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  خانواده های دانشجويان دربند

 وضعيت فرزندان خود را پيگيری می کنند  متحدانه

  
   م آذرماه هشتاد و ششهدانزش                                                                                              ه دانشگایآوا 
 

    
خود در  تعداد زيادی از خانواده های دانشجويان دربند به منظور پيگيری وضعيت فرزندان) جمعه(صبح امروز 

با خانواده ها بسيار بد بوده و  در ابتدا برخورد مسئوالن زندان.  صبح به زندن اوين مراجعه کردند١١حدود ساعت 

 مطلع شدن از وضع دانشجويان، افسری از خانواده ها برای جواب گوی سواالت خانواده ها نبودند اما پس از اصرار

  را تاييد می٢٠٩اين مسئول زندان اوين خبر انتقال دانشجويان به بند . گويی می شود مقامات زندان، حاضر به پاسخ

  .گيرد کند و مدعی می شود که حال همه ی دانشجويان خوب است و با آنان برخوردی صورت نمی

با . می شوند نمی شوند و خواستار مالقات با فرزندان خود يا تماس تلفنی با آناناين صحبت ها راضی خانواده ها با 

از تکميل پرونده، قاضی اجازه ی مالقات را  اين خواسته ی خانواده ها به اين بهانه که پرونده امنيتی است و تا قبل

تکميل پرونده اجازه ی مالقات کيد مسئوالن زندان مبنی بر اينکه تا  با وجود تا. صادر نمی کند مخالفت می شود

تمامی  لزومی ندارد که خانواده ها مراجعه کنند، خانوده ها يک صدا اعالم می کنند تا آزادی صادر نمی شود و

  . کرددانشجويان هر روز به زندان اوين مراجعه خواهند

اختيارشان قرار داده  اصرار خانواده ها، مسئوالن زندان موافقت می کنند که پولی را که خانواده ها دردر ادامه با 

  . برسانندبودند را با صدور رسيد به دانشجويان

توجه به  با. برابر زندان، خانواده ها تصميم گرفتند که به طور جمعی به حرکت خود ادامه بدهند در پايان حضور در

نيز به تهران خواهند آمد اين حرکت  وز های آينده خانواده هايی از دانشجويان که در شهرستان ها هستنداين که در ر

که خانواده های دانشجويان زندانی تا آزادی فرزندان خود  شکل جدی تری به خود خواهد گرفت و اين نشان می دهد

  . نشستاز پای نخواهند

ضمن اين . مراجعه کنند يم دارند به منظور ادامه ی پيگيری ها به دادگاه انقالبتاييد نشده خانواده ها تصمبنا بر اخبار 

  . استمسئول پرونده ی دانشجويان دربند" قاضی حداد"که شنيده می شود 

فوت ) دانشجوی دانشگاه تهران(يکی از دانشجويان دربند به نام روزبهان اميری  ضمن اين که مطلع شديم مادربزرگ

   .يدوگ اين ضايعه را به روزبهان اميری و خانواده ی محترمش تسليت می "آوای دانشگاه "  . اندکرده

  :دآخرين ليست دانشجويان دربن
 -۴ )دانشگاه مازندران(حامد محمدی-٣ )دانشگاه مازندران(بهرنگ زندی  -٢ )دانشگاه مازندران(ميالد معينی  -١ 

ايلناز  -٧) تهراندانشگاه(انوشه آزادفر -۶)دانشگاه مازندران(معارفی حسن -۵) مازندراندانشگاه(آرش پاکزاد
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  ) مازندراندانشگاه(نادراحسنی -٩ ) تهران،ژئو فيزيک(گرايلو  مهدی-٨ ) آزاد تهران مرکز،ارتباطات(جمشيدی 

   ) تهراندانشگاه(بهروز کريمی زاده -١١ )مرکزی ادوار تحکيم وحدت ایعضو اسبق شور(سعيد حبيبی -١٠

 دانشکده(نسيم سلطان بيگی  -١٣ ) دانشگاه صنعتی شريف،کارشناسی ارشد صنايع( کيوان اميری الياسی -١٢

  )تکنيک دانشگاه پلی(محسن غمين  -١۵ )پلی تکنيک -کارشناسی ارشد پليمر(علی سالم -١۴ ) عالمه،ارتباطات

پير ) صدرا(ياسر -١٨ ) تهران،علوم کامپيوتر(روزبهان اميری  -١٧ ) تهراندانشگاه(به صف شکنروز -١۶

هادی  -٢٢ مهرزاد امير -٢١ )دانشگاه آزاد(کالئی  علی -٢٠ )دانشگاه يزد(سعيد آقام علی  -١٩ ) شاهددانشگاه(حياتی

  )رجايی دانشگاه(امير آقايی  -٢۴ )رجايی دانشگاه(فرشيد فرهادی آهنگران -٢٣ )رجايی دانشگاه(ساالری 

دانشجو اهواز به (سروش هاشم پور -٢٧ )شيراز دانشگاه(يونس ميرحسينی  -٢۶ )رجايی دانشگاه(ميالد عمرانی -٢۵

   )+نقل از

 - ٢٩ کتکني راجی دانشگاه پلی دانشجوی اخ-عابد توانچه  -٢٨ :آزادی برابری دانشجويان زندانی به نقل از

   بيتا صميمی زاده -٣٠ سعيد آقاخانی

    
  

  
   دانشگاهآوای گزارش ويژه ی

  
٢١:٦ساعت ١٣٨٦جمعه شانزدهم آذر     


