
 
 جزئيات تازه از قتل جان باخته ی آزادی محمدجواد پرنداخ

 در شهر گيالن غرب استان کرمانشاه و دانشجوی مهندسی پتروشيمی١٣۶۵محمد جواد پرنداخ متولد 
تقلبدانشگاه صنعتی اصفهان پس از شرکت در تجمعات دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به 

گردد اما پس از چند روز از طرف اداره اطالعات  گسترده در انتخابات به منزل خود در گيالن غرب باز می
 ميليون تومانی تا زمان بازگشت به اصفهان و مراجعه به اداره٣٠  این شهر احضار و به تأمين وثيقه
 .اطالعات این شهر مکلف می شود

 
الخره اعتراف کرد که کشته شدن محمدجواد پرنداخ بر اثر فشارهای وارده بر وی برگزاری ایرنا با: خبرگزاری هرانا

 .در زندان حقيقت دارد
 

به گزارش موج سبزآزادی، این ارگان خبری وابسته به دولت کودتا، خبر کشته شدن این شهيد مظلوم را تحت 
این در . شی کرده بود منتشر کردعنوان یکی از افرادی که در جریان اعتراضات اخير دستگير شده و سپس خودک

اش تحویل داده شد که از آنان خواسته بودند  ست که جسد این جوان چندی پيش با این شرط به خانواده حالی
اما اکنون با دستپاچگی تمام و اعالم خودکشی این جوان . علت مرگ فرزندشان را سانحه رانندگی عنوان کنند

گران و قاتالن این شهيد به وسيله تریبون خبرگزاری خودشان رو  جهو زدن انگ اغتشاشگر به وی، دست شکن
 !شد
 

ها و فشارهای وارده بر این شهيد مظلوم در دوران بازداشت، او را که  ایرنا با سانسور اخبار مربوط به شکنجه
نترنت اش در زیر یکی از پلهای عابرپياده اصفهان در ای چندی پيش فيلمی مربوط به لحظاتی پس از خودکشی

 .ها در اصفهان معرفی کرده است منتشر شده بود، یکی از عوامل اصلی اغتشاش
 

اهل گيالنغرب کرمانشاه و » پ-محمدجواد«یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به نام «: ایرنا نوشت
ورز اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پتروشيمی با پرت کردن خود از پل عابر پياده واقع دربلوار کشا

گفته می شود وی یکی از عوامل اصلی درگيری ها و ناآرامی های خردادماه گذشته . اقدام به خودکشی کرد
شاهدان عينی اعالم کرده اند که نامبرده که به اتفاق پدرش در منزل یکی. دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است

ی و مشاجره با پدرش، در حالتی جنون آميز به از بستگانشان در شهر اصفهان مهمان بوده اند، پس از درگير
 ».باالی پل عابر پياده رفته و اقدام به خودکشی می کند

 
: سایت جرس در این باره می نویسد،در مورد این فرد نوشته بود خبر ایرنا در حالی منتشر شده که پيشتر وب

ب به خاک سپرده شد، پس از چندبار محمدجواد پرنداخ دانشجوی شهيدی که پيکر او روز پنج شنبه در گيالنغر
احضار و بازجویی در آخرین احضار به اداره کل اطالعات اصفهان ناپدید و جسدش بی جانش به خانواده اش 

 .تحویل داده شده است
 

اعالم کرده بود ولی» برخورد جسم سخت به جمجمه«ظاهرا پزشکی قانونی علت کشته شدن این دانشجو را 
 فشار برخانواده این دانشجوی کرد به آن ها گفته بودند که باید علت کشته شدن نهادهای امنيتی ضمن

 .عنوان کنند» سانحه رانندگی«فرزندشان را
 

به دنبال انتشار خبر تشيع پيکر محمد جواد پرنداخ در زادگاهش گيالنغرب، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 
 .ش سبز را اعالم کرده بودجزئيات بيشتری از نحوه کشته شدن این شهيد جنب

 
 در شهر گيالن غرب استان کرمانشاه و دانشجوی مهندسی ١٣۶۵بر طبق این گزارش محمد جواد پرنداخ متولد 

پتروشيمی دانشگاه صنعتی اصفهان پس از شرکت در تجمعات دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به 
گردد اما پس از چند روز از طرف اداره اطالعات این   ب باز میتقلب گسترده در انتخابات به منزل خود در گيالن غر

 ميليون تومانی تا زمان بازگشت به اصفهان و مراجعه به اداره اطالعات این ٣٠  شهر احضار و به تأمين وثيقه
 .شهر مکلف می شود

