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مقدمه

جامعه دانشجوئی کشورمان بعنوان قشری جوان ،پويا و دارای ذھنی تحليل گر که فارغ از منافع صنفی
و حزبی صرفا ً بدنبال تطبيق اصول و مبانی عقلی با واقعيت ھای اطراف خويش است در اين تالش بی
پايان و در سير و تحولی پيوسته از درون به برون سکان حرکت فکری کل جامعه را چنان به دست
گرفته است که بی آنکه خود را در حصار زمان و مکان و سنت و عرف گرفتار نمايد تنھا به يک سو
می نگرد و آن سوق دادن خود و جامعه به سوی آينده ای مبتنی بر ارزشھا و حقوق انسانی است ،آينده
ای که در آن نه انسان بر انسان بلکه دانش و منطق بر جھل و خرافات و آزادی بر اسارت و بندگی
حکومت می کند.
اما در اين راه پرخطر ،سلطه جويان و قدرت طلبانی بر کمين نشسته اند که پيوسته سودای سيطره بر
تفکر انسان و به اسارت گرفتن عقل او را در سر می پرورانند .اينان سوار بر جھل و تحجر انسانھا
چنان بر سرير قدرت تکيه زده اند که ستونھای قدرتشان تنھا با آگاھی ،دانش و بيداری انسانھا به لرزه
در می آيد.
نيروئی که در طول تاريخ بشری ھمواره پنجه در پنجه استبداد انداخته و او را بارھا و بارھا به زانو
در آورده است.
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اگر وضعيت کنونی جامعه ايران را که برآيند قرنھا در ھم آميختگی ،تعامل و تقابل فرھنگ ،مذھب،
علم ،خرافات ،تحجر و تجدد است با رويکردی مبتنی بر واقع گرايی و آسيب شناسی اجتماعی در بوته
تحليل قرار دھيم خواھيم ديد که رنج و محنتی که مردم ايران قرنھاست زير سايه استبداد متحمل آن
ھستند نه از حاکمان مستبد بلکه از جامه ای است بنام استبداد که به دست خود با عدم آگاھی از حقوق
انسانی خود و اتکای مطلق بر باورھای دينی و سنتی و سپردن سرنوشت خويش به دست تقدير بر تن
حاکمان نموده اند.
نگاھی به نقش نخبگان و دانشجويان بر تحوالت قرن گذشته تاريخ ايران و سير تکاملی جنبش
آزاديخواھی بويژه پس از انقالب مشروطه حکايت از تالشی دارد که اين بخش از جامعه برای شکستن
حصار خود ساخته فوق از طريق آگاه نمودن مردم از حقوق مدنی و انسانی خود آغاز نموده است .در
مقابل نيز تالش بی وقفه حاکمان برای جلوگيری از نيرو گرفتن و گسترش نفوذ اين قشر آگاه بر جامعه
و ھراس آنھا از شکل گرفتن جريان ھای دانشجوئی خود نشان از ھراسی دارد که مستبدان از اين نفوذ
و در نتيجه از آگاھی مردم دارند.
سرکوب جنبش ھای دانشجوئی و تحت فشار قرار دادن دانشجويان بويژه پس از به قدرت رسيدن
جمھوری اسالمی که اندک زمانی پس از انقالب  57و با انقالب فرھنگی و تعطيلی دانشگاه ھا آغاز شد
سر فصل جديدی از تاريخ تقابل استبداد با آگاھی جامعه را به تصوير می کشد که کتاب پيش روی تنھا
به گوشه ای از اين تقابل )از فروردين تا اسفند سال  (1390اشاره ای ھمراه با دعوت به تأمل در ريشه
ھای آن دارد.
در اينجا برای کمک به خوانندگان عزيز برای داشتن تحليلی واقع گرايانه از داليل سرکوب دانشجويان
توسط جمھوری اسالمی تالش می شود مقايسه ای اجمالی ميان حقوق تصريح شده در اعالميه جھانی
حقوق بشر و قانون اساسی جمھوری اسالمی و آنچه که در عمل بعنوان حقوق دانشجويان از سوی
جمھوری اسالمی به رسميت شناخته می شود صورت گيرد:
ماده  18اعالميه جھانی حقوق بشر

ھر انسانی محق به داشتن آزادی انديشه ،وجدان و دين است؛ اين حق شامل آزادی دگرانديشی ،تغيير
مذھب ]دين[ ،و آزادی علنی ]و آشکار[ کردن آئين و ابراز عقيده ،چه به صورت تنھا ،چه به صورت
جمعی يا به اتفاق ديگران ،در قالب آموزش ،اجرای مناسک ،عبادت و ديده بانی آن در محيط عمومی و
يا خصوصی است.
ماده  19اعالميه جھانی حقوق بشر

ھر انسانی محق به آزادی عقيده و بيان است؛ و اين حق شامل آزادی داشتن باور و عقيده ای بدون
]نگرانی[ از مداخله ]و مزاحمت[ ،و حق جستجو ،دريافت و انتشار اطالعات و افکار از طريق ھر
رسانه ای بدون مالحظات مرزی است.
ماده  20اعالميه جھانی حقوق بشر

. ١ھر انسانی محق به آزادی گردھمايی و تشکيل انجمنھای مسالمت آميز است.
. ٢ھيچ کس نمی بايست مجبور به شرکت در ھيچ انجمنی شود.
ماده ی  ٢۶اعالميه جھانی حقوق بشر بند 1
آموزش و پرورش حق ھمگان است .آموزش و پرورش ميبايست ،دست کم در دروه ھای ابتدايی و
پايه ،رايگان در اختيار ھمگان قرار گيرد .آموزش ابتدايی می بايست اجباری باشد .آموزش فنی و
حرفه ای نيز می بايست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستيابی به آموزش عالی به شکلی برابر
برای تمامی افراد و بر اساس شايستگی ھای فردی صورت پذيرد.
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اصل اول ،اصل پنجم و اصل دوازدھم قانون اساسی:
در اصل اول قانون اساسی نوع حکومت ايران به صراحت „ جمھوری اسالمی“ و در اصل
دوازدھم دين رسمی ايران „اسالم و مذھب جعفري اثني عشري“ عنوان می شود ھر چند در اصل
سيزدھم ضمن محدود نمودن اقليتھای مذھبی به زرتشتيان ،کليميان و مسيحيان اشاره ای مختصر به
حقوق اين گروه از شھروندان شده است.
اصل پنجم قانون اساسی اشاره به اصل واليت فقيه و عھده داری امامت امت از سوی ولی فقيه
در زمان غيبت امام دوازدھم شيعيان دارد که حدود وظايف و اختيارات وی در اصل  110قانون
اساسی مشخص شده است.
با نگاھی مختصر به سه اصل اشاره شده فوق در قانون اساسی تناقض آشکار آن با ماده  18اعالميه
جھانی حقوق بشر مبنی بر آزادی انديشه و دين ھمچنين با ماده  19مبنی بر آزادی عقيده و بيان به
روشنی نمايان می گردد چرا که اساسا ً عدم اعتقاد به دين اسالم و مذھب تشيع و در نتيجه عدم
موضوعيت واليت فقيه برای اين دسته از شھروندان به معنای خارج شدن از دايره شھروندی و بھره
مندی از حقوق مدنی خواھد بود ضمن آنکه اعتقاد تنھا به دين اسالم بدون التزام به اصل واليت فقيه نيز
مشمول عدم برخورداری از حقوق شھروندی می باشد.
محدوديتھای تحصيلی برای جوانانی که عقايد مذھبی غير از تشيع دارند ،محروميت از تحصيل برای
کسانی که مطابق اصل سيزدھم بعنوان اقليت مذھبی به رسميت شناخته نمی شوند )از جمله شھروندان
بھائی( و سرکوب دانشجويان به دليل انتقاد از عملکرد حکومت واليت فقيه نتايج „ قانونی“ اصول
اشاره شده از قانون اساسی جمھوری اسالمی برای دانشجويان کشور است.
تأکيد بر قانونی بودن اين گونه برخوردھا با دانشجويان صرفا ً برای نشان دادن خاستگاه قانونی اين
گونه برخوردھا از نگاه دستگاه ھای امنيتی و اجرائی حکومت است که سررشته آن از بيت رھبری
آغاز و تا سطوح مديريتی خود دانشگاه ھا ادامه می يابد.
برخورد با تجمعات دانشجوئی ،عدم امکان فعاليت تشکلھای مستقل دانشجوئی ،ستاره دار شدن
دانشجويان ،محروميت از تحصيل فعاالن دانشجوئی ،بازداشت و زندانی کردن دانشجويان منتقد ابعاد
ديگری از سياستی است که جمھوری اسالمی از بدو به قدرت رسيدن تا به اکنون ضمن فراھم کردن
بسترھای قانونی و سازوکارھای امنيتی برای سرکوب دانشجويان دنبال نموده و دست نھادھای
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 .
و کالم آخر آنکه با ناکام ماندن ھمه حربه ھای فوق برای مھار قدرت دانشجويان در بدست گرفتن
ھدايت فکری جامعه ،جمھوری اسالمی بويژه پس از انتخابات رياست جمھوری سال  88ضمن تشديد
سرکوب دانشجويان بر آن شده است تا با اقداماتی ھمچون حذف اساتيد مستقل از نظام دانشگاھی ،تغيير
مواد درسی و حذف برخی رشته ھای دانشگاھی از جمله رشته ھای علوم انسانی آخرين مراحل
حکومتی کردن دانشگاه ھا و تبديل آن ھا به مکانی برای تبليغ و آموزش موازين و مبانی ايدئولوژيک
جمھوری اسالمی و در يک جمله از ميان بردن موضوعيت اصلی دانشگاه يعنی مکانی برای تحصيل
علم و دانش را طی نمايد.
اميرافشين حيدری
ارديبھشت 1391
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سالنامه جنبش دانشجويی در سال  ١٣٩٠به تفکيک ماھيانه
15
گزارش تفصيلی ماھانه فعاليت ھای دانشجويی و نقض حقوق دانشجويان در سال  ١٣٩٠در ادامه آمده
است:
فروردين
 افتتاح وبسايت "يادمان شھيد کيانوش آسا" ھمزمان با سالروز تولد اين شھيد دانشجو كشته و زخمي شدن  ٤٨دانشجوی كاروان راھيان نور در استان كرمان حضور قدرتمند فعاالن دانشجويی در اجالس شورای حقوق بشر علی جمالی پس از  ٣روز مرخصی به زندان بازگردانده شد تشکيل کمپين آزادی "بھاره ھدايت" توسط جمعی از فعاالن دانشجويی ،زنان و حقوق بشر انتقال ضيا نبوی به زندان کارون اھواز و محروميت وی از مرخصی بھاره ھدايت و مھديه گلرو مجددا ممنوع المالقات شدند اعتصاب غذای آرش صادقی در پی انتقال وی به سلول انفرادی و ضرب و شتم شديد بيانيه مشترک  ١٢تشکل دانشجويی برون مرزی :محکوميت خشونتھای گسترده در منطقهخاورميانه
 -آرش صادقی ،دانشجوی زندانی ،در حالت کما به بيمارستان منتقل شد

23

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
 ممنوعيت انتخاب موضوع ايران برای پايان نامه ھای دانشجويان خارج از کشور پيام تسليت جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد سراسر کشور به ميرحسين موسوی اخراج احسان اله حيدری ،استاد حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم سياسی خرم آباد به جرمدرويشی و وکالت از دراويش گنابادی
 محاکمه پنج دانشجوی ديگر دانشگاه تھران در شعبه دوم دادگاه نظامی تھران ميالد اسدی ،عضو دفتر تحکيم وحدت ،پس از اتمام مرخصی به زندان اوين بازگشت تخريب کامل دفتر انجمن اسالمی واحد کرج از سوی ماموران امنيتی در تعطيالت نوروز اتحاديه دانشجويان اروپا خواستار آزادی بھاره ھدايت شد برگزاری مراسم سالروز تولد بھاره ھدايت در اصفھان بيانيه جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مناسبت سالروز تولد بھاره ھدايت ديدار بانوان بيت آيت اله منتظری با خانواده بھاره ھدايت نادر احسنی ،از فعالين دانشجويی طيف چپ ،از سوی شعبه ٢٨دادگاه انقالب تھران به رياستقاضی مقيسه ،به تحمل  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد
 سارا محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی مجددا دستگير شد وحيد اکبری شرقی دانشجوی رشته مھندسی صدا و فيلم سازی در کشور ھندوستان پس از بازگشتبه کشور توسط ماموران وزارت اطالعات احضار شد
 محروميت از تحصيل و ممانعت از انتخاب واحد امين رياحی عضو انجمن اسالمی دانشگاهفردوسی مشھد
 اجرای حکم شش ماه حبس ھمايون پناھی ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه زنجان ادامه بازداشت حميد مشايخی دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه اراک سيامک سھرابی ،فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف ظھر امروز با قرار کفالت آزاد شد ميالد اسدی پس از پايان مرخصی به سلول انفرادی انتقال داده شد مالقات برادر مجيد توکلی با وی پس از سه ماه بیخبری فواد سجودی ،دانشجوی دانشگاه اميرکبير به ھشت سال حبس تعزيری محکوم شد تداوم اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاد خرم آباد و دخالت نيروھای امنيتی بی خبری مطلق از محمد جواد نوروزی ،دانشجوی زندانی در بازداشتگاه اطالعات شيراز بيانيه دانشجويان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران پيرامون برخوردھای امنيتی ادامه محاکمه دانشجويان دانشگاه تھران در دادگاه ھای نظامی پخش گسترده منشور جنبش سبز در دانشگاه مازندران 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 بازداشت و بازجويی از کاوه دانشور ،فعال دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل افزايش فشار و محدوديت ھای جديد برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان -بزرگداشت زادروز مجيد دری ،ميالد اسدی و علی مليحی؛ دانشجويان دربند

ارديبھشت
 احضار بيست تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به کميته انضباطی24
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 بيانيه دفتر تحکيم وحدت :دولت در حال پيشبرد پروژه انقالب فرھنگی در دانشگاه ھاست برگزاری مراسم چھلم بھنود رمضانی تحت تدابير امنيتی فراخوان فعاالن دانشجويی دانشگاه اميرکبير برای شرکت در تجمع صنفی :ديگر انتظار مھرورزیرا به فراموشی سپرده ايم
 بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصير به مناسبت زادروز ميالد اسدی بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک :از حقوق مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت نمايش مشخصات دختران در دانشگاه ھرمزگان برای مقابله با "بدحجابی" امير گل ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف آزاد شد برگزاری با شکوه تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه اميرکبير آيين نامه انضباطی جديد دانشگاه شھيد بھشتی /تعيين نوع پوشش و رنگھا پخش گسترده اعالميه تک برگی در دانشگاه مازندران فرزين رحيمی ،فعال دانشجويی تبريز ،طی حکمی از سوی دادگاه انقالب ،به يک سال و چھار ماهحبس تعزيری محکوم شد.
 آزادی سارا محبوبی و بازداشت برادر وی وصال محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل احضار فعاالن دانشجويی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش جھت »تأييد صالحيت عمومی«برای کارشناسی ارشد
 تجمع دانشجويان دانشگاه سوره دراعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه برگزاری جشن تولد ميالد اسدی ،علی مليحی و حسن اسدی زيد آبادی در بند  ٣۵٠اوين توھين و تھديد مستقيم دانشجويان توسط بسيج دانشجويی در دانشکده علوم اقتصادی شش دانشجوی دانشگاه سوره؛ آناھيتا صفرنژاد ،راحيل عبدالکريمی ،علی رضا رضايی اقدم ،علیغريب دوست ،عباس جمالی و نويد ايزديار؛ ممنوع الورود شدند
 فراخوان دانشجويان دانشگاه سوره برای تجمع اعتراضی عليه ممنوع الورود شدن دانشجويان ورود نيروی انتظامی به دانشگاه مازندران در جھت اجرای طرح "تفکيک جنسيتی" اشکان ذھابيان ،فعال دانشجويی فردوسی مشھد وعضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدتبازداشت شد
 برگزاری دادگاه حمله به کوی دانشگاه تھران /احضار دھھا دانشجو به دادسرای نظامی بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس :انتقاد به اجرای ھدفمندی يارانه ھا و تاکيد برتداوم اعتراض مردم
 صدور حکمی جديد برای بھاره ھدايت ،مھديه گلرو ،مجيد توکلی :شش ماه زندان بيشتر ھجوم مأموران امنيتی به منزل پدرام رفعتی برای بازداشت وی نماينده رھبری در دانشگاه فردوسی :روسای دانشگاه ھايی که با سبزھا برخورد نکنند توبيخ میشوند
 انتقال شبنم مددزاده ،دانشجوی زندانی ،به زندان قرچک ورامين علی مليحی عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم به مرخصی آمد اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی و دانشگاه چابھار در اعتراض به شرايطنامناسب دانشگاه
 صدور احکام انضباطی جديد برای فعاالن دانشجويی دانشگاه فردوسی مشھد:نيما نعيمی ،مھندسی عمران  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
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آرمين فرخ پی ،مھندسی کامپيوتر  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
فاطمه خانی ،مھندسی صنايع  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
حسام طالبی ،مھندسی مواد  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
علی منصوری ،مھندسی شيمی  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
عرفان راستی ،مھندسی مواد  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
مرتضی تقديسی ،مھندسی مکانيک  ،٨٧يک ترم محروميت از تحصيل
بھنود حقيقی ،ارشد مھندسی مکانيک ،يک ترم محروميت از تحصيلفربد فضايلی ،کامپيوتر  ،٨٧يک
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 ٢۵زندانی سياسی ديگر از زندان کارون اھواز به زندانی ديگر موسوم به اردوگاه کلينيک منتقل شد.
 معاون فرھنگی و اجتماعی وزير علوم از بخشنامه به دانشگاهھا برای تقويت و ايجاد حوزهھایعلميه دانشجويی خبر داد
 صدور حکم دو سال حبس تعزيری برای وحيد لعلی پور بيانيه شماره  ٩شورای ھماھنگی راه سبز اميد در حمايت از حرکتھای دانشجويی آوات رضانيا از دانشجويان دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تھران از سوی شعبه  ٢دادگاهنظامی تھران به رياست قاضی فراتی به اتھام "اخالل در نظم عمومی" به  ٣ماه حبس تعليقی و ٧٤
ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه محکوم شد.
 کامران دانشجو ،وزير علوم ،با تھديد مجدد دانشجويان اعالم کرد ،جاي افراد معاند نظام دردانشگاه نيست
 بيانيه جمعی از فعاالن 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 بردانشگاه
 اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتی دانشگاه» :دانشگاه پادگان نيست« اعتراض دانشجويان دانشگاه تبريز در حضور منوچھر متکی تحريم کالس ھای درس و اعتصاب گسترده در دانشگاه مازندران فراخوان برای تعطيلی کالس ھای درس دانشگاه علم و صنعت در دومين سالگرد شھادت کيانوشآسا
 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 اسالمی دانشگاه مازندران با خانواده اشکان ذھابيان در پي بروز اعتراضات صنفی در دانشگاه ھاي كشور در ھفته ھاي گذشته ،دبيران كل شوراھايصنفي برخي از دانشگاه ھاي سراسر كشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد شدند.

خرداد
  ١۵٠استاد شناخته شده علوم انسانی توسط صدرالدين شريعی رييس دانشگاه عالمه در معرضاخراج و بازنشستگی قرار گفتند
 نامه جمعی از فعالين فعلی و سابق دانشجويی دانشگاه اميرکبير به مناسب زادروز مجيد توکلی26
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 صدور حکم  ٢سال حبس برای سعيده کردی نژاد ،دانشجوی کارشناسی ارشد در پی رسيدگی به پروندۀ کوی دانشگاه تھران و صدور احکام حبس و جريمه نقدی ،دانشجويان ايندانشگاه مجموعا به بيش از ده سال حبس محکوم شدند.
 پيام جمعی از فعاالن دانشجويی و سياسی بمناسبت سالروز تولد مجيد توکلی دالرا دارابی ،دانشجوی بھايی ،از دانشگاه مازندران اخراج شد اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا و برقراری فضای شديد امنيتی دردانشگاه
 دانيال اوجی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد عدهای از داوطلبان کارشناسی ارشد به سازمان سنجش فراخوانده شدند تک جنسيتی نمودن پذيرش کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت تأييد حکم يک سال حبس تعزيری سما نورانی در دادگاه تجديد نظر 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 ھایکشور
 اعتراض ھزاران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به طرح تفکيک جنسيتی /ربودن طوماراعتراضی توسط حراست
 اجرای طرح »تفکيک جنسيتی« در دانشگاه بين المللی قزوين دستکاری کارنامه دانشجويان در کنکور ارشد برای محروم کردن آنھا از ادامه تحصيل شورای دفاع از حق تحصيل :برای ششمين سال پياپی دانشجويان در كنكور كارشناسی ارشدستارهدار شدند
 حکم  ۶ماه حبس تعزيری برای سينا مھدی نيا دانشجوی نوشيروانی بابل آينده الماسی ،دانشجوی دانشگاه تھران به اطالعات 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 بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای آزاد به مناسبت درگذشت سحابی ھا» :خرداد امسال را باسکوت برگزار نخواھيم کرد«
 صدور احکام انضباطی جديد برای دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابلحسام الدين باقری :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد علمی :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد عسگری :توبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه به اين حکم ،حکم يک ترم تعليق با احتساب
سنوات اين دانشجو که از سال گذشته معلق شده بود اجرا شد.
سيد مصطفی ارمغان :يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حكم تا پايان فارغ التحصيلی معلق می
شود.
مجتبی تقوايی :يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حكم تا پايان فارغ التحصيلی معلق می شود.
 بيانيه شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشھد در پی ضرب و شتم و تعرض به يکی از دختراندانشجو 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 بيانيه دفتر تحکيم وحدت در پی شھادت ھدی صابر و ھاله سحابی :کشتن تدريجی مخالفان راھبرداصلی حکومت
 بازداشت ساسان واھبی وش ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز احضار مھدی تاجيک فعال دانشجويی دانشگاه تھران -سيامک کوشی فعال دانشجويی دانشگاه ازاد تبريز ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شد.

تير
 ارسالن ابدی ،کيارش کامرانی و بابک داشاب به مرخصی از زندان امدند احضار مجدد بشير احسانی ،فعال حق تحصيل به دادگاه انقالب محسن برزگر ،دانشجوی بابل به  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد ميثم امام زاده ،فعال دانشجويی دانشگاه سمنان بازداشت شد 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 حمايت شورای صنفی دانشجويان دانشگاه تھران و صنعتی شريف از تحصن دانشجويان دانشگاهصنعت آب و برق
 رئيس دانشگاه پلی تکنيک :طرح تفکيک جنسيتی در شرايط فعلی دانشگاھھا امکان پذير نيست حمايت  ١١تشکل و گروه دانشجويی دانشگاه صنعت آب و برق تھران از تحصن دانشجويان ممانعت مسئولين دانشگاهھای تھران با انتشار نشريات دانشجويی به زبان ترکی رييس دانشگاه شريف» :کالسھای پسران و دختران جداگانه برگزار می شود« »نورا سھرنگی« شھروند بھايی ساکن بندرعباس که در رشته حسابداری دانشگاه قشم در حالتحصيل بود توسط مسئوالن دانشگاه به دليل بھايی بودن از شرکت در امتحانات پايان ترم ،محروم و از
دانشگاه مزبور اخراج شد.
 به يک دانشجوی بھايی دانشگاه قشم به نام »آوا توکلی« که مشغول تحصيل در رشته کارشناسیبيھوشی میباشد از طرف دفتر دانشگاه ابالغ شده که در ترم ديگر ثبت نام نخواھد شد و از دانشگاه
اخراج است.
 تھيه حصارھای توری برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاه آزاد نجف آباد فرزين رحيمی از فعاالن سياسی و دانشجويی تبريز به دادگاه انقالب احضار شد پايان تحصن پنج روزه دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور /دستيابی به خواسته ھا و احتمال احضاردانشجويان به کميته انضباطی
 محکوميت  ١٤دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تھران:مھيم امير محمدی ،دانشجوی مديريت ٩١ » :روز تعزيری ،يک ميليون تومان جريمه«
علی رفاھی ،دانشجوی علوم اجتماعی ٣ »:ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ۵٠٠ھزار جريمه«
کمال رضوی ،دانشجو علوم اجتماعی ٣ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ۵٠٠ھزار جريمه«
رسول محسن زاده ،دانشجوی علوم اجتماعی ١٠ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق«
امير حسين فضلی ٩١روز تعزيری  ١ميليون جريمه
کاوه اکبری ،دانشجو علوم اجتماعی ١٠ »:ماه حبس به مدت پنج سال تعليق«
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يدﷲ نعمتی ١٠ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ١ميليون جريمه«
حبيب فرحزادی  ١٠ »:ماه حبس  ١ +ميليون تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  ٤سال
تعليق گرديد«
نعيم آقايی  ١٠ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت ٤سال
تعليق گرديد«
دوست محمدی ھست» :ده ماه حبس يه مدت  ٤سال تعليق«
ايوب نعمتی ١٠ »:ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  ٤سال
تعليق گرديد«
آوات رضا نيا » :سه ماه حبس تعليقی و  ٧٤ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه«
وحيد قيصری  5 »:ماه حبس که به مدت  ٤سال تعليق شده است  ۵٠٠ ،ھزار تومان جريمه«
علی سحر وکيلی ،دانشجوی علوم اجتماعی ٤ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی
از از حبس به مدت  ٤سال تعليق گرديد«
 مسئولين سازمان سنجش» :بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند« نصير اسدی دانشجوی فوق ليسانس دانشکده ادبيات دانشگاه تھران برای تحمل چند ماه باقی ماندهاز دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد.
 دانشگاه مازندران ھم تفکيک جنسيتی شد بازداشت محمد زارعی دانشجوی دانشگاه سمنان بازگشت ارسالن ابدی و کيارش کامرانی ،دو دانشجوی بازداشتی حوادث عاشورا ،به زندان اوين احمدی نژاد در نامه ای به وزرای علوم و بھداشت دستور داد :توقف فوری اجرای طرح تفکيکجنسيتی و بازنشستگی بی رويه اساتيد
 بعد از علوم انسانی ،رشته ھای ھنر نيز مورد بازنگری قرار می گيرند کشته شدن يک دانشجوی دختر بدست ھمکالسی اش به دليل » رد درخواست دوستی« مجيد دری ،دانشجوی زندانی از دانشگاه اخراج شد سرنوشت نامشخص بھروز جاويد تھرانی پس از انتقال به بند ٢٠٩ تداوم بازداشت و بی خبری از وضعيت محمد امين عليزاده دانشجوی ُکرد دانشگاه اصفھان بيانيه ده تن از زندانيان سياسی ،در سالگرد  ١٨تير ٧٨ بيانيه جمعی از فعاالن سابق دانشجويی خارج از کشور به مناسبت فرا رسيدن  ١٨تير حسام قربانی دانشجوی ياسوجی در بازداشت وزارت اطالعات صدور قرار وثيقه برای محمد امين عليزاده ،فعال دانشجويی کرد محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاالن دانشجويی دانشگاه خيام با حکم انضباطی ايندانشگاه ،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 بيانيه ی دانشجويان کرد دانشگاه شيراز به مناسبت بيست و دومين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمانقاسملو
 بازگشت بابک داشاب ،دانشجوی زندانی به زندان اوين اخراج دكتر سعيد مشيری استاد دانشگاه عالمه بالتکليفی ايوب پورفتحی ،دانشجوی زندانی شيراز ،عليرغم گذشت پنج ماه از بازداشت -تفکيک جنسيتی تحقيرآميز در دانشگاه عالمه
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 محکوميت نويد نزھت ،دانشجوی دانشگاه شريف به يک سال حبس تعزيری اميد کوکبی :کل فرآيند بازداشت ،اتھام زنی و بازجويی ،از اساس غير قانونی بوده است بھاره ھدايت و مھديه گلرو به طور موقت از زندان آزاد شدند از مھرماه امسال در مقطع دکتری ،دانشجوی پولی در دانشگاه ھا پذيرش خواھد شد بيانيه شوراي دفاع از حق تحصيل در دومين سالگرد بازداشت مجيد دري :دانشجويان محروم ازتحصيل ھمچنان در زندان
 معاون وزير علوم :در تمامی استان ھا دانشگاه تک جنسيتی ايجاد می کنيم سيد مجتبی ھاشمی ،عضو پيشين شورای مرکزی انجمن اسالمی حقوق و علوم سياسی دانشگاهتھران برای اجرای حکم يک سال زندان و  ٧٤ضربه شالق به زندان اوين فراخوانده شد.
 فراز زھتاب که تابستان سال گذشته و از سوی شعبه  ١١١دادگاه جزائی تبريز به شش ماه حبستعزيری محکوم شده بود ،برای طی سه ماه باقی مانده از محکوميت خود روانه زندان شد
 دادگاه فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور ،دو فعال دانشجويی ،صبح روز سه شنبه در شعبه ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد.

مرداد
 مصطفی نيلی ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه بين المللی قزوين جھت اجرای حکم دادگاه انقالب درپی مراجعه به دادسرای غير قانونی مستقر در زندان اوين بازداشت و به بند  ٣۵٠زندان اوين منتقل
شد.
 با ھجوم ماموران امنيتی ،مھديه گلرو به زندان اوين بازگردانده شد تشکيل کميته »عفاف و حجاب« در وزارت علوم نامه دانشجويان و دانشآموختگان ليبرال به شخصيتھا ،گروهھا و احزاب سياسی در خصوصحجاب اجباری
 ھشت سال زندان برای امير شيبانی نويد خانجانی و شايان وحدتی در پی اعالم شفاھی و تماس تلفنی ماموران امنيتی به ستاد خبریوزارت اطالعات احضار شدند.
 آزادی عابد توانچه پس از يک سال زندان نامه  ١۵٠٠دانشجوی دانشگاه شريف به مقامات قضايی پيرامون آزادی علی اکبر محمدزاده،دانشجوی زندانی
 حجت منتظری به زندان اوين بازگشت .دادگاه انقالب به قضاوت قاضی مقيسه ،حجت نظری را بهشش ماه حبس تعزيری و چھار سال حبس تعليقی به جرم اقدام عليه امنيت ملياز طريق تبانی و شرکت
در تجمعات محکوم کرده است.
 از وضعيت و محل نگھداری فرشيد عبداللھی ،از دانشجويان اخراجی دانشگاه آزاد تھران )مجتمعامام حسين( علی رغم گذشت يک سال از زمان بازداشت ،مطلقا اطالعی در دست نيست.
 فواد شمس ،از فعاالن دانشجويی و روزنامه نگار که پيش از اين جھت اجرای حکم قضايی خويشاحضار شده بود شده بود ديروز دوشنبه ،نھم مردادماه ،پس از مراجعه به زندان اوين ،بازداشت شد
 راهاندازی سه دانشگاه تكجنسيتی جديد وضعيت جسمی نامساعد علی عجمی ،دانشجوی زندانی در زندان رجايی شھر حذف سيزده رشته علوم انسانی از دانشگاه عالمه طباطبايی30

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
 پيام اعتراضی  ٦دانشگاه ايران خطاب به مسئوالن در پی کاھش سھميه دختران در آزمونسراسری
 صبح امروز ،جلسه دادگاه سعيد جاللی فر در دادگاه انقالب برگزار شد امير رضايی دانشجوي دانشگاه اروميه از دانشگاه اخراج شد سه دانشجو به نام ھای »سليمان وحيدی نيا«» ،علی نادری« و »ناصر آمان« در سردشت به اتھام»امنيتی« بازداشت شده اند
 بيانيه جمعی از دانشجويان در بيست وشش واحد دانشگاه آزاد :دانشگاه نه تنھا پادگان نيست کهحوزه علميه ھم نيست
 حمايت بيش از سيصد تن از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف از دو دانشجویزندانی
 درخواست پدر شبنم و فرزاد مدد زاده از احمد شھيد برای رسيدگی به وضعيت فرزندان اش اعتراض اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج به انتشار مطالب توھين آميز امور فرھنگی تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نور رودھن در اعتراض به ادغام واحدھای دانشگاه دانشکده فنی ايالم :بيماران روانی و دانشجويان در يک محيط صدور بيش از سی ماه حکم زندان تعليقی برای دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه در پیاعتراض دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسالمی،
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 انقالبکرمانشاه ھر يک به شش ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم شده اند .ھمچنين اشکان مسيبيان
فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه ،که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از تحصيل و نيم
ميليون تومان جريمه نقدی توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود ،به  ٩١روز 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 کارنامه خود دارد ،به دليل اينکه پرونده ديگری از وی در دست بررسی
می باشد ،ھنوز صادر نشده است.
 اعطای رانت ويژه تحصيلی محمود احمدی نژاد به »حميدرضا افراشته« ،داماد پروين احمدی نژاد ھشدار  ٩استاد دانشگاه علم و صنعت به رييس مجلس در مورد »تک جنسيتی کردن دانشگاه ھا« بازداشت »خاطره دانش توکل« و »ملينا بختيار نژاد« از فعاالن دانشجويی تک جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی در دانشگاه آزاد مھرداد اسالمخواه فعال دانشجويی و دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه امام حسين ،از سویشعبه  ٢٦دادگاه انقالب به  ٤سال حبس تعليقی محکوم شد.

شھريور
 تفکيک جنسيتی »سختگيرانه« در دانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد وحيد لعلی پور ،ھمسر مھديه گلرو ،بازداشت شد واحد خلوصی دانشجوی محروم از تحصيل بھائی و فعال حق تحصيل اول شھريورماه بازداشتشد.
 شرط جديد فارغ التحصيلی دانشگاه سھند :گذراندن اجباری درس "آشنايی با دفاع مقدس" تائيد حکم  ١٢سال حبس تعزيری برای نويد خانجانی ،فعال دانشجويی و حقوق بشر31
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 ايمان صديقی ،عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ،به يک سال حبس تعزيری محکوم شد بھزاد عالی پور ،فعال دانشجويی دانشگاه شريف به پنج سال حبس تعليقی محکوم شد كوی دانشگاه تھران به 'گيت'ھای ورودی مجھز شد پانصد دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد خواستار توقف اجرای 'طرح تفکيک جنسيتی' شدند سعيد جاللی فر ،فعال دانشجويی محروم از تحصيل به  ٣سال حبس تعزيری محکوم شد ممانعت از آزادی سورنا ھاشمی و علیرضا فيروزی ،دو دانشجوی زندانی اجرای طرح تفکيک جنسيتی اين بار در "دانشگاه يزد" وخامت حال جسمی اشکان ذھابيان در اثر اعتصاب غذا و انتقال وی به سلول انفرادی صدور حکم اخراج برای البرز نورانی ،دانشجوی بھائی دانشگاه صنعتی شريف در نامه ای به صادق الريجانی :انتقاد مھديه گلرو از مجازات ھای خانوادگی ميالد کريمی ،فعال دانشجويی کرد دانشگاه آزاد سنندج بازداشت شده است اشکان ذھابيان به طور موقت به اعتصاب غذای خود پايان داد انتقال سيد ضيا نبوی به زندان کارون اھواز تفکيک جنسيتی در کالس ھای درس دانشگاه صنعتی اميرکبير بھاره ھدايت پس از عمل کيسه صفرا به زندان اوين بازگشت ستاره دار شدن يكصد دانشجوی ديگر وزير علوم :چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم نيما پوريعقوب ،فعال دانشجويی ،آزاد شد اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه عالمه طباطبايی وزير علوم خبر داد» :راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه« در ھمه استان ھای ايران جاويد فخريان ،عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد شھرکرد و مدير بخش مجازی ستاد ،٨٨به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
 محمد غفاريان ،دانشجوی رشته مھندسی برق دانشگاه فردوسی مشھد ،به تحمل سه سال و نيم حبستعزيری و ھفتاد ضربه شالق محکوم شد.
 علی عجمی به سلولھای انفرادی زندان رجايی شھر کرج منتقل شد مريم شفيع پور ،فعال دانشجويی ،از دانشگاه بين المللی قزوين اخراج شد دادگاه انقالب شھر بابل" ،حسين ضامن ضرابی" ،فعال دانشجويی دانشگاه بابل را به اتھام تبليغعليه نظام از طريق شرکت در تجمع  ٢۵بھمن به يک سال حبس تعزيری که به مدت  ٥سال معلق شده
است محکوم کرد.
 تشکيل کالس ھای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی اميرکبير سيروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت شعبه بوشھر و ھمچنين عضوشورای صنفی خانه مطبوعات مستقل استان بوشھر برای دومين سال پياپی از ادامه تحصيل در مقطع
کارشناسی ارشد محروم شد .
 ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمھيری  ،عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدتشعبه بوشھر از تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی نيز از ديگر محدوديتھايی می باشد که از جانب
نھادھای امنيتی بر فعالين با سابقه استانی اعمال شده است .وی که دارای مدرک دکترای شھرسازی از
دانشگاه تھران میباشد ،در ترم جديد از تدريس واحدھای درسی مربوطه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوشھر محروم شده است.
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دانشگاه جامع علمی کاربردی ھم تک جنيستی شد
علی اکبر محمد زاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف ،به شش سال حبس محکوم شد
بيانيه فعاالن 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 تجمع دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری خوابگاه تفکيک جنسيتی کالسھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه شھره روحانی ،شھروند بھايی که در کنکور سراسری دانشگاه در رشته زبان ھای خارجی رتبه ١٥١را کسب نموده بود به دليل نقص در پرونده از حق تحصيل محروم شد.
 اجرای طرح تفکيکجنسيتی در  ٦٤٧کالس درسی »دانشگاه آزاد ورامين« دانشگاه صنعتی خواجه نصير ھم به جمع اجراکنندگان طرح تفکيک جسنيتی پيوست اختالس شش ميليارد ريالی در دانشگاه ھنر اصفھان دفن يک شھيد گمنام در پرديس دانشگاه سمنان مجيد توکلی از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به محروميت مادام العمر از تحصيل در دانشگاه ھایکشور محکوم شد
 شوراھای صنفی دانشگاه از برگزاری اردوھای دانشجويی و فعاليت ھای آموزشی و پژوھشی منعشدند
 با دستور وزارت علوم ،برگزاری »جشن ھای مختلط دانشجويی« ممنوع شد بيانيه مشترک دو نھاد حقوق بشری؛ "فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر" و "جامعه دفاعاز حقوق بشر در ايران" :دانشجويان ،قربانی مضحکه ‘عدالت’ در ايران
 بيانيه دانشجويان دانشگاه مازندران :در صورت اجرای طرح تفکيک جنسيتی بر سر کالس ھایدرس نخواھيم رفت
 مفقود شدن سه دانشجو به نام ھای "مھرداد كرمي" ،دانشجوي مھندسي برق دانشگاه تبريز" ،جمالرضايي" ،دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم آذربايجان و "خليل غالمي" ،دانشجوي مواد دانشگاه
آزاد ابھر بعد از شرکت در مراسم تولد سعيد متين پور ،زندانی سياسی

مھر
بازداشت آرمان زمانی ،شيرزاد کريمی ،خبات عارفی ،ميالد کريمی ،مھدی دعاگو و سوران
دانشور ،اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
احضار و بازداشت سحر موسوی ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و محروم از تحصيل
بازداشت افشين شھبازی ،فعال دانشجويی آذربايجانی
اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه بابلسر
جلوگيری از ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل »عدم شرکت در
جلسه حجاب«
اخراج معين محمد بيگی ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه آزاد قزوين
محروميت از تحصيل روح ﷲ بيات و رحمت ﷲ بيات ،دو فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
حکم  ۵سال حبس تعزيری برای کوھيار گودرزی ،دانشجوی زندانی
33

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
اجرای حکم شالق امين نيايیفر ،دانشجوی ممتاز دانشگاه تھران
محکوميت مسعود باباپور ،فعال دانشجويی ،به نه ماه حبس تعزيری
محکوميت بشير احسانی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق تحصيل ،به  ۵سال
حبس تعزيری
سقوط آسانسور در خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه اميرکبير
درگذشت آمنه زنگنه ،از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير ،در پی سھل انگاری مسئولين
دانشگاه
اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای صنفی دانشگاه
بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی محروميت  ١۵دانشجوی دختر اين
دانشگاه
اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اعتراض به »تفکيک جنسيتی«
نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت ﷲ خامنه ای
بيانيه سوم شورای صنفی پلی تکنيک :شورای صنفی در خوابگاه دانشجويان تشکيل شود
بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران :محکوميت اجرای حکم شالق فعاالن و
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
تجمع در دانشگاه شھرکرد در اعتراض به وضعيت اسف بار غذا
بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت آمنه زنگنه ،يکی
از دانشجويان دانشگاه
تجمعات صنفی اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با مشکالت صنفی و رفاھی
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
بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا :جنبش دانشجويی شعله روشنگری
و آزاديخواھی در دانشگاه را در مقابل حمالت استبداد حاکم حفظ می کند.

آبان
-

بازداشت محمد حبيبا ،از فعاالن دانشجويی دانشگاه تھران
بازداشت بھروز فريدی ،آرش و سياوش محمدی ،سه فعال دانشجويی در تبريز
بازداشت اسعد باقری ،دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
محروميت از تحصيل محمد يوسف عليخانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تھران
اخراج سميرا غالمی ،دانشجوی بھايی دانشگاه سراسری سيرجان
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حبس
-

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
احضار فواد سجودی فريمانی ،دانشجوی دکترای محروم از تحصيل ،برای گذراندن  ٨سال
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
مرگ مشکوک به خودکشی ميالد رشيدزاده ،دانشجوی کرد در کوی دانشگاه تھران
درگذشت محمد جفاله دانشجوی رشته پرستاری به دليل برق گرفتگی در خوابگاه ايرانشھر
بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد :محکوميت بازداشت اعضا و ھشدار به حاکميت
تجمع گسترده دانشجويان دانشگاه بين الملل قزوين در اعتراض به »وضعيت نامطلوب غذا«
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
بازداشت محمد کريمی ،فعال دانشجويی در الھيجان
احضار عليرضا کامکار ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد به اداره اطالعات
بازداشت بھار علینيا ،دانشجوی ايرانی ،پس از بازگشت به کشور
بازداشت علی عباسی و رحمان يعقوبی ،دو فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
اخراج ھادی بينش ،فعال ستاد مھدی کروبی ،از دانشگاه تربيت معلم
محروميت از تحصيل امين خالقيان ،دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل
محکوميت فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور ،دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد
و پلی تکنيک ،به ترتيب به  ٣و  ١سال حبس تعزيری
مسموميت  ٧دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد
مسموميت  2دانشجو به دليل عدم تھويه مناسب در خوابگاه دانشجويی در تھران
جان باختن  ٣دانشجوی ديگر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشھر بر اثر »استنشاق گاز
منوکسيد کربن«
جان باختن  ٣دانشجو در تبريز بر اثر "مسموميت با مونوکسيد کربن"
پيام تبريک دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه ھای ايران به مناسبت سالروز تولد
ضيا نبوی
ديدار دانشجويان 'آزادی خواه' شيراز با خانواده مجيد توکلی
بيانيه انجمن اسالمی 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
کالس ھای درس
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پيام سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام "کمپين  :"٩٩بايد برای دفاع از حق تحصيل ده
سال در زندان بمانم
بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھران
برای خروج جنبش دانشجويی از انفعال
بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تھران :بساط نھاد ھای نظامی و
شبه نظامی را از دانشگاه برچينيد
بيانيه جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه اميرکبير :مجيد توکلی به جرم نفی
استبداد و ستايش آزادی در زندان است
بيانيۀ مجمع فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت روز دانشجو
بيانيه انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير :تقويت جنبش دانشجويی برای آينده ی ايران حياتی
است
برگزاری مراسم گراميداشت کيانوش آسا بر سر مزارش؛ به مناسبت روز دانشجو
فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد :تا آخرين نفر ،آخرين نفس ،کوشيم و بشکنيم ديوار
اين قفس
بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل در آستانه  ١۶آذر :دانشجويان زندانی را فراموش نکنيم
پيام جمعی از فعالين سابق دانشجويی به مناسبت روز دانشجو از زندان مركزی تبريز
بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد ١۶ :آذر بھترين زمان برای تجلی اتحاد دانشجويان
عليه حکومت جائر
يادداشت بھاره ھدايت از زندان اوين به مناسبت روز دانشجو
بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت  ١۶آذر
نامه سرگشاده بيش از  ٤٧٠تن از دانشگاھيان :ضيا نبوی و مجيد دری ،دانشجويان زندانی
در تبعيد را آزاد کنيد
بيانيه دفتر تحکيم وحدت :دانشگاه فريادگر آزادی است
بيانيه دانشجويان و اساتيد دانشگاه تبريز در اعتراض به بازداشت دکتر فرزين ،استاد دانشگاه
پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز :به پاس خون دانشجويان روز  ١۶آذر را ارج
می نھيم

دی
بازداشت دو دانشجوی کرد دانشگاه مريوان ،ژيار سالمتيان و دانا لنج آبادی ،پس از احضار
به وزارت اطالعات
بازداشت يونس سليمانی ،فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدان
بازداشت مھرداد کرمی ،فعال دانشجويی دانشگاه تبريز
اخراج شروين فالح ،دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد
اخراج درسا اله وردی ،دانشجوی بھايی دانشگاه گرگان
محکوميت ميالد کريمی ،عضو اتحاديه دانشجويان کرد به شش ماه زندان
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
پيام تبريک  ٣۵تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی
-

بھمن
بازداشت احمد رحيمی ،فعال دانشجويی در اراک
احضار جاويد حاج ھمتی ،فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير به کميته انضباطی
احضار سه دانشجوی کرد دانشگاه مريوان ،ژيار سالمتيان ،اسماعيل روانگرد و عزيز
تازيک به ستاد خبری وزارت اطالعات
احضار و بازجويی علی مرادی ،کوروش بنايی ،رضا شاکری ،عماد ھاشمی ،سعيد ابوتراب،
ھادی دلبھاری ،سامان ھدايت منفرد ،عباس پشمی و محمد حيدرزاده ،دانشجويان دانشگاه شھرکرد در
اداره اطالعات استان
احضار علی مرادی ،سعيد ابوتراب ،عباس پشمی و محمد حيدرزاده ،دانشجويان دانشگاه
شھرکرد به دادگاه و انتقال آنھا به زندان
بھمن :محکوميت سوران دانشور ،عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به يک سال
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
ملک شعبان ،عباس پشمی ،کوروش توانگر ،امير امينی ،معين اسدی ،فريد شمسی پور و ھادی
دلبھاری ،دانشجويان دانشگاه شھرکرد به کميته انضباطی
صدور احکام محروميت برای کوروش بنايی ،رضا شاکری ،عماد ھاشمی ،کوروش توانگر،
فريد شمسی پور ،محمد حيدرزاده ،آرمان اسعد ،مريم ملک شعبان ،دانشجويان دانشگاه شھرکرد از
طرف کميته انضباطی دانشگاه
محروميت يک ساله برای فاطمه نوری ،دانشجوی مسيحی
نامه بيش از  ۵٣فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای
آزادی سعيد رضوی فقيه

اسفند
اروميه

بازداشت پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،برای چندمين بار
بازداشت روح ﷲ روزی طلب ،دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز
احضار دانشجويان دانشگاه شھرکرد توسط حراست به دليل »برف بازی«
احضار دلير بارخدا ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه شيراز به دادگاه انقالب
بازداشت داريوش جاللی دانشجوی دانشگاه ياسوج ،پس از اعتراض با دوختن لب ھايش
اخراج  ٧دانشجوی دانشگاه تبريز به دليل شرکت در اعتراض ھا به خشک شدن درياچه
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محروميت از تحصيل بيش از ده نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل »عدم
رعايت پوشش اسالمی«
تفتيش ناگھانی خوابگاه دانشگاه عالمه؛ توقيف لپ تاپ و اخراج يک دانشجو
اخراج شاھين موسوی ،دانشجوی بھايی دانشگاه طبری بابل
ابالغ حکم  ٦ماه زندان و  ١۵ضربه شالق ميالد حسينی کشتان ،عضو سابق شورای مرکزی
انجمن اسالمی دانشگاه مازندران
محکوميت دلير اسکندری ،عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به  ٢سال زندان
تاييد حکم  ٣سال زندان سعيد جاللی فر ،دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه زنجان در
دادگاه تجديدنظر
مسموميت  ٣٢دانشجو در يک خوابگاه دانشجويی در مشھد
بيانيۀ انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت اولين سالروز شھادت
بھنود رمضانی
پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت :اميدی که تو به راه مبارزه اعطا می کنی بيش
از اينھا شايسته تقدير است
روزه سياسی دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی خزعلی
تجمع اعتراضی  ۵روزه دانشجويان علوم پزشکی در مقابل وزارت بھداشت ايران
اطالعيه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات مجلس و حواشی آن
دفتر تحکيم وحدت :به حکم ننگين صادره برای دکتر عبدالفتاح سلطانی اعتراض داريم
بھاره ھدايت برنده جايزه ادلستام سوئد شد
برگزاری سه تجمع صنفی توسط دانشجويان شھرکرد
برگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه تبريز
تحريم انتخابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل
برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در کالس ھای درس دانشگاه شريف
گراميداشت سالروز تولد شھيد کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
-

38

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

فروردين 1390

کشته شدن بھنود رمضانی بدست بسيج در شب چھارشنبه سوری

13 /12

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

39

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
"حدود ساعت ده شب به وقت تھران وقتی که جوان ھا به خانه ھايشان بر ميگشتند ،موتورھای بسيجی
بھشون حمله کردند و با شوکر جوان ھا رو ميزدند و چون توی جيب ھای بھنود نارنجک ھای دست
ساز بود ،ھمه نارنجک ھا ترکيد و بدنش تيکه تيکه شد ،شايد اين فجيع ترين صحنه ای بود که در
زندگی ديده باشم ".اين شاھد در ادامه می گويد که غير از وی چندين شاھد عينی ديگر ھم آنجا بوده اند
و با صدای جيغ و فرياد بقيه مردم را خبر کردند .وی می افزايد" :دوتا از بسيجی ھا موتور ھاشونو
گذاشتند و با چند تا موتور ديگه که ھمراھشون بودن فرار کردند بعد از ده دقيقه آمبوالنس آمد و بھنود
را برد و دوستانش با ماشين ھای شخصی خودشون دنبالش رفتند  ,بعد از  ٣٠دقيقه در تماس تلفنی با
بيمارستان الغدير گفتند که حالش وخيم است و شرايط خوبی ندارد".
اين شاھد در ادامه گفته است که صبح روز بعد "وقتی از ھر کسی در محل سوال ميکردم ھمه ميگفتد
که ما از بھنود خبری نداريم "...وی سپس می گويد که در اثر جستجو ھای انجام داده متوجه شده است
که بھنود رمضانی قرا فوت کرده است.
برخی ديگر از گزارشھا در باره بھنود رمضانی حاکی از اثبات ضربات باتوم و پاره شدن طحال است
اين درحالی است که گزارش پزشکی قانونی مرگ بر اثر "صدمات متعدد ناشی از اثبات جسم سخت"
اعالم شده است .

روز  ٢۶اسفند خانواده بھنود پيکر بی جان وی را از پزشک قانونی تحويل گرفته و به سوی روستای
"قراخيل" از توابع شھرستان قائمشھر جھت تشييع و دفن حرکت کردند .در روز  ٢٧اسفند نيز اين
جوان در روستای ياد شده به خاک سپرده شد.
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برای حامد روحینژاد ،فراموش شده در زندان زنجان
11

حامد بيست و چھار ساله ،دانشجوی سال دوم رشتهی فلسفه دانشگاه شھيد بھشتی است که در ارديبھشت
ماه سال  ٨٨در منزلش در اسالمشھر بازداشت و به اتھام »ارتباط با انجمن پادشاھی ايران« در دادگاه
بدوی به اعدام محکوم شد و پس از آن محکوميت وی به ده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان
زنجان ،و دگر بار به يازده سال -اضافه شدن يک سال حبس به حکم حامد به دليل خروج غيرقانونی
وی از کشور بوده -حبس تعزيری متھم شد.
****
امسال ھم بار ديگر در شرايطی عيد نوروز را جشن میگيريم که حامد روحینژاد ھمچون صدھا
زندانی عقيدتی -سياستی به مرخصی عيد نيامدند .حامدی که مانند بسياری از بازداشت شدگان سياسی
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نباز مبرمی به مراقبتھای ويژهی پژشکی دارد و مسئوالن کوچکترين اعتنايی به شرايط رو به
وخامت وی نمیدھند.
حامد بيست و چھار ساله ،دانشجوی سال دوم رشتهی فلسفه دانشگاه شھيد بھشتی است که در ارديبھشت
ماه سال  ٨٨در منزلش در اسالمشھر بازداشت و به اتھام »ارتباط با انجمن پادشاھی ايران« در دادگاه
بدوی به اعدام محکوم شد و پس از آن محکوميت وی به ده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان
زنجان ،و دگر بار به يازده سال -اضافه شدن يک سال حبس به حکم حامد به دليل خروج غيرقانونی
وی از کشور بوده -حبس تعزيری متھم شد .حامد روحینژاد ھمچنين جزء افرادی بوده که در
دادگاهھای نمايشی پس از کودتای انتخاباتی خرداد  ،٨٨به عنوان »فردی که قصد بمب گذاری و ايجاد
آشوب در کشور را داشته« محاکمه شده است.
محمدرضا روحینژاد ،پدر حامد ،در نامهای به تاريخ  ١١ماه ژانويه سال  ٢٠١٠خطاب به دبير کل
سازمان ملل علت بازداشت حامد را در ارديبھشت ماه سال  ٨٨چنين بيان میکند» :حامد به دليل
بيماری ام.اس و ضمن آشنايی با شخصی به نام محمدرضا علی زمانی )که خود او نيز پس از حوادث
پس از انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری ايران به اعدام محکوم شده است( که آشنا به انرژی
درمانی است برای معالجه و تحصيل از ايران به قصد رفتن به آمريکا از طريق عراق از کشور خارج
شد .ايشان مدتی در عراق میماند و باالخره پس از اينکه متوجه میشود که از آقای علی زمانی کار
برنمی آيد در مرداد ماه  ١٣٨٧با ھماھنگی با وزارت اطالعات به کشور باز میگردد« .پدرش در
ادامه میافزايد که حامد پس از بازگشت به کشور ھيچ فعاليت سياسی نداشته و پس از بازداشت ھم
خانواده روحینژاد به مدت چھل روز ھيچ خبری از وی نداشتهاند.
گرچه حکم يازده سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان زنجان در مقايسه با حکم بدوی ،به حامد شانس
زندگیای دوباره داده ،اما چنين حکمی برای فردی که مبتال به بيماری العالج ام.اس و کم خونی مفرط
است ،به مثابه مرگی خاموش و تدريجی محسوب میشود .بيماری ام.اس بيماری عالجناپذيری است که
در بسياری موارد منجر به فلج ،در مواردی به مرگ منجر میشود ،و در بھترين حالت بسيار دردناک
است و مراقبت حرفهای و ھميشگی را ضروری میسازد.
اين درحالی است که او در شرايط نامناسب زندان زنجان ،بينايی خود را از دست داده و تدريجا در حال
فلج شدن است بدون اينکه از ابتدايیترين حقوق يک زندانی که مرخصی و درمان بيماری در بيرون از
زندان میباشد ،برخوردار باشد.
باشد که در سال جديد حامدھا در کنار خانوادهشان در ايرانی آزاد با حکومتی دموکراتيک و مردمی
بتوانند آزادانه و شادمان به زندگی خود ھمچون شھروندانی برابر در مقابل قانون به زندگی خود ادامه
دھند.
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يک جوان  ٢١ساله کرد ساکن شھر نوسود استان کرمانشاه روز دوم
فروردين به ضرب گلوله يک مأمور نيروی انتظامی کشته شد .

يک جوان  ٢١ساله کرد ساکن شھر نوسود استان کرمانشاه روز دوم فروردين به ضرب گلوله يک
مأمور نيروی انتظامی کشته شد.
اين جوان که پورمند مدحت نيا نام داشت ،برای پس گرفتن جنسھای توقيف شده يکی از دوستانش به
ھمراه چند نفر ديگر به پاسگاه مرکزی نوسود مراجعه کرده بود که به قتل رسيد.
دستکم يک جوان ديگر ھم در جريان حادثه تيراندازی مجروح شده است.
مھرداد لطيفی دايی آقای مدحتنيا به بیبیسی فارسی گفت که مأموران پليس ،دستگاهھای تلويزيونی را
که يکی از دوستان او از کردستان عراق به خاک ايران وارد کرده بود ،توقيف کرده بودند.
گروھی از مرزنشينان ايران ،عمدتا به دليل مشکالت معيشتی ،با پای پياده يا قاطر به جابجايی
غيرقانونی کاال در مرز می پردازند که در اصطالح محلی به آن »کولبری« میگويند.
قتل اين جوان  ٢١ساله در يکی از خيابانھای اصلی شھر ،احساسات عمومی را در نوسود جريحه دار
کرده است.
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بھاره ھدايت و مھديه گلرو بار ديگر ممنوع المالقات شدند
بھاره ھدايت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و مھديه گلرو از فعالين دانشجويی و از
اعضای شورای دفاع از حق تحصيل ماهھای پايانی سال  ١٣٨٩را بدون تماس تلفنی و محروم از
مالقات با خانواده سپری کرده بودند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« در حالی که انتظار میرفت با توجه به مالقات چند دقيقهای اين دو
دانشجو با خانوادهشان در روزھای پايانی سال سختگيریھا و محروميتھا عليه آنان در زندان پايان
بپذيرد بار ديگر در سال جديد از حقوق قانونی خود مبنی بر مالقات ھفتگی با خانواده محروم شدند.
اين دو فعال دانشجويی ھم اکنون در بند متادون زنان زندان اوين به سر میبرند و دوران محکوميت
خود را با نقض حقوق پی در پی خود سپری میکنند.
بھاره از تاريخ  ١٠دی ماه  ١٣٨٨بازداشت و توسط شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه
به  ٩سال و نيم زندان محکوم شده است .مھديه گلرو ،نايب دبير انجمن اسالمی دانشگاه عالمه نيز نيز
در تاريخ  ١١آذر  ٨٨بازداشت و به دو سال و چھار ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
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درخواست خانواده حسين رونقی از گروهھای حقوق بشری برای توجه
به وضعيت فرزندشان
خانواده حسين رونقی ملکی وبالگنويس و فعال حقوق بشر طی ديروز و امروز با مراجعه به مراجع
قضايی مختلف درخواست اعطای مرخصی اسعالجی برای اين وبالگنويس را بار ديگر مطرح
کردند ،اما بار ديگر با مخالفت مسئولين قضايی مواجه شدند.
به گزارش »رھانا« سامانه خبری »خانه حقوق بشر ايران« حسين رونقی ملکی امروز در حالی با
خانوادهی خود مالقات کرده که از وضعيت جسمی و ناراحتی کليه ھمچنان رنج میبرد و علت اين
ھمه سختگيری و عدم اجازه به درمان برای وی از سوی مسئولين قضايی و نھادھای امنيتی مشخص
نيست.
خانواده رونقی به خانه حقوق بشر گفتند که اين وبالگنويس از وضعيت بد جسمی رنج میبرد و
کليهھايش را دارد از دست میدھد ،اما مسئولين ھيچ توجھی به درخواستھای ما نمیکنند ،ما از ھمه
گروهھای حقوق بشری داخلی و خارجی میخواھيم که نسبت به وضعيت بد حسين رونقی توجه کنند .ما
نگران جان فرزندمان ھستيم«.
خانواده رونقی در ادامه گفتند» :االن حدود سه ماه است که حسين با چنين وضعيتی روبرو است ،اواخر
دی ماه به خاطر وخامت حالش او را شبانه از زندان به بيمارستان مدرس تھران منتقل کردند و
پزشکان بيمارستان مدرس گفتند که وضعيت وی اورژانسی است و ھر چه سريعتر بايد مورد عمل
جراحی قرار بگيرد .ما خودمان به بيمارستان مدرس بعد از آن مراجعه کرديم .پرونده پزشکی وی را
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آنجا مطالعه کرديم و با پزشکان صحبت کرديم ،آنھا به ما ھم گفتند که وضعيت حسين حاد است و به
سرعت بايد مورد عمل جراحی قرار بگيرد .اما متاسفانه تاکنون اين مساله مورد موافقت مسئولين
قضايی قرار نگرفته است«.
خانواده رونقی ادامه دادند» :ھمچنين در بھمن ماه نيز بار ديگر با توجه به وضعيت بد جسمی که حسين
پيدا کرده بود ،بار ديگر او را به بيمارستان بقيهﷲ در ونک منتقل کردند ،پزشکان آنجا ھم درخواست
عمل فوری حسين را مطرح کردند ،اما به علت باال بودن ھزينه حسين را به زندان باز میگردانند.
مسئولين زندان گفته بودند که نمیتوانند ھزينه عمل او را تامين کنند .بعد از آن ما ھر چقدر پيگری
کرديم که خودمان ھزينه عمل را میدھيم به حرف ما توجھی نکردند«.
خانواده رونقی افزودند» :در حال حاضر يکی از کليهھای حسين از کار افتاده است و کليه ديگرش نيز
عفونت کرده و ما جدا نگرانی سالمتی وی ھستيم و ممکن است اتفاق جبرانناپذيری برای فرزندمان
بيافتد .ما از ھمه میخواھيم که به وضعيت حسين توجه کنند و او را تنھا نگذارند«.
خانواده رونقی ھمچنين با تماس با سازمان کميسيون حقوق بشر اسالمی وضعيت فرزندشان را پيگری
کردهاند .کميسيون حقوق بشر اسالمی با ارسال نامهھايی به رياست سازمان زندانھا و قوه قضاييه از
آنھا خواسته است که نسبت به وضعيت حسين رونقی توجه کرده و اجازه درمان او را صادر کنند .اما
به اين نامه ھنوز توجھی نشده است.
حسين رونقی ملکی )بابک خرمدين( در تاريخ  ٢٢آذر ماه  ١٣٨٨در منزل پدری بازداشت و به زندان
اوين تھران منتقل شد .وی حدود  ١٠ما را در سلولھای انفرادی بند  ٢الف سپاه پاسدران در زندان
اوين تحت فشارھای جسمی و روحی شديد گذراند .در مھر ماه سال گذشته وی در يک پروسه قضايی
غير شفاف از طرف شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه به  ١۵سال زندان محکوم شد که
اين حکم در دادگاه تجديد نظر عينا مورد تاييد قرار گرفت .وی ھم اکنون در بند  ٣۵٠زندان اوين
نگھداری میشود.
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ضيا نبوی دوباره به زندان کاروان اھواز منتقل شد
سيد علی اکبر نبوی ،پدر ضياالدين نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل گفت »:پسرم را دوباره
به زندان کاروان اھواز برگردانده اند .امروز با او تلفنی حرف زدم  ،حالش خوب بود«.
پدر ضيا نبوی ھمچنين در خصوص پيگيری برای مرخصی عيد پسرش به کمپين بيناللمللی حقوق
بشر در ايران گفت » :مرخصی به او نمی دھند «.ضيا نبوی که چندين ماه پيش از اوين به زندان
کاروان اھواز برای گذراندن دوران تبعيد خود منتقل شد حدود دو ماه پيش به طور ناگھانی از زندان به
نقطه نامعلومی منتقل شد .خانواده اين زندانی پس از يک ماه متوجه انتقال او به اداره اطالعات اھواز
شدند.
ضيا نبوی ،سخنگوی شورای دفاع از حق تحصيل و دانش آموخته رشته مھندسی شيمی از دانشگاه
صنعتی نوشيروانی بابل است که در آزمون کارشناسی ارشد سال  ٨٧موفق به کسب رتبه تک رقمی
در رشته جامعه شناسی شده بود اما با اين ھمه از تحصيل محروم شد .او  ٢۵خرداد سال گذشته
بازداشت و از سوی دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به  ١٠سال حبس تعزيری ھمراه
با تبعيد به زندان کاروان اھواز محکوم شد.

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو توسط جمھوری اسالمی در
فروردين 1390
ماده  19اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و
اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ،با تمام وسائل ممکن و
بدون مالحظات مرزي ،آزاد باشد.
کميته جوان ودانشجو کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اقدام به جمع آوری گزارش نقض
حقوق دانشجوی و جوانان توسط رژيم جمھوری اسالمی ايرانی در فروردين سال  1390نموده .
 -1شھادت دانشجويان و جوانان در اعتراضات دانشگاھی  2مورد
 -2ممنوع المالقات فعالين دانشجويی درزندان  5مورد
 -3اعتصاب غذای دانشجويان دربند  2مورد
 -4اخراج استاد دانشگاه 7مورد
 -5حکم زندان دانشجويان و جوانان  3مورد
-6محروم کردن دانشجويان از تحصيالت  6مورد
 -7احضار دانشجويان کميته انضباطی  20مورد
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 -8بازداشت دانشجويان  16مورد
 -9ناپديد شدن دانشجويان  23مورد
بھنود رمضانی قرا دانشجوی ورودی  ٨٩رشته مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی نوشيروانی کهمتولد سال  ١٣٧١در بابل بود ،در "چھارشنبه سوری" در شھر تھران جان خود را از دست داد.
 يک جوان  ٢١ساله کرد ساکن شھر نوسود استان کرمانشاه روز دوم فروردين به ضرب گلوله يکمأمور نيروی انتظامی کشته شد.
 بھاره ھدايت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و مھديه گلرو از فعالين دانشجويی و ازاعضای شورای دفاع از حق تحصيل ماهھای پايانی سال  ١٣٨٩را بدون تماس تلفنی و محروم از
مالقات با خانواده سپری کرده بودند.
 در پی اعمال شکنجه ھای سخت و شکستگی دنده ھا و پھلوی آرش صادقی ،دانشجوی محبوس درزندان اوين ،و انتقال وی به سلول انفرادی ،اين دانشجو در اعتراض به اين انتقال غير قانونی و
ھمچنين وضعيت نامناسب جسمی خويش از  ٢۴اسفند تاکنون در اعتصاب بسر می برد.
 دکتر محمد شريف ،وکيل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاهعالمه طباطبايی ،روز گذشته از دانشگاه عالمه اخراج شد.
دکتر شريف ،در گفتگويی با کميته گزارشگران حقوق بشر ،ضمن تاييد اين خبر اظھار داشت:
»روز گذشته و در اولين روز دانشگاه نامهای به دستم دادند و گفتند که صالحيت عمومی من رد شده و
به خدمات دانشگاھیام پايان داده میشود«.
 نادر احسنی ،از فعالين دانشجويی طيف چپ ،از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب تھران به رياستقاضی مقيسه ،به تحمل  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد.
 محمد غزنويان صبح چھارشنبه برای گذراندن شش ماه حبس تعزيری که به آن محکوم شده خود را بهزندان چوبيندر قزوين معرفی کرد.
 فواد سجودی فريمانی ،دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه صنعتی اميرکبير که در شھريور ماه ٨٩بازداشت شده بود از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به ھشت سال حبس تعزيزی محکوم شد.
 سارا محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی ساکن ساری صبح روز شنبه بيستم فرودين ماهبرای دومين بار طی يک سال گذشته بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات ساری منتقل شد.
 رامين پرچمی ،بازيگر سينما و تلويزيون طی حکمی از سوی شعبه  ١٣دادگاه انقالب تھران بهرياست قاضی اسالمی به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
 سه دانشجوی دانشگاه اراک ،به نام ھای نيما درخشی ،محمد رفيعی و حميد اميری ھرکدام به مدت دوترم از تحصيل محروم شدند.
 در پی آزادی چھار تن از دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خرم آباد که در جريانتجمعات گسترده دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اخراج احسان ﷲ حيدري ،استاد اين دانشگاه و
وکيل دادگستری  ،بازداشت شده بودند اين اعتراضات کماکان ادامه داشته و با دخالت نيروھای امنيتی و
اطالعاتی مواجه شده است.
 خبرھا حاکی از آن است که طی روزھای گذشته ،بيست تن از دانشجويان ترک دانشگاه اروميه بهکميته انضباطی احضار شدهاند.
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ارديبھشت 1390

اسالمی کردن دانشگاهھا با جداسازی جنسيتی
دويچه وله  :وبسايت "دانشجو نيوز" گزارش داده که سرويسھای اياب و ذھاب دانشگاه تھران از آغاز
ھفته جاری ،زنانه و مردانه شده ولی دانشجويان با توھينآميز خواندن اين تصميم ،اقدام به استفاده
مختلط از اتوبوسھا کردهاند.
به نوشته "دانشجو نيوز" ،ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت سرويسھا را گرفته و ضمن تھديد
دانشجويان ،از تجمع اعتراضی آنھا نيز فيلمبرداری کردهاند .اين گزارش افزوده که طرح تفکيک
جنسيتی در سرويسھای رفت و آمد به دستور مستقيم فرھاد رھبر ،رياست دانشگاه تھران انجام شده
است.
روزنامه "روزگار" نيز از جداسازی دختران و پسران در دانشگاهھای علم و صنعت و صنعت نفت
خبر داده و از زنانه مردانه شدن درھای ورودی ،کالسھای عمومی و اختصاصی و حتی آسانسورھای
دانشگاه علم و صنعت نوشته است.
"روزگار" از جدا شدن سالنھای مطالعه دختران و پسران دانشگاه صنعت نفت ،و تفکيک کتابخانهھا،
سالنھای غذاخوری و بوفهھای ساير دانشگاهھا نيز خبر داده است.
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سامانه خبری "ندای سبز آزادی" نيز از افزايش محدوديت برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان و
جلوگيری از برگزاری تئاترھای دانشجويی به دليل اختالط احتمالی بازيگران دختر و پسر نوشته است.
بحث اسالمی کردن دانشگاهھا موضوع تازهای در جمھوری اسالمی نيست اما اين بحث با روی کار
آمدن دولت دھم و تصدی وزارت علوم توسط کامران دانشجو بيش از پيش رواج يافته است .کامران
دانشجو،در ماهھای گذشته بارھا بر تفکيک جنسيتی دانشگاهھا به منظور اسالمی شدن فضای آموزش
عالی و قصد وزارت علوم بر تک جنسيتی کردن دانشگاهھا تاکيد کرده است.
وی از جمله گفته که ھيچ دانشگاھی حق برگزاری اردوھای مختلط را ندارد و دانشگاهھا بايد کاری
کنند تا دختران و پسران از آزمايشگاهھا ،کارگاهھا ،سالنھای تشريح يا اتاق کامپيوتر در نوبتھای
جداگانه استفاده کنند.
آيتﷲ جعفر سبحانی ،يکی از مراجع تقليد قم ھم در ديدار با جمعی از اعضای فراکسيون دانشگاھيان
مجلس ايران عنوان کرده که مشکل فعلی دانشگاهھای ايران در سه وجه متون درسی ،فقدان اساتيد
اسالمی و تداخل جنسيتی خالصه میشوند .آيتﷲ سبحانی ،مھمترين مشکل مراکز آموزش عالی کشور
را تداخل جنسيتی برشمرده و خواھان اصالح علوم انسانی در دانشگاهھا نيز شدهاست.
مرتضی آقاتھرانی ،معلم اخالق دولت احمدینژاد و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ھم در
باره تفکيک جنسيتی دانشگاهھا يادآوری کرده که منظور وزير علوم از اين طرح ،کشيدن ديوار ميان
زن و مرد نيست .وی با تاکيد بر جايز نبودن اختالط ميان زن و مرد در اسالم گفته که شيوهھای
مديريتی در محيط آموزش عالی را بايد بر اساس اين ممنوعيت برگزيد.
ھادی کحالزاده ،فعال پيشين دانشجويی و عضو شورای مرکزی خانه احزاب ،در گفتگو با دويچهوله،
حساسيت نسبت به حضور ھمزمان دختران و پسران در دانشگاهھا را موضوعی باسابقه در جمھوری
اسالمی میداند که شيب سختگيریآن با شرايط سياسی کشور باال و پايين میرود.
کحالزاده میگويد که بخشی از اھداف اين طرح ،به فاصله معناداری بازمیگردد که در سبک زندگی
مورد نظر حاکميت و سبک زندگی خانوادهھای متوسط وجود دارد .وی با اشاره به مرزبندی متفاوت و
معنادار نسل جديد با آموزهھای فرھنگی و اجتماعی حاکميت ،تالش وزارت علوم يا محافل مذھبی و
فرھنگی ديگر برای جداسازی جنسيتی در دانشگاهھای ايران را پاسخگويی و رفع تکليفی در برابر
فشار گروهھای خاص میداند که نتيجهای در بر نخواھد داشت.

50

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

احضار بيست تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به کميت ٔه انضباطی
خبرگزاری ھرانا  -خبرھا حاکی از آن است که طی روزھای گذشته ،بيست تن از دانشجويان ترک
دانشگاه اروميه به کميته انضباطی احضار شدهاند.
دانشجويانی که بعد از برد تيم تراکتور سازی تبريز مقابل استقالل تھران در محوطه خوابگاه دانشگاه
اروميه شروع به شادی و سر دادن شعارھايی مبنی بر خشک شدن درياچهٔ اورميه کرده بودند روز
چھار شنبه  ٢۴فروردين ماه به کميته انضباطی دانشگاه فرا خوانده شدهاند.
بر اساس گزارش وبسايت اورنجی ،از عاملين فرا خواندن اين دانشجويان به کميته انضباطی دانشگاه
میتوان به افرادی مثل "دکتر محبوب طالعی" )معاونت دانشجويی( و "قادر قوی پنجه" )سرپرست
خوابگاهھای نازلو( اشاره کرد.
اداره اطالعات نيز
گفته میشود اين افراد طی سالھای گذشته بارھا فعالين دانشجويی را به احضار به
ٔ
تھديد کرده بودند.

حسين رونقی با دست بند و پابند به بيمارستان منتقل شد
خبرگزاری ھرانا  -پس از گذشت چندين ماه از وضعيت جسمی وخيم حسين رونقی ملکی ،مسئوالن
سرانجام صبح امروز چھارشنبه سی و يکم فروردين ماه وی را با دستبند و پابند از زندان به بيمارستان
منتقل نمودند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،صبح امروز
حسين رونقی ملکی با دستبند و پابند از زندان اوين به يکی از بيمارستانھای تھران منتقل شد.
اين در حاليست که پيشتر پزشک متخصص پس از معاين ٔه اين زندانی سياسی گفته بود که وی بايستی
ھرچه سريعتر در بيمارستانی مجھز تحت عمل جراحی قرار گيرد و در غير اين صورت عفونت به
ديگر کلي ٔه وی نيز سرايت میکند اما شخص دادستان تھران و ساير مسئوالن مربوطه در درمان وی
کارشکنی میکردند.
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اين وبالگ نويس و فعال حقوق بشر به بيماری کليوی مبتالست.
طی روزھای اخير عالئم اين بيماری در ظاھر حسين رونقی نيز مشھود شده بود تا جايی که تمامی
صورت وی متورم شده بود.
الزم به يادآوری ست که حسين رونقی ملکی در آذر ماه سال  ٨٨بازداشت و مدت  ١سال تحت شديد
ترين فشارھا در سلولھای انفرادی زندان اوين به سر برد .وی چندی بعد توسط دادگاه انقالب تھران به
تحمل  ١۵سال حبس محکوم شد.

محکوميت محمد صابر عباسيان به  ۵سال حبس تعزيری
محمد صابر عباسيان نايب رييس شاخه جوانان مشارکت شيراز و رييس ستاد  ٨٨در اين استان از
سوی دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش تحول سبز ،پس از تحمل نزديک به يک سال و دوماه بازداشت موقت و برگزاری  ١۵جلسه
دادگاه ،و تمديد ھای مکرر قرار بازداشت موقت ايشان از سوی مراجع قضايی امروز رای دادگاه
ايشان صادر و به وی ابالغ گرديد.
به موجب اين حکم ،اين فعال سياسی و رئيس شاخه جوانان جبھه مشارکت شيراز از سوی دادگاه
انقالب به تحمل  ۵سال حبس تعزيری محکوم شده است.
وی در تاريخ  ١٧اسفند ماه  ١٣٨٨بازداشت شده بود و تا کنون نيز در بازداشت موقت به سر می برد.

مراسم چھلم بھنود رمضانی با تھديد خانواده برگزار شد
به گزارش فيسبوک شھيد بھنود رمضانی پنج شنبه يعنی يک روز قبل از برگزاری مراسم چھلمين روز
شھادت شھيد بھنود رمضانی در استان مازندران ،پدر بھنود به اطالعات قائمشھر احضار می شود و
تھديد می شود که در مراسم اربعين فرزندش حق صحبت کردن ندارد وبايد سکوت کند .روز جمعه
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.
صفحه فيسبوک شھيد بھنود رمضانی با آپلود ويديوی کوتاه از ناله و شيون ھا مادر داغ دار بھنود،
اينگونه نوشته است :انھا نميدانستند بھنود ديگر فرزند رمضانی ھا و گلستانی ھا نيست بلکه شھيد اين
ملت است و ملت فرزندان خويش را تنھا نميگذارد.
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انھا نميدانستند و نخواھند فھميد چون به روز پاسخگويی ايمانی ندارند ...و اری خدايی ھست.
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:
ھمت کنيد ای دوستان -دشمن به ميدان آمده  -با حرص خرس گشنه  -با مکر شيطان آمده  -آمد به قصد
جان ما  -بر ضد فرزندان ما  -اين سگ برای نان ما  -نزديک انبان آمده  -ھاراست ،ھار اين بيشرف -
شمشير ھم دارد به کف  -يکصف شويم از ھر طرف -جالد انسان آمده  -يکسر شده او را زنيم  -شمشير
او را بشکنيم -پامال و نابودش کنيم  -کو دشمن جان آمده

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار شد
خبرگزاری ھرانا  -تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تھران در اعتراض به
محدوديت ھای اعمال شده از سوی مديريت دانشگاه و وضعيت نامناسب امور صنفی با حضور گسترده
دانشجويان برگزار شد.
به گزارش دانشجونيوز ،اين تجمع که با درخواست شورای صنفی اين دانشگاه برگزار شد ،با استقبال
صدھا نفر از دانشجويان پلی تکنيک مواجه شد.
در روزھای گذشته نيز جمعی از فعاالن و دانشجويان دانشگاه اميرکبير با صدور بيانيه ھايی ضمن
اعتراض به وضع موجود در دانشگاه و ادامه برخوردھای غيرقانونی مديريت حضور باشکوه خود را
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.
در بخشی از بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه اميرکبير که طی روزھای گذشته منتشر شده بود ،آمده است:
"تھديد دانشجويان و به کارگيری روش ھای کامال 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،
در تجمع فردا که به صورت کامال قانونی برگزار خواھد شد شرکت کرده و اعالم ميکنيم از حقوق
مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت .ما از مديريت دانشگاه مصرانه ميخواھيم که با عوامل رفتارھای
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غيرقانونی در درون دانشگاه به شدت برخورد کرده و گزارش آن را به نھادھايی دانشجويی اعالم کنند.
ھم چنين خواستار آنيم که موضع خود را در برابر خود برتر بينی از قانون توسط برخی از عوامل که
ادعای پشتيبانی مديريت دانشگاه را دارند ،اعالم کنند .اميدواريم در تجمع روز سه شنبه ،مسئوالن
دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی درخواست ھا و مشکالت دانشجويان از نزديک باشند .ھرگز به
ديگران اجازه نخواھيم داد که از دانشگاه اميرکبير تھران ،حمام فين ديگری بر پا کنند و دانشجويان را
قربانی کج انديشی ھا و نابخردی ھای خود کنند".
الزم به ذکر است که در روزھای گذشته معاونت فرھنگی ،نيروھای حراست و انتظامات با تماس با
دانشجويان تھديد کرده بودند که در صورت شرکت در تجمع با آنھا برخورد خواھد شد .اين در حالی
است که برگزاری اين تجمع مطابق با قوانين مصوب وزارت علوم برگزار شده و کامال قانونی است.

امير گل ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف آزاد شد
خبرگزاری ھرانا  -امير گل ،دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شريف ظھر امروز از زندان
اوين آزاد شد.
اين فعال دانشجويی که روز ھفتم اسفندماه  ٨٩و درپی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات
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 مالقات 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.
گفتنی است ،در پی تجمع  ٢۵بھمن ماه سال گذشته در دانشگاه شريف دستکم  ١٨نفر از دانشجويان
توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بودند که به تدريج و با توديع قرار کفالت آزاد شده اند.
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نمايش مشخصات دختران دردانشگاه ھرمزگان برای مقابله با بدحجابی
خبرگزاری ھرانا  -مسئولين دانشگاه ھرمزگان در اقدامی جديد روش عجيبی را برای برخورد با
"بدحجابی" اتخاذ کرده که در پی آن تمامی مشخصات شخصی دختران دانشجو را در معرض ديد
ھمگان قرار میدھند.
مسئولين حراست دانشگاه ھرمزگان برای مقابله با "بدحجابی" در اين دانشگاه ،عالوه بر تذکر زبانی
به دانشجويان ،کارت دانشجويی افراد "بدحجاب" را گرفته و پشت شيشه اتاقک حراست ورودی
دانشگاه نصب میکند تا ديگر دانشجويان اين کارتھا را ببينند و درس عبرت بگيرند!
بنا بر گزارش يکی از وبسايتھای نزديک به بسيج دانشجويی ،قرار گرفتن کارت دانشجويی در بر
روی شيشه اتاقک به گونهای است که تمام مشخصات شخصی اين دانشجويان در مقابل ديدگان تمام
دانشجويان قرار می گيرد.
اين اقدام عجيب و نسنجيده مسئولين حراست اين دانشگاه نه تنھا تاثير مثبتی نداشته بلکه با بوجود
آوردن وجھ ٔه بسيار بد ،حواشی مختلفی را ھم با خود به دنبال داشته است که می توان از سوءاستفادهٔ
برخی افراد سودجو نسبت به مشخصات نمايان شده ی دانشجويان به عنوان يکی از نمونه ھای اين
تبعات منفی نام برد.

محکوميت فرزين رحيمی ،فعال دانشجويی آذربايجان به حبس تعزيری
خبرگزاری ھرانا  -فرزين رحيمی ،فعال دانشجويی تبريز ،طی حکمی از سوی دادگاه انقالب ،به يک
سال و چھار ماه حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش جرس ،اين دانشجوی مھندسی نرم افزار دانشگاه نبی اکرم تبريز ،که موسس و مدير بنياد
اينترنتی) ايران ما ( می باشد ،سالھا در زمينه ھای ملی و فرھنگی مشغول به فعاليت بود.
ھمچنين وی به حمايت از جنبش سبز ايران در تاريخ  ١٣ابان سال  ٨٨در تجمعی که مقابل دانشگاه
سراسری اين شھر برگزار شده بود دستگير و بعد از تحمل بيش از دو ھفته بازداشت در اداره
اطالعات 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.
گفتنی است دادگاه وی ھمراه با دو تن از فعالين اصالح طلب اين شھر موسی ساکت )ادوار تحکيم
وحدت( و عطا عليزاده )از فعالين ملی مذھبی( در شعبه يک دادگاه انقالب اين شھر برگزار شد.
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راهاندازي دانشگاهھاي تك جنسيتي در استانھاي مذھبي
خبرگزاری ھرانا  -مديرکل دفتر آموزشھای آزاد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از راهاندازی
دانشگاهھای تک جنسيتی در استانھای مذھبی خبر داد و گفت :بيشترين درخواستھای تک جنسيتی
مربوط به دختران است.
ايسنا خبرداد ،دکترنادری با اشاره به پروسه ايجاد موسسات غيرانتفاعی تک جنسيتی در استانھا و
مناطق مذھبی ،اظھارکرد :در حال حاضر برخی استانھا درخواست راهاندازی دانشگاهھای
تکجنسيتی داشتهاند که آن را به وزارت علوم ارائه دادهاند.
وی تصريح کرد :از جمله اين درخواستھا مربوط به استانھای سيستان و بلوچستان ،گيالن ،يزد،
اصفھان ،البرز ،تبريز ،اروميه ،خراسان رضوی و شيراز است و اين درخواستھا در حال حاضر در
دست بررسی و گزينش است.
نادری افزود :امکان دارد که برای سال تحصيلی جديد با درخواست ايجاد حدود دو موسسه غيرانتفاعی
تکجنسيتی موافقت شود.
وی با بيان اينکه در حال حاضر دو موسسه غيرانتفاعی تک جنسيتی البرز و رفاه در حال فعاليت
ھستند ،تصريح کرد :اين موسسات در سال تحصيلی  ٩٠مورد بررسی و ارزشيابی قرار میگيرند.
مديرکل دفتر آموزشھای آزاد وزارت علوم ،بيشترين درخواست استانھا را در زمينه ايجاد موسسه
غير انتفاعی تک جنسيتی مربوط به دختران عنوان کرد.
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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 اعالم اين زندانی سياسی ُکرد که ھم اکنون
در زندان مرکزی شھر سقز محبوس میباشد ،وی از روز گذشته و »در اعتراض به وضعيت نامعلوم
و نامشخص خود« در زندان دست به اعتصاب زده و اين اقدام را طی نامهای به دادستان و مسووالن
زندان نيز اعالم نموده است.
شيرکو معارفی ،سی و يک ساله اھل بانه ،در دھم آبان ماه سال  87دستگير و به اتھام »اقدام عليه
امنيت ملي« و »محاربه« از طريق عضويت در »کومله« به اعدام محکوم شد که عليرغم عدم تناسب
ميان جرم ارتکابی و حکم صادره برای آقای معارفی ،حکم اعدام اين زندانی سياسی توسط دادگاه تجديد
نظر تائيد و درخواست وی و وکالی مدافع ايشان نيز در کميسيون عفو و بخشودگی مورد قبول واقع
نگرديد.
بنا بر گزارشھای منتشره به نقل از خانواده آقای معارفی ،دستگاه قضايی جمھوری اسالمی تصميم به
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
خبرگزاری ھرانا  -امير گل ،دانشجوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف و سارا محبوبی،
دانشجوی محروم از تحصيل بھايی در ساری از زندان آزاد شدهاند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوقبشر ،امير گل که پس از اعتراضان روز  ٢۵بھمن در دانشگاه
شريف به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و پس از حضور در اين دفتر در روز ھفتم اسفندماه
بازداشت گرديد و پس از نزديک به دو ماه ،ظھر روز دوشنبه  ۵ارديبھشتماه با توديع قرار کفالت
آزاد شد.
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با آزادی اين دانشجو ،علیاکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف تنھا
دانشجوی اين دانشگاه است که کماکان در بند  ٢٠٩زندان اوين در بازداشت به سر میبرد .پيشتر بيش
از بيست دانشجوی بازداشتشدهٔ دانشگاه شريف از زندان آزاد شده بودند.
ھمچنين سارا محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی در ساری که روز  ٢٠فرودين با ھجوم
ماموران امنيتی به منزلاش بازداشت شده بود ،روز سهشنبه  ۶ارديبھشت ماه با وثيقه  ١٠ميليونی از
زندان اطالعات ساری آزاد شد.
خانم محبوبی در ارتباط با بازداشت قبلیاش در تيرماه  ٨٩به  ١٠ماه حبس محکوم گرديده که اين حکم
ھنوز در دادگاه تجديدنظر تاييد نشده است.

يکی از کتابخانهھای دانشگاه فردوسی تخريب شد
خبرگزاری ھرانا  -كتابخانه فرھنگی دانشكده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد با فشار شبه نظاميان
مستقر در اين دانشكده تخريب و به سالن مطالعه تبديل شد.
به گزارش دانشجونيوز ،كتابخانه فرھنگي دانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد ،محل برگزاری
جلسات نقد و بررسي در حوزه ھاي فلسفه ،روانشناسی و دين پژوھی بوده است.
بر اساس اين گزارش ،مسئولين دانشگاه پيش از اين نيز در پي تھديدات نيروھای امنيتی درصدد
تعطيلی اين کتابخانه بوده اند.
اقدام نھايي جھت تخريب و تعطيلي اين كتابخانه در تاريخ  ٢٨اسفند و در نبود دانشجويان و پس از
نشست مشترك اعضاي بسيج ،جامعه اسالمی و ھيات دانشجويی در نمازخانه دانشكده مھندسي صورت
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
محل نگھداري كتاب ھا اظھار بي اطالعی مي كنند.

58

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

فراخوان دانشجويان پلی تکنيک برای اعتراض به امنيتی شدن فضای
دانشگاه ھا در  25ارديبھشت ماه
بعد از انتشار بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه تھران و علوم پزشکی ،جمعی از
دانشجويان سبز دانشگاه پلی تکنيک با صدور بيانيه ای اعالم نمودند که ھمزمان با حرکت اعتراضی
دانشجويان دانشگاه تھران ،آنھا نيز دست به اعتراضی مشابه در روز  25ارديبھشت ماه خواھند زد.
پيش از اين اعتراض صنفی دانشجويان اميرکبير با استقبال قابل توجھی از دانشجويان مواجه گرديده
بود .متن اين بيانيه به شرح ذيل می باشد.
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
کوچک در اعتراض به مسائل صنفی را نياورده و پيش از آن با تھديدھای مختلف سعی در ايجاد
ارعاب در دانشجويان نموده وتالش داشتند تا تجمعی در دانشگاه شکل نگيرد لکن دانشجويان شجاع
دانشگاه وقعی به اين تھديدھا ننھاده و در اين تجمع شرکت نمودند.

59

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
ما جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه اميرکبير تھران ضمن تشکر از حضور دانشجويان اين دانشگاه
در تجمع صنفی اخير از تمامی دانشجويان عزيز و اساتيد بزرگوار اين دانشگاه می خواھيم ھمراه با
دانشجويان دانشگاه تھران در روز  25ارديبھشت ماه سال جاری در اعتراض به امنيتی شدن بيش از
پيش دانشگاه اميرکبير کليه کالس ھای درسی خود را تعطيل و در سر کالس ھای درس حضور نيابند
.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
شبکه ھای اجتماعی انسانی و مجازی  ،طرح ھای اعتراضی و ابتکاری خود را برای اين روز اعالم
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
اعتراض  ،اعتراض خود را به گوش مسئولين وقت برسانند .به اميد آنکه  25ارديبھشت ماه به يک
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
منزل پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه اميرکبير ديروز و امروز مورد ھجوم
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.
پدرام رفعتی اسکويی دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه اميرکبير ،که به اتھام شرکت در راھپيمايی
 ٢۵خرداد به  ٢سال حبس تعزيری محکوم شده است ،در خطر بازداشت توسط مأمورين امنيتی و
انتقال به زندان قرار دارد.
اين دانشجوی سابق مھندسی مکانيک دانشگاه اميرکبير ،يک بار در سال  ٨۶توسط وزارت اطالعات و
بار ديگر پس از راھپيمايی ٢۵خرداد سال  ٨٨توسط سپاه پاسداران بازداشت شد .وی در شعبه ١۵
دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی به  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در شعبه ۵٤
تجديد نظر تأييد شد.
بر خالف روال قانونی ،پس از يک بار احضار به زندان توسط دايره اجرای احکام اوين ،مأموران
برای بازداشت وی به درب منزل مراجعه کرده اند ،که اين امر احتمال بازداشت مجدد وی با اتھام
امنيتی و باز شدن پرونده جديدی برای وی و در نتيجه خطر صدور حکم سنگين تربرای اين فعال
دانشجويی را تقويت می کند.
پيش از اين در  ٢٢بھمن ماه سال  ٨٨چند مأمور لباس شخصی با ھجوم به منزل پدری پدرام رفعتی
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

خبرگزاری ھرانا  -مجيد توکلی ،بھاره ھدايت و مھديه گلرو طی احکامی جديد و به "اتھام تبليغ عليه
نظام" ھر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند.
به گزارش دانشجو نيوز در پی برگزاری دادگاه مجيد توکلی و بھاره
الزم به ذکر است مجيد توکلی و بھاره ھدايت ،دو فعال سرشناس دانشجويی به علت انتشار نامه به
مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخير که در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار
شده بود با اتھامات "تبليغ عليه نظام "و "تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه شدند که به علت
نقص ادله از اتھام "تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی" تبرئه شدند.
وکالی اين دو دانشجو به علت صدور زودھنگام احکام دادگاه در مدت بسيار کوتاه دو روزه ،از ارايۀ
اليحۀ دفاعی برای پرونده موکالنشان بازماندند.
با صدور اين احکام در جھت فشار بيشتر بر دانشجويان زندانی ،بھاره ھدايت مجموعا ً به ده سال
زندان ،مجيد توکلی مجموعا ً به ھشت سال زندان و مھديه گلرو مجموعا ً به دو سال و نيم زندان محکوم
گرديدند که از جمله سنگين ترين احکام برای دانشجويان زندانی میباشد.
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وزارت اطالعات مانع درمان دانشجوی زندانی است
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" دانشجوی زندانی حسن ترالنی از
بيماری حاد جسمی رنج می برد و نياز مبرم به عمل جراحی دارد اما بازجويان وزارت اطالعات مانع
انجام عمل جراحی و درمان وی ھستند.
دانشجوی زندانی حسن ترالنی چند ماه است که از ناراحتی حاد جسمی رنج می برد و اين ناراحتی حاد
توام با دردھای شديد شبانه روزی ھمراه بوده است.عليرغم گذشت چند ماه از اين ناراحتی و حاد شدن
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
موفق شده است با ھزينۀ خودش امکان سنوگرافی فرزندش را عملی نمايد .بيماری او تا حدودی
تشخيص داده شده است .دانشجوی زندانی می بايست مدتھا پيش تحت عمل جراحی قرار می گرفت.اما
سربازجوی وزارت اطالعات 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.
عدم عمل جراحی به موقع می تواند طبعات و خطرات جدی جانی برای اين دانشجوی زندانی در بر
داشته باشد.
الزم به ياد آوری است دانشجوی زندانی حسن ترالنی  23ساله که در جريان يورشھای گسترده
مامورين وزارت اطالعات در اسفند ماه  87دستگير شد و پس از ماه ھا بازداشت در بند  209و
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شکنجه ھای جسمی و روحی به  10سال زندان و تبعيد به زندان کرمان محکوم شد او تنھا زندانی
سياسی محبوس در زندان کرمان می باشد.
سربازجوی وزارت اطالعات با نام مستعار علوی که از جنايتکاران عليه بشريت می باشد پيش از اين
شيوۀ زجر کش کردن را عليه بازاری زندانی زنده ياد محسن دگمه چی بکار برد و پس از چند ماه درد
جانکاه و عدم درمان نھايتا منجر به جان باختن وی شد .و به نظر می رسد که اين جنايتکار عليه
بشريت قصد دارد شيوۀ جنايتکاران و ضدبشری زجرکش کردن را عليه اين دانشجوی زندانی بکار
ببرد.اين فرد و سعيد شيخان سربازجوی ديگر وزارت اطالعات که از دھۀ  60تا به حال مشغول
شکنجه ھای جسمی و روحی زندانيان سياسی است ومنجر به مرگ تعداد بيشماری از زندانيان سياسی
شده است .در جريان بازجويی از زنده يادان علی صارمی ،جعفر کاظمی و حاج آقايی شخصا به آنھا
گفته بودند که ما حکم اعدام را برای شما تقاضا خواھيم کرد و ھنگام اجرای حکم جنايتکارانه اعدام اين
دو جنايتکار عليه بشريت حضور داشتند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،نسبت به شرايط حاد جسمی دانشجوی زندانی حسن ترالنی و
ھمچنين قصد ضد بشری زجرکش کردن اين دانشجوی زندانی ھشدار می دھد و از کميسر عالی حقوق
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 الزم اجرا می باشد.

دانشگاه سبز گيالن نيز به اعتصابات دانشجويی پيوست
كانون حمايت ازخانواده جان باختگان وبازداشتي ھا :به دنبال گسترش موج عظيم حمايت وپيوستگي
دانشجويان و دانشگاھھاي سراسر كشور به اعتصابات و اعالم حمايت از دانشجويان و زندانيان سياسي
دربند دانشجويان دانشگاه سبز گيالن نيز به اين موج پيوسته و حمايت خود را ضمن بيانيه اعالم
كردند.
اين بيانيه كه براي كانون ارسال گرديده است به شرح زير مي باشد :
به نام خدا
بدينوسيله به اطالع دانشجويان دانشگاه گيالن ميرساند:پيرو اعالم حضور دانشجويان دانشگاھھای
سراسر کشور در اعتصابات سراسری روز بيست و پنج ارديبھشت ماه ،دانشجويان دانشگاه سبز گيالن
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 اعالم
ميدارد تا رھايی ايران عزيز از چنگال دژخيمان به مبارزات خويش ادامه خواھد داد.
لذا از کليه دانشجويان و اساتيد آزاد انديش اين دانشگاه درخواست ميشود روز يکشنبه بيست و پنج
ارديبھشت ماه از حضور در تمامی کالسھای درس ممانعت به عمل آورده و در اقدامی نمادين مسير
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سرسبز بازارچه به سمت دانشکده کشاورزی را با حضور گسترده به پياده روی بپردازند.
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
تا بار ديگر اتحاد ملی دانشجويی تيری باشد بر پيکره حاکميت استبداد و اميدی باشد بر دلھای تشنه
عدالت و آزادی در سراسر وطن.
پانزده ارديبھشت ماه
جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه گيالن

تداوم بازداشت لقمان قديری گل تپه ،دانشجوی دانشگاه شيراز
خبرگزاری ھرانا  -لقمان قديری دانشجوی دانشگاه شيراز که روز  ١٧اسفند در شيراز بازداشت شده
بود ،ھم چنان در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز موسوم به پالک  ١٠٠به سر میبرد.
به گزارش دانشجونيوز ،قرار بازداشت اين دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه شيراز و
از فعالين با سابقه دانشجويی ،روز شنبه برای سومين بار توسطدادگاه تمديد شد.
بر اساس اين گزارش ،تمديد قرار بازداشت وی در حالی صورت میگيرد که ھنوز ازروند پرونده و
اتھامات وی خبری در دست نيست .اين گزارش میافزايد ،خانواده اين دانشجوی اروميهای دانشگاه
شيراز به دليل بعد مسافت ،برای پيگيری پرونده فرزندشان در شيراز به سر میبرند.
گفتنی است دادگاه در ھفتهھای گذشته با قول آزادی لقمان خانواده وی را اميدوار به آزادی وی کرده
بود اما روز شنبه با تمديد قرار بازداشت اين دانشجو برای مدت نامعلوم ،خانواده وی را در وضع
نامشخصی قرارداد.
اين گزارش حاکی از آن است که ،تمديد بازداشت لقمان قديری بر نگرانی خانواده و دوستان وی از
وضعيتپرونده اين دانشجو افزوده است ،چرا که لقمان از مدتھا پيش به دليل کار بر روی پايان نامه
خود و مشغلهھای شخصی از فعاليتھای سياسی کناره گيری کرده بود.
الزم به ياد آوری است که بازداشت اين دانشجو در پی ناآرامیھای شھر شيراز در اسفند ماه و تجمع
دانشجويان در اعتراض به کشته شدن حامد نورمحمدی دانشجوی دانشگاه شيراز ،توسط حراست
دانشگاه صورت پذيرفت.
اين در حالی است که ،لقمان قديری قرار بود در روز  ١٧اسفند از پايان نامه کارشناسی ارشد خود
دفاع کند که حراست دانشگاه وی را احضار و بازداشت کرده و از آنجا به پالک  ١٠٠منتقل شده بود.
وی پيش از اين در جريان اتفاقات دانشگاه شيراز در آذر ماه  ٨٧بازداشت و يک ترم از تحصيل
محروم شده بود.
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احضار دهھا دانشجوی دانشگاه تھران به دادسرای نظامی
خبرگزاری ھرانا  -در پی روند رسيدگی به پروندۀ حمله به کوی دانشگاه تھران در روزھای پس از
انتخابات رياست جمھوری دھم ،ده ھا تن از دانشجويان دانشگاه تھران بار ديگر به دادسرای
نظامی)سازمان قضايی نيروھای مسلح( احضار شدند.
به گزارش دانشجو نيوز ،در ھفته ھای اخير در پی روند نا عادالنه رسيدگی به پروندۀ حمله کوی
دانشگاه تھران و ايراد اتھام عليه دانشجويان به جای متھمين اصلی اين پرونده ،دهھا تن از دانشجويان
دانشگاه تھران برای اخذ دفاع آخر به دادسرای نظامی احضار شدند.
گفتنيست اين دادگاه ھا به رياست قاضی فراتی برگزار میشود.
الزم به ذکر است در طول دوسال اخير دانشجويان به اين دادگاه ھا احضار شدند و در موارد متعدد با
بازداشت مواجه شدند.
تاکنون از احکام صادره برای دانشجويان اطالعی در دست نيست .پيش از اين از سوی قاضی پرونده
اعالم شده بود احکام پس از دوھفته از ارايۀ دفاع آخر توسط دانشجويان صادر میگردد.
در پی حملۀ نيروھای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه تھران در بامداد روز بيست و پنج
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.

احضار يک فعال دانشجويی به اطالعات
مھدی ھادی شفيق ،فعال دانشجويی آذربايجان به اداره اطالعات 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
کارشناسی ارشد در ستاد خبری اداره اطالعات حضور بھم برساند.
مھدی حميدی شفيق دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تبريز پيش از اين از سوی کميته انضباطی
به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بود.
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صدور حکم محروم از تحصيل تعدادی از دانشجويان دانشگاه فردوسی

خبرگزاری ھرانا  -گزارشھا حاکی از آن است که در طی روزھای اخير ،مسئولين کميت ٔه انضباطی
دانشگاه فردوسی مشھد ،دستکم  ٩تن از فعاالن دانشجويی و فعالين مدنی حامی جنبش مردمی ايران را
با صدور ابالغيهای به محروميت از تحصيل محکوم نمودهاند.
به گزارش راديو کوچه ،اين احکام که بيشتر به دليل شرکت يا رھبری تظاھرات  ٢۵بھمن صادر
شدهاند به اين شرح است:
 .١نيما نعيمی ،مھندسی عمران  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
 .٢آرمين فرخ پی ،مھندسی کامپيوتر  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
 .٣فاطمه خانی ،مھندسی صنايع  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
 .۴حسام طالبی ،مھندسی مواد  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
 .۵علی منصوری ،مھندسی شيمی  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
 .۶عرفان راستی ،مھندسی مواد  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
 .٧مرتضی تقديسی ،مھندسی مکانيک  ،٨٧يک ترم محروميت از تحصيل
 .٨بھنود حقيقی ،ارشد مھندسی مکانيک ،يک ترم محروميت از تحصيل
 .٩فربد فضايلی ،کامپيوتر  ،٨٧يک ترم محروميت از تحصيل
شايان ذکر است پيش از اين ،در  ١اسفند  ٨٩ماموران امنيتی با ورود به منزل پدری علی منصوری و
محمد ھرمززاده ،اين دانشجويان را بازداشت کردند و اين دانشجويان  ١٨روز در سلول انفرادی در
بازداشتگاه اطالعات مشھد زندانی بودند.
66

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

صدور حکمی جديد برای بھاره ھدايت ،مھديه گلرو ،مجيد توکلی :شش
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.

الزم به ذکر است بھاره ھدايت و مجيد توکلی اين دو فعال سرشناس دانشجويی به علت انتشار نامه به
مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخير که در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار
شده بود با اتھامات “تبليغ عليه نظام “و “تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی” محاکمه شدند که به علت
نقص ادله از اتھام “تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی” تبرئه شدند.
وکالی اين دو دانشجو به علت صدور زودھنگام احکام دادگاه در مدت بسيار کوتاه دو روزه ،از ارايۀ
اليحۀ دفاعی برای پرونده موکالنشان بازماندند.
با صدور اين احکام در جھت فشار بيشتر بر دانشجويان زندانی ،بھاره ھدايت مجموعا ً به ده سال
زندان ،مجيد توکلی مجموعا ً به ھشت سال زندان و مھديه گلرو مجموعا ً به دو سال و نيم زندان محکوم
گرديدند که از جمله سنگين ترين احکام برای دانشجويان زندانی میباشد.
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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
گفته است ،شرايطی که به قول او توصيفش از عھده قلم و حتی ھر گونه دوربين فيلم برداری و عکاسی
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.
ضيا می نويسد»:آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا "ورای حد تقرير" است و قابل بازنمائی نيست! من
چنين وضعيتی را نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم .ھيچ فيلمی يا
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!...
کلمه :ضيا نبوی ،دانشجوی محروم از تحصيل يکی از زندانيان حوادث پس از انتخابات است.او
نزديک به دو سال است که در زندان به سر می برد و نيمی از اين مدت را نيزدر زندان کارون اھواز
در تبعيد گذرانده است.ضيا که تنھا به دليل اينکه يک دانشجوی ستاره دار است با بدترين اتھامات
مواجه و به شيوه ای ناعادالنه به زندان کارون اھواز تبعيد شده است ،حتی يک ساعت از مدت حبس
را ھم بيرون از زندان نگذرانده و از ھرگونه مرخصی محروم بوده است  .ضيا نبوی ھم اکنون
شرايطی را در زندان کارون اھواز تجربه می کند که برای خيلی ھا حتی تصورش ممکن نيست .او در
نامه ای خطاب به محمدجواد اردشير الريجانی ،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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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 .ضيا می
نويسد»:آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا “ورای حد تقرير” است و قابل بازنمائی نيست! من چنين
وضعيتی را نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم .ھيچ فيلمی يا 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! شايد بتوان گفت که ھمه ی مصيبت ھای اينجا از اين نکته بر می خيزد که
انسان در يک محيط بسيار کوچک و بسته و به غايت آلوده با شمار زيادی از انسان ھای متفاوت و
نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنين وضعيتی بگذراند .واقعا برای
خودم ھم جای سوال است که چگونه می توان توصيف کرد جايی را که حتی ھوای سالمی برای تنفس
و يا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در اين چند ماھی که در اين زندان به سر می برم
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…«
تحريريه کلمه ،به ھنگام خواندن اين نامه بارھا از خود پرسيدند» :آيا وعده انقالب ما اين بود؟
آيا وعده حفظ کرامت انسانی که در قانون اساسی جمھوری اسالمی بارھا بر آن تاکيد شده ،فجايعی
است که در زندان يکی از بزرگترين استانھای ايران يعنی خوزستان نفت خيز اتفاق می افتد .فعاالن
حقوق بشرمی گويند اين فقط وضع زندان کارون اھواز نيست ،ساير زندان ھای کشورمان بويژه در
شھرستانھا نير وضع مشابھی دارد .ما فقط از ضرورت رسيدگی به زندانيان سياسی سخن نمی گوييم،
وعده انقالب اسالمی اين نبود که زندان ھايش مملو از جمعيت باشد و آنھا در مرز بين زندگی انسانی و
حيوانی گذران کنند«.
ضيا نبوی با حکم قاضی پير عباسی ،رييس شعبه  ٢۶دادگاه انقالب حکم  ١۵سال زندان در تبعيد را
دريافت کرد .اين حکم بعدا در دادگاه تجديد نظربه يازده سال زندان در تبعيد تبديل شد .حکمی که
دريافت آن برای انسان ماليم و منطقی مثل ضيا که تنھا اتھامش اعتراض به محروميت خود و ديگر
دانشجويان از حق تحصيل بوده حيرت آور است .او ھمچنين اتھام ارتباط با منافقين را که بر اساس آن
به تبعيد محکوم شده است ھمواره رد کرده و انزجار خود را نسبت به اين گروھک تروريستی بارھا
اعالم کرده است.
ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل ،فقط  ٢۶سال دارد و در يکی از بدترين زندان ھای کشور
شاھد فاجعه بارترين شرايط انسانی است .ما در آرزوی بھبود وضع ھمه زندانيان ھستيم اما نمی توانيم
ظلم بزرگی را که بر ضيا نبوی يکی از نخبه ترين دانشجويان مھندسی ايران می رود فرياد نزنيم :ضيا
را اگر آزاد نمی کنيد ،بگذاريد در شرايطی انسانی تر حبس ناعادالنه اش را بگذراند.
متن کامل نامه سيد ضيا نبوی که در اختيار کلمه قرار گرفته ،به شرح زير است:
جناب آقای محمدجواد اردشير الريجانی
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه
نامه ای که پيش روی شماست و خوانده می شود سرگذشتی طوالنی و مفصل دارد وقتی که به گذشته
می نگرم می بينم که از مھر ماه  ٨٩که به زندان کارون تبعيد شده ام تا اکنون کمتر روزی بوده که در
آن دقايقی رابه طرح نگارش چنين نامه ای فکر نکنم و درباب آن نيانديشم .البته ميان انديشيدن به کاری
و به فعليت در آوردن شکافی ھست که مشخصه افعال انسانی است و اين فاصله است که گاه چنان
سرشار از ترديد و تشکيک و تعليق است که گذشتن از آن ناممکن می نمايد.
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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.
پرسش ھايی ازاين دست که منظور و مرادت از آنچه می نويسی چيست آيا وضعيتی بھتر از اين ممکن
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؟
باورکنيد در طول اين چند ماھی که از تبعيدم به زندان کارون می گذرد بارھا و بارھا با خودم کلنجار
رفته ام که در مواجھه با وضعيت فاجعه بار اين زندان بايد چه کنم و چه واکنشی داشته باشم؟
البته من در اين مدت وضعيت اينجا را با مديريت زندان و مسووالن قضايی در ميان گذاشته ام و گفته
ھايم نتايج مثبت اندکی نيز در پی داشته است اما وضع اينجا چنان از بيخ و بن نادرست است که با عزم
و اراده تام و تمام مسووالن زندان نيز احتماال چيز زيادی حل نخواھد شد و اراده ای فراتر وکارگشاتر
الزم است تا قدمی جدی برای تغيير اين شرايط برداشته شود.
من به خوبی می دانم که انگيزه ای که شما از نگاشتن اين نامه به نويسنده اش نسبت می دھيد در
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 ھمدالنه بخوانيد اما خب فکر نمی کنم در اين باره کاری از
دست من ساخته باشد و يا اينکه تالش من برای دفاع از انگيزه ھايم )که برای خودم نيز کامال روشن
نيست!(چندان کاری خير و اخالقی باشد.
فکر کنم بھترين وضعيت در اين ميان اين باشد که نيت مرا از نوشتن اين نامه ناديده بگيريد و به قول
معروف “من قال را وابگذاريد و به “ما قال ” بپردازيد .حداقل در اين باره می توانم تضمين بدھم از
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
توصيف خود را به بند  ۶زندان کارون اھواز که از آن تجربه مستقيم دارم محدود می کنم البته عالوه
بر وضعيت ناگواری که اينجا وجود دارد شخصا مشکالت منحصر به فردی ھم دارم که به ايرادات
قضايی وارد به پرونده ام باز می گردد .ولی از آنجا که توضيح آن در اين مقال نمی گنجد به آن نمی
پردازم.
بزرگترين و اساسی ترين مشکل در زندان کارون اھواز ،ازدحام و تراکم وحشتناک جمعيت در آناست برای مثال در بند  ۶زندان که شخصا ساکن آن ھستم حداکثر ظرفيت بند که از روی تعداد تختھای
اتاق حساب می شود حدود  ١١٠نفر است ولی در اين بند به طور متوسط بيش از  ٣٠٠نفر زندانی
ھستند ،يعنی حدودا سه برابر حداکثر ظرفيت .بديھی است که چنين جمعيتی حتی به صورت ايستاده ھم
به سختی در اتاق ھا جای می گيرند لذا عالوه بر جمعيت زيادی که کف خوابند ) من شش ماه بدون
تخت بودم يعنی روی زمين می خوابيدم ( نزديک به يک سوم جمعيت بند حياط خوابند .حياط خواب به
اين معنی است که تمامی ھواخوری زندان توسط پتوھای زندانيان مفروش شده و تعدادی از زندانی ھا
روز و شب را در گرما و سرما در حياط به سر می برند.
زندانيانی که به ھنگام بارندگی ھيچ سرپناھی ندارند و گاه در چراغ خانه )آشپزخانه( و گاه حمام و گاه
توالت می خوابند .باور کنيد حتی مشاھده اين وضعيت ھم وحشتناک است و به جز زنده بودن که
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بزرگترين دلخوشی من در اينجاست شادی ديگرم اين است که ھيچگاه حياط خواب و …نبوده ام!
تراکم جمعيت بسيار زياد در زندان سبب شده که اصل تفکيک جرايم ھم رعايت نشود و با اينکه بند ۶زندان با عنوان “امنيتی ” ناميده می شود ولی فقط يک ششم ساکنين اين بند اتھام سياسی يا امنيتی دارند
و بقيه اتھامتشان سرقت و يا مواد مخدر است .البته در ميان سه اتاق موجود در بند ،يک اتاق به
زندانيان سياسی و امنيتی تعلق دارد اما به جز در مورد محل خواب در بقيه موارد مثل حياط ،چراغ
خانه ،توالت ،حمام و …ھمه چيز مشترک است.
زندانيان با اتھام سرقت و مواد مخدر مشکالت خاصی مانند اعتياد  ،بيماری ھای خطرناک  ،مشکالت
بھداشتی و …دارند که در مورد زندانيان سياسی و امنيتی مصداق ندارد ،بنابراين ھمنشينی و مجاورت
با آنھا در يک بند برای زندانيان سياسی بسيار مشکل آفرين است .اين در حالی است که اھواز يک
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.
ھواخوری بند  ۶بسيار کوچک و با ابعاد ھشت در پانزده است که با در نظر گرفتن جمعيت بند و يکحساب ساده می توان فھميد به ھرسه زندانی يک متر مربع مساحت برای ھواخوردن می رسد .تازه
ھمين فضا ھمان طوری که پيشتر گفتم به علت کمبود جا و تراکم جمعيت ،توسط زندانيان مفروش شده
ومحل زندگی آنان است .شايد فقط کسی که زندان را تجربه کرده باشد بداند که نبود ھواخوری و چند
متر فضا برای قدم زدن چه شکنجه ی بزرگی است در ضمن سقف ھواخوری نيز توسط ميله گرد و
تير آھن ھايی که به صورت مشبک به ھم جوش داده شده پوشانده شده است .اگرچه ھدف آن جلوگيری
از فرار زندانيان است اما نتيجه مستقيم آن محدود شدن تبادل ھوا با محيط اطراف و گرم شدن مضاعف
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
سايه بانی ھم ندارند .از سويی اين سقف مشبک لذت نگريستن به آسمان را که از معدود لذت ھای يک
زندانی است سلب می کند و احساس حيوانی وحشی که در يک قفس نگھداری می شود را به زندانی
می دھد.
در مورد وضع بھداشتی اينجا بايد بگويم که اصال واژه بھداشت در اين زندان کامال نامانوس است .درزندانی با اين تراکم از جمعيت و با چنين زندانيانی و با چنين ساختمان کھنه ای ،انصافا بيش از اين ھم
انتظاری نمی شود داشت.
تعدادی از زندانيان در بيرون اززندان به اصطالح “کارتن خواب” بوده اند و سبک زندگی خود را به
اين مکان ھم انتقال داده اند افرادی که ھرگز حمام نمی روند ،لباسشھايشان را عوض نمی کنند ،از ھيچ
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 کامال قابل تصور
باشد .از طرفی سرويس توالت و حمام زندان بسيار آلوده و مستعمل است و برای استفاده از آن نيز
معموال بايد در صف ايستاد و حتی گاھی برای استفاده از حمام مجبوريم ساعتھا در صف بمانيم .آب
حمام اکثر اوقات سرد است .سرويس روشويی بند از شش عدد شير آب سرد و کھنه تشکيل شده که در
يک رديف قرار دارد و فاضالب آن توسط يک آبراه بسيار آلوده جمع آوری و تخليه می شود جالب
اينجاست از اين سرويس برای ھمه مصارف ممکن استفاده می شود .فقط کافی است لحظه ای را
تصور کنيد که در يک محيط دو متری يک نفر دست می شويد ،يک نفر آب می خورد ،يک نفر
مسواک می زند ،يک نفر ظرف می شويد ،يکی وضو می گيرد ،يکی صورتش را اصالح می کند،
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يکی برنجش را آبکش می کند ،يکی بينی اش را تخليه می کند و ….انصافا لحظه تھوع آوری است
اگر چه از آن گريزی نيست.
يکی از بزرگترين مشکالت بند مشکل فاضالب آن است از طرفی به علت نبود مھار مناسب در سيستمفاضالب موش و سوسک به سادگی از آن بيرون می آيد و ديدن آنھا ديگر جز معمول زندگی زندانيان
شده است .مشکل ديگر که بسيار جدی تر است گرفتن ھراز گاه مسير فاضالب و بيرون زدن آن از
کف ھواخوری است که در ابتدا حياط خوابھا را آواره می کند اين فاضالب که گاه کل فضای
ھواخوری را پر می کند معموال تا مدتھا در اين وضع باقی می ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی
از آن ديوانه کننده است تا جايی که گاه استنشاق ھوای پاک تبديل به آرزو می شود .اگر چه ھوای ناشی
از دم و بازدم اين ھمه زندانی و دود سيگار آنھا در چنين محيط بسته و محدودی به خودی خود شکنجه
است اما ھمراه شدن آن با بوی فاضالب واقعا غير قابل تحمل است ،البته قسمت اصلی فاجعه آن است
که باران تندی ھم ببارد و آنگاه است که ھواخوری تبديل به استخر می شود و تردد در آن و رفت و آمد
به حمام و توالت جز با چرخ دستی ممکن نيست .قسمت ناگوارتر اينکه پس از فرو نشستن اين فاضالب
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 احتماال مقوله ای سليقه ای تلقی می شود ولی ھمين قدر بس کهآشپز محترم حتی زحمت پوست کندن سيب زمينی ھای استفاده شده در غذا را به خود نمی دھد.
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
کمبود ويتامين در زندان شايع باشد .از طرفی آشپزی در زندان ھم با مشکالت خاص خودش روبرو
است اول اينکه ھيچ يخچالی برای نگھداری مواد اوليه وجود ندارد و اين مساله ای است که در فصول
گرم سال بسيار آزاردھنده است .البته گويا پيشتر اين مشکل وجود نداشته و به علت پيدا شدن مواد
مخدر در يک يخچال به ھنگام بازرسی ،کليه ی يخچال ھای زندان جمع آوری شده است .اما خب اين
دليل دقيقا شبيه اين است که کليه ی اتومبيل ھای يک کشور به علت پيدا شدن مواد مخدر در يکی از
آنھا خوابانده شود! در ضمن چراغ خانه ی کوچکی که برای طبخ غذا در نظر گرفته شده است ،سوای
آلوده بودن آن ،بسيار کوچک است و مساحتی حدود  ٣متر مربع دارد و اينکه چطور اين ھمه زندانی
می توانند آنجا آشپزی کنند ،واقعا جای سوال است.
در مورد امکانات ارتباطی نيز مشکالت زيادی وجود دارد.ابتدا اينکه ھيچ روزنامه و مجله ای در زندان وجود ندارد و امکان وارد کردن آن نيز ميسر نيست  .در
مورد کتاب نيز سختگيريھای زيادی وجود دارد و حداقل شخص خودم تاکنون نتوانستم کتابھای مورد
نظر خودم را که ھيچ موردی نيز ندارد و عموما در مورد فلسفه و يا فيزيک و ادبيات است را وارد
زندان کنم.
در مورد تلفن نيز بايد بگويم که مدت تماس تلفنی برای ھر زندانی در بند  ،۶ھر ھفته تنھا  ٣دقيقه است
که پر واضح است که چنين زمانی برای شخصی که با خانواده ی خود بيش از ھزار کيلومتر فاصله
دارد ،بسيار ناچيز است .تازه ھمين زمان کم نيز گاه به لطايف الحيل از کليه ی زندانيان و يا اشخاص
گرفته می شود و آنھا را ممنوع تلفن می کنند .من مدت زمان زيادی را در اين زندان ممنوع تلفن بوده
ام و حق خروج از خوابگاه و استفاده از کتابخانه زندان را نيز نداشته ام.
آنچه در اين جا می گذرد حقيقتا “ورای حد تقرير” است و قابل بازنمائی نيست! من چنين وضعيتی را
نه پيش از اين تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده يا شنيده بودم .ھيچ فيلمی يا داستانی تاکنون زندان را
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اين گونه تصوير نکرده بود و ھرگز در مخيله ام ھم نمی گنجيد که چنين جايی ممکن است وجود داشته
باشد! شايد بتوان گفت که ھمه ی مصيبت ھای اينجا از اين نکته بر می خيزد که انسان در يک محيط
بسيار کوچک و بسته و به غايت آلوده با شمار زيادی از انسان ھای متفاوت و نامتناجس مواجه است و
مجبور است تمامی لحظات خود را در چنين وضعيتی بگذراند .واقعا برای خودم ھم جای سوال است
که چگونه می توان توصيف کرد جايی را که حتی ھوای سالمی برای تنفس و يا چند متر فضای خالی
برای قدم زدن وجود ندارد! در اين چند ماھی که در اين زندان به سر می برم 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 و به خلق و خوی حيوانی رجعت می کنم! منظورم اين است
که غريزه ی صيانت نفس و ميل به زنده ماندن ،کم کم به اصلی ترين محرک و دغدغه ام بدل شده است
و گوئی جز زنده ماندن ھيچ مساله ی مھمی برايم وجود ندارد! برای مثال وقتی از اتاق خارج می شوم،
تمام تالشم را می کنم تا به کسی نگاه نکنم و يا ارتباطی برقرار نکنم ،اگر کسی از حياط خوابھا طبق
معمول چيزی از من خواست خودم را به نشنيدن بزنم و در کمال بی اخالقی خواسته اش را رد کنم! بر
سر صف توالت و حمام مثل انسان ھای اوليه جدل کنم و در ضمن مواظب باشم که کمترين تماس
ممکن را با ديگران داشته باشم! باور کنيد من اصال آدم وسواسی نيستم اما اينجا احساس می کنم بايد از
نفس کشيدن ھم ترسيد! بعضی شبھای زمستان وقتی به زندانيان حياط خواب نگاه می کردم که در اين
سوز سرما در ھواخوری می خوابند و دو يا سه نفره زير پتوھای نمناک و آلوده می لولند ،از اينکه
ھيچ حس ترحم و دلسوزی ديگر در من وجود نداشت دچار حيرت می شدم ،گويی کامال پذيرفته بودم
که کار جھان و آدمی ھمين بوده و ھمين خواھد بود .چگونه می توان اخالقی بود ،در جائی که انسان
حتی برای لحظه ای ھم جسارت ندارد که خود را جای ديگران بگذارد؟
نمی دانم ،فکر می کنم ديگر گفتن بس است … حرفھای زيادی ھست که احساس می کنم نوشتن از آنھا
احتمال موثر بودن و به نتيجه رسيدن اين نامه را کمرنگ تر می کند و از اين رو از آنھا صرفنظر می
کنم .به ھر روی اميد من اين است که با نگاشتن اين نامه ،نظر مسئوالن امر تا حدی به اين شرايط
فاجعه بار جلب شود و از اين رھگذر بھبودی در وضعيت اين زندان حاصل آيد .وضعيتی ناگوار که
اگر بخواھم با موجزترين جمله بيانش کنم “وضعيتی مرزی بين زندگی انسانی و زندگی حيوانی است”.
زيرکی را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت:
صعب روزی ،بوالعجب کاری ،پريشان عالمی

اميد کوکبی ،دانشجوی دکترا و برگزيده المپياد در بند  ٣۵٠زندان اوين
اميد کوکبی که از ھموطنان اھل سنت و ترکمن است و ھيچ گونه سابقه فعاليت سياسی ندارد ،بھمن ماه
سال  ٨٩ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود ،بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان
اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند  ٣۵٠منتقل شد.
به گزارش تارنمای کلمه ،کوکبی که به »ارتباط با دولت متخاصم« و » کسب درآمد نامشروع« متھم
شده است ،از بزرگترين نخبگان فيزيک اتمی جھان و يکی از نخبگان المپيادی ايران است که حتی در
ديداری که ھمراه با ساير نخبگان المپيادی با مقام رھبری ايران داشتند از وی تقدير شده بود .وی با
کسب رتبه  ٢٩در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه صنعتی
شريف تحصيل کند.
73

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
وی فوق ليسانس خود را در آلمان و دکتری را در اسپانيا در رشته فيزيک اتمی در گرايش ليزر کسب
کرد .پس از اتمام دکتری مجددا از وی برای ادامه تحصيل دعوت به عمل آمد که با توجه به اين که
دانشگاه تگزاس آمريکا باالترين سطح علمی را در رشته فيزيک اتمی در ميان دانشگاھھای دنيا
داراست در سال  ٢٠١٠به اين دانشگاه رفت.
وی در دوران تحصيل خود چندين بار برای ديدار با خانواده خود به ايران سفر کرده بود اما در آخرين
سفر در بھمن سال  ٨٩ھنگام برگشت در فرودگاه امام خمينی بازداشت و به بازداشتگاه  ٢٠٩مربوط به
وزارت اطالعات منتقل شد .وی بيش از يک ماه در سلول انفرادی و يک ماه ديگر در سلول ھای چند
نفره  ٢٠٩در حبس بوده و بازجويی ھای طوالنی شد.
آخرين خبر درباره پرونده وی حاکی است که پس از  ٨٨روز از دوران بازداشت ،بازپرس بيگی پس
از تفھيم اتھامات به وی گفته که توسط قاضی صلواتی که در بين قضات دادگاه انقالب به صدور سخت
ترين احکام مشھوراست محاکمه خواھد شد تا آخرين حلقه از برنامه وزارت اطالعات در ممانعت از
رشد علمی اقليت ھای قومی و مذھبی درباره اين جوان  ٢٩ساله ايرانی تکميل شود و وی دوران بلوغ
فکری خود را در عزتکده  ٣۵٠اوين بگذراند .کسی که حتی در دوران تحصيل در خارج از کشور
ارتباط خود با اساتيد ايرانی از جمله در دانشگاه شريف حفظ کرده و بارھا به ھمراه آنھا يا به تنھايی
مقاالت علمی را در برجسته ترين نشريات علمی پژوھشی به عنوان يک دانشمند ايرانی منتشر کرده
است.

انتقال حسين رونقی به بھداری زندان اوين
خبرگزاری ھرانا  -حسين رونقی ملکی ظھر امروز با ھمراھی ماموران امنيتی به زندان اوين منتقل و
در بھداری اين زندان بستری شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،حسين رونقی ملکی که بر اثر ناراحتی کليه در چھارم اردی بھشت و
در بيمارستان ھاشمینژاد تھران مورد عمل جراحی قرار گرفته بود ساعت  ١٢ظھر امروز به بھداری
زندان اوين منتقل شد.
ماموران امنيتی در حين انتقال وی به بيمارستان و در مدت زمان طول درمان پس از عمل جراحی از
دست بند و پابند برای نگھداری اين زندانی استفاده کردند و در اين بين با تھديد شخص ايشان و پزشک
و خانوادهاش موجب اعالم اعتصاب غذای اين زندانی در اعتراض به برخوردھا و رفتارھای ماموران
امنيتی شدند.
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تغيير محتوای درسی حداقل  ٣۶رشته برای اسالمی کردن دانشگاهھا
خبرگزاری ھرانا  -در ادامه کنترل و اعمال محدوديت بيشتر بر دانشگاھھا و مراکز دانشگاھی کشور،
معاون پژوھشی وزارت علوم ،تغيير محتوای برخی از دروس و رشته ھای تحصيلی را "الزمه
اسالمی كردن دانشگاھھا" دانست و گفت" :محتوی درسی دستكم  ٣۶رشته تحصيلی دانشگاھی تا
مھرماه امسال تغيير می كند ".
به گزارش ايرنا ،محمد مھدی نژاد نوری با اعالم اين خبر ادعا کرد که کارگروھی شامل متخصصان
حوزه علميه و دانشگاه ،زمينه اين اصالح را فراھم می کنند.
وی جزئيات بيشتری در اين باره نداد ،اما خاطرنشان کرد که اين روند "به تدريج در ساير رشته ھای
دانشگاھی ادامه خواھد يافت".
انسانی دانشگاھھای
پيش رھبر جمھوری اسالمی از دروس علوم
گفتنی است بعد از انتقادات دو سال
ِ
ِ
کشور و متھم کردن اين رشته ھا و محتوای دروس آنھا به "ترويج غرب" ،مقاماتی آنرا به مثابه چراغ
سبز پنداشته و بازنگری در محتوای درسی اين رشته ھا را در دستور کار قرار دادند.
جمھوری جنجال برانگيز و مسئله
از جمله ،بارھا کامران دانشجو ،مسئول برگزاری انتخابات رياست
ِ
ت وزير علوم معرفی شد ،از تصفيۀ
دار  ،٨٨که بعد از چندی ،از سوی محمود احمدی نژاد به ِس َم ِ
ِ
دانشگاھھا و دروس دانشگاھی ،از موضوعات و متون و اساتي ِد مخالف و منتقد خبر داده و از "اسالمی
تر" کردن دانشگاھھا خبر داده بود.
ھمچنين سال گذشته مقامات جمھوری اسالمی ،از کنترل شديد بر ده رشتۀ علوم انسانی و احتمال حذف
برخی از آنان خبر داده بودند.

صدور محکوميت برای مجتبی ھاشمی ،دانشجوی دانشگاه تھران
خبرگزاری ھرانا  -مجتبی ھاشمی يکی از فعالين دانشجويی دانشکده حقوق دانشگاه تھران ،به  ٣سال
محروميت از تحصيل و يک سال زندان و  ٧۴ضربه شالق محکوم شد.
به گزارش کانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتیھا ،مجتبی ھاشمی ،از اعضای اصلی
انجمن دانشجويی در اعتراضات  ١۶آذر سال  ،٨٨از سوی دادگاه انقالب تھران محکوم شده است.
اين گزارش افزود مجتبی ھاشمی که در صدد بود در گراميداشت روز دانشجو ،برنامهای را برگزار
کند ،حين راه اندازی تجمع روز دانشجو ،با مانع تراشی حراست و بسيج دانشگاه مواجه میشود و
فشارھای اين نھادھا در نھايت منجر به اخراج وی از دانشگاه گرديد.
ھاشمی ھمچنان در انتظار حکم يکسال زندان است وعالوه 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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انتقال ناگھانی ضيا نبوی و  ٢۵زندانی سياسی از زندان کارون اھواز
افشاگری ضياءالدين نبوی ،دانشجوی زندانی و تبعيد شده به زندا ِن
خبرگزاری ھرانا  -چند روز بعد از
ِ
کارون اھواز از وضعيت ناگوار آن زندان ،منابع خبری اعالم کرده اند که اين دانشجوی محروم از
تحصيل که به  ١٠سال حبس در تبعيد محکوم است به ھمراه  ٢۵زندانی سياسی ديگر از زندان مذکور
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
بود در تماسی با خانواده اش از انتقال به زندانی ديگر که شرايط بھتری دارد خبر داد.
بر اساس اين گزارش ،در زندان فوق الذکر تنھا  ٢۶نفر ھستند که در اتاق ھايی  ۶نفره و دارای تخت و
ھواخوری منتقل شده اند .اين زندانيان امکان دو بار تماس تلفنی در ھفته را داشته و وعده مالقات
حضوری با خانواده ھايشان به ايشان داده شده است.
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
دسته از زندانيان سياسی نمی شود و ايجاب می کند که مسووالن قضايی نسبت به بھبود اين شرايط غير
انسانی در اين زندان و ساير زندان ھا ھرچه سريع تر خاتمه دھند.
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قتل وحشيانه سينا آرامی ,شھيد گمنام سبز

من)مھران.م دوست صميمی شھيد( يکی از دوستان بسيار بسيار نزديک سينا آرامی ھستم .من و سينا
برای سخنرانی خاتمی به حسينيه جماران رفته بوديم که با نيمه کاره ماندن سخنرانی و حمله وحشيانه
بسيجی ھا به حسينيه و شکستن شيشه ھا و ضرب و شتم مردم توسط بسيجی ھا سينا در صدد فيلم
برداری از صحنه بر آمد که مورد توجه بسيجی ھا قرار گرفت ک...ه پس از کتک زدن سينا با باتوم او
را به يک ون انتقال دادند .فردای آن روز يعنی روز عاشورا خبر فوت سينا به خانواده اش داده ميشود
و به آنھا گفته ميشود چنانچه اين ماجرا رسانه ای شود فرزند ديگر آنھا را خواھند کشت که ھمين باعث
ترس و سکوت خانواده شان ميشود و از دادگاھی کردن پرونده فرزندشان خودداری ميکنند .از طرفی
عمق اين فاجعه به حدی بود که مردم لنگرود گيالن تحت تاثير قرار گرفته و خواستار قصاص قاتل
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سينا شدند که بسيجی ھا از ترس افزايش اعتراضات محل سکونت خانواده وی را به اجبار از لنگرود
به کرج انتقال دادند .اين رژيم ھر کاری را برای خفه نگھداشتن مردم انجام داده است چه برسد به
خانواده اين شھيد  ...احتمال اذيت و آزار خانواده و دوستان وی توسط رژيم ھست و اميدوارم مرا درک
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 شالق
با کابل نيز مشھود بود و کنده شدن ناخن ھای دست و پا نيز معلوم بود و سوراخ ھاھی مانند سوراخ
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.
خواھشا با اعالم و رسانه ای شدن اين شھيد ماھيت رژيم تشنه به خون جوانان بيدار ما را آشکار کنيد تا
ھمه بفھمند که رھبری که ادعای حکومت علی را دارد حتی دادگاھی برای گرفتن حق اين شھيد برگذار
نميشود  .و تنھا دليلم برای انتخاب سايت شما پر بيننده بودن و اھميت دادن به ايميل خوانندگانتان ميباشد
و مطمئن ھستم که شما خون اين شھيد گمنام سبز را پايمال نميکنيد..
منبع :جرس

به مناسبت يکمين سالگرد جانباختن فرزاد و يارانش با لباس و دستبند
سياه در دانشگاه حاضر شدند
کردانه :طبق خبری که از کردستان به کردانه رسيده است امروز در دانشگاه آزاد سنندج دانشجويان به
نشانه اعتراض به اعدام  5اختر فروزان آسمان ايران با دستبند و لباس سياه در دانشگاه آزاد سنندج
حاضر شدند.
و به احترام به فرزاد معلم اخالق و مبارزه ضد خشونت يک شاخه گل به اساتيد دانشگاه تقديم کردند
کردانه :طبق خبری که از کردستان به کردانه رسيده است امروز در دانشگاه آزاد سنندج دانشجويان به
نشانه اعتراض به اعدام  5اختر فروزان آسمان ايران با دستبند و لباس سياه در دانشگاه آزاد سنندج
حاضر شدند و به احترام به فرزاد معلم اخالق و مبارزه ضد خشونت يک شاخه گل به اساتيد دانشگاه
تقديم کردند.
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حکم متھمان کوی دانشگاه صادر شد
سخنگوی قوه قضائيه با اعالم اينکه حکم متھمان کوی دانشگاه صادر شده گفت ۴٠ :نفر از اين متھمان
به حبس ،جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شده اند.
به گزارش خبرنگار مھر ،حجت االسالم غالمحسين محسنی اژهای در نشست خبری بعداز ظھر دوشنبه
با بيان اين مطلب گفت :پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متھمان
صادر شد.
وی ادامه داد :اين پرونده  ۵٠متھم داشت که  ۴٠نفر آنان به حبس ،جزای نقدی و پرداخت خسارت
وارده محکوم شدند.
محسنی اژهای با بيان اينکه اين پرونده به دليل وسعت شاکيان و خسارت وارده بسيار سنگين بود ،گفت:
برخی از شاکيان از شکايت خود صرفنظر کردند.
ھمچنين شناسايی برخی از متھمان به دليل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود .برخی از اين
متھمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.
سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به اينکه اين دادگاه در  ٢٢جلسه با حضور متھمين ،شکات ،وکالی آنھا،
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
باشد قابل تجديد نظر است و حکم نھايی ھنوز ابالغ نشده است.

حمله وحشيانه لباسشخصی ھا و پليس به کوی دانشگاه تھران )٢۵
خرداد  (١٣٨٨به روايت ويکی پديا
حمله به کوی دانشگاه تھران در  ٢۵خرداد  ١٣٨٨مجموعه رويدادھايی بود که در اين تاريخ در جريان
حمل ٔه نيروھای لباسشخصی و پليس به کوی دانشگاه تھران رخ داد و طی آن شمار زيادی از
دانشجويان مجروح شده و  ۵نفر به قتل رسيدند و بسياری نيز بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذيت
قرار گرفتند.
گسترده مردمی به اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری دھم که کانديداھای
در جريان اعتراضات
ٔ
رقيب احمدینژاد معتقد به وجود تقلب و يا تخلف در آن بودند و برخی آن را يک کودتای سياسی
ناميدند ،اعتراضات گستردهای در تھران و شھرھای ديگر ايران از سوی معترضان به نتايج انتخابات
روی داد که با برخورد شديد نيروھای پليس ضدشورش و شبهنظاميان حامی دولت روبرو شد.
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در يکی از اين حوادث نيروھای پليس و لباسشخصی به کوی دانشگاه تھران وارد شده و به
ضربوشتم و مجروحکردن دانشجويان و خسارت به اموال پرداختند.
در جريان تالش نيروھای انصار حزبﷲ و گارد ويژه برای ورود به کوی دانشگاه تھران ،بيش از
پانزده نفر از دانشجويان تنھا به علت اصابت گلوله به شدت مجروح شدند.
به گزارش منابع دانشجويی و دفتر تحکيم وحدت و گزارش شاھدان عينی که در روزنامه بريتانيايی
گاردين منعکس شد ۵ ،دانشجو شامل دو دختر و سه پسر بر اثر اين حمالت کشته شدند و بسياری
بازداشت شده و مورد آزار و اذيت و شکنجه قرار گرفتند.
بعدھا در فھرست  ٧٢نفره جانباختگان حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری که توسط کميته
پيگيری ميرحسين موسوی و مھدی کروبی )دو تن از رھبران معترضان( انتشار يافت ،اسامی ھفت نفر
به نامھای مصطفی غنيان ،مبينا احترامی ،ايمان نمازی ،فاطمه براتی ،محسن ايمانی ،کامبيز شعاعی و
کسری شرفی ذکر شد که گفته شد در اين حمله کشته شده و بيشتر آنھا بیاطالع خانوادهھا مخفيانه به
خاک سپرده شدهاند.

محکوميت غيرانسانی  31سال زندان برای دانشجوی زندانی
کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی :بنا بر آخرين گزارش ھای دريافتی ،زندانی سياسی بند ويژه
امنيتی زندان رجايی شھر کرج )گوھردشت( مصطفی اسکندری با اتھاماتی واھی ھمچون »تشويش
اذھان عمومی« و »مصاحبه با رسانهھای بيگانه« به حکم سنگين  31سال زندان محکوم گرديده است.
به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ،اين دانشجوی رشته پزشکی از بازداشت شدگان
مراسم چھلم ندا آقا سلطان در بھشت زھرا میباشد که در ھشتم مردادماه سال  88به ھمراه ھمسرش،
کبری زاغه دوست بازداشت و به حکم سنگين  31سال زندان محکوم گرديد.
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مصطفی اسکندری پس از بازداشت در ھشتم مردادماه و با اتھاماتی نظير »اقدام عليه امنيت ملی« و
»تشويش اذھان عمومی« و »مصاحبه با رسانهھای بيگانه« بازداشت و نھايتا ً در سکوت رسانهھای
خبری ،به  31سال زندان محکوم گرديد.
وی در طول بازجويیھا در زندان اوين نيز بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که در نتيجه اين
امر در طول بازجويیھا دچار شکستگی دنده و بينی گرديد و پس از انتقال به زندان رجايی شھر کرج
نيز به علت اعتراضات پياپی خود به شرايط زندان و رفتار مسئوالن زندان بارھا از سوی مسئوالن
زندان به اعدام يا قتل توسط زندانيان اعدامی ديگر تھديد شد.
مصطفی اسکندری بيش از  7ماه را در انفرادھای  209و  240سپری کرده و سپس به زندان رجايی
شھر کرج منتقل شد و پس از سپپری کردن مدت ھا انفرادی در سلول ھای انفرادی بند يک اين زندان
معروف به »سگدونی« ھم اکنون در بند ويژه امنيتی اين زندان بهسر میبرد.
قاضی پيرعباسی ،قاضی پرونده آقای اسکندری عالوه بر صدور حکم سنگين زندان برای اين زندانی
سياسی با ھدف فشار مضاعف بر وی ،کبری زاغه دوست ھمسر آقای اسکندری را که وی نيز نزديک
به دو سال را در بازداشت بوده است با تھديد به صدور حکم سنگين زندان وادار به طالق از اين
زندانی سياسی میکند.
اسکندری فروردين ماه سال گذشته نيز با انتشار نامهای از زندان رجايی شھر کرج خواستار اعزام يک
نماينده ويژه از سوی دادگاه جنايی بين المللی الھه برای مالقات با وی و ديگر زندانيان سياسی و
ھمچنين رسيدگی به جنايات مقامات جمھوری اسالمی گرديد.

