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  ی بازداشتاني دانشجوۀگزارش حضور خانواد

  اسیيلکيوان اميری ا له با پدرومصاحبه دويچه   و نيدرمقابل زندان او

 
   ششو ماه هشتاد دی  دهمپانز                                                                                             ه دانشگایآوا 
 

  دانشجويان بازداشتی در مقابل زندان اوين گزارش لحظه به لحظه از حضور خانواده ی
 

دانشگاه، امروز خانواده ی دانشجويان دربند، بنا به قولی  یبنا به گزارشات رسيده به آوا :آوای دانشگاه فوریخبر 

 ٩مالقات آن ها با فرزندانشان در روزهای شنبه، يکشنبه و دوشنبه داده بود، از ساعت  که ساالرکيا مبنی بر امکان

شته فرزندانشان مالقاتی دا ، نتوانستند با١٢در حالی که از صبح تا ساعت . صبح جلوی زندان اوين حاضر شدند

جمله خانواده ی علی سالم، ايلناز جمشيدی، انوشه آزادبر و   تن از خانواده ها از١٠باشند، بنا به خبرهايی رسيده، 

  .بگيرند  توانسته اند اجازه ی مالقات با فرزندان خود را از مسئولين زندان١٢:٢٠ نسيم سلطان بيگی، از ساعت

ما رسيده است، مسئولين زندان اوين بدون ذکر  بنا به گزارشاتی که تا اين ساعت به دست :)١۴ساعت (خبر تکميلی

خانواده ها که برای مالقات به زندان وارد شده بودند، بدون . کرده اند هيچ گونه دليل خاصی، قرار مالقات را لغو

    . اندخبر داده پاسخ قانع کننده ای، از لغو قرار مالقات خود با فرزندانشان شنيدن هيچ گونه

 و اعالم  نموده است که آوی دانشگاه خبر قبلی مبنی بر مالقات خانواده ها با فرزندانشان را تکذيب الزم به توضيح

اين اشتباه از آن رو صورت گرفته که . نداشته اند می کند که هيچ يک از خانواده ها تا کنون با فرزندان خود مالقاتی

 و فردی که به آوای دانشگاه اين خبر را داده بود، به اشتباه از مالقات خانواده ها  شده بودندخانواده ها به زندان وارد

  .گفته بود سخن

های دانشجويان در مقابل زندان اوين حضور  بنا به خبرهای رسيده، هم اکنون خانواده :)١۵ساعت (خبر تکميلی

فرزندانشان امروز به اوين رفته بودند، گويا از مسئولين زندان پاسخ شنيده  اين خانواده ها که برای مالقات با. دارند

   .مالقات با دانشجويان بازداشتی، از سوی وزارت اطالعات، منع شده است اند که

عدم  وزارت اطالعات دستور! دستور از باال رسيده است: "که خود را معرفی نکرد گفته است که  اين مسئول زندان

را ساالرکيا، معاون قاضی  قابل ذکر است که وعده ی مالقات با دانشجويان!" ده ها را داده استمالقات خانوا

   . بودمرتضوی، دادستان تهران، به خانواده ها داده

خانواده ها  و پافشاری خانواده های دانشجويان مبنی بر خواست مالقات با فرزندان خود، اکنون اين همچنين با اصرار

نظامی حاضر در محل افزوده شده است و  همچنين بر تعداد نيروهای امنيتی و . اوين تجمع کرده انددر مقابل زندان

  . ماموران درگرفته استگويا درگيری هايی لفظی بين خانواده ها و اين

و قضاييه  مسئولين زندان اوين اعالم کرده اند که رايزنی هايی در اين راستا بين مسئولين قوه یقابل ذکر است که 

  .جريان است وزارت اطالعات در
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 فردی که مشخص نبوده ،رسيده و همان طور که در خبر قبل نيز اشاره شدبنا بر گزارشات  :)١۶ساعت(خبر تکميلی

نگاری با   گفته است که نتيجه ی تماس تلفنی با ساالر کيا و نامه،اطالعات است يا زندان اوين از مسئولين وزارت

