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 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
  

  ساالنه وضعيت دانشجویان در ایران گزارش 
   تير١٨سالگرد به مناسبت 

  ١٣٨٧ تا خرداد١٣٨۶از تير 
  

  !نهادهای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان مدافع حقوق بشر 

  
  

 ايران است که بر اساس اخبار منتشر شده گزارش پيش رو منعکس کننده تصويری کلی از وضعيت دانشجويان در
از آنجائيکه سانسور خبری حاکم بر مطبوعات و عدم آزادی عمل . می در ايران تهيه گرديده استدر مطبوعات رس

مدافعان حقوق بشر در ايران از مشخصات حاکم بر جامعه ايران است، اين گزارش نمی تواند در برگيرنده تمامی 
 بخوبی نشان می دهد که همچنان حقوق اوليه و انسانی آمار زير.ی دانشجويان باشدروندموارد نقض حقوق شه

 . و برنامه ريزی شده نقض می گردد ، مستمردانشجويان در ايران بگونه ای گسترده
  

  :خالصه اين گزارش بدين شرح است
  

   مورد ۵٠      بازجوئی توسط نهادهای امنيتی  •
  مورد ١۴٩                                                                                 بازداشت  •
   مورد۵۴       احضار به دادگاه های عمومی و انقالب •
   مورد ۵٧   محاکمات انجام شده توسط دادگاه های عمومی و انقالب •
  مورد۴٠     احکام صادر شده توسط دادگاه های عمومی و انقالب •

 هزار تومان جریمه نقدی حکم محکوميت صادره شده ۵٠٠ليون و  مي١٨ سال زندان و ۴٨در مجموع (
 )است

   مورد٢١٣     احضار به کميته های انضباطی دانشگاه ها •
   مورد٢٣٢                   احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی دانشگاه ها  •
  مورد١٧         اخراج از دانشگاه •
  مورد٨٣       )یک ترم ( تعليق از تحصيل  •
  مورد۴۵       ) دو ترم( ليق از تحصيل تع •
  مورد۵       اخراج از خوابگاه               •
  مورد٣۴       جلوگيری از ورود به دانشگاه •
  مورد۶۴        تذکر کتبی  •
  مورد۵۵       آزادی با صدور قرار وثيقه  •

  ميليون٣۴١٠  ميليون تومان است که در مجموع٣٠٠ ميليون تومان تا ٢٠احکام صادره شده از (
 )تومان  برای آزادی دانشجویان از سوی دادگاه حکم صادر شده است

  مورد٢۴       نشريات دانشجوئی توقيف شده •
   مورد٣       سایت های دانشجویی مسدود شده •
  مورد ١     جلوگيری از برگزاری مراسم توسط دانشجويان •
  مورد۴      عتصاب غذایی دانشجویان زندانی شدها •
  مورد١٠      نيروهای امنيتیضرب و شتم دانشجویان توسط  •
  مورد٢       قتل دانشجویان زندانی در بازداشتگاهها •

  
 

  :بنابر اين گزارش نهادهای که در سرکوب دانشجويان نقش مستقيم داشته اند عبارتند از
  

   نيرهای انتظامی •
  وزارت اطالعات و امنيت کشور •
  دادگاه های عمومی و انقالب •
  حراست دانشگاه ها •
 نضباطی دانشگاه ها کميته های ا •
 هيئت نظارت برنشريات دانشجويی  •
 هيئت نظارت بر تشکل های دانشجوئی  •
 هيئت نظارت بر دانشگاه ها  •
  ییبسيج دانشجو •
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. . . نهادهای که بر اساس شکايت آنان دانشجويان مورد محاکمه، بازداشت، اخراج از دانشگاه و  
  :قرار گرفته اند به شرح زير هستند

  
   گاه هارياست دانش •
  معاونت دانشجویی دانشگاه ها •
  بسيج دانشجویی •
  امامان جمعه •
  شورای نگهبان •
  وزارت اطالعات و امنيت کشور •
  سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی •
  سپاه پاسداران انقالب اسالمی •
 جامعه اسالمی دانشگاه  •
  نمايندگان ولی فقيه در دانشگاه ها •

 
  
  

که در درون دانشگاه ها اقدام به سرکوب دانشجويان کرده اند بر مبنای اين گزارش نهادهائی 
  :عبارتند از

  
   کميته های انضباطی •
  هيئت نظارت بر نشريات دانشجویی •
  هيئت نظارت بر تشکل های دانشجویی •
 هيئت نطارت بر دانشگاه  •
 حراست دانشگاه  •
  بسيج دانشجویی •
 رياست دانشگاه  •
 معاونت دانشجویی دانشگاه  •
 ی فقيه در دانشگاه ها نمايندگی ول •
  جامعه اسالمی دانشگاه •

 
  :و نهادهائی که در بيرون از دانشگاه ها اقدام به سرکوب کرده اند به شرح زير می باشند

  
   نيروهای انتظامی •
  وزارت اطالعات و امنيت کشور •
  دادگاه های عمومی و انقالب •
  شورای نگهبان انقالب اسالمی •
 امامان جمعه  •
 نقالب اسالمی سپاه پاسداران ا •
 صدا و سيمای جمهوری اسالمی  •
 وزارت کشور •
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  :مشروح گزارش
  
تمامی :  ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه امير کبير در مالقات با فراکسيون خط امام مجلس اعالم کردند١

 بدستور مقامات  نشریه دانشجویی این دانشگاه١۴. تشکلهای صنفی دانشجویی از حق فعاليت محروم شده اند
همچنين در این مالقات . تعدادی از دانشجویان بصورت مکرر به کميته انضباطی احضار شده اند. توقيف شده اند 

   ) ٧/۴/٨۶اعتماد ملی . (  نفر از دانشجویان زندانی خواستار آزادی فرزندانشان شدند٨خانواده 
  
خواهرم از سوی نيروهای امنيتی :  رادیو فردا گفت ـ برادر عباس حکيم زاده دانشجوی زندانی در مصاحبه با٢

به دليل اینکه مادرم ضعف جسمانی و سن باالیی دارد، خواهرم برای پيگيری وضعيت عباس با . تهدید شده است
. مادرم همراهی می کند، او را تهدید کرده اند که برای پاسخگویی به یک سری سواالت به وزارت اطالعات برود

 پيگيری وضعيت برادرم با ریاست قوه قضائيه، معاون وی و کميسيون اقليت مجلس مالقات داشته برای: وی افزود
محمد علی دادخواه وکيل . ایم، همه یا ابراز ناتوانی یا بی اطالعی از پيگيری مسئله عباس حکيم زاده می کنند

شود و تاکنون موفق به مالقات موکلم در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می : مدافع عباس حکيم زاده گفت
  ) ٢٣/۴/٨۶خبر نامه امير کبير .(با خانواده خود نشده است

  
نامه ای سر گشاده » احسان منصوری«و » احمد قصابان«، » مجيد توکلی « خانواده های دانشجویان زندانی ـ ٣

 زندان ٢٠٩ آنها در بند  روزی که فرزندان٨٠در طی : خطاب به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه اعالم کردند 
اوین بسر برده اند در سلول انفرادی و زیر شکنجه روانی و جسمی برای اعتراف گرفتن از آنان به گناه ناکرده قرار 

  : بخشی از شکنجه های جسمی به شرح زیر است . داشته اند 
 منجر ٢٠٩ه بهداری بند  بازجو بصورت همزمان که به بيهوشی و انتقال فرزندانمان ب٧ضرب و شتم شدید توسط 

  .شده است 
  .ضربه با پا  به بازوها ، سينه ، پشت و ضرب شتم با مشت و لگد به سرو صورت و پاها

 .ضربه زدن روی دستبند به صورتی که آثار کبودی و تورم تا هفته ها روی دست آنها بوده است 
 .اه رفتن و یا دراز کردن پا در آن نبوده است نگهداری  در سلولهایی در اندازه های کو چک به صورتی که امکان ر

 نگهداری در سلولهای بدون زیر انداز  و هيچگونه وسيله دیگری 
  ساعت ٤٨اجبار به ایستادن طوالنی به مدت 

 استفاده از  کابل وشالق برای ضرب و شتم 
 خواباندن دانشجویان روی زمين  و اذیت و آزار 

  ساعت ١٨مدت اجبار به ایستادن  روی یک پا به 
  ساعت ٤٨ندادن غذا به مدت 

 .پرتاب کردن و هل دادن به  صورتی که به دیوار بر خورد کنند 
اجبار به انجام حرکات طاقت فرسا به مدت طوالنی از قبيل نشستن و بلند شدن متوالی و خم شدن و گرفتن مچ 

  )٢/٥/٨٦نوروز ..... (پا و غيره 
 
و احسان منصوری دانشجویان دانشگاه امير کبير با انتشار نامه هایی اعالم  ـ مجيد توکلی ، احمد قصابان ۴

به : در نامه مجيد توکلی آمده است. بر اثر شکنجه های غير انسانی مجبور به اعترافات دروغين شده اند: کردند
ت آزار و صراحت اعالم می کنم کليه اعترافات بنده در طول مدتی که در سلول انفرادی نگهداری می شدم تح

به اطالع همگان می : در نامه احمد قصابان آمده است. اذیتهای فراوان و به دروغ از اینجانب اخذ شده است
رسانم که تحت شکنجه های فراوان و طاقت فرسا اینجانب و دیگر دانشجویان بازداشت شده چاره ای جز تبعيت 

بازجویان ما را تحت : در این نامه آمده است. ان نداشتيم از خواست و اراده بازجویان و اقرار دروغ عليه خود و دیگر
انواع و اقسام فشارهای روحی و جسمی شدید قرار دادند که اگر خود در این شرایط قرار نمی گرفتيم باور نمی 

در هر صورت آن جا که فشارهای بازجویان از حد توان . کردیم که برای اعتراف گيری دست به چه اعمالی می زنند
  )٢٢/۵/٨۶امير کبير .(و دوستان خارج شد ، مجبور به اعتراف دروغين شدیممن 

  
قوه   احسان منصوری و مجيد توکلی طی نامه ای سرگشاده ای خطاب به رئيس های احمد قصابان ،ـ خانواده ۵

ه بازداشت متحمل شد قضایيه، گوشه ای از فشارها و اذیت و آزارهای غيرانسانی که دانشجویان در طول مدت
  .اند را شرح داده اند

پيگيری های وزارت اطالعات از  پس از انتشار نامه خانواده ها، تيم بازجویی با احضار این سه خانواده به دفتر
تغيير دهند و با انتشار نامه های خود در رسانه ها  ایشان خواستند لحن خود را در نامه ها و مصاحبه هایشان

   )٢٧/٥/٨٦امير کبير . ( قاضی پرونده را عصبانی نکنند
  
مقامات مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور، :   ـ سازمان بهایی ها و دانشجویان بهایی اعالم کرده اند۶

سازمان .  دانش آموز بهایی را از دسترسی به نتایج کنکور سراسری دانشگاههای دولتی محروم کرده اند٨٠٠
د فورا به اقداماتی پایان دهد که با هدف ممانعت دانش حکومت ایران بای:دیده بان حقوق بشر اظهار داشت 

 دانش آموز بهایی را ٨٠٠حکومت ایران باید سریعا مشکل . آموزان بهایی از ورود به دانشگاهها اعمال می شوند
  )  ٢٩/۶/٨۶سازمان دیده بان حقوق بشر .(حل کند
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رئيس پارلمان اروپا . نشجوی زندانی در ایران شد دا٢٨ ـ هانس گرت پوترینگ رئيس پارلمان اروپا، خواستار آزادی 7
گفته است، مسئوالن ایرانی باید بطور کامل خانواده ها و وکيالن مدافع این دانشجویان را از سرنوشت آنها مطلع 

  )٢٧/٩/٨۶رادیو دویچه وله .(کنند
   
ت دولت ایران خواستار  ـ رئيس انجمن جامعه شناسی امریکا طی نامه ای خطاب به خامنه ای و سایر مقاما8

دانشجویانی که اخيرا توسط نيروهای امنينی در : در این نامه آمده است. آزادی دانشجویان بازداشت شده گردید
تهران، تبریز، اهواز، شيراز و نقاط دیگر ایران دستگير و بازداشت شده اند، بسياری از این دانشجویان هم اینک 

این .  زندان اوین نگهداری می شوند و ما آزادی آنان را الزامی می دانيمبخاطر اعتراض عليه حکومت ایران در
  )٢٩/٩/٨۶اخبار روز .( هزار عضو دارد١۴انجمن بيش از 

 
 ـ سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد دولت ایران موظف است در رابطه با مرگ ناگهانی ابراهيم لطف اللهی 9

در هر دو مورد . نندج و دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان همدان تحقيق کنددانشجوی دانشگاه پيام نور در زندان س
مرگ ناگهانی : نایب رئيس بخش خاورميانه سازمان گفت. مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعالم کرده اند

دو جوان ظاهرا سالم در زندان بشدت نگران کننده است و دولت ایران با سرعتی که در خودکشی دانستن این 
  )٢٩/١٠/٨۶دیده بان حقوق بشر .(مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزاید

 
 ـ دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه مدیریت خوابگاهها، کيفيت بد غذا ، جدا سازی ١٠

دی تمامی از شب سوم تجمع ، خواست آزا. دختران و پسران در سرویس های رفت و آمد دست به تجمع زدند
زندانيان سياسی به ویژه دانشجویان سياسی زندانی شده و توقف احضار دانشجویان به کميته های انضباطی 

 نفر از دانشجویان جهت بازجویی به دفتر پيگيری وزارت ١٠در این رابطه .به خواستهای دانشجویان معترض شد
مله نيروهای ضدشورش به تجمع دانشجویان در بر اثر ح. سه تا پنج نفر بازداشت شدند. اطالعات احضار شدند

  )  ١٠/١١/٨۶رادیو فردا . ( تن مجروح و به بيمارستان منتقل شدند١٨خوابگاه 
 
 ـ دیده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از مقامهای ایران در خواست کرد هرچه سریعتر گزارش های مربوط 1١

ان پيران، علی کانتوری، مجيد پورمجيد و بهروز کریمی زاده پيم: به شکنجه چهار دانشجوی بازداشتی بنامهای
توسط مامورین و بازجویان وزارت اطالعات را مورد تحقيق قرار دهند و مسئولينی را که عامل این آزار رسانی ها 

رار به گفته منابع مطلع، دانشجویان هنگام بازداشت تحت آزار و اذیت های جسمی و روانی ق. بوده اند تنبيه کنند
دیده بان حقوق بشر ( .وکالی این دانشجویان هنوز به موکلين و یا پرونده آنها دسترسی نداشته اند. گرفته اند

٢٢/١/٨٧ (  
 
 ـ سه دانشجوی دختر یک دانشگاه در آذربایجان شرقی توسط یک فرد مسئول درحراست دانشگاه، یک استاد ١٢

سه دانشجوی دختر از ترس . تبریز مورد تجاوز قرار گرفتندمسئول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهی در 
  )٢٩/٢/٨٧دسترنج .(بی آبرویی، اخراج و تهدید مسئوالن حراست حاضر به شکایت از عامالن این حادثه نيستند

  
 ـ پروانه خليلی دانشجوی ترم ششم رشته گياه پزشکی دانشگاه لرستان در پی بروز حادثه برق گرفتگی و ١٣

 )٢٩/٢/٨٧امير کبير .(ات پزشکی و آمبوالنس در خوابگاه در گذشتنبود امکان
 

 ساله ای که توسط ٢٣ ـ سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای از وضعيت فرشاد دوستی پور دانشجوی 14
 پور دوستی: در این بيانيه آمده است . اطالعات سپاه پاسداران در ایوان غرب بازداشت گردید ، ابراز نگرانی کرد 

که در طول بازداشت در زندان اوین دچار مشکالت ریوی شده است در حال حاضر احتماال در معرض شکنجه 
 نفری از مردم ایوان غرب بدست نيروهای امنيتی می ٣جرم وی اطالع رسانی در رابطه با کشته شدن .قراردارد 
 )۴/٣/٨٧رادیو زمانه .  (باشد

 
 ساله دانشجوی زیست شناسی ٢١ناهيد کلهر : ار بيانيه ای اعالم کرد ـ سازمان عفو بين الملل با انتش15

به اتهام تماس با گروههای مخالف حکومت در خارج از » آزادی بی بها نيست « دانشگاه آزاد قم و مسئول وبالگ 
و این دانشج: در این اطالعيه آمده است.  خرداد توسط اداره اطالعات قم بازداشت شده است١٢کشور در روز 

محل نگهداری او مشخص نيست و تماسی با خانواده خود و یا یک . درمعرض خطر بدرفتاری و شکنجه قرار دارد
  )١٧/٣/٨٧ایران امروز .(وکيل مدافع ندارد

 
 ـ دکتر حسين مددی رئيس هيات نظارت دانشگاه زنجان ، معاون دانشجویی و رئيس دانشکده ادبيات در حال 16

پيش از این مسئولين حراست ، . ن دختر توسط سایر دانشجویان دستگير شد تعرض به یکی از دانشجویا
... انتظامات دانشگاهها به دانشجویان دختر در دانشگاههای رازی کرمانشاه ، عالمه طباطبایی ، سهند تبریز و 

  )٢۶/٣/٨٧کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت . (تعرض کرده اند و هيچگاه محاکمه و مجازات نشده اند 
  
  

  :بازداشت دانشجویان 
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 ٨ تير و اعتراض به بازداشت ١٨ ـ شش عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که برای پاسداشت سالگرد 17
. دانشجوی دانشگاه امير کبير تحصن کرده بودند، توسط  ماموران امنيتی و نيروی انتظامی بازداشت شدند