رئيس دانشگاه الزھرا :اصال نمی خواھم پاسخگو باشم
رئيس دانشگاه الزھرا در واكنش به انتقادات دانشجويان اين دانشگاه گفت كه نميخواھم پاسخگو باشم و
مسئوليتي ھم ندارم.
به گزارش دانشجو نيوز ،طی روزھای گذشته برخی از دانشجويان نسبت با طرح برخی مشکالت
صنفی دانشگاه الزھرا از قبيل قيمت باال و کيفيت پايين غداھای سلف ،و ھمچنين صرف ھزينه ھای
ھنگفت برای جشن ھا و مراسم دولتی توسط رئيس دانشگاه و ھمچنين بسته بودن سايت ھای علمی
دانشگاه نسبت به عملکرد رئيس دانشگاه انتقاد کرده بودند.
در نھايت دانشجويان با عنوان کردن اين موضوع که بودجهھا صرف دانشجويان نمی شود خواھان
پاسخگويی مباشری ،رئيس دانشگاه الزھرا شدند.
به گزارش فارس ،ھمين مسئله باعث شد تا خبرنگار فارس به سراغ محبوبه مباشری رئيس دانشگاه
الزھرا رفته تا وي را از انتقادات دانشجويان مطلع كرده و پاسخھاي رئيس دانشگاه الزھرا نسبت به اين
انتقادات را جويا شود.
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متن زير گفتوگوي كامل خبرنگار فارس با مباشري است:
فارس :الو
مباشري :بفرماييد
فارس:سالم
مباشري :سالم عليكم
فارس :خانم مباشري؟
مباشري :بله؛ بفرماييد
فارس :بنده از خبرگزاري فارس تماس ميگيرم؛ دانشجويان دانشگاه الزھرا)س( طي روزھاي اخير
تماسھاي مكرري با ما داشتند و مشكالت صنفي و فرھنگي اين دانشگاه را با ما در ميان گذاشتند .من
ميخواستم بدونم كه جواب دانشگاه نسبت به اين انتقادات چيست؟ اولين بحثي كه...
مباشري) :با قطع سوال خبرنگار( من ھيچ جوابي ندارم .من اصال با خبرگزاريھا مصاحبه نميكنم.
عذرخواھي ميكنم.
فارس :چرا؟
مباشري :معاونت دانشجويي ھست با معاون دانشجويي مصاحبه كنيد؟
فارس :شما به عنوان رئيس نميخواھيد پاسخگوي انتقادات دانشجويان و مشكالت دانشگاه باشيد؟
مباشري :نه؛
نميخواھم پاسخگو باشم) .رسانهھا( به جز شانتاژ كردن اقدامي انجام نميدھند.
ھر زمان ما دعوت كرديم خبرھا را جور ديگري منعكس كردند؛ مسئوليتي ھم در اين زمينه ندارم .با
معاون دانشجويي صحبت كنيد.
فارس :به ھر حال خانم مباشري شما مسئوليت قبول كرديد و نميتوانيد به ھمين راحتي از زير بار
مسئوليت شانه خالي كنيد.
مباشري) :تلفن را قطع ميكند(

شکنجه دانشجوی دربند و انتقال وی به بيمارستان با نام جعلی
سايت تحول سبز :اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت که اولين بازداشتش در ٢۶
خرداد سال  ٨٨صورت گرفته بود.
چندی پيش نيز بر اثر فشار و تھديدات مامورين امنيتی خود را به مراجع قضايی معرفی کرده و به
بازداشتگاه اداره اطالعات ساری منتقل شده بود .اما اينک و پس از گذشت چند روز نزديکان وی از
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
تحکيم وحدت در شرايط بسيار ناگواری از نظر جسمی و روحی به سر می برد که حاصل تحمل
شکنجه ھا ی جسمی و روحی و فشار ھای وارده از سوی مامورين وزارت اطالعات 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
ميل و سليقه خودشان قرار داده اند .و اين امر سبب شده است تا حال جسمی و روحی ايشان به شدت رو
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
اطالعات نسبت به شرايط وی می باشد.
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
اطالعات صورت گرفته در شرايط بسيار نگران کننده ای به سر ميبرد.
وی در حالی در يکی از بيمارستانھای ساری بستری شده است که مامورين او را به صورت ناشناس و
با نام ديگری در بيمارستان بستری کرده اند و به شدت نيز تحت مراقبت و کنترل امنيتی می باشد.
گفتنی ست ،اين عضو دفتر تحکيم وحدت به علت فعاليت ھای دانشجويی ابتدا در سال  ٨٧به مدت يک
ترم از تحصيل محروم شد و تنھا  ۴روز پس از انتخابات توسط وزارت اطالعات بازداشت شد .در
حين دستگيری توسط نيروھای لباس شخصی موسوم به انصارحزب ﷲ به شدت مورد ضرب و شتم
قرار گرفت.
وی در حوادث  ١٣آبان )روز دانش آموز( سال  ٨٨نيز به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به واسطه تشکيل
انجمن ھای اسالمی شمال کشور برای بار دوم بازداشت شد .در آن زمان دادگاه انقالب شھرستان بابل
او را به طور غيابی به  ۶ماه حبس تعزيری محکوم کرد.
در بھمن ماه سال  ٨٨در حاليکه ھمچنان در تعليق از تحصيل به سر می برد ،سرانجام بنا به نظر
وزارت اطالعات از تحصيل محروم و در نھايت در حاليکه  ١٠٩واحد را گذرانده و تنھا  ٢۴واحد
)معادل يک ترم( از تحصيلش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد.

پدر دانشجوی دربند :آنجا )زندان ورامين( شکنجه گاه است
امير معماريان -دانشجو نيوز :شبنم مدد زاده ،دبير سياسی انجمن دانشجويان دانشگاه تربيت معلم
تھران ،مدتی است به ھمراه بسياری ديگر از زندانيان زن زندان رجايی شھر کرج به قرچک ورامين
تبعيد شده است.
شبنم مددزاده در تاريخ  ٢اسفند ماه  ١٣٨٧به ھمراه برادرش فرزاد مددزاده بازداشت شد.
شبنم مددزاده در طی بازداشت ،برای پذيرفتن اتھام »ارتباط و ھمکاری با سازمان مجاھدين خلق«
تحت شکنجهھای روحی و فيزيکی شديدی قرار گرفته بود .او و بردارش در تاريخ  ٢٠بھمن  ٨٨به
اتھام »محاربه و اقدام عليه امنيت ملی« از طرف شعبه  ٢٨دادگاه انقالب اسالمی به رياست قاضی
محمد مقيسه به  ۵سال زندان با تبعيد به زندان رجايیشھر در شھر کرج در نزديک تھران ،محکوم
شدند .در تاريخ  ١٢خرداد ماه سال  ١٣٨٩حکم  ۵سال زندان ھمراه با تبعيد شبنم مددزاده در دادگاه
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تجديدنظر استان تھران عينا به تاييد رسيد .اين حکم در حالی به تاييد رسيد که وکيل آنھا محمد
اوليايیفرد بازداشت و به يکسال زندان محکوم شده و علنا آنھا از داشتن وکيل محروم ماندند.
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.
صدای گرم ولی خسته پير مرد با شنيدن اين پيشنھاد که مصاحبه به زبان آذری باشد ،خوشحال می
شود.
آنچه دختر در زندان قرچک ورامين تحمل می کند در صدای پدر بازتاب دارد .جگر گوشه اش چند
روز پيش در تلفن به او گفته زنده از زندان بيرون نمی آيد.
متن کامل اين مصاحبه کوتاه در زير می آيد.
جناب آقای مدد زاده از آخرين وضعيت شبنم چه اطالعی داريد و آخرين بار کی با ايشان صحبت
کرديد؟
وضعيت شبنم و ساير زندانيانی که ھمراه وی به ورامين تبعيد شده اند بسيار رقت بار است .امروز
صبح يک دقيقه با شبنم تلفنی صحبت کردم .روحيه شبنم خوب نيست .چطور می توان در آن شرايط
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؟
نه آنھا چيزی نگفته اند .تازه به آنجا تبعيد شده اند و قرار است آنجا نگھداری شوند .آنجا شکنجه گاه
است .وضعيت شان بسيار بد است .آب اشاميدنی ندارند .آب اشاميدنی که استفاده می کنند شور است.
يک تکه نان به عنوان غذا می دھند .فروشگاه ندارند .در سوله نگھشان می دارند.
آيا در اين مدت شما موفق به مالقات با شبنم شده آيد؟
ديروز خواھرش توانسته بود  ٨دقيقه مالقاتش کند .او ھم می گفت روحيه شبنم خوب نيست.
آقای مددزاده وضعيت فرزاد چطور است؟ با او مالقات داريد؟
فرزاد ھم مثل شبنم .وضعيتشان چندان فرقی ندارد .يک ھفته من و يک ھفته مادرش به مالقاتش می
رويم.
آيا در اين مدت موفق به ديدار با مسئولين شده ايد؟
نخير مسئولين به ما وقت مالقات نمی دھند .به تلفن ھای ما جواب درستی نمی دھند و عمالً ما را دست
به سر می کنند.
آقای مدد زاده ،ما ھمه دوستان و ياران شبنم و فرزاد بوديم و ھستيم .از ما چه انتظاری داريد؟
من چه انتظاری می توانم از شما داشته باشم .شما چه کاری از دستتان بر می آيد .تنھا انتظاری که دارم
اين است که صدای ما را به گوش سازمان ھای بين المللی حقوق بشری برسانيد .صدای ما را به گوش
سازمان گزارشگران بدون مرز برسانيد .من از آنھا می خواھم به اين وضعيت رسيدگی کنند.
در پايان چه سخنی با مسئولين داريد؟ چه انتظاری از آنھا داريد؟
من چه حرفی به آنھا بگويم .آنھا خودشان از ھمه چيز خبر دارند .آنھا خودشان اين زنان زندانی در
جايی که گاو و گوسفند نگه داری می کنند زندانی کرده اند .آنھا با اين زندانی ھا مثل گاو و گوسفند
رفتار می کنند .من از مسئولين می خواھم به اين رفتار پايان دھند.
جناب آقای مددزاده ،با آرزوی آزادی تمام شبنم ھا و فرزاد ھا ،از اينکه با مصاحبه کرديد متشکرم.
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
خبرگزاری ھرانا  -حسين رونقی ملکی ،فعال حقوق بشر ،که اندک زمانی پس از عمل جراحی کليه به
زندان بازگردانده شده بود ،دچار خونريزی از محل جراحی شده و وضعيت نگران کنندهای دارد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،حسين رونقی
ملکی شنبه  ١٧اردی بھشت ماه از بيمارستان شھيد ھاشمینژاد که پس از عمل جراحی بسيار سنگين
شش ساعته به زندان اوين منتقل شد ،در زندان نياز مبرم به تجھيزات پزشکی دارد.
اين در حاليست که پزشک وی اعالم کرده بود بيمارش میبايست بعد از عمل مدتی را در بيمارستان
برای تکميل دوران درمانی ،تحت نظر پزشکان بگذراند.
اين فعال حقوق بشر بعد از انتقال به زندان اوين بدون داشتن داروھا و لوازمات مورد نياز دچار خون
ريزی از محل مورد جراحی شده و وضعيت بسيار نگران کنندهای دارد.
حسين رونقی به دليل عدم رسيدگی مسئولين زندان دچار ناراحتی کليه شده و در آزمايشات انجام شده
مشخص گرديد يکی از کليهھای اين فعال حقوق بشر  ٧٠درصد کارايی و کليه ديگر وی  ٢٠درصد
کارايی خود را از دست داده است.
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.
بگفته يکی از پزشکان ،احتمال میرود حسين رونقی وبالگ نويس زندانی به دليل عدم رسيدگی به
بيماری کليهاش و مصرف مداوم داروھای مسکن ،مبتال به سنگ صفرا نيز شده باشد.

بيانيه جمعی از دانشجويان کرد در حمايت از اعتراضات دانشجويی ٢۵
ارديبھشت ماه
خبرگزاری ھرانا  -اعالم حمايت دانشجويان دانشگاھھای مختلف کشور از فراخوان بھار اعتراضات
جنبش دانشجويی ھمچنان ادامه دارد.
بنا بر اعالم صفحه فيس بوک  ٢۵ارديبھشت ماه جمعی از دانشجويان کرد ضمن صدور بيانيهای اعالم
حمايت خود را از اين حرکت اعالم نموده و بر خواستار "آزادی زندانيان سياسی دربند ،لغو حکم
اعدام ،برچيده شدن قضای پليسی و امنيتی حاکم بر فضای ايران و کردستان ،احقاق حقوق ايرانيان
منطبق با موازين حقوق بشر ،آزادی بيان و آزادی مطبوعات و رسانهھا ،آزادی فعاليت احزاب سياسی،
به رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت و تنوعات زبانی -فرھنگی ،آزادی زنان و رفع تبعض
جنسيتی ،رفع فشار بر اقليتھای مذھبی" شدند.
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اتحاديه دانشجويان اروپا خواھان آزادی بھاره ھدايت شد
خبرگزاری ھرانا  -اتحاديه دانشجويان اروپا خواھان »آزادی فوری« بھاره ھدايت ،فعال دانشجويی
زندانی در ايران شد.
به گزارش دانشجونيوز ،اين تشکل غيردولتی از يونسکو و کميسيون اروپا خواسته تا با فشار بر
حکومت ايران برای آزادی بھاره ھدايت و تمام دانشجويان زندانی تالش کنند.
برت وندنکندالير ،دبير اتحاديه دانشجويان اروپا گفته است" :ما تقاضای آزادی فوری ھدايت را که
تحت نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران قرار گرفته ،داريم .او برای حقوق دانشجويان و دانشجويان
دختر بدون ترس از تبعات سنگين  ٩سال و نيم حکم زندان در محروميت کامل از مالقات دوستان و
خانوادهاش و ھمچنين در وضعيت بد زندگی و شرايط جسمی نامناسب ،ايستاده است".
بھاره ھدايت نخستين بار در  ٢٢خرداد سال  ١٣٨۵در جريان تجمع اعتراضی فعاالن جنبش زنان در
ميدان ھفت تير بازداشت شد .وی در  ١٨تير ماه  ١٣٨۶برای دومين بار در تحصن اعضای دفترتحکيم
وحدت مقابل دانشگاه اميرکبير دستگير شد و پس از آن نيز تابستان  ٨٧در منزل پدری و ھمچنين ھنگام
سال تحويل  ٨٨مقابل زندان اوين بازداشت شده بود.
بھاره ھدايت ،عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دبير روابط عمومی اين اتحاديه ،بار ديگر
روز  ١٠دی  ٨٨و در موج بازداشتھای پس از وقايع عاشورای تھران بازداشت گرديد و در حال
حاضر در زندان اوين در بازداشت است.
وی سال گذشته از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب اسالمی تھران به  ٩سال و نيم حبس محکوم شد .اين
حکم مرداد  ٨٩از سوی شعبه  ٥٤دادگاه تجديدنظر تھران عينا ً تأييد شد.
ھدايت در دادگاه بدوی به اتھام "اجتماع و تبانی عليه نظام" به پنج سال حبس ،به اتھام "توھين به
رھبری" به دو سال و به اتھام "توھين به رئيسجمھوری" و "تبليغ عليه نظام" به شش ماه حبس
محکوم شده بود.
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در ھمين حال حکم دو سال حبس تعليقی اين عضو پيشين دفتر تحکيم وحدت به اتھام" اقدام عليه امنيت
ملی از طريق برگزاری تجمع  ٢٢خرداد سال  "٨۵نيز از حالت تعليق خارج شده و به اين حکم اضافه
شده است.
بھاره ھدايت فروردين  ٨٩کانديدای جايزه دانشجويی "صلح" اتحاديه سراسری دانشجويان اتحاديه
اروپا در سال  ٢٠١٠شد .وی از سوی  ۴۵اتحاديه دانشجويی از  ٣٧کشور مختلف جھان ،نامزد
دريافت اين جايزه شد.
مدتی پيش نيز جمعی از فعاالن دانشجويی ،زنان و حقوق بشر ،با تشکيل کمپينی برای حمايت از بھاره
ھدايت در صدد جلب توجه نھادھای دانشجويی ،دولتمردان دنيا و نھادھای حقوق بشری به شرايط
ويژه اين زندانی سياسی ھستند.
اين کمپين که در آستانه سالروز تولد بھاره ھدايت آغاز به کار کرده ،طی فراخوانی اعالم کرده است
که اين زندانی سياسی فقط به خاطر انتقادھای شجاعانهاش بازداشت شده و حکومت ايران میبايست
ھرچه سريعتر او را آزاد کند.

فراخوان سازمان عفو بين الملل پبرامون بازداشت ايمان صديقی
خبرگزاری ھرانا  -در پی وقايع امروز در دانشگاه ھنر ،انجمن اسالمی اين دانشگاه با صدور بيانيه ای
ضمن اعالم يک ھفته عزای عمومی اعالم کرد کالس ھای درس دانشگاه ھنر تا آزادی تمامی
دانشجويان بازداشت شده اين دانشگاه تعطيل خواھد بود.
به گزارش دانشجونيوز انجمن اسالمی دانشگاه ھنر در بيانيه خود ضمن محکوميت حمله امروز به
دانشجويان اين دانشگاه ،خواستار شناسايی و بازداشت عامالن حمله به دانشجويان شده است.
اين انجمن در بخشی از بيانيه خود ھمچنين گفته است" :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 سالح بی خشونت ما،
چماق به دست ميگيرند و حمله ميکنند .به جايی رسيده ايد که از سکوت ھم ميترسيد؟
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 اسالمی دانشجويان دانشگاه ھنر در محکوميت حمله لباس شخصی ھا به دانشگاه
نمی دانيم بايد درباره از چه حرف بزنيم و چه بگوييم .درباره مصادره شھيد سبزمان صانع ژاله به اسم
بسيج سخن بگوييم يا ضرب وشتم دوستان آن شھيد در روز تشييع پيکرش .در کشوری که بزرگان آن
به راحتی دروغ می گويند و با دروغ ميخواھند ھمه چيز را به نفع خود تمام کنند ،انگار تصور ميکنند
ذھن آن ھا ذھن ھمه مردمان است ای دريغ از تاريخ نخواندن دريغ.
با کشته شدن صانع در  ٢۵بھمن برای ملت ايران دوباره اين سوال پيش می آيد که چرا )به زعم شما(
منافقان در  ٢٢بھمن و  ٩دی کسی را نمی کشند )در حالی که شما ميگوييد قصد آن ھا کشتن مردم و
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بسيجيان است( و ھر چه ميکشند در تجمع ھای اعتراضی است .اگر به اين جمالت فکر کنيد خود
ميفھميد که صانع را چه کسی کشته است.
امروز چھارشنبه  ٢٧بھمن به دانشگاه مان و به خانه مان رفتيم تا ھمکالسی خود شھيد صانع ژاله را
تشييع کنيم ولی ديديم که خانه را پر از نااھل کرده اند و خود را ميزبان می پندارند.
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؟
و  ...سوال ھايی که حتی کلمه ای در منطق ما برای پاسخش پيدا نميشد جز نگاه بھت آميز به
سرنوشت نظام اسالمی که قرار بود در آن اه ھيچ مظلومی بلند نشود  ...نگاھی که در آثار ھنری ما
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 سالح بی خشونت ما ،چماق به دست ميگيرند و
حمله ميکنند .به جايی رسيده ايد که از سکوت ھم ميترسيد؟
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
عزيز شھيدمان داغدار بوديم .آمديم دانشگاه عزا بگيريم نه اين که مانند برخی يک ميتينگ سياسی در
جھت منافع خود شکل دھيم و ھر چه صانع به آن اعتقاد نداشت را در مراسم تشييع پيکرش فرياد کنيم
و درخواست اعدام نام ھای عزيز و بزرگ "کروبی و موسوی" که خود ايمان داريد بين اکثريت ملت
ايران چه جايگاھی دارند ،را داشته باشيم .ھر چند ميدانيم اين ھا ھمگی يک شو تبليغاتی است چون اگر
جرات اين کار را داشتيد پيش تر آن را انجام ميداديد .عکس العمل مردم را ميدانيد مگر نه؟
حوالی ساعت  ١١صبح ،عناصر لباس شخصی حاضر در مراسم وقتی از شعار دادن سير و از سکوت
دانشجويان خسته شدند به سمت دانشجويان دانشگاه ھنر حمله کردند و آن ھا را در داخل دانشگاه خود
مورد ضرب و شتم قرار دادند ،توھين کردند و فحاشی کردند و دانشجويان را که اکثريت آن ھا دختر
بودند در تاالر فارابی محبوس کردند و اجازه خروج به آن ھا ندادند .سپس با چماق به دنبال بخش
ديگری از دانشجويانی که بيرون تاالر بودند افتادند و ھر که را توانستند دستگير کردند يا کتک زدند.
پس از حدود دو ساعت حبس دانشجويان را از تاالر 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.
انجمن اسالمی دانشگاه ھنر ضمن محکوميت اين حرکت شنيع اعالم ميدارد خواستار دستگيری عامالن
حمله به دانشجويان دانشگاه و آزاد شدن دانشجويان دستگير شده صبح امروز است .ھمچنين خطاب به
رييس دانشگاه ھنر اعتراض خود را اعالم ميکند که بايد او حافظ جان دانشجويان دانشگاه تحت مديريت
خود باشد نه تماشاگر ضرب و شتم آن ھا .دانشگاه خانه دانشجو است نه اوباش چماق به دست دين نفھم.
ھمچنين خطاب به علما و مراجع تقليد اعالم ميداريم که دانشجويان دختر دانشگاه به فجيع ترين شکل
ممکن مورد توھين و ضرب و شتم لباس شخصی ھای شناخته شده کشور قرار گرفتند .ما عالم نيستيم
ولی ميدانيم حکم کسی که بشنود خلخال از پای يک زن يھودی درآورده اند چيست ،حکم اين ضرب و
شتم و توھين را به اجتھاد شما وا ميگذاريم و منتظر پاسخ شما بزرگواران ھستيم.
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در پايان انجمن اسالمی دانشگاه ھنر اعالم ميدارد که در دانشگاه ھنر يک ھفته عزای عمومی است و
کالسھای درس دانشگاه تا آزادی دانشجويان در بند تعطيل خواھد بود.
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه ھنر

اعتراض صدھا تن از دانشآموختگان دانشگاه شريف به حکم اعدام
سعيد ملکپور
خبرگزاری ھرانا  -جمع کثيری از دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شريف در نامهای اعتراض شديد
خود را به حکم اعدام سعيد ملکپور ،فارغالتحصيل اين دانشگاه اعالم کردهاند.
در اين نامه که تا کنون به امضای بيش از پانصد دانشآموختهی دانشگاه شريف و جمع کثيری از
ھموطنان رسيده است ،امضا کنندگان ضمن محکوميت رفتارھای غيرانسانی و غيرقانونی عليه سعيد،
اتھامات واھی و بیاساس ،مجازات بیتناسب با جرم ثابت نشده ،دسترسی محدود به وکيل ،شکنجه،
دورهھای طوالنی حبس انفرادی ،و فشار برای اعترافات بیاساس تلويزيونی ،اعالم می کنند که ھر
گونه اتھام اينترنتی عليه سعيد بايد در دادگاه علنی ،با رعايت ضوابط بديھی قانونی با حضور ھيأت
منصفه ،و تحت کارشناسی متخصصان کامپيوتر که از ديدگاه جامعه علمی ايرانی مستقل و آگاه ھستند
صورت پذيرد.
امضا کنندگان که شامل دانشآموختگان و اساتيد دانشگاهھای برجستهی جھان ،متخصصين ،و برندگان
مدالھای المپيادھای کشوری و جھانی ھستند ،خواستار رعايت حقوق انسانی و قانونی ھموطنان و
توقف سريع روند اخير اعدامھا میباشند.
متن نامه:
ما امضا کنندگان اين نامه ،خواستار توقف فوری احکام غيرمنصفانه صادر شده برای سعيد ملک پور،
فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی شريف ھستيم .اتھام سعيد مديريت يک سايت اينترنتی است که از آن به
عنوان يک »سايت مستھجن« نام برده شده است.
مستند اصلی برای حکم ،يکی از صدھا برنامه کامپيوتری است که سعيد در طول زندگی حرفهای خود
نوشته و بدون اطالع وی درسايت اينترنتی مذکور استفاده شده است .اين در حالی است که سعيد از
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کمترين امکانات برای دفاع از خود محروم است؛ تيم بازجويی اجازه استفاده از اينترنت و دسترسی
به اطالعات شخصی و حرفهای را از او گرفتهاند و او حتی فھرست مشتريان سابق خود را در اختيار
ندارد.
سعيد تنھا يک بار قبل از دادگاه برای امضای فرم وکالت و يک بار در طول دادگاه  ١۵دقيقهای ،وکيل
خود را حضوری مالقات کرده و تنھا ارتباطش با وکيل منحصر به پيامھايی است که ھر از گاه از
طريق خانوادهاش منتقل میشوند.
ضمن محکوميت شديد رفتارھای غيرانسانی و غيرقانونی عليه سعيد ،ھمچون شکنجه ،دوره ھای
طوالنی حبس در انفرادی ،و فشار برای اعتراف بیاساس تلويزيونی ،اعالم می کنيم که ھرگونه اتھام
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 .
ھرگونه آسيب به ايشان بر مبنای دادرسی فعلی محکوم و جنايتی است که مسئوليت آن برعھده مجريان
و قضات پرونده است .
باور ماست که مجازات اعدام حتی برای گردانندگان واقعی سايت مذکور ناعادالنه است و حکم صادر
شده برای سعيد و تعدد اين گونه احکام نامتناسب با جرايم را در راستای تداوم سياست ايجاد رعب از
سوی حکومت میدانيم.
ما ضمن ابراز انزجار از احکام صادره اعدام در دادگاهھای کشور ،خواستاريم که اين روند متوقف شده
و حقوق انسانی متھمان رعايت گردد.

فضای امنيتی؛ بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
بيانيه شماره  1جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
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
اوليۀ دانشجويان دختر و پسر در اين دانشگاه جھت انتشار در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی
در ايران" قرار گرفته است.
متن بيانيه به قرار زير می باشد:
مدت ھاست جو امنيتی ،فضای دانشگاه علم و صنعت را فرا گرفته است .در دو سال گذشته فشارھای
مختلفی از سوی نھادھای داخل و خارج دانشگاه بر دانشجويان وارد شده است؛ تعطيلی چند ماھه ی
شورای صنفی ،نصب دوربين ھای مدار بسته ،تفکيک جنسيتی در برخی کالس ھا و اخيرا
برخوردھای توھين آميز افراد ناشناس با دانشجويان .روندھايی که روز به روز شدت بيشتری می
گيرد.
چند ھفته ای است عده ای به بھانه ی اجرای طرح منشور اخالقی ،به خود اجازه ورود به حريم
خصوصی دانشجويان اعم از دختر و پسر را داده اند.
تذکرھا و احضارھا به علت آنچه رعايت نکردن طرح مذکور خوانده می شود ،شدت گرفته است.
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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در پيش گرفتن چنين سياستی از سوی مسئولين باعث شد گروه ھای شبه نظامی داخل دانشگاه نيز
فرصت را غنيمت شمرند و به بھانه »امر به معروف و نھی از منکر« ،خودسرانه با دانشجويان
برخورد کنند ،بيانيه دھند و تھديد کنند.
بی شک اين امر مورد تاييد و تاکيد مسئولين دانشگاه می باشد و بدون حمايت رياست دانشگاه ،نيروھای
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
کرده اند؟ چرا دانشجويانی که دارای معيارھای پوشش مطابق با عرف جامعه ھستند ،در دانشگاه تذکر
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،
جز توھين به شأن دانشجويی و فرھنگی دانشگاه می باشد؟
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.
ما جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران ،خواستار بازگشت وضعيت دانشگاه به روال
عادی و توقف اين رفتارھای توھين آميز ھستيم و ضمن اعتراض به اين برخوردھای غير قانونی،
اعالم می کنيم که برای استيفای حقوق خود کوتاه نخواھيم آمد و در اولين گام ،با بستن روبان ھای سفيد
به دست ،اعتراض خود را به روند ناصواب موجود نشان خواھيم داد.
بيانيه شماره  1جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
ارديبھشت 1390

محکوميت يکی از دانشجويان مقطع دکترا دانشگاه تھران به زندان
آوات رضانيا از دانشجويان دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تھران از سوی شعبه  ٢دادگاه
نظامی تھران به رياست قاضی فراتی به زندان و جريمه محکوم شد.
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بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران پس از انتشار خبر
صدور احکام متهمان کوی دانشگاه از سوی سخنگوی قوه قضايه در نشت خبری روز دوشنبه مورخ
 ١٩ارديبھشت ماه ،آوات رضانيا از دانشجويان کرد اين دانشگاه به اتھام "اخالل در نظم عمومی" به ٣
ماه حبس تعليقی و  ٧۴ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه محکوم شده است.
اين حکم بدوی است و به مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواھی خواھد بود.
الزم به ذکر است ،آقای آوات رضانيا از اساتيد قبلی جامعهشناسی دانشگاه آزاد سنندج است که اواخر
سال گذشته به دستور وزارت اطالعات 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
تحصيالت 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
درخواست حضور درتاريخ 1389 -3-9ھسته مرکزی گزينش دانشجو واقع در سازمان سنجش کشور
مواجه شدند که به رغم گذشت  6ماه از مراجعه ايشان به ھسته گزينش تاکنون ھيچگونه جوابی به اين
افراد داده نشده است و ھمچنان در بالتکليفی به سر می برند.
دانشجويان مذکور در نامه ای به وزيير علوم که تصوير آن در اختيار کميته گزارشگران حقوق بشر
قرار گرفته است ،ضمن درخواست رفع بالتکليفی از وضعيت خويش در ادامه با تاکيد بر اين حق
قانونی ،تصميم قاطع خود را درپيگيری خواسته خود از تمامی مجاری ممکن اعالم کرده اند.
بنا به اظھار اين دانشجويان نامه آنھا اکنون در پيچ وخمھای اداری سرگردان است .اسامی دانشجويانی
که نامه را امضا کرده اند عبارتند از .1محمد صالح ايومن .2وحيد بھرامی .3آرش صالح .4دلير
اسکندری که ھمگی از فعالين دانشجويی سابق کورد و از مسئولين سابق اتحاديه ی دمکراتيک
دانشجويان کورد می باشند.
گفتنی است که با وجود انکار مسئوالن دولتی در سطوح مختلف مبنی بر عدم وجود »دانشجوی ستاره
دار« تا کنون بيش از  217دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصيل شناسايی شده اند و در ھفته گذشته
نيز کمپين بين المللی حقوق بشر به مناسبت شانزدھم آذر و روز دانشجو ،گزارش جامعی از روند
محروم کردن دانشجويان از تحصيالت عالی به داليل سياسی و مذھبی منتشر کرد.
متن نامه اين دانشجويان در پی می آيد:
وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوری ،جناب آقای کامران دانشجو
با سالم
احتراما ،اينجانبان ،جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ھای آزاد و دولتی در سال ،89
به استحضار می رسانيم در زمان اعالم نتايج آزمون متاسفانه با عدم اعالم نتايج خود مواجه شديم که
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در سايت سازمان سنجش به جای کارنامه ،عبارت "درصورت تمايل در تاريخ مقرر به ھسته گزينش
سازمان سنجش مراجعه نماييد" ،درج شده بود .به ھنگام مراجعه با برگه ای حاوی سواالتی در مورد
اعتقادات و فعاليت ھای سياسی ،اجتماعی و دانشجويی ،مشابه بازجويی ھای معمول نھادھای امنيتی
مواجه گرديديم و جالب تر از آن اعالم نتيجه آزمون دانشگاه آزاد برخی از ما بود که به جای کارنامه،
عبارت "داوطلبی با چنين مشخصاتی وجود ندارد" درج شده بود.
اين در حالی است که چندسالی است ،مقامات عالی کشور در سطوح مختلف در تکذيب و انکار وجود
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
و موکداً تقاضای پيگيری و اقدام عاجل جھت روشن شدن وضعيت خود را داريم و در ضمن با توجه به
گذشت  4ماه از مراجعه به ھسته گزينش سازمان سنجش و عدم دريافت پاسخ و بالتکليفی و اھميت
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 اطالع:
رياست محترم مجلس شورای اسالمی ،جناب اقای الريجانی فراکسيون محترم نمايندگان کورد مجلس
شورای اسالمی نمايندگان محترم شھرستان ھای سنندج و مريوان در مجلس شورای اسالمی
جمعی از دانشجويان منع شده از تحصيل کورد

تبعيض جنسيتی  ،زنان و دانشگاه )بهمناسبت فرا رسيدن  16آذر (
پروژهی تفکيک جنسيتی و بومیگزينی دانشگاهھا و ھمچنين تأکيد بر اسالميزهکردن محيطھای
آموزشی ــ به ويژه در يک سال اخير ــ شدت بيشتری يافته است .
آزاده دواچی
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طرحھای متعدد و راھکارھای خلقالساعه برای اجرايی کردن اين برنامهھا مدام از جانب دستگاهھای
مختلف دولتی ارائه میشوند و اغلب با مخالفت موجی از فعاالن دانشجويی و فعاالن جنبش زنان مواجه
میشوند .با وجود تمامی اين اعتراضات اما ھنوز ايده تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا و در محيطھای
آموزشی )و ھمينطور طرحھای جديد وزرات علوم مانند طرح بومیگزينی جنسيتی و ظرفيت
دانشگاهھا( با شدت بيشتری به ويژه در يک سال اخير دنبال شدهاند .
مسئله اما به ھمين جا ختم نمیشود بلکه فشار به دانشجويان دختر از طريق سختگيری در حجاب و
ھمينطور بازنشستگی اعضای ھيئت علمی دانشگاهھا و اخراج بسياری از استادان در دانشگاهھای
مطرح کشور نيز دنبالهی ھمين پروژهی گسترده ،است  .شدت گرفتن بحث اين طرح با بحث »اليحه
حمايت از خانواده« ،و نيز حضور متفاوت و پُر رنگتر زنان در جنبشھای دانشجويی و در جنبش
دموکراتيک يک سال اخير )جنبش سبز( ،بیارتباط نبوده است  .با ھمهی اين موارد آنچه که تصميم
دارم در اين مقاله به طور خاص به آن بپردازم طرحھای »جداسازی جنسيتی« در دانشگاهھا و
ھمينطور تأثير ناگزير و بازدارندهی اين طرحھا بر فرآيند رو به رشد جامعهی مدرن و حضور
انکارناپذير زنان در اين جامعه است که گويا در چند سال اخير اين روند ناديده گرفته شده است  .چراکه
برخی از مسئوالن به جای توجه به علل فراروييدن جريانھای مدرن امروزی و حضور گسترشيابنده
و پرشور زنان ،نعل را وارونه میزنند و مدام اين طرحھا و موانع مصنوعی و ارادهگرايانه را مطرح
می کنند حال آنکه تمامی اين طرحھا با رشد زنان در تمامی عرصهھای فرھنگی  ،اجتماعی و سياسی
و پيشرفت آنھا در تضاد است .
اسالميزه کردن محيطھای آموزشی
ايدهی اسالمی کردن محيطھای آموزشی باھدف ايستادگی در برابر غربی شدن دانشگاهھا ،از اوايل
انقالب آغاز شد  .مسئوالن انقالبی نظام آموزشی ايران پس از پيروزی انقالب ،برای مبارزه با رفتارھا
و شيوه و سبک زندگی غرب و بازگشتن به آموزهھای مذھبی ،سيستم آموزشی کشور را به کلی تغيير
دادند  .اين تغيير ھمراه با حجاب اجباری  ،تغيير محتوای کتابھای درسی  ،تغيير نوع جديد پوشش و
نيز ارائهی اصول و مبانی اسالمی ــ به عنوان پايهی سيستم آموزشی ــ دنبال شد  .محتوای کتابھای
درسی نيز تغيير کرد به گونهای که بعضی از رشتهھا برای دختران و بعضی برای پسران طراحی
شدند  .از سوی ديگر دروس مذھبی وقت بيشتری را از ساير دروس در اجرای علمی مدارس میگيرند
 .برای مثال ساعتھای بيشتری به تدريس دروس مذھبی اختصاص می يابد  .ھمچنين از ھمان اوايل
انقالب مدارس دخترانه و پسرانه جدا می شوند و نوعی الگوی اسالمی و سياسی )اسالم ايدئولوژيک(
با ھدف مبارزه با استعمار و غرب ،بر تمامی نھادھای آموزشی سايه می افکند ،طوری که سيستم
آموزشی بيشتر از آنکه به آموزش ھای علمی و کاربردی در مدارس توجه کند وقت خود را به طرز
ادارهی مدارس بر مبنای ارزش ھای مذھبی و قرائت ايدئولوژيک از دين و از فقه اسالمی ،صرف
میکند.
از سوی ديگر با تغيير محتوای کتب درسی ،نوع جديدی از الگوی زن ايرانی به دختران از ھمان
سالھای ابتدايی تحصيل ،آموزش داده می شود  .حتی در تصاوير کتابھا می توان اين تفيکيک ھای
جنسيتی را ديد " 1 .در کتب درسي امروز ايران تفاوت ميان زن و مرد و يا دختر و پسر يکي از نکات
بسيار اساسي است که توجه ھر پژوھشگري را به خود جلب مي کند .در يک نگاه کلي جايگاه و
تصوير زن در مطالب درسي از سه داده کليدي تأثير پذيرفته است:
نخست آن که خانواده ،و نه فرد ،واحد اجتماعي اصلي در جامعه به شمار مي رود .بنابراين نقش و
جايگاه زن در فضاي خانواده و ھمراه با ديگر اعضای خانواده )و نه مستقل( تعريف مي شود.
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دوم ،زن و مرد دو فرد اجتماعي برابر ،بهشمار نميآيند ،بلکه بيشتر به صورت مکمل يکديگر تعريف
مي شوند .و سوم :اين که زن به عنوان يک فرد اجتماعي مستقل به رسميت شناخته نمي شود.
اين سه داده کليدي بر بستر فرھنگ مردساالرانهاي عينيت يافتهاندکه در آن مرد در ،يک نظام
پدرساالرانه ،در حوزه ھاي اصلي زندگي اجتماعي ،از عرصهی سياست ،تا حوزه ھای صنعتی،
علمی ،کاربردی ،و فنآوري ،خالصه در ھمهجا حضوري مسلط و چيره دارد"  ) .سعيد پيوندی ( .
دکتر پيوندی بر اين باور است که اين تصاوير ارائه شده در تحليل نھايی ،سيستم مردساالری را تقويت
کرده و الجرم باعث تقويت و تشديد اين نظام سلطهگر در تمامی نھاد ھا و از جمله در بافت و نسوج
روابط خانواده نيز می شود به طوری که دختران و پسران از ھمان آغاز به تفاوت جنسيتی خود پی می
برند » .به سخن ديگر ،ھدف کتاب ھاي درسي آن است که به باورھا و واقعيت ھاي فرھنگي
مردساالرانه مشروعيتي تازه بخشند و برخي از رفتارھايي را که آشکارا با جايگاه زن در جامعه
امروزي ھمخواني ندارد ھنجاري و نھادي کنند .به اين ترتيب است که در مطالب کتاب ھاي درسي ،با
تکيه بر داده ھاي مذھبي و از طريق طبيعي جلوه دادن تفاوت ھاي جنسي ،الگوي رفتاري خاصي به
دختر و پسر پيشنھاد مي شود«.
پيدايش اين تفاوت و القاء الگوی تفاوتھای جنسيتی از ھمان ابتدا پايهھای سيستم آموزشی مدارس در
کشور ما را شکل می دھد يعنی از ھمان ابتدا اين تفاوتھا  ،ويژگی ھای بيولوژيکی مردان را متفاوت
از زنان تعريف می کنند  ،ھمهی اين تغييرات با ھدف بنا کردن اصول شريعت به عنوان اصل اول
آموزش است .به عبارت ديگر اسالميزهکردن شرايط و فضاھای مختلف مدرسه ھا و محيطھای
آموزشی ــ و به ويژه در دانشگاهھا ــ با شدت بيشتری دنبال می شود به طوری که بعضی از رشتهھا
فقط مردان را می پذيرند و بعضی ديگر تنھا مخصوص زنان ھستند .از ديگر موارد می توان به  :عدم
حضور آموزگاران زن در دبيرستانھا و مدارس راھنمايی پسرانه ،و ھمينطور استفاده از معلمان مرد
در مقاطع تحصيلی راھنمايی و دبستان دختران ،اشاره کرد.
الگوھای خاص پوشش برای زنان ھمچون استفاده از رنگھای تيره برای دختران و پوشش اجباری در
تمامی مقاطع تحصيلی نيز از ديگر تغييرات در بافت و فضای آموزشی کشور بوده است .
چشمگيرترين مورد از اسالميزهکردن ،مسئلهی »تفکيک جنسيتی« است که ھنوز ھم اين مسئله به
عنوان يکی از مسائل اصلی و جنجالآفرين آموزشی در کشور ما محسوب میشود .
جنسيت  ،زنان و تبعيضھای جنسيتی
جنسيت به پديدهی پيچيدهای در جامعهی امروزی مبدل گشته است  .تعريفھای متفاوت جنسيت در
ميان نظريهپردازان فمينيست )به خصوص فمينيستھای پستمدرن( عرصهی جديدی را از تقابل
جنسيت و مدرنيته گشوده است  .برای مثال برايسون در کتاب »گفتمان فمينيسم« ،جنسيت را پديدهی
مدرنيته میداند او مینويسد  " :بسياری از فمينيستھای پستمدرن بر اين باورند که نه تنھا ھويت
جنسيتی از آنچه که تصور می شود روانتر است  ،بلکه تفاوت جنسيتی نيز توجيهناپذير است  .چراکه
تفاوتھای بيولوژيکی به خودی خود اھميت ندارند مگر اينکه اجتماع تفاوتھای آنھا را پُررنگ سازد
" ) .(49نقش اجتماع در تبديل مسئله جنسيت و برداشت ھای تبعيض جنسيتی ھنوز قابل بحث است .
در اجتماع پيچيدهی امروزی به ويژه در غرب ،مسئلهی تفاوتھای جنستی کمتر مطرح میشوند ھمين
مسئله لزوم برقراری برابری جنسيتی ميان زن و مرد را روشنتر میسازد  .اما در ايران وضع به
گونهی ديگری است  ،افرادی که اين برداشت  ،يعنی »برابری جنسيتی« را داشته باشند عموما َ متھم به
غربزدگی میشوند .بنابراين برای مقابله با اين غربزدگی پيشفرضھای برابری جنسيتی رد شده و
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الگوھای جنسيتی جديدی که عموما َ برگرفته از مذھب ھستند ارائه می شود ،الگوھايی که از ھمان ابتدا
با فرض تفاوتھای جنسيتی دنبال می شود.
روشن است که اين تفاوتھا که در حوزهی آموزهھای فقھی و مذھبی الجرم پُر رنگتر میشوند به
عنوان راھی برای حذف جنسيت زنان در جامعه عمل میکنند .اين الگوھا تنھا جنسيت زنان را در
بھترين حالت به صورت مکمل می پذيرند يعنی از نگاه مردساالرانه ،جنسيت زنان زير سايهی مردان
تعريف و معنیدار میشوند  .اما چرا جنسيت مذکر مدام تقويت می شود؟ به چه دليل جنسيت مردانه بی
وقفه بازتوليد و فربه میشود در صورتی که جنسيت زنانه مرتبا َ از سوی نھادھای قدرت ،سرکوب و به
حاشيه و انزوا ھدايت می شود ؟ شايد نظر کاتراک تا حدودی جوابگوی اين پيش فرض ما در جامعهی
کنونی باشد آنجا که مینويسد » :تحليل آموزش به عنوان يکی از مجموعه ھا در ابزارھای جنگی
استعماری ،نشان می دھد که سطح وسيعی از اعمال قدرت از طريق نھادھای ھمانند ،خواھی نخواھی
تاثيرات گوناگونش را بر زندگی شخصی جنس زن و بدن او اعمال می کند" .سياست فمينيسيتی تن
زنان" ھم با کنترلی که می شود و ھم مقاومتی که نسبت به اين منبع قدرت )مثل سيستم آموزشی( شکل
میگيرد نشان می دھد که توجه زيادی به موقعيت فردی زن دارد در عين حال ،اين قدرت را ميان
اليهھا و روابط قدرت ) زبان  ،طبقه  ،نژاد  ،تحصيل ( در جامعه مستقر میکند .اينگونه تئوريزه
کردن سياستھای تن در سياست تن بزرگتری است که بعد از ھمهی اينھا رابطهی ميان سيستم قدرت
را نگاه می دارد«  .می توان گفت که رابطهای پيچيده و چنداليه ميان نقشھای جنسيتی با نھادھای
قدرت وجود دارد .اين رابطهی تاريخی و نھادمند بعد از انقالب  57و با رویکار آمدن تدريجی
اقتدارگرايی مردساالر چه بسا پررنگتر از گذشته شده و جان تازهای گرفته است  .يعنی رابطهی
بغرنج جنسيت و قدرت سياسی در جامعهی اسالمی مدام در تضاد و کشاکش با يکديگر میباشند به
طوری که ھرچه قدر دايرهی قدرت سياسی در نھادھای اجرايی و محيطھای آموزشی بيشتر شود ،
شکاف ميان روابط جنسيتی و اجتماعی نيز عميقتر و گستردهتر می شود  .بستر سنتی و قدرت سنتی
جامعه مدام در حال تالش برای تسخير تن زنان و کنترل اراده آنھا به عنوان اولين نماد مبارزه با
غربگرايی است  .به عبارت ديگر بنيادھا و انواع نھادھای مذھبی با به دست آوردن اين کنترل و ايجاد
شکافھای عميق جنسيتی ،تمامی روابط را نيز در سيطرهی خود در میآورند .
حامدشھيديان پيش از مرگ زودھنگاماش در تعريف اين ھويت جنسيتی و اين که چرا زنان قربانيان اين
نگاه جنسيتی ھستند مینويسد  " :استعاره ساختن از ملت به عنوان زنان ،ريشه در روابط مردساالری
دارد ،در نتيجه بدن زنان نه تنھا زمينه جنگی برای کشورھا و دشمنانشان می شود بلکه برای رقابت
در تعاريف ھويت ملی نيز به کار گرفته میشود.(194) «..
دليل ديگر حضور قوانين تبعيضآميز ،وجود نھادھای مذھبی و بنيادگرا است  .مطالعات و پژوھشھای
تاريخی نشان می دھد که در گذشته بعضی از افراد مذھبی ـ از جمله برخی از روحانيون ـ با تحصيل
زنان مخالف بودهاند .اتفاقی که برای مدارس زنانه در سالھای بعد از انقالب مشروطه افتاد نشان می
دھد که چگونه تحصيل برای زنان ننگ محسوب می شده است .اين تفکر رفته رفته با حضور زنان در
عرصه ھای مختلف آموزشی و پژوھشی و به ويژه با باالرفتن رشد فکری و فعاليتھای مدنی آنھا
دنبال شد و در جريان انقالب  57به اوج خود رسيد اما بعد از تقويت جريانھای بنيادگرای مذھبی،
حضور پرشور زنان برای کسب علم و آگاھی ناديده گرفته شد  .بنيادگرايان مذھبی در ھمه جوامع
تمايل دارند و بسيار سعی می کنند که با به دست گرفتن بخشھای اصلی و حقيقی قدرت ،بحث زنان را
از جھان ارزشھا و مناسبات مدرنيت به دنيای سنت بازگردانند و اين موازنهی ميان قدرت و مدرنيته
خواھی نخواھی تأثيرش را برآموزش زنان نيز میگذارد  .دليل مخالفت بخش عمده نھادھا و بنيادھای
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مذھبی با حضور فعال و کنشگر زنان ــ به عنوان اعضای مستقل جامعه و ھمپای مردان ــ مشخص
است ،چرا که با رشد تحصيل و کسب آگاھی ،زنان می توانند ريشهی عميق و عمدتا َ پنھان ستم و
تبعيضھای جنسيتی را کشف کنند و آنھا را به چالش بکشند2.
ارائه طرحھای تبعيض جنسيتی عمدتا َ از ھمين منشاء سرچشمه میگيرد ،وقتی که زنان نه به عنوان
نيروی فعال يک جامعه بلکه صرفا َ به عنوان مادران و ھمسرانی تعريف می شوند که تنھا در حاشيه
زندگی سنتی معنی پيدا می کنند  .در کشور ما نيز اين ديدگاه تأثيرش را برسياستھای دولت مبنی بر
جداسازیھای جنسيتی گذاشته و ھمچنان میگذارد  .به دليل ھمين تمايل برای به دست گرفتن کنترل بدن
زنان به عنوان اصلیترين سرمايهھای جامعهی مدنی است که درک حساسيتھای جنسيتی نيز ممکن
می شود  .بستر سنتی جامعه به ويژه بعد از انقالب در تالش برای بازگرداندن زنان به خانه و فاصله
دادن آنھا از تمامی روابط مدرن اجتماعی است  ،روابطی که تابوی جامعهی اسالمی محسوب می شود
تا از يکسو کنترل بر بدن آنھا آسانتر شود و از سوی ديگر از شکلگيری فضاھای مدرن در
دانشگاهھا و به ويژه مراکز آموزش عالی جلوگيری شود .
اين مسئله به ويژه در يک سال اخير که ھمکاری و اتحاد برابر به طور نسبی ميان دانشجويان دختر و
پسر شکل گرفته است با شدت فزايندهتری دنبال میشود  .به خصوص زمانی که نيروی عظيم
اعتراضات اجتماعی را زنان تشکيل دادهاند  .عالوه بر اين ،آموزش زنان و ارتقاء آنھا به سطح و
مرکز رفتارھای اجتماعی از طريق تحصيل ،يک تابو در نگاه بنيادھا و ايدئولوژیگرايان است » ايران
بعد از انقالب  57ايرانی اسالمی  ،مدرن و جامعهی انقالبی بوده است  .واژه اسالميزه ( Islamized
) برای تمايل ميان جامعهی عادی اسالمی به کار میرود که آخری به عنوان جامعهی با جمعيت
اکثريت مسلمان است و نيز مبيّن ارتباط ميان باورھا و دستورات اسالمی در زندگی روزمره و شخصی
افراد جامعه است  .اما تقويت و اجرای خشن قوانين برگرفته از شريعت در تمامی حوزهھای زندگی و
اعمال قوانين منبعث از قدرتھای مذھبی و سياسی  ،ايران اسالميزه را از ديگر جوامع مسلمان جدا
می کند  .دستورات ايدئولوژيک شدهی اسالمی در ايران امروز باعث شده است که شاھدان خارجی،
اين کشور را به عنوان کشوری که سنت در آن غالب است ،بدانند) «.مھران .(272
از سوی ديگر قرائت ايدئولوژيک از اسالم ،اولين تاثيرش را بر جنسيت زنان می گذارد زيرا با
حضور زنان در عرصه ھای مختلف اجتماعی مخالف است .بنابراين اين نھادھا به ھر صورت ممکن
در تالشند تا ميزان حضور زنان در بخش ھا و حوزه ھای مختلف آموزشی  ،حرکت ھمتراز و پايا پای
آنھا با مردان جامعه ،و توجه به نيازھای آنان به عنوان اعضای مستقل جامعه را ناديده بگيرند .
طرحھای متفاوت جنسيتی مانند بومیگزينی جنسيتی  ،تحصيل در رشتهھای خاص و جداسازی
جنسيتی ،و ديگر موارد تبعيضآميز در حوزهی آموزش زنان به ھمين نگاه و قرائت ايدئولوژيک از
شريعت باز می گردد .
عامل ديگر نقشھايی است که عموما َ در حوزهی سنت و مذھب به زنان داده می شود  .اين نقشھا از
کودکی و در کتابھای درسی و آموزشی مدارس به تصوير کشيده می شوند .برای مثال ھميشه زنان
ھستند که در خانه می مانند و مردان نانآور خانه ھستند .گسترهی اين نقشھای جنسيتی نيز به
تصويرسازی از خانوادهای ايدهآل می رسد  .در اکثر جوامع جھان سوم و به ويژه در جوامع اسالمی
زنان سازندگان اصلی و پاسداران نھاد خانواده معرفی میشوند  .ھميشه از زنان نه به عنوان عضوی
مشخص بلکه به عنوان ھمسران و مادران يک ملت ياد می شود .کانون خانواده است که در مرکز
توجه نھادھا قدرت و اقتدار ،قرار می گيرد .بنابراين تمامی تعاريف ھم بر ھمين مبنا است » شھروند
ايدهآل زنی است که در ھمان زمانی که خودش را برای وضعيت اضطراری مدرنيسم و خواستھای
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ايدئولوژی اسالمی حاضر می کند ،تماما َ به خواستھای جامعهی مذھبی و سنتی ھم پاسخ دھد .بنابراين
يک زن مسلمان از نيروھای سنتی پيروی می کند با اين فرض که نقش او و ظيفهاش به عنوان ھمسر و
مادر عملی شود و به عنوان ھسته ی اصلی خانه و عامل صلح و پايداری در خانه باشد .(275) «.دکتر
حامد شھيديان نيز در خصوص روابط دو جنس در ايران می نويسد  " :روابط ميان دو جنس در ايران
 ،به طور قابل مالحظهای تحت تاثير فرضيهی نقشھای مکمل در خانوادهی از ھر دو جنس قرار می
گيرد  .ھر دو جنس کامال متفاوت از يکديگر خلق می شوند و مطابق با آن بايد مسئوليتھای متفاوت را
درحوزه ھای فردی و اجتماعی بنيان نھند.(19) «.
باخارج شدن زنان از چرخهی اين رابطه و با حضور آنھا در اجتماع ،پايهھای اين چرخه سست و
لرزان می شود و ھمين دليل برای بازگرداندن زنان به جايگاھی است که خود بنيادگرايان تعريف کرده
اند  .اين ترکيب از يک سو ھويت مستقل زنان را زير سوال می برد و از سوی ديگر تنھا در سايه ی
نھادھای قدرت و اقتدار ،معنیدار می شوند يعنی اينکه جنسيت زنان ھرگز به طور مستقل وجود ندارد
بلکه ملغمهای از تبعات و نتايج چرخهی قدرت و سرکوب است  .در واقع طرح جداسازی و
تبعيضھای جنسيتی به جای آنکه به حضور زنان در محيطھای مدرن و آکادميک توجه داشته باشند؛
متاسفانه آنھا را به عنوان نمادھای اصلی خانواده در نظر میگيرند و در نتيجه تمايل دارند آنھا به سوی
ھمين روابط تعريف شدهی جنسيتی رجعت کنند .با اين حال و با جود تمايل فراوان از سوی مذھب و
سنت و فرھنگ ايرانی برای حذف جنسيت زن از مرکز رفتارھای اجتماعی  ،تقاضای زنان برای
حضور در محيطھای آکادميک بيشتر شده است  .مقاومت در برابر اين فرمانھا و دستورھای آمرانهی
جنسيتی و از سوی ديگر فشار مضاعف برای حذف جنسيت زن ھمچنان با کمک برنامهھای آموزشی
ادامه دارد  .در واقع تقاضای زياد زنان برای حضور در محيطھای دانشگاھی نشان از عالقه و آگاھی
زن ايرانی و رد نقشھای جنسيتی ديکته شده ،دارد.
با ھمه اينھا و با جود صرف انرژی عظيم زنان برا ی حضور در محيطھای تحصيلی  ،اما پروژه
ھايی ھمچون :تفکيک جنسيتی  ،بومیگزينی و انتقال دانشجويان دختر به شھرھای خود )به بھانهی
تأمين امنيت آنھا( ،و درصد تفکيک بعضی از رشتهھا به تناسب جنسيت و ھمينطور تعيين ظرفيتھای
جنسيتی در دانشگاه ھا متاسفانه تالش رنجخيز زنان ايران را زير سوال می برد و غالبا َ ناکام می گذارد
تا شايد اقدامات برابریخواھانهی آنان را از مشروعيت ساقط و مبارزاتشان را با بن بست مواجه
نمايد .از سوی ديگر زنان نسل جوان که اکنون با آگاھی به توانايیھای افتصادی و فرھنگی و
پشتوانهی علمی خود ،ريشه اغلب تبعيضھای جنسيتی را کشف کردهاند فشار بر آنھا )با مستمسک
قرار دادن تفکيک جنسيتی( ،افزايش میيابد تا برای رسيدن به ھدف ،آنھا را ھر چه بيشتر با مشکل
مواجه کند.
تاثير قوانين تبعيضآميز تحصيلی بر زندگی زنان
ھمانطور که پيشتر ھم عرض کردم حضور قوانين تبعيضآميز تنھا به يک محدودهی خاص جنسيتی
محدود نمیشود ؛اين تبعيض متاسفانه در ھمه جا گسترده و فعال است از جمله در مدرسه و با جدا
کردن رشته ھای درسی دخترانه پسرانه نيز دنبال می شود .با وجود خيل عظيم و پُرتعداد زنان اما
ھنوز رفتارھای آموزشی تمايل به حذف جنسيت مستقل زنان و بردن آن به حاشيهی روابط اجتماعی و
سياسی دارد  .در نگاه اول ممکن است به نظر آيد جداسازی و برنامه ھای جنسيتی برای زنان در
اجتماع ضروری است چرا که امنيت آنھا را تأمين می کند ولی مسئله اينجاست که حضور اين قوانين
تبعيضآميز در تحصيل  ،سايه سردی بر اعتماد بهنفس و خودباوری در رفتار اجتماعی زنان میاندازد
.
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تفکيک جنسيتی آن ھم در محيطھای آموزشی چون دانشگاه مسئلهی جنسيت را با بحران تازهای مواجه
می سازد  :از يک سو زنان نسل جوان به واسطهی پيشرفت علم و تکنولوژی و به واسطهی حضور
فعال و رو به گسترش زنان در عرصه ھای مختلف ،آنان تمايل و کشش نيرومندتری به مشارکت در
حوزهھای مختلف دانشجويی و فعاليتھای فرھنگی  ،علمی و سياسی را دارند ،از سوی ديگر نھادھای
دولتی که از اين پيشرفت و حضور زنان به ويژه در جنبشھای دانشجويی و برابریخواھانه ،که ھمراه
با جنبش سبز خيل عظيم اعتراضی را شکل دادند ،چندان دل خوشی ندارند پس برای کمرنگ کردن اين
فعاليت و خنثا کردن جذابيتھای مبارزه ،تمامی تالش خود را به کار می برند  .تجربه نشان داده است
که مسئلهی جداسازی و بومیگزينی نه تنھا امنيت زنان را تأمين نمی کند ،بلکه رفتارھای جنسيتی را با
بحرانھای متعددی از جمله :نتوانستن در برقراری ارتباط سالم با جنس مخالف ،عدم اعتماد به نفس در
مشارکت فعال در کنشھای اجتماعی و نيز عدم توازن در رفتارھای فردی و خانوادگی را ايجاد می
کند  .از سوی ديگر اين نوع تفکيک ھا فاصله دو جنس )زن و مرد ( را در اکثر مواقع به مرز رقابت
و تقابل با يکديگر فرو میکاھد .و ھر دو جنس به جای آنکه بياموزند تا د رفعاليتھای اجتماعی با ھم
تعامل و ھمکاری داشته باشند ،به دور بودن از ھم به عنوان دو ماھيت ــ يکی برتر از ديگری ــ عادت
می کنند  .گرچه بايد گفت که ھمانگونه که در اعتراضات سال اخير ديديم گروهھای مختلف زن و مرد
از دانشجويان بدون در نظر گرفتن آموزشھا و رفتارھای تبعيضآميز جنسيتی توانستند نيروی موثر
دانشجويی و جنبش سبز را شکل دھند که ورای اين تبعيضھای جنسيتی و آموزش ھای رسمی در
دانشگاه ،عمل کرد  .در واقع بیتوجھی مسئولين نسبت به خواستھای دانشجويان درمورد حذف
تفکيکھای جنسيتی و تصويب قانونھايی مثل بومیگزينی و انتقال زنان و دختران دانشجو به شھرھای
محل سکونتشان تا حدودی تحت تاثير اين حضور قرار گرفته است و باعث شده تا بار ديگر مسئلهی
سختگيریھای آموزشی و انتقاد به آن ،به مرکز اصلی گفتمان اجتماعی کشورمان تبديل شوند.
تاثير ديگر کاھش ظرفيت پذيرش دانشجويان دختر به دليل حضور چشمگير آنھا در دانشگاهھاست  .اين
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
حيطه رفتارھای شخصی ھم کشيده می شود .در بسياری از موارد شاھد بودهايم که دختران با وجود
نمرات بسيار خوب و رتبهی باالتر اما در رشتهی مورد دلخواهشان به دليل تغيير ظرفيت دانشگاهھا،
پذيرفته نشدهاند  .اين مسئله از سويی يک نوع تبعيض جنسيتی به زنان در کنار ساير تبعيض ھاست و
از سوی ديگر از انگيزه و عالقه بسياری از زنان نسل جوان می کاھد  .در اينجا ھم جنسيت زن به
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 مردساالر است .
از موارد ديگر اين تاثيرھا  ،تأثير بومیگزينی بر دانشجويان دختر است  ،دکتر شيوا دولت آبادی می
نويسد  ":از سوی ديگر در مطبوعات میخوانيم که طرح بومیگزينی دانشگاھی فقط برای دختران
مطرح می شود و احتمال بخشنامه شدن ناگھانی آن بسيار باال است .پس  ١٢درصد پسران در راه
دبيرستان جا میمانند ،ولی دخترانی که با برتری  ١۴درصدی مسير دانشگاه را طی میکنند بايد خود
را در دانشگاهھای با کيفيت پايينتر و صرفا َ نزديک به محل سکونت اوليهشان ،وفق بدھند"1.
آيا نمی توان گفت که بومیگزينی جنسيتی راه را برای عدم استقالل زنان ھموار میکند؟ به عبارت
ديگر با باز گرداندن آنھا به خانه ھایشان عالوه بر اينکه مانع پيشرفتھای معرفتی و شخصيتی در
آنھا می شود نوعی تبعيض در حوزهی جنسيت را نيز به ھمراه دارد .آيا با ايجاد اين طرحھا به زنان
فقط به عنوان جنس دومی که تنھا در سايه رشد مردان و با بازگشتن به خانواده می توانند پيشرفت کنند

99

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
و نبايد در سطح اجتماع حضور يابند تلقی نمی شود ؟ با اينگونه تبعيض ھا آيا ھدف سياستگزاران و
برنامهريزان جلوگيری از اتحاد و يکدلی دانشجويان زن و مرد در مشارکتھای سياسی و اجتماعی
است؟ برای پاسخ به اين سواالت بايد گفت که دولت مھمان شدن دختران در دانشگاهھای نزديک به
محل سکونت و ھمينطور طرح بومیکردن را يکی از راھکارھا برای ايجاد امنيت بيشتر در حوزهی
عمومی و اجتماعی می داند اما متاسفانه در عمل ،اين طرح چيزی جز گرفتن استقالل از دختران در
حوزه ھای اجتماعی ،و حتی شخصی ،نيست  .با اين طرح  ،بازگرداندن دختران به شھر محل سکونت
و در کنار خانواده ،گفتمان جنسيت و مردساالری 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
میسازد .بخش قابلمالحظهای از استعداد ،انرژی و توان دختران اتفاقا َ در ھمان مقطع از بين می رود
و دخترانی که شايد با وارد شدن به صحنه ھای مختلف اجتماعی شانس برخورداری از گفتمانھای
مدنی و اجتماعی را دارند به طور اتوماتيک از اين شانس محروم می شوند .در واقع بايد گفت که اگر
اين طرح برای امنيت جامعه است چرا تنھا محدود به دختران است ؟ اعمال اين محدوديت نيز در جھت
و راستای محدوديتھای اعمال شده برای تحصيل دختران است .از سوی ديگر اين نوع تفاوت در
تحصيل آن ھم تنھا برای دختران  ،مبيّن اين عقيده است که زنان نمیتوانند به صورت مستقل در جامعه
و به دور از خانواده خود زندگی کنند .در نتيجه ،نوعی احساس عدم امنيت و اعتماد به نقس را در
دختران جوان ،تقويت می کند ،از آنھا انسانھايی وابسته میسازد .اگر واقعا مسئلهی امنيت اجتماعی
مطرح است دولت موظف است تا راھکارھای جدیتری را در اين جھت فراھم آورد نه اينکه به
بھانهی تأمين امنيت ،زنان را از متن و مرکز رفتارھای اجتماعی دور کند  .اين طرح در واقع فاصله و
شکاف رفتارھای جنستی را در زنان بيشتر میکند تا آنھا بيش از پيش به تفاوت خود با مردان پی
ببرند!
دانشجويان زن در چند سال گذشته و به ويژه در يک سال اخير نشان دادهاند که جدای از حضور در
محيطھای مختلف تحصيلی و حوزهھای متفاوت  ،پتانسيل و ظرفيت حضور در جنبش ھای اجتماعی و
در حوزه ھای مختلف سياسی و فرھنگی را نيز دارند به ويژه که بسياری از سازماندھندگان جنبش
دانشجويی و جنبش سبز در دانشگاهھا اغلب زنان بوده و ھستند .وجود اين طرحھا خواه ناخواه
وسيلهای برای مانع شدن از اين حضور مبارک است .
در پايان میتوان ادعا کرد که طرحھای تبعيض جنسيتی در روند تحصيل ،در بلندمدت پيامدھای
مخرّب و ناگواری برای نسلھای آينده سرزمينمان دارد بنابراين يکی از مواردی است که بايد به آن
توجه جدی شود  .به خصوص که پيشرفت زنان در عرصهھای علمی  ،ھمتايی و برابریشان با مردان
جامعه ،و حرکت پايا پای آنھا در کنار يکديگر در اين طرحھا به کلی ناديده گرفته شده است ،از اين رو
شايد ھدف اصلی اين طرحھا بسط آگاھانهی نگاه سنتی و قيّممدار نسبت به زن و گسترش اين ديدگاه به
حوزهی مدرن تحصيلی است  ،حوزهای که اکنون متاسفانه به يکی از بسترھای مناسب برای اعمال
محدوديت بيشتر بر دختران و بسط تبعيضھای جنستی فروکاسته شده است  .اکنون با توجه به
مجموعهی مطالبی که در باال ذکر شد میتوان با اطمينان بيشتری گفت که وجود اين تبعيضھا نه تنھا
متضمن امنيت زنان در جامعه نخواھد بود بلکه سرکوب جنسيت زن را به حوزهھای علمی ،آکادميک
و اجتماعی ھم تسری خواھد داد تا بار ديگر ،جنسيت زن را حتی در حوزه آموزشی ھم ،به حاشيه و
انزوا ،محکوم کند.
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وزير علوم :شوخی نداريم ،معاند نظام نمیتواند عضو ھيأت علمی
دانشگاهھا شود

کامران دانشجو ضمن اعالم شاخصھای جديد برای مؤسسات آموزشی غيردولتی گفت مخالفان
حکومت جايی در دانشگاهھای ايران ندارند.
وی وضعيت حجاب در دانشگاهھا را نيز به باد انتقاد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مھر ،کامران دانشجو ،وزير علوم جمھوری اسالمی ايران در نشست رؤسای
دانشگاهھا و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی با بيان اينکه » اگر اقدامی در برخورد با
مؤسسات غيردولتی صورت می گيرد بر اساس اصول است« ،گفت وجود  ٣٠٠مؤسسه آموزش عالی
غيردولتی در کشور يک »مشکل و مسئله« است.
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کامران دانشجو از ارزيابی و رتبهبندی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی خبر داد و افزود» :پس از
ارزيابی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی حتا ممکن است برخی مؤسسات پلمپ ھم بشوند .بنابراين
وزارت علوم در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی غيردولتی بر مبنای ارزيابی و رتبهبندی اقدام
میکند«.
وزير علوم گفت» :برخی شاخصھايی که برای رتبهبندی دانشگاهھا تعيين و جمعبندی میکنيم با
شاخصھايی که دنيا دارند بر اساسشان رتبهبندی میکنند متفاوت است البته شاخصھای آنھا را نيز
داريم اما شاخصھايی که معادل فرھنگ بومی خودمان و جھانبينی توحيدی است را نيز در نظر می
گيريم«.
دانشجو در بخش ديگری از سخنان خود گفت» :اگر در دانشگاه يا مؤسسهای مشاھده کنيم که افرادی
معاند نظام ھستند جای اين افراد در دانشگاه نيست«.
وزير علوم :چه کسی گفته آزادی مطلق ارزش است؟ آزادگی ارزش است .آزادی از بند شيطان و عبد
خدا بودن ارزش است
وی افزود» :چه کسی گفته آزادی مطلق ارزش است؟ آزادگی ارزش است .آزادی از بند شيطان و عبد
خدا بودن ارزش است«.
کامران دانشجو تأکيد کرد نظام جمھوری اسالمی ايران يک طرز تفکر دارد و در توضيح آن گفت:
»معاند نظام نمیتواند در اين کشور عضو ھيأت علمی شود .شوخی ھم نداريم و شفاف ھم از روز اولی
که به وزارت علوم آمدم گفتم .معاند نظام را ھم ما تشخيص نمی دھيم بلکه به ھر حال مراجعی ھستند
که اعالم و مشخص میکنند«.
وزير علوم در اسفندماه سال  ١٣٨٨نيز اعالم کرده بود پرسنل علمی که »با نظام ھمسو نيستند« و
»التزام عملی به واليت فقيه ندارند« ،اخراج خواھند شد .دانشجو گفته بود» :ما به دانشگاھيانی که
تمايالت و فعاليتھایشان با نظام جمھوری اسالمی ھمسو نيست نيازی نداريم«.
با روی کار آمدن دولت دھم و کامران دانشجو بهعنوان وزير علوم ،روند اخراج استادان دانشگاه در
ايران شدت گرفته است.
در سال گذشته از جمله محمد شريف ،وکيل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبايی؛
مرتضی مرديھا ،استاد فلسفه در دانشگاه عالمه طباطبايی؛ علیاصغر بھشتی شيرازی ،استاد ارتباطات
در دانشگاه علم و صنعت ،پروفسور محمد شھری ،استاد مھندسی الکترونيک؛ و پروفسور تورج
محمدی؛ اخراج شدهاند.

ھمچنين بيش از  ۵٠استاد دانشگاه بهشکل اجباری بازنشسته يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز
نام کسانی چون حسن نمکدوست تھرانی ،اميرناصر کاتوزيان ،ھادی حکيم شفايی ،رحمتﷲ باستانی،
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کريم مجتھدی ،حسين جاودانی ،علی شيخاالسالم ،حسن بشيريه ،محمد عرفانی ،ابوالقاسم گرجی ،محمد
آشوری ،جمشيد ممتاز ،محمدرضا شفيعی کدکنی و رضا داوری به چشم میخورد.
کامران دانشجو در سخنان امروز خود وضعيت حجاب در دانشگاهھا را نيز مورد انتقاد قرار داد و آن
را »غيرقابل پذيرش« خواند.
وی گفت» :تا زمانی که کامران دانشجو در وزارت علوم است با رفتارھای غير اخالقی و )عذر
میخواھم( تبرج و سالن آرايش و  ...که اصالً در شأن دانشگاه نيست برخورد خواھد شد«.
دانشجو گفت» :اينھا آزادی نيست بلکه شأن دانشگاه را از بين بردن است .دانشگاه در کجای دنيا
"سالن مد" است .سادهترين نوع لباسھا را در دانشگاهھای دنيا میپوشند .وقتی ما در نظام اسالمی
صحبت از عفاف و حجاب میکنيم منظورمان فقط پوشش نيست بلکه حجاب نگاه ،حجاب رفتار و
حجاب گفتار نيز بايد رعايت شود«.
مسأله حجاب بار ديگر در روزھای اخير به موضوع سخنان مقامات ايرانی تبديل شده است.
روز دوشنبه گذشته سردار احمد روزبھانی ،رئيس »پليس امنيت اخالقی« گفت برخی فکر میکنند که
اقدامات پليس در رابطه با »امنيت اخالقی« تعطيل شده در حالیکه اين طرح با »حضور پررنگ ٧٠
ھزار نيروی پليس« در حال اجرا است.
وی افزود» :در طرح امنيت اخالقی با کسانی که به صورت مانکنگونه ظاھر میشوند ،پليس به
صورت قانونی برخورد خواھد کرد«.
رئيس »پليس امنيت اخالقی« گفت» :اين موضوع که حجاب را در خيابان رعايت نکنند يعنی حقوق
شھروندی را زير پا گذاشتهاند«.

ھشدار؛ احتمال اعدام قريب الوقوع دانشجوی زندانی کرد
سايت سحام نيوز :تائيد حکم اعدام حبيب ﷲ لطيفی در ديوان عالی کشورفعاالن مدنی در سنندج اعالم
کردهاند که حکم اعدام حبيب ﷲ لطيفی ،دانشجوی زندانی کرد پس از تائيد توسط ديوان عالی کشور
يک بار ديگر به دايره اجرای احکام رفته است.

حکم اعدام اين زندانی سياسی که قرار بود در  ۵دی ماه  ١٣٨٨اجرا شود ،بعد از اعتراض و تجمع
مردم سنندج در مقابل زندان اين شھر و درخواست وکالی او ،در آستانه اجرا متوقف شد.
به گزارش منابع خبری در کردستان اين حکم در  ٧دی ماه سال گذشته به ديوان عالی کشور ارسال
شده و پس از  ٢۴ساعت با تائيد حکم مجددا به دايره اجرای احکام دادگستری سنندج ارسال شده است.
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زمان مشخصی برای اجرای حکم اين دانشجوی محکوم به اعدام تعيين نشده است ،اما آنطور که
مطلعان از اين پرونده خبر دادهاند حکم وی مشمول »وقت احتياطی« شده و ھر لحظه امکان اجرای آن
وجود دارد.
خانواده لطيفی اين خبر را تائيد کردهاند.
بر اساس گزارشھا در کردستان شماری از فعاالن مدنی در نامهای که به امضای صدھا شھروند
سنندجی رسيده است از آيت ﷲ خامنهای ،رھبر جمھوری اسالمی ،در خواست »عفو خاص« کردهاند.
حبيبﷲ لطيفی ،دانشجوی سال آخر رشته مھندسی صنايع در دانشگاه ايالم ،روز اول آبان سال ١٣٨۶
بازداشت شد .او به اتھام »اقدام عليه امنيت ملی و محاربه« به اعدام محکوم شد.

تجمع دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر
باوجود فضای امنيتی ،دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر درمحل دانشگاه تجمع
کردند.
به گزارش رسيده به جرس و بر اساس مشاھدات شاھدان عينی دانشجويان و استادان با گردھمايی در
دانشکده ھای فنی و علوم انسانی ،اعتراض خود را به وضيعيت امنيتی دانشگاھھا نشان دادند.
اين گزارش حاکی از آماده باش نيروھای حراست و بسيج دانشجويی دارد.

دانشجويان مبارز :دانشگاه پادگان نيست
اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتي دانشگاه با شعار :دانشگاه پادگان نيست
کميته گزارشگران حقوق بشر -روز  25ارديبھشت ماه سال  1390اکثر دانشگاه ھای کشور جو
اعتراضي را تجربه کردند .اعتراضی که امروز در دانشگاه ھای کشور با شعار" دانشگاه پادگان
نيست" آغاز شد و با تحريم کالس ھای درس به پايان رسيد.
به گزارش شاھدان عينی در دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز )دانشکده وليعصر( از ساعات آغازين
صبح ,ورود و خروج دانشجويان با کنترل بيشتری نسبت به روزھای قبل از سوی حراست دانشگاه
صورت ميگرفت .ساعت  11از طبقات باالی دانشکده روانشناسی اين دانشگاه اعالميه ھای تحريم
کالس ھا در حيات دانشگاه ريخته شد که با واكنش مامورين حراست و بسيج دانشگاه ھمراه بود .به
طوری که مامورين فورا دست به کارجمع کردن اعالميه ھا و برخورد لفظی با دانشجويان داخل
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.
گروه ھای دانشجويانن که دور تا دور ساختمان ھای دانشکده ھای به صورت زنجير وار ايستاده
بودند.عده ای از دانشجويان اعالميه ھای گوناگونی بر روی بردھای سرتاسر حياط دانشگاه و
راھروھای چسبانده بودند که دقايقی بعد حراست دانشگاه تمامی اعالميه ھا ,چه آنھا که مربوط به تحريم
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کالس ھا و چه آنھايی که مربوط به باقی برنامه ھای متداول فرھنگی دانشجويی بودند ,را جمع آوردی
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
حراست برده می شد و با سوال ھای پياپی مامورين مواجه می شد.به گفته دانشجويان اين واحد
دانشگاھی؛ تھديد ھايی نا به جا ھم از سوی مامورين به اين دانشجويان گفته شده است .جمعيت زيادی
؛4نجير وار در طول لحظات بارانی حياط دانشگاه را اشغال کرده بودند و کالس ھای ساعات عصر
اکثرا منحل شدند .جمعيت دانشجويان با نزديکی به ساعات تعطيلی دانشگاه کم کم پراکنده شدند.
مجتمع وليعصر دانشگاه تھران مرکز پيش از اين سابقه فعاليت ھای بسياری داشته که به تعليق و
ممنوع الورود شدن دانشجويان منجر شده بود.برگزاری مراسم 7مھر ماه سال ,88لغو امتحانات خرداد
,88برگزاری مراسم ھفتم آيت ﷲ منتظری,از جمله حرکات اعتراضی اين دانشگاه در دو سال اخير
بوده است.
برخورد نيروھای حراست با دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتی اصفھان
خبرگزاری ھرانا  -تعدادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان صبح امروز يکشنبه ،در مقابل
مجتمع تاالرھای اين دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،از صبح امروز
ماموران حراست حضور پر تعدادی در محوط ٔه دانشگاه و مجتمع تاالرھا داشتند و اين روند تا جايی
ادامه يافت که در ساعت  ٩ :١٠صبح با شش دستگاه خودرو به گشت زنی پرداختند.
اين افراد ھم چنين اقدام به متفرق کردن دانشجويان از اين مکان و توقيف کارت دانشجويی اکثريت
دانشجويان نمودند.
علی رغم وضعيت امنيتی موجود اما ،تعدادی از دانشجويان در مقابل مجتمع تاالرھا به تحصن
پرداختند و به ھمين علت در ساعت  ١٠ :۴۵ماموران حراست با خشونت محض شروع به فحاشی و
متفرق کردن دانشجويان کردند؛ تا جايی که دانشجويانی را که کوچکترين مقاومتی میکردند به دفتر
حراست دانشگاه منتقل کردند.
گفتنی است تا لحظ ٔه تنظيم خبر از دانشجويانی که به حراست منتقل شدهاند ،اطالعی در دست نيست.

برخورد حراست با دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتی اصفھان
خبرگزاری ھرانا  -تعدادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان صبح امروز يکشنبه ،در مقابل
مجتمع تاالرھای اين دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،از صبح امروز
ماموران حراست حضور پر تعدادی در محوط ٔه دانشگاه و مجتمع تاالرھا داشتند و اين روند تا جايی
ادامه يافت که در ساعت  ٩ :١٠صبح با شش دستگاه خودرو به گشت زنی پرداختند.
اين افراد ھم چنين اقدام به متفرق کردن دانشجويان از اين مکان و توقيف کارت دانشجويی اکثريت
دانشجويان نمودند.
علی رغم وضعيت امنيتی موجود اما ،تعدادی از دانشجويان در مقابل مجتمع تاالرھا به تحصن
پرداختند و به ھمين علت در ساعت  ١٠ :۴۵ماموران حراست با خشونت محض شروع به فحاشی و
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متفرق کردن دانشجويان کردند؛ تا جايی که دانشجويانی را که کوچکترين مقاومتی میکردند به دفتر
حراست دانشگاه منتقل کردند.
گفتنی ست تا لحظ ٔه تنظيم خبر از دانشجويانی که به حراست منتقل شدهاند ،اطالعی در دست نيست.

بيانيه بذر در حمايت از مبارزات مستقل دانشجويان
کدام مبارزه و مبارزه برای چه ھدفی؟
فردا  25ارديبھشت ،دانشگاه ھای بسياری در سراسر کشور جھت برگزاری تجمعات اعتراضی و ضد
حکومتی اعالم آمادگی کرده اند.
خفقان و سرکوب عمومی حاکم بر جامعه از يک طرف که ھم زمان با طرح حذف يارانه ھا و اعمال
فشار مضاعف اقتصادی بر مردم که منطبق با سياسست ھای نئولبيرال سرمايه جھانی است و تبعيض
جنسيتی و اسالميزه کردن دانشگاه ھا از سوی ديگر ،مجموعه شرايطی را ايجاد کرده است که در
فضای افت جنبش مبارزاتی مردم ،بار ديگر دانشگاه ھا نقش پيشروی خود را ايفا کنند.
در چنين اوضاع و احوالی است که چشمان خسته ی جامعه ی استبداد زده ی ايران ،به دانشگاه ھا و
فرياد ھای دانشجويان فعال دوخته شده است.
در چنين فضايی نخستين پرسشی که به افکار خطور می کند اين است که کدام مبارزه و برای چه
ھدفی؟ اين سوال -با توجه به شرايط سياسی ايران در دو سال اخير -بسيار برجسته است .قطعا ً مبارزه
ی دانشجويان به عنوان جنبشی که در فضای سياسی موجود کماکان امکانات سازماندھی بيش تری در
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.
تجربه رزم و نبرد خونين و جانباختن در خيابان برای مردم بسيار تازه است .بعد از فروکش نسبی
مبارزات خيابانی ،بسياری از خود پرسيدند و ھنوز می پرسند که بر سر خيزش مردم و مبارزات
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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اين درک رفته رفته ھمه گير می شود که با اتکا به قانون اساسی و پای بندی به اين نظام ،برگشت به "
دوران طاليی " خمينی و برپايی راھپيمايی سکوت چيزی عوض نخواھد شد و نه تنھا دست آوردی
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.
بايد از سيطره باندھای حکومتی سابق و مخالفان امروز خارج شود و صدای ديگری را نمايندگی کند.
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
طرحی ديگر انداخت که با ھوشياری و آگاھی به اين خط تماما ً ورشکسته تن نداد.
بايد مبارزه مستقل خود را سازمان داد و با تکيه بر پيشروترين اقشار جنبش ھای دانشجويی ،کارگری،
زنان و  ...به آن دست يافت .فرياد امروز ما در دانشگاه ھا ،فرياد و صدای مستقل کارگران ،زنان و
ھمه اقشار تحت ستم است که راه خود و آينده خود را بانگ می زنند.
نه ھيچ سرکوبی را بر می تابد و نه به زير بيرق سبز سازش می رود .صدای دانشجويان ،صدای اميد
به مبارزه ی پيگير برای تغيير وضعيت ضد انسانی موجود است .شرايطی که در آن واژگان سرکوب،
زندان ،اعدام ،ستم جنسيتی و مليتی و مذھبی و  ...و استثمار از معنی تھی شوند .پرچم مبارزه ما بر
خود نشان آگاھی و رھايی را دارد.
پس در مبارزه ی خود سوال "چه مبارزه ای و مبارزه برای چه ھدفی؟" را به روشنی پاسخ می دھيم:
مبارزه ی آگاھانه و مستقل برای تغيير شرايط موجود

محکوميت فعال دانشجويی به  5سال حبس تعليقی
کميته گزارشگران حقوق بشر  -سيامک سھرابی ،فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف طی حکمی
از سوی شعبه  26دادگاه انقالب به اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به  5سال حبس
محکوم شد .مطابق حکم صادره مدت محکوميت وی به مدت  5سال به حالت تعليق در خواھد آمد.
سيامک سھرابی چھارشنبه  ٢۴فروردين  ٩٠با گذشت  45روز از زمان بازداشت و با تامين قرار
کفالت از زندان اوين آزاد شد.
دادگاه اين عضو انجمن اسالمی دانشجويان  5ارديبھشت ماه جاری با حضور وکالی وی آقايان دکتر
يوسف مواليی و صالح نيکبخت در شعبهی  26دادسرای عمومی و انقالب تھران به رياست قاضی
پيرعباسی تشکيل شد.
وی نخستين فرد از دانشجويان بازداشت شده در جريان تجمع  25بھمن  89دانشگاه شريف است که در
دادگاه محاکمه و محکوم میشود.
سيامک سھرابی رئيس ھيئت رئيسه شورای عمومی انجمن اسالمی دانشجويان ،نماينده انجمن اسالمی
در شورای فرھنگی دانشگاه و دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی عمران روز دوشنبه  ٩اسفند ٨٩
توسط مﭑموران امنيتی ھنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.
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وی که پيش از اين عضو شورای صنفی دانشکده مھندسی عمران و شورای صنفی دانشگاه نيز بوده
است ،پيش از بازداشت در نامهای خطاب به رضا روستا آزاد ،سرپرست موقت دانشگاه شريف از
عملکرد وی در برخورد و اعمال فشار بر دانشجويان انتقاد کرده و خواھان تالش وی برای آزادی
دانشجويان بازداشتی شريف شده بود.
الزم به يادآوری است در پی تجمع  25بھمن  89در دانشگاه صنعتی شريف  18تن از دانشجويان اين
دانشگاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند.
از اين عده ھماکنون تنھا علیاکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان اين دانشگاه با گذشت بيش
از سه ماه از زمان دستگيری در بازداشت بسر میبرد.
وی طی ھفتهھای گذشته پس از تحمل قريب به دو ماه سلول انفرادی ابتدا به سوئيتی چند نفره در بند

 209و سپس به بند امنيتی  350زندان اوين منتقل شد.

اخراج دانشجويان مبارز به بھانه توھين به مقدسات
رژيم سرکوبگر اسالمی سيزده تن از دانشجويان دانشگاه سجاد مشھد را به بھانه "توھين به مقدسات"
اخراج کرده است.
اين دانشجويان در مخالفت با دفن استخوان ھای کشته شدگان جنگ ايران و عراق در دانشگاه دست به
اعتراض زده بودند.
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خرداد 1390

بی خبری از وضعيت اشکان ذھابيان

خبرگزاری ھرانا  -باگذشت بيست روز از بازداشت غيرقانونی اشکان ذھابيان توسط اداره اطالعات
ساری ،خانواده اين فعال دانشجويی ھمچنان اخبار دقيقی از شرايط روحی و جسمی وی در دست
ندارند.
در ماهھای اخير نھادھای امنيتی استان مازندران چندين بار با ھجوم به منزل پدری اشکان ذھابيان و با
اعمال انواع فشارھای روحی بر اين خانواده ،به صورتی غيرقانونی و بدون در دست داشتن حکم،
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خواھان بازداشت اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت شدند .در حاليکه نھادھای امنيتی علت
ھجمه بر اين خانواده و چندين بار مراجعه به منزل شخصيشان را اجرای حکم اشکان ذھابيان اعالم
میکردند اما پس از اينکه اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت برای اجرای حکم ،خود را
اداره اطالعات شھرستان ساری
معرفی کرد ،وی به جای انتقال به زندان ،بصورت غيرقانونی توسط
ٔ
بازداشت شد و ھمچنان در بازداشتگاه اطالعات بسر میبرد.
به گزارش دانشجونيوز با ادامه وضعيت نگران کننده اشکان ذھابيان ،جمعی از اعضای انجمن اسالمی
دانشگاه مازندران روز گذشته ،جمعه  ٣٠ارديبھشت ،در منزل پدری اين فعال دانشجويی حضور يافته
و با خانواده وی ديدار و گفتگو کردند.
در اين ديدار چند ساعته مادر اشکان ذھابيان با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت سالمتی فرزندش خاطر
نشان کرد» :از روزی که اشکان را بردهاند شديدا بيمار شدم و در ھمان روز اول اعضای خانواده مرا
به بيمارستان منتقل کردند و حتی در بيمارستان نيز لحظهای نبود که ياد اشکان از ذھنم خارج شود و
در اين چند روزی که به خانه منتقل شدهام ھر لحظه منتظرم پسرم به خانه بازگردد و با ھر زنگ خانه
يا تلفن قلبم به تپش میافتد «..وی در بخش ديگری از سخنانش میافزايد:
»من اشکان را بزرگ کردهام و میدانم ھيچگاه کار خالفی از او سر نمیزند و نمیدانم دليل اينکه بدون
اجازه يک
اينکه دليل يا اتھامی را برای بازداشتش مطرح کنند ،ھمچنان او را نگه داشتهاند و حتی
ٔ
مالقات چند دقيقهای را نيز به ما نمیدھند چيست؟«
در بخش ديگری از صحبتھای وی آمده است» :من در تمام اين مدت تنھا يک بار با پسرم آن ھم
بسيار کوتاه صحبت کردم و واقعا نگران فرزندم ھستم«..
پدر اشکان ذھابيان نيز به ذکر خاطراتی از دوران پيش از انقالب و مبارزاتی که با رژيم شاه انجام داده
بود ،پرداخت و از اينکه پس از سه دھه از آن روزھا اکنون نظام بعد از انقالب فرزندش را بازداشت
نموده ابراز تاسف کرد .وی ھمچنين با تشکر از حضور فعالين دانشجويی در کنار خانوادهاش تاکيد
کرد» :در تمام اين سالھا به اشکال مختلف خانوادهٔ ما تحت فشار قرار گرفته ،از حکم محروميت از
تحصيل اشکان در ماهھای قبل از انتخابات تا شروع بازداشتھايش از بيست و شش خرداد  ٨٨باعث
شده من و خانوادهام فشارھای زيادی را متحمل شويم و اين مسائل تشديد مشکل قلبیام را بھمراه داشته
است« آقای ذھابيان در بخش ديگری از سخنانشان گفتند:
»مسوولين بارھا به من گفتند به پسرت بگو درسش را بخواند و کاری به سياست نداشته باشد اما در
حالی که تنھا يک ترم از تحصيلش باقی مانده بود او را از دانشگاه اخراج نموده و ضرب ٔه ديگری بر
اين خانواده وارد نمودند«.
به گزارش دانشجونيوز در ادام ٔه اين ديدار چند ساعته سياوش رضائيان از فعالين دانشگاه مازندران
مقاومت خانواده ذھابيان را ستوده و خاطرنشان کرد» :متاسفانه مسوولين استان ،پس از خيل فشارھايی
که در ساليان اخير بر فعالين مستقل دانشجويی وارد نمودهاند ،ھنوز به اين قضيه پی نبردهاند که اين
انگيزه فعالين دانشجويی را باال
بازداشتھا نه تنھا مانعی بر پويايی جنبش دانشجويی نخواھد بود بلکه
ٔ
برده و آنھا را به استقامت بر سر مطالباتشان تشويق میکند«.
در بخش پايانی سخنان اين فعال دانشجويی آمده است» :ما ترديدی نداريم که به زودی آزادی اشکان را
جشن خواھيم گرفت«..
خانواده
ميالد حسينی کشتان عضو انجمن اسالمی دانشگاه مازندران نيز ضمن ابراز ھمدردی با
ٔ
ذھابيان گفت» :من به نمايندگی از دوستان اشکان به شما اطمينان میدھم که تا مشخص شدن کامل
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وضعيت اشکان و اولين مالقاتش با شما از پيگری وضعيتش دست بر نمیداريم «.وی به ذکر خاطراتی
از اشکان ذھابيان نيز پرداخت.
در پايان اين ديدار فعالين دانشگاه مازندران خواھان آزادی بیقيد و شرط اشکان ذھابيان شده و به
حاکميت ايران در خصوص ادام ٔه اين برخوردھای امنيتی با دانشجويان و اساتيد ھشدار دادند.
اشکان ذھابيان عضو پيشين انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشھد و فعال دانشجويی شمال کشور اولين
بار در بيست و شش خرداد سال  ١٣٨٨و در مقابل چشمان بيش از صد نفر از دانشجويان دانشگاه
مازندران که بصورت فلهای بازداشت شده بودند با ضرب و شتم شديد دستگير شد .در آبان سال ٨٩
نيز دومين بازداشت اين فعال دانشجويی شمال کشور پس از احضار به دادستانی بابلسر رقم خورد و
مدتی بعد دادگاه انقالب شھرستان بابل به صورت غيابی حکم شش ماه حبس تعزيری برای وی صادر
نمود.

احضار فرزين رحيمی ،دانشجوی فعال تبريزی به دادگاه انقالب تبريز
خبرگزاری ھرانا  07تير  -1390فرزين رحيمی ،از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی
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 انقالب 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
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
بعد از مدتھا بازداشت و سپس دادگاھی به اتھام تشکيل گروه »ايران ما«؛ به دوازده ماه و به اتھام
توھين به رھبری به چھار ماه حبس محکوم شد.

بی خبری از وضعيت مولوی حبيب ﷲ مرجانی ،استاد دارالعلوم زاھدان
خبرگزاری ھرانا  -با گذشت  ١٨روز از بازداشت مولوی حبيب ﷲ مرجانی ،يکی از اساتيد دارالعلوم
زاھدان ،ھنوز از وضعيت وی ھيچ اطالعی در دست نيست.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سنی آنالين ،مولوی حبيب ﷲ مرجانی ،يکی از اساتيد دارالعلوم زاھدان
و سرپرست دفتر امور دانشجويی مستقر در حوزه ،صبح روز يکشنبه  ١١ارديبھشت در آستانه
برگزاری جلسه ساالنه 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 اطالعی در دست نيست.
خانواده نامبرده با وجود تالش فراوان ھنوز موفق به مالقات يا تماس با وی نشدهاند و اين مسئله باعث
نگرانی آنھا شده است.
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بیخبری از وضعيت يک دانشجوی بازداشتی

خبرگزاری ھرانا  -آرش فاضلی متولد  ١٣۶٨دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه آزاد اراک ورودی  ٨۶در
جريان اعتراضات  ٢۵ارديبھشت دستگير شده است و از محل نگھداری وی ھيچ خبری نيست.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اين دانشجو به دليل
حضور در محل تجمع از پيش تعيين شده توسط مامورين حراست و  ٢مامور لباس شخصی بازداشت
شده است.
به گفته منابع دانشجويی ماموران ياد شده وی را با يک اتوموبيل از دانشگاه خارج کردند.
خانواده اين دانشجو پس از پيگيریھای فراوان ھنوز ھيچ خبری از محل نگھداری وی ندارند.
الزم به ذکر است ،دانشجويان دانشگاه آزاد اراک پس از تعطيلی کالسھا در  ٢۵ارديبھشت با توجه به
فضای امنيتی دانشگاه موفق به تحصن نشدند.
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مسئوالن دانشگاه آنالين بھائيان بازداشت شدند .

ماموران امنيتی با پلمپ مراکز علمی و آزمايشگاھی دانشگاه علمی آزاد ) (BIHEبھائيان در تھران،
شماری از مسئوالن اين دانشگاه را بازداشت کردند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،امروز ،اول خرداد ماه ،نيروھای امنيتی ،با تفتيش منازل
شمار زيادی از دستاندرکاران علمی دانشگاه علمی آزاد ) (BIHEبھائيان در شھرھای مختلف ايران،
دست کم  ٩نفر از آنھا را دستگير کردند.
شاھين نگاری ،رامين زيبايی ،کامران مرتضايی ،فواد مقدم ،وحيد مختاری ،محمود بادوام ،افروز
فرمانبرداری و سھيل قنبری از جمله افرادی ھستند که تا کنون بازداشت آنھا تاييد شده است .گفته
میشود که اين افراد به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شدهاند.
در جريان اين رخداد کتابھا ،رايانهھا و وسائل شخصی بسياری از اين افراد نيز از سوی ماموران
امنيتی توقيف شده است.
دانشگاه علمی آزاد ) (BIHEبھاييان سال  ١٣۶۶از سوی جامعه بھائيان ايران تشکيل شد و افراد
محروم از تحصيل به صورت آن الين در آن آموزش میديدند .بسياری از شھروندان بھائی ،به دليل
عقايد مذھبيشان از حق ادامه تحصيل در دانشگاهھای ايران محروم ھستند.
نيروھای امنيتی ،با تفتيش منازل شمار زيادی از دستاندرکاران علمی دانشگاه آنالين بھائيان در
شھرھای مختلف ايران ،دست کم  ٩نفر از آنھا را دستگير کردند
مھر ماه سال  ١٣٧٧نيز ماموران امنيتی با حمله به منزل افرادی که برخی کالسھای دانشگاه بھائيان
در آنجا برگزار میشد ،تعدادی از دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه را بازداشت کردند.
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اسفند ماه سال گذشته نيز شماری از شھروندان بھائی در بم ،کرمان و تھران به دليل »ترويج وگسترش
برنامهھای خود در پوشش کارھای آموزشی فرھنگی در تعدادی از مھد کودکھا« بازداشت شدند.
با وجود زندگی  ٣٠٠ھزار بھايی در ايران ،حکومت ايران آيين بھائيت را به رسميت نمیشناسد.
يروان اين دين در طول سالھای گذشته با مشکالت بسياری در ايران مواجه بودهاند.
پس از وقايع دھمين انتخابات رياست جمھوری ايران در سال گذشته نيز شمار زيادی از شھروندان
بھائی از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شدند.
ھفت رھبر بھائی در ايران از دو سال پيش در زندان ھستند و به حبسھای طوالنی مدت محکوم
شدهاند.

دانشگاه علم و صنعت؛ اعتصاب  ٣خرداد و فضای امنيتی
افزايش تبليغات برای اعتصاب  ٣خرداد در دانشگاه علم و صنعت ھمزمان با تشديد فضای امنيتی
ھمزمان با نزديک شدن به سوم خرداد ماه ،دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت به طرق مختلف در
حال اطالع رسانی برای اعتصاب و تعطيلی کالس ھای درس اين دانشگاه ھستند.
به گزارش دانشجو نيوز ،در روزھای گذشته علی رغم اينکه که فضای امنيتی بی سابقه ای در دانشگاه
علم و صنعت طی ساليان گذشته حکم فرما بوده ،دانشجويان علم و صنعت با شعارنويسی ،چسباندن
برچسب ھای  ٣خرداد و شھيد کيانوش آسا و ھمچنين پخش گسترده بيانيه ھای اعتصاب و تعطيلی
کالس ھا در دانشگاه علم و صنعت برای بزرگداشت دومين سالگرد شھادت مھندس کيانوش آسا ،به
اطالع رسانی و تبليغ برای اين حرکت اعتراضی مسالمت آميز می پردازند.
اين حرکت اعتراضی دانشجويان سب شده است که روزانه ده ھا تن از مسئولين حراست دانشگاه به
ھمراه نيروھای جديدالورود به دانشگاه تحت عنوان "ضابطين منشور اخالقی" و کارکنان دانشگاه دائما ً
در حال گشت زنی در سطح دانشگاه برای مقابله با اين حرکات اعتراضی و پاک کردن ديوارھا از
برچسب ھای اعتراضی و جمع کردن بيانيه ھا باشند به طوری که در محل ھای خاصی در دانشگاه
)مانند سلف غذاخوری ،تريای دانشگاه ،محوطه ی کانون ھای فرھنگی ،پارک شھيد آسا و (...تعدادی
نيروی ثابت در تمام طول روز مستقر شده و دانشجويان را زير نظر دارند.
اين در حالی است که با شروع سال تحصيلی جديد صدھا دوربين مدار بسته ی امنيتی در جای جای
دانشگاه علم و صنعت )مانند دانشکده ھا ،پسلف ھای غذاخوری ،خيابان ھای دانشگاه ،پارک شھيد آسا
و (...نصب شده بود اما با اين حال مسئولين دانشگاه کماکان نتوانسته اند جلوی اين حرکات اعتراضی
بايستند.
پيش از اين دانشجويان اين دانشگاه با انتشار فراخوانی ،اعالم کرده بودند" :در روز سوم خرداد ماه،
در کالس ھای درس حاضر نمی شويم و با حضور در دانشگاه و گذر از "پارک آسا" و ذکر فاتحه
برای شادی روح کيانوش ،ياد و خاطره کيانوش و ھمه شھدای جنبش سبز را زنده نگه خواھيم داشت".
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دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد
کميته گزارشگران حقوق بشر  -دانيال اوجی ،دانشجوی کامپيوتر دانشگاه علمی آزاد بھائيان در آخرين
ساعات اول خرداد ماه  ١٣٨٩دستگير شد.
بر اساس اين گزارش اين دانشجوی محروم از تحصيل که متولد  ١٣۶٧است ،در ادامهی سرکوب و
برخورد با دانشگاه آنالين بھائيان بازداشت شده است.
الزم به ذکر است سيزده نفر از افراد مرتبط با دانشگاه علمی آزاد بھاييان در تھران ،اصفھان ،شيراز و
ساری بازداشت شدند و مأموران وزارت اطالعات با ورود به منازل و دفاتر کار بيش از  ٣٠نفر از
افراد مرتبط با اين دانشگاه به تفتيش و ضبط وسايل شخصی آنان پرداختند.
آخرين اسامی بازداشت شدگان عبارتند از :محمود بادوام ،کامران مرتضايی ،رامين )ھارپاگ( زيبايی،
وحيد مختاری ،امان ﷲ مستقيم ،فواد مقدم ،افروز فرمانبرداری ،شاھين نگاری ،نويد اسدی ،امير
ھوشنگ اميرتبار ،سھيل قنبری ،صدف ثابتيان و فرھاد صدقی.

ممانعت از برگزاری جشن فارغ التحصيلی دانشجويان بلوچ
انجمنھای علمی و فرھنگی دانشجويان بلوچ دانشگاهھای زاھدان ،ھمه ساله برای دانشجويان بلوچی که
موفق به کسب مدارک دانشگاھی گرديده اند ،اقدام به برگزاری جشنھای فارغ التحصيلی در شھر
زاھدان می نمايند ،که متاسفانه به علت عدم صدور مجوز از سوی مسئولين مربوطه ،امکان برگزاری
اين مراسم منتفی گرديد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سنی آنالين ،دانشجويان دانشگاهھای زاھدان ،ھمه ساله به منظور تقدير
از تالش و کوشش دانشجويانی که موفق به کسب مدارک عالی در رشته ھای مختلف شده اند ،اقدام به
برگزاری جشن فارغ التحصيلی می نمايند.
ھدف از برگزرای اين جشن )مراسم( ،که در آن عالوه بر دانشجويان فارغ التحصيل و خانواده آنان،
علما ،اساتيد دانشگاه و نخبگان بلوچ نيز حضور دارند ،تبيين جايگاه علم و دانش در جامعه ،تشويق
دانشجويان به کسب مدارج علمی باالتر و اھميت دادن به ھويت اسالمی ،ايرانی و قومی می باشد.
اما متاسفانه بنابر اخبار رسيده به پايگاه اطالع رسانی سنی آنالين ،مسئولين استانی با برگزاری اين
جشنھای فارغ التحصيلی دانشکده ھای سيستان و بلوچستان و دانشکده علوم پزشکی ،که سابقه چندساله
در برگزاری اين جشنھا دارند ،مخالفت نموده و از صدور مجوز برای برگزاری آن خودداری کردند.
گفتنی است ،با وجود پيگيریھای مستمر دانشجويان ،مسئولين ذيربط ،صدور مجوز را منوط به عدم
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
شرط ،باز ھم مسئولين از صدور مجوز برای برگزاری اين جشن امتناع نمودند ،که تا لحظه انتشار اين
خبر ،برگزاری جشن مذکور منتفی است.
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محکوميت فعال دانشجويی به حبس و شالق
خبرگزاری ھرانا – حبيب فرحزادی ،فعال دانشجويی از سوی دادگاه انقالب به  ۴سال و پنج ماه حبس
توام با  ٧۴ضربه شالق محکوم شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،بر اساس اين حکم حبيب فرحزادی به  ۴سال حبس تعليقی ۵ ،ماه
حبس تعزيری و پانصد ھزار تومان جريمه نقدی بدل از  ٧۴ضربه شالق محکوم شده است.
نامبرده آخرين بار در مراسم ھفتم جانباختگان  ٢۵بھمن بازداشت شده بود و حکم مذکور مربوط به
بازداشت وی در مرداد ماه سال گذشته است.

تھديد دبيران شورای صنفی دانشگاه ھای كشور توسط وزارت علوم

خبرگزاری ھرانا  -در پی بروز اعتراضات صنفی در دانشگاهھای کشور در ھفتهھای گذشته ،دبيران
کل شوراھای صنفی برخی از دانشگاهھای سراسر کشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد
شدند.
به گزارش دانشجو نيوز ،در روزھای اخير تعدادی از دبيران کل شوراھای صنفی دانشگاهھای سراسر
کشور با تماسھای تھديد آميز از دفتر محمود مالباشی ،معاون دانشجويی وزارت علوم روبرو شدند.
در اين تماسھا دانشجويانی که دبير انجمن صنفی دانشگاهھايشان میباشند ،تھديد شدهاند که در صورتی
که ھر گونه تجمعی در دانشگاهھايشان برگزار شود با آنھا به شدت برخورد خواھد شد.
در اوايل ارديبھشت ماه امسال ،دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اعتراض به مشکالت صنفی و رفاھی،
تجمع گستردهای را برگزار کردند .شورای صنفی دانشجويان اين دانشگاه از مدتی قبل درخواست
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صدور مجوز برای برگزاری تجمع ياد شده را به مسئولين دانشگاه ارائه کرده بود .اما از آنجا که
مسئولين دانشگاه ظرف مدت چھار روز پاسخ مثبت يا منفی به اين درخواست ارائه نکردند ،بر اساس
آيين نامه فعاليت تشکلھای دانشجويی ،اين تجمع به صورت قانونی برگزار شد.
يک روز پس از تجمع بزرگ اعتراضی دانشجويان دانشگاه امير کبير ،دانشجويان دانشگاه سوره نيز
در اعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه و عملکرد نامناسب و فراقانونی حراست دانشگاه دست به
تحصن زدند.
در پی اين اعتراضات اخير در برخی دانشگاهھای کشور ،آقای حسينی مسئول رسيدگی به امور صنفی
در معاونت دانشجويی وزارت علوم نيز تماسھای تھديد آميزی با برخی از دبيران شوراھای صنفی
دانشگاهھا داشته است.
اين تھديدھا در حالی است که کامران دانشجو وزير علوم ،اخيرا طی سخنانی در جمع نمايندگان
ھياتھای »نظارت بر تشکلھای دانشجويی« با اشاره به اينکه اجازه ندھيد فضای دانشگاه امنيتی شود،
گفته بود» :به تشکلھای دانشجويی آسان بگيريد؛ چراکه اينھا در حال تمرين سياسی ھستند و ما برای
آنکه نسل کوشا و باتدبير داشته باشيم ،بايد اين امر صورت بگيرد«.

صدور حکم  ٢سال حبس برای سعيده کردی نژاد
به گزارش خبرنگار رسا ،رسانه سبز ايران ،اين عضو شاخه جوانان جبھه مشارکت ايران اسالمی در
جريان حوادث بعد از انتخابات سه بار بازداشت شده بود .سعيده کردی نژاد دانشجوی فوق ليسانس
رشته اقتصاد که در انتخابات اخير در ستاد  88و ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی عضويت داشته
است پيش از اين در بند  209زندان اوين در بازداشت به سر میبرد.

ده سال حبس برای دانشجويان و مضروبان پرونده حمله به کوی
دانشگاه تھران
جــرس :در حاليکه آمران و عامالن اصلی حمله به کوی دانشگاه تھران در سال  ،٨٨ھنوز معرفی
نشده و مورد محاکمه قرار نگرفته اند ،در جريان رسيدگی به اين پروندۀ ملی اعالم شد که با صدور
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
فراتی مستقر در سازمان قضايی نيروھای مسلح اين دانشجويان به بيش از ده سال حبس محکوم شدند.
بر اساس اين گزارش ،در ادامه رسيدگی به اين پرونده نزديک به چھل تن از دانشجويان به احکام حبس
تعزيری و تعليقی و ھمچنين جريمه نقدی محکوم شدند .پيش از اين نيز دادستان کل کشور در تاريخ ١٩
ارديبھشت ماه از صدور احکام جزايی برای چھل تن در پی رسيدگی به اين پرونده خبر داده بود.
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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
دکترای علوم ارتباطات به اتھام "اخالل در نظم عمومی" به  ٣ماه حبس تعليقی و  ٧۴ضربه شالق بدل
به  ٣ميليون ﷼ جريمه محکوم شده است.
ھمچنين حبيب فرحزادی نيز به ده ماه حبس که پنج ماه آن به مدت چھارسال به تعليق در آمده است و
ھمچنين پانصد ھزار تومان جريمه نقدی بدل از  ٧۴ضربه شالق محکوم شده است.
گفتنی است احکام مذکور بدوی است و به مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواھی خواھد بود.
اين در حالی است که تاکنون ھيچ گزارشی از محکوميت عامالن اصلی اين پرونده منتشر نشده است و
دانشجويان که به عنوان شاکی اين پرونده مطرح بودند محکوم شده اند.
الزم به ذکر است 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
دانشگاه حمله کردند و بيش از صد تن از دانشجويان بازداشت شدند .ھمچنين در طول دوسال گذشته در
روند رسيدگی به اين پرونده از سوی سازمان قضايی نيروھای مسلح بارھا دانشجويان با احضار و

بازداشت ھای متعدد مواجه شدند.

اخراج دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تھران
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.
به گزارش دانشجونيوز عليرغم درخواست کتبی رياست دانشگاه تھران برای تجديد نظر در حکم
مذکور ،کميته مرکزی وزارت علوم به دليل آنچه که محمود مالباشی ،معاون دانشجويی وزارت علوم و
رئيس کميته "عدم حصول تغيير در مواضع دانشجو" خوانده ،از بررسی مجدد پرونده خودداری نموده
و از ادامه تحصيل وی که پيش از اين از سوی دفتر استعداد درخشان دانشگاه تھران به دليل معدل باال
و تأليف مقاالت علمی و پژوھشی در ژورنالھای داخلی و خارجی ،حائز شرايط ورود بدون آزمون به
دوره دکتری شناخته شده بود ،رضا قاضی نوری ،عضو انجمن اسالمی دموکراسی خواه دانشگاه
تھران و فعال دانشجويی دانشگاه تھران ،بارھا به علت فعاليت ھايش از سوی کميته انضباطی و
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
اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا /فضای شديد امنيتی در دانشگاه
دانشجونيوز :جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت امروز سه شنبه ٣ -خرداد ،به مناسبت
فرارسيدن سالگرد شھادت کيانوش آسا ،با تحريم کالس ھای درسی خود ياد و خاطره اين شھيد سبز
دانشگاه علم و صنعت را گرامی داشتند.
صبح امروز جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با وجود فشارھا و آماده باش کامل نيروھای
امنيتی و لباس شخصی ،سر کالس 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 کالس 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.
بر اساس اين گزارش ،صبح امروز ،ده ھا نفر از نيروھای لباس شخصی با ھماھنگی حراست وارد
دانشگاه شده و در مسجد دانشگاه ،لباس ھای فرم حراست دانشگاه را به تن کرده و بھمراه  ١۵٠نفر از
نيروھای حراست در حالت آماده باش بوده و ضمن زيرنظر داشتن ھمه حرکات دانشجويان ،با حضور
گسترده ی خود در صحن دانشگاه و داخل دانشکده ھا ،فضای امنيتی شديدی را به وجود آورده بودند.
در ادامه اين گزارش آمده که فقط در پارک شھيد آسای دانشگاه 25 ،نفر از مأمورين حراست به ھمراه
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تعدادی لباس شخصی از اولين ساعات صبح حاضر شده و از تمامی افرادی که از اين محل عبور می
کردند ،با دوربين ھای حرفه ای عکس و فيلم می گرفتند..
گزارشات از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که ديروز دوشنبه ٢-خرداد ،حداقل  30نفر از
فعالين دانشجويی به حراست و کميته ی انضباطی دانشگاه احضار شده و توسط آقايان "خليلی" معاونت
دانشجويی حراست" ،رحمانی" رييس حراست و "محمدی" دبير کميته انضباطی دانشگاه مورد
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 کالس ھای درس حاضر شوند.
اين گزارش می افزايد ،طی روزھای گذشته تعدادی از دانشجويان به اتھام پخش بيانيه ھا و برچسب
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.
اين برنامه در حالی ترس و وحشت را به جان مسئولين امنيتی دانشگاه انداخته که قراری بر تشکيل
تجمع در دانشگاه نبود و اعتصاب و تعطيلی کالس 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
خبرگزاری ھرانا  -دانيال اوجی ،دانشجوی کامپيوتر دانشگاه علمی آزاد بھائيان در آخرين ساعات اول
خرداد ماه  ١٣٨٩دستگير شد.
به گزارش دانشجو نيوز ،اين دانشجوی محروم از تحصيل که متولد  ١٣۶٧است ،در ادامهی سرکوب
و برخورد با دانشگاه آنالين بھائيان بازداشت شده است.
الزم به ذکر است سيزده نفر از افراد مرتبط با دانشگاه علمی آزاد بھاييان در تھران ،اصفھان ،شيراز و
ساری بازداشت شدند و مأموران وزارت اطالعات با ورود به منازل و دفاتر کار بيش از  ٣٠نفر از
افراد مرتبط با اين دانشگاه به تفتيش و ضبط وسايل شخصی آنان پرداختند.
آخرين اسامی بازداشت شدگان عبارتند از :محمود بادوام ،کامران مرتضايی ،رامين )ھارپاگ( زيبايی،
وحيد مختاری ،امان ﷲ 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
خبرگزاری ھرانا " -مھدی حميدی شفيق" دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تبريز از سوی سازمان
سنجش ستاره دار اعالم شد.
به گزارش آراز نيوز ،دو ھفته مانده به اعالم نتايج کنکور کارشناسی ارشد ،مامورين اداره اطالعات
تبريز با وی تماس گرفته و ضمن تبريک گفتن قبولی وی از وی خواسته بودند که برای ادای پارهای
توضيحات به ستاد خبری اداره اطالعات مراجعه نمايد که با مخالفت حميدی شفيق مواجه شدند.
الزم به ذکر است که مھدی حميدی به علت درخواست پرسش و پاسخ و ايفای نظرات خود در جلسهٔ
تريبون آزاد دانشگاه تبريز ،از طرف کميت ٔه انضباطی به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده
بود.

اجرای حکم زندان عليرضا فيروزی و سورنا ھاشمی
خبرگزاری ھرانا  -سورنا ھاشمی و عليرضا فيروزی برای اجرای حکم  ۶ماھه زندان خود،
ظھرامروز به زندان اوين مراجعه کردند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر،حکم فوق از سوی دادگاه عمومی و انقالب زنجان و در
پرونده فساد اخالقی معاون دانشجويی دانشگاه زنجان ،برای اين دو دانشجوی دانشگاه زنجان
جريان
ٔ
صادر شده است.
عليرضا فيروزی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار و سورنا ھاشمی از اعضای دانشجويان ليبرال
دانشگاهھای تھران ھستند که ھر دو از فعالين دانشجويی دانشگاه زنجان بودهاند .اين دو فعال دانشجويی
در جريان افشای ھتک حرمت معاونت دانشگاه زنجان به يکی از دانشجويان دختر ،از دانشگاه اخراج
شدند و در نھايت به حبس تعزيری محکوم شدند.
عليرضا فيروزی و سورنا ھاشمی در تاريخ  ١٢دیماه سال  ٨٨در پی سفری به تبريز بازداشت شدند
و تا مدتھا از محل نگھداری آنھا ھيچ اطالعی در دست نبود تا در نھايت مشخص شد که در زندان
اوين نگھداری میشوند.
سورنا ھاشمی در تاريخ  ١۵فروردينماه سال  ٨٩و عليرضا فيروزی در روز  ٢٢ارديبھشتماه سال
 ٨٩با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.
ھنوز از وضعيت پرونده جديد اين دو فعال دانشجويی اطالعاتی در دست نيست.
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ستاره دار شدن مھدی حميدی شفيق فعال دانشجويی دانشگاه تبريز
خبرگزاری ھرانا " -مھدی حميدی شفيق" دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تبريز از سوی سازمان
سنجش ستاره دار اعالم شد.
به گزارش آراز نيوز ،دو ھفته مانده به اعالم نتايج کنکور کارشناسی ارشد ،مامورين اداره اطالعات
تبريز با وی تماس گرفته و ضمن تبريک گفتن قبولی وی از وی خواسته بودند که برای ادای پارهای
توضيحات به ستاد خبری اداره اطالعات مراجعه نمايد که با مخالفت حميدی شفيق مواجه شدند.
الزم به ذکر است که مھدی حميدی به علت درخواست پرسش و پاسخ و ايفای نظرات خود در جلسهٔ
تريبون آزاد دانشگاه تبريز ،از طرف کميت ٔه انضباطی به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده
بود.

انتقال اميد کوکبی ،برگزيده المپياد فيزيک به بند  ٢٠٩اوين
خبرگزاری ھرانا  -اميد کوکبی ،نخبه جوان ايرانی که دانشجوی فوق دکترای فيزيک اتمی با گرايش
ليزر در دانشگاه تگزاس است به بند  ٢٠٩اوين منتقل شد.

به گزارش کلمه ،اين انتقال جھت افزايش فشار بر اين دانشمند جوان ايرانی برای تھيه مصاحبه عليه
خود بوده که از سوی بازجويان صورت گرفته است.
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
سال  ٨٩ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود ،بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان
اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند  ٣۵٠منتقل شد.
وی به »ارتباط با دولت متخاصم« و » کسب درآمد نامشروع« متھم شده است.
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اميد کوکبی يکی از نخبگان المپيادی ايران است که حتی در ديداری که ھمراه با ساير نخبگان المپيادی
با رھبری داشتند از وی تقدير شده بود.
وی با کسب رتبه  ٢٩در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه
صنعتی شريف تحصيل کند.
کوکبی فوق ليسانس خود را در آلمان و دکتری را در اسپانيا در رشته فيزيک اتمی در گرايش ليزر
کسب کرد .وی از سال گذشته در دانشگاه تگزاس آمريکا مشغول به تحصيل بود.

تاييد محکوميت سما نورانی از سوی دادگاه تجديد نظر
خبرگزاری ھرانا  -حکم يک سال حبس تعزيری "سما نورانی" ،فعال حقوق بشر و دانشجوی محروم
از تحصيل بھائی ،در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،حکم يک سال
حبس تعزيری سما نورانی دانشجوی محروم از تحصيل بھائی که در تاريخ  ١٢اسفند  ٨٨در شيراز
بازداشت و به بند  ٢الف سپاه در زندان اوين منتقل شده بود ،در شعبه  ٣۶دادگاه انقالب اسالمی تھران
تأييد شد.

123

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
نورانی ،در  ١٢اسفندماه  ١٣٨٨و در پی يورش گسترده به منازل فعالين حقوق بشر و خاصه اعضا و
ھمکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،در شيراز بازداشت و به بند  ٢الف سپاه در زندان اوين
منتقل شده بود که در تاريخ  ۶ارديبھشت  ١٣٨٩با توديع وثيقه موقتا آزاد شد.
اتھام اين فعال حقوق بشر در حالی "تبليغ عليه نظام" عنوان شده بود که شخص وی اتھامات مذکور را
رد کرده و اعالم داشته تمامی فعاليتھای وی در راستای احقاق حقوق خود و ديگر محرومين از
تحصيل و از راه ھای کامال قانونی انجام پذيرفته است.
گفتنی ست سما نورانی ،در مھرماه  ١٣٨٧در رشته مھندسی پزشکی دانشگاه سھند تبريز پذيرفته شد
اما پس از گذراندن سه ترم از اين دانشگاه اخراج شد.

احضار دانشجويان بھايی مرتبط با دانشگاه مجازی و پلمپ دو محل
آموزشی
خبرگزاری ھرانا – در پی يورش ماموران امنيتی در يکم خرداد ماه به منازل تعدادی از مسئولين و
اساتيد دانشگاه مجازی بھاييان )موسوم به علمی آزاد( در شھرھای مختلف ايران و دستگيری تعدادی از
اين شھروندان ١۵ ،تن ديگر از شھروندان بھايی احضار شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،طی ھفته گذشته بيش از  ١۵نفر از شھروندان بھايی شھرھای مختلف
که مرتبط با دانشگاه مجازی علمی آزاد بودند به ادارات اطالعات شھرھای خود احضار و پس از
بازجويی آزاد شدند.
ھمچنين دو محل که يکی آزمايشگاه شيمی و ديگری موسسه مقياس در خيابان آزادی که دانشجويان
بھايی برای تحصيل بدانجا مراجعه میکردند نيز توسط ماموران پلمپ شده است.
اسامی تعدادی از شھروندان بھايی که طی ھفته گذشته احضار و پس از بازجويی آزاد گرديدهاند
عبارتست از:
آرمان فھندژ – مھران بھمردی – عنايت ﷲ برگی – پيمان روحانی – طلوع گلکار – نگين قدميان –
شھرام جدی – آقای طالعی – پيمان کوشکباغی – آزيتا رفيعزاده – بابک بھشتی – نسيم باقری – احمد
گلزار – شکوه سلمانی و احمد گلزار.
قابل ذکر است پس از آزادی چند فرد از دستگيرشدگان در حال حاضر  ١٣شھروند بھايی در بازداشت
میباشند که عبارتند از :شاھين نگاری – رامين زيبايی – کامران مرتضايی – سھيل قنبری – افروز
فرمانبرداری – نوشين خادم – محمود بادوام – امان ﷲ مستقيم – فواد مقدم – صدف ثابتيان – نويد
اسدی – وحيد محمودی و فرھاد صدقی.
ياداوری میشود دانشگاه مجازی يا موسسه علمی آزاد پس از آنکه حکومت ايران چندين سال از ورود
جوانان بھايی به دانشگاه ممانعت به عمل آورد در سال  ١٣۶۶توسط شھروندان بھايی ايران با ھدف
جلوگيری از افت تحصيلی و برآوردن نيازھای آموزش عالی فرزندانشان تاسيس گرديد و کليه
دانشجويان آن از شھروندان بھايی ھستند.
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اجرای طرح »تفکيک جنسيتی« در دانشگاه بين المللی قزوين
خبرگزاری ھرانا  -در ادامه اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا ،مسوالن دانشگاه بين
المللی قزوين نيز با جداسازی جنسيتی در کالسھای دروس عمومی و اختصاص کالسھای درسی خاص
برای دانشجويان دختر و پسر ،از ابتدای ترم جاری ،اقدام به اجرای تدريجی اين طرح بحث
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 ،کالسھای دروس عمومی به صورت تفکيکی
برای دانشجويان دختر و پسر در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين گزارش ،با شروع دوره رياست »حسين نمازی فر« ،از چھرھای تندرو کامال نزديک به
نيروھای امنيتی و اطالعاتی ،کالسھای عمومی در دانشکده وی )علوم و تحقيقات اسالمی( به صورت
جدا برگزار شده و وی ھمه دانشجويان را ملزم به اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دروس عمومی و
معارف کرده است.
گمانه زنی ھا حاکی از آن است که اجرای سريع و ناگھانی اين طرح در دانشگاه ھا با پيگيری و الزام
»حسين نمازی فر« ،رييس دانشکده ،علوم و تحقيقات اسالمی ،بوده است
اين گزارشات می افزايد حسين نمازی فر ،رييس دانشکده علوم و تحقيقات اسالمی در دانشگاه بين
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.
بر پايه گزارش ھای قبلی دانشجونيوز،عالوه بر دانشگاه بين المللی قزوين ،دانشگاه ھای علم و صنعت،
تھران ،مازندران ،عالمه طباطبايی ،چابھار و بسياری از ديگر نيز ميزبان اجرای طرح تفکيک
جنسيتی و ھمچنين تکجنسيتی نمودن پذيرش در مقاطع باالتر بوده اند.
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انتقال سيامک کوشی ،فعال دانشجويی به زندان تبريز
سيامک کوشی فعال دانشجويی که در بازداشت وزارت اطالعات بسر میبرد به زندان مرکزی اين
شھر منتقل شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،سيامک کوشی فعال دانشجوی و عضو تشکل منحل شده »آرمان«
دانشگاه آزاد تبريز روز  ١٣خرداد از اداره اطالعات تبريز به زندان تبريز منتقل شده است.
نامبرده در  ٣٠ارديبھشت ماه سالجاری در خانه پدری خود به دليل فعاليتھای سياسی و تالش و
دعوت به برگزاری تظاھرات در سالگرد سرکوب خونين معترضان آذربايجانی در خرداد  ٨۵به
انتشار کاريکاتور موھن روزنامه وابسته به دولت دستگير شده است.
پيشترعليرضا فرشی فعال مدنی و استاد سابق دانشگاه نيز  ١٢خرداد ماه از اداره اطالعات تبريز به
زندان اين شھر منتقل شده بود.
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گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در ارديبھشت 1390
گزارش نقض حقوق دانشجويان و جوانان توسط رژيم جمھوری اسالمی در ارديبھشت سال
1390
ماده  2اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمايز  ،خصوصا از حيث نژاد  ،رنگ  ،جنس  ،زبان  .مذھب  ،عقيده
سياسی يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع اجتماعی  ،ثروت  ،والدت يا ھر موقعيت ديگر ،از
تمام حقوق و کليه آزادی ھايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است  ،بھره مند گردد..به عالوه ھيچ
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 .
 تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تھران در اعتراض به محدوديتھای اعمال شدهاز سوی مديريت دانشگاه و وضعيت نامناسب امور صنفی با حضور گسترده دانشجويان برگزار شد.
_ بعد از انتشار بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه تھران و علوم پزشکی ،جمعی از
دانشجويان سبز دانشگاه پلی تکنيک با صدور بيانيه ای اعالم نمودند که ھمزمان با حرکت اعتراضی
دانشجويان دانشگاه تھران ،آنھا نيز دست به اعتراضی مشابه در روز  25ارديبھشت ماه خواھند زد.
كانون حمايت ازخانواده جان باختگان وبازداشتي ھا :به دنبال گسترش موج عظيم حمايت وپيوستگيدانشجويان و دانشگاھھاي سراسر كشور به اعتصابات و اعالم حمايت از دانشجويان و زندانيان سياسي
دربند دانشجويان دانشگاه سبز گيالن نيز به اين موج پيوسته و حمايت خود را ضمن بيانيه اعالم كردند.
اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتي دانشگاه با شعار :دانشگاه پادگان نيستکميته گزارشگران حقوق بشر -روز  25ارديبھشت ماه سال  1390اکثر دانشگاه ھای کشور جو
اعتراضي را تجربه کردند .اعتراضی که امروز در دانشگاه ھای کشور با شعار" دانشگاه پادگان
نيست" آغاز شد و با تحريم کالس ھای درس به پايان رسيد
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باوجود فضای امنيتی ،دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شھر درمحل دانشگاه تجمعکردند.
 محمد صابر عباسيان نايب رييس شاخه جوانان مشارکت شيراز و رييس ستاد  ٨٨در اين استان ازسوی دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعزيری محکوم شد.
 خبرگزاری ھرانا  -رامين پرچمی ،بازيگر سينما و تلويزيون طی حکمی از سوی شعبه  ١٣دادگاهانقالب تھران به رياست قاضی اسالمی به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
 خبرگزاری ھرانا  -خبرھا حاکی از آن است که طی روزھای گذشته ،بيست تن از دانشجويان ترکدانشگاه اروميه به کميته انضباطی احضار شدهاند.
خبرگزاری ھرانا  -مجيد توکلی ،بھاره ھدايت و مھديه گلرو طی احکامی جديد و به "اتھام تبليغ عليه
نظام" ھر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند.
صبح امروز اشکان ذھابيان عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشھد وشورایعمومی دفتر تحکيم وحدت برای سومين بار متوالی پس از انتخابات بازداشت شد.
خبرگزاری ھرانا  -آرش فاضلی متولد  ١٣۶٨دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه آزاد اراک ورودی ٨۶در جريان اعتراضات  ٢۵ارديبھشت دستگير شده است و از محل نگھداری وی ھيچ خبری نيست.
خبرگزاری ھرانا  -باگذشت بيست روز از بازداشت غيرقانونی اشکان ذھابيان توسط اداره اطالعاتساری ،خانواده اين فعال دانشجويی ھمچنان اخبار دقيقی از شرايط روحی و جسمی وی در دست
ندارند.
اخراج دانشجويان مبارز به بھانه توھين به مقدسات
بر اساس برخی گزارشھای تاييد نشده از منابع محلی ،دو برادر زندانی به نامھای محمد و عبدالهفتحی که در بند اطالعات زندان دستگرد اصفھان محبوس و به محاربه متھم و بنا بر حکم شعبه ٢۴
دادگاه انقالب اسالمی اصفھان به اعدام محکوم شده بودند ،صبح روز سهشنبه حکم اعدام آنھا اجرا
شده است.
سايت سحام نيوز :تائيد حکم اعدام حبيب ﷲ لطيفی در ديوان عالی کشورفعاالن مدنی در سنندج اعالم
کردهاند که حکم اعدام حبيب ﷲ لطيفی ،دانشجوی زندانی کرد پس از تائيد توسط ديوان عالی کشور
يک بار ديگر به دايره اجرای احکام رفته است.
 -1محکوميت فعاالن دانشجوئی
 -2حکم حبس دانشجو وبالگ نويس
 -3توقيف مجله دانشجوئی
 -4بازداشت دانشجويان
 -5محکوميت دانشجويان به زندان
 -6وخامت حال دانشجويان زندانی
 -7افشای قتل جوانان توسط رژيم
 -8صدور حکم جديد برای دانشجويان زندانی
 -9صدور حکم محروميت از تحصيل برای دانشجويان
 -10اعتصابات دانشجويی دانشجوئی دانشگاه ھا
 -11ھجوم مأموران امنيتی به منزل دانشجوی محروم از تحصيل
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 -12تخريب کتابخانه دانشگاه ھا
 -13بی خبری از دانشجويان بازداشتی
 -14اخراج دانشجويان
 -15اعدام جوانان
 -16احتمال اعدام قريب دانشجوی زندانی
 -17شکنجه دانشجوی دربند
 -18احضار دانشجويان دانشگاه تھران به دادسرای نظامی
 -19احضار ا دانشجويان دانشگاه ھا به کميت ٔه انضباطی

 1مورد
 3مورد
 4مورد
 2مورد
 1مورد
 2مورد
 10مورد
 20مورد

اين موارد نقض حقوق بشر دانشجوئی در ايران توسط نھادھای
 -1امنيتی
 -2انتظامی
 -3اطالعاتی
 -4حراست دانشگاه ھا
 -5دادگاه ھا صورت می گيرد.
اخراج دانشجو و محروميت از تحصيل با ھماھنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقالب می باشد .

ممانعت مسئولين از درمان حسين رونقی ملکی

خبرگزاری ھرانا – با کارشکنی مسئولين زندان به درخواست دستگاه امنيتی و قضايی دومين عمل
جراحی حسين رونقی ملکی برای سومين بار پياپی به تعويق افتاد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين وبالگ نويس و فعال حقوق بشر بنا به نظر پزشکان میبايست در
روز اول خرداد ماه تحت عمل جراحی قرار میگرفت که تا کنون با کارشکنی در پرونده پزشکی اين
زندانی جان وی در خطر جدی قرار گرفته است.
اقدامات فرا قانونی و خارج از اساسنامه سازمان زندانھا موحب تعويق  ١٧روزه در درمان اين
زندانی سياسی شده است.
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حسين رونقی ملکی که به  ١۵سال حبس تعزيری محکوم شده است از ناراحتی کيسه صفرا نيز رنج
میبرد و از مرخصی وی تا کنون حتی با تاييد و درخواست پزشکان معالجش ممانعت بعمل آمده است.

ممانعت از ادامه تحصيل دانشجوی کرد در زندان سقز
خبرگزاری ھرانا  -لقمان احمدی دانشجوی کرد و زندانی سقزی از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
محروم شد.
به گزارش موکريان ،نامبرده که در زندان سقز ايام محکوميت خود را می گذراند از شرکت در آزمون
کارشناسی ارشد محروم و متعاقبا ً از ادامه تحصيل وی ممانعت به عمل آمد.
لقمان احمديان دو ماه پيش بازداشت و براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقالب به يک سال حبس
تعزيری محکوم شد .گفته می شود لقمان احمدی که از ناراحتی قلبی رنج می برد ،به ھمکاری با يکی
از احزاب مخالف متھم شده است.

تجمع اعتراضی دنشجويان دانشگاه ھرمزگان
خبرگزاری ھرانا  -با وجود گرمای  ۵٠درجه بندر عباس ،برق دانشگاه اين شھر  ۴روز است که قطع
شده و دانشجويان با مشکالت بسيار جدی مواجه شدهاند.
به گزارش دانشجو نيوز و به نقل از فارس ،دانشجويان دانشگاه ھرمزگان در اعتراض به  ۴روز
قطعی برق اين دانشگاه که مشکالت فراوانی رو به ھمراه آورده است ،ساعت  ٢۴شب گذشته در
حوالی جاده بندر عباس -ميناب دست به تجمع اعتراضی زدند.
در چھارمين روز نبود برق در دانشگاه ھرمزگان دانشجويان اين دانشگاه با توجه به گرمای شديد ھوا
با مشکالت بسيار زيادی مواجه شدهاند به گونهای که اين دانشگاه به دليل نبود برق به حالت نيمه تعطيل
در آمده است.
به گزارش فارس ،دانشجويان دانشگاه ھرمزگان به مدت  ٣روز با نبود برق در اين دانشگاه روبرو
ھستند و اين امر مشکالت بسيار زيادی را برای دانشجويان ايجاد کرده است.
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با توجه به آغاز امتحانات پايان ترم تحصيلی و نياز دانشجويان برای حضور در خوابگاهھای
دانشجويی ،دانشگاه ھرمزگان در  ٣روز گذشته برق نداشته و اين درحالی است که دمای ھوا در شھر
بندرعباس نزديک به  ۵٠درجه میرسد.
دکل و سرورھای تلفن ھمراه نيز در اين دانشگاه به دليل نبود برق قطع است و دانشجويان عالوه بر
عدم دسترسی به کولر ،تلفن ،اينترنت و ديگر امکانات با مشکالت بسيار زيادی روبرو شدهاند.
دیماه سال گذشته نيز دانشکده علوم و فنون دريايی دانشگاه ھرمزگان بر اثر اتصالی سيمھای برق در
آتش سوخت.
در جريان اين آتشسوزی طبقه دوم اين دانشکده به طور کامل طعمه حريق شده و با وجود پشم
شيشهھای اطراف دانشکده ،آتش گسترش پيدا کرد ،اما با مھار آتش به طبقه اول اين ساختمان خسارتی
وارد نشد.
بر اساس اين گزارش ،دانشگاه ھرمزگان در خارج از شھر بندرعباس و در کيلومتر  ٩جاده قديم ميناب
مستقر است و اکنون در چھارمين روز نداشتن برق از صبح امروز کارمندان اين دانشگاه به دليل
گرمای بسيار زياد محل کار خود را ترک کردند و دانشجويان نيز از دانشگاه خارج شدهاند و نبود برق
موجب تعطيلی اين دانشگاه شده است.

صدور احکام انضباطی جديد برای دانشجويان دانشگاه صنعتی
نوشيروانی بابل
خبرگزاری ھرانا  -در آستانه  ٢٢خرداد ،سالروز انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری ايران،
دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل شاھد افزايش فشارھا بر دانشجويان و صدور احکام قضايی و
انضباطی بوده است.
به گزارش دانشجونيوز ،پس از اينکه »سينا مھدی نيا« دانشجوی اين دانشگاه در حکم اوليه صادر شده
توسط دادگاه انقالب بابل به دليل شرکت در تجمع اعتراضی عاشورای  ٨٨در بابل به  ۶ماه حبس
تعزيری محکوم گشت ،کميته انضباطی اين دانشگاه نيز احکام تعليق از تحصيل را به صورت
غيرقانونی برای دانشجويان اين دانشگاه صادر نمود.
بر اساس اين گزارش ،احکام صادر شده بدين شرح است:
حسام الدين باقری )دبير سياسی سابق انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد علمی )دبير اجرايی سابق انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد عسگری )عضو سابق شورای عمومی انجمن اسالمی( :توبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه
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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سيد مصطفی ارمغان )عضو سابق شورای عمومی انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
که اين حکم تا پايان فارغ التحصيلی معلق میشود.
مجتبی تقوايی )دبير سابق کانون کتاب و انديشه( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حکم تا پايان
فارغ التحصيلی معلق میشود.
حسام باقری و محمد علمی دانشجويان ورودی  ،٨۶پيش از اين نيز توسط کميته انضباطی دانشگاه به
دو ترم تعليق محکوم گشته بودند ھمچنين محمد عسگری در آستانه فارغ التحصيلی بود که با توجه به
حکم صادر شده فارغ التحصيلی اين دانشجو به تعويق میافتد.
اين گزارش میافزايد ،اتھامات اين دانشجويان موارد مختلف و بعضا مضحکی نظير »شرکت در
مراسم تولد ضياء نبوی در رستوران«» ،شرکت در تجمع اعتراضی  ٢۵بھمن«» ،شعارنويسی در
دانشگاه«» ،جمع آوری امضاء برای ضياء نبوی« و »نامه به رئيس قوه قضائيه«!» ،شرکت در
تجمعات غيرقانونی در دانشگاه طی ساليان اخير!«» ،جلسه در چمن دانشگاه!«» ،ارتباط با دانشجويان
جديدالورود!« و ...بوده است.
درحاليکه احضار و احکام اوليه دانشجويان در اسفند  ٨٩و پس از تجمعات با شکوه دانشجويان و مردم
بابل در روزھای  ٢۵بھمن و اول اسفند  ٨٩صادر شده است اما کميته انضباطی به دليل ترس از
اعتراضات احتمالی دانشجويان ،احکام نھايی را در زمان تعطيالت دانشگاه و چند روز مانده به
سالروز انتخابات صادر کرده است.
اين در حالی است که کميته انضباطی در صدور احکام ذکر شده موارد متعددی از آيين نامه و شيوه
نامه انضباطی را نقض کرده است که برخی از اين موارد عبارتند از - :درحاليکه کميته انضباطی
تجديدنظر حداکثر يک ماه پس از دريافت اعتراض دانشجويان میتواند حکم صادر کند؛ کميته
تجديدنظر دانشگاه نوشيروانی  ۴۵روز تا دو ماه پس از دريافت اعتراض تشکيل جلسه داد و حکم
صادر کرد – .دانشجويان عضو کميته انضباطی بايد حداقل در مقطع کارشناسی ارشد و متاھل باشند
درحاليکه دانشجويان بسيجی عضو کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی فاقد اين ويژگیھا بودند– .
کميته انضباطی دانشگاه در رسيدگی به تخلفات خارج از دانشگاه تنھا برای موارد معدود و خاصی
مانند ضرب و شتم و ...صالحيت رسيدگی دارد که ھيچکدام از اين موارد در صدور احکام انضباطی
توسط کميته انضباطی رعايت نشده است.
گفتنی است در حاشيه تجمعات اعتراضی  ٢۵بھمن و اول اسفند  ٨٩در بابل پنج دانشجوی دانشگاه
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
دانشجو نيوز :در آستانه  ٢٢خرداد ،سالروز انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری ايران ،دانشگاه
صنعتی نوشيروانی بابل شاھد افزايش فشارھا بر دانشجويان و صدور احکام قضايی و انضباطی بوده
است.
به گزارش دانشجونيوز ،پس از اينکه »سينا مھدی نيا« دانشجوی اين دانشگاه در حکم اوليه صادر شده
توسط دادگاه انقالب بابل به دليل شرکت در تجمع اعتراضی عاشورای  ٨٨در بابل به  ۶ماه حبس
تعزيری محکوم گشت ،کميته انضباطی اين دانشگاه نيز احکام تعليق
از تحصيل را به صورت غيرقانونی برای دانشجويان اين دانشگاه صادر نمود.
بر اساس اين گزارش ،احکام صادر شده بدين شرح است:
حسام الدين باقری )دبير سياسی سابق انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد علمی )دبير اجرايی سابق انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
محمد عسگری )عضو سابق شورای عمومی انجمن اسالمی( :توبيخ کتبی با درج در پرونده که با توجه
به اين حکم ،حکم يک ترم تعليق با احتساب سنوات اين دانشجو که از سال گذشته معلق شده بود اجرا
شد.
سيد مصطفی ارمغان )عضو سابق شورای عمومی انجمن اسالمی( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات
که اين حکم تا پايان فارغ التحصيلی معلق می شود.
مجتبی تقوايی )دبير سابق کانون کتاب و انديشه( :يک ترم تعليق با احتساب سنوات که اين حکم تا پايان
فارغ التحصيلی معلق می شود.
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حسام باقری و محمد علمی دانشجويان ورودی  ،٨۶پيش از اين نيز توسط کميته انضباطی دانشگاه به
دو ترم تعليق محکوم گشته بودند ھمچنين محمد عسگری در آستانه فارغ التحصيلی بود که با توجه به
حکم صادر شده فارغ التحصيلی اين دانشجو به تعويق می افتد.
اين گزارش می افزايد ،اتھامات اين دانشجويان موارد مختلف و بعضا مضحکی نظير »شرکت در
مراسم تولد ضياء نبوی در رستوران«» ،شرکت در تجمع اعتراضی  ٢۵بھمن«» ،شعارنويسی در
دانشگاه«» ،جمع آوری امضاء برای ضياء نبوی« و »نامه به رئيس قوه قضائيه«!» ،شرکت در
تجمعات غيرقانونی در دانشگاه طی ساليان اخير!«» ،جلسه در چمن دانشگاه!«» ،ارتباط با دانشجويان
جديدالورود!« و  ...بوده است.
درحاليکه احضار و احکام اوليه دانشجويان در اسفند  ٨٩و پس از تجمعات با شکوه دانشجويان و مردم
بابل در روزھای  ٢۵بھمن و اول اسفند  ٨٩صادر شده است اما کميته انضباطی به دليل ترس از
اعتراضات احتمالی دانشجويان ،احکام نھايی را در زمان تعطيالت دانشگاه و چند روز مانده به
سالروز انتخابات صادر کرده است.
اين در حالی است که کميته انضباطی در صدور احکام ذکر شده موارد متعددی از آيين نامه و شيوه
نامه انضباطی را نقض کرده است که برخی از اين موارد عبارتند از - :درحاليکه کميته انضباطی
تجديدنظر حداکثر يک ماه پس از دريافت اعتراض دانشجويان می تواند حکم صادر کند؛ کميته
تجديدنظر دانشگاه نوشيروانی  ۴۵روز تا دو ماه پس از دريافت اعتراض تشکيل جلسه داد و حکم
صادر کرد – .دانشجويان عضو کميته انضباطی بايد حداقل در مقطع کارشناسی ارشد و متاھل باشند
درحاليکه دانشجويان بسيجی عضو کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی فاقد اين ويژگيھا بودند – .کميته
انضباطی دانشگاه در رسيدگی به تخلفات خارج از دانشگاه تنھا برای موارد معدود و خاصی مانند
ضرب و شتم و ...صالحيت رسيدگی دارد که ھيچکدام از اين موارد در صدور احکام انضباطی توسط
کميته انضباطی رعايت نشده است.
گفتنی است در حاشيه تجمعات اعتراضی  ٢۵بھمن و اول اسفند  ٨٩در بابل پنج دانشجوی دانشگاه
نوشيروانی به نامھای محسن برزگر ،حسين ضامن ضرابی ،ايمان صديقی ،علی يزدان پناه و سارا
باقری بازداشت شدند.
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ممانعت از ورود ﷲکرم و رامين به دانشگاه امام صادق
ديگربان  :مسئوالن دانشگاه امام صادق با ممانعت از ورود حسين ﷲکرم ،محمدعلی رامين ،نادر
طالبزاده و رضا گلپور به محوطه اين دانشگاه ،مانع برگزاری مراسمی از سوی اين دسته از
محافظهکاران در داخل اين دانشگاه شدند.
بسيج دانشجويی دانشگاه امام صادق قرار بود روز سهشنبه ) ١٧خرداد( در مراسمی از کتاب جديد
رضا گلپور با نام »کابوس در بيداری« رونمايی کند که اين مراسم پشت درب اين دانشگاه برگزار شد.
آنطور که سايت »جھاننيوز« گزارش کرده ،مسئوالن دانشگاه امام صادق با اعالم اينکه »سخنرانان و
برنامه« مورد تائيد آنھا نيست ،مانع از ورود مھمانان دعوت شده به محوطه اين دانشگاه شدند.
بسيج دانشجويی نيز به نشانه اعتراض به اين اقدام ،مراسم رونمايی از اين کتاب را مقابل درب اصلی
اين دانشگاه برگزار کرد.
در اين مراسم طالبزاده ،ﷲکرم و رامين برای شرکتکنندگان سخنرانی کردند.
سايت »عماريون« نيز اين اقدام مسئوالن دانشگاه امام صادق را »زشت و دور از ادب و انتظار«
دانسته است.
رياست دانشگاه امام صادق بر عھده آيتﷲ مھدوی کنی رئيس مجلس خبرگان است.
رضا گلپور از جمله فعاالن محافظهکاری است که در ماهھای اخير حمالت تندی متوجه تيم احمدینژاد
کرده و به ادعای خود اسناد زيادی عليه گروھی از محافظهکاران در اختيار دارد.
گلپور سالھا پيش کتابی با عنوان »شنود اشباح« عليه اصالحطلبان منتشر کرد که اين کتاب با
واکنشھای زيادی ھمراه شد

توقيف دو نشريه کردی دانشگاه اروميه
خبرگزاری ھرانا -دو نشريه دانشجويی دانشگاه اروميه بعد از انتشار دو شماره از سوی کميته نظارت
بر نشريان دانشگاه توقيف شدند.
بنابه اطالع گزارشگران ھرانا ،روز سه شنبه امور دانشجويی دانشگاه اروميه مدير مسئول دو نشريه
کردی دانشگاه اروميه را به دفتر امور فرھنگی فراخوانده و در آنجا به آنھا اعالم کردهاند که تنھا
نشريان کردی اين دانشگاه ،به نامھای »ھهرهوهز« و »بوژان« از سوی کميته نظارت به نشريان
دانشگاه توقيف شده است.
الزم به ذکر است سال گذشته نيز دو نشريه کردی-فارسی ديگر اين دانشگاه به نامھای »روانگه« و
»ژينو« نيز توقيف شده بودند.
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نخبگان در زندان .
علی اکبر محمدزاده ،دانشجوی  ٢٢ساله دانشگاه شريف ،اميد کوکبی ،دانشجوی  ٢٩ساله دانشگاه
تگزاس و حسين رونقی ملکی ،وبالگنويس نخبه و تيزھوش ،سه تن از دھھا جوان ايرانی ھستند که
اين روزھايشان را در زندان میگذرانند.

علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف ،يک روز پس از راھپيمايی  ٢۵بھمن
سال گذشته ،ھنگام خروج از دانشگاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد .وی  ۵۴روز در سلول
انفرادی بود و تا اول ارديبھشت نيز با خانوادهاش مالقات نکرده بود.
دادگاه رسيدگی به اتھامات محمدزاده برگزار شده و حتی قرار کفالت ھم برای او صادر شده ،اما
دادسرای اوين از پذيرش کفالت برای او خودداری میکند .اتھام اين دانشجو تبليغ عليه نظام ،تجمع و
تبانی عليه نظام و اخالل در نظم عمومی است.
علی عبدی ،دبير سابق واحد سياسی انجمن اسالمی دانشگاه شريف ،در گفت و گو با دويچهوله میگويد
که شنيدهھا حاکی از صدور حکمی سنگين برای محمدزاده است .او درباره اين دانشجوی زندانی چنين
میگويد» :علیاکبر يکی از جوانترين زندانيان سياسی ماست که فقط  ٢٢سال دارد و ترم ھشت
مھندسی مکانيک بوده .ھمان طور که شايد اکثر دانشجويان دانشگاه شريف اذعان داشتهاند ،آقای
محمدزاده شھره است به اين که ھميشه در چارچوب قانونھای دانشگاه عمل کرده .يک پسر فوقالعاده
اخالقی و فوقالعاده دوستداشتنی است .مسئولين دانشگاه ھم ھمه به اين مسئله اذعان داشته و دارند.
ولی خب متأسفانه اين طور که بازجويان آقای محمدزاده گفتهاند و آقای محمدزاده ھم در ديدارھايش با
خانواده مطرح کرده ،به خاطر اين که او گويا با بازجوھا ھمکاری نمیکند ،آنھا مانع از اين شدهاند که
از زندان آزاد شود«.
آقای عبدی میگويد ،بسياری از اتھاماتی که به علی اکبر محمدزاده وارد شده ،مربوط به زمانی است
که وی در زندان بوده است .او میگويد» :انجمن اسالمی دانشگاه شريف در تاريخ  ١٨اسفندماه پلمب
میشود .يعنی حدوداً يکماه بعد از اين که آقای محمدزاده را بازداشت میکنند .خيلی از اتھاماتی ھم که
به آقای محمدزاده زدهاند و در طول دوران بازجويی ھم بوده ،بعد از اين داستان پلمب کردن انجمن
اسالمی اتفاق میافتد«.
به گفتهی علی عبدی ،اتفاقاتی که بيرون از زندان روی میدھد باعث فشار بيشتر بر زندانيان میشود.
او در توضيح چگونگی اين امر میگويد» :اين به اين دليل است که اين دوستان در زندان ھم به
فعاليتھای خودشان ادامه میدھند ،با وجود اين که آنجا محيطی امنيتیست .از طريق فرستادن نامه به
بيرون يا اگر تحليلی از وضعيت فعلی جنبش دانشجويی دارند .و اين نشان میدھد که زندان آن کارايی
را که جمھوری اسالمی در پی آن است ندارد«.
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اتھام :تحصيل در رشته فيزيک اتمی
اميد کوکبی ،دانشجوی دورهی دکترای فيزيک ھستهای در دانشگاه تگزاس امريکا ،در بھمن ماه سال
گذشته به ھنگام ورود به کشور در فرودگاه امام خمينی تھران دستگير شد .او نيز يکی از دانشجويان
نخبه ،اھل تسنن و ترکمن است.
وی فارغالتحصيل دوره کارشناسی از دانشگاه صنعتی شريف است که از سال  ٢٠٠٧در خارج از
ايران مشغول ادامه تحصيل بوده است.
نشريه آمريکايی "نيچر" در تاريخ  ٣٠مه گزارشی درباره اين دانشجوی تيزھوش منتشر کرد .در اين
گزارش آمده بود که ھمکالسیھای اميد در دانشگاه تگزاس با امضای يک طومار نسبت به زندانی شدن
او اعتراض کرده و خواھان آزادی او شدهاند.
در اين گزارش از مسئول ھماھنگی بخش فيزيک دانشگاه تگزاس نقل شده که دستگيری اميد به احتمال
بسيار زياد به دليل تحصيالت او در رشته فيزيک اتمی بوده ،ھر چند حوزه فعاليت او در اين رشته،
تحقيق درباره ليزرھاست.
اتھام اميد کوکبی ھمکاری با کشور متخاصم و کسب درآمد نامشروع است .به گزارش سايت "کلمه"،
اتھام کسب درآمد نامشروع به اين دليل به اين دانشجو وارد شده که خرج سفرھايش را دانشگاه محل
تحصيلاش پرداخت کرده است و البته اين موضوع در مورد دانشجويان بورسيه امری عادی است.
به گزارش سايت کلمه ،اين جوان  ٢٩سالهی ايرانی با کسب رتبه  ٢٩در کنکور به طور ھمزمان در
دو رشته فيزيک و مکانيک در دانشگاه صنعتی شريف تحصيل کرد.
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.

حسين رونقی ملکی نخبهای که در زندان سالمتی کليهاش را از دست
داد

نخبهای که بايد  ١۵سال در زندان بماند
حسين رونقی ملکی ،دانشجوی  ٢۵سالهی ايرانی ،وبالگنويس ،فعال در زمينهی مبارزه با سانسور
آنالين ،روز  ٢٢آذر ماه  ٨٨در تبريز و در منزل پدریاش دستگير شد .او يک روز بعد از آن به بند
 ٢الف سپاه در زندان اوين منتقل شد.
وی به اتھام »عضويت در شبکه ايران پراکسی و توھين به رھبری و رئيسجمھوری از طريق
وبالگنويسی« به  ١۵سال زندان محکوم شد .اين حکم در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شد.
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محمدعلی دادخواه ،وکيل حسين رونقی ملکی ،پيشتر در گفت و گو با دويچهوله درباره موکلش چنين
گفته بود» :من فکر میکنم در طول تاريخ جمھوری اسالمی و کالً در طول تاريخ پس از مشروطه ،ما
زندانیای ھمانند حسين رونقی بسيار اندک داشتيم .چون بنا به اعالم بازجوھای اين جوان ،او يکی از
نخبگان است که علیرغم سن اندکش توانايیھای بسيار وافری دارد .به نظر من حق اين بود که در
موضع آيندهنگری و نگرش به فردای اين سرزمين ،بھترين تسھيالت را برای اين جوان دانشمند تھيه
میکردند تا از خالقيت ،استعداد ،ھنر و توانايیھا و فناوری او برای اين سرزمين استفاده میشد .البته
ھمه اينھا را من به رئيس دادگاه گفتم .متأسفانه علیرغم اين ھمه مواردی که اعالم کردم ،او را به
پانزدهسال زندان محکوم کردند«.
حسين رونقی به دليل عمل جراحی کليه ھماکنون تحت نظر در بيمارستان بستری است .به تازگی
کمپينی اينترنتی برای حمايت از او و ديگر زندانيان بيمار تشکيل شده که ھدف آن جلب توجه مسئوالن
قضايی و امنيتی به وضعيت ناگوار اين زندانيان و درخواست آزادی آنان است.

فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز بازداشت شد
خبرگزاری ھرانا – نيما پور يعقوب ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز روز پنج شنبه بازداشت شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين فعال سياسی و دانشجويی عصر روز پنج شنبه توسط ماموران
وزارت اطالعات بازداشت شده است.
اين دانشجوی رشته مھندسی ميکانيک پس از بازداشت به اداره اطالعات تبريز منتقل شد.
نيما پور يعقوب در سال  87نيز يکبار بازداشت و از اتھام وارده در دادگاه تبرئه شده است
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شکنجه در زندانھای ايران؛ نوشتهی عباس حکيمزاده
عباس حکيمزاده؛ فعال دانشجويی
چند روزی است که دوباره بحث وضعيت بد زندانھا و بازداشتگاهھا در فضای رسانه ای و افکار
عمومی مطرح شده و اذيت ،آزار و شکنجه زندانيان در طول مدت بازداشت به صدر اخبار رسانهھا
بازگشته است .اغلب در اين گونه موارد افرادی که شرايط زندان را تجربه کردهاند دل به دريا میزنند،
شجاعت به خرج میدھند و بر گوشهای از تاريکخانه بندھا و اتاقھای بازجويی نوری میتابانند.
نورافشانی بر يکی از تاريکترين بخشھای حاکميت اقتدارگرا ،که از  ٣٠سال پيش تاکنون قربانيان
فراوانی گرفته است ،چندان کار آسان و کم ھزينهای نيست .ھر افشاگریای در اين زمينه باعث بغض
و کينه سربازان گمنامی میشود که بدون در نظر گرفتن موازين قانونی ،شرعی و اخالقی ،گويا خفه
کردن صدای صاحبان پروندهھای زير دست آنھا بزرگترين رسالت و مبنايی برای سنجش ميزان
موفقيت آنھاست.
از اين رو عمل زندانيانی چون محمد نوريزاد ،حمزه کرمی ،عبدﷲ مومنی ،مھدی محموديان،
فخرالسادات محتشمیپور ،ضياء نبوی ٢۶ ،زندانی سياسی که اخيرا نامه مشترکی را در خصوص
وضعيت بازداشتگاهھا و زندانھا منتشر کرده اند و ساير زندانيان يا افرادی که به ظاھر آزادند ولی
ھمچنان در قيد خطرند ،عملی بسيار شجاعانه است .عملی که قطعا برای آنھا کم ھزينه و بدون پاسخ
نخواھد بود و حکم بازی کردن با دم شير را دارد.
نگارنده به عنوان يکی از کسانی که در چند سال گذشته از نزديک شاھد نحوه برخوردھا و شکنجهھا
در زندان بوده است و خود نيز اندک نصيبی از اين مسئله برده و پس از آن در پيگيری قانونشکنی که
در مدت بازداشت انجام شده بود اندکی کوشيدهام،میتوانم قاطعانه بگويم انواع و اقسام شکنجه در
بازداشتگاهھای امنيتی عمل رايجی است .عملی که بدون مانعی جدی به فراخور نوع پرونده ،ميزان
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حساسيت بر روی آن ،شخص بازجو و… به راحتی انجام میپذيرد .حال آن که ھمواره ادعا شده
بازداشتگاهھای امنيتی منظمتر ،قانونمندتر ،و بر خالف بازداشتگاهھای نيروی انتظامی ،کنترل و
نظارت بيشتری بر روی آنھا صورت میگيرد.
تا بدين ترتيب شائبه ھر گونه مشابھت شرايط اين دو با ھم منتفی شود .اگر چه نظم و قانونمندی
بازداشتگاهھای امنيتی بيشتر است ،اما اين مسئله اعمال شکنجه را در اين بازداشتگاهھا منتفی
نمیسازد .بلکه شکنجه ھم با حساب و کتاب و با رعايت نکات امنيتیای که مانع از برمال شدنو سبب
آبروريزی گردد ،صورت میپذيرد.
نکته ديگر اين که اعمال شکنجه و ضرب و جرح متھمان در بازداشتگاهھا و زندانھا در طول  ٣٠سال
اخير آن چنان متدوال و فراگير بوده که شائبه ھر گونه خودسری عامالن و مباشران اين عمل
غيرانسانی را رد میکند .فارغ از دھه سياه  ،۶٠در ھمين ساليان اخير نيز بارھا شاھد شکنجهھای
سخت و غيرانسانی بر عليه زندانيان ،خصوصا زندانيان سياسی و عقيدتی ،بودهايم.
از جمله مواردی که اين شانس را يافته اند که به نحوی علنی شوند و در سطح افکار عمومی بازتاب
پيدا کنند میتوان به پرونده شھرداران تھران ،متھمان قتلھای زنجيره ای ،دانشجويان در حادثه کوی
دانشگاه ،وبالگ نويسان ،زھرا کاظمی ،خيل بیشمار متھمان حوادث پس از انتخابات سال  ٨٨و..
اشاره کرد.
غيرممکن است مدتھای مديد عملی بر خالف قانون و به صورت گسترده در زندانھاصورت پذيرد و
از ھر سو فغان شکوه و ناله بلند باشد ،اما اين صداھا به گوش مسئوالن نرسد و آنھا را نسبت به اين
مسئله حساس نسازد.
زمانی که پيگيریھای مکرر نمايندگان مجلس ششم ،به عنوان يکی از سه قوه نظام ،در مقابل اين
حرکت عقيم میماند،پرواضح است که شکنجه متھمان از جمله مواردی است که نه تنھا کليت ساخت
قدرت با آن مشکلی ندارد که حتی به صورت سيستماتيک و منظم آن را توصيه و ترويج میکند.
اگر ھم گاه اندک توجه مسئوالن را به اين مسئله میبينيم ،تا آن جا که حتی حاضر میشوند چند نفر از
نيروھای خودی را در اين راه قربانی کنند ،صرفا برای حفظ ظاھر و به منظور التيام بخشيدن
احساسات جريحه دار شده معتقدان و وابستگان به خود و جلوگيری از تسری اين حرکت غيرانسانی به
ديگر بخشھای حاکميت در سطح افکار عمومی است.
اما باز با اين وجود ھم افراد دخيل در افشای اين مسئله در آينده دور يا نزديک از آتش انتقام بی نصيب
نمانده و حتی اگر به سبب حساسيت افکار عمومی با آنھادر ھمان مقطع برخورد نشود ،قطعا در آينده
تالفی خواھند کرد .ھمان گونه که ديديم بعدھا با پرونده وبالگ نويسان ،آقای علیاکبر موسویخوئينی،
نماينده مجلس ششم ،و اخيرا مھدی کروبی ،عمادالدين باقی ،مھدی محموديان و ديگران چگونه برخورد
شد .در پرونده نشريات دانشگاه اميرکبير ،که  ۴سال پيش در چنين روزھايی بحثش به شدت داغ بود،
ھم اتفاق مشابهای رخ داد.
عده ای با سوء استفاده از لوگوی نشريات دانشجويی مطالب موھنی را منتشر کرده بودند و نيروھای
امنيتی به جای تالش برای پيدا کردن مقصر واقعی ،در پی اعتراف گيری و سناريوسازی برای
مسئوالن اين نشريات بودند.
بنده که چند مدتی پيگير استيفای حق قانونی خود و ديگران دوستانم در اين پرونده بودم ،به عينه ديدم
که حتی از دست کسانی که در اين خصوص دغدغه جدی و مسئوليتھای مھمی دارند ھم چندان کاری
ساخته نيست .آقای دکتر جمشيدی ،سخنگوی سابق قوه قضاييه ،عليرغم آن که قول رسيدگی ويژه به اين
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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.
ھمچنين يکی ديگر از مسئوالن بلندپايه قوه قضاييه نيز در حضور خانوادهھا و دانشجويان شکنجه شده
تاکيد کرد که نمیگذارند اين مسئله را پيش ببرد.
میگفت که تنھاست و ھيچ مسئولی در اين زمينه از او حمايت نمیکند .اما باز با اين وجود پروندهای که
از صدر تا ذيل آن را با شکنجه ،دروغ و دغل ساخته بودند به قاضی شرافتمند و مستقلی ارجاع دادند
که در حکم صادره با ذکر مستندات حقوقی ،شکنجه متھمان و ساختگی بودن اعترافات را تاييد و حکم
برائت صادر کرد.
اما سربازان گمنام با بسط يدی که داشته و دارند،موفق شدند حکم را آن گونه که خود میخواھند به
اجرا درآورند و دانشجويان ،از جمله مجيد توکلی که ھم اکنون  ۵بھار را پشت ميلهھای زندان
میگذارند ،با وجود دستور قاضی و رئيس قوه قضاييه مبنی بر آزادی ،بيش از  ١۵ماه در زندان به سر
بردند.
ھم اکنون نيز شاھديم که با کليه افرادی که در زمينه پيگيری مسئله شکنجه در زندانھا در طول ساليان
اخير فعال بودهاند ،برخورد جدی شده است.
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
اگر به صحبت او توجه درخوری میشد فاجعه کھريزک پيش نمیآمد ،و مھدی محموديان ،که بر
افشای فاجعه کھريزک انگشت گذاشت ،و ديگرانی که در اين راه تالش کردند ،ھمه سرنوشت مشابھی
پيدا کردهاند.
خود ما ،در خصوص پرونده فوق الذکر ،نيز در عرض کمتر از دو سال تاوان پيگيریھای خود را پس
داديم .جالب آن که بار دوم در زمان بازجويی باز با ھمان شخصی مواجه شديم که در پيگيریھای
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.
اما نه تنھا با او برخوردی نشده بود که حتی گويا ارتقاء رتبه نيز پيدا کرده بود و کارھای خالف قانون
خود را با انگيزه و اعتماد به نفس بيشتری پی میگرفت .به گونه ای که حتی در اين خصوص با
مسئول بازداشتگاه ،که مسئول حفظ جان و سالمت متھمان است ،ھم درگير میشد.
در ھمان ايام بود که با خود میانديشيدم اگر پيشنھاد عمادالدين باقی را مبنی بر تشکيل کميته ای برای
مبارزه با شکنجه در ھمان بار نخستين ،جدی تر گرفته بوديم کار به اين انتقام جويی سخت نمیکشيد.
سخت تر از اين زمانی بود که شنيدم اين شخص تقريبا بازجوی اکثر زندانيان سياسی پس از انتخابات
که در بند وزارت اطالعات مورد شکنجه قرار گرفته اند بوده است.
که از آن جمله میتوان به حمزه کرمی ،عبدﷲ مومنی ،مسعود باستانی ،شھاب طباطبايی ،بھمن احمدی
امويی و… اشاره کرد.
با خود فکر کردم با وجود حکم قاضی دادگاه نشريات دانشجويی بر اعمال شکنجه توسط مسئوالن
پرونده در زمان بازجويی ،چنانچه کمترين اراده ای برای برخورد با اين گونه اعمال و رفتار در
مسئوالن امر وجود میداشت ،قطعا کار به اين نقطه نمیرسيد.
در ھر صورت آن چه مشخص و واضح است اين است که مسئله شکنجه از  ٣٠سال پيش تاکنون به
عنوان امری متدوال و مرسوم در زندانھای ايران وجود داشته و با فراز و نشيبی ھمچنان ھم ادامه
دارد .فعاليت شاھدان و تجربهکنندگان اين مسئله غيرانسانی برای بر مال کردن و برانگيختن حساسيت

141

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
افکار عموميدر جايی که دست آنھا زير تيغ بازجويان ،سربازان گمنام و شکنجه گران است کاری
شجاعانه است.
عملی که قطعا در زمينه رفع مشکالت و بی قانونیھای موجود بی تاثير نبوده و نيست.
چه آن که بسياری از تحوالت مثبت در طول ساليان اخير حاصل اين جانفشانیھا و افشاگریھای
درخورد تقدير بوده است.
اما در جايی که اين مسئله به صورت سيستماتيک و منظم از سوی ارکان مختلف حاکميت در حال
پيگيری و اجراست ،اراده معطوف به تاثيرگذاری جدی و غيرقابل بازگشت به منظور حل اين مشکل
از درون حاکميت ديده نمیشود.
ضروری است در کنار کليه تالشھايی که در اين زمينه صورت میگيرد ،به بحث پاسخگويی بين
المللی ايران در زمينه حقوق بشر نيز نگاه جدیتری داشت.
چرا که تجربه نشان داده است حاکميت در مقابل فشار نھادھای بين المللی و تحت تاثير فشار افکار
عموميجامعه جھانی انعطاف بيشتری در زمينه حقوق بشر از خود نشان میدھد.
با توجه به تعيين ناظر برای رصد مسئله حقوق بشر در ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل
زمينه مساعدتری نيز در اين خصوص فراھم شده است و به جاست که نھادھا و فعاالن حقوق بشر که
در خصوص مسائل حقوق بشری در ايران فعاليت میکنند ،توجه جدیتر و موثرتری به مسئله اعمال
شکنجه در زندانھای ايران داشته باشند و پيگيریھای بيشتری را در اين خصوص از طريق نھادھای
ذیربط بين المللی به انجام رسانند.
منبع :روزآنالين

نقض حبس شش ماھه فاطمه نصيرپور ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد
تبريز
خبرگزاری ھرانا  -حکم صادره برای فاطمه نصيرپور ،فعال دانشجويی آذربايجان ،که در دادگاه
انقالب مرند به اتھام "تبليغ عليه نظام" و بدون حق داشتن وکيل به شش ماه حبس محکوم شده و در
دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شده بود ،توسط ديوان عالی کشور نقض گرديد.
به گزارش جرس ،اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه انقالب ،با نتيجه تأئيد آن در شعبه ششم
دادگاه تجديد نظر آذربايجان شرقی مواجه شد و سپس نقی محمودی ،وکيل مدافع اين فعال دانشجويی ،به
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.
بر اساس اين گزارش ،شعبه مذکور پس از رسيدگی الزم  ،اعتراض فاطمه نصيرپور و وکيلش نقی
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
دانشجويی "آذربايجان قادينی" )زنان آذربايجان( برای روز جھانی زن )ھشتم مارس( بود.
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اجرای تفکيک جنسيتی دررشته علوم انسانی دانشگاه شھيد چمران
خبرگزاری ھرانا  07تير  -1390سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز از اجرای طرح تفکيک
جنسيتی در اين دانشگاه خبر داد و گفت:
با اعالم قطعی وزير علوم تفکيک جنسيتی در دانشگاه صورت می گيرد و اين طرح در رشته علوم
انسانی بدليل باال بودن تعداد دانشجويان اجرا می شود.
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:
در صورتی که وزير علوم اعالم کند دانشگاھھا تفکيک جنسيتی را پيگيری کنند ،دانشگاه شھيد چمران
اھواز اين امکان را دارد تا در دروس عمومی و علوم انسانی به علت فراوانی تعداد دانشجويان،
تفکيک جنسيتی را آغاز کند.
وی با اعالم اينکه تاکنون درھيچکدام از کالسھای دانشگاه شھيد چمران اھواز تفکيک جنسيتی صورت
نگرفته است ،تاکيد کرد :در صورت اعالم وزيرعلوم ،اين برنامه تا آنجا که امکان داشته باشد اجرا
خواھد شد اما به علت عدم امکانات و شرايط کافی ،در آزمايشگاه ھا تفکيک جنسيتی صورت نمی گيرد
تا زمانی که امکانات مھيا شود.
سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز درباره خط مشی وزارت علوم در ارتباط با تفکيک جنسيتی
دانشگاھھا ،خاطرنشان کرد:
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برای آنکه تفکيک جنسيتی تبديل به حاشيه سازی نشود ،بايد خط مشی وزارت علوم در اين زمينه
مشخص شود چون به ھرحال اين مورد از برنامه ھای وزير علوم است.
مروتی در ارتباط با نسبت حضور دختران و پسران در برخی رشته ھا ،اظھار داشت :معتقديم دختران
در برخی رشته ھا به علت عدم محدوديت جنسيتی در پذيرش ،حضور بيشتری دارند .برای مثال می
توان به رشته ھای زمين شناسی و باغبانی اشاره کرد که حضور دختران دانشجو بيشتر از پسران
است.
به گفته سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز ،اين در حالی است که بايد شرايطی فراھم شود تا با توجه
به شرايط فعلی کشور ،حضور پسران در اين رشته ھا افزايش يابد.

ضرب و شتم اشکان ذھابيان و انتقال وی به زندان متی کالی بابل
اشکان ذھابيان پس از تحمل  ۴٣روز حبس در سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطالعات ساری
)شھيد کچويی( به زندان متی کالی بابل منتقل شد.
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 اسالمی دانشجويان دانشگاه
فردوسی مشھد و عضو ستاد دانشجويی مھدی کروبی در انتخابات سال  ٨٨می باشد که  ١٢ارديبھشت
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 اطالعات ساری منتقل شد.
يکی از نزديکان آقای ذھابيان در اين رابطه به دانشجونيوز گفته است " :در  ۴٣روز نگھداری اشکان
در بازداشتگاه اطالعات ساری ضرب و شتم شده است.
اشکان مورد انواع شکنجه ھای روحی و جسمی قرار گرفته و برای چندين روز از تلفن و مالقات
محروم بوده است".
وی ھمچنين افزود " :پرونده جديدی برای اشکان در دادسرای انقالب ساری تشکيل شده است .اشکان
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 کال بابل اين مدت در حال
سپری شدن است".
اين فرد نزديک به پرونده آقای ذھابيان نسبت به صدور حکم غيابی ،بازداشت ھای غير قانونی و
خودسرانه  ،ضرب و شتم در حين بازجويی و نگھداری وی برای مدت طوالنی در سلول انفرادی
اعتراض کرد.
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جداسازی کالسھای پسران و دختران دانشجو از مھر؛
خبرگزاری ھرانا  -بحث تفيک جنسيتی در دانشگاھھا يک سالی می شود که به طور جدی در وزارت
علوم و در ميان نمايندگان مجلس مطرح می شود.
علی کريمی فيروزجايی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی به خبرآنالين می
گويد :وزير علوم اعالم کرد در تابستان که فصل تعطيلی دانشگاھھا است تحقيقی انجام می شود تا
ظرفيت دانشگاھھا برای تفکيک جنسيتی مشخص شود و دانشگاھھايی که امکان جدا شدن کالسھا را
داشته باشند از مھر ماه تفکيک می شوند.
وی می افزايد :حتی المکان بايد از اختالط بیمورد دانشجويان دختر و پسر جلوگيری شود و اين
سياستی است که خانواده ھا ،مجلس ،روحانيت و عالقمندان به نظام و مراجع تقليد بر روی اجرای آن
تاکيد دارند.
وی از دانشگاه تھران به عنوان دانشگاھی نام برد که امکان تفکيک جنسيتی در کالس ھاو سلف
سرويس و....آن وجود دارد و ادامه می دھد :يکی از دغدغهھای اصلی اوليا دانشجويان اين است که
فرزندانشان از ھدف اصلی آموزش دور نشوند اما به دليل رعايت نکردن برخی موارد اين دانشجويان
گرفتار میشوند.
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کريمی فيروزجايی می گويد :وزير علوم اعالم کرد که به جز جداسازی سياست ديگر اين وزارتخانه
احداث دانشگاھھای تک جنسيتی است و در اين زمينه نيز ھر گونه حمايت بودجه ای و قانونی که الزم
باشد مجلس انجام خواھد داد.
نماينده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی در رابطه با پوشش متحد الشکل برای دانشجويان در
محيطھای دانشگاھی می افزايد :نه تنھا در کشور ما بلکه در ھمه کشورھای دنيا دانشجو بايد با پوشش
مشخصی وارد محيط دانشگاه شود ،دانشگاه يک فضای رسمی است و دانشجو بايد در يک محيط
رسمی حضور پيدا کند طبيعی است آن پوششی که در يک محفل خانوادگی و کوچه بازار دارد با
پوششی که در دانشگاه بايد داشته باشد ،متفاوت است .البته زمان اجرای اين طرح ھنوز مشخص نشده
است.
وی درباره موضوع سھميه بندی جنسيتی می گويد :يکی از دغدغه ھای ما اين است که در پذيرش
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
خبرگزاری ھرانا  -ھمزمان با سالگرد وقايع خرداد ماه  ٨۵در شھرھای آذربايجان و فراخوان برخی
از فعاالن سياسی برای شرکت در اعتراضات و مراسم يک فعال دانشجويی دانشگاه علمی کاربردی
تبريز بازداشت شده است.
به گزارش رسانهھای آذربايجانی ،ير کمال صدری خسروشاھی دانشجوی بازاريابی دانشگاه علمی
کاربردی روز  ٢٧ارديبھشت ماه سال جاری به ھنگام پخش اعالمي ٔه دعوت به حضور در ۵مين
سالگرد قيام خردادماه آذربايجان در تبريز دستگير و به مکان نامعلومی منتقل گرديده است.
اين در حالی است که در پی تھديدات مکرر خانوادهٔ ايشان توسط نيروھای امنيتی خبر بازداشت وی تا
کنون منتشر نشده است.
بنا به گفت ٔه نزديکان ايشان ھنوز از مکان نگھداری اين فعال دانشجويی آذربايجان خبری به دست نيامده
خانواده او بيش از يک ماه را در بیخبری به سر بردهاند.
و
ٔ
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اخراج سيامک کوشی از دانشگاه بعد از آزادی از زندان
سيامک کوشی فعال دانشجويی ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،معاونت دانشجوئی دانشگاه آزاد تبريز طی نامه ای بطور رسمی
اخراج اين فعال آذربايجانی را بدون ذکر ھيچ دليلی به ايشان ابالغ کرده است.
سيامک کوشی دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه آزاد تبريز در سی ام اردی بھشت ماه سالجاری از
سوی اداره اطالعات تبريز به اتھام تبليغ عليه نظام بازداشت شد.

ضرب و شتم علی عجمی ،دانشجوی در بند

خبرگزاری ھرانا – صبح امروز معاون زندان رجايی شھر کرج به دليل نامعلوم زندانی سياسی علی
عجمی را در بھداری زندان مورد ضرب و شتم قرار داد.
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی ،اين دانشجوی طيف چپ که جھت درمان بيماری خود به
بھداری زندان مراجعه کرده بود از سوی »خادم« معاون زندان مورد ضرب شتم شديد قرار گرفته
است.
در پی بازگشت وی به بند  ۴سالن  ،١٢ساير زندانيان با مشاھده آثار ضرب و شتم ،در اعتراض به اين
موضوع از گرفتن جيره غذايی خودداری کردند.

احضار فرزين رحيمی ،دانشجوی فعال تبريزی به دادگاه انقالب تبريز
خبرگزاری ھرانا  -فرزين رحيمی ،از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی 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 انقالب 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
از اختياراتش دانسته ،آن را برای بررسی مجدد به شعبه صد و سه دادگاه عمومی ارجاع داده است.
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گفتنی است فرزين رحيمی در تاريخ سيزده آبان سال ھشتاد و ھشت در مقابل دانشگاه تبريز دستگير و
بعد از مدتھا بازداشت و سپس دادگاھی به اتھام تشکيل گروه »ايران ما«؛ به دوازده ماه و به اتھام
توھين به رھبری به چھار ماه حبس محکوم شد.

دادگاه رسيدگی به اتھامات علی اکبر محمدزاده سوم مردادماه برگزار
می شود
خبرگزاری ھرانا  07تير  -1390دادگاه علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه شريف در
تاريخ  ٣مرداد در شعبه  ١۵دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی برگزار خواھد شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،اتھامات ذکر شده در کيفر خواست اين فعال دانشجويی،
»تبانی و اجتماع عليه امنيت کشور«» ،فعاليت تبليغی عليه نظام« و »اختالل در نظم عمومی« عنوان
شده است.
علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف است که از تاريخ  ٢۶بھمن  ١٣٨٩به
دنبال تظاھرات و تجمع در دانشگاه شريف در روز  ٢۵بھمن  ،٨٩به ھمراه تعدادی ديگر از دانشجويان
اين دانشگاه بازداشت شد.
اين فعال دانشجويی مدت  ۵۴روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بند  ٢٠٩زندان اوين
به سر برد و از تاريخ پنجم ارديبھشت ماه به بند  ٣۵٠منتقل شد.
گفتنی است ،خواھر اين فعال دانشجويی ،در فروردين ماه سال جاری ،با انتشار نامهای سرگشاده ،از
فشار بازجويان بر برادر خود برای اعتراف به اتھامات غيرواقعی خبر داد و نوشت » :آنچه که ما را
بيش از ھمه نگران میکند نقض آشکار قانونی ست که بازجويی و حبس در سلول انفرادی بلند مدتی را
برای زندانيان سياسی از جمله برادر من به ھمراه داشته است .اين درحالی است که بعد از  ۴٢روز
بازداشت ،ھنوز برای او پروندهی قضايی تشکيل نشده است تا بتوان از طريق راهھای قانونی و گرفتن
وکيل حقوقش را اعاده کرد«.
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جزئيات تفکيک جنسيتی در دانشگاه شريف ،تفکيک کالس سال
اولیھا
خبرگزاری ھرانا  07تير  - 1390رئيس دانشگاه صنعتی شريف با اشاره به برنامه ھای اين دانشگاه
در زمينه تفکيک جنسيتی گفت :کالسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه
برگزار می شود.
دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مھر با بيان اينکه تفکيک جنسيتی از برنامه ھای وزارت
علوم است افزود :در اين راستا دانشگاه شريف برنامه ھايی را برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته
است.
رئيس دانشگاه صنعتی شريف در اين باره اضافه کرد :زمانی که دانشجويان از محيط دبيرستان وارد
محيط دانشگاه می شوند ،شوکی به آنھا وارد می شود که اين امر موجب می شود که بسياری از خانواده
ھا برای حل اين مشکل به ما مراجعه کنند .از اين رو به منظور عادی سازی محيط دانشگاه برنامه
ھايی برای دانشجويان سال اول در نظر گرفته شد.
روستا آزاد يادآور شد :با توجه به فضای دانشگاه و ميزان جمعيت دختران و پسران اقدام به جداسازی
کالسھای دانشگاه می شود.
وی ازدواج دانشجويی را از ديگر برنامه ھای اين دانشگاه ذکر و خاطرنشان کرد :با توجه به افزايش
آمار طالق و ازدواجھای ناموفق ،تمھيدات و برنامه ھايی را برای ازدواج دانشجويی در اين دانشگاه
پيش بينی کرده ايم.
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
خبرگزاری حقوق بشر ايران  -رھانا  07تير  1390نورا سھرنگی و آوا توکلی از دانشجويان بھايی
دانشگاه قشم ،به علت اعتقاد به آيين بھايی ،از دانشگاه اخراج شدند .
نورا سھرنگی از شھروندان بھايی ساکن بندر عباس و دانشجوی رشته حساب داری دانشگاه قشم به
دليل بھايی بودن از شرکت در آزمون پايان ترم محروم و اخراج شده است .
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« ھمچنين آوا توکلی نيز از ديگر شھروندان بھايی ساکن بندر
عباس است که از استعداد درخشانی بر خوردار بوده و در رشته دندانپزشکی پذيرفته شده بود ولی
اجازه تحصيل در اين رشته را به وی نداده بودند در عوض در حال تحصيل در کارشناسی بيھوشی
دانشگاه قشم بوده است.
به تازگی مسئولين دانشگاه  ،وی را مطلع کرده اند که از ترم آينده اخراج خواھد شد و نمی تواند
تحصيالت خود را ادامه دھد.
شھروندان بھايی پس از انقالب فرھنگی  ۵٩از ادامه تحصيالت در دانشگاھھای ايران محروم شدند و
اساتيد و کارمندان بھايی دانشگاھھا نيز اخراج شدند.
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محکوميت  ١۴دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی
دانشگاه تھران
خبرگزاری ھرانا  08تير  - 1390برخالف ادعای برخی از مقامات بلند پايه قضايی در ايران ،مبنی بر
مجازات عاملين حادثه حمله به کوی دانشگاه تھران در شامگاه  ٢۴خرداد ماه  ،١٣٨٨که توسط
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.
بنا به گزارش دانشجونيوز ،در جديدترين حکم قضايی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تھران از
طرف نھادھای قضايی جمھوری اسالمی صادر شده است ١۴ ،تن از دانشجويان اين دانشگاه با احکام
قضايی مانند حبس ،جريمه و شالق روبرو شده اند .
پيشتر ،محسنی اژه ای ،دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه از برگزاری دادگاه  ٢٢جلسه ای
برای رسيدگی به اتھامات متھمين و ھمچنين صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داده بود.در حالی
احکام صادره توسط مراجع قضائی متوجه فعالين دانشجويی و قربانيان اصلی اين حادثه تلخ شده است
که پيش از اين شماری از دانشجويان توسط سازمان قضايی نيروھای مسلح احضار و بازداشت شده
اند.
ھم چنين چندی پيش ،انجمن اسالمی 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 الريجانی ،رييس
دستگاه قضا جمھوری اسالمی ،ضمن انتقاد از برخورد دستگاه قضايی با "قربانيان" حمله به اين
دانشگاه در  ٢۵خرداد  ،١٣٨٨خواستار مجازات "آمران و عامالن اصلی" تھاجم به دانشجويان شده
بودند.
احکام جديد صادره برای دانشجويانی که در پرونده حمله به کوی دانشگاه تھران محکوم شده اند ،به
شرح زير است:
مھيم امير محمدی ،دانشجوی مديريت 91 » :روز تعزيری ،يک ميليون تومان جريمه»علی رفاھی ،دانشجوی علوم اجتماعی 3 »:ماه حبس به مدت  4سال تعليق و  500ھزار جريمه»کمال رضوی ،دانشجو علوم اجتماعی 3 » :ماه جبس به مدت 4سال تعليق و  500ھزار جريمه»رسول محسن زاده ،دانشجوی علوم اجتماعی 10 » :ماه حبس به مدت 4سال تعليقامير حسين فضلی  91روز تعزيری  1ميليون جريمه»کاوه اکبری ،دانشجو علوم اجتماعی 10 »:ماه حبس به مدت پنج سال تعليق»-يدﷲ نعمتی 10 » :ماه حبس به مدت  4سال تعليق و  1ميليون جريمه»
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حبيب فرحزادی  10 »:ماه حبس  1 +ميليون تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  4سالتعليق گرديد»
نعيم آقايی «: 10ماه حبس  500 +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  4سالتعليق گرديد»
دوست محمدی ھست» :ده ماه حبس يه مدت  4سال تعليق»ايوب نعمتی :« 10ماه حبس  500 +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  4سالتعليق گرديد»
آوات رضا نيا » :سه ماه حبس تعليقی و  ٧۴ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه»وحيد قيصری  5 »:ماه حبس که به مدت  4سال تعليق شده است 500 ،ھزار تومان جريمه»علی سحر وکيلی ،دانشجوی علوم اجتماعی ۴ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،کهنيمی از از حبس به مدت  ۴سال تعليق گرديد».
صدور احکام حبس ،جريمه نقدی و شالق برای دانشجويان ،که خود از شاکيان پرونده حمله کنندگان به
کوی دانشگاه بوده اند ،در حالی است که تاکنون ھيچ گزارشی از محکوميت عامالن اصلی اين پرونده
منتشر نشده است.
الزم 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
دانشگاه تھران حمله و بيش از  ١٠٠تن از دانشجويان را بازداشت کردند .ھمچنين ،برخی از منابع
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
مسلح ،تعداد زيادی از دانشجويان به اين سازمان احضار و بازداشت شدند .در پرونده حمله به کوی
دانشگاه تھران در سال  1378نيز ،تنھا يکی از سربازان نظام وظيفه نيروی انتظامی به اتھام دزديدن
يک ريش تراش محکوم شد و عامالن اصلی اين جنايت وحشتناک ھرگز محکوم نشدند.

احضار نصير اسدی فعال دانشجويی به زندان اوين
خبرگزاری ھرانا  09تير  -1390نصير اسدی دانشجوی فوق ليسانس دانشکده ادبيات دانشگاه تھران
برای تحمل چند ماه باقی مانده از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد.
به گزارش تحول سبز ،اين فعال دانشجويی در  ١۶آذر  ١٣٨٨در ھنگام خروج از دانشگاه توسط
نيروھای لباس شخصی با ضرب و شتم بازداشت و در ابتدا به بند  ٢٠٩زندان اوين و سپس به بند ٣۵٠
اين زندان منتقل گرديده بود.
وی در دادگاه بدوی به دو سال حبس تعزيری به علت شرکت در تجمع اعتراض آميز دانشجويان در
روز  ١۶آذر در دانشگاه تھران محکوم گرديد.
نصير اسدی بعد از تحمل چندين ماه حبس با قرار وثيقه در روزھای آغازين سال  ١٣٨٩از زندان آزاد
گرديد .در اوايل ارديبھشت ماه  ٨٩عليزاده طباطبايی وکيل وی در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا از
کاھش محکوميت وی به  ٧ماه حبس تعزيری خبر داد که احضار اين فعال دانشجويی به زندان برای
گذراندن چند ماه باقيمانده از اين دوران محکوميت می باشد.
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پيش از اين نيز در ھفته ھای اخير مھدی تاجيک ديگر فعال دانشجويی اين دانشگاه به زندان اوين
فراخوانده شده بود .به نظر می آيد با نزديک شدن سالروز  ١٨تير ماه فشار بر فعالين دانشجويی
ھمچنان افزايش يابد.

بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند
خبرگزاری ھرانا  09تير  -1390چھارشنبه  ٨تيرماه  ١٣٩٠در پی مراجعه تعدادی از داوطلبين بھائی
و اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مراکز پاسخگويی برای اصالح گزينه مذھب در کارت
ورود به جلسه ،از سوی مسئولين رسيدگی به شکايات اعالم گرديد که »بھائيان حق شرکت در کنکور
سراسری را ندارند«.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،در پيگيری ھای امروز مسئولين در باجه ھای رفع نواقص
اعالم داشتند » :به آنھا ابالغ گرديده در اين خصوص اصالحی صورت ندھند و برای داوطلبين بھائی
در کارت ورود به جلسه اسالم قيد گردد و در صورت تمايل داوطلبين بھائی می توانند مذھب خود را
در کارت ورود به جلسه به اديان ديگر ھمچون زرشتی ،مسيحی ،کليمی تغيير دھند«.
يکی از مسئولين در باجه رفع نواقص کارت ورود به جلسه آزمون سراسری در شھر اصفھان اعالم
نمود » :اين جريان از امسال به آنھا تاکيد شده و دستور از سازمان سنجش و مقامات باالتر است و آنھا
توانايی رسيدگی به اين جريان را ندارند«.
ھمچنين ايشان به تعدادی از داوطلبين بھائی اعالم کرد » شما با ھر گزينهی مذھبی در کنکور
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
خبرگزاری ھرانا  09تير  –1390مصطفی زنگويی بوشھری  ٢۴ساله متولد گچساران و دانشجوی
دانشگاه بزد پس از خروج از منزل بازداشت شده است .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ماموران وزارت
اطالعات پس از بازداشت اين دانشجو با خانواده وی تماس گرفته و ضمن بيان اتھام ايشان ،بازداشت
وی را به اطالع خانواده رسانده است.
مصطفی زنگويی متھم است که در محيط دانشگاه فعاليت تبشيری به نفع گروهھای مسيحی داشته است.
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ادامه بازداشت و بی خبری از نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش،
دو فعال دانشجويی آذری
خبرگزاری ھرانا  09تير  - 1390نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش ،دو دانشجوی فعال آذربايجان،
كماكان دربازداشت به سر می برند.
به گزارش كانون حمايت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ھا ،نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش
از فعاالن دانشجويی آذربايجان كه در روزھای  ١٩و  ٢٠خرداد امسال بازداشت شده بودند ،كماكان در
بازداشت به سر می برند .
بر اساس اين گزارش ،نيما پور يعقوب ,دانشجوی كارشناسی مكانيك دانشگاه آزاد تبريزعصر روز
پنجشنبه  ١٩خرداد در تبريز بازداشت و به اداره اطالعات تھران انتقال داده شد  .وی پيش از اين نيز
يك بار در آبان سال  ٨٧به دليل فعاليت ھايش دستگير شده بود كه پس از آزادی موقت در جريان
رسيدگی به اتھامات وی در دی ماه  ٨٨از اتھامات تبرئه شد .
ساسان واھبی وش نيز ،دانشجوی مھندسی پزشكی دانشگاه آزاد تبريز است ،که روز  ٢٠خرداد
بازداشت و به اداره اطالعات تبريز انتقال داده شد كه بعد از چند روز بی خبری با تماس تلفنی خانواده
خود را از وضعيتش مطلع می كند.

دانشگاه مازندران ھم تفکيک جنسيتی شد
خبرگزاری ھرانا  10تير  -1390پس از دانشگاه شريف که اعالم کرد دانشجويان ورودی سال  ٩٠را
تفکيک جنسيتی می کند ،دانشگاه مازندران ھم چنين تصميمی را البته گسترده تر گرفته است.
به گزارش خبر آن الين ،رييس دانشگاه مازندران با اشاره به آغاز طرح تفکيک جنسيتی در کالسھای
دروس عمومی اين دانشگاه ،گفته“ :اگر تعداد دانشجويان دروس تخصصی به حد نصاب الزم برسد و
امکانات وجود داشته باشد ،کالسھای اين دروس ھم تفکيک میشود ”.
دکتر احمد احمدپور با اشاره به اجرای صد در صدی طرح تفکيک جنسيتی در دروس عمومی اين
دانشگاه ،به ايسنا گفت“ :
ساير دروس و واحدھا نيز در دستور کار اجرای اين طرح قرار دارند .طرح تفکيک جنسيتی برای
تمامی دانشجويان جديد الورود نيز اجرا میشود”.
به گفته او از مھرماه اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه مازندران با جديت بيشتری پيگيری
میشود“ :با توجه به برگزاری جلسات مشترک با روسای دانشکدهھا و مديران گروهھا ،اين طرح تا
جايی که در حد امکانات دانشگاه باشد اجرا میشود”.
پيش از اين دکتر رضا روستا آزاد ،رئيس دانشگاه صنعتی شريف درباره برنامه ھای اين دانشگاه برای
تفکيک جنسيتی گفته بود“ :کالسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه
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برگزار می شود .در اين راستا دانشگاه شريف برنامه ھايی را برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته
است”.
ھمچنين جليل دارا ،مدير کل اداره امور فرھنگی وزارت علوم درباره تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا و
اجرای آن از سال تحصيلی جديد گفته است“ :مطابق قوانين موجود بايستی اين تقاضاھا و درخواستھا
سالھا پيش اجرا میشد .مصوبه شورای عالی انقالب فرھنگی اين بوده است که اگر دانشگاهھا امکان
جداسازی کالسھا را داشته باشند ،بايد کالسھا و فضای دانشگاه را جدا کنند و سياست وزارت علوم
نيز اين است که تا جای امکان ،دانشجويان دختر و پسر از ھم تفکيک شوند .دانشگاهھايی که اين امکان
را دارند به تاکيد وزيرعلوم ملزم به اجرای اين طرح ھستند”.

بازداشت محمد زارعی ،فعال دانشجويی دانشگاه سمنان
خبرگزاری ھرانا  12تير  - 1390بامداد روز شنبه يازدھم تيرماه ،محمد زارعی دانشجوی شيمی
کاربردی و از فعالين دانشجويی در مجمع اسالمی دانشجويان دانشگاه سمنان بازداشت شد.
به گزارش جرس ،اين فعال دانشجويی منتقد دولت ،روز شنبه در حاليکه قصد داشت از سرويس پياده و
وارد دانشگاه شود ،توسط ماموران اداره اطالعات آن شھر دستگير و به محلی نامعلوم منتقل شد.
اين منبع خبری گزارش دادکه اين چھارمين دانشجوی دانشگاه سمنان است که در ماه ھای اخير
بازداشت می شود.
پيش از اين نيز ،ميثم امام زاده ،امين روغنی واحسان قشقايی بازداشت شده بودند که با قرار وثيقه آزاد
شدند.

 17تير 1390

مجيد دری ،زندانی سياسی و دانشجوی محروم از تحصيل از دانشگاه
اخراج شد
خبرگزاری ھرانا  -مجيد دری ،دانشجوی زندانی ،که با گذشت  ٢سال از بازداشتش ،ھمچنان بدون
داشتن حق مرخصی در زندان به سر میبرد ،ھفته گذشته طی حکمی از دانشگاه اخراج شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،اخراج مجيد دری از دانشگاه در شرايطی صورت میگيرد
که مسئوالن دانشگاه با ادعای به پايان رسيدن سنوات تحصيلی وی ،او را اخراج آموزشی کردهاند .اين
در حالی است که اين دانشجوی زندانی ،پيش از بازداشت بنا به حکم کميته انضباطی به سه ترم
محروميت از تحصيل محکوم شده بود و از دو سال پيش تاکنون نيز در زندان به سر میبرد.
مسئوالن دانشگاه ،بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه دانشجويان زندانی ،طی سالھای گذشته بارھا اقدام
به اخراج آنان کردهاند.
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مجيد دری ،دانشجوی رشته ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايی و از فعاالن شورای دفاع از حق تحصيل
در تيرماه سال  ٨٨توسط نيروھای وزارت اطالعات بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين انتقال يافت.
وی پس از سپری کردن  ٣ماه بازداشت در بند  ٢٠٩به بند عمومی منتقل شد.
مجيد دری سپس از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل  ١١سال
حبس تعزيری و تبعيد به زندان شھر ايذه محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به  ۶سال حبس و
تبعيد کاھش يافت .اين فعال دفاع از حق تحصيل ،در مھرماه سال  ٨٩توسط ماموران زندان به دادسرا
منتقل شد و سپس بدون اطالع قبلی جھت گذراندن دوران حبس در تبعيد ،با دستبند و پابند به زندان
شھر بھبھان انتقال يافت و تا کنون در اين زندان به سر میبرد.
مجيد دری پيشتر با نوشتن نامهھايی ،نسبت به شرايط نامساعد زندان بھبھان اعتراض کرده بود .وی
ھماکنون به ھمراه زندانيان با جرايم مختلف در شھری بسيار دورتر از محل سکونت خود نگهداری
میشود.
اين فعال دانشجويی زندانی طی دو سال گذشته از حق استفاده از مرخصی محروم بوده و علیرغم
درخواستھای مکرر خانواده وی ،تاکنون با مرخصی او موافقت نشده است.
مجيد دری به ھمراه ضيا نبوی و مھديه گلرو از جمله اعضای شورای دفاع از حق تحصيل ھستند که
ھمچنان در زندان به سر میبرند.

حسام قربانی دانشجوی ياسوجی در بازداشت وزارت اطالعات
يكشنبه  19تير  1390خبرگزاری ھرانا  -حسام قربانی از فعالين دانشجويی دانشگاه ياسوج در حالی که
مشغول امتحانات پايان ترم خود بود در تاريخ  ٢٧خرداد به داليل نامشخص ،با يورش شبانه نيروھای
اطالعاتی به محل خوابگاه ضمن ضبط کتابھا و جزوهھا بازداشت شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اتھام اين دانشجوی
بازداشتی از سوی بازجويان وزارت اطالعات توھين به رھبری ،توھين به مقدسات و نگھداری کتب
ممنوعه دينی و ضد نظام اعالم شده است .
خانواده اين دانشجوی بازداشتی در نگرانی از وضعيت وی به سر میبرند و بازجويان وزارت
اطالعات با اعالم اتھامات واھی آنھا را تھديد کردهاند.
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افزايش فشار جھت اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا

خبرگزاری ھرانا يكشنبه  19تير  - 1390پس از اظھارات محمود احمدی نژاد در ضرورت توقف
اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا ،برخی از مراجع تقليد و نمايندگان اصولگرای مجلس به
اين اظھارات واکنش نشان دادند.
چندی پيش محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به وزاری علوم و بھداشت ضمن سطحی و
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
از رسانه ھای وابسته به حاکميت با پوشش خبری گسترده اظھارات مراجع تقليد و موافقان تفکيک
جنسيتی در دانشگاه ھا ،سعی در اجرای اين طرح از سال تحصيلی آينده دارند.
آيت ﷲ مکارم شيرازی ،ضمن نا اميدکننده خواندن اظھارات محمود احمدی نژاد ،خواستار اجرای اين
طرح و ھم چنين بازنشسته کردن اساتيد منتقد در دانشگاه ھا شد .به گزارش مھر ،وی که در نماز جمعه
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مشھد سخن می گفت ،بيان کرد" :خبری را امروز شنيدم که بسيار متاثر شدم و آن اين که وزير علوم
که بنده شجاعت و درايت ايشان را مطلع ھستم قصد داشتند دو طرح را اجرا کنند ،اول اينکه برخی از
اساتيد دانشگاهھا را که اصول دين و مذھب را زير سوال می برند بازنشسته کنند ،دومين اقدام ايشان
اين بود که دختران و پسران را در دانشگاهھا به تدريج و از پايه جدا کنند".
وی در ادامه با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به وزرای علوم و بھداشت افزود" :متاسفانه از باال
دستور دادند نبايد چنين کاری را انجام بدھيد .اوال نبايد دست به اساتيد بزنيد و ثانيا مساله جداسازی يک
امر سطحی و غيرحکيمانه است ،شنيدن اينگونه مسائل انسان را نااميد می کند".
احمد جنتی نيز در نماز جمعه تھران ضمن انتقاد تلويحی از احمدی نژاد ،گفت" :نمی دانم چرا عدهای
حاضر نيستند در رابطه با حجاب نه زير بار شرع و نه زير بار قانون بروند .اگر مسلمانيد آيات قرآن
چنين پيامی دارد .اگر در اسالميت خود ترديد داريد قانون را رعايت کنيد .قانون می گويد عفاف و
حجاب بايد رعايت شود".
آيت ﷲ استادی نيز در نماز جمعه قم بيان کرد" :بعد از انجام کلی مطالعات از سوی دلسوزان ،آنھا به
اين نتيجه رسيدند که بايد فضای دانشگاهھا از نظر اختالط جنسيتی ساماندھی شود و خانمھا و آقايان در
فضايی جداگانه تحصيل کنند اما متأسفانه شاھد آن ھستيم که به يکباره رئيس جمھور به وزاری علوم و
بھداشت نامه مینويسد و اين امر را کار غير عالمانه معرفی میکند ...رئيس جمھور با اين اقدام خود
ھمه تالشھا را خنثی کرد و اگر ايشان نظری در اين رابطه دارند بايد در خفا بگويند نه اينکه در نامه
عنوان کند".
احمد خاتمی نيز چندی پيش ضمن انتقاد از کسانی که مخالفت آيت ﷲ خمينی با کشيدن ديوار بين کالس
ھای درس جھت تفکيک دانشجويان دختر و پسر را در گذشته مطرح می کنند ،بيان کرد که بايد
اقتضائات زمانی و آماده بودن شرايط و امکانات را در نظر گرفت.وی نيز از موافقان طرح تفکيک
جنسيتی در دانشگاه ھا می باشد.

صدور حکم انضباطی برای دو فعال دانشجويی دانشگاه خيام

خبرگزاری ھرانا دوشنبه  20تير  -1390محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاالن دانشجويی
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 اسالمی دانشجويان
دانشگاه خيام و سردبير نشري ٔه اين انجمن ،و مھدی صالحی نکو ،عضو انجمن اسالمی دانشجويان
دانشگاه خيام،
به دليل انتشار نشري ٔه دانشجويی »دگر پذيری« انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه خيام ھرکدام به يک
ترم تعليق و توبيخ کتبی ھمراه با درج در پرونده محکوم شدند.
اين صدور حکم در حالی است که شمارهٔ قبلی اين نشريه در اسفند ماه  ٨٩چاپ و منتشر گرديده و تا
کنون ھيچ گونه تذکر کتبی و شفاھی به انجمن و مدير مسئول نشريه مبنی بر بیمجوز بودن نشريه داده
نشده است.

دو فعال دانشجويی دانشگاه خيام به يک ترم محروميت از تحصيل
محکوم شدند
خبرگزاری ھرانا شنبه  25تير  –1390سيد محمد صادق تابعی و مھدی صالح نکو دو تن از فعاالن
دانشجويی دانشگاه خيام به يک ترم محروميت از تحصيل ،توبيخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين دو عضو انجمن اسالمی دانشگاه خيام به دليل انتشار نشري ٔه دگر
پذيری انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه خيام از سوی کميته انضباطی به يک ترم محروميت از
تحصيل محکوم شدند.
اين در حالی است که صاحب امتياز نشريه مذکور ،انجمن اسالمی دانشجويان خيام بوده و لذا در
صورت محرز بودن جرم ،قانونا میبايست حکم برای انجمن صادر گردد.
شماره قبلی اين نشريه در اسفند ماه  ٨٩چاپ و منتشر گرديده ،تاکنون ھيچ گونه تذکر
با توجه به اينکه
ٔ
کتبی و شفاھی به انجمن و مدير مسئول نشريه مبنی بر بیمجوز بودن نشريه داده نشده است.
کميت ٔه 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
خبرگزاری ھرانا شنبه  25تير  -1390نويد نزھت ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف ،از سوی شعبه
 ٢۶دادگاه انقالب به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،نويد نزھت به اتھام "تبليغ عليه نظام" از سوی شعبه  ٢۶به
قضاوت پيرعباسی به يک سال حبس محکوم شده است.
نويد نزھت ٢۴ ،بھمنماه سال گذشته بازداشت شد و پس از دو ھفته با قرار کفالت آزاد گرديد.
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دادگاه بشير احسانی فعال حق تحصيل مجددا به تعويق افتاد
خبرگزاری ھرانا چھارشنبه  29تير  -1390دادگاه بشير احسانی ،فعال حق تحصيل که قرار بود روز
 ٢٨تيرماه در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب برگزار شود ،مجددا به تعويق افتاد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،دادگاه اين دانشجوی محروم از تحصيل بھايی به دليل عدم
حضور يکی از مسوولين مربوطه به تعويق افتاد و آقای احسانی به صورت حضوری برای روز ١۵
مرداد ماه مجددا به دادگاه احضار شد .
اولين دادگاه اين فعال حق تحصيل که قرار بود روز  ٢٠بھمنماه سال  ٨٩در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب
به رياست قاضی پيرعباس برگزار شود ،به دليل اعتراض وکيل او مبنی بر عدم صالحيت دادگاه برای
بررسی اين پرونده ،به زمان ديگری موکول شد.
اتھامات اين فعال حق تحصيل در کيفرخواست صادره »اخالل در نظم عمومی و داشتن تجھيزات
ماھواره« ذکر شده است .اين در حالی است که آقای احسانی از اتھاماتی نظير »تجمع و تبانی ،اقدام
عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام« در کيفرخواست صادره تبرئه شده است.
بشير احسانی سال گذشته پس از حوادث روز عاشورا در تاريخ  ٢١بھمن ماه  ١٣٨٨بازداشت و به بند
 ٢۴٠زندان اوين منتقل و پس از  ٢٧روز بازداشت در تاريخ  ١٨اسفند  ١٣٨٨با قرار وثيقه آزاد شد.
گسترده اسفند  ،٨٨منزل او مورد ھجوم مجدد
در اسفندماه ھمان سال و ھمزمان با ديگر بازداشتھای
ٔ
نيروھای امنيتی قرار گرفت که ماموران امنيتی موفق به بازداشت او نشدند.

احضار مجتبی ھاشمی برای اجرای حکم زندان و شالق
پنجشنبه  30تير  1390خبرگزاری ھرانا  -سيد مجتبی ھاشمی ،عضو پيشين شورای مرکزی انجمن
اسالمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تھران برای اجرای حکم خود به زندان اوين فراخوانده شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،ھاشمی برای
اجرای حکم يکسال زندان و  ٧۴ضربه شالق برای روز اول مرداد سال جاری به بازداشتگاه اوين
فراخوانده شده است .از موارد مطروحه در اتھامات وی توھين به رھبر ،رييس جمھور و اقدام عليه
نظام بوده است ،که تماما توسط وی در دادگاه تکذيب شده است .ھمچنين بازجوھا در مدت بازداشت
فشار بسياری برای تھيه اعتراف تلويزيونی بر وی وارد کرده بودند که در اثر مقاومت وی بینتيجه
ماند.
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مجتبی ھاشمی پيش از اين در  ١٧آذر  ٨٨توسط اطالعات سپاه بازداشت شده و پس از انتقال به بند
)-٢الف( ،نزديک به  ۶٠روز در زندان انفرادی به سر برده بود .وی از فعاالن دانشجويی ،سردبير
نشريه دانشجويی باران و عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه
تھران بوده است.

فراز زھتاب ،فعال دانشجويی دانشگاه تبريز بازداشت شد
پنجشنبه  30تير  1390خبرگزاری ھرانا " -فراز زھتاب" ،از فعالين دانشجويی دانشگاه تبريز ،که
پيشتر از سوی دادگاه جزايی استان آذربايجان شرقی به حبس محکوم شده بود ،پس از احضار از سوی
مقامات قضايی ،با مراجعه به زندان بازداشت شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،خبرگزاری حقوق بشر ايران ،فراز زھتاب که تابستان سال گذشته و
از سوی شعبه  ١١١دادگاه جزائی تبريز به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود ،برای طی سه ماه
باقی مانده از محکوميت خود روان ٔه زندان شده بود .
اين فعال دانشجويی در اوايل سال  ٨٨توسط اداره اطالعات تبريز دستگير و پس از تحمل نزديک سه
ماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان تبريز آزاد شده بود.
گفتنی ست اتھام فراز زھتاب در جلس ٔه محاکمه اش که به صورت غير علنی برگزار شد" ،فعاليت
تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی" عنوان شد .
الزم به ياد آوری ست که ھم اکنون "نيما پوريعقوب" و "ساسان واھبی وش" ،دو تن از فعالين
دانشجويی چپ دانشگاه آزاد تبريز نيز در زندان مرکزی تبريز به سر می برند.
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بازداشت ھادی حميدی شفيق ،فعال دانشجويی
پنجشنبه  30تير  1390خبرگزاری ھرانا  -اداره اطالعات تبريز در يک اقدام غيرمتعارف از
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
در تبريز برگزار شود .صبح ديروز ادراه اطالعات تبريز ،مسئول سالن برگزاری مراسم عروسی را
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.
ھم چنين مامورين اداره اطالعات ضمن تماس مجدد با ھادی حميدی وی را از برگزاری مراسم منع
می کنند که با مخالفت وی عنوان می کنند که مراسم عروسی را اداره اطالعات برگزار و تمام مدعوين
عروسی را بالءاستثناء دستگير خواھند کرد.
شايان ذکر است که اداره اطالعات اورميه و تھران نيز طی تماس تلفنی با برخی فعالين عنوان می کند
که در صورت حضور در مراسم عروسی ،بازداشت خواھند شد.
بنابراخبار موثق در آخرين اقدام ،ھادی حميدی شفيق از سوی اداره اطالعات تبريز بازداشت شده و
ھنوز محل نگھداری او مشخص نيست.
اين فعال مدنی که اخيرا بخاطر تبليغ عليه نظام به  ۶ماه حبس تعزيری و  ۶٠ضربه شالق محکوم شده
بود پيش از اين نيز در اعتراضات خرداد سال  ٨۵دستگير و  ١٧ماه در زندان بسر برده بود.

دادگاه اسماعيل سلمان پور و فرزاد اسالمی برگزار شد
پنجشنبه  30تير  1390خبرگزاری ھرانا  -دادگاه فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمانپور ،دو فعال
دانشجويی ،صبح روز سه شنبه در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد .
به گزارش دانشجو نيوز ،فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمانپور آذرماه گذشته توسط سپاه پاسداران
بازداشت و پس از گذراندن به ترتيب  ۴٠و  ١۵روز در سلولھای انفرادی بند -٢الف ،به قيد وثيقه
آزاد شدند.
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اتھامات فرزاد اسالمی 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
رھبری از طريق انتشار مطلبی در صفحه شخصی فيسبوک و تحريک دانشجويان به اغتشاش عنوان
شد که اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد ھيچکدام از اتھامات وارده را نپذيرفت.
اتھام اسماعيل سلمانپور نيز تبليغ عليه نظام عنوان شد.
قاضی مقيسه در اين جلسه رفتار بسيار زنندهای با متهمان دادگاه و وکيل پرونده داشت به طوريکه به
وکيل فرزاد اسالمی اجازه صحبت نداد و به اسماعيل سلمانپور نيز اجازه دفاع از اتھام وارده را نداد.
وی در ادامه به فحاشی و توھين به متهمان پرداخت .قاضی مقيسه ھمچنين ادامه رسيدگی به پرونده را
به جلسه بعد موکول کرد .
الزم به ذکر است فرزاد اسالمی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تھران مرکز ،پيش از اين يک بار در
آبان  ٨٨توسط وزارت اطالعات دستگير و از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به يک سال حبس تعليقی
محکوم شده است .اسماعيل سلمانپور نيز پيش از اين در بھمن  ٨٧توسط مأمورين وزارت اطالعات
بازداشت شده بود ،که قاضی مقيسه قصد تجميع پرونده دو بازداشت اين فعال سابق انجمن اسالمی
دانشگاه پلی تکنيک را دارد.
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مرداد 1390

تالش برای بازداشت يکی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد
پنجشنبه 06مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -ماموران امنيتی مشھد با حکم جلب اقدام به ورود به منزل
يکی از فعالين سابق دانشگاه فردوسی کرده ،اما موفق به بازداشت وی نشدند .اين ماموران پس از
ورود به منزل ،اقدام به ضبط لوازم شخصی و بازداشت يکی از دوستان وی کردند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،اين ماموران که
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
پرسيدن سواالتی پيرامون فعاليت ھای اعضای اين خانه او را آزاد کردند.
گفتنی است اين دانشجوی بازداشتی پيش از اين نيز به وسيله ماموران اطالعات مشھد به اتھام اقدام
عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بازداشت شده و يک ماه در بازداشتگاه اطالعات مشھد زندانی بود.
وی در چند ماه گذشته يک بار به اتھام شرکت در تجمع غيرقانونی به کميته انضابطی دانشگاه و دو بار
برای بازجويی به وزارت اطالعات احضار شده بود.
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احضار بابک حسينی ،فعال دانشجويی به دادگاه انقالب
پنجشنبه 06مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -بابک حسينی فعال دانشجويی آذربايجانی به دادگاه انقالب
تھران احضار شده است.
به گزارش اورنجی ،اين فعال دانشجويی میبايست روز دوشنبه در شعبه يک دادگاه انقالب تھران
حاضر شود.
بابک حسينی روز  ١١فروردين در شھر تبريز بازداشت شده بود.
شايان ذکر است اين فعال دانشجويی پيشتر در خرداد  ١٣٨٧نيز دستگير و حدود  ۴ماه در بازداشت
بسر میبرد.

شش ماه حبس حجت منتظری اجرا شد
07مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -حجت منتظری ،فعال سابق دانشجويی برای گذراندن حکم نھايی
دادگاه خود ،صبح روز پنجشنبه ،ششم مرداد به زندان اوين مراجعه نمود.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،نامبرده از سوی
دادگاه انقالب 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 .
الزم به ذکر است ،حجت منتظری در اسفند ماه سال  ٨٨با يورش ماموران امنيتی به منزلاش در شھر
کرج بازداشت شد.

احضار مجدد امير شيبانی زاده ،فعال دانشجويی ،به دادگاه انقالب
 12مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -يک روز پس از برگزاری دادگاه امير شيبانی زاده ،فعال
دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد که پيشتر به  ٨سال زندان محکوم شده است ،وی مجددا طی يک تماس
تلفنی به دادگاه انقالب احضار شد.
به گزارش دانشجونيوز" ،امير شيبانی زاده" ،فعال دانشجويی محروم از تحصيل دانشگاه آزاد مشھد که
مھرماه سال گذشته توسط نيروھای حفاظت اطالعات سپاه مشھد بازداشت شده و پس از  ٢٩روز
انفرادی و آزار و اذيت از سوی بازجويان با موقتا آزاد شده بود ،يک روز پس از برگزاری دادگاه
مجددا به دادگاه انقالب مشھد احضار شده است.
بر اساس اين گزارش ،اين فعال دانشجويی که پيشتر در دادگاه بدوی به  ٨سال زندان و  ٢٠ميليون ﷼
جريمه نقدی محکوم شده بود ،روز گذشته دادگاه وی به رياست قاضی صدفی برگزار شده است.
اين گزارش می افزايد ،اين فعال دانشجويی  ١٠روز پيش ھم به دادگاه احضار شده بود.
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بر اساس اعالم اين فعال دانشجويی ،دادگاھی که روز گذشته برای وی برگزار شده بسيار قانونمند بوده
و تمامی حقوق قانونی وی که شامل داشتن وکيل و دفاع از خود و ثبت دفاعياتش در پرونده بوده انجام
شده است .اما تاکنون از رای دادگاه تجديد نظر ايشان اطالعی در دست نيست.
گفته می شود اتھامات اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد ،ايجاد اغتشاش ،ھمکاری با رسانهھای
بيگانه ،انتقال اطالعات به بيگانهگان ،ايجاد گروهھا و دستهھای معترض عنوان شده است ،اتھاماتی که
برای فعاالن دانشجويی و سياسی در ايران تازگی ندارد و مقامات قضايی و امنيتی ايران به بھانه آن
بسياری از اين فعاالن را به سنگين ترين احکام حبس ،جريمه ،تبعيد و محروميت از فعاليت ھای
اجتماعی محکوم می کنند.

راه اندازی سه دانشگاه تكجنسيتی جديد
13مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -مديركل دفتر آموزشھاي آزاد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از
تصويب ايجاد  ٣دانشگاه غيرانتفاعي تكجنسيتي در استانھاي خراسان جنوبي ،البرز و قم خبر داد.
غالمعلي نادري در گفتوگو با ايسنا ،افزود" :مجوز قطعي براي  ٣دانشگاه غيرانتفاعي تكجنسيتي در
قم )موسسه تكجنسيتي پسرانه با عنوان طلوع مھر( ،البرز )موسسه تكجنسيتي دخترانه با عنوان
رسام( و شھر مشھد )موسسه تكجنسيتي دخترانه با عنوان فردوسي مشھد( صادر شده است .
وي با بيان اين كه اسامي اين موسسات آموزش عالي به سازمان سنجش اعالم شده است و اين موسسات
ميتوانند براي سال تحصيلي جديد پذيرش دانشجو داشته باشند ،اظھار كرد" :موسسه تكجنسيتي شھر
قم در رشتهھاي علوم انساني ،موسسه تكجنسيتي شھر البرز براي رشتهھاي ھنر و موسسه تكجنسيتي
مشھد براي رشتهھاي علوم انساني دانشجو پذيرش ميكنند".
مديركل آموزشھاي آزاد وزارت علوم با بيان اين كه درخواستھاي ديگري در زمينه ايجاد موسسات
تكجنسيتي به وزارت علوم ارائه شده كه در دست بررسي است ،اضافه كرد" :سال گذشته نيز به ٢
موسسه غيرانتفاعي تكجنسيتي دخترانه ابرار و رفاه در تھران مجوز پذيرش دانشجو داده شد".
گفتنی است ايجاد دانشگاه تک جنسيتی در ايران موافقان و مخالفان زيادی دارد .
کامران دانشجو ،وزير علوم ،درباره طرح دانشگاهھای تکجنسيتی گفته بود" :اين طرح در راستای
اسالمی شدن دانشگاهھاست ،البته عدهای در اين زمينه به مباحث حاشيهای دامن میزنند اما آنچه که
مدنظر ماست ،بحث دانشگاه تکجنسيتی است و ھدف اين نيست که تفکيک جنسيتی صورت گيرد".
وی ھمچنين گفت" :بحث اصلی از نگاه اسالمی اين است که اختالط دانشجويان مناسب نيست؛ نه اينکه
از مشارکت دختر و پسر جلوگيری شود .مشارکت دانشجويان دختر و پسر يک فرصت است که بايد در
مسائل پژوھشی و آموزشی اين مشارکتھا صورت گيرد اما اختالط در دانشگاهھا يعنی مناسبات با
الگوی غربی ،مورد پسند ھيچ يک از آحاد ملت ،خانوادهھا و دانشجويان نيست".
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وضعيت جسمی نامساعد علی عجمی در زندان رجايی شھر
13مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -وضعيت جسمی علی عجمی ،از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه
تھران به علت سردردھای شديد و افت ناگھانی فشار خون در زندان رجايی شھر کرج ،بسيار نامساعد
گزارش شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،علی رغم اينکه
علی عجمی در شرايط بدی قرار دارد ،اما به دليل کندی امور در بھداری زندان ،مسئوالن تاکنون
نسبت به شناخت بيماری و معالج ٔه اين زندانی سياسی اقدام موثری به عمل نياوردهاند.
اين مھم در حاليست که روز گذشته نامبرده به دليل افت فشار ناگھانی و وخامت وضعيت جسمی به
کمک ھم بنديانش راھی بھداری شد ،اما مسئوالن بھداری صرفا به تزريق يک سرم و مسکن اکتفا
کردند.
علی عجمی ،دانشجوی ترم آخر رشت ٔه حقوق دانشگاه تھران ،بيست و يکم بھمن ماه سال  ٨٨در سبزوار
بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بدون حتی يک روز مرخصی در زندان به سر میبرد.
اجازه برقراری تماس تلفنی
گفتنی ست که از زمان انتقال وی به زندان رجايی شھر کرج به علت عدم
ٔ
خانواده اين زندانی سياسی به
زندانيان محبوس در بند امنيتی اين زندان ،و ھم چنين عدم امکان سفر
ٔ
کرج به دليل مسافت زياد ،عمال ايشان از وضعيت فرزندشان بی خبر مانده اند.
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حذف  ١٣رشت ٔه دانشگاھی علوم انسانی
خبرگزاری ھرانا 15مرداد  -1390حذف  ١٣رشته کارشناسی از فھرست رشتهھای تحصيلی آزمون
سراسری سال  ٩٠دانشگاه عالمه طباطبايی داوطلبان اين رشتهھا را سردرگم و مستاصل کرده است و
ھم چنين استادان اين دانشگاه نيز با اظھار تاسف از حذف اين تعداد رشته و محروم ماندن داوطلبان از
انتخاب اين رشتهھا از علل حذف و شرايط خاص امسال انتخاب رشته اظھار بیاطالعی میکنند.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد اين در حاليست که رييس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه
طباطبايی ديروز از حذف اين تعداد رشته از جمله روزنامهنگاری و روابط عمومی اظھار بیاطالعی
کرد و موکداً بر بیاطالعی خود در اين زمينه اصرار ورزيد .
ھمچنين برخی از اين داوطلبان خواستار پيگيری مسئوالن وزارت علوم بودند .اما به نظر میرسد
حذف ناگھانی اين رشتهھا در راستای بازنگری  ٣٨رشته از رشتهھای علوم انسانی صورت گرفته
است .بر اساس آخرين اعالم رييس پژوھشگاه علوم انسانی ،اين  ٣٨رشته شامل حقوق ،علوم سياسی،
اقتصاد ،علوم تربيتی ،مديريت ،زبان و ادبيات فارسی ،زبان و ادبيات انگليسی ،تاريخ ،فلسفه،
روششناسی ،روزنامهنگاری ،ارتباطات و علوم اجتماعی است .
يکی از داوطلبان تحصيل در رشته روزنامهنگاری میگويد" :بعد از ديدن کارنامه در سايت سنجش
ھمانطور که مسئوالن اعالم کرده بودند دفترچه شماره دو برای تعيين رشته نيز روی سايت قرار
گرفت ولی با کمال تعجب رشته روزنامهنگاری نه در ليست دانشگاه عالمه بود و نه در دانشگاه تھران.
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اگر قرار بر حذف اين رشتهھا بود ،بايد خيلی پيش از اين به ما اطالع داده میشد تا برای آينده خود
تصميمگيری کنيم نه اينکه به يکباره به ما گفته شود که امکان تحصيل در رشته مورد عالقهمان را
نداريم .ما ھنوز دليل اين حذف را ھم نمیدانيم".
محمدمھدی فرقانی ،استاد روزنامهنگاری دانشگاه عالمه طباطبايی میگويد" :متاسفانه ھنوز از داليل
اين حذف بیاطالع ھستيم".
حميدرضا آيتاللھی ،رييس پژوھشگاه علوم انسانی پيش از اين گفته بود بھترين افرادی که میتوانند
بازنگری دروس علوم انسانی را انجام دھند استادان مدرس رشتهھای علوم انسانی ھستند که از صد
دانشگاه کشور در بازنگری سرفصلھا ھمکاری میکنند .درخواست تاسيس دانشکده علوم ارتباطات در
دانشگاه عالمهطباطبايی در شھريور سال  ١٣٨٣با تقاضای راهاندازی سه رشته روزنامهنگاری،
روابط عمومی ،مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات در مقطع کارشناسی و يک رشته علوم ارتباطی
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری رسيد و اين دانشکده در زمستان ھمين سال طی مراسمی با حضور وزير علوم وقت ،تحقيقات
و فناوری (دکتر توفيقی( و وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی )احمد مسجدجامعی( ،رياست دانشگاه،
استادان و دانشجويان ،محققان و جمعی از شخصيتھای علمی و اجرايی افتتاح شد .
ھمانطور که در سايت اين دانشگاه آمده است ھدف از ايجاد کارشناسی رشته روزنامهنگاری تربيت
متخصص و کارشناسان ورزيده برای خبرگزاریھا ،مطبوعات ،راديو ،تلويزيون و فعاليت وابستهھای
مطبوعاتی و رسانهھای الکترونيکی و تربيت نيروی متخصص برای اطالعرسانی ،ھوشيارسازی و
آگاھی بخشی و ھمچنين برقراری ارتباطات بين دولت و جامعه در سطح ملی و بينالمللی بود .
اکنون حذف رشته روزنامهنگاری ،روابط عمومی و علوم اجتماعی در حالی صورت گرفته است که
سال گذشته اين دانشگاه در ھر يک از اين رشتهھا  ٣٠داوطلب را پذيرفته است و داوطلبان زيادی
برای شرکت در اين رشته در سال  ٩٠اميد بسته بودند .
رشتهھای علوم تربيتی ،مديريت برنامهريزی آموزشی ،آموزش و پرروش کودکان عقبمانده ذھنی و
پيشدبستانی و دبستان ،فلسفه ،علوم اقتصادی ،حسابداری و روانشناسی نيز امسال ديگر در فھرست
رشتهھای کارشناسی دانشگاه عالمه نيستند.
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جداسازی جنسيتی دانشجويان در  ۴٠رشته دانشگاهھای ايران
16مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -بيست دانشگاه ايران برای سال تحصيلی  ١٣٩٠در  ۴٠رشته اقدام
به پذيرش تکجنسيتی دانشجويان میکنند.
به گزارش زمانه ،دانشگاهھای تھران ،اميرکبير ،دانشگاه اصفھان ،محقق اردبيلی ،زابل ،ھنر شيراز،
دانشگاه صنعت نفت تھران و سھند تبريز از جمله دانشگاهھايی ھستند که برخی رشتهھا را ويژه
دختران يا ويژه پسران معرفی کردهاند.
رشتهھای علوم اجتماعی ،تاريخ ،ادبيات ،مھندسی معادن ،رشتهھای گروه آموزشی ھنر و گروه
آموزشی رياضی از جمله رشتهھايی ھستند که در آنھا جداسازی جنسيتی اعمال شده است.
طرح تفکيک جنسيتی در رشتهھای دانشگاھی در حالی رخ داده که تيرماه امسال محمود احمدینژاد،
رئيسجمھوری ايران طی نامهای تفکيک جنسيتی در برخی رشتهھا و دانشگاهھا را اقدامی سطحی و
غيرعالمانه ناميد و خواھان توقف فوری آن شده بود.
کامران دانشجو ،وزير علوم ايران پس از مخالفت احمدینژاد با طرح تفکيک جنسيتی در برخی
رشتهھا اعالم کرد دستور رئيسجمھور را اجرا میکند اما اکنون طرح پذيرش تکجنسيتی در
دانشگاهھای ايران اجرا شده است.
ايجاد رشتهھای تک جنسيتی ،راهاندازی کالسھای تک جنسيتی و تأسيس دانشگاهھای تکجنسيتی از
جمله بحثبرانگيزترين برنامهھای وزارت علوم ايران است.
169

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
کامران دانشجو ،تحصيل ھمزمان دختران و پسران در دانشگاه را »الگوی غربی« میداند که مورد
پسند مردم ،خانوادهھا و دانشجويان نيست.
با اين حال وی آماری رسمی و علمی درخصوص مخالفت مردم و دانشجويان با تحصيل ھمزمان
پسران و دختران ارائه نکرده است.
علی مطھری ،نماينده مجلس ايران نيز مخالفت احمدینژاد با طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا را
دليلی بر ليبرال بودن دولت در حوزه فرھنگ توصيف کرده است.
به گفته وی "اگر بناست اختالط آزاد باشد بايد روابط جنسی ھم مانند دنيای غرب آزاد باشد واال
عوارض روحی و روانی در پی خواھد داشت".
عالوه بر جداسازی جنسيتی در شماری از رشتهھا و کالسھا ،وزارت علوم طرح توسعه دانشگاهھای
تکجنسيتی را نيز دنبال میکند.
غالمعلی نادری ،مديرکل دفتر آموزشھای آزاد وزارت علوم ايران  ١٢مرداد گفت" :مجوز قطعی
برای سه دانشگاه غيرانتفاعی تکجنسيتی در قم )مؤسسه تکجنسيتی پسرانه با عنوان طلوع مھر(،
استان البرز )مؤسسه تکجنسيتی دخترانه با عنوان رسام( و شھر مشھد )مؤسسه تکجنسيتی دخترانه
با عنوان فردوسی مشھد( صادر شده است".
اين مقام وزارت علوم چندی پيش نيز از بررسی تقاضای راهاندازی ھفت دانشگاه تکجنسيتی در ايران
خبر داده بود.
پيش از اين نيز محمدحسن شجاعی ،مشاور وزير علوم گفته بود" :دانشگاهھای تکجنسيتی از رشد
علمی بيشتری برخوردارند و آرامش روانی دختران و پسران دانشجو در اين دانشگاهھا بھتر فراھم
میشود".
به گفته وی آيتﷲ ناصر مکارم شيرازی و آيتﷲ لطفﷲ صافی گلپايگانی دو تن از مراجع تقليد از
راهاندازی دانشگاهھای تکجنسيتی استقبال کردهاند.
غالمرضا خواجه سروی ،معاون وزارت علوم ايران نيز تيرماه امسال گفت جمعبندی سفرھای استانی
نشان میدھد که در ھمه استانھای ايران ،خانوادهھا خواھان ايجاد دانشگاهھای تکجنسيتی ھستند.
به گفته وی "اينکه وزارت علوم به ايجاد دانشگاهھای تکجنسيتی مجوز میدھد و موافق توسعه آن
است ،موردی است که خود خانوادهھا و مردم میپسندند و وزارت علوم نيز بايد به خواسته مردم پاسخ
دھد".
کامران دانشجو اسفند سال گذشته از گسترش دانشگاهھای تکجنسيتی در ھمه استانھا دفاع کرده بود.
وزير علوم گفته بود" :اگر از دانشگاه تکجنسيتی بيشتر استقبال شد در آن صورت تعدادی از
دانشگاهھا تبديل به دانشگاه تکجنسيتی میشود".
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سازمان سنجش ايران از بازگشت رشتهھای حذف شده علوم انسانی
خبر داد
18مرداد 1390بی بی سی  /در پی انتشار گزارش ھايی در مورد اقدام دانشگاه عالمه طباطبايی تھران
در حذف تعدادی از رشته ھای علوم انسانی ،رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرگزاری مھر
گفت که سی کد رشته به دفترچه انتخاب رشته در دانشگاه عالمه اضافه شده که از جمله شامل بازگشت
چھارده کد رشته حذف شده است .ابراھيم خدايی در گفت و گو با خبرگزاری مھر در روز سه شنبه ١٨
مرداد) ٩اوت( گفت" :اين ظرفيت افزايش به شرط کاھش  ١٠درصدی از ظرفيت ھای پذيرش مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه انجام شده و تقريبا ھمه ظرفيت حذف شده بازگردانده شد ".آقای خدائی
ھمچنين در گفت و گو با واحد مرکزی خبر با اعالم آغاز انتخاب رشته به صورت اينترنتی ،علت
تاخير يک روزه آن را افزايش ظرفيت بعضی از رشته ھا اعالم کرد.
ھمزمان علی عباسپور ،رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با خبرآنالين گفت که
مجلس به دنبال بازگشت رشته ھای حذف شده علوم انسانی است و در اين باره از مسئوالن پاسخ قانع
کننده می خواھد.
آقای عباسپور گفت که مجلس ھيچ گونه توجيھی مانند بحث در بازنگری در علوم انسانی و يا بھانه
افزايش دوره دکترا را نمی پذيرد چون تمامی اين رشته ھا از تنوع بااليی برخوردارند و بازنگری که
منجر به حذف رشته ھای علوم انسانی شود به ھيچ وجه مورد قبول ما نيست.
در حاليکه خبر حذف رشته ھای علوم انسانی باعث گمانه زنی در مورد احتمال تصميم جمھوری
اسالمی به محدود کردن تحصيل در اين علوم شده بود ،وزارت علوم ھم پيشتر اطالعيه ای شامل
توضيحاتی در مورد خبر حذف رشته ھای علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبايی انتشار داده بود.
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وزارت علوم با صدور اطالعيهای درباره خبری مبنی بر "حذف  ١٣رشته علوم انسانی در دانشگاه
عالمه طباطبايی" اعالم کرد" :معاونت آموزشی وزارت علوم ،سازمان سنجش و دانشگاه عالمه
طباطبايی در حال بررسی شرايط ھستند تا بتوانند راھکار مناسبی برای ايجاد ظرفيت جديد فراھم
کنند".
اين بيانيه در حالی منتشر شده که پيش از اين ،ابوالفضل حسنی ،مدير کل آموزش وزارت علوم ايران
در واکنش به حذف ١٣رشته علوم انسانی از دانشگاه عالمه طباطبايی اين موضوع را "بی اساس"
دانسته بود.
آقای حسنی گفته بود که "اين رشتهھا از فھرست رشتهھای عالمه طباطبايی حذف نشده و فقط ظرفيت
پذيرش آنھا برای امسال از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکترا انتقال يافته است".
"سردرگمی داوطلبان و ابراز تاسف برخی اساتيد"
"در فھرست رشته ھای علوم انسانی حذف شده در دانشگاه عالمه طباطبايی ،نام رشته ھای روزنامه
نگاری ،روابط عمومی ،علوم اجتماعی ،فلسفه و روانشناسی به چشم می خورد".
برای اولين بار روزنامه اعتماد چاپ تھران ،روز شنبه ،پانزدھم مردادماه  ١٣٩٠در مطلبی در صفحه
اول خود از حذف  ١٣رشته کارشناسی علوم انسانی در دانشگاه عالمه طباطبايی در سال تحصيلی
 ١٣٩٠خبر داد و حذف ناگھانی اين رشته ھا را "در راستای بازنگری  ٣٨رشته از رشته ھای علوم
انسانی" عنوان کرد.
به نوشته اين روزنامه ،حذف ناگھانی اين رشته ھا سردرگمی داوطلبان و ابراز تاسف برخی از اساتيد
دانشگاه عالمه طباطبايی را به ھمراه داشته است.
به نوشته اعتماد انتقاد اصلی عده ای از داوطلبان انتخاب رشته در دانشگاه عالمه طباطبايی عدم اطالع
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.
در فھرست رشته ھای علوم انسانی حذف شده در دانشگاه عالمه طباطبايی ،نام رشته ھای روزنامه
نگاری ،روابط عمومی ،علوم اجتماعی ،فلسفه و روانشناسی به چشم می خورد.
در پی انتقاد دو سال پيش آيت ﷲ علی خامنه ای ،رھبر ايران از تدريس علوم انسانی غربی در
دانشگاھھای ايران ،شورای عالی انقالب فرھنگی و پژوھشگاه علوم انسانی مسئول بازنگری در رشته
ھای علوم انسانی شدند و نام  ٣٨رشته را به عنوان رشته ھايی که الزم است در محتويات آنھا
بازنگری صورت گيرد اعالم کردند.
آيت ﷲ خامنه ای تحصيل حدود دو ميليون نفر از سه و نيم ميليون دانشجو در ايران در رشته ھای علوم
انسانی را مايه نگرانی دانسته بود.
پيش از اين صادق الريجانی ،رييس قوه قضاييه ھم در مورد برخورد با علوم انسانی در دانشگاھھا
گفته بود":ما ھيچگاه به دنبال تعطيل کردن علوم انسانی نيستيم ،بلکه معتقديم پيش فرض ھای علوم
انسانی بايد با پيش فرض ھای دينی ھماھنگی داشته باشد".
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امير رضايی دانشجوي دانشگاه اروميه از دانشگاه اخراج شد
19مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -امير رضايی فعال دانشجويی دانشگاه اروميه ،از دانشگاه اخراج
شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،امير رضايی در پی اعتراض به سخنران ھمايشی که تحت
عنوان واليت فقيه در دانشگاه اروميه برگزارشد ،به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم و در نھايت به
دليل اتمام سنوات از دانشگاه اخراج شد.
رضايی از فعالين دانشجويی دانشگاه اروميه ،پس از انتخابات سال  ١٣٨٨بود که در چندين نوبت
توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود.
وی آخرين بار در ارتباط با بيانيه اعتراضی خرداد ماه  ١٣٨٩دانشجويان دانشگاه اروميه بازداشت شده
و مدتی در زندان به سربرد.

مھدی وطن خواه ،دانشجوی زندانی در بند  ٣۵٠زندان اوين
خبرگزاری ھرانا  -مھدی وطن خواه  ،دانشجوی زندانی محروم از حق تحصيل ،ھمچنان در بند ٣۵٠
زندان اوين نگھداری می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه ،اين دانشجوی  ٢۴ساله و از شھروندان معترض به نتايج انتخابات رياست
جمھوری به اتھام اجتماع و تبانی و توھين به رھبری  ٢٨اسفند ماه سال  ٨٨در منزلش بازداشت شد.
او دانشجوی حسابداری در مقطع ليسانس بود که ھمزمان با بازداشت از حق تحصيل نيز محروم شد.
وی در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه به  ٣سال حبس تعزيری محکوم شد .بدون اينکه
در اين دادگاه از حق داشتن وکيل برخوردار باشد .در دادگاه تجديد نظر اين دانشجو موفق به گرفتن
وکيل شد و حکمش به دو سال حبس و ھشتصد ھزارتومان جريمه نقدی کاھش يافت.
وی برای اجرای حکم زندانش در تاريخ نھم آذر ماه سال  ٨٩به زندان فراخوانده شد  .او از آن زمان
بدون حق استفاده از مرخصی در بند  ٣۵٠زندان اوين به سر می برد.
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برگزاری تحصن اعتراضی در دانشگاه آزاد سنندج
خبرگزاری ھرانا  -تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج ،در پی انتشار مطلبی توھين آميز
به شھروندان اھل سنت از سوی نشريه دفتر فرھنگ دانشگاه ،در محوطه بيرونی و مقابل دفتر فرھنگی
دانشگاه تحصن کردند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،روزھای شنبه و
سه شنبه ھفته گذشته تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشکده فنی و دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد سنندج
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.
گزارش ھا حاکی از آت است که در پی اين تحصن ،عمال دانشگاه به مدت دو روز به حالت تعطيل
درآمد.
گفتنی ست که معترضين خواستار پاسخگويی دکتر فکور رئيس دانشگاه و دکتر صادق زمانی رئيس
دفتر فرھنگ دانشگاه شده اند.

صدور بيش از سی ماه حکم زندان تعليقی برای دانشجويان دانشگاه
رازی کرمانشاه
خبرگزاری ھرانا  -در پی اعتراض دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ
و ارشاد اسالمی ،صفارھرندی ،به مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته ،دادگاه انقالب
استان کرمانشاه اقدام به صدور احکام سنگين حبس تعليقی برای دانشجويان اين دانشگاه نموده است .در
آذر ماه سال گذشته و در پی اين اعتراض ،چند تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت و توسط
اطالعات سپاه مورد بازجويی قرار گرفته بودند.
به گزارش دانشجونيوز ،محمدرضا قنبری ،نيوشا خزايی ،شيما بنفشی ،سجاد حياتی و عاطفه زمانی از
سوی دادگاه انقالب کرمانشاه ھر يک به شش ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم شدهاند .ھمچنين
اشکان مسيبيان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه ،که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از
تحصيل و نيم ميليون تومان جريمه نقدی توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود ،به  ٩١روز
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
کارنامه خود دارد ،به دليل اينکه پرونده ديگری از وی در دست بررسی میباشد ،ھنوز صادر نشده
است.
گفتنی است در جريان اين پرونده اشکان مسيبيان به ھمراه آبتين پگاه و محمدرضا قنبری در دی ماه
 ٨٩توسط اطالعات سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه بازداشت شدند ،که به دليل ھم زمانی اين بازداشتھا
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با زمان برگزاری امتحانات ،اين دانشجويان ناگزير به حذف برخی دروس شده و برای شرکت در
امتحانات با مشکل روبه رو شدند .ھمچنين در پی اين اعتراضات ،سجاد حياتی نيز که فارغ التحصيل
مھندسی عمران دانشگاه رازی است ،برای چند روز توسط نيروھای سپاه پاسداران بازداشت شد.
اين احکام در حالی برای دانشجويان صادر میشود که روند برگزاری دادگاه با اعتراض دانشجويان
ھمراه بوده است .
در آذر ماه سال گذشته در حالی که قرار بود محمد حسين صفارھرندی در مناظرهای با محمدرضا
خاتمی در دانشگاه شھيدعباسپور شرکت کند ،ناگھان برای سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه
حضور يافت .
صفارھرندی و ھيات ھمراھش با شعارھايی ھمچون »مرگ بر ديکتاتور« توسط دانشجويان در
دانشگاه رازی کرمانشاه غافلگير شدند .پس از اين شعارھا جمع کثيری از دانشجويان شروع به دست
زدنھای متمادی در حمايت از شعار دھندگان نمودند که تا مدت طوالنی ادامه داشت و مجری مراسم با
در خواستھای مکرر خود سعی در آرام نگھداشتن جو آمفی تئاتر نمود اما با بیتوجھی دانشجويان
ھمراه شد.

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو )تير (90
آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده ،مستمر و برنامه ريزی شده حقوق
جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسالمی در تير ماه .1390
گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکالت 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
در تير ماه سال جاري تعداد  42مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده  %9مجموع موارد ثبت شده
نقض حقوق بشر در تيرماه می باشد.
اين گزارشھا بازداشت  ۵دانشجو ،محاکمه  ١۶تن و احضار به دادگاه  ۴تن ديگر را شامل میشود .ھم
چنين  ٣دانشجو نيز بر اساس رای دادگاهھای انقالب ،در مجموع به  ١٢٠ماه حبس تعزيری و ٧۴
ضريه شالق محکوم شدند.
 ۵مورد محروميت از تحصيل ٢ ،مورد تعليق از تحصيل و  ۴گزارش در مورد تفکيک جنسيتی در
دانشگاهھا نيز از ديگر موارد ثبت شده نقض حقوق دانشجويان است.
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٣٠٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٨٪را شاھد بودهايم.
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منبع :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

سھم نقض حقوق دانشجويان

مقايسه آماري تير  90با ماه مشابه سال قبل و خرداد ماه سالجاري
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گزارش تفصيلی
 .1فرزين رحيمی ،از فعالين سياسی شھر تبريز و دانشجوی کارشناسی کامپيوتر ،به اتھام توھين به
محمود احمدی نژاد به شعبه صد و سه دادگاه تبريز احضار شد -.جرس 90/04/07
 .2سرپرست دانشگاه شھيد چمران اھواز از اجرای طرح تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه خبر داد –
ھرانا 90/04/07
 .3دادگاه علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه شريف در تاريخ  ٣مرداد در شعبه ١۵
دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی برگزار می شود  -کميته گزارشگران حقوق بشر90/04/07
 .4رئيس دانشگاه صنعتی شريف با اشاره به برنامه ھای اين دانشگاه در زمينه تفکيک جنسيتی گفت:
کالسھای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه برگزار می شود - .ھرانا
90/04/07
 .5نورا سھرنگی و آوا توکلی از دانشجويان بھايی دانشگاه قشم ،به علت اعتقاد به آيين بھايی ،از
دانشگاه اخراج شدند -خانه حقوق بشر ايران 90/04/07
 .6در جديدترين حکم قضايی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تھران از طرف نھادھای قضايی
جمھوری اسالمی صادر شده است ١۴ ،تن از دانشجويان اين دانشگاه به شرح زير با احکام قضايی
مانند حبس ،جريمه و شالق روبرو شده اند -.دانشجونيوز 90/04/08
• مھيم امير محمدی ،دانشجوی مديريت 91 » :روز تعزيری ،يک ميليون تومان جريمه»
• علی رفاھی ،دانشجوی علوم اجتماعی 3 »:ماه حبس به مدت  4سال تعليق و  500ھزار جريمه»
• کمال رضوی ،دانشجو علوم اجتماعی 3 » :ماه جبس به مدت 4سال تعليق و  500ھزار جريمه»
• رسول محسن زاده ،دانشجوی علوم اجتماعی 10 » :ماه حبس به مدت 4سال تعليق
• امير حسين فضلی  91روز تعزيری  1ميليون جريمه»
• کاوه اکبری ،دانشجو علوم اجتماعی 10 »:ماه حبس به مدت پنج سال تعليق»
• يدﷲ نعمتی 10 » :ماه حبس به مدت  4سال تعليق و  1ميليون جريمه»
• حبيب فرحزادی  10 »:ماه حبس  1 +ميليون تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت 4
سال تعليق گرديد»
• نعيم آقايی «: 10ماه حبس  500 +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  4سال
تعليق گرديد»
• دوست محمدی ھست» :ده ماه حبس به مدت  4سال تعليق»
• ايوب نعمتی :« 10ماه حبس  500 +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت 4
سال تعليق گرديد»
• آوات رضا نيا » :سه ماه حبس تعليقی و  ٧۴ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه»
• وحيد قيصری  5 »:ماه حبس که به مدت  4سال تعليق شده است 500 ،ھزار تومان جريمه»
• علی سحر وکيلی ،دانشجوی علوم اجتماعی ۴ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که
نيمی از از حبس به مدت  ۴سال تعليق گرديد».
 .7نصير اسدی دانشجوی فوق ليسانس دانشکده ادبيات دانشگاه تھران برای تحمل چند ماه باقی مانده
از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد -.تحول سبز 90/04/09
 .8در پی مراجعه تعدادی از داوطلبين بھائی و اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مراکز
پاسخگويی برای اصالح گزينه مذھب در کارت ورود به جلسه ،از سوی مسئولين رسيدگی به شکايات
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اعالم گرديد که »بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند -«.کميته گزارشگران حقوق بشر
90/04/09
 .9مصطفی زنگويی بوشھری  ٢۴ساله متولد گچساران و دانشجوی دانشگاه يزد پس از خروج از
منزل بازداشت شده است –.ھرانا 90/04/09
 .10نيما پور يعقوب و ساسان واھبی وش ،دو دانشجوی فعال آذربايجان ،كماكان دربازداشت به سر
می برند -.كانون حمايت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ھا 90/04/09
 .11پس از دانشگاه شريف که اعالم کرد دانشجويان ورودی سال  ٩٠را تفکيک جنسيتی می کند،
دانشگاه مازندران ھم چنين تصميمی را البته گسترده تر گرفته است .-خبر آن الين 90/04/10
 .12بامداد روز شنبه يازدھم تيرماه ،محمد زارعی دانشجوی شيمی کاربردی و از فعالين
دانشجويی در مجمع اسالمی دانشجويان دانشگاه سمنان بازداشت شد -.جرس 90/04/12
 .13مجيد دری ،دانشجوی زندانی ،که با گذشت  ٢سال از بازداشتش ،ھمچنان بدون داشتن حق
مرخصی در زندان به سر میبرد ،ھفته گذشته طی حکمی از دانشگاه اخراج شد -.کميته گزارشگران
حقوق بشر 90/04/17
 .14حسام قربانی از فعالين دانشجويی دانشگاه ياسوج در حالی که مشغول امتحانات پايان ترم خود بود
در تاريخ  ٢٧خرداد به داليل نامشخص ،با يورش شبانه نيروھای اطالعاتی به محل خوابگاه ضمن
ضبط کتابھا و جزوهھا بازداشت شد .-ھرانا 90/04/19
 .15آيت ﷲ مکارم شيرازی ،ضمن نا اميدکننده خواندن اظھارات محمود احمدی نژاد در ضرورت
توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا ،خواستار اجرای اين طرح و ھم چنين بازنشسته
کردن اساتيد منتقد در دانشگاه ھا شد -.دانشجونيوز 90/04/19
 .16محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاالن دانشجويی دانشگاه خيام با حکم انضباطی
اين دانشگاه ،ھرکدام به يک ترم تعليق و ھمچنين توبيخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند-.
دانشجونيوز 90/04/19
 .17نويد نزھت ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف ،از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به تحمل يک
سال حبس تعزيری محکوم شد -.کميته گزارشگران حقوق بشر 90/04/25
 .18دادگاه بشير احسانی ،فعال حق تحصيل که قرار بود روز  ٢٨تيرماه در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب
برگزار شود ،مجددا به تعويق افتاد . -کميته گزارشگران حقوق بشر 90/04/29
 .19سيد مجتبی ھاشمی ،عضو پيشين شورای مرکزی انجمن اسالمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه
تھران برای اجرای حکم خود به زندان اوين فراخوانده شد –.ھرانا 90/04/30
" .20فراز زھتاب" ،از فعالين دانشجويی دانشگاه تبريز ،که پيشتر از سوی دادگاه جزايی استان
آذربايجان شرقی به حبس محکوم شده بود ،پس از احضار از سوی مقامات قضايی ،با مراجعه به
زندان بازداشت شد–  .ھرانا 90/04/30
 .21اداره اطالعات تبريز در يک اقدام غيرمتعارف از برگزاری مراسم جشن عروسی ھادی حميدی
شفيق جلوگيری کرد – .آذوح 90/04/30
 .22دادگاه فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمانپور ،دو فعال دانشجويی ،صبح روز سه شنبه در شعبه
 ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد -.دانشجونيوز90/04/30
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بازداشت خاطره دانش توکل و ملينا بختيار نژاد از فعاالن دانشجويی
 29مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -طی ھفتهای که گذشت دو تن از دانشجويان دانشگاه تھران و آزاد،
توسط ماموران امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدهاند .
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر» ،خاطره دانش توکل« ،دانشجوی دانشگاه آزاد ،روز
پنجشنبه بيستم مرداد ماه ،در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات ،بازداشت شده و از ھمان
روز تنھا طی تماسی کوتاه با خانواده ،از بازداشت موقت خود خبر داده است .
پدری »ملينا بختيارنژاد«،
ھمچنين ماموران امنيتی ،روز شنبه بيست و دوم مرداد ماه ،با ورود به منزل
ِ
اين فعال دانشجويی دانشگاه تھران را بازداشت و بعد از تفتيش منزل ،کيس کامپيوتر و برخی اوراق و
کتب و اموال شخصی وی را نيز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند .
اين در حالی است که ماموران امنيتی ،دليل بازداشت اين فعال دانشجويی را توزيع و انتشار فيلمھا و
جزواتی پيرامون انقالبھای رنگی و نرم و ھمچنين ارتباط با برخی فعاالن خارج از کشور اعالم
کردهاند.

وزير علوم :تفکيک جنسيتی در دانشگاه متوقف نشده است
 29مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -وزير علوم يک ماه پس از دستور احمدی نژاد برای توقف تفکيک
جنسيتی در دانشگاهھا بر متوقف نشدن طرح جلوگيری از اختالط زن و مرد در دانشگاهھا تاکيد کرد.
بنا به گزارش روزنامه اعتماد ،پذيرش جنسيتی داوطلبان در دفترچه تعيين رشته آزمون سراسری ٩٠
و تکجنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی دانشگاه آزاد نشان میدھد دستور محمود احمدینژاد ،تغييری
در روند فعاليتھای کامران دانشجو برای تکجنسيتی شدن دانشگاهھا ايجاد نکرده است .اين درحالی
است که احمدی نژاد يک ماه پيش در نامهيی به وزير علوم تفکيک جنسيتی را اقدامی سطحی و
غيرعالمانه دانسته بود .اما اکنون برخی تشکلھای دانشجويی در ديدار با وزير به اين نامه انتقاد
کردهاند .
جدايی جنسيتی دانشجويان به شکل رسمی و در قالب طرح »اسالمی کردن دانشگاه« در سال جاری با
تفکيک جنسيتی دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی و راهاندازی دانشگاهھای دخترانه آغاز شده است .
اين روند بتدريج با اصرار وزير بر جدا شدن دانشگاهھا و در صورت ممکن نبودن با جدا شدن
کالسھا و رديفھای صندلی ادامه دارد.
در آزمون سال جاری ھم بيشتر سھميهھا در رشتهھای رياضی و فنی به پسران اختصاص يافت و
اعتراض داوطلبان بسياری را به دنبال داشت .اين در حالی است که رييسجمھور در نامهاش خطاب به
وزير با لحنی که گويی تاکنون از اين تفکيکھا بیاطالع بوده ،گفته است» :شنيده شده است که در
برخی دانشگاهھا ،رشتهھا و کالسھای تکجنسيتی بدون لحاظ تبعات اعمال میشود.ضروری است
فوری از اين اقدامات سطحی و غيرعالمانه جلوگيری شود و نتيجه را اعالم کنيد ».کامران دانشجو نيز
تاکنون اظھارات متناقضی در اين باره داشته اما بيشتر در اجرای اين طرح مصر بوده و ھست.
او حتی برای دفاع بيشتر از جداسازی دانشگاهھا و دانشجويان به فتوای برخی مراجع تقليد تاکيد دارد:
»مراجع عظام تقليد اختالط زن و مرد در محيطھای آموزشی را ممنوع دانسته و آن را مانع پيشرفت
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تحصيلی دانشجويان عنوان میکنند .اختالط حرام است ،حال مرتب بروند روانشناس بياورند و اختالط
زن و مرد را توجيه کنند .ھرچه میخواھند جو بسازند .ما با آن آقا باالسری معامله کردهايم و او
بھترين تاجر است .قايل به اين ھم نيستيم که آخرت خود را به خاطر دنيای احدی بفروشيم».
جلسه فعاالن دانشجويی با وزير علوم در غياب رسانهھا برگزار شد اما خواجهسروی ،معاون فرھنگی
و اجتماعی وزير علوم درباره اين جلسه به مھر گفت :جلسه اخير نمايندگان تشکلھای دانشجويی با
وزير علوم نشاندھنده اين بود که فضای دانشجويی به سمت پيگيری مطالبات نظام و مقام معظم
رھبری و امام راحل در حوزه اسالمی شدن دانشگاهھا توجه دارد .بيشترين سواالتی ھم که فعاالن
دانشجويی مطرح میکردند درباره وجوه مختلف اسالمی شدن دانشگاهھا بود که وزير علوم با صراحت
دراين باره پاسخ داد.
تک جنسيتی شدن  ۶واحد دانشگاھی
از سوی ديگر محمدمھدی مظاھری ،معاون فرھنگی دانشگاه آزاد از برنامهريزی جھت احداث ٣٠٠
مسجد ظرف سه سال آينده در واحدھای دانشگاھی و تک جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی خبر داد.
آيتﷲ طباطبايینژاد ،امام جمعه اصفھان نيز در جلسه مشترک با معاون فرھنگی دانشگاه آزاد گفت:
در سالھای اول انقالب با محدوديت دانشگاه ،استاد و پذيرش دانشجو مواجه بوديم و امکان ايجاد چنين
دانشگاهھايی فراھم نبود ،اما اکنون پس از گذشت  ٣٠سال از انقالب و توسعه امکانات و زيرساختھا،
الزم است تفکيک جنسيتی در ھمه دانشگاهھا پيگيری و عملی شود.
نماينده ولی فقيه در استان اصفھان به تحصيل زنان در برخی رشتهھای غيرمرتبط اشاره کرد و گفت:
متاسفانه تحصيل در رشتهھايی مانند معدن ،راه و ساختمان و جوشکاری ھيچ منفعتی به حال زنان ما
ندارد و اين در صورتی است که در حوزه پزشکی و مامايی ،متاسفانه با کمبود متخصصان زن روبرو
ھستيم و اين موضوع ،برنامهريزی دقيق مسووالن آموزش عالی کشور را میطلبد.
اقدامات وزارت علوم برای تفکيک جنسيتی در حالی در حال انجام است که جز دستور احمدی نژاد
بسياری از کارشناسان آموزش عالی آن را مغاير با اھداف آموزشی میدانند.
احمد شيرزاد ،رييس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به «اعتماد« گفت» :اينکه دانشجويان در
فضای علمی دانشگاه در يک کالس حضور داشته باشند چه فساد و فحشايی به وجود میآورد و تاکنون
منشا چه فسادی بوده است؟
بايد ما را در اين مورد قانع کنند ،چرا که با اين رفتارھا دانشجويان و دانشگاھيان احساس میکنند که به
آنھا توھين شده است .در حالی که حضور دانشجويان با رعايت ضوابط فضای دانشگاه به تقويت
اخالقيات منجر میشود».

ساسان واھبیوش ،فعال دانشجويی آزاد شد
 30مرداد  1390خبرگزاری ھرانا  -ساسان واھبیوش دانشجوی رشته مھندسی پزشکی دانشگاه آزاد
تبريز و از فعالين دانشجويی طيف چپ ،عصر امروز  ،شنبه با قرار وثيقه از زندان تبريز آزاد شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،ساسان واھبیوش
که از بيستم خردادماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد ،عصر امروز شنبه بيست و
نھم مردادماه با قرار وثيق ٔه  ٣٠ميليون تومانی از زندان تبريز آزاد شده است.
گفتنی ست که اين فعال دانشجويی روز چھارشنبه  ٢٢تيرماه به زندان مرکزی تبريز منتقل شده بود.
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ھم چنين بايستی اشاره داشت که صبح روز پنجشنبه ،بيست و ھفتم مردادماه دادگاه وی به ھمراه
بازه زمانی  ١٧الی ٢٠
نيماپور يعقوب شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر ،که ھمگی در ٔ
خردادماه سال جاری بازداشت شده بودند ،در شعبه يکم دادگاه انقالب تبريز ،برگزار شد.
اتھامات اين فعالين از سوی نيروھای قضايی-امنيتی جمھوری اسالمی مواردی چون "اقدام عليه امنيت
ملی"" ،تبليغ عليه نظام"" ،تشکيل گروھک غيرقانونی" و "توھين به رھبری" ذکر شده است.

شھريور 1390

گزارشی از آخرين وضعيت دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
 05شھريور  1390خبرگزاری ھرانا  -تعطيالت تابستانی دانشگاهھا ھمواره اين امکان را در اختيار
مسئوالن آن قرار داده است تا در سکوت و بدون کمترين مزاحمتی ،اقدامات و تغييرات دلبخواھی
خويش را انجام دھند و بيشترين سود را از نبود دانشجويان ببرند .در دو سه ماه اخير اتفاقات زيادی در
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.
به گزارش ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،در گذشته ھر اقدامی که ماھيت
آکادميک دانشگاه را به چالش میکشيد با واکنش فوری دانشجويان روبرو میشد؛ اما امروز و با اخراج
و تعليق فعالين دانشجويی و به محاق رفتن تشکلھای منتقد و مستقل ،دانشگاه به عرصه يکه تازی
نيروھای امنيتی تبديل شده است.
در پی اعتراضات گسترده و مستمر دانشجويان دانشگاه بين المللی قزوين پس از انتخابات رياست
جمھوری دو سال پيش ،برخوردھای بیسابقهای با فعالين دانشجويی آن صورت گرفت که منجر به
صدور احکام انظباطی و قضايی سنگينی برای دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه گشت.
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در پی اين برخوردھا تعداد زيادی از دانشجويان با احکام اخراج و تعليق از ادامه تحصيل محروم شدند
و ھم اينک که دانشگاه از فعالين دانشجويی خالی شده است نوبت به اقدامات ديگری رسيده است تا
دانشگاه ھمان چيزی شود که نيروھای امنيتی آرزويش را دارند.
در اينجا گزارشی از آخرين شرايط حاکم بر اين دانشگاه که از فعالترين دانشگاهھای کشور پيش و پس
از انتخابات خرداد ماه  ٨٨بوده است ،آورده میشود.

تفکيک جنسيتی در دانشگاه
اين گزارش می افزايد ،مسوالن دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين در تالشی شبانه روز بر آنند تا
در اسالمی کردن دانشگاهھا گوی سبقت را از ساير دانشگاهھا بربايند تا رضايت کامل نيروھای امنيتی
حاکم بر دانشگاه و مسئوالن وزارت علوم را به دست آورند .اين دانشگاه از نخستين مراکز آموزش
عالی است که طرح جدا سازی دختران و پسران در کالسھای درسش به اجرا درآمد و بسياری از
کالسھايش به صورت تک جنسيتی تشکيل شد.
پيش از اين نيز گزارشات متعددی حاکی از آن بود که حراست دانشگاه جدا سازی دختران و پسران را
در تمامی محوطهھای دانشگاه مثل بو فه و سلف و سايت دانشگاه به اجرا گذاشته است و ھرگونه
ارتباطی ميان دختران و پسران دانشجو با برخوردھای انضباطی حراست و کميته انضباطی مواجه
میشود.

مشکل ،دو تار مو و رنگ لباس ماست
مدت ھاست که بحثھای گوناگونی در مورد نحوه پوشش دانشجويان آغاز شده است و از قرار ھم
اينک زمان آن رسيده تا آن بحثھا شکلی عملی به خويش گيرند و اجرا شوند.
اخيرا آيين نامهای در اين دانشگاه به تصويب رسيده است که در مورد ريزترين و جزئیترين موارد
مربوط به پوشش دانشجويان تعيين تکليف کرده است.
ھرچند در برخی ديگر از دانشگاهھا نيز آيين نامهھای جديدی برای پوشش دانشجويان به تصويب
رسيده است ،اما ھيچ دانشگاھی به اندازه دانشگاه قزوين تا اين حد افراط نداشته است تا جايی که
نمايندگان کميسيون آموزش مجلس اصولگرايان نيز مخالفت صريح خويش را با اين آيين نامه اعالم
داشتهاند.
مسوالن دانشگاه قزوين کار را به جايی رساندهاند که به خود اجازه دادهاند که رنگ لباس دانشجويان را
ھم معين کنند و رنگھايی که مورد پسندشان است را جزو موارد مجاز اين آيين نامه آوردهاند .طرفه
آنکه در قاموس مسئوالن 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.
ھمچنين آنھا میخواھند با دانشجويانی که از عطر و ادکلن تحريک آميز و تند استفاده میکنند برخورد
کنند و مشخص نيست چه مالکی برای تشخيص حساسيت آميز بودن يک رايحه و عطر وجود دارد .از
ديگر موارد اين آيين نامه تعيين قانون در مورد اندازه پاشنهھای کفش دختران و پسران )تا سقف
۵سانتیمتر مربع( ،نوع جورابھای دانشجويان )زخيم( ،قد خط ريش پسران )تا نرمه گوش( و اندازه
مقنعه )تا زير سينه دختران( است .موارد کامل اين طرح کارشناسی در سايت اين دانشگاه موجود است.

وضعيت نگران کننده ارسالن ابدی و تداوم حبس او
بنابر اين گزارش ،ارسالن ابدی دانشجوی اين دانشگاه و از دستگير شدگان حوادث عاشورای  ،٨٨با
گذشت ماهھا ھمچنان در زندان اوين به سر میبرد و گزارشات حاکی از وخامت حال جسمی وی
میباشد .بنا به آخرين اظھارات مادر اين دانشجوی دربند ،ارسالن با مشکالت حاد دھان و دندان
روبرو است و دادستانی تھران و مسئالن زندان اوين از اعطای مرخصی پزشکی به وی امتناع
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میکنند .اين دانشجو تا کنون و به علت وضعيت نامساعد تغذيه و بھداشت در زندان اوين ،تعداد زيادی
از دندانھای خويش را از دست داده است و از مشکالت مربوط به دھان و دندان رنج میبرد.

پلمپ دفتر انجمن اسالمی مدرسين دانشگاه
پس از انحالل تشکل اسالمی دانشجويان اصالح طلب اين دانشگاه در سال  ٨٨و اخراج و تعليق
اعضای اصلی آن ،و ھمچنين با انحالل شورای صنفی دانشجويان اين دانشگاه ،حال نوبت به انجمن
مدرسين است تا دفتر تشکل خويش را از دست دھد .ھمچنين گزارشھا حاکی از آن است که در اين ايام
برخوردھای تازهای نيز با برخی از اساتيد اين دانشگاه صورت پذيرفته است .در روزھای گذشته دفتر
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.
با اين اوصاف از مھرماه جاری  ۴تشکل بسيج دانشجويی و اساتيد ،انجمن اسالمی )طيف شيراز(،
جامعه اسالمی وھيئت محبين اھل بيت در فضايی کامال رقابتی و با نشاط ،به برگزاری برنامهھای
ارزشی و اصولی خواھند پرداخت.
در ترم گذشته تمامی برنامهھايی که توسط اين تشکلھای ھم سو برگزار گرديد با سالنھای کامال خالی
و عدم استقبال دانشجويان روبرو گشت ،اين در حالی است که تمامی برنامهھای تشکل اصالح طلب اين
دانشگاه در زمان فعاليتش با استقبال پر شور دانشجويان مواجه میشد؛ بیشک حضور مھدی کروبی
در دانشگاه قزوين و استقبال غير قابل وصف دانشجويان از او درروزھای پيش از انتخابات ،و نيز
بيرون کردن رسايی و سردار افشار از سالنھای سخنرانی اين دانشگاه در روزھای پس از انتخابات
ھيچگاه از ياد مسئولين اين دانشگاه نخواھند رفت .شايد ھمين خاطرات آزاردھنده است که آنان را
واداشته اين گونه به حذف ھر کسی يا چيزی که نشانی از آن روزھا داشته باشد دست زنند.

تاييد احکام انضباطی دانشجويان و بیتفاوتی نماينده اصالح طلب قزوين
در ماهھای اخير احکام انضباطی بسياری از دانشجويان اين دانشگاه توسط وزارت علوم نيز تاييد گشت
و از اين رو برخی از آنان از ادامه تحصيل بازماندند .در اين ميان عملکرد قدرت ﷲ عليخانی نماينده
اصالح طلب استان قزوين و عضو فراکسيون اقليت مجلس قابل تامل است ،چرا که وی حتی حاضر
نشده است درخواست دانشجويان محروم از تحصيل اين دانشگاه برای يک مالقات ساده جھت شنيدن
مشکالت آنان را بپذيرد.

تغيير و تحول در حراست دانشگاه
دانشجويان اين دانشگاه به گزارشگر ھرانا گفتند :در نبود تشکلھا و انجمنھای منتقد و مستقل در
دانشگاه قزوين و در شرايطی که ھيچ گونه نظارتی بر عملکرد مسئولين دانشگاه وجود ندارد ،جرياناتی
در درون مديريت دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين شکل گرفتهاند که امروز به چيزی بيش از
مديريت دانشگاه میانديشند و و از طريق ارتباطاتی که با ساير نھادھای استان قزوين برقرار ساختهاند
به فعاليتھای اقتصادی از طريق رانت روی آوردهاند .ماجرای »زانتيا« يی که در سال تحصيلی
گذشته از طريق يک مناقصه به ھمسر سرپرست اين دانشگاه واگذار شد تا مدتھا زبانزد محافل
گوناگون در شھر قزوين بود و در حالی که ھمگان فکر میکردند به واسطه اين افتضاح سرپرست
دانشگاه از سمت خود عزل خواھد شد ،وزارت علوم حکم رياست وی را صادر نمود تا ثابت کند که
سخت به دنبال اسالمی کردن فضای دانشگاه ھاست.
شکل گيری ھمين جريانات در درون يک سيستم دانشگاھی و عدم شفافيت در مديريت دانشگاھی که به
واسطه عنوان »بين المللی«اش ساالنه بودجه ھنگفتی نيز دريافت میکند ،موجب به وجود آمدن
اختالفاتی در ميان بدنه مديريتی دانشگاه شده است.
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پس از انتخابات  ،٨٨ماهھا بر سر مديريت دانشگاه کشمکشھا ی زيادی ميان مسئولين فعلی ،نھادھای
امنيتی و وزارت علوم وجود داشت و ھمچنين از انتخابات به اين سو؛ دانشگاه قزوين  ٣رئيس حراست
به خود ديده است که اين تغييرات نشان دھندهٔ فضای حاکم بر آن دانشگاه است.
اولين تغيير در سيستم حراست دانشگاه با آمدن فردی به نام علوی در ماهھای پس از انتخابات و با ھدف
خاموش کردن صدای اعتراضات دانشجويی صورت گرفت ،اما در ھمين تابستان و در حالی که شرايط
دانشگاه پس از مدتھا به حالتی عادی برگشته بود ،علوی نيز از سمت خود برکنار شد و شخصی ديگر
جايگزين وی شده است.
به نظر میرسد پس از سرکوب اعتراضات دانشجويی حال نوبت به آبادانی دانشگاه از طريق
فعاليتھای اقتصادی رسيده است.

محکوميت ايمان صديقی ،فعال دانشجويی ،به يک سال حبس تعزيری
 05شھريور  1390خبرگزاری ھرانا  -ايمان صديقی دبير سياسی سابق انجمن اسالمی دانشگاه
نوشيروانی بابل به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش دانشجونيوز ،ايمان صديقی عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و فعال دانشجويی
توسط دادگاه انقالب شھرستان بابل و به اتھام "تبليغ عليه نظام "به تحمل يک سال حبس تعزيری
محکوم شده است .
ايمان صديقی در روز  ١اسفندماه سال گذشته در مقابل دانشگاه نوشيروانی بابل توسط نيروھای
اطالعات سپاه بابل بازداشت گرديد .وی پس از چند روز به وزارت اطالعات منتقل گرديد و مدت ٢٠
روز را در سلول انفرادی گذراند.
او در سلول انفرادی بازداشتگاه اطالعات سپاه پاسداران به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و
برای رھايی از شکنجه مجبور به اعتصاب غذا شده بود .وی در داخل زندان رسما از سپاه پاسداران به
دليل شکنجه شکايت کرد .وزارت اطالعات قصد داشت در دوران بازداشت ،اين فعال دانشجويی را
مجبور به مصاحبه تلويزيونی عليه جنبش سبز کند که در اين کار موفق نشد.
سازمان عفو بين الملل دو بار در جريان بازداشت وی بيانيه صادر کرده بود و نسبت به وضعيت اين
دانشجو ھشدار داده بود .سازمان عفو بين الملل در فراخوان خود خواسته بود تا اعضای اين سازمان
نامه ھای جداگانه ای به آيت ﷲ خامنه ای و صادق الريجانی نوشته و خواستار آزادی وی شوند .پس از
انجام اين تالش ھا صديقی با قرار وثيقه  ٣٠ميليون تومانی از زندان آزاد گرديد.
اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت پيش از اين توسط کميته انضباطی و دادگاه انقالب بارھا
و بارھا محروم از تحصيل شد .وی پيش از اين دو بار ديگر ھم به جرم اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ
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
 05شھريور  1390خبرگزاری ھرانا  -بھزاد عالیپور فعال دانشجويی و از اعضای انجمن اسالمی
دانشگاه صنعتی شريف به  ۵سال حبس تعليقی محکوم شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،وی در شعبه  ١۵دادگاه انقالب با استناد به ماده  ۶١٨قانون
مجازات اسالمی به اتھام »اخالل در نظم عمومی« به يک سال حبس و  ٣٠ضربه شالق محکوم شد که
اين حکم به مدت  ۵سال به تعليق در آمد.
عالیپور ،پيشتر در  ٢۶بھمن  ٨٩به ھمراه تنی چند از اعضای شورای صنفی و انجمن اسالمی و
دانشجويان شريف در دانشگاه بازداشت شده بود .او روز  ١۴اسفند  ١٣٨٩پس از نزديک به  ٣ھفته
بازداشت ،آزاد شد.
گفتنی است که علی اکبر محمدزاده دانشجوی شريف ھمچنان از آن زمان در بازداشت به سر میبرد.

اجرای طرح تفکيک جنسيتی اين بار در "دانشگاه يزد "
09شھريور 1390
خبرگزاری ھرانا  -بدنبال اجرايی شدن تدريجی طرح تفکيک جنسيتی دانشجويان در ايران ،و اجرايی
شدن اين طرح در دهھا دانشگاه ايران ،در آخرين مورد دانشگاه يزد نيز ميزبان اجرای اين طرح بوده و
قرار است از سال تحصيلی جديد دروس عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دانشکده رياضی
به صورت کامل مشمول طرح تفکيک جنسيتی شده و دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه در کالسھا
و محيطھای آموزشی تفکيک شوند .
به گزارش دانشجونيوز ،پس از تاکيد و پافشاری مقامات سياسی و دانشگاھی حکومت ايران بر اسالمی
شدن دانشگاهھا و به تبع اجرای سياست جدا سازی دانشجويان دختر و پسر در دانشگاهھا ،بسياری از
دانشگاهھای ايران اين طرح را در دانشکدهھا و محيطھای آموزشی به اجرا گذشته که دانشگاه يزد نيز
به دانشگاهھای ميزبان اجرای اين طرح اضافه شده است .
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بر اساس آخرين گزارشات از دانشگاه يزد ،سيستم آموزشی گلستان که نام نرم افزاری است که به
انتخاب واحد دانشجويان مربوط میشود ،از سوی مسئولين اين دانشگاه دانشجويان دختر و پسر دروس
عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دانشکده رياضی را از ھم تفکيک نموده و کالسھای
جداگانهای را برای آنان در نظر گرفته است .
تداوم اجرای اين طرح پس از آن انجام میشود که محمود احمدینژاد ،چندی پيش طی نامهای به
کامران دانشجو ،وزيرعلوم ايران با تشکيل کالسھا و رشتهھای تک جنسيتی در دانشگاهھا به شدت
مخالفت کرده بود ،وی در نامه خود نوشته بود« :شنيده شده است که در برخی دانشگاهھا ،رشتهھا و
کالسھای تک جنسيتی بدون لحاظ تبعات اعمال میگردد .ضروری است فوری از اين اقدامات سطحی
و غير عالمانه جلوگيری شود ».
به زعم برخی از کارشناسان مخالفت احمدینژاد منجر به توقف موقت اجرايی شدن اين طرح شد اما
شماری از نمايندگان مجلس و روحانيون ھمسو با حکومت به شدت با نامه وی مخالفت کردند .
در آخرين واکنش روز يکشنبه وزير علوم دولت ايران از تداوم طرح اسالمی کردن دانشگاهھا سخن
گفته و افزوده بود» :اسالمی کردن دانشگاهھا با جديت ادامه خواھد داشت ».
در اين واکنش تفسير کامران دانشجو از نامه احمدینژاد بسيار متفاوت از ظاھر نامه احمدینژاد بوده
.
است
وی نامه احمدینژاد را تنھا دغدغهھايی برای اجرای صحيح اسالمی سازی دانشگاهھا دانسته و مخالفت
رييس دولت با طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا را انکار نموده است.

اخراج البرز نورانی دانشجوی بھائی دانشگاه صنعتی شريف
09شھريور 1390
خبرگزاری ھرانا  -البرز نورانی ،دانشجوی ورودی سال  ٨٩دانشگاه شريف ،رشت ٔه علوم کامپيوتر به
دليل »اعتقاد به ديانت بھائی« از اين دانشگاه اخراج شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،دسترسی اين دانشجو از تاريخ اول شھريور  ١٣٩٠به سايت
رسمی آموزش دانشگاه شريف »غير مجاز« اعالم شد و در پی مراجعات وی به مسئولين دانشگاه به
وی ابالغ شد که »دستور اخراج وی از مقامات باالتر« صادر شده است و وی برای پيگيری بيشتر بايد
به ھست ٔه گزينش دانشجو در وزارت علوم مراجعه کند.
در ادام ٔه مراجعات اين دانشجو به بخش گزينش وزارت علوم ،آقای دکتر نوربخش مسئول اين بخش،
صراحتا علت اخراج وی را »اعتقاد به ديانت بھائی« عنوان کرده است.
اين در حالی است که برادر البرز نورانی ،سما نورانی دانشجوی اخراجی بھائی از دانشگاه سھند تبريز
در رشت ٔه مھندسی پزشکی است که در حال سپری کردن حکم يک سال حبس تعزيری خود در بند ٣۵٠
زندان اوين میباشد .سما نورانی در تاريخ  ١١اسفند  ٨٨به دليل پيگيریھايش در ارتباط با داليل
اخراجش از دانشگاه و فعاليت در زمين ٔه حق تحصيل بازداشت و به مدت  ۵۶روز در بند  ٢الف سپاه
نگھداری شد.
اخراج اين دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف از معدود موارد اخراج از اين دانشگاه به داليل اعتقادی و
سياسی در طی چند سال اخير به شمار میرود.
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گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو )مرداد (90
 10شھريور  1390آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده ،مستمر و برنامه
ريزی شده حقوق جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسالمی در مرداد ماه .1390
گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکالت 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
در مرداد ماه سال جاري تعداد  36مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار ،نشر و
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده  %4مجموع موارد ثبت
شده نقض حقوق بشر در مرداد ماه می باشد.
اين گزارشھا بازداشت  6دانشجو و احضار به دادگاه  3تن ديگر را شامل میشود .ھم چنين  1دانشجو
نيز بر اساس رای دادگاه انقالب به  48ماه حبس تعزيری محکوم شد.
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٣٩٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ۴۴٪را شاھد بودهايم.
منبع :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
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مقايسه آماري مرداد  90با ماه مشابه سال قبل و تير ماه سالجاري
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گزارش تفصيلی
 .1ماموران امنيتی مشھد با حکم جلب اقدام به ورود به منزل امين رياحی يکی از فعالين سابق دانشگاه
فردوسی کرده ،اما موفق به بازداشت وی نشدند .اين ماموران پس از ورود به منزل ،اقدام به ضبط
لوازم شخصی و بازداشت يکی از دوستان وی کردند – .ھرانا 90/05/06
 .2بابک حسينی فعال دانشجويی آذربايجانی به دادگاه انقالب تھران احضار شد - .ھرانا 90/05/06
 .3حجت منتظری ،فعال سابق دانشجويی برای گذراندن حکم نھايی دادگاه خود ،صبح روز پنجشنبه،
ششم مرداد به زندان اوين مراجعه نمود - .ھرانا 90/05/07
 .4يک روز پس از برگزاری دادگاه امير شيبانی زاده ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد مشھد که پيشتر
به  ٨سال زندان محکوم شده است ،وی مجددا طی يک تماس تلفنی به دادگاه انقالب احضار شد-.
دانشجونيوز90/05/12
 .5مديركل دفتر آموزشھاي آزاد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از تصويب ايجاد  ٣دانشگاه
غيرانتفاعي تكجنسيتي در استانھاي خراسان جنوبي ،البرز و قم خبر داد - .ھرانا 90/05/13
 .6وضعيت جسمی علی عجمی ،از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه تھران به علت سردردھای شديد و
افت ناگھانی فشار خون در زندان رجايی شھر کرج ،بسيار نامساعد گزارش شده است - .ھرانا
90/05/13
 .7حذف  ١٣رشته کارشناسی از فھرست رشتهھای تحصيلی آزمون سراسری سال  ٩٠دانشگاه عالمه
طباطبايی داوطلبان اين رشتهھا را سردرگم و مستاصل کرده است و ھم چنين استادان اين دانشگاه نيز
با اظھار تاسف از حذف اين تعداد رشته و محروم ماندن داوطلبان از انتخاب اين رشتهھا از علل
حذف و شرايط خاص امسال انتخاب رشته اظھار بیاطالعی میکنند - .ھرانا 90/05/15
 .8بيست دانشگاه ايران برای سال تحصيلی  ١٣٩٠در  ۴٠رشته اقدام به پذيرش تکجنسيتی
دانشجويان میکنند .دانشگاهھای تھران ،اميرکبير ،دانشگاه اصفھان ،محقق اردبيلی ،زابل ،ھنر
شيراز ،دانشگاه صنعت نفت تھران و سھند تبريز از جمله دانشگاهھايی ھستند که برخی رشتهھا را
ويژه دختران يا ويژه پسران معرفی کردهاند –.زمانه 90/05/16
 .9در پی انتشار گزارش ھايی در مورد اقدام دانشگاه عالمه طباطبايی تھران در حذف تعدادی از
رشته ھای علوم انسانی ،رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرگزاری مھر گفت که سی کد
رشته به دفترچه انتخاب رشته در دانشگاه عالمه اضافه شده که از جمله شامل بازگشت چھارده کد
رشته حذف شده است -.بی بی سی 90/05/18
 .10امير رضايی فعال دانشجويی دانشگاه اروميه ،از دانشگاه اخراج شد –.کميته گزارشگران حقوق
بشر 90/05/19
 .11مھدی وطن خواه  ،دانشجوی زندانی محروم از حق تحصيل ،ھمچنان در بند  ٣۵٠زندان اوين
نگھداری می شود -.خبرنامه کلمه 90/05/19
 .12تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج ،در پی انتشار مطلبی توھين آميز به شھروندان
اھل سنت از سوی نشريه دفتر فرھنگ دانشگاه ،در محوطه بيرونی و مقابل دفتر فرھنگی دانشگاه
تحصن کردند -.ھرانا 90/05/24
 .13محمدرضا قنبری ،نيوشا خزايی ،شيما بنفشی ،سجاد حياتی و عاطفه زمانی در پی اعتراض
دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسالمی ،صفارھرندی ،به
مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته از سوی دادگاه انقالب کرمانشاه ھر يک به شش
ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم شدهاند .ھمچنين اشکان مسيبيان فعال دانشجويی دانشگاه
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رازی کرمانشاه ،که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از تحصيل و نيم ميليون تومان جريمه نقدی
توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود ،به  ٩١روز حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم
گرديد -.دانشجونيوز 90/05/26
» .14خاطره دانش توکل« ،دانشجوی دانشگاه آزاد ،روز پنجشنبه بيستم مرداد ماه ،در پی احضار به
دفتر پيگيری وزارت اطالعات ،بازداشت شده و از ھمان روز تنھا طی تماسی کوتاه با خانواده ،از
بازداشت موقت خود خبر داده است – .کميته گزارشگران حقوق بشر 90/05/29
پدری »ملينا بختيارنژاد«،
 .15ماموران امنيتی ،روز شنبه بيست و دوم مرداد ماه ،با ورود به منزل
ِ
اين فعال دانشجويی دانشگاه تھران را بازداشت و بعد از تفتيش منزل ،کيس کامپيوتر و برخی اوراق
و کتب و اموال شخصی وی را نيز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند  -.کميته گزارشگران حقوق
بشر 90/05/29
 .16وزير علوم يک ماه پس از دستور احمدی نژاد برای توقف تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا بر
متوقف نشدن طرح جلوگيری از اختالط زن و مرد در دانشگاهھا تاکيد کرد روزنامه اعتماد
90/05/29
 .17روز پنجشنبه ،بيست و ھفتم مردادماه دادگاه ساسان واھبیوش به ھمراه نيماپور يعقوب شاھرخ
بازه زمانی  ١٧الی  ٢٠خردادماه سال جاری
زمانی ،محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر ،که ھمگی در ٔ
بازداشت شده بودند ،در شعبه يکم دادگاه انقالب تبريز ،برگزار شد – .ھرانا 90/05/30
 .18ساسان واھبیوش دانشجوی رشته مھندسی پزشکی دانشگاه آزاد تبريز و از فعالين دانشجويی
طيف چپ ،عصر روز شنبه  29مرداد با قرار وثيقه از زندان تبريز آزاد شد – .ھرانا 90/05/30

احضار و بازداشت يک فعال دانشجويی ُکرد
خبرگزاری ھرانا  -روز دوشنبه مورخ  ٧شھريور ماه ميالد کريمی ،فعال دانشجوی کرد پس از
احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج بازداشت شد.
بنابه اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،ميالد کريمی فعال
داننشجويی ُکرد ،دبير فعلی انجمن اسالمی دانشگاه ازاد سنندج و نائب دبير اتحاديه دموکراتيک
دانشجويان ُکرد است که پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج توسط نيروھای
امنيتی بازداشت شده است.
مراجع امنيتی ،قضايی به خانواده اين فعال دانشجويی اعالم کردهاند فرزندشان در روز »شنبه« از
زندان آزاد خواھد شد.

