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  ندر دانشگاه تهرا"  گردددي آزاد بای زندانیدانشجو" اديفر

  
   م آذرماه هشتاد و ششهدجه                                                                                                ه دانشگایآوا

 
 

 ندر دانشگاه تهرا"  گردددي آزاد بای زندانیدانشجو" اديفر
 

دانشگاه "امروز تجمعی اعتراض آميز با عنوان  بنا بر گزارشات رسيده به آوای دانشگاه : دانشگاهآوای گزارش ويژه

   .تحکيم وحدت و دانشجويان کرد در دانشگاه تهران برگزار شد و با فراخوان دفتر" آخرين سنگر آزادی

 آذر حرکت کردند و با ١۶در  تجمع از مقابل دانشکده فنی آغاز شد و دانشجويان در حالی که شعار می دادند به سمت

دانشجويان با حضور در پشت در خيابان قدس اين در  سپس. کمک دانشجويانی که در پشت در بودند در را شکستند

  .را نيز شکستند

از دانشجويان چپ بازداشت   نفر٣٠ته ی گذشته که در طی آن نزديک به با توجه به بازداشت های کم سابقه در هف

دانشجوی "دانشجويان با سر دادن شعار . دربند بود  اکثر شعار های دانشجويان معطوف به آزادی دانشجويان،شدند

زادی کليه ی خواستار آ" هستيم خواهان آزادی فعاالن دانشجويی چپ"و بلند کردن پالکارد "  گرددزندانی آزاد بايد

  .دانشجويان دربند شدند

های دانشجويان کرد زندانی  دانشجويان کرد دانشگاه های تهران هم در اين تجمع حضور داشتند و با بلند کردن عکس

  .خواستار آزادی آنان شدند

هنوز از .  بازداشت شده انددانشجويان کرد در جريان اين تجمع تن از۵ "نشگاهآوای دا" بنا بر گزارشات رسيده به

  .اسامی اين دانشجويان خبری در دست نيست

  . زندان آزاد شددر خبری ديگر امروز علی نيکو نسبتی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از

نام تمامی دانشجويان چپ  در پشت تريبونبنا بر گزارشات رسيده يکی از دانشجويان با حضور  : خبرآخرين

  .بازداشتی را خوانده است

  طمرتب  های لينک

اعضاء   هماهنگی  آذر با ابتکار و١٨امروز يکشنبه  : بند کميته تالش برای رهايی دانشجويان در٦بيانيه شماره 

در بند موفق به مالقات با هيئت   دانشجوی١٨هايی دانشجويان در بند خانواده های محترم بيش از کميته تالش برای ر

   .پارلمانی اتحاديه اروپا در تهران گشتند

پارلمانی اتحاديه اروپا را خانم   در البی هتل الله صورت پذيرفت که هيئت١۵:٢٠ تا ١۴:٠٠اين مالقات از ساعت 

  .نمايندگی می کرد  پارلمان اروپا شر از کميسيون حقوق بBEARبير 

اساسی جمهوری اسالمی و  در اين جلسه خانواده های دانشجويان در بند حکومت اسالمی را متهم به نقض قوانين

اين نکته تاکيد داشتند که فرزندان ايشان با  بيانيه حقوق بشر سازمان ملل و قانون حقوق شهروندی کرده و بر
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مرتکب هيچ قانون شکنی ای نشده و بيگناه مورد آزار و ) روز دانشجو(  آذر١۶داشت برگزاری تجمعی برای بزرگ

که به علت  بر اين واقعيت اصرار داشتند   همچنين     .اطالعات و مسئو لين حکومتی قرار گرفته اند اذيت وزارت

توسط   ابان و دانشگاهبلکه در خي اين دانشجويان بازداشت نشده نداشتن مجوزهای قانونی از طرف ماموران حکومتی

که می  نهاد رسمی داشتند که از همان روز اول ايشان به هر  همچنين بيان .نيروهای لباس شخصی ربوده شده اند

 روزهای اول هيچکس مسئوليت اين کار را بر عهده نمی گرفت و فقط با تداوم پيگيری و شناختند رجوع کرده که در

 آذر ماه از ١۵پنجشنبه  ان در مقابل ستاد پيگيری وزارت اطالعات در روزفشار ايشان بود که باالخره با تجمع ش

  . گشتند اوين با خبر٢٠٩انتقال فرزندانشان به بند اطالعاتی 

دريافت ليست بازداشت   پس از پرس و جو در ارتباط با داليل و چگونگی بازداشت دانشجويان وBearخانم بر 

مالقات خود با اعضای مجلس جمهوری  ل داد که عصر همان روز درقو... شدگان از طرف اعضاء کميته تالش 

ارائه داده و از ايشان توضيحاتی برای بازداشت ) عادل حداد(اين ليست را به رييس مجلس   اسالمی رونوشتی از