ان بازداشتی را شرکت در تجمع غير قانونی ، تبانی عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اتهامات دانشجوی
: اسامی دانشجویان بازداشتی عبارتنداز . برای اقدامات غير قانونی و بحثهای مربوط به مسائل امنيتی برشمرد

علی وفقی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف ، مهدی عربشاهی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی ، حنيف 
اه شهر کرد ، علی نيکو نسبتی دانشجوی دانشگاه مفيد قم ، محمد هاشمی و بهاره یزدانی دانشجوی دانشگ

   )١٩/۴/٨۶و ١٨ایسنا و ادوارنيوز .( هدایت دانشجویان دانشکده امور اقتصادی
  

 ـ امير یعقوبعلی عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ، به 18
در پارک اندیشه واقع در خيابان » کمپين یک ميليون امضاء تغيير برای برابری « اء برای علت جمع آوری امض

   ) ٢١/۴/٨۶امير کبير . ( زندان اوین منتقل شد٢٠٩سهروردی تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت و به بند 
  

ادبيات دانشگاه عالمه  ـ مهرداد بزرگ دانشجوی مهندسی کامپيوتر دانشگاه تهران ، کورش جنتی دانشجوی 19
مشروطه ایرانی به حسينيه ارشاد رفته بودند، توسط « طباطبایی و حسين فياضی که برای شرکت در همایش 

   )١٢/۵/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر . ( نيروهای امنيتی بازداشت شدند
   

دیر مسئول نشریه دانشجویی ـ صباح نصری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران و م 20
و هدایت غزالی دانشجوی سال آخر رشته روانشناسی دانشگاه تهران و عضو تحریریه نشر »  روژامه« 

از هفته ها پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت و در اداره اطالعات سنندج نگهداری »  روژامه«دانشجویی 
   )١٢/٥/٨٦سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( .ميشوند

  
 ـ یاسر گلی دانشجوی کارشناسی ارشد و از دانشجویان ستاره دار توسط نيروهای امنيتی در مقابل دانشگاه 21

منزل وی مورد تفتيش قرار گرفت ، کيس کامپيوتر و دفترچه یاداشت اش توسط . آزاد سنندج بازداشت شد
   )٢٢/٧/٨۶امير کبير . ( نيروهای امنيتی ضبط گردید

  
 جواد عليخانی ، راعی نيکزاد ، مهدی »آلترناتيو « وی سردیير نشریه دانشجویی توقيف شده  ـ روزبه موس22

معصومی ، جواد توللی و فاطمه فرهای دانشجویان دانشگاه چمران اهواز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط 
   ) ۴/٨/٨۶امير کبير .( مامورین اداره اطالعات اهواز بازداشت شدند

  
 دانشجوی ٢١ دانشجوی دختر و ١١:  نادر سرکاری رئيس پليس امنيت عمومی استان تهران گفت  ـ سرهنگ23

دستگير شدگان همگی از دانشجویان . پسر به علت شرکت در یک جشن توسط پليس کرج بازداشت شدند
ل دانشگاه تهران هستند که در جشن مدال آوری یکی از همکالسی های خود که در یک المپياد جهانی مدا

   )١٢/٨/٨۶ایسنا . ( گرفته بود ، شرکت کرده بودند
   

 ـ معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امير کبير بدستور متين راسخ بازپرس شعبه اول دادگاه انقالب تهران 24
محمد علی منصوری پدر وی اوائل شهریور ماه توسط ماموران وزارت . در تاریخ سوم آبان ماه بازداشت شد

ماموران وزارت اطالعات به منزل برادر این دانشجوی بازداشتی مراجعه کرده و او را . ت گردیداطالعات بازداش
  .تهدید کرده اند، در صورت انتشار خبر دستگيری خواهرش ، وی و همسرش را نيز دستگير خواهند نمود

   )١٢/٨/٨۶امير کبير ( 
  

ی حداد معاون امنيت دادستان تهران توسط  ـ علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بدستور قاض25
   ) ١۴/٨/٨۶ادوارنيوز . ( نيروهای امنيتی بازداشت شد و منزل پدرش مورد تفتيش قرار گرفت

  
 ١۶/٨/٨۶ادوارنيوز .(  ـ پدرام رفعتی دانشجوی دانشگاه امير کبير توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد26
 (  
  

اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير ، بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه  ـ آرمان صداقتی  عضو انجمن 27
تهران و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و مازیار سمعيی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی که در 

 با  روز١٠تجمع دانشجویی دفاع از استقالل دانشگاه توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده بودند ، پس از 
   ) ١٨/٨/٨۶ایسنا . ( قرار وثيقه از زندان آزاد شدند

  
 ـ محمود احمدی نژاد رئيس جمهور در دانشگاه تعطيل شده علم و صنعت برای اعضای بسيج دانشجویی 28

دانشگاههای عالمه ، امير کبير ، خواجه نصير و دانشجویان دانشگاههای امام صادق و امام حسين که به وسيله 
سه نفر از دانشجویان عضو انجمنهای اسالمی . ن دانشگاه انتقال یافته بودند، سخنرانی کرداتوبوس به ای

   )٢١/٨/٨۶ادوارنيوز . ( دانشجویان امير کبير و خواجه نصير توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
  
  ،احسان آزاد فر ،ـ انوشه آزاد فر  دانشجوی دانشگاه تهران، بهروز کریمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران ٢٩

 علی کالیی دانشجوی ،رحياتی دانشجوی دانشگاه شاهد،بهزاد باقری دانشجوی دانشگاه تهرانيیاسر پ
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 مهدی ، الناز جمشيدی دانشجوی دانشگاه آزاد ، بابک پاشا جاوید دانشجوی دانشگاه امير کبير،دانشگاه آزاد
 بشر، نادر احسنی قشجویی گزارشگران حقوگرایلو دانشجوی دانشگاه تهران، سعيد حبيبی عضو کميته دان

 ميالد معينی دانشجوی دانشگاه مازندران، ، دانشجوی دانشگاه تهرانميالد عزیزی ،دانشجوی دانشگاه مازندران
اختای حسينی دانشجوی دانشگاه آزاد، بهرنگ زندی دانشجوی دانشگاه مازندران، آرش پاکزاد دانشجوی 

انشجوی دانشگاه مازندران، کيوان امير الياسی دانشجوی دانشگاه صنعتی دانشگاه مازندران، حسن معارفی د
 نسيم سلطان ، محسن غمين دانشجوی دانشگاه امير کبير،شریف، محسن ثقفی دانشجوی دانشگاه امير کبير

روزبهان اميری   ،بيگی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی، روزبه صف شکن دانشجوی دانشگاه تهران
 دانشجوی دانشگاه ، شوان مریخیدانشجوی دانشگاه مازندرانسارا خادمی  ،گاه تهراندانشجوی دانش

دانشجوی دانشگاه مازندران،حامد محمدی  آرمان رسول پور دانشجوی دانشگاه مازندران،  رضا عرب مازندران،
لتحصيل  علی سالم دانشجوی فارغ ا،دانشجوی دانشگاه مازندران، امير مهرزاد دانش آموز پيش دانشگاهی

 امير ، هادی ساالری دانشجوی دانشگاه رجایی،دانشگاه امير کبير، نيما نحوی دانشجوی دانشگاه مازندران
  ميالد عمرانی ، فرشيد فرهادی آهنگران دانشجوی دانشگاه رجایی،آقایی دانشجوی دانشگاه رجایی 

 حسين ،دانشجوی دانشگاه رجایی مجيد اشرف نژاد ، پيمان پيران دانشجوی اخراجی،دانشجوی دانشگاه رجایی
 روزبه  دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عابد توانچه ، کریم آسایش،بابایی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

، مهسا محبی ، سعيد آقام علی  رازا عيسایی، سعيد رحمانی، مجتبی باستانی، روشنک غياثيان،فقيهی
فعاالن دانشجویی توسط ماموران دادستانی و امنيتی   از ..خليلی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی و

 آوای ، خبرنامه دانشگاه مازندران،کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، امير کبير، ادوار نيوز.(بازداشت شدند
   )١٨/٩/٨۶ الی ١١ وبالگ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ، سالم دمکرات،دانشگاه

    
 جواد عليزاده و محمد صالح ایومن چهار دانشجوی کردی که در تریبون ،راب کریمی سه،فرشاد دوستی پور ـ 30

 شب ،سخنرانی کرده بودند» دانشگاه آخرین سنگر آزادی «  تحت عنوان ،آزاد دانشجویی دفتر تحکيم وحدت
 به ،دانشجویان بازداشت شده به نمایندگی از دانشجویان کرد. گذشته توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند

نقض گسترده حقوق شهروندی کردها اعتراض کردند و به صراحت اعالم کردندخواسته مردم کردستان داشتن 
آنها با تاکيد بر تماميت ارضی کشور انتساب جدایی طلبی به کردها را . حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی است

ها مطرح و دامن زده می مسئله انحرافی دانستند که توسط حاکميت جهت توجيه سرکوب گسترده کرد
  )١٩/٩/٨۶امير کبير (.شود

   
ـ سحر یزدانی پور دانشجوی سال سوم کتابداری و حمداهللا نامجو دانشجوی علوم سياسی دانشگاه شيراز  ٣١

  )٢٠/٩/٨۶ادوارنيوز (.به علت شرکت در اعتراضات دانشجویی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
  
دانشگاه آزاد خوی به علت شرکت در تجمع روز جهانی زبان مادری در دادگاه ـ شيرزاد حاجيلو دانشجوی  ٣٢

 توسط نيروی انتظامی وی.  ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود٣تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 
  )٢٢/٩/٨۶امير کبير (.بازداشت و به زندان منتقل گردید

  
نامبرده . شگاه کرمانشاه توسط نيروهای اطالعات سپاه بازداشت شد ـ پارسا کرمانجيان در دانشکده فنی دان33

بدليل فعاليتهای دانشجویی از دانشگاه دولتی اخراج شده بود و در رشته معماری دانشگاه آزاد به تحصيل ادامه 
  )٢٤/٩/٨٦امير کبير .(می دهد

  
 آذر توسط ١٧نيت داخلی در ـ مهدی الهياری دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام اقدام عليه ام ٣۴

  )٢۵/٩/٨۶امير کبير (.نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است
  
ـ بهرام شجاعی دانشجوی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران جنوب پس از چندین روز بازجویی مجددا به دستور  ٣۵

 در : وکيل مدافع این دانشجو اعالم کردنعمت احمدی. دادسرای انقالب تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد
  )٢٨/٩/٨۶ایسنا (.جریان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران موکل من به مدت دو شب در بازداشت بود

  
 روز پيش جهت بازجویی به حراست دانشگاه احضار ١٠ـ عليرضا حيدری دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه که  ٢٣

  )٣٠/٩/٨۶امير کبير .(نيستشده، از آن پس اطالعی از وی در دست 
  
   

ـ یونس مير حسينی دانشجوی سال سوم حقوق دانشگاه شيراز که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط  ٢۴
 پس از دو هفته با قرار وثيقه از زندان ،ه بودرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شدماموران امنيتی مسلح مورد ض

  )٣٠/٩/٨۶ایسنا.(آزاد شد
  

مهرابيان و علی قادری دانشجویان عضو جبهه ملی ایران توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند، از  ـ ميثم 38
  )١٣/١٠/٨۶ادوار نيوز ( .محل نگهداری آنها اطالعی در دست نيست

  
 ـ مرتضی اصالحچی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی ، بيتا صميمی زاد دانشجوی دانشگاه اميرکبير ، 39

انشجوی دانشگاه تهران ، محمد پور عبداهللا دانشجوی دانشگاه تهران ، سروش ثابت آناهيتا حسينی د
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دانشجوی دانشگاه شریف ، ساناز الهياری خواهر مهدی الهياری دانشجوی در بند ، سروش دشتستانی، امين 
بازداشت  مرتضی خدمتی لو از فعالين دانشجویی توسط ماموران امنيتی وقضایی ، بيژن صباغ ، کاوه عباسيان 

  )٢۵/١٠/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر . (شدند 
  

 روز است که در وضعيت نامعلومی ٧٠ ـ حبيب اهللا لطيفی اهل سنندج ، دانشجوی دانشگاه آزاد ایالم بيش از 40
ین نامبرده تحت شدید تر. در بازداشت بسر می برد، هفته گذشته قرار بازداشت وی برای دو ماه دیگر تمدید شد

وی بمدت دو روز به صورت وارونه از سقف آویزان شده و بارها . شکنجه ها قرار دارد و جان وی در خطر می باشد
مال ولی، عربيان و ده ده جانی از بازجویان این دانشجو . طی بازجویی بر اثر فشارهای وارده بيهوش شده است

   )٢٧/١٠/٨۶اميرکبير .(می باشند
  

حمد زراعتی از دانشجویان چپ گرای دانشگاه فردوسی مشهد توسط مامورین امنيتی  ـ فرزاد حسن زاده و م41
  )۴/١١/٨۶آوای دانشگاه ( .شدندبازداشت 

  
 ـ سلمان یزدان پناه دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران در رابطه با تجمعات اخير کوی دانشگاه توسط 42

   )١٣/١١/٨۶امير کبير ( .شدماموران امنيتی بازداشت 
  

 ـ جمشيد بهرامی دانشجوی رشته هنر دانشگاه تبریز و سالم نباتی دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه 43
امير کبير ( .پيام نور مریوان توسط نيروهای امنيتی در مریوان بازداشت شدند و منزل آنها مورد تفتيش قرار گرفت

١٨/١١/٨۶(   
  

ن که پس از حوادث اخير کوی دانشگاه تهران چندین بار  ـ رضا نگهداری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهرا44
به کميته پيگيری وزارت اطالعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود از هفته پيش ناپدید شده ، احتمال می رود 

   )٣٠/١١/٨۶امير کبير . ( شده باشدتوسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوین منتقل 
  

 نفری دانشجویان دانشگاههای ٣٠٠٠ی و ماموران امنيتی لباس شخصی با حمله به تجمع  ـ نيروی انتظام45
دانشجویان خواستار استعفای علی مرادزاده رئيس دانشگاه .  نفر از دانشجویان را بازداشت کردند٢۶شاهرود، 

  )۶/١٢/٨۶سرمایه .(شاهرود می باشند
  

 وبالگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی در روز دوم اسفند،  ـ رضا داغستانی دانشجوی دانشگاه پيام نور نقده،46
  .روز جهانی زبان مادری توسط مامورین امنيتی در اروميه بازداشت گردید

  )٧/١٢/٨۶کميته دقاع از حقوق زندانيان سياسی آذربایجان (
  

» سيدی « ایت  ـ سعيد فيض اهللا زاده عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی با شک47
از معاونان حراست بدستور قاضی موسوی توسط نيروهای امنيتی بازداشت » دهقان« رئيس حراست دانشگاه و 

نامبرده به .  سيدی و دهقان به زندان اوین رفته و وی را مورد بازجویی قرار داده اند. و به زندان اوین منتقل گردید
 انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم  در کميته٨۵دنبال اعتراضات دانشجویی خرداد 

شده بود، مدیریت دانشگاه به محض پایان مدت محروميت از تحصيل وی، مجددا او را به دو ترم تعليق از تحصيل با 
  )١٢/١٢/٨۶ادوار نيوز .(احتساب سنوات محکوم کرد

  
 دانشگاه شيراز و علوم پزشکی، مسعود  ـ محمد مهدی احمدی دبير انجمن های اسالمی دانشجویان48

خيراتی سخنگوی شورای مرکزی، نادر دیناری دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده داروسازی و مهدی 
اميریان دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده پزشکی توسط مامورین اداره اطالعات استان فارس بازداشت 

  )٢٠/١٢/٨۶امير کبير ( .شدند
  

عادت دلفانی، مجتبی وکيلی، علی حسنی و محسن فخری دانشجویان دانشگاه شيراز توسط ماموران  ـ س49
حفاظت اطالعات نيروی انتظامی بازداشت و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از آنجا به بازداشتگاه اداره 

. دسرای انقالب احضار شدند نفر از فعالين دانشجویی دانشگاه شيراز به دا١٢همچنين . اطالعات منتقل شدند
  )٢٠/١٢/٨۶امير کبير (
  

توسط اداره » جوانان صدای عدالت «  ـ اسداهللا شه بخشی دانشجوی دانشگاه آزاد زاهدان و عضو انجمن 50
 روز پيش ٢٠نامبرده به همراه ابراهيم مهر نهاد و فضل الرحمن چهراس . اطالعات زاهدان بازداشت گردید

  )٢۶/١٢/٨۶بير امير ک. (بازداشت شدند
  

 ـ اردشير کریمی خياوی دانشجوی دانشگاه آزاد اردبيل، مهدی کيانی دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل و 51
نيروهای امنيتی پس از . آیدین قره باغی فعال دانشجویی توسط ماموران اداره اطالعات اردبيل بازداشت شدند

  )٢٣/١/٨٧ساواالن سی .(نها را نيز با خود بردندتفتيش و بازرسی خانه، کتابها و کامپيوتر شخصی آ
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 فروردین به وزارت اطالعات ٢٢، در تاریخ ٨٢ ساله دانشجوی اخراجی دانشگاه تبریز در سال ٢٨ ـ رضا اسدزاده 52
ستاد خبری وزارت اطالعات نيز از وضعيت وی اظهار . احضار شد و پس از آن هيچ خبری از وی در دست نيست