190

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

تفکيک جنسيتی در کالسھای درس دانشگاه صنعتی اميرکبير
خبرگزاری ھرانا  -در سال تحصيلی جديد ،بسياری از کالس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير
)پلی تکنيک تھران( به صورت مجزا برای دانشجويان پسر و دختر برگزار خواھد شد.
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
دارد که در شمار زيادی از دروس پايه و عمومی ،آزمايشگاه ھا و کارگاه ھای عمومی در اين
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
دانشجويان پسر و دختر برگزار می گرديد ،در سال تحصيلی جديد در بسياری از دروس عمومی،
دروس سرويس مانند برنامه نويسی کامپيوتر )پاسکال( ،رياضی  ،١رياضی  ،٢فيزيک  ،١فيزيک ،٢
آزمايشگاه ھا مانند آزمايشگاه شيمی عمومی ،کارگاه ھای عمومی و  ...تفکيک جنسيتی صورت گرفته
و کالس ھا ی درس به صورت مجزا برای دانشجويان پسر و دختر برگزار خواھد شد.
عالوه بر اين ،گزارش شده است که تعداد کالس ھای اختصاص يافته به دانشجويان دختر از کالس 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.
دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير روز گذشته در حالی برای انتخاب واحد در ترم جديد تحصيلی با
مشکالت 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 اعالم نشده بود.
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بر اين اساس دانشجويان ھنگام انتخاب واحد با برخورد با جمالت "اين درس ويژه ی برادران است" و
"به دليل اختصاص به خانم ھا ,براي ثبت نام مجاز نمي باشد" از تفکيک جنسيتی در دانشگاه صنعتی
اميرکبير آگاه شدند.
تفکيک جنسيتی کالس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير در حالی به اجرا گذاشته شده است که
رييس دانشگاه صنعتی اميرکبير چندی پيش در اظھاراتی از عدم امکان اجرای اين طرح با شرايط
فعلی سخن گفته بود" :امکان اجرای اين طرح با توجه به شرايط فعلی دانشگاھھا امکان پذير نيست...
اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاھھا نياز به فضا و امکانات خاصی دارد".
عليرضا رھايی ھمچنين گفته بود" :اما آنچه که به نظر می آيد اين است که اجرايی کردن اين طرح نياز
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
مخالفت شديد دانشجويان مواجه شده است ،به گونه ای که حتی يکبار برای مواجه نشدن با دانشجويان
معترض که در جلوی کالس درس وی در دانشکده عمران تجمع کرده بودند ،از پنجره به کمک
نيروھای انتظامات از کالس درس خارج شد.
تفکيک جنسيتی در دانشگاه عالمه
ھمچنين سايت خبری فرارو در گزارشی از تفکيک جنسيتی در دانشگاه عالمه طباطبايی خبر داد.
بر اين اساس کليه کالسھای عمومی و تخصصی دانشگاه عالمه طباطبايی تفکيک جنسيتی شده است.
سال گذشته با دستور صدر الدين شريعتی ،رييس دانشگاه عالمه ،در دروس عمومی اين دانشگاه
تفکيک جنسيتی صورت گرفته بود .وی ھم چنين در آزمون کارشناسی امسال دستور حذف پذيرش
دانشجو در  ١٣رشته علوم انسانی را صادر کرده بود که با مخالفت گسترده داوطلبين کنکور و
دانشجويان اين دستور لغو گرديد.

ستاره دار شدن صد داوطلب کنکورمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
خبرگزاری ھرانا  -روزنامه توقيف شده "روزگار" ديروز از ستاره دار شدن يکصد دانشجوی ديگر و
تشديد اعمال محدوديتھای گزينشی در دانشگاه آزاد خبر داد.
به گزارش دانشجونيوز ،مريم بابايی در گزارشی در اين روزنامه نوشته است که "روز يک شنبه
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در خيابان پاسداران مملو از دانشجويانی بود که به شکلھای مختلف
به نتايج آزمون کارشناسی ارشد اين دانشگاه اعتراض داشتند " .در ادامه گزارش آمده است که "بيش
از  ١٠٠نفر از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد موفق به عبور از سد گزينش اين
دانشگاه نشدند" و اين دانشجويان "وقتی با مشخصات داوطلبی به سايت دانشگاه آزاد مراجعه میکنند،
ھيچ کارنامهای و رتبهای برای آنھا به نمايش درنمی آيد".
متن اين گزارش به شرح زير است:
بيش از  ١٠٠نفر از داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد موفق به عبور از سد گزينش اين
دانشگاه نشدند.
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به گفته مسووالن مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به دليل اينكه ھيات گزينش دانشجو ھنوز اسامي
يكسري دانشجويان را تاييد نكرده است ھيچ كارنامھاي براي اين داوطلبان در سايت اين دانشگاه نمايش
داده نميشود .روز گذشته مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در خيابان پاسداران مملو از دانشجوياني
بود كه به شكلھاي مختلف به نتايج آزمون كارشناسي ارشد اين دانشگاه اعتراض داشتند .در اين ميان
مشكل تعدادي از اين دانشجويان به ھيات گزينش دانشجو برميگشت .اين افراد وقتي مشكل خود را با
مسوول اولين باجه رسيدگي به شكايات دانشجويان مطرح ميكردند ،به سمت باجھاي ھدايت ميشدند كه
مسوول آن ليست بلندبااليي از اسامي افرادي را داشت كه به گفته خودشان متخلفاني ھستند كه ھيات
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
رتبھاي براي آنھا به نمايش درنميآيد .به اين افراد تنھا در پيغامي گفته ميشود داوطلبي با چنين
مشخصاتي وجود ندارد .روز گذشته وقتي اسامي اين افراد در ليست چندصفحھاي مسوول باجه پيدا
ميشد ،فرم متفاوتي به آنھا داده ميشد و از آنھا خواسته ميشد ھفته ديگر به مركز آزمون مراجعه كنند.
اعمال گزينش در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در حالي است كه در چند سال گذشته
دانشجوياني كه با وجود دارا بودن رتبه و نمرھھاي باال در گزينش دانشگاھھاي دولتي رد ميشدند ،براي
ادامه تحصيل در كنكور دانشگاه آزاد شركت ميكردند.
اما روند "مردود علمي" عنوان شدن و نمايش پيغام "داوطلبي با مشخصات زير وجود ندارد "كه در
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
كشيده شد .مسووالن دانشگاه آزاد از جمله كريم زارع اما در مورد اين روند اظھار بي اطالعي ميكنند.
يكي از افرادي كه صبح روز گذشته براي پيگيري مشكل خود به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي
مراجعه كرده بود در گفتوگو با روزنامه "روزگار" با بيان اينكه با وجود دارا بودن رتبه تكرقمي علوم
سياسي كنكور كارشناسي ارشد در گزينش دانشگاه دولتي رد شد ،ميگويد :وقتي در كنكور دانشگاه
دولتي در گزينش رد شدم در كنكور دانشگاه آزاد شركت كردم اما االن به من ميگويند جزء ليست
متخلفان قرار دارم و ھيات گزينش اسامي ما را نفرستاده است.
اين دانشجوي رشته علوم سياسي ادامه ميدھد :اين مشكل براي من و چند نفر ديگر از دوستانم پيش آمده
است و تنھا فعاليت ما در دوران دانشجويي عضويت در انجمنھاي دانشجويي دانشگاه بوده است .او
ميگويد :وقتي من به دليل عضويت در انجمن ھاي اسالمي دانشگاه جايي در دانشگاھھاي دولتي و آزاد
كشورم ندارم براي ادامه تحصيل بايد به كجا بروم .يكي ديگر از افرادي كه اسم او در ليست رد گزينش
شده ھاي دانشگاه آزاد ،توسط مسوول باجه مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي پيدا و با ماژيك زرد اليت
شد ،ميگويد :وقتي شماره داوطلبي را در سايت وارد ميكنم ،ميگويد ھيچ كارنامھاي براي مشخصات
زير وجود ندارد.
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
آمده است .داوطلب ديگري كه كارنامھاي براي او به نمايش درنيامده و اسم او در ليست گزينش
دانشگاه آزاد قرار دارد ،ميگويد سابقه ھيچ گونه فعاليت سياسي دانشجويي نداشته اما يكي از نزديكان او
چند وقتي در زندان اوين بازداشت بوده است .داوطلب ديگري در تماس با "روزگار" ميگويد سابقه
ھيچگونه فعاليت سياسي نداشته اما كارنامه او در سايت به نمايش در نميآيد.
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توضيحي كه مسووالن مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي 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.
نمايندگان مجلس اما نگاه متفاوتي به اين موضوع دارند .تعدادي گزينش دانشجو را روند عادي ميدانند
و تعداد ديگري محروم كردن دانشجويان از ادامه تحصيل به داليل فعاليت و عضويت در انجمنھاي
سياسي را شايسته كشور نميدانند.
روزگار با تاکيد براينکه "گزينش امسال به شکل پررنگتری در مقايسه با سالھای قبل به کنکور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ھم کشيده شد" از قول حجت االسالم عليرضا سليمی نماينده دليجان و
عضو اصولگرای مجلس ھشتم نوشته "کسانی که به نحوی در مسائل سياسی آتش بيار معرکه ھستند و
کسانی که نظام را متھم و برای آن ايجاد مشکل کردهاند ،طبيعی است که جايی در دانشگاهھای ما چه
آزاد و چه دولتی ندارند".
حجت االسالم سليمی ،عضو کميسيون آموزش مجلس ،ھمچنين "ضمن دفاع از ستاره دار کردن
دانشجويان" به روزنامه روزگار گفته "ساليق سياسی از برکات نظام است اما براندازھا و کسانی که
در فتنه  ٨٨دخيل بودند فرق دارند".
ھمزمان سعدﷲ نصيری از نمايندگان نزديک به اصالح طلبان محروم کردن دانشجويان از ادامه
تحصيل را در رديف "مسائل امنيتی و اطالعاتی" بر شمرده و به روزنامه روزگار گفته وقتی "پای
مسائل امنيتی و اطالعاتی در مورد اين افراد وسط میآيد پيگيری و دخالت ما ھيچ نتيجهای ندارد".
اين در حالی است که مسولين دولت دھم مساله "ستاره دار شدن" دانشجويان را تاکنون تکذيب کرده اند.
امير طاھرخانی ديگر عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسالمی نيز با انتقاد از ستارهدار کردن
دانشجويان گفته "محدود کردن دانشجويان از ادامه تحصيل به بھانهھای مختلف زيبنده کشور و نظام ما
نيست".
روزنامه روزگار ھمچنين گزارش داده که علی عباس پور تھرانی فرد ،ريس کميسيون آموزش مجلس
شورای اسالمی "معتقد است گزينش دانشجو در کشور ما از جنبهھای مختلف دينی و مذھبی ،اخالقی
و ...امری عادی است و جزء مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی است".
به نوشته اين روزنامه ،عباس پور تھرانی فرد به عنوان مثال از کسانی نامبرده که "اديان رسمی کشور
را نداشته باشند يا مشکل اخالقی داشته باشند" ،و تاکيد کرده که چنين افرادی "نمیتوانند استخدام شوند
يا ادامه تحصيل بدھند".
گفتنی است روزنامه "روزگار" چاپ تھران پس از  ١۶٣شماره انتشار روز گذشته ١۴ ،شھريور ماه،
به مدت دو ماه توقيف شد .اين روزنامه "بر اساس اعالم جرم دادستان عمومی و انقالب تھران به اتھام
تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه کشور باستناد تبصره  ٢ماده  ۵قانون مطبوعات" توقيف شده
است.
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نيما پوريعقوب ،فعال دانشجويی ،آزاد شد
پنجشنبه  17شھريور  1390خبرگزاری ھرانا  -نيما پوريعقوب ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز ،از
زندان اين شھر آزاد شد .

به گزارش دانشجونيوز ،نيما پوريعقوب ،دانشجوی رشته مھندسی مکانيک دانشگاه آزاد تبريز ،در ١٩
خرداد سال  ١٣٩٠در شھر تبريز بازداشت شد .
برخی از خبرگزاریھا اتھام اين فعال دانشجويی را »تبليغ عليه نظام«» ،اقدام عليه امنيت ملی«،
»تشکيل گروھک غيرقانونی« و »توھين به رھبری« عنوان کرده بودند .
نيما پوريعقوب ،پيش از اين نيز در آبان سال  ١٣٨٧بازداشت و در دادگاه از اتھامات وارده تبرئه شده
بود .
اين فعال دانشجويی چپ ،نزديک به سه ماه در زندان مرکزی تبريز در حبس بود.
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محکوميت جاويد فخريان ،فعال دانشجويی به يکسال حبس تعزيری
خبرگزاری ھرانا جمعه  18شھريور  -1390شعبه  ٢٨دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی مقيسه
»جاويد فخريان« فعال دانشجويی را به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروه به يک سال حبس
تعزيری محکوم کرد .
به گزارش صبح امروز ،جاويد فخريان از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد
شھرکرد و مدير بخش مجازی ستاد  ٨٨بود که بدنبال موج گسترده دستگيری فعاالن سياسی و مدنی در
آستانه  ٢۵بھمن ،بعد از چندين جلسه احضار به وزارت اطالعات و دفتر پيگيری اطالعات استان
تھران بازداشت و پس از  ٣٣روز از زندان اوين آزاد شده بود .
وی در آبان ماه سال  ١٣٨٨نيز در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمھوری برای مدتی در
بازداشت بسر برده است.
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»راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه« در ھمه استان ھای ايران
جمعه ١٨ ,شھريور  ١٣٩٠تنھا دو روز پس از آنکه وزير علوم ايران منکر اجرای طرح "تفکيک
جنسيتی" در دانشگاه ھا شده بود ،در جديدترين اظھارات از راه اندازی »دانشگاه دخترانه »در ھر
استان خبر داده و تاکيد کرد:
»اين مصوبه درباره اسالمي شدن دانشگاهھا نيست بلكه در مورد حفظ حدود و آداب اسالمي در
دانشگاهھاست و اسالمي شدن دانشگاهھا خيلي فراتر از اين موضوع است».
به گزارش دانشجونيوز ،بدنبال تداوم اجرايی شدن سياست تک جنسيتی کردن دانشگاه و تفکيک کامل
جنسيتی و جلوگيری از اختالط بين پسران و دختران در دانشگاه ھا ،وزير علوم ايران در گفتگو با
خبرگزاری حکومتی "فارس" از »راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه در ھر استان »خبر داده و افزوده
است:
»حتما ً بايد در دانشگاهھا به محتوا پرداخته شود اما چون قائل به اين ھستيم كه بين ظاھر و باطن و
محتوا و مناسبات درون دانشگاھي تناسبي برقرار است بايد به اين مھم پرداخته شود».
وزير علوم ايران که طی روزھای گذشته ادعا کرده بود که »چيزی با عنوان تفکيک جنسيتی در
دانشگاه ھای کشور وجود ندارد »اينبار نيز مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را مصوبه
شوری عالی انقالب فرھنگی دانسته است.
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کامران دانشجو پيشتر در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور محمود احمدی نژاد به وزاری علوم و
بھداشت برای توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور گفته بود» :ما چيزی به
عنوان تفکيک جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن طرف آب است .اين واژه
را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
وزير علوم در ادامه راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه را »يکی از راه کارھای اسالمی شدن دانشگاه ھا
«معرفی کرده و افزوده است» :پيش از انقالب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت
داشت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت ميكند.
 32سال از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است و ما به غير از اين دانشگاه ،دانشگاه دخترانه ديگري
نداريم».
کامران دانشجو در بخش ديگری از اظھارات خويش دانشگاه ھای تک جنسيتی را »حق دانشجويان«
ارزيابی کرده و تاکيد کرد« :اكنون اولويت را به دانشگاهھاي تك جنيستي دخترانه و پسرانه داديم».
اين وزير احمدی نژاد در انتھا از عدم تاسيس دانشگاه ھای تک جنيستی در طول  ٣٢سال گذشته انتقاد
کرده و اضافه کرد « :چرا در طول  30سال گذشته به عنوان مثال  10دانشگاه دخترانه در  10استان
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
موافقين و مخالفين دولتی اين طرح تبديل شده است.
علی مطھری ،از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران ،در نامه ای سرگشاده به احمدی نژاد نوشته بود:
»بديھي است امروز كه دانشگاهھاي دخترانه به اندازه كافي نداريم بايد در حد امكان از اختالط
جلوگيري كنيم و تالشھايي كه وزير محترم علوم و ھمكارانشان انجام ميدھند در مسيراسالمي كردن
دانشگاهھا از نظر ظاھر و محتواست ،گرچه اينجانب به برخي از آنھا گفتم سرانجام آقايان مشايي و
احمدينژاد تحمل نخواھند كرد و اين طرح را نيز مانند قانون عفاف و حجاب معلق خواھند كرد و
امروز اين پيشبيني به حقيقت پيوست».
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک
و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است.
دانشگاه ھای عالمه طباطبايی ،دانشگاه امير کبير ،دانشگاه يزد ،دانشگاه بين المللی قزوين ،دانشگاه
مازندران ،دانشگاه مشھد و  .....تنھا نمونه ھای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اند.
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محمد غفاريان به سه سال و نيم حبس تعزيری و ھفتاد ضربه شالق
محکوم شد
يكشنبه ٢٠ ,شھريور  ١٣٩٠محمد غفاريان ،دانشجوی رشته مھندسی برق دانشگاه فردوسی مشھد ،به
تحمل سه سال و نيم حبس تعزيری و ھفتاد ضربه شالق محکوم شد.

به گزارش دانشجونيوز ،دادگاه بدوی اين فعال دانشجويی در ده مرداد ماه سال جاری تشکيل و حکم اين
دانشجو در دوازده شھريور ابالغ شد.
از ميان اتھامات او تنھا اقدام عليه امنيت ملی در جلسه بازپرسی و در زمان بازداشت به وی تفھيم شده
بود و اتھام توھين به رياست جمھور حتی در دادگاه ھم مطرح نشده بود.
محمد غفاريان برای اتھام اقدام عليه امنيت ملی به دو سال حبس ،برای اخالل در نظم عمومی شش ماه
حبس ،برای توھين به مقام رھبری به يک سال حبس و  ٣۵ضربه شالق و برای توھين به رييس
جمھور به  ٣۵ضربه شالق محکوم شده است.
محمد غفاريان ھمچنين در پی اعالم نتايج کنکور کارشناسی ارشد ،و به رغم کسب رتبهی ،٢٠٦
مردود اعالم شده و از ادامهی تحصيل محروم شد.
وی بعد از ظھر روز يکم اسفند ماه در خيابان راھنمايی مشھد دستگير و پس از گذراندن دو روز در
پليس امنيت اخالقی ناجا به بازداشتگاه ادارهی اطالعات مشھد منتقل شد و تا تاريخ  ٢٦ام اسفند ماه در
آن جا زندانی بود.

علی عجمی به سلولھای انفرادی زندان رجايی شھر کرج منتقل شد
يكشنبه ٢٠ ,شھريور  ١٣٩٠روز گذشته علی عجمی ،زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر
کرج ،به سلولھای انفرادی بند  ۵اين زندان کرج منتقل شده است.
علی عجمی ،از فعالين دانشجويی چپ دانشگاه تھران ،روز شنبه  ١٩شھريور ماه از سالن  ١٢بند ۴
)بند امنيتی( به سلولھای انفرادی بند  ۵زندان رجايی شھر کرج منتقل گرديد".وبسايت ھرانا" به نقل از
فعالين حقوق بشر و دموکراسی افزوده است که علت انتقال اين زندانی سياسی به سلول انفرادی ،پرونده
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سازی يکی از مسئوالن زندان برای وی بوده است؛ گفته میشود علی عجمی چندی پيش مورد ضرب
و شتم وی نيز قرار گرفته بود.
علی عجمی ،دانشجوی ترم آخر رشت ٔه حقوق دانشگاه تھران ،بيست و يکم بھمن ماه سال  ٨٨در سبزوار
بازداشت ،توسط قاضی صلواتی محکوم شناخته شد و از آن زمان تاکنون بدون حتی يک روز
مرخصی در زندان به سر میبرد.
الزم به يادآوری ست که علی رغم گذشت قريب به دو ماه و نيم از انتقال بھروز جاويد تھرانی ،فرزاد
مددزاده ،صالح کھن دل ،محمد علی منصوری ،چھار تن ديگر از زندانيان محبوس در بند امنيتی زندان
رجايی شھر کرج به سلولھای انفرادی ،ھيچ اطالعی از وضعيت و سرنوشت ايشان در دست نيست.
نامبردگان ھفتم تيرماه سال جاری به طور ناگھانی به انفرادیھای بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شده
بودند.

مريم شفيع پور ،فعال دانشجويی ،از دانشگاه بين المللی قزوين اخراج
شد
يكشنبه ٢٠ ,شھريور  ١٣٩٠مريم شفيع پور ،فعال دانشجويی و وبالگ نويس ،با وجود پايان حکم چند
ترم محروميت از تحصيل ،علی رغم داشتن  2ترم سنوات مجاز ،اجازه ثبت نام در ترم جديد آموزشی
را نيافت.
به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه موج صدور احکام سنگين انضباطی و قضايی برای دانشجويان
دانشگاه بين المللی قزوين ،يکی ديگر از فعاالن دانشجويی اين دانشگاه بنام »مريم شفيع پور »که پيشتر
به چھار ترم محروميت از تحصيل و يک ترم محروميت از تسھيالت رفاھی دانشگاه محکوم شده بود،
مجددا به صورت غير قانونی و غير رسمی از ادامه تحصيل در اين دانشگاه محروم شده است.
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 ابالغ نشده و پيگيری ھای اين دانشجو از سوی مسئولين اين
دانشگاه بی پاسخ مانده است.
مريم شفيع پور در گفتگو با "دانشجو نيوز "با بيان اين که مسئولين در مورد پرونده آموزشی وی
اظھارات ضد و نقيضی بيان می کنند از ادعای برخی از مقامات دانشگاه در خصوص تشکيل پرونده
جديد در کميته انضباطی خبر داده است.
به گفته اين فعال دانشجويی ،دبير کميته انظباطی دانشگاه در ابتدا در اين خصوص اظھار بی اطالعی
نموده و در ادامه از احتمال ارتباط مطالب وبالگ شخصی وی با تصميم جديد دانشگاه سخن گفته است .
اين در حالی است که وبالگ اين فعال دانشجويی در زمستان سال  88توسط بالگفا بسته شده و در
دادگاه اين فعال دانشجويی نيزھيچ گونه اتھامی مبنی بر اين مورد به وی تفھيم نشده است.
مريم شفيع پور ،به نقل از يکی از مسئولين عالی رتبه دانشگاه بين المللی قزوين که خواست نامش
بازگو نشود می گويد» :با توجه به نزديکی انتخابات مجلس شورای اسالمی سياست کلی دانشگاه در
سال جديد آموزشی مبتنی بر اين است که از بازگشت فعالين دانشجويی به ھر بھانه ای به محيط
آموزشی جلوگيری شود و پيگيری دانشجويان کامال بی فايده و تنھا صرف وقت و ھزينه را برای آنان
به دنبال خواھد داشت تا خو ِد دانشجو خسته و بی خيال ادامه تحصيل شود» !
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مريم شفيع پور در پی وقايع پس از انتخابات رياست جمھوری ،در واکنش به اظھارات رياست
دانشگاه ،دکتر آل بويه ،طی نامه ای اعتراضی نارضايتی خود و ساير دانشجويان اين دانشگاه را اعالم
کرده بود ،که منجر به احضار وی به کميته پيگيری وزارت اظالعات شد .دکتر آل بويه در اين
مصاحبه گفته بود که« ،دانشجويان تعليق شده مشکالت اخالقی داشته و در اين دانشگاه خبری از موارد
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
تحصيل آنان در مقاطع باالتر جلوگيری به عمل آمده است ،ھرچند که اين دانشجويان به سازمان سنجش
فراخوانده شده و تعھد داده بودند.
گفتنی است بيش از  ١۵تن از فعاالن دانشجويی دانشگاه بين المللی قزوين به دليل آنچه که از سوی
مراجع انضباطی اين دانشگاه تحت عنوان "شرکت دراغتشاشات پس از انتخابات  "٨٨خوانده شده بود،
با احکام اخراج ،محروميت ھای تعليقی و رفاھی روبرو شده بودند که ھم اينک بسياری از اين فعاالن
در حال سپری کردن دوران محروميت خويش ھستند.

محکوميت حسين ضامن ضرابی ،فعال دانشجويی به يک سال حبس
تعزيری
دوشنبه ٢١ ,شھريور  ١٣٩٠دادگاه انقالب شھر بابل" ،حسين ضامن ضرابی" ،فعال دانشجويی دانشگاه
بابل را به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در تجمع  25بھمن به يک سال حبس تعزيری که به
مدت  5سال معلق شده است محکوم کرد.

به گزارش دانشجونيوز ،حسين ضامن ضرابی ،عضو انجمن اسالمی و ھمچنين مسئول کانون شعر و
ادب دانشگاه نوشيروانی بابل که روز  25بھمن  1389ھمراه با محسن برزگر ،ديگر فعال دانشجويی،
در مقابل درب اصلی دانشگاه نوشيروانی بازداشت شده و پس از  16روز انفرادی در زندانھای ساری
و بابل با قرار وثيقه  30ميليون تومانی آزاد شده بود ،طی حکمی جديد از سوی مقامات قضايی شھر
بابل ،به يک سال حبس تعزيری ،با لحاظ  ۵سال تعليق محکوم کرده است.
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بر اساس اين گزارش از اتھامات اين فعال دانشجويی در اين حکم به »تبليغ عليه نظام از طريق شرکت
در تجمع  25بھمن« اشاره شده است.
گفته می شود حسين ضامن ضرابی ،پيشتر ھم طی حکمی از سوی مراجع انضباطی دنشگاه
نوشيروانی بابل به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شده بود.
گفتنی است ،بسياری از فعاالن دانشگاه نوشيرانی بابل پس از انتخابات مخدوش رياست جمھوری دھم،
با احکام سنگين انضباطی و قضايی مواجه شده که آخرين گزارشات از اين دانشگاه از تداوم فشارھا و
محدوديت ھا برای فعاالن دانشجويی اين دانشگاه حکايت دارد.

تشکيل کالس ھای دروس حوزوی در دانشگاه صنعتی اميرکبير
دوشنبه ٢١ ,شھريور  ١٣٩٠از مھر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اميرکبير کالس ھای درس
حوزوی برگزار خواھد شد.
به گزارش دانشجونيوز ،خبرگزاری مھر به نقل از علی رضا پورمحمد ،کارشناس حوزه علوم اسالمی
دانشگاھيان مرکز دانشگاه صنعتی اميرکبير ،خبر داده است که از مھر ماه سال جاری با ھمکاری
حوزه علوم اسالمی دانشگاھيان ،کالسھای حوزوی برای دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه
برگزار خواھد شد.
پورمحمد با بيان اين که دانشجويان تا  ٩مھر ماه می توانند برای ثبت نام در کالسھای دروس حوزوی
اين دانشگاه اقدام کنند ،زمان آغاز اين کالس ھا را  ٢٠مھر ماه اعالم کرده است.
بر اساس اين گزارش پورمحمد با بيان اينکه در کالس تدريس دروس حوزوی  ٦٦واحد تدريس می
شود ،خاطرنشان کرد :دوره تدريس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی اميرکبير  ٦ترم يازده ماھه است
که سه سال به طول می انجامد.
وی ھم چنين از پذيرش  ١٠٠نفر در اين کالس ھا خبر داده است.

راه اندازی حوزه در  ٣٠دانشگاه کشور
در ارديبھشت ماه سال جاری غالمرضا خواجه سروی ،معاون فرھنگی و اجتماعی وزير علوم ،از
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
گفته بود" :اعتقاد داريم اگر دانشجويان در زمينه مباحث دينی از آموزش کالسيک برخوردار شوند در
بينششان تأثير می گذارد".
خواجه سروری با بيان اينکه در حال حاضر در  ٣٠دانشگاه کشور حوزه علميه دانشجويی فعال است،
گفته بود" :طالب دانشجو در اين حوزه ھا نزديک به  ٦٤واحد درسی می گذرانند و ترکيب اين دروس
ھم اعتقادی دينی است و ھم مسائل فرھنگی سياسی ايران است".
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حجت االسالم حجت کاشفی ،مدير حوزه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ،نيز در تيرماه امسال از
آغاز به کار حوزه علوم اسالمی دانشجويی در اين دانشگاه خبر داده بود .وی ھمچنين از آغاز به کار
حوزه ھای علوم اسالمی در  ٢٨دانشگاه کشور سخن گفته بود.
برگزاری کالس ھای دروس حوزوی در دانشگاه در راستای اجرايی کردن طرح "اسالمی کردن
دانشگاه ھای کشور" قلمداد می شود.

محروميت و ممنوعيت از تحصيل و تدريس اعضای شورای مرکزی
ادوار تحکيم وحدت ،شعبه بوشھر
دوشنبه ٢١ ,شھريور  ١٣٩٠سيروس بنه گزی و دکتر محمود جمھيری از اعضای شورای مرکزی
سازمان دانش آموختگان ايران ) ادوار تحکيم وحدت( شعبه بوشھر از ادامه تحصيل و تدريس محروم
شدند.
به گزارش خبرنگار ادوارنيوز ،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 کارشناسی ارشد محروم شد  .اين روزنامه نگار با سابقه که در کنکور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شرکت جسته بود ،در مراجعه به سايت دانشگاه آزاد با اين پيام
روبرو می شود که کارنامه ای با مشخصات مورد نظر موجود نمی باشد.
اين فعال سياسی در مصاحبه با خبرنگار ادوارنيوز میگويد :امسال شانس خود را در دانشگاه ازاد
امتحان کردم .جالب بود در موقع مراجعه به سايت اطالع رسانی دانشگاه ازاد وقتی با وارد کردن
مشخصات روی گزينه کارنامه کليک کردم با اين پيام روبرو شدم " :کارنامه ای با مشخصات مورد
نظر موجود نمی باشد" .سه روز بود که تالش داشتم به خودم بقبوالنم شايد واقعا مشکل پيش آمده ،ولی
با ھر گزينهای که سايت مربوطه پيشنھاد داده بود تقاضای کارنامه میکردم با ھمين پيام روبرو
میشدم ،تا اينکه فرج حاصل و از طريق يکی از شماره تماسھای داده شده توانستم با مقامی از آن سوی
سيم صحبت کنم .مخلص کالم آن مقام يا آقای محترم اين بود جواب استعالم شما نيامده است.
وی در ادامه می افزايد  :سال گذشته نيز در کنکور کارشناسی ارشد داشنگاه سراسری شرکت کردم اما
با ھمين پيام مواجه شدم که "داوطلب گرامی به علت نقص در پرونده در صورت تمايل در روز سه
شنبه  89به سازمان سنجش و اموزش کشور واقع در ميدان ھفت تير خيابان کريم خان زند پالک 204
مراجعه نماييد و يا جھت اطالعات بيشتر با شماره تلفن  xxxتماس حاصل فرماييد" .من متعاقب آن از
بوشھر مسير  1200کيلومتری را طی کردم وخود را به سازمان سنجش در پل کريمخان رساندم.
حضور در حراست سازمان و تکميل کردن فرمی که کی ھستی و چه کاره ای و چه فعاليتھای داشتی و
کمی حرفھايی شبيه بازجويی تمام اتفاقاتی بود که آن روز افتاد و اين که برو تا جواب استعالم از
اداره اطالعات بيايد و جالب آن که در مراجعه چندين باره در طول آن سال به سازمان سنجش برای
کسب تکليف متوجه شدم که ھنوز جواب استعالم نيامده است.
ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمھيری  ،عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت شعبه
بوشھر از تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی نيز از ديگر محدوديتھايی می باشد که از جانب نھادھای
امنيتی بر فعالين با سابقه استانی اعمال شده است .وی که دارای مدرک دکترای شھرسازی از دانشگاه
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تھران میباشد ،در ترم جديد از تدريس واحدھای درسی مربوطه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشھر
محروم شده است.
الزم به ذکر است در اين دو سال اخير شاھد ممنوع التدريس شدن تعداد کثيری از اساتيد با سابقه
کشور ،محروم از تحصيل و ستارهدار شدن و اخراج دانشجويان در مقاطع زمانی مختلف بودهايم.
سيد حسين جاودانی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم خراسان و از فعاالن سياسی مشھد نيز
سال گذشته از تدريس در دانشگاه پيام نور مشھد محروم شد.
ادوارنيوز

دانشگاه جامع علمی کاربردی ھم تک جنيستی شد
سه شنبه ٢٢ ,شھريور  ١٣٩٠در ادامه موج تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا و اعمال سياست جداسازی
کامل مراکز آموزشی در ايران ،دانشگاه جامع علمی کاربردی با تفکيک واحد ھای دانشگاھی به
»زنانه و مردانه« در دفترچه ھای نام نويسی سال جديد ،عمال اجرای طرح تک جنسيتی نمودن اين
دانشگاه را در دستور کار خويش قرار داده است.
به گزارش دانشجونيوز ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال جديد جدا سازی پسران و دختران
پذيرفته شده در اين دانشگاه ھا را جز برنامه ريزی ھای آموزشی خويش قرار داده و در دفترچه ھای
نام نويسی ،پذيرش دانشجويان را جداگانه به صورت »مردانه و زنانه« طراحی نموده است.
خبرگزاری "تابناک" ،نزديک به اصولگرايان که اين خبر را منتشر کرده از «عدم ھماھنگی واحد ھای
دانشگاھی« با اين طرح و ھمچنين "ضرر" آور بودن اين طرح برای »مديران و واحد ھا« خبر داده و
نوشته است 70 »:درصد دانشجويان اين دانشگاه را خواھران تشكيل ميدھند و اقدام انجام شده از سوي
دانشگاه جامع به لحاظ افزايش ھزينهھا ،ضرر ھنگفتي براي مديران واحدھا خواھد داشت».
در ھمين زمينه وزير علوم ايران ھفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "فارس" از »راه
اندازی دانشگاه ھای دخترانه در ھر استان« خبر داده و گفته بود»» :ما چيزی به عنوان تفکيک
جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن طرف آب است .اين واژه را استفاده می
کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
پيشتر کامران دانشجو ،وزير علوم ايران ،مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را »مصوبه شوری
عالی انقالب فرھنگی« دانسته بود.
اجرای اين طرح ھای دانشگاھی در حالی است که محمود احمدی نژاد پانزدھم تيرماه سال جاری با
ارسال نامه ای به وزاری علوم و بھداشت خواستار »توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه
ھای کشور »شده و اين اقدامات را »سطحي« و »غير عالمانه« خوانده بود.
اما وزير علوم راه اندازی دانشگاه ھای تک جنسيتی را »يکی از راه کارھای اسالمی شدن دانشگاه
ھا«معرفی کرده و گفته بود» :پيش از انقالب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت
داشت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت ميكند.
 32سال از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است و ما به غير از اين دانشگاه ،دانشگاه دخترانه ديگري
نداريم».
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.
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علی مطھری ،از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران ،پيشتر در نامه ای سرگشاده به احمدی نژاد نوشته
بود» :بديھي است امروز كه دانشگاهھاي دخترانه به اندازه كافي نداريم بايد در حد امكان از اختالط
جلوگيري كنيم و تالشھايي كه وزير محترم علوم و ھمكارانشان انجام ميدھند در مسيراسالمي كردن
دانشگاهھا از نظر ظاھر و محتواست ،گرچه اينجانب به برخي از آنھا گفتم سرانجام آقايان مشايي و
احمدينژاد تحمل نخواھند كرد و اين طرح را نيز مانند قانون عفاف و حجاب معلق خواھند كرد و
امروز اين پيشبيني به حقيقت پيوست».
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک
و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است.
دانشگاه ھای عالمه طباطبايی ،دانشگاه امير کبير ،دانشگاه يزد ،دانشگاه بين المللی قزوين ،دانشگاه
مازندران ،دانشگاه مشھد و  .....تنھا نمونه ھای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اند.

علی اکبر محمد زاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف ،به
شش سال حبس محکوم شد
سه شنبه ٢٢ ,شھريور  ١٣٩٠علی اکبر محمد زاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی
شريف ،به شش سال حبس تعزيری محکوم شد.

به گزارش دانشجونيوز ،اين فعال دانشجويی در روز دوشنبه  ٢٦بھمن  ٨٩به ھنگام خروج از درب
آزادی دانشگاه صنعتی شريف ،توسط ماموران امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و پس از ضرب و شتم
در ميدان آزادی دستگير شد.
به گزارش منابع خبری ،اين فعال دانشجويی به گفته ھمبندان پيشيناش در زمان بازجويی در بند ٢٤٠
به دفعات مورد شکنجهھای شديد جسمی قرار گرفته است.
جلسه دادگاه علی اکبر محمد زاده در سوم مرداد ماه سال جاری در شعبه  ١٥دادگاه انقالب به رياست
قاضی صلواتی برگزار شد .اتھامات وی» ،تبانی و اجتماع عليه امنيت کشور«» ،فعاليت تبليغی عليه
نظام« و »اختالل در نظم عمومی« عنوان شده است.
اين فعال دانشجويی در حالی در بند  ٣۵٠زندان اوين به سر می برد که چندی پيش جمعی از فارغ
التحصيالن 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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تجمع دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری
خوابگاه
چھارشنبه ٢٣ ,شھريور  ١٣٩٠جمعی از دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی روز گذشته در اعتراض به
»عدم واگذاری خوابگاه به دانشجويان تحصيالت تکميلی« در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی اين
دانشگاه دست به تجمع زدند.
به گزارش دانشجونيوز ،ديروز سه شنبه  22شھريور ،دانشگاه شھيد بھشتی ميزبان تجمع اعتراضی
دھھا تن از دانشجويان اين دانشگاه بود که در اعتراض به عدم تعلق خوابگاه به برخی از دانشجويان
تحصيالت 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
سرداده و خواستار استعفای مسئولين ذی صالح شده اند.
گفته می شود مسئولين دانشگاه شھيد بھشتی و مديران آن از جمله "مھدوی سمنون" ،معاونت دانشجويی
در طول دو سال گذشته و ھمزمان با وقوع اعتراضات دانشجويی ،از ھيچگونه اقدام در راستای نقض
حقوق اساسی و اوليه دانشجويان خودداری نکرده اند و با صدور احکام فله ای شمار زيادی از
دانشجويان از حق تحصيل محروم نموده اند.
دانشجويان معترض معتقدند که »محروميت دانشجويان تحصيالت تکميلی دانشگاه از حقوق اوليه
خويش که حق اسکان در خوابگاه ھا جز ان است« ،تنھا بخش کوچکی از نقض حقوق اوليه دانشجويی
در اين دانشگاه محسوب می شود.
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
خشن نيروھای حراست وادار به ترک اين اداره شده و در ادامه حتی تھديد به احضار به کميته
انضباطی شده اند.
در حالی مديران اين دانشگاه از کمبود بودجه و امکانات رفاھی سخن گفته اند که بنابر گزارشات موثق
ماه گذشته دانشگاه بھشتی خوابگاه طالقانی اين دانشگاه رابه قيمت »يک ميليارد تومان« به بانک
صادرات فروخته است.
از سوی ديگر گفته می شود که 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 منزل
شخصی عده ای از مديران اين دانشگاه مورد بھره برداری قرار گرفته است.
شايان ذکر است که در پايان تجمع ديروز بيانيه ای نيز از سوی دانشجويان صادر شده و آنان خطاب به
مسئوليناين دانشگاه ھشدار داده اند که «در صورت عدم نتيجه گيری از اعتراضات قانونی و مسالمت
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
چھارشنبه ٢٣ ,شھريور  ١٣٩٠مسعود چناسی ورودی سال  ٨٨دانشگاه تربيت معلم تھران و از فعالين
دانشجويی و فعال ستاد شيخ مھدی کروبی در ايام انتخابات  ٨٨می باشد ،که در طی چھار ترم تحصيل
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 ابالغ شد.
بنا به اخبار رسيده به سحام نيوز ،دليل صدور احکام انضباطی و اخراج وی از دانشگاه برگزاری
تجمع  ١۶آذر  ،٨٨دادن بيانيه ھای مختلف در مورد دولت احمدی نژاد ،برگزاری تجمع  ١۶آذر  ٨٩که
منجر به درگيری با حراست شده است ،به ھم ريختن مراسم صفار ھرندی در تابستان  ٨٩به دليل
توھين به مھدی کروبی و برگزاری مراسم چھارشنبه سوری سال  ٨٩و خواندن سرود يار دبستانی و
سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور بوده است.
ھمجنين الزم بذکر است که وی از  ١۶آذر  ٨٩تا  ١٩اسفند  ٨٩سه بار مورد بازجويی ماموران
وزارت اطالعات قرار گرفته است.
وی بارھا مورد تھديد ماموران وزارت اطالعات بوده و حتی يک بار پدر وی برای بازحويی به
وزارت اطالعات 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
محروميت از تحصيل محکوم شد.
به گزارش دانشجونيوز به نقل از خبرگزاری مھر ،دکتر وحيد صرامی ،دبير شورای مرکزی
انضباطی ،با اعالم خبر محروميت از تحصيل اين دانشجوی رشته پزشکی از حضور فرحناز
ترکستانی معاون دانشجويی ،فرھنگی و رئيس شورای مرکزی انضباطی وزارت بھداشت ،اعضا و
کارشناسان شورای مرکزی در جلسه تصميم گيری درباره پرونده اين دانشجو با حضور خود وی خبر
داده است.
وی ھمچنين افزوده است :بر اساس شيوه نامه اجرايی انضباطی دانشجويان علوم پزشکی که به تمام
دانشگاھھای علوم پزشکی ابالغ شده است ،استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط جزء بند
رسيدگی به تخلفات اخالقی قرار میگيرد .متخلف به يکی از تنبيھات بندھای  ٢تا  ۵محکوم میشود و
در صورت تکرار تا بند  ١٢قابل تشديد است.
وزير بھداشت :دانشجويان سيگاری دو ترم از تحصيل محروم خواھند شد
مرضيه وحيد دستجردی ،وزير بھداشت ،پيش از اين در ارديبھشت ماه در حاشيه بازديد از نمايشگاه
بين المللی تجھيزات پزشکی دندانپزشکی و دارويی در جمع خبرنگاران با اشاره به آييننامه انضباطی
معاونت دانشجويی و فرھنگی وزارت بھداشت در مورد ممنوعيت استعمال دخانيات در دانشگاهھای
علوم پزشکی گفته بود :اين آيين نامه حدود شش ماه گذشته ابالغ شده است و يک ماده از آن ممنوعيت
استعمال دخانيات در دانشگاهھای علوم پزشکی و محروميت از تحصيل دانشجويانی که به استعمال
دخانيات مبادرت میورزد ،است .اين محروميت ھميشگی نيست و ممکن است به مدت يک يا دو ترم
باشد چرا که دانشجويان پزشکی بايد سرلوحه سالمت باشند.
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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
تحصيلی ارائه دھند .اين در حالی است که شمار زيادی از دانشجويان مقاطع تحصيالت تکميلی برای
ارائه پايان نامه ھای خود نياز مبرم به آزمايشگاه ،كتابخانه دانشگاه و اساتيد راھنمای خود دارند .از
سوی ديگر تراکم زياد در اتاق ھای خوابگاه ھای دانشجويی مشکالت فراوانی را ايجاد نموده است.
مسئولين دانشگاه در نھايت به دانشجويان قول داده بودند كه تا پنج مھر ماه به دانشجويان مقاطع
تحصيالت تكميلی خوابگاه تعلق خواھد گرفت ،اما بالفاصله روز گذشته مسئولين ھمه ی خوابگاه ھا
خبر تخليه ی خوابگاه از سوی دانشجويان را به ايشان ابالغ كرده و گفته اند كه دانشجويان بايد با
خوابگاه ھا تصفيه حساب دائمی داشته باشند .از سويی ديگر خبر اخراج دانشجويان از خوابگاه در
حالی ابالغ شده است که دانشجويان ھيچ امكانی براي نگه داشتن وسايل در انبار خوابگاه را ندارند.
پيش از اين در دانشگاه شھيد بھشتی دانشجويان كارشناسي ارشد تا ھفت ترم و دكتری تا ده ترم مي
توانستند از خدمات خوابگاھی اين دانشگاه استفاده كنند .الزم به ذكر است كه خوابگاه ھای داخل شھر
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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تحصن و اعتراض دانشجويان
در ھمين راستا در روزھای گذشته تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه در برابر ساختمان آموزش كل
تحصن كرده بودند .دانشجويان معترض در اين تجمع شعارھايی در ارتباط با حقوق رفاھی خويش
سرداده و خواستار استعفای مسئولين ذی ربط شده اند.
مھدوی سمنون مدير فرھنگی اين دانشگاه در ديداری كه با دانشجويان معترض داشته ،گفته است كه
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
دانشگاه تا رسيدن به ھمه ی خواست ھای خود ادامه می دھند.
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
منزل شخصی عده ای از مديران اين دانشگاه مورد بھره برداری قرار گرفته است.

تفکيک جنسيتی کالسھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه
عالمه
پس از آنکه اعالم شد برخی از کالسھای درسی دانشجويان دوره کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبايی
به صورت جداگانه برای دختران و پسران برگزار خواھد شد ،آخرين خبرھا از اين دانشگاه از
»تفکيک کالس ھای درس دوره کارشناسی ارشد »نيز حکايت دارد.
به گزارش دانشجونيوز پس از آنکه مشخص گرديد دروس نيمسال اول سال تحصيلی ١٣٩٠-٩١
دانشجويان کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات عالمه طباطبايی ،با تفکيک جنسيتی ارائه
شده است روزنامه »دنيای صنعت« از روزنامه ھای رسمی ايران ،خبر از »تفکيک کالس ھای درس
دوره کارشناسی ارشد« داده و از قول برخی از "دانشجويان و اساتيد" اين دانشگاه نوشته است که
»تفکيک جنسيتی در در دوره کارشناسی ارشد اين دانشگاه در برخی رشته ھا مانند علوم سياسی و
علوم ارتباطات اعمال شده است».
با اينکه مسئولين دانشگاه عالمه 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
خوبی به نمايش می گذشته شده بود ،اما گزارشات موثق از اجرای اين طرح نه فقط برای دانشجويان
دوره کارشناسی بلکه دانشجويان دوره کارشناسی ارشد اين دانشگاه را نيز مشمول اين طرح بحث
برانگيز ساخته اند .از سوی ديگر با توجه به اينکه دروس ارائه شده در دانشگاه عالمه ھمواره کمتر از
درخواست دانشجويان بوده و دانشجويان را با مشکالت زيادی در انتخاب واحد روبرو کرده است.
بر اساس اين گزارشات مسئولين دانشگاه دليل اجرای طرح تفکيک جسنيتی در دانشگاه را »کمبود
امکانات و فضای کافی« اعالم کرده اند دليلی که به زعم کارشناسان آموزشی چندان منطقی بنظر نمی
رسد .گفته می شود اعتراض ھای دانشجويان به کمبود درس ھای ارائه شده بسيار بيش از گذشته است.
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 اعالم کرده اند ،ولی تنھا پاسخ زير را از مسئولين دانشگاه شنيده اند:
» اين درس ارائه نمی شود ،در دانشگاه ھای ديگر ميھمان شويد».
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اجرای اين طرح ھای دانشگاھی در حالی است که محمود احمدی نژاد پانزدھم تيرماه سال جاری با
ارسال نامه ای به وزاری علوم و بھداشت خواستار »توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه
ھای کشور »شده و اين اقدامات را »سطحي« و »غير عالمانه« خوانده بود.
روزنامه "دنيای صنعت" در ادامه با اشاره به اينکه »دوره ھای کارشناسی ارشد معموال تعداد
دانشجويان کمتر از  ١٠نفر است« افزوده است» :در برخی رشته ھا کالس ھای دوره روزانه و شبانه
باھم تشکيل می شود و تعداد دانشجويان بيشتر از  10نفر می شود .تفکيک جنسيتی در دوره کارشناسی
ارشد در رشته ھايی که دانشجويان بيشتری دارند روی داده است».
پس از انتشار اين گزارشات موثق صدرالدين شريعتی ،رياست دانشگاه عالمه طباطبايی در گفت و گو
با خبرگزاری دولتی "ايلنا" بار ديگر تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه را رد و صحبت از آن را کار
رسانه ھای بيگانه نظير بی بی سی و صدای امريکا دانسته است.
اين روزنامه در پايان اين خبر نوشته است که »دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه به تازگی اقدام
به نصب کابل ھای دوربين در تمام راھروھای طبقات مختلف اين دانشکده کرده است».
با روی کار آمدن صدر الدين شريعتی ،رييس دانشگاه عالمه طباطبايی و روحانی طرفدار حکومت
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
از رشته ھای علوم انسانی به امری کامال عادی در اين دانشگاه تبديل شده که در مقاطعی با اعتراض
متناوب دانشجويان و اساتيد نيز ھمراه بوده است.
گفتنی است دانشگاه عالمه طباطبايي يكي از دانشگاهھاي شھر تھران و بزرگترين دانشگاه ايران در
زمينه علومانساني و علوماجتماعي است كه با دارا بودن نزديك به ١۵ھزار نفر دانشجو و حدود
۵٠٠نفر عضو ھيات علمي تماموقت و ھشت دانشكده در حال فعاليت است.

شھره روحانی دارای رتبه  ١۵١در رشته زبان محروم از تحصيل شد
پنجشنبه ٢۴ ,شھريور  ١٣٩٠شھره روحانی ،شھروند بھايی که در کنکور سراسری دانشگاه در رشته
زبان ھای خارجی رتبه  ١۵١را کسب نموده بود به دليل نقص در پرونده از حق تحصيل محروم شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،نامبرده پس از
اطالع از اين موضوع به سازمان سنجش مراجعه کرده و مسئولين مربوطه اعالم کردند به دليل
اعتقادات مذھبی قادر به پذيرش ايشان نيستند.
شھره روحانی در گفتگو با گزارشگر ھرانا گفت :با اصرار زياد موفق به مالقات با دکتر نوربخش
مسئول بخش گزينش شدم ،ايشان ضمن ابراز تاسف به من گفتند که ھيچ کاری از دست ما بر نمی آيد و
اگر شما وارد دانشگاه ھم بشويد پس از  ٣الی  ۴ترم محروم از تحصيل می شويد.
وی در ادامه افزود" :بر اساس اظھارات دکتر نوربخش در صورتی که من خودم را مسلمان ھم معرفی
ميکردم به دليل اينکه از پيش وزارت اطالعات اقدام به شناسايی خانواده ھای بھايی نموده است ،اين
امر غير ممکن بود".
ھرانا
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اجرای طرح تفکيک جنسيتی در  ۶۴٧کالس درسی دانشگاه آزاد
ورامين
بدنبال اجرايی شدن تدريجی طرح تفکيک جنسيتی دانشجويان ھمزمان با شروع سال تحصيلی جديد در
دانشگاه ھا در ايران ،در آخرين مورد دانشگاه آزاد واحد ورامين  -پيشوا نيز ميزبان اجرای اين طرح
بوده و قرار است از سال تحصيلی جديد »طرح تفکيکجنسيتی در  ۶۴٧کالس اين واحد دانشگاھی«
اجرا گرديده و دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه در کالس ھا و محيط ھای آموزشی تفکيک شوند.
به گزارش دانشجونيوز ،پس از تاکيد و پافشاری مقامات سياسی و دانشگاھی حکومت ايران بر اسالمی
شدن دانشگاه ھا و به تبع اجرای سياست جدا سازی دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ھا ،دانشگاه
آزاد ورامين نيز با اجرای طرح تفکيکجنسيتی در  ۶۴٧کالس اين واحد دانشگاھی به جمع دھھا
دانشگاھی پيوست که اجرای اين طرح را از سال جديد در دستور کار خويش قرار داده اند.
بر اساس اين گزارش ،رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامين  -پيشوا با اشاره به »اجرای طرح
تفکيکجنسيتی در  ۶۴٧کالس اين واحد دانشگاھی« تاکيد کرده که» ،دانشگاه آزاد واحد ورامين -
پيشوا برای انجام طرح تفکيکجنسيتی عزم جدی را به کار گرفته است».
اين رييس دانشگاه که در جلسه ستاد امر به معروف و نھی از منکر شھرستان ورامين که در بيت امام
جمعه و نماينده ولی فقيه شھرستان ورامين برگزار شده است ،سخن می گفت با اظھار اميدواری از
اجرای اين طرح وعده داده است که »در آينده اين وضعيت مناسبتر شود».
با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در ايران بسياری از دانشگاه ھا ايران با تفکيک جنسيتی در
ارائه دروس به دانشجويان ،عمال 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 مشکالت جديدتر برای
دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است.
در بخشی از اين جلسه سيد مرتضی محمودی گلپايگانی ،نماينده آيت اله خامنه ای در شھرستان ورامين
نسبت به "احيا امر به معروف و نھی از منکر" تأکيد کرده و از بسيج خواسته است تا «با تذکر لسانی
بهطور جدی وارد اين عرصه شود».
فرمانده سپاه پاسداران و دبير ستاد احياء امر به معروف و نھی از منکر شھرستان ورامين نيز با ارائه
گزارشی از برگزاری اردوی راھيان نور دانشآموزان دختر در سال تحصيلی جديد ،نسبت به تشکيل
ستاد احيا در سطح حوزه مقاومت با رويکرد فرھنگی تأکيد کرد.
در اين جلسه به ساماندھی نصب بنرھای زيارت و فوت افراد ،رسيدگی به وضعيت قھوهخانهھای
سنتی ،ساماندھی راهاندازی کاروانھای عروسی و برخورد با بدحجابی در مراکز صنفی اشاره شد.
ھمچنين در اين جلسه نسبت به تبليغ برخی مھدھای بھزيستی برای برگزاری کالسھای موسيقی
نونھاالن ،انتشار آگھیھای تبليغات آرايش مردان ،چاپ برخی عکسھای نامناسب در برخی نشريات
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
گزارش ھا از ايران حاکی از آن است که مسئولين دانشگاه خواجه نصير نيز به مانند دھھا دانشگاه
ديگر ،اقدام به تفکيک جنسيتی دانشجويان اين دانشگاه در برخی از کالس ھای درسی نموده اند.
به گزارش دانشجونيوز ،سال تحصيلی جديد دانشگاه ھا در ايران درحالی آغاز می شود که دانشجويان
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی نيز ھمچون ده ھا دانشگاه ديگر کشور ،مشمول طرح
»تفکيک جنسيتی« شده و کالس ھای جداگانه درسی برای دانشجويان دختر و پسر در نظر گرفته شده
است.
بر اساس اين گزارش ،دوشنبه ٢٢ ،شھريور ماه ،درحالی که دانشجويان برای ثبت نام در کالس ھای
ترم جديد تحصيلی به سايت آموزشی اين دانشگاه )گلستان( مراجعه کرده بودند ،متوجه شدند که تمامی
دروس عمومی ،رياضيات عمومی و آزمايشگاه ھا به صورت »تک جنسيتی« -صرفا ً آقا يا خانم -ارائه
شده است و در صورت انتخاب اين دروس با پيغام خطا مواجه می شدند.
با شروع ترم تحصيلی جديد آموزشی ،بسياری از دانشگاه ھای ايران با تفکيک جنسيتی در ارائه
دروس به دانشجويان ،عمال 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 مشکالت جديدتر برای
دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است.
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 مسووالن اين دانشگاه
نيز حاضر به پاسخگويی در اين زمينه نشده اند.
گفته می شود اجرای ناگھانی اين طرح درحالی است که پيش از اين ھيچ يک از مسؤوالن دانشگاه به
اين مسأله اشاره ای نکرده و درصدد انکار آن نيز برآمده بودند.
گفتنی است طرح »تفکيک جنسيتی« که پس از روند »تک جنسيتی کردن« رشته ھای دانشگاھی در
حال اعمال شدن است ،تاکنون دانشگاه ھايی چون اميرکبير ،شريف ،عالمه طباطبايی ،مازندران ،يزد،
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دانشگاه علمی -کاربردی ،دانشگاه آزاد ورامين ،فردوسی مشھد ،بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه
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
مسووالن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را »رسانه ھای بيگانه« و قلمداد کرده
اند .وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و
گفته بود» :ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن
طرف آب است .اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
از طرفی نيز "محمود احمدی نژاد" ،پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و
بھداشت خواستار »توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور« شده و اين اقدامات را
»سطحي« و «غير عالمانه« خوانده بود.
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
درحالی که بيش از چھل و پنج روز از دستگيری کوھيار گودرزی می گذرد اما تاکنون ھيچ يک از
دستگاه ھای امنيتی و قضايی مسئوليت بازداشت وی را به عھده نگرفته اند و مسئوالن زندان اوين از
پاسخ به بستگان اين فعال حقوق بشر سر باز می زنند .اين در حالی است که جلسه محاکمه پروين
مخترع مادر کوھيار نيز برگزار شده است.
اتھام او مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و توھين به مقام رھبری و شھداست .وی در حالی در زندان
مرکزی کرمان با زندانيان عادی نگھداری می شود که از امکان تماس تلفنی محروم است و خواھران
و مادر وی نيز تنھا با تصميم مسئوالن می توانند با وی مالقات کنند.
يکی از نزديکان پروين مخترع با اشاره به اينکه وی ھم اکنون در زندان مرکزی کرمان در بازداشت
موقت است ،در خصوص آخرين وضعيت وی به "جرس" می گويد" :دادگاھی برای خانم مخترع
برگزار کردند و حدود بيست روز ديگر مشخص خواھد شد چه حکمی برای مادر کوھيار صادر خواھد
شد .االن ھم خانواده اش ھر زمانی که خود آقايان اطالع دھند می توانند با وی مالقات کنند".
چندی پيش خانم مخترع در مالقات با خواھر و مادر خود گفته بود" :درحالی که در حمام بودم چھار
لباس شخصی از ديوار وارد منزل شدند و به به وی گفته اند که بايد لباس بپوشد و با آنھا برود .آنھا به
مادر کوھيار گفته اند که پسرش ھم بازداشت شده و در اوين است .ماموران گفته اند تو را ھم می گيريم
که ديگر مصاحبه نکنی و پسرت را آزاد نکنی".
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اين فرد نزديک به پروين مخترع در پاسخ به سئوال خبرنگار جرس مبنی بر اينکه در دادگاھی که
برای خانم مخترع برگزار شده آيا وکيل ايشان حضور داشته ،می گويد" :خير ،متاسفانه وکيلی در اين
دادگاه نبوده است .اتھاماتی ھم که به ايشان زده اند مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و توھين به مقام
رھبری و شھدا و اتھامات از اين دست بوده؛ اين در حالی است که اين اتھامات واھی بوده و خانم
مخترع ھيچ توھينی نکرده اند و فقط در خصوص وضعيت کوھيار ،پسرش اطالع رسانی می کرده
است".
اين منبع نزديک به پروين مخترع با اشاره به ممنوع التلفن شدن خانم مخترع ،ادامه می دھد" :خانم
مخترع ممنوع المکالمه شده است .يکی از خواھرھای خانم مخترع حدود يک ھفته پيش با ايشان
مالقات کابينی داشته که در اين مالقات مادر کوھيار بشدت نسبت به وضع نامعلوم فرزندش ابراز
نگرانی کرده است؛ ايشان می خواسته ھرچه زودتر آزاد شود تا در خصوص وضعيت فرزندش
پيگيری کند .زيرا فقط خانم مخترع می تواند کارھای پسرش را پيگيری کند و او تنھا فاميل درجه يک
کوھيار محسوب می شود .به ساير اقوام از جمله خواھر خانم مخترع ھم پاسخ نمی دھند و می گويند
شما فاميل درجه يک محسوب نمی شويد و جواب سر باال می دھند .مادربزرگ کوھيار ھم به علت
کھولت سن نمی تواند دنبال پيگيری وضعيت نوه اش باشد .بازداشت خانم مخترع ھم به ھمين علت بوده
است تا نتواند در خصوص وضعيت کوھيار پيگيری و اطالع رسانی کند .زيرا خانم مخترع دقيقا يک
روز پس از بازداشت کوھيار دستگير شده ،آن ھم زمانی که مشغول استحمام بوده است و به شکل
غيرقانونی از ديوار باال آمده اند و ايشان را دستگير و با خود بردند .با بازداشت خانم مخترع و زندانی
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 باليی می خواھند بر سرش بياورند".
اين منبع نزديک به خانواده مخترع در خصوص وضعيت "نامعلوم" و "نگران کننده" کوھيار می
گويد" :نھم مرداد ماه کوھيار را به ھمراه دو دوست ديگرش دستگير کردند .يکی از دو دوستش به نام
بھنام گنجی بعد از آزادی خودکشی کرد ،و از دوست ديگر کوھيار که با آنھا بازداشت شده ھم ھيچ
خبری نيست .از آن زمان ھم کوھيار به ھيچيک از اقوام و دوستان تلفن نزده و وضعيتش کامال
نامشخص است؛ حتی ھيچ کس از محل و شرايط نگھداری اش اطالعی ندارد .در پيگيرھايی که اقوام
انجام داده اند و در مراجعاتشان به دادستانی و ھر جايی که به ذھنشان می رسيده ،ھيچ پاسخی به آنھا
داده نمی شود و اصال مشخص نيست چه نھادی کوھيار را بازداشت کرده و اين بسيار نگران کننده
است".
گفتنی است بھنام گنجی ،دانشجوی  22ساله دانشگاه علمی کاربردی تھران و دوست نزديک کوھيار
گودرزی که در روز نھم مرداد ھمراه کوھيار گودرزی و يکی ديگر از دوستانش در منزل شخصی
اش در تھران توسط نيروھای لباس شخصی بازداشت شده بود بعد از آزادی از زندان اوين نيمه شب
 10شھريور خودکشی کرد .اقدام به خودکشی بھنام گنجی بعد از مدت کوتاھی پس از آزادی اش از بند
امنيتی زندان اوين در حالی صورت گرفت که وی سابقه ھيچگونه افسردگی يا بيماری در دوران قبل
از زندانش نداشت اما معلوم نيست چه اتفاقات ديگری در بازداشتگاه بر وی گذشته است.
اين منبع نزديک به خانواده کوھيار گودرزی و پروين مخترع ،در پايان با تاکيد بر نگرانی اقوام خانم
مخترع بيان می دارد" :مادربزرگ و خواھرھا و ديگر اقوام خانم مخترع به شدت نگران و ناراحت
وضعيت خانم مخترع و کوھيار ھستند .تمام تالش اقوام ھم اين است تا بتوانيم خانم مخترع را از زندان
رھا کنيم و وکيل ھم گرفته ايم که پيگيری کند؛ حاال منتظريم ببينيم چه می شود".
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کوھيار گودرزی ،مدافع حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصيل  ،آذرماه ١٣٨٨ھنگامی که ھمراه با
جمعی از فعاالن حقوق بشر جھت شرکت در مراسم تشييع مرحوم آيت ﷲ منتظری عازم قم بود،
دستگير شد .در تيرماه  ، ١٣٨٩قاضی پيرعباسی در دادگاه انقالب کوھيار گودرزی را به اتھام تبليغ
عليه نظام به يکسال حبس محکوم نمود .کوھيار گودرزی نزديک به ده ماه در زندان اوين نگھداری شد
و سپس در مھرماه  ١٣٨٩به زندان رجائی شھر (گوھردشت کرج( منتقل گرديد .او بعد از يکسال
حبس ،آذرماه گذشته از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد.
گفتنی است ،کوھيار گودرزی" ،برنده ی جايزه ملی مطبوعات آمريکا" در روزھای پايان دوران
محکوميتش بار ديگر توسط بازجوی پرونده اش مورد بازجويی و تھديد قرار گرفته بود.
پروين مخترع يک ماه قبل از پايان دوران محکوميت فرزندش به جرس گفته بود" :کوھيار در مدت
يک سالی که زندان بوده ھميشه تحت فشار قرار داشته است .بچه ھای ما به اتھامات واھی در زندان
ھستند و تازه آنجا ھم تحت شرايط بسيار نامناسب ...بعد ھم که چھار تا مادر زندانی سياسی می روند
جلو دادستانی گارد ويژه فرستاده می شود .به ھيچکدام از نامه ھای خانواده ھای زندانيان سياسی جواب
داده نمی شود .من به خيلی جاھا نامه نوشتم و مراجعه کردم اما "آنچه به جايی نرسد فرياد است ".بارھا
به من اعتراض شده که چرا با رسانه ھا مصاحبه می کنم ،خوب وقتی می بينم که با بچه ھايمان اينگونه
برخورد می شود و در حق آنھا اجحاف می شود پس حرف ھايمان را به کی بزنيم .من يک بار ھم گفتم
اصال به روزنامه کيھان بگوييد بيايد با من مصاحبه کند".
وی در اين گفتگو افزوده بود" :بچه ھای ما زندانی سياسی ھستند حاال آنھا ھر چه که می خواھند آنھا
را خطاب کنند اغتشاشگر يا چيز ديگر ،اما بچه ھای ما به جرم انديشيدن و نوشتن و عقيده شان در
حبس و فشار ھستند .بخدا فقط نگران مادر مجيد دری و ضيا نبوی و مادر بچه ھايی ھستم که زندانی
طوالنی دارند و يک روز ھم مرخصی نرفته اند .ما اصال نبايد زندانی داشته باشيم .يکی از شعارھای
اساسی ما آن موقعی که دانش آموز و دانشجو بوديم و می خواستيم انقالب کنيم اين بود که "زندانی
سياسی آزاد بايد گردد" .حاال ببينيد چقدر زندانی سياسی داريم .اگرچه مسئولين می گويند اينھا زندانی
سياسی نيستند اغتشاشگر ھستند .در آن زمان ھم به ما که انقالب کرديم ھمين لقب ھا را می دادند.
ھميشه تاريخ تکرار می شود! اگر قرار باشد که دانشجويان ما فکر نکنند و انتقاد نکنند پس چه کسی
انتقاد کند؟ چه جور بود که آن موقع مبارزه برای دانشجويانی که االن در حکومت کاره ای شده اند
افتخار بوده است اما االن اگر دانشجويی حرفی بزند بايد در نطفه خفه بشود و اسمش بشود اغتشاشگر
و ضد انقالب و عناوينی که به ما و بچه ھای ما می دھند .ما اگر شرق زده و غرب زده بوديم و ايران
را دوست نداشتيم که االن از ايران رفته بوديم .کوھيار با رتبه باال وارد دانشگاه صنعتی شريف شد و
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
خدمت کند .بچه ھای ما ھمه نخبه اند و بايد به آنھا افتخار کنيم .من مطمئن ھستم که به پشتوانه استقامت
ھمين جوانان به حقوق اصلی خودمان دست خواھيم يافت".
جرس
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اختالس شش ميليارد ريالی در دانشگاه ھنر اصفھان
فرھنگ مظفر ،رييس دانشگاه ھنر اصفھان ،پس از گذشت بيش از يک ماه از اختالس شش ميليارد
ريالی در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش دانشجونيوز ،مظفر در گفت و گو با خبرنگار ايسنا ضمن تاييد اين اختالس از بازداشت
افراد مرتبط با اين پرونده خبر داده و در ادعايی عجيب عامل اصلی اختالس را راننده دانشگاه معرفی
کرده است.
فرھنگ مظفر در مورد نحوه انجام اين اختالس گفته است" :در نيمه دوم مردادماه به فاصله يك روز از
حساب دانشگاه حدود  ٦٠٠ميليون تومان پول خارج شده بود در واقع پولي از حساب خزانه به فاصله
يكي دو روز وارد حساب دانشگاه شده و سپس از اين حساب خارج شده بود".
مظفر در ادامه عامل اين اختالس را راننده دانشگاه معرفی نمود" :دانشگاه نيمه تعطيل بود و ظرف يك
روز متوجه اين اتفاق شديم .دو چك را از طريق دو شعبه بانكي يكي در شھركرد و ديگري بانك ملي
شعبه فرودگاه اصفھان نقد كرده و پول را از حساب دانشگاه درآورده و به حساب شخصي خودشان
انتقال داده بودند .در اين حادثه رد دو نفر را پيدا كرديم كه يكي راننده دانشگاه بود و اين كار به اسم او
انجام شده بود و ديگري ھم يك فرد ناشناس در شھركرد بود".
وي اضافه كرد" :احتمال ميداديم فردي در امور مالي به راننده خبر داده كه ظرف اين يكي دو روز
پول به حساب دانشگاه آمده است .بالفاصله اين جريان توسط نيروھاي امنيتي پيگيري شد .قرار شد
مساله مسكوت بماند و آنھا خواستار شدند ،بدون سر و صدا موضوع پيگيري شود ،چون اگر افراد
مطلع ميشدند ،موضوع پيچيدهتر ميشد و خطر از دست دادن مبلغ وجود داشت و بھتر بود مساله به
صورت مديريتي و امنيتي رفع شود".
رييس دانشگاه ھنر اصفھان در حالی راننده دانشگاه را عامل اختالس معرفی کرده است ،که نحوه
دسترسی وی به برگه ھای مالی دانشگاه ،مھر و امضای مسئولين مالی دانشگاه را بيان نکرده است.
پرونده اختالس مالی در دانشگاه ھنر اصفھان در حالی خبری شده است که در روزھای گذشته اختالس
بزرگ  ٣ھزار ميليارد تومانی از بانک صادرات خبرساز شده بود.

اخراج بھرام اسماعيل بيگی ،فعال سابق دانشجويی از محل کار
خبرگزاری ھرانا  -بھرام اسماعيل بيگی ،فعال سابق دانشجويی و مسئول شعبه استان اصفھان ادوار
تحکيم ،با دخالت مقامات امنيتی استان اصفھان از محل کار خود اخراج شد.
به گزارش ادوارنيوز ،اين اتفاق در پی دستور کتبی اداره اطالعات استان اصفھان به حراست مجتمع
فوالد مبارکه رخ داده که آقای اسماعيل بيگی در آنجا مشغول به کار بوده است.
بر اساس اين گزارش دليل اين اخراج در نامهای که اداره اطالعات به حراست مجتمع فوالد مبارکه
ارسال کرده »موارد مطروحه« ذکر شده است .با اين حال به گفته آقای اسماعيل بيگی ھيچ مورد
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
بازجويیھای موردی دستگاهھای امنيتی اين استان بوده است .وی ھم چنين در آخرين بازجويی تھديد به
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اخراج از کار و بازداشت شده است و مقامات امنيتی شروطی را برای وی عنوان کردند که در
صورت نپذيرفتن آنھا بايد منتظر اخراج و زندان باشد.
بھرام اسماعيل بيگی ھمچنين به عنوان مشاور در پروژهھای خطوط انتقال نفت و گاز در خوزستان
فعاليت داشته که سال گذشته از آنجا نيز با دستور دستگاھھای امنيتی اخراج شده است.
وی گفته است شرايط اداره اطالعات استان اصفھان شامل ترک فعاليتھای سياسی بطور کامل ،استعفا
از ادوار تحکيم و اعالم برائت و ھمچنين موضع گيری عليه ادوار و جنبش سبز طی چندين مصاحبه
میشدند که وی در ھمان بازجويی ابتدايی کتبا اعالم کرده است که ھيچ کدام از اين شروط را نخواھد
پذيرفت .به گفته وی مقامات دستگاه امنيتی اعالم کرده بودند که در پی عدم پذيرش شروط مطرح شده،
بايد منتظر عواقب حرکت خود باشد.
اين عضو سابق دفتر تحکيم وحدت دارای  ۵سال سابقه کار در مجتمع فوالد مبارکه بوده است.
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محروميت دائم مجيد توکلی از تحصيل با رای قاضی صلواتی
خبرگزاری ھرانا  -شعبه  ١۵دادگاه انقالب ،به رياست قاضی صلواتی ،حکم محروميت دائمی مجيد
توکلی از تحصيل را ابالغ نمود .اين حکم بر اساس درخواست وزارت علوم در سال  ١٣٨٨صادر شده
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
ھيچ يک از دانشگاه ھای کشور را نخواھد داشت .
اين حکم بر اساس درخواست وزارت علوم از رياست شعبه  ١۵دادگاه انقالب اسالمی ،قاضی
صلواتی ،در زمان رسيدگی به پرونده اتھامات وی ،در آخرين مورد بازداشت وی در  ١۶آذر ماه سال
 ١٣٨٨صادر شده است.
اولين مالقات مجيد توکلی پس از چھار ماه
روز پنج شنبه ھفته گذشته ،مجيد توکلی پس از مدت نزديک به  ۴ماه موفق شد تا با برادرش ،علی
توکلی ،در زندان ديدار کند .وی عالوه بر زمان معمول  ٢٠دقيقه ای برای مالقات ،تنھا پنج دقيقه
فرصت اضافی يافت تا پس از ماه ھا با برادر خود مالقات کند .آخرين مالقات وی با اعضای خانواده
در سوم خرداد ماه سال جاری انجام شده بود.
از بھمن ماه سال گذشته و پس از انتقال زندانيان سياسی به بندی جداگانه در زندان رجايی شھر کرج،
تمامی تماس ھای تلفنی اين زندانيان با بيرون از زندان قطع شده است .مجيد توکلی حتی در ايام عيد
نوروز نيز با مخالفت مسئولين اجازه تماس تلفنی با اعضای خانواده خود را نيافت .مادر مجيد توکلی
که بارھا با تماس با مسئوالن دادستانی و زندان سعی در اطالع يافتن از وضعيت پسرش نموده ،ھر بار
با جواب منفی مسئوالن مواجه شده است .مادر مجيد توکلی به علت بيماری قادر به مسافرت نبوده و از
زمان بازداشت پسرش در  ١۶آذر سال  ١٣٨٨موفق به ديدار وی نشده است.
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
بيانيه مھر ماه سال گذشته به مناسبت شروع سال تحصيلی در دانشگاه ھا تاکيد کرده است.
در بخشی از پيام سال گذشته وی آمده است" :چنين است که اميد مردم به دانشگاه است و گويا مردم از
دانشجويان پيمانی گرفته اند .آنھا پيمان گرفته اند که آزادی بايد زنده بماند ،شادی ميھمان ھر خانه
شود ،خشونت چنان رسوا شود که اجازهی حضور و بروز نيابد ،زنجيرھای عقايد و بيان و انديشهھا
پاره شود ،دوستی و ھمدلی افزون گردد ،به جای برتری جويیھا ،روا داری و احترام به ھمديگر
نشانده شود و آزادی و عدالت ،دموکراسی و رفاه و حقوق بشر و زيست اخالقی و انسانی و ھمه با ھم
محقق گردد .مردم پيمانی سخت گرفته اند و کاری سخت پيش رو داريد.اما میدانم که با ھمت تان
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پيروز میشويد و احترام مردم را بر میانگيزيد .آن گاه اگر استبداد ھمهی توان اش را به خشونت و
سرکوب تبديل کند ،باز شکست خواھد خورد"...
"مھر ماه فرارسيد و سالی سخت پيش رو است .اگر با در کنار ھم بودن و اتحاد بر محور مردم و با
تکيه به داشتهھا و توسل به تجربيات گذشته پيمانی بسته شود که ھمبستگی را معنا بخشيد ،ايستادگی را
معنا بخشيد و برای آزادی و عليه استبداد ايستاد؛ فردايی روشن خواھيم داشت .میدانم باز حماسهای در
راه است .میدانم کهاميد مردم به سرانجام خواھد رسيد .میدانم در جشن آزادی و سرور پيروزی در
کنار ھم خواھيم بود و مھر را با مھربانی شروع خواھيم کرد".
پيام تشکر مجيد توکلی از مھدی کروبی و ھمسرش
مجيد توکلی در مالقات با برادرش ھمچنين مراتب تشکر و قدردانی خود را از مھدی کروبی و خانواده
اش به دليل ارسال پيام تبريک تولد به وی از درون حصر خانگی اعالم کرد .وی ھمچنين از
خبرنگاران رسانه ھايی که به درخواست وی و برای آرامش خانواده از مصاحبه و پيگيری تلفنی
وضعيت وی خودداری کرده بودند ،تشکر نمود .مجيد توکلی از ھمه دانشجويان و مردم ايران نيز به
دليل حمايت ھايی که در تمام ماه ھای بازداشت وی صورت گرفته ،قدردانی کرد.
الزم به ذکر است که مجيد توکلی ،دانشجوی رشته مھندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امير کبير
)پلی تکنيک تھران) ،در  ١٦آذر سال ١٣٨٨برای سومين بار بازداشت شد.
مجيد توکلی ،عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير ،پس از
سخنرانی در جمع دانشجويان اين دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو ،در حاليکه قصد خروج از
درب دانشگاه را داشت ،ھمراه با ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی بازداشت شد .وی در دی ماه ھمان
سال به اتھام "اجتماع و تبانی عليه نظام"" ،تبليغ عليه نظام"" ،توھين به رھبری" و "توھين به رياست
جمھوری" در شعبه ١٥دادگاه انقالب اسالمی به ھشت سال حبس تعزيری ،پنج سال محروميت از
فعاليت سياسی و پنج سال ممنوعيت از خروج از کشور محکوم شد .او ھم چنين در دادگاھی ديگر به
رياست قاضی مقيسه ،به علت انتشار نامه از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو ،به اتھام "تبليغ عليه
نظام" به شش ماه زندان ديگر محکوم شد.
مجيد توکلی پيش از اين نيز دو بار بازداشت شده است .وی بار نخست در ارديبھشت سال  ،٨٦در
ماجرای جعل نشريات دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير ،بيش از  ١۵ماه را در زندان گذراند .او ھم
چنين در بھمن ماه سال  ،٨٧در مراسم سالگرد درگذشت مھندس بازرگان ،در مقابل حسينيه ارشاد
مجددا بازداشت شد و ١١۵روز را در سلول انفرادی گذراند.

مفقود شدن سه دانشجوی شرکت کننده در مراسم تولد سعيد متين پور،
زندانی سياسی
31شھريور 1390وبسايت "ھرانا" گزارش داده که »در پی شرکت جمعی از فعالين در منزل سعيد
متين پور در مراسم سالروز تولد اين زندانی سياسی سه دانشجوی شرکت کننده در اين مراسم پس از
خروج از منزل مفقود شدند«.
گفته می شود روز سه شنبه سه تن از فعاالن دانشجويي در زنجان به نامھای "مھرداد كرمي"،
دانشجوي مھندسي برق دانشگاه تبريز" ،جمال رضايي" ،دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم
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آذربايجان و "خليل غالمي" ،دانشجوي مواد دانشگاه آزاد ابھر بعد از مراسم تولد سعيد متين پور در
زنجان به منزل مراجعه نکردند.
گفتنی است فعالين سياسی و مدنی در اين شھر اقدام به فراخوانھای جھت اعتراض مردمی به خشک
شدن درياچه اروميه کردهاند و قصد دارند روز  ٣١شھريور ماه در ميادين اصلی شھر تجمع کنند.

دفن يک شھيد گمنام در پرديس دانشگاه سمنان
خبرگزاری ھرانا  -مدير کل بنياد »حفظ آثار و نشر ارزشھای دفاعمقدس« استان سمنان از دفن يک
شھيد گمنام در پرديس دانشگاه سمنان خبر داد.
به گزارش دانشجونيوز ،حسينعلی احسانی علت اين امر را پيگيریھای دو ساله رئيس دانشگاه سمنان
برای خاکسپاری شھدا در پرديس اين دانشگاه عنوان کرده است.
دفن پيکر شھدای گمنام در دانشگاهھای کشور در حالی ادامه دارد که اين کار بارھا با مخالفت
دانشجويان ھمراه بوده است .دانشجويان علت اين کار را استفاده ابزاری مسئولين دانشگاهھا از شھدا
میدانند.
در سالھای گذشته مراسم دفن شھدا در دانشگاهھای شريف و اميرکبير با درگيری گسترده دانشجويان
با نيروھای بسيج و لباس شخصی ھمراه بود که در پی آن شمار زيادی از دانشجويان به کميته
انضباطی احضار و از تحصيل محروم شدند.
در اسفند ماه سال ١٣٨٧در پی اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه اميرکبير به اين امر ،بيش از صد
تن از دانشجويان بازداشت شدند.

آخرين وضعيت سه تن از دانشجويان بازداشتی ُکرد
خبرگزاری ھرانا – در طی روزھای اخير سوران دانشور دانشجوی بازداشتی با خانواده خود تماس
گرفته است و ميالد کريمی نيز به زندان مرکزی سنندح منتقل شده است .
بنابه اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،سوران دانشور
دانشجوی رشته شھرسازی دانشگاه کردستان ،دبير کميته ھماھنگی اتحاديه دمکراتيک دانشجويان ُکرد
و عضو سابق شورای سردبيری روزنامه دانشجويی توقيفشده »ھژان« روز شنبه ھفته گذشته مورخ
نوزده شھريورماه ۵ ،بار بصورت تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج مورد تھديد و
احضار قرار گرفت که پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج در  ٢٠شھريور
بازداشت میشود .
وی در طی روزھای اخير يک بار اجازه تماس با خانواده خود را داشته است که در آن بازداشت خود
را تائيد کرده است .

221

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
ميالد کريمی ديگر دانشجوی بازداشتی و نائب دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان ُکرد که روز دوشنبه
 ٧شھريورماه در پی احضار به ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج بازداشت شده بود ،صبح
امروز از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطالعات اين شھر به دادگاه انقالب منتقل میشود و از انجا به
زندان مرکزی سنندج منتقل شده است .
الزم به ذکر است ،از وضعيت مھدی دعاگو دبير اين تشکل دانشجويی ھمچنان خبری در دست نيست.

دانشجويان زيادي با گرايشات سياسی از تحصيل محروم شدهاند
خبرگزاری ھرانا  -رييس كميته محيط زيست شوراي شھر گفت»:ھم اكنون بسياري از دانشجويان به
دليل گرايشات سياسي از ادامه تحصيل در مقاطع باالتر محروم شدهاند اين درحالي است كه تمام
مسووالن ھمواره به آزادي بيان و تفاوت ديدگاهھا تاكيد كردهاند«.
به گزارش خبرنگار ايلنا" ،معصومه ابتكار" در جلسه علني شوراي شھر تھران  ،نسبت به كاھش
كيفيت مسايل آموزشي در وزارت علوم و آموزش و پرورش انتقاد كرد و گفت» :مقام معظم رھبري
ھمواره بر آرام سازي ،سالم سازي و آزادي در دانشگاهھا تاكيد داشتهاند اما ھم اكنون چنين چيزي
وجود ندارد.
وي ادامه داد »:حتي براي تعيين رييس گروه علمي استادان ،دانشگاه اجازه دخالت نداشت اما اكنون
روساي دانشگاهھا اقدام به اين كار ميكنند«.
رييس كميته محيط زيست شوراي شھر گفت»:به رغم نزديك شدن سال تحصيلي جديد ،كمبود
آموزشھاي مدارس ھمچنان پابرجا مانده است«.
ابتكار گفت» :توجه به مسايل فرھنگي و اجتماعي بايد در اولويت اقدامات مسووالن قرار گيرد چرا كه
اين دو مھم ،سرمايهھايي ھستند كه با گذر زمان و توجه شايسته به اين دو مقوله ميتوان نتايج خوبي از
آن گرفت«.
وي ھمچنين از مقاوم سازي نشدن مدارس ياد كرد و گفت» :متاسفانه در اين زمينه مسووالن دائم در
حال وعده دادن ھستند اما اين وعدهھا ھرگز شكل اجرايي به خود نميگيرد كه اين براي مردم دغدغهاي
ويژه شده است«.
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مھر 1390

افشين شھبازی ،فعال دانشجويی بازداشت شد
 1مھرماه  1390خبرگزاری ھرانا  -افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون
آذربايجانشناسی صبح روز  ٣١شھريور از محل حراست دانشگاه تبريز توسط ارگانھای امنيتی
بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،طی چند روز
گذشته اداره اطالعات تبريز و اردبيل بارھا اين فعال دانشجويی آذربايجانی را به صورت تلفنی احضار
و تھديد کردند .
ھم چنين سه روز قبل کميته انظباطی دانشگاه تبريز بدون حضور وی با فشار حراست اين فعال
دانشجويی را از کليه امکانات رفاھی محروم گرديد .
سابقا افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون آذربايجانشناسی در  ۴خرداد  ٩٠به
ھمراه  ١٧تن ديگر فعال آذربايجانی به خاطر حضور در مراسم جانباختگان نقده در اورميه بازداشت
شده بود.
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بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا
بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا :جنبش دانشجويی شعله روشنگری و
آزاديخواھی در دانشگاه را در مقابل حمالت استبداد حاکم حفظ می کند
دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه ای به مناسبت سال تحصيلی جديد ،ضمن تبريک بازگشايی دانشگاهھا
بر مطالبه جنبش دانشجويی مبنی بر آزادی دانشجويان زندانی و ساير زندانيان سياسی و ھمچنين توقف
فشارھای متعدد بر دانشگاه و دانشجويان تاکيد کرد.
به گزارش دانشجونيوز در اين بيانيه ھمچنين با اشاره به خيزشھای دموکراسیخواھانه و ضد
استبدادی جوانان در کشورھای منطقه ،به نقش دانشگاه در سالھای اخير برای طرح مطالبات
دموکراسیخواھانه و در نتيجه شکل گيری اعتراضات پس از انتخابات سال  ٨٨پرداخته شده است.
در اين بيانيه ھمچنين از "جنبش دانشجويی" به عنوان پيوند دھنده عرصه خيابان و دانشگاه نام برده
شده است.
متن اين بيانيه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است:بار ديگر در آستانه سال
تحصيلی جديد قرار داريم .اول مھر ھمواره نويد بخش شروع فصل تازه ای از علم آموزی و انديشه
ورزی فرزندان ايران زمين بوده است .با آغاز سال تحصيلی و با بازگشايی دانشگاه ھا شور و نشاط
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تازه ای بر فضای رخوت زده دانشگاه حاکم می شود .ھم زمان که دانشجويان جديدالورود با شادمانی پا
به اين عرصه می گذارند ،ديگران در پی برپايی جشن فراغت خود از تحصيل ھستند .اين گونه است
که محيط دانشگاه به صورتی زاينده و نو به نو ھر سال رنگ و بويی تازه به خود می گيرد .اما در اين
ميانه خيل کثيری از دانشجويان ھم ھستند که بر سر بھای سنگين آزاديخواھی ،استبدادستيزی و آرمان
گرايی خود در اين سرزمين نشسته اند .دانشجويانی که از تحصيل ،اين بديھی ترين حق ھر دانشجو،
محروم شدند ،دانشجويانی که به زندان افتادند و شکنجه شدند و دانشجويانی که ناباورانه از ميان ما پر
کشيدند .و اين داستان مکرر ھر ساله دانشگاه ھای ماست.
با برآمدن نسلی جديد در دانشگاه ھا در طول ساليان اخير ،دانشگاه رنگی ديگر به خود گرفته است .در
سالھای اخير نسلی از دانشجويان پا به مقام دانش ،که ھمان مقام آزادیست گذارده اند ،که نه يادگاران
انقالب اسالمی و نه زخمخوردگان دوران اختناق و سياه دھه شصت بودهاند که در دوران سازندگی و
توسعه اقتصادی رشد کرده و انديشهی آنان در دوران اصالحات ،با تجربه توسعه سياسی شکل و قوام
نسلی تازهای به خود گرفته است .اماشکلگيری ھويت سياسی آنان با سراشيبی اصالحات
يافته و ھويت
ِ
مصادف شد و ايشان عرضهی نھايی اصالحات را دولتی تماميت خواه و ايدئولوژيک به رياست احمدی
نژاد ديدند.
نسل کنونی که بيشتر عملگرايی را بر جای آرمانگرايیھای نسل ھای پيشين خود نھاده است ،از
جامعهای پا به عرصه دانشگاه مینھد که بيش از دو سوم آن را جوانان تشکيل میدھند .جوانانی که نه
تنھا به دنبال رھايی سياسی ،که به موازات آن در پی رھايی اجتماعی گام بر میدارند و در برابر
پروژهھای سيطرهجويانه تماميت خواھان در تمام عرصه ھای زندگی خود به خصوص دانشگاه دست
به مقاومت می زنند.
در ھمين حال و در کشورھای ھمسايه ايران نيز شاھد نسل جوان و سرشار از پويايی و آگاھی ھستيم
که اصلیترين بازيگران خيزشھای دموکراسیخواھانه و ضد استبدادی موسوم به "بھار عرب" در
منطقهی خاورميانه ھستند .آنان از جنس ھمان جوانانی ھستند که مھمترين طبقهی شکلدھندهی جامعهی
حال حاضر ايران را شامل میشوند .اين درحالی است که حاکميت بدون در نظر گرفتن اين مھم ،به تبع
سياست ھای ناکارآمد خود در عرصه داخلی و خارجی ھر روز بر مشکالت ،ويرانی ھا ،انزوای
خواھی منطقه ،که ھمواره در ايران
کشور و تزلزل موقعيت خود میافزايد .بدون شک موج دموکراسی
ِ
نيز وجود داشته است و گاه با نقاط عطفی مانند اعتراضات پس از انتخابات رياست جمھوری  ٨٨و
شکلگيری جنبش سبز روبرو بوده ،دير يا زود بار ديگر با چھرهای ديگر به ايران نيز بازخواھد گشت.
جنبش دانشجويی و دانشگاه ،به عنوان مھملی جھت علم آموزی و رشد يافتن نسل جوان ايران ،ھمواره
به عنوان عرصهای آگاھیبخش و پيشرو در مبارزه با استبداد و تماميتخواھی حاکمان ،با روشنگری،
نقد قدرت ،کنش و واکنشھای مختلف در به چالش کشيدن استبداد نقش ايفا کرده است .چنان که تا پيش
از شکلگيری اعتراضات مردمی اخير و به وجود آمدن جنبش سبز بيشترين بار حرکتھا و طرح
مطالبات دموکراسیخواھانه بر قامت خميده اما استوار دانشگاه بود .جنبشھای ھمسنگ و حرکتھای
ملی ھمواره از جنبش دانشجويی مطلوبيت ھايی را حاصل نمودهاند ،از اين رو دانشجويان نقطه اتکای
حياتی برای پيشبرد پروسهی دموکراسیخواھی در ايران بوده اند .عرصه خيابان و دانشگاه پس از
سال ھا در اھداف و روش به اشتراکات دست يافتند که تفکيک آنان سخت و حتی نامطلوب مینمود .اما
تاکيد بر ضرورت پيگيری و عدم فراموشی مطالبات خاصهی دانشجويان و مشکالت مبتال به دانشگاه و
استقالل نسبی دانشگاه از جريانات سياسی نيز ضروری به نظر می رسد .تغيير رويکرد مبارزه مدنی
دانشجويان که گاه معطوف به داخل و گاه متوجه بيرون دانشگاه شده ،ھمواره در ادوار مختلف به چشم

226

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
آمده ،ادامهی حيات جنبش دانشجويی را قوت و تداوم بخشيده است و ھمين عدم تقيد زمينه را برای نقد
و روشنگری فراھم و ھمچنين راه را جھت شکل گيری و تعريف گفتمانھا و راھبردھای مستقل و نوين
ھموار نموده است.
در ھمين راستا و با نگاھی به وضعيت دانشگاه ھا مشاھده می کنيم ھمه روزه فشارھا و محدوديتھا در
دانشگاه به طور فزايندهای گسترش میيابد و روز به روز اين مسير در جھت نفی استقالل و سيطرهی
ايدئولوژی غالب حاکميت بر آن افزوده میشود .حاکميت به پروژهی "اسالمی کردن" دانشگاهھا به
لحاظ عملی و نظری سرعت میبخشد و از سويی با تغيير سرفصلھا و حذف رشتهھای علوم انسانی و
علوم اجتماعی به جايگزينی و ايجاد محدوديتھای بيشتر در اين رشتهھا میپردازد .ھمچنين از سويی
ديگر به سھميهبندی در رشتهھای مختلف با ھدف کاھش تعداد دانشجويان دختر و تفکيک جنسيتی در
کالسھا و حتی ورودی دانشگاهھا پرداخته و اقدام به تأسيس دانشگاهھای تک جنسيتی مینمايد .با
تدوين آييننامهھای انضباطی جديد بر محدوديتھای دانشجويان در محيط دانشگاه میافزايد .اين در
حالی است که عالوه بر تشکلھای سياسی ،از جمله انجمنھای اسالمی ،اجازهی فعاليت به تشکلھای
مستقل صنفی و علمی و فرھنگی نيز داده نمیشود و فعاليت آنان با محدوديتھای بیسابقه مواجه می
ِ
شود .انتشار نشريات مستقل و منتقد دانشجويی از دانشجويان دريغ شده است .فعاالن دانشجويی که
میتوانند زمينه ساز رشد و توسعه ايران باشند به دام محروميت از تحصيل و اخراج از دانشگاه و حتی
زندان گرفتار میآيند .ھنوز دانشجويان مظلوم و محروم از تحصيل ،سيدضياء نبوی و مجيد دری ،در
حبس و تبعيد و ھمراه با بسياری از محدوديت ھا به سر می برند .در کنار اين فشارھا حتی عرصهی
علم آموزی و دانش اندوزی را نيز بر دانشجويان تنگ کرده اند که اين امر سبب مھاجرت بیبازگشت
شمار زيادی از نخبگان کشور شده است.
چنين فشارھايی در تمام دوران ،کم يا زياد ،بر ساحت دانشگاه و دانشجويان به مانند ساير عرصهھای
جامعه وارد آمده است .اما مختصات جديد دانشگاه و جامعه ،مانند بيداری عمومی مردم و حساسيت
بيشتر دانشجويان نسبت به وقايع سطح دانشگاه و جامعه ،تشديد سرکوب ھا از سوی حاکميت ،تعليق
فعاليتھای مدنی اعتراض آميز به صورت رسمی و ...منجر به خلق فضايی متفات با ساليان گذشته
شده است .فضايی که نيازمند راھبردھای جديد برای فعاليت ھای مدنی است .در ھمين راستا سال
گذشته پيشنھاداتی جھت تدوين راھبردھای جديد فعاليت دانشجويی از سوی دفترتحکيم وحدت مطرح
گرديد که خشونتپرھيزی ،ضرورت کنترل ھزينه ،خلق راهھای نوين فعاليت در جھت نشاط افزايی و
تداوم روح اميد در حرکتھای دانشجويی ،استفاده از تجربيات نسلھای پيشين و استفاده از کليه
ظرفيتھای دانشگاه و شبکهھای غيررسمی موجود در آن در کنار تاکيد بر آزادیھای آکادميک و
استقالل دانشگاه از نھاد قدرت از محورھای کليدی آن بود .فعاالن دانشجويی بايستی در کنار افزايش
فشارھا روزافزون بر دانشگاه ھا به خلق راھبردھای جديد برای فعاليت دانشجويی توجه ويژه ای نشان
دھند.
ھم اکنون در حالی سال تحصيلی جديد را آغاز می کنيم که با افزايش فشارھا بر دانشگاه روبرو ھستيم.
سال گذشته ھمچنان با بازداشتھای مکرر ،صدور احکام زندان طوالنی مدت و انتقامجويانه برای
فعاالن دانشجويی و تداوم حبس ده ھا دانشجوی در بند ھمچون بھاره ھدايت ،عضو شورای مرکزی
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،
مھدی خدايی ،حسين رونقی ملکی ،فواد شمس ،شبنم مددزاده و ده ھا دانشجوی ديگر ھمراه بود.
عليرغم فشارھای فزاينده بر دانشگاه اما ،جنبش دانشجويی از حرکت و تداوم در مسير آزاديخواھی،
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نقد ،روشنگری و بازخواستن مطالبات خود و جامعه باز نايستاد و ھمچنان نيز در اين راه گام بر
میدارد.
سال گذشته ھمراه بود با داغ از دست دادن سرمايهھای ملی چون مھندس عزتﷲ سحابی و ھدی
صابر ،که ھميشه ياریدھنده و دغدغهمند جنبش دانشجويی بودند ،و ھمچنين ناباورانه پرپر شدن ھاله
سحابی در سوگ پدر بزرگوارش را شاھد بوديم .امسال متاسفانه آقايان مھدی کروبی ،ميرحسين
موسوی و زھرا رھنورد ،رھبران جنبش سبز ،مانند بسياری از زندانيان سياسی ھمچون دکتر احمد
زيدآبادی ،کيوان صميمی ،عبدﷲ مومنی ،علی جمالی و ده ھا زندانی سياسی ديگر که بيگناه در بند
حاکميت ھستند ،در حصر خانگی به سر می برند .آنان که بر عھد و پيمان خود با دانشجويان و مردم
ماندند و جوانمردانه ايستادگی کردند .اميدواريم در سال تحصيلی جديد با ايستادگی مردم شاھد آزادی
ھمه زندانيان سياسی و دانشجويی و رھايی از حصر رھبران جنبش سبز باشيم.
دفتر تحکيم وحدت ضمن تبريک به مناسبت بازگشايی دانشگاهھا به تمامی دانشجويان به خصوص
دانشجويان جديدالورود ،تداوم مسير پرافتخار خود و کليت جنبش دانشجويی را جز با ھمراھی و ايفای
نقش پررنگ دانشجويان ممکن نمیداند وھمچنان بر مطالبه به حق جنبش دانشجويی مبنی بر آزادی
دانشجويان زندانی و ساير زندانيان سياسی و ھمچنين توقف فشارھای متعدد بر دانشگاه و دانشجويان
پای میفشارد و معتقد است ضرورت تبيين و شناسايی گفتمان ھای موجود در دانشگاه و تبيين و تدوين
راھبردھای نوين و بسط آن در فضای دانشگاه می تواند به گشايش و پويايی بيشتر فضای دانشگاه
ياری رسانده و ادامه مسير جنبش دانشجويی را در افقی روشنتر ترسيم نمايد.
دفتر تحکيم وحدت
اول مھرماه ١٣٩٠
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چھارمين عضو بازداشتی اتحاديه دانشجويان ُکرد در زندان سنندج
 02مھرماه  1390وبسايت "ھرانا" گزارش داده که عالوه بر سه دانشجوی بازداشتی و عضو اتحاديه
دانشجويان کرد ،کريمی ديگر عضو اين تشکل دانشجويی پيشتر بازداشت و به زندان مرکزی سنندج
منتقل شده است.
بنابر اين گزارش يک عضو ديگر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به نام شيرزاد کريمی که مدت دو
ھفته در بازداشت اداره اطالعات سنندج به سر برده است ،دو روز پيش به زندان سنندج منتقل شده
است.
کريمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای ھماھنگی و مسئول کميته مطبوعات اين
اتحاديه میباشد.
الزم به ذکر است ،پيشتر نيز مھدی دعاگو دبير اتحاديه ،ميالد کريمی نايب دبير و سوران دانشور
مسئول کميته ھماھنگی اتحاديه از بازداشتگاه اطالعات به زندان منتقل شده و درحال حاضر در
قرنطينه زندان مرکزی سنندج به سر میبرند.
به اين ترتيب تعداد بازداشتيھای اتحاديه دانشجويان کرد به چھار نفر رسيده است.
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اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ،با قرار
وثيقه آزاد شده است
 03مھرماه  1390اشکان ذھابيان فعال دانشجوئی مازندران پس از پنج ماه از زندان آزاد شد
به گزارش دانشجونيوز اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت عصر چھارشنبه با سپردن وثيقه
 ٣٠ميليون تومانی از زندان متی کالی بابل آزاد شد.
اين عضو سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشھد در تاريخ ١٢
ارديبھشت پس از مراجعه به ستاد خبری اداره کل اطالعات استان مازندران بازداشت و به مدت
نزديک به  ۵٠روز به بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات ساری منتقل شد و مورد بازجوئی قرار
گرفت .اتھام وی از سوی مراجع قضائی استان مازندران اقدام عليه امنيت ملی به واسطه تبليغ عليه
نظام عنوان شده است.
گفتنی است اين دانشجوی محروم از تحصيل برای گذراندن  ۶ماه حبس به زندان متی کالی بابل منتقل
شد.
بنا به اين گزارش در حاليکه اين فعال دانشجويی برای گذراندن دوران محکوميت شش ماھه خود ،به
اتھام اخالل 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.
او در زندان متی کال به دليل شرايط نامساعد و بالتکليفی در پروسه قانونی پرونده اش دست به
اعتصاب غذای خشک زد .با توجه به بی توجھی مسئولين زندان به اعتصاب وی و انتقال او به سلول
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انفرادی ،او دچار اختالل در سيستم گوارشی ،سرگيجه ،و افت فشار گرديده و وادار به اتمام اعتصاب
غذای خود شد.
اشکان ذھابيان عضو ستاد مھدی کروبی در مازندران پيش از اين نيز دوبار در خرداد و آبان سال ٨٨
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
 04مھرماه  1390خبرگزاری ھرانا – روح ﷲ بيات و رحمت ﷲ بيات دو دانشجوی دانشگاه زنجان
علی رغم کسب قبولی در مقطع کارشناسی ارشد به دليل نقض در پرونده از ادامه تحصيل محروم
شدند.
مسئولين دانشگاه مذکور فعاليتھای قومی اين افراد را علت اين امر دانسته و آن را مربوط به
درخواست اداره اطالعات میدانند.
رحمت ﷲ بيات سال گذشته نيز در آزمون  ١٣٨٩دانشگاھھای دولتی به طريق مشابه و عليرغم قبولی
در دانشگاه از ادامه تحصيل محروم گشته بود.
روح اله بيات از دانشجويان فعال دانشگاه زنجان و عضو کانون فرھنگی »اشراق« اين دانشگاه بود که
در زمينهھای مربوط به تاريخ و ادبيات آذربايجان فعاليت مینمود و ھمچنان نيز اين کانون به فعاليت
خود ادامه میدھد .وی ھمچنين در نشريات »يولداش«» ،چاپار« و »سحر« اين دانشگاه که در زمينه
فرھنگ و تاريخ و حقوق ملت آذربايجان فعاليت داشتند ،مشارکت مینمود.
رحمت اله بيات تبار سردبير نشريه دانشجويی »يولداش« دانشگاه زنجان و از اعضای تشکل »جمعيت
اسالمی« اين دانشگاه بود که در مراسم بزرگداشت روز جھانی زبان مادری سال  ٨۵در زنجان
بازداشت شده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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يک سال و  ٨ماه از بازداشت بابک داشاب می گذرد
 04مھرماه  1390بابک )رجبعلی( داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال  ٨٨می باشد که با گذشت
يک سال و  ٨ماه از بازداشتش ھمچنان در حبس به سر می برد.

به گزارش دانشجونيوز ،آقای داشاب دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی از دانشگاه تبريز و
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شھيد بھشتی می باشد که در جريان حوادث عاشورای سال
 ٨٨با يورش نيروھای امنيتی به منزلش بازداشت گرديد و دوران بازجوييش را در بند -٢الف سپاه
پاسداران گذراند.
وی در دوران بازجويی خود به شدت مورد شکنجه و آزار و اذيت روحی قرار گرفت ،که به گفته
خودش بارھا تصور اينکه بتواند زنده بماند را نمی کرد .بابک داشاب در جلسه دوم دادگاه ھای نمايشی
رسانه ای دستگيرشدگان عاشورا محاکمه شد که صحبت ھای وی به صورت گزينشی از صدا و سيمای
جمھوری اسالمی پخش گرديد .قسمتی از صحبت ھايش که ھيچ گاه انعکاس پيدا نکرد قسم خوردن
بابک به چشمان پسرش است که با اين قسم اتھاماتش را نپذيرفت.
وی در مرحله بدوی به اتھام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرايم عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام به
تحمل  ۶سال حبس محکوم شده بود .رايی که در مرحله تجديدنظر به شعبه  ۵۴تجديدنظر دادگاه انقالب
به رياست قاضی موحد ارجاع گرديده و نھايتا حکم صادره شعبه  ١۵دادگاه انقالب از  ۶سال به  ۵سال
کاھش يافت.
ھمسر و پسر  ۴ساله وی به سختی و در تنھايی روزھای زندگی خود را سپری می کنند و فرزند بابک
به دور از محبت و وجود گرم پدری و تنھا به اميد آزادی پدر دوران کودکی اش را طی می کند .ھم
اکنون با گذشت اين مدت ھمچنان  ٣سال از حکم آقای داشاب باقی است و خانواده وی اميدوار ھستند
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
 05مھرماه 1390خبرگزاری ھرانا  -در پی اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای
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
برزنتی مواجه شدند که در مقابل در ورودی دختران نصب شده است .به گونه ای که مامورين حراست
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.
بنا به گزارش ھای رسيده ،روز اول بازگشايی دانشگاه ھا حراست دانشگاه علم و فرھنگ طی اقدامی
بی سابقه برخی از دانشجويان دختر را مورد بازرسی بدنی قرار داده است .مامورين حراست به
بررسی کارت دانشجويی ھمه دانشجويان دختر پرداخته و به دانشجويانی که کارت خود را به ھمراه
نداشتند ،اجازه ورود به دانشگاه را نمی دادند .عده ای ديگر از دانشجويان را نيز مجبور می نمودند که
کارت ھای شناسايی ديگر خود از قبيل شناسنامه يا گواھی نامه رانندگی را ارائه کنند .حراست در
برابر اعتراض دانشجويان به بھانه صدور «بخش نامه« عملکرد خود را توجيه کرده است.
ھمچنين حراست اين دانشگاه به منظور فشار بيشتر دانشجويان بر تعداد ماموران زن خود افزوده است.
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 باال گرفتن بحث تفكيك جنسيتي
اين دانشگاه دست به اقدام جديدي زده است.
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معين محمد بيگی از دانشگاه قزوين اخراج شد
 06مھرماه  1390خبرگزاری ھرانا – معين محمد بيگی دانشجوی رشته صنايع دانشگاه آزاد قزوين
پس از آزادی از زندان از اين دانشگاه اخراج شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،نامبرده با مراجعه
به دانشگاه از طريق يکی از مسئولين دانشگاه آزاد قزوين از اين موضوع اطالع پيدا کرده است .
مسئولين دانشگاه توضيحی در خصوص علت چنين تصميمی ارائه نکرده و به وی اعالم داشتند که
دستور از باالست و کاری نمیتوانيم انجام دھيم.
معين محمد بيگی پس از وقايع  ۶دی ماه ( ٨٨عاشورا( در تھران بازداشت و پس از تحمل سه ماه
بازداشت با قرار وثيقه آزاد و سپس از سوی دادگاه انقالب به دو نيم سال حبس تعزيری محکوم شد.
وی بتازگی پس از تحمل دو سال حبس از زندان قزلحصار کرج آزاد شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق تحصيل به  ۵سال حبس
تعزيری محکوم شد
 06مھرماه  1390وبسايت "جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی" گزارش داده که »بشير احسانی«،
فعال حق تحصيل و فعال حقوق کودکان و از اعضای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به  ۵سال
حبس تعزيری محکوم گرديد.
بر اساس اين گزارش ،اتھام بشير احسانی »اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت
کشور) «(۶١٠بوده است .دادگاه اين دانشجوی محروم از تحصيل بھايی  ١۶مرداد ماه با تغيير اتھامات
در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباس برگزار شد ،اتھامات وی در کيفرخواست صادره
»اخالل در نظم عمومی)ماده  (۶١٨و داشتن تجھيزات ماھواره« بود اما در جلسه دادگاه ،قاضی
پيرعباس بر اساس صحبت ھای نماينده دادستان و بدون توجه به نظرات بازپرس پرونده ،اتھام
بشيراحسانی را تغيير داده و اتھام »تجمع و تبانی به قصد بر ھم زدن امنيت کشور)ماده  «(۶١٠را
تفھيم و براساس اين ماده قانونی اين فعال حق تحصيل را محاکمه کرد .در کيفرخواست صادره از سوی
بازپرس پرونده ،آقای احسانی از اتھام تجمع و تبانی و اتھاماتی نظير »توھين به مقدسات و تبليغ عليه
نظام« تبرئه شده بود.
در ھفته ھای اخير و پيش از اعالم حکم اوليه دادگاه ،اين عضو جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی
بارھا به صورت تلفنی و کتبی از سوی شعبه  ٣دادسرای اوين احضار گرديد و در يک مورد ،چندين
ساعت مورد بازجويی قرار گرفت.
دادگاه اين فعال حق تحصيل پيشتر به علل مختلف  ٣بار در تاريخ ھای  ٢٠بھمن  ٢٨ ،٨٩تير ماه و
 ١۵مردادماه به تعويق افتاده بود.
بشير احسانی پس از حوادث روز عاشورا سال  ٨٨در تاريخ  ٢١بھمن ماه  ١٣٨٨بازداشت و به بند
 ٢۴٠زندان اوين منتقل و پس از  ٢٧روز بازداشت در تاريخ  ١٨اسفند  ١٣٨٨با قرار وثيقه آزاد شد.
گسترده اسفند  ،٨٨منزل او مورد ھجوم مجدد
در اسفندماه ھمان سال و ھمزمان با ديگر بازداشتھای
ٔ
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
انقالب
 07مھرماه  1390مادر علی اکبر محمد زاده ،دانشجوی زندانی ،که برای پيگيری وضعيت پسرش در
روز تولد وی به دادگاه انقالب مراجعه کرده بود ،برای چند ساعت بازداشت شده است.
به گزارش دانشجونيوز ،جمعی از دوستان علی اکبر محمد زاده که به مناسبت سالروز تولد وی در
روز  ٢٩شھريور ماه به منزل ايشان رفته بودند ،پس از پيگيری علت نبود پدر و مادر اين دانشجوی
زندانی در منزل ،از بازداشت موقت مادرعلی اکبر محمد زاده در دادگاه انقالب آگاه می شوند.
مادر علی اکبر محمد زاده که صبح روز تولد پسرش برای پيگيری وضعيت پرونده وی به دادگاه
انقالب مراجعه کرده بود ،با برخورد شديد ماموران مواجه و برای چند ساعت بازداشت می شود.
يکی از نزديکان به خانواده اين دانشجوی زندانی ،علت بازداشت خانم محمد زاده را مصاحبه با
خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی عنوان کرده است.
چندی پيش نيز پروين مخترع ،مادر کوھيار گودرزی ،دانشجوی زندانی که از وضعيت وی اطالعی
در دست نيست ،به دليل مصاحبه ھا و پيگيری پرونده پسرش در بازداشت قبلی وی بازداشت و به
زندان کرمان منتقل شده بود .فشار بر خانواده زندانيان سياسی جھت جلوگيری از اطالع رسانی و
مصاحبه در مورد پرونده نزديکانشان صورت می گيرد.
علی اکبر محمد زاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف که در تاريخ  ٢٦بھمن ماه
پس از خروج از دانشگاه بازداشت شد ،به شش سال حبس تعزيری محکوم شده است.
اين حکم متشکل از  ۵سال به اتھام تجمع و تبانی براساس ماده  ۶١٠و  ١سال به اتھام تبليغ عليه نظام
ماده  ۵٠٠قانون مجازات اسالمی است.
براساس ٔ
اين فعال دانشجويی در حالی در بند  ٣۵٠زندان اوين به سر می برد که چندی پيش جمعی از فارغ
التحصيالن 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
 07مھرماه  1390علی عجمی فعال دانشجويی در حالی در حال گذراندن روزھای پايانی دوران
محکوميت خود است که طی اين مدت از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و مرخصی
محروم بوده است .اين در حالی است که والدين پير وی توانايی تحمل مسافت طوالنی سبزوار تا کرج
را نداشته و ماھھا در بی خبری از وضعيت فرزندشان بسر برده اند و چھار ماھی يکبار می توانند به
مالقات علی بروند.
جواد عجمی برادر علی در خصوص آخرين وضعيت او به "جرس" می گويد" :از بيست روز پيش که
برادرم را مالقات کردم ديگر اطالعی از وضعيت او ندارم .ما در شھرستان سبزوار زندگی می کنيم و
بايد از سبزوار تا زندان رجايی شھر کرج برای بيست دقيقه مالقات اين مسير طوالنی را طی کنيم و
بخاطر ھمين مسافت راه طوالنی نمی توانيم ھر ھفته به مالقات علی برويم .عالوه بر اينکه پدر و
مادرم ھم مسن ھستند و نمی توانند برای مالقات فرزندشان اين سختی را از نظر جسمانی تحمل کنند.
االن پدر و مادرم سه ماه پيش توانستند بيايند فرزندشان را مالقات کنند و نمی توانند اين مسافت طوالنی
را تحمل کنند .خود مسئولين بايد وضعيت يک پدر و مادر پير را درک کنند که در چه شرايط دشوار و
دلتنگی بسر می برند و چقدر از دوری علی در رنج بسر می برند"...
علیاکبر عجمی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تھران و فعال دانشجويی طيف چپ و سردبير نشريه
دانشجويی دنيای بھتر در آن دانشگاه است و از جمله دانشجويانی بود که در يورش به خوابگاه دانشگاه
تھران در سال  ٨٨دچار آسيب شد .عجمی در تاريخ  ٢١بھمن ماه  ١٣٨٨در محل زندگيش  ،روستايی
از توابع سبزوار در شرق ايران توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود .وی چند روز را رد
بازداشتگاھی در سبزوار گذراند و سپس به زندان اوين تھران و سلول ھای انفرادی بند  ٢٠٩آن منتقل
شد و نزديک به  ١٠٠روز را در بند  ٢٠٩زندان اوين در بازداشت و بالتکليفی به سر برد .اين فعال
دانشجويی در روز ششم بھمن ماه به زندان رجايی شھر کرج منتقل و تاکنون در شرايط دشوار اين
زندان دوران محکوميت خود را سپری میکند و کمتر از سه ماه به پايان دوران محکوميتش باقی نمانده
است.
وی در شعبه  ١۵دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به اتھام تبليغ عليه نظام و تبانی
عليه نظام به  ۴سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر استان تھران به  ٢سال
زندان کاھش پيدا کرد.
جواد عجمی با ابراز ناراحتی از وضعيت برادرش ادامه می دھد" :علی رشته حقوق می خواند و فقط
سه ماه از پايان درسش مانده بود که او را در سبزوار دستگير کردند و بعد از انتقال به زندان مشھد به
اوين منتقل شد بعد ھم که حکم زندان برايش صادر کردند .ابتدا برای علی به اتھام تبليغ عليه نظام چھار
سال حکم صادر کردند که اين حکم در دادگاه تجديد نظر شکست و به دو سال کاھش پيدا کرد .االن
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يکسال و ھشت ماه است که علی در زندان است و ھشت ماه است که به زندان رجايی شھر منتقل شده
است .بخدا اينقدر اين شرايط "دردناک" است که اصال نمی دانم چه بگويم و از کدام درد بگويم؟"
روز گذشته خانوادهھای زندانيان سياسی زندان رجايیشھر از اعمال محدوديتھای جديد برای اين
زندانيان خبر دادند .خانوادهھا میگويند اين روزھا ضرب و شتم زندانيان سياسی در زندان رجايیشھر
متداول شده و نگھبانان و مسئوالن زندان ،زندانيان و به ويژه زندانيان سياسی را به ھر بھانهای مورد
آزار و اذيت قرار میدھند .پيش از اين مسعود باستانی ،روزنامهنگار ،مقابل چشمان مادر و ھمسرش
مورد ضرب و شتم ماموران زندان رجايیشھر قرار گرفته بود .ھفته گذشته نيز علی عجمی و جعفر
اقدامی ،ھنگامی که به بھداری اين زندان منتقل میشدند ،مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار
گرفتند و پس از اعتراض به اين شرايط به سلول انفرادی فرستاده شدند.
برادر علی عجمی با اشاره به شرايط اسفبار زندان رجايی شھر می افزايد" :شرايط زندان رجايی شھر
"بسيار" نامناسب است .علی از زمانيکه به آنجا منتقل شده بسيار ناراحت و تحت فشار است ،زيرا با
زندانيان جرايم ديگر ھم نگھداری می شوند و سياسی ھا جدا نيستند .از زمان انتقالش به زندان رجايی
شھر وضعيت جسمانی اش بد شده و رسيدگی ھم نمی شود .باز زندان اوين بود کمی شرايطش نسبت به
االن بھتر بود .در اين آخرين مالقاتی ھم که با علی داشتم خيلی حالش بد بود ورم داشت و از نظر
روحی ھم خوب نبود اين در حالی است که علی قبل از زندان بسيار حالش خوب بود و ھيچ ناراحتی
جسمی نداشت".
جواد عجمی با تاکيد بر محروميت برادرش از حقوق اوليه يک زندانی سياسی ادامه می دھد" :در اين
مدت ھم علی از حق مرخصی محروم بوده و ھر چه خودش و ما برای مرخصی اقدام کرديم ھيچ
پاسخی نگرفتيم .به دادستانی نامه نوشتيم اما نه جواب دادند و نه مرخصی و واقعا نمی دانيم چه بايد
کرد و به کجا برای حقوق اوليه عزيزانمان مراجعه کنيم؟ علی از حقوق اوليه و ابتدايی "تلفن"،
"مالقات حضوری" و مرخصی محروم است فقط در اين مدت يکبار به ما مالقات حضوری دادند".
برادر اين فعال حقوق بشری در پايان خطاب به مسئولين می گويد" :اگر کسی صدای اين پدر و مادر
پير را می شنوند و درد آنھا را می فھمد ،يک مرخصی به فرزندشان بدھد يا حداقل يک مالقات
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".
قابل ذکر است ،در خصوص وضعيت و شرايط زندان رجايی شھر جمعی از زندانيان سياسی اين
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.
در بخشی از اين نامه آمده است" :تنھا طی شش ماه گذشته ھشت تن از زندانيان سياسی-امنيتی مستقر
در سالن دوازده به شيوه ھای گوناگون با توھين،تنبيه بدنی و ھتک حرمت و حيثيت مواجه شده اند که
متاسفانه ھر گاه احدی از ايشان درصدد تظلم خواھی برآمده است با شيوه ھای بسيار حرفه ای و فرار
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".
مژگان مدرس علوم -جرس
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يک دانشجوى دانشگاه پيام نور مريوان بازداشت شد
 07مھرماه  1390خبرگزاری ھرانا  -نيروھای امنيتی در چند روز گذشته يکی از دانشجويان دانشگاه
پيامنور مريوان را بازداشت نمودند.
به گزارش کردپا ،خبات عارفیشيخ متولد سال  ١٣۶۴و دانشجوی رشتهی علوم اجتماعی دانشگاه
پيامنور شھرستان مريوان از سوی نيروھای امنيتی بازداشت گرديده است.
تا لحظهی انتشار اين خبر از علت بازداشت و محل نگھداری آقای عارفیشيخ ،دانشجوی کرد اطالعی
در دست نمیباشد.
بنابر خبرھای منتشر شده در مدت دو ھفتهی اخير چندين دانشجوی کرد به نامھای سوران دانشور،
ميالد کريمی ،مھدی دعاگو و شيرزاد کريمی در دانشگاهھای کردستان و آزاد اسالمی سنندج به داليل
مختلف از سوی نيروھای امنيتی ايران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمیتوان بمناسبت عقايدش مورد
مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق شامل
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا
بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود میباشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.

محکوميت مسعود باباپور ،فعال دانشجويی ،به نه ماه حبس تعزيری
 08مھرماه  1390مسعود باباپور ،فعال دانشجويی ،در آستانه سال تحصيلی جديد توسط دادگاه عمومی
به نه ماه حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش دانشجونيوز ،مسعود باباپور دانشجوی رشته مھندسی صنايع دانشگاه ايوانکی ،در آستانه
روز دانشجو در  ١٢آذر سال  ١٣٨٨ھنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران وزارت اطالعات
بازداشت و پس از بازرسی منزل وی در نيمه ی شب ،روانه بند  ٢٠٩زندان اوين شد.
وی پس از بازجويی ھای طوالنی مدت و حبس در سلول انفرادی ،پس از  ٧ماه بالتکليفی توسط قاضی
مقيسه )شعبه  (٢٨به دو سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم نيز عينا توسط شعبه  ۵٤تجديد نظر
تاييد شد .وی سرانجام پس از گذراندن يکسال بدون حق مرخصی در زندان و بازماندن از ادامه
تحصيل ،در  ٤آذر  ١٣٨٩آزاد شد.
وی ھمچنين پيش از اين در  ٣مرداد  ١٣٨٨بازداشت و پس از يک ھفته با قرار کفالت آزاد شده بود.
وی پس از آزادی از زندان مجددا به دادگاه احضار شده و و به اتھام تبليغ عليه نظام ،اخالل 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
و طی آن اين فعال دانشجويی به  ٦ماه حبس تعزيری ديگر بابت تبليغ عليه نظام محکوم شد .که اين
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حکم در پی اعتراض مسعود باباپور و اريه اليحه توسط وی در شعبه  ۵٤دادگاه تجديد نظر به مبلغ
 ٨٠٠ھزار تومان جريمه نقدی تبديل شد.
در ادامه ھمين پرونده و در پی رسيدگی به اتھام اخالل در نظم و تمرد از دستور پليس در دادگاه
عمومی ) مجتمع قضايی شھيد صدوقی( اين فعال دانشجويی به  ٩ماه حبس محکوم شد که اين حکم با
اعتراض مسعود باباپور به دادگاه تجديد نظر ارسال شده و ھمچنان در حال بررسی ميباشد.
وی عضو ستاد انتخاباتی مھندس مير حسين موسوی و ھمچنين عضو کميته پيگيری قانون بومی گزينی
در سال  ٨٧بود.

برگزاری مراسم تولد آرش صادقی ،دانشجوی زندانی
 08مھرماه  1390جمعی از دوستان آرش صادقی ،دانشجوی زندانی ،در سالروز تولد وی با حضور
بر سر مزار مادرش ياد وی را گرامی داشتند.
به گزارش دانشجونيوز ،اين مراسم با حضور فعالين دانشجويی ،چند تن از زندانيان سياسی سابق و
دوستان وی در کنار مزار مادر آرش صادقی برگزار شد .مادر اين فعال دانشجويی در حمله ماموران
امنيتی به خانه وی دچار شوک قلبی شده و از دنيا رفت.
ھمچنين دوستان وی در اين مراسم با قرائت نامه ای خطاب به وی ياد او را گرامی داشتند.
آرش صادقی ،دانشجوی كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه عالمه ،برای چندمين بار در آذر سال ١٣٨٩
بازداشت شد.
اين عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبايی ،در دادگاه بدوي در شعبه ٢۶
دادگاه انقالب با حکم قاضی پيرعباس به اتھام اجتماع و تبانی عليه نظام و تبليغ عليه نظام به  ۶سال
حبس تعزيری و  ٧۴ضربه شالق محکوم شد .وی ھم چنين در پرونده قبلی خود به  ٣سال حبس تعليقی
محکوم شده بود .حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس تعزيری کاھش يافت.
آرش صادقی ،عضو ستاد  ٨٨ميرحسين موسوی ،برای اولين بار در  ١٨تير  ١٣٨٨بازداشت۵٣ ،
روز را در بند  ٢الف سپاه سپری کرده و سپس با قرار کفالت آزاد شد .وی برای دومين بار در  ٦دی
 ١٣٨٨ھمزمان با حوادث عاشورا در تھران دستگير و در فروردين  ١٣٨٩با قيد وثيقه از زندان آزاد
شد.
آرش صادقی ھم اکنون دوران محکوميت خود را در بند  ٢٠٩زندان اوين می گذراند.
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بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت
معترضان آذربايجانی
 08مھرماه  1390جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه تبريز با انتشار بيانيه ای ،ضمن انتقاد به عدم
رسيدگی حاکميت به وضعيت اسفبار درياچه اروميه و »بی کفايت و بی درايت »خواندن آنان ،سرکوب
معترضان در شھرھای آذربايجان را محکوم کرده و از ھمه خواسته ھای مدنی مردم آذربايجان اعالم
حمايت کرده است.
به گزارش دانشجونيوز ،با شدت گرفتن اعتراضات به بحرانی تر شدن وضعيت درياچه اروميه و
سرکوب معترضان توسط نيروھای امنيتی حکومت ايران ،جمعی از دانشجويان "سبز" دانشگاه تبريز
به سرکوب معترضان در آذربايجان اعتراض نموده و خواستار »آزادی تمامی زندانيان سياسی و
عقيدتی « شده اند.
در بخشی از اين بيانيه آمده است» :طی ھفته ھای اخير ،شھروندان ھوشيار آذربايجانی که در اعتراض
به بی توجھی و بی اعتنايی مسئولين نسبت به درياچه اروميه  ،به خيابان ھا آمده بودند با شديدترين
واکنش از سوی نيروھای اطالعاتی و امنيتی مواجه گرديند .بسياری از فعالين مدنی آذربايجانی
بازداشت شدند و ھنوز ھم بسياری از آنھا در زندان به سر می برند .حاکميت به جای پاسخگويی به
سرکوب معترضين می پردازد و اين ھمان رويه ای است که طی دو سال گذشته و پس از وقوع کودتای
انتخاباتی سال  88در پيش گرفته است».
متن کامل اين بيانيه که در اختيار "دانشجونيوز" قرار گرفته به شرح زير است:
بسمه تعالی
درياچه اروميه نگين درخشان ايران و آذربايجان ،که روزگاری نه چندان دور مايه ی اميد و حيات
منطقه ی آذربايجان بود ،با بی درايتی و بی کفايتی مسئولين و سھل انگاری ايشان در حال نابودی
است .البته از حاکميتی که تمام ھم و غم خويش را صرف سرکوب معترضين و منتقدين سياسی خود
نموده و تمام سرمايه ھای کشور را در اين راه به خدمت گرفته است ،جز اين ھم انتظار نيست.
ھمان طور که مستحضر ھستيد ،طی ھفته ھای اخير ،شھروندان ھوشيار آذربايجانی که در اعتراض به
بی توجھی و بی اعتنايی مسئولين نسبت به درياچه اروميه  ،به خيابان ھا آمده بودند با شديدترين واکنش
از سوی نيروھای اطالعاتی و امنيتی مواجه گرديند .بسياری از فعالين مدنی آذربايجانی بازداشت شدند
و ھنوز ھم بسياری از آنھا در زندان به سر می برند .حاکميت به جای پاسخگويی به سرکوب
معترضين می پردازد و اين ھمان رويه ای است که طی دو سال گذشته و پس از وقوع کودتای
انتخاباتی سال  88در پيش گرفته است.
ما دانشجويان سبز دانشگاه تبريز ضمن اعالم 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
اميدواريم حاکميت پيش از آن که دير شود راه آشتی با ملت خويش در پيش گيرد.
به اميد آبادی و آزادی ايران
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درخواست مجامع علمی ،پژوھشی بين المللی برای آزادی اميد کوکبی،
دانشجوی زندانی
ايرانی دانشگاه تگزاس آمريکا و
 08مھرماه  1390ھمزمان با برگزری دادگاه اميد کوکبی ،دانشجوی
ِ
در ادامۀ واکنش ھای جھانی به دستگيری و تداوم بازداشت و اتھامات وارده به اين دانشجوی نخبه،
چندين کميته و جمعيت علمی -پژوھشی بين المللی ،مجددا از رھبر جمھوری اسالمی خواستار آزادی
وی شدند.
به گزارش جرس ،نشريۀ »ساينس« ،بزرگترين مجله علمی دنيا ،گزارش داده است که در آستانۀ دادگا ِه
اميد کوکبی ،چندين گروه علمی شامل :جامعه فيزيک آمريکا ) ،(APSجامعه بين المللی اپتيک
) ،(ISPEجامعه اپتيک آمريکا ) ، (OSAکميسيون بين المللی اپتيک ) ،(ICOجامعه اپتيک اروپا
)(EOSدر نامه ای مشترک به رھبر جمھوری اسالمی خواستار آزادی اميد شده اند .
بر اساس اين گزارش ،در نامه ھای اين جوامع علمی آمده است " از طرف دانشمندان و مھندسان
اپتيک از  ١٧٠کشور دنيا و سازمان ھای بين المللی ،ما با احترام خواستار اين ھستيم تا با نظر لطف
شما دانشجوی ما به تحصيالت خود ادامه بدھد".
در نامۀ مجامع علمی – پژوھشی جامعه جھانی به رھبر جمھوری اسالمی ،ھمچنين بازداشت و
اتھامات وارده به اميد کوکبی ،يک "سوء تفاھم" ذکر شده و تاکيد کرده اند که "کوکبی ھيچ آموزشی در
زمينه فيزيک ھسته ای نمی بيند و از نظر سياسی نيز ،نه فعال بوده و نه به گروه سياسی خاصی
وابسته است و تمام مشغوليت ذھنی اصلی وی نيز ،رشته اپتيک است که اين زمينه از فيزيک ھم ھيچ
ربطی به فن آوری ھسته ای ندارد".
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گفتنی است اميد کوکبی  ٢٩ساله ،فارغ التحصيل رشته فيزيک و مکانيک از دانشگاه صنعتی شريف
بود ،که جھت ادامه تحصيل در رشته اپتيک به دانشگاه بارسلونا اسپانيا رفت و بعد از اتمام کارشناسی
ارشد در بارسلونا ،برای تحصيل در مقطع دکترا نيز ،دانشگاه تگزاس استين در آمريکا را انتخاب کرد
و به تحصيل در زمينه ی تعامل بين ليزر و پالسما پرداخت.
اين دانشجوی اھل سنت و ترکمن ،بھمن ماه سال  ٨٩ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران
سفر کرده بود ،بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل و بيش از يک ماه در سلول انفرادی نگه
داشته و سپس به بند  ٣۵٠منتقل شد و در نھايت به "ارتباط با دولت متخاصم" و "کسب درآمد
نامشروع" متھم گرديد.
چندی پيش نيز ،گروھی از برندگان جايزه نوبل ،در نامه ای خطاب به جمھوری اسالمی ،نوشته بودند
که اميد از بزرگترين نخبگان فيزيک اتمی جھان است و پيش بينی می شود در سالھای آينده به يکی از
بزرگترين دانشمندان اين رشته تبديل شود ،اما در صورت تداوم حضور در زندان اين فرصت برای
وی و کشور از بين خواھد رفت.
ھمان زمان ،بيش از سيصد تن از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف در نامه ای به
رييس قوه قضاييه با انتقاد از بازداشت اميد کوکبی ورفتارھای غيرقانونی با وی ،ادامه زندان خارج از
قانون و قبل از دادگاه کوکبی را نه يک مورد اتفاقی که نشانهای از سوءظن و برخورد خشن دستگاه
قضايی با نسل جوان نخبه ايرانی دانستند.
يکی از دوستان کوکبی در اياالت متحده آمريکا  ،که نخواست نامش فاش شود گفته است "توجه رسانه
به اين موضوع عامل لغو دادگاه قبلی )اوايل تابستان( بود و اين بسيار خوب است ،چرا که مقامات
جمھوری اسالمی ترجيح می دھند اين پرونده را در سکوت کامل و بدون بازتاب رسانه ای به اتمام
برسانند".
ھمچنين Eugene Chudnovskyيک فيزيکدان از دانشگاه سيتی نيويورک و عضو international
Committee of Concerned Scientistsمی گويد "با توجه به توجه وسيع عمومی به قضيه ،
قاضی تصميم گرفت تا قبل از تحميل حکم به کوکبی ،تا زمانی که دستورھايی از دفتر رھبری بگيرد با
قضيه به نرمی برخورد بکند".
گفتنی است اين کميته در نامه ای جداگانه به رھبری جمھوری اسالمی خواستار آزادی کوکبی شده
است.
وی اظھار اميدواری می کند "فشار عمومی آزادی کوکبی را تضمين کند و نه اينکه دادگاه را به تعويق
بياندازد".
جان کيتو ،مشاور دانشجويان تحصيالت تکميلی بخش فيزيک آن دانشگاه نيز می گويد "دانشجويان
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
پايگاه جامعه فيزيک اياالت متحده نيز ،ھمچنين نوشته است که جان کيتو ،مشاور دانشجويی تحصيالت
تکميلی دانشگاه تگزاس در مورد کوکبی گفته است "او عاشق فيزيک و علم بود و تمام تمرکز او در
اين موضوعات قرار داشت ...ھيچ دليل منطقی برای دستگيری وی وجود ندارد ،چرا که وی فردی
سياسی نيست ...کسانی که کوکبی را از نزديک می شناختند با شنيدن دستگيری ايشان دچار شک شدند.
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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يوجين چادوسکی ،يکی از روسای موسسه Committee of Concerned Scientistsپيرامون
تعويق دادگاه قبلی اميد می گويد" به نظر می رسيد که به دليل سر و صدای زيادی که اين موضوع کرد
...قاضی تصميم گرفت برای امنيت خود ھم که شده تا زمانی که دستوراتی را از دفتری رھبری بگيرد
دادگاه را به تعويق بياندازد".
گفتنی است قاضی پروندۀ اميد کوکبی ،ابوالقاسم صلواتی ،رئيس شعبۀ پانزده دادگاه انقالب تھران و از
ث بعد از انتخابات بود ،که حکم ھای ناعادالنه و
ت رسيدگی به پروندۀ بازداشت
شدگان حواد ِ
قضا ِ
ِ
سنگين صادر کرده است.
اميد کوکبی ،تابستان امسال ،در آستان ٔه تشکيل دادگاه خود ،در نامهای تکان دھنده به آملی الريحانی با
توصيف شرح شکنجهھا و انفرادیھای خود درخواست تشکيل دادگاھی عادالنه با امکان دفاع داده بود.
مادر اميد کوکبی ،طی روزھای اخير ،در گفتگو با سايت جرس ،مقامات جمھوری اسالمی را به
بازگشت به راه راست و عقالنيت دعوت کرده و خطاب به مسئوالن قضايی نيز گفته است "از مسئولين
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".
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نامه احمدی نژاد به وزير آموزش پرورش و موافقت با ايجاد دانشگاه
ھای تکجنسيتی
 09مھرماه  1390يکی از روزنامه ھای ايران ,خبر از نامه جديد احمدنژاد به وزير آموزش و پرورش
داده که در آن وی با »تشکيل دانشگاه ويژه فرھنگيان ،به صورت پرديس دختران و پسران موافقت
کرده است.
به گزارش دانشجونيوز ،بدنبال تداوم اجرايی شدن سياست تک جنسيتی کردن دانشگاه و تفکيک کامل
جنسيتی و جلوگيری از اختالط 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
نمودن مراکز آموزشی ،شيوه ايجاد آن را به صورت »پرديس دختران و پسران« اعالم کرده است.
علیرغم نامه چندی پيش احمدینژاد به وزرای بھداشت و علوم مبنی بر مخالفت وی با تشکيل
کالسھای تکجنسيتی ،وی در نامه خود به وزيرآموزش و پرورش درباره تشکيل دانشگاه ويژه
فرھنگيان ،شيوه ايجاد آن را به صورت »پرديس دختران و پسران« اعالم کرده است.
"روزنامه خراسان" يکی از روزنامه ھای رسمی ايران اين خبر را منتشر ساخته و اين نامه احمدی
نژاد را متفاوت با نامه قبلی وی به وزرای علوم و بھداشت مبنی بر مخالفت وی با تشکيل کالسھای
تکجنسيتی ،ارزيابی کرده است.
حاجی بابايی ،وزير آموزش و پرورش ايران چندی پيش گفته بود »ھر استان به يک پرديس دانشگاھی
ويژه فرھنگيان مجھز میشود».
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با شروع ترم تحصيلی جديد آموزشی ،بسياری از دانشگاه ھای ايران با تفکيک جنسيتی در ارائه
دروس به دانشجويان ،عمال مقدمات جدايی کامل دانشجويان دختر و پسر را در دانشگاه ھا فراھم آورده
اند.
گفته می شود در موارد بسياری نيز اين طرح با ھزينه ھای اضافه و ھمچنين با ايجاد مشکالت 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
مسووالن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را »رسانه ھای بيگانه« و قلمداد کرده
اند .وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و
گفته بود» :ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن
طرف آب است .اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
پيشتر کامران دانشجو ،وزير علوم ايران ،مصوبه تاسيس دانشگاه ھای تک جنسيتی را »مصوبه شوری
عالی انقالب فرھنگی« دانسته بود.
وزير علوم راه اندازی دانشگاه ھای تک جنسيتی را »يکی از راه کارھای اسالمی شدن دانشگاه
ھا«معرفی کرده و گفته بود» :پيش از انقالب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت
داشت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزھرا فعاليت ميكند.
 32سال از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است و ما به غير از اين دانشگاه ،دانشگاه دخترانه ديگري
نداريم».
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز تاکنون دھھا دانشگاه دولتی و غير دولتی مشمول طرح تفکيک
و تک جنسيتی نمودن دانشگاه ھا شده است.
دانشگاه ھای عالمه طباطبايی ،دانشگاه امير کبير ،دانشگاه يزد ،دانشگاه بين المللی قزوين ،دانشگاه
مازندران ،دانشگاه مشھد و  .....تنھا نمونه ھای کوچکی از اجرای اين طرح را به نمايش گزارده اند.
کامران دانشجو ،وزير علوم دانشگاه ھای تک جنسيتی را »حق دانشجويان« ارزيابی کرده و تاکيد
کرده بود» :اكنون اولويت را به دانشگاهھاي تك جنيستي دخترانه و پسرانه داديم».
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ابراز نگرانی سازمان عفو بينالملل از وضعيت نامعلوم کوھيار
گودرزی
 10مھرماه  1390سازمان عفو بينالملل در بيانيهای ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گودرزی و
ابراز ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگھداری وی ،نسبت به وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز
نگرانی کرده است.
اين سازمان در بيانيهای که روز جمعه منتشر شد اعالم کرده است که از زمان دستگيری کوھيار
گودرزی در تاريخ نھم مردادماه ،اعضای خانواده و وکيل وی نه قادر بودهاند از طريق مقامات ذيربط
بازداشت وی را رسما تأييد کنند و نه توانستهاند از محل نگھداری وی آگاھی حاصل کنند.
به نوشته اين سازمان احتماالً کوھيار گودرزی در زندان اوين و در سلول انفرادی نگھداری میشود.
آنگونه که گروهھای حقوق بشری نظير عفو بينالملل و کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گزارش
کردهاند ،کوھيار گودرزی نھم مرداد ماه به ھمراه بھنام گنجی بازداشت شده است و مقامات تا کنون از
تأييد بازداشت کوھيار گودرزی اجتناب کردهاند.
اين گروهھای حقوق بشری گزارش کردهاند که بھنام گنجی ھشت روز پس از بازداشت آزاد شده و دھم
شھريورماه به زندگی خود پايان داده است .عفو بينالملل احتمال میدھد که آقای گنجی در مدت
بازداشت مورد شکنجه يا بد رفتاری قرار گرفته و ھمين امر يکی از موجبات خودکشی وی بوده است.
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عفو بينالملل در ادامه ھمچنين با اشاره به بازداشت پروين مخترع ،مادر کوھيار گودرزی که به نوشته
اين سازمان دھم مرداد در کرمان صورت گرفته ،تأکيد کرده است که خانم مخترع ھمچنان در زندان به
سر میبرد و به وکيل دسترسی ندارد.
اين سازمان دليل بازداشت مادر آقای گودرزی را حمايت وی از فرزندش و پيگيریھای خانم مخترع
در دوران زندان سال گذشته کوھيار گودرزی ذکر کرده است؛ موردی که وبسايت خبری جرس نيز بر
آن تأکيد دارد.
کوھيار گودرزی پيشتر و در آذرماه سال  ٨٨در حالی که برای شرکت در مراشم تشييع جنازه آيتﷲ
منتظری عازم قم بود به ھمراه عدهای ديگر بازداشت شد و  ٢٣آذرماه سال گذشته ،پس از سپری کردن
يک سال محکوميت خود از زندان رجايیشھر کرج آزاد شد.
آنگونه که عفو بينالملل گزارش کرده ،دادگاه خانم مخترع  ١۵شھريورماه برگزار شده است .وبسايت
جرس ،نزديک به اصالح طلبان نيز  ٢۶شھريورماه از برگزاری دادگاه پروين مخترع خبر داد و تأکيد
کرد که اتھام خانم مخترع »مصاحبه با رسانهھای بيگانه و توھين به مقام رھبری و شھدا« بوده است.
آن زمان جرس به نقل از يکی از نزديکان پروين مخترع خاطرنشان کرده بود که نتيجه رأی دادگاه
»حدود بيست روز ديگر« مشخص خواھد شد.
عفو بينالملل ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گودرزی و پروين مخترع خواستار تالشی جمعی
برای آزادی فوری و بیقيد و شرط اين دو نفر ،از طريق ارسال نامه به دفتر رھبری جمھوری
اسالمی ،رئيس قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر و امور بينالملل قوۀ قضاييه جمھوری اسالمی ،شده
است.