 
واده خود به اصفهان محمد جواد پرنداخ در وقت تعيين شده از سوی اداره اطالعات به همراه یکی از اعضای خان

 .گيرد رفته و طی دو روز متوالی در اداره اطالعات اصفهان حاضر و مورد بازجویی قرار می
 

او پس از دو روز بازجویی در اداره اطالعات اصفهان، صبح روز سوم نيز بنابر احضار اداره اطالعات برای تداوم 
 اطالعات اصفهان منزل را ترک کرد اما حوالی ظهر همان بازجویی ها و اعزام به دادگاه،برای حضور مجدد در اداره

 .های شهر اصفهان یافته شد از پل روز جسد محمدجواد پرنداخ در زیر یکی 
 

همچنين خانواده محمد جواد پرنداخ خانواده گفته اند که کشته شدن محمد جواد پرنداخ، با توجه به عدم معرفی
 زمان با   مشکوک و مبهم است، و کشته شدن این دانشجو همقاتل و مشکوک بودن نحوه قتل برای آن ها

 .احضار مکرر او به نهادهای امنيتی برابهام ها افزوده است
 

شود که این دانشجو در زمان بازداشت مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته و متعاقب آن به خاطر مسائل  گفته می 
 .اند  و یا رد نشده این خبرها هنوز تایيد. روحی دست به خودکشی زده است

 
اقدام شتابزده ایرنا برای معرفی پرنداخ به عنوان یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان و سپس 

های را تقویت کرد که شبکه مافيایی امنيتی سعی در حذف  ربط و مشکوک او چنين گمان خودکشی بی



 . هستندهای جمهوری اسالمی  ها و تجاوزاتی در زندان شاهدان چنين شکنجه

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 احمد حسينی، مسئول شاخه گيالن مجاهدين انقالب اسالمی بازداشت شد
 26سيد احمد حسيني، مسئول شاخه گيالن سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران، از عصر روز پنجشنبه 

 .شهریور در رشت بازداشت شده است
 

سيد احمد حسيني، مسئول شاخه گيالن سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران، از عصر روز : هراناخبرگزاری 
، سازمان مجاهدین )جرس(به گزارش شبکه جنبش راه سبز.  شهریور در رشت بازداشت شده است26پنجشنبه 

حسيني، آه معاون انقالن اسالمی با اعالم خبر بازداشت مسئول شاخه گيالن این سازمان خبر داد سيد احمد
 امنيتي استانداري گيالن در دوره اصالحات بوده و همچنين رياست شوراي هماهنگي جبهه اصالحات آن -سياسي

استان را برعهده دارد،از وزين ترين و معتبرترين شخصيت هاي سياسي استان گيالن است آه دستگيري وي، 
 . صالح طلب استان گيالن به دنبال داشته استموجي از تعجب و انتقاد را حتي در بين شخصيت هاي غير ا

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 عاطفه امام» ربايش«ابهامات تازه در ماجرای 
ماجرا را اند که کل   و حزب متبوع پدرش را تحت فشار گذاشته پيرو آن خانواده... اند دختری نوجوان را ربوده«

 ».تکذیب کنند و آن را به عدم تعادل روانی دخترشان ربط دهند
 

ای به قوه قضائيه، ماجرای ربوده شدن دختر جواد امام،  سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در نامه: خبرگزاری هرانا
 .عضو تازه آزادشده این سازمان را به طور رسمی تکذیب کرد

 
با عاطفه امام، » ربوده شدن و رفتارهای زننده«ه خواست، از پيگيری ماجرای این سازمان از ریاست قوه قضائي

 .نظر کند صرف
 

به گزارش رادیو زمانه، پس از انتشار این نامه سایت موج سبز آزادی ساعاتی پيش در گزارشی مدعی شد این 
نوشته شده است و ) سالمیسازمان مجاهدین انقالب ا(نامه پيرو فشارهای اخير بر خانواده امام و حزب متبوعش 

به توضيح تکذیب جواد امام در برنامه بيست و سی شبکه سوم سيمای جمهوری اسالمی در عصر جمعه بيست و 
 .هفت شهریور پرداخت

 
 ٢٠٠جواد امام عضو زندانی شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی که که به تازگی با وثيقه 

ظاهر شد و گفت که » بيست و سی«ه، روز جمعه بر صفحه تلویزیون و در برنامه ميليون تومانی از زندان آزاد شد
 .ماجرای دستگيری عاطفه و ادعای فشار و آزار وی، ساخته و پرداخته ذهن دخترش بوده است