 سال حبس تعليقی ٢ دانشگاه تبریز به ٨٢نامبرده در جریان اعتراضات دانشجویی سال . ندبی اطالعی می ک
 روز ۶وی در جریان انتخابات مجلس توسط مامورین اداره اطالعات شهرستان شبستر برای مدت . محکوم شد

  )٢٨/١/٨٧اخبار روز .(بازداشت گردید
  

  .ه ایالم توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد ـ آرش کریمی دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشگا53
  )٩/٢/٨٧ادوار نيوز (
  
 ـ فرشاد دوستی پور فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سينای همدان چهار روز پيش توسط نيروهای امنيتی ۵۴

نامبرده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران از سوی دانشجویان کرد زبان . استان ایالم بازداشت شد
یکی از . ی کرده و به همين دليل در زندان اوین در بازداشت بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شدسخنران

پزشکان ایالم که فرشاد دوستی پور عضو کميسيون دفاع از حقوق اقليتها ی دفتر تحکيم وحدت برای بيماری 
ل دانشجویی در زندان اوین، وی به  ماهه ی این فعا٢پس از حبس حدود : ریوی اش به او مراجعه می کرد، گفت

این پزشک خواست که نامش . بيماری شدید ریوی دچار شده است و می باید تحت نظارت شدید پزشکی باشد
گفته می شود نامبرده توسط . وضعيت سالمت ریوی فرشاد دوستی پور بحرانی است: تاکيد کرد. اعالم نشود

  )٢٩/٢/٨٧دسترنج . (ستاطالعات سپاه پاسداران ایالم بازداشت شده ا
  
ـ عسگر اکبرزاده دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل و از فعالين آذربایجانی توسط ماموران اداره اطالعات  ۵۵

 ماه زندانی بوده و همچنين به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه به ۴وی قبال به مدت . اردبيل بازداشت شد
  )٢١/٣/٨٧ساواالن سی .( بود تومان محکوم شده۶٠٠٠٠٠پرداخت 

  
 ساله دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه معصوميه قم به علت سفر به عراق به همراه مادرش ٢١ ـ هود یازرلو 56

 خرداد بازداشت و ۴ امنيت دادگاه انقالب در روز ٢نازیال دشتی بدستور قاضی سيد مجيد ضرغامی بازپرس شعبه 
  )٢٣/٢/٨٧کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی .( زندان اوین منتقل گردید٢٠٩به بند 

  
 ـ خانواده امير رضا اردالن دانشجوی ترم آخر دانشگاه آزاد شهرضا در استان اصفهان، که دو روز پيش توسط 57

فرزندشان در بازداشت گاه امنيتی شدیدا شکنجه شده است : نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، اعالم کردند
خانواده امير رضا اردالن به صورت تصادفی وی را در دادگستری شهرضا . راه رفتن و تکلم نبوده استو قادر به 

  )٢٩/٣/٨٧سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(مالقات کرده اند
  

  : توسط کميته های انضباطی و یا دیگر نهاد های امنيتی بازجویی 
جویان دانشگاه صنعتی شریف به اتهام برگزاری  ـ علی عبدی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانش58

   ) ٢/۴/٨۶ایلنا . ( تجمع غير قانونی در روز جهانی زن در کميته انضباطی این دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفت 
  

 ـ صادق شجاعی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه 59
  . بلوا ، آشوب و تحریک دانشجویان در کميته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتطباطبایی به اتهام ایجاد

   ) ٣/۴/٨۶ایلنا  ( 
  

 ـ هانيه بردبار ، شيما فرزاد منش ، عسل اخوان ، مریم السادات سيدکریمی ، احسان محمدی ، عماد برقه 60
گاه عالمه طباطبایی به اتهام ایجاد ای ، صادق شجاعی ، امير یعقوبعلی و سعيد فيض اهللا زاده دانشجویان دانش

اخالل در نظم دانشگاه ، ایجاد بلوا و آشوب ، عدم رعایت مقررات دانشگاه و توهين به مسئوالن در کميته 
  .این دانشجویان به اتهامات گوناگون هرکدام چندین پرونده دارند. انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند

   ) ١٢/۴/٨۶ایسنا  ( 
  

حسينی دبير سابق واحد سياسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به اتهام  ـ مهرداد61
 دادگستری کرمانشاه مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثيقه آزاد ١٠ارتباط با گروههای معاند نظام در شعبه 

   ) ١/۵/٨۶ایسنا . ( شد
  

یه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل از دانشگاه ـ در پی انتقاد علی خضریان عضو شورای مرکزی اتحاد 62
 توهين و تشویش اذهان عمومی در شعبه ششم باز پرسی دادسرای  ،آزاد اسالمی به اتهام نشر اکاذیب

   )٢٨/٥/٨٦خبر گزاری فارس .(کارکنان دولت تفهيم اتهام شد  
  

 شيراز به علت گرفتن روزه  یونس مير حسينی دانشجویان دانشگاهکاظم رضایی ، آرش روستایی و ـ 63
سياسی در حمایت از حقوق انسانی دانشجویان زندانی دانشگاه امير کبير در کميته انضباطی دانشگاه شيراز 

  )٧/٧/٨۶نوروز . ( مورد بازجویی قرار گرفتند
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به اتهام  ـ مجتبی تقوی نژاد ، نيما رضایی ، محمد باقر نيا ، و حکيم تقی زاده دانشجویان دانشگاه یاسوج 64
تشویش اذهان عمومی با شکایت مدیرکل مخابرات استان کهگيلویه و بویر احمد در شعبه سوم دادیاری یاسوج 

   ) ٢/٨/٨۶ایسنا . ( مورد بازجویی قرار گرفتند و با ضمانت آزاد شدند
  

ترناتيو آل«  ـ سجاد سلمان زاده دانشجوی دانشکده مهندسی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقيف شده 65
، محمد امين عندليبی دانشجوی دامپزشکی و زهرا ابراهيمی دانشجوی دانشکده ادبيات دانشگاه چمران » 

   )۴/٨/٨۶امير کبير . ( اهواز در اداره اطالعان مورد بازجویی قرار گرفتند
  

ن نظم  ـ هشت دانشجوی دختر دانشگاه امير کبير ساکن خوابگاه دانشجویی ناجيان به اتهام برهم زد66
   ) ٧/٨/٨۶امير کبير . ( دانشگاه و خوابگاه در کميته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند

  
 ـ سيده فهيمه ميرلوحی ، جواد صفدری و سيد اشکان مدنی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام همکاری 67

عات غير قانونی ، و صدور بيانيه با گروههای منحله ، انجام اعمالی به نفع گروههای مخالف نظام ، برگزاری تجم
   ) ٢٠/٨/٨۶ادوارنيوز . ( در کميته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند

  
 ـ مهدی اللهياری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شریف و سردبير نشریه 68

وزارت اطالعات مورد بازجویی توسط ماموران » طلوع « و  » آرمان « به علت پخش نشریات » طلوع « دانشجویی 
   ) ٢٢/٨/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر . ( قرار گرفت

   
  . ـ سليمان محمدی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی در دادگاه انقالب مورد بازجویی قرار گرفت 69
   )٢٣/٨/٨۶ادوارنيوز ( 
  

ل عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه  ـ محمد هاشمی دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت و آرش خاند70
این . لرستان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه بازپرسی دادسرای امنيت مورد بازجویی قرار گرفتند

  )٢/١١/٨۶ایسنا .(  تير سال جاری توسط نيروهای امنيتی برای مدتی بازداشت شدند١٨دانشجویان در 
  

ی، حمداهللا نامجو و  اسماعيل جليل وند دانشجویان دانشگاه شيراز و مدیران  ـ ناهيد افراسيابی ، سحر یزدان71
به اتهامات گوناگون مورد در کميته » عصيان « و » متن « ، » قاصدک« ، » رهگذر« مسئول نشریات دانشجویی 

   ) ١٢/١١/٨۶ایسنا . ( انضباطی دانشگاه شيراز مورد بازجویی قرار گرفتند
     
.  ساعت توسط اداره اطالعات تبریز مورد بازجویی قرار گرفت۵انشجوی دانشگاه تهران به مدت  ـ پيمان عارف د72

ماموران امنيتی در صورت . علت بازجویی تشکيل جلسات ماهانه سخنرانی جبهه ملی در تبریز بوده است
يان مراسم برخورد خواهند برگزاری سخنرانی هفته آینده که قرار بود با حضور دکتر داود باوند برگزار گردد، با بان

اداره اطالعات به پيمان عارف گفته است، فعاليت های جبهه ملی در تبریز موجب تحریک فعاالن قومی . کرد
گردیده و باعث می شود، آنان نيز بر شدت فعاليت خود بيفزایند، لذا مليون در شهر تبریز اجازه هيچ گونه فعاليتی 

  )٢٨/١/٨٧ران حقوق بشر کميته دانشجویی گزارشگ.(را ندارند
  

 اردیبهشت سال قبل در زندان بسر می برد، بعنوان مدیر مسئول نشریه ١٩ ـ مجيد توکلی دانشجویی که از 73
به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت معاونت " خط صفر" دانشجویی توقيف شده

 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بدون حضور وکيل مورد ٩اطالعات قرار گاه ثاراهللا سپاه پاسداران در شعبه 
  )٢٠/٢/٨٧کبير امير.(گرفتبازجویی قرار 

 
  : احضار به کميته های انضباطی

 دانشجوی دختر این دانشگاه به اتهام پوشش ١٠:  ـ موسویان عضو شورای صنفی دانشگاه هنر تهران گفت74
   ) ۶/۴/٨۶ایسنا . ( اه احضار شدندنامناسب جهت بازجویی به کميته انضباطی این دانشگ

  
 ـ  بيست و سه نفر از دانشجویان دانشگاه امير کبير جهت بازجویی به کميته انضباطی این دانشگاه احضار 75

مهری کریمی ، مریم سليمی ، بيتا صميمی زاد، هادی پالور :  اسامی دانشجویان احضار شده عبارتند از. شدند
می ، محسن غمين ، فرهاد نوری، وحيد سراجيان ، بابک آذرفر ، بهروز عباسی ، ، بهزاد موسوی ، بامداد غال

سياوش اسداللهی ، مهدی عباسی ، مجتبی کالنتری ، مرتضی ورمزیار ، سينا صداقت نژاد، علی صابری ، 
  .، احسان خير خواه و مسعود قدسی محسن گرامی ، حسين ترکاشوند ، کورش لطيفی ، محمد معتمدی 

   ) ١٧/۴/٨۶ایسنا ( 
 

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی گرگان به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه ، برهم زدن امنيت ملی و ١٢ـ   76
   ) ٢٣/۵/٨۶روزانه تهران جنوب . ( مخالفت با احکام اسالمی به کميته انضباطی احضار شدند

  
اسی نماینده خامنه ای در دانشگاه  ـ دانشجویان عضو انجمن اسالمی دانشگاه شاهرود با فشار مسعود الم٧7

   )٣/٧/٨۶ادوارنيوز . ( جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
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، رضا جعفریان ، و محمد صيادی از فعالين جنبش دانشجویی دانشگاه  ـ نجمه موسوی ، سياوش حاتم 78

جویی به کميته انضباطی بوعلی سينای همدان به اتهام توهين به دولت کریمه محمود احمدی نژاد جهت باز
   )١/٨/٨۶ادوارنيوز (  .احضار شدند

  
که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس » ستاره ها در اوین «  ـ در روز برگزاری تربيون آزاد دانشجویی 79

محمد رضا سرلک ، هادی پالور ، مهدی مشایخی و جمعی . برای سه دانشجوی دانشگاه امير کبير برگزار شد 
   )٧/٨/٨۶امير کبير . (  دانشجویان جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدنددیگر از

  
 ـ ادریس صالحی ، مهدی عباس زاده ، مجيد خمسه و کامياب گيوکی از اعضای انجمن اسالمی دانشجویان 80

   ) ١٣/٨/٨۶ایسنا . (شدنددانشگاه خواجه نصير و یک دانشجوی دیگر جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار 
  

 ـ بابک فتح اللهی دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان به علت انتشار بيانيه ای در رابطه با مرگ 81
مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان جهت بازجویی به کميته 

   )١٣/٨/٨۶ایسنا . ( انضباطی احضار شد
  

  . دانشگاه عالمه طباطبایی جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند شش تن از دانشجویان- 82
   )٢٣/٨/٨۶ادوارنيوز ( 
  

 ـ پنج عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ابو علی سينای همدان به علت بر پایی 83
عروف و نهی از منکر مراسم شب هفت برای دکتر زهرا بنی یعقوب که به شکل مشکوکی در بازداشتگاه امر به م

   )۶/٩/٨۶ادوارنيوز  (.همدان خود کشی کرد، به کميته انضباطی احضار شدند
  
 ـ علی وفقی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای مرکزی دفتر تخکيم وحدت به اتهام شرکت در 84

  . شده انضباطی احضار  بازجویی به کميتتجمع غير قانونی و ایجاد خسارت به اموال دانشگاه امير کبير جهت
  )٧/٩/٨۶ادوارنيوز (
  
 ـ پوریا شریفيان، مهدی جمالوند و مهدی مسافر دانشجویان دانشگاه بوعلی سينا به اتهام شرکت در ٨۵

    ) ٢٢/٩/٨۶خبرنامه بوعلی سينا .(تجمعات صنفی جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
  
 و محمود هادی پور از اعضای انجمن اسالمی دانشجویان  ـ محسن خسروی، حسن حسنی، حسام سعيدی86

دانشگاه کرمان به علت برگزاری تربيون آزاد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو به اتهام توهين به شعائر 
  )٢۵/٩/٨۶امير کبير ( .اسالمی، و ایجاد آشوب و بلوا جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند

  
 دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شيراز به بهانه شرکت در مهمانی مختلط و  نفر از٣٠ ـ بيش از ٨٧

  )٢٧/٩/٨٧امير کبير .(عدم رعایت شئونات اسالمی جهت محاکمه به کميته انضباطی احضار شدند
  
ان  امير کبير و محمد ميزبانجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ـ امير حسين نوربخش و عادل تاعنی از اعضای ٨٨

  ) ٢٧/٩/٨٧امير کبير .(از دانشجویان چپ جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
  

 ـ سامان فيروزی، مسعود قربانی نژاد، سيد مهدی چاووشيان و مسعود نظری فر دانشجویان دانشگاه 89
  )١١/١٠/٨۶ایسنا ( .شاهرود در آستانه ی امتحانات جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند

  
 ـ الهام السادات موسوی ، مجتبی نظری ، امين خسروی و محسن موسوی دانشجویان دانشگاه یاسوج به 90

این . علت اعتراض به ضرب و شتم یک دانشجوی دختر ،جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
حراست دانشگاه در . نددانشجویان از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهدید به دو ترم تعليق از تحصيل شده ا

اقدامی، خانواده های این دانشجویان را به دانشگاه فراخوانده و از آنها خواسته اندکه به فرزندانشان اجازه ی 
   )١١/١٠/٨۶ایسنا .(فعاليت سياسی ندهند

  
 آذر در ٢١ ـ ميالد عزیزی و حافظ رستمی دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی 91

 آذر در ٢١در حالی که تجمع . اعتراض به بازداشت ميالد عزیزی جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
 روزه ميالد عزیزی صورت گرفته و اساسا این دانشجو در تجمع شرکت نداشته ، مشخص ۴اعتراض به بازداشت 

کميته دانشجویی گزارشگران .(ستنيست بر اساس چه دالیلی وی را احضار و متهم به شرکت در تجمع نموده ا
  )١٣/١٠/٨۶حقوق بشر 

     
دانشجویان دانشگاه تهران جهت بازجویی به کميته ، احسان دولت شاه و آرش پهلوان  ـ سحر رضازاده 92

   )١۶/١٠/٨۶ادوارنيوز . ( انضباطی احضار شدند
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ه ادبيات و کيوان امام  ـ سيد علی هاشمی عضو شورای مرکزی و دبير سياسی انجمن اسالمی دانشکد93
و ١٨وردی دبير شورای صنفی و دبير جامعه فرهنگی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمعات 

  )١۶/١٠/٨۶امير کبير ( . آذر در دانشگاه تهران جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند٢١
  

شجوی دانشگاه تهران ، جهت بازجویی به کميته انضباطی  ـ سارا کرمانيان و زینب پيغبرزاده ، دو فعال دان94
  )٢۴/١٠/٨۶امير کبير ( . احضار شدند

  
 ـ پگاه حمزه ای، حسام سالمت، هيوا مجيد زاده و مرتضی مساکنی از دانشجویان دانشگاه تهران جهت 95

   ) ٣/١١/٨۶ ادوارنيوز . (شدندبازجویی به کميته انضباطی احضار 
  

دیمن رحمت اللهی، بهروز محمودی ، فرزاد عطایی، کاوه ناصری و علی رمضانی دانشجویان  ـ کوثر عطالیی، 96
این دانشجویان مورد تهدید قرار گرفته اند در . کرد دانشگاه اروميه در کميته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند

   ) ٩/١١/٨۶فعاالن حقوق بشر در ایران.( صورت احضار مجدد از دانشگاه اخراج خواهند شد
  

 ـ سلمان یزدان پناه و رضا نگهداری فعالين دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اتهام تخریب اموال 97
عمومی، تحریک دانشجویان به تجمع غير قانونی، توهين به نيروی انتظامی و توهين به مسئوالن نظام جمهوری 

  )٢/١٢/٨۶يته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر کم( .اسالمی جهت محاکمه به کميته انضباطی احضار شدند
  

  )٣/١٢/٨۶امير کبير ( . ـ فرزاد حسن زاده به علت شرکت در تجمع دانشجویی به کميته انضباطی احضار شد98
  