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با مشکالت صنفی و
رفاھی
 10مھرماه  1390ظھر امروز دانشجويان دانشگاه يزد با تجمع در مقابل مسجد اين دانشگاه نسبت به
مشکالت صنفی و رفاھی موجود در اين دانشگاه اعتراض کردند.
به گزارش دانشجونيوز ،دانشجويان ابتدا ظھر امروز در مقابل مسجد دانشگاه تجمع کرده و سپس با
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
دانشجويان را مسائل سياسی و نه صنفی عنوان کرده است.
دانشگاه يزد از پيشگامان طرح تفکيک کالس 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
صورت مجزا برای دانشجويان دختر و پسر برگزار خواھد شد.
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دانشگاه علم و صنعت؛از طرح جداسازی جنسيتی تا احضار به حراست
 10مھرماه  1390سال تحصيلی جديد درحالی آغاز شده که در تعدادی از دانشگاه ھا طرح جداسازی
جنسيتی اجرا شده است.
دانشگاه علم و صنعت ھم از دانشگاه ھايی است که اين طرح در آن اجرا شده است .طرحی که با وجود
مخالفت محمود احمدی نژاد در بعضی از دانشگاه ھا اجرا شد .محمد احمدی نژاد از وزرای بھداشت و
علوم خواسته بود از تفکيک جنسيتی در بعضی از دانشگاه ھا بپرھيزند و اين طرح را سطحی و غير
عالمانه خوانده بود.
به دنبال درخواست محمود احمدی نژاد ،بعضی از اصولگرايان از جمله علی مطھری و علی عباسپور
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
دھمين اجالس رسمی مجلس خبرگان آمد که اجرای اين طرح موجب حفظ حرمت و صيانت بيشتر نسل
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 کالس ھای ورودی ھای جديد اين
دانشگاه خبر داد .عليرضا رھايی ،رييس دانشگاه صنعتی امير کبير با بيان اينکه اجرای طرح تفکيک
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
شد .پيشتر چند استاد دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای به رييس مجلس شورای اسالمی نسبت به
محدوديت ظرفيت پذيرش دختران در رشته ھای کارشناسی و کارشناسی ارشد اين دانشگاه اعتراض
کرده بودند.
در فھرست رشته ھا و ظرفيت پذيرش آنھا در نيم سال نخست  ١٣٩٠در رشته ھای کارشناسی مانند
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
دانشجويان ھمزمان با آغاز سال تحصيلی با يکی از فعاالن دانشجويی در اين دانشگاه گفت و گو کرده
است.
سال تحصيلی جديد آغاز شده است .جو دانشگاه را چطور ارزيابی می کنيد و اصوال فشارھايی که در
گذشته بر دانشجويان دانشگاه علم و صنعت بود ،کمتر شده يا بيشتر؟
مشخصا در دانشگاه علم و صنعت بيشتر از ھر دانشگاه ديگری ،اتفاقات افتاد ،مثل ماجرای تفکيک
جنسيتی که در دانشگاه ما به شکل تک جنسيتی شدن بروز پيدا کرد .در مقطع کارشناسی ارشد کامال
تک جنسيتی و پسرانه شده  .ماحصل اين مسئله ھم اين شده است که در کنکور امسال ۵٠٠ ،نفر اول
کنکور ،دانشگاه علم و صنعت را انتخاب نکرده اند.
اين مسئله به اين دليل است که داوطلبان کنکور احتماال ديد بدی نسبت به اين دانشگاه پيدا کرده اند ،حال
به اين دليل يا به ھر دليل ديگری ،اين مسئله باعث می شود که وقتی دانشجو با سطح پايين تری وارد
دانشگاه می شود ،طبيعتا دانشگاه ھم از نظر علمی ھم به سطح پايين تری تنزل پيدا می کند.
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 کامال پسرانه می کنند ،منتھا يک مجتمع سلف به اسم ياس تاسيس
کرده اند ،پارکی را به دخترھا اختصاص داده اند و سايت و سالن مطالعه را از ھمديگر تفکيک کرده و
بخش پسرھا و دخترھا را از ھم جدا کرده اند .مخصوصا االن يکی دو سال است که کالس ھای علوم
پايه را به طور کامل از ھمديگر تفکيک کرده اند.
طرح تفکيک جنسيتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به چه صورت بوده است؟
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؟
در دوره کارشناسی ارشد روزانه کامال مشخص بود که به ھيچ عنوان دانشجوی دختر گرفته نشد و
ظرفيت کالسھا کامال به پسران اختصاص داده شد.
دفترچه ھای کنکور را که احتماال ھمه ديده اند .يکسری ستون و رديف ھايی دارد و ظرفيت دختران و
پسران در ان نوشته شده است.
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در رشته ھای کارشناسی ھم به طور کلی  ٢٣درصد به خانمھا و بقيه ظرفيت دانشگاه به آقايان
اختصاص داشت ،در مورد ثبت نام ھم توضيحی در اين مورد داده نشده است .يک اتفاق بدی ھم که
افتاده اين است که دخترھايی که چھار سال درس خوانده اند که بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی
ارشد شوند ،نمی توانند در دانشگاه خود بمانند و بدون کنکور وارد اين مرحله شوند .از اين حقی که در
مصوبات وزارت علوم ھست ،محروم شده اند .خيلی از دخترھا با معدل خوب ھم از اين حق محروم
شده اند.
واکنش دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به جداسازی جنسيتی چه بود؟
در سال گذشته بچه ھا در اين مورد يک طومار جمع کردند .امضاء ھای جمع شده را به مراجع مختلف
و با نامه ارسال کردند .در اعتراض به اين جريان ،جلوی ساختمان رياست دانشگاه تجمع کردند که با
تھديدات خيلی واھی روبرو شدند.
چند تن از اساتيد دانشگاه به رئيس مجلس نامه نوشتند .و خواستند که اين اقدام متوقف شود ،ولی
متاسفانه دانشگاه به اين اعتراض ھا کوچکترين توجھی نمی کند و کماکان دارد کار خودش را می کند.
وزير علوم تاکيد بسياری روی اسالمی شدن دانشگاه ھا دارد .آيا اثری از اسالمی شدن در دانشگاه علم
و صنعت ديده می شود؟
بسته به اين است که اسالمی شدن را چه تعريف کنيم ،شايد بتوان گفت بله .با تعريفی که وزارتخانه و
خود وزير علوم از اسالمی شدن دارند ،بله دانشگاه علم و صنعت اسالمی شده است.
مثال 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 کامال محجبه ھستند ،ايراد می
گيرند .به آنھا توھين می کنند ،نسبت به رفت و آمدشان واکنش نشان می دھند.
توی پارک ھا و فضای سبز دانشگاه به دخترھا و پسرھايی که کنار ھمديگر می نشينند ،تذکر می دھند.
حتی برخی از دانشجوھا به خاطر پوششان به کميته انضباطی احضار می شوند .اين قبيل رفتارھا
امسال شدت گرفته است.
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؟
يا احيانا کسی بوده است که با فشارھايی مثل تھديد و بازجويی و بازداشت و يا احضار به حراست
مواجه بوده باشد؟
در ترم جديد اتفاق محروميت از تحصيل رخ نداده است .اما دانشجويانی بوده اند که به حراست
دانشگاه ،کميته پيگيری وزارت اطالعات احضار شده و مورد تھديد قرار گرفته اند .حتی تھديد شده اند
که احتمال دارد در سال جديد پرونده کميته انضباطی برايشان تشکيل شود.
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.
آماری از دانشجويان علم و صنعت که به کميته ھای انضباطی يا دفتر پيگيری وزارت اطالعات
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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با اين تھديدات توانسته اند تا حدی آمارھا را مخدوش کرده و به نقطه کور برسانند .اما از تابستان تا
آغازسال تحصيلی به طور تقريبی  ١٠تا  ٢٠نفر بين دانشگاه و کميته انضباطی ،دفتر حراست دانشگاه
و دفتر پيگيری وزارت اطالعات در رفت و آمدند.
نکته جالب اين است که وقتی دانشجوھا به حراست دانشگاه احضار می شوند با فردی موسوم به
»فتحی« رو به رو می شوند .ايشان چند سالی است که در زندان اوين و دفتر پيگيری وزارت اطالعات
مسوول بازجويی دانشجويان علم و صنعت است .فردی به نام » آقای خليلی« که معاون دانشجويی
حراست دانشگاه علم و صنعت است ھم مدتھاست که دانشجويان اين دانشگاه را تھديد می کند.
فرين عاصمی
راديو فردا

احتمال بازداشت حامد شيرازی ،فعال دانشجويی در شيراز
خبرگزاری ھرانا  11مھرماه  -1390روز پنجشنبه ماموران امنيتی به منزل حامد شيرازی خبرنگار و
فعال دانشجويی مراجعه و اقدام به تفتيش منزل اين فعال دانشجويی کردند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا؛ ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،ماموران امنيتی
در مراجعه به منزل وی با ارائه حکم اقدام به تفتيش منزل حامد شيرازی نموده و برخی وسايل شخصی
ايشان را نيز با خود بردهاند.
بر اساس گزارش شاھدان عينی ماموران امنيتی پس از ورود به منزل اين فعال دانشجويی و گذشت دو
ساعت محل را ترک کردهاند.
خانواده حامد شيرازی که از فرزندشان بیخبر ھستند روز شنبه با مراجعه به اطالعات نيروی انتظامی
و بازداشتگاه پالک ١٠٠شيراز مربوط به وزارت اطالعات با برخورد توھين آميز ماموران اطالعات
مواجه شدند ،ماموران وزارت اطالعات در پاسخ به پيگيریھای ايشان گفتند »برويد و اگر اينجا باشد
خودمان به شما خبر میدھيم«
بنا بر گفته يک منبع آگاه تنھا اطالعی که از وضعيت وی به دست آمده است احضار وی از سوی
حراست دانشگاه در روزھای اخير بوده است.
اين فعال دانشجويی پيشتر در تاريخ  ١٠اسفند  ٨٩بازداشت و مدت يک ماه در انفرادی پالک ١٠٠
شيراز تحمل حبس نموده بود وی پس از گذراندن دوره بازداشت خود در پالک  ١٠٠به زندان نظام
شيراز منتقل شد و در نھايت با قيد وثيقه  ۵٠ميليون تومانی آزاد شد.
پرونده وی ھم اکنون در شعبه  ١٠دادگاه انقالب شيراز در حال رسيدگی است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
ماده  ٩٢کنوانسيون حقوق زندانيان :زندانی محاکمه نشده بايد اجازه داشته باشد بالفاصله
•
خانواده خود را از بازداشت ،مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند .ھمچنين تمام امکانات
مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نيز مالقات حضوری ،با نظارت و با در
نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنيت و نظم زندان ،می بايست برای وی مھيا باشد.
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در پی تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد ،معاون
دانشجويی فرھنگی دانشگاه استعفا داد
 11مھرماه  1390در ادامه اعتراض ھای صورت گرفته در دانشگاه فردوسی مشھد ،مدير روابط
عمومی اين دانشگاه از موافقت مسئولين با برخی از خواسته ھای دانشجويان خبر داد .بر اين اساس
معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه فردوسی مشھد استفعا داده و ھزينه حمل و نقل دانشجويان نيز کاھش
خواھد يافت.
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
جديد تجمع کرده و نسبت به مسائل و مشکالت صنفی مانند گران شدن ھزينه غذا و پولی شدن اتوبوس
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.
دانشجويان در تجمع ھفته گذشته با سر دادن شعارھايی مانند "امام رضا کجايی دانشگاه زندان شده،
مسئول بی کفايت رئيس زندان شده" و "نيروی انتظامی خجالت خجالت" نسبت به حضور نيروھای
امنيتی و نظامی واکنش نشان داده و به سمت درب غربی دانشگاه حرکت کردند .با جمع شدن مردم در
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پشت درب غربی دانشگاه ،دانشجويان با سر دادن شعار "ای ملت با غيرت حمايت حمايت" خواستار
حمايت مردم از اعتراضات دانشجويی شدند.
دانشجويان در ساعت دوازده شب به تجمع خود پايان داده و اعالم کردند در ھفته جاری نيز به
اعتراض خود ادامه خواھند داد.
در ھمين زمينه خبرگزاری مھر به نقل از مدير روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشھد گزارش داد" :با
توضيحاتی که مسولين دانشگاه ارائه دادند اعتراض دانشجويان پايان يافته و قرار شده ھزينه سرويسھا
کاھش يابد".
سيد موسوی در گفتگو با خبرنگار مھر ،گفت" :با شرکتھايی که سرويسھای اياب و ذھاب را در اختيار
دانشگاه قرار می دھند صحبت کرده ايم تا ھزينه سرويس را برای دانشجويان از صد تومان به مبلغ
ديگری کاھش دھند".
وی درباره افزايش نرخ غذای دانشجويی ھم تاکيد کرد" :صندوق رفاه وزارت علوم خواستار افزايش
قيمت غذا شده است که در تمام دانشگاھھای کشور حتی دانشگاه فردوسی مشھد ھم اعمال می شود".
سيدموسوی درباره استعفای معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه فردوسی مشھد در پی اعتراض
دانشجويان اظھار داشت" :معاون دانشجويی فرھنگی دانشگاه ضمن حضور در جمع دانشجويان با
خواسته آنان در جھت استعفای خود مواجه شد که ھر چند در نامه ای خطاب به رئيس دانشگاه استعفای
خود را اعالم 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
 11مھرماه  1390آمنه زنگنه ،دانشجوی مقطع فوق ليسانس رشته پليمر در دانشگاه صنعتی اميرکبير،
ظھر امروز بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسيد دچار خفگی شده و درگذشت.
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به گزارش دانشجونيوز ،آمنه زنگنه ورودی سال  ١٣٨٩دانشگاه صنعتی اميرکبير ،بر اثر استنشاق گاز
ناشی از اسيد که برای باز کردن لوله ھای فاضالب استفاده شده بود ،در خوابگاه مرادی در نزديکی
درب خيابان رشت اين دانشگاه دچار خفگی شده است.
متاسفانه مقامات مسئول در اين زمينه اطالع رسانی مناسب برای آگاھی دانشجويان انجام نداده و عدم
آگاھی از اين امر موجب خفگی آمنه زنگنه در حمام شده است.
در حالی که مسئوالن دانشگاه در بيانيه ای اعالم کرده اند که وی بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرده
است ،مسئوالن بيمارستان از فوت وی سه ساعت قبل از انتقال به بيمارستان خبر داده اند.

برخی از دوستان آمنه زنگنه اعالم کرده اند که وی به دليل عدم اسکان دائم از سوی مسئوالن و بی
برنامگی موجود در تخصيص خوابگاه به دانشجويان ،شب گذشته در نمازخانه خوابگاه به سر برده و
از حمام زيرزمين برای استحمام استفاده کرده است .آنان با بيان اين نکته که اگر وضعيت اسکان وی
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مشخص شده بود ،ھر گز اين حادثه تلخ رخ نمی داد ،خواستار پاسخگويی مسئولين دانشگاه در اين
زمينه شدند.
وضعيت اسفناک بسياری از خوابگاه ھای دانشگاه صنعتی اميرکبير و عدم رسيدگی به اين وضعيت،
در حالی که بودجه ھای کالنی صرف ساخت و سازھای غير ضروری در دانشگاه شده است ،در سال
ھای گذشته نيز اعتراض دانشجويان را در پی داشته است .چندی پيش نيز در حادثه ای ديگر در
خوابگاه دانشجويان پسر ،سقوط آسانسور منتج به قطع پای يکی از دانشجويان شد.
اعالم 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
برانگيخته است .دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در پی اين حادثه تلخ اعالم کرده اند که فردا در
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 کالس
ھای درس اين دانشگاه
 12مھرماه  1390ظھر امروز ،دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير در اعتراض به بی کفايتی و
سھل انگاری مسئولين دانشگاه در درگذشت آمنه زنگنه ،دانشجوی فوق ليسانس رشته مھندسی پليمر،
دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش دانشجونيوز ،در اين تجمع که از ساعت  ١٢:٣٠ظھر در صحن دانشگاه ،جلوی دانشکده
پليمر ،شکل گرفته است ،صدھا تن از دانشجويان شرکت کرده اند .دانشجويان با در دست داشتن عکس
ھای مرحوم آمنه زنگنه ،و به ھمراه داشتن دستبندھای مشکی در اين تجمع شرکت کرده اند.
دانشجويان با سر دادن شعارھايی مانند "رھايی رھايی استعفا استعفا" خواھان استعفای رييس دانشگاه
شدند .با پايان يافتن تجمع در جلوی دانشکده پليمر تعدادی از دانشجويان به سمت دفتر دکتر آرزو،
معاون دانشجويی دانشگاه ،حرکت کردند.
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ھمچنين بيانيه ای از طرف دانشجويان معترض و شورای صنفی دانشگاه نيز در صحن دانشگاه قرائت
شده است.
تعطيلی کالس ھای درس دانشگاه
تعداد زيادی از کالس ھای درس در دانشگاه صنعتی اميرکبير ،صبح امروز ،به دليل اعتراض
دانشجويان به سھل انگاری مسئولين در نحوه درگذشت آمنه زنگنه و ھم چنين رخ دادن حوادثی مشابه
در سال ھای گذشته تشکيل نشده است .دانشجويان اعالم کرده اند در کالس ھای نوبت عصر دانشگاه
نيز شرکت نخواھند کرد.
ھمچنين گزارش شده است که تعداد زيادی از نيروھای اطالعاتی و انتظاماتی با حضور در صحن
دانشگاه سعی در کنترل اعتراض ھا و شناسايی دانشجويان معترض دارند.

ادامه اعتراض دانشجويان دانشگاه اميرکبير با تحصن در ساختمان
مديريت دانشگاه
12مھرماه  1390دانشجويان معترض دانشگاه صنعتی اميرکبير ،در ادامه تجمع اعتراضی خود ،با
شکستن درب قفل شده ساختمان مديريت ،وارد اين ساختمان شده و خواھان پاسخگويی مسئولين دانشگاه
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
ساعت  ١٢:٣٠ظھر با حضور در جلوی دانشکده پليمر اين دانشگاه تجمع خود را آغاز کردند.
دانشجويان با در دست داشتن عکس ھای مرحوم آمنه زنگنه ،و به ھمراه داشتن دستبندھای مشکی در
اين تجمع شرکت کرده بودند .دانشجويان با تعطيل کردن کالس ھای درس از صبح امروز برای شرکت
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
سر دادن شعارھايی مانند "مسئولين دانشگاه اين آخرين پيام است ،جنبش دانشجويی آماده قيام است "
نسبت به مديريت دانشگاه و نحوه برخورد با مسائل و مشکالت دانشجويان اعتراض نمودند .دانشجويان
با سر دادن شعارھايی مانند "رھايی رھايی استعفا استعفا "و "تنھا راه رھايی ،استعفای رھايی "خواھان
استعفای رييس دانشگاه شدند .عالوه بر اين دانشجويان با سر دادن شعار "آرزو حيا کن ،دانشگاه رھا
کن "خواستار استعفای دکتر آرزو معاونت دانشجويی دانشگاه نيز شدند.
در ادامه مراسم دبير شورای صنفی دانشگاه و تنی جند از دوستان مرحوم آمنه زنگنه و فعالين
دانشجويی نيز در جمع دانشجويان سخن گفتند و بيانيه متحصنين نيز قرائت شد.

ادعای دروغين امور دانشجويی و مسئولين دانشگاه
در حالی که دانشجويان عامل اصلی اين فاجعه را مسئولين دانشگاه دانسته و خواستار پاسخگويی آنان
شده اند ،در بيانيه ای که امروز امور دانشجويی دانشگاه منتشر نموده است ادعا شده که مرحوم آمنه
زنگنه در سوئيت شماره  ٤١خوابگاه سکونت داشته است .پيش از اين ادعا شده بود که مرحوم زنگنه
به دليل بيماری ھای روحی خودکشی کرده است.
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
حمام کارکنان در زيرزمين خوابگاه شده که مجھز به سيستم تھويه نبوده است .عالوه بر اين مسئولين
ھيچ ھشدار مناسبی مبنی بر استفاده نکردن از حمام به دليل استفاده از اسيد در لوله ھای فاضالب به
دانشجويان نداده بودند.
شھادت نامه ساکنين خوابگاه مرادی در مورد وضعيت مرحوم آمنه زنگنه
در ھمين راستا  ٦٠تن از دانشجويان دختر ساکن خوابگاه مرادی ،در نامه ای خطاب به مسئوالن ذی
ربط اين ادعا را تکذيب نموده و بيان کرده اند در حالی که ظرفيت خوابگاه مرادی  ٩٠نفر می باشد به
دليل سياسيت ھای غلط وزارت علوم در پذيرش دانشجويان تحصيالت تکميلی ،بيش از  ١٣٠نفر
دانشجو در اين خوابگاه اسکان داده شده اند.
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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
دانشگاه اعالم کرده و خواستار استعفا و پاسخگويی مقامات دانشگاه شدند.
ھمچنين دکتر رحيمی معاون رييس دانشگاه که از عاملين اصلی سرکوب دانشجويان و ھمکار وزارت
اطالعات در سال ھای اخير بوده نيز در ميان دانشجويان حاضر می شود که از سوی دانشجويان با
شعار "دروغگو ،دروغگو" مورد اعتراض قرار گرفته و مجبور به ترک صحن دانشگاه می شود.
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
مکان تحصن خود را ادامه دادند .دانشجويان با سر دادن شعار خواستار پاسخگويی مسئولين شدند .اما
ھيچ کدام از مسئولين دانشگاه برای پاسخگويی ھم چنان حاضر نشد.
شکستن درب ساختمان مديريت به دليل عدم پاسخگويی رييس دانشگاه
در حالی که دانشجويان خواستار پاسخگويی مسئولين دانشگاه بودند ،دکتر رھايی که دستور قفل کردن
درب ساختمان فارابی ،محل استقرار خود را صادر کرده بود ،حاضر به پاسخگويی نشده و در جمع
دانشجويان حاضر نشد .پس از آن دانشجويان که مدتی با درب بسته مواجه شده بودند با سر دادن
شعارھای اعتراضی درب ساختمان مديريت را شکسته و وارد ساختمان فارابی می شوند.
دانشجويان با حمل پوسترھايی با مضامين مختلف مانند "دانشگاه يا آرامگاه""،مسئول بی کفايت استعفا
استعفا" و "ننگ ما ،ننگ ما ،رييس ...ما" و  ...اعتراض خود را به مسئولين امر اعالم نمودند .
دانشجويان ھم چنين دوربين ھايی که اقدام به فيلم بردای از دانشجويان را می نمودند ،منھدم کردند.
ھم اکنون در بيرون درب مديريت دانشگاه پليس و ماموران امنيتی مستقر شده و درب ساختمان نيز
توسط نيروھای انتظامات بسته شده است .آخرين خبرھا حکايت از آن دارد که دانشجويان در داخل
ساختمان مديريت به سر می برند.
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تجمع در دانشگاه شھرکرد و دخالت مامورين حراست
13مھرماه  1390روز گذشته دانشجويان دانشگاه شھرکرد در پی مطلع شدن از وجود "کرم پخته" در
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
شھرکرد موجب نارضايتی دانشجويان شده است ،پيدا شدن "کرم پخته" در غذای يکی از دانشجويان
منجر به آغاز تجمعات صنفی در اين دانشگاه شد.
يکی از دانشجويان اين دانشگاه به دانشجونيوز گفته است که " وضعيت مالی نامناسب اکثر دانشجويان
و افزايش قيمت غذا در سال تحصيلی جديد نارضايتی ھای فراوانی را در بين دانشجويان به وجود
آورده بود که اتفاق ديروز ،جرقه ای شد تا اعتراضی سنگين در سلف دانشگاه شکل بگيرد".
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در اين تجمع صنفی ،دانشجويان با سر دادن شعارھايی ھمچون "دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد" ،
"دانشجوی با غيرت حمايت حمايت" و " نترسين نترسين ما ھمه با ھم ھستيم" خواستار توبيخ مسئوالن
سلف و تشکيل دوباره شورای صنفی در دانشگاه شھرکرد شدند.
تجمع روز گذشته دانشجويان دانشگاه شھرکرد بعد از گذشت يک ساعت و با دخالت مامورين حراست
و درگيری با دانشجويان به پايان رسيد.

بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی
درگذشت يکی از دانشجويان دانشگاه
13مھرماه  1390انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت دردناک آمنه
زنگنه ،يکی از دانشجويان دختر اين دانشگاه ،با صدور بيانيه ای خواستار استعفای دکتر رھايی ،رييس
دانشگاه صنعتی اميرکبير ،شد.

262

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنيک تھران ضمن اعالم تسليت به خانواده اين دانشجو و جامعه دانشگاھی
پلی تکنيک ،در بخشی از بيانيه خود آورده است" :ما خواستار اصالح ديد رياست دانشگاه به
دانشجويان ھستيم! خواسته ای که با حضور رھايی تحقق يافتنی نيست ،چرا که اگر غير از اين بود
امروز شاھد حضور نيروھای حراستی در جمع دانشجويان که مقدمه ای برای تحميل ھزينه به ايشان
است ،نبوديم .رياست دانشگاھی که با شخصيت حقيرش بله قربان گويان ،فرمان ھای نھاد ھای مافوق
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 عاليق آنھا از ورود
ايشان به دانشگاه جلوگيری کنند.
رئيس دانشگاھی که دانشگاه را با دکان و بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته است ،رئيسی که به تفکيک
جنسيتی دامن می زند ،رئيسی که دفتر نھاد مستقل دانشجويی انجمن اسالمی دانشجويان پلی تکنيک
تھران را با خاک يکسان کرده ،رئيس دانشگاھی که در زمينه ھای دانشجويی ،فرھنگی و البته آموزشی
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.
ضمن تسليت اين ضايعه ی بزرگ به خانواده ايشان ،دانشجويان و اساتيد پلی تکنيک و جامعه ی
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
واضحی خواست دانشجويان پلی تکنيک را زير پا گذاشته است .عروسک خيمه شب بازی ای که دقيقا
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:
"اين دانشجو به خواست خود متقاضی اسکان در خوابگاه  "...کوته فکری ،بی مسئوليتی و حقارت
گردانندگان امور دانشجويی را نشان می دھد .گويی انتخاب خود خواسته ی خوابگاه نزد مسئوالن
دانشگاه مترادف انتخاب آگاھانه ی مرگ توسط اين دانشجو بوده است.
البته ھمان طور که گفته شد با نھادينه شدن خودکامگی و ضد ارزش شدن انتقاد ،طرح سوال ،احترام به
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
نفر سخن می گويد و طبيعی است که دود آتش اين خودکامگی ھمچون ھميشه به چشم افرادی خواھد
رفت که رئيسان خود خوانده ،خود را مسئول اين افراد می دانند .پايان اين ماجرا يا سرکوب و تھديد
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دانشجويان است يا تحمل چيزی شبيه حکم حکومتی از طرف ارباب قدرت ،مگر آنکه از گذشته ی خود
پند بگيريم و اشتباھات گذشته را تکرار نکنيم .به راستی اگر دانشجويان دانشگاه پيرو سقوط يکی از
دانشجويان دانشگاه از آسانسور خوابگاه پسران در سال  ٨٧که منجر به از دست دادن پای اين دانشجو
شد ،بر سر انتخاب صحيح ھدف که ھمان برکناری رھايی است ايستادگی کرده بودند اين فاجعه رخ
داده بود؟
ما خواستار اصالح ديد رياست دانشگاه به دانشجويان ھستيم! خواسته ای که با حضور رھايی تحقق
يافتنی نيست ،چرا که اگر غير از اين بود امروز شاھد حضور نيروھای حراستی در جمع دانشجويان
که مقدمه ای برای تحميل ھزينه به ايشان است ،نبوديم .رياست دانشگاھی که با شخصيت حقيرش بله
قربان گويان ،فرمان ھای نھاد ھای مافوق 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 عاليق آنھا از ورود ايشان به دانشگاه جلوگيری
کنند .رئيس دانشگاھی که دانشگاه را با دکان و بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته است ،رئيسی که به تفکيک
جنسيتی دامن می زند ،رئيسی که دفتر نھاد مستقل دانشجويی انجمن اسالمی دانشجويان پلی تکنيک
تھران را با خاک يکسان کرده ،رئيس دانشگاھی که در زمينه ھای دانشجويی ،فرھنگی و البته آموزشی
مردود و رو سياه است.
در پايان انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير )پلی تکنيک تھران( خواھان معرفی و
محاکمه ی عاجل قاتلين دانشجوی دانشکده ی پليمر ،آمنه زنگنه ،و ھمين طور برکناری رئيس بی
کفايت دانشگاه ،عليرضا رھايی ،از دانشگاه می باشد .خواسته ای که مطالبه ی راستين تمامی
دانشجويان دانشگاه است .انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه ضمن دعوت از دانشجويان به حفظ اتحاد
و ھمدلی و ھمين طور بيان مطالبات به شکلی واضح و روشن ،از تمامی دانشجويان می خواھد تا
برکناری عليرضا رھايی در کنار اين انجمن از تالش باز نايستند.
 ٩٠ /٧ /١٢انجمن اسالمی دانشجويان
دانشگاه صنعتی امير کبير ) پلی تکنيک تھران (
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اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه زنجان باجرای طرح جداسازی
جنيستی
14مھرماه  1390گزارش ھا حاکی از آن است که روز گذشته صدھا تن از دانشجويان دانشگاه زنجان
در اعتراض به اجرای »طرح جداسازی جنيستی در بوفه اين دانشگاه ،جداسازی اتوبوس ھای سرويس
دانشجويان و ھمچنين اجرای طرح تفکيک جنيستی در کتابخانه ی فنی و مھندسی« ،در محوطه اين
دانشگاه دست به تجمع گسترده زده اند.
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به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ايران از جمله دانشگاه
اميرکبير ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه شھر کرد ،دانشگاه يزد و برخی دانشگاه ھای ديگر ،ديروز سه
شنبه  ١٢مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ۵٠٠تن از دانشجويان اين دانشگاه در
محوطه ی فنی جلو دانشکده ی مکانيک تجمع کرده و شعارھايی در اعتراض به ايجاد محدوديت ھای
جديد توسط مسئولين سر داده اند.
گفته می شود يکی از شعارھای اعتراضی اين دانشجويان »دانشجو ميمرد ذلت نمی پذيرد« بوده است.
يکی از موارد اعتراضی دانشجويان در ارتباط با »اجرای طرح جدا سازی کامل بوفه« بوده که قبال
ديواری شيشه ای قسمت خواھران و برادران را جدا می کرد
اين دانشجويان ھمچنين به »جداسازی جنسيتی اتوبوس ھای سرويس دانشجويان »که باعث صرف
انرژی و سوخت اضافه می شود و »جداسازی کتابخانه ی فنی و مھندسی »که سال قبل جدا شده بود ،
نيز اعتراض نموده و خواستار متوقف شدن اين طرح ھا در دانشگاه شده اند.
در ادامه اين تجمع ،فرجی ،نماينده ی نھاد رھبری نيز در ميان تجمع کنندگان حضور يافته با ادعای
اينکه »رسيدگی به اعتراض دانشجويان وظيفه ی شرعی و عقلی آنان است« گفته است» :سه سال است
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 سواالتی از
قبيل »چرا اين ھزينه ی مازاد به وجود آمده از جداسازی سرويس ھا را خرج دانشجو نمی کنيد؟
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؟
مگر خريد دختر و پسر از يک باجه مشکلی برای کسی به وجود می آورد يا به دين ما آسيب می زند؟
چرا کسی نمی تواند با ھمکالسی اش که از لحاظ درسی باالتر است و از جنس مخالف است درس
بخواند؟»
از وی پرسيدند ،اما وی از پاسخ به اين سواالت دانشجويان خودداری کرده است.
در پايان اين مسئول دانشگاھی تغييرات در دانشگاه را مشروط به حضور رييس اين دانشگاه کرده
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 اعالم کردند که اگر تا شنبه و پس از بازگشت رئيس
دانشگاه از مسافرت ،طرح جداسازی متوقف نشود،روز يکشنبه ھفته آينده ساعت  ٣٠:١١دوباره تجمع
برگذار خواھد شد.
با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در ايران بسياری از دانشگاه ھا ايران با تفکيک جنسيتی در
ارائه دروس به دانشجويان ،عمال 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 مشکالت جديدتر برای
دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است.
گفتنی است طرح »تفکيک جنسيتی« که پس از روند »تک جنسيتی کردن« رشته ھای دانشگاھی در
حال اعمال شدن است ،تاکنون دانشگاه ھايی چون اميرکبير ،شريف ،عالمه طباطبايی ،مازندران ،يزد،
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دانشگاه علمی -کاربردی ،دانشگاه آزاد ورامين ،فردوسی مشھد ،بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه
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
مسووالن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را »رسانه ھای بيگانه« و قلمداد کرده
اند .وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و
گفته بود» :ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن
طرف آب است .اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
از طرفی نيز "محمود احمدی نژاد" ،پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و
بھداشت خواستار »توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور« شده و اين اقدامات را
»سطحي« و »غير عالمانه« خوانده بود.
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:
نگھداری در سلول انفرادی بند  ٢٠٩اوين و  ١٧روز اعتصاب غذا
14مھرماه  1390کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که کوھيار گودرزی ،فعال حقوق
بشر که در تاريخ نھم مردادماه بازداشت شده بود ،ھماکنون در سلول انفرادی بند  ٢٠٩زندان اوين به
سر می برد .کوھيار گودرزی پس از بازداشت به بند  ٢۴٠وزارت اطالعات انتقال يافته و پس از مدتی
به بند  ٢٠٩منتقل شده است.

بر اساس اين گزارش ،کوھيار گودرزی در طی دوران بازداشت خود و در اعتراض به فشارھای
وارده و ھمچنين بازداشت غيرقانونی مادرش ،به مدت  ١٧روز دست به اعتصاب غذا زده است که در
پی وخيم شدن شرايط جسمانیاش ،به ناچار به اعتصاب غذای خود پايان داده است .
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در حالی که  ۶۵روز از بازداشت اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر میگذرد ،وی تاکنون
ھيچگونه تماسی را با خانواده و اطرافيانش برقرار نکرده است و ھر روز دامنه نگرانیھا در خصوص
شرايط وی افزايش میيابد.
به گزارش منابع خبری ،کوھيار گودرزی علیرغم نگھداری طوالنی مدت در سلول انفرادی در
شرايط روحی خوبی قرار دارد و تا اين لحظه در برابر فشارھای روحی و جسمی وارده مقاومت کرده
است.
در روزھای گذشته و پس از انتشار برخی خبرھا مبنی بر خودکشی دو تن از دوستان کوھيار
گودرزی ،برخی از فعاالن حقوق بشر با تشکيل کمپينی با عنوان »اعتراض سبز« ،نسبت به بیخبری
دو ماھه از وی ابراز نگرانی کردهاند.
اين کمپين در اعتراض به رفتار غيرقانونی انجام شده با گودرزی ،در برخی از شھرھای جھان اعالم
برگزاری تجمعھای اعتراضی کرده است.
پروين مخترع ،مادر کوھيار گودرزی نيز که يک روز پس از بازداشت وی دستگير شده بود ،ھمچنان
در زندان کرمان و در انتظار صدور حکم به سر میبرد.
وی نيز در اين مدت در بیخبری مطلق از وضعيت فرزند خود به سر برده است .اين اولين بار نيست
که در دستگاه قضايی ايران ،مادری به جرم دفاع از فرزندش بازداشت میشود ،با اين حال در
سالھای گذشته نخستين بار است که مادری را تنھا به اتھام دفاع از حقوق فرزندش بازداشت کرده و
اقدام به صدور حکم برای وی نمايند.
پروين مخترع که بيش از دو ماه است در زندان عمومی کرمان و در ميان مجرمان با جرايم خطرناک
به سر میبرد ،از حق داشتن وکيل در دادگاه محروم بوده و از سوی قاضی به صدور حکم يکسال
حبس تعزيری تھديد شده است.
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فشارھای شديد امنيتی و ايجاد رعب و وحشت در دانشگاه مازندران
برای اجرای اجباری طرح تفکيک جنسيتی
14مھرماه  1390در ادامه ی فشارھای امنيتی بر دانشگاه ھای سراسر کشور از جمله دانشگاه
مازندران برای اجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی ،تنھا در دو روز گذشته ،مسولين حراست و
انتظامات اين دانشگاه سه بار با بھانه ھای مختلف بصورتی کامال غير قانونی و نامتعارف به دانشکده
ی" فنی مھندسی" و" فيزيک" حمله برده اند.

به گزارش دانشجونيوز ،پس از اعالم امادگی "احمدپور" رئيس انتصابی 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 اتومبيل ھای
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نيروی انتظامی در اطراف دانشگاه مشغول گشت زنی ھستند و محوطه ی دانشگاه نيز مملو از حراست
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 کالس ھای اين دو
دانشکده شده و برخی از دانشجويان را مورد پرس و جو قرار دادند و از بسياری از ان ھا خواسته اند
تا کارت دانشجوييشان را نشان دھند.
اين گزارش می افزايد دانشجويانی که به مخالفت با اين اعمال می پرداختند با ضبط کارت دانشجوييشان
مواجه می شدند،ھمچنين اين افراد جمع ھای مختلط دختر و پسر در محوطه ی دانشگاه يا راھروی
ساختمان ھا را با رفتاری بسيار زننده پراکنده می نمودند.
يکی از دانشجويان اين دانشگاه به دانشجونيوز می گويد » :نارضايتی در اين دانشگاه بسيار گسترده
است،بطوريکه وقتی بصورت روزمره در مکان ھای عمومی اين دانشگاه مثل اتوبوس يا بوفه يا سلف
می نشينيم به وفور گاليه ھای مختلفی از مسولين دانشگاه شنيده می شود ».اين دانشجو در خصوص
داليل اين نارضايتی ھا می گويد» :در دو سال و نيم اخير فضای اين دانشگاه بسيار بسته بوده و ھيچ
نشريه ی مستقلی در دانشگاه وجود ندارد که در اوقات بيکاری ان را مطالعه کنيم،به ھيچ تشکل مستقلی
ھم اجازه ی فعاليت داده نمی شود و دانشجويان منتقد نيز بارھا بازداشت و يا از تحصيل محروم شده
اند».
در ادامه وی ھميچنين به مشکالت صنفی دانشجويان اشاره کرده و می افزايد« :کيفيت غذا بسيار نازل
است و مھم تر از ھمه اينکه در ترم جاری قيمت غذا در سلف خوابگاه و پرديس با بيش از صد درصد
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
اشاره می کند و می گويد» :در ضمن اجرای طرح تفکيک جنسيتی نيز باعث عصبانيت بسياری از
اساتيد و دانشجويان شده بطوريکه اکثر اساتيد گروه معارف که تدريس دروس عمومی را در اختيار
دارند نيز با اين طرح مخالفند».
در ھمين رابطه روز گذشته صدھا تن از دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به اجرای »طرح
جداسازی جنيستی در بوفه اين دانشگاه ،جداسازی اتوبوس ھای سرويس دانشجويان و ھمچنين اجرای
طرح تفکيک جنيستی در کتابخانه ی فنی و مھندسی« ،در محوطه اين دانشگاه دست به تجمع گسترده
زده بودند.
بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز ،از آغاز ھفته جاری بسياری از دانشگاه ھای ايران از جمله؛
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
طرح ھای محدود کننده دانشجويان بوده است.
ديروز سه شنبه  ١٢مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ۵٠٠تن از دانشجويان اين
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.
با شروع ترم تحصيلی جديد دانشجويان در ايران بسياری از دانشگاه ھا ايران با تفکيک جنسيتی در
ارائه دروس به دانشجويان ،عمال 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 مشکالت جديدتر برای
دانشجويان و حتی اساتيد و مسئولين ھمراه بوده است.
گفتنی است طرح »تفکيک جنسيتی« که پس از روند »تک جنسيتی کردن« رشته ھای دانشگاھی در
حال اعمال شدن است ،تاکنون دانشگاه ھايی چون اميرکبير ،شريف ،عالمه طباطبايی ،مازندران ،يزد،
دانشگاه علمی -کاربردی ،دانشگاه آزاد ورامين ،فردوسی مشھد ،بين المللی قزوين و دھھا دانشگاه
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
مسووالن دانشگاھی اين امر را انکار نموده و طرح کنندگان آن را »رسانه ھای بيگانه« و قلمداد کرده
اند .وزير علوم ايران چندی پيش در گفتگو با خبرنگاران دولتی به انکار اجرای اين طرح پرداخته و
گفته بود» :ما چيزی به عنوان تفکيک جنسيتی نداريم .اين واژه به ما تعلق ندارد ،اين واژه برای آن
طرف آب است .اين واژه را استفاده می کنيد و در زمين دشمن بازی می کنيد».
از طرفی نيز "محمود احمدی نژاد" ،پانزدھم تيرماه سال جاری با ارسال نامه ای به وزاری علوم و
بھداشت خواستار »توقف اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور« شده و اين اقدامات را
»سطحي« و «غير عالمانه« خوانده بود.

لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل »ھمکاری«
با مخالفان حکومت ايران
14مھرماه  1390خبرگزاری ھای حکومتی ايران به نقل از "روابط عمومی جھاد دانشگاھی" روز
گذشته خبری را منتشر نموده اند که از لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل
شرکت در تجمعات اعتراضی مخالفان دولت و ھمچنين »ھمکاری« با اين مخالفان حکايت دارد.

تصويری از کنسرتی که در مالزی سبز شده است
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به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه محروميت و فشارھای امنيتی به دانشجويان ايرانی در خارج از
کشور ،روابط عمومی جھاد دانشگاھی روز گذشته خبر از لغو بورسيه تحصيلی يک دانشجوايرانی در
مالزی داده و وی را »ليدر ائتالف فتنهگران با باندھای فساد اخالقی« خوانده و تاکيد کرده که ساير
تخلفات او نيز برای بررسی به ھيئت انتظامی اعضای ھيئت علمی جھاد دانشگاھی فرستاده شده است.
باشگاه خبرنگاران ،وابسته به نھادھای امنيتی و دولتی ،ضمن پوشش اين خبر ادعا کرده که «بھمن ماه
سال گذشته تعدادی از فتنه گران با پوشيدن لباس ھای سبز رنگ و با سازماندھی قبلی در مراسم جشن
پيروزی انقالب اسالمی که از طرف سفارت ايران برگزار شده بود ،حضور يافتند و با شعارھای خود
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».
«فتنه »اصطالحی است که سران جمھوری اسالمی به اعتراضھا و حوادث پس از انتخابات
جنجالبرانگيز رياست جمھوری ايران در خرداد ماه  ٨٨که شمار زيادی از فعاالن سياسی و اجتماعی
و روزنامهنگاران بازداشت و دهھا نفر کشته شدند ،نسبت میدھند.
به نظر می رسد اشاره اين خبرگزاری حکومتی به تجمعات اعتراضی مخالفان حکومت ايران در ٢۵
بھمن سال گذشته بوده که منجر به بازداشت خانگی  ۴تن از سران مخالفان بوده که بيش از  ٧ماه است
که در حصر حکومت ايران بسر می برند.
در ادامه اين خبرگزاری به »اجرای کنسرت به صورت نيمه برھنه و رقص و پايکوبی »اين مخالفان
در مالزی اشاره کرده و دانشجوی بورسيه جھاد دانشگاه را آقای "ک" معرفی کرده است.
اين خبرگزاری حکومتی در ادامه اين دانشجو را »از جمله ليدرھای اصلی جريان فتنه در کشور
مالزی« دانسته و تاکيد کرده که وی »زمينه سوء استفاده از دانشجويان ايرانی به بھانه فتنه گری برای
بھره برداری در زمينه مفاسد اخالقی و فعاليتھايی مرتبط با مواد مخدر را فراھم کرده است».
باشگاه خبرنگاران در گزارش خود از شخص ديگری با عنوان »ف.چ« نام برده بود که به نوشته اين
سايت اسپانسر اصلی اجرای کنسرتھای خوانندگان در مالزی است و او را به فعاليت در زمينه قاچاق
مواد مخدر در مالزی و ھمکاری با دانشجويان بورسيه جھاد دانشگاھی برای حمايت از جريان سبز
متھم کرده بود.
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دانشجويان معترض پلی تکنيک در چھارمين روز تجمع در صحن
دانشگاه ،به ياد آمنه زنگنه ،شمع برافروختند
17مھرماه  1390چھارمين روز از تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در حالی
برگزار شد که دانشجويان با حضور در صحن دانشگاه در جلوی دانشکده پليمر ،به ياد مرحوم آمنه
زنگنه ،شمع روشن کردند.
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به گزارش دانشجونيوز ،صدھا تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک تھران( در
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.
دانشجويان اعالم کرده اند تا دستيابی به خواسته ھای خود به تجمع و اعتراض ادامه خواھند داد.

مديريت دانشگاه :عده ای قصد خرابکاری در خوابگاه ھا را دارند؛ با دانشجويان معترض برخورد می
کنيم
تجمع دانشجويان در حالی در چھارمين روز خود ادامه يافت که مديريت دانشگاه با صدور اطالعيه ای
خواستار توقف تجمع دانشجويان شده و اعالم 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 کالس ھای درس خواستار برخورد با مسببين اين حادثه و استعفای مسئولين دانشگاه شده اند،
مديريت دانشگاه ،در اطالعيه خود ،معترضين را عده ای قليل خوانده که درصدد برھم زدن نظم
عمومی دانشگاه ھستند:
"متاسفانه اراده پنھانی جمعی اندک در دانشگاه با رويکرد بھره گيری نامناسب از حادثه مذکور و سو
استفاده اخالقی از موضوع به دنبال تحريک اذھان عمومی دانشجويان عزيز و سو استفاده از احساسات
پاک دانشجويان اقدام به اخالل در برنامه آموزشی دانشگاه و به تعطيلی کشاندن کالس ھا و ايجاد
فضای التھاب و نا امنی و بر ھم زدن نظم عمومی دانشگاه بر آمده است ،در اين راستا پروژه ی تداوم
زنجيره ای تعطيلی کالس ھا ،ايجاد تجمع غيرقانونی و خرابکاری ھای مديريت شده در خوابگاه ھا را
در دستور کار خود قرار داده اند".
مديريت دانشگاه در پايان اطالعيه خود آورده است" :بديھی است در صورت تداوم روند اختالل در
نظم عمومی و ايجاد تجمعات غيرقانونی ،مسببان اينگونه اقدامات که تعدادی از آنھا مورد شناسايی
دانشگاه قرار گرفته اند به عموم دانشگاھيان دانشگاه اميرکبير معرفی و اقدامات قانونی بازدارنده در
مورد آنھا بکار گرفته خواھد شد".
شورای متحصنين :فردا با چيدن سينی ھای خالی در حد فاصل سلف پسران و دختران تحصن می کنيم
شورای متحصنين دانشجويان نيز در ادامه تجمع و اعتراض دانشجويان با صدور اطالعيه ای اعالم
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.

اين شورا ديروز نيز در بيانيه نخست خود خواستار استعفای مسئولين دانشگاه شده بود .در بخشی از
بيانيه اين شورا آمده است" :دانشجويان پلی تکنيک که فقط در شعار سرمايه ھای ملی ھستند بار ديگر
ھزينه ی بی کفايتی مسئولين دانشگاه را با جان خود پرداختند".
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در ادامه اين بيانيه آمده است" :مطالبات برحق و کامال صنفی دانشجويان از دانشگاه را می توان در
چند مورد خالصه کرد:
) ١پيگيری حقوقی حادثه و مجازات خاطيان در ھر سطحی
) ٢استعفای سريع و بی چون و چرای مسئولين مربوطه مانند رئيس دانشگاه که مسئول تمام حوادث
دانشگاه است و معاون دانشجويی که مسئول بخش ھای مرتبط از جمله اداره ی امور خوابگاه ھا است.
) ٣پيگيری حادثه از طرف شخص وزير علوم )طبيعی است که اھمال وزير علوم در پيگيری پرونده
مسئوليت حادثه را متوجه ايشان می سازد).
) ٤فراھم آوردن استاندارد ھايی در شان دانشگاه برای خوابگاه ھا زير نظر کارشناس مربوطه که به
نظر می آيد برای بعضی از خوابگاه ھا جز با تعويض ساختمان ميسر نباشد".

پيمان عارف بعد از تحمل  ٧۴ضربه شالق از زندان آزاد شد
17مھرماه  1390پيمان عارف ،از فعاالن دانشجويی که در بند  ٣۵٠زندان اوين محبوس بود ،ظھر
امروز بعد از تحمل  ٧۴ضربه شالق از زندان آزاد شد.

به گزارش سايت ھرانا ،پيمان عارف در حالی صبح امروز به اجرای احکام زندان اوين منتقل شد که با
پايان دوران محکوميتش و بر اساس اعالم قبلی مسئوالن ،ظھر امروز آزاد شد.
دادگاه انقالب تھران پيمان عارف را به اتھام توھين به رياست جمھوری به  ٧۴ضربه شالق محکوم
نموده بود.
سميرا جمشيدی ھمسر پيمان عارف نيز به سايت "رھانا" گفته است که "ھمسرش امروز با پايان
دورهی محکوميت از زندان آزاد شده است و قبل از آزادی حکم  ٧۴ضربه شالق وی اجرا شده است".
اين فعال دانشجويی دانشکده حقوق دانشگاه تھران بيست و يکم بھمن ماه سال گذشته ،با ورود ماموران
امنيتی به منزل شخصیاش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بند  ٣۵٠زندان اوين منتقل
شد.
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پيمان عارف :حکم شالق من به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا
شد
18مھرماه  1390پيمان عارف ،فعال دانشجويی پس از اجرای حکم  ٧۴ضربه شالق در مصاحبهای با
وبسايت جرس ،اجرای اين حکم را وحشيانه خوانده و گفته است او را به مانند کسانی که شرب خمر
يا لواط می کنند شالق زدند.
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آقای عارف ظھر امروز با پايان دورهی محکوميت يکساله خود از زندان آزاد شد اما قبل از آزادی،
حکم  ٧۴ضربه شالق وی به اتھام اھانت به محمود احمدینژاد اجرا شد.
او در گفتگو با وبسايت جرس گفته است« :اين حکم را نه تنھا نمادين اجرا نکردند ،ای کاش حداقل
ھمان رای صادره خودشان را اجرا می کردند ،يعنی  ٧۴ضربه شالق تعزيری طبق ماده  ۶٠٩قانون
مجازات اسالمی را اجرا می کردند يعنی شالق را به صورت تعزيری می زدند .مشھور فقھای اماميه
تاکيد دارند ميان تفاوت تازيانه شالق تعزيری و تازيانه حدی .يعنی در تازيانه حدی نبايد دست شالق
زننده باال رود و يک کتاب بايد زير بغل شالق زننده باشد برای اينکه کتاب قران نيفتد ولی آقايان به
وحشيانه ترين و سبوعانه ترين شکل ممکن تازيانه زدند .يعنی به ھمان شکل که در شريعت برای
شرب خمر و لواط پيش بينی شده است شالق زدند».
آقای عارف گفت که پيش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد» :من خواھان دستور قضايی شدم و در
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».
پيمان عارف در پايان تاکيد کرد» :احمدی نژاد که ھر بار به نيويورک می رود و می گويد ما آزادترين
کشور دنيا را داريم اما مرا اينجا در کشور خودم  ،به وحشيانه ترين شکل ممکن به جرم توھين به
احمدی نژاد شالق زده اند .من يک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنھا ياد آوری کردم که چه
باليی سر دانشگاھھا آمده است .نامه من موجود است که ھيچ توھينی به احمدی نژاد نکرده ام تنھا گفته
ام که به ايشان ھرگز سالم نخواھم کرد .ھمه تاکيد من اين است که ھم صدور حکم من غير قانونی بود
و ھم اين حکم شالق به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا شد».
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تجمع چندين باره دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی؛ اينبار در اعتراض
به کيفيت بد غذا
18مھرماه  1390جمعی از دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به کيفيت بد غذای دانشگاه،
روز گذشته در مقابل سلفسرويس اين دانشگاه تجمع کرده اند.

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
ديگر ،ديروز دانشگاه شھيد بھشتی تھران نيز ميزبان اعتراض گسترده دانشجويان دختر بوده که
وضعيت بد غذايی اين دانشگاه معترض بوده و خواستار بھبود کيفيت غذايی شده اند.
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خبرگزاری حکومتی "فارس" نيز که ھمواره اخبار اعتراضات دانشجويان را سانسور کرده و تنھا به
پوشش اخبار دانشجويان طرفدار حکومت ايران می پردازد نيز به صورت کوتاه به اين تجمع
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.
پيش از اين نيز روز سه شنبه  ٢٢شھريور ،دھھا تن از دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به عدم
تعلق خوابگاه به برخی از دانشجويان تحصيالت تکميلی در مقابل ساختمان معاونت دانشجويی و
ھمچنين مديريت خوابگاه ھا تجمع کرده و خواستار تحقق ابتدايی ترين حقوق خود شده بودند.
دانشجويان معترض درآن تجمع شعارھايی در ارتباط با حقوق رفاھی خويش سرداده و خواستار
استعفای مسئولين ذی صالح شده بودند.
گفته می شود مسئولين دانشگاه شھيد بھشتی و مديران آن از جمله "مھدوی سمنون" ،معاونت دانشجويی
در طول دو سال گذشته و ھمزمان با وقوع اعتراضات دانشجويی ،از ھيچگونه اقدام در راستای نقض
حقوق اساسی و اوليه دانشجويان خودداری نکرده و با صدور احکام فله ای شمار زيادی از دانشجويان
از حق تحصيل محروم نموده اند.
دانشجويان معترض معتقدند که »محروميت دانشجويان تحصيالت تکميلی دانشگاه از حقوق اوليه
خويش که حق اسکان در خوابگاه ھا جز ان است« و ھمچنين برخورداری از »غذای بی کيفيت«  ،تنھا
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
ماه ھای گذشته دانشگاه بھشتی خوابگاه طالقانی اين دانشگاه رابه قيمت »يک ميليارد تومان« به بانک
صادرات فروخته است.
در پايان تجمع  ٢٢شھريور دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی ،بيانيه ای نيز از سوی دانشجويان صادر
شده و آنان خطاب به مسئوليناين دانشگاه ھشدار داده بودند که »در صورت عدم نتيجه گيری از
اعتراضات قانونی و مسالمت اميز ،در گام بعدی نسبت به افشای نام مديران سوء استفاده گر از اموال
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،
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 طرح ھای محدود کننده دانشجويان
بوده است.
سه شنبه  ١٢مھر دانشگاه زنجان نيز ميزبان اعتراض بيش از  ۵٠٠تن از دانشجويان اين 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.
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،
دست به تجمعی اعتراضی زده و بسياری از کالسھای درسی خويش را تعطيل کرده اند.
بر اساس آخرين گزارشات دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک تھران( صدھا تن از دانشجويان در
چھارمين روز تجمع اعتراضی اين دانشگاه شرکت کردند که با سر دادن شعار خواستار استعفای دکتر
رھايی ،رياست دانشگاه ،به ھمراه دکتر آرزو ،معاون دانشجويی وی شده اند.
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دانشجويان اميرکبير اعالم کرده اند تا دستيابی به خواسته ھای خود به تجمع و اعتراض ادامه خواھند
داد.

مسئول شعبه بوشھر سازمان ادوار تحکيم ممنوعالخروج شد
خبرگزاری ھرانا 18مھرماه  - 1390حسام منصوری مسئول شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان
ايران )ادوار تحکيم وحدت( ممنوع الخروج شد.

به گزارش ادوار نيوز ،حسام منصوری که برای شرکت در نمايشگاه ملی ساختمان قصد سفر به اروپا
را داشته ،با ممانعت نيروھای امنيتی مواجه شده است .اين نمايشگاه از ھفتم تا يازدھم نوامبر در شھر
پاريس برگزار خواھد شد.
پيشتر سيروس بنهگزی و دکتر محمود جمھيری ،از ديگر اعضای شعبه بوشھر سازمان ادوار تحکيم
وحدت ،نيز در سال تحصيلی جديد محروم از تحصيل و ممنوع التدريس شده بودند.
ھفته گذشته نيز حميد موذنی عضو شورای مرکزی شعبه بوشھر سازمان ادوار به داليل نامعلومی
توسط نھادھای امنيتی استان بوشھر بازداشت و به زندان منتقل شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
•
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
•
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می
باشد.
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•
•
•

ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
بند  ٢ماده  ١٣اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد ھر کشوری ،از جمله کشور
خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.
بند  ٢ماده  ١٢ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس آزاد است ھر کشوری و از
جمله کشور خود را ترک کند.

بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران:
بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران :محکوميت اجرای حکم شالق فعاالن و درخواست کوشش
برای تغيير از سوی مخالفان
19مھرماه  1390دانشجويان و دانشآموختگان ليبرال دانشگاهھای ايران با انتشار بيانيه ای ضمن
محکوميت اجرای حکم شالق  ٣تن از فعاالن سياسی ،از »به راه راست برگشتن حکومت« اظھار
نااميدی کرده و از »مخالفين وضع موجود« خواسته اند تا «به جای مخالفت کينهتوزانه با يکديگر ،با
وضع موجود مخالفت کرده در تغيير آن بکوشند».

به گزارش دانشجونيوز ،بدنبال اجرای حکم شالق پيمان عارف ،از فعاالن دانشجويی و روزنامه نگار،
و ھمچنين سميه توحيدلو و منصور فرجی ،دو تن از زندانيان سياسی سابق ،بسياری از گروه ھا و
فعاالن سياسی و حقوق بشر اين اقدام حاکميت ايران را محکوم کرده و انجمن دانشجويان و
دانشآموختگان ليبرال دانشگاهھای ايران نيز با انتشار بيانيه ای از بھت و حيرت در برابر اجرای حکم
شالق ھا خبر داده و نوشته است» :خبر اجرای حکم شالق پيمان عارف و مشاھده تصاوير آن در ادامه
اجرای حکم شالق منصور فرجی و سميه توحيدلو ،ما را در بھت و حيرت فرو برده است .حيرت ما،
ماحصل نااميدیمان از به راه راست بازگشتن حکومتی که از ابتدا بر بنيانی کژ تاسيس شد نيست بلکه
حاصل نااميدی از اصالح شدن مخالفان حکومت است».
متن بيانيه دانشجويان و دانشآموختگان ليبرال دانشگاهھای ايران که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته
به شرح زير است:
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خبر اجرای حکم شالق پيمان عارف و مشاھده تصاوير آن در ادامه اجرای حکم شالق منصور فرجی
و سميه توحيدلو ،ما را در بھت و حيرت فرو برده است .حيرت ما ،ماحصل نااميدیمان از به راه
راست بازگشتن حکومتی که از ابتدا بر بنيانی کژ تاسيس شد نيست بلکه حاصل نااميدی از اصالح شدن
مخالفان حکومت است.
در اطراف و اکناف ما اوضاع ملتھا در حال سر و سامان گرفتن است و با وجود اينکه مخالفان
حکومتھای جائر اختالفاتشان را حفظ میکنند اما برای رسيدن به آيندهای بھتر بر سر حداقلھايی به
توافق میرسند؛ آيا اين انتظار زيادی است که مخالفان حکومت کنونی ايران نيز بارقهای از اميد نشان
مردمانی بدھند که ادعای نمايندگیشان را دارند و بر سر يکی دو اصل کلی با ھم به توافق برسند و بر
سر يک ميز بنشينند؟
ما اميد داريم به زودی در سرزمينمان شاھد آن باشيم که اين روال وحشيانه پايان يابد و مسووالن و
مجريان اين اقدامات غير انسانی در يک دادگاه صالحه محاکمه و محکوم شوند .ما باور داريم گام اول
در اين مسير آن است که مخالفين وضع موجود به جای مخالفت کينهتوزانه با يکديگر ،با وضع موجود
مخالفت کرده در تغيير آن بکوشند.
به اميد ايرانی آزاد برای ھمه ايرانيان
دانشجويان و دانشآموختگان ليبرال دانشگاهھای ايران
ھجدھم مھرماه يکھزار سيصد و نود

دادگاه سعيد نعيمی ،فعال دانشجويی دربند ھفته آينده تشکيل می شود
21مھرماه  1390سعيد نعيمی ،عضو شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت ھفته آينده در
دادگاه انقالب تبريز محاکمه می شود.

به گزارش کلمه ،اين فعال دانشجويی که چند روز قبل و به طور ناگھانی از زندان کرج به زندان تبريز
منتقل شد در ھمين شھر با اتھاماتی که ھنوز مشخص نيست محاکمه خواھد شد .وکيل وی ھنوز موفق
به خواندن پرونده او نشده است.
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ھمچنين گزارش ھای رسيده به کلمه حاکی از آن است که وی پس از اعتصاب غذای  ٢٠روزه خود در
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
بيماری ،در شرايط نامناسب جسمی قرار گرفته است ،اودر اين شرايط نامناسب بايد از اتھاماتش دفاع
کند.
نعيمی روز  ١٩ارديبھشت سال جاری بازداشت شد و از آن زمان تاکنون زندانی بوده است .اين زندانی
سياسی در زندان تبريز می تواند ھر پنج ھفته يک بار با خانواده اش مالقات حضوری داشته و ھمچنين
ھفته ای يک بارخانواده اش را به صورت کابينی مالقات 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
21مھرماه  1390با گذاشت يک ھفته از تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شھر کرد به وضعيت
نامساعد غذا و "يافت شدن کرم" در آن ،گزارش ھا از بی توجھی مسئولين اين دانشگاه به خواسته ھای
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
ھای ديگر ،دھھا تن از دانشجويان دانشگاه شھر کرد که ھفته گذشته در اعتراض به فقدان شورای
صنفی در اين دانشگاه و ھمچنين »يافت شدن کرم« در غذا دانشجويان تجمع کرده بودند بارديگر به
دليل عدم رسيدگی مسئولين به مطالبات اين دانشجويان و ھمچنين اعمال تھديد دانشجويان از سوی
حراست اين دانشگاه ،دست به تجمع زاده اند.
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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.
شريفی ،رييس حراست اين دانشگاه که گفته می شود خود از عوامل وزارت اطالعات شھر کرد
محسوب می شود ،تالش داشته است تا کرم يافت شده را به مربوط به "سيب "جلوه دھد و با فريب
دانشجويان و افکار عمومی ،جو دانشگاه را آرام کرده و به برخورد با اين دانشجويان معترض بپردازد.
اين گزارش در ادامه می افزايد دانشجويان با مشاھده ادعاھای واھی اين مسئولين بارديگر دست به
تجمع گسترده زده و خواستار تشکيل فوری شورای صنفی دانشجويان و ھمچنين برخورد با معاونت
دانشجويی اين دانشگاه شده اند.
يکی از نمايندگان دانشجويان متحصن به دانشجونيوز گفته است که »حتی اگر يک دانشجو به دليل
اعتراضات گذشته به کميته انضباطی احضار شود ،کالس ھای درس را تعطيل کرده و به اعتراضات
خود ادامه مي دھيم تا رياست دانشگاه را از کار بر کنار کنيم».
در پايان تجمع دانشجويان معترض با اعالم مطالبات خود به مسئولين ،ھشدار داده اند که مسئولين تا
 ١٣آبان ماه مھلت دارند تا به خواسته ھای دانشجويان رسيدگی کرده و نسبت به تشکيل فوری شورای
صنفی دانشجويان اقدام کنند.

بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز ھفته گذشته نيز افزايش قيمت غذای سلف دانشگاه شھرکرد و  ،پيدا
شدن "کرم پخته" در غذای يکی از دانشجويان موجب نارضايتی دانشجويان شده و منجر به آغاز
تجمعات صنفی در اين دانشگاه شده بود.
يکی از دانشجويان اين دانشگاه پيشتر به دانشجونيوز گفته بود که » وضعيت مالی نامناسب اکثر
دانشجويان و افزايش قيمت غذا در سال تحصيلی جديد نارضايتی ھای فراوانی را در بين دانشجويان به
وجود آورده بود که اتفاق ديروز ،جرقه ای شد تا اعتراضی سنگين در سلف دانشگاه شکل بگيرد».
در اين تجمع ھفته گذشته اين دانشگاه ،دانشجويان با سر دادن شعارھايی ھمچون "دانشجو ميميرد ذلت
نميپذيرد "" ،دانشجوی با غيرت حمايت حمايت" و " نترسين نترسين ما ھمه با ھم ھستيم "خواستار
توبيخ مسئوالن 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
کردستان ،دانشگاه يزد ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه بھشتی و برخی دانشگاه ھای ديگر ناآرام گزارش شده
اند.

285

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
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.
صدھا دانشجوی دانشگاه اميرکبير نيز در اعتراض به مرگ يک دانشجوی دختر که در خوابگاه اين
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
23مھرماه  1390گزارش ھای جديد حکايت از آن دارد که جواد ابوعلی از فعاالن سياسی ،اجتماعی و
دانشجويی بھبھان که به يک سال حبس محکوم شده بود ،برای گذراندن دوره حبس خود راھی زندان
شده است.

به گزارش دانشجونيوز ،اين فعال سياسی ،اجتماعی که در شھريور ماه  89توسط اداره اطالعات
بھبھان دستگير و ماه ھا در بی خبری کامل نگھداری می شد با رای شعبه ی دوم دادگاه انقالب ماھشھر
مستقر در بھبھان جمعا به  12ماه حبس محکوم شدند که اين حکم در شعبه  13دادگاه تجديد نظر استان
خوزستان به تاييد رسيد.
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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نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت ﷲ
خامنه ای
24مھرماه  1390جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه در نامه ای سرگشاده خطاب به رھبر جمھوری
اسالمی ،ضمن انتقاد از سياست ھا و سخنان ايشان در مورد کرمانشاه ،اعالم کردند که ما ھرگز در
جبھه ظالمان قرار نخواھيم گرفت.

اين دانشجويان در مقدمه نامه خود گفته اند" :ما جمعي از دانشجويان كرمانشاھي وظيفهي خود ديديم در
پيرامون سفر اخير آيتﷲ خامنهاي به استان كرمانشاه ،نامهاي خطاب به ايشان نوشته و آن را در
اختيار آراي عمومي نيز بگذاريم .چرا كه نامهي ما نه تقاضانامه است و نه شكوهنامه و حتي دردنامه
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نيز .نامهايست تنھا در بيان واقعيات گزندهي كرمانشاه كه عليرغم جو تبليغاتي وسيعي كه صورت
گرفت ،مردم اين شھر روزانه اين واقعيات را ميبينند و گزندگي آن را تا مغز استخوانشان تجربه
ميكنند ".
در انتھای اين نامه سرگشاده آمده است" :اگر چاپلوسانتان شعار »آقا ھاتي ،خوهش ھاتي« را در اين
شھر سر دادهاند ما حقيقتگويان ميگوييم »جناب ھاتي ،ئهما ئهراي چه ھاتي؟« ما جمعي از دانشجويان
كرد كرمانشاھي آشكارا به شما ميگوييم كه آنچه ميخواھيد از ما بسازيد رد ميكنيم .ما كرمانشاھيھا
»شيعهي واليي ،كردھاي استحالهيافته و نظاميان گوش به فرمان شما« نخواھيم بود".
متن کامل اين نامه سرگشاده در ادامه آمده است:
آقاي خامنهاي؛
در سخنرانيھاي شما خطاب به اھالي و مسئولين كرمانشاه ،نقاط بسياري وجود داشت كه يادآوري آن
را ضروري ميدانيم .نقاط قابل تأملي در آنھا وجود داشت كه قبول آن مستلزم آن بود كه ما مردم
كرمانشاه به نحوي »خودمان را به آن راه بزنيم«! چيزي كه با مرام حقيقتگويي و صراحت
كرمانشاھيھا ھمخواني ندارد .به ھمين دليل با ھمان صراحت كرمانشاھي اين مسائل را مطرح
مينماييم.
آقاي خامنهاي ،براي ما دليل سفرتان به كرمانشاه و اينكه چرا در غرب ايران ،كرمانشاه را به عنوان
اولين محل سفرتان انتخاب كردهايد ،بسيار روشن است .شما كرمانشاه را به چند دليل متعلق به خودتان
ميدانيد .اولين دليل اين كه چون بخش بزرگي از ساكنان استان و شھر كرمانشاه را شيعيان تشكيل
ميدھند ،شما اين منطقه را به عنوان پايگاھي براي تبليغ ايدهھاي نظام جمھوري اسالمي ميدانيد .و
بهحق نيز تاكنون حداكثر استفاده را از اين مسئله بردهايد .اگرچه تنھا بخشي از ما نويسندگان اين نامه،
شيعه مذھب ھستيم اما استفادهھاي زيركانهي سياسي شما از اين مسئله ،ما را به تأملي جدي در اين
زمينه وادار ميكند.
آقاي خامنهاي ،شيعهبودن ما كرمانشاھيھا نيازي به تأييدات و تأكيدات مكرر شما و ھيچ مرجع ديگري
ندارد .قرنھاست كه بخشي از اين مردم شيعهبودن را به دليل ظلمستيزي آن برگزيدهاند .كرمانشاه ،در
ھمهي تاريخ بعد از اسالم و حتي قبل از آن ،مركزي براي مقاومت در برابر ستمكاران بوده است.
اجداد ما سيرهي علي)ع( و اھلبيت را به خاطر پايمرديشان در برابر ظلم قدرتمندان برگزيدند .تشيع
ما كرمانشاھيھا ،ھمان تشيع ذلتناپذير و ظلمستيز علي و حسين)ع( است .ما ميدانيم اگر در صفين يا
صحراي كربال بوديم در كدامين جبھه ميايستاديم.
جناب آيتﷲ ،تشيعي كه شما با اينھمه بوق و كرنا در كرمانشاه از آن سخن ميگويي كدام تشيع است؟
تشيعي كه شما از آن دم ميزنيد ،مذھب رسمي و درباري شاھاني است كه بسيار خواستهاند اقتدارشان
را بر صخرهھاي اين ديار حك كنند .سالھاست كه در زير لواي تشيع درباريتان مردم ما را به
سربهزيري ،ظلمپذيري و حتي آلت دست ظالم شدن فرا ميخوانيد .اينھمه مبلغ ،ميسيونر و امام جمعه
كه به اين استان صادر نمودهايد ھمه در راستاي از ميان بردن تشيع علوي و ظلمستيز كرمانشاه و
جايگزيني تشيع درباري صفوي و واليي بهجاي آن است .ميخواھيم به صراحت بدانيد كه امروز ما
كرمانشاھيھا كامال متوجه سياستھاي شما در اين زمينه ھستيم .شيعهبودن كرمانشاھي ،براي نظام
شما صرفا ابزاري است جھت اعمال سياستھايتان در غرب كشور .ما خوب ميدانيم كه قصد داريد با
تھييج احساسات مردم كرمانشاه ،براي سركوب مخالفان خود در سرتاسر ايران به يارگيري بپردازيد.
اما بدانيد كه خط تشيع ما ،حسيني و ظلمستيز است و اگر بنا باشد تعيين جبھهاي در كار باشد ما ھرگز
در جبھهي ظالمان قرار نخواھيم گرفت.
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آقاي خامنهاي ،شما سالھاست كه به انحاي مختلف قصد ايجاد درگيريھا و اختالفات مذھبي را در ديار
ما داريد و در اين راه توانستيد تخم نفاق در ميان ما مردم بپاشيد .سالھا مبلغان شما در اين استان،
كرمانشاھيھاي سني مذھب را دشمن نشان دادند و اين باعث چه ظلمھايي كه بر اھل تسنن اين استان
نشد .تحت نام جانبداري از تشيع ،اھل تسنن را به حاشيه رانديد اما آيا جز جنگ ،فقر ،اعتياد و فحشا
چيزي براي شيعيان اين استان به ارمغان آورديد؟ استان كرمانشاه از لحاظ درصد فقر ،بيكاري ،اعتياد
و خودكشي باالترين ميزان را در كل ايران داراست؛ مگر نه اينكه اينجا ھم بخشي از جھان تشيعي
است كه ادعاي تبديل آن به بھشت را داريد؟! آيا بھتر نبود از آن خروار خروار پولھايي كه براي
حزبﷲ لبنان صرف ميكنيد ،كمي ھم به اين شيعيان كرمانشاھي ميرسيد و صرف آباداني اين ديار
ميشد؟ در آخرين خطابهتان از لزوم موضعگيري مشترك علماي شيعه و سني استان براي مقابله با
تكفيريھا سخن گفتهايد .آيا اين فتواي جديدي براي ايجاد نفاق و درگيري در ديار ما نيست؟ به دنبال
سخنان شما ،بعضي از علماءتان در لزوم تكفير و مقابله با اھلحق خطبه سر ميدھند .شما كه در جاي
ديگري از سخنانتان از مدارا ميگوييد!! آيا مدارايتان به جان ھم انداختن شيعه و سني و اھلحق است؟
آيين ياري)اھل حق( از كھنترين اعتقادات اين مرز و بوم است .ھزاران سال است كه باورھاي مختلف
در اين ديار در كنار ھم در صلح زيستهاند .مسجد اھل تسنن ،مسجد شيعيان و جمخانهي اھلحق بدون
ھيچ مشكلي در كنار ھم برپا بودهاند .مدارا بخشي از فرھنگ ما مردم كرمانشاه است .بر روي نفاق و
تفرقهافكني در ميان ما سرمايهگذاري نكنيد؛ وگرنه ما كرمانشاھيھا به سختي در برابرتان موضع
خواھيم گرفت .شما اگر براي وصلكردن نيامدهايد ،در فصلنمودن ما نكوشيد.
آقاي خامنهاي؛ دليل ديگري كه باعث ميشود شما كرمانشاه را ملك خود بدانيد اين است كه گمان
ميبريد توانستهايد ما كرمانشاھيھا را از ساير ھمزبانھاي خود در ايران دور نماييد .سالھاست كه
سياستھاي بسيار ھدفمندي را جھت كمرنگكردن ھويت قومي استان كرمانشاه بهكار ميبريد.
سياستھاي استحالهي فرھنگي در استان كرمانشاه به قدري واضح و مشخصاند كه انكارناشدنياند .در
سخنرانيھايتان حتي يك كلمه نيز از ھويت كردي ما كرمانشاھيھا بر زبان نميآوريد ،اين در حالي
است كه بنبست در سياستھاي نظام نسبت به مسئلهي كرد و قبول ھويت ما بسيار واضح است .در
چند ماه اخير پيش از سفرتان به كرمانشاه چندين تن از فعالين ادبي كرمانشاه تنھا و تنھا به خاطر
نوشتن و خواندن اشعار كردي و شركت در ھمايشھاي ادبي كردي به زندان افتادهاند.
آقاي خامنهاي ،سالھاست كه قصد اين را داريد كه كرمانشاه را به مركز توليد و صدور نظاميان به
ساير نقاط كردنشين ايران مبدل نماييد .آيا اينكه تقريبا ھمهي نظاميان ردهپايين و متوسط مناطق
كردنشين ،كرمانشاھي ھستند امري تصادفي است؟ آيا قصد اين را داريد كه ساير كردزبانان را به
دشمنان كرمانشاه و مردمش مبدل سازيد؟ حجم بسيار زياد شاغلين در بخش نظامي در استان كرمانشاه
نه به واسطهي اجراي ھمين سياست تفرقهافكني شما در ميان مردم كردزبان است؟ يا شايد راه چارهي
شما براي معضل بيكاري ھمين ارتشي ،انتظامي ،سپاھي و بسيجينمودن كرمانشاه است؟ بهعنوان
جوانان كرمانشاھي خطاب به شما ميگوييم كه ما كردھاي كرمانشاھي از ھر مذھب و فرقهاي كه باشيم
ديگر به ھويت مليمان واقفيم و ديگر راھي براي اجراي سياستھاي تفرقهافكنانهتان در ميان ما و
ديگر ھمزبانانمان باقي نميگذاريم.
آقاي خامنهاي؛ دليل بسيار مھم ديگري كه باعث ميشود شما كرمانشاه را قلمرو بالمنازع خود تصور
كنيد عملكردھايتان در حيطهي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي در اين استان است .استان كرمانشاه و خود
شھر كرمانشاه زماني مركز مبارزات سياسي ،فكري و فرھنگي بود .در ميان مردم كرمانشاه به دليل
خصوصيت عدالتطلبي و ظلمناپذيريشان گرايشھاي سياسي مختلف ھميشه وجود داشته است ،اما
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امروزه كرمانشاه با سياستھاي سركوبگرانهي نھادھا و مسئولين نظام شما در بدترين شرايط خفقان
قرار گرفته است .اگرچه شرايط زندانھا و بهخصوص زندانھايي نظير زندان اطالعات ،سپاه و
ديزلآباد كرمانشاه به اندازهي زندانھاي استان تھران در مركز توجه مدافعين حقوق بشر قرار
نگرفتهاند ،اما حقيقت اين است كه اين زندانھا ازجمله مخوفترين زندانھاي كل ايران ھستند .آيا از
وجود اين زندانھا بياطالعيد؟! آيا به عنوان رھبر جمھوري اسالمي بهجاي اينھمه مداح و تملقگو كه
به دورتان جمع كردهايد بھتر نبود ديداري ھم با چند تن از زندانيان سياسي شكنجهشده در زندانھاي
اطالعات و سپاه كرمانشاه ميداشتيد؟ ھمينكه ما نويسندگان نامه نميتوانيم اسامي خود را افشا كنيم،
نشان از وجود فضاي خفقانزدهاي دارد كه شما در كرمانشاه برقرار كردهايد .كرمانشاه جايي است كه
در درد بر زبان نياوردن حقيقت ميسوزد؛ چرا كه در اينجا ھر كسي از نشستن بر »كرسيھاي
آزادانديشي برقي« بازجويان بيرحمتان انديشناك است.
شما در خطابهتان ھمچنين از ظرفيتھاي باالي انساني ،طبيعي و اقتصادي كرمانشاه بسيار داد سخن
داديد .اما اين در برآورد با درصد بسيار باالي فقر و بيكاري در اين استان چگونه توجيهپذير است؟ آيا
به اين فكر افتادهايد كه به محالت فقيرنشين كرمانشاه ھم سري بزنيد؟ كاش ميشد جسارت رويارويي با
بچهھاي محلهي جعفرآباد را در شما ببينيم .تصوير رنجآور فقر اين محالت بسيار بزرگتر از تصوير
جنگ مقدسي است كه ميخواھيد با صرف ھزينهھاي ھنگفت آن را در كرمانشاه زنده نگه داريد .آنجا
ديگر در مقابل كودكان واكسي و نانخشكهفروش نميتوانيد توجيه كنيد كه فقرشان ناشي از سياستھاي
تبعيضآميزتان نسبت به مردم كرمانشاه نيست.
شما در بخش ديگري از سخنانتان از غيرت و مرام پھلواني كرمانشاھيھا گفته بوديد .آري ،اين مردم
ھميشه پھلوان بودهاند و اين ھمان چيزي است كه امثال شما را ترسانده و ھمچنان ميترساند .آيا گمان
ميبريد ما مردم كرمانشاه نميدانيم وجود اينھمه معتادي كه در گوشهكنار خيابانھاي اين شھر كه
ذرهذره جان ميسپارند ،بهخاطر سياستھايي است كه ترس شما از پھلواني كرمانشاھيھا مسبب آن
است؟ آقاي خامنهاي ،فقر ،فحشا و اعتياد ريشهي اين مردم را ميجود و شما نميتوانيد چشم مردم را بر
اين حقيقت ببنديد كه مراكز فحشا و پخش مواد مخدر ،پاتوق اصلي مسئولين نظام شما در اين شھر
ھستند .شما كه از وجود بيشترين ميزان شھيدهھا در استان كرمانشاه ميگوييد ،آيا از ميزان باالي زناني
كه بهخاطر فقر و اعتياد به دام باندھاي فحشايي كشيده شدهاند كه بنيانگذارش مسئولين شما ھستند،
باخبريد؟ آيا ميزان بسيار باالي خودكشي زناني كه در يأس و نوميدي دستوپا ميزنند ،ذرهاي وجدان
شما را به درد ميآورد؟!
در پايان به شما ميگوييم كه حقيقت ھرچند تلخ باشد بايد پذيرايش شد .اگر چاپلوسانتان شعار »آقا
ھاتي ،خوهش ھاتي »را در اين شھر سر دادهاند ما حقيقتگويان ميگوييم »جناب ھاتي ،ئهما ئهراي چه
ھاتي؟« ما جمعي از دانشجويان كرد كرمانشاھي آشكارا به شما ميگوييم كه آنچه ميخواھيد از ما
بسازيد رد ميكنيم .ما كرمانشاھيھا «شيعهي واليي ،كردھاي استحالهيافته و نظاميان گوش به فرمان
شما« نخواھيم بود .ھويتمان برايمان مشخص است .ما مردمان كرمانشاه با اعتقادات گوناگون
شيعهي علوي ،سني و ياري ھستيم .به ھويت كردي خود ميباليم و با حفظ ھمهي مرامھاي انسانيمان
پھلوان خواھيم ماند.
جمعي از دانشجويان كرد كرمانشاھي
مھر 231390
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راهاندازی  ١٠دانشگاه تکجنسيتی تا سال آينده
خبرگزاری ھرانا 25مھرماه  - 1390مدير کل آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم با تشريح
برخی جزئيات راهاندازی موسسات تکجنسيتی در مراکز استانھا از فعاليت رسمی  ۵موسسه
تکجنسيتی در کشور و راهاندازی  ١٠موسسه تکجنسيتی ديگر در ساير مراکز استانھا خبر داد .

غالمعلی نادری با اشاره به آخرين وضعيت تاسيس يک دانشگاه تکجنسيتی در مرکز ھر استان،
اظھار داشت :در حال حاضر ۵ ،موسسه تکجنسيتی فعال در کشور داريم که از اين تعداد  ٢موسسه
رفاه و ابرار در تھران ،موسسه طلوع مھر در قم ،موسسه رسام در کرج و موسسه فردوسی طوسی در
مشھد فعال ھستند موسسه طلوع مھر در قم برای دانشجويان پسر و  ۴موسسه ديگر برای دانشجويان
دختر در نظر گرفته شده است .
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مدير کل آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم درباره تقاضاھای راهاندازی موسسات
تکجنسيتی که ھم اکنون در مرحله گزينش وزارت علوم قرار دارد ،گفت ٢ :موسسه تکجنسيتی برای
دختران در تبريز و زاھدان و يک موسسه تک جنسيتی برای پسران در کرج احتماالً در جلسه آينده
شورای گسترش وزارت علوم برای دريافت مجوز مطرح میشوند .
به گفته نادری ساير درخواستھايی که به دفتر آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم برای راه
اندازی دانشگاه تک جنسيتی در مراکز استانھا شامل مراکز استانھا ارائه شده است ،شامل
درخواستھايی از اروميه ،شيراز ،خوزستان ،کرمانشاه ،زنجان ،گلستان و ساری میشود .
وی با تاکيد بر اينکه اعالم تقاضا برای راه اندازی موسسات تکجنسيتی فعالً در مراکز استانھا بايد
صورت گيرد ،اضافه کرد :چندين درخواست ھم از سوی شھرھايی مطرح شد که مرکز استان نبودند و
ممکن است درخواستشان را عوض کنند ،فعالً اولويت راهاندازی اين موسسات برای مراکز استانھا
است و وقتی مراکز تکميل شدند بر اساس سياست وزارت علوم ممکن است اين موسسات در ساير
شھرستانھای غير مراکز استانھا ھم داير شوند .
نادری درباره زمان راهاندازی موسسات تکجنسيتی که به آنھا اشاره کرد ،اظھار داشت ٢ :موسسه
رفاه و ابرار تھران از سال گذشته مجوز گرفته و امسال دومين سال پذيرش دانشجو را پشت سر
میگذارند ٣ ،موسسه طلوع مھر قم ،فردوسی طوس مشھد و رسام کرج از امسال دانشجو میپذيرند .
وی گفت ٣ :موسسهای که در تبريز ،کرج و زاھدان قرار دارند در حال گذراندن مراحل اداری
راهاندازی ھستند و مجوز ساير موسسات نام برده شده برای سال  ٩١خواھد بود.

جلوگيری از ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت
خبرگزاری ھرانا 26مھرماه  - 1390گزارشھای جديد از دانشگاه علم و صنعت تھران حکايت از آن
دارد که بعد از روی کار آمدن حسين صالحزاده ،مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت به عنوان
دانشکده عمران دانشگاه ،دانشجويان اين دانشکده شاھد موجی از برخوردھای توھين آميز از
رييس
ٔ
سوی وی بوده و در آخرين اقدام اين مسئول نزديک به نيروھای امنيتی ١۵» ،دانشجوی دختر« اين
دانشگاه را که در «جلسه اجباری حجاب و عفاف« شرکت نکرده بودند ،از ثبت نام در نيمسال تحصيلی
جديد ،محروم نموده است.
به گزارش دانشجونيوز ،با تداوم شدت گرفتن موج محدود و محروم سازی دانشجويان دانشگاه علم و
صنعت تھران ،اخيرا در اقدامی بیسابقه و غير قانونی صالحزاده ،مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و
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دانشکده عمران اين دانشگاه ،ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر اين دانشکده را به دليل عدم
صنعت و رييس
ٔ
حضور در جلس ٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده بود ،لغو
کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعالم کرده »از ثبت نام اين دانشجويان در ترم آينده نيز
جلوگيری به عمل خواھد آمد »!

گفته میشود در جلس ٔه ھفتهٔ گذشته که توسط رييس دانشکده به صورت اجباری برای دانشجويان دختر
برگزار شده بود ،صالحزاده ضمن تھديد دانشجويان به آنھا گفته بود در صورت رعايت نکردن
مصاديق عفاف و حجاب با آنھا برخورد خواھد کرد .
وی اين مصاديق را »پوشاندن تمام بدن غير از قرص صورت و دستھا تا مچ« بيان کرده و افزود که
اختالط غير علمی در دانشکده »ممنوع« میباشد .
ايشان ھمچنين در جلس ٔه مذکور اعالم کردهاند نبايد دانشجويان دختر و پسر به صورت جمعی يکديگر
را با »اسم کوچک« صدا کنند و يا به »گفتوگو و خنده با صدای بلند« بپردازند .
دانشکده عمران ،برخوردھای فراقانونی
گفتنی است آقای صالحزاده بعد از انتصاب به عنوان رييس
ٔ
خود با دانشجويان را نسبت به قبل شدت بخشيده ،به طوری که در موارد متعددی که دانشجويان دختر و
پسر در دانشکدهٔ عمران و اطراف آن مشغول صحبت کردن با ھم بودهاند ،کارتھای دانشجوييشان را
ضبط کرده و بعد از احضار آنھا به دفترش ،آنھا را تھديد به اخراج از دانشگاه نموده و يا به بھانهٔ
بدحجابی شخصا به دانشجويان دختر تذکر داده و با برخوردی زننده آنھا را تھديد به محروميت از
تحصيل میکند !
تمامی اين برخوردھا در حالی است که با شروع نيمسال تحصيلی جديد برخوردھا با دانشجويان علم و
صنعت به بھان ٔه عفاف و حجاب شدت بيشتری يافته و نيروھای حراست دانشگاه در ھنگام ورود
دانشجويان به دانشگاه و در صحن دانشگاه با گشت زنیھای مختلف و بعضا سوار بر موتور با
دانشجويان به بھانهھايی مانند اختالط دانشجويان دختر پسر ،سيگار کشيدن ،ظاھر دانشجويان دختر و
پسر و ...برخورد میکنند .
گفته میشوداين رفتارھا به حدی توھين آميز ھستند که بعضا به درگيری لفظی بين دانشجويان و
اداره حراست دانشگاه احضار شده و
مأمورين حراست انجاميده و در موارد متعددی دانشجويان به
ٔ
مورد تھديد و بازجويی قرار گرفتهاند.
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بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
29مھرماه  1390بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی محروميت  ١۵دانشجوی
دختر اين دانشگاه
بدنبال اقدامات توھين آميز و غيرقانونی »حسين صالح زاده« ،رييس دانشکده ی عمران دانشگاه علم و
صنعت و مسئول بسيج اساتيد اين دانشگاه ،که  ١۵دانشجوی دختر اين دانشگاه را بدليل عدم شرکت در
»جلسه حجاب« از ثبت نام در ترم جاری و آينده محروم ساخته بود ،جمعی از دانشجويان دانشکده
عمران با صدور بيانيه ای اعتراض خود را به روند ناصواب کنونی اعالم نمودند.
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به گزارش دانشجونيوز ،پس از آنکه در اقدامی بی سابقه و غير قانونی »صالح زاده« ،مسئول بسيج
اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکده ی عمران اين دانشگاه ،ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر اين
دانشکده را به دليل عدم حضور در جلسه ی اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان
دختر برگزار کرده بود ،لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعالم کرده بود که »از ثبت نام
اين دانشجويان در ترم آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد!« ،جمعی کثيری از دانشجويان دانشکده
عمران دانشگاه علم و صنعت تھران با نگارش و پخش بيانيه ای اعتراضی »صدور احکام انضباطی
برای اين دانشجويان را غيرقانونی دانسته« و ھمچنين خواستار »حمايت اساتيد مستقل و دلسوز
دانشکده عمران« دانشگاه علم و صنعت شده اند.

اطالعيه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در ارتباط با محروميت  ١۵دانشجوی دختر
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
مصاديق عفاف و حجاب با آن ھا برخورد خواھد کرد.
وی اين مصاديق را »پوشاندن تمام بدن غير از قرص صورت و دست ھا تا مچ« بيان کرده و افزود که
اختالط غير علمی در دانشکده »ممنوع« می باشد.
ايشان ھمچنين در جلسه ی مذکور اعالم کرده اند نبايد دانشجويان دختر و پسر به صورت جمعی
يکديگر را با »اسم کوچک« صدا کنند و يا به »گفت و گو و خنده با صدای بلند« بپردازند.
اين دانشجويان معترض در بيانيه خود ضمن انتقاد از شرايط حاکم در دانشگاه ،اعالم نموده اند که »در
صورت عدم تحقق خواسته ھای دانشجويان دانشکده ،از مطالبات خويش دست نخواھند کشيد و به
پيگيری حقوقشان ادامه خواھند داد».
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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
پسر در دانشکده ی عمران و اطراف آن مشغول صحبت کردن با ھم بوده اند ،کارت ھای دانشجويی
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.
بر اساس اين گزارش متن اين بيانيه که طی روزھای سه شنبه و چھارشنبه ٢۶ ،و  ٢٧مھر ماه ،در
سطح گسترده در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت پخش شد به شرح زير می باشد:
بيانيه شماره  ١دانشجويان دانشکده عمران پيرامون مسائل به وجود آمده توسط رياست دانشکده

چندی پيش مطلع شديم رياست دانشکده در اقدامی غيرقانونی و به بھانه ھای واھی ثبت نام  15نفر از
ھم دانشکده ای ھای مان را معلق نموده و اعالم کرده اند که حتی اجازه ی حضور و ثبت نام در ترم
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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ھمان طور که ھمگی ميدانيم ايشان قبل از اين ماجرا نيز اقداماتی مشابه در اين زمينه داشتند که موجب
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
دانشجويان ،استفاده از جايگاه رياست برای پيشبرد اھداف غير آموزشی ،عدم توجه به ارتقای سطح
علمی دانشکده با ايجاد دغدغه و دلمشغولی ھای غير درسی ،ملزوم نمودن دانشجويان دختر به حضور
در جلسهای با رياست و تھديد و ارعاب دانشجويان به برخورد در صورت عدم اجرای خواسته ھای
مديريت که خود منجر به ايجاد فضای دلھره و ترس و افت سطح علمی دانشکده گرديده است ،ھمگی
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
جانب رياست دانشکده و با توجه به نبود شورای صنفی برای پيگيری مطالبات دانشجويی ،در مرحله
ی اول از اساتيد ِ مستقل و دلسوز ِ دانشکده تقاضا می کنيم تا با استفاده از جايگاه و شان ِ استادی ِ خود
حقوق دانشجويان ،از حق انسانی و صنفی ِ ما دانشجويان دفاع
و با بررسی شرايط و در نظر گرفتن
ِ
کنند و برای بازگرداندن فضای علمی توام با آرامش به دانشکده تالش نمايند.
در پايان ضمن ابراز اميدواری به تلطيف فضا با اقدام به موقع اساتيد ،اعالم 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
30مھرماه  1390دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تھران ،امشب  ٣٠مھرماه ،در اعتراض به
مشکالت 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
پايين اينترنت ،نامناسب بودن امکانات رفاھی و از ھمه مھمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه
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
دانشگاه پس از دو ساعت ،با وعده حضور مسئولين در کوی دانشگاه در روز يکشنبه ،و با خواندن يار
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.
دانشجويان اعالم کرده اند تا تحقق خواسته ھايشان ھر شب در ميدان کوی دانشگاه تجمع خواھند کرد.

اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای
صنفی دانشگاه
30مھرماه  1390در ادامه ی اعتراض ھای صنفی دانشجويان سراسر کشور ،بيش از ھزار نفر از
دانشجويان دانشگاه مازندران در نامه ای خطاب به شورای صنفی اين دانشگاه نسبت به قيمت و کيفيت
بد غذا اعتراض کرده و خواستار پيگيری مشکالت صنفی دانشجويان شدند.

به گزارش دانشجونيوز ،دانشجويان در بخشی از نامه خود ،که روز چھارشنبه به اعضای شورای
صنفی تحويل داده شد ،آورده اند" :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 الزم را اعمال نماييد ".منابع دانشجويی از بابلسر گزارش داده اند که برخی از اعضای
شورای صنفی و بسيج نيز اين نامه را امضا نموده اند.
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در اسفند سال  ٨٩دانشجويان دانشگاه مازندران در اعتراض به کيفيت پايين غذای دانشگاه در سلف
دست به اعتصاب غذا زده بودند که با حضور معاون دانشجويی و قول مساعد وی مبنی بر بھبود يافتن
وضعيت غذا به اعتصاب خود پايان دادند .اما پس از چند ماه دوباره وعده ھای داده شده فراموش شد و
کيفيت غذا به وضع قبلی بازگشت.
عالوه 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.
پيدا شدن "کرم" در غذای دانشجويان
در ھفته ی گذشته وجود "کرم" در غذای يکی از دانشجويان دانشگاه مازندران باعث بروز تنش ھايی
در سلف دانشگاه شده بود که با حضور جمعی از اعضای بسيج -که از گرفتن فيلم توسط دانشجويان
جلوگيری می کردند -پس از دقايقی اين اعتراض خودجوش پايان يافت .با اين وجود فيلمی کوتاه از
وجود "کرم" در غذای اين دانشجو به سرعت در ميان دانشجويان ،اينترنت و شبکه ھای مجازی منتشر
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
مازندران سه بار با بھانه ھای مختلف بصورتی کامال غير قانونی و نامتعارف به دانشکده ی" فنی
مھندسی" و" فيزيک" اين دانشگاه حمله کردند.
گزارش ھا از دانشگاه مازندران حاکی از آن است که پس از اعالم امادگی "احمدپور" رئيس انتصابی
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
اتومبيل ھای نيروی انتظامی در اطراف دانشگاه مشغول گشت زنی ھستند و محوطه ی دانشگاه نيز
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
ميانی روز ،وارد راھرو ھا و کالس ھای اين دو دانشکده شده و برخی از دانشجويان را مورد پرس و
جو قرار دادند و از بسياری از ان ھا خواسته اند تا کارت دانشجوييشان را نشان دھند.
يکی از دانشجويان اين دانشگاه پيشتر به دانشجونيوز گفته بود » :نارضايتی در اين دانشگاه بسيار
گسترده است،بطوريکه وقتی بصورت روزمره در مکان ھای عمومی اين دانشگاه مثل اتوبوس يا بوفه
يا سلف می نشينيم به وفور گاليه ھای مختلفی از مسولين دانشگاه شنيده می شود ».اين دانشجو در
خصوص داليل اين نارضايتی ھا افزود» :در دو سال و نيم اخير فضای اين دانشگاه بسيار بسته بوده و
ھيچ نشريه ی مستقلی در دانشگاه وجود ندارد که در اوقات بيکاری ان را مطالعه کنيم،به ھيچ تشکل
مستقلی ھم اجازه ی فعاليت داده نمی شود و دانشجويان منتقد نيز بارھا بازداشت و يا از تحصيل محروم
شده اند».
در ادامه وی ھميچنين به مشکالت صنفی دانشجويان اشاره کرده و افزوده بود« :کيفيت غذا بسيار نازل
است و مھم تر از ھمه اينکه در ترم جاری قيمت غذا در سلف خوابگاه و پرديس با بيش از صد درصد
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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وی در انتھای اين گفتگو به نارضايتی گسترده دانشجويان از اجرای طرح تفکيک جنيستی در دانشگاه
اشاره کرده و گفت« :در ضمن اجرای طرح تفکيک جنسيتی نيز باعث عصبانيت بسياری از اساتيد و
دانشجويان شده بطوريکه اکثر اساتيد گروه معارف که تدريس دروس عمومی را در اختيار دارند نيز با
اين طرح مخالفند».
در ھفته ھای گذشته ،در دانشگاه شھرکرد نيز دانشجويان در پی مطلع شدن از وجود "کرم پخته" در
غذای يکی از دانشجويان دست به تجمع و اعتراض زده بودند.
نامه اعتراضی دانشجويان با محوريت وضعيت بد غذای دانشگاه در حالی تقديم شورای صنفی شده که
ھنوز مشکالت ديگر صنفی ھمچون برخورد نامناسب حراست با دانشجويان ،تفکيک جنسيتی ،مجوز
ندادن به تشکل ھا و نشريات مستقل و  ...حل نشده باقی مانده است.
متن کامل اين نامه و اسامی دانشجويان امضا کننده که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته بشرح زير
می باشد:
با عرض سالم 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
خورد و خوراکشان را ندارند.
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 الزم را اعمال نماييد.
با تشکر
آرمين تقی پور ،مسعود فاضل زاده ،حسين خالقی ،ليال بابايی ،منيره صالحی ،نصيرا فالح ،ھانی
شبابی ،پيمان فضل ،حديثه طھماسبيان ،فاطمه صوری ،انيس عباسی ،نوشين زبردست ،راضيه
ميرمعصومی ،آرزو مھدويان ،زينب محمدی ،فريبا صالحی ،سميه ترجانی ،سميه عرب ،سميرا
کرباليی پور ،فائزه يزدانی ،الناز ولی زاده ،محدثه شفيعی ،مونا باباخانی ،پروين ابراھيمی ،سميه
فروزنده ،مھيا ابوالحسنی ،سميه کاظمی ،سکينه ميررضايی ،حديثه عباس زاده ،زليخا تيرنيتلی ،فھيمه
عنايتی ،سيده مھديسا خالقی ،الھام رضاپور ،آزاده حيدری ،فاطمه گيالنی ،مائده يزدان منش ،الھام
قاسمی ،مھرآسا اندی ،فاطمه منتظری ،مريم ملکی ،مائده خنکدار سنگدھی ،آزاده درخشان فر ،سيده
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،
فائقه باکويی ،خديجه نسرين خلری ،سعيده شريف نژاد ،آزاده خدابخشی ،صغری حسن زاده ،مريم
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،
ھانی موسی زاده ،مھنا سميعی ،غفار افضلی ،مھرزاد ابراھيم نژاد ،رضا احمدی ،علی حسينی ،نرگس
موذنی ،مھشيد ابراھيمی ،اباذر کيانمھر ،رضا ابراھيمی کالريجانی ،يونس رمضانی ،حسين حسين
پور ،ابوالفضل فالحی ،سيد رضا موسوی ،رضی حسن نتاج ،فريد حسن نتاج ،ميثم اميرعليزاده ،بابک
کشوری ،مير محمد محمودی ،علی ميرزا مومن ،مھدی احمديان ،نگار ھاشمی ،مينا کاظميان ،مائده
نوريان ،فاطمه داوودی ،مبينا قلی نژاد ،مرضيه شجاعی ،عرفان اصغری ،علی اسفندياری ،مجتبی
معصومی ،سلمان سالمی کناری ،سلمان برھانی ،رضا سليمی ،قربان غراوی ،ماکان موسوی ،احمد
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نيکبخت ،مجيد رستمی ،علی تيرم ،مرتضی ساالری ،پويا عليزاده ،ھادی دل روز ،ايمان تيموری،
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
خليليان نژاد ،الميرا حاجی نژاد؛ غزاله شمالی ،روجا ادھمی ،سميرا عالبی ،طاھره مھدوی ،محبوبه
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،
ژينو پرويزی ،فاطمه علی تبار ،الھه کاظمی ،زھرا سالمتی ،ميترا عروه ،ليال احمدی ،نسترن تقوی،
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،
قمر شکری ،الھام اکبری ،فاطمه اسدی ،کوثر طاھری زاده ،زھرا عابدپور ،ولی قربانی اصل ،سيده
مريم موسوی ،مريم پسته ،فريبا حمامی ،فاطمه ايمانی ،فاطمه حسين زاده ،مريم ھاشمی ،نسيم
رضوانی ،پوران دھمی ،سودابه الريجانی ،زھرا جبارزاده راستخواه ،مونا جواديان ،فائزه باباخانی،
فرحناز وخشور ،ندا عشايری ،شيوا راستگو ،حديث فريدی ،ليال زارع ،نيوشا نفيسی ،سپيده غفاری،
عاطفه تنھا ،زھرا کيازند ،حبيبه عابدی ،ساناز حبيبی ،سپيده غالمی ،اکرم مھدوی ،پونه عليزاده ،مريم
کيائی ،نرگس خادمی ،آباندخت طالبی کناری ،سيما مومنی ،رھا امين الساداتی ،سمانه ديلمی کناری،
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،
احسان سلطانی ،مھدی خانی ،عاطفه خليلی ،فرشته رضازاده ،شيدا پوشانی ،فاطمه جواديان ،زھره
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،
رضا نصيری ،ميالد امينی ،ندا دھقانی ،ميترا حسين پور ،مھدخت آشوری ،مرضيه شليجی ،مرضيه
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
علوی ،محمد مھرتاش ،ايمان علی نيا ،ياسر شعبان ،ميالد اسداله زاده ،حسن منطقی ،محمد غالمی،
ميالد مھدی نژاد ،پژمان غالمی ،ميالد 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،
آرمان مشکی ،مرتضی عزيزخانی ،جواد خليلی ،مھران يداله زاده ،امير باالخيلی ،حامد فرجی ،عباس
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
علی نيا ،آرمان رھبر ،وحيد حاجی باباييان ،حامد آوخت ،داوود صباغی ،محسن صادقلو ،علی محمد
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
داداش ،فرھاد نصراله زاده ،فاطمه شھاب ،شيما اميری ،مينا خصايصی ،سوگند کالنتری ،علی بلبل
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،
مينا اسدی فر ،ميترا عابدی ،مھدی محمدی ،مسعود جعفری ،محمد علی احمدی ،دانيال اسالمی ،مازيار
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،
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محمد جواد فرزانه ،مسعود حسن زاده ،علی بابايی راد ،سامان شعبانی ،فرزين زارع ،مھدی گران
ملک ،امير حسين حسين نژاد ،اميد ديوساالر ،فرشاد ابوسيانی ،سيد ياسين يحيايی ،حسين آخوندزاده،
ابراھيم ابراھيمی ،مصطفی فقيه عبدالھی ،مبينا ميرشفيعی ،مجتبی حسنی ،علی رضا يدالھی ،جالل
رضوی ،علی عليزاده ،نيلوفر ارزی ،آتنا عابدی ،فاطمه جعفری ،سپيده پويا ،حسين قربانی ،حسام
صادقی ،سمانه ارجمندی ،گلمھر خاکسار ،عارف کوھزادی ،مھدی قلی پور ،نريمان حسين زاده ،بھزاد
جعفری ،رامين زارع ،ميالد قبادی ،ميالد رحيمی ،تايمان عسگری ،علی اسالمی ،حميد ميرچی ،سيد
محسن کيا نژاد ،سعيد علی اکبری ،علی جعفری ،محسن مالنيا ،حامد ذراده ،ياسين خادم ،احسان
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
رضوی نيا ،اکبر زاده مھريزی ،سوگند بابايی ،احمد احمدی ،شکوفه سوری ،مصطفی رحمانی ،علی
رضا بخشنده ،سيد علی اصغر حسينی ،حسين انتظاری ،علی اگزوشنی ،ياسر حسن زاده ،کيوان
احمدی ،بھنام پورھادی ،علی مالح ،مھران مھدی نژاد ،کلثوم پيشگر ،مھديه جعفری ،مريم خزائی،
کيميا رمضان پور ،فھيمه قادری ،محمد مصلح ،صابر تيمور نژاد ،کامبيز دالويز ،محمود غفاری،
عمران قلی نژاد ،عرفان موسوی ،سينا پور علی ،منصور رھبر ،فرزاد فوالدی ،حسن ذاکری ،رھا
عزيزالسلطانی ،عليرضا فرھانيان ،فرزام خونمری ،آذين فرج زاده ،رضا کريمی ،سارا ميرزا پور،
مونا مجيدی پور ،زھرا صادق پور ،پوريا حبيبی ،نيما قربانی ،امير حسين فرھادی ،سيد علی ترابی،
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
جعفری ،سعيد ھاشم زاده ،مرتضی مھدوی ،محمد شيرمحمدی ،محمد علی فتاحی طبری ،يونس کارآمد،
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،
الھام تقی پور ،مھديه معصومی ،سيامک بوستانی ،الھه خوشکامی ،آرزو شفيع زاده ،مھديه مسافر،
سميه احمدپور ،پريسا امير صادقی ،مريم نبوی ،مطھره ھادی پور ،مسيح قربانی ،زھرا طالبی ،مونا
کامران ،رحيم ابراھيمی ،مھدی ماليی ،مير مھدی موسوی خسروی ،صادق رفيقی ،نيلوفر سياری،
عطيه شاملو ،صبا عموشاھی ،سميرا ھاشمی ،نسيم ظفری ،مائده واحد ،سارا بخشی پور ،فاطمه ابراھيم
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
آملی ،آرمان جعفری ،صالح سيفی ،مرتضی کنعانی فرح آبادی ،محسن قلی پور ،شھاب کريمی ،حسين
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
خشايار جمالی ،فاطمه زھرا فالح نژاد ،سيد مرواريد ھاشمی نسب ،عرفان اصغری ،مھدی احمديان،
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
طالبی ،سپيده فيروزی ،سميه کاظمی ،وجيھه تيرداد ،مجتبی رمضان نيا ،عارف بحرينی ،رضا
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
رضوانی ،سعيده جھانشاھی ،سيد اخمد موسوی نيا ،ناصر اسپھبدی ،کبری رحيم پرست ،زينب پور
رستمی ،مژگان سلطانی ،زھره حسينی ،سميرا خياط ،مرضيه عابدی ،مريم دھقانی ،فريبا سروميچی،
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زھرا بائو.ج ،نوشين جنتی فر ،راحله فھيمی ،آزاده رمضان نژاد ،فاطمه شاه سنايی ،مھنوش اسلوب،
سميه حسينی ،فاطمه قربان زاده ،نجمه اسفندياری ،ربابه ابراھيمی ،مھسا خسروی ،الھه ميرزايی ،سيده
نازيال موسوی ،سيده خديجه حسينی ،سيده نازنين موسوی ،سيده حديثه نادری ،مرضيه بخشنده ،مرضيه
اکبری ،الھام مسعود پايانی ،ھانيه حسينی ،پريسا ميرشاھی ،مھديه طالبی ،سحر کيانی ،شھرزاد ھادلی،
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
عبدالعلی حسينی ،سعيد بداغی ،ايمان نصيری ،نوراله عقابی ،مجيد رستگار ،سياوش رضاييان ،توحيد
رستم عليزاده ،شھاب مدنی ،سيد مھدی امينی ،کيوان حاتمی ،مصطفی ميردار ،حامد معماريانی،
مازيار يزدانی ،يونس ناصری ،حسن کاظمی ،مصطفی حمزه ،سجاد اصالنی ،جليل اصالنی ،محسن
رضوانی ،حسين نظری ،ستار پرند ،علی فروتن ،محمد آقاسی ،سجاد پور امير ،حميد رضا فغانی،
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
بايرامی ،احمد نوری ،مجيد صفری ،سيروان عظيمی ،امين محمد خرمالی ،منصور فيروزی ،حسن
جاللی ،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 ،غالم بابايی،
حسين يزدانی ،ايمان ايمانی ،جعفر رضاپور ،مصطفی محمودی ،ابوالفضل شعبانی ،سعيد صالحی ،سيد
محسن نيکو ،جابر فرھاد زاده ،حسن بانش ،سعيد پاکدالن ،ميالد اسدی ،موسی قھرمان زاده ،داوود
قانعی ،حميد عليپور ،توحيد عليزاده ،وحيد اسماعيلی ،محمد رسول صادقی ،نريمان محمدی ،مھرداد
کاظميان ،فريبزر رجبی پور ،امين فھيمی ،اکبر حمدی ،موحد بنی پوالد ،مسعود زارع ،کاظم احمدی،
سعيد رضايی ،سعيد صف شکن ،مسلم رحمانيان ،عباس عزيزی ،محسن تاتاری ،آرش سيدی ،علی
مالح ليوانی ،مسعود باقر زاده ،احمد محمدی ،ممھران عبدی ،کيوان توکلی ،امير حسين تقی زاده،
سعيد موحد ،محمد دوزوری ،فرھاد غياث الدين ،امير فرقانی ،رضا دھقانی ،مجتبی فرھادی ،ابوالفضل
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
سليمانی ،نورالدين نورانی ،محسن قزل سفلی ،امان محمد ازنی دوجی ،معروف محمديان ،محمد
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
يزدانی ،محمد مزارعی ،صابر ملک پور ،سعيد صالحی ،ھيوا سليمی ،فرزاد تباسيده ،رسول ساالری
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،
امين کوزه گر ،ابراھيم فخاری ،سامان صالحی ،امير شعبانی ،محمد مھدی مھدی لو ،سيد علی طيب،
علی اکبر خادميان ،شھريار نظری راد ،مرتضی نجم آبادی ،احسان دروان ،محمد مصطفی لو ،علی
پيشانی ،مھدی سميعی ،ميالد عيوضی ،محسن ميرزاده ،عبدالمنان حاجی لو دوجی ،جاويد محمد نژاد،
سجاد عبدالھی ،آرمان يان پی ،جواد اکبری ،سيد محمد حسين موسوی ،محمد غالمپور ،رضا مرگان،
محمد منکان ،احسان سلطانی ،فرزام غالمی ،سيروان قسيم فرخنده ،اشکان طغرانگار ،فربود نيالش،
اويس صفر نژاد ،آرش آری حاجی ،عباس علی حکيمی راد ،مھران ھادی زاده ،ابراھيم يوسف تالشی،
اسکندر رحمان زاده ،محمد لطف اله پور ،رامين جان بابانژاد ،ابراھيم نوبری ،مصطفی موال نژاد،
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،
مالک آھی ،مسعود سرابندی ،روح اله شکری ،محمد عزيزی ،امير سحين شکری ،ياسر دروا ،مسعود
سراج ،اميرحسين رحمانی فر ،ميالد قاضی ،محمد ھادی فقيه ،محسن يوسفی ،رسول فضلی ،سينا
سعيدی ،حمزه رمرودی ،امين حيدری ،وحيد قربان پور ،بھنام اسدی ،سعيد مشتاقی ،محمود سلطانی،
بھرنگ کلبادی نژاد ،حسن سروری ،محمد حسين قاسمی ،غفار رفعتی ،محمود رحيم زاده ،محمد
عباسی ،محسن عبدلی ،حجت ھمتی ،ياسين خادم ،محمد خان ميرزايی ،احسان فرج نيا ،مرتضی
قادری ،جواد پناھی ،احمد جاللی ،پوريا حبيبی ،مصطفی رمضانی ،وحيد دوانلو ،عليرضا شعبانی،
حجت ياوری ،ميالد رحيمی ،حميد ميرچی ،امين پارسی ،اسماعيل بھمنان ،سعيد جعفری ،علی ميرزا
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،
ميالد رجبی فر ،حميد رضا حسين نژاد ،محمد جواد پرھيزکاری ،اکبر رھنما ،اکبر ملکی ،مھدی
شکوھی ،ايوب رحمانی ،سيد رسول مرتضوی فر ،حامد زراده ،امير اسدی ،علی نامجو ،مھدی
امارلو ،حميد قربانی ،علی پرموزه نويدی ،مصطفی اروندی ،ميالد حبيبی ،مازيار تالشان ،مصطفی
عسکری ،حميد رضا رضوی نيا ،امير باال خيلی ،مجيد قندھاری ،حسن دارا ،سيد احمد ميرکريمی،
محمد برزگر ،آرمان قنبری ،محمد شبانی ،معين فرنودی ،سيد روح اله صادق حسينی ،حامد
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
وثوقی راد ،محمد بصيری ،نعمت تليکانی ،مھدی حسين زاده ،عقيل زارعی ،اکبر زاده مھريزی ،پويان
اسدی ،علی ابراھيم پور ،مھدی احمد زاده ،فرزاد حسينی ،مجتبی نادری فر ،ھادی حسينی ،جابر
رحيمی ،محمد سرگزی ،روح اله جاللی ،سيد محمد اعتماد ،عثمان باز آزرده ،صادق رفيقی ،محمد
شعبانی ،قربان محمد پژمی ،صبور عالمی ،شمس الدين نيکويی ،رسول کرد ،ايوب اونق ،حسين
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
مطلبی نژاد ،مھدی اميری ،سيد مجتبی حسينی ،اويس عمارلو ،جواد محمدی ،محمد رضا ضيايی 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
امرائی ،مجيد جمشيدی ،مھدی رحيمی ،شيرمحمد صالحی ،اسماعيل اصغری ،وحيد کاکايی ،کيانوش
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
جعفری ،علی ربيع زاده ،سيد مھدی حسينی ،عليرضا پورقاسم ،کريم قزل سفلی ،محمد محمدی دوست،
بھداد رجبی ،حسين مومن پور
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آبان 1390

وزير علوم :بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه  ٨٨سريعا ً لغو میشود
 01آبان ماه  1390کامران دانشجو ،وزير علوم ،از لغو بورسيه کسانی که وی "دانشجويان مرتبط با
فتنه  "٨٨می خواند ،خبر داد.
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به گزارش دانشجونيوز ،کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار فارس با بيان اينکه نه ما میتوانيم و نه
ملت به ما اجازه میدھند که از بيتالمال به معاندين نظام اختصاص دھيم ،گفت" :ھرکجا مصداقی
وجود داشته باشد و مراجع ذیصالح و نه سليقه به ما معرفی کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و
ما اطالع پيدا کنيم حتما اگر بورسی داده شده باشد ،بالفاصله قطع میکنيم".

وی در ادامه گفت" :بحث اصلی اينجاست که بعد از  ٩دی و نماز جمعه خرداد حضرت آقا که امت و
ملت اتمام حجت کردند از اين تاريخ به بعد ديگر بحث ،بحث رأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز
باشند را معاند نظام میشناسيم ...نه تکليف دانشگاهھا و بلکه تکليف نظام با معاندين نظام کامال مشخص
است".
به نظر می رسد سخنان کامران دانشجو در راستای خبر رسانه ھای نزديک به جاکميت ،در مورد لغو
بورسيه ابوالفضل فاتح از مشاوران مھندس مير حسين موسوی ،بيان شده است .اين در حالی است که
آقای فاتح در تکذيبيه ای عنوان کرده بود که در يک سال و نيم گذشته ھيچ مبلغی از جھاد دانشگاھی
دريافت نکرده و اساسا موضوع لغو بورس تحصيلی امری بالموضوع و تمام شده است.
جای افراد معاند در نظام نيست
وزير علوم پيش از اين در ارديبھشت ماه نيز در سخنانی وظيفه دانشگاه را کادرسازی برای نظام
عنوان کرده بود" :رفتار جناحي در ھيچ موسسه آموزش عالي از نظر ما پذيرفتني نيست و اگر يكي از
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،
دولتی يا غيردولتی باشد.
کامران دانشجو پيشتر در مورد نحوه فعاليت تشکل ھای دانشجويی نيز عنوان کرده بود تشکل ھايی که
قانون اساسی ،اصل واليت فقيه و مقررات نظام جمھوری اسالمی را در عمل قبول دارند می توانند
فعاليت کنند.
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اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه
 04آبان ماه  1390فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی رشته زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه بابلسر از
دانشگاه اخراج شد

به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی ،اين دانشجوی بھائی ساکن ھمدان در تاريخ  ٢٠مھرماه
امسال از اين دانشگاه اخراج شد.
در طول چند ماھه گذشته نزديک به  ١٠دانشجوی بھائی به دليل "اعتقاد به آئين بھائی" از دانشگاه
اخراج شدند .از اين جمله میتوان به روحﷲ تشکر ،بشير تشکر ،البرز نورانی ،آوا توکل ،مونا
مومنی ،ارکيده آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کرد.
الزم به ذکر است که غير از اين دانشجويان اخراجی ،امسال نيز ھمچون چند سال گذشته تعداد زيادی
از دانشجويان بھائی در مرحله انتخاب رشته و يا دريافت کارنامه اوليه با عبارت "نقص پرونده"
روبرو شدند" .نقص پرونده" عبارتی است که در چند سال گذشته بسياری از داوطلبان بھائی کنکور
کارشناسی و يا دانشجويان دگرانديش و منتقد داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد با آن روبرو شدهاند و
از تحصيل محروم شدهاند.

309

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

اعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خوابگاه پسران با
خودداری از صرف غذا
 05آبان ماه  1390آخرين گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که امروز پنج شنبه
 ۵آبان  ٩٠دانشجويان خوابگاه داخل پسران علم و صنعت به علت تغيير بدون برنامه غذا با ريختن
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
دانشجويان ساکن خوابگاه پسرانه اين دانشگاه با خودداری از خوردن غذا و چيدن غذاھا در صحن
سلف ،بار ديگر اعتراض خويش را به مساله »تغيير بدون برنامه غذا« نشان داده اند.
بر اساس اين گزارش ،چندين تن از ماموران حراستی نيز با دخالت در اين اعتراض صنفی دانشجويان
موجب تنش بين دانشجويان شده و با فيلم برداری مخفيانه از جمع دانشجويان به ايجاد رعب و ووحشت
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 اعالم حمايت دانشجويان حراست دانشگاه مجبور به رھا کردن اين
دانشجو شد.
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گفته می شود اين اعتراض دانشجويان که با حضور سقراط ،رئيس اداره تغذيه دانشگاه  ،نيز ھمراه بود
ايشان با يادداشت مشکالت دانشحويان قول داد تا حد امکان به برطرف شدن اين مشکالت اقدام کند.

طبق گفته دانشجويان از جمله مشکالت ديگر دانشجويان »حذف نھاد قانونی و دانشجويی شورای
صنفی« در دانشگاه علم و صنعت است که پس از حذف کامل آن از سوی مسئولين مشکالت صنفی اين
دانشجويان در اين دانشگاه روز به روز بيشتر وبيشتر ميگردد
گفتنی است در اين جلسه مقرر شد که روز شنبه شب با حضور دکتر طالبی ،معاون دانشگاه در سلف
خوابگاه داخل مشکالت سلف خوابگاه رسيدگی شود.
ھمچنين ھفته ھای گذشته »حسين صالح زاده» ،رييس دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت و
مسئول بسيج اساتيد اين دانشگاه ١۵ ،دانشجوی دختر اين دانشگاه را بدليل عدم شرکت در »جلسه
حجاب« از ثبت نام در ترم جاری و آينده محروم ساخته بود ،که در ادامه جمعی از دانشجويان دانشکده
عمران با صدور بيانيه ای اعتراض خود را به روند ناصواب کنونی اعالم کرده بودند.
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،جمعی کثيری از دانشجويان دانشکده عمران دانشگاه علم و
صنعت تھران با نگارش و پخش بيانيه ای اعتراضی »صدور احکام انضباطی برای اين دانشجويان را
غيرقانونی دانسته« و ھمچنين خواستار »حمايت اساتيد مستقل و دلسوز دانشکده عمران »دانشگاه علم و
صنعت شده بودند.
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محروميت چندين دانشجوی کرد از تحصيل در مقطع دکترا با وجود
احراز شرايط علمی
 05آبان ماه  1390تازه ترين گزارشات از از محروم شدن چندين تن از دانشجويان کرد در مرحله
مصاحبه در مقطع دکترا به دليل فعاليت ھای سابق دانشجويی علی رغم دارا بودن شرايط علمی حکايت
دارد
به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه اعمال محروميت ھای گسترده برای پذيرفته شدگان دوره کارشناسی
ارشد از سوی وزارت علوم و ھمچنين نھادھای اطالعاتی و امنيتی جمھوری اسالمی ،تازه ترين
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گزارشات از از محروم شدن چندين تن از دانشجويان کرد در مرحله مصاحبه در مقطع دکترا به دليل
فعاليت ھای سابق دانشجويی حکايت دارد.
بر اساس اين گزارش ،آزمون دکتری در ايران نيز به مانند آزمون دوره ھای کارشناسی و کارشناسی
ارشد با دخالت نھادھای امنيتی و اطالعاتی جمھوری اسالمی مواجه شده و برخی از قبول شدگان کرد
که از سوابق علمی و پژوھشی قابلقبولی برخوردار بودند ،به يكباره محروم شده اند.
يکی از اين دانشجويان محروم که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با دانشجونيوز اعالم کرد که
»رويه رد کردن دانشجويان ممتاز در مصاحبه علمی دانشگاه تنھا به دليل انجام فعاليتھای قانونی
دانشجويان بوده ولی به دليل نگاھای تبعيض آميز ملی و مذھبی حاکميت چندين دانشجوی ُکرد که از
دانشجويان ممتاز با کسب رتبه علمی عالی در آزمون دکترا بودهاند بعد از انجام مصاحبه متوجه شدهاند
که از مصاحبه رد شده اند».
طبق اين گزارشات ،گفته می شود که بسياری از داوطلبانی که به مراحل باالتر آزمون دکتری در سال
جاری راه پيدا کرده اند،افراد فاقد شرايط علمی و نزديک به حکومت ايران بوده اند.
پس از اعالم نتايج آزمون دكتری در روز  ٢٣شھريور ماه  ،٩٠برخی از داوطلبان كه نتيجه آزمون
خود را پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله طوالنی و سخت آزمون كتبی و مصاحبه در دانشگاهھا
مشاھده میكردند با سئواالت زيادی مواجه شدند.
بسياری از از اين دانشجويان محروم که دارنده "باالترين نمره" بوده و به دانشگاه معرفی شده و
ھمچنين در زمان مصاحبه ھم توانسته بود ،نمره خوبی كسب كند ،در پذيرش نھايی »مردود« شده اند.
پيشتر مسئوالن آموزش عالی دانشگاهھا اعالم کرده بودند که در پذيرش دانشجوی دكتری و تعيين
شاخصھای پذيرش در مصاحبه »اختيار« داشته اند ،امری که چندان منطقی و مطابق قوانين و
مقررات به نظر نمی رسد..
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،اين ششمين سال پياپي از زمان روي كار آمدن محمود احمدي
نژاد است که تعداد زيادی از فعاالن دانشجويي در كنكور كارشناسي ارشد و دکتری سال نود ستارهدار
و از حق اوليه تحصيل محروم شده اند.
در سال  ٨۵فعالين دانشجويی پس از اعالم قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان
سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاهھاي پذيرفته شده با ستارهھايی در فرم ثبت نام مواجه شدند،
و دانشجويانی که با سه ستاره مواجه شده بودند ھرگز نتواستند ادامه تحصيل دھند.
در سالھای  ٨۶و  ٨٧ھمزمان با اينترنتي شدن روند اعالم نتايج كنكور كارشناسي ارشد،فعالين
دانشجويی که حائز رتبهھای قابل قبول و ممتاز شده بودند ،اساسا ً از دريافت کارنامه علمی در مرحله
اول نتايج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند .در سال  ٨٨كه موعد اعالم نتايج
اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمھوري بود ،دانشجويان ستارهدار دانشگاه سراسری موفق به
دريافت کارنامه و انتخاب رشته شدند ،ولی در شھريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاھده نتايج نھايی
با گزينه »مردود علمی« مواجه شدند و کارنامه نھايی نيز برای اين دانشجويان صادر نشد و سايت
سازمان سنجش اعالم کرد که اين دانشجويان اساسا ً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری
داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاھی به آنھا اعالم شد که ستارهدار شده اند .مجددا در سالھاي
 ٨٩و  ٩٠دانشجويان ستارهدار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.
گفته می شود از سال  ٨۵تا سال  ٩٠ھر ساله دهھا تن از فعاالن دانشجويي كه حائز رتبهھاي ممتاز در
كنكور كارشناسي ارشد شده اند ،از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم
شده اند.
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اين دانشجو محروم کرد که به دليل مسائل امنيتی نامش محفوظ مانده ،در انتھا اضافه کرده که »در
طول چند سال گذشته تعدادی از دانشجويان ُکرد به ھمين صورت محروم گشتهاند و به دليل فشارھای
شديدی که بر آنھا وجود دارد ،اسامی اين دانشجويان در اختيار رسانه ھا قرار نگرفته است.

اميد رضايی دبير کانون مطالعات دانشگاه گيالن بازداشت شد
خبرگزاری ھرانا  05آبان ماه  –1390اميد رضايی ،فعال فرھنگی و دبير کانون مطالعات دانشگاه
گيالن در طی روزھای اخير از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،اين فعال
دانشجويی دانشگاه گيالن در اواخر مھر ماه سالجاری توسط اداره اطالعات استان بازداشت و در طی
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:
بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
•
بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
•
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
•
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد
•
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امين نيايیفر ،دانشجوی دانشگاه تھران ،آزاد شد
06آبان ماه  1390امين نيايی فر ،دانشجوی ممتاز رشته مھندسی مکانيک دانشکده فنی دانشگاه تھران،
روز گذشته با اتمام دوران حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش دانشجونيوز ،چندی پيش حکم سی ضربه شالق امين نيايی فر ،به اتھام توھين به محمود
احمدی نژاد ،در زندان اوين به اجرا گذاشته شده بود .وی که در تظاھرات روز عاشورای تھران
بازداشت شده بود ،از سوی قاضی پيرعباسی ،رييس شعبه  ٢۶دادگاه انقالب ،به شش ماه حبس
تعزيری ،يک و نيم سال حبس تعليقی و تحمل سی ضربه شالق محکوم شده بود.
وبسايت کلمه پيش از اين گزارش داده بود که مسووالن اجرای احکام اوين با احضار امين نيايی فر،
دانشجوی زندانی که به اتھام توھين به رييس دولت شالق خورده است ،از وی خواستند که به صورت
مکتوب شالق خوردن خود را تکذيب کند تا برای انتشار در اختيار مطبوعات قرار دھند .امين نيايی فر
در برابر خواسته آنھا که با تھديد ھمراه بود مقاومت کرده است .فاصله زمانی شالق زدن او تا آزادی
اش به خاطر کاھش آثار شالق به ھنگام آزادی است.
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احضار و بازداشت سحر موسوی ،فعال دانشجويی محروم از تحصيل
08آبان ماه  1390در ادامۀ فشارھا و تھديد فعاالن دانشجويی ،منابع حقوق بشری از احضار و
بازداشت سحر موسوی ،از فعالين سابق دانشجويی دانشگاه آزاد و دانشجوی محروم از تحصيل
تحصيالت تکميلی ،طی روزھای گذشته خبر دادهاند .
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری ،سحر موسوی ،روز چھارشنبه  ٢٧مھر ماه  ،٩٠در پی احضار
به دفتر پيگيری وزارت اطالعات ،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،
پيرامون دليل بازداشت اين فعال دانشجويی توضيحی ارائه نداده و اعالم کردهاند که وی در تماس با
منزل جزئيات را بيان خواھد کرد.
اين فعال دانشجويی که در جريان آزمون علمی کارشناسی ارشد ناپيوسته امسال در سايت سازمان
سنجش قبول اعالم شده بود ،ھمان زمان با دريافت پيامی تحت عنوان "شما نقص در پرونده داريد و به
سازمان سنجش مراجعه فرماييد" در سايت سنجش ،روبرو گرديد ،که بعد از مراجعه به طبقه دوم
سازمان سنجش )قسمت گزينش( و ارجاع به شخصی به نام نعيمايی ،از وی پيرامون عقايدش و
فعاليتھای سياسی و اجتماعی سوال شده بود.
گفتنی است ،سحر موسوی ،زمستان  ٨٩نيز ،ھمراه با چند تن از نوکيشان مسيحی ،مورد بازداشت چند
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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محروميت روزبه تھرانی از تحصيل در مقطع فوق ليسانس
خبرگزاری ھرانا 08آبان ماه  – 1390روزبه تھرانی از فعالين بازداشتی وقايع پس از انتخابات پس از
آزادی از زندان عالوه بر محروميت شغلی به تازگی از حق تحصيل نيز محروم شده است.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،روزبه تھرانی ،از
زندانيان وقايع پس از انتخابات علی رغم آزادی مشروط و رفع برخی اتھامات واھی ھمچنان از
محروميتھای اجتماعی پس از آزادی بینسيب نمانده است.
وی که به ھمراه برادرش رامين تھرانی  ۴٨ساعت قبل از آغاز انتخابات جنجالی  ٢٠١٠در ايران به
اتھام محاربه و تبليغ عليه نظام بازداشت شده بود پس از تحمل يکسال حبس از سوی شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب مشمول آزادی مشروط شده و با قرار وثيقه آزاد شد.
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نامبرده که پس از آزادی از زندان از محل کار خود در حوزه ھنری سازمان تبليغات اخراج شده بود
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:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.

دادگاه سعيد نعيمی عضو ادوار تحکيم وحدت برگزار شد
خبرگزاری ھرانا 08آبان ماه  - 1390دادگاه بررسی پرونده سعيد نعيمی روز چھارشنبه چھارم آبان
ماه در شعبه يک دادگاه انقالب تبريز با رياست قاضی يوسفی برگزار شدو سعيد نعيمی عضو ادوار
تحکيم وحدت به اتھامات وارده پاسخ گفت .

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،نتيجه اين دادگاه
بنا به اظھار قاضی پرونده روز شنبه  ٧/٨/١٣٩٠اعالم خواھد گرديد .
شايان ذکر است پيشتر زمان دادگاه سعيد نعيمی  ٢/٨/١٣٩٠اعالم شده بود ولی به دليل اينکه قاضی و
رئيس اصلی شعبه يک دادگاه انقالب تبريز رحيم جلبر به دليل عمل جراحی ديسک کمردر مرخصی
بوده است ،برگزاری دادگاه  ٢روز به تعويق افتاد .
الزم به توضيح است سعيد نعيمی اکنون حدود  ۶ماه است که بالتکليف در زندان مرکزی تبريز به سر
میبرد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
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•
•

•
•

بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
ماده  ١٠اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش
در دادگاھی مستقل و بیطرف ،منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاھی درباره
حقوق و الزامات وی ،يا ھر اتھام جزايی که به او زده شده باشد ،تصميم بگيرد.

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو )مھر (90
آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده ،مستمر و برنامه ريزی شده حقوق
جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسالمی در مھر ماه .1390
گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکالت 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
در مھرماه سال جاري تعداد  44مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده  %7مجموع موارد ثبت شده
نقض حقوق بشر در مھر ماه می باشد.
اين گزارشھا بازداشت  ١دانشجو و ممانعت از دو تجمع دانشجويی را شامل میشود .ھم چنين سه
دانشجو بر اساس رای دادگاه به  ٨١ماه حبس تعزيری محکوم شدند.
از سوی ديگر  ١۵تن از دانشجويان دختر از ثبت نام در دانشگاه محروم شدند و سه تن نيز از حق
تحصيل محروم شدند.
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ۵۶٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ۴١٪را شاھد بودهايم.
منبع :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
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گزارش تفصيلی
افشين شھبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و عضو کانون آذربايجانشناسی صبح روز ٣١
.1
شھريور از محل حراست دانشگاه تبريز توسط ارگانھای امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل
شد )ھرانا (90/07/01
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 اطالعات سنندج به سر برده
است ،به زندان سنندج منتقل شده است)ھرانا (90/07/02
اشکان ذھابيان عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ،پس از پنج ماه با قرار وثيقه از زندان
.3
آزاد شد) .ھرانا (90/07/03
روح ﷲ بيات و رحمت ﷲ بيات دو دانشجوی دانشگاه زنجان علی رغم کسب قبولی در مقطع
.4
کارشناسی ارشد به دليل نقض در پرونده از ادامه تحصيل محروم شدند ).ھرانا (90/07/04
بابک )رجبعلی( داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال  ٨٨با گذشت يک سال و  ٨ماه از
.5
بازداشتش ھمچنان در حبس به سر می برد ).دانشجو نيوز (90/07/04
در پی اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای کشور ،دانشگاه علم و فرھنگ اقدام
.6
به جدايی سازی درھای ورودی دختران و پسران اين دانشگاه نمود ).ھرانا (90/07/05
معين محمد بيگی دانشجوی رشته صنايع دانشگاه آزاد قزوين پس از آزادی از زندان از اين
.7
دانشگاه اخراج شد  ).ھرانا (90/07/06
»بشير احسانی« ،دانشجوی بھائی ،فعال حق تحصيل و فعال حقوق کودکان و از اعضای
.8
جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به  ۵سال حبس تعزيری محکوم گرديد )وبسايت جمعيت مبارزه با
تبعيض تحصيلی (90/07/06
مادر علی اکبر محمد زاده ،دانشجوی زندانی ،که برای پيگيری وضعيت پسرش در روز تولد
.9
وی به دادگاه انقالب مراجعه کرده بود ،برای چند ساعت بازداشت شده است ).دانشجو نيوز
(90/07/07
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 .10علی عجمی فعال دانشجويی که در حال گذراندن روزھای پايانی دوران محکوميت خود در زندان
رجائی شھر کرج است طی اين مدت از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و مرخصی
محروم بوده است ).جرس (90/07/07
 .11نيروھای امنيتی در چند روز گذشته خبات عارفیشيخ يکی از دانشجويان دانشگاه پيامنور
مريوان را بازداشت نمودند) .ھرانا (90/07/07
 .12مسعود باباپور ،فعال دانشجويی ،در آستانه سال تحصيلی جديد توسط دادگاه عمومی به نه ماه
حبس تعزيری محکوم شد) .دانشجو نيوز (90/07/08
ايرانی دانشگاه تگزاس آمريکا و در ادامۀ
 .13ھمزمان با برگزری دادگاه اميد کوکبی ،دانشجوی
ِ
واکنش ھای جھانی به دستگيری و تداوم بازداشت و اتھامات وارده به اين دانشجوی نخبه ،چندين کميته
و جمعيت علمی -پژوھشی بين المللی ،مجددا از رھبر جمھوری اسالمی خواستار آزادی وی شدند.
)جرس (90/07/08
 .14سازمان عفو بينالملل در بيانيهای ضمن محکوم کردن بازداشت کوھيار گودرزی و ابراز
ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگھداری وی ،نسبت به وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز نگرانی
کرده است) .دانشجو نيوز (90/07/10
 .15ماموران امنيتی به منزل حامد شيرازی خبرنگار و فعال دانشجويی مراجعه و اقدام به تفتيش منزل
اين فعال دانشجويی کردند .گزارشھا حاکی از بی خبری خانواده وی از محل بازداشت او ھستند ).ھرانا
(90/07/11
 .16آمنه زنگنه ورودی سال  ١٣٨٩دانشگاه صنعتی اميرکبير ،بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسيد که
برای باز کردن لوله ھای فاضالب استفاده شده بود ،در خوابگاه مرادی در نزديکی درب خيابان رشت
اين دانشگاه دچار خفگی شده و درگذشت ).دانشجو نيوز (90/07/11
 .17کوھيار گودرزی ،فعال حقوق بشر که در تاريخ نھم مردادماه بازداشت شده بود ،ھماکنون در
سلول انفرادی بند  ٢٠٩زندان اوين به سر می برد .کوھيار گودرزی پس از بازداشت به بند ٢۴٠
وزارت اطالعات انتقال يافته و پس از مدتی به بند  ٢٠٩منتقل شده است ).کميته گزارشگران حقوق
بشر (90/07/14
 .18در ادامه ی فشارھای امنيتی بر دانشگاه ھای سراسر کشور از جمله دانشگاه مازندران برای
اجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی ،مسولين حراست و انتظامات اين دانشگاه در چند نوبت با بھانه
ھای مختلف بصورتی کامال غير قانونی و نامتعارف به دانشکده ی" فنی مھندسی" و" فيزيک" حمله
برده اند ).دانشجو نيوز (90/07/14
 .19خبرگزاری ھای حکومتی ايران به نقل از "روابط عمومی جھاد دانشگاھی" خبر از لغو بورسيه
تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی مخالفان دولت و ھمچنين
»ھمکاری« با اين مخالفان دادند(90/07/14) .
 .20پيمان عارف ،از فعاالن دانشجويی که در بند  ٣۵٠زندان اوين محبوس بود ،بعد از تحمل ٧۴
ضربه شالق از زندان آزاد شد ).ھرانا (90/07/17
 .21حسام منصوری مسئول شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان ايران )ادوار تحکيم وحدت( ممنوع
الخروج شد).ادوارنيوز (90/07/18
 .22سعيد نعيمی ،عضو شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت در دادگاه انقالب تبريز
محاکمه می شود).کلمه (90/07/21
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 .23علی رغم تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شھر کرد به وضعيت نامساعد غذا و "يافت شدن
کرم" در آن ،گزارش ھا از بی توجھی مسئولين اين دانشگاه به خواسته ھای دانشجويان و تداوم اين
اعتراضات حکايت دارد ).دانشجو نيوز (90/07/21
 .24جواد ابوعلی از فعاالن سياسی ،اجتماعی و دانشجويی بھبھان که به يک سال حبس محکوم شده
بود ،برای گذراندن دوره حبس خود راھی زندان شده است ) .دانشجو نيوز (90/07/21
 .25مدير کل آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم با تشريح برخی جزئيات راهاندازی
موسسات تکجنسيتی در مراکز استانھا از فعاليت رسمی  ۵موسسه تکجنسيتی در کشور و
راهاندازی  ١٠موسسه تکجنسيتی ديگر در ساير مراکز استانھا خبر داد ).ھرانا (90/07/25
دانشکده عمران اين دانشگاه ،ثبت نام ١۵
 .26مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس
ٔ
دانشجوی دختر اين دانشکده را به دليل عدم حضور در جلس ٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای
دانشجويان دختر برگزار کرده بود ،لغو کرد ).دانشجو نيوز (90/07/26
 .27چند 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 پايين اينترنت،
نامناسب بودن امکانات رفاھی و از ھمه مھمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه به انتقادات
دانشجويان ،در کوی دانشگاه تھران تجمع کردند ).دانشجو نيوز (90/07/30
تھيه کننده :اميرافشين حيدری
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بازداشت اسعد باقری ،دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
 09آبان ماه  1390اسعد باقری دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد ،ديروز يک شنبه بعد از
احضار به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج ،توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد

به گزارش دانشجونيوز ،اين فعال دانشجويی روز شنبه از سوی ستاد خبری اداره اطالعات سنندج
جھت ارائه پارهايی توضيحات به اين نھاد امنيتی احضار می شود و متعاقب مراجعه اين فعال
دانشجويی به ستاد خبری اداره اطالعات ديروز توسط نيرھای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد
خبری اين شھر منتقل شده است ..الزم به ذکر است اين فعال دانشجويی در طول سالھای گذشته بارھا
از سوی نھادھای امنيتی تحت فشار بوده است .در طول چند ماھه گذشته تعدادی ديگر از اعضای
اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به اسامی مھدی دعاگو ،ميالد کريمی  ،سوران دانشور توسط
نيروھای امنيتی در سنندج بازداشت شده بودند که بعدا با توديع وثيقه از زندان آزاد شدند.
بنابر خبرھای منتشر شده دريک ماه اخير چندين دانشجوی کرد به نامھای سوران دانشور ،ميالد
کريمی ،مھدی دعاگو و شيرزاد کريمی در دانشگاهھای کردستان و آزاد اسالمی سنندج به داليل مختلف
از سوی نيروھای امنيتی ايران بازداشت و روانهی زندان شده بودند.
"شيرزاد کريمی" نيز که مدت دو ھفته در بازداشت اداره اطالعات سنندج به سر برده بود دانشجوی
دانشگاه کردستان و از اعضای شورای ھماھنگی و مسئول کميته مطبوعات اين اتحاديه بوده است.
گفته می شود "مھدی دعاگو" دبير اتحاديه" ،ميالد کريمی" نايب دبير و "سوران دانشور" مسئول کميته
ھماھنگی اتحاديه از بازداشتگاه اطالعات به زندان منتقل شده و ھمچنين به قرنطينه زندان نيز منتقل
شده بودند.
ھنوز از اتھامات اين فعاالن دانشجويی بازداشت شده ھيچ خبری در دست نيست و مسئولين و مقامات
قضايی از ذکر داليل بازداشت آنان خودداری نموده و سکوت اختيار کرده اند.
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در چندين سال گذشته بسياری از فعاالن دانشجويی کرد به بھانه ھای واھی پس احضار به ستادھای
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 فعاالن 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
متھم تاکيد شده و وزارت اطالعات ايران بدون ارسال ھيچگونه احضاريه کتبی ،فعاالن دانشجويی و
سياسی را احضار نموده و مورد آزار و اذيت قرار می دھد.

موج جديد احضار ،بازجويی و ممنوع الورودی در دانشگاه مازندران
 09آبان ماه  1390آخرين گزارش ھا از دانشگاه مازندران حاکی از آن است که پس از تجمع ھفته
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
عوامل امنيتی-اطالعاتی را فراھم کرده چنانکه از ھفته گذشته بسياری از دانشجويان به دانشگاه ممنوع
الورود شده اند.
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،در ھفته ی گذشته جمع کثيری از دانشجويان اين دانشگاه در
اعتراض به مشکالت عديده ی صنفی ،نامه ای با بيش از ھزار امضا را به شورای صنفی تقديم نمودند
اما پس از گذشت چند روز و بی پاسخ ماندن اين اعتراض قانونی ،در مقابل سلف مرکزی دست به
تجمع اعتراضی زدند .اين تجمع که بيش از يک ساعت به طول انجاميد با خواندن بيانيه توسط يکی از
دانشجويان و تاکيد بر پيگيری اين مطالبات توسط "شورای مستقل دانشجويی "پايان يافت.
با وجود برخورد نه چندان تند حراست با دانشجويان در حين تجمع ،از ھمان روز تجمع تھديدھا و
احضارھا به حراست مرکزی اغاز شد و ھمچنان نيز ادامه دارد.در آخرين مورد برخی از دانشجويان
نيز به دانشگاه ممنوع الورود شده اند.
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گفته می شود نشريات وابسته به بسيج و «انجمن اسالمی مستقل« در شماره ھای مختلف با درج حروف
اول نام و نام خانوادگی برخی فعالين اين دانشگاه اين اعتراض ھا را »ادامه ی فتنه ی » 88در اين
دانشگاه ناميده و خواستار برخورد قاطع دستگاه ھای امنيتی با معترضين شده اند.
اين نشريات دانشجويان "بسيجی" که از نيروھای نزديک به نيروھای امنيتی و اطالعاتی در دانشگاه
به شمار می آيند ،بدون ارائه ی سند و مدرک اتھامات متعددی از جمله »مزدبگيران صدای امريکا« و
«عموامل بيگانه« و چندين اتھام ديگر را به دانشجويان معترض نسبت داده اند که مسئولين دانشگاه نه
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
بين امضا کنندگان نامه ی اعتراض آميز ھزاران تن از دانشجويان دانشگاه مازندران خطاب به
مسئولين ديده می شود.
يکی از اين دانشجويان معترض به دانشجونيوز گفت» :در ھشت روز اخير فضای دانشگاه بشدت
امنيتی بوده است و حراست به داليل مختلف با دانشجويان برخورد می کرده است ،با وجود اين که
مراتب قانونی اين اعتراض صنفی طی شده اما مسولين دانشگاه و بسيج ،پيوسته در حال اتھام زنی به
دانشجويان ھستند که مسلما مورد پذيرش دانشجويان نخواھد بود».
وی ھمچنين می افزايد» :در ضمن چند نفر از دانشجويان اين دانشگاه با معاون دانشجويی ديداری
داشته و "قول ھای مساعدی "ھم دريافت کرده اند که در صورت تحقق نيافتن اين خواسته
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
خبرگزاری ھرانا  12آبان ماه  -1390بھروز فريدی ،آرش محمدی و سياوش محمدی صبح امروز،
 ١٢آبان  ١٣٩٠در منزل شخصی خود در تبريز توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،گفته میشود ماموران امنيتی با در دستداشتن حکم
بازداشت و تفتيش منزل ،حدود ساعت شش صبح وارد منزل شده و پس از تفتيش منزل اقدام به
بازداشت اين سه تن کردهاند.
ھنوز از علت بازداشت و محل نگھداری اين سه فعال دانشجويی اطالعی در دست نيست.
بھروز فريدی فارغ التحصيل رشتهی مھندسی مکانيک از داشگاه آزاد تبريز ،آرش محمدی دانشجوی
رشتهی مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز و سياوش محمدی دانشجوی رشتهی ھنر دانشگاه نبی
اکرم تبريز است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت
شخصی دارد .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
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•

ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.

