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                   در بند اني دانشجوی آزادی ماه مبارزه برا١ از یگزارش
 

   ششو  هشتاد ماهدی دهم هج                                                                                                 دانشگاهیآوا
 
  

دانشجويان چپ گرای دانشگاه های ايران در حالی  . ماه از بازداشت گسترده ی فعالين دانشجويی می گذرد١بيش از 

 روز پيش از آغاز مراسم با بازداشت های ٢ر سيزدهم آذر داشتند، از د که قصد برگزاری مراسم روز دانشجو را

بازداشت  اين.  تن از دانشجويان بازداشت شدند٣٠شدند به طوری که پيش از برگزاری مراسم بيش از  گسترده مواجه

دند و اين ن ربومحل کار، خانه و خيابا ها از روز يازدهم آذر آغاز شد و طی آن ماموران اطالعاتی دانشجويان را از

 ها مراسم روزاين بازداشتوجود تمام با. ادامه يافتدانشگاه تهران نيز داخلمراسم و درآغازتا دقايقی پيش ازروند

.دانشجويان برگزار شداز تن٨٠٠حضور بيش ازبافنی دانشگاه تهران وۀ دانشکددرمقابل سردروآذر١٣روزدردانشجو  

  تهران، مازندران، شيراز، جملهاز  مختلف  شهرهای دانشگاه های  گرفته، دانشجويانی از صورت  بازداشت هایدر

. گرفت آذر صورت١٣تعدادی از بازداشت ها نيز بعد از روز  بازداشت شدند که البته... کرمانشاه، اهواز، يزد و     

مجامعکشورهای خارجی ودر طورهمين و دانشگاه های مختلف کشوررا در  اعتراضات گسترده ای  اشت هااين بازد  

.به اين اعتراضات می پردازيم بين المللی در پی داشت که در زير به طور مختصر    

ندانشجويی در سراسر ايراتجمعات   
جنبش دانشجويی می ديدند دست به برپايی  دانشجويان دانشگاه های مختلف که اين سرکوب کم سابقه را تهديدی برای

اعتراض به بازداشت گسترده ی )٢و دانشجوگرامی داشت روز) ١: هدف اين تجمعات که با دو. تجمعات گسترده زدند  

.شدشهرهای مختلف برگزار و در،دانشجويان  

گاه در روز قبل ربوده شده فعالين اين دانش  تن از۵ آذر و در حالی که ١٣دانشجويان دانشگاه مازندران در روز 

اين . به بازداشت دانشجويان چپ گرا تجمعی اعتراضی برگزار کردند بودند، به مناسبت روز دانشجو و در اعتراض  

. ساعت برگزار شد٢ تن از دانشجويان و به مدت ٢٠٠ تجمع با حضور بيش از  

در اعتراض به بازداشت دانشجويان و  اسی آذر، دانشجويان دانشگاه عالمه در دانشکده ی حقوق و علوم سي١٣روز 

اين تجمع با جلسه ی پرسش و پاسخ آقای پريز معاونت امور  .احکام تعليق در دانشگاه عالمه دست به تجمع زدند

 دانشجو در آن حضور داشتند، ۵٠٠در اين تجمع که حدود . به حضور وی آغاز شد دانشجويی دانشگاه و اعتراض

کردند و خواستار   بازداشت دانشجويان را محکوم،ت دانشجويان بازداشتی و سر دادن شعاربا خواندن ليس دانشجويان

ماه نيز با برپايی مراسم شعر خوانی در دانشکده ی  دانشجويان اين دانشگاه روز سه شنبه، بيستم آذر. آزادی آنان شدند  

. شدند"نسيم سلطان بيگی"اهی خود دانشجويان در بند و به خصوص هم دانشگ علوم اجتماعی خواستار آزادی تمام  

ۀدرهای بستبرابر در دانشجويانبه بازداشت اعتراضو درآذر ١٣روز درن دانشگاه بوعلی سينای همدان نيزدانشجويا  

  بازداشتیگرای آزادی دانشجويان چپاين تجمع خواستاردانشجويان در. کردند  انجمن اسالمی منتخب دانشجويان تجمع



 

 2

.شدند  

شيراز در مقابل در دانشگاه توسط نيروهای   يونس مير حسينی يکی از دانشجويان دانشگاه،ماه آذر١۴، چهارشنبهروز