 
آقای امام رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در تهران بود که در شب انتخابات ریاست جمهوری بازداشت 

 .شده بود
 
 

 عاطفه امام درباره ماجرای ربوده شدن خود سکوت کرده است
 

 ساله جواد امام ١٨طلبان چندی پيش از ربوده شدن عاطفه امام، دختر  های نزدیک به اصالح بسياری از سایت
 ساعت خبر رهاشدن او را در بهشت زهرا را منتشر ٢۴ها پس از  همان سایت. توسط افرادی ناشناس خبردادند

 .کردند
 

» فشار شدید«ای با سایت کلمه درباره  زاده، همسر جواد امام، در شانزدهم شهریور در مصاحبه ليال سادات جالل
سخن گفت و از برگزاری دادگاه غيرعلنی همسرش » روابط نامشروع«بر دخترش هنگام بازداشت، برای اعتراف به 

 .بدون حضور وکيل خبرداد
 

دختر بنده «: صاحبه با خبرگزاری فارس با تکذیب خبر ربوده شدن فرزندش، گفتوی با این حال، پس از چند روز در م
در اقدامی ماجراجویانه و با توجه به شرایط خاص روحی و روانی ناشی از دستگيری پدرش که موجب نگرانی 

 ». چنين اقدامی را کرد خانواده و بنده شده بود،
 

 و حزب متبوع پدرش را تحت  پيرو آن خانواده... اند ا ربودهدختری نوجوان ر«: سایت موج سبز آزادی نوشته است
در آخرین مرحله هم . اند که کل ماجرا را تکذیب کنند و آن را به عدم تعادل روانی دخترشان ربط دهند فشار گذاشته
ها  ن سناریو را آناند که البد تحت فشار اعتراف کنند ای ها، جوانان احزاب را گرفته  آن ها و الپوشانی برای اثبات دروغ

 ».اند چيده
 

ای  دختر رئيس ستاد انتخاباتی موسوی در تهران با ابهامات تازه» ربوده شدن«برانگيز  به این ترتيب ماجرای جنجال
 . عاطفه امام نيز تاکنون در این باره سخنی نگفته است. همراه شده است

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 



 
 بازداشت مهدی نياکی،روزنامه نگار و وب نگار در تهران

بستگان سيد مهدی نياکی،روزنامه نگار، وبالگ نویس و یکی از فعاالن پایگاه خبری کلمه در دوره پيش از
 منتقل شده است شهریور بازداشت و به نقطه نامعلومی 23اعالم نتایج انتخابات خبر دادند که او از روز 

 

بستگان سيد مهدی نياکی،روزنامه نگار، وبالگ نویس و یکی از فعاالن پایگاه :  هرانا  خبرگزاری
 شهریور بازداشت و به  23خبری کلمه در دوره پيش از اعالم نتایج انتخابات خبر دادند که او از روز 

 .نقطه نامعلومی منتقل شده است

مهدی نياکی که در «از بستگان مهدی نياکی گزارش داد کهسایت موج سبز آزادی از قول یکی 
 شهریور مفقود شده است و ظاهرا مامورانی به محل 23کرد از روز  اش به تنهایی زندگی می خانه

 ».اند منزل مسکونی وی در تهران آمده و او را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده

یان بازداشت پسرش قرار دارد اما به دليل تهدیداتی مادر مهدی نياکی در جر«وی همچنين گفت که
در واقع .که صورت گرفته، وحشت کرده و حاضر نيست بازداشت پسرش را توسط ماموران تایيد کند

 روز از بازداشت مهدی6با اینحال .به وی گقته شده که بدون سروصدا منتظر بازگشت فرزدنش باشد
 ».شود يست که وی در کجا نگهداری میگذرد و متاسفانه هنوز معلوم ن نياکی می

 نفر دیگر از فعاالن سایت کلمه دو هفته پس 4همين گزارش حاکی است که مهدی نياکی به همراه 
اسامی .از اعالم نتایج انتخابات از سوی پليس امنيت تهران احضار شدند ولی بازداشت نشده بودند

 .دیگر روزنامه نگاران احضار شده اعالم نشده است

طلب همکاری داشته و همچنين دبير سابق سروبيس  های اصالح ی نياکی با بسياری از روزنامهمهد
 ریاست جمهوری  اجتماعی خبرگزاری ایلنا و دبير سرویس جامعه خبرگزاری سازمان جوانان در دوره