مرگ يک دانشجو در کوی دانشگاه تھران
خبرگزاری ھرانا  13آبان ماه  -1390دانشجوی جديدالورود رشته مطالعات و برنامهريزی
علوماجتماعی شب گذشته فوت کرد که پس از اعزام به بيمارستان و طبق نظريه اوليه پزشکان ،وی به
علت سکته فوت کرده است.
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به گزارش فارس ،ميالد رشيدزاده دانشجوی رشته مطالعات و برنامهريزی علوماجتماعی در مقطع
کارشناسی که در کوی دانشگاه تھران سکونت داشت ،روز گذشته فوت کرد.
مأموران انتظامات کوی دانشگاه تھران ساعت  ١٩روز پنجشنبه  ١٢آبان از وخامت حال اين دانشجو
در ساختمان شماره  ٣کوی دانشگاه تھران اطالع کسب کردند و اين دانشجو پس از اعزام به بيمارستان
شريعتی فوت کرد.
امير قاسمی معاون دانشجويی دانشگاه تھران در گفتوگو با فارس ،گفت :نظريه اوليه پزشکان
بيمارستان شريعتی اين بوده که اين دانشجو به علت سکته فوت کرده است.
قاسمی خاطرنشان کرد :در حال حاضر جسد اين دانشجو برای تحقيقات تکميلی به پزشکی قانونی
ارسال شده و نظريه نھايی در خصوص علت فوت اين دانشجو را پزشکی قانونی اعالم خواھد کرد.
ميالد رشيدزاده دانشجوی ورودی  ،٩١-٩٠اھل ايالم و  ٢٠تا  ۴۵درصد کمبينا بوده است.
پيگيری فارس ،مبنی بر اطالعات جديد از طريق داريوش اسماعيلی مديرکل کوی دانشگاه تھران به
نتيجهای نرسيد و وی در يک تماس تلفنی بدون اعالم ھيچ جزئياتی تلفن را قطع کرد.
برخی دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه در تحقيقات پليس اعالم داشتهاند که روز گذشته ميالد
رشيدزاده محلولی به رنگ چای را به آنان نشان داده و اعالم داشته ھرکس اين محلول را بنوشد
میميرد و بنده ھم از آن استفاده خواھم کرد.
براساس اين گزارش ،محلول فوق از سوی ماموران نيروی انتظامی کشف شده و برای بررسی به
آزمايشگاه تشخيص ھويت ارسال شده است.
چنين اظھاراتی ھنوز از سوی منابع موثق و رسمی تاييد نشده است.
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 غالمی از دانشگاه ،به دليل اعتقاد به
بھائيت
خبرگزاری ھرانا  14آبان ماه  -1390صھبا متحدين دانشجوی مھندسی صنايع دانشگاه قزوين و سميرا
غالمی ،دانشجوی مھندسی مکانيک دانشگاه سيرجان ،از دانشگاه اخراج شدند.
به گزارش تارنمای »جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی« ،مسئوالن دانشگاه دولتی قزوين ،از ثبت نام
صھبا متحدين ،دانشجوی مھندسی صنايع آن دانشگاه که در کنکور علمی قبول شده و برای ثبت نام در
ترم جديد به مراجعه کرده بود ،به دليل "اعتقاد به آئين بھائی" ،خودداری کردند.
اين تارنمای ھمچنين گزارش داد که سميرا غالمی ،دانشجوی ورودی سال  ٨٩رشته مھندسی مکانيک
دانشگاه سراسری سيرجان نيز ،از دانشگاه اخراج شده است.
بر اساس اين گزارش ،سميرا غالمی ،دانشجوی ترم سوم ،روز يکشنبه  ٨آبان ماه به دليل "اعتقاد به
آئين بھائی" از دانشگاه اخراج شده است.
چند روز قبل از اخراج سميرا غالمی ،مسئوالن دانشگاه وی را احضار کرده و او را مورد سوال و
جواب در مورد اعتقاداتش قرار دادند.
اخراج اين دانشجو در حالی صورت میگيرد که چندی پيش محمد جواد الريجانی ،دبير ستاد حقوق
بشر قوه قضائيه گفت" :بھايیھا در ايران مانند ھر شھروند ديگر ايرانی از حقوق شھروندی
برخوردارند اما درست مانند ساير شھروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبيعی دستگاه قضايی
با آنھا برخورد می کند".
در چند ماھه اخير بيش از  ١٠دانشجوی بھائی به نامھای روحﷲ تشکر ،بشير تشکر ،البرز نورانی،
آوا توکل ،مونا مومنی ،ارکيده آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان ،مليکا وزيرزاده و فرنود
جھانگيری از دانشگاه اخراج شدهاند.
مسئولين دانشگاه خصوصی بھائيان نيز ،مورد بازداشت و احضار و
ھمچنين جمع زيادی از فعالين و
ِ
محکوميت قرار گرفته اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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بی خبری مطلق از وضعيت يک دانش آموز اھل تسنن با گذشت ٧٠
روز از بازداشت
 14آبان ماه  1390با گذشت بيش از  ٧٠روز از بازداشت يک دانش آموز دبيرستانی اھل الرستان
فارس بنام »جاويد ) محمود ( اکرمی« ھيچ خبری از سرنوشت وی وجود ندارد و با وجود پيگيری
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 اطالعات کرمان يکی از فعاالن اجتماعی
و مذھبی الرستان بنام «جاويد ) محمود ( اکرمی« که از دانش آموز دبيرستانی اين شھر نيز ھست،
بازداشت شده و بجز تماس يک دقيقه ای وی ،ھيچ اطالعی از شرايط نگھداری وی و اتھامات ايشان
در دست نيست.
بر اساس اين گزارش جاويد ) محمود ( اکرمی فعال اجتماعی و دينی اھل سنت در تاريخ سوم شھريور
ماه در منزل خود در شھرک "خور" الرستان دستگير شده و گفته می شود بازداشت وی توسط اداره
اطالعات استان کرمان بوده و از الرستان در استان فارس به کرمان منتقل شده است.
گفتنی است خانواده وی بارھا به مراجع قضايی و اطالعاتی کرمان مراجعه نموده اند ولی مسئولين
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
دانش آموز بازداشتی به دانشجونيوز گفته است که »عمده فعاليت وی اداره کردن يک انجمن خيريه
بوده که به بيماران و دانشجويان کم بضاعت کمک کرده است  .وی ھمچنين فعاليت ھای کامال مسالمت
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
خبرگزاری ھرانا – پيمان عارف از سوی دادسرای غير قانونی مستقر در زندان اوين به تبليغ عليه
نظام متھم شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،اين فعال سابق
دانشجويی که کمتر از يک ماه پيش پس از تحمل  ٨ماه حبس و اجرای  ٧۴ضربه شالق آزاد شده بود
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
بازداشت و به بند  ٣۵٠منتقل شد.
نامبرده در تماس چند دقيقهای که با خانواده خود داشته است گفت» :به دليل مصاحبهھای بعد از آزادی
به تبليغ عليه نظام متھم شده است».
پيمان عارف پس از آزادی از مسئولين دادسرای اوين جھت نحوه اجرای حکم شالق به صورت رسمی
نيز شکايت کرده بود و در مکالماتش نيز از مسئولين خواسته به شکايتش رسيدگی کنند.

بازداشت چندين زبان آموز در آموزشگاھی در مشھد به بھانه
"بدحجابی
خبرگزاری ھرانا  -گزارشات از مشھد حاکی از آن است که ھفتۀ گذشته نيروھای امنيتی با ھجوم به
برخی مراکز آموزش زبان مشھد با ايجاد رعب و وحشت و بر ھم زدن نظم کالسھای آموزشگاھھا به
بھانه "بدحجابی" اقدام به بازداشت زبان آموزان اين آموزشگاه کرده اند.
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به گزارش دانشجونيوز ،ھمزمان با شدت گرفتن طرح ھای امنيتی و پليسی در ايران ،از شھر مشھد
خبر می رسد که نيروھای امنيتی با ھجوم به يکی از آموزشگاه ھای زبان ،اقدام به بازداشت چندين
زبان آموز کرده اند.
گفته می شود نيروھای امنيتی دليل بازداشت و آزار و اذيت اين زبان آموزان را "بدحجابی" عنوان
کرده است.
بر اساس اين گزارشات اين اقدام نيروھای امنيتی با توقف خودروھای ون در مقابل درب آموزشگاه و
حضور نيروھا درون کالسھا و بيرون کشيدن زبان آموزان از سر کالس انجام شده است.
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
کافی فرزندانشان سرکالس و ھمچنين منجر به انصراف زبان آموزان از ادامۀ حضور در کالس ھا
شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
•بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی
دارد .ھيچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد .
•بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمیتوان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد .
•بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين
حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
میباشد .
•ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد .
•ماده  ٣اعالميه رفع خشونت عليه زنان :زنان بايد از برخوردارى و حمايت از کليۀ حقوق
فرد و آزادى ھاى اساسى ،در عرصهھاى سياسى ،اقتصادى ،فرھنگى ،مدنى و غير آن ،نظير حق
زندگى ،حق برخوردارى از برابرى ،حق برخوردارى از آزادى و امنيت شخص ،حق برخوردارى
برابر از حمايت قانون ،حق برخورداری از عدم تبعيض ،به ھر شکل ،حق برخورداری از شرايط
کار عادالنه و رضايت بخش و حق مصون بودن از شکنجه ،مجازات يا رفتارھای خشن،
غيرانسانی يا تحقيرآميز بايد به طور متساوى با مردان بھرهمند باشند.
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بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد :محکوميت بازداشت اعضا و
ھشدار به حاکميت
 18آبان ماه 1390اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد با انتشار بيانيه ای ضمن اشاره به «تحوالت
اساسی »در خاورميانه و سقوط ديکتاتاتورھا در اين مناطق ،برخوردھای امنيتی با اين اتحاديه
دانشجويی را محکوم کرده و به بازداشت چندين تن از اعضای خود در چند ماه گذشته اعتراض نموده
است.
به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين بيانيه آمده است» :اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد
نمونه ای از اين نھادھای دانشجويی است که بر حسب اين ضورت در سال  1384توسط جمعی از
دانشجويان کورد سراسر ايران تاسيس شد .در ادامه آن شاھديم نه تنھا حمايت ھايی از اين تشکل
صورت نگرفته ،بلکه از بدو آن موانعی از جمله ستاره دار کردن ،فشار ،بازداشت و ...در سر راه
فعالين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد ايجاد شده است ،اما اعضای اتحاديه ھم چنان در اين راه با
روحيه ای راسخ به کار خود ادامه داده اند و شايان به ذکر است کسانی که از اين اتحاديه به جامعه
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
اشاره کرده و آورده اند» :بازداشت  4نفر از اعضای اتحاديه در تابستان سال جاری نمونه ای ديگر از
سد راه کردن نھاد ھای امنيتی است که بازداشت اخير آقايان اسعد باقری دبير سابق اتحاديه و رحيم
باجور عضو ديگر اين اتحاديه را می توان در چھار چوب ھمين سياست گذاری ھای غير عقالنی
حاکميت قلمداد کرد .آقايان اسعد باقری که در سال  87-86و رحيم باجور در سال 89-90به عضويت
اتحاديه در آمده اند ھم اکنون در بازداشت گاه اطالعات 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:
بھار خاور ميانه ،شمال آفريقا و تحوالت اساسی که بدنبال خودداشت از جمله به زير کشيدن معمر
قذافی ديکتاتور ليبی ،انتخابات آزاد تونس ،دادگاھی حسنی مبارک ،وعده ھای حاکم ھراسان و آشفته
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بحرين ،فاجعه سوريه و ...به وضوح نشانی از شکل گرفتن اراده ای در ميان مردمان اين کشور ھا
برای پيش رفتن به سمت دموکراسی است.
آنچه که در غالب اين ملل قابل توجه است نبودن جامعه مدنی نيرومند و تاثير گذار و حتی دسترسی نه
چندان ساده مردمان آنھا به رسانه ھای جمعی است .بنابرين سالخی مطبوعات ،احزاب ،فعالين سياسی
و ايجاد فضای رعب و وحشت و بر پا داشتن سازوکار ھای سرکوب و واپس زنی انديشه ،روحيه
آزادی خواھی و  ...دال بر عقيم کردن اين اراده نبوده بلکه خود قدمی در راستای تسريع چنين روندی
است.
نطفه ی شکل گيری چنين تحرکات اجتماعی و تبديل شدن آن به اعتراضات ،انقالبات و ...ناشی از
ضرورتی است که در گذر زمان و مقطعی از تاريخ ايجاد می شود ،بر خاسته از مبنای عقالنی جنبش
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
خواھند آمد امری طبيعی است که برای پيش گيری از ايجاد بحران و ھرج و مرج در جامعه و منافع و
مصالح کل اجتماع ،حمايت ھای سياسی و اقتصادی حاکميت از اين نھاد ھا حياتی است که در ايران
عکس اين قضيه صادق است .اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد نمونه ای از اين نھادھای دانشجويی
است که بر حسب اين ضورت در سال  1384توسط جمعی از دانشجويان کورد سراسر ايران تاسيس
شد .در ادامه آن شاھديم نه تنھا حمايت ھايی از اين تشکل صورت نگرفته ،بلکه از بدو آن موانعی از
جمله ستاره دار کردن ،فشار ،بازداشت و ...در سر راه فعالين اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کورد
ايجاد شده است ،اما اعضای اتحاديه ھم چنان در اين راه با روحيه ای راسخ به کار خود ادامه داده اند و
شايان به ذکر است کسانی که از اين اتحاديه به جامعه تحويل داده شده اند تبديل به سرمايه ای اجتماعی
گشته اند.
بازداشت 4نفر از اعضای اتحاديه در تابستان سال جاری نمونه ای ديگر از سد راه کردن نھاد ھای
امنيتی است که بازداشت اخير آقايان اسعد باقری دبير سابق اتحاديه و رحيم باجور عضو ديگر اين
اتحاديه را می توان در چھار چوب ھمين سياست گذاری ھای غير عقالنی حاکميت قلمداد کرد .آقايان
اسعد باقری که در سال  87-86و رحيم باجور در
سال 89-90به عضويت اتحاديه در آمده اند ھم اکنون در بازداشت گاه اطالعات بوده که طبق روال در
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
يافتن ھر چه بيشتر روحيه ی آزادی خواھی در کوردستان بوده است .اتحاديه دموکراتيک دانشجويان
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

ک دانشگاه
خبرگذاری ھرانا  18/آبان ماه  1390محمد حبيبا ،دبير انجمن اسالمی دانشکدهی مکاني ِ
تھران ،توسط نيروھای امنيتی دستگير شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن 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.
محمد حبيبا ٢٢ ،ساله ،دبير انجمن اسالمی دانشکدهی مکانيک دانشگاه تھران است.
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الزم به ذکر است که تا لحظهی تنظيم خبر ھيچ اطالعی از وضعيت نامبرده و محلی که وی بدان منتقل
شده در دست نيست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت
شخصی دارد .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.

مادر مجيد دری :بيست و ھشت ماه زندان بدون استفاده از حق
مرخصی
 20آبان ماه  1390مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه طباطبايی در حالی وارد
بيست و نھمين ماه از دوران زندان خود میشود که تاکنون پيگيریھای خانواده او برای مرخصی و
انتقال وی از زندان بھبھان به زندان تھران بینتيجه مانده است.
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منور ھاشمی مادر مجيد دری در خصوص آخرين وضعيت فرزندش به جرس میگويد» :مجيد میگرن
و کم خونی دارد .سرگيجه میگيرد و به حالت کما در میآيد و میافتد و تا سه و چھار روز نمیتواند از
سرجايش بلند شود .ھمه اينھا را به مسئولين گفتهايم پيش از عيد او را دکتر بردند که دکتر گفته بود
بايد اسکن کند اما ديگر پيگيری نکردند و او را برای اسکن نبردند.
در مالقات آخر ھم سرما خورده بود و خيلی ضعيف شده بود بطوريکه نمیتوانست حرف بزند اما بعد
که تلفن زد حالش کمی بھتر شده بود .حتی ناراحتیھای جسمانی مجيد را به دادستان گفتم اما جوابی
نگرفتيم و دستمان به جايی نمیرسد و فقط میگويند نامه برای مرخصی رفته استعالم! از چھار ماه قبل
از ماه رمضان تا االن رفته برای استعالم! من ھر ھفته مراجعه میکنم اما میگويند ھيچ خبری نشده
اگر خبری شد با شما تماس میگيريم .تقريبا بيست روز پيش بود که به بھبھان رفتيم و با مجيد مالقات
کرديم و االن از وضعيت او خبری نداريم».
خانواده مجيد دری بارھا برای مرخصی و انتقال او به تھران درخواست دادهاند اما پيگيریھايی که
ھيچگاه به نتيجه نرسيده است.
مادر مجيد دری با گاليه از عدم اعطای مرخصی و انتقال مجيد به زندان تھران ادامه میدھد» :ما بايد
از کرج تا بھبھان برويم و مسافت راه خيلی زياد است و متاسفانه نمیتوانيم ھر ھفته به مالقات مجيد
برويم خودش ھم ما را میبيند که اين ھمه مسافت را طی میکنيم ناراحت میشود .برای مرخصی ھم
خيلی پيگيری کرديم و اين ماه مجيد وارد بيست و نھمين ماھی میشود که زندان است اما دريغ از يک
ساعت مرخصی! حتی اينقدر درخواست داديم و پيگيری کرديم که او را از زندان بھبھان به تھران
برگردانند اما قبول نکردند حتی گفتيم برای ما سخت است که برای مالقات او تا بھبھان برويم اما باز
قبول نکردند».
مجيد دری روز ھيجدھم تيرماه سال  ٨٨در منزل خواھرش در قزوين بازداشت شد .اين دانشجوی
محروم از تحصيل به اتھامات واھی محاربه ،اقدام عليه امنيت ملی و بر ھم زدن نظم عمومی در دی
ماه ھمان سال به ده سال زندان محکوم شد که طبق حکم ،پنج سال از آن را بايد در تبعيد بگذراند.
مجيد دری بعد از صدور رای دادگاه بدوی در نامهای به رئيس قوه قضاييه نوشت« :جناب قاضی
القضات؛ سی ماھی که از عمر من در زندانھای جمھوری اسالمی گذشت ،ھرگز قابل بازگشت نيست
اما شايد اگر جنابعالی بخواھيد ،ھنوز بتوان آينده را نجات داد .من از شما نمیخواھم که آزادم کنيد،
تنھا درخواست من داوری شما در پروندهای است که نام مجيد دری را روی آن نوشتهاند .تنھا يک بار
برای چند ساعتی اين فرصت را به من و خود بدھيد و با مرور پرونده ،ببنيد که بر من چه گذشته،
قربانی کدامين« سناريو «شدم و دستگاه عدالتپرور جنابعالی چگونه حق مظلوم را کف دستش
میگذارد .شايد بازبينی قاضیالقضات اين کشور ،خواب سنگين وجدانھا را تلنگری زند .اين آخرين
تالش من است؛ نه برای خودم که برای آنکه به شما ثابت شود ،چه بسيار جوانان و نيروھای ارزنده
اين مملکت که اسير توطئه و سناريوسازی شدهاند .پروندهسازی برای من چنان سخيف ،ناشيانه و
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بهدور از حقيقت بود که قاضی پيرعباس رييس شعبه  ٢۶دادگاه انقالب ،در پايان رسيدگی به اتھام من و
در زمان ابالغ حکم ،در حضور چند شخص بالغ و عاقل از صدور حکم يازده سال زندان برای من
ابراز تاسف کرد و گفت که اگر دست من بود و اتھام امنيتی نداشتی ،اين حکم را صادر نمیکردم .شايد
اکنون به سود قاضی شما نباشد که اين جمله را به ياد آورد اما منشی دادگاه و وکيل من ،اين جمله را در
خاطر دارند ،خداوند نيز بیشک آن را در بايگانی اعمال مخلوقات خود ثبت کرده است».
اما چند ماه بعد و در سی ارديبھشت ماه  ٨٩وکيل مجيد دری از تاييد شش سال حبس او در دادگاه تجديد
نظر خبر داد و در آغاز پاييز ھمان سال مجيد دری با دستبند و پايبند از بند  ٣۵٠اوين به زندان بھبھان
انتقال يافت.
مادر مجيد دری بعد از تاييد حکم شش سال حبس برای فرزندش گفته بود» :مجيد که در دادگاه بدوی به
ده سال و تبعيد به ايذه محکوم شده بود بعد از دوندگیھای زياد در دادگاه تجديد نظر به شش سال تبعيد
محکوم شد که در اصل ھيچ تغييری نکرد چون اعتراض ما و مجيد به اتھام محاربه بود و در دادگاه
تجديد نظر به ھمين اتھام به پنج سال زندان محکوم شده است .حتی خودش نامه انزجار نوشت و ما به
ھمه جا مراجعه کرديم اما کسی پاسخی نمیدھد .ھم مجيد و ھم ما بصورت کتبی و شفاھی رد کرديم و
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 اعالم کرد
که با ھيچ گروھک و حزبی ھمکاری نداشته است و اين يک اتھام دروغين است فقط برای اينکه حکم
زندان بتوانند صادر کنند اين اتھام دروغين را وارد کردهاند ،وگرنه ھيچ مدرکی دال بر اين موضوع
ندارند و خودشان ھم میدانند اين« دروغ محض »است .حتی در دادگاه حق دفاع از اين اتھام دروغين
به فرزندم داده نشد .وکال ھم که پرونده را مطالعه کردهاند ھر سه متفق القول ھستند که اين اتھام و
حکمی که صادر کردهاند ناعادالنه است .حتی در آخرين مالقات مجيد بسيار بر روی اين نکته تاکيد
داشت که او به ھيچ عنوان اين اتھام را قبول ندارد و به ھمين علت ھم از بازپرس و قاضی پرونده
شکايت کرده است .اما متاسفانه ھيچ گوش شنوايی نيست ما به چندين جا ھم مراجعه کرديم حاضر به
مالقات ما نيستند».
گفتنی است ،مجيد دری در تيرماه سال جاری از دانشگاه عالمه طباطبايی اخراج شد .اين دانشجوی
دربند که از سال  ٨٧تاکنون با تعليقھای پی در پی از سوی کميته انضباطی دانشگاه عالمه مواجه بود،
بارھا و بارھا در تجمعات قبل ار انتخابات به احکام خود و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل
اعتراض کرد .اعتراضی که پاسخی جز بازداشت و صدور حکم برای او در بر نداشت .اين درحالی
است که احمدینژاد در مناظره انتخاباتی با صراحت وجود دانشجوی ستاره دار را در دولت خود رد
کرده است!
يکی از دوستان مجيد و دانشجوی محروم از تحصيل میگويد» :چند ماه پيش دانشگاه عالمه اعالم کرد
که مجيد از دانشگاه اخراج است .البته به پايان رسيدن سنوات تحصيلی بھانهای بيش نيست و اصال
حضور مجيد و دانشجويانی امثال او را نمیتوانند تحمل کنند .خود مجيد قبل از زندانی شدنش بارھا از
سوی کميته انضباطی تعليق شده بود».
اما علی رغم اين شرايط سخت و ظالمانه اين دانشجوی دربند از درون زندان با روحيهای محکم و
استوار به آيندهای روشن برای ايران و مردم آن اميدوار است و مینويسد» :از ابتدا فرياد زديم« ما ھمه
با ھم ھستيم »شعار ما اين بود و پياممان ھمواره اميد بود و تالش .يأس و دلسردی خواست استبداد است
که بر ما مستولی گردد ،که در اين راه از ھيچ کاری دست بردار نيست .اما ما مأيوسشان میکنيم و با
ادامه راه سبزمان به سبزی فرداھا میانديشيم.ای کاش اينان میفھميدند با حبس و تبعيد نمیتوان جلوی
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سيل خروشان را گرفت و مسکن اين کارھا چون آتشی زير خاکستر خواھد شد که تدبيرش را
نمیتوانند،ای کاش میفھميدند نه فقط در بھبھان که در ھمه جا بسيارند کسانی که تن به ذلت ندھند و
سرافرازانه پای حرفشان بمانند.ای کاش میدانستند شمال و جنوب و شرق و غرب خواستهھايی دارند
که اگر امروز داده نشوند فردا نخواھند پذيرفت که نوشدارويی خواھد شد پس از مرگ سھراب.ای
کاش»...

محمد يوسف عليخانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد از حق تحصيل
محروم شد
خبرگزاری ھرانا  20آبان ماه  -1390محمد يوسف عليخانی ،برادر جواد عليخانی دانشجوی زندانی
محبوس در زندان اوين بر اساس درخواست وزارت اطالعات از حق تحصيل در دانشگاه آزاد تھران
مرکز محروم شد.
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بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،اين معلم و
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 اطالعات از حق
تحصيل مجروم شده است.
در پيگيری ھا از مرکز آزمون به ايشان گفته شده است که بر اساس نامه اطالعات از حق تحصيل
محروم شده اند و اين در حالی است که در تماس با ستاد خبری وزارت اطالعات اين امر از سوی
ايشان تکذيب شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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آخرين وضعيت مھدی خدايی در گفتگو با عليرضا موسوی
خبرگزاری ھرانا  24آبان ماه  - 1390مھدی خدايی ،از اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
و دبير اسبق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شھر ری در تاريخ  ١٢اسفند ماه سال  ٨٨در ھجوم گسترده
نيروھای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بازداشت و بند  ٢الف زندان اوين منتقل و در دادگاه انقالب
تھران به  3سال حبس تعزيری محکوم شد و تا امروز حتی يک روز مرخصی نداشته است در اين
رابطه با علی رضا موسوی يکی از بستگان مھدی خدايی گفتگويی داشته ايم که متن آن در پی می آيد

آقای"موسوی" به عنوان اولين پرسش وضعيت روحی مھدی خدايی پس از ششصد روز زندان چگونه
است؟
مھدی جوان شجاعی است او با وجود اينکه  ١٠ماه در بند  ٢الف برای اعتراف تلويزيونی تحت فشار
بود اما حاضر به اين کار نشد و استقامت کرد در حال حاضر ھم با وجود آنکه بدون حق استفاده از
مرخصی در بند  ٣۵٠محبوس است از روحيه خوبی برخوردار است.
وضعيت حقوقی وی به عنوان يک زندانی چگونه است؟
او حدود  ۶٠٠روز است که بدون مرخصی در زندان است خانواده او ھم از طريق مراجعه به دادگاه
انقالب و دادستانی پيگير کار آنھا بوده اند اما راه به جايی نبرده اند.
آيا خانواده وی يا خود ايشان برای مرخصی اقدام کرده اند؟
مسئوالن اين اواخر گفته بودند که اگر درخواست مرخصی داريد ،خانواده بايد نامه ای را به دادستان
بفرستند اما مھدی ،خانواده اش را از انجام اين کار منع کرد .به مھدی گفته بودند اگر مرخصی بدھيم
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مرخصی ات تنھا يک الی دو روز خواھد بود .او ھم گفته بود نمی خواھم بدون دوستانم به مرخصی
بروم .اگر اين مرخصی به دوستانم خصوصا حسين رونقی ملکی داده شود حاضر است يک ھفته به
مرخصی برود در غير اين صورت ترجيح ميدھد در زندان بماند.
وضعيت تماس ھا و مالقاتھا چگونه است؛ آيا خانواده مھدی خدايی مشکلی ندارند با اين وضعيت؟
مھدی در چند ماه گذشته دو بار آن ھم مدت  ٣٠ثانيه با بستگانش تماس گرفته ،ھمچنين می تواند ھفته
ای يک بار با پدر و مادرش مالقات کابينی داشته باشد.
پدر و مادر مھدی در طول اين چند سال و در جريان بازداشتھا ،دادگاه و زندان فشارھای زيادی تحمل
کردند و زجر بسياری کشيده اند و االن دلشان به ھمين مالقاتھای 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؟
مھدی خدايی از اعضا موسس و دبير انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شھرری بود و به دليل فعاليتھای
دانشجويی از تحصيل محروم شد ،او ھمزمان و پس از دوره فعاليت دانشجويی به فعاليت حقوق بشری
روی آورد و مسئوليت کميته دانشجويی مجموعه فعاالن حقوق بشر را بر عھده گرفت .مھدی در طول
دوران فعاليتش ھيچ وقت خودش را فعال سياسی نمی دانست و صرفا دغدغه حقوق بشر داشت.
سوابق بازداشت و محکوميت ھای ايشان چه بوده است؟
پيش از اين در تيرماه سال  ٨۶توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت شد و  ٣٨روز را در سلول
انفرادی بند  ٢٠٩گذراند .در جريان بازداشت بر اثر شکنجه و جراحات حاصل از آن سه روز در
بيمارستان بستری شد .در نھايت در اين پرونده به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به چھار سال حبس
تعزيری محکوم شد.
بازداشت اخير ايشان به چه شکلی انجام شد؟
او که پس از اتمام دوره آموزشی سربازی اش به مرخصی آمده بود در  ١١اسفند  ٨٨در منزل پدری
اش در تھران بازداشت شد در ھنگام بازداشت وقتی مادرش از ماموران پرسيد که فرزندش را کجا می
برند به او گفتند که چند سوال داريم ازش ميپرسيم و فردا باز ميگردد و حاال حدود  ۶٠٠روز است که
به خانه باز نگشته و فقط خانواده اش می توانند از پشت شيشه با او ديدار کنند.
در گزارش اخير احمد شھيد نام بسياری از فعالين دانشجويی از جمله مھدی خدايی ذکر نشده است علت
اينکه نام وی در اين گزارش وجود نداشته چه بوده است؟ و آيا ذکر نام ايشان در وضعيت فعلی وی
تاثيری خواھد داشت؟
من از روال دقيق تھيه گزارش اطالعی ندارم اما در کل مھدی خدايی در بين زندان سياسی مظلوم واقع
شده و نھاد ھای حقوق بشری کمتر از او نامی می برند با وجود اينکه محکوم به ھفت سال زندان است
و از زمان بازداشت حتی يک روز ھم به مرخصی نيامده و در دوره بازداشتش در  ٢الف نيز فشار
زيادی تحمل کرد اما تن به اعتراف نداد.
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به عنوان خانواده يکی از زندانيان سياسی چه انتظاری از احمد شھيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق
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 فعاالن مدنی و ساير اقشار جامعه ايران تحميل کرده است.

احضار فؤاد سجودی فريمانی جھت گذراندن  ٨سال حبس
خبرگزاری ھرانا  25آبان ماه  -1390فؤاد سجودی فريمانی ،دانشجوی دکترای محروم از تحصيل
دانشگاه صنعتی اميرکبير ،برای اجرای حکم  ٨سال حبس به زندان اوين احضار شد .
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به گزارش کلمه ،داديار اجرای احکام دادسرای اوين در نامهای خطاب به وثيقهگذار ،از او خواسته
است که سجودی فريمانی را ظرف مدت  ٢٠روز از رويت اخطاريه به زندان اوين تحويل دھد ،و
اظھار کرده که در غير اين صورت نسبت به ضبط وثيقه به نفع دولت اقدام خواھد شد .
فؤاد سجودی فريمانی ،فرزند شھيد غالمعلی سجودی فريمانی ،دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه
صنعتی اميرکبير است که در شھريور ماه  ٨٩بازداشت شده و از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به
رياست قاضی پير عباسی به ھشت سال حبس تعزيری محکوم شده بود .
او در حالی برای اجرای حکم خود به دادسرای اوين احضار شده است که ھنوز ھيچ حکمی به وی
ابالغ نشده و بر اساس آخرين ابالغ به وی ،پرونده اعتراضش به رای دادگاه بدوی در شعبه  ۵۴دادگاه
تجديد نظر استان تھران به رياست قاضی موحد در حال بررسی است .
فريمانی در  ٢٣شھريور سال  ٨٩در حالی بازداشت شد که به تازگی در دوره دکترا ثبت نام کرده بود
و شرايط خانوادگی سختی را میگذراند .
سجودی که دوران بازداشت خود را در بند دو الف زندان اوين سپری کرد و بيش از  ۴۵روز از اين
مدت را در انفرادی به سر برد ،با سپردن وثيقه  ۵٠٠ميليون تومانی آزاد شد و به دليل فشارھای روحی
اعمال شده در دوران بازداشت ،پس از آزادی برای مدتی در بيمارستان اعصاب و روان مھرگان
بستری شد .
وی دوره کارشناسی خود را در رشته مھندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شريف و کارشناسی ارشد خود
را در مھندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امير کبير به اتمام رسانده است .
فريمانی دارای چند مورد ثبت اختراع و مقاالت علمی متعدد بوده است .وی مشاور پروژهھای
دانشگاھی زيادی بوده و در بسياری از فعاليتھای علمی پژوھشی دانشگاه اميرکبير به جامعه خود
خدمت کرده است .
صدور حکم ھشت سال حبس برای وی به اتھام توھين به مقدسات به شدت تعجب آور بوده است.
زيرا وی جز کارھای متعارفی نظير مباحثات ايميلی ،به اشتراک گذاشتن لينک در محيطھای مجازی و
داشتن کاريکاتور در ھارد خود ،کار ديگری نکرده که ادعای توھين و جرم درباره آن مطرح باشد .
او که سرپرستی يک خانواده را عھده دار بوده است و ھمچنين تنھا يک ھفته از مراسم عقدش میگذرد،
حاال بايد خود را برای يک دوره  ٨ساله حبس در زندان اوين آماده کند.

345

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

انتقال بھروز فريدی ،آرش و سياوش محمدی به زندان تبريز
خبرگزاری ھرانا  -روز پنجشنبه  ٢۶آبان بھروز فريدی ،آرش و سياوش محمدی از ادارهی اطالعات
شھر تبريز به زندان مرکزی اين شھر منتقل شدند.
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به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،دو ھفتهی پيش ماموران امنيتی در ساعت  ۶صبح روز ١٢
آبان با در دست داشتن حکم بازداشت و تفتيش منازل آنان ،به محل سکونت اين فعالين دانشجويی
مراجعه کرده و پس از تفتيش ،آنان را به ادارهی اطالعات شھر تبريز منتقل کردند .
تا اين لحظه در مورد اتھامات وارده بر اين فعالين دانشجويی از جانب مقامات امنيتی و قضايی
توضيحی داده نشده است.
بھروز فريدی که فارغ التحصيل رشتهی مھندسی مکانيک از داشگاه آزاد تبريز است در استانه ی ١۶
آذر سال  ٨٨نيز توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود که نھايتن از اتھامات وارده تبرئه شد.
آرش محمدی دانشجوی رشتهی مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز و سياوش محمدی دانشجوی
رشتهی ھنر دانشگاه نبی اکرم تبريز است.

بازداشت يکی ديگر از اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
خبرگزاری ھرانا  28آبان ماه  -1390طی روزھای گذشته آرمان زمانی يکی ديگر از اعضای اتحاديه
دمکراتيک دانشجويان کرد در سنندج بازداشت شد.

يک منبع آگاه به راديوزمانه گفت" :آرمان زمانی روز جمعه  ٢٠آبانماه پس از احضار توسط نيروھای
امنيتی در سنندج بازداشت شد و تاکنون ھيچ اطالعی از محل نگھداری و اتھامات احتمالی اين فعال
دانشجويی کرد در دست نيست ".
آرمان زمانی ھفتمين عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد است که طی ماهھای گذشته بازداشت
شده است.
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از اواخر شھريورماه سال جاری تاکنون شش عضو ديگر اين اتحاديه دانشجويی به نامھای اسعد
باقری ،رحيم باجور ،مھدی دعاگو ،سوران دانشور ،ميالد و شيرزاد کريمی بازداشت شدهاند.
غير از اسعد باقری و آرمان زمانی بقيه اين فعاالن دانشجويی با سپردن وثيقه از زندان آزاد شدهاند.
سوران دانشور ،دانشجوی رشته شھرسازی دانشگاه کردستان ،ميالد کريمی دانشجوی بيوشيمی دانشگاه
آزاد سنندج و مھدی دعاگو دانشجوی رشته مديريت دانشگاه آزاد سنندج است.
سوران دانشور پيش از بازداشت از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی محروم شده بود.
آقای دانشور دبيری سابق کانون "ھژان "دانشگاه کردستان و عضويت شورای سردبيری روزنامه
دانشجويی توقيفشده "ھژان "را در سوابق خود دارد.
آرمان زمانی ،فارغالتحصيل رشته مھندسی برق دانشگاه کردستان و اسعد باقری ،فارغالتحصيل رشته
برق و دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه کردستان و دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان بوده
است.
پيشتر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با صدور اطالعيهای بازداشت اين فعاالن دانشجويی را
"نمونه ديگری از برخوردھای خشونتآميز با فعاالن سياسی و مدنی کرد" خوانده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت
شخصی دارد .
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد.
اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون
توجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر
وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد

آذر 1390

ابراز نگرانی ھمسر پيمان عارف نسبت به ممانعت از آزادی وی
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 04آذرماه  1390منابع حقوق بشری گزارش داده اند که سميرا جمشيدی ،ھمسر پيمان عارف ،نسبت به
روند پرونده و ممانعت مسئوالن از آزادی وی ،ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش وبسايت "ھرانا" خانم سميرا جمشيدی اظھار داشته است که "علی رغم سه مرتبه مراجعه به
دادگاه انقالب ،تاکنون جوابی نگرفته و حتی مسئوالن مانع رفتن وی به شعبهی  ٢۶میشوند ".ايشان
ھمچنين عنوان کرد که "حتی از ديدن پروندهی اين زندانی سياسی نيز ممانعت به عمل آمده است"
اين در حاليست که بازپرس پرونده ،قرار  ٢٠ميليونیای صادر کرده که به امضای پيمان عارف نيز
رسيده است اما برخی مسئوالن پس از گذشت يک ماه از پذيرش قرار برای آزادی وی اجتناب میکنند.
پيمان عارف که چندی پيش بر سر مزار ندا آقا سلطان بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود ،به
دليل مصاحبه با رسانهھا در خصوص اجرای تعزيری  ٧۴ضربه شالق و شکايت از مسئولين دادسرای
اوين ،به اتھام "تبليغ عليه نظام" ،مورد بازخواست قرار گرفت.
اين فعال دانشجويی پيشتر و در بيست و يکم بھمن ماه سال گذشته ،با ورود ماموران امنيتی به منزل
شخصیاش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بند  ٣۵٠زندان اوين منتقل شده بود.
دادگاه آقای عارف را به دليل "فعاليت تبليغی عليه نظام" به يک سال حبس تعزيری و به دليل "توھين
به رياست جمھوری" به تحمل  ٧۴ضربه شالق محکوم کرده بود.
اين فعال دانشجويی پيش از آزادی برای اجرای حکم  ٧۴ضربه شالق خود به بخش اجرای حکم زندان
اوين منتقل و بعد از اجرای اين حکم روز  ١٧مھرماه آزاد شد.
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بازداشت محمد رشيد ھدايتی ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد
خبرگزاری ھرانا  06آذرماه  -1390محمد رشيد ھدايتی ،از فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد ،طی
روزھای گذشته توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.
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به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،محمد رشيد ھدايتی ،از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد
اصفھان ،بعد از ظھر روز سه شنبه اول آذر ماه امسال ،ھنگامی که از دانشگاه در حال بازگشت به
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.
شاھدان عينی و فعاالن دانشجويی گزارش داده اند که يکی از بازداشت کنندگان اين فعال دانشجويی،
شخصی دخيل در بازداشت معترضين بعد از انتخابات سال
مسلح به بيسيم و از ماموران شاخص لباس
ِ
 ٨٨و ھمچنين رخدادھای دو سال اخير در اصفھان و نجف آباد (سرکوب معترضين به نتايج انتخابات و
حاميان مرحوم آيت ﷲ منتظری در جريان مراسم تدفين و سالگرد وی( بوده است.
اين در حالی است که ماموران امنيتی ،يک روز بعد )چھارشنبه دوم آذر( با مراجعه به منزل اين فعال
دانشجويی ،ضمن تفتيش آن محل ،اقدام به ضبط کيس کامپيوتر ،کتاب ھا ،فايل ھا و سی دی و دی وی
دی ھای موجود کردند و خانواده او را با اھانت مورد پرسش در مورد ارتباطات و تماس ھای وی
کردن بازداشت رشيد تھديد کردند.
قرار داده و آنھا را به عدم رسانه ای
ِ
بر اساس اين گزارش ،ھنوز از علت دستگيری و وضعيت محمد رشيد ھدايتی ،خبری منتشر نشده ،اما
به گفته خانواده وی ،نامبرده غروب چھارشنبه طی تماسی کوتاه ،از بازداشت خود خبر داده ،ولی از
محل نگھداری خود اطالعی نداده است.
پيش از اين منابع خبری گزارش داده بودند که محمدرشيد ھدايتی ،در جريان حوادث بعد از انتخابات
ت مرحوم آيت ﷲ منتظری ،مورد ضرب و شتم و بازداشت
رياست جمھوری و بعد از مراسم بزرگداش ِ
ماموران اداره اطالعات شھرستان نجف آباد قرار گرفته و به مدت دو ھفته در بازداشت به سر برده
بود.
الزم 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.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز :به پاس خون
دانشجويان روز  ١۶آذر را ارج می نھيم
 10آذرماه  1390جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز در آستانه  ١۶آذر ،با پخش اعالميه و انتشار
بيانيه ،به استقبال اين روز رفته اند.

به گزارش دانشجونيوز ،اين دانشجويان در بيانيه خود مينويسند" :با وجود تمام مشکالت پيش رو باز
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 واالی خود از دست دادند اين روز
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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".
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
سال قلب و روح مردمان سرزمينمان را آزرده است .ما جمعی از دانشجويان مستقل دانشگاه تبريز که
معتقديم دانشجو ذھن آگاه و وجدان بيدار جامعه است بر آن شديم تا بار ديگر در روزی که متعلق به
ماست خواسته ھای خود را که انعکاسيت از خواسته ھای ملت عزيزمان ياد آور شويم.
سال تحصيلی جديد را در شرايطی آغاز کرديم که اعتراضات به روند خشک شدن درياچه ی اوروميه
در جريان بود .اعتراضاتی که ھدفش آگاه ساختن مسئولين از پی آمد ھای فاجعه ای بود که در حال
وقوع است  .اما ھمين اعتراضات مسالمت آميز نيز حاکمان را چنان به دلشوره انداخت که حق دفاع
مردم از محيط زيستشان را نيز برنتافتند و متاسفانه باز شاھد سياست سرکوب و مشت آھنين از سوی
حاکميت اقتدارگرا شديم.
در سالی که مردم ديگر به شنيدن کلمه اختالس 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
اقتصاديشان ھستند به وضوح شاھد تناقض در شعارھا و عملکرد ھای دولت ھستند .و اين ھمان
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
ملت را می مکند به پشتوانه حکومت ،آزادانه به کار خود ادامه دھند و کسی جلو دارشان نباشد.اين در
حالی است که حتی درصد اندکی از اين ثروت بر باد رفته برای حل بسياری از مشکالت دانشگاه ھای
کشور کافيست.مشکالتی ھمچون نبود خوابگاه کافی برای دانشجويان جديد الورود ،کيفيت نامناسب
خوابگاه ھای موجود ،افزايش قيمت غذای سلف ،به روز نبودن کتابخانه ھا و تجھيزات آزمايشگاھی و
...
در سالی قرار داريم که طرح تفکيک جنسيتی که آن را به منزله توھينی بزرگ به شان و ھدف دانشگاه
می دانيم در سطح کالس ھای عمومی به مرحله اجرا در آمده است .
در کنار ھمه ی اينھا نبود تشکل ھا و نشريات مستقل دانشجويی و فشارھا ی وارده بر دانشجويان و
حتی اساتيدی چون دکتر فرزدی باعث شده است تا جوی امنيتی بر دانشگاه حاکم شود .
با وجود تمام مشکالت پيش رو باز 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
واالی 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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بازداشت  ٢فعال دانشجويی دانشگاه مازندران در آستانه  ١۶آذر
خبرگزاری ھرانا  12آذرماه  -1390در ادامه ی فشارھای فزاينده بر دانشجويان دانشگاه مازندران،
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
جمھوری  ٨٨بازداشت شده و مدتی را در زندان متی کالی بابل بسر برده بودند،از طرف شعبه ی
 ١٠١دادگاه بابلسر به شش ماه حبس تعليقی و چھارده ضربه شالق محکوم شده بودند .اما پس از دو
سال در ھفته ی گذشته به انھا اعالم 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
دادستانی بابلسر مراجعه کرده بودند توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند.
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
دانشجويان مواجه گرديد فشارھا بر فعالين اين دانشگاه تشديد يافته است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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اعزام دانشجويان بورسيه به انگليس متوقف شد
خبرگزاری ھرانا  -مديرکل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم که چندی پيش اعالم کرده
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 اعالم کرد.
حسن مسلمی نائينی در گفتگو با مھر در اين باره گفت" :در حال حاضر اعزام دانشجو به انگليس
نداريم و اين موضوع تابع سياستھای ابالغی دولت خواھد بود".
مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم در پاسخ به اينکه آيا در روزھای اخير گزارشی
مبنی بر اعمال رفتارھای محدوديتآميز در قبال دانشجويان بورسيه و غيربورسيه ايرانی در انگليس
دريافت کرده است ،گفت" :گزارشی در اين زمينه دريافت نشده است".
وی درباره آمار دانشجويان ايرانی بورسيه در انگلستان گفت" :بر اساس اعالم رايزن علمی ايران در
انگليس  ٧٠دانشجوی بورسيه در اين کشور داريم که  ٢٣نفر از دانشجويان ايرانی بورسيه در انگليس،
مربوط به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ھستند".
مسلمینائينی اضافه کرد" :ھمچنين حدود  ۴ھزار و  ٧٠٠دانشجوی ايرانی غير بورسيه در حال حاضر
در انگليس مشغول به تحصيل ھستند".

357

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه اميرکبير:
مجيد توکلی به جرم نفی استبداد و ستايش آزادی در زندان است
 16آذرماه  1390جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک
تھران( در دومين سالروز بازداشت مجيد توکلی ،با صدور پيامی ضمن محکوميت بازداشت وی،
خواستار آزادی فوری مجيد توکلی از زندان شدند .

به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين نامه که با قسمتی از پيام مجيد توکلی به مناسبت مھرماه آغاز
شده ،آمده است" :دو سال گذشت ...از آن روز که مجيد از عشق به آزادی سخن گفت و بر سر استبداد
بی صبرانه فرياد کشيد .گفته بود که ھر چه فرياد در گلو دارد ،بر سر استبداد می کوبد .از آن روز که
به قصد تحقيرش برخاستند ،و ندانستند که ھمه ما "مجيد توکلی" ھستيم و شرافت او زاييده شجاعتش
بود ،نه جامه اش .اين روزھا مجيد در حبس ،نماد نسلی است که سخنی جز آزادی بر زبان نداشت و
سالحی جز قلم در دست".
در حالی که دو سال از بازداشت غيرقانونی مجيد توکلی در سالگرد روز دانشجو در دانشگاه اميرکبير
می گذرد ،وی ھم چنان از حق مرخصی محروم و کليه تماس ھای تلفنی وی نيز با خارج از زندان
مسدود شده است .مادر مجيد توکلی که به دليل بيماری قادر به سفر نيست ،بيش از دو سال است که
فرزندش را مالقات نکرده است .وی ھمچنين نزديک به يازده ماه است که به دليل قطع تماس ھای
تلفنی زندانيان سياسی در زندان رجائی شھر کرج با پسرش سخن نگفته است .مجيد توکلی به ھشت
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:
"چنين است که اميد مردم به دانشگاه است و گويا مردم از دانشجويان پيمانی گرفته اند .آن ھا پيمان
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
جای برتری جويی ھا ،روا داری و احترام به ھمديگر نشانده شود و آزادی و عدالت ،دموکراسی و رفاه
و حقوق بشر و زيست اخالقی و انسانی و ھمه با ھم محقق گردد .مردم پيمانی سخت گرفته اند و کاری
سخت پيش رو داريد .اما می دانم که با ھمت تان پيروز می شويد و احترام مردم را بر می انگيزيد .آن
گاه اگر استبداد ھمه ی توان اش را به خشونت و سرکوب تبديل کند ،باز شکست خواھد خورد".
)بخشی از پيام مجيد توکلی به دانشجويان در مھرماه )١٣٨٩
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آذر ارمغان طلب آزادی و آزادگی است ،که با خون و زندان درآميخته است .يادآور سه آذر اھورايی
است و ھزاران آذرخش ديگر .آذر برای پلی تکنيک يادآور مجيد توکلی ،شرف جنبش دانشجويی،
است.
دو سال گذشت ...از آن روز که مجيد از عشق به آزادی سخن گفت و بر سر استبداد بی صبرانه فرياد
کشيد .گفته بود که ھر چه فرياد در گلو دارد ،بر سر استبداد می کوبد .از آن روز که به قصد تحقيرش
برخاستند ،و ندانستند که ھمه ما "مجيد توکلی" ھستيم و شرافت او زاييده شجاعتش بود ،نه جامه اش .
اين روزھا مجيد در حبس ،نماد نسلی است که سخنی جز آزادی بر زبان نداشت و سالحی جز قلم در
دست.
دو سال گذشت ١٦ .آذر سال  ،١٣٨٨تريبون "برای آزادی" ،سالگرد روز دانشجو در دانشگاه پلی
تکنيک تھران ،مجيد توکلی جز "برای آزادی" سخن نگفت .وی در حالی پس از ضرب و شتم ماموران
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.
مجيد اکنون در حالی در زندان رجايی شھر کرج در حال گذراندن دوران حبس خود در تبعيد به سر
می برد ،که مادر بيمار وی بيش از دو سال از ديدار فرزند محروم مانده و با قطع کليه تماس ھای تلفنی
زندانيان سياسی توسط زندانبانان ،بيش از ده ماه است که با مجيد سخن نگفته است .اين ھا تنھا گوشه
ای از ظلم ھايی است که بر وی و خانواده اش رفته است.
دانشگاه خانه آزادی است .در جامعه ای که در دانشگاھش نتوان آزادانه سخن گفت و ابراز عقيده نمود،
نمی توان به انتظار شکوفايی و توسعه نشست .در چنين جامعه ای فساد رشد می کند و مداحی جايگزين
نقادی می شود .بی خردان و چاپلوسان بر مسند امور می نشينند و حکم می رانند ،و آگاھان و دل
سوزان يا در بند جاھالنند و يا در بند سکوت.
ما جمعی از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک تھران )ضمن
محکوميت مجدد بازداشت و صدور حکم ناعادالنه نه سال حبس برای مجيد توکلی ،خواستار آزادی ھر
چه زودتر وی از زندان ھستيم؛ که تنھا در سخنان و نوشته ھايش از نفی استبداد و ستايش آزادی سخن
گفته است .و اگر جرم اينست ما ھمه گناھکاريم و مستحق مجازات.
امضا کنندگان
پيمان احمدپور
آيلين اسدی نژاد
فرناز اسالمی
مھدی اشراقی
علی افشاری
ميالد ايران نژاد
احسان ايری
اميررضا آھويی
ھادی باقری
بھنام برھمن
ايمان بھرام زاده
ناھيد پرويزی
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ھادی پالور
بيژن پوريوسفی
ناصر پويافر
ياسر ترکمن
عابد توانچه
دالرام 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
محمد يوسف رشيدی
پدرام رفعتی
فرشته رفيعيان
فواد سجودی فريمانی
مھدی سعيدی پور
محمد اسماعيل سلمانپور
محسن سھرابی
ثمره شاه صفی
سامان شاه محمدی
حامد شجاعی
مريم شعبانی
مجيد شيخ پور
علی صابری
احد صراف شيرازی
بيتا صميمی زاد
آروين طاھائی
ھومن طاھری
توحيد علی اشرفی
مصطفی غفوری ورزنه
مھرداد فرنوش
شکوفه قاسمی
عليرضا قراگزلو
احمد قصابان
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محسن قمری
مازيار کريمی
ميثم محمد
کورش محمودکاليه
پويان محموديان
سيد نريمان مصطفوی
البرز مليحی
مھسا مھرداد
بھزاد نبوی
بتسابه نبی ييان
سياوش نيشابوری
حامد ورمزيار
سجاد ويس مرادی
علی ھنری
حسين يکتايی
محمد يوسفی
رضا يونسی

احضار عليرضا کامکار ،فعال دانشجويی ،به اداره اطالعات در روز
دانشجو
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 16آذرماه  1390طبق روال سال ھای گذشته ،ھمزمان با نزديک شدن به روز دانشجو ،فشار نھادھای
امنيتی بر فعالين دانشجويی افزايش يافته است.
در ھفته ھای اخير نيز شاھد بازداشت و احضار دانشجويانی از دانشگاه ھای مختلف کشور به کميته
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
ازاد شھرکرد برای چھارمين بار پس از انتخابات رياست جمھوری  ٨٨به اداره اطالعات شھرکرد
احضار شد.
اين دانشجوی ساکن شھرکرد که دبير تشکلی به نام "سازمان مستقل ازادانديشان" در اين دانشگاه نيز
می باشد ،چھارشنبه شانزدھم اذر و روز دانشجو بايد در اداره اطالعات شھرکرد حاضر شود.
در ادامه ی فشارھا بر دانشجويان ،در روز شنبه دوازدھم آذر ،علی عباسی و رحمان يعقوبی دو فعال
دانشجويی دانشگاه مازندران بازداشت شده بودند.
.
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محمد کريمی ،فعال دانشجويی ،در الھيجان بازداشت شد
 18آذرماه  1390در آستانهی روز دانشجو ،نيروھای اطالعات شھرستان الھيجان روز چھارشنبه با
يورش به منزل محمد کريمی فعال دانشجويی ،وی را بازداشت کردند.
محمد کريمی فارغ التحصيل دانشگاه لرستان است که در دوران دانشجويی از فعالين دانشجويی و فعال
ستاد مھندس موسوی بوده است .وی در دوران دانشگاه به دليل فعاليتھای سياسی در دانشگاه ،با سه
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.
محمد کريمی ھمچنين ،پيشتر با دفتر تحکيم وحدت نيز ھمکاری میکرده و از شاگردان ھدی صابر و
از فعاالن نزديک به طيف ملی مذھبی بوده است.
کميته گزارشگران حقوق بشر

پيام سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام "کمپين :"٩٩
بايد برای دفاع از حق تحصيل ده سال در زندان بمانم
سيد ضيا نبوی دانشجوی زندانی در تبعيد ،در پاسخ به پيام "کمپين  "99پيامی را از درون زندان
کارون اھواز ارسال کرده است.
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به گزارش دانشجونيوز ،دست اندرکاران "کمپين  "99در روايت سی و دوم خود که مقارن با روز
دانشجو در ايران بود ،به سيد ضيا نبوی پرداخته بودند .در روز دانشجو ،يکی از معترضين حاضر در
جنبش وال استريت به نام الن پيام کوتاھی خطاب به ضيا نبوی نوشته بود.
آلن ،از معترضان جنبش وال استريت ،در پيام کوتاه خود خطاب به سيد ضيا نبوی نوشته بود» :ما
پيشرو بودن و رھبری تو را ستايش می کنيم .ما بايد از شجاعت و تعھد تو درس بگيريم .من فقط می
گويم قوی بمان! تو واقعا يک قھرمان ھستی».
سيد ضيا نبوی ،دانشجوی زندانی در بخشی از پاسخ خود به اين پيام آلن ضمن تشکر از پيام وی نوشته
است» :من شرايط تو را تجربه نکردهام و در نتيجه توان فھم دقيق وضعيت تو را ندارم .اين نکته در
کنار نوعی سختگيری که برای اظھار نظرھايم درون خودم حس می کنم سبب شده که پيام روشن و
صريحی برای تو نداشته باشم .میدانی من و امثال من در ايران برای به دست آوردن حقوق سادهای
مثل حق انتخاب ،حق آزادی بيان و حق تحصيل میکوشيم و اينھا حقوقی ھستند که احتماال برای شما
بديھیاند و اين بداھت حتی شايد اعتبار اين حقوق را برای شما کاھش داده باشد .میدانی شرايطی که
من در آن به سر میبرم حداقل از نظر خودم وضعيتی قھرمانانه نيست و اينکه میبايست برای دفاع از
حق تحصيل ده سال در زندان بمانم برايم بيشتر شبيه يک شوخی احمقانه و شايد ھم يک خواب
ناخوشايند است».
مطابق برنامه »کمپين » ٩٩قرار است با نود و نه نفر از افرادی که در جنبش وال استريت در سراسر
چرايی حضورش در اين
دنيا حضور دارند گفتگو شود و پس از شنيدن روايت و دليل ھر نفر از
ِ
اعتراض ،برای وی روايت يک زندانی سياسی در ايران بازگو شده و از وی خواسته میشود که پيامی
برای آن زندانی بفرستد و پوستری برای وی طراحی کند..
متن کامل پاسخ ضيا نبوی برای انتشار در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته است:
الن عزيز سالم
از پيام محبت آميزت خيلی ممنونم .اعتراف میکنم که از دريافت اين پيام خيلی خوشحال شدم .گرچه
اين در حالی است که در چگونگی پاسخ دادن به آن خيلی مر ّددم .من شرايط تو را تجربه نکردهام و در
نتيجه توان فھم دقيق وضعيت تو را ندارم .اين نکته در کنار نوعی سختگيری که برای اظھار نظرھايم
درون خودم حس می کنم سبب شده که پيام روشن و صريحی برای تو نداشته باشم .میدانی من و امثال
من در ايران برای به دست آوردن حقوق سادهای مثل حق انتخاب ،حق آزادی بيان و حق تحصيل
میکوشيم و اينھا حقوقی ھستند که احتماال برای شما بديھیاند و اين بداھت حتی شايد اعتبار اين حقوق
را برای شما کاھش داده باشد .میدانی شرايطی که من در آن به سر میبرم حداقل از نظر خودم
وضعيتی قھرمانانه نيست و اينکه میبايست برای دفاع از حق تحصيل ده سال در زندان بمانم برايم
بيشتر شبيه يک شوخی احمقانه و شايد ھم يک خواب ناخوشايند است .البته اين نکته را نيز بگويم که
زندگی حتی اگر يک خواب ھم باشد فکر میکنم ارزش آن را دارد که برای زيباتر شدن آن کوشيد .در
مورد اينکه آيا میتوانم روزی در يک جامعه آزاد زندگی کنم يا نه حقيقتش ھيچ مطمئن نيستم .اصوال
در مورد آينده نمی توان اطمينان داشت .با اين حال من ھمين امروز و در حالی که اين نامه را
مینويسم حداقل اين اطمينان را دارم که بارقهھايی از اين آزادی و رھايی درون ھر ارتباطی که فارغ
از ترس و تعصب و تعارف باشد وجود دارد و اين نکتهايست که مرا به ضرورت مطلق ارتباط داشتن
با انسانھا دعوت میکند .دوباره از پيام محبت آميزت تشکر میکنم
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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:
اَلِن :سالم ضيا! بگذار چيزی به تو بگويم .مبارزه ی تو در ايران به شکل روشنی بسيار دشوارتر از
مبارزه ی ما در امريکاست .ما پيشرو بودن و رھبری تو را ستايش می کنيم .ما بايد از شجاعت و تعھد
تو درس بگيريم .من فقط می گويم قوی بمان! تو واقعا يک قھرمان ھستی .اميدوارم اين پيام به پايداری
تو در اين روزھای سرکوب کمک کند .اميدوارم روزی بيايد که من و تو بتوانيم يکديگر را مالقات
کنيم و مثل دو مر ِد آزاد با يکديگر دست بدھيم.
درباره سيد ضيا نبوی :سيد ضياء نبوی ،فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل ،عليرغم
کسب رتبه تک رقمی در کنکور کارشناسی ارشد سال  87در رشته جامعه شناسی ،به دليل
فعاليتھايش در انجمن اسالمی دانشگاه در دوران کارشناسی ،در کنکور کارشناسی ارشد ستاره دار
شد و از ادامه تحصيل محروم ماند .پس از آنکه محمود احمدینژاد در جريان يک مناظرهی انتخاباتی
تلويزيونی در سال  ،88وجود دانشجويان ستاره دار و مردود در کنکور کارشناسی ارشد به داليل
سياسی و عقيدتی را انکار کرد ،ضياء نبوی به ھمراه جمعی از دانشجويان ستاره دار ،تجمعاتی را در
مقابل سازمان صدا و سيما و ساير نقاط تھران برگزار کردند .بعد از انتخابات برخورد بسيار شديدی با
برگزارکنندگان اين تجمعات صورت گرفت و ضياء نبوی به اتھام محاربه به  10سال حبس در تبعيد
محکوم شد و حکم تبعيد وی به زندان کارون اھواز در اول مھر ماه  1389به اجرا گذاشته شد .در
ارديبھشت ماه  1390ضياء نبوی در نامهای از زندان کارون اھواز وضعيت اين زندان را "ورای حد
تقرير" و "مرز زندگی انسانی و حيوانی" خوانده بود و به شرح مشاھداتش پرداخته بود .پس از انتشار
اين نامه ،وی به زندان ديگری در اھواز با شرايط بسيار مناسب تر منتقل شد اما در شھريور ماه مجددا
به زندان کارون بازگردانده شد و ھمچنان در زندان کارون به سر می برد.
نوشته آلن برای ضيا نبوی در سايت کمپين 99

انتقال سعيد آقا براری ،فعال سابق دانشجويی ،به زندان اوين
سعيد آقا براری ،فعال سابق دانشجويی و از کنشگران حقوق بشری ،که از  ٢٣آبان ماه امسال مفقود
شده بود ،به زندان اوين منتقل شده است.
بنا به گزارش منابع آگاه ،اين فعال سابق دانشجويی و عضو ستاد انتخاباتی مھدی کروبی ،روز دوشنبه
 ٢٣آبان ماه  ١٣٩٠درحاليکه عازم محل کار خود بود ،مفقود گرديد ،تا اينکه شامگاه ھمان روز چند تن
از ماموران امنيتی ،با مراجعه به منزل وی و ايجاد ارعاب برای خانواده ،به جستجوی آن محل و ضبط
و انتقال کامپيوتر و برخی اموال شخصی وی اقدام کردند.
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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.
بر اساس اين گزارش ،با گذشت دو ھفته از ناپديد بودن سعيد آقا براری ،وی ھفته گذشته ضمن تماس با
خانواده ،از انتقال خود از بازداشتگاھی امنيتی ،به زندان اوين خبر داده و اعالم کرده است که فعال
ممنوع المالقات می باشد.
ضمن اين که ھنوز از دليل بازداشت و وضعيت جسمانی اين فعال سابق دانشجويی خبری منتشر نشده
است.
طی ھفته ھای گذشته ،فشار بر فعاالن دانشجويی ،مطبوعاتی و حقوق بشری ،موجی فزاينده داشته و
گروه زيادی احضار ،بازداشت و ناپديد شده اند .
کميته گزارشگران حقوق بشر

ستاره الياسی ،فعال دانشجويی ،وبالگنويس و فعال حوزه زنان از
دانشگاه اخراج شد
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 اختالل 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 اعالم شده باشد ،خودداری کردند
پيشتر پدر ستاره الياسی فعال دانشجويی يک ماه در بازداشت به سر می برد و از وی تعھد گرفته شد
که به محض بازگشت فرزندانش که به خارج از کشور رفته اند ،آنھا را تحويل دھد .الزم به ذکر است
که خواھر ستاره الياسی ،صفورا الياسی ،نيز از دانشجويان ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق
تحصيل می باشد.
به گفته منبع ياد شده با وجود اينکه اين فعال دانشجويی در جلسه پايان نامه خود حضور پيدا کرده و از
موضوع خود نيز دفاع کرده و تمامی دروس خود را با موفقيت گذرانده بود ،دانشگاه ،حاضر به ارائه
ی نمره پايان نامه نشد و باالخره پس از دو سال از دانشگاه اخراج شد .وی در آذرماه سال  ١٣٨٨از
پايان نامه خود در مقطع کارشناسی رشته موزه داری دانشکده ميراث فرھنگی دفاع کرد و طی اين
مدت منتظر اخذ مدرک خود بود.
اما به جای دريافت مدرک موضوع اخراج وی طی تماس تلفنی به خانواده ی وی اعالم شد.
زمانی که پدر وی به دانشگاه مراجعه نمود ،مسئولين دانشگاه اعالم کردند که نمی دانند که چه کسی با
خوانواده وی تماس گرفته اند ،اما دستور اخراج از باال آمده و برای اتمام مراحل اداری بايد در
روزھای آينده به دانشگاه مراجعه کنند.
به گفته يکی از فعاالن دانشجويی طی چندسال اخيربرخی از دانشجويان فعال در مقاطع مختلف با اين
موضوع مواجه بوده اند که مقامات آموزشی از ارائه مدرک در زمانی که دانشجويان ھمه واحدھای
تحصيلی را گذرانده و حتی از پايان نامه خود نيز دفاع کرده اند خودداری می کنند.

367

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

شيما رنجبر دانشجوی از دانشگاه اخراج شد
شيما رنجبر دانشجوی ورودی سال  ١٣٩٠رشته مھندسی مکانيک ماشينآالت کشاورزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعی گرگان از دانشگاه اخراج شد.

به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی ،اين دانشجوی بھائی در آبانماه امسال متوجه میشود
که نامش در ليست دانشجويان دانشگاه موجود نيست و با مراجعه به بخش آموزشی دانشگاه به وی گفته
میشود که “پروندهاش گم شده ”است .وی بعد از پيگيری متوجه میشود که پروندهاش در حراست
دانشگاه است و با مراجعه به حراست به وی اعالم میشود که به دليل نقص مدارک ،پروندهاش به
وزراتخانه ارسال شده است.
در  ٣٠آبانماه با اين دانشجو تماس گرفته میشود و به وی اعالم میشود که برای پيگيری پرونده خود
بايد به سازمان سنجش واقع در تھران مراجعه کند .در سازمان سنجش به وی اعالم میشود که به دليل
“اعتقاد به آيين بھائی” از دانشگاه اخراج شده است.
شيما رنجبر در حالی اخراج میشود که پيش از اين و تنھا در سال  ١٣٩٠بيش از  ١٠دانشجوی بھائی
از دانشگاهھای کشور اخراج شدهاند .الزم به ذکر است که دهھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل
“نقص پرونده” در مرحله انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند.
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انتقال سومين فعال دانشجويی دانشگاه مازندران به زندان
 20آذرماه  1390مازيار يزدان نيا فعال دانشجويی چپگرای دانشگاه مازندران جھت گذراندن شش ماه
حبس ،خود را به دادگاه انقالب شھرستان بابلسر معرفی کرد.

به گزارش دانشجونيوز ،مازيار يزدان نيا دانشجوی ورودی  ٨۵دانشگاه مازندران ھمزمان با بازداشت
فله ای دانشجويان اين دانشگاه در تاريخ  ٢۶خرداد ماه سال  ٨٨توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده و
يک ماه در انفرادی اداره اطالعات ساری به سر برده بود.ھمچنين اين فعال دانشجويی پس از انتخابات
رياست جمھوری به يک ترم محروميت از تحصيل نيز محکوم گشته بود.
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مازيار يزدان نيا از سوی شعبه ی  ١٠١دادگاه انقالب بابلسر به  ١۴ضربه شالق و  ۶ماه حبس
تعزيری محکوم شد اما در دادگاه تجديد نظر به وی اعالم شد که حکم در دادگاه تجديد نظر تعليقی شده
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 اطالع داده شد که احکامشان از تعزيری به تعليقی تغيير يافته است.
مازيار يزدان نيا پس از تجمع يک ابان دانشجويان دانشگاه مازندران به خوابگاه و پرديس دانشگاه
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
اما با اين حال اين دانشگاه تجمع ھای باشکوھی را به مناسبت ھای مختلف برگزار کرده که در اخرين
مورد در تاريخ يک ابان صدھا نفر از دانشجويان اين دانشگاه با تجمع در مقابل سلف مرکزی به
مسائل صنفی اعتراض کردند.

آزادی روژين محمدی ،دانشجو و وبالگ نويس
 21آذرماه  1390روژين محمدی ،دانشجوی پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از فعاالن وبالگ نويس
که از روز چھارشنبه  ٢آذر توسط نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده بود ،با توديع وثيقه از
زندان اوين آزاد شده است.

سايت کميته گزارش گران حقوق بشر از آزادی اين فعال دانشجويی و وبالگ نويس خبر داده است.
به گزارش دانشجونيوز ،روژين محمدی ،دانشجوی پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از فعاالن وبالگ
نويس پس از آنکه روز چھارشنبه  ٢آذر توسط نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده بود ،پس
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از متھم شدن به اتھاماتی نظير »اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت کشور ،تبليغ عليه نظام و
انجام فعاليت ھای حقوق بشری« به بند  ٢الف زندان اوين منتقل شده بود.
روژين محمدی ،وبالگ نويس که پيش از اين  ٢٣آبان سال جاری ھنگام بازگشت از فليپين در فرودگاه
»امام خمينی« تھران بازداشت شده بود ،پس از  ٢۴ساعت بازجويی مجددا به قيد وثيقه آزاد شده بود که
پس از چند روز مجددا در منزل خود در کرمانشاه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد.
دانشجوی  ٢۵ساله پزشکی دانشگاه مانيل فليپين و از فعاالن حقوق بشر بصورت تلفنی نيز در تاريخ
 ٣٠آبان به دادسرای شھيد مقدسی زندان اوين احضار شد که پس از دستور ضبط وسايل شخصی از
جمله کامپيوتر دستیاش و سه روز بازجويی متوالی ،در تاريخ  ٢آذر مجددا قرار بازداشت وی صادر
و به بند ٢الف سپاه در زندان اوين منتقل شد..

پيمان عارف ،فعال دانشجويی آزاد شد
 21آذرماه  1390منابع حقوق بشری گزارش داده اند که پيمان عارف ،فعال دانشجويی عصر امروز
از زندان اوين آزاد شد.
به گزارش دانشجونيوز ،بر اساس اطالع وبسايت ھرانا اين فعال دانشجويی و عضو سازمان دانش
آموختگان جبھه ملی صبح امروز پس از انتقال به دادگاه و تبرئه از اتھامات وارده از سوی دادسرای
مستقر در زندان اوين پس از انجام اقدامات اداری عصر امروز از زندان اوين آزاد شد.
به گزارش دانشجونيوز ييمان عارف ،روزنامهنگار ،وبالگنويس و از اعضای سازمان دانش
آموختگان جبھه ملی که به اتھام توھين به »رييس جمھور« از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب تھران به
رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری ٧۴ ،ضربه شالق و محروميت
مادامالعمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکلھای سياسی محکوم شده بود ،پيش از اين
روز يکشنبه  ١٧مھر ) ٩اکتبر( از زندان آزاد شده بود.
پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم  ٧۴ضربه شالق وی به اجرا درآمد .گفته می شود ،ھمسر پيمان
عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است.
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،پيمان عارف بار ديگر روز يکشنبه  ٨آبان ) ٣٠اکتبر( به
ھمراه عسل اسماعيلزاده و شرر کنور تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شد .به گفته منابع خبری
اين سه نفر روز سه شنبه ) ١٠آبان ماه( برای پيگيری وضعيتشان به دادسرای زندان اوين مراجعه
کردند که در پی آن پيمان عارف مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
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گراميداشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛
صندلی خالی کيانوش آسا در کالس ھای درس
 23آذرماه  1390گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت اين دانشگاه حاکی از آن است که دانشجويان
سبز دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت  ١۶آذر ،در ھفته ی دانشجوی ياد و خاطر دانشجوی شھيد،
کيانوش آسا ،را گرامی داشتند.

به گزارش دانشجونيوز ،به دنبال آغاز به کار »کمپين صندلی خالی« توسط تعدادی از فعالين دانشجويی
و حقوق بشری ،دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت با استقبال از اين طرح ،با قرار دادن پوسترھای
زنده ياد کيانوش آسا بر صندلی ھای خالی کالس ھای درس و حضور در کالس ھای درس با در دست
داشتن تصاوير کيانوش ،ياد و خاطر اين شھيد راه آزادی را گرامی داشته اند.
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الزم به ذکر است کيانوش آسا ،دانشجوی نخبه ی دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی ازشد
مھندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران بود که در جريان تظاھرات مسالمت آميز  25خرداد 1388
به ضرب گلوله ی نيروھای امنيتی ،حوالی ميدان آزادی تھران به شھادت رسيد.
کمپين صندلی خالی که به مناسبت  16اذر روز دانشجو آغاز به کار کرد ،تصميم دارد برای رساندن
پيام دانشجويان زندانی و شھدای دانشجو،ھمچنان اين طرح را در دانشگا ھھای کشورھای مختلف ادامه
دھد.

«گرچه جايتان در کالس ھا خالی است ،اما ھميشه به يادتان ھستيم «.اين شعار کمپين صندلی خالی
است که به تازگی راه افتاده است.
دفتر تحکيم وحدت ،با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز دانشجو ١۶ ،تا  ٢٣آذر را به عنوان ھفته
دانشجو اعالم کره است .به ھمين مناسبت کمپين صندلی خالی برای گرامی داشت ياد و خاطره
دانشجويان زندانی يا کشته شده در درگيری ھای پس از انتخابات سال  ٨٨راه اندازی شده است.
پويا جھاندار ،عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبايی و فعال دانشجويی که آغاز گر اين
کمپين است ،درباره کمپين صندلی خالی به "راديو فردا" گفته بود» :بخاطر اينکه خيلی از دوستان
دانشجوی ما االن از نعمت کالس 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 کالس
درس خالی است ،اين صندلی خالی نمادی است از دانشجويانی که بايد سر کالس درس باشند و
نيستند».
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او در ادامه می افزايد »:ايده اين کمپين به ذھن من خطور کرد و تعداد زيادی از فعاالن دانشجويی و
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».
کمپين صندلی خالی در چند دانشگاه آمريکا و اروپا اجرا شده .صفحه فيس بوک کمپين صندلی خالی
عکس ھايی از دانشجويان غير ايرانی را نشان می دھد که برای ھمبستگی با دانشجويان زندانی ايرانی
عکس ھای آنھا را در دست گرفته و سر کالس 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 اطالعات بسر
می برد.
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به گزارش تارنمای حزب پان ايرانيست ،اين دنشجو يک ماه پيش از سوی ماموران امنيتی در منزل
مسکونی خود در اھواز بازداشت و به اداره اطالعات شھر مذکور منتقل شده است .
خانواده آريامن به ستاد خبری اداره اطالعات ھم مراجعه کرده اند ،ولی به آنھا درباره علت دستگيری
فرزندشان و اتھامات او پاسخی داده نشده است.
آريامن از دانشجويان عضو حزب پان ايرانيست است که چند سال قبل ھم به خاطر فعاليت ھای سياسی
و انتشار نشريه ای درباره مسايل ملی در خوزستان توسط اداره اطالعات احضار و بازداشت شده بود.
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بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی احسان بھروز در مشھد
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؟
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی مشھد  ،اکنون نزديک بيش از يک
ماه است که دوستان و نزديکان "احسان بھروز" دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد از او ھيچ
اطالعی ندارند.
يکی از دوستان احسان گفته است " در صفحه فيس بوک احسان پس از چند روز که از او خبری نبود
ناگھان فعاليتھائی ديده شد که به نظر می رسيد او حضور دارد .وقتی برای او پيام گذاشتم ،شخصی به
من جواب داد و گفت من احسان نيستم و از دوستانش ھستم .احسان از من خواسته است که پيامھايش را
کنترل کنم ! ھمان شخص که کنترل صفحه فيس بوک احسان را در اختيار داشت گفت که او دوباره به
دادگاه احضار و بازداشت شده است".
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اين دانشجوی  24ساله مسيحی که در رشته مديريت در دانشگاه مشھد تحصيل می کند  17 ،تيرماه سال
 8 )1389جوالی  (2010وقتی که ھمراه با عده ديگری از ايمانداران مشھدی عازم شھرستان بجنورد
از توابع استان خراسان به منظور ديدار و مشاركت با برخی مسيحيان آن شھر بودند در يك برنامه
ريزی از پيش تعيين شده توسط نيروھای امنيتی اداره كل اطالعات خراسان بازداشت شدند.
اين عده که ابتدا تعداد آنان  15نفر ذکر شده بود ولی بعدا منابع آگاه تعداد آنان را  11نفر ذکر کردند
ھمگی به بازداشتگاه اداره اطالعات واقع در بلوار وكيل آباد مشھد منتقل شدند .در آنجا  8نفر پس
ازحدود يک ھفته بازجوئی با اخذ تعھد آزاد شدند .اما احسان بھروز به ھمراه يک زوج مسيحی چون
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
شركت در ھرگونه مراسم آئينی مسيحی و شركت در جلسات كليسائی در صورت آزاد شدن خودداری
كنند  .در ميان اين  ٣تن از بازداشت شدگان " احسان بھروز" به اين دليل كه نامش در شناسنامه با
عنوان " سيد " درج شده است تحت فشار بيشتری قرار گرفت  .آن زمان گزارش شد كه مسئوالن
قضايی به خانواده او گفته اند اگر او ايمان مسيحی خود را انكار نكند به احتمال زياد با حكم "ارتداد
"روبرو خواھد شد
برای احسان در شعبه  ٩٠١دادگاه انقالب مشھد واقع در خيابان كوھسنگی تشكيل پرونده شد و ھفته
ھای متمادی او را در بازداشتگاه اطالعات مشھد نگه داشتند تا باالخره پس از گذشت  3ماه شعبه
رسيدگی کننده به پرونده او در دادگاه انقالب مشھد قرار بازداشت او را به قرار وثيقه  80ميليون
تومانی تبديل کرد.پس از تامين وثيقه او را بطور موقت تا زمان رسيدگی به پرونده اش آزاد کردند.
اين آزادشدن ظاھری تا اوايل آبان ماه ادامه داشت .در اين مدت احسان بھروز از لحاظ روحی به شدت
تحت فشار بود و احساس می کرد عده ای دائم مراقب او ھستند .او علی رغم ھمه فشارھای موجود به
ھيچ وجه حاضر به ترک کشور نمی شد.
اکنون حدود  6ھفته است که ھيچکدام از دوستان و نزديکان احسان او را نديده اند و نتوانسته اند با او
تماسی بگيرند .خانواده او در پاسخ سوال دوستان احسان بطور سربسته می گويند که در مسافرت است.
به نظر می رسد آنھا از افشای بازداشت مجدد فرزندشان نھی شده اند.
باوجود ھمه شک و ترديدھا بر اساس اطالعات موثق نزديکان احسان مطمئن شده اند که او بار ديگر
بدون دليل بازداشت شده است و ھيچ خبری از علت دستگيری  ،نحوه دستگيری  ،اتھامات وارده به او
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
سالی که از آزادی موقتش می گذشت مانند قبل و حتی بيش از گذشته خود را درگير ھيچ فعاليتی نمی
کرد .آنھا می گويند که احسان ھميشه يک ايماندارمسيحی ساده است و بخصوص پس از آزادی موقت
خود تالش داشته است که در ھيچ فعاليتی شرکت نکند که بتواند بھانه ای به دست ماموران اطالعات يا
دادگاه انقالب بدھد .او به دوستان خود گفته بود که خانواده اش با زحمت بسيار زياد وثيقه  80ميليونی
مورد درخواست دادگاه انقالب 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
موجی از نگرانی را در مسيحيان ساکن مشھد سبب شده است .زندان مشھد و دادگاه انقالب آن شھر به
خاطر اجرای احکام اعدام بی سر وصدا و بدون طی مراحل قانونی زير ذره بين فعاالن حقوق بشر و
جامعه جھانی قرار دارند.
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ياد آور می شود در شھرھای مختلف کشور  ،ھمزمان با نزديک شدن ايام کريسمس و جشنھای تولد
عيسی مسيح  ،نيروھای اطالعات و امنيت به تحرکات ھميشگی خود عليه مسيحيان ايران شدت بخشيده
اند .گزارشات نشان می دھد نيروھای اطالعاتی جمھوری اسالمی بطور پی در پی به احضار و
بازجوئی نوکيشان مسيحی به مراکز امنيتی مبادرت می نمايند .در ايران ھرسال با نزديک شدن ايام
تولد عيسی مسيح (کريسمس( و جشنھای آغاز سال نو مسيحی )ژانويه(  ،نھادھای امنيتی و قضائی
جمھوری اسالمی فشارھا را بر مسيحيان افزايش می دھند.

شکايت پيمان عارف از بولتن نيوز و رجانيوز به دليل جعل خبر و نشر
اکاذيب
 25آذرماه  1390خبرھا حاکی از آن ست ک پيمان عارف ،فعال دانشجويی در پی انتشار خبر مجعول
از سوی وبسايت رجا نيوز و بولتن نيوز در خصوص اجرای حکم شالق وی ،از مسئولين اين وب
سايت ھا به صورت رسمی شکايت کرده است.
به گزارش دانشجونيوز به گفته يکی از نزديکان پيمان عارف که اين ھفته پس از  ۴٢روز بازداشت
مجدد با رای شعبه  ٢۶دادگاه انقالب دال بر برائت وی از زندان اوين آزاد شده است :در پی اجرای
غير قانونی حکم شالق در  ١٧مھر و آنگاه طرح اين ادعای واھی توسط سايتھای نزديک به نھادھای
امنيتی چون بولتن نيوز و رجانيوز مبنی بر اينکه عارف نه به دليل اھانت به رييس جمھور بلکه به
دليل يافت شدن ١١گرم حشيش در منزلش شالق خورده است در زمانيکه پيمان مجددا بازداشت گرديده
و امکان پاسخگويی به ايشان را نداشت ،اين فعال دانشجويی از درون زندان به استناد جعل دادنامه
صادره و انتشار و استفاده از سند مجعول و نيز نشر اکاذيب توسط اين خبرگزاریھا ،وفق مواد ،۵٢٣
بند  ٣ماده  ۵٢۵و نيز ۶٩٨قانون مجازات اسالمی از ايشان شکايت نموده و شکايتش را به خدابخشی
داديار اجرای احکام و ناظر بر زندان دادسرای اوين تسليم نموده است و وی نيز جھت اخذ دستور
قضايی اين شکايت را به دفتر جعفری دولت آبادی دادستان تھران ارسال نموده ،ليکن تا متاسفانه دولت
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
رجانيوز دائر بر جعل دادنامه و انتشار و استفاده از سند مجعول و نيز نشر اکاذيب به قصد اضرار به
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.
گفتنی است در پی انعکاس رسانهای شالق خوردن اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل در  ١٧مھر
و ابراز برائت محمود احمدینژاد از اين عمل ،دادسرای اوين به قصد ساکت نمودن وی اقدام به توقيف
غيرقانونی او به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه در مورد اجرای حکم شالق نموده به مدت ۴٢
روز اين روزنامه نگار و فعال دانشجويی را در بندھای  ٣۵٠و  ٢٠٩اوين نگاه داشت که در نھايت
يکشنبه پيش در پی برگزاری دادگاه در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب تھران قاضی پيرعباسی رای به برائت
و دستور آزادی بالقيد وی نمود.
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اخراج ھادی بينش دانشجوی دانشگاه تربيت معلم از دانشگاه
 26آذرماه  1390ھادی بينش ورودی سال  ٨۶رشتهٔ علوم سياسی و فعال دانشجويی دانشگاه تربيت
معلم و از فعالين ستاد مھدی ˜کروبی از دانشگاه اخراج شد .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از تھران ،وی از سوی دانشگاه به اتھاماتی از قبيل تجمع غير قانونی
در دانشگاه ،توھين به شعاعر اسالمی در دانشگاه وخواندن سرودھای غير مجاز و ...در شب
چھارشنبه سوری سال  ٨٩به او نسبت داده شده و بر اين اساس بند  ٢٠ازآئين نام ٔه انضباطی مبنی بر
اخراج دائم از دانشگاه محکوم شده است.
وی از فعالين تحصن سال  ٨٧تربيت معلم و ھم چنين فعاليتھايی را پس ازانتخابات در اعتراض به
نتايج انتخابات در دانشگاه انجام داده بود.
الزم به ذکر است اين دومين دانشجويی است که طی شش ماه گذشته ازدانشگاه تربيت معلم به دليل
فعاليتھايش اخراج میشود پيش از ھادی بينش ،مسعود چناسی ديگر فعال ستاد انتخاباتی مھدی کروبی
نيز اخراج شده است.
مسعود چناسی در اين رابطه میگويد :دانشگاه در مورد احکام سنگين تنھا میتواند به وزارت علوم
گيرنده قطعی در مورد احکام سنگين وزارت علوم
پيشنھاد دھد که چه بندی را اجرا کنند و تصميم
ٔ
است.
اما بيش از  ۶ماه است که وزارت علوم وضعيت قطعی اين احکام را اعالم نمیکند و ما در بالتکليفی
به سر میبريم .سوال اساسی اينجاست که يک مھر تائيد زدن زيرحکم چگونه بيش از  ۶ماه طول
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میکشد و دانشگاه در اين مدت با وجود قطعی نشدن احکام انظباطی از ورود ما به دانشگاه جلوگيری
میکند و کاربری ما را در سايت دانشگاه از اول مھر امسال به دليل اخراج از دانشگاه مسدود کردهاند.
سند حکم:
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فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور به ترتيب به  ٣و  ١سال حبس
تعزيری محکوم شدند
 26آذرماه  1390فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد و
پلی تکنيک ،که آذرماه سال گذشته بازداشت شده بودند ،به ترتيب به  ٣و  ١سال حبس تعزيری محکوم
شدند.

به گزارش دانشجونيوز ،سيزدھم آذرماه سال گذشته نيروھای گشت بسيج دو فعال سابق دانشجويی با نام
فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور را بازداشت کردند
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.اسماعيل سلمان پور پس از  ٢ھفته و فرزاد اسالمی پس از  ٤٠روز تحمل حبس انفرادی در سلول
ھای بند -٢الف سپاه با قيد وثيقه آزاد شدند.
دادگاه اين دو نفر تابستان امسال در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد.
طی حکم صادره از سوی قاضی مقيسه ،فرزاد اسالمی 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.
با احتساب اجرا شدن حکم يک سال حبس تعليقی اين دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد تھران مرکز،
محکوميت وی به  ٣سال افزايش خواھد يافت.
اسماعيل سلمان پور نيز به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.
سوابق اين دو فعال دانشجويی
فرزاد اسالمی دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه آزاد تھران مرکز و دبير سابق کانون دانشجويان
مسلمان اين دانشگاه ،در مدت تحصيل خود تاکنون به  ٣ترم محروميت از تحصيل و  ٣ترم تبعيد به
دانشگاه ھای آزاد خارج از تھران محکوم شده است.
وی بار نخست در  ١٣آبان  ٨٨توسط مأموران وزارت اطالعات بازداشت و پس از گذراندن  ١۵روز
انفرادی در بند  ٢٤٠زندان اوين ،آزاد شد .در بھار  ،٨٩شعبه ی  ١۵دادگاه انقالب وی را در خصوص
اين پرونده که مربوط به فعاليت ھای دانشجويی وی در دانشگاه آزاد در اعتراض به تقلب گسترده در
انتخابات سال  ٨٨بود ،به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد.
وی بار ديگر در  ١٣آذر  ٨٩به ھمراه اسماعيل سلمان پور بازداشت شد و اين بار در زمان بازجويی
در بند -٢الف تحت شکنجه ھای جسمی و روحی شديد برای اعترافات بی اساس مانند دريافت پول از
سفارتخانه ھای خارجی قرار گرفت ،اتھامی که به علت فقدان ھر گونه مدرکی حتی درمتن
کيفرخواست دادگاه وی ھم قرار نگرفت.
اسماعيل سلمان پور عضو اسبق شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير،
در طی دوران تحصيل خود در دانشگاه اميرکبير به دليل فعاليت در انجمن اسالمی اين دانشگاه جمعا ً به
مدت  ٤ترم از تحصيل محروم شد و سپس با دستور مستقيم عليرضا رھايی رئيس انتصابی دانشگاه به
بھانه اتمام سنوات تحصيلی از دانشگاه اخراج شد.
وی اولين بار در بھمن ماه  ٨٧به ھمراه سه دانشجوی ديگر پلی تکنيک بازداشت شد و طی پروژه
امنيتی وزارت اطالعات عليه انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير در اواخر سال  ٨٧و اوائل  ، ٨٨به
ھمراه نه فعال دانشجويی ديگر حدود سه ماه را در سلولھای انفرادی بند ھای  ٢٤٠و  ٢٠٩تحت
فشارھای گوناگون جسمی و روحی گذراند و سرانجام با وثيقه  ٢٠٠ميليونی آزاد شد.
بار ديگر در آستانه  ١٦آذر سال  ٨٩توسط نيروھای سپاه بازداشت شد و پس از دو ھفته حبس انفرادی
به قيد وثيقه آزاد شد.
ايرادات فراوان در مستندات دادگاه
اکثر مستندات قاضی مقيسه )بر اساس گزارش مأموران اطالعات سپاه( برای متھم نمودن فرزاد
اسالمی به توھين به رھبری و تبليغ عليه نظام ،مطالب صفحه ی فيسبوک اين فعال دانشجويی بوده
است .قاضی با توجه به مطالب به اشتراک گذاشته شده در صفحه فيس بوک ،اين اتھامات را در حالی
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 اطالع درستی از نحوه فعاليت در فيس بوک نداشته ،در جلسه دادگاه از اين شبکه
اجتماعی با عنوان "کتاب" ياد کرده است.
ديگر مستند اين حکم نيز فرستادن مقاله ای از اکبر گنجی ،و مقاله ای حاوی مستندات تقلب در انتخابات
از طريق ايميل برای "يک نفر" از دوستان توسط فرزاد اسالمی است که اين عمل مصداق انتشار
مطالب ضد نظام تشخيص داده شده است.

حمله گارد ويژه به بندامنيتی زندان کارون اھواز
 26آذرماه  1390حمله گارد ويژه به بندامنيتی زندان کارون اھواز و انتقال ضيا نبوی به ھمراه  ٦٠تن
ديگر به بند زندانيان مواد مخدر روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز٦٠ ،
تن از زندانيان سياسی و امنيتی زندان کارون اھواز از بند  ١به بند  ٨اين زندان منتقل شدهاند .ضيا
نبوی ،فعال دانشجويی محروم از تحصيل نيز در ميان اين زندانيان بوده است.
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به گزارش دانشجونيوز ،در شھريور ماه سال جاری ،بند  ١تحت عنوان "بند امنيتی" تشکيل شده و کليه
زندانيان سياسی و امنيتی از زندان کلينيک اھواز به اين بند منتقل شده بودند.
اما در حال حاضر بر خالف اصل تفکيک جرايم ،زندانيان سياسی و امنيتی را باالجبار از اين بند
خارج کرده و در بند  ٨و در ميان ساير زندانيان با جرايم مربوط به مواد مخدر و سرقت جای دادهاند.
بند جديد از نظر بھداشتی و تراکم جمعيت وضعيت بسيار اسف باری دارد و اکنون  ١۵نفر از زندانيان
منتقل شده تخت ندارند.
زندانيان سياسی و امنيتی در ابتدا در مقابل اين انتقال مقاومت کرده بودند که در نھايت با ھجوم گارد
ويژه مجبور به خروج از "بند امنيتی" شدند.
اين بند در حال حاضر به زندانيان مسلول واگذار شده است .زندانيان سياسی و امنيتی به شدت نسبت به
اين وضعيت و انتقالھای متعدد خود در فواصل زمانی کوتاه و عدم رعايت اصل تفکيک جرايم
معترضند و اعالم کردهاند که اگر تا روز  ٢٨آذر به نامهھای اعتراضی آنھا خطاب به دادستان و رئيس
زندان کارون پاسخی داده نشود اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز خواھند کرد.
ضيا نبوی ،دانشجوی زندانی در تبعيد ،در ميان زندانيان سياسی و امنيتی کارون به سر میبرد.
وی در ارديبھشت سال جاری در نامهای به توصيف وضعيت اسف بار زندان کارون پرداخته بود و آن
را "مرز زندگی حيوانی و انسانی" توصيف کرده و شرايط را "ورای حد تحرير" خوانده بود.
مدت کوتاھی پس از انتشار اين نامه ،کليه زندانيان سياسی و امنيتی به زندانيان ديگری در اھواز به نام
زندان کلينيک منتقل شدند که از وضعيت بھداشتی و مديريتی به مراتب بھتر از کارون برخوردار بود.
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 عمال تعطيل شده است.
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آرش صادقی ،فعال دانشجويی ،آزاد شد
 26آذرماه  1390آرش صادقی فعال دانشجويی و عضو ستاد ميرحسين موسوی چھارشنبه  ٢٣آذرماه
از بند  ٣۵٠اوين آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه ،آرش صادقی از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبايی در جريان
سرکوب ھای پس ازانتخابات  ٨٨اولين بار در تاريخ  ١٨تير  ٨٨بازداشت و بعد از  ۵٠روز انفرادی،
آزاد شد.
او مجددا در پی حوادث عاشورای  ٨٨بازداشت و در  ١۵اسفند ھمان سال آزاد شد.
بر اساس اين گزارش ،آرش صادقی در شعبه ھای  ٢٨و  ٢۶دادگاه انقالب تھران به ترتيب به  ٣و ۶
سال محکوم و در دادگاه تجديد نظر حکم  ٣سال به برائت و  ۶سال حبس تعزيری اش به  ۴سال تعليقی
و ١سال تعزيری کاھش يافت.
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اين فعال دانشجوی بعد از تحمل ١٨ماه حبس در حالی از زندان آزاد شد که بر اساس حکم دادگاه به
يکسال حبس تعزيزی محکوم شده بود.
آرش صادقی در دوران زندان بارھا به داليل مختلف دست به اعتصاب غذا زده بود و در روز آزاديش
نيز در اعتراض به وضعيت بيماران بند  ٣۵٠در اعتصاب بود.
بر اساس اخبار ،سال گذشته مادر اين فعال دانشجويی در اثر شوک ناشی از ھجوم نيروھای امنيتی به
منزلشان فوت کرد.
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بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان نوشيروانی بابل
 27آذرماه  1390انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل به مناسبت سالروز ميالد ضيا
نبوی ،دانشجوی زندانی ،بيانيه ای صادر کرد.
به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين بيانيه آمده است" :سيد ضيا نبوي ،ماه آذر ،ماه شور
دانشجويي ،ماه تولد خود را برای سومين سال پی در پی در زندان سپری میکند؛ او بيست و ھشتمين
سالروز ميالدش را در ناگوارترين شرايط غير انساني و ظالمانه در تبعيدگاه كارون اھواز مي گذراند.
در حالي روزھا را سپري مي كند كه بارھا براي تن دادن به اعتراف ھاي تقلبي مورد ستم قرار گرفته
اما شرافت و آزادگياش تسليم سودای مستبدان نشده است".
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روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز ،ضيا نبوی به ھمراه  ٦٠تن از
زندانيان سياسی و امنيتی زندان کارون اھواز از بند امنيتی به بند  ٨اين زندان که محل نگھداری
مجرمين مواد مخدر و سرقت می باشد ،منتقل شدهاند.
متن کامل اين بيانيه در ادامه آمده است:
نازنين يار! نازنين دلدار!
بی تو راھی به ھيچ جايی نيست
زندگی بی تو سخت می گذرد
که به ھفت آسمان خدايی نيست
روزشمار تاريخ ١٦ ,آذر سال  ٣٢را نشانه رفته است .روزي كه سه آذر اھورائي به ضرب گلوله ھاي
ظلم و استبداد ،چشم بر تلخي ھا و ستم ھا بستند .آن روز ،آن ماه ،آن سال ،شد نماد جنبش دانشجويي
سرزمين ايران .سي سال بعد از اين واقعه ،در آخرين روز آذر  ،١٣٦٢انساني چشم به اين جھان گشود
که بعدھا سيد ستاره داران جنبش دانشجويی ايران شد؛ شد گرز گران بر سر بنيادگران و جباران و
خار چشم استبداد؛ شد ھمان جوان بيست ساله كه با شور خود ،با ھمان آزادي روح خود ،اميد و
ت بخشی از نسل سوخته ي جوان اين سر زمين بوده و ھست.
طراو ِ
چرائي الھام بخش بودن تو اي ضيا ،صداقت و شعور پاك و بي پردهي تو در جاي جاي زندگیات بود.
صداقتي توأم با شرافت كه ھر انسان ھمنشين خود را به تفكر دفاع از انسان بودن خود وا می دارد .تو
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
كوته فكر ،مشتي جبار ،چشم و گوششان و روح تاريكشان از ديدن سيد ضياي آزاده و صادق به تنگ
آمد .تو از خود دفاع کردی و از حق بَ َشری تحصيل ،از حقي كه حق ابتدائی ھر انسان بود؛ اما از
شرافتت و از صداقتت ترسيدند.تھمت ھا بر توي بي گناه روا داشتند و تو با ھمان شيريني و شور بي
رياي خود بر آن ھا لبخند زدي ...ضياجان دانشگاه در اين سال ھا ،دلتنگ ھمان خندهي طراوت بخش
است ...در زمانهای به سر میبَريم که بي خردان و مستبدان با لجاجت کودکانهای بر تخريب نشاط و
روح آزاد دانشگاه کمر ھمت بستهاند اما بِدان كه در اين کارزار ،دانشجويان ذرّهای از آرمانھای آزادی
و صداقت و شرافت کوتاه نخواھند آمد.
سيد ضيا نبوي ،ماه آذر ،ماه شور دانشجويي ،ماه تولد خود را برای سومين سال پی در پی در زندان
سپری میکند؛ او بيست و ھشتمين سالروز ميالدش را در ناگوارترين شرايط غير انساني و ظالمانه در
تبعيدگاه كارون اھواز مي گذراند .در حالي روزھا را سپري مي كند كه بارھا براي تن دادن به اعتراف
ھاي تقلبي مورد ستم قرار گرفته اما شرافت و آزادگياش تسليم سودای مستبدان نشده است .ضيا نبوي
دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در جريان وقايع ناگوار بعد از انتخابات سال  ٨٨در روز
 ٢۵خرداد ماه ،توسط ماموران اطالعات بازداشت و بعد از ماه ھا انتظار بدون تفھيم اتھام ،گرفتار حكم
ظالمانه  ١۵سال زندان در تبعيد به ھمراه محروميت از تحصيل از سوي دادگاه انقالب شد .طي اين
حكم غير انساني ،اکنون سومين سالی است که سيد دانشجويان نوشيرواني بابل عمر خود را در
سختترين شرايط انساني در تبعيد در زندان كارون اھواز در ميان زندانيانی سپری میکند که
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کوچکترين درکی از فعاليت دانشجويی مسالمتآميز ندارند و در اين مدت حتی ساعتی مرخصی از وی
دريغ شده است.
انجمن اسالمي دانشجويان نوشيرواني بابل با تبريك تولد ھمكالسي دربند خود ،سيد ضيا نبوي ،در سي
ام آذر ماه سال  ،١٣٩٠ھمچنان بر بي گناه بودن اين يار دبستاني از تمامي اتھامات بیاساس تأكيد دارد
و او را از حكم ظالمانهای که بر وی تحميل شده بَری میداند .بر آزادگی سيد ضيا نبوی درود
میفرستيم و سالروز ميالدش را شادباش میگوييم و بزرگداشت دوباره تولد سيد ستاره داران را در
کنار خو ِد او و در آزادی به انتظار می نشينيم و يقين داريم که آن روز دور نيست ...

بازداشت محمد حسين محبوبيان ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و
مسئول نشريه تلنگر
 29آذرماه  1390محمدحسين محبوبيان ،از فعاالن 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.
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به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،محمدحسين محبوبيان ،فعال دانشجويی و از مسئولين نشريه
دانشجويی »تلنگر« ،که ھفته گذشته توسط حراست دانشگاه آزاد واحد تھران احضار و مورد پرس و
جو قرار گرفته بود ،بعد از ظھر روز شنبه  ٢۶آذر ماه  ،١٣٩٠ھنگام خروج از دانشگاه ،توسط
سرنشينان يک خودرو که يکی از آنان مجھز به بيسيم بود ،متوقف و بعد از لحظاتی گفتگو ،با توسل به
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
شخصی موتور سوار ،مانع از حضور و تجمع دانشجويانی شدند که شاھد بازداشت اين فعال دانشجويی
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 انقالب ،نتيجه ای در بر نداشته است.
گفتنی است ،طی ھفته ھای اخير و در آستانه روز دانشجو ،گروھی از فعاالن دانشجويی و دانشجويان
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 ﷲ قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شيراز
 29آذرماه  1390آخرين خبرھا از ايران حاکی از آن است که روح ﷲ قاسمی ،دانشجوی سابق
دانشگاه شيراز و فارغ التحصيل رشته جامعه شناسی اين دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد ،پس از
احضار به اداره اطالعات شھر شيراز بازداشت شده و از سرنوشت وی و داليل 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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گفته می شود روح ﷲ قاسمی در پی احضار از سوی اداره اطالعات شيراز ،به اين اداره مراجعه و
بازداشت شده است.
وی که ھم اکنون معلم علوم دوره راھنمايی مدارس روستايی شھرستان قائميه می باشد در طول دوران
تحصيل در دانشگاه شيراز چندين بار به کميته انضباطی دانشگاه احضار شده بود .تا کنون خبری از
محل نگھداری و اتھامات روح ﷲ قاسمی در دست نيست اما به نظر می رسد وی در بازداشتگاه
مرکزی اداره اطالعات شيراز موسوم به پالک  100به سر می برد
.الزم به ذکر است که وی از بيماری ھای جسمانی رنج می برد .بازداشت وی از سوی آشنايانش بی
دليل و غير منتظره عنوان شده و بر نگرانی ھای آنھا افزوده است.

ايجاد فضاي پادگاني در دانشگاه زنجان
يكي از دانشجويان دانشگاه زنجان گفت  ”:شرايط سختي دردانشگاه زنجان براي ورود و خروج
دانشجويان قرار داده اند  ,ھردانشجو براي ورود به دانشگاه بايد كارت دانشجويي داشته باشد و بدون
كارت كسي را راه نميدھند  ,شرايط اين دانشگاه مانند پادگان است و ھمه چيز به شدت كنترل ميشود.
جلوي دانشگاه اكثرا ماشينھاي پليس ايستاده وبه كسي اجازه توقف طوالني را نميدھند.
ازمعضالت ديگري  ,پايان امتحانات را22دي ماه اعالم كرده بودند درحاليكه امتحانات ترم درتاريخ
 20و امتحانات عملي از10شروع ميشود .
استادان دراين دانشگاه تھديد شده اند كه اگرسركالسھا نيايند حقوقشان كسرخواھد شد وغيبت ھر دانشجو
برابر با حذف وي از دوره است.
اما نكته قابل توجه اينكه فضاي جاسوسي در دانشگاه راه انداخته اند ,بدين صورت كه اگر دانشجويي
حرفي بزند يا نكته اي بگويد سريع حذف واز ادامه تحصيل بازميماند دانشجوي ديگري در ادامه گفت:
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 سراختالط كالسھا داشت از
كاربر كنار شد و يك فرد ديگري به نام نجفي را به جاي او آوردند.شرايط در اين دانشگاه به غايت بھم
ريخته ميباشد .
درحال حاضر 300دانشجوي صنايع در اين در دانشگاه دربالتكليفي بسرميبرند و مسائل و معضالت
آنان مطلقا رسيدگي نميشود.
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انتقال مازياريزدانی نيا ،دانشجوزندانی ،به بند انفرادی زندان متی کالی
بابل
گزارشات حاکی از آن است که مازيار يزدانی نيا فعال دانشجوئی کرد دانشگاه مازندران به بند انفرادی
زندان متی کالی بابل منتقل شده است.
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به گزارش دانشجونيوز مازيار يزدانی ،فعال دانشجويی دانشگاه مازندران که برای سپری کردن دوران
محکوميت  6ماه حبس تعزيری به زندان متی کالی بابل مراجعه کرده بود در ابتدا به بند قرنطينه زندان
منتقل شده وسپس به بند قاتلين و مجرمين خطرناک منتقل شده است.
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.
در ھمين راستا يک منبع دانشجوئی به دانشجونيوز گزارش داده است که با وجود نامساعد بودن شرايط
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
به گفته اين منبع دانشجوئی تا کنون  6روز از انتقال اين فعال دانشجويی به بند انفرادی گذشته است و
ھيچ خبری از وضعيت روحی وجسمی وی در دست نيست.
گفتنی است مازيار يزدان نيا دانشجوی ورودی  ٨۵دانشگاه مازندران ھمزمان با بازداشت فلهای
دانشجويان اين دانشگاه در تاريخ  ٢۶خرداد ماه سال  ٨٨توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده و يک
ماه در انفرادی اداره اطالعات ساری به سر برده بود .ھمچنين اين فعال دانشجويی پس از انتخابات
رياست جمھوری به يک ترم محروميت از تحصيل نيز محکوم شده بود.
بنابر اين گزارشھا مازيار يزداننيا از سوی شعبه ی  ١٠١دادگاه انقالب بابلسر به  ١۴ضربه شالق و
 ۶ماه حبس تعزيری محکوم شد اما در دادگاه تجديد نظر استان مازندران در ابتدا اين حکم به حالت
تعليق درآمد.
با وجود گذشت بيش از دو سال از دادگاه تجديد نظر در ھفتهھای گذشته به وی و چند نفر ديگر از
دانشجويان دانشگاه مازندران اطالع داده شد که احکامشان از تعزيری به تعليقی تغيير يافته است.

396

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

دی 1390
پيام تبريک  ٣۵تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی
35تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به مناسبت سالگرد تولد ضيا نبوی ،دانشجوی محروم از
تحصيل دربند ،پيامی خطاب به وی صادر کردند.

به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين پيام آمده است" :بعد از اين شب ،سحری دوباره برمیخيزد،
گيرم تا بھار فصلی باقی! چه باک که روشنی خورشيد نوبلوغ ،خود عريانگر دروغھا و تزويرھاست .
گرچه سوز زمستانی روزگار ،چشمانش را در اشک شوق آزادی و درد "انسان" غرقه ساخته ،اما
آفتاب به مساوی ميان دستان ما قسمت خواھد شد ،حتی روزی که ديگر نباشيم".
متن کامل اين پيام در ادامه آمده است:
ضيا جان
يلدايی ديگر و سپيدهدمی دمادم .بيست و ھشتمين شب بلند زندگیات را در دورترين و غريبترين
آشنايیھايت فتح میکنی .غرق در آرزو و اميد از برای احقاق حق تحصيل ،عصيان روزنهھای
کوچک نور و تمنای خالء پوسيدهی ظلمت و ظلم برای به آغوش کشيدن فاتح قطعی خود.
فتح جھل به دست انوار نحيف آگاھی که شايد نور کافی برای عرض اندام انسانيت فراھم شود .تا عشق
را تاوان زندان نباشد ،تعھد را تبعيد و انسان بودن را شکنجه و تحقير ..قلبھای تبدار ما در گوشه
گوشهی وطن و در حصارھای ھجو پستوی خاطر آزرده به يادت و به شوق آزادی میتپد.
آنجا ،ميان مرز زندگی انسانی و حيوانی شمع شادباشی برای زادروزت نيست! بر شعلهی دل بدم که
گرمای وجودت بر وفور آزادگی عالمی کناره گرفته باشد .خاکھای تبرّک غريبانهھايمان ،پرپيمانه کند
پياله چشمان صاحبان قدرت را!
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ضيای ما
برای تويی که در کشورت اسير و غريب و در تبعيدی ،کشوری که شرافت را در بیدادگاه به جرم
چراغافروزی به محروميت مادامالعمر از "تحصيل" محکوم میکنند .اينجا ،در آزادترين کشور دنيا !،
دانشگاه کم شده است از وفور تو ،مھديهھا ،مجيدھا ،بھارهھا ،کوھيارھا  ،سعيد ھا ،علی اکبرھا...
اما شب را نھايتیست! گرچه يلداترين باشد! روسياھی میماند برای ظلمت...
بعد از اين شب ،سحری دوباره برمیخيزد ،گيرم تا بھار فصلی باقی! چه باک که روشنی خورشيد
نوبلوغ ،خود عريانگر دروغھا و تزويرھاست .گرچه سوز زمستانی روزگار ،چشمانش را در اشک
شوق آزادی و درد "انسان" غرقه ساخته ،اما آفتاب به مساوی ميان دستان ما قسمت خواھد شد ،حتی
روزی که ديگر نباشيم.
ضيا عزيز
به تنھايیھايت اخم کن ،ديگر چيزی نمانده از زنگار آينه تاريخ ايرانمان ،تا چشمھا دوباره ببينند و
گوشھا دوباره بشنوند! نوميد مردم را معادی مقدر نيست.
تمام طول و عرض و عمق تاريکی شبھای يلدا ،دلتنگی ،غربت ،حسرت ،بھت ،خاموشی ،اين ظلمت
سر به فلک کشيده ،ديوارھای قطور فاصله ميان دستان ما ،تمام يادھا و يادگاریھای گلگون ...بيا
برقصانيمشان ضيا
شب را نھايتیست
من از زبان صبح نمیگويم
خواب سپيده نيز نمیبينم
اما شب را نھايتی است
"ميالدت مبارک"
اسامی امضا کنندگان:
ابوالفضل حاجیزادگان
ارسالن ابدی
اسماعيل سلمانپور
اشکان ذھابيان
امين احمديان
امين نظری
پيمان عارف
جليل رضائی
حسام سالمت
حسين قابل
حنيف يزدانی
درسا سبحانی
رضا عرب
سامان صفرزايی
سعيد يعقوبینژاد
سياوش حاتم
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سياوش رضائيان
سياوش سليمینژاد
شيوا نظرآھاری
عابد توانچه
علیاصغر آينهوند
علی صابری
علی عزيزی
کاوه رضائی
محسن برزگر
محسن شالباف
محسن صنعتیپور
محمد اسماعيلزاده
محمد علمی
مرتضی سمياری
مريم شفيعیپور
معين اسالمیجم
ميالد حسينی کشتان
ميالد فدائی اصل
ناصر پويافر

محکوميت مازيار گودرزوند فعال مدنی در رشت
خبرگزاری ھرانا  -مازيار گودرزوند دانشجو و فعال مدنی ساکن رشت ،با حکم دادگاه انقالب گيالن،
به حبس ،جريمه و شالق محکوم شده است.
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به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ،مازيار گودرزوند ،دانشجو فعال مدنی ساکن
رشت ،که آذر ماه سال گذشته با يورش ماموران وزارت اطالعات به منزل شخصیاش دستگير شده
بود ،از سوی شعبه يکم دادگاه انقالب رشت به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با دول متخاصم
)آمريکا و اسرائيل( به سه سال حبس تعليقی و پرداخت بيست ميليون ﷼ جريمه ی نقدی ،ضبط
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،
پس از آزادی از دانشگاه اخراج شده و ھم اکنون با محروميت دائمی از تحصيل مواجه شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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بازداشت مجدد حميد موذنی ،عضو سازمان ادوار تحکيم و روزنامه
نگار
 06دی ماه  1390خبرگزاری ھرانا  -با ادامه فشار ھای دستگاه ھای امنيتی طی ھفته ھای اخير و
تبديل شدن قرار وثيقه به قرار بازداشت ،حميد موذنی ،روزنامه نگار و نويسنده بوشھری و عضو
شعبه بوشھر سازمان دانش آموختگان ايران )ادوار تحکيم وحدت( بازداشت و راھی زندان شد.

به گزارش ادوارنيوز ،اين روزنامه نگار پنجم مھرماه امسال در محل شورای شھر استان بوشھر توسط
ماموران اداره اطالعات استان بوشھر بازداشت و پس از تحمل  ١۵روز حبس به قيد وثيقه ١٠٠
ميليونی آزاد شده بود.
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حميد موذنی در انتخابات گذشته در ستاد مھدی کروبی ،نامزد دوره دھم رياست جمھوری فعاليت می
کرد و سابقه ھمکاری با اکثر نشريات مستقل استان بوشھر و ھمچنين سردبيری ھفته نامه ھای محلی
ھمچون« بيرمی« و« آواب بھارستان« «،دريای جنوب« و« سالم جنوب« را در پرونده فعاليت
مطبوعاتی خويش دارد

مھرداد کرمی ،فعال دانشجويی بازداشت شد
 06دی ماه  1390خبرگزاری ھرانا  -مھرداد کرمی فعال دانشجويی دانشگاه تبريز روز گذشته در
تبريز وی را بازداشت کردند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از تبريز ،ماموران امنيتی در ساعت نه صبح سوم آذر ماه با حمله به
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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دکتر "علی بروکیميالن" ،يکی از استادان دانشگاه ھمدان از کار
اخراج شده است.
يکی از اساتيد دانشگاه ھمدان به دليل انتقاد و موضعگيری دربارهی عملکرده مسئوالن حکومتی اخراج
شد
ُ
به گزارش وبسايت کردپا ،دکتر علی بروکیميالن استاد اقتصاد دانشگاه ھمدان و شھروند ساکن ماکو،
به دليل انتقاد و موضعگيری دربارهی عملکرده مسئوالن حکومتی و ابراز نظراتی حول مسايل ملی از
کار خود برکنار گرديد.
پيشتر دکتر بروکیميالن از سوی نھادھای امنيتی و حراستی احضار و طی درخواستی عجيبی از وی
خواسته شده بود که نام خانوادگی خود را تغيير دھد در غير اينصورت از شغل استادی دانشگاه برکنار
خواھد شد که اين درخواست با واکنش منفی دکتر علی بروکیميالن روبرو شده بود.

بھروز جاويد تھرانی پس از ھفت سال آزاد شد
 08دی ماه  1390بھروز جاويد تھرانی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر سر انجام پس
از ھفت سال حبس عصر امروز از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از کرج ،بھروز جاويد تھرانی که سابقه بازداشت در اعتراضات
دانشجويی  ١٨تير سال  ،٧٨تجمع مقابل سازمان ملل در سال  ٨٣در دفاع از زندانيان سياسی را دارد
آخرين باز سال  ١٣٨۴به اتھام ارتباط با گروهھای معاند نظام بازداشت و در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به
رياست قاضی حداد )حسن زارع دھنوی( بدون داشتن وکيل محاکمه و در مجموع به تحمل  ٧سال حبس
تعزيری و  ٧۴ضربه شالق محکوم شد.
وی در نھايت و در آخرين پرونده خود از سوی دادگاه تجديد نظر به چھار سال حبس تعزيری و ٧۴
ضربه شالق محکوم شد که حکم شالق در مورد اين زندانی سال گذشته اجرا شد.
بھروز جاويد تھرانی که از سن  ١٩سالگی ھمواره در بازداشتگاهھای مختلف کشور حضور داشته
است در مجموع  ١١سال از عمر خود را در زندانھای جمھوری اسالمی بدون مرخصی سپری کرده
است.
دستگاه امنيتی در آخرين اقدام خود سعی داشت وی را مجددا به دليل انتشار فيلمی ازمحسن دکمه چی
زندانی سرطانی به حبس تعزيری محکوم کند ،اما بر اساس آخرين گزارشات دريافتی اين زندانی از
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 تالش برای
تغيير نام پارک آسا )که از سوی دانشجويان برای زنده نگه داشتن ياد کيانوش آسا ،دانشجوی علم و
صنعت و از شھدای پس از انتخابات ،نامگذاری شده بود( ،عدم پذيرش دانشجويان دختر در مقطع
کارشناسی ارشد بر خالف قول قبلی ،منشور اخالقی و گشت ھای حراست در دانشگاه ،تعطيل کردن
شورای صنفی ،فشار به کانون ھای فرھنگی و ھنری و  ...اشاره کرد.
در بخشی از اين نامه آمده است" :در طول مديريت خوداز ھيچ تالش و فرصتی در جھت تضعيف
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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فرھنگی و ھنری دانشگاه برخوردی غير قانونی را اتخاذ کرديد .بايد از شما پرسيد فرھنگ را چه
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
استقبال و حمايت ھای بسياری در ميان اساتيد و دانشجويان دانشگاه شده است.
متن کامل اين نامه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته ،بدين شرح است:
بسمه تعالی
حضرت علی )ع(:ھيچ خردمندی از مشورت بی نياز نيست.
جناب آقای دکتر محمدسعيد جبل عاملی
رياست محترم دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان يکی از قطبھای علمی کشور و با صرف سرمايه ھای ملی
بسيار ،ھمواره سھم بسزايی در تعيين سرنوشت کشور ايفا کرده است .بی شک در اين مسير ھشتاد و
چند ساله مردان و زنان بسياری بوده اند که نام ھر يک به فراخور کردارشان بر تارک علم و صنعت
به نيکی خواھد ماند .جنابعالی نيز از کسانی ھستيد که به تناسب دورانی که بيشترافراد کابينه ی دولت
در پيوند با دانشگاه بوده اند و علم و صنعت به گونه ای بی سابقه از اعتبارات و امتيازات گوناگون
برخورداربوده است ،تاثيرچشم گيری بر سرنوشت دانشگاه گذاشته ايد و نامتان به نامھايی که در اذھان
خواھد ماند اضافه ميشود .اما آيا نام شما نيز به زمره ی نيکان اضافه خواھد شد؟!
اکنون که حدود شش سال از انتصاب جنابعالی به مقام رياست دانشگاه ميگذرد ،ما علم و صنعتيھا شما
و مديرانتان را نيک شناخته ايم ،با نحوه ی مديريت و تصميم گيری ھايتان به خوبی آشنا شده ايم و به
تجربه دريافته ايم که کمتر انتقادی را برنمی تابيد .اما باز ھم از سر خيرخواھی و دغدغه ی دانشجويی
نکاتی چند را به عرض می رسانيم که حرف دل بسياری از دانشجويان علم و صنعت است.
جناب آقای رييس
خود می دانيد که در کارنامه ی رياست جنابعالی نقاط کوری وجود دارد که واکنش شما به آن ھا ھرگز
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
سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد".
چه شد آن حکم؟ مگر باالترين مرجع قضايی اداری کشور آن را صادر نکرده بود؟ چرا وزيرعلوم
وقت در مورد حکم مرجعی باالتر از خود تا آن حد غيرمنطقی به نفع شما موضع داشت؟ چرا وزير
علوم تنھا برای شما ريش سفيدی کرد؟ اظھارات قائم مقام وزير را که حتما ً به خاطر داريد؟
قائم مقام وزير علوم وقت" :وزير علوم نشست ھايی با مسئوالن قضايی کشور داشته و پيش از اين نيز
نشست ھايی در اين زمينه برگزار شده است که چنين مسائلی در درون دانشگاه و ساختار آموزش عالی
مرتفع شود و وارد دستگاه قضايی کشور نشوداين حکم در دادگاه تجديد نظر بررسی میشود و
اميدواريم لغو شود".
چه شد که پس از ابقاء بر منصب رياست اخالقياتتان دگرگون شد؟ يادتان ھست در ھمان ايام انتخابات
شورای صنفی دانشجويان -تنھا نھاد دانشجويی دانشگاه -را بدون دليل قانونی باطل اعالم کرديد؟ يادتان
ھست که گفتيد دبير منتخب شورای صنفی را به رسميت نميشناسيد؟ شما که ھيچ پشتوانه ای جز حکم
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
شد؟ يادتان ھست برای اين که نشان بدھيد که چه قدر پيگير مسائل آن ھستيد ،دفتر کارتان را به
خوابگاه دختران منتقل کرديد؟ چرا بعد از آن که مديريت خوابگاه را به افراد امنيتی و حراستی سپرديد
و به اتاق کار سابق تان بازگشتيد ،ديگر برايتان مھم نبود که آن شب چه روی داد؟ چه کشيدند آن
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
بعد از آن در روز حضور رييس مجلس وقت در دانشگاه از ترس اعتراض دانشجويان برای اولين و
آخرين بار درتجمع دانشجويان حاضر شديد و حرف خود را پس گرفتيد و گفتيد اشتباه شده است ،
نمی¬شود دانشجوی دختر نگرفت .قول داديد ظرف چند ماه برای دختران خوابگاه بخريد .چھار سال
گذشت و خوابگاه که نخريديد ھيچ ،به خيال خودتمام روزنه ھای انتقاد و اعتراض را مسدود کرديد و
ديگر دانشجوی دختر ھم نگرفتيد.
نام خانم "ميترا رضايی" را که به ياد داريد؟ در نھايت چه کسی مسئول حادثه ی منجر به فوت ايشان
شد؟ يادتان ھست به بھانه حوادث پس از انتخابات آن فاجعه را موضوعی امنيتی جلوه داده و روی آن
سرپوش گذاشتيد؟ آيا مضحک نبود که به جای پاسخگويی در قبال آن فاجعه مصاحبه کرديد و برای
فرافکنی گفتيد او با کاميونت کشته شده نه با کاميون؟ میخواستيد دانشکدهای نو بسازيد که دانشجويی
بيگناه توسط وسائط ساخت و ساز آن کشته شد؛ و شما تنھا سکوت کرديد .کاش با ھمان دانشکدهھای
کردن آنھا جان دانشجو را ميگرفتيم.
قديمی جان تازهای به دانشجويان ميداديم نه اين که برای نو
ِ
بازگرداندن حکم ديوان عدالت اداری آنقدر در
آيا غره شدن به حکمی انتصابی و توانايی دوستانتان در
ِ
شما ريشه دوانده بود که خود را در قبال مرگ دانشجوھا مسئول نداسته و تنھا به گفتن مطالبی بيربط
اکتفا کرديد؟
امسال اعالم کرديد که بنا داريد "بوستان يزدانپرست" را افتتاح کنيد .برايمان جالب بود که بدانيم اين
بوستان کجای دانشگاه قرار دارد .کمی بعد مشخص شد می خواھيد پارکی را بازافتتاح کنيد که نزديک
به چھل سال است در دانشگاه بوده و درتير ماه سال  1388از سوی دانشجويان به نام ھمکالسی نخبه و
مظلومشان ،جانفدا "کيانوش آسا" نامگذاری شد .کيانوشی که در مورد آن گفته ايد" :در راه تحصيل علم
تا آخرين لحظه کوشا بود".
آقای دکتر محمد سعيد جبل عاملی
پارکی که سالھا مورد استفاده بود را چگونه افتتاح می کنيد؟ اگر اينگونه است بد نيست ھر روز صبح
سر دردانشگاه را نيز افتتاح کنيد! چرا پارکی شناخته شده به نام "کيانوس آسا" را برگزيديد؟ راستی
شما را با يزدانپرست چه نسبتی است؟ شنيده ايد در سالھايی که شما پی "دکتر" شدن بوديد يزدانپرست
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
عزيز برگزينيد؟ آيا روا ميداريد که در راه رسيدن به مطامع خود ھر نام مقدسی را خرج کنيد؟ از
معصيت سوء استفاده از شھدا نمی ترسيد؟ از شھدا شرم نداريد؟
مطمئن باشيد ھرچه تالش کنيد دانشجويان،آن پارک را "پارک آسا" می نامند .چه نام کيانوش آسا را
احساسات پاک دانشجويان آرمان خواه بر جای جای آن مکان حک کرده است و نام اخير را شما در پی
مطامعتان روی تابلوھای آن نوشته ايد .صالح را آن ميدانيم که برای احترام به روح بلند ھر دوی اين
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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 طول مديريت خوداز ھيچ تالش و فرصتی در جھت تضعيف 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 فرھنگی و ھنری دانشگاه برخوردی غير
قانونی را اتخاذ کرديد .بايد از شما پرسيد فرھنگ را چه ميدانيد که ھنر و موسيقی در آن نميگنجد و به
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
افتاده مورد بحث قرار گرفته است .گفتند چون شما برای عبادت به سفر حج تشريف برده ايد جلسه
تشکيل نشده است.
جنابعالی رييس دانشگاھيد و موظفيد که در چھارچوب آيين نامه ھا به ھمه ی وظايف خود عمل کنيد .
در بيشتر رفتارھای مديريتی شما و منصوبانتان نمونه ھای بسياری از عدم رعايت قانون بوده و ھست.
صواب شما را در آن می بينيم که لجاجت را کنار گذاشته و دانشجويان را از رجوع به مراجع قانونی
چون وزارت علوم ،ديوان عدالت اداری و ...بازداريد .چرا شورای تعامل دانشجو و دانشگاه را از
دانشجويان دور نگاه داشته ايد؛ تا نکند با دانشجويی رو در رو شويد که مجبور به پاسخگويی به او
باشيد؟ بی شک بازسازی نھاد ھايی چون انجمن اسالمی ،شورای صنفی و  ...ارمغانی است برای شما،
که از مشارکت فکر خالق دانشجو خود را بھره مند سازيد.
خير شما را در آن ميدانيم که در ھر قالبی حتی کرسی ھای آزاد انديشی در جلسه ای با دانشجويان به
ِ
گفتگو بنشينيد و به سواالت به حق دانشجويان پاسخ دھيد.
جناب آقای رييس
چندی است که بازی کودکانه ای تحت عنوان "منشوراخالقی" طرح ريزی کرده و ھمگان را درگير
ھيچ کرده ايد که در اين ميان بيش از ھمه رسانه ھای بيگانه برای ساختن چھره ای متحجر از حکومت
ايران اين اعمال شما را جدی گرفته اند .آيا وقتی منشور به اصطالح اخالقی دانشگاه را تنظيم ميکرديد
لحظه ای به رضايتمندی دانشجويان انديشيد؟ آيا وقتی بودجه ی اجرای اين طرح عجيب را با استخدام
چندين نفر مأمور حقوق بگير از بيت المال تصويب ميکرديد ذره ای به رضای خدا انديشيديد؟ آيا
خشنودی عده ای قليل ،نام نيکو را نيز برای شما به ارمغان خواھد آورد؟
به آگاھيتان ميرسانيم که اين منشور تا امروز جز ترويج بی اخالقی راھی از پيش نبرده است .کرامت و
شخصيت دانشجو را بی حد و مرز به سخره ی مامورانی سپرده ايد که در ارايه ی گزارش مکتوب به
مافوق خود ناتوانند و ضعف انشا دارند .ازکشيک ھايی که استخدام کرده ايد الفاظی شنيده ايم و حرکاتی
ديده ايم که بازگو کردن آن در اين مقال مايه ی شرم است،اما اگر مشتاق باشيد ھمه را با شاھد و ادله به
استحضار ميرسانيم .طنز ماجرا تا به جايی رسيده است که دربانھا وکشيکھای دانشگاه دانشجويان را به
تعليق و اخراج تھديد ميکنند! در کدام قانون اين اختيارات را به اين افراد داده اند؟
فراموشی حقوقی است که داريم و چھارچوب ھايی نيز بيرون
گرچه ما دانشجويان ھر چه می کشيم از
ِ
از دانشگاه موجودند که می توانيم عليه ھمه ی اين بی قانونی ھا و خودسری ھای جناب شما و ديگر
مديران دانشگاه به بھترين نحو دادخواھی کنيم .کدخدايانی که برای خود حکومت دانشکده ای و کميته
ای و مديريتی قايلند و بدون کوچک ترين اعتنا به آيين نامه ھا و مصوبات وزارت علوم برای خود
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حدود و اختيارات تعيين کرده اند ھر چه می خواھند ميکنند .يادتان باشد ،شما رارييس کرده اند اما ما
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
يا تھديد داشته باشيد .ھمان طور که گفتيم حاضريم به ھر شکل با شما به گفتگو بنشينيم و شما را در
رفع اين عمده نواقصتان ياری کنيم.اگرچه حدس ميزنيم شما و مجموعه ی مديريتيتان ،مطالبنامه و
مقاصد امضاءکنندگان اين نامه را سياسی جلوه داده و تصميم به اتخاذ برخوردھای امنيتی بگيريد .بار
ديگر اعالم ميکنيم که ھيچ قصدی جز اصالح امور نيست .اما اميدواريم اين بار نھاد ھای امنيتی فريب
شما را نخورند و اين معضالت را که بخش کوچکی از نامديريتی جناب عالی بر دانشگاه بوده به ياری
يکديگر در داخل دانشگاه رفع کنيم.
فرشيد رزاقيان ٨٦٤٨١٣١٩ -
علی صباغ نيا ٨٧٤٧٢٠١١ -
محمدحسين منصوری ٨٨۵٤٢٤٣١ -
بھمرد سبزی پور ٨٦٤٨٢٠٠٤ -
صابر صفری ٨٧۵۵۵١٦٦ -
شاھين قلی ٨٨٤٧٨١٣٣ -
محمدامين نصيری ٨٦٤٣٢٢۵٦ -
مجتبی ملکی ٨٧٤٨٢٤٢٦ -
نواب رحيمی پور ٨٨۵۵٦٢٦٤ -
روح ﷲ صحرائی ٨٦٤٣٣١٦٤ -
محمدرضا شيرکوند ٨٧٤٨١٣۵٨ -
علی لطفی ٨٨٤٧٢٢٩١ -
محمد عواطف رستمی ٨٦٤٣١١٦١ -
احمدرضا بابلی ٨٧٤٧٢١٦٣ -
طاھر طھماسبی ٨٨٤١١٤۵٧ -
رضا لنگرودی ٨۵٤٧٣۵٢٨ -
حميد فالح ٨٩۵٢١٠٣۵ -
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سعيد نعيمی آزاد شد
خبرگزاری ھرانا  -سعيد نعيمی ،عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران )ادوار
تحکيم وحدت( امروز با توديع وثيقه از زندان مرکزی تبريز آزاد شد .

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از تبريز ،اين زندانی پس از گذشت بيش از  ٢٣۵روز از بازداشت،
امروز با توديع وثيقهی  ٧٠ميليون تومانی از زندان آزاد شد .
سعيد نعيمی ،فعال سياسی و مدافع حقوق بشر آذربايجانی  ١٨ارديبھشت امسال توسط ماموران امنيتی
در منزل شخصی خود ،واقع در کرج دستگير و برای بازجويی و رسيدگی به پرونده اش به اطالعات
تبريز منتقل شد .
مھندس نعيمی در دوران تحصيالتش در دانشگاه زنجان ،عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سياسی
انجمن اسالمی اين دانشگاه بود وی ھمچنين مدير مسئول نشريه ی دانشجويی تورکی-فارسی » َسس«
در دانشگاه زنجان بود.
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گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو آذر ماه ) ٩٠
آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده ،مستمر و برنامه ريزی شده حقوق
جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمھوری اسالمی در آذر ماه .١٣٩٠
گزارش ذيل با توجه به محدوديتھا و مشکالت 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
در آبان ماه سال جاري تعداد  17مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده  %7مجموع موارد ثبت شده
نقض حقوق بشر در آبان ماه می باشد.
اين گزارشھا حاکی از بازداشت  ٧دانشجو و محکوميت  ٣دانشجو به  ١٢٠ماه حبس تعزيری می
باشند .از سوی ديگر نيز  ٢تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در دانشگاه محروم شدند.
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٧١٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٢٠٪را شاھد بوده ايم.
منبع :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
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مقايسه آماري آذر ماه  90با ماه مشابه سال قبل و آبانماه سالجاري

گزارش تفصيلی
بازداشت محمد رشيد ھدايتی ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد ) .ھرانا  ،يكشنبه  06آذر (1390
(1
محمد رشيد ھدايتی ،از فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد ،طی روزھای گذشته توسط نيروھای امنيتی
بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.
بازداشت  2فعال دانشجويی دانشگاه مازندران در آستانه  16آذر ) .ھرانا  ،شنبه  12آذر
(2
(1390
در ادامه ی فشارھای فزاينده بر دانشجويان دانشگاه مازندران،علی عباسی و رحمان يعقوبی دو فعال
دانشجويی اين دانشگاه در روز شنبه دوازدھم اذر بازداشت شدند.
 (3اعزام دانشجويان بورسيه به انگليس متوقف شد ) .ھرانا  ،شنبه  12آذر (1390
مديرکل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم که چندی پيش اعالم کرده 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 اعالم کرد.
احضار عليرضا کامکاری ؛ فعال دانشجويی به اداره اطالعات در روزه دانشجو) .ھرانا ،
(4
چھارشنبه  16آذر (1390
 (5محمد کريمی  ،فعال دانشجويی در الريجان بازداشت شد ) .ھرانا  ،چھارشنبه  16آذر (1390
در آستانهی روز دانشجو ،نيروھای اطالعات شھرستان الھيجان روز چھارشنبه با يورش به منزل
محمد کريمی فعال دانشجويی ،وی را بازداشت کردند.
 (6انتقال سعيد آقا براری  ،فعال دانشجويی به زندان اوين ) .ھرانا  ،شنبه  19آذر (1390
سعيد آقا براری ،فعال سابق دانشجويی و از کنشگران حقوق بشری ،که از  ٢٣آبان ماه امسال مفقود
شده بود ،به زندان اوين منتقل شده است.
ستاره الياسی  ،فعال دانشجويی وبالگنويس و فعال حوزه زنان از دانشگاه اخراج شد) .
(7
دانشجو آنالين  ،شنبه  19آذر (1390
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 اختالل در نظم دانشگاه اشاره شده بود.
شيما رنجبر دانشجوی ورودی سال  1390رشته مھندسی مکانيک ماشين آالت کشاورزی
(8
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان از دانشگاه اخراج شد  ) .دانشجو آنالين  ،شنبه  19آذر (1390
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شيما رنجبر دانشجوی ورودی سال  ١٣٩٠رشته مھندسی مکانيک ماشينآالت کشاورزی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان از دانشگاه اخراج شد.
 (9انتقال سومين فعال دانشجويی دانشگاه مازندران به زندان ) .ھرانا  ،يكشنبه  20آذر (1390
مازيار يزدان نيا فعال دانشجويی چپگرای دانشگاه مازندران جھت گذراندن شش ماه حبس ،خود را
به دادگاه انقالب شھرستان بابلسر معرفی کرد.
 (10بازداشت سامان آريامن دانشجوی فعال دانشگاه آزاد اھواز  ) .دانشجو انالين  ،چھارشنبه 23
آذر (1390
سامان آريامن دانشجوی دانشگاه آزاد اھواز از ھفدھم ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطالعات
بسر می برد.
 (11بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی احسان بھروز در مشھد ) .دانشجو آنالين ،
چھارشنبه  23آذر (1390
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.
 (12اخراج ھادی بينش دانشجوی دانشگاه تربيت معلم از دانشگاه  ) .دانشجو آنالين  ،جمعه  25آذر
(1390
ھادی بينش ورودی سال  ٨۶رشت ٔه علوم سياسی و فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم و از فعالين
ستاد مھدی ˜کروبی از دانشگاه اخراج شد.
 (13فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور به ترتيب به  3و  1سال حبس تعزيری محکوم شدند) .
دانشجو آنالين  ،شنبه  26آذر (1390
فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد و پلی تکنيک ،که
آذرماه سال گذشته بازداشت شده بودند ،به ترتيب به  ٣و  ١سال حبس تعزيری محکوم شدند.
 (14حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کاروان اھواز و انتقال ضيانبوی به ھمرته  60تن ديگر به
بند زندانيان مواد مخدر ) دانشجو آنالين  ،شنبه  26آذر (1390
روز گذشته با حمله گارد ويژه به بند امنيتی زندان کارون اھواز ٦٠ ،تن از زندانيان سياسی و امنيتی
زندان کارون اھواز از بند  ١به بند  ٨اين زندان منتقل شدهاند .ضيا نبوی ،فعال دانشجويی محروم از
تحصيل نيز در ميان اين زندانيان بوده است.
 (15احضار وتعليق تعدادی ازدانشجويان علم و صنعت  ) .دانشجو آنالين  ،يكشنبه  27آذر (1390
 (16بازداشت محمد حسين محبوبيان ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و مسئول نشريه تلنگر ) .ھرانا،
سه شنبه  29آذر (1390
محمدحسين محبوبيان ،از فعاالن 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.
 (17بازداشت روح ا ...قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شيراز  ) .ھرانا  ،سه شنبه  29آذر (1390
آخرين خبرھا از ايران حاکی از آن است که روح ﷲ قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شيراز و فارغ
التحصيل رشته جامعه شناسی اين دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد ،پس از احضار به اداره
اطالعات شھر شيراز بازداشت شده و از سرنوشت وی و داليل بازداشتش ھيچ خبری در دسترس
نيست.
 (18ايجاد فضای پادگانی در دانشگاه زنجان ) .دانشجو آنالين  ،سه شنبه  29آذر (1390
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 (19انتقال مازيار يزدانی نيا ،دانشجوی زندان به بند انفرادی زندان متی کالی بابل .دانشجونيوز ،
چھارشنبه  30آذر (1390

مجيد دری :اخراجم از دانشگاه را به خودم تبريک می گويم
مجيد دری دانشجوی زندانی در زندان بھبھان در يادداشتی پس از اخراج خود از دانشگاه با تاکيد بر
اينکه شادم که سکوت نکردم که ھرچی میخواھيد بکنيد و سربلندم که در برابرتان سر خم نکردم و در
اينجا جا دارد اخراجم را به خودم تبريک بگويم ،نوشته است:
به تازگی نامه اخراجم به دستم رسيد و دليل اخراجم را عدم حضور موجه به مدت  ۴ترم عنوان کردند
و حق ادامه تحصيلم را گرفتند .ياد صحبت يکی از مسئولين افتادم که گفته بود زندانھای ايران مثل ھتل
است شايد به اين جھت است پذيرشش زياد است چيزی حدود  ٣برابر ظرفيت ،قابل توجه قوه قضائيه .
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اين فعال دانشجويی در يادداشت خود آورده است :اميدوارم زنده باشند و اين روزھای شاد و خرم
نصيبشان شود .چرا ھميشه شادی و ھتل از آن ما باشد و آنان محروم .از قديم گفتند آسياب به نوبت!
نوبت به شما ھم میرسد ناراحت نباشيد.
متن کامل اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:
به تازگی نامه اخراجم به دستم رسيد و دليل اخراجم را عدم حضور موجه به مدت  ۴ترم عنوان کردند
و حق ادامه تحصيلم را گرفتند .ياد صحبت يکی از مسئولين افتادم که گفته بود زندانھای ايران مثل ھتل
است شايد به اين جھت است پذيرشش زياد است چيزی حدود  ٣برابر ظرفيت ،قابل توجه قوه قضائيه.
حال با اعالم اينکه بنده در جزاير قناری و باغ البرواتور و آنتاليا و… به کار میبرم و آنقدر سرگرم
تفريحات که از خاطر بردم بايد به دانشگاھم اطالع دھم .ضمن عرض پوزش از مسئولين خدوم دانشگاه
به خصوص رئيسش صدرالدين شريعتی که از ھيچ عملی برای به سفر رفتن من و ديگر دانشجويان
فرونگذاشت و ھتل برايمان رديف کرد و اقامت طوالنيمان را ميسر ساخت آرزو میکنم اين ھتل مسير
يکايک شان شود تا مدتھای مديد از آن بھرهمند شوند.
اميدوارم زنده باشند و اين روزھای شاد و خرم نصيبشان شود .چرا ھميشه شادی و ھتل از آن ما باشد
و آنان محروم .از قديم گفتند آسياب به نوبت! نوبت به شما ھم میرسد ناراحت نباشيد.
در آخر میگويم بسيار خوشحالم که اخراج شدم که ننگ درس خواندن در چنان محيطی با چون ايشان
کسانی ھيچگاه برايم امکان پذير نبود.
شادم که در مقابلتان سکوت نکردم که ھرچی میخواھيد بکنيد و سربلندم که در برابرتان سر خم نکردم
و در اينجا جا دارد اخراجم را به خودم تبريک بگويم.
مجيد دری

اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه زاھدان
خبرگزاری ھرانا  -يک دانشجوی بھايی به نام »شادی مودی« ورودی سال  ٩٠که در حال تحصيل در
رشته مھندسی  ITدر دانشگاه پيام نور شعبه زاھدان بود به دليل اعتقاد به آئين بھايی از ادامه تحصيل
محروم شد.
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بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از زاھدان ،نامبرده در تاريخ  ١٠دی ماه نامه ای را دريافت می کند که
در آن قيد شده »به استناد ابالغيه معاونت آموزشی دانشگاه به اطالع ميرساند ادامه تحصيل شما در اين
دانشگاه ممنوع می باشد«
شادی مودی سپس به دانشگاه مراجعه و درخواست مشاھده ابالغيه مذکور را می کند که در پاسخ به
وی گفته می شود که نمی توانند ابالغيه 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 ابالغيه مزبور را فقط می تواند از تھران پيگيری
کند.

