧تا  ٢۵ھر ساله در روزھای «: يک فعال دانشجويی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت 

ھزار قربانی اين جنايت  ۵ور دانشجويان ُکرد در جھت گرامی داشت اسفند در بيشتر دانشگاھھای کش
صورت گرفته بود، )  ١٩٨٨مارس  ١٧و  ١۶( که توسط دولت بعث عراق در زمان صدام حسين 

تجمع می کنند و بر طبق روال ساlنه تعدادی از فعالين دانشجويی ُکرد اين دانشگاه در پی مجوز برای 
ھای گذشته آنھا با مراجعه به مسئولين اين دانشگاه خواستار  در طی ھفته .برگزاری اين يادمان بودند

تعدادی  .صدور مجوز برای برگزاری اين مراسم بودند که امسال با عدم موافقت مسئولين مواجه شدند
اسفندماه به نشانه اعتراض به عدم صدور  ١١شنبه مروخ  ۵از دانشجويان ُکرد اين دانشگاه نيز روز 

اختمان مرکزی اين دانشگاه به سوی ساختمان رياست اين داشنگاه تجمعی اعتراض را انجام مجوز از س
 «.اند داده

به گفته وی بعد از تجمع اين دانشجويان در مقابل ساختمان رياست دانشگاه، دکتر علوی نيز نسبت به 
ر امور فرھنگی اين تجمع بی توجھی کرده، لذا اين دانشجويان به سمت ساختمان مرکزی و مقابل دفت

 .اند حرکت کرده و برای چندين ساعت اقدام به تحصن اعتراضی کرده
ادامه داشت و  ١٧صبح تا  ٨ين حرکت اعتراضی که از ساعت « : اين فعال دانشجويی در ادامه افزود 

دانشجويان از رفتن به سلف سرويس و صرف نھار خوداری کرده و در مقابل ساختمان مرکزی تجمع 
اند در صورتی به اين مراسم مجوز خواھند داد که  مسئولين دانشگاه نيز تنھا اعEم کرده. دکرده بودن

برگزار کننده آن بسيج دانشجويی دانشگاه باشد و دانشجويان ُکرد حق برگزاری چنين مراسمی را 
 «.ندارند

ه مجوز بعد از اينکه امور فرھنگی دانشگاه به دانشجويان کرد اين دانشگا« : وی ھمچنين گفت
اسفندماه بسيج دانشجويی اين  ١۵برگزاری مراسم را صادر نکرد، در کمال تعجب روز دوشنبه 

دانشگاه با نصب پEکارد در محوطه اين دانشگاه اعEم کرده است که مراسم امسال از سوی بسيج 
 «.دانشگاه فردا در دانشگاه برگزاری ميشود
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 اش پس از شش سال محروميت  نامهدفاع پيمان عارف از پايان 
  

از سوی ھيئت گزينش وزارت  ٨۵روز گذشته پيمان عارف که در فروردين سال  -خبرگزاری ھرانا 
اش ممانعت به عمل آمده بود،  علوم به دستور وزارت اطEعات از تحصيل محروم و از دفاع پايان نامه

» م روشنفکری دينی در ايران دھه ھشتادنسل چھار«اش تحت عنوان  سال موفق شد از رساله ۶پس از 
 .به صورت تبعيدی در دانشگاه تربيت معلم دفاع نمايد

 
د نژا بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين فعال دانشجويی و اولين دانشجوی ستاره دار در دولت احمدی

جلسه دفاعيه را با ياد دانشجويان ستاره دار زندانی بويژه ضيا نبوی، مجيد دری و مھديه گلرو و آرش 
از ھيئت اساتيد داور از رساله خود دفاع  ١٩صادقی آغاز نمود و در پايان موفق گرديد با اخذ نمره 

 .نمايد
ديوان عدالت اداری  از وزارت علوم به ٨۵گفتنی است پيمان عارف پس از اخراج در فروردين 

به نفع اين  ٨۵شکايت برد که نھايتا با وجود صدور رای از سوی شعبه دو ديوان عدالت در مھرماه 
فعال سابق دانشجويی، مرحوم آيت هللا عميدزنجانی، رييس وقت دانشگاه تھران تا پايان رياست خود بر 

 .ف نموداز تمکين به رای ديوان استنکا ٨۶دانشگاه تھران در اسفندماه 
سال روند  ۶تواند به ھمراه داشته باشد که پس از  بازگشت به تحصيل پيمان عارف اين اميدواری را می

نژاد، اين روند متوقف و يا حداقل  اخراج و ستاره دار نمودن دانشجويان منتقد در دولت محمود احمدی
 .کند گرديده و با انعطاف بيشتری با فعاlن دانشجويی برخورد شود

 
 

 ستکم ھفت دانشجوی دانشگاه تبريز از حق تحصيل محروم شدند د
  

حراست دانشگاه تبريز ھفت دانشجوی اين دانشگاه را به دليل  –1390اسفند ماه 18خبرگزاری ھرانا 
 .شرکت در اعتراضات به خشک شدن درياچه اروميه از حق تحصيل محروم کرد

در دانشکده ھای مختلف دانشگاه تبريز مشغول به  بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين ھفت دانشجو که
تحصيل بوده اند به علت شرکت در اعتراضات به خشک شدن درياچه اروميه در تابستان سالجاری از 

  .دانشگاه اخراج شدند
حراست دانشگاه اين دانشجويان را تھديد کرده است که در صورت رسانه ای شدن اين موضوع آنھا را 

 .تبريز معرفی خواھد کرد به اداره اطEعات
  .اسامی اين دانشجويان در نزد گزارشگران ھرانا محفوظ است
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اط"عيه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات 
 مجلس و حواشی آن 

  
دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت پيرامون انتخابات مجلس نھم و حواشی آن اطEعيه ای صادر 

 .کردند
گزارش دانشجونيوز، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به تEش ھای صورت گرفته در  به

سطح دانشگاه مانند شعار نويسی و چسباندن برچسب ھای اعتراضی، به مردم ايران برای بر ھم زدن 
  .نمايش دروغين انتخابات تبريک گفته اند

نتايج و نشان دادن آمار باlی مشارکت شاھد برای دستکاری : "در بخشی از اين اطEعيه آمده است
وجود تناقضات فراوان بوديم و برخEف دفعات قبل صدا و سيمای انحصاری ھم موفق نشد به جز پخش 
تصاويری از چند حوزه محدود افکار عمومی مردم که بسيار آگاه تر از قبل شده اند را چندان تحت 

 ".الشعاع قرار دھد

 
 
ادامه دانشجويان، شرکت محمد خاتمی در انتخابات را اشتباھی دانسته اند که ضربه ی جبران   در 

  :ناپذيری به اعتماد عمومی وارد کرد
مچنين خود آقای خاتمی قائليم اما با بررسی جميع نظرات و با تمام احترامی که برای اين افراد و ھ" 

متاسفانه دlيل اين اقدام و تناقضات موجود در آن برای ما قابل درک نمی باشد و معتقديم اين اقدام 
نتيجه . اشتباه بود و يا حداقل نوع مواجھه با موضوع بدون فکر و در نظر گرفتن جنبه ھای مختلف بود

می وارد آمد و باعث دلسردی و سرخوردگی معترضان آنکه ضربه ی جبران ناپذيری به اعتماد عمو
 ".گرديد

 :متن کامل اين اطEعيه در ادامه آمده است
نظر به برگزاری انتخابات مخدوش و رسوای مجلس نھم، ھمانگونه که پيشتر وعده داده بوديم با توجه 

کامل اتفاقات  به فضای سنگين امنيتی و عدم امکان برگزاری نشست ھا و تجمعات اعتراضی با پوشش
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و اخبار مرتبط و با تاکيد و تمرکز بر فعاليت ھايی که در فضای دانشگاه انجام می گيرد نظير 
سعی نموديم به رسالت رسانه ای خود به نحو مطلوب عمل ... شعارنويسی و چسباندن برچسب و 

 .نماييم
توضيحاتی خدمت شما  با اين ھمه برخی حواشی اين نمايش و نوع برخورد ما با اين حواشی ارائه

 .مخاطبان عزيز را ضروری نمود
پيش از ھر چيز جا دارد به مردم ايران که به انحای مختلف با کنش ھای خود باعث برھم خوردن نقشه 

 88چرا که بعد از کودتای انتخاباتی . ھا و اخEل در نمايش دروغين برگزارکنندگان شدند تبريک گفت
ابات بعد از آن کودتای خونين وضعيت را عادی جلوه دھد و به حکومت سعی داشت در اولين انتخ

برخورد سرد و ايجاد . نمايش انتخابات که مشروعيت خود را از دست داده بود، مشروعيت مجدد ببخشد
ھمبستگی نسبی و کم سابقه در تحريم اين انتخابات موجب بروز دستپاچگی مسئولين برگزاری اين 

اری نتايج و نشان دادن آمار باlی مشارکت شاھد وجود تناقضات فراوان نمايش شد چه آنکه برای دستک
بوديم و برخEف دفعات قبل صدا و سيمای انحصاری ھم موفق نشد به جز پخش تصاويری از چند 

 .حوزه محدود افکار عمومی مردم که بسيار آگاه تر از قبل شده اند را چندان تحت الشعاع قرار دھد
واشی و از جمله حضور محمد خاتمی موجب کمرنگ شدن و تمرکز کمتر بر اين اما متاسفانه برخی ح

  پيروزی گرديد
ھمان گونه که استحضار داريد در پی شرکت محمد خاتمی در اين نمايش صفحه دانشجويان سبز 

اين امر موجب . دانشگاه علم و صنعت به پوشش اخبار و مواضع مختلف حول اين موضوع پرداخت
طبان صفحه ی دانشجويان سبز واکنش ھايی نسبت به اين قضيه داشته باشند و نسبت گرديد برخی مخا

فلذا lزم ديديم توضيحاتی پيرامون اين . به انتشار نظرات مخالف اين حرکت آقای خاتمی معترض باشند
 :قضيه و ھم چنين شفاف نمودن موضع خويش در اين باره داشته باشيم

اسفند با تحليل شرايط و بر پايه ی تفکر و  12ت ايشان در نمايش بدون شک اقدام آقای خاتمی و شرک
منش ايشان صورت گرفته و در مورد دlيل اين امر بسياری از اطرافيان و طرفداران ايشان و ھمچنين 

   .خود ايشان توضيحاتی ارائه نموده اند
د برای صحبت توضيحات خود آقای خاتمی با توجه به اينکه شخص ايشان به محدوديت ھای موجو

مستقيم در اين مورد اشاره نموده و حتی خود نيز به غير اقناعی بودن آن اذعان داشته اند، به تنھايی 
کافی نبوده و بسياری ابھامات در اين مورد را بدون پاسخ گذاشته است و بنابراين lجرم می بايست به 

  . سراغ نظرات ھمفکران ايشان نيز رفت
با تمام احترامی که برای اين افراد و ھمچنين خود آقای خاتمی قائليم اما با بررسی جميع نظرات و 

متاسفانه دlيل اين اقدام و تناقضات موجود در آن برای ما قابل درک نمی باشد و معتقديم اين اقدام 
نتيجه . اشتباه بود و يا حداقل نوع مواجھه با موضوع بدون فکر و در نظر گرفتن جنبه ھای مختلف بود

که ضربه ی جبران ناپذيری به اعتماد عمومی وارد آمد و باعث دلسردی و سرخوردگی معترضان آن
توضيحات مفصل تر پيرامون اين موضع در صفحه دانشجويان سبز منعکس گرديده و چنانچه . گرديد

 .lزم باشد مطالب تکميلی نيز در اختيار مخاطبان عزيز قرار خواھد گرفت
ايستی از ورود به سيکل تکراری اعتراض و گله مندی از خاتمی و سپس معتقديم فعاlن سبز می ب

سعی در استفاده رسانه ای از صحبت ھای دو پھلوی ايشان و ساختن نماد و پرچم دار جنبش از ايشان 
بپرھيزند و تا آنجا که امکان دارد به نوعی برخورد نکنند که سرنوشتشان در بزنگاھھا با کنش افراد 

از طرفی اگر نسبت به وجود . گره بخورد) خاتمی و يا ھر فرد و شخصيت ديگر اعم از امثال(
اخEقی . تناقضات در رفتار شخصيت ھای سياسی معترضيم خود را نيز نبايد از اين قاعده مستثنی کنيم
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نيست اکنون که به رويکردھايی نظير رويکرد آقای خاتمی معترضيم در مواقع حضيض و بن بست ھا 
ستفاده از موقعيت امثال ايشان را داشته باشيم امری که چندين بار از سوی برخی افراد و مجددا قصد ا

  . گروھھا صورت پذيرفته است
. و البته نا کارامدی و اثرات جانبی مضر آن در مواقعی نظير موقعيت کنونی بروز و ظھور می يابد

آقای . ای خاتمی چشم پوشی شودالبته بی انصافی است از اثرات مثبت فعاليت ھای افرادی نظير آق
خاتمی به خصوص در مواقعی که مورد انتقاد شديد بوده اقدامات و مواضع شفاف و متھورانه و البته 
فراتر از نظرات خود داشته و اين مواضع بEفاصله توسط برخی رسانه ھا پوشش وسيع و حتی 

 .ه مواضع ايشان گرديده استبزرگنمايی داشته است و به نوعی باعث فراموشی ديگر انتقادات ب
پيشنھاد ما اين است که فعالين سبز با تفکيک مواضع و رويکردھا تکليف خود را مشخص نموده و با 
اتخاذ رويکرد مشخص و ثابت از سرگردانی ھمراھان جنبش دموکراسی خواھی ايران جلوگيری 

 .نمايند
ھای افرادی که مواضع شفاف ندارند  به نظر می رسد به استفاده رسانه ای از برخی صحبت ھا و کنش

و يا در بھترين حالت دارای مواضع پيچيده ای ھستند که حتی فعالين سياسی از درک آن عاجزند، 
نيازی نباشد و ھمانگونه که در اين مدت زندانيان سياسی و خانواده ھای آسيب ديدگان و ديگر فعالين با 

جام اعتصاب غذا، انجام اعتراضات و نافرمانی ھای کنش ھايی نظير انجام مصاحبه صدور بيانيه، ان
به خوبی چراغ مبارزه و اعتراض را روشن نگه داشته اند اھتمام بيشتری بر پررنگ ... مدنی مختلف و

تر نمودن اينگونه فعاليت ھا که با محدوديت ھای فراوان و بدون ھيچ گونه ادعای قيموميتی صورت 
 .می پذيرد، lزم و ضروری می باشد

صفحه ی دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت نيز مشی خود را بيش از پيش به سوی اين رويکرد 
سوق خواھد داد و قطعا اين موضع باعث ايجاد زاويه با برخی مخاطبان که با اين رويکرد ھمدلی 
ندارند و خاصه کسانی که ھنوز به حمايت و طرفداری از آقای خاتمی به عنوان پرچم دار حرکت 

ما ضمن احترام به اين . اسفند ايشانند، خواھد شد 12تراضی و اصEح طلبی و در مقام دفاع از اقدام اع
مخاطبين ھمانگونه که به کرار در اين نوشته تاکيد نموديم انجام تفکيک و شفافيت را ارجح دانسته و 

 .ير می دانيماختEف نظر و جدا شدن خط و مسير از اين دوستان و ھمفکرانشان را اجتناب ناپذ
  با آرزوی پيروزی و سربلندی ايران عزيزمان

  دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ايران
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 گزارش جديد احمد شھيد
  

   رانيحقوق بشر ا ژهيگزارشگر و د،يدر گزارش احمد شھ انيموارد نقض حقوق دانشجو
  

 
 

روز گذشته انتشار  یدر حال ران،يحقوق بشر در ا تيوضع ژهيگزارشگر و د،ياحمد شھ ديجد گزارش
  .پرداخته شده است زين انيکه به موارد متعدد نقض حقوق دانشجو افتي

حقوق بشر دفتر  ونيسيگزارش با استناد به گزارش کم نيدر ا دياحمد شھ وز،يگزارش دانشجون به
  .کرده است یابراز نگران رانيدر ا انياز نقض گسترده حقوق دانشجو م،يتحک
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در اين گزارش آمده که تEش ھای صلح آميز دانشجويان مانند ميزبانی سخنرانی ھا و انتشار مقاlت 
 .ردھای حکومتی مواجه می شوداغلب با مجازات ھای درون دانشگاھی و يا برخو

ھمچنين عEوه بر انتشار فھرستی از دانشجويان زندانی که از سوی دفتر تحکيم در اختيار وی قرار 
 .پيوست اين گزارش آمده استدر گفته بود، مصاحبه ھايی با تعدادی از فعالين دانشجويی 

موارد نقض حقوق بشر در مورد دانشجويان که در گزارش اخير احمد شھيد به آن اشاره شده، به شرح 
 :زير است
يکی از  :١٣٨٨حمله به کوی دانشگاه تھران پس از انتخابات رياست جمھوری سال           -

گزارشگر ويژه از حمله افراد لباس شخصی  دانشجويان، که درخواست نموده ھويت وی مخفی بماند، به
و نيروھای امنيتی به کوی دانشگاه تھران، در حالی که از ورود به کمپ ھای دانشگاه منع شده اند، می 

وی گزارش داده است حمله کنندگان که از چوب، چاقو، ميله ھای آھنی، کوکتل مولوتف، گاز . گويد
. ی کردند، اتاق ھای خوابگاه دانشجويان را تخريب نمودنداشک آور و باتوم ھای الکتريکی استفاده م

اين شاھد گزارش داده است که خود بر روی زمين کشيده شده و مورد اصابت باتوم ھای پليس قرار 
 .تن از دانشجويان به پايگاه پليس شاپور در مرکز تھران منتقل شده است ۵٠گرفته و به ھمراه 