 نفر از دانشجویان دانشگاه شيراز بنامهای ناهيد افراسيابی، سحر یزدانی، نسيم دالوند، ندا ضيغمی، ٣٠ ـ ٩9

عسگری، لقمان قدیری، اسماعيل جليل وند، کاظم رضایی، محسن گوهری نيا، سعيد عباس رحمتی، هادی 
کوشکی، عبداهللا داودیان، محسن زرین کمر، احسان هاشمی، سعيد خسرو آبادی، هادی الم لی، اکبر حسن 
پور، رحيم سليمانی، امين درستی، سجاد فتاحی، سعيد خلعتبری، سعيد آشنایی، سعيد لطفی، مجتبی 

 رضا فوالدی، یونس مير حسينی، محمد رضا دهقان، هاشم حسين پور، محسن بخشنده و علی شيخيان،
  .شيدایی به علت شرکت در تجمع دو هفته ای اسفندماه، جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند

  )٢٠/١/٨٧امير کبير (
  

ن، محمد رضا طالیی نژاد،  ـ مسعود ولی خانی، امير زندی، محمد زحمتکش، رضا مشهدی، مجيد دیجوجي100
مهدی آقاجانی، محمود حسينی، مهدی درب اماميه، حسنعلی مير موسوی و فریبرز بابانژاد دانشجویان دانشگاه 

  .آزاد شهر ری به اتهام عدم رعایت شئونات دانشجویی جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
 )٢٢/١/٨٧امير کبير (
  

دی صادقی، یاسر ریگی، کيومرث فتحی، احمد کرمی و آرمان زاهدی از اعضای انجمن  ـ روح اهللا دماوندی، ها101
 جهت بازجویی به کميته ٨۶اسالمی دانشجویان دانشگاه رجایی به اتهام شرکت در تحصنهای آذر و اسفند 

  )٢٩/١/٨٧اعتماد ( .انضباطی احضار شدند
  

 . طوسی به کميته انضباطی احضار شدندـ سه تن ازدانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین 102
  )٢٠/٢/٨٧ادوارنيوز (
  

 ترم دانشجوی در ٣در اعتراض به صدور حکم ناعادالنه برای " در حسرت عدالت"پس از برگزاری تریبون آزاد ـ  103
  )٢۴/٢/٨٧امير کبير ( . نفر از دانشجویان به کميته انضباطی احضار شدند٢٠بند دانشگاه امير کبير، 

  
رضا عرب، مهدی داودیان، ميالد حسينی کشتان، آرنوش ازرحيمی و سياوش صفوی اعضای هيئت موسس ـ  ٢٧

همچنين عادل . انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه مازندران جهت بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
جهت " ادروید"اسالمی دبير شورای صنفی دانشکده علوم و محمد فکری مدیر مسئول نشریه دانشجویی

  )٢۵/٢/٨٧امير کبير .(بازجویی به کميته انضباطی احضار شدند
  

 ـ امين نظری دبير سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه همدان به اتهام ایجاد اخالل جهت بازجویی به 105
 )٣١/٢/٨٧خبرنامه بوعلی سينا .( کميته انضباطی احضار شد

 
 مفيد قم به علت اعتراض به سایت های فرهنگی دانشگاه به ی ابراهيمی دانشجوی دانشگاهنبـ محمد  ٣١

دانشگاه مفيد یکی از دانشگاههای همکار با سازمان ملل در جهت طرح ارتقای . کميته انضباطی احضار شد
حقوق بشر و دسترسی به عدالت است که هرساله سازمان ملل بودجه های بسياری را برای برپایی همایش 

دانشجویان دانشگاه مفيد حق داشتن موبایل دوربين دار، . ین دانشگاه اختصاص می دهدها و کنفرانس ها به ا
  )٩/٣/٨٧امير کبير .(ابگاه ندارندتلویزیون شخصی، لب تاپ و کامپيوتر را در خو
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و دو " کاغذ اخبار"،سردبير نشریه دانشجویی "شورا"،"پنجره" ـ مدیران مسئول نشریات دانشجویی107
دانشجویان احضار شده در . گاه سيستان و بلوچستان به کميته انضباطی احضار شدنددانشجوی دیگر دانش

  )١۵/٣/٨٧ایران امروز .(در انتخابات شورای صنفی دانشگاه شرکت کرده بودند" هم پيمانان"ائتالفی به نام
  

  :  احکام صادر شده  توسط کميته های انضباطی
می دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در کميته  ـ فهميه شجاع عضو شورای مرکزی انجمن اسال108

   ) ١/۴/٨۶ایلنا . ( انضباطی به یک ترم محروميت از تحصيل با احتساب در سنوات محکوم شد
  

 ـ چهارده تن از دانشجویان دانشگاه تبریز به اتهام شرکت در تجمعات غير قانونی داخل دانشگاه به قصد 109
اسامی . گاه به صورت مکرر  در کميته انضباطی دانشگاه محکوم شدندایجاد بلوا و آشوب در محيط دانش

نعيم احمدی ، بابک رحمتی ، مقصود عهدی ، فراز ذهتاب ، : دانشجویان و مدت محکوميت انها به این شرح است
م آیدین خواجه ای ، وحيد دهقانی ، هادی بهادری ، آیدین غفارنژاد ، امين امامی و علی داور هر یک به دو تر

همچنين حامد توفيق ، بهنام زالی ، منصور امينيان و ابراهيم زینالی هر یک به . تعليق از تحصيل محکوم شدند
   )١٣/۴/٨۶ادوارنيوز . ( یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند

  
اسامی دانشجویان و .  دانشجوی دانشگاه امير کبير در کميته انضباطی این دانشگاه محکوم شدندشش ـ 110
نریمان مصطفوی و ناصر پویافر یک ترم تعليق از تحصيل با :  محکوميت هر یک از آنان به این شرح است مدت

آرمان صداقتی یک ترم تعليق از تحصيل . ابراهيم رحمانی و موفق کاتب یک ترم تعليق از تحصيل. احتساب سنوات
   ) ١٧/۴/٨۶ایسنا . ( تحصيل اسماعيل سلمان پور دو ترم تعليق از . با محروميت از امکانات رفاهی 

  
 ـ مقداد بریمانی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه سيستان و ١11

   )١٩/۴/٨۶ایسنا . ( بلوچستان در کميته انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شد
  

اه کاشان به دليل اظهار نظر و انتقاد از دولت در  ـ عليرضا وليان دبير سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگ112
   ) ٢۴/۴/٨۶ایسنا . ( کميته انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد

    
 ـ بهنام ترکانپور عضو شورای مرکزی تشکل آرمان دانشجو به اتهام توهين به کارمندان دانشگاه در کميته 113

   )  ٢۴/۴/٨۶وبالگ آرمان دانشجو . (ت از تحصيل محکوم شدانضباطی به یک ترم محرومي
  

 ـ سليمان محمدی دبير شورای صنفی دانشگاه عالمه طباطبایی به اتهام اخالل در نظم دانشگاه ، ایجاد بلوا 114
نامبرده دو ماه پيش نيز به . و آشوب در کميته انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد

   ) ١۵/۵/٨۶ایسنا . ( یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بود
  

 ـ امير یعقوبعلی عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی به اتهام اخالل در نظم دانشگاه 115
يل ، عدم رعایت موازین دانشگاه و ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه در کميته انضباطی به یک ترم محروميت از تحص

  . ميليون تومانی از زندان آزاد گردید٢٠نامبرده چند روز پيش با قرار وثيقه . با احتساب سنوات محکوم شد
   ) ٢١/۵/٨۶ایسنا  ( 
  

 ـ مانا تابان ، فاضله خليل نژاد  و رضل بلبلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی گرگان به اتهام برهم زدن نظم 116
 و مخالفت با احکام اسالمی در کميته انضباطی به یک ترم محروميت از تحصيل دانشگاه ، برهم زدن امنيت ملی
   ) ٢٣/۵/٨۶روزانه تهران جنوب . ( با احتساب سنوات محکوم شدند

  
عماد برقعی فعال : ـ شجاعی دبير منتخب انتخابات اخير برگزار شده دانشگاه عالمه طبا طبایی اعالم کرد  117

اعی این دانشگاه از سوی کميته انضباطی به اتهام اخالل در نظم دانشگاه ایجاد دانشجویی دانشکده علوم اجتم
    .آشوب و بلوا و عدم رعایت موازین دانشگاه به یک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد

   )٢٧/٥/٨٦ایسنا (
  

کام انضباطی اوليه و پيش اح چندی: ـ حامد محقق دبيرانجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تبريز گفت 118
گذشته احکام ثانويه بدون تغيير، مجددا برای  ی  نفر از دانشجويان با هم صادر شد و در هفته١٠  ثانويه 

  ساله دانشگاه تبريز صدور چنين احکامی برای دانشجويان بی٦٠در تايخ  وی افزود که .دانشجويان صادر شد
چندی پيش شاهد بوديم برای   با هم صادر شود، اما  و ثانويه وليهسابقه بوده است و همچنين امکان ندارد احکام ا

شان احکام   مسووالن پس از پی بردن به اشتباه دانشجويان دانشگاه تبريز اين دو حکم با يکديگر صادر شد و
   )٢٨/٥/٨٦اميرکبير  ( .ثانويه را مجددا صادر کردند

    
با وجود رای نخستين : سی ارشد دانشگاه تهران گفت ـ پيمان عارف دانشجوی ممنوع التحصيل کارشنا 119

 مهر ماه گذشته که دستور به بازگشت به تحصيلم را داده بود ، ٣٠دیوان عدالت اداری به نفع بنده در تاریخ 
در برابر رای ایستاد و از ) ریاست دانشگاه تهران(عباسعلی عميد زنجانی   شيخ متاسفانه در طی این مدت

 ماه پيش طی شکایتی به دیوان خواهان انفصال از ٤زگشت به تحصيلم جلو گيری نمود که تمکين بدان و با
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 متاسفانه عميد زنجانی اخيرآ  . دیوان  شدیم٢خدمت وی به دليل استنکاف از رای قاضی شریعت  رئيس شعبه 
ار و حجت االسالم ضی شریعت از ریاست شعبه بر کناطی مذاکراتی توانست به اعمال نفوذ در پرونده بپردازد  ق

قاضی جدید  نيز با نقص رای اوليه رای به نفع متشاکيان ـ  وزارت علوم و . گوهری به ریاست منصوب گردید 
دانشگاه تهران ـ داده حکم اخراج از تحصيل من از  کارشناسی ارشد به دليل نداشتن صالحيت سياسی و 

همچنين :  این فعال دانشجویی گفت  .تایيد کردعقيدتی را که به خواست وزارت اطالعات صورت گرفته بود 
. قاضی گوهری از رسيدگی به شکایت انفصال عميد زنجانی نيز خودداری نموده پرونده را مختومه اعالم کرد 

بدین ترتيب واپسين مرحله . متاسفانه رای صادره ، نهایی و غير قابل تجدید نظر خواهی است : عارف تاکيد کرد 
کميته دانشجویی گزارشگران .( اخراج و آخرین امکان بازگشت به به تحصيل نيز نافرجام ماند حقوقی  اعتراض به

   )٢٨/٥/٨٦حقوق بشر  
  

 ـ رضا ریخته گر قياسی عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز به اتهام برهم 120
   )٣/۶/٨۶ایسنا . ( و درج در پرونده شدزدن نظم دانشگاه در کميته انضباطی محکوم به تذکر کتبی 

 
 ـ عليرضا وليان دبير سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه کاشان در محاکمه تجدید نظر کميته 121

   ) ١٢/۶/٨۶ایسنا . ( انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد
  

اه تربيت دبير رجایی به اتهام دعوت دانشجویان به  ـ مسعود منصوری و شمال رستمی دانشجویان دانشگ122
اعتراضات صنفی ، انتشار نشریه دانشجویی و عدم التزام به احکام اسالمی توسط هيئت های گزینش آموزش و 

   )۵/٧/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .( پرورش از دانشگاه اخراج شدند
  

حقوق بشر دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو کميته حقوق  ـ رشيد اسماعيلی دانشجوی کارشناسی ارشد 123
بشر سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی در کميته انضباطی و تجدید نظر به ریاست حجت اسالم شریعتی 

نامبرده طی سخنانی در کانون . رئيس دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد
 سرکوب ، بازداشت و شکنجه دانشجویان پلی تکنيک ، حمله به دفتر سازمان دانش :مدافعان حقوق بشر گفت

آموختگان و فشار بر این حزب قانونی ، قتل زهرا کاظمی و محروم کردن دانشجویان از تحصيل با صدور احکام 
ه نقض وی با اشاره ب. تعليقی و سه ستاره کردن آنها تنها بخشی از سریال بی پایان نقض حقوق بشر است

  .گسترده حق حيات و حقوق زنان نقض حقوق بشر را سازمان یافته ، برنامه ریزی شده و نهادین توصيف کرد
   ) ٩/٧/٨۶ادوارنيوز ( 
  

 ـ آرش پاکزاد دانشجوی دانشگاه مازندران در کميته انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات 124
مرضيه شفيعی و حامد محمدی به توبيخ کتبی با درج در پرونده . وم شدو توبيخ کتبی با درج در پرونده محک

محکوم شدند و برای سارا خادم ، مينا باطبی ، صادق حکيم زاده و ميالد معينی حکم تذکر شفاهی صادر 
   )١٨/٧/٨۶ایسنا .( گردید

  
اتهام برهم زدن نظم  ـ آیدین اخوان عضو سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی به 125

 ماه تعليق از ١٨دانشگاه ، ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و برهم زدن نظم دانشگاه در کميته انضباطی به 
  )١٨/٧/٨۶ایسنا .(تحصيل محکوم شد

  
که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس » ستاره ها در اوین «  ـ در روز برگزاری تربيون آزاد دانشجویی 126

 دانشجوی دانشگاه امير کبير برگزار شد ، بدستور کميته انضباطی عباس حکيم زاده ، علی صابری ، برای سه
مجيد شيخ پور ، اصغر سپهری ، مهيار عبدالصمدی ، مجتبی کالنتری ، پویان محمودیان و کورش دانشيار ممنوع 

  )٧/٨/٨۶امير کبير . ( الورود به دانشگاه شدند
  
 

  . ی دانشگاه عالمه طباطبایی بدستور کميته انضباطی ممنوع الورود به دانشگاه شد ـ علی محمدی دانشجو127
   )٩/٨/٨۶ایسنا ( 
  

 ـ مجيد موسوی دانشجوی دانشگاه مازندران در کميته انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل و تذکر کتبی با 128
يق و از هم اکنون از خوابگاه دانشگاه همچنين صادق رحمتی از تحصيل در ترم بعد تعل.درج در پرونده محکوم شد

   )٩/٨/٨۶ایسنا . ( اخراج شده است
  

 ـ نریمان مصطفوی و کورش دانشيار از فعالين جنبش دانشجویی دانشگاه امير کبير در کميته انضباطی 129
   ) ١٣/٨/٨۶ایسنا . ( هرکدام به یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند

  
ورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام همکاری با  ـ فرخنده بختيارزاده عضو ش130

حکم محروميت از تحصيل وی تائيد شده و نيروهای حراست از ورود نامبرده . گروههای منحله ، ممنوع الورود شد
 ترک قبل از این کارت سلف سرویس فرخنده بختيار زاده مسدود گشته و دستور. به دانشگاه جلوگيری کردند

   ) ٢٠/٨/٨۶ادوارنيوز . ( خوابگاه داده شد
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 ـ سليمان محمدی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی که به حکم کميته انضباطی به ریاست حجت اسالم 131

   )٢٣/٨/٨۶ادوارنيوز .(  ترم تعليق از تحصيل یا احتساب سنوات محکوم شده بود ٣شریعتی به 
  

اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام توهين، تهدید،  ـ علی قلی زاده سخنگوی انجمن ١٣٢
نشراکاذیب، افتراء ، انجام اعمالی به نفع گروههای غير قانونی و انجام اعمالی بر ضد نظام در کميته انضباطی به 

 )۵/٩/٨۶ادوارنيوز .( دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد
 

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ابو علی سينای همدان به اتهام توهين به  امين نظری دبير اسبق - 133
  )۶/٩/٨۶ادوارنيوز . (مقدسات و شعائر محکوم به توبيخ کتبی با درج در پرونده شد

  
دانشگاه زنجان و مدیر مسئول نشریه » جمعيت اسالمی« ـ داود خداکرمی دانشجوی رشته ریاضی، دبير 134

 )١٩/٩/٨۶اميرکبير .(از دانشگاه اخراج شد » آچيق سوز« دانشجویی 
 

 ـ فرهنگ اسالمی و مهربان کشاورز دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در کميته انضباطی به یک ترم 135
همچنين هنگامه مظلومی و عارف روشنایی به توبيخ کتبی با درج در پرونده . محروميت از تحصيل محکوم شدند

  )٢٢/٩/٨۶اعتماد ( .محکوم شدند
  

بدستور » اویانيش « بهنام نور محمدی دانشجوی عمران دانشگاه اروميه و سردبير نشریه دانشجویی ـ  136
  )٢٢/٩/٨۶امير کبير .(کميته انضباطی از دانشگاه اخراج گردید

 
مدت محکوميت دانشجویان به این .  دانشجوی دانشگاه شاهرود در کميته انضباطی محکوم شدندسه ـ 137

اشکان مدنی دو ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات، فهيمه مير لوحی و جواد صفدری به : ستشرح ا
  )١١/١٠/٨۶ایسنا .(توبيخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند

  
 ـ کورش جنتی دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده اقتصاد و مازیار سميعی در کميته انضباطی هر 138

  )   ١٢/١٠/٨۶کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت .(حروميت از تحصيل محکوم شدندکدام به یک ترم م
  

 ـ سلمان یزدان پناه دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به دليل 139
صدور حکم حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امير کبير ، با شکایت عليرضا رهایی رئيس دانشگاه امير کبير ، در 

این در حالی است که این فعال .کميته انضباطی دانشگاه تهران به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شد
دانشجویی ، پيش تر نيز به دليل سازماندهی اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد 

کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر .(در این دانشگاه به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم گردیده بود
١٣/١٠/٨۶(  
  

دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به اتهام برگزاری تجمع غير قانونی در کميته  ـ رضا نگهداری دانشجوی 140
  )١۴/١٠/٨۶امير کبير .(انضباطی دانشگاه تهران به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد

  
 ـ نجمه موسوی، فاطمه معصومی، سيروس محمدی، وهاب کریمی نژاد و ساسان منبری  دانشجویان 141

ایسنا . (همدان در کميته انضباطی به توبيخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدنددانشگاه بوعلی سينای 
١۶/١٠/٨۶(  
  

 ـ محسن خسروی ، حسن حسينی، محمود هادی پور، حسام سعيدی ، وحيد زارع و دو دانشجوی دیگر از 142
کميته انضباطی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه باهنر کرمان به اتهام توهين به مقدسات ملی و ميهنی در 

این دانشجویان از دست اندرکاران برگزاری .  ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شدند١۴مجموعا به 
  )١٠/٨۶ /١۶امير کبير .(مراسم جشنی با مجوز دانشگاه بوده اند

  
من اسالمی  ـ رضا جعفریان ، پوریا شریفيان ،مهدی جمالوند و محمد صيادی از اعضای مجمع عمومی انج143

دانشجویان دانشگاه بوعلی سينای همدان به جرم شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران به توبيخ 
  )١۶/١٠/٨۶بوعلی سينا .(کتبی و درج در پرونده محکوم شدند

  
 ـ سياوش حاتم ، محمد صيادی و مهدی جمالوند از اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلی 144

همدان به اتهام توهين به نظام و اقدام برای براندازی به حکم کميته انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل سينای 
  ) ١۶/١٠/٨۶ایسنا .(با احتساب سنوات محکوم شدند

  
 ـ مازیار معصومی، ارسالن صادقی دانشجویان دانشگاه اصفهان در کميته انضباطی هرکدام به یک ترم 145

همچنين علی رهنما و عليرضا داودی به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم . وم شدندمحروميت از تحصيل محک
  ) ١۶/١٠/٨۶امير کبير .(شدند
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 ـ تينا حسينی از دانشجویان طيف چپ دانشگاه فردوسی مشهد به اتهام عدم رعایت کامل حجاب 146

ک ترم محروميت معلق از تحصيل اسالمی، استفاده از لوازم آرایشی و فعاليت سياسی در کميته انضباطی به ی
  )١٨/١٠/٨۶وبالگ دانشجویان آزادی خواه و برابرای طلب .(محکوم گردید

  
 ـ محمد کریم آسایش دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران به علت شرکت در تجمعی به مناسبت روز 147

 ترم محروميت از تحصيل محکوم جهانی زن و فعاليت در کارزار دفاع از کارگران زندانی در کميته انضباطی به یک
  )١٨/١٠/٨۶وبالگ آوای دانشگاه . (همچنين حميد ملک زاده به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم گردید. شد

  
 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شيراز به اتهام شرکت در ميهمانی مختلط و عدم رعایت ٣٠ ـ بيش از 148

احکام دانشجویان شامل یک ترم محروميت مشروط از . د شئونات اسالمی در کميته انضباطی محکوم شدن
تحصيل ، محروميت از امکانات رفاهی دانشگاه تا پایان تحصيالت ، توبيخ کتبی با درج در پرونده ، و تذکر کتبی با 

  )٢٣/١٠/٨۶اميرکبير . (درج در پرونده می باشد 
  

  )٢۴/١٠/٨۶امير کبير .(افت کرده بود ـ زینب پيغبرزاده حکم قطعی دو ترم محروميت از تحصيل دری 149
  

 دانشگاهها، در رشته مترجمی زبان دانشگاه پيام نور ٨۵ ـ خانم روزیتا تشکر بعد از قبولی در آزمون سال 150
واحد دولت آباد اصفهان، در مهر همان سال پذیرفته می شود و بمدت سه هفته اجازه حضور در کالس را پيدا می 

انم تشکر به حراست دانشگاه پيام نور منطقه سه اصفهان احضار و تنها به دليل اعتقاد به اواسط آبان ماه خ. کند
نامبرده بعد از اخراج نامه نگاریهای زیادی را به سازمانهای دولتی از قبيل . آیين بهائيت از دانشگاه اخراج می شود

گی، ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، دانشگاه پيام نور ، سازمان سنجش، وزارت علوم، شورای عالی انقالب فرهن
فعاالن حقوق . (حراست کل وزارت علوم و دیوان عدالت اداری شکایت می کند که باز هم بی نتيجه می ماند

  ) ٢۶/١٠/٨۶بشر در ایران 
 

دو دانشجوی این دانشگاه در کميته :  ـ دکتر عطایی پور معاون دانشجویی دانشگاه امير کبير اعالم کرد151
همچنين سه دانشجوی دیگر نيز حکم قطعی یک .  دو ترم محروميت قطعی از تحصيل محکوم شدندانضباطی به

  ) ٨/١١/٨۶ایسنا .( ترم محروميت از تحصيل را دریافت کردند
  

وی ترم پيش نيز حکم قطعی .  ـ ابراهيم رحمانی مجددا به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد152
مهدی ابوالحسنی دبير شورای صنفی دانشگاه در . شگاه ممنوع الورود بودمحروميت از تحصيل داشت و به دان

همچنين بدستور حراست ، انتظامات دانشگاه از . کميته انضباطی به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد
. ( ورود نریمان مصطفوی نایب دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير به دانشگاه جلوگيری بعمل آورد

  )  ١۶/١١/٨۶مير کبير 
  

 آذر در کميته انضباطی به ٢١ ـ ميالد عزیزی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی 153
 آذر وی در بازداشت بسر می برده ٢١الزم به ذکر است که در روز . یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد

افظ موسوی و احسان دولتشاه در کميته انضباطی به توبيخ کتبی و همچنين دو دانشجوی دیگر بنامهای ح. است
   ) ٢١/١١/٨۶ادوارنيوز .(درج در پرونده محکوم شدند

 
رم محروميت و مارال پيله ور از فعالين دانشجویی دانشگاه تهران در کميته انضباطی به یک ت ـ سحر رضا زاده 154

  )۵/١٢/٨۶ادوار نيوز .(از تحصيل محکوم شدند
  

.  ـ کاوه رضایی دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان به حکم کميته انضباطی از دانشگاه اخراج شد155
خبر نامه دانشگاه بوعلی .(سال گذشته وی به یک ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات محکوم شده بود

  )۵/١٢/٨۶سينا 
   

 دانشجویان کرد در دانشگاههای ایران که  ـ کارو صدیقيانی از اعضای هيئت موسس اتحادیه دمکراتيک156
مشغول به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک دانشگاه علم و صنعت ایران در ترم چهارم بود، 

  )١٢/١٢/٨۶ادوار نيوز .(به حکم وزارت علوم از تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج شد
  

 آذر دانشجویان در دانشگاه تهران در ١٨ علت شرکت در تجمع  ـ زینب پيغمبرزاده دانشجوی دانشگاه تهران به157
وی سال گذشته نيز به دليل . کميته انضباطی به یک ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات محکوم شد

  )١۴/١٢/٨۶اعتماد .(شرکت در تجمع خرداد ماه دانشگاه تهران به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود
  

 نفر از دانشجویان دختر را به ٩ اسدی معاون فرهنگی و رئيس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد ورامين،  ـ دکتر158
این استاد به دانشجویان گفته . خاطر پوشش غير چادر از کالس درس اخراج کرده و اجازه ورود به آنها نمی دهد

  )١۵/١٢/٨۶ن تحکيم وحدت کميسيون زنا.(است هيچ کس در کالس درس حق ندارد بدون چادر حاضر شود
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 ـ شيما فرزاد منش، نگين فرزامند ، مهدیه گلرو ، امير رئيسيان، مهربان کشاورز، امير یعقوبعلی و فرهنگ 159
همچنين .  ترم از تحصيل محروم شدنددواسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در کميته انضباطی 

 ۶به عالوه چهار نفر دیگر از دانشجویان هم جمعا . مواجه هستندعسل اخوان و صادق شجاعی با دو ترم تعليق 
کميته انضباطی در شرایطی این احکام را صادر کرده است که در سال گذشته . ترم از تحصيل تعليق شده اند

همچنين دانشجویان معلق از تحصيل شامل .  ترم تعليق دانشجویان از تحصيل را در کارنامه خود دارد۴٠صدور 
اسماعيلی، امير رئيسيان، عليرضا ارشادی فر، عليرضا موسوی، مجيد دری و مهدیه گلرو هم اکنون ممنوع رشيد 

این احکام به امضای حجت االسالم صدرالدین شریعتی . الورود هستند و اجازه تردد در دانشگاه عالمه را ندارند
  )٢۴/١/٨٧اعتماد .(رئيس دانشگاه عالمه رسيده است

  
  ،"رهگذر"ناهيد افراسيابی مدیر مسئول نشریه ، "قاصدک" ی پور مدیر مسئول نشریهـ سحر یزدان ١۶٠

از سوی کميته " متن"و حمداهللا نامجو مدیر مسول نشریه" عصيان"اسماعيل جليل وند مدیر مسئول نشریه
  )٢٧/١/٨٧کارگزاران .(انضباطی دانشگاه شيراز هرکدام به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند

  
 علوم سياسی دانشکده حقوق ٨ حقوق و سلمان یزدان پناه دانشجوی ترم ۴ـ رضا نگهداری دانشجوی ترم  161

دانشگاه تهران به اتهام رهبری تجمع بهمن ماه کوی دانشگاه تهران توسط حراست از خوابگاه دانشگاه اخراج 
  )٢٨/١/٨٧امير کبير ( .شدند

  
دوسی مشهد در کميته انضباطی به یک ترم محروميت از  ـ حميدرضا امير خانی دانشجوی دانشگاه فر162

  )٣١/١/٨٧امير کبير .(تحصيل محکوم شده و ممنوع الورود اعالم شد
 

 ـ پيمان انجيدنی دبير سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز در کميته انضباطی به یک ترم 163
  )٢/٢/٨٧وار نيوز اد.(محروميت از تحصيل با احتساب در سنوات محکوم شد

 
 ـ زهرا توحيدی، عليرضا خوشبخت داوطلبين آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم سياسی، مرتضی 164

حسين زاده داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و یحيی صفی آریان داوطلب آزمون 
ز تحصيل در دوره کارشناسی ارشد در کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشجویان محروم ا

 طی نامه ای خطاب به محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقيقات و فن آوری خواستار دریافت کارنامه ٨۶سال 
  )١۶/٢/٨٧امير کبير .(شرکت در آزمون کارشناسی ارشد خود شدند

  
ی خواجه نصيرالدین طوسی  ـ ميثم فرخ روز، عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعت165

به یک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت " داروگ"و مدیر مسئول نشریه دانشجویی
 .قبال بدستور کميته ناظر بر نشریات دانشجویی توقيف گردید" داروگ" نشریه. رفاهی دانشگاه محکوم شد

  )٢٠/٢/٨٧ادوارنيوز (
  

رال لطيفی،ميالد عزیزی، مرتضی مساکنی و رضا زاده دانشجویان دانشگاه تهران به دليل ـ پگاه حمزه ای، ما ١۶۶
شرکت در تریبون آزاد حمایت از دانشجویان زندانی در کميته انضباطی به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم 

ت از تحصيل همچنين دو دانشجوی دیگر که نمی خواهند اسمی از آنها برده شود به یک ترم محرومي. شدند
. حسام سالمت،رضا قاضی نوری و رضایی نيا در کميته انضباطی به توبيخ کتبی محکوم شدند. محکوم شدند

  )٢١/٢/٨٧آفتاب .(شيوا مجيدزاده و رضا علی نيا در انتظار حکم بسر می برند
  

 حق ورود به  ـ علی شجاعی دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه هرمزگان، به حکم مقامات دانشگاه167
  )٢٢/٢/٨٧امير کبير .(خوابگاه دانشجویی را ندارد

 
ـ کاوه رضایی شيرازی، فعال سياسی ـ دانشجویی دانشگاه همدان در پی احکام تعليقی متوالی صادره از 168

  )٢٣/٢/٨٧خبر نامه بوعلی سينا .(سوی کميته انضباطی، حکم اخراج قطعی و معافيت تحصيلی دریافت کرد
  

 ویس مرادی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان به دو ترم محروميت از تحصيل با سجاد ـ ١۶٩
وی پيش از این نيز به علت شرکت در مراسم و تریبون آزادی به دو ترم محروميت از . احتساب سنوات محکوم شد

  )٢۴/٢/٨٧امير کبير (.تحصيل با احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت رفاهی تا پایان تحصيل محکوم شده بود
 

در " همکالسی" ـ احمد توکلی دانشجوی مجازی دانشگاه خواجه نصير الدین طوسی و مدیر مسئول وبالگ170
اتهامات . کميته انضباطی به منع موقت از تحصيل به مدت نيم سال تحصيلی بدون احتساب سنوات محکوم شد

می به تجمع دانشجویان مجازی در سازمان مرکزی، راه اندازی وبالگ دانشجویی، دعوت عمو: وی عبارتند از
اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی بدون هماهنگی با مسئولين دانشگاه، اقدام به جو سازی عليه حراست 

همچنين یکی دیگر از دانشجویان به علت . دانشگاه، توهين به دین اسالم و اهانت به حجاب خواهران دانشجو
  )٢٧/٢/٨٧ادوار نيوز .(به اخطار کتبی همراه با درج در پرونده محکوم شدبرگزاری اردوی دانشجویی 
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" فریاد سکوت" ـ محمد دهقان دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان و مدیر مسئول نشریه دانشجویی171
به اتهام توهين به دولت، توهين به شورای نگهبان و تشویق دانشجویان به تحریم انتخابات مجلس هشتم، در 

  )٢٧/٢/٨٧دسترنج .(ميته انضباطی به یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شدک
 

سازمان سنجش وزارت علوم از ارائه کارنامه به ناصر پویافر و علی صابری از دانشجویان مقطع کارشناسی ـ  ١٧٢
فریدون . ارشد دانشگاه اميرکبير خود داری کرده همچنين نتيجه آزمون مجيد شيخ پور را نيز تغيير داده است

تقلب برای نورچشمی هاست اما دانشجویان : مشيری نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی گفت 
 ٨۵در سالهای : وی افزود. ستاره دار مورد غضب هستند و از لحاظ قانونی امسال دست آنها به جایی بند نيست

یک تا دو رقمی داشتند اما با تمام پيگيریها و  شده بود و برخی از آنها رتبه تصيح اوراق دانشجویان ستاره دار ٨۶و 
اما امسال وضعيت متفاوت بود و . رای دیوان عدالت اداری ، وزارت علوم حاضر به ثبت نام این دانشجویان نشد 

مافيای مالی در سازمان سنجش وجود دارد : نامبرده اعالم کرد. اوراق این دانشجویان به هيچ وجه تصحيح نشد 
  )٢/٣/٨٧اميرکبير .( و بدل می شود دميليون تومان پول ر۴٠٠روش سواالت کنکور ساالنه ، با خرید و ف

 
بدليل چاپ ویژه نامه ای با عنوان گذری بر » گونش«  ـ سينا جهانبخش مدیر مسئول نشریه دانشجویی 173

صنعت برای مدت  به حکم کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و ٨۵حماسه خرداد آذربایجان در سال 
  )۵/٣/٨٧وبالگ حق .( ماه از مدیر مسئولی محروم شد٩
  

ـ یک دانشجوی دانشگاه آزاد کاشان به دليل مخالفت با دفن شهيد در این دانشگاه از دانشگاه اخراج شد و  ١٧۴
  )٧/٣/٨٧امير کبير .( دانشجوی دیگر به یک ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند٣
  

در کميته " بدحجابی در محيط دانشگاه"یان دختر دانشگاه صنعتی شيراز به اتهام ـ هشت تن از دانشجو ١٧۵
  )٩/٣/٨٧امير کبير .(انضباطی هرکدام به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند

  
قره باغ و امين امامی دانشجویان دانشگاه تبریز به اتهام فعاليت  مهدـ ناهيد بابازاده، صمد پاشایی، نادر ١٧۶

. ه حکم اداره گزینش استاد و دانشجو وزارت علوم از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدندسياسی ب
نامبرده . همچنين سجاد راد مهر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک به کميته انضباطی احضار شد

  . خود محروم شده بودبدليل ممانعت مسئولين امنيتی دانشگاه تبریز از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه ارشد
  ) ١١/٣/٨٧ادوار نيوز (
  

ـ عباس رشيدی، مصلح ستار پور، سيوان فرخزادی، امين آریا، فاروق معروفی، امير ساالری و امين شجاع  ١٧٧
دانشجویان دانشگاه تربيت معلم تهران به جرم شرکت در تحصن و اعتصاب غذا در کميته انضباطی به دو ترم 