ناخبرگزاری سي.شهرت داشت را در کارنامه روزنامه نگاریش دارد» خبرگزاری سينا«خاتمی که به نام 
 . منحل شد84با به قدرت رسيدن احمدی نژاد در سال 

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 
 سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد: آيت اهللا خامنه ای 

 
ها اشاره در نماز جمعه عيد فطر به پخش تلويزيوني برخي دادگاهآیت اهللا خامنه ای : خبرگزاری هرانا 

ها و بينندگان ميليوني،  و خاطر نشان آردند اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين
حجت، مسموع و نافذ است اما سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر، حجيت " شرعًا، عرفًا و عقًال"

 .نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده آردشرعي ندارد و مسموع 

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 هاي چاي شمال  درصد آارخانه50تعطيلي بيش از 
 

هاي چاي شمال به دليل   درصد آارخانه50رئيس اتحاديه چايكاران آشور خبر از تعطيلي بيش از : خبرگزاری هرانا
 .واردات داد

 
از : رويه چاي خارجي بر صنعت و آشاورزي چاي ايران گفت به گزارش فارس، ايرج هوسمي در مورد اثر واردات بي

اندازي شد  ها راه  درصد آارخانه50برداري ، آمتر از   آارخانه چاي سازي در شمال آشور در بيشترين زمان بهره172
 .و بقيه تعطيل هستند

 
 آارخانه چايسازي 70 تا 60 آارخانه باز بود و در حال حاضر بين 102سبز چاي در دور اول چيدن برگ : وي افزود 

 .فعاليت دارند
 

علت : هاي قبل دانست و گفت ها را در انبار ماندن چاي از سال هوسمي دليل اصلي تعطيل بودن آارخانه 
و رنگ شيميايي است زده و داراي عطر و طعم  رويه چاي خارجي اسانس مشكالت صنعت چاي به دليل واردات بي

 .آه باعث تغيير ذائقه مردم و رويگرداني از مصرف چاي داخلي شده است
 

 آارگر جذب 130 تا 125برداري بين  يك هكتار باغ چاي در طول دوره بهره: رئيس اتحاديه چايكاران آشور گفت 
رگر روز در شرايط آنوني در آنها  ميليون نفر آا5 هزار هكتار باغ چاي در آشور وجود دارد و بيش از 30آند آه  مي

 .مشغول به آار هستند
 



هاي برداشت   ميليون نفر در حلقه5شود آه حدود   ماه انجام مي6برداري از چاي شمال ظرف  بهره: هوسمي افزود 
 .ها مشغول فعاليت هستند برگ سبز در باغ و چايسازي در آارخانه

 
قابل واردات حمايت آند، زيرا اين تعداد قابل توجه آارگر در صورت دولت بايد از صنعت چاي آشور در م : وي افزود 

 .بيكاري از اين صنعت ، جايي براي اشتغال ندارند و سرمايه هنگفتي براي به آارگيري آنها الزم است
 

رويه چاي و ترك رويه سابق سازمان چاي دانست  هوسمي بزرگترين خطر در مورد صنعت چاي آشور را واردات بي 
در گذشته آسري نياز آشور با محاسبه دقيق از محل واردات چاي خارجي به صورت رسمي و نيز اختالط : تو گف

 .شد آن با چاي داخلي تامين مي
 

 هزار تن چاي خشك بود، در حالي آه اين رقم در حال حاضر 60حدود 1368باالترين رقم توليد در سال : وي افزود 
 درصد آاهش پيدا آرده آه همه اين آاهش از محل واردات غير 50بيش از  هزار تن رسيده، يعني 25حداآثر به 

 .مجاز و غير قانوني چاي خشك انجام شده است
 

هاي استاندارد و بهداشت وظيفه نظارتي خود در مورد چاي وارداتي را انجام  سازمان: رئيس اتحاديه چايكاران افزود 
دار و عطري شيميايي خارجي   اسانس ر آشور جوالنگاه انواع چايشد، نبايد بازا ندادند و اگر اين آار انجام مي

 .در حالي آه چاي طبيعي آشور در انبارها خاك بخورد شد،  مي
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 کورش زعيم آزاد شد

 .مهندس کورش زعيم عضو برجسته شورای مرکزی جبهه ملی ایران امروز با قيد وثيقه موقتا آزاد شد
 

مهندس کورش زعيم عضو برجسته شورای مرکزی جبهه ملی ایران امروز با قيد وثيقه موقتا : خبرگزاری هرانا
 .آزاد شد

