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در بند دانشجو همچنان ٧ ؛ رازي دانشگاه شتي وضعني از آخریگزارش  
 

  ١٣٨٧ ی دمهن ستيبشنبه يک                                                                                       آژانس ايران خبر
 

 
  رازيش دختر دانشگاه   اني از دانشجو یکيرنجبر،  بازداشت آلما  با 

  بازداشت شده دانشگاه   اني ماه تعداد دانشجوی د٢۵چهارشنبه روزدر

بازداشت به ها درآن نفر از٧ که هم اکنون ديرس نفر١٢جمعا به رازيش 

برگ قوه   با سريی هاهياحضار  با اني دانشجوني ایتمام . برندیمسر

اتهام آن ها اقدام  و   احضار شده اندرازياداره اطالعات ش  هب  هيقضائ

 به مسئوالن نظام عنوان شده است که پس از ني و توهیمل  تي امنهيعل

 ی به سر مرازياداره اطالعات ش   هم اکنون در بازداشتگاهاني دانشجونيا.اداره اطالعات بازداشت شده اندمراجعه به 

 . ستي در دست نیقياطالع دق  آن های آنها و سالمتتيبرند و از وضع

 کمر بودند که در ني و محسن زریري لقمان قد،يی رضالي عبدالجل،يی بازداشت شده کاظم رضااني دانشجونياول

 يی رضالي روز بازداشت و عبدالجل٨ کمر پس از ني و محسن زريی ماه بازداشت شدند که کاظم رضای د١۴ خيتار

 دي سعی به نام هاگري دی دانشجو۴ زي آن ها نزپس ا. آزاد شدندقهي روز بازداشت با قرار وث٩ پس از یريو لقمان قد

 ني ای ماه برای د٢٣ ماه بازداشت شدند که در روز ی د٢١ در ی تقوتي و عنای احمد کهنسال، عباس رحمت،یخلعتبر

زاد شد  آقهي وثني در همان روز با تامی به نام عباس رحمتاني دانشجوني از ایکي صادر شد و قهي دانشجو قرار وث۴

 لي بنا به دالماهي د٢۴ موکول شد اما در روز ماهي د٢۴ به روز گري دی دانشجو٣ ی آزادقهي وثني عدم تامليلاما به د

 ی پرونده، قاضني ای قاضی صادر شده بود از سوني از اشي پاني دانشجوني ای که برای اقهي قرار وثینامعلوم

 .  برندی روز از بازداشتشان همچنان در بند به سر م٧و با گذشت  دانشج٣ ني شد، الي به قرار بازداشت تبد،یميکر

 ماه در بازداشت به ی د٢٣ هستند که از روز گري بازداشت شده دی دانشجو٢ يی و آرش روستای الم لی هادنيهمچن

 به سر  ماه در بازداشتی د٢۴ از روز زيحمداهللا نامجو ن. صادر شده استقهي قرار وثزي آنان نی برند و برایسر م

 آلما رنجبر است رازي بازداشت شده دانشگاه شیدانشجو گريد. قرار بازداشت صادر گشته استزي او نی برد و برایم

تا . صادر شده استقهي پرونده قرار وثی قاضی او از سوی برااي برد و گوی در بازداشت به سر مماهي د٢۵که از روز 

 ثمر ی بازداشت شده جهت مالقات با آن ها باني دانشجونيتان ا و دوسرازي دانشگاه شاني دانشجویکنون تالش ها

 بازداشت اني رود که دانشجوی شده است و احتمال مرازي دانشگاه شني فعالی مساله موجب نگرانني است که ادهمان

 . شده تحت شکنجه قرار داشته باشند

 ی قانونري هستند که در اعتراض به غگري احضار شده دی دو دانشجولوندي جللي و اسماعیني حسري مونسي نيهمچن

 به اداره اطالعات احضار شده اند، به اداره هي با سربرگ قوه قضائانيبودن عملکرد و نوع احضار، که دانشجو
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 . اطالعات مراجعه نکرده اند

کام  احاني نفر از دانشجو٨ ی برارازي دانشگاه شی انضباطتهي کمی گذشته از سوی به ذکر است که در روزهاالزم

 صادر یاحکام قطع. احضار شده اندی انضباطتهي مجددا به کماني از دانشجوی تعدادني صادر شده است و همچنیقطع

 :  استريشده به شرح ز

 )  وزارت علومی مرکزی انضباطتهي و ارجاع پرونده به کملي از تحصتي ترم محرومکي( نامجو حمداهللا

 ) لي از تحصتي ترم محرومکي (ی غفاردينو

 )  به صورت معلقلي از تحصتيدو ترم محروم( هوشنگ نيافش

 )  وزارت علوم ی مرکزی انضباطتهي و ارجاع پرونده به کملي از تحصتي ترم محرومکي (يی روستاآرش

 )  وزارت علومی مرکزی انضباطتهي و ارجاع پرونده به کملي از تحصتي ترم محرومکي (ی الم لیهاد

 ) ليتحص از تيدو ترم محروم( رنجبر آلما

 ) لي از تحصتي ترم محرومکي (یمي کرنيام

  ) و درج در پروندهی کتبخيتوب (ی درستنيام
  