در بررسی بخش حقوق زنان در ايران و  :ای دختران دانشجومحروميت ھای تحصيلی بر         -
اشاره به نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی آنان، گزارشگر ويژه به صحبت ھای دو تن از دانشجويان 
. سابق دختر در يک مصاحبه استناد می کند که از نابرای ھای فرصت ھای اکادميک در ايران گفته اند

به سھميه ھای جنسيتی برای زنان در رشته ھای پزشکی، تحصيل در مقطع مصاحبه شوندگان با اشاره 
فوق ليسانس و دکتری از مواردی می گويند که دانشجويان دختر با وجود کسب نمرات باlتر از پسران 

جداسازی جنسيتی در ھشت دانشگاه کشور از ديگر موارد مورد . از ورود به دانشگاه ھا باز مانده اند
 .بخش می باشد اشاره در اين

در اين بخش گزارش نيز به وضعيت الھام احسنی  :زندانيان عقيدتی و مدافعان حقوق بشر       -
در منزل توسط  ٢٠١٠فوريه  ٨دانشجو و و عضو فعال گروه مادران عزادار اشاره شده که در تاريخ 

زندان به اعترافات  وی که در. زندان اوين منتقل می شود ٢٠٩نيروھای امنيتی بازداشت و به بند 
اجباری مجبور می شود، به اتھام اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و عضويت در گروه ھای غير 

وی در طول بازداشت از مEقات با اعضای خانواده و دسترسی به وکيل محروم . قانونی متھم شده است
وی در حالی از کشور خارج . آزاد شد روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان ٤٠وی پس از . بوده است

 .شده است که پرونده قضائی وی ھنوز بسته نشده است
در کنار مواردی مانند بررسی وضعيت حقوق زنان، اتحاديه ھای کارگری، مدافعان حقوق بشر، 

اقليت ھای قومی، گزارشگر ويژه بخشی را نيز به بررسی    روزنامه نگاران، گروه ھای مذھبی و
 :شجويان اختصاص داده استوضعيت دان

بشر در ابتدای اين بخش از گزارش، موارد نقض حقوق دانشجويان برای حق  گزارشگر ويژه حقوق 
 .آزادی بيان، تشکل ھا و جلسات را نگران کننده عنوان کرده است

وی ھمچنين نگرانی خود را از گزارش دانشجويانی که از تحصيل به دlيل مختلفی چون عقايد سياسی 
 .فعاليت ھای انتقادی عليه حاکميت و سياست ھای دانشگاه محروم شده اند، ابراز کرده است و

در يک مورد، علی نظری به نحوه استفاده از کميته ھای انضباطی برای مجازات دانشجويان به دليل 
 .فعاليت ھای سياسی درون و بيرون از دانشگاه اشاره می کند

ض شده و اشخاصی بيرون از دانشگاه، برای پرونده دانشجويان او می گويد که پروسه انضباطی نق
يک بار به خاطر فعاليت : علی نظری دو بار توسط کميته انضباطی محکوم شده است. تصميم می گيرند
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در انجمن اسEمی و يک بار به خاطر اعتراض عليه کمبود استاندارھای امنيتی برای دانشجويان که 
يان در خوابگاه دانشجويی بر اثر مسموميت با مونوکسيد کربن اتفاق پس از مرگ دو تن از دانشجو

 .افتاد
در مورد ديگری گزارشگر ويژه به دريافت تعدادی گزارش در مورد بازداشت روژين محمدی، 

 ٢٠١١نوامبر  ١٤دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه مانيل در فيليپين، در فرودگاه امام خمينی تھران در 
 .اشاره می کند

خانم محمدی زمانی بازداشت شده که ) که بنابر درخواست خود ناشناس می مانند( طبق گفته منابعی بر 
وی پس از چند روز از بازداشت با قرار وثيقه آزاد . قصد ديدار با اعضای خانواده خود را داشته است

در . کردند بعد از آزادی، نيروھای امنيتی به منزل پدری وی حمله و اموال شخصی وی را ضبط. شد
او . ادامه ھمچنين به بازداشت دوباره وی و بی خبری تا چند مدت پس از بازداشت اشاره شده است

 .بازداشت و به زندان اوبن منتقل شده بود  ٢٠١١نوامبر  ٢٣دوباره در 
دفتر تحکيم . در مورد آخردر اين بخش، به نامه کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت اشاره شده است

اين نامه بر سھم مھم گروه ھای دانشجويی واعضای اين گروه ھا در توسعه وضعيت دانشجويان، در 
 .حقوق بشر و بھبود وضعيت آکادميک تاکيد کرده است

در اين گزارش آمده که تEش ھای صلح آميز دانشجويان مانند ميزبانی سخنرانی ھا و انتشار مقاlت 
 .ا برخوردھای حکومتی مواجه می شوداغلب با مجازات ھای درون دانشگاھی و ي

گزارش ) بر اساس اطEعات در دسترس(در انتھا نيز بر مبنای آمارھای گزارش دفتر تحکيم وحدت 
مورد در دادگاه ھا  ٢۵٤مورد دانشجويان بازداشت،  ٦٣٤) ١٣٨٨بھار ) ٢٠٠٩شده است که از مارچ 

نشريه  ١٣ع قضائی احضار و دانشجو توسط مراج١٤٤مورد محروم از تحصيل،  ٣٩٦  محکوم،
 .دانشجويی ھم تعطيل شده اند

تن از فعالين دانشجويی، که به دليل فعاليت در زندان  ٣٣کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم ھم چنين نام 
 .ھستند، را به گزارشگر ويژه ارائه کرده است که در انتھای اين گزارش ذکر شده است

دانشجوی  ٨٠٠صاحبه گزارش داده است که پذيرش تحصيلی يکی از دانشجويان بھايی نيز در يک م
عEوه بر اين چندين شھروند بھائی در . بھايی، در سالی که درخواست وی رد شده بود، رد شده است

ارتباط با موسسه آموزش عالی بھائيان، که برای دانشجويان بھائی که از تحصيل بازمانده اند طرحی 
 .شده، بازداشت شدند

م ضمائم گزارش احمد شھيد، ھمچنين با شماری از شاھدان و دانشجويانی که شامل نقض در قسمت دو
 :حقوق بشر می شوند، مصاحبه ھايی صورت پذيرفته است

ضربه  ٧٤سال زندان و  ٦ناصح فريدی، دبير سابق انجمن اسEمی دانشگاه تربيت معلم که به           -
 .د پرداخته استشEق محکوم شده به شرح چگونگی بازداشت خو

اشاره شده که وی در ارتباط . عليرضا کيانی فعال سابق دانشجويی در دانشگاه مازندران است          -
با شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، که از منتقدان سياست ھای حاکميت می باشد، بازداشت شده 

انی از دفاع از پايان نامه و عليرضا کي بعد از شرح بازداشت و نحوه نگھداری وی، به محروميت. است
 .محروميت از فارغ التحصيلی اشاره شده است

دکتر محمد ملکی، استاد بازنشسته دانشگاه و اولين رييس دانشگاه تھران پس از انقEب، در           -
ماموران  ٢٠٠٩اگوست سال  ٢٢صبح روز  ٨گزارشی به احمد شھيد نوشته است که در ساعت 

وی در اين نامه به ضبط اموالی چون کتاب ھای . خانه اش ھجوم آورده اندوزارت اطEعات به 
دکتر ملکی در . قانونی، کامپيوتر، ھارد ديسک، تلفن ھمراه و وسايل پزشکی اش اشاره می کند
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وی در اين . وضعيت بيماری به زندان اوين منتقل و تقريبا به مدت سه ماه در انفرادی نگھداری شد
ت و شرايط نگھداری غير قانونی خود در زندان مانند توھين و استفاده از چشم گزارش از وضعيت سخ

دکتر ملکی پس از اينکه به محاربه و اقدام عليه امنيت ملی متھم شده بود، به يک سال . بند می گويد
 .زندان محکوم شد

داشت و انتقال به بند يکی از فعالين دانشجويی، که درخواست نموده ناشناس باقی بماند، به باز          -
بازداشت شده از نحوه  ٢٠٠٩نوامبر  ٤وی که در تجمع دانشجويی . دو الف زندان اوين اشاره ميکند

بازجويی غيرقانونی و تEش برای به دست اوردن اسم کاربری و رمز ورود ايميل خود توسط 
خود را اقدام عليه امنيت وی با اشاره به شکنجه و محروميت از درمان اتھام ھای . بازجويان ميگويد

وی مجبور به اعتراف دروغ در ارتباط با دول . ملی و شرکت در تحمع غير قانونی عنوان می کند
 .ھزار دlری آزاد شده است ١۵٠با وثيقه   ٢٠١٠وی در اگوست . خارجی شده است

ده، به دو سال و مھدی عربشاھی فعال دانشجويی که به دليل شرايط پزشکی از زندان ازاد ش          -
يک منبع معتبر که در خواست نموده ناشناس بماند گزارش داده که آقای . نيم حبس محکوم شده است

عربشاھی بازجويی ھای زيادی در پول بازداشت داشته و به سختی ھای حين بازجويی ھاش اشاره می 
روز عاشورا، و از وی در مورد مصاحبه با شبکه ھای خبری خارجی ، شرکت در تظاھرات . کند

اقای عربشاھی که از بيماری قلبی رنج می   .عضويت و فعاليت در دفتر تحکيم وحدت سوال شده است
وی ھمچنين از سوی مقامات برای فعاليت ھای سياسی . ھزار دlری ازاد شده است ١٠٠برد با وثيقه 

 .مورد تھديد قرار گرفته است
مرکزی ادوار تحکيم وحدت دو بار به دليل فعاليت ھای حسن اسدی زيد ابادی عضو شورای           -

اعEم کرده که اقای زيدآبادی بعد از ) ناشناس می ماند(يک منبع . دانشجويی بازداشت شده است
اگوست  ٤در جلسه دادگاه . روز در انفرادی بوده است ٤٠تا  ٣٠، ٢٠٠٩نوامبر  ٣بازداشت در  

آقای زيدآبادی در حال گذراندن دوران پنج سال محکوميت . به وی اجازه دفاع داده نشده است ٢٠١٠
 .می باشد
برای فعاليت ھای دانشجويی و در اعتراض به  ٢٠١٠ژوئن  ١٢سلمان سيما برای بار دوم در           -

سلمان سيما بستن چشم، تھديد و ضرب و شتم را در طول بازجويی . نتايج انتخابات بازداشت شد
شش سال زندان به دليل اتھام ھايی چون برھم زدن نظم عمومی و شرکت در  وی به. گزارش داده است

ھزار دlری  ١٠٠با وثيقه  ٢٠١٠جوlی  ۵آقای سيما در . محکوم شده است... تجمعات غيرقانونی و 
 .آزاد و پس از آن کشور را ترک کرد

ين به رھبری، توھين به سال حبس برای اتھام ھايی چون توھ ٤علی جمالی در حال گذراندن           -
يک منبع ناشناس گزارش داده که . رييس جمھوری، تبليغ عليه رژيم و برھم زدن نظم عمومی است

تھديد شده  ٢٠٠٩آقای جمالی و خانوده اش مکررا برای شرکت در تظاھرات اعتراضی به انتخابات 
 .اج شده استاز کار اخر  ھمسر اقای جمالی نيز در رابطه با فعاليت ھای ھمسرش. اند

 ٢٠٠٩حمزه غالبی مسئول شاخه جوانان کمپين ميرحسين موسوی در طول انتخابات ژوئن           -
در . الف زندان اوين منتقل شد ٢توسط لباس شخصی ھا بازداشت و به بند  ٢٠٠٩ژوئن  ٢در . است

 .قرار گرفته است آنجا به طور مداوم در حين بازجويی با چشمان بسته تھديد شده و مورد ضرب و شتم
او گزارش ميدھد که . بازداشت شد ٢٠٠٩نوامبر  ٣محمد صادقی برای چھارمين بار در           -

زندان اوين  ٢٠٩وی به سلول انفرادی در بند . تفتيش و اموالش توقيف شده است چگونه خانه اش 
انی سپری کرده و تنھا از متر بدون ھيچ رابطه انس ٢در  ١.۵روز را در سلول  ١٢او . منتقل شده است

روز اجاره يافته است که  ٢۵وی بعد از . راه شنيدن صدای اذان به زمان روز پی می برده است
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وی به اقدام عليه امنيت ملی، اجتماع و تبانی به قصد . خانواده اش را از محل نگھداريش مطلع کند
ميليون  ١٠٠با وثيقه  ٢٠٠٩دسامبر  ١٢وی در . اخEل در امنيت ملی و تبليغ عليه نظام متھم شده است

 .تومانی آزاد شد
تن از دانشجويان بازداشتی با ذکر جزئياتی چون زمان  ٣٣  در ادامه گزارش نيز جدولی شامل اسامی

 (اين جدول در آذر ماه امسال تھيه شده است. (آمده است... بازداشت، اتھام، محکوميت و 
 ميتوسط دفتر تحک ديبه احمد شھ انينقض حقوق دانشجومورد  ٢٠٠٠از  شيب یليارائه گزارش تفص

  در زندان" یآزاد ادگريفر" کيو  یوحدت س
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دانشجو در خوابگاه دختران مشھد  ٣٢مسموميت 
  

دانشجو در  ٣٢انتشار گاز منوکسيد کربن موجب مسموميت  - 1390اسفند ماه 19 خبرگزاری ھرانا
  .در مشھد شد يک خوابگاه دانشجويی دختران

در پی تماس : "مدير حوادث و فوريتھای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشھد با اعEم اين خبر گفت
اسفند مبنی بر احتمال مسموميت با  ١٧بامداد چھارشنبه  ٣:١٠در ساعت  ١١۵تلفنی با مرکز اورژانس 

  ." اعزام شد دستگاه آمبوlنس به محل ۶گاز منوکسيد کربن در خوابگاه دانشجويان مشھد 
دکتر رضا وفايی نژاد با اشاره به اينکه دانشجويان با عEئم تھوع و سرگيجه به بيمارستان امام رضا 

نفر از دانشجويان پس از اقدامات درمانی سرپايی در ساعت ھفت  ٣٠: منتقل شدند، خاطر نشان کرد
ر نيز تا ظھر امروز مرخص صبح از بيمارستان ترخيص و به خوابگاه خود منتقل شدند و دو نفر ديگ

  .می شوند
وزش باد ) که ھمزمان در محل حضور يافتند(به گزارش مھر، بر اساس اعEم کارشناسان آتش نشانی 

شديد موجب معکوس عمل کردن سيستم تھويه و اگزوز فنھا در روی پشت بام شده و گاز منوکسيد 
  .کربن را به داخل خوابگاه انتقال داده است



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
526 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ی دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بھداشت  روزه ۵تجمع 
  

کارورزی برای  در پی برگزاری آزمون علوم پايه و پيش- 1390اسفند ماه 19 خبرگزاری ھرانا
دانشجويان علوم پزشکی، تعداد کثيری از دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بھداشت به مدت پنج 

 .نمايند به برپايی تجمع اغتراضی میروز است که اقدام 
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کارورزی برای دانشجويان علوم پزشکی برگزار شد که اعتراض  ھفته گذشته آزمون علوم پايه و پيش
   .ای را در مورد سواlت و کف نمره قبولی به دنبال داشت عده

کارورزی و علوم پايه ھفته گذشته طبق روال ھر سال برای دانشجويان  به گزارش فارس، آزمون پيش
پس از اتمام آزمون، گروھی از دانشجويان به نحوه تنظيم سواlت، غلط بودن . پزشکی برگزار شد

روز  اعتراض به آنجا رسيد که پنج. به صد معترض شدند ٧٠برخی از آنھا و افزايش کف نمره از 
   .کنند است مقابل وزارت بھداشت تجمع می

يش از اين در شھريور ماه، رييس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت در پاسخ به پ
پايه پزشکی،  ھای علوم اعتراض برخی از دانشجويان علوم پزشکی به سختی سواlت آزمون

: درصد برای قبولی، گفته بود ۵٠کارورزی و درنظرگرفتن حدنصاب  دندانپزشکی و داروسازی و پيش
 .اعتراض اين دانشجويان مبنای علمی ندارد

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

روزه سياسی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی 
 خزعلی

  
جمعی  ١٣٩٠اسفند  ١٩ر مھدی خزعلی، روز جمعه در شصت و يکمين روز از اعتصاب غذای دکت

از دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت روزه ی سياسی گرفته و در مراسم افطاری، خواھان آزادی و 
دانشجويان باابراز تاسف از وضعيت اسفناک  .رسيدگی فوری به وضعيت اين زندانی سياسی شدند

اندن صدای اعتراض خود ھيچ راھی به جز اعتصاب زندانيان سياسی و خاصه زندانيانی که برای رس
غذا ندارند، بی تفاوتی مسئولين نسبت به اينگونه فجايع انسانی را شرم آور دانسته و از عموم مردم 
درخواست کردند صدای اعتراض مظلومانه ی ايشان را به ھمگان رسانده و موجب باl رفتن حساسيت 

  .ندعمومی نسبت به مسائلی از اين دست گرد
ھمچنين اين دانشجويان با درخواست برای آزادی فوری دکتر مھدی خزعلی، پايان اعتصاب غذای 
ايشان و بھبود وضعيت زندانيان سياسی، ابراز اميدواری کردند در آستانه ی سال جديد دکتر خزعلی و 

وده و ديگر عزيزان زندانی که جزو کسانی ھستند که در اين دوران عسرت صدای مردم ستمديده ب
چراغ مبارزه را روشن نگه داشته اند، سال نو را در کنار خانواده ھايشان باشند و بيش از اين قربانی 

