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  آذر در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق١٦لحظه به لحظه 

 
   ذرماه هشتاد و ششم آهدسيز                                                                                              دانشگاهیآوا

 
 

                

  

  ١١از ساعات ابتدايی صبح تا ساعت 

چپ کارگری دانشگاه "و همچنين +) وبالگ آزادی و برابری( بعد از فراخوان دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب

 ١٢ آذر ساعت ١٣ر روز سه شنبه مبنی بر برگزاری تجمع و مراسم روز دانشجو د+) بيانيه+ فراخوان"( های ايران

گرايشات ربودن های فعاالن دانشجويی که اکثرا  احضارها و بازداشت ها و ده ای ازموج گستر! مقابل دانشکده فنیدر

  .اند فعاالن دانشجويی بازداشت شدهتن از٢٠درهمين راستا تا صبح امروزدست کم . چپ گرايانه دارند آغازشد

در تمام درب های ورودی نيرو . ی شديدی اتخاذ شده استاز صبح امروز نيز در اطراف دانشگاه تهران تدابير امنيت

های حراست به شدت مشغول کنترل رفت و آمد های دانشجويان هستند و کارت دانشجويی و عکس آن را با چهره 

در حدود . همچنين از درون دانشگاه گزارش می رسد که جو تا حدی امنيتی است. تک تک دانشجويان تطبيق می دهند

 امروز گزارش مبنی بر بروز درگير مختصر بين حراست و تعدادی از دانشجويانی که قصد ورود  صبح١٠ساعت 

  .به دانشگاه را داشتند،رسيد

با وجود تمام اين سرکوب ها و اتخاذ تدابير شديد امنيتی دانشجويان بر عزم خود برای برگزاری مراسم و تجمع روز 

ی تجمع را پخش می کنند و پوستر ها فراخوان اين تجمع را بر در و دانشجو استوار هستند و در دانشگاه تراکت ها 

ديوار می چسبانند و در گفت و گو های رودررو از دانشجويان دعوت می کنند با شرکت در تجمع به حمايت از 

  .دانشجويان در تدارک آغاز تجمع هستند. دانشجويان بازاشت شده بپردازند

  ١٢ تا ١١از ساعت 
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از ورود دانشجويان ديگر دانشگاه . تمام درب های ورودی کنترل می شود. ران شديدا امنيتی استفضای دانشگاه ته

تعدادی از دانشجويانی که از ديگر دانشگاه های تهران و بعضا از برخی شهرستان ها . های تهران جلوگيری می شود

  .آمده اند پشت درب های دانشگاه گرفتار شده اند

نيتی مشغول تهيه پالکارد ها و بيانيه ها و تدارک شروع تجمع هستند که هر لحظه بين دانشجويان در جو شديد ام

برخی " آوای دانشگاه"بنا به گزارشات رسده به . دانشجويان و ماموران امنيتی و حراست تنش هايی صورت می گيرد

زی حراست دانشگاه تهران از فعاالن دانشجويی به وسيله حراست دانشگاه تهران بازداشت شده اند و به دفتر مرک

همچنين بيم آن می رود که با هماهنگی های صورت گرفته بين حراست و نيرو های امنيتی خارج . منتقل گرديده اند

  .دانشگاه، دانشجويان بازداشت شده به نيرو های امنيتی تحويل داده شوند

می رود که با بازداشت های گسترده وادامه اما بيم آن . با تمام اين وجود دانشجويان سعی در برگزاری تجمع دارند

  .سرکوب و بازداشت فعاالن دانشجويی هر لحظه بر تعداد فعاالن دانشجويی چپ بازداشت شده افزوده شود

در صورت دريافت خبر سريعًا . متاسفانه تمام ارتباطات موبايل و تماس های ديگر از درون دانشگاه قطع شده است 

  .منتشر خواهيم کرد

  ١٢:٣٠ تا ١٢عت از سا
خبرهای رسيده از مقابل دانشکده فنی حاکيست که عليرغم تدابير شديد امنيتی و انتظامی تعداد زيادی از دانشجويان 

ه علت جو نظامی موجود و گزارشگران سالم دمکرات خبر می دهند که ب. گرد هم آمده و مشغول سخنرانی می باشند

  .تا اين لحظه خودداری کرده انداال بردن پالکارد و دادن شعاربدانشجويان ازادن بازداشتی بيشتردرگيری و دپرهيز از

ت تلفنی گزارشگران ما همچنين از دشواری انتقال خبر گفته و حساسيت شديد نيروهای سرکوبگر حاضر به مکالما

  .ت شان می رودصورت طوالنی شدن اين مکالمات احتمال شناسايی و بازداششان را گوشزد کرده اند ومعتقدند که در

   بعداز ظهر١:٠٠ تا ١٢:٣٠
همچنين دانشجويان موفق .  نفر رسيده است٦٠٠طبق آخرين گزارشات تعداد شرکت کنندگان در اين تجمع تا کنون به 

سخنران اول بيانيه دانشجويان آزادی خواه و برابری . شده اند تا پالکاردهايی به حمايت از جنبش کارگری باال ببرند