وی مدعی شده . مالقات فراهم نيست اين بوده است که امکان) اين مقامات چه کسانی هستندمشخص نيست (مقامات 

البته وی ! در حال حاضر بازجويی در اوين حضور ندارد است که مالقات ها بايد در حضور بازجو صورت گيرد و

    . استدليلی برای ادعای خود نياورده

را تاييد شده و به  مسئولين قول های خود دند تا وقتی که به نتيجه نرسند وديدن اين کارشکنی ها اعالم کرخانواده ها با 

در حال حاضر خانواده ها در مقابل . خواهند کرد طور مکتوب در اختيارشان قرار ندهند در برابر زندان اوين تجمع

   . انددر جنوبی زندان تجمع کرده

ندارد و  اهنگی بين قوه قضاييه و وزارت اطالعات وجوداين دارند که در حال حاضر هيچ گونه هم حکايت از وقايع

   .قوه ی قضاييه با تمام ادعاهای خود هيچ گونه اختياری ندارد

قول های  ... مجلس شورای اسالمی و ، از جمله قوه قضاييه،تا کنون مسئولينی از نهادهای مختلف با وجود اين که

های خانواده ها به هيچ نتيجه ای   تا کنون پيگيری، داده اندمساعدی برای قرار مالقات و حتی آزادی دانشجويان

 .گيری در اين رابطه است نرسيده است و مشخص نيست چه شخص يا نهادی مرجع تصميم

مسئولين در پاسخ خانواده هايی که خواهان مالقات با  ،بنا بر آخرين اخبار رسيده :)١٧:٣٠ساعت(خبر تکميلی

 مسئولين به طور شفاهی به خانواده ها گفته اند که بنا بر. خود را تکرار کرده اند  ادعاهای قبلی،فرزندان خود هستند

صورتی که طی روزهای  در حضور بازجو صورت بگيرد و در مالقات ها بايد ،گفته ی ساالر کيا و ساير مسئولين

  . خواهد شدآينده بازجوها در زندان حضور داشته باشند قرار مالقات داده

گفته است که ساالر کيا مدعی شده است که  شنيده ها حاکی است که يکی از مسئولين زندان اوين خطاب به خانواده ها

را عملی کند و خانواده ها در پاسخ به اين ادعا گفتند  )ها با فرزندانشان خانوادهمبنی بر مالقات (نمی تواند قول خود 

استقالل قوه  اين قضيه نشان از بی عملی و عدم. دارد که ايشان عاجز از اجرای چنين کاری هستند که جای تاسف

    .قضاييه دارد

تجمع خاتمه داده نشود با آنان  کردند که اگر بهپايان نيز مسئولين زندان و نيروهای امنيتی خانواده ها را تهديد در 

  . محل را ترک کردند١٧خانواده ها سرانجام در حدود ساعت . برخورد خواهد شد

  

  .آوای دانشگاه اعالم خواهد شد خبرهای تکميلی متعاقبا از
   
 

١٥/١٠/١٣٨٦آوای دانشگاه   
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  کيوان اميری الياسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شريفمصاحبه با پدر 
 

 دانشجويان خواهان آزادی بيان هستند
 

 ای سرگشاده خطاب به حزب سبزهای بلژيک در نامه

يان و پدران و مادران و استادان آنان به نقض حقوق دانشجو

در ايران اعتراض کرده  بشر و سرکوب جنبش دانشجويی

 مضمون اين نامه و مصاحبه با پدر يکی از دانشجويا. است

 ی سرگشاده حزب  نتشار نامهمشخص ا ی انگيزه .دستگيرشده

 جويانشن اعتراض به دستگيری گروهی از دابلژيک سبزهای

   )١٣٨۶ تهران، مهر و،يشعکس ازآر(                جنبش دانشجويی، آستانه روز شانزدهم آذر، سالروز دردر ايران