  .لجاجت و کينه توزی اربابان قدرت نگردند
در اين مراسم بيانيه ی صادر شده توسط دانشجويان سبز نيز قرائت شد که متن کامل آن به شرح زير 

 :است
غذای دکتر مھدی خزعلی يکی از مفاخر ايران عزيزمان می گذرد و با شصت و يک روز از اعتصاب 
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گذشت ھر روز، بر نگرانی مردم ايران نسبت به وضعيت ايشان افزوده می شود و ھرچه بيشتر 
  .شرمسار بزرگ منشی اين گونه افراد می گرديم

اض خود راھی وضعيت فاجعه بار زندانيان سياسی و خاصه زندانيانی که برای رساندن صدای اعتر
جز انجام اعتصاب غذا نمی يابند، مايه ی تاسف فراوان است و اين در حالی است که شاھد بی تفاوتی 

چنين بی تفاوتی ھا و بی مسئوليتی ھای شرم آور از . مسئولين نسبت به اينگونه فجايع انسانی می باشيم
ده اند چندان دور از ذھن نبوده جانب آن ھايی که باعث رسيدن امثال دکتر خزعلی به چنين وضعيتی ش

و نيست، ليک معتقديم در چنين شرايطی حداقل وظيفه دانشگاھيان و عموم مردم اينست که صدای 
اعتراض مظلومانه ی ايشان را به ھمگان رسانده و موجب باl رفتن حساسيت عمومی نسبت به مسائلی 

  .از اين دست گردند
ضمن درخواست برای آزادی فوری دکتر مھدی خزعلی، ما دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت 

پايان اعتصاب غذای ايشان و بھبود وضعيت زندانيان سياسی، از عموم دانشگاھيان و مردم می خواھيم 
زيرا عEوه بر . اھتمام بيشتری نسبت به حل مسائل و مشکEت زندانيان و خانواده ھايشان داشته باشند

ا از جھات مختلف روحی، روانی و اقتصادی، اين خانواده ھا ھر روز مختل شدن زندگی اين خانواده ھ
با خبر ھای نگران کننده از زندانھا مواجه گرديده و ھر روز بيش از پيش اضطراب و تشويش بر 

  .زندگی شان سايه می افکند
ن در پايان اميدواريم در آستانه ی سال جديد دکتر خزعلی و ديگر عزيزان دربند که در اين دورا

عسرت صدای مردم ستمديده بوده و چراغ مبارزه را روشن نگه داشته اند، سال نو را در کنار خانواده 
  .ھايشان بگذرانند و بيش از اين قربانی لجاجت و کينه توزی اربابان قدرت نگردند

 دانشجو نيوز
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  : ھدايت پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره
  
گروھی از فعالين سال ھای  است ريتقد ستهيشا نھاياز ا شيب یکن یکه تو به راه مبارزه اعطا م یديام

اخير جنبش دانشجويی ھمزمان با فرا رسيدن روز جھانی زن و اعطای جايزه بنياد ھارالد ادلستام به 
  .بھاره ھدايت، پيام تبريکی خطاب به وی صادر کردند

العاده و تعھد فعاlنه به عدالت  شجاعت فوق"ستام در سوئد اعEم کرده است که به دليل بنياد ھارالد ادل
بھاره ھدايت، . اين جايزه را به بھاره ھدايت اعطا کرده است" در برابر نقض حقوق بشر در ايران

 .عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به نه سال و نيم حبس محکوم شده است
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 :به گزارش دانشجونيوز، متن کامل اين پيام به شرح زير است
برخی ديگر . برخی پياده می آيند و با کوله باری کم. قطاری که زندگی را می برد، مسافران متعدد دارد

برخی تنھا . برخی در طی مسير پياده و سوار می شوند. گی ھاسواره و با انبوھی تعلقات و وابست
    .اما ھستند آنانی که لوکوموتيو زندگی را پيش می برند. مسافر اند

   .در اين ريل ھايی که با سرعت طی می شوند ارزش عمر تنھا چيزی است که به جای می گذاريم
نخستين واگن راھبر و راھنما می برخی نشسته بر . برخی ميوه ای ارزشمند به ديگران می بخشند

. تقديرھا شايسته آنانی ست که جسارت و شجاعت را چراغ راه می کنند و حقانيت را می طلبند .شوند
 .آنان که در تاريکی اميد بردميدن می شوند

بھاره ھدايت عزيز امروز که رنج ھا و ايستادگی ھايت پاسداشت می شود و اسارتت پشت ميله ھا ھنوز 
Eش برای آزادی را می دھد، ما ھمقطاران شايد سواره يا پياده به لحظات و ثانيه ھای سختی می اميد ت

روزھای شيرين و پاک دھه بيست زندگی ات که . انديشيم که ديوارھای تنگ و بلند دربندشان کشيده اند
که می  چون ديگران می بايست شادترين خاطرات را برايت رقم می زد، می گذرند و ما را از رنجی

اميد بخشيدن نه ھنر ھر کسی و نه در . بری آگاھی مان نيست چرا که ھيچ يک در آن نقطه نايستاده ايم
اميدی که تو با قصه ات به راه مبارزه اعطا می کنی بيش از اينھا و پيش از اينھا . طاقت ھمگان است
 .شايسته تقدير است

ای نخستين جايزه بنياد ھارالد ادلستام را به ھمزمان با گرميداشت ھشت مارس، روز جھانی زنان اعط
به تو تبريک " العاده و تعھد فعاlنه به عدالت در برابر نقض حقوق بشر در ايران شجاعت فوق"دليل 

 می گوييم
 ...چشم به راه آزادی ات

احمد احمديان، ارنوش ازرحيمی، اردوان اصحابی، امير حسين اعتمادی، نسرين افضلی، امير اقتنايی، 
مرضيه آريان فر، احسان بداغی، مقداد بريمانی، نجات بھرامی، آرش بھمنی، ناصر پويافر، زينب 
پيغمبرزاده، عزت هللا تربتی، حسين ترکاشوند، علی تقی پور، حسين جاودانی، پويا جھاندار، جاويد 
حاج ھمتی،ابوالفضل حاجی زادگان، عباس حکيم زاده، مصطفی خسروی،اشکان ذھابيان، امير 

شيدی، سحر رضازاده، سياوش رضاييان، احسان رمضانيان، بنفشه رنجی، سامان زمان زاده، حسين ر
سبحان اللھی، نسيم سرابندی، محمود سعيدزاده، محسن سيدين، سلمان سيما، محمد شوراب، علی صادق 
پور، محمد صادقی، مصطفی صداقت جو، محمد صديقی، محسن صنعتی پور، علی طباطبايی، صابر 

يان،علی عبدی، مھدی عربشاھی، مونا غفاری، عليرضا فيروزی، حسين قابل، سعيد قاسمی نژاد، عباس
رضا قاضی نوری، عليرضا کيانی، رھا لک، مجيد لگزيان، پويان محموديان، احمد مدادی، بEل 
مرادويسی، متين مشکين، عليرضا موسوی، مصطفی مھدی زاده، پويا ميرمحبوب، يوحنا نجدی، حامد 

 ار، سجاد ويس مرادی، سورنا ھاشمی، عنايت ھمايی راد، رضا يونسیورمزي
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  اب"غ حکم زندان مي"د حسينی کشتان
  

 
 

  دانشگاه مازندران  یانجمن اسEم یرکزم یکشتان، عضو سابق شورا ینيحس EديابEغ حکم زندان م
 یاجرا یدانشگاه مازندران برا انيدانشجو یسابق انجمن اسEم یفرھنگ ريکشتان، دب ینيحس Eديم

 یعموم یاحکام دادسرا یاجرا ی رهيبار دوم به دا یضربه شEق، برا ١۵ماه زندان و  ٦حکم 
  .شھرستان بابلسر احضار شد
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حضاريه ھفته ی گذشته توسط نيروی انتظامی شھرستان بجنورد به به گزارش دانشجونيوز، اين ا
 .خانواده ی اين عضو سابق شورای عمومی تحکيم وحدت ابEغ شده است

اولين احضاريه ی او آذرماه سال جاری و از طريق دانشگاه مازندران به دست وی و سه دانشجوی 
اين سه . نی و علی عباسی رسيده بودديگر اين دانشگاه به نام ھای رحمان يعقوبی، مازيار يزدا

دانشجوی ديگر در ھمان ماه و به فاصله ی چند روز بازداشت شده و برای اجرای حکم زندان شان 
گفتنی است مازيار يزدانی چندين روز از اين دوران محکوميتش . روانه ی زندان متی کEی بابل شدند

و چندين ھفته به ھمراه رحمان يعقوبی، علی را در سلول انفرادی و در اعتصاب غذا بسر برده است 
عباسی، آريا آرام نژاد و عليرضا فEحتی به دستور رئيس زندان متی کEی بابل در بند سارقين و 

 .مجرمين خطرناک بسر برده اند
 
 
 
  

سال  ٢دلير اسکندری، عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به 
 زندان محکوم شد 

  
نشجويی کرد و عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بنام دلير اسکندری از يکی ديگر از فعاlن دا
 .سال زندان محکوم شده است ٢سوی دادگاه انقEب به 

.  
 

ه دانشجويان کرد و اتحاديه دمکراتيک به گزارش دانشجونيوز، در ادامه صدور احکام قضايی و فشار ب
دانشجويان کرد، دلير اسکندری، دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با حکم دادگاه 

 .سال تعليق شده است ۵سال زندان محکوم شده است که اين حکم به مدت  ٢انقEب سنندج به 
، از منابع حقوق بشر نزديک به فعاlن "موکريانآژانس خبری "اين فعال سابق دانشجويی در گفتگو با 

شعبه دوم دادگاه انقEب سنندج اينجانب را چندی پيش «: کرد، ضمن اعEم اين خبر، اضافه کرده است
سال تعليق شده است  ۵به اتھام اقدام عليه امنيت از طريق اجتماع و تبانی به دو سال زندان که به مدت 

  «.محکوم نمود
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اتحاديه «دانشجوی کرد عضو ٨ت پيشين دانشجونيوز، در چند ماه گذشته پيش از بر پايه گزارشا
بنا به دlيل نا مشخصی بازداشت و به قرنطينه زندان استان کردستان منتقل شده » دانشجويان کرد

 .بودند
ميEد کريمی، مھدی دعاگو، شيرزاد کريمی و سوران دانشور وخبات عارفی، اسعد باقری و آرمان 

از جمله اين دانشجويان عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بوده اند که در ماھھای اخير زمانی 
  .از سوی نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده اند

ای بازداشت و فشار به اين فعاlن  پيشتر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با صدور اطEعيه
  .خوانده بود" آميز با فعاlن سياسی و مدنی کرد ی خشونتنمونه ديگری از برخوردھا"دانشجويی را 

ھای دانشجويی و از  ھايی در قبال تشکل چنين سياست«: اين اتحاديه دانشجويی در بيانيه خود آورده بود
تا به حال مبتنی بر عقEنيت، تساھل  ١٣٨۴ھای خود را از بدو تأسيس از سال  جمله اتحاديه که فعاليت

ت، در چارچوب قانون اساسی و با حفظ استقEل خود تعريف و عملی کرده است، دور از خشون و به
ھا، تنوعات زبانی و مذھبی  ھا، صدا دھنده سيستمی اقتدارطلب است که در پی ادغام تمامی انديشه نشان

ھای سنگين بر جامعه طريقی برای دستيابی به چنين اھداف  باشد و تحميل ھزينه در يک کل واحد می
  «.افتنی در کردستان استني دست

يادآور می گردد دلير اسکندری که دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان می باشد سال 
گذشته به دنبال پيگيری تعدادی از فعاlن کرد جھت تجديد نظر در حکم اعدام حبيب لطيفی بازداشت و 

 .آزاد شدميليونی  ٧٠روز زندان با قرار وثيقه  ۴۴پس ازسپری کردن 
 
 
 
 

سال حبس تعزيری  ۵حکم کوھيار گودرزی، دانشجوی زندانی، اينبار 
 اع"م شد 

  
سال  ۵خبرھای جديد حاکی از آن است که کوھيار گودرزی، فعال حقوق بشر به  1390اسفند ماه 24

  . حبس تعزيری و تبعيد به زندان شھرستان زابل محکوم شده است
ين دانشجوی زندانی به نقل از قاضی پيرعباسی اعEم کرده بود که اين در حالی است که پيشتر وکيل ا

 .سال زندان محکوم شده است ۶کوھيار گودرزی به 
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سال حبس تعزيری و تبعيد به  ۵يته گزارشگران حقوق بشر، حکم به گزارش دانشجونيوز به نقل از کم

زندان شھرستان زابل روز چھارشنبه ھفته گذشته در محل دادگاه انقEب به کوھيار گودرزی ابEغ شده 
 ۶پيش از اين قاضی پيرعباسی به آقای طباطبايی، وکيل گودرزی، اعEم کرده بود که وی به . است

 .ده استسال حبس تعزيری محکوم ش
وکيل کوھيار گودرزی، نيز ضمن اظھار تعجب از صدور چنين حکمی، اعEم کرد که پيش از اين از 

 .سال حبس تعزيری اعEم شده بود ۶دادگاه انقEب، حکم گودرزی  ٢۶سوی قاضی شعبه 
ن شده عنوا" اجتماع و تبانی عليه نظام" و " تبليغ عليه نظام" گفته می شود اتھام ھای وی در دادگاه 

 .است
روز در سلول انفرادی  ٦٠مردادماه بازداشت شده بود، بيش از  ٩کوھيار گودرزی که در تاريخ 

به گفته خانواده اين فعال . داری شد و به مدت سه ماه از محل بازداشت او اطEعی در دست نبود نگه
انتقال او به بند عموم  برد و مسئوlن امنيتی از به سر می ٢٠٩حقوق بشر، وی ھمچنان در بند امنيتی 

 .کنند خودداری می
گيرد که وی دوران  در شرايطی صورت می ٢٠٩داری کوھيار گودرزی در بند امنيتی  ادامه نگه

گودرزی . بايست به بند عمومی منتقل شود بازجويی خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون، می
 .کند سپری می ٢٠٩گاه  اکنون ھفتمين ماه بازداشت خود را در بازداشت ھم
چنين پروين مخترع، مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت کوھيار، در کرمان دستگير شده و  ھم

ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی  ٢٣از سوی دادگاه به تحمل 
عمومی کرمان، قاضی از  دادگاه ١٠٤با اين وجود به علت داشتن پرونده ديگری در شعبه . محکوم شد

 .آزادی وی خودداری کرده است
 ٧قرار است روز " توھين به شھدا و رھبری" به گفته وکيل پروين مخترع، دادگاه ديگر او با اتھام 

پروين مخترع . اسفندماه برگزار شود و در صورت صدور حکم برائت، وی از زندان آزاد خواھد شد
 .شود داری می ن نگهاکنون در بند عمومی زندان کرما ھم
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  به مناسبت اولين سالروز کشته شدن بھنود رمضانی
  

انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به مناسبت اولين سالروز کشته شدن بھنود 
 .رمضانی بيانيه ای صادر کرد

  
خانواده ی رمضانی انسانيت را معنی کرده «: به گزارش دانشجونيوز، در بخشی از اين بيانيه آمده است

آن . و از حاl از حق قانونی خود برای اعدام متھمين گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند
ز قاتلين بپرسند که چرا و به چه جرمی فرزندشان را در ھا خواھان کشف حقيقت ھستند و حق دارند ا

بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته . عنفان جوانی کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين خونريزيھا
  ».روزی دامان تان را خواھد گرفت

سال  بھنود رمضانی قراء دانشجوی ترم دو دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در شب چھارشنبه سوری
در شھر تھران توسط نيروھای بسيجی و انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته  90
اسفند در روستای قراخيل  26مراسم اولين سالگرد جاودانگی اين دانشجو در بعدازظھر روز جمعه . شد

  .برگزار می شود) محل دفن(قائم شھر 
اسEمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل بدين شرح به گزارش دانشجونيوز متن کامل بيانيه انجمن 

  :است
  به نام خالق آزادی
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بار ديگر شاھد به خون غلتيدن يکی ) 89اسفند  24( 90چھارشنبه سوری . يک سال از فاجعه گذشت
ھنوز شش ماه از قبولی بھنود رمضانی قراء در دانشگاه صنعتی . ديگر از جوانان برومند سرزمين بود

بابل نگذشته بود که اين دانشجو جاودانه شد و توسط چماقداران حاکميت مورد ضرب و شتم  نوشيروانی
  .فجيع قرار گرفته و به شھادت رسيد

اين دانشجوی رشته مکانيک، ھنرمند، نوازنده، ورزشکار، سرشار از اميد و زندگی و در يک کEم 
آمده بود تا برخEف خرافه پرستانی که  به خيابان آمده بود،. ھمانند اسمش بھترين پسر بود» به نود«

سنت ديرين سرزمينش را پاس بدارد، آتش مھر و ! ازقضا چھارشنبه سوری را خرافه می پندارند
به گواه . محبت بيفروزد و روشنايی بخش ظلمت شب باشد ولی در آتش کينۀ شب پرستان سوخت

دندش که دست، پا و گردنش شکست، شاھدان، نيروھای بسيج و يگان ويژه آنقدر جوان بی دفاع را ز
براستی اين ھمه . يک بيضه اش ترکيد، کليه و کبدش نابود شد و تقريبا جای سالمی در بدنش باقی نماند

ددمنشی چگونه در جمعی به ظاھر انسان قابل جمع است؟ بھنود به گواه نزديکانش ھمواره حامی 
خون را بھای آزادی می دانست شايد ھرگز  گرچه ھمواره. اعتراضات آزاديخواھانه مردم ايران بود