ئت کرده است و سايتی را که پيوند دهنده ی مخالفان جنگ احتمالی آمريکا عليه ايران در سراسر جهان طلب را قرا

سخنران دوم توجه خود را به معضالت جنبش دانشجويی و جو سرکوب فعاالن . می باشد، معرفی نموده است

هان تشکيل تشکالت مستقل دانشجويی و لزوم پيوند اين جنبش با ديگر جنبش های اجتماعی اختصاص داده و خوا

دانشجويی در پيوند با خواست های توده ی دانشجويان و آزادی فوری دستگير شدگان کليه جنبش های اجتماعی 

سخنرانان بعدی نيز به افشاء سياست سرکوب حکومتی و . بخصوص فعالين کارگری و دانشجويان چپ شده است

  .مقاومت جنبش دانشجويی پرداخته اند

   دانشگاهخبرهای آوای

  ١٣ تا ١٢از ساعت 
در حدود . در ادامه موج بازداشت گسترده دانشجويان و فعاالن چپ موج اين بازداشت ها به درون دانشگاه نيز رسيد
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که .  و در حين آغاز تدارک شروع تجمع چند تن ديگر از دنشجويان در درون دانشگاه بازداشت شدند١٢ساعت 

  .رسيده است" آوای دانشگاه"به دست ) بايی، روزبه فقيهی، کريم آسايش حسين با(  تن از آنان٣تاکنون نام 

با . با توجه به جو سرکوب و بازداشت گسترده دانشجويان امکان خبر رسانی به سختی از درون دانشگاه ممکن است

ده فنی تجمع کنند اين وجود اخبار تاييد نشده ای حاکی از آن است که جمعی از دانشجويان توانسته اند در مقابل دانشک

همين اخبار تاييد نشده حکايت از آن دارد که احتماال . و بيانيه بخوانند و نام دانشجويان بازداشت شده را اعالم کنند

  .دانشجويان ديگری نيز به اين جمع افزوده خواهند شد

   بعداز ظهر٢:٠٠ تا ١:٠٠از ساعت 
د را باال گرفته و با فرياد شعارهای مطالباتی خود به سمت پايان سخنرانی ها دانشجويان پالکاردهای سرخ خوپس از

، "جنبش دانشجويی از جنبش کارگری حمايت می کند"بر روی پالکاردها شعارهای . سر در دانشگاه به راه افتادند

نقش " ما با هرگونه دخالت خارجی مخالفيم"، " No War" ، "جنبش دانشجويی متحد جنبش زنان و جنبش کارگری"

دانشجو می ميرد، ذلت نمی "، !"حمايت! دانشجو، دانشجو، حمايت:"  بود و شعارهای ايشان عبارت بود ازبسته

  ".آزادی، مساوات، تحريم انتخابات"، "مرگ بر ديکتاتور"، "پذيرد

به سر دانشگاه رسيده و با نيروهای انتظامی " سرمای زمستون"سپس دانشجويان معترض در حال خواندن سرود 

دانشجويان پس از چند .  گردند که با حائل قرار دادن اتوبوس ها ديد مردم را به دانشگاه مسدود ساخته بودندروبرو می

آزادی، مساوات، تحريم "دقيقه شعار دادن پالکاردهای خود را به نرده های دانشگاه وصل کرده و با دادن شعار 

  .به گردهمآيی خود پايان می دهند" انتخابات

سيده حاکيست که بازداشت شدگان توسط حراست دانشگاه از جمله حسين بابايی، روزبه فقيهی، همچنين خبرهای ر

  .اما از آقای روزبهان اميری که همراه ايشان در بازداشت بوده است خبری در دست نيست. کريم آسايش آزاد گشته اند

 

  آذر١٣ عکس هايی از تجمع
  .کنيد  آپ می شود لطفا پی گيری کنيد و در تکميل و تصحيح آن ما را کمک هر لحظه اين پست

 اين چند  م بازداشت هایها را بدهيد تا بتوانيد ليست کامل و نسبتا رستی از تما  امشب آخرين خبر٢۴لطفا تا ساعت 

  .داشته باشيم روز

   

بازداشتی ها را جمع آوری کند بدين منظور از تمام دوستان می خواهد که  قصد دارد ليست کامل" آوای دانشگاه"

بزنيد  ين وبالگ بگذارند يا ايميل در قسمت کامنت های ا  بازداشت ها را از منابع موثق  به اخبار مربوط

رفقايی هم که . شده است نوشته) تاييد نشده(چند اسم هست که در مقابل شان    ava.daneshgah@gmail.comبه

 )رنگ قرمز( آخرين اخبار دريافتی از رفقا نيز در زير اسامی و به). آزاد شد(آزاد می شوند جلی نامشان می نويسيم

  :رفقا دارند حتما بنويسند لطفا دوستانی که خبر موثقی از اين .نوشته می شود

  :آخرين اخبار
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تلفنی  تماسی در) دانشجوی ارتباطات دانشگاه عالمه(نسيم سلطان بيگی "  دانشگاهآوای"بر آخرين اخبار رسيده به بنا 