پاره شدن پردهی گوش علی عجمی در پی درگيری يکی از مسئوالن
امنيتی با وی
گزارشھا حاکی از آن است که درگيری رئيس حفاظت اطالعات در زندان رجايی شھر کرج با علی
عجمی ،به پاره شدن پردهی گوش اين دانشجوی زندانی منجر شده است.
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به گزارش ھرانا ،چندی پيش ،علی عجمی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر کرج به علت
وضعيت نامساعد جسمی به بھداری زندان منتقل شد.
آقای عجمی که به بيماری سينوزيت مبتالست ،ھنگامی که با وضعيتی نامساعد در انتظار پزشک در
راھروی بھداری به سر میبرده است ،با مسئول حفاظت اطالعات روبه رو میشود .اين مسئول
اطالعاتی پس از پرسيدن علت چرايی حضور وی و شنيدن پاسخی متداول در اين خصوص ،با
برخوردی تند و زننده سيلیای به گوش علی عجمی می زند که ھمين حرکت باعث پاره شدن پردهی
پ نامبرده میشود.
تچ ِ
گوش سم ِ
اين مشکل در حالی از سوی رئيس حفاظت اطالعات زندان برای اين زندانی سياسی به وجود آمده که
تاکنون ھيچ اقدام موثری در جھت درمان منجمله انتقال به بيمارستان صورت نگرفته است.
گفتنی ست که علی عجمی دھم بھمن ماه سال جاری و با پايان دورهی محکوميتش از آزاد خواھد شد.
ھرانا
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بخش نامه جديد دانشگاه علوم و فنون بابل :ممنوعيت عضويت
دانشجويان در فيس بوک
مسئولين دانشگاه علوم و فنون بابل در اطالعيه ای خطاب به دانشجويان اعالم نموده اند که عضويت
آنان در شبکه اجتماعی فيس بوک ممنوع بوده و با دانشجويان متخلف برخورد خواھد شد.

به گزارش دانشجونيوز ،طی روزھای اخير روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون بابل طی اطالعيه ای
از دانشجويان خواسته است که که تا  ١۵دی ماه سال جاری ضمن لغو عضويت در سايت فيس بوک،
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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 اطالعيه روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون بابل بدين شرح است:
اطالعيه فوری
بدين وسيله به اطالع دانشگاھيان محترم می رساند:
از آنجايی که برخی افراد ،نا آگاھانه در فضاھای سايبری غير قانونی و دارای ماھيت جاسوسی نظير
فيس بوک عضويت داشته و يا در برخی سايتھای فيلتر شده ورود پيدا می کنند ،لذا افراد مذکور
حداکثر تا تاريخ  ٩٠/١٠/١۵فرصت دارن ضمن لغو عضويت ھرگونه آثار به جای مانده خود را امحاء
نمايند ،در غير اين صورت با متخلفين برابر مقررات برخورد خواھد شد.
روابط عمومی دانشگاه
يک منبع دانشجويی به دانشجونيوز گزارش داده است که در ھمين رابطه دانشجويان در روزھای اخير
با دکتر شيخ االسالمی ،رئيس دانشگاه ،مذاکرات بی نتيجه ای را انجام داده اند .دکتر شيخ االسالمی
دانشجويان را تھديد نموده که "در صورت عدم لغو عضويت در سايت جاسوسی فيس بوک کميته
انضباطی دانشگاه برخورد قاطعانه با خاطيان را خواھد نمود".
گفتنی است فعالين دانشگاه علوم و فنون بابل طی روزھای اخير در صدد مذاکره با اعضای ھيئت امنای
دانشگاه می باشند .مرتضی حاجی ) وزير آموزش و پرورش دولت آقای خاتمی( ،مھندس محسن
نريمان ) نماينده اصالح طلب شھرستان بابل در مجلس شورای اسالمی( و دکتر صفاريان )مسئول دفتر
سابق مھدی کروبی و دبيرکل جمعيت دفاع از زندانيان سياسی مسلمان قبل از انقالب( از اعضای ھيئت
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
با صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی در شعبه  ١۵دادگاه انقالب اسالمی تھران مواجه شده
است .اين حکم در حالی صادر شده است که اصغری نزديک به چھار سال در بازداشت موقت بوده
است.
وحيد اصغری متھم رديف اول سناريويی است که سپاه پاسدران انقالب اسالمی از آن به عنوان »شبکه
ارائه محتوای مستھجن ضد دينی و ضد انقالبی« ياد کرده بود.
خانواده وحيد اصغری با تأييد اين خبر به »خانه حقوق بشر ايران« گفتند که اين حکم با »سختگيری
بيشاز حد »صادر شده است  ،اما »ما اميد داريم که اين حکم اعدام در ديوان عالی کشور لغو شود .با
نتيجه و رای ديوان عالی کشور به نسبت به اين حکم سختگيرانه اميد داريم.
يکی از اعضای خانواده وحيد اصغری به »خانه«ی ما گفت« :حکم اعدام وحيد چھارشبنه گذشته در
تاريخ ھفتم دی ماه صادر شده است و ما و وکالی وحيد به حکم صادر شده اعتراض کردهايم تا ببينيم
نتيجه به کجا میرسيد .اما اميدواريم اين حکم اعدام در ديوان عالی کشور لغو شود».
وی در مورد اتھامات و مبنای صدور اين حکم گفت» :محاربه و ارتباط با منافقين و راهاندازی
سايتھای مستھجن و… اتھامات زيادی داشته است .اتھاماتی که به نظر من بزرگنمايی شده و نسبت
به وحيد سختگيری شده است .ھمانطور که گفتم اميدواريم که اين حکم در ديوان عالی کشور نقض
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شود .ما تالش میکنيم که از طريق مجراھای قانونی و داخلی اين حکم را لغو کنيم .با توجه به پرونده
وحيد اين حکم بسيار سختگيرانه بوده است و به ھمين دليل ھم فکر نمیکنم تأييد ھم بشود».
اصغری به مدتھا پس از دستگيری در سلولھای انفرادی و تحت شکنجه برای اعترافات اجباری و
پذيرش اتھامات مختلف از جمله »مدير بزرگترين مجموعه از سايتھای مستھجن فارسیزبان در
اينترنت« قرار گرفته بود.
وی در خصوص بازداشت اوليه وحيد اصغری گفت» :وحيد ھم اکنون  ٢۵سال دارد و زمانی که
دستگير شد  ٢١سال داشت .در تاريخ  ١٩ارديبھشت  ١٣٨٧زمانی که وحيد قصد داشت برای ارائه
پاياننامه و فارغ التحصيلیاش به ھند بازگردد در فرودگاه امام خمينی بازداشت شد .ابتدای دستگيری
اتھامی که به او زده بودند داشتن مواد مخدر اعالم شده بود ،اين اتھاماتی که در حال حاضر روی
پرونده ھست و مبنای حکم اعدام قرار گرفته در زمان بازداشت اصال مطرح نبود .اتھامات که ما از آن
اصال سر در نياورديم .عمدتا ھم مربوط به جرائم اينترنتی ھم بودند .حتا بعد از بازداشت برادر وحيد
ھم برای يک ھفته بازداشت شده بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد».
وی در خصوص اينکه خانواده وحيد اصغری تاکنون چه اقداماتی برای آزادی وی انجام دادهاند گفت:
»در طول چھار سال گذشته ما بارھا به مراجع مختلف قضايی مراجعه کردهايم و نامهھای متعددی به
مسئولين کشوری و قضايی نوشتهايم ،حاال ھم که اين حکم صادر شده باز ھم قصد داريم که برای
رياست قوه قضاييه و ديگر کسانی که در داخل ايران میتوانند کاری کنند نامه بنويسيم و درخواست
کمک کنيم .ما فکر میکنيم که اگر مجازاتی ھم باشد ديگر ھمين چھار سال زندان و بازداشت موقت
کافی است چيزی بيشتر از اين بسيار سختگيرانه خواھد بود».
وی در مورد شرايط زندان وحيد اصغری به خبرنگار »خانه حقوق بشر ايران« گفت« :وحيد که ابتدا
يک سال و نيم در سلولھای انفرادی زندان اوين به سر میبرد و بعد از آن به بند عمومی منتقل شد.
االن ھم وحيد نزديک به يک سال است که در بند  ٣۵٠زندان اوين به سر میبرد و به صورت ھفتگی
او را مالقات میکنيم .مشکلی از بابت وضعيت جسمی ھم ندارد و شرايط خوبی نسبت به گذشته دارد».
وحيد اصغری در  ٢۵آذر ماه  ١٣٨٨طی نامهای به رئيس شعبه  ١۵دادگاه انقالب اسالمی شرح
کاملی از فشارھا و شکنجهھای متحمل شده را بيان کرده است .وی در بخشی از اين نامه گفته بود که،
»با چشم بند و دست بند … .و مرا شديدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائين آويزان
کردند با طناب و دستبند و شالق و سيلی می زدند… ..ضربه زدن به شکم و پھلو با پنجه بوکس و
گذاشتن چاقو زير گلويم و روی رگ دستم و تھديد به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور ھر
چه می خواستند را تلقين می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غير واقعی و کذب و امضا و اثر
انگشت و نوار مصاحبه ی ويدئويی جعلی بارھا گرفتند…..در حالی که من فقط متھم بودم».
اصغری تفھيم موارد اتھام خود را نيز چنين توضيح داده بود »بارھا آنان سايت ھايی که متعلق به
ديگران است به من به کذب نسبت داده اند در حاليکه که بنده در توليد و تھيه ی آن ھا ھيچ اختيار و
دخالتی نداشته ام و در ويدئو ھای زير شکنجه وا دارم کرده اند تا – را جاسوس اسرائيل بنامم و حسين
درخشان را جاسوس وزارت اطالعات ايران و سيا! به خاطر دريافت عکس ھای تمسخر رھبر و
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
است به خاطر آگھی ھای گوگل و استراتژيست گوگل بودن و دريافت پول از آن موسسه ی عظيم
فناوری جستجو ،اتھام تحصيل مال نا مشروع به بنده زده اند»!
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بھروز فريدی ،ليال بھروز و سياوش محمدی از زندان تبريز آزاد شدند
 19دی ماه  1390خبرگزاری ھرانا  -عصر امروز شنبه  ١٧دیماه  ،١٣٩٠بھروز فريدی ،ليال
بھروز و سياوش محمدی پس از  ۶۶روز بازداشت به قيد وثيقه از زندان مرکزی تبريز آزاد شدند .

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،اين سه فعال دانشجويی که به ھمراه آرش محمدی در تاريخ
 ١٢آبان  ١٣٩٠در منزل شخصی خود در تبريز بازداشت شده بودند ،به قيد وثيق ٔه  ۴٠ميليون تومانی
از زندان تبريز آزاد شدهاند اما آزادی آرش محمدی به دليل برخی مشکالت در توديع وثيق ٔه  ٨٠ميليونی
تومانیاش به فردا موکول شده است.
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اداره اطالعات شھر تبريز زندانی
قابل ذکر است که اين افراد پس از بازداشت به مدت  ١۵روز در
ٔ
شده و سپس به زندان مرکزی تبريز منتقل شدند و نھايتن با اتھاماتی از قبيل تبليغ عليه نظام ،اجتماع و
تبانی عليه نظام ،شرکت در اغتشاشات و ھواداری و تبليغ به نفع گروهھای مخالف نظام مواجه شدند.
بھروز فريدی فارغ التحصيل رشت ٔه مکانيک از دانشگاه آزاد تبريز ،ليال بھروز فارغ التحصيل مقطع
کارشناسی ارشد مديريت آموزشی ،سياوش محمدی دانشجوی رشت ٔه ھنر دانشگاه نبی اکرم تبريز و
آرش محمدی نيز دانشجوی رشت ٔه مديريت صنعتی دانشگاه پيام نور تبريز است.

نامه اميد کوکبی به رييس قوه قضائيه :بازجوھا من و خانواده ام را به
گروگان گرفته اند
 20دی ماه  1390اميد کوکبی دانشجوی نخبه دکترا در دومين نامه خود به رييس قوه قضاييه از
فشارھای متعدد به خود و خانواده اش پرده برداشته و می پرسد:
چگونه میشود به کسی که متھم به جاسوسی يا ارتباط با اجانب است اطمينان کرد و او را به
محرمانهترين و سرّیترين بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست ھمکاری نمود؟

به گزارش کلمه ،او با اشاره به وعده و وعيدھايی که به او و خانواده اش در خصوص ھمکاری و
اعتراف به جرم ھای ناکرده اش استدالل می کند:
امروز که ھيچ خطايی نکردهام و ھيچ اطالعی از موضوعات و فعاليتھای محرمانه نظام ندارم با من
اينگونه رفتار میشود و تمام زندگی و خانوادهام را به واقع گروگان گرفتهاند .در آينده اگر راضی به
ھمکاری شوم و به سبب آن از اين اطالعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواھد شد؟ و چه
چيزی را برای حصول اطمينان و اعتمادشان از من به گروگان خواھند گرفت؟
وی با اشاره به نامه اول خود به صادق الريجانی از تشديد فشارھا سخن می گويد و با انتقاد و گال يه
ازعدم بيطرفی قاضی پرونده اش می گويد که حتی از نمايش و تصويرگری يک دادرسی به ظاھر
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قانونی و بیطرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قوانين و مقررات و مصالح نظام و کشور
بیاعتنايی کرده و بدتر از آن اينکه در جلسه دادگاه با عصبانيت اقدام به تحقير و تھديد من کرده و با به
کاربردن الفاظی که اينجانب شرم دارم در اين نامه به ذکر آنھا بپردازم ،از من به اصرار میخواست
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
محبوس است .دوازدھم مھر جاری ،قرار است دادگاه اين پژوھشگر کشور برگزار شود .محاکمه اميد
کوکبی در حالی انجام خواھد شد که اين ھموطن اھل سنت و ترکمن ھيچ گونه سابقه فعاليت سياسی
نداشته و ھنگامی که برای ديدار با خانواده اش به ايران سفر کرده بود ،بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان
اوين منتقل شد.
او بيش از يک ماه را در سلول انفرادی تحت شکنجه ھای شديد روحی گذرانده است .وی در نامهای
تکان دھنده به صادق آملی الريحانی ،رييس دستگاه قضايی جمھوری اسالمی با توصيف شرح
شکنجهھا و انفرادیھای خود ،درخواست تشکيل دادگاھی عادالنه با امکان دفاع کرده بود .اما اين نامه
نيز ھمچون نامه ھای ديگر زندانيان سياسی مورد بی توجھی مسئوالن قرار گرفته و اميد کوکبی
تاکنون نتوانسته وکيل خود را مالقات کند.
اميد کوکبی با کسب رتبه  ٢٩در کنکور توانست به طور ھمزمان در دو رشته فيزيک و مکانيک در
دانشگاه صنعتی شريف تحصيل کند .وی فوق ليسانس و دکترای خود را در اسپانيا در رشته فيزيک
اتمی در گرايش ليزر کسب کرد .اين دانشمند جوان از سال گذشته در دانشگاه تگزاس آمريکا در مقطع
فوق دکتری مشغول به تحصيل بود.
متن کامل اين نامه به شرح زير است:
رياست محترم قوه قضائيه
حضرت آيت اله صادق آملی الريجانی
سال ٌم عليکم
اينجانب اميد کوکبی فرزند نوبت ،زندانی بند  ٣۵٠زندان اوين دومين باری است که برای شما نامه
مینويسم و امروز که اين نامه را تحرير میکنم حدود  ١٠ماه است بدون ھر گونه دليل و مدرکی )و
شايد در اثر يک سوء تفاھم( در بازداشت به سر میبرم.
پس از چند بار تفھيم اتھام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غير قانونی و اخالل در نظم و امنيت،
نھايتا ً اتھاماتی واھی و بیاساس که روحم را آزرده کرده است با عنوان «ارتباط با دول متخاصم و
کسب درآمد نامشروع« را به من تفھيم کردند که يقينا ً اين اتھامات با توجه درخواستھا و عملکرد
مسئولين امر کامالً منافات دارد و با ھيچ منطق و عقل سليمی ھمخوانی ندارد.
چگونه میشود به کسی که متھم به جاسوسی يا ارتباط با اجانب است اطمينان کرد و او را به
محرمانهترين و سرّیترين بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست ھمکاری نمود؟
دعوتھای مکرر مسئولين امنيتی و اطالعاتی و تحت فشار قرار دادن خانوادهام جھت متقاعد کردن من
به ھمکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمايتھای مختلف ھمچون آزادی و ادامه تحصيل در
ھمان دانشگاه قبلی خودم )دانشگاه آستين تگزاس( برای کسی که تاکنون ھيچ فعاليتی خارج از دانشگاه
و محافل علمی دنيا نداشته و با عالم سياست بيگانه است چه معنا و مفھومی را تداعی میکند؟ و در
پشت اين اتھام زنیھا و فشارھا چه ھدفی نھفته است؟
اگر چه من به عنوان يک ايرانی حاضر به ھمه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم ھستم ليکن بنده
ھميشه اين استدالل وپاسخ را به بازجويان و نمايندگان اعزامی از نھادھای مختلف داشته و دارم که:
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امروز که ھيچ خطايی نکردهام و ھيچ اطالعی از موضوعات و فعاليتھای محرمانه نظام ندارم با من
اينگونه رفتار میشود و تمام زندگی و خانوادهام را به واقع گروگان گرفتهاند.
در آينده اگر راضی به ھمکاری شوم و به سبب آن از اين اطالعات و اسرار مطلع شوم با من چه
رفتاری خواھد شد؟
و چه چيزی را برای حصول اطمينان و اعتمادشان از من به گروگان خواھند گرفت؟
جناب آقای الريجانی
تنھا گناه من اين بوده و ھست که تحصيالتم منحصر به فرد بوده و در ايران کسی در اين رشته
تخصص و تحصيالت من را ندارد و از بد حادثه ظاھراً اين تخصص شديداً مورد نياز واقع شده است.
اما اين مرقومه را جھت دفاع از بیگناھی خودم برای شما نمینويسم و البته اميدی ھم به شنيدن يا
اھميت دادن به آن ندارم ،زيرا نه تنھا به نامه اول من »که با سختی توانستم از زندان برای شما ارسال
کنم« کوچکترين توجھی نکرديد و از آن نامه ھم سوء تعبير شد و موجب تشديد فشارھا بر من گرديد،
بلکه دليل نگارش اين نامه ،گاليه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسيدگی کننده به
پرونده من است ،که حتی از نمايش و تصويرگری يک دادرسی به ظاھر قانونی و بیطرفانه عاجز
مانده و به وضوح و آشکارا به قوانين و مقررات و مصالح نظام و کشور بیاعتنايی کرده و بدتر از آن
اينکه در جلسه دادگاه با عصبانيت اقدام به تحقير و تھديد من کرده و با به کاربردن الفاظی که اينجانب
شرم دارم در اين نامه به ذکر آنھا بپردازم ،از من به اصرار میخواست که مطابق خواسته وی اقرار
به ارتباط با آمريکا و خيانت به کشورم کنم.
رياست محترم اين دادگاه نه تنھا بیطرف نبوده و صالحيت رسيدگی به پرونده اينجانب را ندارد بلکه
در يک نظام اسالمی و قائل به اخالق و عدالت و مھرورزی ،اين ويژگیھای اخالقی ،قطعا ً صالحيت
ھر قاضیای را برای تصدی پست قضايی زايل کرده و شايستگی نشستن بر اين مسند را سلب میکند.
مگر دعوی و اتھام من شخصی و متوجه اوست که اينگونه بر من پرخاش و توھين و تھديد میکند؟
قاضیای که به متھم بدون ھيچ دليل موجھی توھين و تحقير و پرخاش نمايد ديگر بیطرف نيست و
طبق قانون ھم صالحيت رسيدگی به پرونده را ندارد.
لذا اکنون به عنوان عکس العمل طبيعی يک زندانی که به حرمت و حقوق اوليه انسانی او توھين شده
است اعالم میکنم که بعد از اين حاضر نيستم در اين دادگاه حضور يافته و از خود دفاعی بکنم و اگر
ھم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعا ً سکوت کرده و دفاعی نخواھم کرد تا ايشان با فراغ بال به آنچه که
از قبل برای من تجويز کردهاند حکم دھد ھر چند که ممکن است اين موضوع موجب طوالنیتر کردن
عمدی زمان رسيدگی به پرونده من شده )که خود نوعی مجازات فرد پيش از محاکمه است( و نيز
ھمچنان که در اين مدت به بسياری از مواد قانونی )از جمله رسيدگی به اعتراض من به قرار بازداشت
و يا عدم تمديد قرار بازداشت پس از گذشت يک ماه و يا حق مالقات با وکيل( عمل نشده و تا امروز
اجازه مالقات با وکيل را به بنده ندادهاند )و معلوم نيست که وکالی محترم چگونه میخواھند در دادگاه
از من دفاع کنند (.و يا ممکن است اين نامه تظلم خواھی من موجب شود باز ھم بر من غضب کرده و
بيشتر سخت گيری کنند .بنابراين از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم به اين حداقل انتظار من که جزء
حقوق اوليه يک زندانی است توجه کرده و با واگذاری امر رسيدگی به پرونده به شعبهای ديگر شرايط
را برای برگزاری يک دادگاه موجه و بیطرف و با رعايت اصول اخالقی و حقوق شھروندی فراھم
فرمايند.
اميد کوکبی ٢/٩/١٣٩٠
زندان اوين بند ٣۵٠
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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
 ١٣دی ماه ،توسط ماموران امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است .
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گزارشھا حاکی از آن است که ،اين دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سايپا،
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.
اين در حالی است که ماموران امنيتی ساعاتی بعد از دستگيری ميثم نجاتی عارف ،وی را با دستبند و
جھت بازرسی به منزلش برده و ضمن توھين و اھانت به خانواده وی ،کامپيوتر و بخشی از وسايل اين
دانشجو و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به بازداشتگاه منتقل کردند.
از دليل دستگيری ،محل بازداشت و سرنوشت اين فعال کارگری خبری منتشر نشده و پيگيری ھای
خانواده وی در مراجعه به دادگاه انقالب و مراکز انتظامی ،بی نتيجه بوده است.
الزم به ذکر است که اين دانشجوی دانشگاه آزاد ،در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز ،به مدت دو
ھفته بازداشت و سپس آزاد شده بود.
کميته گزارشگران حقوق بشر

تحت فشار قرار دادن دانشجويان پسر دانشگاه آزاد واحد تھران مركز
طبق خبر مندرج در پيج دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز ,براي ورودي
ھاي جديد پسر ,طرح حفاظت فيزيكي خواھران گذاشته شده است .
به اين معني كه حق ارتباط داشتن با دختران دانشگاه را ندارند كه دانشجويان آنرا به يك نوع قدرت
نمايي براي تحت فشار قرار دادن دانشجويان تلقي ميكنند.
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بازداشت يونس سليمانی ،فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدان
 22دی ماه  1390منابع حقوق بشری گزارش داده اند که يونس سليمانی فعال دانشجويی آذربايجان و
دانشجوی اخراجی دانشگاه بوعلی سينا از حدود دو ھفته پيش دستگير و به زندان اردبيل منتقل شده
است.

به گزارش وبسايت ھرانا به نقل از سانا ،يونس سليمانی پس از سپری کردن بيش از  ۵ماه بازداشت
موقت به قيد وثيقۀ  ٢٢٠ميليون تومانی آزاد ،و عالوه بر اخراج از دانشگاه ھمدان ،از ادامۀ تحصيل در
مقطع کارشناسی ارشد نيز محروم شده است.
اين گزارش ھمچنين میافزايد که کميته انضباطی دانشگاه بوعلی سينای ھمدان در نامۀ خود با اشاره به
پايان سنوات يونس سليمانی ،اين دانشجوی سال آخر رشتۀ بيولوژی را مشمول اخراج از دانشگاه
دانسته است.
گفتنی است ،تاريخ صدور اين نامه ٢٨ ،خرداد ماه  ٨٩و تنھا يک روز پيش از شروع آخرين امتحانات
وی بوده و طبق قوانين ،فاقد وجاھت قانونی است.
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امين احمديان ھمسر بھاره ھدايت بازداشت شد
خبرگزاری ھرانا  22دی ماه  - 1390امين احمديان عضو شورای مرکزی و شورای سياستگذاری
سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی)ادوار تحکيم وحدت( بازداشت شد.

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.
مامورين بعد از بازداشت ،وی را به منزلش انتقال دادند و پس از بازرسی منزل ،وی را با خود بردند.
ھمسر امين احمديان ،بھاره ھدايت ،عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز ھم اکنون
نزديک به دو سال است در زندان به سر می برد.
توضيح از ھرانا :خبر فوق ساعتی پيش از وب سايت ادوار نيوز حذف شده است و توضيحی در
خصوص علت حذف آن ارائه نشده است.

428

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،به دادسرای زندان اوين احضار شد
در حالی که تنھا يکماه از آزادی پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،می گذرد وی بايد مجددا به دليل صدور
احضاريه جديد به شعبه  ٢بازپرسی دادسرای اوين ،خود را به اين دادسرا معرفی نمايد.
به گزارش دانشجونيوز ،پيمان عارف ،فعال دانشجويی و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی که
پيش از بارھا بازداشت شده است ،بارديگر طی احضاريه جديد زندان اوين ،به دادسرای اين زندان
احضار شده است.
بر اساس اين گزارشات ،روز گذشته مامور ابالغ دادسرای اوين )شھيد مقدس )با حضور در منزل
پيمان عارف احضاريه شعبه  2بازپرسی اين دادسرا را به وی ابالغ نموده است.
طبق اين احضاريه وی می بايد ظرف  3روز خود را به اين دادسرا معرفی نمايد.
گفته می شود علت احضار "ارائه پاره ای توضيحات" قيد گرديده است .پيمان عارف که  17مھر با
اتمام محکوميت از بند  350آزاد شده بود مجددا در  8آبان دستگير شده و با صدور حکم برائت توسط
پيرعباسی قاضی شعبه  26دادگاه انقالب تھران در اين پرونده در  20آذر مجددا از زندان آزاد گرديد.
ذا اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل يکماه پس از آزادی مجددا احضار گرديده است.
ييمان عارف ،روزنامهنگار ،وبالگنويس به اتھام توھين به »رييس جمھور »از سوی شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری ٧۴ ،ضربه شالق و
محروميت مادامالعمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکلھای سياسی محکوم شده بود..
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم  ٧۴ضربه شالق وی به
اجرا درآمد .گفته می شود ،ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است.
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اخراج درسا اله وردی ،دانشجوی بھائی از دانشگاه گرگان
درسا الهوردی دانشجوی بھايی ورودی  ٩٠رشتهی مھندسی مکانيک ماشينھای کشاورزی دانشگاه
گرگان از دانشگاه اخراج شد.
به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی ،اين دانشجو در روز  ٣٠آبانماه امسال طی تماس تلفنی
متوجه میشود که به دليل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه کند.
روز دوم آذر ماه در پی مراجعه اين دانشجو ،به وی ابالغ میشود که به دليل اعتقاد به "آيين بھائی "
از دانشگاه اخراج شده است.
الزم به توضيح است که تنھا در سال  ١٣٩٠بيش از  ٢٠دانشجوی بھائی به دليل "اعتقاد به آئين بھائی"
از دانشگاهھای مختلف نظير صنعتی اصفھان ،صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند.
از اين جمله میتوان به روحﷲ تشکر ،بشير تشکر ،البرز نورانی ،آوا توکلی ،مونا مومنی ،ارکيده
آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان ،مليکا وزيرزاده ،نورا سھرنگی ،فرنود جھانگيری ،پويا مح ّمدی،
شيده آبادی ،دالرا دارابی ،صھبا متحدين ،سميرا غالمی ،شيما رنجبر ،شادی مودی و نگار صالحی
اشاره کرد.
گفتنی ست که دهھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل "نقص پرونده" در مرحله انتخاب رشته از
ورود به دانشگاه محروم شدند.

اخراج شروين فالح دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد
خبرگزاری ھرانا  24دی ماه  -1390شروين فالح دانشجوی ورودی  ٩٠دانشجوی مھندسی تکنولوژی
معماری دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد .
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به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،اين دانشجو در روز  ٢٠دی ماه امسال در حين امتحانات
پايان ترم به صورت شفاھی و بدون ذکر دليل مشخص و به جھت اعتقاد به »آيين بھائی« از دانشگاه
اخراج شده است
.وی از سال  ١٣٨٨تا  ١٣٩٠معماری دانشگاه غير انتفاھی انديشه جھرم دوره کاردانی را سپری
کرده بود و مھر  ١٣٩٠در رشته مھندسی تکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذيرفته شد .
الزم به توضيح است که تنھا در سال  ١٣٩٠بيش از  ٢٠دانشجوی بھائی به دليل «اعتقاد به آئين
بھائی« از دانشگاهھای مختلف نظير صنعتی اصفھان ،صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند.
از اين جمله میتوان به روحﷲ تشکر ،بشير تشکر ،البرز نورانی ،آوا توکلی ،مونا مومنی ،ارکيده
آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان ،مليکا وزيرزاده ،نورا سھرنگی ،فرنود جھانگيری ،پويا مح ّمدی،
شيده آبادی ،دالرا دارابی ،صھبا متحدين ،سميرا غالمی ،شيما رنجبر ،شادی مودی ،نگار صالحی و
درسا اله وردی اشاره کرد .
الزم به يادآوری است که دهھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل »نقص پرونده« در مرحله
انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند.

مجيد توکلی ،فعال دانشجويی به دادگاه انقالب منتقل شد
خبرگزاری ھرانا – صبح روز گذشته مجيد توکلی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر کرج
مجددا به دادگاه انقالب منتقل شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين فعال دانشجويی که تا کنون دوبار از سوی دادگاه ھای انقالب
محاکمه شده است اخيرا عالوه بر محکوميت سنگين ھشت ساله به شش ماه حبس تعزيری نيز محکوم
شده بود.
دستگاه قضايی در پرونده ھای مشابه ديگر نيز پس از صدور احکام ،زندانيان را درحال تحمل حبس
نيز به اتھام ھای واھی چون تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار می دھد.
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بيانيه دانشجويان دانشگاه سبزوار در اعتراض به حمله نيروھای
بسيجی به يکی از اساتيد منتقد
در پی حمله نيروھای بسيجی و لباس شخصی به يک استاد دانشگاه غير ھمسو با دولت در دانشگاه
سبزوار ،جمعی از دانشجويان اين دانشگاه با انتشار بيانيه ای ضمن محکوميت اين »مداخالت بي جا و
خودسرانه« نيروھای مھاجم ،از مسئوالن اين دانشگاه خواسته اند تا با قاطعانه با اين اقدامات برخورد
نمايند .گفتنی است اين بيانيه به امضا و مھر بيش از  20انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه رسيد
که باعث خشم فعاالن بسيج و دستور فوری مسوولين حراست برای جمع آوری بيانيه ھا از سطح
دانشگاه و عدم صدور مجوز پخش آن گرديد.

عکس از آرشيو
به گزارش دانشجونيوز ،در چند روز گذشته که دو تن از دانشجويان وابسته به بسيج و نيروھای
حکومتی به اتاق يکی از اساتيد دانشگاه سبزوار بنام دكتر سيد ابوالفضل حسيني حمله برده و به وی
توھين نموده اند ،جمعی از دانشجويان اين دانشگاه با انتشار بيانيه ای که عالوه بر دانشجويان به
امضای بيش از  ٢٠انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه نيز رسيده  ،به اين »مداخالت بي جا و
خودسرانه« اعتراض نموده اند.
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در بخشی از اين بيانيه خطاب به نيروھای بسيجی نوشته شده است» :حجاب بر سرت واجب است اما
كمي ھم حجاب بر دھانت بزن .و تقواي پرھيز پيشه كن ،ما از زبان درد با تو سخن مي گوييم با زباني
بريده.اما تو با زباني سخت و گزنده و دراز و سرشار از توھين!
درد من ناگفتني ھاست  ،اما واقعا درد تو چيست؟؟؟»
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
در حال حاضر اصال دانشجوي اين دانشگاه نيست  ،و حمله به اتاق يكي از اساتيد)جناب آقاي دكتر سيد
ابوالفضل حسيني( در تمام دانشگاه پيچيد و جامعه دانشجويي را متاثر نمود!
"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"
سوره احزاب -آيه 58
استاد دكتر سيد ابوالفضل حسيني ،روحاني زاده  ،كه از عنوان نامش دين و ديانت سرشار است و
كساني كه حداقل آشنايي را با ايشان دارند از مبارزات انقالبي ايشان در مقابل رژيم ظالم سابق آگاھند و
به نقش ايشان به عنوان يكي از پايه ھاي بنيادين فكري و تئوريك در نھادينه كردن انقالب اسالمي و
فرھنگ اسالمي در شھرستان سبزوار واقف ھستند .كسي كه از شاگردان دكتر شريعتي بود و در
مجالس خصوصي به تفسير قرآن مي پردازد ،اما صرفا برداشت خشك و بي روح از مذھب ندارد و
سعي در ترويج افكار مذھبي باز دارد و دائم در افكارش پس زمينه ھايي از اسالم و روشن فكري
نمايان است .اندك رنج نامه ما فرصت بيان فضائل ايشان را ندارد اما جاي بسي تعجب است كه به چنين
شخصيتي افترا دين گريزي و مخالفت با موازين ديني و مخالفت با حجاب مي زنند!
اما دوست ما بدان ،
استاد تو ،دوست تو ،ھمكالسيت  ،ھمسايه ات  ،ھم محليت  ،ھم شھريت  ،ھم وطن تو و تمام اين "ھم
ھا" كه بسيارند تو بايد در كنار اينھا زندگي كني و اجباري به پذيرش برداشت تو از مذھب ،از علم  ،از
سياست و ...ندارند! تو آزادي عقيده ات را بيان كني.او ھم آزاد است .اما نه تو و نه ما و نه ھيچ بشري
حق توھين و استھزا و افترا ندارد .كه نه شرع تو را محق مي داند و نه قانون كشورت! حجاب بر
سرت واجب است اما كمي ھم حجاب بر دھانت بزن .و تقواي پرھيز پيشه كن ،ما از زبان درد با تو
سخن مي گوييم با زباني بريده.اما تو با زباني سخت و گزنده و دراز و سرشار از توھين!
درد من ناگفتني ھاست  ،اما واقعا درد تو چيست؟؟؟
نشان مرد خدا عاشقي است،با خود دار كه در مشايخ شھر اين نشان نميبينم "حافظ"
اما مسئولين محترم دانشگاه..
ما به عنوان گوشه ي كوچك جامعه دانشجويي تقاضاي رسيدگي قاطع به اين مداخالت بي جا و
خودسرانه را از مسؤولين ذي ربط دانشگاه داريم .و اين عمل و برخورد نامناسب اين دانشجويان را
محكوم مي كنيم.
اين رفتارھا شايد اندكي براي ما آشناست و باز ما را به اين حقيقت مي رساند كه :ادب مرد به ز دولت
اوست.
11/10/1390
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الزم به ذکر است که اين بيانيه به امضا و مھر بيش از  20انجمن علمی و کانون فرھنگی دانشگاه رسيد
که باعث خشم فعاالن بسيج و دستور فوری مسوولين حراست برای جمع آوری بيانيه ھا از سطح
دانشگاه و عدم صدور مجوز پخش آن گرديد.

آرش صادقی بازداشت شد /تکميلی
خبرگزاری ھرانا – آرش صادقی ،عضو ستاد  ٨٨مير حسين موسوی و فعال دانشجويی دانشگاه عالمه
طباطبايی امروز بازداشت شد .

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از تھران ،اين فعال دانشجويی که در ششم ديماه سال  ٨٨بازداشت و
در نھايت به يکسال حبس تعزيری و چھار سال حبس تعليقی محکوم شده بود ماه گذشته از زندان اوين
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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آرش صادقی که به تازگی از بند رھايی يافته ھنوز حکم  ۴سال تعليق را در پرونده دارد .الزم به ذکر
است تا کنون از مکان نگھداری وی اطالعی در دست نيست.

وضعيت نامناسب جواد عليخانی ،فعال دانشجويی ،در زندان اوين
 27دی ماه  1390جواد عليخانی ،فعال دانشجويی زندانی در بند  ٣۵٠زندان اوين ،به بيماری آنفوالنزا
و عفونت ريوی مبتال شده و به دليل عدم رسيدگی الزم پزشکی روند درمان وی در زندان به شدت کند
می باشد.
مادر اين فعال دانشجويی ،از مقام ھای مسئول خواسته است تا برای اولين بار با مرخصی وی از زندان
موافقت کنند.

بنابر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز ،جواد عليخانی به دليل تراکم زياد زندانيان ،بويژه در طبقه
پايين بند  ،٣۵٠که امکان ايجاد و انتقال بيماری ھايی چون آنفوالنزا را به شدت افزايش داده است ،به
آنفوالنزا مبتال و در حال حاضر از عفونت ريوی شديد نيز رنج می برد.
مادر جواد عليخانی که نگران حال فرزندش ميباشد در اين زمينه می گويد " :آيا واقعا اين انتظار
زيادی از آقای دادستان است که بعد از  ٣سال چند روزی به فرزندم مرخصی دھد تا خودم بتوانم به
درمان و رسيدگی به فرزندم بپردازم؟"!
گفتنی است دادستان تھران از اعطای مرخصی به اين فعال دانشجويی خودداری نموده و حتی به مدت
يکسال از اعطای مالقات حضوری نيز ممانعت به عمل می آورد.
جواد عليخانی ،دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اھواز ،برای دومين بار ،در دوم خرداد
 ١٣٨٩بازداشت شد.
اين فعال دانشجويی پيش از اين نيز در مھر ماه سال  ٨٦بازداشت و پس از  ١١ماه حبس در شھر
اھواز ،با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود.
وی در پاييز سال  ١٣٨٧در دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه
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
انتقال به تھران ،ھم اکنون در زندان اوين دوران محکوميت خود را می گذراند.
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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
دانشگاه شھرکرد بازداشت و پس از  ٢روز بازجويی با قيد وثيقه آزاد شده است.

بنا بر گزارش ھای رسيده به دانشجونيوز ،در آستانه ی انتخابات مجلس نھم ،فضای شھرکرد امنيتی
بوده و فشار ھا بر فعالين دانشجويی دانشگاه شھرکرد افزايش يافته است.
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سعيد ابوتراب که در سال گذشته به اتھام شرکت در تجمع  25بھمن بازداشت و به اداره ی اطالعات
شھرکرد منتقل شده بود بار ديگر و پس از گذشت يک سال چھارشنبه ی ھفته ی گذشته به اداره ی
اطالعات استان اصفھان احضار شد .وی پس از ساعت ھا بازجويی به بازداشتگاه اطالعات واقع در
زندان دستگرد منتقل و پس از گذشت  2روز با قيد وثيقه آزاد شد.
به گزارش دانشجونيوز اتھام تفھيم شده به سعيد ابوتراب در اطالعات اصفھان شرکت در تجمعات غير
قانونی و نوشتن بيانيه بر عليه نظام بوده است .اين در حاليست که سال گذشته سعيد ابوتراب به ھمين
اتھام بازداشت و به اداره ی اطالعات شھرکرد منتقل و حدودا  30ساعت مورد بازجويی قرار گرفت و
از اين اتھام تبرئه شده بود.
گفتنی است که سعيد ابوتراب بعد از فارغ التحصيلی ھيچگونه فعاليت سياسی نداشته و در حال گذراندن
دوران سربازی خود بوده است.
الزم به ذکر است که در ماه ھای اخير فشارھای حراست و اطالعات استان بر فعالين دانشجويی
دانشگاه شھرکرد افزايش يافته است و پس از موضوع پيدا شدن کرم در غذای سلف دانشجويان پسر و
پيدا شدن سوسک و موی سر در غذای سلف دانشجويان دختر اين دانشگاه و تجمعات اعتراض آميز
دانشجويان ،ده ھا نفر به کميته ی انضباطی دانشگاه احضار و با احکام سنگين انضباطی ) دو ترم
تعليق ( مواجه شدند .گفتنی است که سيد عماد ھاشمی فعال فرھنگی دانشگاه شھرکرد نيز به اتھام
شرکت در تجمع غير قانونی  1اسفند با حکم  2ترم محروميت از امور رفاھی مواجه شده بود.
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دادگاه رسيدگی به اتھامات کوھيار گودرزی ،دانشجوی زندانی ،برگزار
شد
 29دی ماه  1390جلسه رسيدگی به اتھامات کوھيار گودرزی ،فعال حقوق بشر ،روز سه شنبه در
شعبه ٢۶دادگاه انقالب به رياست قاضی پيرعباسی برگزار شد.

تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که در اين جلسه کوھيار گودرزی به اتھامات
»تبليغ عليه نظام« و «اجتماع و تبانی عليه نظام« مورد محاکمه قرار گرفت .وی که به ھمراه وکيل
خود در دادگاه حضور يافته بود ،در برابر اتھامات وارده به دفاع از خود پرداخت.
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کوھيار گودرزی ،در روز  ٩مردادماه در تھران بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شد .وی
علیرغم پايان يافتن ،بازجويیھايش ،ھمچنان در اين بند به سر میبرد و از انتقال او به بند ٣۵٠
جلوگيری شده است.
گودرزی پيش از اين نيز در آذرماه  ٨٨در حالی که قصد سفر به شھر قم و حضور در مراسم تشييع
پيکر آيتﷲ منتظری را داشت ،دستگير و به تحمل يک سال زندان محکوم شدکه پس از سپری کردن
دوران حبس خود از زندان آزاد شد.
پروين مخترع ،مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت او در شھر کرمان دستگير شده بود ،اخيرا
از سوی دادگاه به  ٢٣ماه حبس تعزيری محکوم شده است که اين حکم با اعتراض وی به دادگاه
تجديدنظر ارسال شده است.
پروين مخترع ھماکنون در بند عمومی زندان کرمان به سر میبرد.

440

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

افزايش نگرانی ھا از سرنوشت  ٣دانشجوی کرد دانشگاه پيام نور
مريوان
با گذشت چند ھفته از بازداشت  ٣تن از دانشجويان کرد دانشگاه پيام نور مريوان که به علت شرکت در
تظاھرات مسالمتآميز بر عليه عمليات نظامی ارتش ترکيه در منطقهی شرناخ و کشته شدن ٣۵
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 سالمتيان  ،دانا لنج
آبادی ،دانا رستمی و خالد )ماردين( ايوازه که از مدت ھا پيش در بازداشت نيروھای امنيتی بسر می
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.
سامانه خبری کردپا ،از منابع حقوق بشری کردستان گزارش داده که پنجم دیماه امسال نيز دو
دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به نامھای دانا رستمی ،دانشجوی رشتهی مديريت دولتی و خالد
)ماردين( ايوازه دانشجوی رشتهی حقوق ،توسط مأموران امنيتی ادارهی اطالعات مريوان بازداشت و
روانهی زندان شدند که بعدھا دانا رستمی آزاد گرديد.
گفته می شود خانوادهھای دانشجويان دربند برای چندمين بار به مراکز امنيتی شھرستان مريوان جھت
اطالع از سرنوشت فرزندانشان مراجعه نموده و ھر بار بدون پاسخ قانعکنندهای از سوی نيروھای
امنيتی مواجه شدهاند.
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ھمچنين بنا به گزارشات پيشين دانشجونيوز ،روز جمعه  ٢٣دی ماه ،دو دانشجوی دانشگاه پيام نور
مريوان به نام ھای ژيار سالمتيان دانشجوی رشته حقوق و دانا لنج آبادی دانشجوی رشته اقتصاد
کشاورزی ،در پی احضار به ستاد خبری اداره اطالعات و برخورد توھين آميز بطور جداگانه
بازداشت شده اند.
گفته می شود ژيار سالمتيان روز جمعه حدود ساعت  ١٢ظھر ازسوی ستاد خبری اين شھر احضار
گرديده که بنابر گفتهھای شھود عينی  ،در ھنگام مراجعهی نامبرده به ادارهی اطالعات مريوان به
شيوهای بسيار غيرانسانی و توھين آميز با وی برخورد شده بود.
ھمزمان نيز خبرھا حاکی ازآن بود که راس ساعت  ١٤ھمان روز يک دانشجوی ديگر به نام دانا
لنجآبادی که دررشتهی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پيام نور مريوان مشغول به تحصيل میباشد ،نيز پس
از احضار به وزارت اطالعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
به گفته نزديکان اين دانشجويان بازداشتی ،احتمال دستگيری آنھا را مشارکت در مراسم اعتراضی عليه
ترکيه به مناسبت کشتار  ٣٥نفر از کوردھای شمال کردستان که در در جريان حمله جنگنده ھای ارتش
ترکيه به يکی از روستاھای مرزی صورت گرفت ،بوده است.
روز چھارشنبه  ٧دی ماه سال جاری در جريان حمله ھوايی جنگنده ھای اف  ١۶ارتش ترکيه به
روستاھای کردنشين خود دست کم  ٣۵تن از شھروندان کرد در اين حمالت کشته شده و بيش از ١٧
نفر ھم ناپديد شده اند .گفته می شود بيشتر کشته شدگان نوجوانانی بين  ١٧تا  ٢٠سال بوده اند.
دولت ترکيه می گويد اين کاسبکاران کرد را با نيروھای حزب پ.ک.ک اشتباه گرفته اما برخی از
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
اين غيرنظاميان کرد در حمله ھوايی جنگنده ھای ترکيه سه روز عزای عمومی اعالم کرده بود.
شايان ذکر است بازداشت اين فعاالن دانشجويی ھمزمان است با سالگرد جان باختن ابراھيم لطفاللھی
دانشجوی دانشگاه پيام نور در شھر سنندج بوده که در بازداشتگاه نيروی انتظامی در  ٢۵دی ماه
 ١٣٨۶درگذشت .و گمانه زنی ھا حکايت از کشته شدن وی زير شکنجه ماموران امنيتی حکومت
ايران بوده است.
ابراھيم لطف الھی دانشجوی سال چھارم رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج بود ،که پس از دستگيری
در جلوی دانشگاه به بازداشتگاه فرستاده شده بود .وی در ھمان بازداشتگاه جان باخته و بگفته مسئوالن
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در سنندج ،علت مرگ او »خودکشی« اعالم شده است.
مرگ او که توسط رسانهھای خارج از ايران پوشش خبری يافته به مرگ زھرا کاظمی و زھرا بنی
يعقوب تشبيه گرديده است.
خانواده ابراھيم اعالم کرده بودند دليل مرگ خودکشی ابراھيم از طرف نيروی انتظامی را مردود
میدانند.
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واکنش دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به تغيير نام پارک »شھيد
کيانوش آسا »
 29دی ماه  1390دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ،با چسباندن ده ھا پوستر در سطح دانشگاه ،به
تغيير نام پارک "شھيد کيانوش آسا" توسط مسئولين ،واکنش نشان دادند.

به گزارش دانشجونيوز ،دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ايران برای چندمين بار طی چند ھفته ی
گذشته با نصب برچسب ھايی بر تابلوی جعلی نصب شده در اين پارک ،و ھمچنين قسمت پايان نامه
ھای برتر در پارک شھيد کيانوش آسا ،ضمن زنده نگه داشتن نام اين دانشجو ،پيام خود به مسئولين
دانشگاه مبنی بر اينکه "اين پارک تا ابد آسا می ماند" را خاطر نشان کردند.
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الزم به ذکر است که پارک بين دو سلف دختران و پسران در دانشگاه علم و صنعت ،پس از کشته شدن
کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان اين دانشگاه به نام کيانوش آسا نامگذاری شد و بسياری از
تجمعات و جلسات دانشجويی در اين پارک برگزار گرديده است» .کيانوش آسا« دانشجوی مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران بود که در تظاھرات  ٢۵خرداد  ٨٨به دست نيروھای
وابسته به حاکميت کشته شد.
اقبال عمومی دانشجويان به اين نامگذاری تاثيرگذار ،با واکنش مسئولين دانشگاه در ابتدای سال
تحصيلی جاری ھمراه شد .به طوری که با تغيير ناگھانی نام اين پارک و نصب تابلوی "بوستان علمی
شھيد يزدانپرست" و ھمچنين تابلوھای مرتبط با پايان نامه ھای علمی سعی در تغيير فضای اين پارک
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.

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در مورد اقدام جديد مسئولين دانشگاه معتقدند" :با اين وجود نه تنھا
مسئولين دانشگاه به اھداف خود نرسيده اند و اين پارک در بين دانشجويان ھمچنان با عنوان پارک آسا
شناخته می شود ،که حتی به اين بھانه اقبال دانشجويان به حضور در اين پارک بيشتر شده و چندين
بيانيه و شب نامه در اين مورد در دانشگاه پخش گرديده و متعاقبا حساسيت دانشجويان نسبت به اين
قضيه افزايش يافته است".
در آخرين مورد در ھفته جاری تابلوی جعلی عنوان جديد پارک با برچسبی با مضمون "پارک آسا تا
ابد آسا می ماند" پوشانده شد و در قسمت پروژه ھای برتر دانشکده ی مھندسی شيمی نيز پروژه شھيد
کيانوش آسا ،که جز پروژه ھای برتر دانشکده مھندسی شيمی در مقطع کارشناسی ارشد شناخته شده
بود ،نصب گرديد .اگر چه اين برچسب ھا روز بعد توسط عوامل حراست کنده شد اما اين اقدام بازتاب
گسترده ای بين دانشجويان داشته است .در طی چند ھفته ی اخير نيز ده ھا پوستر و برچسب با مضامين
مشابه در جای جای دانشکده ی مھندسی شيمی نصب شده بود.
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بھمن 1390
خواھر محمدرضا کرباليی:ھيچ خبری از برادرم بعد ازانتقال به انفرادی
نداريم
 05بھمن ماه 1390محمدرضا کرباليی آقا ملکی دانشجوی در بند بابلی که از دھم دی ماه در حال
گذراندن حکم خود بوده ،از چھار روز گذشته به بند انفرادی زندان متی کالی بابل منتقل شده است.
الھام کرباليی آقا ملکی خواھر محمدرضا در خصوص انتقال برادرش به انفرادی به "جرس" می گويد:
" چھار پنج روز است که برادرم را به انفرادی منتقل کردند که متاسفانه ما اين برخوردھا را شنيديم و
از بعد از انتقال برادرم به انفرادی ھيچ دسترسی به او نداريم و نمی دانيم در چه وضعيتی است.
متاسفانه تماس تلفنی ھم قطع است .موفق نشده ايم تا شرح ماجرا را بشنويم و فقط از خبرھا شنيديم و
ھيچ خبری از او بعد از انتقال به انفرادی نداريم .از طريق چند نفر پيگيری کرديم گفتند جايش خوب
است اما نمی شود برايش کاری کرد باز پدرم در حال پيگيری است".
بر اساس گزارش ھای رسيده ،محمدرضا ملکی در مراجعه به بھداری زندان متی کال با يکی از
بھياران زندان که برخورد توھين آميزی با او داشته است ،درگير می شود و آن فرد خطاب به اين
دانشجوی دربند می گويد" :تو و دوستانت در زندان متی کال حامی جنبش سبز ھستيد و نظام جمھوری
اسالمی بايد شما را اعدام کند .پس از اين درگيری بابازاده رئيس زندان محمدرضا را به سلول انفرادی
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
گويد" :بابازاده رئيس زندان بخاطر نوشته ای که محمدرضا زمانيکه بيرون از زندان بود و نوشته بود،
کينه او را به دل گرفت .بعد از اينکه در بھداری آن فرد جوان برخورد بدی با محمدرضا می کند و
درگيری پيش می آيد رئيس زندان ھم اول می خواست که محمدرضا را تبعيد کند اما با پادرميانی ،او
را به سلول انفرادی منتقل می کنند و االن ھيچکس از او خبری ندارد و اين وضعيت واقعا نگران کننده
است".
محمدرضا کرباليی آقا ملکی در شعبه يک دادگاه انقالب اسالمی شھرستان بابل به رياست قاضی
باقريان به اتھام اقدام عليه امنيت ملی کشور و تبانی در جھت اقدام عليه امنيت کشور ابتدا به ده ماه
حبس تعزيری و پس از آن در شعبه سه دادگاه تجديد نظر مازندران حکم دادگاه بدوی به شش ماه کاھش
می يابد.
خواھر محمدرضا در اين خصوص ادامه می دھد" :در دادگاه تجديد نظر شش ماه حبس برای او صادر
شد و ما اميدواريم بيست و دوم بھمن ماه اتفاقی بيافتد و آزادی مشروط شاملش شود و آزاد شود".
وی می افزايد" :از اوايل دی ماه برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد و االن نزديک به چھارمين
ھفته است که او در زندان به سر می برد .در زندان ھم با بقيه زندانيان سياسی بابل است و تا قبل از
انتقال به انفرادی مشکلی نداشت و وسائلی ھم که می خواست داشت .ھر ھفته با او مالقات داشتيم اما
االن نزديک به يک ھفته است که ھيچ خبری از او نداريم .خوب اين بی خبری خيلی ناراحت کننده
است و حتی خبر انتقال او به انفرادی را به مادرم نگفتيم چون خيلی نگران می شود".
گفتنی است ،ھم اکنون عليرضا شھيری طبرستانی ) رييس ستاد مھندس موسوی در بابل) ،علی اکبر
سروش )رييس سابق اداره آموزش و پرورش شھرستان بابل(  ،سيد احمد ميری )فرماندار سابق
شھرستان ھای رامسر و بابلسر( ،آريا آرام نژاد (خواننده وآھنگساز(  ،عليرضا فالحتی ( دبير شاخه
جوانان جبھه مشارکت مازندران و رييس ستاد  ٨٨در بابل(  ،محمد معصوميان و مصطفی ابراھيم تبار
(ازفعالين ستاد مھندس موسوی در بابل( در زندان متی کالی بابل در کنار مجرمين نگھداری می
شوند.
پيش از اين علی تاری رئيس ستاد انتخاباتی مھندس موسوی و از فرماندھان سپاه پاسداران دوران
جنگ که از سوی دادگاه انقالب بابل به  ١٨ماه حبس تعزيری محکوم شده بود در مصاحبه ای با جرس
در تشريح وضعيت اسف بار سلول انفرادی گفته بود" :من به مدت  ٧٢روز درسلول انفرادی زندان
متی کالی بابل و در يک سلول يک و نيم در  ٢بودم که داخلش ھيچگونه امکاناتی وجود نداشت و به
تعداد  ٢٠تا از آن سلول ھا وجود دارد که گاھی تا  ٢۵نفر ھم در آنجا نگه داری می شوند و برای کليه
اين سلولھا تنھا يک سرويس بھداشتی  ٧٠*٧٠سانتی وجود دارد و اساسا برای تنبيه مجرمين خطرناک
ساخته شده است .يعنی مجرمين خطرناک در صورت ارتکاب خالف در زندان به آنجا منتقل می شوند.
بيشتر افرادی که در انفرادی می آمدند تکراری بودند و از شرورترين افراد داخل زندان به شمار می
آمدند .چند بار ھم به من گفتند افرادی که در بند کنار من ھستند را به علت تجاوز جنسی به اين بند
آورده اند .و حتی افرادی که مرتکب قتل می شدند يک يا دو ھفته داخل انفرادی بودند .زندانيان سياسی
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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74ضربه شالق به حکم عسل اسماعيل زاده اضافه شد
 05بھمن ماه  1390صبح روزگذشته عسل اسماعيل زاده جھت دريافت حکم صادره خود به شعبه ٢۶
دادگاه انقالب تھران مراجعه نمود .که بر پايه حکم جديد ٧۴ضربه شالق به حکم سابق اش اضافه شده
است.
به گزارش خبرنگار سحام ،در حکم ابالغی به نامبرده تحمل ٧۴ضربه شالق نيز اضافه گرديده است
که اين حکم با حکم ابالغ شده به وکيل نامبرده در تاريخ  ١٧ديماه مغايرت دارد.
شعبه  ٢۶دادگاه انقالب عسل اسماعيلزاده را به اتھام “تبليغ عليه نظام” و “اجتماع و تبانی” به تحمل
چھار ماه حبس تعزيری و  ٨ماه حبس تعليقی محکوم نموده است.
وی چندی پيش به ھمراه پيمان عارف و شرر کنور تبريزی در بھشت زھرا و به جرم فاتحه خوانی بر
مزار ندا آقا سلطان دستگير شده بود که پس از چند روز به ھمراه شررکنور تبريزی ،به قيد التزام آزاد
شد .خانم اسماعيلزاده ھم چنين  ١١ارديبھشتماه سال جاری در حين بازگشت به منزل توسط نيروھای
موسوم به لباس شخصی بازداشت شده بود و مدت  ٣١روز در سلول انفرادی بند  ٢٠٩به سر برد و
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
منابع حقوق بشری گزارش داده اند که افشين شافعی ،دانشجوی دکترای اطالعات و امنيت دانشگاه لستر
انگلستان در آذرماه سالجاری توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است.
به گزارش ھرانا ،افشين شافعی شھروند ايرانی و دانشجوی دکترای اطالعات و امنيت در دانشگاه لستر
انگلستان کە دارای تابعيت نروژی نيز می باشند ،چندی پيش به منظور عيادت پدرشان که در بستر
بيماری به سر میبردند به ايران بازگشت.
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بر اساس اين گزارش ،در مدتی که وی به دليل مراسم تعزيه پدرشان در ايران بودند ،از طرف اداره
اطالعات تھران احضار و پاسپورت ايشان ضبط و بعد از چند روزی به وی بازگردانده شد.
ھمچنين در تاريخ  ٢۶آذرماه  ٩٠کە شافعی قصد بازگشت به نروژ را داشتند توسط نيروھای امنيتی ،از
ھتل ھمای تھران به مکان نامعلومی منتقل شدند .ھمچنين در تاريخ  ٣٠آذرماه منزل ايشان توسط
مأمورين امنيتی ،مورد بازرسی واقع ،و کليه مدارک و لوازم ايشان را با خود بردند.
پس از پيگيريھای مکرر خانواده اش در خصوص سرنوشت وی ،مسئولين پاسخ درستی ندادهاند ،اما به
صورت شفاھی اتھام ايشان را اقدام عليه امنيت ملی عنوان نمودهاند.
الزم به ذکر است که وی از اقليت ھای سنی مذھب استان کرمانشاه می باشد.

احضار آزاده توانا ،دانشجوی دانشگاه آزاد به وزارت اطالعات
خبرگزاری ھرانا  08بھمن ماه  -1390آزاده توانا ،دانشجوی دانشگاه آزاد واحد رشت ،به اداره
اطالعات استان گيالن احضار شده است.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،آزاده توانا ،دانشجوی ساکن رشت ،روز پنجشنبه ششم دی
ماه  ،٩٠طی تماس تلفنی از سوی نھادھای امنيتی ،به اداره اطالعات استان احضار شده است.
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 اطالعات اعالم نشده ،اما به وی اعالم گرديده است که در
صورت عدم حضور ،بازداشت خواھد شد.
طی چند ھفته اخير ،چند تن از فعاالن 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
خبرگزاری ھرانا  08بھمن ماه  -1390در ادامه موج بازداشت ھا و صدور احکام قضايی برای فعاالن
دانشجويی ،منابع حقوق بشری از صدور حکم حبس برای محسن صنعتی پور ،دانشجوی دانشگاه
فردوسی مشھد و دبير طيف عالمه انجمن اسالمی اين دانشگاه خبر دادند.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ،اين دانشجوی شيمی دانشگاه مشھد ،طی حکم شعبه ۵
دادگاه انقالب مشھد به رياست قاضی کاووسی ،به يک سال زندان محکوم و حکم صادره نيز ،ھفته
گذشته به وکيل صنعتی پور ابالغ شده است.
دانشجويی توقيف
ت
محسن صنعتی پور از فعاالن دانشجويی مطبوعاتی بود که سابقه فعاليت در نشريا ِ
ِ
ت ھيئت تحريريه
شده کيان امروز ،ژاژ ،تاک ،نسل من ،ريشه و… را داشته و به تازگی به عضوي ِ
ھفته نامه و ماھنامه اترک )نشريه اصالح طلبان خراسان( در آمده بود.
بر اساس اين گزارش ،صنعتی پور در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمھوری سال  ،٨٨به
دليل حضور در فعاليت ھای اعتراضی ،به دو ترم محروميت از تحصيل از سوی کميته انضباطی
دانشگاه فردوسی محکوم شده و شھريور ھمان سال از سوی اداره اطالعات مشھد بازداشت و مدت ١۴
روز محبوس بود.
ت مجلس نھم ،فشارھا بر فعاالن مطبوعاتی و سياسی رو به افزايش است که
با نزديک شدن به انتخابا ِ
در مواردی با احضار و يا تماسھای تھديدآميز از سوی ماموران امنيتی اين امر صورت پذيرفته است.
نشريه اترک نيز طی ھفته ھای گذشته از سوی اداره ارشاد مشھد اخطاريه دريافت کرده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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مھدی عليزاده،طنز نويس و فعال سايبری به اعدام محکوم شد
در تداوم روند صدور احکام مرگ توسط قاضی صلواتی ،رئيس شعبهی  ١۵دادگاه انقالب تھران ،طی
ھفتهھای اخير؛ "مھدی عليزاده" ،طنز نويس و فعال سايبری نيز به اعدام محکوم شده است.

به گزارش ھرانا ،شعبه  ١۵دادگاه انقالب تھران مھدی عليزاده را محارب شناخته و به اعدام محکوم
.
کرد
اين حکم که توسط دادگاه بدوی صادر شده ،طی روزھای گذشته به وکيل و خانوادهی وی ابالغ شده
رو
است.مھدی عليزاده فخر آباد  ٣٠ساله ،متاھل و اھل مشھد برای اولين بار در تابستان سال  ٨٧و پي ِ
پروژهی موسوم به مضلين بازداشت و مدت  ٩ماه را در بند  ٢الف زندان اوين گذراند و سپس به قيد
وثيقهی  ١٠٠ميليون تومانی آزاد شد.وی برای دومين مرتبه و در تاريخ بيستم فروردين ماه سال ٩٠
دستگير شد و ھماکنون در بند  ٣۵٠زندان اوين محبوس است.
گفتنی ست که مھدی عليزاده ھمپروندهای سعيد ملک پور و وحيد اصغری که ايشان نيز به اعدام محکوم
اند ،میباشد.
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شايان ذکر است که ابوالقاسم صلواتی به تازگی برای جواد الری ،وحيد اصغری و امير ميرزايی
حکمتی نيز حکم اعدام صادر کرده است.

سه دانشجوی زندانی دانشگاه مازندران در بند مجرمين خطرناک
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
دانشگاه مازندران می گذرد ،علی رغم درخواست ھای مکرر اين دانشجويان و خانواده ھايشان برای
انتقال به "بند ويژه" ،ھمچنان مسوالن زندان آن ھا را در بند مجرمين خطرناک نگاه داشته اند.
علی عباسی ،مازيار يزدان نيا و رحمان يعقوبی سه فعال دانشجويی ھستند که در جريان اعتراض ھای
دانشجويان دانشگاه مازندران در خرداد  ٨٨بازداشت شده و مدتی در اطالعات ساری و زندان متی
کالی بابل بسر برده بودند .گفتيست علی عباسی از قھرمانان مسابقات کشتی دانشجويان کشور می
باشد.
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بر اساس حکم دادستانی بابلسر در سال  ٨٨ھريک از اين دانشجويان به چھارده ضربه شالق و شش
ماه حبس تعليقی محکوم شده بودند .اما دو ماه پيش ،پس از تجمع دانشجويان دانشگاه مازندران ،حکم ان
ھا توسط شعبه ی صد و يک دادگاه انقالب بابلسر و به داليلی نامعلوم به حبس تعزيری تغيير يافت.
به گزارش فعالين حقوق بشر از استان مازندران اين سه فعال دانشجويی از روز نخست انتقال به زندان
درخواست انتقال به بند ويژه را بصورت کتبی به مسولين زندان متی کال اعالم نمودند اما ھمچنان با
مخالفت مسئوالن زندان روبرو شده اند.
بنابراين گزارش ھا مازيار يزدان نيا در روزھای اول انتقال به زندان بدليل قرار گرفتن در زندان
انفرادی ھشت روز را در اعتصاب غذا بسر برده بود و پس از انتقال به بند عمومی )مجرمين
خطرناک )بارھا توسط قاتالن و خالفکاران مورد ضرب و شتم قرار گرفت که با حمايت ضمنی زندان
بانان ھمراه بود.
ھمچنين پرونده ای که برای مازيار يزدان نيا در روزھای اول انتقال به زندان با اتھام "توھين به
رھبری" تشکيل شده بود با پيگيری ھای خانواده ی وی بسته شده است.
در ھفته ھا و ماه ھای گذشته فشارھای امنيتی بر فعالين سياسی و دانشجويی استان مازندران بطور
روزافزونی افزايش يافته است .در آخرين مورد ياسر يوسف زاده ،مبين جعفری و عيسی برار خانی
در شھرستان بابلسر بازداشت شدند و تا اين لحظه از محل نگھداريشان اطالعی در دست نيست.
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سند جديد فاش شد 40 ،ميليون تومان در قبال قبول يك آقازاده در
دانشگاه تھران
دستور وزارت علوم به دانشگاه تھران برای قبولی آقازاده ) محمود بھمنی ،رييس كل بانك مركزی( در
قبال دريافت  40ميليون تومان
پس از انتشار نامه وزارت علوم برای قبولی بدون كنكور حميدرضا افراشته ،داماد پروين احمدی نژاد
)از طريق بورس داخل( در دانشگاه تھران ،سايت »آينده »سند دستور وزارت علوم برای قبولی آقازاده
رييس كل بانك مركزی در دانشگاه تھران را منتشر می كند.
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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 اختالس سه ھزار
ميلياردی و چند پرونده مشابه ديگر در سيستم بانكی ،بحث استعفا يا بركناری وی در رسانه ھا مطرح
شده بود.
براساس اين سند ،وزارت علوم به دانشگاه تھران دستور داده است تا در قبال دريافت 40ميليون تومان
امير بھمنی را در رشته دكتری پذيرش كند.
اين شيوه ادامه تحصيل ،ورژن چھارم گرفتن مدرك برای مسئوالن و آقازاده ھای محترمشان است كه
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 ،مسئوالن محترم با ھزينه ای در حد ده ميليون
تومان با گرفتن مدرك از يكی از دانشگاه ھای بی اعتبار داخلی دكتر می شدند .اما با افشای اين
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
رحيمی نيز از دانشگاه مشابھی در كانادا مدرك دكتری خود را دريافت كرده است .در روش سوم كه
بسياری از مسئوالن و مديران سابق و فعلی از آن استفاده كرده اند ،از دكترای مكاتبه ای از
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دانشگاھھای غيرمعتبرخارجی مدرك گرفته شده است و با پرداخت  30تا  50ميليون تومان ،مدركی كه
به تعبير احمدی نژاد كاغذ پاره ای بيش نيست ،توسط تعدادی از مسئوالن 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
دريافت كرده و به راحتی در رشته دكتری در يكی از دانشگاھھای داخل كشور تحصيل می كند ،اولين
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
سوم نيز امير بھمنی ،آقازاده محترم رييس كل بانك مركزی می باشد كه البته مشخص نيست موارد افشا
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
خبرگزاری ھرانا  12بھمن ماه  –1390صدف ثابتيان ،شھروند بھايی از سوی دادگاه انقالب تھران به
 ٢سال حبس تعزيری محکوم شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين شھروند بھايی اھل ساری که در ارتباط با دانشگاه مجازی بھائيان
ايران بازداشت شده بود از سوی قاضی صلواتی به  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد.
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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 .
قابل ذکر است جلسه دادگاه رسيدگی به اتھام نامبرده در  ١٧دی ماه برگزار شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی:تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به
صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات
خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود
می باشد.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
• ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين
بھرهمند شود :اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد،
در قالب آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی،
به طور خصوصی يا عمومی است.
• بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
• بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و
مذھب دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين
آزادی ابراز مذھب يا معتقدات خود ،خواه بطور فردی يا جمعی ،خواه به طورعلنی يا در خفا
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
علی عجمی فعال دانشجويی چپ با پايان دوران محکوميت  ٢ساله خود از زندان رجايی شھر آزاد شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،علی عجمی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تھران و فعال
دانشجويی طيف چپ و سردبير نشريه دانشجويی دنيای بھتر در آن دانشگاه و از جمله دانشجويانی بود
که در يورش به خوابگاه دانشگاه تھران در سال  ٨٨دچار آسيب شد.
وی در تاريخ  ٢١بھمن ماه  ١٣٨٨در محل زندگيش ،روستايی از توابع سبزوار در شرق ايران توسط
نيروھای امنيتی بازداشت شد و وی چند روز را در بازداشتگاھی در سبزوار گذراند و سپس به زندان
اوين تھران و سلول ھای انفرادی بند  ٢٠٩آن منتقل شد و نزديک به  ١٠٠روز را در بند  ٢٠٩زندان
اوين در بازداشت و بالتکليفی به سر برد .اين فعال دانشجويی در روز ششم بھمن ماه به زندان رجايی
شھر کرج منتقل منتقل شد.
عجمی در شعبه  ١۵دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به اتھام تبليغ عليه نظام و تبانی
عليه نظام به  ۴سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر استان تھران به  ٢سال
زندان کاھش پيدا کرد.
اين فعال دانشجويی چپ ،در دوران محکوميت خود از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و
مرخصی محروم بوده است .ھمچنين به دليل ابتال به بيماری ميگرن از سر درد شديد و نوسانات فشار
خون رنج می برد.
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تائيد حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی ،فعال حق تحصيل در
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.
بر اساس گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،حکم پنج سال حبس تعزيری اين دانشجوی محروم از
تحصيل بھايی توسط شعبه  54تجديد نظر دادگاه انقالب اسالمی مورد تائيد قرار گرفت.
شھيدی در دادگاه بدوی به اتھام »عضويت در گروھک غيرقانونی کميته حق تحصيل»« ،تبليغ عليه
نظام جمھوری اسالمی ايران« و «عضويت در جامع ٔه بھائی« از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب تھران
به رياست قاضی مقيسه به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد .بنا بر اين گزارش ،دادگاه ايشان ھمراه
با توھين ھای اعتقادی و شخصی فراوانی ھمراه بوده است.
ايقان شھيدی در تاريخ  ١١اسفند  ١٣٨٨به ھمراه نويد خانجانی و سما نورانی ،به اتھام فعاليت برای
محرومين از تحصيل در کميت ٔه حق تحصيل بازداشت و به بند « ٢الف« سپاه در زندان اوين منتقل شده
بود .او در  ٢٠ارديبھشت  ١٣٨٩با توديع وثيقه آزاد شد.
اين افراد در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه مورد فشارھای روانی و جسمی برای انجام مصاحبه
و اعتراف ويدئويی قرار گرفتند.

انتقال علی مليحی عضو دربند سازمان ادوار تحکيم به درمانگاه
 13بھمن ماه  1390سه شنبه ھفته گذشته علی مليحی ،مسوول روابط عمومی سازمان دانشآموختگان
ايران)ادوار تحکيم وحدت( برای درمان به درمانگاھی خارج از زندان اوين منتقل شد.
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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.
اين عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم وحدت در  ٢٠بھمن سال  ٨٨با ھجوم نيروھای امنيتی به منزل
وی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد و سرانجام در تاريخ  ٢٢ارديبھشت سال  ٨٩در شعبه ٢٨
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه با اتھاماتی نظير اجتماع و تبانی عليه نظام ،تبليغ عليه نظام،
شرکت در تجمعات غيرقانونی ،نشر اکاذيب و توھين به رييس جمھور محاکمه و به  ۴سال حبس
تعزيری محکوم گشت.
علی مليحی يک بار در تاريخ  ١۴ارديبھشت  ٩٠به مدت شش روز به مرخصی آمد بود.

سعيد نعيمی ،فعال دانشجويی به دو سال حبس محکوم شد
خبرگزاری ھرانا  13بھمن ماه  –1390سعيد نعيمی ،فعال دانشجويی که پيش تر در شعبه ی اول دادگاه
انقالب تبريز محاکمه شده بود به دو سال حبس تعزيری محکوم شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از تبريز ،بر اساس رای صادره از سوی قاضی حملبر اين عضو
شورای سياست گذاری دفتر تحکيم وحدت به يک سال حبس تعزبری از بابت اتھام جاسوسی به نفع
سرويس اطالعاتی جمھوری آذربايجان و يک سال حبس تعزيری از بابت اتھام تبليغ عليه نظام
جمھوری اسالمی محکوم شده است.
اين قرار در حالی از سوی شعبه يکم دادگاه انقالب صادر شد که اين فعال دانشجويی پس از گذشت بيش
از  ٢٣۵روز از بازداشت ،با توديع وثيقهی  ٧٠ميليون تومانی در دھم دی ماه از زندان آزاد شد.
آخرين دادگاه اين فعال سياسی آذربايجانی و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی »سس« دانشگاه
زنجان در ساعت  ٨صبح روز پنج شنبه ھشتم دی ماه با حضور وکالی وی آقايان فرھودنيا و فقيھی
برگزار شد.
در پی اعالم اتھامات اين عضو تحکيم وحدت ،سازمان دانش آموختگان ايران )ادوار تحکيم وحدت(
ضمن تاکيد بر بی اساس بودن اين اتھامات ادامه چنين روندی در سيستم قضايی و امنيتی کشور را
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موجب وارد آوردن زيان ھای جبران ناپذير به منافع ملی اعالم کرد و خواھان توقف اين رويه درباره
تمامی اعضای دربند آن و ھمچنين ساير زندانيان سياسی شد.
سعيد نعيمی ،فعال سياسی و مدافع حقوق بشر آذربايجانی  ١٨ارديبھشت امسال توسط ماموران امنيتی
در منزل شخصی خود ،واقع در کرج دستگير و برای بازجويی و رسيدگی به پرونده اش به اطالعات
تبريز منتقل شد.
مھندس نعيمی در دوران تحصيالتش در دانشگاه زنجان ،عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سياسی
انجمن اسالمی اين دانشگاه بود وی ھمچنين مدير مسئول نشريه ی دانشجويی تورکی-فارسی » َسس«
در دانشگاه زنجان بود.
نعيمی در سال ١٣٨٠با نشريه »سس« برنده لوح تقدير جشنواره نشريات دانشجويی در دانشگاه رازی
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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تجمع  ٨٠٠دانشجوی حقوق مقابل کانون وکال
خبرگزاری ھرانا  13بھمن ماه  -1390صبح روز گذشته تعدادی از دانشجويان حقوق در اعتراض به
نتيجه آزمون وکالت سال  ٩٠مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کردند.
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به گزارش پانا ،صبح چھارشنبه دوازدھم بھمن ماه ،بيش از  ٨٠٠دانشجو رشته حقوق در اعتراض به
نتايج آزمون وکالت سال  ٩٠در مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کردند و خواستار لغو آزمون مرحله
دوم کارآموزی وکالت  ٩٠شدند .
ھمچنين تجمعکنندگان از مسئوالن کانون وکالی مرکز به دليل بیتوجھی به وضعيت دانشجويان حقوق
انتقاد کردند.

انتقال احمد ميری ،استاد دانشگاه به دادگاه با لباس زندان و دستبند
سيد احمد ميری زندانی سياسی زندان متی کالی شھرستان بابل روز يازدھم بھمن ماه جھت برگزاری
دادگاه به دادگستری شھرستان بابل آورده شد.
به گزارش جرس ،سيد احمد ميری قائم مقام جبھه مشارکت استان مازندران در حوادث پس از انتخابات
 88پس از تحمل نزديک به دوماه بازداشت انفرادی ،به  12ماه حبس تعزيری به اتھام اقدام عليه امنيت
کشور محکوم و ششم دی ماه 1390جھت گذراندن محکوميت خود راھی زندان متی کالی بابل شد.
اين جانباز دوران جنگ به رغم قول شفاھی رئيس زندان متی کالی بابل ،با لباس زندان و دستبد به
دادگاه آورده شد و با وجود آسيبديدگی دست راست وی در دوران جنگ و درخواست او مبنی بر زدن
دستبند به دست چپ ،ماموران از اين درخواست نيز سرباز زدند و او با دستبد به دست راست
آسيبديدهاش به دادگاه رفت.
سيد احمد ميری ،پژوھشگر ،مدرس دانشگاه و از جانبازان ) (%35جنگ ھشت ساله است که
فرمانداری شھرستانھای بابلسر -رامسر و معاونت استانداری مازندران در دوران اصالحات را در
کارنامه فعاليت ھای پربار خود دارد وی نويسنده کتاب "ديباچه ای بر تاريخ استبداد در ايران" است که
ده سال پيش با مقدمه دکتر حسين بشيريه توسط انتشارات نگاه معاصر در تھران منتشر شد.
او از اعضاء ستاد انتخابات مير حسين موسوی در مازندران بود که به دليل فعاليت در انتخابات  88از
تدريس در دانشگاه محروم شد .سيد احمد ميری به ھمراه  8تن از فعاالن حامی جنبش سبز در بابل
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
حامد يازرلو زندانی سياسی ساعاتی پيش با پايان دوران محکوميت  3ساله خود از زندان اوين آزاد شد.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،حامد يازرلو در  ٢اسفند  ١٣٨٧توسط نيروھای امنيتی در
منزلش بازداشت و بعد از ماھھا بالتکليفی و حبس انفرادی در بند وزرات اطالعات ،توسط شعبۀ ٢٨
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه ،به اتھام ارتباط با گروهھای مخالف جمھوری اسالمی به سه سال
حبس تعزيری محکوم شد .در جلسه دادگاه حيدری فر نماينده دادستان ،خواستار صدور حکم اعدام
برای حامد يازرلو شده بود.
حامد يازرلو دانشجوی ستاره داری است که مسئوالن گزينش وزارت علوم ،با عدم تاييد وی در
مصاحبه آزمون دکتری در دوسال پياپی و با وجود قبولی ،از ادامه تحصيلش جلوگيری نمودند.
دکتر ھانی يازرلو ،پدر حامد يازرلو ،نيز در ارديبھشت ماه  90بازداشت شد .ھمچنين ھود يازرلو و
نازيال دشتی ،برادر و مادر وی نيز ،در سال  ١٣٨٧بازداشت و به سه سال زندان محکوم شدند.
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نعيم احمدی ،فعال دانشجويی به زندان منتقل شد
خبرگزاری ھرانا  19بھمن ماه  -1390نعيم احمدی فعال دانشجويی و سياسی جھت سپری کردن مدت
محکوميتش به زندان مشکين شھر منتقل شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين فعال سياسی به اتھام عضويت در حزب »گاموح نوين« و فعاليت
تبليغی عليه نظام از طرف دادگاه انقالب تبريز به  ۶ماه حبس تعزيری محکوم شده بود.
وی سال گذشته به ھمراه  ١۴نفر از اعضای حزب مذکور در تبريز بازداشت و بيش از ١٠٠روز در
زندان انفرادی و تحت بدرفتاریھای گوناگون قرار گرفته بود.
اين عضور ستاد انتخاباتی مھدی کروبی در تبريز ،پس از  ۵ماه به قيد وثيق ٔه دويست و بيست ميليون
تومانی اززندان مرکزی تبريز آزاد شد.
دانشکده علوم
نعيم احمدی خياوی دانشجوی رشت ٔه زمينشناسی دانشگاه تبريز و دبير انجمن اسالمی
ٔ
طبيعی بود.
ھمچنين دادسرای تبريز در يک اقدام غير قانونی متھمين اين پرونده را جھت اجرای حکم به زندان
ساير شھرھا معرفی کرده است در حاليکه محل ارتکاب جرم انتسابی و محل دستگيری و محاکمه اين
افراد تبريز بوده است و فرستادن اين افراد به ساير زندانھا در حکم تبعيد آنان است.
قبل از اين يونس سليمانی ،شھرام رادمھر و حميده فرجزاده از متھمين ھمين پرونده جھت اجرای حکم
به زندانھای اردبيل ،مشکين شھر و تبريز فرستاده شدهاند.
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نامه بيش از  ۵٣فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات
اجباری و تقاضا برای آزادی سعيد رضوی فقيه
بيش از  ۵٣تن از فعاالن دانشجويی در نامه ای خواستار آزادی سعيد رضوی فقيه شده و نسبت به اخذ
اعترافات اجباری از وی ھشدار دادند.

به گزارش دانشجونيوز ،سعيد رضوی فقيه در اواخر دی ماه پس از بازگشت به کشور توسط نيروھای
امنيتی بازداشت شد.
در بحشی از اين نامه آمده است :از اين رو ما به عنوان جمعی از فعالين سابق و فعلی دانشجويی،
بازداشت وی را محکوم نموده و خواستار آزادی بدون قيد و شرط و پاسخگويی مسئولين قضايی در
خصوص سرنوشت او ھستيم.
ھمچنين پيشاپيش اعالم 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
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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:
سعيد رضوی فقيه را آزاد کنيد
سعيد رضوی فقيه ،روزنامه نگار ،فعال دانشجويی سابق ،عضو پيشين مرکزيت اتحاديه انجمن ھای
اسالمی اروپا و از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در اوايل دھه ھشتاد ،پس از بازگشت به
ايران در اواخر دی ماه توسط نيرو ھای امنيتی بازداشت شده است .بر اساس اطالعات موجود ،وی در
شرايط نا معلومی در زندان و احتماال در زير فشار بازجويی اجباری بسر می برد.
سعيد رضوی فقيه به گواه سوابق و عملکرد شفافش در راستای اعتقاد به اصالحات در چارچوب نظام
جمھوری اسالمی ملتزم به قانون اساسی بوده و رويکرد قانون مدار و ماليم را دنبال کرده است .ھر
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
خواستار آزادی بدون قيد و شرط و پاسخگويی مسئولين قضايی در خصوص سرنوشت او ھستيم.
ھمچنين پيشاپيش اعالم 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
وی در پيش از بازداشت مغاير باشد ،فاقد ارزش بوده و به مانند ديگر اقدامات ناکام مشابه در گذشته
محکوم به شکست است.
نخ نما شدن و عجز مصاحبه ھای اجباری در تاثير گزاری بر افکار عمومی بايد مقامات امنيتی را با
اين واقعيت خدشه نا پذير آشنا کرده باشد که کاربست روش ھای فاشيستی و استالينيستی در عصر
انفجار اطالعات و سطح آگاھی کنونی مردم ايران بيھوده است و جز سنگين تر کردن سياھه اعمال
ننگين حکومت حاصلی در بر ندارد.
در شرايط حساس کنونی کشور و تھديد ھای روز افزون خارجی ،حکومت با پايان دادن به نقض حقوق
بشر وآزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی ،بايد زمينه انتقال قدرت به مردم و آشتی ملی را بوجود
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
بريمانی ،علی تقی پور ،رضا جعفريان ،پويا جھاندار ،جاويد حاج ھمتی ،سعيد حبيبی ،فاطمه حقيقت
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
صادقی ،ايمان صديقی ،محسن صنعتی پور ،علی طباطبايی ،حميد رضا ظريفی نيا ،علی عبدی ،مزدک
عبدی پور ،مھدی عربشاھی ،ليونا عيسی قليان ،علی فتوتی ،امير حسين فتوحی ،سعيد قاسمی نژاد،
رضا قاضی نوری ،ھادی کحال زاده ،عليرضا کيانی ،رضا مبين ،نريمان مصطفوی ،امير معماريان،
بھزاد مھرانی ،عليرضا موسوی ،سيد علی اکبر موسوی خوئينی ،يوحنا نجدی ،بورگان نظامی نرج
آباد ،علی نظری ،علی ھنری ،پروانه وحيد منش ،علی وفقی ،سجاد ويس مرادی ،رضا يونسی
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انتقال شاھين زينعلی ،زندانی سياسی به زندان رجايی شھر
 20بھمن ماه  1390شاھين زينعلی زندانی سياسی بند  ٣۵٠زندان اوين ،به زندان رجايی شھر منتقل
شد.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،اين عضو حزب پان ايرانيست امروز از بند  ٣۵٠زندان
اوين به زندان رجايی شھر منتقل شد .وی از آذر ماه امسال به دستور دادستان تھران از مالقات
حضوری و مرخصی محروم شد در عين حال ھيچ دليلی مبنی بر اعمال اين محدوديت ھا ارائه نشده
است.
شاھين زينعلی در تاريخ  ٧دی ماه  ١٣٨٨بازداشت و بر اساس حکم صادره از سوی شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب به رياست قاضی پيرعباسی ،به دو سال حبس به جھت اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور از
طريق عضويت در حزب پان ايرانيست ٩١ ،روز حبس به جھت فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق
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شرکت در تجمعات غير قانونی منجر به اغتشاش ،و مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و پرداخت مبلغ يک
ميليون و پانصد ھزار ﷼ 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 مسئوالن دانشگاه ضمن ضبط کارت دانشجويی وی ،از ورود اين دانشجو
به دانشگاه خودداری به عمل آورده و غير رسمی او را از ادامه تحصيل محروم کرده اند.

دانشجوی مسيحی يک سال از تحصيل محروم شد
خانم "فاطمه نوری" دانشجوی رشته ھنر در يکی از دانشگاهھای تھران به دليل اعتقاد به مسيحيت به
يكسال محروميت از تحصيل محكوم شد.
بنا به اطالع 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.
"فاطمه نوری" از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اتھام "شركت در كليسای خانگی ،توھين به مقدسات
و اقدام عليه امنيت ملی" در دادگاه انقالب اسالمی شعبه خيابان معلم محاكمه و به مدت يكسال از
تحصيل در دانشگاه محروم شد.
اين نوكيش مسيحی ھمچنين پس از تحمل نزديک به سه ماه زندان در تاريخ  ٩آذرماه  ١٣٩٠از زندان
آزاد شد اما حکم محروميت از تحصيل وی ھمچنان پابرجا ماند.
بازداشت خانم "فاطمه نوری" در ارتباط با پرونده يكی ديگر از نوكيشان مسيحی بنام "ليال محمدی"
بوده است.
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محروميت فرزند ميرحسين موسوی از تحصيل
خبرگزاری ھرانا  -در آستانه يکمين سال از زندان خانگی ميرحسين موسوی و زھرا رھنورد و
بالفاصله پس از انتشار نامه مشترک فرزندان مير حسين و کروبی ،دختران ميرحسين موسوی از
سوی زندانبانان تھديد به بازداشت شدند و يکی از دختران آنان از تدريس در دانشگاه منع شد.
به گزارش کلمه ،ماموران امنيتی که پيش از اين بارھا دختران ميرحسين موسوی را تھديدھای کاری و
جانی کرده بودند اين بار تماس گرفته و تھديد نموده اندکه آنھا را بازداشت و به زندان يا مکانی منتقل
خواھند کرد که ھيچ کس از آن خبردار نشود .ھمچنين يکی از دختران ميرحسين از ادامه فعاليت در
دانشگاه بازداشته شد.
برای اين ممانعت از تدريس دختر ميرحسين تا کنون ھيچ گونه توضيحی داده نشده و مرجع دستور به
ممانعت نيز مشخص نيست و عليرغم پيگيری ھا کسی حاضر به قبول مسووليت نشده است.
دختر مير حسين در رشته ھنر در دانشگاه الزھرا تدريس می کند .اين ممانعت بدون ارائه دستور کتبی
و تنھا با حذف از سيستم اينترنتی آموزشی و به صورت غير مکتوب بوده است.
طی يک سال گذشته نه تنھا ھمراھان جنبش سبز در حصر و زندان بوده اند بلکه خانواده آنان نيز
بشدت تحت انواع فشارھای مرئی و نامرئی قرار گرفته اند .دامنه اين فشارھا از دستگيری پی درپی
اعضای خانواده  ،بازجوييھای مکرر  ،دخالت در مراسم و روال عادی زندگی  ،تھديدھای جانی يا
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
اطالعات
سيد کيان ھاشمی دھج دانشجوی دانشگاه تھران با دستور مستقيم وزارت اطالعات به علت آنچه
“پيروی از فرقه ضاله بھاييت” ناميده شد ،از دانشگاه اخراج گرديد.
تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که اين دانشجوی ترم  ٣رشته مھندسی
کشاورزی آب به گفته مسئول کميته انضباطی دانشجويان وزارت علوم“ ،با گزارش و دستور مستقيم
مراجع باالتر در وزارت اطالعات” از دانشگاه اخراج شده است .بر اساس گفته اين مسئول “قانونی
وجود دارد که در آن بھاييان نمی توانند به درس خواندن ادامه دھند”.
اخراج اين دانشجوی دانشگاه تھران با نامه محرمانه – فوری رضا غالمعلی زاده ،معاون شورای
انضباطی دانشجويان دانشگاه تھران ،به دکتر علی جعفری ،معاون علمی پرديس کشاورزی و منابع
طبيعی صورت گرفته است .دراين نامه محرنامه دستور داده شده که ” کيان ھاشمی دھج پيرو فرقه
ضاله بھاييت” بايد “به قيد فوريت” اخراج شود.
به گفته کيان ھاشمی ،برخوردھای مسئولين دخيل در اخراج وی “با توھين به وی و اعتقاداتش” ھمراه
بوده است.
بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ھای گذشته ،وزارت اطالعات با
شناسايی دانشجويان بھايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش ،عامل اصلی اخراج دانشجويان
بھايی از دانشگاه ھا است.
در ماه ھای گذشته سال  ،١٣٩٠دانشجويان ديگری به ھمين علت از دانشگاه ھای صنعتی شريف،
فردوسی مشھد ،صنعتی اصفھان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند.
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محروميت يکساله برای فاطمه نوری ،دانشجوی مسيحی
"فاطمه نوری" دانشجوی رشته ھنر در يکی از دانشگاهھای تھران به يكسال محروميت از تحصيل
محكوم شد.

بنا به گزارش 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.
"فاطمه نوری" از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اتھام "شركت در كليسای خانگی ،توھين به مقدسات
و اقدام عليه امنيت ملی" در دادگاه انقالب اسالمی شعبه خيابان معلم محاكمه و به مدت يكسال از
تحصيل در دانشگاه محروم شد.
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اين نوكيش مسيحی ھمچنين پس از تحمل نزديک به سه ماه زندان در تاريخ  ٩آذرماه  ١٣٩٠از زندان
آزاد شد اما حکم محروميت از تحصيل وی ھمچنان پابرجا ماند.
بازداشت خانم "فاطمه نوری" در ارتباط با پرونده يكی ديگر از نوكيشان مسيحی بنام "ليال محمدی"
بوده است.
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ھمسر عبدﷲ مومنی :سالمت ھمسرم در خطر است
در حاليکه عبدﷲ مومنی به دليل مشکالت جسمانی زياد نياز به انتقال به بيمارستان دارد تا تحت نظر
پزشک متخصص قرار گيرد اما تاکنون با انتقال وی به بيمارستان موافقت نشده است .خانواده اين معلم
دربند بسيار نگران وضعيت سالمت او ھستند.

فاطمه آدينه وند ھمسر مومنی با ابراز نگرانی از وضعيت سالمت ھمسرش به "جرس" می گويد " :در
طول دو سه ماه اخير ھمسرم دل دردھای شديدی می گيرد و بدنش ھم کھير می زند چند بار به بھداری
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 اصال تحت الحفظ به بيمارستان منتقل کنند تا متخصص
ايشان را معاينه کند و علت اين مشکالت و ناراحتی ھايش تشخيص داده شود تا وضعيت حادتری پيدا
نکند .واقعا مشکل جسمانی شديدی دارد و بايد سريع تحت درمان قرار بگيرد".
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اکثر زندانيان سياسی در حاليکه در حال گذراندن احکام ناعادالنه و غيرقانونی خود ھستند بدليل شرايط
نامناسب زندان و عدم امکانات غذايی و بھداشتی مناسب به مشکالت جسمانی متعددی مبتال شده اند که
بايد سريعا تحت رسيدگی پزشکی در خارج از زندان قرار گيرند .متاسفانه به دليل بی توجھی به عمد يا
غير عمد مسئولين ،شاھد از دست دادن عزيزانی بوديم که با اندک رسيدگی پزشکی به موقع می شد از
فاجعه مرگ آنھا جلوگيری کرد .در کنار دردی که اين زندانيان بيمار تحمل می کنند ،خانواده ھای
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 اخالقی
نيز پايبند نيستند.
ھمسر مومنی با اشاره به پيگيری ھای خود ادامه می دھد " :دوباره چھارشنبه نامه نوشتم و به
دادستانی تحويل دادم ،انشا¦ که موافقت کنند و بگذارند جھت درمان به مرخصی استعالجی بيايد .
دندانھايش ھم خراب شده است و لثه ھايش عفونت کرده و اميدوارم مسئولين صدای ما را بشنوند و با
مرخصی استعالجی ھمسرم موافقت کنند".
عبدﷲ مومنی سی خردادماه 88پس از انتخابات رياست جمھوری ايران در ساختمان ستاد شھروندان
آزاد (حاميان مھدی کروبی ،از نامزدھای انتخابات رياست جمھوری( بازداشت شد و در دادگاه ھای
نمايشی به تحمل چھار سال و يازده ماه حبس محکوم شد.
ھمسر سخنگوی سازمان دانش آموحتگان ادوار تحکيم وحدت خاطر نشان می کند" :چند وقت پيش ھم
در مالقات کابينی زمان مالقات را پنج دقيقه کم کردند و يک جر و بحثی پيش آمد .خوب پنج دقيقه ھم
برای ما که کل ھفته ھم را نمی بينيم خيلی است .ما تقريبا ازعيد پارسال تا عيد فطر امسال فقط دو بار
مالقات حضوری داشتيم االن ھم که می بينم اين حق را به ما نمی دھند اصال درخواست مالقات
حضوری ھم نمی دھم .خود آقای مومنی ھم می گويند شما درخواست مالقات به اين آقايان ندھيد چون
به ما نمی دھند !در طول ھفته که از او بی خبر ھستيم و در بعضی از روزھای مالقات ،متوجه می
شوم که روحيه کسلی دارد .خب شرايط زندان است آن ھم با اين مشکالت متعدد واقعا ناراحت کننده
است.االن نزديک به دو سال است که به مرخصی نيامده اند".
وی می افزايد" :بچه ھايم ھم خيلی از اين وضعيت ناراحت ھستند و خسته شده اند .بچه ھايم دوست
دارند پدرشان را ببينند و ھر ماه بعد از کلی معطلی فقط بيست دقيقه از پشت شيشه می توانند او را
ببينند .ھر دو ھم محصل ھستند و نمی توانند ھر ھفته برای ديدن پدرشان بيايند .اينقدر به آنھا فشار آمده
که اصال ديدن محيط زندان برايشان عذاب آور شده و نمی خواھند به آنجا بروند .ھميشه با خودم می
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".
مومنی در تابستان  89نيز نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی نوشت.
او در آن نامه به شرح شکنجه ھای بازجويانش در دوران انفرادی پرداخت  ،شکنجه ھايی چون فرو
بردن سر در کاسه توالت تا شکنجه ھای جسمی وروحی و رھا کردن او در سلول انفرادی به مدت
طوالنی .اما به جای رسيدگی و بررسی اين نامه ھمانند نامه ھای ديگر زندانيان احضار شد و دوباره
تفھيم اتھام شد.
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
بيانيه جھت باز پس گيری امضا ھايشان از سوی بازجويان خود تحت فشار قرار گرفته ،و برای
بازپرسی به دادسرای شھيد قدوسی مستقر در زندان اوين منتقل شده اند.
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خانم آدينه وند در اين خصوص بيان می کند" :چند نفر از زندانيان را از جمله آقای بھمن امويی را
بازجويی کردند اما تا روز دوشنبه که آقای مومنی را ديدم از ايشان بازجويی نکرده بودند و نمی دانم
از روز دوشنبه تا االن تحت بازجويی قرار گرفته يا نه؟"
ھمسر عبدﷲ مومنی در پايان می گويد" :از مسئولين باز درخواست می کنم يا مرخصی استعالجی به
ھمسرم بدھند يا حتی تحت الحفظ به بيمارستان منتقلش کنند تا تحت درمان قرار گيرد و وضعيتش از
اين بدتر نشود که ديگر قابل جبران نباشد .و اين اميدواری را دارم که انشا¦ موافقت خواھند کرد".
مژگان مدرس علوم ،جرس

احضار سه دانشجوی کرد به ستاد خبری اداره اطالعات
گزارش ھای جديد حاکی از آن است که سه دانشجوی ديگر کرد دانشگاه پيام نور مريوان به ستاد
خبری اين شھر احضار شده و ھيچ خبری از سرنوشت آنان در دست نيست
.

به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه موج بازداشت و احضار دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان سه
دانشجوی به نام ھای ژيار سالمتيان دانشجوی رشته حقوق ،اسماعيل روانگرد دانشجوی رشته جغرافيا
و عزيز تازيک دانشجوی رشته علوم اجتماعی به صورت جداگانه به ستاد خبری اداره اطالعات اين
شھر احضار شده و تا لحظه تنظيم اين خبر ھيچ اطالعی از سرنوشت آنان در دست نيست.
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بر اساس گزارش ھای پيشين دانشجونيوز ،فشار بر دانشجويان اين دانشگاه در ماھھای اخير افزايش
يافته به نحوی که تنھا در دو ماه اخير چندين تن از آنان به داليل نامشخص پس از احضار به ستاد
خبری وزارت اطالعات بازداشت شده اند.
روز جمعه  ٢٣دی ماه ،دو دانشجوی دانشگاه پيام نور مريوان به نام ھای ژيار سالمتيان دانشجوی
رشته حقوق و دانا نج آبادی دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی ،در پی احضار به ستاد خبری اداره
اطالعات و برخورد توھين آميز بطور جداگانه بازداشت شده بودند..
گفته می شد ژيار سالمتيان روز جمعه حدود ساعت  ١٢ظھر ازسوی ستاد خبری اين شھر احضار
گرديده که بنابر گفتهھای شھود عينی  ،در ھنگام مراجعهی نامبرده به ادارهی اطالعات مريوان به
شيوهای بسيار غيرانسانی و توھين آميز با وی برخورد شده بود.
به گفته نزديکان اين دانشجويان بازداشتی ،احتمال دستگيری و افزايش فشار به آنھا مشارکت در مراسم
اعتراضی عليه ترکيه به مناسبت کشتار  ٣٥نفر از کوردھای شمال کردستان که در در جريان حمله
جنگنده ھای ارتش ترکيه به يکی از روستاھای مرزی صورت گرفت ،صورت گرفته است.
در چندين سال گذشته بسياری از فعاالن دانشجويی کرد به بھانه ھای واھی پس احضار به ستادھای
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 فعاالن 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
متھم تاکيد شده و وزارت اطالعات ايران بدون ارسال ھيچگونه احضاريه کتبی ،فعاالن دانشجويی و
سياسی را احضار نموده و مورد آزار و اذيت قرار می دھد.

فضای دانشگاه تھران امنيتی شده است
اخبار روز  24بھمن ماه  -1390گزارش دريافتی :از صبح امروز و درپی فراخوان شورای ھماھنگی
راه سبز برای تظاھرات در  ٢۵بھمن و ھمچنين فراخوان دانشجويان سبز دانشگاه تھران برای
تظاھرات در امروز  ٢۴بھمن نيروھای وزارت اطالعات و حراست دانشگاه تھران را در محاصره
خود گرفته و با کنترل شديد ورود و خروج به دانشگاه تھران به گشت زنی در محوطه دانشگاه با
موتورسيکلت و ايجاد صداھای ناموزون توسط موتورھايشان جھت ايجاد جو ارعاب در اين دانشگاه
مشغولند .
ھمچنين عوامل وزارت اطالعات از طبقات فوقانی ساختمانھای اطراف دانشگاه تھران را تحت رصد
خويش قرار داده اند.
با اين وجود "دانشجويان سبز دانشگاه تھران "اعالم داشته اند که با وجود فضای فوق امنيتی تجمع و
تظاھرات اعتراضی اعالم شده را برگزار خواھند نمود.
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سوران دانشور فعال دانشجويی به يک سال زندان محکوم شد
گزارش دريافتی 25بھمن ماه  :1390سوران دانشور فعال دانشجويی و عضو شورای مرکزی اتحاديه
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
دانشجويان کورد از طرف اداره اطالعات سنندج بازداشت شد ،ديروز يکشنبه  ٢٣بھمن از طرف
دادگاه انقالب شھر سنندج دادگاھی شد و امروز حکم صادره به وی ابالغ شد.
نامبرده توسط شعبه اول دادگاه انقالب 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
اتحاديه و سخنگوی اين تشکل است که در مدت چند ماه اخير  ٧تن از اعضای اتحاديه از طرف اداره
اطالعات بازداشت شده اند.کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت:
 25بھمن ماه  1390دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای تحليلی پيرامون انتخابات نمايشی و فرمايشی
مجلس نھم اعالم کرد که دانشجويان گريبان حاکمان را در خيمه شب بازی پيش رو که نام انتخابات بر
آن نھاده اند رھا نخواھند کرد.
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به گزارش دانشجونيوز ،در اين بيانيه تحليلی پس از بررسی بحران سازی ھای حاکميت ،به نقش رھبر
جمھوری اسالمی در شرايط حاضر در کشور اشاره شده است« :در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر
چه کليه برنامه ريزان ،مجريان ،قانون گزاران و ناظران در ساختار مديريتی و تصميم گيری جمھوری
اسالمی دارای نقش و مسئوليت ھستند ،اما در يک نظام تک ساحتی و تک قطبی که رشته کليه امور،
از تنظيم سياست ھای کلی تا ريزترين امور مربوط به سياست خارجی ،نشر کتاب ،مطبوعات ،نحوه
برخورد با زندانيان سياسی و ...ھمه و ھمه در دست شخص ديکتاتور است ،نقش و مسئوليت آن فرد را
بايد بيش از ھمه مورد توجه قرار داد .کيست که نداند رشته اصلی مديريت گام به گام سياست ھای
نابخردانه ی چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار کنونی سوق داده است در دست
شخص اول نظام جمھوری اسالمی بوده است».
دفتر تحکيم وحدت در ادامه انتخابات پيش روی مجلس را نمايشی غيرآزاد ،ناعادالنه و غيررقابتی
خوانده و عنوان کرده است» :بر اين مبنا ،ھمان گونه که تاکنون نيروھای سياسی مختلف اذعان کرده
اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتی و شرکت در آن بالموضوع است».
اين تشکل دانشجويی ضمن مروری بر مواضع پيشين انتخاباتی خود ،در بيانيه اش می افزايد» :با اين
توضيحات بايد گفت که فضای سياسی کشور پس از انتخابات رياست جمھوری در سال  ١٣٨٨به کلی
با پيش از آن تفاوت کرد .اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ھا حداقلی از اميد وجود داشت که با
انتخاب گزينه ھای مختلف شرايط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی ،سياسی و اجتماعی
رقم می خورد با سير روند رويدادھای دو سال گذشته روشن شد که فعال 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
برای حضور ديگران در ساختار قدرت در جمھوری اسالمی وجود ندارد».
دفتر تحکيم وحدت در پايان از دانشجويان دعوت می کند »با مشارکت در فضای تبليغاتی انتخابات
مجلس مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومی بکشانند .و از آن ھا می خواھد که
در اين فضا از خيل گسترده زندانيان سياسی و ده ھا دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به
سر می برند ،توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران ،پروژه ھای اعدام درمانی رئيس قوه
قضاييه و ...تا وضعيت ناگوار اقتصادی و معيشتی مردم خصوصا اقشار پايين و تھی دست جامعه،
بحران ھای 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».
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
حکومت ناکارآمد جمھوری اسالمی ،کشور را در مسير سقوطی ھولناک قرار داده است .در تاريخ
معاصر ايران سابقه نداشته که حکومتی ،چنين دست به خودزنی زده باشد و کشور را در سراشيبی
تباھی و ھالکت انداخته باشد .طی طريق در اين مسير بی شک ناشی از رقابت ناپاک اقتصادی-سياسی
ميان باندھای قدرت در درون ساختار جمھوری اسالمی است .به طوری که منافع ملی را به طور کامل
ناديده می گيرد و در نتيجه آن اوضاع و شرايط به غايت نابسمان و نگران کننده اقتصادی و اجتماعی
کنونی حاکم بر زندگی مردم ايران را رقم می زند .در چنين شرايط و احوالی که ايرانيان با احتياجات
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 اختالس ھای ميلياردی در بين جناح ھای خودی مشغول است.
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اين چنين است که کشور را ھرج و مرج اقتصادی ،درگيری ھا و بحران ھای روزافزون اجتماعی،
سرکوب آزادی ھای اساسی و وحشت از آينده ای تاريک فرا گرفته ،حال آن که دولت در خواب عميق
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
بر نمی دارد و با تخطی از مقررات بين المللی و ناديده گرفتن تعھدات خود به دنبال آمال ناکجاآبادی
است .مصائب ناشی از پيامدھای سياست خارجی نظام به بھای در معرض خطر قرار گرفتن زندگی
روزمره و معيشت مردم و از دست رفتن آرامش و آسايش عمومی تمام می شود و اقشار مختلف جامعه
بايستی تاوان ھماوردطلبی بی حاصل حاکمان را در عرصه ی جھانی بدھند .ابرام و اصرار جمھوری
اسالمی بر سياست ھای بحران زای ھسته ای ،که بنا به اشتباھات استراتژيک ،تبديل به مسئله ای
حيثيتی برای نظام شده است ،عالوه بر تحريم ھای اقتصادی گسترده ،سايه ی شوم جنگ را نيز بر
آسمان ايران گسترده است .در اين ميانه نظر و رای مردم و نمايندگان واقعی آن ھا غايب بزرگ اين
بازی است.
قدرت مطلق رھبری
در بروز و تقويت تمام اين فجايع اگر چه کليه برنامه ريزان ،مجريان ،قانون گزاران و ناظران در
ساختار مديريتی و تصميم گيری جمھوری اسالمی دارای نقش و مسئوليت ھستند ،اما در يک نظام تک
ساحتی و تک قطبی که رشته کليه امور ،از تنظيم سياست ھای کلی تا ريزترين امور مربوط به سياست
خارجی ،نشر کتاب ،مطبوعات ،نحوه برخورد با زندانيان سياسی و ...ھمه و ھمه در دست شخص
ديکتاتور است ،نقش و مسئوليت آن فرد را بايد بيش از ھمه مورد توجه قرار داد .کيست که نداند رشته
اصلی مديريت گام به گام سياست ھای نابخردانه ی چندين سال اخير که کشور را به وضعيت تاسف بار
کنونی سوق داده است در دست شخص اول نظام جمھوری اسالمی بوده است .سياست ھايی که از
فردای بر سر کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمی در سال  ،١٣٧٦که مورد حمايت ميليونی مردم بود،
سنگ بنای آن گذاشته شد.
در گام اول روشنفکران سالخی و در گام ھای بعدی دانشجويان و مطبوعات به محاق فرستاده شدند
)پروژه قتل درمانی که از سال ھای پيش از اين با قوت و قدرت در حال اجرا بود( .با سياست ھای
بحران ساز در پيش گرفته شده ،دولت به عوض پرداختن به وظايف خود و بسط برنامه ھای اصالحی
مرتبا مشغول خنثی سازی و مقابله با بحران ھايی که توسط تيم نزديک به رھبری به شکل
غيرمسئوالنه ای به کشور تحميل می شد ،بود .تا آن جا که انتقادھا از دولت اصالحات به خاطر انفعال
و بی عملی در مقابل دشمنان حقوق و آزادی ھای ملت ايران از سوی منتقدان و دلسوزان باال گرفت.
اين روند در پرده ھای بعدی با ھدايت و برنامه ريزی شخص آيت ﷲ خامنه ای موفق شد کليه طرح
ھای اساسی اصالحی مجلس ششم را به طور کامل بايکوت کند و دست و پای مجلسی که مورد حمايت
قاطبه مردم بود را ببندد.
در ادامه نيز محمود احمدی نژاد در سال  ١٣٨٤توسط بيت رھبری برای اجرای سياست ھای مد نظر
رھبری برکشيده شد .بعد از آن نظرات و ساليق رھبری در ابعاد مختلف فرھنگی ،سياست خارجی،
ھسته ای  ،اقتصادی ،اجتماعی ،سرکوب داخلی و ...توسط دولت به اجرا گذاشته شد تا آن جا که تا
ھمين چند ماه گذشته که رئيس دولت راه خود را در برخی حوزه ھا از آيت ﷲ خامنه ای جدا نکرده
بود ،مورد حمايت کامل و صددرصدی وی نيز قرار داشت .روند در پيش گرفته شده توسط رھبری به
افتضاح انتخابات متقلبانه رياست جمھوری سال  ١٣٨٨و بعد از آن سرکوب ،تجاوز و کشتار مردم بی
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گناه توسط نيروھای نظامی و امنيتی تحت امر ايشان انجاميد .سياستی که امروز ايران را با تمام منابع
سرشار خود ،خصوصا در سال ھای اخير ،به ورطه ای ھولناک و ھنگامه ای خطرناک کشانده است.
مجلس تشريفاتی
احساس احتمال ايجاد مزاحمت در آينده از سوی مجلس برای يکه تازی ھای قدرت مطلقه حاکم ،منجر
به در پيش گرفتن سياستی دو وجھی در مقابل مجلس به عنوان خانه ملت شد .از سويی با اعمال نظارت
سليقه ای و فراقانونی در تاييد صالحيت کانديداھا راه برای ورود نمايندگان واقعی مردم به مجلس بسته
شد .و از سوی ديگر تالش فراوانی صورت گرفت که مجلس به نھادی بی رگ ،بی بو و بی خاصيت و
به عنوان "شعبه ای از دفتر رھبری" درآيد .به عنوان نمونه می توان از پيگيری تصويب طرح نظارت
بر نمايندگان مجلس از سوی شخص رھبری برای ھر چه ذليل تر کردن مجلس اشاره کرد .کار
تضعيف و تحقير مجلس به آن جا رسيد که در سال ھای اخير دولت ديگر کمترين شانی برای آن قائل
نيست .در جايی که رھبری نظام با بی شرمی به خود اجازه می دھد به مجلسی که کمی پای خود را
فراتر از آن چه دلخواه رھبری بوده ،نھاده و به رئيس جمھور قانون شکن معترض شده ،لقب "رذالت"
بدھد ،چه شان و مرتبه ای برای مجلس و نمايندگان آن می ماند.
انتخابات يا انتصابات؟
انتخابات مجلس نھم در پيش است .انتخاباتی که جز نام ديگر ھيچ گونه شباھتی به انتخابات ندارد.
امری که امروزه چنان واضح و مبرھن است که حتی اليه ھای نزديک به حاکميت ھم بر آن اذعان
دارند که اين دور از انتخابات مجلس انتخاباتی است غيرآزاد ،ناعادالنه و غيررقابتی و لذا امری صرفا
نمايشی و فرمايشی است .امری که البته در نظام جمھوری اسالمی مسبوق به سابقه است .اين مسئله
وقتی با خاطره تقلب آشکار و دگرگون کننده در انتخابات رياست جمھوری پيشين ھمراه می شود،
اساسا انتظار و اميد به تاثيرگذاری حداقلی انتخاب يا عدم انتخاب افراد را نيز منتفی می کند.
اگر چه در ادواری از انتخابات مجلس شورای اسالمی سطحی از رقابت ھای حداقلی را با اغماض
تضييقات و تخلفات حاکم بر روند برگزاری انتخابات و احراز صالحيت نامزدھا ،می شود ديد ،اما در
اين دوره از انتخابات ھيچ روزنه ای برای حداقلی از رقابت و آزادی در روند انتخابات به صورتی که
تاثير مثبتی برای مردم ايران در پی داشته باشد وجود ندارد .رقابتی ھم که مابين جريان حامی محمود
احمدی نژاد و جريانات مقابل آن وجود دارد ،رقابتی است ناسالم بر سر دستيابی به منابع قدرت و
ثروت که غايب بزرگ در آن ميان منافع ملی و مردم ھستند .بر اين مبنا ،ھمان گونه که تاکنون
نيروھای سياسی مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنين انتخاباتی و شرکت در آن
بالموضوع است.
جنبش سبز در کما
در اين ميان شاھديم که جنبش سبز مردم ايران ،که در اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته شکل
گرفت ،پس از سرکوب شديد حکومت ،به انفعال مبتال شده است و حصر دوتن از رھبران برجسته ی
آن نيز به سرخوردگی و سردرگمی بيشتر دامن زده است .موج جديد دستگيری ھا در ماه ھای قبل از
انتخابات مجلس ،حکايت از آن دارد که نظام بر خالف رويه ی سابق خويش )که شامل تساھل و تسامح
نسبی با منتقدين و باز کردن فضای سياسی کشور برای طرح نظرات انتقادی در ماه ھای قبل از
انتخابات بود( گام بر می دارد و بر آن است که ھمين اندک روزنه ھای تنفسی را نيز برای مردم
معترض دانشجويان فعال ببندد .ولی با اين حال ھمچنان شاھد اعتراضات و تجمعاتی در دانشگاه ھای
مختلف کشور ھستيم که خبر از پتانسيل موجود در جنبش دانشجويی برای استفاده از اندک روزنه ھای
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باقی مانده برای نمايش اعتراض و ايجاد ھمبستگی ميان نيروھای معترض می دھد .فضای تبليغاتی
پيش از برگزاری انتخابات مجلس ازجمله مجال ھای مناسب برای اين منظور است.
دفتر تحکيم وحدت و انتخابات ھای پيشين
در ساليان گذشته تشکل ھای منتقد دانشجويی در انتخابات ھای مختلف فعاالنه ظاھر شده و نقش آفرينی
کرده اند .در آن ميان دفتر تحکيم وحدت نيز در برابر انتخابات ھای مخلتف متناسب با فضای حاکم و
جايگاھی که اين تشکل در ھر مقطع برای خود متصور بوده نقش و موضع متفاوتی را بر عھده گرفته
است .که اين گونه گونی نه به معنای اعوجاج و آشفتگی در مواضع و خط مشی اين تشکل دانشجويی
که ھمواره متناسب با مقتضيات و شرايط پيش رو و ھمواره در سيری پيوسته و متکامل بوده است .در
اين سير نيز فعاالن دانشجويی در اين تشکل ابايی از نقد گذشته و اصالح و به گزين کردن روش ھا و
خط مشی ھای پيشين خود نداشته و ندارند .رويکرد دفتر تحکيم وحدت در انتخابات رياست جمھوری
سال  ٧٦و انتخابات مجلس ششم ھمراھی با احزاب جبھه دوم خرداد و رويکردی شبه حزبی بود ،که به
ارائه ی ليست انتخاباتی انجاميد .بعدھا دانشجويان بر اين نکته واقف شدند که اين رويکرد متناسب با
جايگاه يک تشکل دانشجويی نيست و تبعات و پيامدھای منفی سياسی-صنفی خاص خود را دارد.
از اين رو گزينه ی دوری از قدرت ،نقد ساختاری قدرت و ديده بانی جامعه مدنی سرلوحه فعاليت ھای
اين تشکل قرار گرفت که اوج نموداری آن در انتخابات رياست جمھوری سال  ٨٤بود که دفتر تحکيم
وحدت موضع تحريم انتخابات را اتخاذ کرد .اين استراتژی گرچه در بطن خويش ،دوری از قدرت را
به عنوان خط مشی اصلی لحاظ می داشت اما با تعبير خاصی که در آن دوره از آن شد دفتر تحکيم
وحدت را به جايگاه اپوزيسيون برکشيد .در واقع دوری از قدرت نه به شکل دوری از تمام ابعاد بالقوه
و بالفعل آن که به دوری از قدرت مستقر تقليل يافت .در سال ھای بعد از آن اعضای دفتر تحکيم وحدت
به اين نتيجه رسيدند که اين تشکل دانشجويی به علت خاستگاه دانشجويی ،صنفی و مدنی خود ،اساسا
بيرون از حوزه ی پوزيسيون/اپوزيسيون قرار می گيرد .از اين رو بود که دفتر تحکيم وحدت در
انتخابات رياست جمھوری  ،٨٨از جايگاه يک نھاد مدنی وارد انتخابات شد و ضمن تاکيد بر وجوه
صنفی-مدنی خود ،ايده ی مطالبه محوری را مطرح کرد و برعوض انتخاب يک گزينه ی خاص و
حمايت از وی ،مطالباتی را مطرح کرده و کانديداھای نزديک تر به مطالبات خويش را ،گزينه ھای
مطلوب دانشجويان ذکر نمود.
با اين توضيحات بايد گفت که فضای سياسی کشور پس از انتخابات رياست جمھوری در سال  ١٣٨٨به
کلی با پيش از آن تفاوت کرد .اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ھا حداقلی از اميد وجود داشت
که با انتخاب گزينه ھای مختلف شرايط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی رقم می خورد با سير روند رويدادھای دو سال گذشته روشن شد که فعال 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 برای حضور ديگران در ساختار قدرت در جمھوری اسالمی وجود ندارد .ھمچنين اين تصور
که تقلب در انتخابات از حد محدودی تجاوز نمی کند با نوع عملکرد حاکميت در انتخابات کامال تغيير
کرد و نشان داد که بر خالف گذشته برای پيشبرد مقاصد ديکتاتور آرای مردم کامال به کنار گذاشته می
شود و شخص يا اشخاص مد نظر با آرای کامال ساختگی برکشيده می شود.
دانشجويان و انتخابات پيش رو
مطالبات به حق مردم و دانشجويان ،که در انتخابات گذشته به صورت مشخص و دسته بندی شده توسط
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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اعدام گسترده ،بھبود شرايط آشفته اقتصادی و ...اضافه شده است .اما شرايط فعلی و سياست ھای اتخاذ
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
می کند .اما فعاالن دانشجويان به مثابه چشم بيدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از اين ھمه فشار و
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
بازی را انتخابات نھاده اند و کسانی که با ھمراھی با سياست ھای خردسوز کنونی خود را آماده تکيه
زدن بر جايگاه نمايندگان مردم می کنند.
دفتر تحکيم وحدت از دانشجويان دعوت می کند با مشارکت در فضای تبليغاتی انتخابات مجلس
مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومی بکشانند .و از آن ھا می خواھد که در اين
فضا از خيل گسترده زندانيان سياسی و ده ھا دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به سر می
برند ،توقيف و تحديد مطبوعات و روزنامه نگاران ،پروژه ھای اعدام درمانی رئيس قوه قضاييه و ...تا
وضعيت ناگوار اقتصادی و معيشتی مردم خصوصا اقشار پايين و تھی دست جامعه ،بحران ھای
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
 ٢۵بھمن ماه ١٣٩٠
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گزارش يک ساله از دانشگاه شھرکرد؛

گزارش يک ساله از دانشگاه شھرکرد؛ از اعتراض تا بازداشت ،احضار و محروميت از تحصيل ،در
طول يک سال گذشته فعالين دانشگاه شھرکرد متحمل فشارھای سنگينی از سوی حراست و مقامات
قضايی بوده اند.
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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.
در يک سال گذشته بعد از لغو مجوز انجمن اسالمی دانشگاه شھرکرد ،فعاليت دانشجويان منتقد از قالب
تشکل رسمی خارج شده و در نتيجه بيان تفکرات و اعتراضات خود مجبور به پرداختن ھزينه ھای
سنگينی شده اند.
از سويی طرح تجميع کانون ھای ھنری در دانشگاه شھرکرد نشان دھنده ی تالش مسئولين برای حذف
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
که ھزينه ھای سنگينی به فعالين دانشجويی وارد نمود .در ھمين راستا ايجاد محدوديت و فشار از جانب
مسئوالن دانشگاه و نيروھای امنيتی ھم چنان ادامه دارد.
خالصه ای از اتفاقات يک سال گذشته در چھار جدول زير که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به
شرح زير است
:
احضار به اطالعات استان
 60ساعت بازجويی
علی مرادی
 10ساعت بازجويی
کوروش بنايی
 10ساعت بازجويی
رضا شاکری
 20ساعت بازجويی
عماد ھاشمی
 60ساعت بازجويی
سعيد ابوتراب
 5ساعت بازجويی
ھادی دلبھاری
 10ساعت بازجويی
سامان ھدايت منفرد
 40ساعت بازجويی
عباس پشمی
 40ساعت بازجويی
محمد حيدرزاده
احضار به دادگاه و انتقال به زندان
علی مرادی
محمد حيدرزاده
عباس پشمی
سعيد ابوتراب

يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر
يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر
يک ھفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشھر
2روز بازداشت و انتقال به زندان دستگرد اصفھان

احضار به کميته انضباطی
کوروش بنايی
رضا شاکری
عماد ھاشمی
محمد حيدرزاده
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آرمان اسعد
مريم ملک شعبان
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
 1ترم محروميت از تحصيل معلق
کوروش بنايی
 1ترم محروميت از خوابگاه
رضا شاکری
 2ترم محروميت از امور رفاھی
عماد ھاشمی
 2ترم محروميت از تحصيل معلق
کوروش توانگر
توبيخ کتبی و درج در پرونده  2 ،ترم محروميت از تحصيل معلق
فريد شمسی پور
 1ترم محروميت از تحصيل
محمد حيدرزاده
 2ترم محروميت از تحصيل ) اجرا نشد (
آرمان اسعد
 3ترم محروميت از تحصيل ) اجرا نشد (
مريم ملک شعبان
انجمن اسالمی دانشگاه شھرکرد و تشکل دموکراسی خواھان دانشگاه شھرکرد

گزارشی از وضعيت علی اکبر محمدزاده
گزارشی از وضعيت علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی شريف ،پس از يک سال زندان
علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی شريف با گذشت بيش از يک سال ،بدون يک روز مرخصی
ھنوز در بند است.
علی اکبر محمدزاده فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف که از  ٢٦بھمن ماه سال  ١٣٨٩در زندان
اوين در بازداشت به سر میبرد ،از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی در تاريخ
 ٢٦شھريور  ٩٠به اتھام تجمع و تبانی و تبليغ عليه نظام به  ٦سال زندان محکوم شد.
حکم او در تاريخ  ١١آبان  ٩٠توسط شعبه  ٣٦دادگاه تجديدنظر استان تھران به رياست قاضی زرگر
عينا به تأييد رسيد.
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از اين حکم  ٦سال زندان ،پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و يک سال نيز به خاطر تبلغ عليه نظام
صادر شده است.

وکيل آقای محمدزاده که پرونده او را ديده ،گفته است که ھيچ مدرکی در مورد اتھام ھای وارد شده در
پرونده وجود ندارد و خود علی اکبر محمدزاده نيز ھيچ کدام از اتھاماتش را نپذيرفته است .دوستان آقای
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
اسالمی در دوره دبيری آقای محمدزاده در چارچوب قوانين دانشگاه بوده است .به نظر می آيد اين حکم
بدليل اصرار بازجو صادر شده است و ابزاری برای کنترل کردن فعاليت ھای دانشجويی دانشگاه
شريف نيز می باشد.
علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف  ٢٦بھمن ماه سال گذشته
مقابل دانشگاه شريف توسط نيروھای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد .اين فعال
دانشجويی پيش از آن چندين بار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و مورد تھديد و بازجويی
واقع شده بود .اين فعال دانشجويی پس از بازداشت مدت  ۵٤روز را در سلولھای انفرادی زندان اوين
به سر برد ،تا اينکه در تاريخ  ٢٢فروردين  ٩٠به سلول  ٤نفره و در نھايت در  ۵ارديبھشت ماه  ٩٠به
بند  ٣۵٠اوين منتقل شد.
ھمچنين وی که از بيماری خونی رنج میبرد ،در مھرماه  ٩٠از زندان به بيمارستان منتقل و چند
روزی را در بيمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود .پيش از اين  ١۵٠٠نفر از دانشجويان
دانشگاه صنعتی شريف با نوشتن نامه ای خواستار آزادی علی اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئوالن
دستگاه قضايی خواسته بودند که در رسيدگی به اتھامات اين دانشجو روند قانونی طی شود .در مورد
ديگری بيش از  ٢٠٠نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در نامه ای به صادق آملی الريجانی،
رييس قوه قضاييه ايران در مورد "بی قانونی ھای شکل گرفته" در اين پرونده ابراز نگرانی کرده
بودند و خواسته بودند که آقای محمد زاده ھرچه سريعتر آزاد شود.
ھدی محمدزاده ،خواھر اين دانشجوی بازداشتی در  ١٠فروردين  ٩٠در نامه ای درباره ی برادر خود
خاطر نشان ساخت »ھدف از نوشتن اين نامه اعالم و اعتراض به وضعيت برادرم و باقی زندانيان
سياسی است که در وضعيت مشابھی قرار دارند و ھيچ راه قانونی ای برای پی گيری وضعيت ايشان
وجود ندارد زيرا طبق گفتهی بازجويان ،آنھا حاضر به ھمکاری نيستند« .ھمچنين مادر علی اکبر محمد
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زاده که صبح روز تولد پسرش ٢٩ ،شھريور  ، ٩٠برای پيگيری وضعيت پرونده وی به دادگاه انقالب
مراجعه کرده بود ،با برخورد شديد ماموران مواجه و برای چند ساعت بازداشت شده بود.

اخراج يک دانشجوی بھايی از دانشگاه شمال آمل
خبرگزاری ھرانا  -تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که مسئولين دانشگاه
شمال آمل ابتدا از حضور شيما موفقی اين دانشجوی بھايی در کالس ھای درس جلوگيری کرده و وی
را به سازمان سنجش ارجاع داده اند.
پس از آن حراست دانشگاه با جلوگيری از ورود وی به دانشگاه ،اعالم 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.
بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ھای گذشته ،وزارت اطالعات با
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
جاويد حاج ھمتی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير و عضو پيشين شورای عمومی انجمن اسالمی
اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده است .
به گزارش دانشجونيوز ،آقای حاج ھمتی از سوی عيسی عباسی معاون حراست دانشگاه به اخراج از
دانشگاه تھديد شده است .گفتنی است عيسی عباسی در سرکوب و بازداشت فعالين دانشجويی اين
دانشگاه در سال  ٨٨نقش تاثير گذاری داشت.
بر طبق قوانين و مقررات دانشجويی رسيدگی به موارد عنوان شده در احضاريه در حيطهی وظايف
کميته انضباطی دانشگاه نمیباشد.
اين فعال دانشجويی در سال  ٨٨طی در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات بازداشت شد و
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.

488

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

اسفند 1390

سعيد ملک پور را اعدام نکنيد
سعيد ملک پور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شريف و کارشناس برنامه نويسی کامپيوتر است .

او در سال  ١٣٨۴به کانادا رفت و در  ١٣٨٧برای ادامه تحصيل از دانشگاه ويکتوريا در کانادا پذيرش
گرفت وليکن قبل از شروع تحصيل برای مالقات با پدر بيمارش به ايران بازگشت.
او در مھرماه  ١٣٨٧در تھران دستگير شد و از سوی ارتش سايبری جمھوری اسالمی ايران به
مديريت سايتھای پورنوگرافی فارسیزبان متھم شد .او و وکيلش اين اتھام را به شدت رد ميکنند .
او میگويد از زمان بازداشت به مدت  ٣٢٠روز در حبس انفرادی ،بدون مالقات و بدون دسترسی به
کتاب و روزنامه به سر برده و در تمام اين مدت زير فشار و شکنجه بوده است .سعيد ملک پور در
شعبه  28دادگاه انقالب به اتھام فوق محاکمه و به اعدام محکوم شد.
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جمعی از دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شريف در نامهای اعتراض خود را به حکم اعدام سعيد
ملکپور ،فارغالتحصيل اين دانشگاه اعالم کردهاند.
آنھا در بخشی از نامه نوشتند:
"ما امضا کنندگان اين نامه ،خواستار توقف فوری احکام غيرمنصفانه صادر شده برای سعيد ملک
پور ،فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی شريف ھستيم .اتھام سعيد مديريت يک سايت اينترنتی است که از
آن به عنوان يک »سايت مستھجن« نام برده شده است .مستند اصلی برای حکم ،يکی از صدھا برنامه
کامپيوتری است که سعيد در طول زندگی حرفهای خود نوشته و بدون اطالع وی درسايت اينترنتی
مذکور استفاده شده است.
اين در حالی است که سعيد از کمترين امکانات برای دفاع از خود محروم است؛ تيم بازجويی اجازه
استفاده از اينترنت و دسترسی به اطالعات شخصی و حرفهای را از او گرفتهاند و او حتی فھرست
مشتريان سابق خود را در اختيار ندارد .سعيد تنھا يک بار قبل از دادگاه برای امضای فرم وکالت و
يک بار در طول دادگاه  ١۵دقيقهای ،وکيل خود را حضوری مالقات کرده و تنھا ارتباطش با وکيل
منحصر به پيامھايی است که ھر از گاه از طريق خانوادهاش منتقل میشوند".
ما خواھان پايان دادن به اعدام جوانان ايرانی ھستيم
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تاسيس چھار دانشگاه تکجنسيتی در استان البرز
مدير کل دفتر آموزشھای آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری گفت 4 :دانشگاه تک
جنسيتی در استان البرز با پذيرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپيوسته و تنھا در سه رشته
راه اندازی می شوند.
غالمعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مھر ،با اشاره به آخرين وضعيت راه اندازی دانشگاھھای تک
جنسيتی در کشور ،اظھار داشت :در صورتيکه شورای عالی انقالب فرھنگی با مجوز اصولی چھار
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.
وی اظھار داشت :بيشترين تقاضا در استان البرز برای راه اندازی دانشگاھھای تک جنسيتی دخترانه
است.
وی گفت :ھر دانشگاه تک جنسيتی در ابتدای راه اندازی و دريافت موافقت اصولی از سوی شورای
عالی انقالب 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
جنسيتی دختران ،مسئوالن زن و ھيأت موسس دانشگاھھای تک جنسيتی پسران را عالوه بر مسئوالن
مرد ،مسئوالن زن ھم می توانند تشکيل دھند.
وی خاطر نشان کرد :به منظور دريافت مجوز راه اندازی دانشگاھھای تک جنسيتی ،متراژ دانشگاه در
استان تھران بايد  3ھزار مترمربع و متراژ دانشگاه در ساير استانھا بايد يک ھزار و  500مترمربع
باشد.
نادری با اعالم اينکه دانشگاھھای تک جنسيتی شھريه پرداز ھستند ،تاکيد کرد :اين دانشگاھھا تنھا در
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
کاترين اشتون ،مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ،روز سهشنبه در بيانيه ای از مقامھای جمھوری
اسالمی ايران خواسته اجرای حکم اعدام سعيد ملکپور را متوقف کنند.

سعيد ملکپور ٣۶ ،ساله و برنامهنويس کامپيوتر ،از سوی قوه قضاييه ايران به »راهاندازی سايتھای
پورنوگرافی« و »افساد فیاالرض« متھم شده است .ديوان عالی کشور در بھمن ماه سال جاری اعالم
کرد که حکم اعدام سعيد ملکپور را تاييد کرده است.
به نوشته راديو فردا ،کاترين اشتون گفته است ،از گزارشھای منتشر شده در خصوص اعدام
قريبالوقوع سعيد ملکپور »به شدت متأثر « و »نگران « شده است.
خانم اشتون از مقامھای جمھوری اسالمی خواسته است اين حکم را ،و ھمچنين احکام مربوط به
احمدرضا ھاشمپور و وحيد اصغری ،دو وبالگنويسی که در پرونده موسوم به »مضلين« به اعدام
محکوم شدهاند ،مورد بازبينی قرار دھد.
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ھمچنين گفته است»:فعاالن حقوق مدنی پرسش ھای جدی در
خصوص عادالنه بودن ،شفافيت و سرعت دادرسی )اين پرونده( در دادگاه مطرح کرده اند« .
کاترين اشتون گفته است»:بار ديگرخواسته ام در خصوص بازبينی اين احکام تکرار می کنم ،به ويژه
از )مقام ھای( ايران می خواھم که اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور را متوقف کنند«.
سعيد ملکپور درسال  ١٣٨٧برای ديدار خانوادهاش از کانادا به ايران سفر کرد که بازداشت شده است.
خانواده سعيد ملک پور و سازمان ھای مدافع حقوق بشرمی گويند ،اتھامات عليه وی درست نيست و
اين اتھامات مربوط به استفاده سايتھای پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملکپور برای انتشار
عکس در اينترنت بوده است .آنھا می گويند ،سعيد ملکپور تنھا مبدع اين نرمافزار بوده و اطالعی از
محل استفاده آن نداشته است.
نامه  ۵١تن از ھمبندھای سابق سعيد ملکپور در زندان اوين
درھمين زمينه ۵١ ،نفر از ھمبندیھای سابق سعيد ملکپور در زندان اوين در نامهای خواستار توقف
حکم اعدام او شده اند.
درنامه اين  ۵١تن آمده است»:بر اين باوريم که چنين اتھاماتی در خور شخصيت سعيد ملک پور
نيست .شھادت می دھيم که سعيد بارھا و بارھا در نزد ما گفته است که اعترافات او تحت شکنجه و
فشارھای روحی و روانی و انفرادی ھای طويل المدت بوده است و آثار اين شکنجه ھا ھنوز بر بر بدن
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.
در ادامه نامه ھمبندیھای سابق سعيد ملکپور آمده است »:از آنجا که احتمال بروز خطای انسانی به
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
تا اگر روزی صادقانه و عادالنه به پرونده سعيد رسيدگی شد و بی گناھی اش اثبات شد ،راه بازگشتی
باشد«.

داريوش جاللی دانشجوی دانشگاه ياسوج ،پس از اعتراض با دوختن
لب ھايش ،بازداشت شد
05اسفند ماه  1390يکی از دانشجويان دانشگاه ياسوج در اعتراض به فشارھای وارده از سوی
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
سوار خودرو کرده و به محلی نامعلوم منتقل نموده اند.
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به گزارش دانشجونيوز ،داريوش جاللی ،دانشجوی رشته مھندسی مواد دانشگاه ياسوج و ورودی ٨٨
اين دانشگاه که پيش از اين چندين ماه در زندان بوده و با محروميت ھای مختلف تحصيلی از سوی
مسووالن دانشگاھی و اطالعاتی 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 .
بر اساس اين گزارش ،داريوش اجاللی که در بھمن سال  ٨٨از تحصيل معلق شده بود ،در بھمن سال
 ١٣٨٩چند روز پس از تظاھرات  ٢۵بھمن با يورش نيرو ھای امنيتی به منزلش دستگير و بعد از
شکنجه ھمراه با شوک الکتريکی به يکسال حبس محکوم گرديد که پس از تحمل سه ماه از آن به
صورت مشروط آزاد گرديد.
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.
داريوش اجاللی در روز  ٣٠بھمن  ١٣٩٠طی عملی جسورانه با لب ھای دوخته و پاھای در غل و
زنجير در دانشگاه دولتی ياسوج مقابل دانشکده ی علوم انسانی اقدام به تحصن يک نفره کرده بود.
گفته می شودپس از اين اقدام اعتراضی اين دانشجو ،وی با حمله ی نيرو ھای انتظامی و امنيتی مواجه
گرديده که به صورت وحشيانه ای پس پاره کردن زنجير و کشيدن او بر روی زمين وی را به زور
سوار خودرو کرده و از محيط دانشگاه خارج کردند که ھنوز از وضعيت او اطالعی در دست نيست.
اين دانشجوی محروم از تحصيل ضمن اقدام تحصن يک نفری ،بيانيه ای در شرح داليل اين اقدام
اعتراضی خويش را به نگارش در آورده و به دانشجويان و مسوالن اين دانشگاه اعالم نموده است.
در بخشی از اين بيانيه وی در توضيح اين تحصن وی آمده است" :اما چرا بدين شيوه معترضم؟ چرا با
دھان بسته؟ چرا با پای در زنجير نشسته؟ دھان خود را دوخته ام ،چرا که فرياد تظلم خواھی ام را
کسی نشنيد .پای خود بسته ام چرا که دويدنم به جايی نرسيد .ھر چه فرياد زدم کسی نشنيد ،گفتم شايد
سکوتم را بشنوند ,ھر چه دويدم کسی نديد ،گفتم شايد به غل نشستنم را ببينند".
متن کامل بيانيه وی که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است:
بسمه تعالی
ويرانه ای به نام...
دريادالن بھانـه ساحل گرفتند ديوانگان قيافه عاقل گرفتند
کشتيم عاقبت دل نا اھل خويش را ما را به جرم جانی و قاتل گرفتند
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.
اينجا دانشگاه است؛ ھمو که بايد در آن «دانش« عرضه شود .اينجا دانشگاه است؛ ھمو که بايد در آن
»علم« توليد شود .اينجا دانشگاه است؛ ھمو که مکتب «دانشجو »می گويندش .اينجا دانشگاه است؛ ھمو
که سرای »عالمان« می خوانندش .اينجا دانشگاه است؛ ھمو که بايد در آن معيار سنجش» ،علم و
دانش »باشد .ھمو که بايد مأمنی امن برای دانش و جويندگانش باشد .اما اينجا...
اينجا دانشگاه ياسوج است؛ ھمانجا که طالبان دانش را به دارش می آويزند .اينجا دانشگاه ياسوج است؛
ھمانجا که به جای ارج به دانش طلبان» ،طالبان» ،مقربان و مطلوبان اين دربارند .اينجا دانشگاه ياسوج
است؛ھمانجا که نه به قدر »دانش ات« ،بلکه به اندازه ی »کرنش ات« منزلت می يابی .اينجا دانشگاه
ياسوج است؛ ھمانجا که عالمان در مضيقه اند و متھم و جاھالن در صدرند و مدعی! اينجا دانشگاه
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ياسوج است؛ ھمانجا که دل دانش بريان است و چشم دانشجو گريان است .اينجا دانشگاه ياسوج است؛
ھمانجا که عيب و نقص ،عيان است و اما زبان و قلم ھا نھان .آری اينجا دانشگاه ياسوج است سال
يکھزار و سيصدو نود!
برادران و خواھران دانشجو! ھمه می دانيم که در چه جايی تحصيل می کنيم.ھمه می دانيم که در چه
وضعيتی ھستيم .ھمه می دانيم که غذای سلفمان چگونه است .و می دانيم به دانشجويان ،که به قولی
نخبگان اين ديارند ،چه نوع غذايی می دھند .ھمه می دانيم که در سرويس ھای بھداشتی اينجا ،خبری
از بھداشت نيست .ھمه می دانيم که سرويس اياب و ذھابمان ،تنھا اسباب زحمت اند و مسبب مالل مان.
ھمه می دانيم که در اينجا ساحت انسانيت چه قدر به تيغ توھين و جسارت خراشيده می شود .در
نر
فلزی
ھای
ِ
ِ
اتوبوس ھا برای تفکيک اجناس فرزندان آدم ،ھايل ِ
غيرقابل نفوذ نصب می کنند که اسب ِ
ماديان ورپريده جدا نمی سازند!
رميده را چنين از
ِ
ھمه می دانيم در اينجا ھر شاخصی به کار آيد جز »دانش« و »ھنر«  .ھمه می دانيم که آمار سرانه ی
کتابخانه و اينترنت ،در اينجا چقدر بغرنج است .ھمه می دانيم که در اينجا فضای سياسی و فرھنگی
چقدر محدود است .و »سرکوب« سکه ی دار الضرب مديريت اينجاست .ھمه می دانيم که در اين
مديريت بی سابقه ترين احکام محروميت برای دانشجو در تاريخ اين دانشگاه صادر شده است و...
و خالصه ھمه می دانيم که مسخري ِن بد منزلگھی ھستيم .برادران و خواھران دانشجو !اين ھمه را من
و شما ھمه می دانيم اما شايد ندانيد که چرا اينگونه اعتراض؟ !چرا دھان بسته و پای به غل نشسته؟!
چرا چنين می اعتراضم؟! پاسخ سؤاالت در خود سؤال نھفته است .آری؛ اعتراض! از ھمين جا شروع
کنم .دوستان من! من به اين ھمه نارسايی ھا معترضم .من به اين ھمه اجحاف و ظلم معترضم .من به
اين توھين ھا و تحقيرھا معترضم .من به بی عدالتی و تبعيض معترضم .من چون آدمی زاده ام به نبود
آزادی معترضم .من چون انسانم ،به رفتار غير انسانی معترضم .من چون دانشجوام ،به صدارت بی
دانشان معترضم .من چون می فھمم» ،درد« می کشم .و اين »درد« راز اعتراض من است.
اما چرا بدين شيوه معترضم؟ چرا با دھان بسته؟ چرا با پای در زنجير نشسته؟ دھان خود را دوخته ام،
چرا که فرياد تظلم خواھی ام را کسی نشنيد .پای خود بسته ام چرا که دويدنم به جايی نرسيد.
ھر چه فرياد زدم کسی نشنيد ،گفتم شايد سکوتم را بشنوند.
ھر چه دويدم کسی نديد ،گفتم شايد به غل نشستنم را ببينند.
آری دوستان! من ترم شش ھستم ،ولی از اين شش ترم ،تنھا سه ترمش را اجازه تحصيل داشتم .مرا به
زندان انداختند و ھمه ی اين احکام بدون طی کردن مراحل قانونی بود .و کنون باز به صورت
غيرقانونی مرا محکوم به حکم تعليق ساختند .وقتی بدون تفھيم اتھام ،حکم می دھند .وقتی بدون توجه به
حقوق دانشجويی را ھم اجرا نمی کنند،
اعتراضات ،احکام را اجرا می کنند .وقتی ھمان قانون نيم بن ِد
ِ
شما برادران و خواھران بگوييد :چه بايد کرد؟ راھی پيش پای من بگذاريد من دھان باز می کنم و
زنجير می درم و به ھمان راه می روم .من پا و دھانم بسته است ،اما گوشھايم که می شنوند .در ھمين
جريده قول می دھم اگر راه ديگر و بھتر به من گوييد ،حتما بدين اعتراض خود پايان می دھم .عزيزان!
ھيچ کس دوست ندارد که دھان خود به نخ بدوزد و پای خود به زمين! اما چه کنم که مقابل شمشيرھای
آخته جوابی جز دھان دوخته ندارم .من آزادی خويش را امروز در دھان دوخته و پای بسته خود می
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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ھمو که در فجر تصدی مديريتش دماغ استادی می پخت ولی دمار از استادھای دانشگاه درآورد!
آقای ارژنگ!
من به خوبی از توان شما جھت برخورد با خويش آگاھم و می دانم که امروز در اين دانشگاه ،گاه ،گا ِه
آن تو .اما چه کنيم برادر ،که من و تو مخلوقيم .و به حکم مخلوق بودنمان مقيديم .و به
توست و حکم از ِ
قانون مطلق ھيچ کاره ايم .و قانون مطلق می گويد" :الملک يبقی مع الکفر وال
حکم تقيدمان در مقابل
ِ
يبقی مع الظلم"
پس ای اردوان ،دوان دوان رو کنون که آبگينه شکستی!
روز »می
که اين گاه و دانشگاه تا ابد بر مرا ِد تو نيست و اين در ھميشه بر اين پاشنه نمی چرخد و
ِ
گساران« نيز خواھد رسيد.
ھای به حق خود و ساير دانشجويان ،توجھی نشود ،حتی
در پايان بايد بگويم من تا زمانی که به خواسته ِ
اگر به زور و اجبار مرا از اينجا به بيرون برند ،دست از اعتراض خويش نخواھم کشيد.
ت جان طلبم وز پی جانان بروم
خرم آن روز کزاين منزل ويران بروم راح ِ
داريوش جاللی
 ٣٠بھمن ماه سال١٣٩٠
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کوھيار گودرزی به  ٦سال حبس تعزيری محکوم شد
کوھيار گودرزی از سوی شعبه  ٢٦دادگاه انقالب تھران به شش سال حبس تعزيری محکوم شد
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به گزارش دانشجونيوز به نقل از کميته گزارشگران حقوق بشر ،کوھيار گودرزی از سوی شعبه ٢٦
دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل  ٦سال حبس تعزيری محکوم شد.
اتھام ھای وی در دادگاه " تبليغ عليه نظام" و " اجتماع و تبانی عليه نظام" عنوان شده است.
کوھيار گودرزی که در تاريخ  ٩مردادماه بازداشت شده بود ،بيش از  ٦٠روز در سلول انفرادی
نگهداری شد و به مدت سه ماه از محل بازداشت او اطالعی در دست نبود .به گفته خانواده اين فعال
حقوق بشر ،وی ھمچنان در بند امنيتی  ٢٠٩به سر میبرد و مسئوالن امنيتی از انتقال او به بند عموم
خودداری میکنند.
ادامه نگهداری کوھيار گودرزی در بند امنيتی  ٢٠٩در شرايطی صورت میگيرد که وی دوران
بازجويی خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون ،میبايست به بند عمومی منتقل شود .گودرزی
ھماکنون ھفتمين ماه بازداشت خود را در بازداشتگاه  ٢٠٩سپری میکند.
ھمچنين پروين مخترع ،مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت کوھيار ،در کرمان دستگير شده و
از سوی دادگاه به تحمل  ٢٣ماه حبس تعزيری محکوم شده بود ،در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی
محکوم شد .با اين وجود به علت داشتن پرونده ديگری در شعبه  ١٠٤دادگاه عمومی کرمان ،قاضی از
آزادی وی خودداری کرده است.
به گفته وکيل پروين مخترع ،دادگاه ديگر او با اتھام " توھين به شھدا و رھبری" قرار است روز ٧
اسفندماه برگزار شود و در صورت صدور حکم برائت ،وی از زندان آزاد خواھد شد .پروين مخترع
ھماکنون در بند عمومی زندان کرمان نگهداری میشود.
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شاھين موسوی ،دانشجوی دانشگاه طبری بابل ،اخراج شد
شاھين موسوی دانشجوی رشته عمران دانشگاه غير انتفاعی طبری بابل به علت اعتقادات مذھبی از
دانشگاه اخراج شد.