پيش بينی نمی کرد که ھنوز دومين دھه زندگی خود را به پايان نرسانده خونش رسواکننده آزادی 
  .ستيزان شود

در باب آنچه در يکسال اخير بر خانواده ی داغدار رمضانی، دانشجويان رنج کشيده و پرونده ی قضايی 
از احضارھا و تھديد و تطميع دانشجويان و دوستان بھنود و اساسا . مربوطه گذشت گفتنی ھا زياد است

ھرکه با او سEم و عليکی داشته، پاره کردن تصاوير وی و عدم اجازه برای برگزاری ھرگونه مراسم 
يادبود در محيط دانشگاه تا پرونده قضايی ای که به سرنوشت ھمه ی پرونده ھايی دچار شده که يک 

  .نيتی ھستندطرف آن نيروھای ام
پيگيرھای مداوم از طريق مجاری قانونی برای کشف حقيقت و شناسايی آمران و عامEن قتل تاکنون به 

وکيل پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی خود گرفتار کينه ورزان و حکم عجيب و . نتيجه ای نرسيده
انجامی برسد بEفاصله ھرگاه پرونده می رود که به سر. سال حبس در تبعيد شده است 18باورنکردنی 

درحالی که . شاھد تغييرات پی در پی بازپرس پرونده و از ابتدا شروع شدن روند پيگيريھا ھستيم
شاھدان شماره ی پEک خودروی ضارب اصلی را ثبت کرده اند اما حاکميتی که اقتدارش گوش فلک 

 61س246-ايران44ه پEک را کر کرده با گذشت يک سال، ھمچنان از پيدا کردن سمند سفيد به شمار
ما متوجه «چه به درستی اقرار کرده اند ماموران نيروی انتظامی پيگير کننده پرونده که ! عاجز است

شديم که کار نيروھای امنيتی و لباس شخصی ھا و بسيجی ھا بوده اما کاری از دستمان بر نمی آيد و 
ير از اين ھم نبود، اگر عاملين فجايع کوی به راستی که انتظاری غ» .نمی گذارند جلوتر از اين برويم

مشخص و به مجازات رسيدند، اگر ... خرداد، عاشورا و  30، 88، کوی دانشگاه 78دانشگاه تھران 
، پرونده ی !عامل اصلی فاجعه کھريزک مجازات که ھيچ به پست ھای رنگارنگ جديد منصوب نشد

اند که اولين قوه ای که در حکومتھای استبدادی ھمانا به درستی گفته . بھنود ھم به سرانجام می رسد
  .ذليل و خوار می شود، قوه ی قضاست

  !آقايان
خانوادۀ محترم رمضانی علی رغم مصيبت گران و جبران نشدنی ای که برآن ھا رفته مثل شما کينه ای 

ل خشونت و نيستند و ھمانطور که بارھا اعEم کرده اند نمی خواھند خون را با خون بشورند و دور باط
آنھا انسانيت را معنی کرده و از حاl از حق قانونی خود برای اعدام متھمين . انتقام گيری را تقويت کنند

آن ھا خواھان کشف حقيقت ھستند و حق دارند از . گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند
نی کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين قاتلين بپرسند که چرا و به چه جرمی فرزندشان را در عنفان جوا
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بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته روزی دامان تان را خواھد گرفت ھمانگونه که . خونريزيھا
و از خون ناحق پروا كن، كه ھيچ چيز ھمانند خون ناحق عذاب الھى «: به مالک اشتر نوشت) ع(علی

بخشد و زوال حكومت را  ھا را سرعت نمى عمتكند و نابودى ن را نزديك و مجازات را بزرگ نمى
  »...گرداند نزديك نمى

  !پا تا سر تو خونين! ای يار، ای نگارين
  !ای خوش ترين طليعه از صبح شب شماران
  داغ تو ماندگار است، چندانکه يادگار است،

  از خون ھزار lله بر بيرق بھاران
  يادت اگرچه خاموش،کی می شود فراموش؟

  شد بر سنگ روزگاراننامت کتيبه ای 
  )شعر از حسين منزوی(

در پايان از دانشجويان محترم و فعاlن راه آزادی تقاضامنديم ضمن شرکت در مجالس يادبود اين 
  .دانشجوی شھيد و بدون محدوديت زمانی و مکانی، ياد و خاطره ی وی را سبز نگه دارند

  انجمن اسEمی دانشجويان
  دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل

  1390اسفند  23
  
  
  
  
 
 

 با مرخصی ضيا و عاطفه نبوی، فعالين دانشجويی دربند، موافقت نشد 
  

در آستانه فرا رسيدن نوروز بار ديگر با درخواست مرخصی ضيا و عاطفه نبوی  1390اسفند ماه 25
واده اين سومين عيدی است که اين دو زندانی سياسی بدور از خان. دو فعال دانشجوی دربند موافقت نشد

 .و در پشت ميله ھای زندان سال نو را آغاز خواھند کرد
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متاسفانه با درخواست : "می گويد" جرس"سيد علی اکبر نبوی چاشمی پدر ضيا در اين خصوص به 
اھواز دنبال کارش بودم و ھم به دادستانی تھران مراجعه من ھم از . مرخصی ضيا موافقت نکردند

در حقيقت برای کار ضيا استان خوزستان اجازه انجام کاری را ندارد و تمام کارھا را دادستانی . کردم
  . تھران بايد انجام دھد

که به آنجا بعد ھم . اما در دادستانی حتی نامه ما را تحويل نگرفتند و گفتند بايد به دادسرای اوين برويد
مراجعه کرديم و پاسخشان به ما اين بود که برای زندانيانی امثال ضيا نمی شود کاری کرد و نامه را 

  .تنھا اlن نيست... اين بود نتيجه دوندگی ھای ما! تحويل نگرفتند
می البته از استان خوزستان . در مدت نزديک به سه سال به ھيچکدام از نامه ھای ما ترتيب اثر ندادند 

  ."خواھند کاری انجام دھند و پيگير کارش ھستند اما اجازه ندارند کاری انجام دھند
سيد ضياءالدين نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل و عضو شورای مرکزی انجمن 

وی با وجود کسب رتبه تک رقمی در کنکور . بود ٨٦تا  ٨٢اسEمی اين دانشگاه در سال ھای 
ضيا نبوی . و از تحصيل محروم شد" ستاره دار"در رشته جامعه شناسی،  ٨٧رشد سال کارشناسی ا

در  ٨٨خرداد  ٢۵، پس از راھپيمايی عظيم روز ٨٨روز بعد از انتخابات رياست جمھوری سال  ٣تنھا 
اعتراض به نتيجه اعEم شده انتخابات، به اتھام دفاع از حق تحصيلش و شرکت در تجمع ھای 

  . ر زمان انتخابات بازداشت شداعتراضی که د
او که در روند چھار . وی در تمام اين مدت در حبس بوده و امکان استفاده از حق مرخصی نداشته است

 ٢٦ماھه بازجويی ھايش تحت فشارھای روحی و جسمی شديد قرار گرفته بود سرانجام توسط شعبه 
ل از آن حبس در تبعيد در شھرستان سا ١٠(سال  ١۵دادگاه انقEب به قضاوت قاضی پيرعباسی، به 

  .ضربه شEق محکوم شد ٧٤و ) ايذه
  .اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ده سال حبس در تبعيد تبديل شد

در نامه : "پدر اين فعال سياسی دربند با اشاره بر نامه ای که خطاب به دادستانی نوشته توضيح می دھد
يکی اينکه تخفيف مجازات دھند، . دگی به وضعيت ضيا شدمای که به دادستان نوشته بودم خواستار رسي

دوم اينکه به تھران منتقل شود و ما بتوانيم ھر ھفته مEقاتش کنيم و سوم اينکه حقوق اوليه او از جمله 
اما اصE اين نامه را از من تحويل نگرفتند و اميدوارم . مرخصی رعايت شود و به او مرخصی دھند

  ."صدای ما و خواسته ھايمان را بشنوندحداقل از اين تريبون 
خانواده ضيا در يکی از روستاھای شھر سمنان زندگی می کنند که طوlنی بودن مسير و مشکEت 

  .ديگر مEقات ھفتگی با فرزندشان را برای آنھا دشوار ساخته است
با ضيا داشته باشيم اما ھر ھفته می توانيم مEقات کابينی : "پدر ضيا با تاکيد بر دوری راه ادامه می دھد

به علت دوری و طوlنی بودن مسافت اين امکان برای ما وجود ندارد که ھر ھفته برويم و بخاطر 
من روز دوازدھم رفتم ضيا را مEقات . ھمين ماھی يکبار به مEقاتش می رويم و شرايط سختی است

که جديدا مسئولين زندان باز جای خوشبختی است . کردم و وضعيت روحی ضيا ھم خيلی عالی است
  ."کارون عوض شده اند و شرايط زندان کمی بھتر شده است

  آينده بھتری در انتظار ماست اگر برای دموکراسی تEش کنيم: ضياء نبوی
ھفته گذشته ضياء نبوی، ضمن شرح شرايط جديد حبس در تبعيد خود، ابعاد زندان را با شرايط جامعه 

من ارديبھشت ماه سال جاری نامه ای اززندان کارون نوشتم ودر : "ه بودمورد تطابق قرار داده و نوشت
رياست زندان کارون از دو ماه پيش تغيير کرده ....اون نامه به شرايط وحشتناک اون زندان اشاره کردم

وضعيت جديد از اون جھت جالبه ..و جای خودش رو به رئيس پيشين زندان کلينيک آقای منشداوی داده 
ر lيق وشايسته ،مديريت زندانی رو بعھده گرفته که به معنای دقيق کلمه يه ويرانه که يک مدي
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برخورد کارمندھا بطرز حيرت انگيزی محترمانه شده طوريکه گاھی شخصيت انسانی زندانی ...است
در کل اتفاقات مثبت زيادی توی زندان افتاده که حداقل برای خودم راضی کننده ! رو ذوق زده ميکنه

اونچه که تا حاl گفتم البته نميبايست به اين ! گرچه اين به معنای رضايت ھمه ی زندانی ھا نيستاست ا
سوءتفاھم بيانجامه که وضعيت زندان گل وبلبل شده وديگه ھيچ مشکلی در کار نيست،نه حرف من فقط 

  !"ی مھّمهاينه که مديريّت جديد داره از تمام ظرفيت وتوان خودش استفاده ميکنه واين نکته خيل
او در بخشی ديگر از نامه اش آورده است که تغييرات مثبتی که در ھمين مّدت زمان کوتاه در زندان 
کارون رخ داده من رو به اين صرافت انداخته که شرايط عمومی کشور رو با وضعيّت اين زندان 

ديريتی کشور ھم شاھد مقايسه کنم واز خودم بپرسم که آيا ممکنه چنين تحّول مثبتی رو درون ساختار م
باشيم؟واقعا تا چه حد ممکنه که ما از اين وضعيت تأسف باری که درون اون ھستيم فاصله بگيريم وتا 

پاسخ من اين … چه حد ميشه که به امکان دموکراسی ويک مديريّت معقول وتوسعه گرا اميد داشت؟
ی بھتری در انتظار ماست اگر برای  است که آينده گشوده است وقابل پيش بينی نيست اما مطمئناٌ آينده

  .تEش کنيم)يعنی دموکراسی(اونچه تشخيص وترجيح ماست 
به ھمراه پسر عمويش، ضياالدين نبوی بازداشت و  ٨٨خرداد  ٢۵عاطفه نبوی فعال دانشجويی نيز در 

يری خرداد به چھار سال حبس تعز ٢۵وی به اتھام شرکت در تظاھرات . اوين منتقل گرديد ٢٠٩به بند 
  .محکوم شد

نسرين ستوده وکيل عاطفه نبوی که ھم اکنون خود نيز به جرم دفاع از حقوق بشر در بند است در اين 
تواند آن را مبنای صدور حکم قرار  تنھا مورد اتھامی در پرونده موکلم که دادگاه می: "رابطه گفته بود

اند،  دود چھار ميليون نفر شرکت کردهخرداد است که در آن راھپيمايی ح ٢۵پيمايی  دھد، شرکت در راه
  ."ميليون نفر دارد ٤و اگر اين جرم است، نظام قضايی ايران نياز به زندانی با وسعت 

  ی اعتراضی ھستم که از سوی صاحبان قدرت برتابيده نشد در حال پرداختن ھزينه: عاطفه نبوی
 متاسفانه با مرخصی: "عموی عاطفه نبوی در خصوص وضعيت برادرزاده اش خاطر نشان می کند

. فقط مEقات کابينی و ماھی يکبار مEقات حضوری دارد. عاطفه ھم موافقت نکردند و تلفن ھم ندارد
خودتان حال ما را . اين سومين عيدی است که اين بچه ھا سال نو را در پشت ميله ھا تحويل می کنند

ام پدر و مادری است که دلتنگ و ناراحت کد. تصور کنيد که سه سال است بچه ھايمان عيد با ما نيستند
بچه اش نباشد اما خوب چکار کنيم؟ چاره ای جز صبوری و تحمل نداريم تا انشا¦ ھمه زندانيان سياسی 

  ."آزاد شوند
ھای تلخ زندان ياد کرده و در عين حال از  سالروز تولدش از تجربه  عاطفه نبوی در يادداشتی به بھانه

بيش از دو سال از انتخاباتی : "ھا گفته است ن جان زندانی بر اثر اين رنجصيقل خوردن و خالص شد
برای فرزندان اين سرزمين نبوده گذشت و حال … که محصول آن چيزی جز صدھا سال حکم زندان و

ام  ام و سومين سال حبس امين سال زندگی ی سی ترين زندانی زن انتخابات در آستانه من به عنوان قديمی
ی اعتراضی ھستم که برتابيده نشد و  ، مEقات حضوری و تلفن در حال پرداختن ھزينهبدون مرخصی

تجربه اينجا چيزی نيست که برای کسی ... از سوی کسانی که ابزار قدرت را در دست دارند تحمل نشد
شود  ھای مشتاق اکسيری ساخته می ھا و شورھای نھفته در اين جان آرزويش را بکنی اما از ادغام رنج

کند و اينگونه است که  دھد و آن را خالص می فرسايد آن را صيقلی می که به غير از آن که جان را می
  ..."شوی در اينجا سی ساله می

  مژگان مدرس علوم، جرس
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 عضو تيم ملی جودو از حق تحصيل و شرکت در مسابقات محروم شد 
  

ايار زارعی عضو تيم ملی جودو که دارای چندين رتبه خش –1390اسفند ماه 26خبرگزاری ھرانا 
قھرمانی کشوری در رده جوانان و نوجوانان است به دليل اعتقاد به آئين بھايی ضمن محروم شدن از 

 .حق شرکت در مسابقات آسيايی و جھانی از دانشگاه محل تحصيل خود نيز اخراج شد
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بنا به اطEع گزارشگران ھرانا، اين شھروند بھايی و ورزشکار ملی در رنجنامه ای به توصيف 
  .چگونگی محروميت خود از شرکت در مسابقات آسيايی و محروميت از تحصيل پرداخته است

 :ت به شرح زير استمتن اين رنجنامه که در اختيار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته اس
سال به صورت حرفه ای فعاليت می کنم  ١۴اينجانب خشايار زارعی در رشته ورزشی جودو به مدت 

که در طول اين مدت چندين رتبه ی قھرمان کشور در رده نوجوانان و جوانان کسب کرده ام و با اين 
به ديانت بھايی از شرکت در که سه بار نفر اول وزن خودم در تيم ملی شده ام ولی به دليل اعتقادم 

مسابقات آسيايی و جھانی محروم شده ام و اين در حالی است که امسال ھم که در رشته معماری در 
ترم اخراج شدم، به  ١پس از پشت سر گذاشتن  ٢٢/١٢/٩٠شيراز پذيرفته شده، در روز دوشنبه مورخ 

رد دانشگاه ديدم که در آنجا نوشته شده طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم، اسم خود را در ب
  بود که به دفتر آموزش مراجعه کنم

در دفتر آموزش نزد سرپرست گروه معماری رفته و وی عنوان کرد که يک نامه ی محرمانه از  .
طرف وزارت علوم و تحقيقات به دانشگاه آمده که من از محتوای آن خبر ندارم ولی به من گفته اند که 

شرکت در کEس ھا را نداريد و اگر خواھان اطEعات بيشتری ھستيد با مديريت دانشگاه شما ديگر حق 
 .صحبت کنيد، که در اين چند روز که مراجعه کردم، موفق به مEقات با ايشان نشدم

 
 

 پيمان عارف، فعال دانشجويی، بارديگر بازداشت شد 
  

فعال دانشجويی، از سوی ماموران يکی از منابع خبری حقوق بشر گزارش داده که پيمان عارف، 
 .امنيتی بازداشت شده است

 
به گزارش وبسايت ھرانا، پيمان عارف، از فعاlن دانشجويی در ايران که پيش از نيز بارھا بازداشت 

بود، بارديگر با ھجوم نيروھای امنيتی به منزل وی بازداشت شده  شده و به نھادھای امنيتی احضار شده
 .و از سرنوشت وی ھيچ خبری در دست نيست

به گزارش دانشجونيوز، پيمان عارف، فعال دانشجويی و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی 
به ) اکتبر ٣٠)آبان  ٨پيمان عارف بار ديگر روز يکشنبه .است که پيش از بارھا بازداشت شده است

به گفته منابع خبری . زاده و شرر کنور تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شد ھمراه عسل اسماعيل
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شان به دادسرای زندان اوين مراجعه  برای پيگيری وضعيت) آبان ماه ١٠(اين سه نفر روز سه شنبه 
 ..بود کردند که در پی آن پيمان عارف مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده

 ٢۶از سوی شعبه » رييس جمھور«نويس پيشتر به اتھام توھين به  نگار، وبEگ ييمان عارف، روزنامه
ضربه  ٧۴دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری، 