  . تقاضا کند  تر ايشان دانشجويان و آزادی هر چه سريع

رييسه پارلمان آن از همان روز اول   ای اتحاديه اروپا و هيئتوی همچنين به اين خانواده ها اطالع داد که رييس دوره

به دليل نقص اطالعات موضعگيری مشخصی در اين رابطه  از بازداشت اين دانشجويان مطلع گشتند ولی تا کنون

گرفتن اطالعاتی که در اين باره کسب کرده است مسئوالن اروپا را تشويق به  نکرده اند و قول داد با در نظر

  .آزادی دانشجويان در بند خواهد کرد واستدرخ

 برای شرکت  مزاحمتی در طول اين جلسه عليرغم حضور محسوس و نامحسوس نيروهای امنيتی در محل هيچگونه

بصورت جمعی محل مالقات را ... اعضای کميته تالش  کنندگان ايجاد نشد و خانواده های محترم دانشجويان در بند و

  .ترک کردند

   :آزادی دانشجويان دربند جوی کميته ی پی

  ٨٦ آذر سال ١٦دستگير شده مراسم  های دانشجويان فراخوان خانواده
 تن از دانشجويان ٣٠از  بيش) روز دانشجو( آذر١٦ی روز  ی دانشجويی در آستانه سابقه درموج دستگيری های بی

 آذر که نماد مبارزه با رژيم ١٦شگفت اين که . اند شده های سراسرکشور بازداشت طلب دانشگاه  و برابریخواه آزادی

 آن چه امسال در روز. شود بيگانه بوده است از سوی جمهوری اسالمی نيز تحّمل نمی ی ی شاهنشاهی و سلطه وابسته

دانشجويی ايجاد  اله در برخورد با جنبشهايی است که رژيم گذشته هر س دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه

است و دانشجويانی که امسال به دانشجويی ايران  ی جنبش داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله گرامی. کرد می

ترين فرزندان اين  ی شريف اند در زمره مخالفت با جنگ و تحريم، بازداشت شده هام برگزاری مراسمی ، با محوريتات

  .ما خواهان آزادی سريع و بی قيد و شرط فرزندان اسير خود هستيم. اند خاک آب و

 اين مراسم توسط دانشجويان مستقل چپ و ليبرال و با :مراسم روز دانشجو در دانشگاه فردوسی برگزاری باشکوه

  . تن از دانشجويان برگزار شد٢٠٠حضور 

 ١٣٨٦ يکشنبه هجدهم آذر    
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   بندتماس با خانواده های دانشجويان در

علی  "،"کيوان اميری"افرادی با خانواده های " آوای دانشگاه" رسيده بهبنا بر اخبار  : دانشگاهآوای گزارش ويژه

اخبار اين افراد با  بر اساس اين. تماس گرفته اند ....و"انوشه آزادفر "،"ايلناز جمشيدی "،"سلطان بيگی نسيم "، "سالم

از سوی دادگاه انقالب پيگيری می شود خبر از   زندان اوين هستند و پرونده ی آنانذکر اين که اين دانشجويان در

   .سالمتی کامل دانشجويان داده اند

شوند که برای فرزندان خود  در صحبت با فرد تماس گيرنده خواستار اين می برخی از خانواده های اين دانشجويان

اين فرد در . در اختيار دانشجويان قرار دارد امکانات الزم کهلباس و پول بفرستد ولی تماس گيرنده مدعی می شود 

می  امکان مالقات يا الاقل تماس تلفنی با دانشجويان وجود دارد پاسخ منفی می دهد و اعالم برابر اين پرسش که آيا

   .کند که زمان آزادی دانشجويان نيز مشخص نيست

  . داده اند٢٠٩بازداشت خود در بند  با خانواده های خود خبر ازعلی کاليی و امير مهرزاد نيز در تماسخبری ديگردر

باشد وجود دارد و اين نشان می دهد  با توجه به اين اخبار احتمال اين که اين تماس ها با تمامی خانواده ها گرفته شده

است با ادامه ی چند روز اخير تاثير گزار بوده است و اميد  که پيگيری های صورت گرفته از سوی خانواده ها در

  . در بند هر چه زود تر آزاد شونداين پيگيری ها دانشجويان

   اخبارآخرين
  .تماس گرفته و خبر از سالمتی خود داده است با خانواده ی خودمحسن غمين نيز" دانشگاهآوای" اخبار رسيده بهبنا بر

روزبه صف شکن با خانواده های خود تماس  آهنگران و فرشيد فرهادی )+(  بنا بر آخرين اطالعات به دست آمده از

ای بهروز کريمی ضمن اين که افرادی از وزارت اطالعات با خانواده ه.  هستند٢٠٩ گرفته اند و گفته اند که در بند