 
 پس از 1388 خردادماه 31به گزارش شورای عالی جبهه ی ملی ایران، این عضو سختکوش جبهه ملی ایران در 

داشت شده بود و تا مدتی از محل نگهداری و تفتيش منزلش و مصادره دستنوشته ها و دو دستگاه کامپيوتر باز
 .علت بازداشت ایشان اطالعاتی در دست نبود

 
فعاليتهای سياسی و مدنی کورش زعيم در اولویت زندگی او قرار داشته و عشق به ایران و آزادی و حقوق بشر

 .همواره دغدغه زندگی وی بوده است
 

ایران از جمله آرامگاه کوروش و مجموعه باستانی مهندس کورش زعيم سالها برای نجات ميراث فرهنگی 
 .های گوناگون کوششهای ارزشمندی نموده است پاسارگاد از آسيب

 
 اروپا ضمن اظهار خوشنودی از آزادی کورش زعيم از زحمات بویژه وکيل مدافع ایشان، آقای -جبهه ملی ایران

 .محمد مصطفایی قدردانی ميکند
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 تا استيفای کامل حقمان پيگيری ميکنيم: 88علی قلی زاده دانشجوی ستاره دار سال 

 

اند بر ادامه پيگيری خود برای رفع تضييع حق  دانشجویانی که امسال از تحصيل محروم شده: خبرگزاری هرانا 
 .خود تأکيد کردند

علی قلی زاده یکی از فعاالن دانشجویی که در کنکور کارشناسی ارشد امسال ستاره دار شده است در گفتگو
 دانشجو عليرغم 20طبق آماری که تاکنون ما توانسته ایم تهيه کنيم امسال حداقل «: با خبرنامه اميرکبير گفت

 های سراسری و آزاد، از حق اوليه کسب رتبه های قابل قبول و ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه
 ».تحصيل محروم گشته اند

دانشجویان محروم از تحصيل در کنکور کارشناسی «: قلی زاده با تاکيد بر پيگيری همه جانبه حق تحصيل گفت
 به آنها ستاره دار گفته ميشود، امسال پس از دریافت کارنامه و انتخاب رشته در مرحله 85ارشد که از سال 

این در حالی است که طبق قانون در .  نتيجه نهایی در کمال تعجب با گزینه مردود مواجه شده اندمشاهده
کنکور کارشناسی ارشد هيچگونه مرحله مصاحبه یا گزینش وجود ندارد و پذیرش و رتبه بندی دانشجویان تنها 

 ».براساس نمره علمی و معدل دوره کارشناسی محاسبه می شود

مسئوالن امر عنوان «: ذیب وجود دانشجویان ستاره دار توسط برخی از مسئوالن، افزودوی با اشاره به تک



ميکنند که ما دانشجویی که درکارنامه یا فرم پذیرش دانشگاه اش ستاره درج شود نداریم، در حالی که مراد از 
 در مقاطع دانشجوی ستاره دار، دانشجویانی هستند که علی رغم کسب نمره علمی قابل قبول از تحصيل

این عمل کامال غيرقانونی در چهار سال اخير به سه شکل مختلف انجام شده .  محروم ميگردند عالی تحصيلی
 فعالين دانشجویی پس از اعالم قبولی در دانشگاه مورد نظر، پس از مراجعه برای ثبت نام با 85در سال . است

ه با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ستاره هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی ک
 فعالين دانشجویی که حائز رتبه های قابل قبولی شده بودند اساسا 87 و 86در سال های . ادامه تحصيل دهند

در سال . از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند
ه اینکه موعد دریافت کارنامه اوليه با روزهای تبليغات انتخاباتی مقارن شده بود، ما موفق به  نيز باتوجه ب88

ولی پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی در کمال تعجب با گزینه . دریافت کارنامه و انتنخاب رشته شدیم
 هم به شيوه ای جدید مواجه شدیم و پس از مراجعه به سازمان سنجش متوجه شدیم که ما» مردود علمی«

 ».تر ستاره دار شده ایم

این عضو ستاره دار شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت با تاکيد بر غيرقانونی بودن محروميت از تحصيل در مقطع 
 قانون اساسی نه تنها حق تحصيل در مدارج عالی حق همه ملت بدون30طبق اصل «: کارشناسی ارشد افزود