 دانشجو در ٩١ دانشجو در تحصن و ٢٠٠٠بيش از . حتساب در سنوات محکوم شدندمحروميت از تحصيل با ا
اداره حراست و مسئولين دانشگاه برای سرکوب تحصن دانشجویان خطوط اینترنت . اعتصاب غذا بسر می برند

 خانواده های با. آب را به مدت یک روز قطع کردند.  در خطوط موبایل اختالل ایجاد کرده اندوده نمودانشگاه را قطع 
متحصنين تماس برقرار کرده و اتهام پراکنی مبنی بر این که دانشجویان با گروه های بيگانه در ارتباط هستند و 

  )١٧/٣/٨٧دسترنج ........(افزایش نيروهای امنيتی در لباس حراست و 
  

ه دليل چاپ ب ـ فرزاد حسن زاده، مهدی خسروی و امين ریاحی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 178
در کميته انضباطی » محاوره « مطالب انتقادی نسبت به برخی اقدامات دولت احمدی نژاد در نشریه دانشجویی 

  )٢١/٣/٨٧بوعلی سينا .(به یک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدندهر کدام 
 

  :دادگاه ها و دیگر نهادهای امنيتی احضار به
ادقی از اعضای سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه  ـ حسن طالبی، ميثم گلستانی و محمد ص179

 دادگاه ۴اصفهان و علوم پزشکی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به خامنه ای جهت محاکمه به  شعبه 
 سال پيش ٢ نفر از اعضای سابق تشکل ذکر شده از ١۶الزم به یاد آوری است که . انقالب اصفهان احضار شدند

   )٢٩/۴/٨۶ادوارنيوز  .( انقالب اصفهان دارای پرونده مفتوح می باشنددر دادگاه 
  

 ـ شيرزاد حاجيلو دانشجوی رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد خوی جهت محاکمه برای بار پنجم به دادگاه انقالب 180
   )١٧/۶/٨۶ساوالن سسی . ( خوی احضار شد

  
حکيم تقی زاده دانشجویان دانشگاه یاسوج به اتهام  ـ مجتبی تقوی نژاد، نيما رضایی ، محمد باقرنيا و 181

تشویش اذهان عمومی با شکایت مدیر عامل مخابرات استان کهگيلویه و بویر احمد جهت محاکمه به دادگاه 
  )٢٧/٧/٨۶ایسنا . (انقالب احضار شدند

   
ا شکایت دکتر عليرضا  ـ بابک زمانيان مسئول روابط عمومی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير ب182

وی در اردیبهشت ماه با .  دادگاه انقالب تهران احضار شد١۵رهایی رئيس دانشگاه جهت محاکمه به شعبه 
   )١۶/٨/٨۶امير کبير . (  زندان اوین در بازداشت بود٢٠٩ روز در بند ۴٠شکایت رئيس دانشگاه به مدت 
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ی به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طریق فعاليت  ـ امير یعقوبعلی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبای183
   )١٩/٩/٨۶ایسنا .( دادگاه انقالب تهران احضار شد١۵تبليغی عليه نظام جهت محاکمه به شعبه 

  
 ـ ناهيد افراسيابی، سحر یزدانی، اسماعيل جليل وند و حمداهللا نامجوی دانشجویان دانشگاه شيراز ، بعلت 184

  . مير حسينی ، جهت بازجویی به اداره اطالعات شيراز احضار شده بودنداعتراض به بازداشت یونس
  )١١/١٠/٨۶امير کبير (
  

 تير سال جاری جهت بازجویی به شعبه اول دادسرای ١٨ ـ مسعود حبيبی از دانشجویان بازداشت شده در 185
  )٨/١١/٨۶ایسنا .(  ميليون تومانی ازاد شد٣٠وی با قرار وثيقه . امنيت تهران احضار شد

  
 تير سال جاری جهت ١٨ ـ بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و از بازداشت شدگان تجمع 186

  )١٠/١١/٨۶ادوارنيوز ( .بازجویی به شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت تهران احضار شد
  

 تير ١٨اشت شدگان  ـ اشکان قيسوندی عضو اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان و از بازد187
   )١٩/١١/٨۶امير کبير (  .سال جاری جهت بازجویی به دادگاه انقالب احضار شد

  
 ـ محمد زراعتی، مازیار شاهچراغی، ایمان اصفهانی و تينا حسينی به اتهام توهين به مامور دولت جهت 188

  )٣/١٢/٨۶امير کبير ( .بازجویی به دادگاه احضار شدند
  

.  دادگاه انقالب تهران احضار شد١٣دانشجوی دانشگاه امير کبير جهت محاکمه به شعبه  ـ معصومه منصوری 189
نامبرده در آبان ماه به علت پيگيری وضعيت پدرش که در شهریور بازداشت شده بود، توسط ماموران امنيتی 

 )۶/١٢/٨۶امير کبير .( هفته با قرار کفالت از زندان آزاد شد٣بازداشت و پس از 
  

 نفر از دانشجویان دانشگاه شيراز حول خواستهای عزل رئيس ٢٠٠٠ روز پيش، بيش از ٧نبال تجمع  ـ بد190
دانشگاه، عزل شورای صنفی دست نشانده، برچيده شدن دوربين های مدار بسته در دانشگاهها، فراهم آوردن 

ب اساتيد کار آمدو امکان دسترسی به اینتر نت در دانشکده فنی، تجهيز و توسعه خوابگاههای دختران، جذ
.  نفر از دانشجویان جهت بازجویی به اتهام اخالل در نظم به دادسرای عمومی و انقالب شيراز احضار شدند١٣....

عباس رحمتی، کاظم رضایی، محسن گوهری نيا، اسماعيل جليل : اسامی دانشجویان احضار شده عبارتند از 
ن، سعيد کوشکی، محسن روزی طلب ، مجتبی بخشنده ، وند، هادی عسگری، لقمان قدیری، عبداهللا داودیا

  )  ١٣/١٢/٨۶ادوار نيوز .(حميد رضا حجتی  دو دانشجوی دیگر که نخواستند نام آنها فاش شود
  

 دادگاه انقالب ١٣ ـ پدرام رفعتی عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير جهت محاکمه به شعبه 191
  )٢١/١/٨٧ امير کبير( .تهران احضار شد

  
 ـ محمد هاشمی وعلی عزیزی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جهت محاکمه به دادگاه احضار 192
  )۴/٢/٨٧امير کبير . (شدند

  
 ـ دوازده نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بنامهای اميد حسنی، امجد کرد نژاد، ميالد چگينی، محسن 193

انا راد، بهزاد گرمرودی، امير فالح، موسی عظيمی مهر، بهمن گلچين، ذاکری، محمد وریا عبداللهی، یونس تو
  )۴/٢/٨٧امير کبير .(سلمان یزدان پناه و رضا نگهداری جهت بازجویی به کالنتری احضار شدند

  
 ـ یونس مير حسينی دانشجوی سال سوم رشته حقوق دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ١٩۴

 آذر سال گذشته با قرار ٢٨ آذر بازداشت و در ١۴نامبرده در . گاه انقالب شيراز احضار شدجهت محاکمه به داد
 نفر از دانشجویان دانشگاه شيراز ۵٠طی دو ماه سال گذشته بيش از .  ميليون تومانی از زندان آزاد شد٢٠وثيقه 

  ) ١٩/٢/٨٧امير کبير .(به کميته های انضباطی و یا دادگاهها احضار شده اند
 

جهت " درنگ" ـ ميالد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصير و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقيف شده 195
  )٢٠/٣/٨٧ادوار نيوز ( . دادگاه انقالب تهران احضار شد١٣محاکمه به شعبه 

  
 ٢٠١ ـ مهدی خسروی و حميد رضا اميرخانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد جهت بازجویی به شعبه 196
  )٢٧/٣/٨٧امير کبير . ( دسرای انقالب مشهد احضار شدنددا
  

 دادسرای انقالب مشهد مورد بازجویی ٢٠١ ـ امين ریاحی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در شعبه 197
  ) ٣٠/٣/٨٧امير کبير ( .قرار گرفت

  
 :اتمحاکم

به اتهام اقدام » دیدگاه « ه  ـ آسو صالح فعال دانشجویی دانشگاه کردستان و عضو هيئت تحریریه هفته نام198
عليه امنيت ملی ، فعاليت تبليغی عليه نظام ، تحریک جوانها به شرکت در تجمع غير قانونی روز جهانی زن در 
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سنندج و ارتباط با گروههای معاند جمهوری اسالمی ایران در شعبه پنجم دادیاری سنندج مورد بازجویی قرار 
   ) ٣/۴/٨۶ایلنا .( عبه اول دادگاه انقالب سنندج ارجاع شدپرونده وی برای محاکمه به ش. گرفت

  
 دانشجوی دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام عدم رعایت شئونات دانشجویی و عدم رعایت پوشش ۴۶ ـ 199

 نفر از این دانشجویان به کميته انضباطی احضار و ٣تنها . مناسب در کميته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند
 دانشجوی دیگر به صورت غيابی و بدون اینکه فرصت دفاع از خود را داشته باشند محکوم ۴٣اند، محاکمه شده 

شيدا زرین ، فاطمه افرند،ریحانه نعمتی کش، مهرو ستاد، : اسامی دانشجویان به این شرح است. شده اند
ضلی حشمت، ميثم یوسفی، کلثوم غریب نواز، معصومه اکبر نژاد، فاطمه احمدی ، سارا اینانلو دوقوز، نسيبه فا

محسن جورابلو، حيدر ناهيد قره شيرازی، حسن اکبری، صادق خدادادی، روح اهللا فيروز اردکانی، حميد رضا 
هژبری، عليرضا سعيدی، امير حاجی احمدی، جواد آذرخش، مهدی مرادی، ميثم فریدونی، پور اقدم پورناکی، 

مد صادق دارابی، محسن روحی مياب، جواد سبحانی، مهدی خانی زاده، محمد عزیزی، سيد رضا احمدی، مح
مجتبی زارع خرميزی، بهزاد بهروزپور عسگر آباد، اردشی فالح مهر، حسين عباسيان، محمد علی کرمی، 
مرتضی زمانی، مجيد محمد ابراهيم، رضا عابدی، مهدی خطيبی، سيد رمضان حسينی، امير کریمی، سعيد 

  )٣/۶/٨۶روزانه تهران جنوب .(رضا مهربانی، آقای نوذریان و آقای طالبیناهيدی، محمد رضا دهقان نظری، علي
  

 ـ امين بزرگيان دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور ، هياهو و جنجال برای 200
قالب  دادگاه ان١۵برهم زدن نظم و سنگ پرانی به ماموران نيروی انتظامی با شکایت مدعی العموم در شعبه 

   )٢٨/۶/٨۶ایسنا . ( تهران محاکمه شد
  

 دادگاه انقالب تهران ١۵ ـ ميثم رشيدی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در شعبه 201
   )٣٠/٩/٨٦امير کبير ( .محاکمه شد

  
ت در تجمعات  ـ محمد ورزنده دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور ، شرک202

   )٠٣/١٠/٨۶ایسنا . ( دادگاه انقالب تهران محاکمه شد ١۵غيرقانونی و برهم زدن نظم در شعبه 
  

 ـ بابک زمانيان عضو انجمن اسالمی دانشجوی دانشگاه امير کبير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بصورت 203
 روز حبس ٣٨در خردا ماه سال جاری پس از نامبرده .  دادگاه انقالب تهران محاکمه شد١۵غير علنی در شعبه 
  ) ٢٣/١١/٨۶امير کبير .(  ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود۵٠انفرادی با قرار وثيقه 

  
 ـ احمد قصابان، احسان منصوری و مجيد توکلی دانشجویان دانشگاه امير کبير که از اردیبهشت ماه در زندان 204

جدید نظر استان تهران به ریاست قاضی ساعدی بصورت غير علنی محاکمه  دادگاه ت۴۴بسر می برند، در شعبه 
 دادگاه ۶این دانشجویان به اتهام تبليغ عليه نظام ، نشراکاذیب عليه بسيج و نيروهای امنيتی در شعبه . شدند

   ) ٢٨/١١/٨۶ایسنا .(  دادگاه عمومی تهران به زندان محکوم شده اند١٠۴٣انقالب تهران و شعبه 
  

 آذر در بازداشت بسر می برد بدون ١۶ـ سهراب کریمی عضو اتحادیه دمکراتيک دانشجویان کرد ، که از روز  205
   ) ٢٩/١١/٨۶آسو صالح . حضور وکيل و بصورت غير علنی محاکمه شد

  
 در ٨۶ تير ١٨ ـ آرش خاندل عضو اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه لرستان و از بازداشت شدگان 206

 ١۵تر سازمان ادوار تحکيم وحدت، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور در شعبه محل دف
نامبرده در تير ماه به مدت یک ماه در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثيقه . دادگاه انقالب تهران محاکمه شد

  )٢١/١/٨٧ایسنا .( ميليون تومانی از زندان آزاد شد١٠
 

گلی دانشجویی که از مهر ماه سال گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طریق هواداری از  ـ یاسر 207
  .گروه پژاک در زندان بسر می برد، در شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج به ریاست قاضی طياری محاکمه شد

  )٨/٣/٨٧موکریان نيوز (
  

 :احکام صادر شده توسط دادگاهها 
گی عضو اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی به اتهام  ـ بهرام اسماعيل بي208

 سال ٢ دادگاه انقالب اصفهان به ۴تبليغ عليه نظام ، برگزاری تجمعات غير قانونی و توهين به خمينی در شعبه 
  . سال به حالت تعليق در آمد۵حبس تعزیری محکوم گردید، که برای مدت 

   )٢٩/۴/٨۶زارشگران حقوق بشر کميته دانشجویی گ ( 
  

به دنبال : دبير سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز اعالم کرد ـ یونس زارعيون ٢٠٩
شکایت یکی از استادان دانشگاه مبنی بر آنچه که بر هم ریختن جو دانشگاه از سوی بنده ناميده می شد به 

   )٢٩/٥/٨٦ایسنا . (  دادگاه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم دادگاه احضار شدم و طی حکمی از سوی
  

 ـ ميثم گلستانی عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به علت شرکت در تجمع 210
   )١٢/۶/٨۶ایسنا . ( روز دانشجو در دادگاه به یکسال حبس تعليقی محکوم شد
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ل دانشکده فنی دانشگاه تهران ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی  در  ـ امير حسين اعتمادی فارغ التحصي211
نامبرده در جریان .  سال حبس تعليقی محکوم شد٢ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ١۵شعبه 

 روز در سلول ۵۵ توسط حفاظت اطالعات  سپاه پاسداران بازداشت گردید و مدت ٨٢اعتراضات دانشجویی خرداد 
   ) ١۵/۶/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر . ( انفرادی بسر برد 

  
 ـ سعيد قاسمی نژاد دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام تحریک به اغتشاش و اقدام عليه امنيت ملی در 212

 نامبرده در جریان.  سال حبس تعليقی محکوم شد٢ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ١۵شعبه 
   ) ١٧/۶/٨۶ادوارنيوز . (  روز  بازداشت گردید٢٠ به مدت ٨٢اعتراضات دانشجویی خرداد 

  
 دادگاه انقالب تهران و ۶ ـ ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی از فعالين سابق جنبش دانشجویی در شعبه 213

نامبردگان از . شدند سال حبس تعزیری محکوم ۵/٣ سال و ۵/٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ٢۶شعبه 
   )۶/٧/٨۶ایسنا . (  در زندان بسر می برند٨۵شهریور سال 

  
 ـ شيرزاد حاجيلو دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی خوی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با گروههای 214

  .پان ترکيست در دادگاه انقالب خوی به حکم قاضی نوروزی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد
   ) ١٠/٧/٨۶ساواالن سسی ( 
  

 ـ امين بزرگيان از فعاالن سابق دانشجویی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دانشجویی خرداد 215
.  سال حبس تعليقی محکوم شد٣ دادگاه انقالب تهران به ١۵ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه ٨٢

  )١٨/٧/٨۶ایسنا (
  

به اتهام اقدام عليه » یک خبر « ابق دانشگاه امام حسين، به عنوان مسئولين سایت  ـ پنج دانشجوی س216
   )٢٢/٧/٨۶ایسکانيوز .( جریمه نقدی محکوم شدند ميليون تومان٣پرداخت امنيت ملی در دادگاه تجدید نظر هریک به 

  
 عليه امنيت ملی و ترویج  ـ مهناز محمدزاده شاعر و دانشجوی تربيت بدنی دانشگاه اروميه به اتهام اقدام217

  . ماه حبس تعزیری محکوم شد۶پان ترکيسم در شعبه یک دادگاه انقالب اروميه به 
   )٢٢/٧/٨۶کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربایجان (
  

دانشگاه اروميه در شعبه » استاد شهریار «  ـ اکبر پاشایی دانشجوی رشته فيزیک و دبير کانون دانشجویی 218
وی در سال جاری به . ه انقالب اروميه به ریاست قاضی درویشی به یکسال حبس تعليقی محکوم شداول دادگا

 روز در بازداشت بود و توسط نيروهای امنيتی مورد بازجویی قرار گرفت و در اعتراض به رفتار آنها به مدت ۴٠مدت 
   )١٩/٩/٨۶اميرکبير .( روز دست به اعتصاب غذا زده بود۴

  
یاشيل «دهقان فعال دانشجویی دانشگاه اروميه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقيف شده  ـ ابراهيم 219
   )٢١/٩/٨۶امير کبير .(به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقالب به دو سال حبس تعليقی محکوم شد» یول

  
 فعالين دانشجویی آذربایجانی  ـ بهنام نور محمدی، قهرمان سلطانی، پرویز سلطانی و بهروز خورشيدزاده از220