  . هستند٢٠٩مهدی گرايلو نيز تماس گرفته اند و گفته اند که اين دو نفر در بند  زاده و

   پيام١٠   |    توسط ٢٣:١٥ ساعت١٣٨٦شنبه هفدهم آذر   نوشته شده در 

 

  حضور خانواده های دانشجويان دربند در دادگاه انقالب

 
برای سومين روز پی در پی خانواده های دانشجويان دربند به ) شنبه(صبح امروز   :آوای دانشگاه گزارش ويژه

پس از مراجعه به دفتر پيگيری و زندان . منظور پيگيری وضعيت فرزندان خود به نهادهای مربوط مراجعه کردند

 به داخل ١٠ صبح مقابل دادگاه انقالب جمع شدند و ساعت ٩اوين در دو روز گذشته امروز خانواده ها ساعت 

  .ساختمان واردشدند

برخورد دربان، منشی ها و تمامی کارمندان دادگاه انقالب با خانواده ها بسيار بد بود و اين موجب شد تا درگيری های 

وجود آيد ولی اکثريت خانواده ها در برابر برخورد نامناسب مسئوالن آرامش خود لفظی با مسئولين دادگاه انقالب به 

  .را حفظ کردند

 دادگاه انقالب بنويسند و ١۴در ادامه خانواده ها تصميم گرفتند که هر کدام نامه های جداگانه ای برای رياست شعبه ی 
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  . به بر عهده ی قاضی حداد استگويا رياست اين شع. خواستار رسيدگی به وضعيت فرزندان خود شوند

با توجه به عدم پاسخ گويی مسئولين خانواده ها بر منشی شعبه فشار وارد کردند که با قاضی تماس بگيرد و خواستار 

اين درخواست بی پاسخ ماند، اما فردی به نمايندگی از قاضی در ميان خانواده . حضور قاضی شعبه در بين خود شدند

اين . ا لحن بسيار بدی خطاب به خانواده ها می گويد که اجازه ی مالقات صادر نمی شودها حاضر می شود و ب

اين فرد در پايان با لحنی تهديد آميز می گويد که . صحبت باعث ايجاد بحث بين خانواده ها و نماينده ی قاضی می شود

ت غير قانونی که حتی مطابق با اين صحب.  سال قرار بازداشت صادر کند١ روز تا ٩٠قاضی پرونده می تواند از 

  .قوانين جمهوری اسالمی نيز نيست اعتراض خانواده ها را بر می انگيزد

 محل را ترک می کنند اما همچون روز های گذشته بر پيگيری  ١٢با توجه به عدم پاسخ گويی خانواده ها ساعت 

  .متحدانه ی وضعيت فرزندان خود تاکيد می کنند

گرفته می شود تا با ارسال نامه به نهاد های مردمی در سرتاسر جهان بازداشت غير قانونی در پايان نيز تصميم 

   .دانشجويان مطرح شود

  
  ليست دانشجويان دربند 

  
آرش  -۴)دانشگاه مازندران(حامد محمدی -٣)دراندانشگاه مازن(بهرنگ زندی  -٢ دانشگاه مازندران(ميالد معينی -١

ايلناز جمشيدی  -٧ )دانشگاه تهران(انوشه آزادفر -۶ )دانشگاه مازندران(حسن معارفی -۵ )دانشگاه مازندران(پاکزاد

سعيد  -١٠)دانشگاه مازندران(نادراحسنی -٩) تهران،ژئو فيزيک(مهدی گرايلو  -٨) آزاد تهران مرکز،ارتباطات(

کيوان اميری  -١٢ )دانشگاه تهران(بهروز کريمی زاده -١١ )دفتر تحکيم وحدت عضو اسبق شورای مرکزی(حبيبی

 - ١۴ ) عالمه،دانشکده ارتباطات(نسيم سلطان بيگی  -١٣ ) دانشگاه صنعتی شريف،کارشناسی ارشد صنايع(الياسی 

روزبه صف  -١۶ )دانشگاه پلی تکنيک(محسن غمين  -١۵ ) پلی تکنيک-کارشناسی ارشد پليمر(علی سالم

 -١٩)دانشگاه شاهد(پير حياتی) صدرا(ياسر -١٨ ) تهران،علوم کامپيوتر(روزبهان اميری  -١٧ )دانشگاه تهران(شکن

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

دانشگاه (ميالد عمرانی -٢۵ )دانشگاه رجايی(امير آقايی  -٢۴)دانشگاه رجايی(فرشيد فرهادی آهنگران -٢٣)رجايی

   )+دانشجو اهواز به نقل از(سروش هاشم پور -٢٧ )دانشگاه شيراز(س ميرحسينی يون -٢۶ )رجايی

سعيد  -٢٩ ک دانشجوی اخراجی دانشگاه پلی تکني-عابد توانچه  -٢٨: آزادی برابریدانشجويان زندانی به نقل از 

  ی انخآقا

  

  

  
  
  

 