ياسی یا عقيدتی می باشد، بلکه دولت موظف شده است تا شرایط یکسان برای هرگونه تبعيضی اعم از س
 قانون اساسی هيچ فرد و یا نهادی حق ندارد که 9باز طبق اصل . همه ملت جهت ادامه تحصيل ایجاد کند

بنا به این اصل حتی اگر قانونی در جهت محدود . حقوق وآزادی های ملت را حتی با تصویب قانون، محدود کند
از طرفی دولت ایران متعهد . کردن حقوق ملت توسط هر مرجعی به تصویب برسد، از درجه اعتبار ساقط است

به اجرای بيانيه جهانی حقوق بشر وکنوانسيون های الحاقی آن شده است و طبق اصول مختلف این قوانين، 
  ادی حق اعمال هيچگونهحق تحصيل جزء حقوق اوليه و طبيعی همه مردم محسوب ميگردد وهيچ فرد و یا نه

 ».تبعيضی اعم از سياسی یا عقيدتی در این مورد ندارد

علی قلی زاده با اشاره به استناد برخی از مسئواین به یک مصوبه مجهول شورای انقالب فرهنگی برای ستاره 
فرهنگی به جدا از اینکه در قانون اساسی هيچ نامی از شواری عالی انقالب «: دار کردن دانشجویان، افزود

 قانون اساسی، قانونگذاری در جمهوری   ميباشد، طبق همين ميان نيامده و این شورا اساسا غيرقانونی
 .اسالمی ایران فقط در شان مجلس شورای اسالمی است

لذا پرسش بنده از مسئوالن دولتی و اعضای کميسون آموزش مجلس این است که آیا این نهادها اجازه دارند به
ک مصوبه غيرقانونی که البته در موجودیت آن هم شک هست، که توسط یک نهاد فراقانونی تصویب استناد ی

شده است، همه قوانين رسمی کشور را نقض و قانون اساسی را تعطيل کنند؟ اگراینگونه عمل کنيم پس 
د تعطيل کنيمارزش قوانين جاری و اساسی کشور چه ميشود؟ طبق منطق آقایان مجلس و وزارت خانه ها را بای

 ».و همه امور را به دست شورای فراقانونی انقالب فرهنگی واگذاریم

ما در دانشگاه ها آیين نامه ای داریم به عنوان آیين نامه انضباطی دانشجویان، که مسئوالن «: قلی زاده افزود
اما . منتقد برخورد ميکنند و بعضا سو استفاده از این آیين نامه با دانشجویان معترض و  دانشگاه ها با استناد

طبق همين آیين نامه که به زعم ما ابزار سرکوب است هم مسئوالن فقط اجازه دارند کسی را که در محيط 
بنده .  سال از تحصيل محروم کنند، نه فعالين دانشجویی را5دانشگاه مرتکب قتل شده است آن هم برای مدت 

و حتی اگر به زعم . ين نامه چندین ترم از تحصيل محروم شده ایمو بسياری از دوستانمان با استناد به همين آی
آخر این چه عملی است که همه. مسئولين مرتکب خطایی شده ایم، هزینه چندین برابر آن را پرداخت کرده ایم

 »اصول و قوانين همه نظام های حقوقی و حتی داخلی را نقض ميکند؟ 

ستاره دار کردن دانشجویان آپارتاید «: خود با خبرنامه اميرکبير افزوداین دانشجوی ستاره دار در ادامه گفتگوی 
علمی محسوب ميگردد که دیگر در هيچ نقطه از دنيا جایی ندارد و ما شاهد هستيم که در دنيا حتی زندانی 

 ».های خطرناک از حق طبيعی ادامه تحصيل برخوردارند

هيچيک از دانشجویان ستاره دار «:  کميسون آموزش افزودقلی زاده با اشاره به مصاحبه اخير عباسپور، رئيس
 ميلياردی آتش نزده اند و تمامی فعاليت هایشان در دانشگاه ها مدنی و مسالمت آميز بوده2امسال آمفی تاتر 

. است وهمچنين هيچيک از دانشجویان ستاره دار امسال در اعتراضات بعد از انتخابات دچار مشکل نشده اند
آقای عباسپور اگر حمل بر پرونده سازی برای دانشجویان نشود، ناشی از بی اطالعی ایشان در این سخنان 

 ».مورد دانشجویان ستاره دار است

در انتهای این مصاحبه قلی زاده با اشاره به قول مساعد برخی مسئوالن، ابراز اميدواری کرد که مشکل همه 
 .یان ستاره دار بتوانند در کالس های درس حاضر شونددانشجویان ستاره دار به زودی حل شده و دانشجو
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