   .دستگيرشده خواهان حق آزادی عقيده و بيان هستند دانشجويان. بوده است

. خبرند خود بی های اين دانشجويان هنوز هم، پس از گذشت حدود يک ماه از وضعيت فرزندان از خانواده بسياری

داند، اکثر مقامات اظهار  پاسخگو نمی نند، اما هيچ مقامی خود راک روزهاست که به مقامات مسئول مراجعه می

    .کنند اطالعی می بی

آزاديخواهی ايران، آمده  نامه سرگشاده حزب سبزهای بلژيک پس از اشاره به جايگاه تاريخی دانشجويان در جنبشدر 

ای دانشگاهی ايران باخبر شده و در ساير شهره است که اين حزب از دستگيری تعداد بيش از سی دانشجو در تهران

اند، زير شکنجه قرار دارند  الملل اين دانشجويان هنوز در بازداشت عفو بين اينکه بنا به گزارش سازمان حقوق بشری

دفاع از جنبشهای آزاديخواهانه  اين حزب با يادآوری سنت خود در. اند اطالع  هايشان از محل زندان آنان بی خانواده و

خواسته است که در تمام روابط اقتصادی و سياسی خود با   کشورهای اتحاديه اروپا و از دولت بلژيکدر ايران از

   .سياسی را در مد نظر قرار دهند ايران، وضعيت کليه زندانيان

  همصاحبه با پدر يکی از دانشجويان دستگير شد• 
   

کيوان اميری الياسی  آذر در تهران دستگير شدند، ١۶جمله دانشجويانی که در آستانه سالروز جنبش دانشجويی، از 

پيگير کارش هستند، اما تا کنون موفق به ديدار  اش از آن زمان دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف است، که خانواده

  .اند وضعيتش نشده وی و يافتن مقامی پاسخگو در مورد

  :ايم وگو کرده پدر وی آقای حسن اميری الياسی، گفتبا 

    شدند؟آقای اميری الياسی، پسر شما، اقای کيوان اميری الياسی، کی دستگير: وله دويچه

های دانشگاه تهران  نزديکی  حين خروج از منزل در٨۶ آذر ١٢کيوان اميری الياسی در تاريخ : اميری الياسیحسن 

   .ت شدماموران امنيتی بازداش دستگير شده بود و هنوز به دانشگاه نرسيده بود که توسط

  ؟ايشان دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف هستند

  .خواند دارد می کيوان در رشته صنايع کارشناسی ارشد را. بله 
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  ؟االن فرزند شما کجا هستند؟ اطالع داريد

    . زندان اوين اند٢٠٩ايم در بند  تا آنجا که ما اطالع پيدا کرده

   ؟وکيل ايشان االن که هستند

   . استما دو وکيل هستند که يکی خانم ميرزايی و ديگری آقای عبدالفتاح سلطانی

    است؟ای رسيده گرفته، به چه نتيجهکارهايی که از طريق وکالی ايشان صورت 

مراجعات . اينها به دادگاه انقالب نيامده است های ما پيگيريهايی که در دادگاههای انقالب انجام داديم، هنوز پرونده

  یمراجعات مکرری به زندان اوين داشتيم، سه جلسه با مجلس شورای اسالم مکرری به دادگاه انقالب داشتيم،

اينها تنظيم  ای برای نود و دو بار هم با کميسيون امنيت مجلس مالقات داشتيم، هنوز اينها پرونده کميسيون اصل

  .اند که وکال بروند و از اينها دفاع بکنند نکرده

  ؟اند دهشما را دستگير کر ايد با مقامی صحبت بکنيد و متوجه بشويد که برای چه پسر ولی اصال شما توانسته

فقط گفتند . اوين، از مجلس، به ما هيچ چيز نگفتند نهادهای مختلف از دادگاه انقالب، از زندان. ما جاهای مختلف رفتيم

 فقط دادگاه انقالب. اند  به ما هنوز نگفته حاال به چه جرمی؟. انقالب بازداشت کرديم که بچه شما را ما به حکم دادگاه

   .اين چيزی است که به ما دادند . رسيد پرونده به ما داده که در آن رسيد نوشته بود اقدام عليه امنيت داخلیيک برگه