ياسی محکوم ھای س العمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکل شEق و محروميت مادام
 .شده بود

ضربه شEق وی به  ٧۴بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم 
 .گفته می شد، ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است. اجرا درآمد

ه اينکه پرونده جديدی منابع آگاه در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعEم داشتند اين فعال دانشجويی با توجه ب
 .در دادسرا نداشته است و درگير پايان نامه خود بوده فرصت مراجعه به دادسرا را نداشته است

 .اين منبع آگاه در ادامه افزود از علت و يا اتھام بازداشت وی اطEعی در دست نيست
 
 
 

مراسم سالگرد شھادت بھنود رمضانی با دخالت نيروھای امنيتی و 
 دادی لغو شد بازداشت تع

  
آخرين گزارش ھا از اولين مراسم سالگرد شھادت بھنود رمضانی، دانشجوی شھيد،  1390اسفند ماه 27

حاکی از آن است که با ھجوم نيروھای امنيتی و بازداشت اعضای خانواده و دوستان نزديک اين مراسم 
 لغو شده است

 

 مراسم چھلم بھنود رمضانی، دانشجوی شھيد -عکس از آرشيو
 

روز جمعه مراسم اولين سالگرد  14:30به گزارش دانشجونيوز، درحالی که قرار بود از ساعت 
ابل در محل دفنش در روستای قراخيل شھادت بھنود رمضانی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشيروانی ب

 .قائم شھر برگزار شود، اين مراسم با دخالت نھادھای امنيتی حکومت ايران لغو شده است
بر اساس اين گزارش، اداره اطEعات روز سه شنبه پدر بھنود رمضانی و پس از چند ساعت مادر و 

اسم سالگرد بھنود را لغو کنند اما عمه ی اين دانشجوی شھيد را احضار و از آن ھا می خواھد که مر
زمانی که با مخالفت آن ھا مواجه می شود اين سه نفر را در بازداشت نگه می دارد که ھمچنان نيز در 
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ھمچنين گفته می شود مامورين اطEعات برای افزايش فشارھا روز پنج شنبه  .بازداشت به سر می برند
 .بود محل برگزاری مراسم باشد را نيز قفل کردنددرب مسجد امام حسين روستای قراخيل که قرار 

با اين وجود برخی از اعضای خانواده رمضانی و دوستان بھنود مصمم به برگزاری مراسم می شوند 
اما ساعتی پيش از شروع مراسم ھشت اتومبيل نھادھای امنيتی که حاوی مامورين لباس شخصی بوده 

وحشت افراد غيربومی و کسانی که از نظر آن ھا مشکوک اند وارد روستا شده و با ايجاد جو رعب و 
 .بوده اند را مورد مواخذه قرار دادند

نفر  12در حالی که دوستان و نزديکان بھنود رمضانی بر سر مزار وی در امامزاده روستا بوده اند، 
ضار، ھمه ی از مامورين امنيتی با ورود به امامزاده ضمن جمع آوری تعداد زيادی از تلفنھای ھمراه ح

اين افراد با شناخت قبلی از دوستان نزديک بھنود حداقل سه نفر از . آن ھا را از امامزاده اخراج کردند
 .آنھا را بازداشت کردند که تاکنون اطEعی از سرنوشت آنھا حاصل نشده است

ابل در گفتنی است بھنود رمضانی قراء دانشجوی ترم دو رشته مکانيک دانشگاه صنعتی نوشيروانی ب
توسط نيروھای بسيجی و يگان ويژه پليس به شدت مورد ضرب ) 89اسفند  24(شب چھارشنبه سوری 

 .و شتم قرار گرفته و بEفاصله جان سپرد
در ھمين راستا روز سه شنبه انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل نيز به مناسبت 

 .يانيه ای صادر کرده بوداولين سالروز کشته شدن بھنود رمضانی ب
خانواده ی رمضانی انسانيت را معنی کرده و از حاl از حق » :در بخشی از بيانيه دانشجويان آمده بود

آن ھا خواھان کشف . قانونی خود برای اعدام متھمين گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند
و به چه جرمی فرزندشان را در عنفان جوانی  حقيقت ھستند و حق دارند از قاتلين بپرسند که چرا

بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته روزی دامان تان را  .کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين خونريزيھا
 «.خواھد گرفت

يک فعال دانشجوئی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که خواست نامش فاش نشود پيشتر در مصاحبه با 
متاسفانه نکته ی تاسف برانگيز اينست که از زمان کشته شدن بھنود رمضانی  :بود دانشجونيوز گفته

مسئولين دانشگاه نوشيروانی بابل حتی يک بار ھم با خانواده اين دانشجو مEقات نکرده و به آنھا تسليت 
داده و ھمچنين مسئولين اين دانشگاه اجازه برگزاری ھيچگونه مراسمی در اين دانشگاه را ن. نگفته اند

 .تصاوير اين دانشجو که توسط دانشجويان بر ديوارھا نصب شده بود را کنده اند
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 موسی ساکت،عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت آزاد شد 
  

موسی ساکت مسوول شعبه آذربايجان شرقی سازمان دانش  -1390اسفند ماه 27خبرگزاری ھرانا 
، ديروز و پس از اتمام مدت محکوميت خود از زندان )ادوار تحکيم وحدت(ن اسEمی آموختگان ايرا

   .آزاد شد
در تبريز بازداشت  ٨٨آبان سال  ١٣به گزارش ادوارنيوز، موسی ساکت، فعال دانشجويی سابق که در 

 و فعاليت تبليغی عليه نظام به ھفت ماه حبس تعزيری «نھضت آزادی«شده و به اتھام عضويت در 
شھريور خود را به زندان تبريز معرفی کرده  ١٩محکوم شده بود که با اجرايی شدن حکم در تاريخ 

  .بود
احضار موسی ساکت بEفاصله پس از انتشار بيانيه شعبه آذربايجان شرقی ادوار تحکيم وحدت در 

  .ته بوداعتراض به برخوردھای نھادھای امنيتی با معترضين به وضعيت درياچه اروميه صورت گرف
در استان آذربايجان شرقی ) حاميان مطالبه محور کروبی(موسی ساکت، مسوول ستاد شھروند آزاد 

 .بود
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پيمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بيمارستان 
 منتقل شد 

  
غير قانونی اش در زندان  پيمان عارف، فعال دانشجويی که از چند روز پيش در اعتراض به نگھداری

  .اعتصاب غذا کرده بود، در اثر وخامت حال جسمی اش به بيمارستان منتقل شده است
به گزارش دانشجونيوز، پيمان عارف، فعال دانشجويی و روزنامه نگار که ھفته گذشته با ھجوم 

ن اعتصاب غذا نيروھای امنيتی به منزل وی برای سومين بار بازداشت شده بود و چند روز پس از آ
کرده بود، اينبار خبرھای جديد حکايت از آن دارد که وخامت حال وی سبب شده که وی به بيمارستان 

  .منتقل شود
گفته می شود اين فعال دانشجويی در اعتراض به نگھداری غير قانونی خود علی رغم صدور و توديع 

  .کفالت اعEم اعتصاب غذا کرده بود
انشجويی در ايران و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی که پيش از نيز پيمان عارف، از فعاlن د

بارھا بازداشت شده و به نھادھای امنيتی احضار شده بود، بارديگر ھفته گذشته با ھجوم نيروھای 
  .امنيتی به منزل وی بازداشت شده بود

زاده و شرر کنور  اعيلنيز به ھمراه عسل اسم) اکتبر ٣٠(آبان  ٨پيمان عارف پيشتر روز يکشنبه 
آبان  ١٠(به گفته منابع خبری اين سه نفر روز سه شنبه . تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شده بود
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شان به دادسرای زندان اوين مراجعه کردند که در پی آن پيمان عارف  برای پيگيری وضعيت) ماه
  .مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود

 ٢۶از سوی شعبه » رييس جمھور«نويس پيشتر به اتھام توھين به  نگار، وبEگ زنامهييمان عارف، رو
ضربه  ٧۴دادگاه انقEب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری، 

ھای سياسی محکوم  العمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکل شEق و محروميت مادام
  .شده بود

ضربه شEق وی به  ٧۴ر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز، پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم ب
  .گفته می شد، ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است. اجرا درآمد

منابع آگاه در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعEم داشتند اين فعال دانشجويی با توجه به اينکه پرونده جديدی 
  .در دادسرا نداشته است و درگير پايان نامه خود بوده فرصت مراجعه به دادسرا را نداشته است

ميليونی صادر کرده بود که علی رغم  ۵گفتنی است دستگاه قضايی برای اين فعال دانشجويی کفالت 
  .توديع آن از سوی خانواده اش نامبرده در بازداشت بسر می برد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390جوان و دانشجو در سال  حقوق نگاھی به وضعيت

 
547 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1390(گزارش ساeنه نقض حقوق دانشجويان 
  
  

  
  )وزيدانشجو ن تيسا: منبع( ١٣٩٠در سال  يیگزارش جنبش دانشجو

  .شکل تفکيک موضوعی و تفکيک ماھيانه وقايع تھيه شده است اين گزارش به دو
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موارد ذکر شده در اين گزارش بخشی از سالنامه جنبش دانشجويی در سال گذشته می باشد که بر مبنای 
lزم به ذکر است که بسياری از موارد نقض . اخبار منتشر شده در وبسايت دانشجونيوز تھيه شده است

  .سال گذشته به دlيل مختلف خبری نشده استحقوق دانشجويان نيز در 
. حکم زندان برای دانشجويان صادر و اجرا شده است ٦٧بر اساس اين گزارش، در سال گذشته 

مورد احضار به کميته  ١٢٠مورد فعاليت ھای مختلف و تجمع ھای دانشجويی،  ٤۵نزديک به 
مورد بازداشت و احضار به  ٨٠انضباطی، محروميت از تحصيل و اخراج از دانشگاه و بيش از 

دانشگاه کشور تفکيک و تبعيض  ١۵در سال گذشته ھمچنين در بيش از . مراجع قضائی ثبت شده است
  .مورد حادثه و مرگ دانشجويان گزارش شده است ١٠٠جنسيتی و متاسفانه بيش از 

  
  به تفکيک موضوعی ١٣٩٠سالنامه جنبش دانشجويی در سال 

  یدانشجويان زندان
در حالی به پايان رسيد که حسن اسدی زيدآبادی، حامد اميدی، عماد بھاور، مجيد توکلی،  ١٣٩٠سال 

سعيد جEلی فر، مھدی خدايی، مجيد دری، حامد روحی نژاد، حسين رونقی ملکی، شاھين زينعلی، 
فرشته شيرازی، آرش صادقی، جواد عليخانی، اميد کوکبی، مھديه گلرو، کوھيار گودرزی، حبيب هللا 

يفی، شبنم مددزاده، علی مليحی، ضيا نبوی، عاطفه نبوی، بھاره ھدايت و شماری ديگر از لط
در اين ميان تنھا با چند روز مرخصی نوروزی علی اکبر . دانشجويان در زندان سال نو را جشن گرفتند
 .محمد زاده و بابک داشاب موافقت شده است

دور  یبه شھرھا یزندان انيدانشجو ديتبع ان،يدانشجو یمدت حبس برا یعEوه بر صدور احکام طوlن
 انيدانشجو یتلفن یبھبھان و اھواز، قطع تماس ھا یبه زندان ھا ینبو ايو ض یدر ديمج ديمانند تبع

 یبرا ناز سرنوشت بازداشت شدگا یخبر یشھر کرج، ب يیدر زندان رجا یتوکل ديمانند مج یزندان
از موارد فشار  یملک یرونق نيمانند حس انيدانشجو یبه مشکEت پزشک یدگيو عدم رس یطوlن یمدت

در  زين یتوکل ديو مج یدر ديمانند مج یانيدانشجو نيعEوه بر ا. باشد یم یزندان انيبر دانشجو
  .شدند ليمحروم از تحص شهيھم یجداگانه از دانشگاه اخراج و برا یاحکام
و  تيبھاره ھدا: نيفرودياز مرخص یو تيبه زندان کارون اھواز و محروم ینبو ايانتقال ض: نيفرود
  گلرو مجددا ممنوع المEقات شدند هيمھد

  ديو ضرب و شتم شد یبه سلول انفراد یانتقال و یدر پ یآرش صادق یاعتصاب غذا: نيفرود
  منتقل شد مارستانيدر حالت کما به ب ،یزندان یدانشجو ،یآرش صادق: نيفرود
  بازگشت نيبه زندان او یدت، پس از اتمام مرخصوح ميعضو دفتر تحک ،یاسد Eديم: نيفرود
  در اصفھان تيمراسم سالروز تولد بھاره ھدا یبرگزار: نيفرود
  تيبه مناسبت سالروز تولد بھاره ھدا یليتحص ضيمبارزه با تبع تيجمع هيانيب: نيفرود
 استين به ردادگاه انقEب تھرا٢٨شعبه  یچپ، از سو فيط يیدانشجو نياز فعال ،ینادر احسن: نيفرود
  .محکوم شد یريسال حبس تعز ٢به تحمل  سه،يمق یقاض
  دانشگاه زنجان يیفعال سابق دانشجو ،یپناھ ونيحکم شش ماه حبس ھما یاجرا: نيفرود
  دانشگاه اراک یسابق انجمن اسEم ريدب یخيمشا ديادامه بازداشت حم: نيفرود
  ظھر امروز با قرار کفالت آزاد شد فيشر یدانشگاه صنعت يیفعال دانشجو ،یسھراب امکيس: نيفرود
  انتقال داده شد یبه سلول انفراد یمرخص انيپس از پا یاسد Eديم: نيفرود
  یخبر یپس از سه ماه ب یبا و یتوکل ديمEقات برادر مج: نيفرود
  محکوم شد یريبه ھشت سال حبس تعز ريرکبيدانشگاه ام یدانشجو ،یفواد سجود: نيفرود
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  رازيدر بازداشتگاه اطEعات ش یزندان یدانشجو ،یلق از محمد جواد نوروزمط یخبر یب: نيفرود
  آزاد شد فيشر یدانشگاه صنعت یگل، دانشجو ريام: بھشتيارد
سال و  کيدادگاه انقEب، به  یاز سو یحکم یط ز،يتبر يیفعال دانشجو ،یميرح نيفرز: بھشتيارد

  محکوم شد یريچھار ماه حبس تعز
  ليمحروم از تحص یدانشجو ،یوصال محبوب یو بازداشت برادر و یمحبوب سارا یآزاد: بھشتيارد
  شتريشش ماه زندان ب: یتوکل ديگلرو، مج هيمھد ت،يبھاره ھدا یبرا ديجد یصدور حکم: بھشتيارد
  نيبه زندان قرچک ورام ،یزندان یانتقال شبنم مددزاده، دانشجو: بھشتيارد
  آمد یبه مرخص ميار تحکعضو ارشد سازمان ادو یحيمل یعل: بھشتيارد
محکوم است، به  ديکه به ده سال حبس در تبع ليمحروم از تحص یدانشجو ،ینبو ايض ديس: بھشتيارد

منتقل  کينيموسوم به اردوگاه کل گريد یاز زندان کارون اھواز به زندان گريد یاسيس یزندان ٢۵ھمراه 
  .شد
 ٢شعبه  یارتباطات دانشگاه تھران از سو علوم یدوره دکتر انياز دانشجو ايآوات رضان: بھشتيارد

و  یقيماه حبس تعل ٣به " یاخEل در نظم عموم"به اتھام  یفرات یقاض استيتھران به ر یدادگاه نظام
  .محکوم شد مهيجر ونيليم ٣ضربه شEق بدل به  ٧٤
کوم مح یقيبه پنج سال حبس تعل ف،يشر یدانشگاه صنعت يیفعال دانشجو ،یسھراب امکيس: بھشتيارد
  شد

  ارشد یکارشناس ینژاد، دانشجو یکرد دهيسع یسال حبس برا ٢صدور حکم : خرداد
 انيدانشجو ،ینقد مهيدانشگاه تھران و صدور احکام حبس و جر یکو ۀبه پروند یدگيرس یدر پ: خرداد

  .از ده سال حبس محکوم شدند شيدانشگاه مجموعا به ب نيا
  نظر ديدر دادگاه تجد ینوران سما یريسال حبس تعز کيحکم  دييتأ: خرداد
  بابل یروانينوش یدانشجو اين یمھد نايس یبرا یريماه حبس تعز ۶حکم : خرداد

  از زندان امدند یو بابک داشاب به مرخص یکامران ارشيک ،یارسEن ابد: ريت
  محکوم شد یريسال حبس تعز ٢بابل به  یمحسن برزگر، دانشجو: ريت
  :دانشگاه تھران یبه پرونده حمله به کو یدگيرس نايدانشجو در جر ١٤ تيمحکوم: ريت

  »مهيتومان جر ونيليم کي ،یريروز تعز ٩١« : تيريمد یدانشجو ،یمحمد ريام ميمھ
  »مهيھزار جر ۵٠٠و  قيسال تعل ٤ماه حبس به مدت  ٣« :یعلوم اجتماع یدانشجو ،یرفاھ یعل

  »مهيھزار جر ۵٠٠و  قيل تعلسا ٤ماه حبس به مدت  ٣«  : یدانشجو علوم اجتماع ،یرضو کمال
  »قيسال تعل ٤ماه حبس به مدت  ١٠« : یعلوم اجتماع یمحسن زاده، دانشجو رسول

  مهيجر ونيليم ١ یريروز تعز٩١ یفضل نيحس ريام
  »قيماه حبس به مدت پنج سال تعل ١٠« :یدانشجو علوم اجتماع ،یاکبر کاوه