دانشجويان را در پی داشت به طوری که آنان با تجمع در مقابل در اصلی  اين مسئله اعتراض شديد. امنيتی ربوده شد

تجمعی   آذر ماه نيز١٨ان دانشگاه شيراز روز يکشنبه دانشجوي. آزادی همکالسی خود داشتند دانشگاه خواستار

دکتر ايرج صف شکن، پدر روزبه   دانشجو در آن شرکت داشتند،۵٠٠در اين تجمع که . اعتراض آميز برگزار کردند

دانشجويان حاضر شد و برای دانشجويان صحبت کرد که   از دانشجويان بازداشتی دانشگاه تهران در بين،صف شکن

  يونس مير حسينی سرانجام در روز پنجشنبه، بيست و نهم آذر ماه آزاد شد. مواجه شد  گسترده ی دانشجويانبا استقبال

. گرفتنددانشجويان با پخش شيرينی در سطح دانشگاه آزادی وی را جشنو   

ی چپ گرا و اعتراض به بازداشت فعالين دانشجوي  آذر ماه، دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز نيز در١۴روز چهارشنبه، 

 نفر در آن شرکت کردند دانشجويان با بلند ۴٠٠اين تجمع که نزديک به  در. گرامی داشت روز دانشجو تجمع کردند

. شدند خواستاز آزادی دانشجويان در بند" رفقای ما را آزاد کنيد"و " اوين دانشجو می پذيرد" کردن پالکاردهای

سياسی وزارت کشور در مدير کل   آذر نيز در اعتراض به حضور١٧دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز در روز شنبه، 

بلند کردن پالکارد و سرودخوانی بازداشت فعالين دانشجويی  سالن سخنرانی وی تجمع کردند و بابرابردردانشگاه خود  

. کردندرا محکوم  

و مهندسی اين دانشگاه و در دانشکده ی فنی   آذرماه در١۵دانشجويان دانشگاه آزاد کرمانشاه در روز پنجشنبه، 

 تن از ٧٠٠در اين تجمع . گرامی داشت روز دانشجو تجمع کردند اعتراض به بازداشت دانشجويان چپ گرا و

  آذر ماه و در حياط دانشکده فنی٢٠پارسا کرمانجيان از برگزار کنندگان اين تجمع  .دانشجويان حضور داشتند

اين دو . بعد بازداشت شد روز چند شيراز نيز  آزاد  انشجويان دانشگاهد از  ديگر  حيدری يکی عليرضا. زداشت شدبا  

. بازداشت بودند، آزاد شدند روز در اداره اطالعات کرمانشاه١٠دانشجو پس از اين که   

در . به مناسبت روز دانشجو تجمع کردند  آذر ماه١٨تن از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در روز يکشنبه، ٢٠٠

سرودخوانی و دادن شعار دانشجويان با خواندن بيانيه، سرشد،برگزار  و ليبرال چپ سوی دانشجويان  ازاين تجمع که   

. کردنددانشجويان در بند شدند و سرکوب جنبش دانشجويی را محکوم خواستار آزادی  

" روزبهان اميری"در اعراض به بازداشت  روز سه شنبه، بيستم آذر ماه، دانشجويان دانشکده ی علوم دانشگاه تهران

 دی ماه، ۴روز سه شنبه، . برگزاری تجمع اعتراض آميز زدند هم دانشکده ای خود، در داخل دانشکده، دست به

 .اجتماعی دانشگاه تهران نيز با برگزاری تجمع خواستار آزادی دانشجويان در بند شدند دانشجويان دانشکده ی علوم

شد، و برابری طلب برگزار دانشجويان آزادی خواه من دموکراسی خواه وسوی دانشجويان کرد، انجاين تجمع که ازدر  

. نفر حضور داشتند١٠٠بيش از   

  بندپيگيری های خانواده های دانشجويان در
طالع از وضعيت های خود را به منظور ا  آذر ماه پيگيری١۵خانواده های دانشجويان بازداشتی از روز پنجشنبه، 

انقالب،  اوين، دادگاه  دفتر پيگيری، زندان    نهادهای مختلف مانند به  مراجعه با خانواده ها. دندرک فرزندانشان آغاز  

.تالش کردند تا شرايطی برای آزادی هر چه سريع تر فرزندانشان به وجود آيد... و  مجلس شورای اسالمی  
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خانواده ها . به دفتر پيگيری مراجعه کردند ) آذر ماه١۵(يان در اولين روز از پيگيری های خود خانواده های دانشجو