و در اين مدت شما اصال . نرسيده است ای ايد به نتيجه گوييد اقداماتی که تا کنون کرده بنابراين اين طور که شما می

   ؟ايد فرزندتان را ديده

داشتيم و قرار شد که به عنوان به حساب مالقات  ما امروز هم رفته بوديم زندان اوين، با معاون دادستان تهران مالقات

های دانشجويان بازداشتی   بلکه تمام خانواده نه تنها من. اند ممنوع المالقات  روز٣٠هنوز هم بعد از گذشت . برويم

اند، تلفنی احوال  تلفن زده حاال برخی از دانشجويان يک بار يا دو بار. اند خودشان نشدههای  موفق به ديدن بچه هنوز

ها هيچ نوع  يعنی خانواده. اند تلفن هم به منزلشان نکرده اند، ولی هنوز بعضی از دانشجوها هستند که خودشان را گفته

    .اطالعی از اينها ندارند

  ؟ پسرتان صحبت کنيدايد با شما هيچ وقت توانسته

اند و  صحبتی که در حد اينکه خوب. داشتند اند، صحبت کوتاهی بله، خانم و دختر خانم من دو بار گويا تلفن زده 

. آمده يعنی صحبتهايی که شده کامال صدای بازجو هم می. هم بوده البته در کنار بازجو. مشکلی ندارند و همين چيزها

  .اند کرده بازجو را هم دريافت می یاينها صدا

    مالقات کنند؟آيا شما جزو کسانی بوديد که ديروز سعی کرده بودند با معاون دادستان تهران

    .نبودند و با معاون ايشان صحبت کرديم بله، امروز هم قرار بود آقای ساالرکيا را مالقات کنيم که متاسفانه

   ؟و نتيجه چه بود

گفتند که روز چهارشنبه بياييد که ما امکان دارد  يعنی. نتيجه اين بود که به پس فردا، يعنی روز چهارشنبه انداختند

ل  که ما جرم آنها را قبو-های ما مجرم باشند  گفتم که به فرض اينکه اگر بچه حتی من امروز. مالقات به شما بدهيم

  .هايمان داشته باشيم ما اين حق را داريم که بعد از يک ماه مالقات حضوری با بچه -نداريم 
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   ؟ببينند ها در درجه اول اين است که بتوانند فرزندانشان را يعنی درخواست خانواده

. اند ها جرمی مرتکب نشده اينکه معتقدند که بچه ليلها را دارند، به د قيد و شرط بچه ها درخواست آزادی بی خانواده

يعنی . اند، که حتی اين روز هم برگزار نشده است روز دانشجو، دستگير شده  آذر،١۶ها در رابطه با  اکثر اين بچه

   .اند ها روز يازدهم بازداشت شده بعضی از بچه. دوازدهم بازداشت شده است کيوان ما روز

   . روز دانشجو يک عده را دستگير کردندآستانهدر

   .بله

مادرهای آنها و استادان آنها  ای نوشته خطاب به دانشجوها و پدر و آقای اميری، حزب سبزهای بلژيک نامه سرگشاده

  ؟نظرتان در اين مورد چيست .و اعتراض کرده نسبت به سرکوب جنبش دانشجويان در ايران

. ها آزاد بشوند برسانيد که هر چه زودتر بچه خواهيم که صدای ما را به گوش جهانيان المللی می ما فقط از مجامع بين 

فرزند خود من . معتقويم که اينها از بهترين دانشجويان دانشگاهها بودند برای آزادی اينها تالش بکنند، چون که ما

صدای ما را به  فقط. رنگی بوده و هيچ مشکلی نداشته و اکثر دانشجوها هم اين طور بودندبچه بسيار ز برای نمونه

  .جهانيان برسانيد که اينها بدون قيد و شرط و فوری آزاد شوند

   

   

  یقهار کيواندخت

  ه ولهدويچ
٢٠٠٧ -١٢ -٣١ حقوق بشر  

 

 
 

 