  »مهيجر ونيليم ١و  قيسال تعل ٤ماه حبس به مدت  ١٠« : ینعمت دهللاي
سال  ٤از از حبس به مدت  یميکه ن ،ینقد مهيتومان جر ونيليم ١+ ماه حبس  ١٠« : یفرحزاد بيحب
  »ديگرد قيتعل
سال ٤از از حبس به مدت  یميکه ن ،ینقد مهيھزار تومان جر ۵٠٠+ ماه حبس  ١٠« :  يیآقا مينع
  »ديگرد قيتعل

    »قيلسال تع ٤مدت  هيده ماه حبس «: ھست یمحمد دوست
سال  ٤از از حبس به مدت  یميکه ن ،ینقد مهيھزار تومان جر ۵٠٠+ ماه حبس  ١٠« :ینعمت وبيا

    »ديگرد قيتعل
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  »مهيجر ونيليم ٣ضربه شEق بدل به  ٧٤و  یقيسه ماه حبس تعل«:  ايرضا ن آوات
  »مهيھزار تومان جر ۵٠٠شده است ،  قيسال تعل ٤ماه حبس که به مدت  5« : یقيصر ديوح
 یميکه ن ،ینقد مهيھزار تومان جر ۵٠٠+ ماه حبس  ٤« : یعلوم اجتماع یدانشجو ،یليسحر وک یعل

  »ديگرد قيسال تعل ٤از از حبس به مدت 
مانده  یتحمل چند ماه باق یدانشگاه تھران برا اتيادب  دانشکده سانسيل فوق  یدانشجو یاسد رينص: ريت

  .انده شدفراخو نيخود به زندان او تياز دوران محکوم
  نيحوادث عاشورا، به زندان او یبازداشت یدو دانشجو ،یکامران ارشيو ک یبازگشت ارسEن ابد: ريت
  اصفھان  ُکرد دانشگاه یدانشجو  زادهيعل نيمحمد ام تياز وضع یخبر یتداوم بازداشت و ب: ريت
  ز بازداشتگذشت پنج ماه ا رغميعل راز،يش یزندان یدانشجو ،یپورفتح وبيا یفيبEتکل: ريت
  یريسال حبس تعز کيبه  فيدانشگاه شر ینزھت، دانشجو دينو تيمحکوم: ريت
  بوده است یقانون رياز اساس غ ،يیو بازجو یبازداشت، اتھام زن نديکل فرآ: یکوکب ديام: ريت
  گلرو به طور موقت از زندان آزاد شدند هيو مھد تيبھاره ھدا: ريت
دانشگاه  یاسيحقوق و علوم س یانجمن اسEم یمرکز یراشو نيشيعضو پ ،یھاشم یمجتب ديس: ريت

  .فراخوانده شد نيضربه شEق  به زندان او ٧٤سال زندان و  کيحکم  یاجرا یتھران برا
به شش ماه حبس  زيتبر یدادگاه جزائ ١١١شعبه  یفراز زھتاب که تابستان سال گذشته و از سو: ريت

  خود روانه زندان شد تيمانده از محکوم یسه ماه باق یط یمحکوم شده بود، برا یريتعز
  نيبه زندان او یزندان یبازگشت بابک داشاب، دانشجو: ريت

حکم دادگاه انقEب  یجھت اجرا نيقزو یالملل نيدانشگاه ب يیفعال سابق دانشجو ،یلين یمصطف: مرداد
منتقل  نيزندان او ٣۵٠بازداشت و به بند  نيمستقر در زندان او یقانون ريغ یمراجعه به دادسرا یدر پ
  .شد

  بازگردانده شد نيگلرو به زندان او هيمھد ،یتيبا ھجوم ماموران امن: مرداد
  یبانيش ريام یھشت سال زندان برا: مرداد
  سال زندان کيعابد توانچه پس از  یآزاد: مرداد
را  یحجت نظر سه،يمق یدادگاه انقEب به قضاوت قاض. بازگشت نيبه زندان او یحجت منتظر: مرداد

و  یتبان قياز طر یمل تيامن هيبه جرم اقدام عل یقيو چھار سال حبس تعل یريبه شش ماه حبس تعز
  .شرکت در تجمعات محکوم کرده است

دانشگاه آزاد تھران  یاخراج انياز دانشجو ،یعبداللھ ديفرش یو محل نگھدار تياز وضع: مرداد
  .ستيدر دست ن یزداشت، مطلقا اطEعسال از زمان با کيرغم گذشت  یعل) نيمجتمع امام حس(

 يیحکم قضا یجھت اجرا نياز ا شيو روزنامه نگار که پ يیفواد شمس، از فعاlن دانشجو: مرداد
بازداشت  ن،يدوشنبه، نھم مردادماه، پس از مراجعه به زندان او روزياحضار شده بود شده بود د شيخو
  شد

  شھر يیدر زندان رجا یزندان یدانشجو ،یعجم ینامساعد عل یجسم تيوضع: مرداد
  فرزندان اش تيبه وضع یدگيرس یبرا ديدرخواست پدر شبنم و فرزاد مدد زاده از احمد شھ: مرداد
 یکرمانشاه در پ یدانشگاه راز انيدانشجو یبرا یقيماه حکم زندان تعل یاز س شيصدور ب: مرداد

 ،یرھنگ و ارشاد اسEمسابق ف ريکرمانشاه به حضور وز یدانشگاه راز انياعتراض دانشجو
  دانشگاه در سال گذشته نيبه مناسبت روز دانشجو در ا ،یصفارھرند

دادگاه  یاز سو یو عاطفه زمان یاتيسجاد ح ،یبنفش مايش ،يیخزا وشاين ،یمحمدرضا قنبر: مرداد
اشکان  نيھمچن. به مدت پنج سال محکوم شده اند یقيبه شش ماه حبس تعل کيانقEب کرمانشاه ھر 
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و  ليتحصاز  تيبه دو ترم محروم زين نياز ا شيکرمانشاه، که پ یدانشگاه راز يیفعال دانشجو انيبيمس
روز حبس  ٩١دانشگاه محکوم شده بود، به  یانضباط یتوسط شورا ینقد مهيتومان جر ونيليم مين

 زين یکه و ،یدانشگاه راز يیفعال دانشجو گريپگاه د نيحکم آبت. ديبه مدت پنج سال محکوم گرد یقيتعل
در دست  یاز و یگريپرونده د نکهيا ليرا در کارنامه خود دارد، به دل لياز تحص قيدو ترم تعل

  .باشد، ھنوز صادر نشده است یم یبررس
 یاز سو ن،يدانشگاه امام حس ليمحروم از تحص یو دانشجو يیمھرداد اسEمخواه فعال دانشجو: مرداد
  .محکوم شد یقيعلسال حبس ت ٤دادگاه انقEب به  ٢٦شعبه 
  و حقوق بشر يیفعال دانشجو ،یخانجان دينو یبرا یريسال حبس تعز ١٢حکم  ديتائ: وريشھر
محکوم  یريسال حبس تعز کيوحدت، به  ميدفتر تحک یعموم یعضو شورا ،یقيصد مانيا: وريشھر

  شد
  محکوم شد یقيبه پنج سال حبس تعل فيدانشگاه شر يیپور، فعال دانشجو یعال بھزاد

  محکوم شد یريسال حبس تعز ٣به  ليمحروم از تحص يیفر، فعال دانشجو یجEل ديسع: وريرشھ
  یزندان یدو دانشجو ،یروزيف رضا  یو عل یسورنا ھاشم یممانعت از آزاد: وريشھر
  یبه سلول انفراد یدر اثر اعتصاب غذا و انتقال و انياشکان ذھاب یوخامت حال جسم: وريشھر
  یخانوادگ یگلرو از مجازات ھا هيانتقاد مھد: یجانيصادق lر به یدر نامه ا: وريشھر
  داد انيخود پا یبه طور موقت به اعتصاب غذا انياشکان ذھاب: وريشھر
  به زندان کارون اھواز ینبو ايض ديانتقال س: وريشھر
  بازگشت نيصفرا به زندان او سهيپس از عمل ک تيبھاره ھدا: وريشھر
  آزاد شد ،يیل دانشجوفعا عقوب،يپور ماين: وريشھر
 یبخش مجاز ريدانشگاه آزاد شھرکرد و مد انيدانشجو یعضو انجمن اسEم ان،يفخر ديجاو: وريشھر
  .محکوم شد یريسال حبس تعز کي، به ٨٨ستاد 
 ميمشھد، به تحمل سه سال و ن یبرق دانشگاه فردوس یرشته مھندس یدانشجو ان،يمحمد غفار: وريشھر

  .ه شEق محکوم شدو ھفتاد ضرب یريحبس تعز
  شھر کرج منتقل شد يیزندان رجا یانفراد یھا به سلول یعجم یعل: وريشھر
دانشگاه بابل را به اتھام  يی، فعال دانشجو"یضامن ضراب نيحس"دادگاه انقEب شھر بابل، : وريشھر

علق سال م ٥که به مدت  یريسال حبس تعز کيبھمن به  ٢۵شرکت در تجمع  قينظام از طر هيعل غيتبل
  .شده است محکوم کرد

به شش سال حبس محکوم  ف،يشر یدانشگاه صنعت یانجمن اسEم رياکبر محمد زاده، دب یعل: وريشھر
  شد

در دانشگاه  ليمادام العمر از تحص تيدادگاه انقEب به محروم ١۵شعبه  یاز سو یتوکل ديمج: وريشھر
  کشور محکوم شد یھا

  یزندان یدانشجو ،یگودرز اريکوھ یبرا یريسال حبس تعز ۵حکم : مھر
  ممتاز دانشگاه تھران یدانشجو فر، يیاين نيحکم شEق ام یاجرا: مھر
  یريبه نه ماه حبس تعز ،يیمسعود باباپور، فعال دانشجو تيمحکوم: مھر
سال  ۵به  ل،يو فعال حق تحص يیبھا ليمحروم از تحص یدانشجو ،یاحسان ريبش تيمحکوم: مھر

  یريحبس تعز
  سال حبس ٨گذراندن  یبرا ل،يمحروم از تحص یدکترا یدانشجو ،یمانيفر یفواد سجود احضار: آبان
  فيدانشگاه شر یاکبر محمدزاده، دانشجو یعل یريحکم شش سال حبس تعز ديتائ: آبان
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  گريد یريبه شش ماه حبس تعز دنظريگلرو در دادگاه تجد هيمھد تيمحکوم: آبان
  یتوکل ديو مج تيبھاره ھدازندان  تيشش ماه به محکوم شيافزا: آبان
 یآزاد و پل یدانشگاه ھا يیسلمان پور، دو فعال سابق دانشجو ليو اسماع یفرزاد اسEم تيمحکوم: آذر
  یريسال حبس تعز ١و  ٣به  بيبه ترت ک،يتکن

  کرد به شش ماه زندان انيدانشجو هيعضو اتحاد ،یميکر Eديم تيمحکوم: ید
  سال زندان کيکرد به  انيدانشجو کيدمکرات هياتحادسوران دانشور، عضو  تيمحکوم: بھمن
  نظر ديدر دادگاه تجد ليفعال حق تحص ،یديشھ قانيا یريحکم پنج سال حبس تعز ديتائ: بھمن
 یمرکز یکشتان، عضو سابق شورا ینيحس Eديضربه شEق م ١۵ماه زندان و  ٦ابEغ حکم : اسفند

  دانشگاه مازندران یانجمن اسEم
  سال زندان ٢کرد به  انيدانشجو کيدمکرات هيعضو اتحاد ،یاسکندر ريدل تيمحکوم: اسفند
دانشگاه زنجان در دادگاه  ليمحروم از تحص یفر، دانشجو  یجEل ديسال زندان سع ٣حکم  دييتا: اسفند
  دنظريتجد

  
  و حراست یاز تحصيل، احضار به کميته انضباط محروميت

 تيو صدور احکام اخراج و محروم یانضباط یھا تهيمبه ک انيسال گذشته، روند احضار دانشجو در
  .ھم چنان ادامه داشت انيدانشجو لياز تحص

 یدر مقطع دکتر انياز دانشجو یاديشمار ز سانس،يدر مقطع فوق ل انيبر ستاره کردن دانشجو عEوه
  .محروم شدند لياز ادامه تحص ینشيگز یھا استيبا اعمال س زين

محروم و از دانشگاه اخراج  لياز ادامه تحص زين یبھائ انياز دانشجو یاديکه گذشت شمار ز یسال در
  .شدند

از  ران،يموجود در ا یفشارھا ليو ستاره دار، به دل ليمحروم از تحص انياز دانشجو یاريبس متاسفانه
 یبر اساس داده ھا ريکنند و اطEعات ز یم یخود خوددار لياز تحص تيکردن احکام محروم یعلن

 .باشد یممنتشر شده 

  
  ١٣٩٠احکام جديد زندان صادر شده برای دانشجويان در سال  -١نمودار 

  
 ١٣٩٠احضار دانشجويان به کميته انضباطی به ھمراه احکام محروميت از تحصيل در سال  -٢نمودار 
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خرم آباد به جرم  یاسياستاد حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم س ،یدرياخراج احسان اله ح: نيفرورد
  یگناباد شيو وکالت از دراو یشيدرو

دانشگاه  یعضو انجمن اسEم یاحير نيعت از انتخاب واحد امو ممان لياز تحص تيمحروم: نيفرورد
  مشھد یفردوس

  یانضباط تهيبه کم هيدانشگاه اروم انيتن از دانشجو ستياحضار ب: بھشتيارد
 تيصEح دييتأ«دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش جھت  يیاحضار فعاlن دانشجو: بھشتيارد

  ارشد یکارشناس یبرا »یعموم
 يیرضا رضا یعل ،یميعبدالکر ليصفرنژاد، راح تايدانشگاه سوره؛ آناھ یش دانشجوش: بھشتيارد

  ممنوع الورود شدند ار؛يزديا ديو نو یدوست، عباس جمال بيغر یاقدم، عل
  :مشھد یدانشگاه فردوس يیفعاlن دانشجو یبرا ديجد یصدور احکام انضباط: بھشتيارد

  لياز تحص تي، دو ترم محروم٨٨عمران  یمھندس ،یمينع ماين
  لياز تحص تي، دو ترم محروم٨٧ وتريکامپ یمھندس ،یفرخ پ نيآرم

  لياز تحص تي، دو ترم محروم٨٧ عيصنا یمھندس ،یخان فاطمه
  لياز تحص تي، دو ترم محروم٨٧مواد  یمھندس ،یطالب حسام

  لياز تحص تي، دو ترم محروم٨٧ یميش یمھندس ،یمنصور یعل
  لياز تحص تيدو ترم محروم، ٨٨مواد  یمھندس ،یراست عرفان
  لياز تحص تيترم محروم کي، ٨٧ کيمکان یمھندس ،یسيتقد یمرتض
  لياز تحص تيترم محروم کي ک،يمکان یارشد مھندس ،یقيحق بھنود
  لياز تحص تيترم محروم کي، ٨٧ وتريکامپ ،یليفضا فربد

گاه عEمه در معرض دانش سيير یعيشر نيتوسط صدرالد یاستاد شناخته شده علوم انسان ١۵٠: خرداد
  قرار گفتند یاخراج و بازنشستگ

  از دانشگاه مازندران اخراج شد ،يیبھا یدانشجو ،یدlرا داراب: خرداد
  ارشد به سازمان سنجش فراخوانده شدند یاز داوطلبان کارشناس یا عده: خرداد
  ليامه تحصھا از اد محروم کردن آن یدر کنکور ارشد برا انيکارنامه دانشجو یدستکار: خرداد
  ارشد محروم شد یاز شرکت در آزمون کارشناس یسقز یکرد و زندان یدانشجو یلقمان احمد: خرداد
  بابل یروانينوش یدانشگاه صنعت انيدانشجو یبرا ديجد یصدور احکام انضباط: خرداد
راج از زندان از دانشگاه اخ یپس از آزاد ز،يدانشگاه ازاد تبر يیفعال دانشجو یکوش امکيس: خرداد

  شد
دانشگاه قشم در حال  یساکن بندرعباس که در رشته حسابدار يیشھروند بھا »ینورا سھرنگ«: ريت

ترم، محروم و از  انيبودن از شرکت در امتحانات پا يیبھا ليبود توسط مسئوlن دانشگاه به دل ليتحص
  دانشگاه مزبور اخراج شد

 یشناس در رشته کار ليکه مشغول تحص »یتوکلآوا «دانشگاه قشم به نام  يیبھا یدانشجو کيبه : ريت
ثبت نام نخواھد شد و از دانشگاه  گرياز طرف دفتر دانشگاه ابEغ شده که در ترم د باشد یم یھوشيب

  اخراج است
  «را ندارند یحق شرکت در کنکور سراسر انيبھائ«: سازمان سنجش نيمسئول: ريت
  ج شداز دانشگاه اخرا یزندان یدانشجو ،یدر ديمج: ريت
 نيا یبا حکم انضباط اميدانشگاه خ يینکو از فعاlن دانشجو یصالح یو مھد یمحمد صادق تابع: ريت

  و درج در پرونده محکوم شدند یکتب خيتوب نيو ھمچن قيترم تعل کيدانشگاه، ھرکدام به 
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  استاد دانشگاه عEمه یريمش دياخراج دكتر سع: ريت
  از دانشگاه اخراج شد هيومدانشجوي دانشگاه ار يیرضا ريام: مرداد
  فيشر یدانشگاه صنعت یبھائ یدانشجو ،یالبرز نوران یصدور حکم اخراج برا: وريشھر
  ديگر یستاره دار شدن يكصد دانشجو: وريشھر
  اخراج شد نيقزو یالملل نياز دانشگاه ب ،يیپور، فعال دانشجو عيشف ميمر: وريشھر
 نيوحدت شعبه بوشھر و ھمچن ميادوار تحک یمرکز یشورا یاز اعضا یبنه گز روسيس: وريشھر