  . بازداشت خود را به اطالع خانواده رسانده است١۶، ساعت در

  

 ايلناز جمشيدی -انوشه آزادفر -یحامد محمد -)درانندانشگاه ماز( یبهرنگ زند -)دانشگاه مازندران(ميالد معينی 

آرش  -یحبيب سعيد -ینادراحسن -) تهران،ژئو فيزيک(گرايلو  مهدی  -احسان آزادفر -) آزاد تهران مرکز،ارتباطات(

 نسيم -) صنعتی شريف،کارشناسی ارشد صنايع(اميری الياسی  کيوان -هکريمی زادبهروز  -یمعارفحسن  -دپاکزا

   ) عالمه،ارتباطات(سلطان بيگی 

  . بازداشت خود را به اطالع خانواده رسانده است١۶،تلفنی در ساعت  تماسی   درنسيم سلطان بيگیآخرين اخباربربنا 
  
روزبهان اميری  -روزبه صف شکن -)پلی تکنيک(غمين محسن - ) دانشگاه آزاد،موسيقی(ثقفی محسن  - سالمعلی 

 ؟؟؟.....سروش -)تاييد نشده(اوختای حسينی  -یمهسا محب -دبابک پاشا جاوي -یحياتپيرياسر - ) تهران،علوم کامپيوتر(

 -)آزاد شد(حسين بابايی -)آزاد شد(مجيد اشرف نژاد -)تأييد نشده( سعيد آقام علی -) اهوازبچه هایاز تاييد نشده(

  )آزاد شد( پريسا نصر آبادی -)آزاد شد( پيمان پيران -)آزاد شد(  کريم آسايش -)آزاد شد(روزبه فقيهی

   آذر در مقابل دانشکده فنی١٣از تجمع " دانشگاه آوای"گزارش لحظه به لحظه 

  به١٣موبايل و تماس های ديگر از درون دانشگاه قطع شده است در خبر رسانی از ساعت متاسفانه تمام ارتباطات 

  .پوزش ما را بپذيريد. بعد دقيق نيست

  !خبر رسانی کنيم توانستيم١۴بح تا ساعت از ص

 

   فعال دانشجويی چپ٧دست کم  هجوم شبانه نيرو های امنيتی و بازداشت
 

 شبانه ی نيرو   هجومشب گذشته با   گذشته، فعاالن دانشجوی چپ در چند روز در ادامه روند بازداشت ها و سرکوب

 تن ٧دست کم " آوای دانشگاه"دانشجويی چپ تا لحظه ی تنظيم اين خبر در  های امنيتی ـ اطالعاتی به منازل فعاالن

   .دانشجويی بازداشت شده اند از فعاالن

 ٧ دست کم    آذر١٣ساعت مانده به تجمع روز در شب گذشته درست چند " آوای دانشگاه"بنا به گزارشات رسيده به 

  . اندتن ديگر از فعاالن دانشجويی بازداشت شده

از فعاالن    بيگی ، علی سالم، مجيد اشرف نژاد،محشن ثقفی نسيم سلطان" آوای دانشگاه"بنا به اخبار رسيده به 

   .قوی شب گذشته بازداشت شده اند دانشجويی به احتمال

  .شان متعاقبا اعالم می گردد  تن از دانشجويان اهوازی نيز در ميان بازداشت شده گان هستند که نام٢

با هجوم به منزل يکی از دانشجويان  عاتیاطال_ همين گزارشات حاکی از آن است که شب گذشته ماموران امنيتی 

  .از وسايل وی را با خود برده اند  پرداخته و مقداری وی به تفتيش منزل  ضمن بازداشت

از دانشجويان فعال پلی تکنيک نيز صی امروز  غمينمحسن  در آخرين لحظات تنظيم اين خبر گزارش رسيد که

  .بازداشت شده است
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در اين تجمع شرکت .  آذر تاکيد دارند١٣تجمع  و سرکوب ها دانشجويان همچنان بر اجرابا وجود تمام اين بازداشت ها

  !  دانشگاه تهران   جلوی دانشکده فنی١٢امروز ساعت . کنيد

می شود که نام برخی از آنان توسط   نفر گزارش١٩  تن تعداد بازداشت شدگان تاکنون دست کم٧با احتساب اين 

  :: گرددبه شرح ذيل اعالم می" آوای دانشگاه"

گرايلو، نادراحسنی،  الناز جمشيدی، احسان آزادفر، مهدی نوشه آزادفر،ا ميالد معينی، بهرنگ زندی، حامد محمدی،

يگی ، علی اميری الياسی، نسيم سلطان ب  آرش پاکزاد، حسن معارفی، بهروز کريمی زاده، کيوان سعيد حبيبی،

  .نيست  تن از رفقای اهوازی که نام شان مشخص٢و  سالم، مجيد اشرف نژاد،محشن ثقفی و ممحسن غمين

  دانشگاهای وآ

  ١٣٨٦ سه شنبه سيزدهم آذر
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  zohrepixبه نقل از فتوبالگ

  ١٣٨٦ سه شنبه سيزدهم آذر

 