به علت دعوت مردم به شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در دادگاه انقالب شبستر به یکسال حبس 
   )٢٢/٩/٨۶امير کبير . (تعليقی محکوم شدند

  
 ساله تبریزی به اتهام عضویت در جمعيت ها و دسته هایی که هدف ١۶ ـ محمدرضا عوض پور دانش آموز 221
 ماه ۵ دادگاه جزایی تبریز به ریاست قاضی نياکار به ١١٨ برهم زدن امنيت کشور می باشد، در شعبه شان

وی در خردادماه .  ماه حبس تعزیری محکوم شده بود۴نامبرده در پرونده ای دیگر به . حبس تعزیری محکوم شد
  )٢٢/٩/٨۶امير کبير .( روز با قيد وثيقه از زندان تبریز آزاد شد۴٠توسط بسيج بازداشت و پس از 

  
 ـ عبيد زارعی دانشجوی سنندجی به اتهام اخالل در نظم در دانشگاه و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسيون 222

  )۴/١٠/٨۶موکریان نيوز . (در دادگاه انقالب سنندج به یکسال حبس تعليقی محکوم شد 
  

 دادگاه انقالب ١۵دام عليه امنيت ملی در شعبه  ـ محمد ورزنده دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اق224
   ) ١٠/١١/٨۶ایسنا .( تهران به دو سال حبس تعليقی محکوم شد

  
 ماه حبس ۴ـ عسگر اکبرزاده دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه به 225

ساواالن سسی .(ه زندان اردبيل فرستاده شدنامبرده برای گذراندن دوران محکوميت اش ب. تعزیری محکوم شد
۴/١٢/٨۶(  
  

 ـ بابک زمانيان عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 226
  )١٣/١٢/٨۶ایسنا .( دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به یکسال حبس محکوم شد١۵
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وی پيام نور سنندج به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقالب سنندج به دو  ـ علی شاکری دانشج227
  )١٨/١٢/٨۶امير کبير ( . محکوم شدسال و نيم حبس تعزیری

  
 ـ حسين یوسفی و غفور حبيب پور دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تبریز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 228

  )٩/١/٨٧ساواالن سسی (. ماه حبس محکوم شدند۶یز به ریاست قاضی حملد به در شعبه دوم دادگاه انقالب تبر
  

 دادگاه ٢٨ ـ آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير در شعبه 229
ر  دانشجوی دانشگاه امير کبي٣جرم وی اعتراض به بازداشت .  سال حبس تعليقی محکوم شد٢انقالب تهران به 

  )٢١/١/٨٧امير کبير .(نامبرده سال قبل در آبان ماه برای مدتی در بازداشت بود. می باشد
  

 ـ عابد توانچه دانشجوی دانشگاه امير کبير به اتهام توهين به خامنه ای، اقدام عليه امنيت کشور و تشکيل 230
  )٢٧/١/٨٧اخبار روز .(محکوم شد ماه حبس تعزیری ٨گروه غير قانونی معاند نظام در دادگاه انقالب اراک به 

  
سه دانشجوی زندانی دانشگاه امير کبير، مجيد :  ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد231

 ۴۴توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به اتهام تبليغ عليه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب در شعبه 
این دانشجویان در اردیبهشت . ی ساعدی به زندان تعزیری محکوم شدنددادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاض

آنها بصورت غير علنی محاکمه شده . سال گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته اند
 ماه حبس، احسان ٢۶ ماه حبس، احمد قصابان ٣٠مجيد توکلی : احکام صادره به شرح ذیل می باشد. اند

  )٢٧/١/٨٧ایسنا .( ماه حبس قطعی و غير قابل تجدید نظر محکوم شدند٢٢ منصوری
  

 در ٨۶ تير ١٨ ـ آرش خاندل عضو اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه لرستان و از بازداشت شدگان 232
 ١۵محل دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور در شعبه 

نامبرده در تير ماه به مدت یک ماه در بازداشت بسر .  سال حبس تعليقی محکوم شد٢دادگاه انقالب تهران به 
  )٢۴/٢/٨٧ادوار نيوز .( ميليون تومانی از زندان آزاد شد١٠برد و سپس با قرار وثيقه 

  
 در ٨۶ مهر ٣٠ ـ علی نيکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت به علت شرکت در تجمع 233

 دادگاه عمومی تهران ١٠۵٩دانشگاه امير کبير به اتهام اخالل در نظم عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 
 ۵٠٠٠٠٠به علت فقدان سابقه کيفری متهم حکم فوق به پرداخت .  ضربه شالق محکوم شد١٠ ماه زندان و ۵به 

آبان سال گذشته توسط نيروهای امنيتی به مدت رده نامب. تومان جریمه نقدی بدل از حبس و شالق تبدیل گشت
 در بازداشت بسر برد و سپس با قرار )بند مربوط به وزارت اطالعات( زندان اوین ٢٠٩ روز در سلول انفرادی بند ٣٠

  )٣٠/٢/٨٧امير کبير .(وثيقه از زندان آزاد شد
 

 یک ميليون امضا به اتهام اقدام عليه  ـ امير یعقوبعلی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو کمپين234
  .امنيت ملی از طریق فعاليت تبليغی عليه نظام در دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

  )۵/٣/٨٧تغيير برای برابری (
 

 ـ پارسا کرمانيان و عليرضا حيدری از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه 235
این .  ماه حبس تعزیری و پنج ماه حبس تعليقی محکوم شدند٧دگاه انقالب کرمانشاه هرکدام به اول دا

  )١٢/٣/٨٧امير کبير .(دانشجویان در مراسم روز دانشجو به مدت یک هفته توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بودند
  

  :صدور قرار وثيقه 
برای آزادی مجيد شيخ پور، پویان محمودیان، مقداد خليل  ـ از سوی قاضی حداد معاون امنيت دادستان تهران 236
 ميليون تومان قرار ٨٠ علی صابری دانشجویان زندانی قرار وثيقه صادر شد، برای آزادی هر دانشجو مبلغ  وپور

  ) ٢۵/۴/٨۶ایسنا ( .وثيقه صادر شده است
  

  ميليون تومان٨٠ ز حبس با قيد وثيقه رو۴۵ ـ عباس حکيم زاده دانشجوی دانشگاه امير کبير که پس از تحمل 237
از زندان آزاد شد، از شکنجه های روحی و جسمی  وارده بر خود و سایر دانشجویان پرده برداشت ، فشارهایی 

وی از . که در رابطه با خود او منجر به شدت گرفتن لکنت زبان و آسيب دیدگی ستون فقراتش شده است
مشاهده آثار کابل و شالق و بر روی بدن یکی از دانشجویان و همچنين فشارهای جنسی وارده بر دانشجویان و 

   ) ٨/۵/٨۶خبر نامه اميرکبير . ( اقدام به خود کشی سخن گفت 
  

 تير سال جاری در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران ١٨ ـ سعيد حسين نيا از دانشجویان بازداشت شده در 238
   ) ١٢/۵/٨۶ایسنا . ( دان آزاد شد ميليون تومانی از زن۵٠با قرار وثيقه 

  
 تير با قرار وثيقه ١٨ ـ آرش خاندل عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت از دانشجویان بازداشت شده در 239
   )١۴/۵/٨۶ادوارنيوز . (  ميليون تومانی از زندان آزاد شد٨٠
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بيات ، علی نيکونسبتی،  ـ بهاره هدایت ، مهدی عربشاهی ، حنيف یزدانی ، محمد هاشمی ، مجتبی 240
علی وفقی ، بهرام فياضی و عبداهللا مومنی از اعضای بازداشت شده دفتر تحکيم وحدت و سازمان دانش 

 آزاد  ميليون تومانی از زندان۵٠ تا ٣٠ تير پس از تحمل یکماه حبس هرکدام با قرار وثيقه ١٨آموختگان ایران در 
  ) ١٩/۵/٨۶ادوار نيوز ( .شدند

  
.  آذر توسط مامورین وزارت اطالعات بازداشت شده بود ١٢اکزاد دانشجوی دانشگاه بابلسر که در روز  ـ آرش پ241

 ١٣ ميليون تومانی از زندان آزاد شد، همچنين روزبهان اميری دانشجوی دانشگاه تهران که در روز ٢٠با قرار وثيقه 
  )٢۶/١٠/٨۶اميرکبير . (ان آزاد شد آذر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود با قرار وثيقه از زند

  
 آذر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود با قرار ١٣ ساله ای که در روز ١٧ ـ امير مهرزاد دانش آموز 242

کميته . ( زندانی بود ٢٠٩ روز در سلول انفرادی بند ۴۵وی به مدت .  ميليون تومانی از زندان آزاد شد ٨٠وثيقه 
  )٢۶/١٠/٨۶حقوق بشر دانشجویی گزارشگران 

  
 ميليون تومان صادره شده ١٠٠ تا ٣٠ ـ برای دانشجویان بازداشت شده در آذرماه وثيقه های سنگين از 243
 روز از بازداشت دانشجویان طيف چپ از سوی دادگاه انقالب به خانواده دانشجویان ۴۵با گذشت بيش از .است

تعدادی از مبالغ تعيين شده جهت وثيقه به این شرح . ام کنندگفته شده که جهت تهيه وثيقه برای دانشجویان اقد
 ميليون تومان، ۵٠ ميليون تومان، نسيم سلطان بيگی ١٠٠ ميليون تومان، الناز جمشيدی ٣٠انوشه آزادبر : است

  )٢٧/١٠/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر (. ميليون تومان١٠٠ ميليون تومان و ميالد عمرانی ٨٠محسن غمين 
  

 به ترتيب با قرار  روز بازداشت۵٠فرشيد فرهادی آهنگران دانشجویان زندانی پس از  ـ روزبه صف شکن و 244
  )١/١١/٨۶آوای دانشگاه ( . ميليون تومانی از زندان آزاد شد۵٠  و١۵٠وثيقه های 

  
 و،  ن مهرزادکهنه پوش، روزبهان اميری، امير حسيمحمد سيد هادی ساالری ، : ک مقام قضایی گفت ـ ی245

   )   ٣/١١/٨۶ایسنا ( .امير آقایی از دانشجویان بازداشت شده در آذر ماه ، با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند
  

 ۵٠ ـ کيوان امير الياسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف پس از تحمل حدود دو ماه زندان با قرار وثيقه 246
  )٨/١١/٨۶ادوارنيوز ( .ميليون تومانی از زندان شد

  
 ـ علی سالم دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امير کبير پس از تحمل حدود دو ماه زندان با قرار وثيقه 247
همچنين علی کالیی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شهریار با قيد وثيقه از زندان .  ميليون تومانی از زندان شد٨٠

  )٩/١١/٨۶ادوارنيوز . (آزاد شد
  

 ١٠٠ای انقالب تهران برای آزادی نادر احسنی دانشجوی دانشگاه مازندران قرار وثيقه  ـ شعبه دوم دادسر248
   )١٠/١١/٨۶ایسنا .( روز پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد۵٨وی . ميليون تومانی صادر کرد

  
د اشرف  تن از دانشجویان بازداشتی بنامهای یاسر پير حياتی ، عبدالمجي٣برای :  ـ یک مقام قضایی گفت249
   )١١/١١/٨۶ایسنا (  . تومانی از زندان آزاد شدند١٠٠ تا ۵٠با قرار های وثيقه   علی کالییونژاد 

  
 ميليون ٨٠ روز بازداشت با قرار وثيقه ۴۵ـ بهرام شجاعی دانشجوی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران جنوب پس از  250

 ) ١٣/١١/٨۶ایسنا ( .تومانی از زندان ازاد شد
   

 ۵٠ روز بازداشت با قرار وثيقه ۵۵د دوستی دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی سينای همدان پس از  ـ فرشا251
بدستور مقامات قضایی و امنيتی نامبرده در طول مدت بازداشت از حق انتخاب . ميليون تومانی از زندان آزاد شد

   ) ١۴/١١/٨۶امير کبير . ( وکيل و مالقات با خانواده  محروم بود
  

 روز بازداشت با قرار وثيقه ۶۶ی گرایلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفيزیک دانشگاه تهران پس از  ـ مهد252
  ) ١٨/١١/٨۶امير کبير ( . ميليون تومانی از زندان آزاد شد١٠٠

  
 ١۵٠ روز بازداشت با قرار وثيقه ٧٢ ـ سعيد حبيبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پس از 253

  ) ٢٣/١١/٨۶ادوارنيوز . (ز زندان آزاد شدميليون تومانی ا
  

 ـ مرتضی اصالحچی دبير اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو شورای تهران 254
  )٢٨/١١/٨۶ایسنا .(  ميليون تومانی از زندان آزاد شد١٠٠ر وثيقه دفتر تحکيم وحدت پس از یک ماه بازداشت با قرا

  
 ميایون ٨٠ه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه عالمه طباطبایی با قرار وثيقه ـ جواد عليزاد 255

   ) ٢٩/١١/٨۶آسو صالح ( .تومانی از زندان آزاد شد
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 روز ۴٠ ـ آناهيتا حسينی و بيتا صميمی زاده از دانشجویان چپگرای دانشگاههای تهران و امير کبير پس از 256
  )٣/١٢/٨۶ادوار نيوز ( . ميليون تومانی از زندان اوین آزاد شدند٨٠ه بازداشت هر کدام با قرار وثيق

  
 روز ۴٠ ـ بيژن صباغ دانشجوی رشته مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل پس از حدود 257

  )۵/١٢/٨۶خبر نامه دانشگاه مازندران ( . ميليوت تومانی از زندان اوین آزاد شد٨٠بازاشت با قرار وثيقه 
  

 آذر به اتهام ١٨ـ سهراب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی  که در مراسم روز دانشجو در  258
 ميليون تومانی ١۵٠ روز با قرار وثيقه ٧٨اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود پس از 

  )۶/١٢/٨۶ادوار نيوز ( .از زندان اوین آزاد گردید
  

 آذر توسط نيروهای امنيتی بازداشت ١٨ایومن دانشجوی کرد که در مراسم روز دانشجو در  ـ محمد صالح 259
  )٨/١٢/٨۶امير کبير ( . ميليون تومانی از زندان اوین آزاد شد٨٠ روز با قرار وثيقه ٨٠شده بود پس از 

  
سوی بازپرسی شعبه از :  ـ امير بهنام معصومی وکيل مدافع دانشجوی زندانی بهروز کریمی زاده اعالم کرد260
بهروز کریمی .  ميليون تومان قرار وثيقه صادر شد٣٠٠ امنيت دادسرای انقالب تهران برای آزادی موکلم مبلغ ٢

  . آذر به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی در بازداشت انفرادی بسر می برد١٢زاده دانشجوی دانشگاه تهران از 
  )١٣/١٢/٨۶ایسنا (
  

 روز ٨١انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شریف پس از  ـ مهدی اللهياری د261
اللهياری سر دبير نشریه دانشجویی .  ميليون تومانی از زندان اوین تهران آزاد شد٨٠بازداشت با قرار وثيقه 

  .ددر کميته انضباطی به اتهام بر هم زدن نظم دانشگاه به اخراج از خوابگاه دانشجویی محکوم ش" طلوع"
  )١۴/١٢/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر (
  

 روز بازداشت با ۵٩پس از " آزادیخواه و برابری طلب" ـ بهزاد باقری دانشجوی دانشگاه تهران و از دانشجویان 262
  )٢۵/١٢/٨۶فعاالن حقوق بشر در ایران ( . ميليون تومانی از زندان اوین تهران آزاد شد١٠٠قرار وثيقه 

  
 روز بازداشت با قرار ٢۵يد فيض اهللا زاده دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه طباطبایی پس از  ـ سع263

  )٨/١/٨٧ادوار نيوز ( . ميليون تومانی از زندان اوین آزاد شد٨٠وثيقه 
  

دوم   ـ رضا داغستانی دانشجوی دانشگاه پيام نور نقده، وبالگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی که در روز 264
 ميليون ۴٠اسفند، روز جهانی زبان مادری توسط ماموران امنيتی در اروميه بازداشت شده بود با قرار وثيقه 

  )  ١۵/١/٨٧کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربایجان ( .تومانی از زندان آزاد شد
  

بيل و مدیر مسئول نشریه  ـ اردشير کریمی خياوی دبير انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ارد265
.  ميليون تومانی بطور موقت از زندان اردبيل آزاد شد٣٠ هفته بازداشت با قرار وثيقه ٣پس از " خزر"دانشجویی

  )١١/٢/٨٧امير کبير (
  

 ٨٠ ماه بازداشت و تحمل سلولهای انفرادی و شکنجه با وثيقه ۵ ـ پيمان پيران از فعاالن طيف چپ پس از 266
  )١٢/٢/٨٧فعاالن حقوق بشر در ایران .( زندان اوین آزاد شد٣۵٠ از بند ميليون تومانی

  
  : توقيف نشریات دانشجویی 

به مدیر مسئولی ميالد  معينی به علت درج اخبار مربوط به بازداشت » شورا «  ـ نشریه دانشجویی 267
شگاه مازندران برای مدت دانشجویان پس از انتشار سه شماره به حکم کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دان

   )١/۴/٨۶ایلنا . ( یکسال توقيف گردید
  

به حکم کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه سيستان و » سربداران «  ـ امتياز نشریه دانشجو یی 268
   )۶/۴/٨۶ایسنا . ( بلوچستان لغو گردید

  
دستور کميته ناظر بر نشریات  به مدیر مسئولی الهام شهسوارزاده ب»صبح «  ـ نشریه دانشجویی 269