خانواده ها سپس به اوين رفتند و مسئولين . به زندان اوين منتقل شده اند در اين مراجعه متوجه شدند که فرزندانشان

خانواده ها تا . شوند  اوين نگهداری می٢٠٩بند  قبول کردند که دانشجويان در خانواده ها اصرارهای برابر زندان در  

. موفق به مالقات فرزندان خود نشده اندکنون چندين بار به زندان اوين مراجعه کرده اند اما تا کنون  

در نتيجه . بار به مجلس شورای اسالمی رفتند  آذر ماه چندين٢١خانواده های دانشجويان در بند، از روز چهارشنبه، 

در اين ميان .  و امنيت ملی مالقات کنند٩٠اعضای کميسيون های اصل  ات خانواده ها توانستند بای اين مراجع

با  خانواده ها دو مرتبه نيز.  به دليل نقش کم رنگ آن در مجلس هفتم به جايی نرسيد٩٠اصل  مالقات با کميسيون

) حضور رئيس کميسيون ه دليل عدمب(در اين دو جلسه که به رياست محمدی . کميسيون امنيت ملی ديدار کردند

تصور می شد تعداد زيادی از دانشجويان تا اواخر آذر  به طوری که. می شد، وعده هايی به خانواده ها داده شدبرگزار  

.اين اتفاق هرگز رخ نداد يا اوايل بهمن آزاد خواهند شد که  

خانواده ها در اين مراجعات اطالع يافتند که . کردند  ماه بارها به دادگاه انقالب نيز مراجعه١خانواده ها در طول اين 

مسئوالن دادگاه در طول مراجعات خانواده ها با . دادگاه انقالب بررسی می شود ٢پرونده ی دانشجويان در شعبه ی 

  وجه داشتند که به هيچ ها رادن خانواده ها از ادامه ی پيگيريدلسرد کرقانونی خود سعی دراخالقی و غيرغير برخورد

.به هدف خود نرسيدند  

ديدار با اعضای کانون . اجتماعی داشته اند خانواده های دانشجويان در اين مدت مالقات هايی با فعالين مختلف

 يکی از دانشجويان زندانی، فعالين سياسی در منزل خانواده ی ختلفی از ممدافعان حقوق بشر، ديدار با طيف های

دفتر سازمان برابرروز هشتم دی ماه درضمن اين که خانواده ها در. ه انداين جملاز ...اشرف درويشيان و با علیديدار  

. شدندملل تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندانشان  

دانان از جمله آقايان محمد شريف و عبدالفتاح  حقوقازنفر١٠نزديک به تيم وکالی دانشجويان متشکل ازحال حاضردر  

. هستندرهای حقوقی دانشجويانسلطانی پيگير کا  

دوشنبه ی هفته ی آينده بعد از گذشت بيش از  آخرين خبرها نيز حاکی است خانواده ها می توانند در روزهای شنبه تا

تا . خبر را ساالر کيا در روز چهارشنبه و در زندان اوين به خانواده ها داد اين.  ماه با فرزندان خود مالقات کنند١

خانواده های خود  علی کاليی، نادر احسنی و سعيد حبيبی موفق به تماس باشجويان بازداشتی به غير ازدان کنون تمام  

.دست نيستخبری در نفر٣وضعيت اين شده اند و از    

تفتيش غير قانونی منازلشان کماکان های تلفنی و جمله تهديدامی مشکالت پيش آمده برای خود ازخانواده ها با وجود تم

. نشستپای نخواهندبند ازاند تا آزادی تمامی دانشجويان درمتحدانه اعالم کرده گيری های خود ادامه می دهند وبه پي  

جلب . دانشجويان در بند ترتيب داده اند در خارج از کشور نيز نيروهای آزادی خواه تالش هايی را به منظور آزادی

. در برابر سفارت خانه های جمهوری اسالمی از اين جمله بودندآکسيون  حمايت های نهادهای بين المللی و برگزاری

بروکسل، اتاوا،  ايرانيان مقيم خارج از کشور با تجمع در برابر سفارت خانه های ايران در شهرهای فعالين سياسی و  

  .ندد شخواستار آزادی دانشجويان در بند... لندن، استکهلم و 