در  لياز ادامه تحص یاپيسال پ نيدوم یخانه مطبوعات مستقل استان بوشھر برا یصنف یعضو شورا
  . ارشد محروم شد یمقطع کارشناس

 ميسازمان ادوار تحک یمرکز ی، عضو شورا یريشدن دکتر محمود جمھ سيممنوع التدر: وريشھر
باشد که از  یم يیھا تيمحدود گرياز د زين یدر دانشگاه آزاد اسEم سيروحدت شعبه بوشھر از تد

 یمدرک دکترا یکه دارا یو. اعمال شده است یبا سابقه استان نيبر فعال یتيامن یجانب نھادھا
مربوطه در دانشگاه  یدرس یواحدھا سياز تدر ديدر ترم جد باشد، یاز دانشگاه تھران م یسازشھر

  .شھر محروم شده استواحد بو یآزاد اسEم
  گارياستفاده از س ليبه دل یرشته پزشک یدانشجو لياز تحص تيدو ترم محروم: وريشھر
از دانشگاه  یکروب یمعلم و عضو ستاد مھد تيدانشگاه ترب يیفعال دانشجو ،یمسعود چناس: وريشھر

  اخراج شد
 یخارج یشته زبان ھادانشگاه در ر یکه در کنکور سراسر يیشھروند بھا ،یشھره روحان: وريشھر
  .محروم شد لينقص در پرونده از حق تحص ليرا کسب نموده بود به دل ١٥١رتبه 
  از دانشگاه بابلسر یبھائ یدانشجو یرياخراج فرنود جھانگ: مھر
عدم شرکت در جلسه « ليدختر دانشگاه علم و صنعت به دل یدانشجو ١۵از ثبت نام  یريجلوگ: مھر

  «حجاب
  نياز زندان از دانشگاه آزاد قزو یپس از آزاد ،یگيمد بمح نياخراج مع: مھر
  دانشگاه زنجان يیدو فعال دانشجو ات،يو رحمت هللا ب اتيروح هللا ب لياز تحص تيمحروم: مھر
  ارشد دانشگاه آزاد تھران یکارشناس یدانشجو ،یخانيعل وسفيمحمد  لياز تحص تيمحروم: آبان
  رجانيس یدانشگاه سراسر يیبھا یدانشجو ،یغEم راياخراج سم: آبان
  ارشد دانشگاه آزاد یدر مقطع کارشناس لياز تحص یروزبه تھران تيمحروم: آبان
  یعلم طيدر مقطع دکترا با وجود احراز شرا ليکرد از تحص یدانشجو نيچند تيمحروم: آبان
  معلم تياز دانشگاه ترب ،یکروب یفعال ستاد مھد نش،يب یاخراج ھاد: آذر
  بابل یروانيدانشگاه نوش یدانشجو ان،يخالق نيام ليز تحصا تيمحروم: آذر

  دانشگاه بجنورد يیبھا یفEح، دانشجو نياخراج شرو: ید
  دانشگاه گرگان يیبھا یدانشجو ،یاخراج درسا اله ورد: ید

  یحيمس یدانشجو ،یفاطمه نور یساله برا کي تيمحروم: بھمن
  یانضباط تهيبه کم ريگاه خواجه نصدانش يیفعال دانشجو ،یحاج ھمت دياحضار جاو: بھمن
ملک  ميآرمان اسعد، مر درزاده،يمحمد ح ،یعماد ھاشم ،یرضا شاکر ،يیاحضار کوروش بنا: بھمن

 ،یدلبھار یپور و ھاد یشمس ديفر ،یاسد نيمع ،ینيام ريکوروش توانگر، ام ،یشعبان، عباس پشم
  یانضباط تهيدانشگاه شھرکرد به کم انيدانشجو
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کوروش توانگر،  ،یعماد ھاشم ،یرضا شاکر ،يیکوروش بنا یبرا تيکام محرومصدور اح: بھمن
دانشگاه شھرکرد از  انيملک شعبان، دانشجو ميآرمان اسعد، مر درزاده،يپور، محمد ح یشمس ديفر

  دانشگاه یانضباط تهيطرف کم
  «یبرف باز« ليدانشگاه شھرکرد توسط حراست به دل انياحضار دانشجو: اسفند
  هياروم اچهيشرکت در اعتراض ھا به خشک شدن در ليبه دل زيدانشگاه تبر یدانشجو ٧راج اخ: اسفند
عدم « ليدختر دانشگاه علم و صنعت به دل انياز ده نفر از دانشجو شيب لياز تحص تيمحروم: اسفند
  «یپوشش اسEم تيرعا

  نشجودا کيلپ تاپ و اخراج  فيخوابگاه دانشگاه عEمه؛ توق یناگھان شيتفت: اسفند
 بابل یدانشگاه طبر یدانشجو ،یموسو نياخراج شاھ: اسفند

  
  
  

  بازداشت دانشجويان، احضار به اط"عات و مراجع قضائی
  

در سالی که گذشت شمار زيادی از دانشجويان بازداشت و يا به مراجع قضائی و اداره اطEعات 
 .احضار شدند

جويان در زندان بوده و به احکام طوlنی مدت با وجود اينکه از سال ھای گذشته شمار زيادی از دانش
حبس محکوم شده اند، فشارھای فزاينده در سال گذشته نشانه ای از عزم جدی حاکميت برای برخورد با 

  .ھرگونه فعاليت اعتراضی در سطح دانشگاه ھای کشور بود

  
 ١٣٩٠بازداشت دانشجويان و احضار به مراجع قضائی در سال  -٣نمودار 

  تھران یدانشگاه تھران در شعبه دوم دادگاه نظام گريد یمحاکمه پنج دانشجو: نيفرود
  شد ريمجددا دستگ يیبھا ليمحروم از تحص یدانشجو ،یسارا محبوب: نيفرود
در کشور ھندوستان پس از  یساز لميصدا و ف یرشته مھندس یدانشجو یشرق یاکبر ديوح: نيفرود

  بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطEعات احضار شد
  ینظام یدانشگاه تھران در دادگاه ھا انيادامه محاکمه دانشجو: نيفرود
  بابل یروانيدانشگاه نوش يیاز کاوه دانشور، فعال دانشجو يیبازداشت و بازجو: نيفرود

وحدت  ميدفتر تحک یعموم یمشھد وعضو شورا یفردوس يیفعال دانشجو ان،ياشکان ذھاب: بھشتيردا
  بازداشت شد

  ینظام یاحضار دھھا دانشجو به دادسرا/ دانشگاه تھران یدادگاه حمله به کو یبرگزار: بھشتيارد
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  یبازداشت و یبرا یبه منزل پدرام رفعت یتيھجوم مأموران امن: بھشتيارد
  بازداشت شد یبھائ ليمحروم از تحص یدانشجو ،یاوج اليندا: خرداد
  یو پلمپ دو محل آموزش یمرتبط با دانشگاه مجاز يیبھا انياحضار دانشجو: خرداد
  دانشگاه تھران به اطEعات سپاه احضار شد یدانشجو ،یالماس ندهيآ: خرداد
  زيدانشگاه آزاد تبر يیوش، فعال دانشجو یبازداشت ساسان واھب: خرداد
  دانشگاه تھران يیفعال دانشجو کيتاج یاحضار مھد: خرداد

  به دادگاه انقEب ليفعال حق تحص ،یاحسان رياحضار مجدد بش: ريت
  دانشگاه سمنان بازداشت شد يیامام زاده، فعال دانشجو ثميم: ريت
  به دادگاه انقEب احضار شد زيتبر يیو دانشجو یاسياز فعاlن س یميرح نيفرز: ريت
  دانشگاه سمنان یدانشجو یداشت محمد زارعباز: ريت
  در بازداشت وزارت اطEعات یاسوجي یدانشجو یحسام قربان: ريت
 ٢٨صبح روز سه شنبه در شعبه  ،يیسلمان پور، دو فعال دانشجو ليو اسماع یدادگاه فرزاد اسEم: ريت

  .برگزار شد سهيمق یقاض استيدادگاه انقEب به ر
 یبه ستاد خبر یتيماموران امن یو تماس تلفن یاعEم شفاھ یدر پ یوحدت انيو شا یخانجان دينو: مرداد

  .وزارت اطEعات احضار شدند
  فر در دادگاه انقEب برگزار شد یجEل ديجلسه دادگاه سع: مرداد
در سردشت به »  ناصر آمان«و  »ینادر یعل«، »نيا یسليمان وحيد« یسه دانشجو به نام ھا: مرداد
  بازداشت شده اند »یتيامن«اتھام 
  يیاز فعاlن دانشجو» نژاد اريبخت نايمل«و » خاطره دانش توکل«بازداشت : مرداد
  گلرو، بازداشت شد هيپور، ھمسر مھد یلعل ديوح: وريشھر
 ورماهياول شھر ليو فعال حق تحص یبھائ ليمحروم از تحص یدانشجو یواحد خلوص: وريشھر

  .بازداشت شد
  کرد دانشگاه آزاد سنندج بازداشت شده است يیدانشجو فعال ،یميکر Eديم: وريشھر
، دانشجوي مھندسي برق دانشگاه تبريز، "مھرداد كرمي" یمفقود شدن سه دانشجو به نام ھا: وريشھر

، دانشجوي مواد "خليل غEمي"، دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم آذربايجان و "جمال رضايي"
  یاسيس یپور، زندان نيمت ديمراسم تولد سع دانشگاه آزاد ابھر بعد از شرکت در

دعاگو و سوران  یمھد ،یميکر Eديم ،یخبات عارف ،یميکر رزاديش ،یبازداشت آرمان زمان: مھر
  اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد یدانشور، اعضا

  ليدانشگاه آزاد و محروم از تحص يیفعال دانشجو ،یاحضار و بازداشت سحر موسو: مھر
  یجانيآذربا يیفعال دانشجو ،یشھباز نيت افشبازداش: مھر
  دانشگاه تھران يیاز فعاlن دانشجو با،يبازداشت محمد حب: آبان
  زيدر تبر يیسه فعال دانشجو ،یمحمد اوشيآرش و س ،یديبازداشت بھروز فر: آبان
  کرد انيدانشجو کيدمکرات هيسابق اتحاد ريدب ،یبازداشت اسعد باقر: آبان
  تلنگر هيدانشگاه آزاد و مسئول نشر يیفعال دانشجو ان،يمحبوب نيحس بازداشت محمد: آذر
  دانشگاه آزاد اھواز یو دانشجو یاسيفعال س امن،يبازداشت سامان آر: آذر
  جانيدر lھ يیفعال دانشجو ،یميبازداشت محمد کر: آذر
  دانشگاه آزاد شھرکرد به اداره اطEعات يیکامکار، فعال دانشجو رضاياحضار عل: آذر
  پس از بازگشت به کشور ،یرانيا یدانشجو ا،ين یبازداشت بھار عل: آذر
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  دانشگاه مازندران يیدو فعال دانشجو ،یعقوبيو رحمان  یعباس یبازداشت عل: آذر
پس از احضار به  ،یو دانا لنج آباد انيسEمت اريژ وان،يکرد دانشگاه مر یبازداشت دو دانشجو: ید

  وزارت اطEعات
  ھمدان نايس یدانشگاه بوعل يیفعال دانشجو ،یمانيسل نسويبازداشت : ید
  زيدانشگاه تبر يیفعال دانشجو ،یبازداشت مھرداد کرم: ید

  در اراک يیفعال دانشجو ،یميبازداشت احمد رح: بھمن
  کيتاز زيروانگرد و عز لياسماع ان،يسEمت اريژ وان،يکرد دانشگاه مر یاحضار سه دانشجو: بھمن

  رت اطEعاتوزا یبه ستاد خبر
ابوتراب،  ديسع ،یعماد ھاشم ،یرضا شاکر ،يیکوروش بنا ،یمراد یعل يیاحضار و بازجو: بھمن

دانشگاه شھرکرد در  انيدانشجو درزاده،يو محمد ح یمنفرد، عباس پشم تيسامان ھدا ،یدلبھار یھاد
  اداره اطEعات استان

دانشگاه  انيدانشجو درزاده،يحو محمد  یابوتراب، عباس پشم ديسع ،یمراد یاحضار عل: بھمن
  شھرکرد به دادگاه و انتقال آنھا به زندان

  بار نيچندم یبرا ،يیعارف، فعال دانشجو مانيبازداشت پ: اسفند
  رازينخبه دانشگاه آزاد ش یطلب، دانشجو یبازداشت روح هللا روز: اسفند
  دگاه انقEببه دا رازيدانشگاه ش يیبارخدا، فعال سابق دانشجو رياحضار دل: اسفند
  شيپس از اعتراض با دوختن لب ھا اسوج،يدانشگاه  یدانشجو یجEل وشيبازداشت دار: اسفند

  

  تجمع، فعاليت و بيانيه دانشجويی
  

در سال گذشته به دليل افزايش فشارھای امنيتی بر دانشجويان و صدور احکام محروميت از تحصيل، 
با اين وجود در برخی از دانشگاه . شته کاھش يافتدانشجوی نسبت به سال ھای گذ  فعاليت ھای علنی

ھا تجمعات صنفی گسترده ای شکل گرفت و گروه ھای دانشجويی به مناسبت ھای مختلف بيانيه ھايی 
  .صادر کردند

  
  ١٣٩٠مع و فعاليت ھای دانشجويی در دانشگاه ھای مختلف در سال تج -٤نمودار 

يادمان "دانشجويان دانشگاه علم و صنعت خبر از راه اندازی وبسيات  ١٣٩٠در آغازين روزھای سال 
برای گراميداشت اين دانشجو، که در اعتراضات مسالمت آميز خيابانی به دست " شھيد کيانوش آسا

تشکيل کمپين ھای مختلف برای گراميداشت ياد دانشجويان دربند . بود، دادندنيروھای امنيتی کشته شده 
از سوی فعالين دانشجويی و ... مانند کمپين بھاره ھدايت، مجيد دری، ميEد اسدی، علی مليحی و 

  .سياسی نيز صورت گرفت
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، عباسپور، علم و در سال گذشته دانشگاه ھايی مانند دانشگاه تھران، خرم آباد، آزاد تھران شمال، سوره
صنعت، تبريز، شھيد بھشتی، عEمه طباطبايی و اميرکبير نيز شاھد اعتراض گسترده دانشجويان نسبت 

  .به مسائل سياسی کشور و ھم چنين مشکEت صنفی دانشجويان بود
عEوه بر بيانيه ھای دفتر تحکيم وحدت فعالين دانشجويی در دانشگاه ھايی مانند مازندران، شريف، 

جه نصير، تربيت مدرس، علم و صنعت، اميرکبير، دانشگاه ھای آزاد، فردوسی مشھد، عباسپور، خوا
شھرکرد و نوشيروانی بابل نيز با صدور و پخش بيانيه ھايی جداگانه در اين مدت اعتراض خود را 

  .ندنسبت به فضای استبدادی حاکم بر کشور و دانشگاه ھا و ھمچنين مسائل صنفی دانشجويان بيان کرد
در ادامه فشار بر انجمن ھای اسEمی منتقد، دفتر انجمن اسEمی دانشگاه کرج نيز از سوی ماموران 

  .امنيتی در تعطيEت نوروز سال گذشته تخريب شد
  ھمزمان با سالروز تولد اين شھيد دانشجو" يادمان شھيد کيانوش آسا"افتتاح وبسايت : فروردين
 جمعی از فعاlن دانشجويی، زنان و حقوق بشر  توسط" ه ھدايتبھار"تشکيل کمپين آزادی : فروردين
محکوميت خشونتھای گسترده در منطقه : تشکل دانشجويی برون مرزی ١٢بيانيه مشترک : فروردين

 خاورميانه
  پيام تسليت جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد سراسر کشور به ميرحسين موسوی: فروردين
  جويان دانشگاه آزاد خرم آباد و دخالت نيروھای امنيتیتداوم اعتراضات دانش: فروردين
 بيانيه دانشجويان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران پيرامون برخوردھای امنيتی: فروردين
 پخش گسترده منشور جنبش سبز در دانشگاه مازندران: فروردين
  يک جنسيتیتجمع دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به طرح تفک: فروردين
 شعار مرگ بر ديکتاتور در مراسم سخنرانی صفار ھرندی در دانشگاه آزاد تھران شمال: فروردين
 تخريب کامل يکی از کتابخانه ھای دانشگاه فردوسی مشھد در اثر فشار نيروھای امنيتی: فروردين
  بزرگداشت زادروز مجيد دری، ميEد اسدی و علی مليحی؛ دانشجويان دربند: فروردين

 دولت در حال پيشبرد پروژه انقEب فرھنگی در دانشگاه ھاست: بيانيه دفتر تحکيم وحدت: ارديبھشت
  برگزاری مراسم چھلم بھنود رمضانی تحت تدابير امنيتی: ارديبھشت
 : فراخوان فعاlن دانشجويی دانشگاه اميرکبير برای شرکت در تجمع صنفی: ارديبھشت

 وشی سپرده ايمديگر انتظار مھرورزی را به فرام
 بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصير به مناسبت زادروز ميEد اسدی: ارديبھشت
  از حقوق مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت: بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک: ارديبھشت
 برگزاری با شکوه تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه اميرکبير: ارديبھشت

 پخش گسترده اعEميه تک برگی در دانشگاه مازندران: يبھشتارد
 تجمع دانشجويان دانشگاه سوره دراعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه: ارديبھشت
فراخوان دانشجويان دانشگاه سوره برای تجمع اعتراضی عليه ممنوع الورود شدن : ارديبھشت
 دانشجويان
انتقاد به اجرای ھدفمندی يارانه ھا و : نشگاه تربيت مدرسبيانيه جمعی از دانشجويان دا: ارديبھشت