   )٢٩/۴/٨۶ایسنا . (  ماه توقيف گردید٣دانشجویی دانشگاه علم و صنعت تهران برای مدت 
  

به مدیر مسئولی سجاد درویش به اتهام نشر مطالب خالف عفت عمومی پس از " تریا" ـ نشریه دانشجویی 270
  .انشگاه علم و صنعت تهران توقيف گردیدانتشار یک شماره بدستور کميته ناظر بر نشریات دانشجویی د

  )٣١/۴/٨۶ایسنا (
  

به مدیر مسئولی فرزاد حسن زاده به حکم هيئت نظارت بر نشریات » درفش کاویانی « ـ نشریه دانشجویی  271
   )  ١١/٧/٨۶آوای دانشگاه . ( دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد توقيف گردید

  



 24

ط دانشجویان آذربایجانی دانشگاه پيام نور شهرستان گرمی منتشر که توس» آددیم«  ـ نشریه دانشجویی 272
   ) ٣/٨/٨۶ساواالن سسی . ( می شد، بدستور هيئت نظارت بر نشریات دانشجویی توقيف گردید

  
به مدیر مسئولی معصومه شفيعی به علت چاپ عکس دانشجویان زندانی » قلم « ـ نشریه دانشجویی  273

و احمد قصابان و اعتراض به صدور حکم زندان برای آنها ، توسط اعضای بسيج احسان منصوری ، مجيد توکلی 
   ) ١۶/٨/٨۶کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر .(اد واحد تهران جنوب جمع آوری شددانشجویی دانشگاه آز

  
طبق بخشنامه معاونت فرهنگی دانشگاه : گفت" مهر هفتم" ـ رضا عرب سر دبير نشریه دانشجویی 275
معاونت فرهنگی . ندران به مدیران مسئول نشریات دانشجویی، انتشار این نشریات ممنوع اعالم شده استماز

دانشگاه چاپ نشریات را منوط به شرکت مدیران مسئول و سر دبيران این نشریات در دوره آموزشی روزنامه 
  .می شود...  واین دستور شامل تمامی نشریات اعم از سياسی، فرهنگی، هنری. نگاری کرده است

  )٢٩/٩/٨۶امير کبير (
  

به مدیر مسئولی حميد قربان عليزاده پس از انتشار هفت شماره بدستور " بولود" ـ امتياز نشریه دانشجویی 276
  )٢٩/١/٨٧ساواالن سسی .(حجت االسالم راعی نماینده خامنه ای در دانشگاه آزاد مهاباد لغو گردید

  
 به مدیر مسئولی اکرم شيخ پور بدليل انتشار مطالبی در مورد زنان و "ایرانشهر"ـ نشریه دانشجویی  ٢٧٧

مشکالت آزادی زنان در ایران به اتهام توهين به مقدسات تحت فشار نمایندگی ولی فقيه و حراست دانشگاه 
  )٣/٢/٨٧امير کبير .(رازی بدستور کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه توقيف شد

  
که از سوی تعدادی از دانشجویان دانشکده خبر انتشار می یافت بدستور رئيس " پاتوق"ـ امتياز ماهنامه ٢٧٨

 ساله رئيس دانشکده خبر فارغ التحصيل ٢٩الزم به یادآوری است که احمدزاده کرمانی . دانشگاه لغو گردید
  )۶/٢/٨٧يوز ادوار ن.(دانشگاه امام صادق و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است

  
 شماره به اتهام نشر ٢به مدیر مسئولی اشکان مسيبيان پس از انتشار " طاق بستان"ـ نشریه دانشجویی ٢٧٩

 ماه به تعليق از ٣اکاذیب با شکایت حراست دانشگاه بدستور کميته ناظر بر نشریات دانشجویی برای مدت 
  )١٢/٢/٨٧امير کبير .(فعاليت محکوم شد

  
 توسط تعدادی از دانشجویان در دانشگاه گيالن منتشر می ٨۴که از سال " شاليزار"وییـ نشریه دانشج ٢٨٠

 صفحه ٢۴شاليزار بصورت ماهانه و در . شد، بدستور کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه توقيف گردید
ی کودک ویژه بصورت مرتب منتشر می شد و هر ساله به مناسبت روز جهانی زن، روز جهانی کارگر و روز جهان

  )٢٠/٢/٨٧تغيير برای برابری .(نامه هایی را منتشر می کرد
  

شدند و نشریات را با خود " اندیشه سبز"ـ مامورین حراست دانشگاه یزد مانع پخش نشریه دانشجویی ٢٨١
به مدیر مسئولی فرخ باستانی شده " پرومته"این مامورین مدتی پيش نيز مانع پخش نشریه دانشجویی. بردند
ماموران امنيتی با تلفن به خانواده های این دانشجویان اعالم کرده اند که . دند و نشریات را با خود برده بودندبو

  )٢٢/٢/٨٧امير کبير .(اگر فرزندان شان از مدیر مسئولی نشریات کناره گيری نکنند بازداشت خواهند شد
  

اراک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ دو سایت خبری تحليلی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه  ٢٨٢
  )٢۶/٢/٨٧آفتاب .(فيلتر شدند

  
به مدیر مسئولی حسين اسداللهی پس از انتشار یک شماره به حکم " یاغيش"ـ امتياز نشریه دانشجویی ٢٨٣

به مدیر " سهند"همچنين نشریه دانشجویی. کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه اروميه لغو گردید
توسط ماموران حراست " بولود"در ضمن هشتمين شماره نشریه دانشجویی.  اميد هاشمی توقيف شدمسئولی

  )٢٨/٢/٨٧ساواالن سی .(دانشگاه آزاد مهاباد جمع آوری شد
  

که توسط دانشجویان دانشگاه رجایی منتشر می شد به حکم " نيسير"و " هوال"ـ نشریات دانشجویی ٢٨۴
  )٢٩/٢/٨٧اعتماد .(توقيف شدندکميته ناظر بر نشریات دانشجویی 

  
ـ سایت خبری امير کبير به علت درج خبری مبنی بر فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدید نظر جهت تائيد  ٢٨۵

  )٢٩/٢/٨٧امير کبير .( دانشجوی بيگناه دانشگاه امير کبير برای چهارمين بار فيلتر شد٣حکم حبس 
  

سئولی فرخ باستانی به علت چاپ مقاالتی در نقد اعدام و سنگسار به مدیر م" پرومته"ـ نشریه دانشجویی ٢٨۶
 شماره به حکم کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد بطور ٢به اتهام توهين به اسالم پس از انتشار 

  .هم در دانشگاه یزد توقيف شده بودند" بيان آزاد"و"زمستان"قبال نشریات دانشجویی. دائم توقيف گردید
  )۵/٣/٨٧ر کبير امي(
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به مدیر مسئولی نوید غفاری به حکم کميته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه " وریا"ـ نشریه دانشجویی ٢٨٧
  )١٣/٣/٨٧امير کبير .(شيراز به اتهام انتقاد از دولت احمدی نژاد برای مدت یکسال توقيف گردید

  
 با شکایت استاندار مازندران به حکم کميته ناظر به مدیر مسئولی رزگار خضری" تریفه"ـ نشریه دانشجویی ٢٨٨

  )١٩/٣/٨٧امير کبير .(بر نشریات دانشجویی دانشگاه مازندران توقيف گردید
  

به مدیر مسئولی عباس توفيقی که به زبان کردی منتشر می شد به حکم کميته " چرو"ـ نشریه دانشجویی ٢٨٩
  )٢١/٣/٨٧امير کبير .(وقيف گردیدناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه ت

 
  :قتل دانشجو براثر شکنجه در زندان

 ساله دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، زیر شکنجه بازجویان اداره ٢٧ ـ ابراهيم لطف اللهی290
جانشين " هاتفی"اميری معاون دادستان سنندج و مهدی موال ولی با نام مستعار. اطالعات سنندج کشته شد

رئيس اطالعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطالعات در استان کردستان از مسئولين بازجویی این دانشجو 
ابراهيم لطف اللهی دانشجوی ترم هفت دانشگاه بدستور شعبه سوم بازپرسی سنندج بعد از خروج از . بوده اند

پس از . طالعات سنندج منتقل شده بود بازداشت و به بازداشتگاه اداره ا١۶/١٠/٨۶جلسه امتحان در روز یکشنبه
 دیماه از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده این دانشجو ٢۵ روز از بازداشت نامبرده، سه شنبه شب ٩گذشت 

خانواده لطف اللهی به گورستان سنندج .اطالع می دهند برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند
" ما جنازه را دفن کردیم و احتياجی به شما نيست: " تحویل بگيرند به آنها می گویندمراجعه می کنند تا جنازه را

پس از آن ، مسئولين امنيتی برای جلوگيری از پخش این خبر خانواده ابراهيم لطف اللهی را تحت فشار قرار می 
   )٢٧/١٠/٨۶امير کبير .(دهند

  
 دی در ٢۵ دی بازداشت و در ١۶نشجو یی که در  ـ پزشکی قانونی شکنجه شدن  ابراهيم لطف اللهی دا291

شکستگی بينی ، جمجمه و آثار کبودی بر بدن نامبرده . زندان بر اثر شکنجه به قتل رسيد را مورد تائيد قرار داد
قاضی پرونده ضمن مخالفت با در خواست وکيل پرونده برای نبش قبر ابراهيم . پيش از مرگ تایيد شده است

   ) ١٧/١١/٨۶امير کبير . ( این کار خالف شرع است: تلطف اللهی گفته اس
  

.  آذر از دانشگاه ربوده و به قتل رسيد٢٩ ـ سميه کاکاوند دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ميبد یزد، روز 292
دخترش توسط یک : مادر نامبرده اعالم کرد.  کيلو متری دانشگاه توسط مردم کشف شد٣ دی در ١٨جنازه وی 

این عضو نيروی انتظامی خواستار ازدواج با . ف به قتل رسيده است. د. امی به نام روح اهللاعضو نيروی انتظ
سميه کاکاوند بوده است، ولی چون متاهل بوده، با پاسخ منفی سميه کاکاوند روبرو می شود و سپس وی را 

 را تهدید به اخراج از ربوده و به قتل رسانده، برادر قاتل مسئول کميته انضباطی دانشگاه ميبد بوده و سميه
  )  ١/١٢/٨۶روز .(دانشگاه می کرده است

  
 : ضرب و شتم دانشجویان توسط حراست

 ـ بدنبال تحصن و اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امير کبير در 293
، بدستور دکتر رهایی رئيس  تن از دانشجویان بازداشتی این دانشگاه٨مسجد این دانشگاه با خواست آزادی 

 نيمه شب با قطع کردن برق مسجد به ٣ نفر از نيروهای حراست به فرماندهی واعظ در ساعت ٣٠دانشگاه،
  ) ۵/۴/٨۶ادوار نيوز (. دادنددانشجویان متحصن حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار 

  
ه طباطبایی و عضو شورای سياستگذاری  ـ رشيد اسماعيلی دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالم294

سازمان دانش آموختگان که بنابر در خواست وزارت علوم به اداره آموزش دانشکده محل تحصيل خود برای دریافت 
یک ابالغيه از کميسيون بررسی صالحيت استاد و دانشجو مراجعه کرده بود، توسط چهار نفر از ماموران حراست 

  )٢١/٩/٨۶ادوارنيوز . (گرفتار دانشگاه مورد ضرب و شتم قر
   

 ـ علی سماواتيان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق ٢٩٥
  )٢٧/٩/٨۶ادوارنيوز .(عباسپور توسط حراست دانشگاه مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفت

  
به معنای باران در دانشگاه یاسوج »  هرگز «یک دختر دانشجو بنام علوی مدیر مسئول نشریه دانشجویی ـ  ٢٩۶

  )٢/١٠/٨۶اميرکبير. (مورد ضرب وشتم قرار گرفت 
  

  :اعتصاب غذای دانشجویان زندانی
 ـ ابوالفضل جهاندار  عضو اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو شورای ٢٩٧

 زندان اوین ٢٠٩ وزارت اطالعات بازداشت و به بند  توسط مامورین٨۵عمومی دفتر تحکيم وحدت که در شهریور 
  .  دست به اعتصاب غذا زده است٢٣/۴/٨۶ از روز ٢٠٩منتقل گردید، در اعتراض به عدم انتقالش به خارج از بند 

   )٢۵/۴/٨۶فعاالن حقوق بشر در ایران  ( 
      
ی دانشگاه امير کبير در زندان اوین در از دانشجویان بازداشت ـ مجيد توکلی ، احمد قصابان و احسان منصوری ٢٩٨

  )٢۶/۴/٨۶اميرکبير  (.دست به اعتصاب غذا زده اند  ٢٣/۴/٨۶اعتراض به فشارهای وارده و وضعيت مبهم  پرونده خود از روز 
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  :تفتيش منازل دانشجویان 
 دفتر تحکيم  ـ چند تن از ماموران امنيتی با مراجعه به منزل بهاره هدایت دانشجوی عضو شورای مرکزی٢٩٩

وسائل شخصی وی .  تير در بازداشت بسر می برد ، اقدام به تفتيش منزل نامبرده نمودند١٨وحدت که از 
   ) ٢۴/۴/٨۶ادوارنيوز . ( همچون سی دی ، کتاب ، دست نوشته ها ، جزوه ها و آلبوم عکس او را با خود بردند

  
انشجوی کارشناسی ارشد پيام نور تهران و عضو شورای  ـ ماموران امنيتی با مراجعه به منزل بهرام فياضی د٣٠٠

 تير در بازداشت بسر می برد  ، اقدام به تفتيش منزل وی ١٨مرکزی  سازمان دانش آموختگان ایران که از تاریخ 
ماموران برای بازرسی منزل ، بهرام فياضی را از زندان به . وسائل شخصی و رایانه او را با خود بردند. نمودند
نامبرده گفته در روزهای اول بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تاکنون از امکان .  خود آورده بودندهمراه

   )٢٨/۴/٨۶ادوارنيوز . ( هواخوری نيز محروم بوده است
  

 تير در ١٨ ـ ماموران امنيتی با مراجعه به منزل محمد هاشمی دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت که از تاریخ ٣٠١
مقداری از وسایل شخصی، دست نوشته ها و کيس .  بسر می برد اقدام به تفتيش منزل وی نمودندبازداشت

کامپيوتری او را با خود بردند و از تمامی خانه و اطاقهای خواب فيلمبرداری کرده و دفترچه تلفن همسر نامبرده و 
به منزل علی نيکو نسبتی یکی دیگر از در ضمن ماموران امنيتی با مراجعه . دفتر تلفن منزل وی را با خود بردند

 تير در بازداشت بسر می برد، اقدام به تفتيش منزل وی ١٨اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که از تاریخ 
  )  ٣١/۴/٨۶ادوار نيوز .(نمودند و از منزل نامبرده فيلمبرداری بعمل آوردند

  
  :جلوگيری از اجرای مراسم 

بر اساس مصوبه : "  تشکيالت شاخه گيالن سازمان ادوار تحکيم وحدت اعالم کرد ـ محمد رضا خسروی دبير ٣٠٢
شورای مرکزی سازمان ادوار گيالن، بنا بود به مناسبت بزرگداشت روز مشروطه مراسمی با محوریت نقش گيالن 

رسمی با در نهضت مشروطه، با همکاری مجمع اسالمی فرهنگيان استان گيالن برگزار شود که بعد از مکاتبه 
فرماندار شهرستان رشت و ارجاع نامه به حوزه معاونت سياسی استانداری گيالن، پس از تاخيری نسبتٌا طوالنی 

در مذاکره ای که : " وی افزود. " به صورت شفاهی اعالم نمودند که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده است
م ایشان صراحتا اعالم نمودند که تا زمان تعيين تکليف با درزی، معاون سياسی و امنيتی استانداری گيالن داشتي

وضعيت پلمپ دفتر مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت، هيچ گونه مجوزی به مراسم و برنامه های این سازمان 
  )٢٨/٥/٨٦ادوار نيوز . " (ر وضعيت تعليق به سر می بردداده نخواهد شد و سازمان ادوار از نظر وزارت کشور فعال د

  
  
  
  "  شمالی عالين ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکایف"
  

com.gmail@ihrnena       18/٠۴/٢٠٠٨ /08/٧٠ برابر با  ١٣٨٧  
  

  ca.yahoo@FaalanHRC: کانادا حقوق بشر در ايران ـ فعاالنانجمن 
siterahaei@yahoo.com:   فرانسه   –انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ایران 

  it.libero@updi :اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا
  com.yahoo@1adhri: ا آمریک–اشنگتن  و–اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران 

info@bashariyat.de   آلمان–کانون دفاع از حقوق بشر در ایران   
shafaei@azadegy.de شر ایرانی در آلمانشبکه فعاالن حقوق ب : 

HRIRNL@gmail.com: هلند–کانون دفاع ازدمکراسی در ایران   
info@komitedefa.org :  سوئد–کميته دفاع از حقوق بشر در ایران    

defendhriran_ca@yahoo.com:   آمریکا– کاليفرنيا –ته دفاع از حقوق بشر در ایران کمي
komitenoran@yahoo.no ):  نروژ–کميته دفاع از حقوق بشر در ایران (کميته نوران   

yebarak@yahoo.ca :  کانادا– ونکور –سازمان ایرانيان غرب کانادا  
kupg_iran@yahoo.de: ين برل-کميته دفاع از زندانيان سياسی ایران    

mnrecht@hotmail.com :  سوئيس-فعالين ایرانی حقوق بشر  
  Irantestimonycom.irantestimony@info  :فعاالن دفاع از حقوق بشر

  
  
  