به گزارش تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی ،مسئولين دانشگاه طبری بابل ابتدا از حضور
اين دانشجوی بھايی در کالس 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 ،اعالم کرده اند که وی برای پيگيری به
وزارت علوم مراجعه کند
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پيگيری ھای شاھين موسوی در سازمان سنجش و وزارت علوم از طرف مسئولين اين دو نھاد دولتی
بی پاسخ مانده است.
بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ھای گذشته ،وزارت اطالعات با
شناسايی دانشجويان بھايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش ،عامل اصلی اخراج دانشجويان
بھايی از دانشگاه ھا است
در ماه ھای گذشته سال  ،١٣٩٠دانشجويان ديگری به ھمين علت از دانشگاه ھای صنعتی شريف،
فردوسی مشھد ،صنعتی اصفھان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند
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برگزاری يادمان علی اکبر محمدزاده در کالس ھای درس دانشگاه
شريف
پوسترھا و برچسب ھای علی اکبر محمدزاده ،دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه شريف ،يک سال
پس از دستگيری وی صندلی ھای کالس درس دانشگاه شريف را پر کرد.

جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف يک سال پس از دستگيری و زندانی شدن ھمکالسی شان،
علی اکبر محمد زاده ،تعداد زيادی از پوسترھا و برچسب ھای او را روی نيمکت ھای کالس ھای
ساختمان ابن سينا ،تاالرھا ،دانشکده ھای مکانيک ،برق ،فيزيک و  ...نصب کردند.
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علی اکبر محمدزاده فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف که از  ٢٦بھمن ماه سال  ١٣٨٩در زندان
اوين در بازداشت به سر میبرد ،از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی در تاريخ
 ٢٦شھريور  ٩٠به  ٦سال زندان محکوم شد .حکم او در تاريخ  ١١آبان  ٩٠توسط شعبه  ٣٦دادگاه
تجديدنظر استان تھران به رياست قاضی زرگر عينا به تأييد رسيد.
از اين حکم  ٦سال زندان ،پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و يک سال نيز به خاطر تبلغ عليه نظام
صادر شده است.

ھمچنين وی که از بيماری خونی رنج میبرد ،در مھرماه  ٩٠از زندان به بيمارستان منتقل و چند
روزی را در بيمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود.
پيش از اين  ١۵٠٠نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با نوشتن نامه ای خواستار آزادی علی
اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئوالن دستگاه قضايی خواسته بودند که در رسيدگی به اتھامات اين
دانشجو روند قانونی طی شود.
در مورد ديگری بيش از  ٢٠٠نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در نامه ای به صادق آملی
الريجانی ،رييس قوه قضاييه ايران در مورد "بی قانونی ھای شکل گرفته" در اين پرونده ابراز نگرانی
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 انقالب
گزارش ھای جديد حاکی از آن است که دلير بارخدا ،فعال سابق دانشجويی روز پنجم اسفند ماه 1390
از سوی دادگاه انقالب شيراز احضار شده است.
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به گزارش دانشجونيوز ،اين فعال دانشجويی که در دوران تحصيل خود در دانشگاه شيراز بارھا به
کميته انضباطی و نھادھای امنيتی احضار شده بود ،مجددا از سوی دادگاه انقالب شيراز احضار شده
است.
گفته می شود وی به دنبال اعتراضات به کودتای انتخاباتی در سال  88از سوی اداره اطالعات شيراز
بازداشت شده و مدتی را در بازداشت اداره اطالعات سپری کرده و از سوی شعبه يک دادگاه انقالب به
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.

گذشت دو ھفته از بازداشت احمد رحيمی ،فعال دانشجويی در اراک
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 بالتکليفی به سر می برد.
به گزارش جرس ،رحيمی فارغ التحصيل رشته فيزيک ،در چند ماه گذشته ھيچگونه فعاليت سياسی
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.
احمد رحيمی پيش از اين سابقه دستگيری را نداشته و ھم اکنون خانواده و آشنايان وی نسبت به شرايط
بازداشت او ،در نگرانی شديد به سر می برند.

504

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

تحريم انتخابات از سوی فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل
جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل با انتشار بيانيه ای انتخابات پيش روی مجلس
شورای اسالمی را تحريم کرده و "کوشندگان راه آزادی "را نيز به تحريم "نمايش انتخاباتی رژيم"
دعوت کردند.
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به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين بيانيه آماده است " :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 و سياسی مناسب و فراھم نبودن بستر ھای
روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و اطمينان عمومی ملت به صحت و سالمت
انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام جمھوری اسالمی 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 :
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
و سياسی مناسب و فراھم نبودن بستر ھای روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و
اطمينان عمومی ملت به صحت و سالمت انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام
جمھوری اسالمی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و ھمه کوشندگان راه آزادی را نيز به تحريم
نمايش انتخاباتی رژيم دعوت ميکنيم.
اکنون و پس از گذشت دو سال و اندی در آستانه ی انتخاباتی ديگر قرار گرفته ايم.اين روزھا ،انتخابات
واژه ای است که بيش از ھر چيز حوادث خرداد  88را در خاطره ی ملت تداعی ميکند.انتخابات دھم ،
انتخاباتی که در آن با دست بردن در رای مردم و برگزاری نمايش انتخاباتی رژيم ،اعتراض جمع
گسترده ای از شھروندان ،سياستمداران و ھمه ی آزادی خواھانی که دل به نتيجه ی دلخواه آن بسته
بودند را بر انگيخت .اما تلخ تر از آن واکنش نظام و سر سپردگان او به اعتراض مدنی مردم
بود،حوادث تلخی که پس از انتخابات در سرکوب وحشيانه ی معترضان رقم خورد،برگه ی ننگينی
ديگر بر دفتر سرکوب آزادی رژيم بود.
اما سوال اينجاست که آيا ميتوان بار ديگر به اميد تغيير فضای جاری کشور به سمت آزادی ھای نسبی
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 اصالح
ساختار سياسی نيازمند بستر ھای اجتماعی مناسب است.
بستر ھايی که بدون تحقق جامعه ی مدنی قوام يافته و حضور و مشارکت طبقه ی متوسط و شھروندان
آگاه امکان پذير نيست .به نظر ميرسد سياست ھای نظام چه در ماجراجويی ھای بين المللی و چه در
تدابير اقتصادی که کشور را به ورطه ی سقوط در انزوا و تحريم و گرانی کشانده ،ھمه و ھمه در
جھت تضعيف طبقه ی متوسط و جامعه ی مدنی و مشغول نمودن نيرو ھای درگير اجتماعی ،به
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
نارضايتی در داخل قرار گرفته بلکه فرصت ھای زيادی نيز برای تحقق بستر ھای اجتماعی يک
جامعه ی مدنی مدرن در ايران عمال از بين رفته است.
در کنار نياز به بستر ھا و مولفه ھای اجتماعی ،نکته ی ديگری که پاسخگوی ترديد در مشارکت
انتخاباتی مردم ميباشد تضمين سالمت انتخابات است .بی شک شھروندانی که خيانت در امانت خود را
در انتخابات گذشته فراموش نکرده اند نمی توانند به سادگی به صحت انتخابات و اطمينان از اينکه رای
آنھا به سالمت از صندوق بيرون بيايد اعتماد کنند .اين در حالی است که ھمچنين نقدی جدی به مکانيزم
انتخابات در ايران با وجود فيلتر ھايی مانند شورای نگھبان ھمواره مورد بحث بوده است .نظارت
استصوابی شورای نگھبان در اين مکانيزم گرچه عمال 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
شمارش آرا در انتخابات شرکت ميکردند اما با مشاھده ی اتفاقات انتخابات گذشته ديگر حتی به شمارش
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
و سياسی مناسب و فراھم نبودن بستر ھای روند يک انتخابات دمکراتيک و آزادانه و عدم اعتماد و
اطمينان عمومی ملت به صحت و سالمت انتخابات و اعتراض به اساس مکانيزم انتخابات در نظام
جمھوری اسالمی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و ھمه کوشندگان راه آزادی را نيز به تحريم
نمايش انتخاباتی رژيم دعوت ميکنيم .باشد تا با استفاده از اين حق رای ندادن و نافرمانی مدنی ،فضای
آزادی ستيز حاکم به سمت يک فضای توام با آزادی به معنای واقعی کلمه سوق پيدا کند.
بقوم حتّی يُغيروا ما با انفُ ِسھم
"اِنَ ﷲَ ال يُقَي ُر ما ِ
جمعی از فعالين دانشگاه نوشيروانی بابل
 ١٠آذر  ١٣٩٠خورشيدی

حراست دانشگاه شھرکرد دانشجويان را به دليل »برف بازی« احضار
کرد
خبرگزاری ھرانا  -حراست دانشگاه شھر کرد ،شماری از دانشجويان اين دانشگاه را به دليل برف
بازی احضار نموده است.
به گزارش دانشجونيوز ،پس از بارش برف در شھرکرد ،شماری از دانشجويان دختر و پسر اين
دانشگاه به شکلی مجزا به تفريح پرداخته و آدم برفیھايی با شال و کاله سبز درست نمودند .
پس از اين اقدام تفريحی ،حراست دانشگاه با شناسايی تعدادی از اين دانشجويان ،آنھا را احضار نموده
و تفريح دانشجويان را عملی خالف شرع وقانون عنوان کرده است.
عوامل حراست ضمن تھديد دانشجويان از آنھا در خواست کردهاند که اسامی تمام افراد شرکت کننده
در اين حرکت تفريحی را اعالم کنند .
الزم به ذکر است که فضای شھر کرد در آستانه انتخابات مجلس امنيتی است .
در شھريور ماه امسال نيز شماری از شھروندان در شھرھای مختلف کشور به جرم «آب بازی« در
بوستانھای تفريحی ،توسط نيروھای انتظامی و امنيتی بازداشت شده بودند.
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بيش از ده نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل »عدم
رعايت پوشش اسالمی« از تحصيل محروم شدند
گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که طی روز ھای گذشته تعدادی از دانشجويان
دختر دانشگاه علم و صنعت به اتھام »عدم رعايت پوشش اسالميبا احکام محروميت انضباطی مواجه
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
حکم ،به اتھام »عدم رعايت مقررات دانشگاه« و »عدم رعايت پوشش اسالمی« ،به مدت يک نيمسال
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.
گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان ھنگام اعتراض به حکم اوليه با پرونده ھا و گزارش ھايی از
تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شده اند که تاکنون خود نيز از آن ھا اطالعی نداشته اند.
پيش تر و در ترم گذشته نيز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قوانين سخت و توھين آميز "منشور
اخالقی" در دانشگاه و گشت ھای حراست مواجه شده بودند.
ھمچنين در ترم گذشته دکتر صالح زاده ،مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکدهٔ
عمران اين دانشگاه ،در اقدامی بیسابقه و غير قانونی ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر اين دانشکده را به
دليل عدم حضور در جلس ٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده
بود ،لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعالم کرده بود »از ثبت نام اين دانشجويان در ترم
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
علیرغم گذشت بيش از دو سال از بازداشت مھدی خدايی ،فعال دانشجويی و حقوق بشر ،وی ھمچنان
در زندان اوين ،بدون حتی يک روز مرخصی ،محبوس است.
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خانواده مھدی خدايی برای اخذ مرخصی که از حقوق زندانيان
بنا به گزارش ھرانا ،پيگيریھای
ٔ
محسوب میشود ،طی دو سال اخير بینتيجه مانده و مسئوالن متذکر شدهاند که وی تنھا در صورت
نوشتن توبه نامه ،قادر به دريافت مرخصی خواھد شد.
اين در حاليست که آقای خدايی عالوه بر اينکه تن به اين درخواست مسئوالن نداده است ،اعالم کرده تا
زمانيکه به وضعيت زندانيان بيمار بند  ٣۵٠زندان اوين رسيدگی نشود ،درخواست مرخصی نمیدھد.
اين فعال حقوق بشر به مانند اکثر زندانيان محبوس در بند  ٣۵٠از حق تماس تلفنی و مالقات حضوری
نيز محروم است.
مھدی خدايی ،دبير اسبق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شھر ری و از اعضای مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران ،در تاريخ  ١٢اسفند ماه سال  ٨٨و در پی ھجوم گسترده و ھماھنگ نيروھای سپاه
پاسداران بازداشت و متعاقبا ً به بند  ٢الف زندان اوين منتقل شد .اين زندانی سياسی در دادگاھی که پس
از ماهھا بالتکليفی در شعبهی  ٢٨دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد ،به اتھام "عضويت
و فعاليت در تشکيالت مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران" با ھدف "اخالل در امنيت کشور" و
"فعاليت تبليغی بر عليه نظام جمھوری اسالمی "به  ٣سال حبس تعزيری محکوم شد .مضاف بر اين
وی پيش از آن نيز از سوی قاضی صلواتی به تحمل  ۴سال محکوم شده بود که با احتساب اين دو
پرونده و بنا بر رای دادگاه تجديدنظر تھران مھدی خدايی در مجموع به تحمل  ٧سال حبس تعزيری
محکوم است.

محکوميت دلير اسکندری ،فعال سابق دانشجويی به دو سال زندان
خبرگزاری ھرانا " -دلير اسکندری" فعال پيشين دانشجويی توسط دادگاه انقالب اسالمی سنندج به
زندان محکوم شد.
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دلير اسکندری فعال پيشين دانشجويی در گفتگو با موکريان نيوز ضمن اعالم اين خبر ،اظھار داشت:
"شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی سنندج اينجانب را چندی پيش به اتھام اقدام عليه امنيت از طريق
اجتماع و تبانی به دو سال زندان که به مدت  ۵سال تعليق شده است محکوم نمود".
يادآور میگردد دلير اسکندری که دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان میباشد سال
گذشته به دنبال پيگيری تعدادی از فعاالن کرد جھت تجديد نظر در حکم اعدام حبيب لطيفی بازداشت و
پس ازسپری کردن  ۴۴روز زندان با قرار وثيقه  ٧٠ميليونی آزاد شد.

محروميت تحصيلی برای دهھا دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت
خبرگزاری ھرانا  -گزارشھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که طی روزھای گذشته
تعدادی از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به اتھام "عدم رعايت پوشش اسالمی" با احکام
محروميت انضباطی مواجه شدهاند .
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به گزارش دانشجو نيوز ،کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت از ابتدای ترم جاری تعدادی از
دانشجويان را در روندی غيرقانونی بدون احضار برای شرکت در جلس ٔه تفھيم اتھام و جلس ٔه صدور
حکم ،به اتھام "عدم رعايت مقررات دانشگاه" و "عدم رعايت پوشش اسالمی" ،به مدت يک نيمسال با
احتساب سنوات از تحصيل محروم کرده است .
ھنوز از تعداد دانشجويانی که حکم کميت ٔه انضباطی دريافت نمودهاند آمار دقيقی در دست نيست ،اما
طبق گزارشھای موثق ١٠ ،الی  ٢٠نفر از دانشجويان دختر احکام خود را دريافت کردهاند .
گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان ھنگام اعتراض به حکم اوليه با پروندهھا و گزارشھايی از
تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شدهاند که تاکنون خود نيز از آنھا اطالعی نداشتهاند .
پيشتر و در ترم گذشته نيز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قوانين سفت و سخت »منشور اخالقی«
در دانشگاه و گشتھای حراست مواجه شده بودند .
ھمچنين در ترم گذشته دکتر صالحزاده ،مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشکدهٔ
عمران اين دانشگاه ،در اقدامی بیسابقه و غير قانونی ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر اين دانشکده را به
دليل عدم حضور در جلس ٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده
بود ،لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعالم کرده بود "از ثبت نام اين دانشجويان در ترم
آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد".

دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز بازداشت شد
روح ﷲ روزيطلب دانشجوی نخبه علوم سياسی دانشگاه آزاد شيراز بعد از ظھر روز پنچ شنبه ١١
اسفند  ٩٠در منزل خويش توسط نيروھای اداره اطالعات شيراز بازداشت شد.
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به گزارش دانشجونيوز ،اين فعال دانشجويی دانشگاه آزاد شيراز که از دانشجويان دکتر مسعود سپھر،
استاد زندانی اين دانشگاه بوده ،که از چند ماه اخير ھمواره پيگير وضعيت اين استاد دانشگاه بوده و
حتی گفته ی شود پيش از اين نيز بارھا تھديد نيروھای امنيتی مواجه شده است.
گفته می شود روح ﷲ روزی طلب پس از دستگيری استاد خود به طور جدی و عملی در دانشگاه و
ھمچنين در دادگاه انقالب پيگير وضعيت دکتر سپھر بوده است.
اين پيگيری علی رغم تھديداتی بوده است که از جانب اداره اطالعات و دادگاه انقالب متوجه روزيطلب
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.
گفتنی است دکتر مسعود سپھر استاد دانشگاه و عضو ارشد مجاھدين انقالب بيش از سه ماه است که
بازداشت و در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز معروف به پالک  100نگھداری می شوند .ھمچنين
طبق اخبار رسيده روح ﷲ روزيطلب به پالک  100منتقل شده است.
در چند روز گذشته از انتخابات مجلس ايران نزديک نه  ١٠تن از فعاالن سياسی و اجتماعی با احکام
جديد روبرو شده و برخی نيز جھت اجرای احکام خود به زندان فراخوانده شده اند.
بر پايه گزارش ھای رسانه ھا ،عبدالفتاح سلطانی ،وکيل دادگستری ،به  ١٨سال حبس در تبعيد و ٢٠
سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
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
ﷲ حکيم و ھمچنين صدور حکم شش سال زندان برای نرگس محمدی ،ھمسر تقی رحمانی حکايت
دارد.
ھمچنين مھدی خزعلی که از ھشت روز پيش به بند امنيتی  209زندان اوين منتقل شده بود در اعتراض
به رفتارھای خشن زندانبانان وزارت اطالعات دست به اعتصاب خشک زده و اعالم کرده است تا
احيای آيين دادرسی مدنی و حقوق از دست رفته لب به آب ھم نخواھد زد.
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برگزاری تحصن اعتراضی دانشجويان کرد در دانشگاه تبريز
در پی عدم صدور مجوز برگزاری مراسم يادمان ساالنه بمباران شيميايی حلبچه از سوی مسئولين
دانشگاه تبريز تعدادی از دانشجويان ُکرد اين دانشگاه اعتراض به اين فشارھا دست به تحصن
اعتراضی در محوطه اين دانشگاه زدند
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يک فعال دانشجويی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت » :ھر ساله در روزھای  ٢۵تا ٢٧
اسفند در بيشتر دانشگاھھای کشور دانشجويان ُکرد در جھت گرامی داشت  ۵ھزار قربانی اين جنايت
که توسط دولت بعث عراق در زمان صدام حسين )  ١۶و  ١٧مارس  ( ١٩٨٨صورت گرفته بود،
تجمع می کنند و بر طبق روال ساالنه تعدادی از فعالين دانشجويی ُکرد اين دانشگاه در پی مجوز برای
برگزاری اين يادمان بودند .در طی ھفتهھای گذشته آنھا با مراجعه به مسئولين اين دانشگاه خواستار
صدور مجوز برای برگزاری اين مراسم بودند که امسال با عدم موافقت مسئولين مواجه شدند .تعدادی
از دانشجويان ُکرد اين دانشگاه نيز روز  ۵شنبه مروخ  ١١اسفندماه به نشانه اعتراض به عدم صدور
مجوز از ساختمان مرکزی اين دانشگاه به سوی ساختمان رياست اين داشنگاه تجمعی اعتراض را انجام
دادهاند».
به گفته وی بعد از تجمع اين دانشجويان در مقابل ساختمان رياست دانشگاه ،دکتر علوی نيز نسبت به
اين تجمع بی توجھی کرده ،لذا اين دانشجويان به سمت ساختمان مرکزی و مقابل دفتر امور فرھنگی
حرکت کرده و برای چندين ساعت اقدام به تحصن اعتراضی کردهاند.
اين فعال دانشجويی در ادامه افزود  » :ين حرکت اعتراضی که از ساعت  ٨صبح تا  ١٧ادامه داشت و
دانشجويان از رفتن به سلف سرويس و صرف نھار خوداری کرده و در مقابل ساختمان مرکزی تجمع
کرده بودند .مسئولين دانشگاه نيز تنھا اعالم کردهاند در صورتی به اين مراسم مجوز خواھند داد که
برگزار کننده آن بسيج دانشجويی دانشگاه باشد و دانشجويان ُکرد حق برگزاری چنين مراسمی را
ندارند».
وی ھمچنين گفت » :بعد از اينکه امور فرھنگی دانشگاه به دانشجويان کرد اين دانشگاه مجوز
برگزاری مراسم را صادر نکرد ،در کمال تعجب روز دوشنبه  ١۵اسفندماه بسيج دانشجويی اين
دانشگاه با نصب پالکارد در محوطه اين دانشگاه اعالم کرده است که مراسم امسال از سوی بسيج
دانشگاه فردا در دانشگاه برگزاری ميشود».
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دفاع پيمان عارف از پايان نامهاش پس از شش سال محروميت
خبرگزاری ھرانا  -روز گذشته پيمان عارف که در فروردين سال  ٨۵از سوی ھيئت گزينش وزارت
علوم به دستور وزارت اطالعات از تحصيل محروم و از دفاع پايان نامهاش ممانعت به عمل آمده بود،
پس از  ۶سال موفق شد از رسالهاش تحت عنوان »نسل چھارم روشنفکری دينی در ايران دھه ھشتاد«
به صورت تبعيدی در دانشگاه تربيت معلم دفاع نمايد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين فعال دانشجويی و اولين دانشجوی ستاره دار در دولت احمدینژاد
جلسه دفاعيه را با ياد دانشجويان ستاره دار زندانی بويژه ضيا نبوی ،مجيد دری و مھديه گلرو و آرش
صادقی آغاز نمود و در پايان موفق گرديد با اخذ نمره  ١٩از ھيئت اساتيد داور از رساله خود دفاع
نمايد.
گفتنی است پيمان عارف پس از اخراج در فروردين  ٨۵از وزارت علوم به ديوان عدالت اداری
شکايت برد که نھايتا با وجود صدور رای از سوی شعبه دو ديوان عدالت در مھرماه  ٨۵به نفع اين
فعال سابق دانشجويی ،مرحوم آيت ﷲ عميدزنجانی ،رييس وقت دانشگاه تھران تا پايان رياست خود بر
دانشگاه تھران در اسفندماه  ٨۶از تمکين به رای ديوان استنکاف نمود.
بازگشت به تحصيل پيمان عارف اين اميدواری را میتواند به ھمراه داشته باشد که پس از  ۶سال روند
اخراج و ستاره دار نمودن دانشجويان منتقد در دولت محمود احمدینژاد ،اين روند متوقف و يا حداقل
کند گرديده و با انعطاف بيشتری با فعاالن دانشجويی برخورد شود.

دستکم ھفت دانشجوی دانشگاه تبريز از حق تحصيل محروم شدند
خبرگزاری ھرانا 18اسفند ماه  –1390حراست دانشگاه تبريز ھفت دانشجوی اين دانشگاه را به دليل
شرکت در اعتراضات به خشک شدن درياچه اروميه از حق تحصيل محروم کرد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين ھفت دانشجو که در دانشکده ھای مختلف دانشگاه تبريز مشغول به
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
به اداره اطالعات تبريز معرفی خواھد کرد.
اسامی اين دانشجويان در نزد گزارشگران ھرانا محفوظ است.
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اطالعيه 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 اطالعيه ای صادر
کردند.
به گزارش دانشجونيوز ،دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به تالش ھای صورت گرفته در
سطح دانشگاه مانند شعار نويسی و چسباندن برچسب ھای اعتراضی ،به مردم ايران برای بر ھم زدن
نمايش دروغين انتخابات تبريک گفته اند.
در بخشی از اين اطالعيه آمده است" :برای دستکاری نتايج و نشان دادن آمار باالی مشارکت شاھد
وجود تناقضات فراوان بوديم و برخالف 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".

در ادامه دانشجويان ،شرکت محمد خاتمی در انتخابات را اشتباھی دانسته اند که ضربه ی جبران
ناپذيری به اعتماد عمومی وارد کرد:
"با بررسی جميع نظرات و با تمام احترامی که برای اين افراد و ھمچنين خود آقای خاتمی قائليم اما
متاسفانه داليل اين اقدام و تناقضات موجود در آن برای ما قابل درک نمی باشد و معتقديم اين اقدام
اشتباه بود و يا حداقل نوع مواجھه با موضوع بدون فکر و در نظر گرفتن جنبه ھای مختلف بود .نتيجه
آنکه ضربه ی جبران ناپذيری به اعتماد عمومی وارد آمد و باعث دلسردی و سرخوردگی معترضان
گرديد".
متن کامل اين اطالعيه در ادامه آمده است:
نظر به برگزاری انتخابات مخدوش و رسوای مجلس نھم ،ھمانگونه که پيشتر وعده داده بوديم با توجه
به فضای سنگين امنيتی و عدم امکان برگزاری نشست ھا و تجمعات اعتراضی با پوشش کامل اتفاقات

518

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
و اخبار مرتبط و با تاکيد و تمرکز بر فعاليت ھايی که در فضای دانشگاه انجام می گيرد نظير
شعارنويسی و چسباندن برچسب و  ...سعی نموديم به رسالت رسانه ای خود به نحو مطلوب عمل
نماييم.
با اين ھمه برخی حواشی اين نمايش و نوع برخورد ما با اين حواشی ارائه توضيحاتی خدمت شما
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
ھا و اخالل در نمايش دروغين برگزارکنندگان شدند تبريک گفت .چرا که بعد از کودتای انتخاباتی 88
حکومت سعی داشت در اولين انتخابات بعد از آن کودتای خونين وضعيت را عادی جلوه دھد و به
نمايش انتخابات که مشروعيت خود را از دست داده بود ،مشروعيت مجدد ببخشد .برخورد سرد و ايجاد
ھمبستگی نسبی و کم سابقه در تحريم اين انتخابات موجب بروز دستپاچگی مسئولين برگزاری اين
نمايش شد چه آنکه برای دستکاری نتايج و نشان دادن آمار باالی مشارکت شاھد وجود تناقضات فراوان
بوديم و برخالف 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.
اما متاسفانه برخی حواشی و از جمله حضور محمد خاتمی موجب کمرنگ شدن و تمرکز کمتر بر اين
پيروزی گرديد
ھمان گونه که استحضار داريد در پی شرکت محمد خاتمی در اين نمايش صفحه دانشجويان سبز
دانشگاه علم و صنعت به پوشش اخبار و مواضع مختلف حول اين موضوع پرداخت .اين امر موجب
گرديد برخی مخاطبان صفحه ی دانشجويان سبز واکنش ھايی نسبت به اين قضيه داشته باشند و نسبت
به انتشار نظرات مخالف اين حرکت آقای خاتمی معترض باشند .فلذا الزم ديديم توضيحاتی پيرامون اين
قضيه و ھم چنين شفاف نمودن موضع خويش در اين باره داشته باشيم:
بدون شک اقدام آقای خاتمی و شرکت ايشان در نمايش  12اسفند با تحليل شرايط و بر پايه ی تفکر و
منش ايشان صورت گرفته و در مورد داليل اين امر بسياری از اطرافيان و طرفداران ايشان و ھمچنين
خود ايشان توضيحاتی ارائه نموده اند .
توضيحات خود آقای خاتمی با توجه به اينکه شخص ايشان به محدوديت ھای موجود برای صحبت
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 الجرم می بايست به
سراغ نظرات ھمفکران ايشان نيز رفت.
با بررسی جميع نظرات و با تمام احترامی که برای اين افراد و ھمچنين خود آقای خاتمی قائليم اما
متاسفانه داليل اين اقدام و تناقضات موجود در آن برای ما قابل درک نمی باشد و معتقديم اين اقدام
اشتباه بود و يا حداقل نوع مواجھه با موضوع بدون فکر و در نظر گرفتن جنبه ھای مختلف بود .نتيجه
آنکه ضربه ی جبران ناپذيری به اعتماد عمومی وارد آمد و باعث دلسردی و سرخوردگی معترضان
گرديد .توضيحات مفصل تر پيرامون اين موضع در صفحه دانشجويان سبز منعکس گرديده و چنانچه
الزم باشد مطالب تکميلی نيز در اختيار مخاطبان عزيز قرار خواھد گرفت.
معتقديم فعاالن سبز می بايستی از ورود به سيکل تکراری اعتراض و گله مندی از خاتمی و سپس
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
)اعم از امثال خاتمی و يا ھر فرد و شخصيت ديگر( گره بخورد .از طرفی اگر نسبت به وجود
تناقضات در رفتار شخصيت ھای سياسی معترضيم خود را نيز نبايد از اين قاعده مستثنی کنيم .اخالقی
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نيست اکنون که به رويکردھايی نظير رويکرد آقای خاتمی معترضيم در مواقع حضيض و بن بست ھا
مجددا قصد استفاده از موقعيت امثال ايشان را داشته باشيم امری که چندين بار از سوی برخی افراد و
گروھھا صورت پذيرفته است.
و البته نا کارامدی و اثرات جانبی مضر آن در مواقعی نظير موقعيت کنونی بروز و ظھور می يابد.
البته بی انصافی است از اثرات مثبت فعاليت ھای افرادی نظير آقای خاتمی چشم پوشی شود .آقای
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 بالفاصله توسط برخی رسانه ھا پوشش وسيع و حتی
بزرگنمايی داشته است و به نوعی باعث فراموشی ديگر انتقادات به مواضع ايشان گرديده است.
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.
به نظر می رسد به استفاده رسانه ای از برخی صحبت ھا و کنش ھای افرادی که مواضع شفاف ندارند
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
کنش ھايی نظير انجام مصاحبه صدور بيانيه ،انجام اعتصاب غذا ،انجام اعتراضات و نافرمانی ھای
مدنی مختلف و ...به خوبی چراغ مبارزه و اعتراض را روشن نگه داشته اند اھتمام بيشتری بر پررنگ
تر نمودن اينگونه فعاليت ھا که با محدوديت ھای فراوان و بدون ھيچ گونه ادعای قيموميتی صورت
می پذيرد ،الزم 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
اعتراضی و اصالح طلبی و در مقام دفاع از اقدام  12اسفند ايشانند ،خواھد شد .ما ضمن احترام به اين
مخاطبين ھمانگونه که به کرار در اين نوشته تاکيد نموديم انجام تفکيک و شفافيت را ارجح دانسته و
اختالف نظر و جدا شدن خط و مسير از اين دوستان و ھمفکرانشان را اجتناب ناپذير می دانيم.
با آرزوی پيروزی و سربلندی ايران عزيزمان
دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ايران
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گزارش جديد احمد شھيد
موارد نقض حقوق دانشجويان در گزارش احمد شھيد ،گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران

گزارش جديد احمد شھيد ،گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران ،در حالی روز گذشته انتشار
يافت که به موارد متعدد نقض حقوق دانشجويان نيز پرداخته شده است.
به گزارش دانشجونيوز ،احمد شھيد در اين گزارش با استناد به گزارش کميسيون حقوق بشر دفتر
تحکيم ،از نقض گسترده حقوق دانشجويان در ايران ابراز نگرانی کرده است.
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در اين گزارش آمده که تالش ھای صلح آميز دانشجويان مانند ميزبانی سخنرانی ھا و انتشار مقاالت
اغلب با مجازات ھای درون دانشگاھی و يا برخوردھای حکومتی مواجه می شود.
ھمچنين عالوه بر انتشار فھرستی از دانشجويان زندانی که از سوی دفتر تحکيم در اختيار وی قرار
گفته بود ،مصاحبه ھايی با تعدادی از فعالين دانشجويی در پيوست اين گزارش آمده است.
موارد نقض حقوق بشر در مورد دانشجويان که در گزارش اخير احمد شھيد به آن اشاره شده ،به شرح
زير است:
حمله به کوی دانشگاه تھران پس از انتخابات رياست جمھوری سال : ١٣٨٨يکی ازدانشجويان ،که درخواست نموده ھويت وی مخفی بماند ،به گزارشگر ويژه از حمله افراد لباس شخصی
و نيروھای امنيتی به کوی دانشگاه تھران ،در حالی که از ورود به کمپ ھای دانشگاه منع شده اند ،می
گويد .وی گزارش داده است حمله کنندگان که از چوب ،چاقو ،ميله ھای آھنی ،کوکتل مولوتف ،گاز
اشک آور و باتوم ھای الکتريکی استفاده می کردند ،اتاق ھای خوابگاه دانشجويان را تخريب نمودند.
اين شاھد گزارش داده است که خود بر روی زمين کشيده شده و مورد اصابت باتوم ھای پليس قرار
گرفته و به ھمراه  ۵٠تن از دانشجويان به پايگاه پليس شاپور در مرکز تھران منتقل شده است.
محروميت ھای تحصيلی برای دختران دانشجو :در بررسی بخش حقوق زنان در ايران واشاره 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.
مصاحبه شوندگان با اشاره به سھميه ھای جنسيتی برای زنان در رشته ھای پزشکی ،تحصيل در مقطع
فوق ليسانس و دکتری از مواردی می گويند که دانشجويان دختر با وجود کسب نمرات باالتر از پسران
از ورود به دانشگاه ھا باز مانده اند .جداسازی جنسيتی در ھشت دانشگاه کشور از ديگر موارد مورد
اشاره در اين بخش می باشد.
زندانيان عقيدتی و مدافعان حقوق بشر :در اين بخش گزارش نيز به وضعيت الھام احسنیدانشجو و و عضو فعال گروه مادران عزادار اشاره شده که در تاريخ  ٨فوريه  ٢٠١٠در منزل توسط
نيروھای امنيتی بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل می شود .وی که در زندان به اعترافات
اجباری مجبور می شود ،به اتھام اقدام عليه امنيت ملی ،تبليغ عليه نظام و عضويت در گروه ھای غير
قانونی متھم شده است .وی در طول بازداشت از مالقات با اعضای خانواده و دسترسی به وکيل محروم
بوده است .وی پس از  ٤٠روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد شد .وی در حالی از کشور خارج
شده است که پرونده قضائی وی ھنوز بسته نشده است.
در کنار مواردی مانند بررسی وضعيت حقوق زنان ،اتحاديه ھای کارگری ،مدافعان حقوق بشر،
روزنامه نگاران ،گروه ھای مذھبی و اقليت ھای قومی ،گزارشگر ويژه بخشی را نيز به بررسی
وضعيت دانشجويان اختصاص داده است:
گزارشگر ويژه حقوق بشر در ابتدای اين بخش از گزارش ،موارد نقض حقوق دانشجويان برای حق
آزادی بيان ،تشکل ھا و جلسات را نگران کننده عنوان کرده است.
وی ھمچنين نگرانی خود را از گزارش دانشجويانی که از تحصيل به داليل مختلفی چون عقايد سياسی
و فعاليت ھای انتقادی عليه حاکميت و سياست ھای دانشگاه محروم شده اند ،ابراز کرده است.
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.
او می گويد که پروسه انضباطی نقض شده و اشخاصی بيرون از دانشگاه ،برای پرونده دانشجويان
تصميم می گيرند .علی نظری دو بار توسط کميته انضباطی محکوم شده است :يک بار به خاطر فعاليت
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در انجمن اسالمی و يک بار به خاطر اعتراض عليه کمبود استاندارھای امنيتی برای دانشجويان که
پس از مرگ دو تن از دانشجويان در خوابگاه دانشجويی بر اثر مسموميت با مونوکسيد کربن اتفاق
افتاد.
در مورد ديگری گزارشگر ويژه به دريافت تعدادی گزارش در مورد بازداشت روژين محمدی،
دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه مانيل در فيليپين ،در فرودگاه امام خمينی تھران در  ١٤نوامبر ٢٠١١
اشاره می کند.
بر طبق گفته منابعی ) که بنابر درخواست خود ناشناس می مانند( خانم محمدی زمانی بازداشت شده که
قصد ديدار با اعضای خانواده خود را داشته است .وی پس از چند روز از بازداشت با قرار وثيقه آزاد
شد .بعد از آزادی ،نيروھای امنيتی به منزل پدری وی حمله و اموال شخصی وی را ضبط کردند .در
ادامه ھمچنين به بازداشت دوباره وی و بی خبری تا چند مدت پس از بازداشت اشاره شده است .او
دوباره در  ٢٣نوامبر  ٢٠١١بازداشت و به زندان اوبن منتقل شده بود.
در مورد آخردر اين بخش ،به نامه کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت اشاره شده است .دفتر تحکيم
در اين نامه بر سھم مھم گروه ھای دانشجويی واعضای اين گروه ھا در توسعه وضعيت دانشجويان،
حقوق بشر و بھبود وضعيت آکادميک تاکيد کرده است.
در اين گزارش آمده که تالش ھای صلح آميز دانشجويان مانند ميزبانی سخنرانی ھا و انتشار مقاالت
اغلب با مجازات ھای درون دانشگاھی و يا برخوردھای حکومتی مواجه می شود.
در انتھا نيز بر مبنای آمارھای گزارش دفتر تحکيم وحدت )بر اساس اطالعات در دسترس( گزارش
شده است که از مارچ ( ٢٠٠٩بھار  ٦٣٤ (١٣٨٨مورد دانشجويان بازداشت ٢۵٤ ،مورد در دادگاه ھا
محکوم ٣٩٦ ،مورد محروم از تحصيل١٤٤ ،دانشجو توسط مراجع قضائی احضار و  ١٣نشريه
دانشجويی ھم تعطيل شده اند.
کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم ھم چنين نام  ٣٣تن از فعالين دانشجويی ،که به دليل فعاليت در زندان
ھستند ،را به گزارشگر ويژه ارائه کرده است که در انتھای اين گزارش ذکر شده است.
يکی از دانشجويان بھايی نيز در يک مصاحبه گزارش داده است که پذيرش تحصيلی  ٨٠٠دانشجوی
بھايی ،در سالی که درخواست وی رد شده بود ،رد شده است .عالوه بر اين چندين شھروند بھائی در
ارتباط با موسسه آموزش عالی بھائيان ،که برای دانشجويان بھائی که از تحصيل بازمانده اند طرحی
شده ،بازداشت شدند.
در قسمت دوم ضمائم گزارش احمد شھيد ،ھمچنين با شماری از شاھدان و دانشجويانی که شامل نقض
حقوق بشر می شوند ،مصاحبه ھايی صورت پذيرفته است:
ناصح فريدی ،دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم که به  ٦سال زندان و  ٧٤ضربهشالق محکوم شده به شرح چگونگی بازداشت خود پرداخته است.
عليرضا کيانی فعال سابق دانشجويی در دانشگاه مازندران است .اشاره شده که وی در ارتباطبا شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ،که از منتقدان سياست ھای حاکميت می باشد ،بازداشت شده
است .بعد از شرح بازداشت و نحوه نگھداری وی ،به محروميت عليرضا کيانی از دفاع از پايان نامه و
محروميت از فارغ التحصيلی اشاره شده است.
دکتر محمد ملکی ،استاد بازنشسته دانشگاه و اولين رييس دانشگاه تھران پس از انقالب ،درگزارشی به احمد شھيد نوشته است که در ساعت  ٨صبح روز  ٢٢اگوست سال  ٢٠٠٩ماموران
وزارت اطالعات به خانه اش ھجوم آورده اند .وی در اين نامه به ضبط اموالی چون کتاب ھای
قانونی ،کامپيوتر ،ھارد ديسک ،تلفن ھمراه و وسايل پزشکی اش اشاره می کند .دکتر ملکی در
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وضعيت بيماری به زندان اوين منتقل و تقريبا به مدت سه ماه در انفرادی نگھداری شد .وی در اين
گزارش از وضعيت سخت و شرايط نگھداری غير قانونی خود در زندان مانند توھين و استفاده از چشم
بند می گويد .دکتر ملکی پس از اينکه به محاربه و اقدام عليه امنيت ملی متھم شده بود ،به يک سال
زندان محکوم شد.
يکی از فعالين دانشجويی ،که درخواست نموده ناشناس باقی بماند ،به بازداشت و انتقال به بنددو الف زندان اوين اشاره ميکند .وی که در تجمع دانشجويی  ٤نوامبر  ٢٠٠٩بازداشت شده از نحوه
بازجويی غيرقانونی و تالش برای به دست اوردن اسم کاربری و رمز ورود ايميل خود توسط
بازجويان ميگويد .وی با اشاره به شکنجه و محروميت از درمان اتھام ھای خود را اقدام عليه امنيت
ملی و شرکت در تحمع غير قانونی عنوان می کند .وی مجبور به اعتراف دروغ در ارتباط با دول
خارجی شده است .وی در اگوست  ٢٠١٠با وثيقه  ١۵٠ھزار دالری آزاد شده است.
مھدی عربشاھی فعال دانشجويی که به دليل شرايط پزشکی از زندان ازاد شده ،به دو سال ونيم حبس محکوم شده است .يک منبع معتبر که در خواست نموده ناشناس بماند گزارش داده که آقای
عربشاھی بازجويی ھای زيادی در پول بازداشت داشته و به سختی ھای حين بازجويی ھاش اشاره می
کند .از وی در مورد مصاحبه با شبکه ھای خبری خارجی  ،شرکت در تظاھرات روز عاشورا ،و
عضويت و فعاليت در دفتر تحکيم وحدت سوال شده است .اقای عربشاھی که از بيماری قلبی رنج می
برد با وثيقه  ١٠٠ھزار دالری ازاد شده است .وی ھمچنين از سوی مقامات برای فعاليت ھای سياسی
مورد تھديد قرار گرفته است.
حسن اسدی زيد ابادی عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت دو بار به دليل فعاليت ھایدانشجويی بازداشت شده است .يک منبع )ناشناس می ماند( اعالم کرده که اقای زيدآبادی بعد از
بازداشت در  ٣نوامبر  ٣٠ ،٢٠٠٩تا  ٤٠روز در انفرادی بوده است .در جلسه دادگاه  ٤اگوست
 ٢٠١٠به وی اجازه دفاع داده نشده است .آقای زيدآبادی در حال گذراندن دوران پنج سال محکوميت
می باشد.
سلمان سيما برای بار دوم در  ١٢ژوئن  ٢٠١٠برای فعاليت ھای دانشجويی و در اعتراض بهنتايج انتخابات بازداشت شد .سلمان سيما بستن چشم ،تھديد و ضرب و شتم را در طول بازجويی
گزارش داده است .وی به شش سال زندان به دليل اتھام ھايی چون برھم زدن نظم عمومی و شرکت در
تجمعات غيرقانونی و  ...محکوم شده است .آقای سيما در  ۵جوالی  ٢٠١٠با وثيقه  ١٠٠ھزار دالری
آزاد و پس از آن کشور را ترک کرد.
علی جمالی در حال گذراندن  ٤سال حبس برای اتھام ھايی چون توھين به رھبری ،توھين بهرييس جمھوری ،تبليغ عليه رژيم و برھم زدن نظم عمومی است .يک منبع ناشناس گزارش داده که
آقای جمالی و خانوده اش مکررا برای شرکت در تظاھرات اعتراضی به انتخابات  ٢٠٠٩تھديد شده
اند .ھمسر اقای جمالی نيز در رابطه با فعاليت ھای ھمسرش از کار اخراج شده است.
حمزه غالبی مسئول شاخه جوانان کمپين ميرحسين موسوی در طول انتخابات ژوئن ٢٠٠٩است .در  ٢ژوئن  ٢٠٠٩توسط لباس شخصی ھا بازداشت و به بند  ٢الف زندان اوين منتقل شد .در
آنجا به طور مداوم در حين بازجويی با چشمان بسته تھديد شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
محمد صادقی برای چھارمين بار در  ٣نوامبر  ٢٠٠٩بازداشت شد .او گزارش ميدھد کهچگونه خانه اش تفتيش و اموالش توقيف شده است .وی به سلول انفرادی در بند  ٢٠٩زندان اوين
منتقل شده است .او  ١٢روز را در سلول  ۵.١در  ٢متر بدون ھيچ رابطه انسانی سپری کرده و تنھا از
راه شنيدن صدای اذان به زمان روز پی می برده است .وی بعد از  ٢۵روز اجاره يافته است که
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خانواده اش را از محل نگھداريش مطلع کند .وی به اقدام عليه امنيت ملی ،اجتماع و تبانی به قصد
اخالل در امنيت ملی و تبليغ عليه نظام متھم شده است .وی در  ١٢دسامبر  ٢٠٠٩با وثيقه  ١٠٠ميليون
تومانی آزاد شد.
در ادامه گزارش نيز جدولی شامل اسامی  ٣٣تن از دانشجويان بازداشتی با ذکر جزئياتی چون زمان
بازداشت ،اتھام ،محکوميت و  ...آمده است) .اين جدول در آذر ماه امسال تھيه شده است)
ارائه گزارش تفصيلی بيش از  ٢٠٠٠مورد نقض حقوق دانشجويان به احمد شھيد توسط دفتر تحکيم
وحدت سی و يک "فريادگر آزادی" در زندان

مسموميت  ٣٢دانشجو در خوابگاه دختران مشھد
خبرگزاری ھرانا 19اسفند ماه  - 1390انتشار گاز منوکسيد کربن موجب مسموميت  ٣٢دانشجو در
يک خوابگاه دانشجويی دختران در مشھد شد.
مدير حوادث و فوريتھای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشھد با اعالم اين خبر گفت" :در پی تماس
تلفنی با مرکز اورژانس  ١١۵در ساعت  ٣:١٠بامداد چھارشنبه  ١٧اسفند مبنی بر احتمال مسموميت با
گاز منوکسيد کربن در خوابگاه دانشجويان مشھد  ۶دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد".
دکتر رضا وفايی نژاد با اشاره به اينکه دانشجويان با عالئم تھوع و سرگيجه به بيمارستان امام رضا
منتقل شدند ،خاطر نشان کرد ٣٠ :نفر از دانشجويان پس از اقدامات درمانی سرپايی در ساعت ھفت
صبح از بيمارستان ترخيص و به خوابگاه خود منتقل شدند و دو نفر ديگر نيز تا ظھر امروز مرخص
می شوند.
به گزارش مھر ،بر اساس اعالم کارشناسان آتش نشانی )که ھمزمان در محل حضور يافتند( وزش باد
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.
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تجمع  ۵روزهی دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بھداشت
خبرگزاری ھرانا 19اسفند ماه - 1390در پی برگزاری آزمون علوم پايه و پيشکارورزی برای
دانشجويان علوم پزشکی ،تعداد کثيری از دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بھداشت به مدت پنج
روز است که اقدام به برپايی تجمع اغتراضی مینمايند.
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ھفته گذشته آزمون علوم پايه و پيشکارورزی برای دانشجويان علوم پزشکی برگزار شد که اعتراض
عدهای را در مورد سواالت و کف نمره قبولی به دنبال داشت .
به گزارش فارس ،آزمون پيشکارورزی و علوم پايه ھفته گذشته طبق روال ھر سال برای دانشجويان
پزشکی برگزار شد .پس از اتمام آزمون ،گروھی از دانشجويان به نحوه تنظيم سواالت ،غلط بودن
برخی از آنھا و افزايش کف نمره از  ٧٠به صد معترض شدند .اعتراض به آنجا رسيد که پنج روز
است مقابل وزارت بھداشت تجمع میکنند .
پيش از اين در شھريور ماه ،رييس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت در پاسخ به
اعتراض برخی از دانشجويان علوم پزشکی به سختی سواالت آزمونھای علومپايه پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی و پيشکارورزی و درنظرگرفتن حدنصاب  ۵٠درصد برای قبولی ،گفته بود:
اعتراض اين دانشجويان مبنای علمی ندارد.

روزه سياسی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی
خزعلی
در شصت و يکمين روز از اعتصاب غذای دکتر مھدی خزعلی ،روز جمعه  ١٩اسفند  ١٣٩٠جمعی
از دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت روزه ی سياسی گرفته و در مراسم افطاری ،خواھان آزادی و
رسيدگی فوری به وضعيت اين زندانی سياسی شدند .دانشجويان باابراز تاسف از وضعيت اسفناک
زندانيان سياسی و خاصه زندانيانی که برای رساندن صدای اعتراض خود ھيچ راھی به جز اعتصاب
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 باال رفتن حساسيت
عمومی نسبت به مسائلی از اين دست گردند.
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
ديگر عزيزان زندانی که جزو کسانی ھستند که در اين دوران عسرت صدای مردم ستمديده بوده و
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:
شصت و يک روز از اعتصاب غذای دکتر مھدی خزعلی يکی از مفاخر ايران عزيزمان می گذرد و با
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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.
وضعيت فاجعه بار زندانيان سياسی و خاصه زندانيانی که برای رساندن صدای اعتراض خود راھی
جز انجام اعتصاب غذا نمی يابند ،مايه ی تاسف فراوان است و اين در حالی است که شاھد بی تفاوتی
مسئولين نسبت به اينگونه فجايع انسانی می باشيم .چنين بی تفاوتی ھا و بی مسئوليتی ھای شرم آور از
جانب آن ھايی که باعث رسيدن امثال دکتر خزعلی به چنين وضعيتی شده اند چندان دور از ذھن نبوده
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 باال رفتن حساسيت عمومی نسبت به مسائلی
از اين دست گردند.
ما دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ضمن درخواست برای آزادی فوری دکتر مھدی خزعلی،
پايان اعتصاب غذای ايشان و بھبود وضعيت زندانيان سياسی ،از عموم دانشگاھيان و مردم می خواھيم
اھتمام بيشتری نسبت به حل مسائل و مشکالت زندانيان و خانواده ھايشان داشته باشند .زيرا عالوه بر
مختل شدن زندگی اين خانواده ھا از جھات مختلف روحی ،روانی و اقتصادی ،اين خانواده ھا ھر روز
با خبر ھای نگران کننده از زندانھا مواجه گرديده و ھر روز بيش از پيش اضطراب و تشويش بر
زندگی شان سايه می افکند.
در پايان اميدواريم در آستانه ی سال جديد دکتر خزعلی و ديگر عزيزان دربند که در اين دوران
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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پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت:
اميدی که تو به راه مبارزه اعطا می کنی بيش از اينھا شايسته تقدير است گروھی از فعالين سال ھای
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.
بنياد ھارالد ادلستام در سوئد اعالم کرده است که به دليل "شجاعت فوقالعاده و تعھد فعاالنه به عدالت
در برابر نقض حقوق بشر در ايران" اين جايزه را به بھاره ھدايت اعطا کرده است .بھاره ھدايت،
عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ،به نه سال و نيم حبس محکوم شده است.

529

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
به گزارش دانشجونيوز ،متن کامل اين پيام به شرح زير است:
قطاری که زندگی را می برد ،مسافران متعدد دارد .برخی پياده می آيند و با کوله باری کم .برخی ديگر
سواره و با انبوھی تعلقات و وابستگی ھا .برخی در طی مسير پياده و سوار می شوند .برخی تنھا
مسافر اند .اما ھستند آنانی که لوکوموتيو زندگی را پيش می برند.
در اين ريل ھايی که با سرعت طی می شوند ارزش عمر تنھا چيزی است که به جای می گذاريم.
برخی ميوه ای ارزشمند به ديگران می بخشند .برخی نشسته بر نخستين واگن راھبر و راھنما می
شوند .تقديرھا شايسته آنانی ست که جسارت و شجاعت را چراغ راه می کنند و حقانيت را می طلبند.
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
اميد تالش برای آزادی را می دھد ،ما ھمقطاران شايد سواره يا پياده به لحظات و ثانيه ھای سختی می
انديشيم که ديوارھای تنگ و بلند دربندشان کشيده اند .روزھای شيرين و پاک دھه بيست زندگی ات که
چون ديگران می بايست شادترين خاطرات را برايت رقم می زد ،می گذرند و ما را از رنجی که می
بری آگاھی مان نيست چرا که ھيچ يک در آن نقطه نايستاده ايم .اميد بخشيدن نه ھنر ھر کسی و نه در
طاقت ھمگان است .اميدی که تو با قصه ات به راه مبارزه اعطا می کنی بيش از اينھا و پيش از اينھا
شايسته تقدير است.
ھمزمان با گرميداشت ھشت مارس ،روز جھانی زنان اعطای نخستين جايزه بنياد ھارالد ادلستام را به
دليل "شجاعت فوقالعاده و تعھد فعاالنه به عدالت در برابر نقض حقوق بشر در ايران" به تو تبريک
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 ﷲ تربتی ،حسين ترکاشوند ،علی تقی پور ،حسين جاودانی ،پويا جھاندار ،جاويد
حاج ھمتی،ابوالفضل حاجی زادگان ،عباس حکيم زاده ،مصطفی خسروی،اشکان ذھابيان ،امير
رشيدی ،سحر رضازاده ،سياوش رضاييان ،احسان رمضانيان ،بنفشه رنجی ،سامان زمان زاده ،حسين
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
عباسيان،علی عبدی ،مھدی عربشاھی ،مونا غفاری ،عليرضا فيروزی ،حسين قابل ،سعيد قاسمی نژاد،
رضا قاضی نوری ،عليرضا کيانی ،رھا لک ،مجيد لگزيان ،پويان محموديان ،احمد مدادی ،بالل
مرادويسی ،متين مشکين ،عليرضا موسوی ،مصطفی مھدی زاده ،پويا ميرمحبوب ،يوحنا نجدی ،حامد
ورمزيار ،سجاد ويس مرادی ،سورنا ھاشمی ،عنايت ھمايی راد ،رضا يونسی
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ابالغ حکم زندان ميالد حسينی کشتان

ابالغ حکم زندان ميالد حسينی کشتان ،عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه مازندران
ميالد حسينی کشتان ،دبير فرھنگی سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه مازندران برای اجرای
حکم  ٦ماه زندان و  ١۵ضربه شالق ،برای بار دوم به دايره ی اجرای احکام دادسرای عمومی
شھرستان بابلسر احضار شد.
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به گزارش دانشجونيوز ،اين احضاريه ھفته ی گذشته توسط نيروی انتظامی شھرستان بجنورد به
خانواده ی اين عضو سابق شورای عمومی تحکيم وحدت ابالغ شده است.
اولين احضاريه ی او آذرماه سال جاری و از طريق دانشگاه مازندران به دست وی و سه دانشجوی
ديگر اين دانشگاه به نام ھای رحمان يعقوبی ،مازيار يزدانی و علی عباسی رسيده بود .اين سه
دانشجوی ديگر در ھمان ماه و به فاصله ی چند روز بازداشت شده و برای اجرای حکم زندان شان
روانه ی زندان متی کالی بابل شدند .گفتنی است مازيار يزدانی چندين روز از اين دوران محکوميتش
را در سلول انفرادی و در اعتصاب غذا بسر برده است و چندين ھفته به ھمراه رحمان يعقوبی ،علی
عباسی ،آريا آرام نژاد و عليرضا فالحتی به دستور رئيس زندان متی کالی بابل در بند سارقين و
مجرمين خطرناک بسر برده اند.

دلير اسکندری ،عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به  ٢سال
زندان محکوم شد
يکی ديگر از فعاالن دانشجويی کرد و عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بنام دلير اسکندری از
سوی دادگاه انقالب به  ٢سال زندان محکوم شده است.

.
به گزارش دانشجونيوز ،در ادامه صدور احکام قضايی و فشار به دانشجويان کرد و اتحاديه دمکراتيک
دانشجويان کرد ،دلير اسکندری ،دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با حکم دادگاه
انقالب سنندج به  ٢سال زندان محکوم شده است که اين حکم به مدت  ۵سال تعليق شده است.
اين فعال سابق دانشجويی در گفتگو با "آژانس خبری موکريان" ،از منابع حقوق بشر نزديک به فعاالن
کرد ،ضمن اعالم اين خبر ،اضافه کرده است» :شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج اينجانب را چندی پيش
به اتھام اقدام عليه امنيت از طريق اجتماع و تبانی به دو سال زندان که به مدت  ۵سال تعليق شده است
محکوم نمود».
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بر پايه گزارشات پيشين دانشجونيوز ،در چند ماه گذشته پيش از  ٨دانشجوی کرد عضو»اتحاديه
دانشجويان کرد« بنا به داليل نا مشخصی بازداشت و به قرنطينه زندان استان کردستان منتقل شده
بودند.
ميالد کريمی ،مھدی دعاگو ،شيرزاد کريمی و سوران دانشور وخبات عارفی ،اسعد باقری و آرمان
زمانی از جمله اين دانشجويان عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بوده اند که در ماھھای اخير
از سوی نيروھای امنيتی حکومت ايران بازداشت شده اند.
پيشتر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد با صدور اطالعيهای بازداشت و فشار به اين فعاالن
دانشجويی را "نمونه ديگری از برخوردھای خشونتآميز با فعاالن سياسی و مدنی کرد" خوانده بود.
اين اتحاديه دانشجويی در بيانيه خود آورده بود» :چنين سياستھايی در قبال تشکلھای دانشجويی و از
جمله اتحاديه که فعاليتھای خود را از بدو تأسيس از سال  ١٣٨۴تا به حال مبتنی بر عقالنيت ،تساھل
و بهدور از خشونت ،در چارچوب قانون اساسی و با حفظ استقالل خود تعريف و عملی کرده است،
نشاندھنده سيستمی اقتدارطلب است که در پی ادغام تمامی انديشهھا ،صداھا ،تنوعات زبانی و مذھبی
در يک کل واحد میباشد و تحميل ھزينهھای سنگين بر جامعه طريقی برای دستيابی به چنين اھداف
دستنيافتنی در کردستان است».
يادآور می گردد دلير اسکندری که دبير ھماھنگی پيشين اتحاديه دمکراتيک دانشجويان می باشد سال
گذشته به دنبال پيگيری تعدادی از فعاالن کرد جھت تجديد نظر در حکم اعدام حبيب لطيفی بازداشت و
پس ازسپری کردن  ۴۴روز زندان با قرار وثيقه  ٧٠ميليونی آزاد شد.

حکم کوھيار گودرزی ،دانشجوی زندانی ،اينبار  ۵سال حبس تعزيری
اعالم شد
24اسفند ماه  1390خبرھای جديد حاکی از آن است که کوھيار گودرزی ،فعال حقوق بشر به  ۵سال
حبس تعزيری و تبعيد به زندان شھرستان زابل محکوم شده است.
اين در حالی است که پيشتر وکيل اين دانشجوی زندانی به نقل از قاضی پيرعباسی اعالم کرده بود که
کوھيار گودرزی به  ۶سال زندان محکوم شده است.
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به گزارش دانشجونيوز به نقل از کميته گزارشگران حقوق بشر ،حکم  ۵سال حبس تعزيری و تبعيد به
زندان شھرستان زابل روز چھارشنبه ھفته گذشته در محل دادگاه انقالب به کوھيار گودرزی ابالغ شده
است .پيش از اين قاضی پيرعباسی به آقای طباطبايی ،وکيل گودرزی ،اعالم کرده بود که وی به ۶
سال حبس تعزيری محکوم شده است.
وکيل کوھيار گودرزی ،نيز ضمن اظھار تعجب از صدور چنين حکمی ،اعالم کرد که پيش از اين از
سوی قاضی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب ،حکم گودرزی  ۶سال حبس تعزيری اعالم شده بود.
گفته می شود اتھام ھای وی در دادگاه " تبليغ عليه نظام" و " اجتماع و تبانی عليه نظام" عنوان شده
است.
کوھيار گودرزی که در تاريخ  ٩مردادماه بازداشت شده بود ،بيش از  ٦٠روز در سلول انفرادی
نگهداری شد و به مدت سه ماه از محل بازداشت او اطالعی در دست نبود .به گفته خانواده اين فعال
حقوق بشر ،وی ھمچنان در بند امنيتی  ٢٠٩به سر میبرد و مسئوالن امنيتی از انتقال او به بند عموم
خودداری میکنند.
ادامه نگهداری کوھيار گودرزی در بند امنيتی  ٢٠٩در شرايطی صورت میگيرد که وی دوران
بازجويی خود را پشت سر گذاشته و طبق قانون ،میبايست به بند عمومی منتقل شود .گودرزی
ھماکنون ھفتمين ماه بازداشت خود را در بازداشتگاه  ٢٠٩سپری میکند.
ھمچنين پروين مخترع ،مادر وی نيز که يک روز پس از بازداشت کوھيار ،در کرمان دستگير شده و
از سوی دادگاه به تحمل  ٢٣ماه حبس تعزيری محکوم شده بود ،در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی
محکوم شد .با اين وجود به علت داشتن پرونده ديگری در شعبه  ١٠٤دادگاه عمومی کرمان ،قاضی از
آزادی وی خودداری کرده است.
به گفته وکيل پروين مخترع ،دادگاه ديگر او با اتھام " توھين به شھدا و رھبری" قرار است روز ٧
اسفندماه برگزار شود و در صورت صدور حکم برائت ،وی از زندان آزاد خواھد شد .پروين مخترع
ھماکنون در بند عمومی زندان کرمان نگهداری میشود.

534

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390

به مناسبت اولين سالروز کشته شدن بھنود رمضانی
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به مناسبت اولين سالروز کشته شدن بھنود
رمضانی بيانيه ای صادر کرد.

به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين بيانيه آمده است» :خانواده ی رمضانی انسانيت را معنی کرده
و از حاال از حق قانونی خود برای اعدام متھمين گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند .آن
ھا خواھان کشف حقيقت ھستند و حق دارند از قاتلين بپرسند که چرا و به چه جرمی فرزندشان را در
عنفان جوانی کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين خونريزيھا .بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته
روزی دامان تان را خواھد گرفت«.
بھنود رمضانی قراء دانشجوی ترم دو دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در شب چھارشنبه سوری سال
 90در شھر تھران توسط نيروھای بسيجی و انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته
شد .مراسم اولين سالگرد جاودانگی اين دانشجو در بعدازظھر روز جمعه  26اسفند در روستای قراخيل
قائم شھر )محل دفن( برگزار می شود.
به گزارش دانشجونيوز متن کامل بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل بدين شرح
است:
به نام خالق آزادی
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يک سال از فاجعه گذشت .چھارشنبه سوری  24) 90اسفند  (89بار ديگر شاھد به خون غلتيدن يکی
ديگر از جوانان برومند سرزمين بود .ھنوز شش ماه از قبولی بھنود رمضانی قراء در دانشگاه صنعتی
نوشيروانی بابل نگذشته بود که اين دانشجو جاودانه شد و توسط چماقداران حاکميت مورد ضرب و شتم
فجيع قرار گرفته و به شھادت رسيد.
اين دانشجوی رشته مکانيک ،ھنرمند ،نوازنده ،ورزشکار ،سرشار از اميد و زندگی و در يک کالم
»به نود« ھمانند اسمش بھترين پسر بود .به خيابان آمده بود ،آمده بود تا برخالف خرافه پرستانی که
ازقضا چھارشنبه سوری را خرافه می پندارند! سنت ديرين سرزمينش را پاس بدارد ،آتش مھر و
محبت بيفروزد و روشنايی بخش ظلمت شب باشد ولی در آتش کينۀ شب پرستان سوخت .به گواه
شاھدان ،نيروھای بسيج و يگان ويژه آنقدر جوان بی دفاع را زدندش که دست ،پا و گردنش شکست،
يک بيضه اش ترکيد ،کليه و کبدش نابود شد و تقريبا جای سالمی در بدنش باقی نماند .براستی اين ھمه
ددمنشی چگونه در جمعی به ظاھر انسان قابل جمع است؟ بھنود به گواه نزديکانش ھمواره حامی
اعتراضات آزاديخواھانه مردم ايران بود .گرچه ھمواره خون را بھای آزادی می دانست شايد ھرگز
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
مربوطه گذشت گفتنی ھا زياد است .از احضارھا و تھديد و تطميع دانشجويان و دوستان بھنود و اساسا
ھرکه با او سالم 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
طرف آن نيروھای امنيتی ھستند.
پيگيرھای مداوم از طريق مجاری قانونی برای کشف حقيقت و شناسايی آمران و عامالن قتل تاکنون به
نتيجه ای نرسيده .وکيل پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی خود گرفتار کينه ورزان و حکم عجيب و
باورنکردنی  18سال حبس در تبعيد شده است .ھرگاه پرونده می رود که به سرانجامی برسد بالفاصله
شاھد تغييرات پی در پی بازپرس پرونده و از ابتدا شروع شدن روند پيگيريھا ھستيم .درحالی که
شاھدان شماره ی پالک خودروی ضارب اصلی را ثبت کرده اند اما حاکميتی که اقتدارش گوش فلک
را کر کرده با گذشت يک سال ،ھمچنان از پيدا کردن سمند سفيد به شماره پالک 44ايران246-س61
عاجز است! چه به درستی اقرار کرده اند ماموران نيروی انتظامی پيگير کننده پرونده که »ما متوجه
شديم که کار نيروھای امنيتی و لباس شخصی ھا و بسيجی ھا بوده اما کاری از دستمان بر نمی آيد و
نمی گذارند جلوتر از اين برويم «.به راستی که انتظاری غير از اين ھم نبود ،اگر عاملين فجايع کوی
دانشگاه تھران  ،78کوی دانشگاه  30 ،88خرداد ،عاشورا و  ...مشخص و به مجازات رسيدند ،اگر
عامل اصلی فاجعه کھريزک مجازات که ھيچ به پست ھای رنگارنگ جديد منصوب نشد! ،پرونده ی
بھنود ھم به سرانجام می رسد .ھمانا به درستی گفته اند که اولين قوه ای که در حکومتھای استبدادی
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
نيستند و ھمانطور که بارھا اعالم کرده اند نمی خواھند خون را با خون بشورند و دور باطل خشونت و
انتقام گيری را تقويت کنند .آنھا انسانيت را معنی کرده و از حاال از حق قانونی خود برای اعدام متھمين
گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند .آن ھا خواھان کشف حقيقت ھستند و حق دارند از
قاتلين بپرسند که چرا و به چه جرمی فرزندشان را در عنفان جوانی کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين
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خونريزيھا .بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته روزی دامان تان را خواھد گرفت ھمانگونه که
علی)ع( به مالک اشتر نوشت» :و از خون ناحق پروا كن ،كه ھيچ چيز ھمانند خون ناحق عذاب الھى
را نزديك و مجازات را بزرگ نمىكند و نابودى نعمتھا را سرعت نمىبخشد و زوال حكومت را
نزديك نمىگرداند«...
ای يار ،ای نگارين! پا تا سر تو خونين!
ای خوش ترين طليعه از صبح شب شماران!
داغ تو ماندگار است ،چندانکه يادگار است،
از خون ھزار الله بر بيرق بھاران
يادت اگرچه خاموش،کی می شود فراموش؟
نامت کتيبه ای شد بر سنگ روزگاران
)شعر از حسين منزوی(
در پايان از دانشجويان محترم و فعاالن 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 اسالمی دانشجويان
دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
 23اسفند 1390

با مرخصی ضيا و عاطفه نبوی ،فعالين دانشجويی دربند ،موافقت نشد
25اسفند ماه  1390در آستانه فرا رسيدن نوروز بار ديگر با درخواست مرخصی ضيا و عاطفه نبوی
دو فعال دانشجوی دربند موافقت نشد .اين سومين عيدی است که اين دو زندانی سياسی بدور از خانواده
و در پشت ميله ھای زندان سال نو را آغاز خواھند کرد.
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سيد علی اکبر نبوی چاشمی پدر ضيا در اين خصوص به "جرس" می گويد" :متاسفانه با درخواست
مرخصی ضيا موافقت نکردند .من ھم از اھواز دنبال کارش بودم و ھم به دادستانی تھران مراجعه
کردم .در حقيقت برای کار ضيا استان خوزستان اجازه انجام کاری را ندارد و تمام کارھا را دادستانی
تھران بايد انجام دھد.
اما در دادستانی حتی نامه ما را تحويل نگرفتند و گفتند بايد به دادسرای اوين برويد .بعد ھم که به آنجا
مراجعه کرديم و پاسخشان به ما اين بود که برای زندانيانی امثال ضيا نمی شود کاری کرد و نامه را
تحويل نگرفتند! اين بود نتيجه دوندگی ھای ما ...تنھا االن نيست.
در مدت نزديک به سه سال به ھيچکدام از نامه ھای ما ترتيب اثر ندادند .البته از استان خوزستان می
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
اسالمی اين دانشگاه در سال ھای  ٨٢تا  ٨٦بود .وی با وجود کسب رتبه تک رقمی در کنکور
کارشناسی ارشد سال  ٨٧در رشته جامعه شناسی" ،ستاره دار" و از تحصيل محروم شد .ضيا نبوی
تنھا  ٣روز بعد از انتخابات رياست جمھوری سال  ،٨٨پس از راھپيمايی عظيم روز  ٢۵خرداد  ٨٨در
اعتراض به نتيجه اعالم شده انتخابات ،به اتھام دفاع از حق تحصيلش و شرکت در تجمع ھای
اعتراضی که در زمان انتخابات بازداشت شد.
وی در تمام اين مدت در حبس بوده و امکان استفاده از حق مرخصی نداشته است .او که در روند چھار
ماھه بازجويی ھايش تحت فشارھای روحی و جسمی شديد قرار گرفته بود سرانجام توسط شعبه ٢٦
دادگاه انقالب به قضاوت قاضی پيرعباسی ،به  ١۵سال ) ١٠سال از آن حبس در تبعيد در شھرستان
ايذه( و  ٧٤ضربه شالق محکوم شد.
اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ده سال حبس در تبعيد تبديل شد.
پدر اين فعال سياسی دربند با اشاره بر نامه ای که خطاب به دادستانی نوشته توضيح می دھد" :در نامه
ای که به دادستان نوشته بودم خواستار رسيدگی به وضعيت ضيا شدم .يکی اينکه تخفيف مجازات دھند،
دوم اينکه به تھران منتقل شود و ما بتوانيم ھر ھفته مالقاتش کنيم و سوم اينکه حقوق اوليه او از جمله
مرخصی رعايت شود و به او مرخصی دھند .اما اصال اين نامه را از من تحويل نگرفتند و اميدوارم
حداقل از اين تريبون صدای ما و خواسته ھايمان را بشنوند".
خانواده ضيا در يکی از روستاھای شھر سمنان زندگی می کنند که طوالنی بودن مسير و مشکالت
ديگر مالقات ھفتگی با فرزندشان را برای آنھا دشوار ساخته است.
پدر ضيا با تاکيد بر دوری راه ادامه می دھد" :ھر ھفته می توانيم مالقات کابينی با ضيا داشته باشيم اما
به علت دوری و طوالنی بودن مسافت اين امکان برای ما وجود ندارد که ھر ھفته برويم و بخاطر
ھمين ماھی يکبار به مالقاتش می رويم و شرايط سختی است .من روز دوازدھم رفتم ضيا را مالقات
کردم و وضعيت روحی ضيا ھم خيلی عالی است .باز جای خوشبختی است که جديدا مسئولين زندان
کارون عوض شده اند و شرايط زندان کمی بھتر شده است".
ضياء نبوی :آينده بھتری در انتظار ماست اگر برای دموکراسی تالش کنيم
ھفته گذشته ضياء نبوی ،ضمن شرح شرايط جديد حبس در تبعيد خود ،ابعاد زندان را با شرايط جامعه
مورد تطابق قرار داده و نوشته بود" :من ارديبھشت ماه سال جاری نامه ای اززندان کارون نوشتم ودر
اون نامه به شرايط وحشتناک اون زندان اشاره کردم....رياست زندان کارون از دو ماه پيش تغيير کرده
و جای خودش رو به رئيس پيشين زندان کلينيک آقای منشداوی داده ..وضعيت جديد از اون جھت جالبه
که يک مدير اليق وشايسته ،مديريت زندانی رو بعھده گرفته که به معنای دقيق کلمه يه ويرانه
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است...برخورد کارمندھا بطرز حيرت انگيزی محترمانه شده طوريکه گاھی شخصيت انسانی زندانی
رو ذوق زده ميکنه! در کل اتفاقات مثبت زيادی توی زندان افتاده که حداقل برای خودم راضی کننده
است اگرچه اين به معنای رضايت ھمه ی زندانی ھا نيست! اونچه که تا حاال گفتم البته نميبايست به اين
سوءتفاھم بيانجامه که وضعيت زندان گل وبلبل شده وديگه ھيچ مشکلی در کار نيست،نه حرف من فقط
اينه که مديريّت جديد داره از تمام ظرفيت وتوان خودش استفاده ميکنه واين نکته خيلی مھ ّمه!"
او در بخشی ديگر از نامه اش آورده است که تغييرات مثبتی که در ھمين م ّدت زمان کوتاه در زندان
کارون رخ داده من رو به اين صرافت انداخته که شرايط عمومی کشور رو با وضعيّت اين زندان
مقايسه کنم واز خودم بپرسم که آيا ممکنه چنين تح ّول مثبتی رو درون ساختار مديريتی کشور ھم شاھد
باشيم؟واقعا تا چه حد ممکنه که ما از اين وضعيت تأسف باری که درون اون ھستيم فاصله بگيريم وتا
چه حد ميشه که به امکان دموکراسی ويک مديريّت معقول وتوسعه گرا اميد داشت؟… پاسخ من اين
است که آينده گشوده است وقابل پيش بينی نيست اما مطمئنا ٌ آينده ی بھتری در انتظار ماست اگر برای
اونچه تشخيص وترجيح ماست )يعنی دموکراسی(تالش کنيم.
عاطفه نبوی فعال دانشجويی نيز در  ٢۵خرداد  ٨٨به ھمراه پسر عمويش ،ضياالدين نبوی بازداشت و
به بند  ٢٠٩اوين منتقل گرديد .وی به اتھام شرکت در تظاھرات  ٢۵خرداد به چھار سال حبس تعزيری
محکوم شد.
نسرين ستوده وکيل عاطفه نبوی که ھم اکنون خود نيز به جرم دفاع از حقوق بشر در بند است در اين
رابطه گفته بود" :تنھا مورد اتھامی در پرونده موکلم که دادگاه میتواند آن را مبنای صدور حکم قرار
دھد ،شرکت در راهپيمايی  ٢۵خرداد است که در آن راھپيمايی حدود چھار ميليون نفر شرکت کردهاند،
و اگر اين جرم است ،نظام قضايی ايران نياز به زندانی با وسعت  ٤ميليون نفر دارد".
عاطفه نبوی :در حال پرداختن ھزينهی اعتراضی ھستم که از سوی صاحبان قدرت برتابيده نشد
عموی عاطفه نبوی در خصوص وضعيت برادرزاده اش خاطر نشان می کند" :متاسفانه با مرخصی
عاطفه ھم موافقت نکردند و تلفن ھم ندارد .فقط مالقات کابينی و ماھی يکبار مالقات حضوری دارد.
اين سومين عيدی است که اين بچه ھا سال نو را در پشت ميله ھا تحويل می کنند .خودتان حال ما را
تصور کنيد که سه سال است بچه ھايمان عيد با ما نيستند .کدام پدر و مادری است که دلتنگ و ناراحت
بچه اش نباشد اما خوب چکار کنيم؟ چاره ای جز صبوری و تحمل نداريم تا انشا¦ ھمه زندانيان سياسی
آزاد شوند".
عاطفه نبوی در يادداشتی به بھانه سالروز تولدش از تجربهھای تلخ زندان ياد کرده و در عين حال از
صيقل خوردن و خالص شدن جان زندانی بر اثر اين رنجھا گفته است" :بيش از دو سال از انتخاباتی
که محصول آن چيزی جز صدھا سال حکم زندان و… برای فرزندان اين سرزمين نبوده گذشت و حال
من به عنوان قديمیترين زندانی زن انتخابات در آستانهی سیامين سال زندگیام و سومين سال حبسام
بدون مرخصی ،مالقات حضوری و تلفن در حال پرداختن ھزينهی اعتراضی ھستم که برتابيده نشد و
از سوی کسانی که ابزار قدرت را در دست دارند تحمل نشد ...تجربه اينجا چيزی نيست که برای کسی
آرزويش را بکنی اما از ادغام رنجھا و شورھای نھفته در اين جانھای مشتاق اکسيری ساخته میشود
که به غير از آن که جان را میفرسايد آن را صيقلی میدھد و آن را خالص میکند و اينگونه است که
در اينجا سی ساله میشوی"...
مژگان مدرس علوم ،جرس
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عضو تيم ملی جودو از حق تحصيل و شرکت در مسابقات محروم شد
خبرگزاری ھرانا 26اسفند ماه  –1390خشايار زارعی عضو تيم ملی جودو که دارای چندين رتبه
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 اطالع 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 .
متن اين رنجنامه که در اختيار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته است به شرح زير است:
اينجانب خشايار زارعی در رشته ورزشی جودو به مدت  ١۴سال به صورت حرفه ای فعاليت می کنم
که در طول اين مدت چندين رتبه ی قھرمان کشور در رده نوجوانان و جوانان کسب کرده ام و با اين
که سه بار نفر اول وزن خودم در تيم ملی شده ام ولی به دليل اعتقادم به ديانت بھايی از شرکت در
مسابقات آسيايی و جھانی محروم شده ام و اين در حالی است که امسال ھم که در رشته معماری در
شيراز پذيرفته شده ،در روز دوشنبه مورخ  ٢٢/١٢/٩٠پس از پشت سر گذاشتن  ١ترم اخراج شدم ،به
طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم ،اسم خود را در برد دانشگاه ديدم که در آنجا نوشته شده
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
شما ديگر حق شرکت در کالس ھا را نداريد و اگر خواھان اطالعات بيشتری ھستيد با مديريت دانشگاه
صحبت کنيد ،که در اين چند روز که مراجعه کردم ،موفق به مالقات با ايشان نشدم.

پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،بارديگر بازداشت شد
يکی از منابع خبری حقوق بشر گزارش داده که پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،از سوی ماموران
امنيتی بازداشت شده است.

به گزارش وبسايت ھرانا ،پيمان عارف ،از فعاالن دانشجويی در ايران که پيش از نيز بارھا بازداشت
شده و به نھادھای امنيتی احضار شده بود ،بارديگر با ھجوم نيروھای امنيتی به منزل وی بازداشت شده
و از سرنوشت وی ھيچ خبری در دست نيست.
به گزارش دانشجونيوز ،پيمان عارف ،فعال دانشجويی و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی
است که پيش از بارھا بازداشت شده است.پيمان عارف بار ديگر روز يکشنبه  ٨آبان ( ٣٠اکتبر( به
ھمراه عسل اسماعيلزاده و شرر کنور تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شد .به گفته منابع خبری
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اين سه نفر روز سه شنبه ) ١٠آبان ماه( برای پيگيری وضعيتشان به دادسرای زندان اوين مراجعه
کردند که در پی آن پيمان عارف مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود..
ييمان عارف ،روزنامهنگار ،وبالگنويس پيشتر به اتھام توھين به »رييس جمھور« از سوی شعبه ٢۶
دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری ٧۴ ،ضربه
شالق و محروميت مادامالعمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکلھای سياسی محکوم
شده بود.
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم  ٧۴ضربه شالق وی به
اجرا درآمد .گفته می شد ،ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است.
منابع آگاه در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعالم 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.
اين منبع آگاه در ادامه افزود از علت و يا اتھام بازداشت وی اطالعی در دست نيست.

مراسم سالگرد شھادت بھنود رمضانی با دخالت نيروھای امنيتی و
بازداشت تعدادی لغو شد
27اسفند ماه  1390آخرين گزارش ھا از اولين مراسم سالگرد شھادت بھنود رمضانی ،دانشجوی شھيد،
حاکی از آن است که با ھجوم نيروھای امنيتی و بازداشت اعضای خانواده و دوستان نزديک اين مراسم
لغو شده است

عکس از آرشيو -مراسم چھلم بھنود رمضانی ،دانشجوی شھيد
به گزارش دانشجونيوز ،درحالی که قرار بود از ساعت  14:30روز جمعه مراسم اولين سالگرد
شھادت بھنود رمضانی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در محل دفنش در روستای قراخيل
قائم شھر برگزار شود ،اين مراسم با دخالت نھادھای امنيتی حکومت ايران لغو شده است.
بر اساس اين گزارش ،اداره اطالعات روز سه شنبه پدر بھنود رمضانی و پس از چند ساعت مادر و
عمه ی اين دانشجوی شھيد را احضار و از آن ھا می خواھد که مراسم سالگرد بھنود را لغو کنند اما
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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بازداشت به سر می برند .ھمچنين گفته می شود مامورين اطالعات برای افزايش فشارھا روز پنج شنبه
درب مسجد امام حسين روستای قراخيل که قرار بود محل برگزاری مراسم باشد را نيز قفل کردند.
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
اند وارد روستا شده و با ايجاد جو رعب و وحشت افراد غيربومی و کسانی که از نظر آن ھا مشکوک
بوده اند را مورد مواخذه قرار دادند.
در حالی که دوستان و نزديکان بھنود رمضانی بر سر مزار وی در امامزاده روستا بوده اند 12 ،نفر
از مامورين امنيتی با ورود به امامزاده ضمن جمع آوری تعداد زيادی از تلفنھای ھمراه حضار ،ھمه ی
آن ھا را از امامزاده اخراج کردند .اين افراد با شناخت قبلی از دوستان نزديک بھنود حداقل سه نفر از
آنھا را بازداشت کردند که تاکنون اطالعی از سرنوشت آنھا حاصل نشده است.
گفتنی است بھنود رمضانی قراء دانشجوی ترم دو رشته مکانيک دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در
شب چھارشنبه سوری ) 24اسفند  (89توسط نيروھای بسيجی و يگان ويژه پليس به شدت مورد ضرب
و شتم قرار گرفته و بالفاصله جان سپرد.
در ھمين راستا روز سه شنبه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل نيز به مناسبت
اولين سالروز کشته شدن بھنود رمضانی بيانيه ای صادر کرده بود.
در بخشی از بيانيه دانشجويان آمده بود« :خانواده ی رمضانی انسانيت را معنی کرده و از حاال از حق
قانونی خود برای اعدام متھمين گذشتند و مثل شما به قتل درمانی اعتقادی ندارند .آن ھا خواھان کشف
حقيقت ھستند و حق دارند از قاتلين بپرسند که چرا و به چه جرمی فرزندشان را در عنفان جوانی
کشتند؟ بل پايانی باشد بر اين خونريزيھا .بدانيد که يقينا اين خونھای به ناحق ريخته روزی دامان تان را
خواھد گرفت».
يک فعال دانشجوئی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که خواست نامش فاش نشود پيشتر در مصاحبه با
دانشجونيوز گفته بود :متاسفانه نکته ی تاسف برانگيز اينست که از زمان کشته شدن بھنود رمضانی
مسئولين دانشگاه نوشيروانی بابل حتی يک بار ھم با خانواده اين دانشجو مالقات نکرده و به آنھا تسليت
نگفته اند .ھمچنين مسئولين اين دانشگاه اجازه برگزاری ھيچگونه مراسمی در اين دانشگاه را نداده و
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
خبرگزاری ھرانا 27اسفند ماه  -1390موسی ساکت مسوول شعبه آذربايجان شرقی سازمان دانش
آموختگان ايران اسالمی )ادوار تحکيم وحدت( ،ديروز و پس از اتمام مدت محکوميت خود از زندان
آزاد شد .
به گزارش ادوارنيوز ،موسی ساکت ،فعال دانشجويی سابق که در  ١٣آبان سال  ٨٨در تبريز بازداشت
شده و به اتھام عضويت در »نھضت آزادی »و فعاليت تبليغی عليه نظام به ھفت ماه حبس تعزيری
محکوم شده بود که با اجرايی شدن حکم در تاريخ  ١٩شھريور خود را به زندان تبريز معرفی کرده
.
بود
احضار موسی ساکت بالفاصله پس از انتشار بيانيه شعبه آذربايجان شرقی ادوار تحکيم وحدت در
اعتراض به برخوردھای نھادھای امنيتی با معترضين به وضعيت درياچه اروميه صورت گرفته بود .
موسی ساکت ،مسوول ستاد شھروند آزاد )حاميان مطالبه محور کروبی( در استان آذربايجان شرقی
بود.
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پيمان عارف ،دانشجوی زندانی ،پس از اعتصاب غذا به بيمارستان
منتقل شد
پيمان عارف ،فعال دانشجويی که از چند روز پيش در اعتراض به نگھداری غير قانونی اش در زندان
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
نيروھای امنيتی به منزل وی برای سومين بار بازداشت شده بود و چند روز پس از آن اعتصاب غذا
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 اعالم اعتصاب غذا کرده بود.
پيمان عارف ،از فعاالن دانشجويی در ايران و عضو سازمان دانش آموختگان جبھه ملی که پيش از نيز
بارھا بازداشت شده و به نھادھای امنيتی احضار شده بود ،بارديگر ھفته گذشته با ھجوم نيروھای
امنيتی به منزل وی بازداشت شده بود.
پيمان عارف پيشتر روز يکشنبه  ٨آبان ) ٣٠اکتبر( نيز به ھمراه عسل اسماعيلزاده و شرر کنور
تبريزی برای مدت کوتاھی بازداشت شده بود .به گفته منابع خبری اين سه نفر روز سه شنبه ) ١٠آبان
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ماه( برای پيگيری وضعيتشان به دادسرای زندان اوين مراجعه کردند که در پی آن پيمان عارف
مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.
ييمان عارف ،روزنامهنگار ،وبالگنويس پيشتر به اتھام توھين به »رييس جمھور« از سوی شعبه ٢۶
دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی پيرعباسی به تحمل دو سال و نيم زندان تعزيری ٧۴ ،ضربه
شالق و محروميت مادامالعمر از ھر گونه فعاليت مطبوعاتی و حضور در تشکلھای سياسی محکوم
شده بود.
بر اساس گزارشات پيشين دانشجونيوز ،پيش از آزادی اين فعال سياسی حکم  ٧۴ضربه شالق وی به
اجرا درآمد .گفته می شد ،ھمسر پيمان عارف در زمان اجرای حکم حضور داشته است.
منابع آگاه در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعالم 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.
گفتنی است دستگاه قضايی برای اين فعال دانشجويی کفالت  ۵ميليونی صادر کرده بود که علی رغم
توديع آن از سوی خانواده اش نامبرده در بازداشت بسر می برد.
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گزارش ساالنه نقض حقوق دانشجويان )(1390

گزارش جنبش دانشجويی در سال ) ١٣٩٠منبع :سايت دانشجو نيوز(
اين گزارش به دو شکل تفکيک موضوعی و تفکيک ماھيانه وقايع تھيه شده است.
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موارد ذکر شده در اين گزارش بخشی از سالنامه جنبش دانشجويی در سال گذشته می باشد که بر مبنای
اخبار منتشر شده در وبسايت دانشجونيوز تھيه شده است .الزم به ذکر است که بسياری از موارد نقض
حقوق دانشجويان نيز در سال گذشته به داليل مختلف خبری نشده است.
بر اساس اين گزارش ،در سال گذشته  ٦٧حکم زندان برای دانشجويان صادر و اجرا شده است.
نزديک به  ٤۵مورد فعاليت ھای مختلف و تجمع ھای دانشجويی ١٢٠ ،مورد احضار به کميته
انضباطی ،محروميت از تحصيل و اخراج از دانشگاه و بيش از  ٨٠مورد بازداشت و احضار به
مراجع قضائی ثبت شده است .در سال گذشته ھمچنين در بيش از  ١۵دانشگاه کشور تفکيک و تبعيض
جنسيتی و متاسفانه بيش از  ١٠٠مورد حادثه و مرگ دانشجويان گزارش شده است.
سالنامه جنبش دانشجويی در سال  ١٣٩٠به تفکيک موضوعی
دانشجويان زندانی
سال  ١٣٩٠در حالی به پايان رسيد که حسن اسدی زيدآبادی ،حامد اميدی ،عماد بھاور ،مجيد توکلی،
سعيد جاللی 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 ﷲ
لطيفی ،شبنم مددزاده ،علی مليحی ،ضيا نبوی ،عاطفه نبوی ،بھاره ھدايت و شماری ديگر از
دانشجويان در زندان سال نو را جشن گرفتند .در اين ميان تنھا با چند روز مرخصی نوروزی علی اکبر
محمد زاده و بابک داشاب موافقت شده است.
عالوه بر صدور احکام طوالنی مدت حبس برای دانشجويان ،تبعيد دانشجويان زندانی به شھرھای دور
مانند تبعيد مجيد دری و ضيا نبوی به زندان ھای بھبھان و اھواز ،قطع تماس ھای تلفنی دانشجويان
زندانی مانند مجيد توکلی در زندان رجايی شھر کرج ،بی خبری از سرنوشت بازداشت شدگان برای
مدتی طوالنی و عدم رسيدگی به مشکالت پزشکی دانشجويان مانند حسين رونقی ملکی از موارد فشار
بر دانشجويان زندانی می باشد .عالوه بر اين دانشجويانی مانند مجيد دری و مجيد توکلی نيز در
احکامی جداگانه از دانشگاه اخراج و برای ھميشه محروم از تحصيل شدند.
فرودين :انتقال ضيا نبوی به زندان کارون اھواز و محروميت وی از مرخصيفرودين :بھاره ھدايت و
مھديه گلرو مجددا ممنوع المالقات شدند
فرودين :اعتصاب غذای آرش صادقی در پی انتقال وی به سلول انفرادی و ضرب و شتم شديد
فرودين :آرش صادقی ،دانشجوی زندانی ،در حالت کما به بيمارستان منتقل شد
فرودين :ميالد اسدی ،عضو دفتر تحکيم وحدت ،پس از اتمام مرخصی به زندان اوين بازگشت
فرودين :برگزاری مراسم سالروز تولد بھاره ھدايت در اصفھان
فرودين :بيانيه جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به مناسبت سالروز تولد بھاره ھدايت
فرودين :نادر احسنی ،از فعالين دانشجويی طيف چپ ،از سوی شعبه ٢٨دادگاه انقالب تھران به رياست
قاضی مقيسه ،به تحمل  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد.
فرودين :اجرای حکم شش ماه حبس ھمايون پناھی ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه زنجان
فرودين :ادامه بازداشت حميد مشايخی دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه اراک
فرودين :سيامک سھرابی ،فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف ظھر امروز با قرار کفالت آزاد شد
فرودين :ميالد اسدی پس از پايان مرخصی به سلول انفرادی انتقال داده شد
فرودين :مالقات برادر مجيد توکلی با وی پس از سه ماه بیخبری
فرودين :فواد سجودی ،دانشجوی دانشگاه اميرکبير به ھشت سال حبس تعزيری محکوم شد
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فرودين :بی خبری مطلق از محمد جواد نوروزی ،دانشجوی زندانی در بازداشتگاه اطالعات شيراز
ارديبھشت :امير گل ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف آزاد شد
ارديبھشت :فرزين رحيمی ،فعال دانشجويی تبريز ،طی حکمی از سوی دادگاه انقالب ،به يک سال و
چھار ماه حبس تعزيری محکوم شد
ارديبھشت :آزادی سارا محبوبی و بازداشت برادر وی وصال محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل
ارديبھشت :صدور حکمی جديد برای بھاره ھدايت ،مھديه گلرو ،مجيد توکلی :شش ماه زندان بيشتر
ارديبھشت :انتقال شبنم مددزاده ،دانشجوی زندانی ،به زندان قرچک ورامين
ارديبھشت :علی مليحی عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم به مرخصی آمد
ارديبھشت :سيد ضيا نبوی ،دانشجوی محروم از تحصيل که به ده سال حبس در تبعيد محکوم است ،به
ھمراه  ٢۵زندانی سياسی ديگر از زندان کارون اھواز به زندانی ديگر موسوم به اردوگاه کلينيک منتقل
شد.
ارديبھشت :آوات رضانيا از دانشجويان دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تھران از سوی شعبه ٢
دادگاه نظامی تھران به رياست قاضی فراتی به اتھام "اخالل در نظم عمومی" به  ٣ماه حبس تعليقی و
 ٧٤ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه محکوم شد.
ارديبھشت :سيامک سھرابی ،فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف ،به پنج سال حبس تعليقی محکوم
شد
خرداد :صدور حکم  ٢سال حبس برای سعيده کردی نژاد ،دانشجوی کارشناسی ارشد
خرداد :در پی رسيدگی به پروندۀ کوی دانشگاه تھران و صدور احکام حبس و جريمه نقدی ،دانشجويان
اين دانشگاه مجموعا به بيش از ده سال حبس محکوم شدند.
خرداد :تأييد حکم يک سال حبس تعزيری سما نورانی در دادگاه تجديد نظر
خرداد :حکم  ۶ماه حبس تعزيری برای سينا مھدی نيا دانشجوی نوشيروانی بابل
تير :ارسالن ابدی ،کيارش کامرانی و بابک داشاب به مرخصی از زندان امدند
تير :محسن برزگر ،دانشجوی بابل به  ٢سال حبس تعزيری محکوم شد
تير :محکوميت  ١٤دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تھران:
مھيم امير محمدی ،دانشجوی مديريت ٩١ » :روز تعزيری ،يک ميليون تومان جريمه«
علی رفاھی ،دانشجوی علوم اجتماعی ٣ »:ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ۵٠٠ھزار جريمه«
کمال رضوی ،دانشجو علوم اجتماعی ٣ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ۵٠٠ھزار جريمه«
رسول محسن زاده ،دانشجوی علوم اجتماعی ١٠ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق«
امير حسين فضلی ٩١روز تعزيری  ١ميليون جريمه
کاوه اکبری ،دانشجو علوم اجتماعی ١٠ »:ماه حبس به مدت پنج سال تعليق«
يدﷲ نعمتی ١٠ » :ماه حبس به مدت  ٤سال تعليق و  ١ميليون جريمه«
حبيب فرحزادی  ١٠ »:ماه حبس  ١ +ميليون تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  ٤سال
تعليق گرديد«
نعيم آقايی  ١٠ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت ٤سال
تعليق گرديد«
دوست محمدی ھست» :ده ماه حبس يه مدت  ٤سال تعليق«
ايوب نعمتی ١٠ »:ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی از از حبس به مدت  ٤سال
تعليق گرديد«
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آوات رضا نيا » :سه ماه حبس تعليقی و  ٧٤ضربه شالق بدل به  ٣ميليون جريمه«
وحيد قيصری  5 »:ماه حبس که به مدت  ٤سال تعليق شده است  ۵٠٠ ،ھزار تومان جريمه«
علی سحر وکيلی ،دانشجوی علوم اجتماعی ٤ » :ماه حبس  ۵٠٠ +ھزار تومان جريمه نقدی ،که نيمی
از از حبس به مدت  ٤سال تعليق گرديد«
تير :نصير اسدی دانشجوی فوق ليسانس دانشکده ادبيات دانشگاه تھران برای تحمل چند ماه باقی مانده
از دوران محکوميت خود به زندان اوين فراخوانده شد.
تير :بازگشت ارسالن ابدی و کيارش کامرانی ،دو دانشجوی بازداشتی حوادث عاشورا ،به زندان اوين
تير :تداوم بازداشت و بی خبری از وضعيت محمد امين عليزاده دانشجوی ُکرد دانشگاه اصفھان
تير :بالتکليفی ايوب پورفتحی ،دانشجوی زندانی شيراز ،عليرغم گذشت پنج ماه از بازداشت
تير :محکوميت نويد نزھت ،دانشجوی دانشگاه شريف به يک سال حبس تعزيری
تير :اميد کوکبی :کل فرآيند بازداشت ،اتھام زنی و بازجويی ،از اساس غير قانونی بوده است
تير :بھاره ھدايت و مھديه گلرو به طور موقت از زندان آزاد شدند
تير :سيد مجتبی ھاشمی ،عضو پيشين شورای مرکزی انجمن اسالمی حقوق و علوم سياسی دانشگاه
تھران برای اجرای حکم يک سال زندان و  ٧٤ضربه شالق به زندان اوين فراخوانده شد.
تير :فراز زھتاب که تابستان سال گذشته و از سوی شعبه  ١١١دادگاه جزائی تبريز به شش ماه حبس
تعزيری محکوم شده بود ،برای طی سه ماه باقی مانده از محکوميت خود روانه زندان شد
تير :بازگشت بابک داشاب ،دانشجوی زندانی به زندان اوين
مرداد :مصطفی نيلی ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه بين المللی قزوين جھت اجرای حکم دادگاه انقالب
در پی مراجعه به دادسرای غير قانونی مستقر در زندان اوين بازداشت و به بند  ٣۵٠زندان اوين منتقل
شد.
مرداد :با ھجوم ماموران امنيتی ،مھديه گلرو به زندان اوين بازگردانده شد
مرداد :ھشت سال زندان برای امير شيبانی
مرداد :آزادی عابد توانچه پس از يک سال زندان
مرداد :حجت منتظری به زندان اوين بازگشت .دادگاه انقالب به قضاوت قاضی مقيسه ،حجت نظری 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 است.
مرداد :از وضعيت و محل نگھداری فرشيد عبداللھی ،از دانشجويان اخراجی دانشگاه آزاد تھران
)مجتمع امام حسين( علی رغم گذشت يک سال از زمان بازداشت ،مطلقا اطالعی در دست نيست.
مرداد :فواد شمس ،از فعاالن دانشجويی و روزنامه نگار که پيش از اين جھت اجرای حکم قضايی
خويش احضار شده بود شده بود ديروز دوشنبه ،نھم مردادماه ،پس از مراجعه به زندان اوين ،بازداشت
شد
مرداد :وضعيت جسمی نامساعد علی عجمی ،دانشجوی زندانی در زندان رجايی شھر
مرداد :درخواست پدر شبنم و فرزاد مدد زاده از احمد شھيد برای رسيدگی به وضعيت فرزندان اش
مرداد :صدور بيش از سی ماه حکم زندان تعليقی برای دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه در پی
اعتراض دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسالمی،
صفارھرندی ،به مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه در سال گذشته
مرداد :محمدرضا قنبری ،نيوشا خزايی ،شيما بنفشی ،سجاد حياتی و عاطفه زمانی از سوی دادگاه
انقالب کرمانشاه ھر يک به شش ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال محکوم شده اند .ھمچنين اشکان
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مسيبيان فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه ،که پيش از اين نيز به دو ترم محروميت از تحصيل و
نيم ميليون تومان جريمه نقدی توسط شورای انضباطی دانشگاه محکوم شده بود ،به  ٩١روز 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 کارنامه خود دارد ،به دليل اينکه پرونده ديگری از وی در دست
بررسی می باشد ،ھنوز صادر نشده است.
مرداد :مھرداد اسالمخواه فعال دانشجويی و دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه امام حسين ،از سوی
شعبه  ٢٦دادگاه انقالب به  ٤سال حبس تعليقی محکوم شد.
شھريور :تائيد حکم  ١٢سال حبس تعزيری برای نويد خانجانی ،فعال دانشجويی و حقوق بشر
شھريور :ايمان صديقی ،عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ،به يک سال حبس تعزيری محکوم
شد
بھزاد عالی پور ،فعال دانشجويی دانشگاه شريف به پنج سال حبس تعليقی محکوم شد
شھريور :سعيد جاللی فر ،فعال دانشجويی محروم از تحصيل به  ٣سال حبس تعزيری محکوم شد
شھريور :ممانعت از آزادی سورنا ھاشمی و علیرضا فيروزی ،دو دانشجوی زندانی
شھريور :وخامت حال جسمی اشکان ذھابيان در اثر اعتصاب غذا و انتقال وی به سلول انفرادی
شھريور :در نامه ای به صادق الريجانی :انتقاد مھديه گلرو از مجازات ھای خانوادگی
شھريور :اشکان ذھابيان به طور موقت به اعتصاب غذای خود پايان داد
شھريور :انتقال سيد ضيا نبوی به زندان کارون اھواز
شھريور :بھاره ھدايت پس از عمل کيسه صفرا به زندان اوين بازگشت
شھريور :نيما پوريعقوب ،فعال دانشجويی ،آزاد شد
شھريور :جاويد فخريان ،عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد شھرکرد و مدير بخش مجازی
ستاد  ،٨٨به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
شھريور :محمد غفاريان ،دانشجوی رشته مھندسی برق دانشگاه فردوسی مشھد ،به تحمل سه سال و نيم
حبس تعزيری و ھفتاد ضربه شالق محکوم شد.
شھريور :علی عجمی به سلولھای انفرادی زندان رجايی شھر کرج منتقل شد
شھريور :دادگاه انقالب شھر بابل" ،حسين ضامن ضرابی" ،فعال دانشجويی دانشگاه بابل را به اتھام
تبليغ عليه نظام از طريق شرکت در تجمع  ٢۵بھمن به يک سال حبس تعزيری که به مدت  ٥سال معلق
شده است محکوم کرد.
شھريور :علی اکبر محمد زاده ،دبير انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف ،به شش سال حبس محکوم
شد
شھريور :مجيد توکلی از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به محروميت مادام العمر از تحصيل در دانشگاه
ھای کشور محکوم شد
مھر :حکم  ۵سال حبس تعزيری برای کوھيار گودرزی ،دانشجوی زندانی
مھر :اجرای حکم شالق امين نيايیفر ،دانشجوی ممتاز دانشگاه تھران
مھر :محکوميت مسعود باباپور ،فعال دانشجويی ،به نه ماه حبس تعزيری
مھر :محکوميت بشير احسانی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و فعال حق تحصيل ،به  ۵سال
حبس تعزيری
آبان :احضار فواد سجودی فريمانی ،دانشجوی دکترای محروم از تحصيل ،برای گذراندن  ٨سال حبس
آبان :تائيد حکم شش سال حبس تعزيری علی اکبر محمدزاده ،دانشجوی دانشگاه شريف
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آبان :محکوميت مھديه گلرو در دادگاه تجديدنظر به شش ماه حبس تعزيری ديگر
آبان :افزايش شش ماه به محکوميت زندان بھاره ھدايت و مجيد توکلی
آذر :محکوميت فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور ،دو فعال سابق دانشجويی دانشگاه ھای آزاد و پلی
تکنيک ،به ترتيب به  ٣و  ١سال حبس تعزيری
دی :محکوميت ميالد کريمی ،عضو اتحاديه دانشجويان کرد به شش ماه زندان
بھمن :محکوميت سوران دانشور ،عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به يک سال زندان
بھمن :تائيد حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی ،فعال حق تحصيل در دادگاه تجديد نظر
اسفند :ابالغ حکم  ٦ماه زندان و  ١۵ضربه شالق ميالد حسينی کشتان ،عضو سابق شورای مرکزی
انجمن اسالمی دانشگاه مازندران
اسفند :محکوميت دلير اسکندری ،عضو اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد به  ٢سال زندان
اسفند :تاييد حکم  ٣سال زندان سعيد جاللی فر ،دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه زنجان در دادگاه
تجديدنظر
محروميت از تحصيل ،احضار به کميته انضباطی و حراست
در سال گذشته ،روند احضار دانشجويان به کميته ھای انضباطی و صدور احکام اخراج و محروميت
از تحصيل دانشجويان ھم چنان ادامه داشت.
عالوه بر ستاره کردن دانشجويان در مقطع فوق ليسانس ،شمار زيادی از دانشجويان در مقطع دکتری
نيز با اعمال سياست ھای گزينشی از ادامه تحصيل محروم شدند.
در سالی که گذشت شمار زيادی از دانشجويان بھائی نيز از ادامه تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج
شدند.
متاسفانه بسياری از دانشجويان محروم از تحصيل و ستاره دار ،به دليل فشارھای موجود در ايران ،از
علنی کردن احکام محروميت از تحصيل خود خودداری می کنند و اطالعات زير بر اساس داده ھای
منتشر شده می باشد.

نمودار  -١احکام جديد زندان صادر شده برای دانشجويان در سال ١٣٩٠

نمودار  -٢احضار دانشجويان به کميته انضباطی به ھمراه احکام محروميت از تحصيل در سال ١٣٩٠
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فروردين :اخراج احسان اله حيدری ،استاد حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم سياسی خرم آباد به جرم
درويشی و وکالت از دراويش گنابادی
فروردين :محروميت از تحصيل و ممانعت از انتخاب واحد امين رياحی عضو انجمن اسالمی دانشگاه
فردوسی مشھد
ارديبھشت :احضار بيست تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به کميته انضباطی
ارديبھشت :احضار فعاالن دانشجويی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش جھت »تأييد صالحيت
عمومی« برای کارشناسی ارشد
ارديبھشت :شش دانشجوی دانشگاه سوره؛ آناھيتا صفرنژاد ،راحيل عبدالکريمی ،علی رضا رضايی
اقدم ،علی غريب دوست ،عباس جمالی و نويد ايزديار؛ ممنوع الورود شدند
ارديبھشت :صدور احکام انضباطی جديد برای فعاالن دانشجويی دانشگاه فردوسی مشھد:
نيما نعيمی ،مھندسی عمران  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
آرمين فرخ پی ،مھندسی کامپيوتر  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
فاطمه خانی ،مھندسی صنايع  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
حسام طالبی ،مھندسی مواد  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
علی منصوری ،مھندسی شيمی  ،٨٧دو ترم محروميت از تحصيل
عرفان راستی ،مھندسی مواد  ،٨٨دو ترم محروميت از تحصيل
مرتضی تقديسی ،مھندسی مکانيک  ،٨٧يک ترم محروميت از تحصيل
بھنود حقيقی ،ارشد مھندسی مکانيک ،يک ترم محروميت از تحصيل
فربد فضايلی ،کامپيوتر  ،٨٧يک ترم محروميت از تحصيل
خرداد ١۵٠ :استاد شناخته شده علوم انسانی توسط صدرالدين شريعی رييس دانشگاه عالمه در معرض
اخراج و بازنشستگی قرار گفتند
خرداد :دالرا دارابی ،دانشجوی بھايی ،از دانشگاه مازندران اخراج شد
خرداد :عدهای از داوطلبان کارشناسی ارشد به سازمان سنجش فراخوانده شدند
خرداد :دستکاری کارنامه دانشجويان در کنکور ارشد برای محروم کردن آنھا از ادامه تحصيل
خرداد :لقمان احمدی دانشجوی کرد و زندانی سقزی از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محروم شد
خرداد :صدور احکام انضباطی جديد برای دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
خرداد :سيامک کوشی فعال دانشجويی دانشگاه ازاد تبريز ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج
شد
تير» :نورا سھرنگی« شھروند بھايی ساکن بندرعباس که در رشته حسابداری دانشگاه قشم در حال
تحصيل بود توسط مسئوالن دانشگاه به دليل بھايی بودن از شرکت در امتحانات پايان ترم ،محروم و از
دانشگاه مزبور اخراج شد
تير :به يک دانشجوی بھايی دانشگاه قشم به نام »آوا توکلی« که مشغول تحصيل در رشته کارشناسی
بيھوشی میباشد از طرف دفتر دانشگاه ابالغ شده که در ترم ديگر ثبت نام نخواھد شد و از دانشگاه
اخراج است
تير :مسئولين سازمان سنجش» :بھائيان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند»
تير :مجيد دری ،دانشجوی زندانی از دانشگاه اخراج شد
تير :محمد صادق تابعی و مھدی صالحی نکو از فعاالن دانشجويی 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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تير :اخراج دكتر سعيد مشيری استاد دانشگاه عالمه
مرداد :امير رضايی دانشجوي دانشگاه اروميه از دانشگاه اخراج شد
شھريور :صدور حکم اخراج برای البرز نورانی ،دانشجوی بھائی دانشگاه صنعتی شريف
شھريور :ستاره دار شدن يكصد دانشجوی ديگر
شھريور :مريم شفيع پور ،فعال دانشجويی ،از دانشگاه بين المللی قزوين اخراج شد
شھريور :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 کارشناسی ارشد محروم شد.
شھريور :ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمھيری  ،عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم
وحدت شعبه بوشھر از تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی نيز از ديگر محدوديتھايی می باشد که از
جانب نھادھای امنيتی بر فعالين با سابقه استانی اعمال شده است .وی که دارای مدرک دکترای
شھرسازی از دانشگاه تھران میباشد ،در ترم جديد از تدريس واحدھای درسی مربوطه در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بوشھر محروم شده است.
شھريور :دو ترم محروميت از تحصيل دانشجوی رشته پزشکی به دليل استفاده از سيگار
شھريور :مسعود چناسی ،فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم و عضو ستاد مھدی کروبی از دانشگاه
اخراج شد
شھريور :شھره روحانی ،شھروند بھايی که در کنکور سراسری دانشگاه در رشته زبان ھای خارجی
رتبه  ١٥١را کسب نموده بود به دليل نقص در پرونده از حق تحصيل محروم شد.
مھر :اخراج فرنود جھانگيری دانشجوی بھائی از دانشگاه بابلسر
مھر :جلوگيری از ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل »عدم شرکت در جلسه
حجاب»
مھر :اخراج معين محمد بيگی ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه آزاد قزوين
مھر :محروميت از تحصيل روح ﷲ بيات و رحمت ﷲ بيات ،دو فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
آبان :محروميت از تحصيل محمد يوسف عليخانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تھران
آبان :اخراج سميرا غالمی ،دانشجوی بھايی دانشگاه سراسری سيرجان
آبان :محروميت روزبه تھرانی از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
آبان :محروميت چندين دانشجوی کرد از تحصيل در مقطع دکترا با وجود احراز شرايط علمی
آذر :اخراج ھادی بينش ،فعال ستاد مھدی کروبی ،از دانشگاه تربيت معلم
آذر :محروميت از تحصيل امين خالقيان ،دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل
دی :اخراج شروين فالح ،دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد
دی :اخراج درسا اله وردی ،دانشجوی بھايی دانشگاه گرگان
بھمن :محروميت يک ساله برای فاطمه نوری ،دانشجوی مسيحی
بھمن :احضار جاويد حاج ھمتی ،فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير به کميته انضباطی
بھمن :احضار کوروش بنايی ،رضا شاکری ،عماد ھاشمی ،محمد حيدرزاده ،آرمان اسعد ،مريم ملک
شعبان ،عباس پشمی ،کوروش توانگر ،امير امينی ،معين اسدی ،فريد شمسی پور و ھادی دلبھاری،
دانشجويان دانشگاه شھرکرد به کميته انضباطی
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بھمن :صدور احکام محروميت برای کوروش بنايی ،رضا شاکری ،عماد ھاشمی ،کوروش توانگر،
فريد شمسی پور ،محمد حيدرزاده ،آرمان اسعد ،مريم ملک شعبان ،دانشجويان دانشگاه شھرکرد از
طرف کميته انضباطی دانشگاه
اسفند :احضار دانشجويان دانشگاه شھرکرد توسط حراست به دليل »برف بازی»
اسفند :اخراج  ٧دانشجوی دانشگاه تبريز به دليل شرکت در اعتراض ھا به خشک شدن درياچه اروميه
اسفند :محروميت از تحصيل بيش از ده نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت به دليل »عدم
رعايت پوشش اسالمی»
اسفند :تفتيش ناگھانی خوابگاه دانشگاه عالمه؛ توقيف لپ تاپ و اخراج يک دانشجو
اسفند :اخراج شاھين موسوی ،دانشجوی دانشگاه طبری بابل

بازداشت دانشجويان ،احضار به اطالعات و مراجع قضائی
در سالی که گذشت شمار زيادی از دانشجويان بازداشت و يا به مراجع قضائی و اداره اطالعات
احضار شدند.
با وجود اينکه از سال ھای گذشته شمار زيادی از دانشجويان در زندان بوده و به احکام طوالنی مدت
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.

نمودار  -٣بازداشت دانشجويان و احضار به مراجع قضائی در سال ١٣٩٠
فرودين :محاکمه پنج دانشجوی ديگر دانشگاه تھران در شعبه دوم دادگاه نظامی تھران
فرودين :سارا محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھايی مجددا دستگير شد
فرودين :وحيد اکبری شرقی دانشجوی رشته مھندسی صدا و فيلم سازی در کشور ھندوستان پس از
بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطالعات احضار شد
فرودين :ادامه محاکمه دانشجويان دانشگاه تھران در دادگاه ھای نظامی
فرودين :بازداشت و بازجويی از کاوه دانشور ،فعال دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل
ارديبھشت :اشکان ذھابيان ،فعال دانشجويی فردوسی مشھد وعضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت
بازداشت شد
ارديبھشت :برگزاری دادگاه حمله به کوی دانشگاه تھران /احضار دھھا دانشجو به دادسرای نظامی
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ارديبھشت :ھجوم مأموران امنيتی به منزل پدرام رفعتی برای بازداشت وی
خرداد :دانيال اوجی ،دانشجوی محروم از تحصيل بھائی بازداشت شد
خرداد :احضار دانشجويان بھايی مرتبط با دانشگاه مجازی و پلمپ دو محل آموزشی
خرداد :آينده الماسی ،دانشجوی دانشگاه تھران به اطالعات سپاه احضار شد
خرداد :بازداشت ساسان واھبی وش ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز
خرداد :احضار مھدی تاجيک فعال دانشجويی دانشگاه تھران
تير :احضار مجدد بشير احسانی ،فعال حق تحصيل به دادگاه انقالب
تير :ميثم امام زاده ،فعال دانشجويی دانشگاه سمنان بازداشت شد
تير :فرزين رحيمی از فعاالن سياسی و دانشجويی تبريز به دادگاه انقالب احضار شد
تير :بازداشت محمد زارعی دانشجوی دانشگاه سمنان
تير :حسام قربانی دانشجوی ياسوجی در بازداشت وزارت اطالعات
تير :دادگاه فرزاد اسالمی و اسماعيل سلمان پور ،دو فعال دانشجويی ،صبح روز سه شنبه در شعبه ٢٨
دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد.
مرداد :نويد خانجانی و شايان وحدتی در پی اعالم شفاھی و تماس تلفنی ماموران امنيتی به ستاد خبری
وزارت اطالعات احضار شدند.
مرداد :جلسه دادگاه سعيد جاللی فر در دادگاه انقالب برگزار شد
مرداد :سه دانشجو به نام ھای »سليمان وحيدی نيا«» ،علی نادری« و »ناصر آمان« در سردشت به
اتھام »امنيتی« بازداشت شده اند
مرداد :بازداشت »خاطره دانش توکل« و »ملينا بختيار نژاد« از فعاالن دانشجويی
شھريور :وحيد لعلی پور ،ھمسر مھديه گلرو ،بازداشت شد
شھريور :واحد خلوصی دانشجوی محروم از تحصيل بھائی و فعال حق تحصيل اول شھريورماه
بازداشت شد.
شھريور :ميالد کريمی ،فعال دانشجويی کرد دانشگاه آزاد سنندج بازداشت شده است
شھريور :مفقود شدن سه دانشجو به نام ھای "مھرداد كرمي" ،دانشجوي مھندسي برق دانشگاه تبريز،
"جمال رضايي" ،دانشجوي مكانيك دانشگاه تربيت معلم آذربايجان و "خليل غالمي" ،دانشجوي مواد
دانشگاه آزاد ابھر بعد از شرکت در مراسم تولد سعيد متين پور ،زندانی سياسی
مھر :بازداشت آرمان زمانی ،شيرزاد کريمی ،خبات عارفی ،ميالد کريمی ،مھدی دعاگو و سوران
دانشور ،اعضای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
مھر :احضار و بازداشت سحر موسوی ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و محروم از تحصيل
مھر :بازداشت افشين شھبازی ،فعال دانشجويی آذربايجانی
آبان :بازداشت محمد حبيبا ،از فعاالن دانشجويی دانشگاه تھران
آبان :بازداشت بھروز فريدی ،آرش و سياوش محمدی ،سه فعال دانشجويی در تبريز
آبان :بازداشت اسعد باقری ،دبير سابق اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد
آذر :بازداشت محمد حسين محبوبيان ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد و مسئول نشريه تلنگر
آذر :بازداشت سامان آريامن ،فعال سياسی و دانشجوی دانشگاه آزاد اھواز
آذر :بازداشت محمد کريمی ،فعال دانشجويی در الھيجان
آذر :احضار عليرضا کامکار ،فعال دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد به اداره اطالعات
آذر :بازداشت بھار علینيا ،دانشجوی ايرانی ،پس از بازگشت به کشور
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آذر :بازداشت علی عباسی و رحمان يعقوبی ،دو فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
دی :بازداشت دو دانشجوی کرد دانشگاه مريوان ،ژيار سالمتيان و دانا لنج آبادی ،پس از احضار به
وزارت اطالعات
دی :بازداشت يونس سليمانی ،فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی سينا ھمدان
دی :بازداشت مھرداد کرمی ،فعال دانشجويی دانشگاه تبريز
بھمن :بازداشت احمد رحيمی ،فعال دانشجويی در اراک
بھمن :احضار سه دانشجوی کرد دانشگاه مريوان ،ژيار سالمتيان ،اسماعيل روانگرد و عزيز تازيک
به ستاد خبری وزارت اطالعات
بھمن :احضار و بازجويی علی مرادی ،کوروش بنايی ،رضا شاکری ،عماد ھاشمی ،سعيد ابوتراب،
ھادی دلبھاری ،سامان ھدايت منفرد ،عباس پشمی و محمد حيدرزاده ،دانشجويان دانشگاه شھرکرد در
اداره اطالعات استان
بھمن :احضار علی مرادی ،سعيد ابوتراب ،عباس پشمی و محمد حيدرزاده ،دانشجويان دانشگاه
شھرکرد به دادگاه و انتقال آنھا به زندان
اسفند :بازداشت پيمان عارف ،فعال دانشجويی ،برای چندمين بار
اسفند :بازداشت روح ﷲ روزی طلب ،دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد شيراز
اسفند :احضار دلير بارخدا ،فعال سابق دانشجويی دانشگاه شيراز به دادگاه انقالب
اسفند :بازداشت داريوش جاللی دانشجوی دانشگاه ياسوج ،پس از اعتراض با دوختن لب ھايش

تجمع ،فعاليت و بيانيه دانشجويی
در سال گذشته به دليل افزايش فشارھای امنيتی بر دانشجويان و صدور احکام محروميت از تحصيل،
فعاليت ھای علنی دانشجوی نسبت به سال ھای گذشته کاھش يافت .با اين وجود در برخی از دانشگاه
ھا تجمعات صنفی گسترده ای شکل گرفت و گروه ھای دانشجويی به مناسبت ھای مختلف بيانيه ھايی
صادر کردند.

نمودار  -٤تجمع و فعاليت ھای دانشجويی در دانشگاه ھای مختلف در سال ١٣٩٠
در آغازين روزھای سال  ١٣٩٠دانشجويان دانشگاه علم و صنعت خبر از راه اندازی وبسيات "يادمان
شھيد کيانوش آسا" برای گراميداشت اين دانشجو ،که در اعتراضات مسالمت آميز خيابانی به دست
نيروھای امنيتی کشته شده بود ،دادند .تشکيل کمپين ھای مختلف برای گراميداشت ياد دانشجويان دربند
مانند کمپين بھاره ھدايت ،مجيد دری ،ميالد اسدی ،علی مليحی و  ...از سوی فعالين دانشجويی و
سياسی نيز صورت گرفت.
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در سال گذشته دانشگاه ھايی مانند دانشگاه تھران ،خرم آباد ،آزاد تھران شمال ،سوره ،عباسپور ،علم و
صنعت ،تبريز ،شھيد بھشتی ،عالمه طباطبايی و اميرکبير نيز شاھد اعتراض گسترده دانشجويان نسبت
به مسائل سياسی کشور و ھم چنين مشکالت صنفی دانشجويان بود.
عالوه بر بيانيه ھای دفتر تحکيم وحدت فعالين دانشجويی در دانشگاه ھايی مانند مازندران ،شريف،
خواجه نصير ،تربيت مدرس ،علم و صنعت ،اميرکبير ،دانشگاه ھای آزاد ،فردوسی مشھد ،عباسپور،
شھرکرد و نوشيروانی بابل نيز با صدور و پخش بيانيه ھايی جداگانه در اين مدت اعتراض خود را
نسبت به فضای استبدادی حاکم بر کشور و دانشگاه ھا و ھمچنين مسائل صنفی دانشجويان بيان کردند.
در ادامه فشار بر انجمن ھای اسالمی منتقد ،دفتر انجمن اسالمی دانشگاه کرج نيز از سوی ماموران
امنيتی در تعطيالت نوروز سال گذشته تخريب شد.
فروردين :افتتاح وبسايت "يادمان شھيد کيانوش آسا" ھمزمان با سالروز تولد اين شھيد دانشجو
فروردين :تشکيل کمپين آزادی "بھاره ھدايت" توسط جمعی از فعاالن دانشجويی ،زنان و حقوق بشر
فروردين :بيانيه مشترک  ١٢تشکل دانشجويی برون مرزی :محکوميت خشونتھای گسترده در منطقه
خاورميانه
فروردين :پيام تسليت جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد سراسر کشور به ميرحسين موسوی
فروردين :تداوم اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاد خرم آباد و دخالت نيروھای امنيتی
فروردين :بيانيه دانشجويان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران پيرامون برخوردھای امنيتی
فروردين :پخش گسترده منشور جنبش سبز در دانشگاه مازندران
فروردين :تجمع دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به طرح تفکيک جنسيتی
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 ،ميالد اسدی و علی مليحی؛ دانشجويان دربند
ارديبھشت :بيانيه دفتر تحکيم وحدت :دولت در حال پيشبرد پروژه انقالب فرھنگی در دانشگاه ھاست
ارديبھشت :برگزاری مراسم چھلم بھنود رمضانی تحت تدابير امنيتی
ارديبھشت :فراخوان فعاالن دانشجويی دانشگاه اميرکبير برای شرکت در تجمع صنفی:
ديگر انتظار مھرورزی را به فراموشی سپرده ايم
ارديبھشت :بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصير به مناسبت زادروز ميالد اسدی
ارديبھشت :بيانيه دوم دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک :از حقوق مسلم خود ھرگز نخواھيم گذشت
ارديبھشت :برگزاری با شکوه تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه اميرکبير
ارديبھشت :پخش گسترده اعالميه تک برگی در دانشگاه مازندران
ارديبھشت :تجمع دانشجويان دانشگاه سوره دراعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه
ارديبھشت :فراخوان دانشجويان دانشگاه سوره برای تجمع اعتراضی عليه ممنوع الورود شدن
دانشجويان
ارديبھشت :بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس :انتقاد به اجرای ھدفمندی يارانه ھا و
تاکيد بر تداوم اعتراض مردم
ارديبھشت :اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی و دانشگاه چابھار در اعتراض به شرايط
نامناسب دانشگاه
ارديبھشت :بيانيه جمعی از فعاالن دانشجويی خارج از کشور پيرامون شرايط حاکم بر دانشگاه ھا
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ارديبھشت :بيانيه شماره يک جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به فضای امنيتی
حاکم بر دانشگاه
ارديبھشت :اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مركز به جو امنيتی دانشگاه:
»دانشگاه پادگان نيست«
ارديبھشت :اعتراض دانشجويان دانشگاه تبريز در حضور منوچھر متکی
ارديبھشت :تحريم کالس ھای درس و اعتصاب گسترده در دانشگاه مازندران
ارديبھشت :فراخوان برای تعطيلی کالس ھای درس دانشگاه علم و صنعت در دومين سالگرد شھادت
کيانوش آسا
ارديبھشت :ديدار ادوار نوشيروانی بابل با خانواده ی ضيا نبوی
ارديبھشت :ديدار اعضای انجمن اسالمی دانشگاه مازندران با خانواده اشکان ذھابيان
ارديبھشت :در پی بروز اعتراضات صنفی در دانشگاه ھاي كشور در ھفته ھاي گذشته ،دبيران كل
شوراھاي صنفي برخي از دانشگاه ھاي سراسر كشور از سوی وزارت علوم تھديد به برخورد شديد
شدند.
ارديبھشت :خردادنامه جمعی از فعالين فعلی و سابق دانشجويی دانشگاه اميرکبير به مناسب زادروز
مجيد توکلی
ارديبھشت :اعتصاب دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به ياد کيانوش آسا و برقراری فضای شديد
امنيتی در دانشگاه
ارديبھشت :حمايت بيش از ھزار نفر از فعالين و شھروندان غيربھايی از بازگشت بھاييان به دانشگاه
ھای کشور
ارديبھشت:اعتراض ھزاران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به طرح تفکيک جنسيتی /ربودن طومار
اعتراضی توسط حراست
ارديبھشت :شورای دفاع از حق تحصيل :برای ششمين سال پياپی دانشجويان در كنكور كارشناسی
ارشد ستارهدار شدند
ارديبھشت :تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھرمزگان
ارديبھشت :تجمع دوم دانشجويان دانشگاه فردوسی در اعتراض به تجاوز به دانشجو در محوطه
دانشگاه
ارديبھشت :بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای آزاد به مناسبت درگذشت سحابی ھا:
»خرداد امسال را با سکوت برگزار نخواھيم کرد«
ارديبھشت :بيانيه شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشھد در پی ضرب و شتم و تعرض به يکی از
دختران دانشجو در صحن دانشگاه
ارديبھشت :توقيف دو نشريه کردی دانشگاه اروميه
ارديبھشت :بيانيۀ فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل در اعتراض به ادامۀ بازداشت اشکان
ذھابيان
ارديبھشت :بيانيه دفتر تحکيم وحدت در پی شھادت ھدی صابر و ھاله سحابی :کشتن تدريجی مخالفان
راھبرد اصلی حکومت
تير :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
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تير :حمايت شورای صنفی دانشجويان دانشگاه تھران و صنعتی شريف از تحصن دانشجويان دانشگاه
صنعت آب و برق
تير :حمايت  ١١تشکل و گروه دانشجويی دانشگاه صنعت آب و برق تھران از تحصن دانشجويان
تير :پايان تحصن پنج روزه دانشجويان دانشگاه شھيد عباسپور /دستيابی به خواسته ھا و احتمال احضار
دانشجويان به کميته انضباطی
تير :بيانيه ده تن از زندانيان سياسی ،در سالگرد  ١٨تير ٧٨
تير :بيانيه جمعی از فعاالن سابق دانشجويی خارج از کشور به مناسبت فرا رسيدن  ١٨تير
تير :بيانيه ی دانشجويان کرد دانشگاه شيراز به مناسبت بيست و دومين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان
قاسملو
تير :بيانيه شوراي دفاع از حق تحصيل در دومين سالگرد بازداشت مجيد دري :دانشجويان محروم از
تحصيل ھمچنان در زندان
مرداد :نامه دانشجويان و دانشآموختگان ليبرال به شخصيتھا ،گروهھا و احزاب سياسی در خصوص
حجاب اجباری
مرداد :نامه  ١۵٠٠دانشجوی دانشگاه شريف به مقامات قضايی پيرامون آزادی علی اکبر محمدزاده،
دانشجوی زندانی
مرداد :پيام اعتراضی  ٦دانشگاه ايران خطاب به مسئوالن در پی کاھش سھميه دختران در آزمون
سراسری
مرداد :بيانيه جمعی از دانشجويان در بيست وشش واحد دانشگاه آزاد :دانشگاه نه تنھا پادگان نيست که
حوزه علميه ھم نيست
مرداد :اعتراض اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج به انتشار مطالب توھين آميز امور فرھنگی
مرداد :ھشدار  ٩استاد دانشگاه علم و صنعت به رييس مجلس در مورد »تک جنسيتی کردن دانشگاه
ھا«
مرداد :تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نور رودھن در اعتراض به ادغام واحدھای دانشگاه
شھريور :پانصد دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد خواستار توقف اجرای 'طرح تفکيک جنسيتی' شدند
شھريور :بيانيه فعاالن دانشجويی در ھمبستگی با اعتراضات مردم آذربايجان
شھريور :تجمع دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی در اعتراض به عدم واگذاری خوابگاه
شھريور :بيانيه مشترک دو نھاد حقوق بشری؛ "فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر" و
"جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران" :دانشجويان ،قربانی مضحکه ‘عدالت’ در ايران
شھريور :بيانيه دانشجويان دانشگاه مازندران :در صورت اجرای طرح تفکيک جنسيتی بر سر کالس
ھای درس نخواھيم رفت
مھر :اعتراض بيش از ھزار دانشجوی دانشگاه مازندران در نامه به شورای صنفی دانشگاه
مھر :بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در پی محروميت  ١۵دانشجوی دختر اين
دانشگاه
مھر :اعتصاب غذا دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اعتراض به »تفکيک جنسيتی«
مھر :نامه سرگشاده جمعی از دانشجويان کرد کرمانشاه خطاب به آيت ﷲ خامنه ای
مھر :بيانيه سوم شورای صنفی پلی تکنيک :شورای صنفی در خوابگاه دانشجويان تشکيل شود
مھر :بيانيه دانشجويان ليبرال دانشگاه ھای ايران :محکوميت اجرای حکم شالق فعاالن و درخواست
کوشش برای تغيير از سوی مخالفان

560

نگاھی به وضعيت حقوق جوان و دانشجو در سال 1390
مھر :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 :برافروختن شمع در صحن دانشگاه توسط دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به مرگ آمنه
زنگنه ،دانشجوی اين دانشگاه
مھر :اعتراض گسترده دانشجويان دانشگاه زنجان به اجرای طرح »جداسازی جنيستی«
مھر :تجمع در دانشگاه شھرکرد در اعتراض به وضعيت اسف بار غذا
مھر :بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تھران در پی درگذشت آمنه زنگنه ،يکی از
دانشجويان دانشگاه
مھر :تجمعات صنفی اعتراضی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد
مھر :تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه يزد در ارتباط با مشکالت صنفی و رفاھی
مھر :برگزاری مراسم تولد آرش صادقی ،دانشجوی زندانی
مھر :بيانيه دانشجويان سبز دانشگاه تبريز در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان آذربايجانی
مھر :بيانيه جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه خواجه نصير به مناسبت آغاز سال تحصيلی
مھر :بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت بازگشايی دانشگاه ھا :جنبش دانشجويی شعله روشنگری و
آزاديخواھی در دانشگاه را در مقابل حمالت استبداد حاکم حفظ می کند
آبان :بيانيه اعتراضی اتحاديه دانشجويان کرد :محکوميت بازداشت اعضا و ھشدار به حاکميت
آبان :تجمع گسترده دانشجويان دانشگاه بين الملل قزوين در اعتراض به »وضعيت نامطلوب غذا«
آبان :اعتراض دانشجويان علم و صنعت در سلف خوابگاه پسران
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
آذر :پيام تبريک دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه ھای ايران به مناسبت سالروز تولد ضيا
نبوی
آذر :ديدار دانشجويان 'آزادی خواه' شيراز با خانواده مجيد توکلی
آذر :بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان نوشيروانی بابل در بزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی ،دانشجوی
زندانی
آذر :گراميداشت ياد شھيد کيانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت؛ صندلی خالی کيانوش آسا در کالس
ھای درس
آذر :پيام سيد ضيا نبوی از زندان در پاسخ به پيام "کمپين  :"٩٩بايد برای دفاع از حق تحصيل ده سال
در زندان بمانم
آذر :بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھران برای
خروج جنبش دانشجويی از انفعال
آذر :بيانيه انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تھران :بساط نھاد ھای نظامی و شبه
نظامی را از دانشگاه برچينيد
آذر :بيانيه جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه اميرکبير :مجيد توکلی به جرم نفی استبداد
و ستايش آزادی در زندان است
آذر :بيانيۀ مجمع فعالين دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت روز دانشجو
آذر :بيانيه انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير :تقويت جنبش دانشجويی برای آينده ی ايران حياتی است
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آذر :برگزاری مراسم گراميداشت کيانوش آسا بر سر مزارش؛ به مناسبت روز دانشجو
آذر :فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد :تا آخرين نفر ،آخرين نفس ،کوشيم و بشکنيم ديوار اين
قفس
آذر :بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل در آستانه  ١۶آذر :دانشجويان زندانی را فراموش نکنيم
آذر :پيام جمعی از فعالين سابق دانشجويی به مناسبت روز دانشجو از زندان مركزی تبريز
آذر :بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد ١۶ :آذر بھترين زمان برای تجلی اتحاد دانشجويان عليه
حکومت جائر
آذر :يادداشت بھاره ھدايت از زندان اوين به مناسبت روز دانشجو
آذر :بيانيه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت  ١۶آذر
آذر :نامه سرگشاده بيش از  ٤٧٠تن از دانشگاھيان :ضيا نبوی و مجيد دری ،دانشجويان زندانی در
تبعيد را آزاد کنيد
آذر :بيانيه دفتر تحکيم وحدت :دانشگاه فريادگر آزادی است
آذر :بيانيه دانشجويان و اساتيد دانشگاه تبريز در اعتراض به بازداشت دکتر فرزين ،استاد دانشگاه
آذر :پخش بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز :به پاس خون دانشجويان روز  ١۶آذر را ارج می
نھيم
دی :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
دانشگاه
دی :بزرگداشت سالروز تولد ضيا نبوی در دانشگاھھای نوشيروانی بابل و سمنان
دی :پيام تبريک  ٣۵تن از فعالين دانشجويی داخل کشور به ضيا نبوی
بھمن :نامه بيش از  ۵٣فعال دانشجويی پيرامون ھشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای
آزادی سعيد رضوی فقيه
اسفند :بيانيۀ انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل به مناسبت اولين سالروز شھادت بھنود
رمضانی
اسفند :پيام تبريک فعالين دانشجويی به بھاره ھدايت :اميدی که تو به راه مبارزه اعطا می کنی بيش از
اينھا شايسته تقدير است
اسفند :روزه سياسی دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در حمايت از مھدی خزعلی
اسفند :تجمع اعتراضی  ۵روزه دانشجويان علوم پزشکی در مقابل وزارت بھداشت ايران
اسفند :اطالعيه دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتخابات مجلس و حواشی آن
اسفند :دفتر تحکيم وحدت :به حکم ننگين صادره برای دکتر عبدالفتاح سلطانی اعتراض داريم
اسفند :بھاره ھدايت برنده جايزه ادلستام سوئد شد
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 کالس ھای درس دانشگاه شريف
اسفند :گراميداشت سالروز تولد شھيد کيانوش آسا توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
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تفکيک و تبعيض جنسيتی در دانشگاه ھای کشور
فرودين :افزايش فشار و محدوديت ھای جديد برای دانشجويان دختر دانشگاه کاشان
ارديبھشت :نمايش مشخصات دختران در دانشگاه ھرمزگان برای مقابله با "بدحجابی"
ارديبھشت :آيين نامه انضباطی جديد دانشگاه شھيد بھشتی /تعيين نوع پوشش و رنگھا
ارديبھشت :ورود نيروی انتظامی به دانشگاه مازندران در جھت اجرای طرح "تفکيک جنسيتی"
خرداد :تک جنسيتی نمودن پذيرش کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت
خرداد :اجرای طرح »تفکيک جنسيتی« در دانشگاه بين المللی قزوين
تير :رييس دانشگاه شريف» :کالسھای پسران و دختران جداگانه برگزار می شود«
تير :تھيه حصارھای توری برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاه آزاد نجف آباد
تير :دانشگاه مازندران ھم تفکيک جنسيتی شد
تير :تفکيک جنسيتی تحقيرآميز در دانشگاه عالمه
تير :معاون وزير علوم :در تمامی استان ھا دانشگاه تک جنسيتی ايجاد می کنيم
تير :تاسيس ھفت دانشگاه تک جنسيتی در مراکز برخی از استان ھای کشور
مرداد :تشکيل کميته »عفاف و حجاب« در وزارت علوم
مرداد :راهاندازی سه دانشگاه تكجنسيتی جديد
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مرداد :تک جنسيتی شدن شش واحد دانشگاھی در دانشگاه آزاد
شھريور :وزير علوم خبر داد» :راه اندازی دانشگاه ھای دخترانه« در ھمه استان ھای ايران
شھريور :دانشگاه جامع علمی کاربردی ھم تک جنيستی شد
شھريور :تفکيک جنسيتی کالسھای درسی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه
شھريور :اجرای طرح تفکيکجنسيتی در  ٦٤٧کالس درسی »دانشگاه آزاد ورامين«
شھريور :دانشگاه صنعتی خواجه نصير ھم به جمع اجراکنندگان طرح تفکيک جسنيتی پيوست
شھريور :شوراھای صنفی دانشگاه از برگزاری اردوھای دانشجويی و فعاليت ھای آموزشی و
پژوھشی منع شدند
شھريور :با دستور وزارت علوم ،برگزاری »جشن ھای مختلط دانشجويی« ممنوع شد
شھريور :تفکيک جنسيتی »سختگيرانه« در دانشکده مھندسی دانشگاه فردوسی مشھد
شھريور :اجرای طرح تفکيک جنسيتی اين بار در "دانشگاه يزد"
شھريور :تفکيک جنسيتی در کالس ھای درس دانشگاه صنعتی اميرکبير
شھريور :اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه عالمه طباطبايی
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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
شماری از دانشجويان منجر شد .مسموميت دانشجويان در خوابگاه ھای دانشجويی به دليل کمبود
امکانات از عمده ترين داليل حادثه برای دانشجويان در سال کذشته بود.
فروردين :كشته و زخمی شدن  ٤٨دانشجوی كاروان راھيان نور در استان كرمان
مھر :سقوط آسانسور در خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه اميرکبير
مھر :درگذشت آمنه زنگنه ،از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير ،در پی سھل انگاری مسئولين
دانشگاه
آبان :مرگ مشکوک به خودکشی ميالد رشيدزاده ،دانشجوی کرد در کوی دانشگاه تھران
آبان :درگذشت محمد جفاله دانشجوی رشته پرستاری به دليل برق گرفتگی در خوابگاه ايرانشھر
آذر :مسموميت  ٧دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد
آذر :مسموميت  2دانشجو به دليل عدم تھويه مناسب در خوابگاه دانشجويی در تھران
آذر :جان باختن  ٣دانشجوی ديگر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشھر بر اثر »استنشاق گاز
منوکسيد کربن«
آذر :جان باختن  ٣دانشجو در تبريز بر اثر "مسموميت با مونوکسيد کربن"
اسفند :مسموميت  ٣٢دانشجو در يک خوابگاه دانشجويی در مشھد

تھيه و تنظيم
کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
اميرافشين حيدری
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