 تاکيد بر تداوم اعتراض مردم
اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه عEمه طباطبايی و دانشگاه چابھار در اعتراض به شرايط : ارديبھشت

 نامناسب دانشگاه
 اکم بر دانشگاه ھابيانيه جمعی از فعاlن دانشجويی خارج از کشور پيرامون شرايط ح: ارديبھشت
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بيانيه شماره يک جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به فضای امنيتی : ارديبھشت
 حاکم بر دانشگاه

 :اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتی دانشگاه: ارديبھشت
 »دانشگاه پادگان نيست«

 ز در حضور منوچھر متکیاعتراض دانشجويان دانشگاه تبري: ارديبھشت
 تحريم کEس ھای درس و اعتصاب گسترده در دانشگاه مازندران: ارديبھشت
فراخوان برای تعطيلی کEس ھای درس دانشگاه علم و صنعت در دومين سالگرد شھادت : ارديبھشت

 کيانوش آسا
 ديدار ادوار نوشيروانی بابل با خانواده ی ضيا نبوی: ارديبھشت
 اعضای انجمن اسEمی دانشگاه مازندران با خانواده اشکان ذھابيان ديدار: ارديبھشت
در پی بروز اعتراضات صنفی در دانشگاه ھاي كشور در ھفته ھاي گذشته، دبيران كل : ارديبھشت

شوراھاي صنفي برخي از دانشگاه ھاي سراسر كشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد 
 .شدند

معی از فعالين فعلی و سابق دانشجويی دانشگاه اميرکبير به مناسب زادروز خردادنامه ج: ارديبھشت
 مجيد توکلی
اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا و برقراری فضای شديد : ارديبھشت

 امنيتی در دانشگاه
ييان به دانشگاه حمايت بيش از ھزار نفر از فعالين و شھروندان غيربھايی از بازگشت بھا: ارديبھشت
 ھای کشور
ربودن طومار / اعتراض ھزاران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به طرح تفکيک جنسيتی:ارديبھشت

 اعتراضی توسط حراست
برای ششمين سال پياپی دانشجويان در كنكور كارشناسی : شورای دفاع از حق تحصيل: ارديبھشت

 دار شدند ارشد ستاره
 شجويان دانشگاه ھرمزگانتجمع اعتراضی دان: ارديبھشت
تجمع دوم دانشجويان دانشگاه فردوسی در اعتراض به تجاوز به دانشجو در محوطه : ارديبھشت

 دانشگاه
 : بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای آزاد به مناسبت درگذشت سحابی ھا: ارديبھشت

 »خرداد امسال را با سکوت برگزار نخواھيم کرد«
رای صنفی دانشگاه فردوسی مشھد در پی ضرب و شتم و تعرض به يکی از بيانيه شو: ارديبھشت

 دختران دانشجو در صحن دانشگاه
 توقيف دو نشريه کردی دانشگاه اروميه: ارديبھشت
بيانيۀ فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل در اعتراض به ادامۀ بازداشت اشکان : ارديبھشت

 ذھابيان
کشتن تدريجی مخالفان : حکيم وحدت در پی شھادت ھدی صابر و ھاله سحابیبيانيه دفتر ت: ارديبھشت

 راھبرد اصلی حکومت
  تحصن دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور در اعتراض به عدم تخصيص خوابگاه تابستانی: تير
 بيانيه جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد پيرامون اعتصاب غذای زندانيان سياسی: تير
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حمايت شورای صنفی دانشجويان دانشگاه تھران و صنعتی شريف از تحصن دانشجويان دانشگاه : يرت
 صنعت آب و برق

  تشکل و گروه دانشجويی دانشگاه صنعت آب و برق تھران از تحصن دانشجويان ١١حمايت : تير
و احتمال احضار  دستيابی به خواسته ھا/ پايان تحصن پنج روزه دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور: تير

 دانشجويان به کميته انضباطی
 ٧٨تير  ١٨بيانيه ده تن از زندانيان سياسی، در سالگرد : تير
 تير ١٨بيانيه جمعی از فعاlن سابق دانشجويی خارج از کشور به مناسبت فرا رسيدن : تير
ر دکتر عبدالرحمان بيانيه ی دانشجويان کرد دانشگاه شيراز به مناسبت بيست و دومين سالگرد ترو: تير

 قاسملو
دانشجويان محروم از : بيانيه شوراي دفاع از حق تحصيل در دومين سالگرد بازداشت مجيد دري: تير

 تحصيل ھمچنان در زندان
ھا و احزاب سياسی در خصوص  ھا، گروه آموختگان ليبرال به شخصيت نامه دانشجويان و دانش: مرداد

 حجاب اجباری
جوی دانشگاه شريف به مقامات قضايی پيرامون آزادی علی اکبر محمدزاده، دانش ١۵٠٠نامه : مرداد

 دانشجوی زندانی
دانشگاه ايران خطاب به مسئوlن در پی کاھش سھميه دختران در آزمون  ٦پيام اعتراضی : مرداد

 سراسری
ان نيست که دانشگاه نه تنھا پادگ: بيانيه جمعی از دانشجويان در بيست وشش واحد دانشگاه آزاد: مرداد

 حوزه علميه ھم نيست
  اعتراض اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج به انتشار مطالب توھين آميز امور فرھنگی: مرداد
تک جنسيتی کردن دانشگاه «استاد دانشگاه علم و صنعت به رييس مجلس در مورد  ٩ھشدار : مرداد

 »ھا
  اعتراض به ادغام واحدھای دانشگاه تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نور رودھن در: مرداد

 شدند' طرح تفکيک جنسيتی'پانصد دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد خواستار توقف اجرای : شھريور
 بيانيه فعاlن دانشجويی در ھمبستگی با اعتراضات مردم آذربايجان: شھريور
 ابگاهتجمع دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری خو: شھريور
و " فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر"بيانيه مشترک دو نھاد حقوق بشری؛ : شھريور

  در ايران’ عدالت‘دانشجويان، قربانی مضحکه ": جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران"
در صورت اجرای طرح تفکيک جنسيتی بر سر کEس : بيانيه دانشجويان دانشگاه مازندران: شھريور
 س نخواھيم رفتھای در

  اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای صنفی دانشگاه: مھر
دانشجوی دختر اين  ١۵بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی محروميت : مھر

 دانشگاه
  »تفکيک جنسيتی«اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اعتراض به : مھر
 نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت هللا خامنه ای: مھر
  شورای صنفی در خوابگاه دانشجويان تشکيل شود: بيانيه سوم شورای صنفی پلی تکنيک: مھر
محکوميت اجرای حکم شEق فعاlن و درخواست : بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران: مھر

 يير از سوی مخالفانکوشش برای تغ
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 تجمع دانشجويان معترض دانشگاه زنجان، در اعتراض به تفکيک جنسيتی: مھر
 تجمعات چندين باره دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی: مھر
 اعتصاب غذای دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به مرگ آمنه زنگنه دانشجوی اين دانشگاه: مھر
توسط دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به مرگ آمنه  برافروختن شمع در صحن دانشگاه: مھر

 زنگنه، دانشجوی اين دانشگاه
  »جداسازی جنيستی«اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه زنجان به اجرای طرح : مھر
 تجمع در دانشگاه شھرکرد در اعتراض به وضعيت اسف بار غذا: مھر
نيک تھران در پی درگذشت آمنه زنگنه، يکی از بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه پلی تک: مھر

 دانشجويان دانشگاه
 تجمعات صنفی اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد: مھر
 تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با مشکEت صنفی و رفاھی: مھر
 برگزاری مراسم تولد آرش صادقی، دانشجوی زندانی: مھر
  يان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان آذربايجانیبيانيه دانشجو: مھر
  بيانيه جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه خواجه نصير به مناسبت آغاز سال تحصيلی: مھر
جنبش دانشجويی شعله روشنگری و : بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا: مھر

 اه را در مقابل حمEت استبداد حاکم حفظ می کندآزاديخواھی در دانشگ
  محکوميت بازداشت اعضا و ھشدار به حاکميت: بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد: آبان
 »وضعيت نامطلوب غذا«تجمع گسترده دانشجويان دانشگاه بين الملل قزوين در اعتراض به : آبان
 ابگاه پسراناعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خو: آبان
  بيانيه مجمع فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل در اعتراض به جو حاکم بر دانشگاه: آبان
 تجمع صنفی با حضور گسترده دانشجويان در دانشگاه مازندران: آبان
پيام تبريک دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه ھای ايران به مناسبت سالروز تولد ضيا : آذر

 بوین
 شيراز با خانواده مجيد توکلی' آزادی خواه'ديدار دانشجويان : آذر
بيانيه انجمن اسEمی دانشجويان نوشيروانی بابل در بزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی، دانشجوی : آذر

 زندانی
گراميداشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛ صندلی خالی کيانوش آسا در کEس : آذر

 درس ھای
بايد برای دفاع از حق تحصيل ده سال ": ٩٩کمپين "پيام سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام : آذر

 در زندان بمانم
بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھران برای : آذر

 خروج جنبش دانشجويی از انفعال
بساط نھاد ھای نظامی و شبه : انشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تھرانبيانيه انجمن اسEمی د: آذر

 نظامی را از دانشگاه برچينيد
مجيد توکلی به جرم نفی استبداد : بيانيه جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيEن دانشگاه اميرکبير: آذر

 و ستايش آزادی در زندان است
 وشيروانی بابل به مناسبت روز دانشجوبيانيۀ مجمع فعالين دانشجويی دانشگاه ن: آذر
 تقويت جنبش دانشجويی برای آينده ی ايران حياتی است: بيانيه انجمن اسEمی دانشگاه اميرکبير: آذر
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  برگزاری مراسم گراميداشت کيانوش آسا بر سر مزارش؛ به مناسبت روز دانشجو: آذر
آخرين نفس، کوشيم و بشکنيم ديوار اين  تا آخرين نفر،: فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد: آذر

 قفس
  دانشجويان زندانی را فراموش نکنيم: آذر ١۶بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل در آستانه : آذر
 پيام جمعی از فعالين سابق دانشجويی به مناسبت روز دانشجو از زندان مركزی تبريز: آذر
ر بھترين زمان برای تجلی اتحاد دانشجويان عليه آذ ١۶: بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد: آذر

 حکومت جائر
 يادداشت بھاره ھدايت از زندان اوين به مناسبت روز دانشجو: آذر
 آذر ١۶بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت : آذر
ن زندانی در ضيا نبوی و مجيد دری، دانشجويا: تن از دانشگاھيان ٤٧٠نامه سرگشاده بيش از : آذر

 تبعيد را آزاد کنيد
 دانشگاه فريادگر آزادی است: بيانيه دفتر تحکيم وحدت: آذر
  بيانيه دانشجويان و اساتيد دانشگاه تبريز در اعتراض به بازداشت دکتر فرزين، استاد دانشگاه: آذر
ذر را ارج می آ ١۶به پاس خون دانشجويان روز : پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز: آذر
 نھيم
 بيانيه دانشجويان دانشگاه سبزوار در اعتراض به حمله نيروھای بسيجی به يکی از اساتيد منتقد: دی
نامه ی انتقادی جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت خطاب به جبل عاملی رييس : دی

 دانشگاه
 انی بابل و سمنانبزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی در دانشگاھھای نوشيرو: دی
 تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی ٣۵پيام تبريک : دی

فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای  ۵٣نامه بيش از : بھمن
 آزادی سعيد رضوی فقيه

اولين سالروز شھادت بھنود بيانيۀ انجمن اسEمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت : اسفند
 رمضانی

اميدی که تو به راه مبارزه اعطا می کنی بيش از : پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت: اسفند
 اينھا شايسته تقدير است

  روزه سياسی دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی خزعلی: اسفند
  ويان علوم پزشکی در مقابل وزارت بھداشت ايرانروزه دانشج ۵تجمع اعتراضی : اسفند
 اطEعيه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات مجلس و حواشی آن: اسفند
  به حکم ننگين صادره برای دکتر عبدالفتاح سلطانی اعتراض داريم: دفتر تحکيم وحدت: اسفند
 شدبھاره ھدايت برنده جايزه ادلستام سوئد : اسفند
 برگزاری سه تجمع صنفی توسط دانشجويان شھرکرد: اسفند
 برگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه تبريز: اسفند
 تحريم انتخابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل: اسفند
 برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در کEس ھای درس دانشگاه شريف: اسفند
  سالروز تولد شھيد کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت گراميداشت: اسفند
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  تفکيک و تبعيض جنسيتی در دانشگاه ھای کشور

  

  افزايش فشار و محدوديت ھای جديد برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان: فرودين
  "یبدحجاب"مقابله با  یمشخصات دختران در دانشگاه ھرمزگان برا شينما: شتبھيارد
  نوع پوشش و رنگھا نييتع/ یبھشت ديدانشگاه شھ ديجد ینامه انضباط نييآ: بھشتيارد
  "یتيجنس کيتفک"طرح  یبه دانشگاه مازندران در جھت اجرا یانتظام یرويورود ن: بھشتيارد

  ارشد در دانشگاه علم و صنعت یرشناسکا رشينمودن پذ یتيتک جنس: خرداد
  نيقزو یالملل نيدر دانشگاه ب »یتيجنس کيتفک«طرح  یاجرا: خرداد

  »شود یپسران و دختران جداگانه برگزار م یکEسھا«: فيدانشگاه شر سيير: ريت
  دختران و پسران در دانشگاه آزاد نجف آباد یجداساز یبرا یتور یحصارھا هيتھ: ريت
  شد یتيجنس کيزندران ھم تفکدانشگاه ما: ريت
  در دانشگاه عEمه زيرآميتحق یتيجنس کيتفک: ريت
  ميکن یم جاديا یتياستان ھا دانشگاه تک جنس یدر تمام: علوم ريمعاون وز: ريت
  کشور یاز استان ھا یدر مراکز برخ یتيھفت دانشگاه تک جنس سيتاس: ريت

  در وزارت علوم» عفاف و حجاب« تهيکم ليتشک: مرداد
  جديد یجنسيت سه دانشگاه تك یانداز راه: ردادم
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  در دانشگاه آزاد یشدن شش واحد دانشگاھ یتيتک جنس:  مرداد
  رانيا یدر ھمه استان ھا» دخترانه یدانشگاه ھا یراه انداز«: علوم خبر داد ريوز: وريشھر
  شد یستيھم تک جن یکاربرد یدانشگاه جامع علم: وريشھر
  ارشد دانشگاه عEمه یکارشناس انيدانشجو یدرس یھاکEس یتيجنس کيتفک: وريشھر
  »نيدانشگاه آزاد ورام« یکEس درس ٦٤٧در  یتيجنس کيطرح تفک یاجرا: وريشھر
  وستيپ یتيجسن کيھم به جمع اجراکنندگان طرح تفک ريخواجه نص یدانشگاه صنعت: وريشھر
و  یآموزش یھا تيالو فع يیدانشجو یاردوھا یدانشگاه از برگزار یصنف یشوراھا: وريشھر

  منع شدند یپژوھش
  ممنوع شد »يیمختلط دانشجو یجشن ھا« یبا دستور وزارت علوم، برگزار: وريشھر
  مشھد یدانشگاه فردوس یدر دانشکده مھندس »رانهيسختگ« یتيجنس کيتفک: وريشھر
  "زديدانشگاه "بار در  نيا یتيجنس کيطرح تفک یاجرا: وريشھر
  ريرکبيام یدرس دانشگاه صنعت یکEس ھادر  یتيجنس کيتفک: وريشھر
  يیدر دانشگاه عEمه طباطبا یتيجنس کيطرح تفک یاجرا: وريشھر
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  مرگ و حادثه برای دانشجويان
  

متاسفانه در سال گذشته حادثه ھای تلخی برای دانشجويان به وقوع پيوست که به مرگ و زخمی شدن 
اه ھای دانشجويی به دليل کمبود مسموميت دانشجويان در خوابگ. شماری از دانشجويان منجر شد

  .امکانات از عمده ترين دlيل حادثه برای دانشجويان در سال کذشته بود
  دانشجوی كاروان راھيان نور در استان كرمان ٤٨كشته و زخمی شدن : فروردين

  سقوط آسانسور در خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه اميرکبير: مھر
شجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، در پی سھل انگاری مسئولين درگذشت آمنه زنگنه، از دان: مھر

 دانشگاه
  زاده، دانشجوی کرد در کوی دانشگاه تھران مرگ مشکوک به خودکشی ميEد رشيد: آبان
  درگذشت محمد جفاله دانشجوی رشته پرستاری به دليل برق گرفتگی در خوابگاه ايرانشھر: آبان
 گاز در خوابگاه دختران يزددانشجو در پی نشت  ٧مسموميت : آذر
 دانشجو به دليل عدم تھويه مناسب در خوابگاه دانشجويی در تھران 2مسموميت : آذر
استنشاق گاز «دانشجوی ديگر در دانشگاه آزاد اسEمی واحد صفاشھر بر اثر  ٣جان باختن : آذر

 »منوکسيد کربن
  "وکسيد کربنمسموميت با مون"بر اثر   دانشجو در تبريز ٣جان باختن : آذر

 دانشجو در يک خوابگاه دانشجويی در مشھد ٣٢مسموميت : اسفند
 
  
  
  
  
  
  
  

  تھيه و تنظيم
  کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
  اميرافشين حيدری
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