
 
  آذر16گزارش لحظه به لحظه از تحوالت روز 

گفته... آذر نيز تحت کنترل نيروهای پليس است16اکنون خيابان ابوریحان توسط پليس بسته شده و خيابان وصال و   هم
گروهی از...اند شود، عناصر لباس شخصی با شوکر برقی با دانشجویان درگير شده و گاز اشک آور نيز شليک کرده می

یان با استقرار سيستم صوتی در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران اقدام به سخنرانی تند عليه یکی ازدانشجو
 ..نامزدهای دور دهم انتخابات نموده و سبب تحریک دیگر دانشجویان شده است

 

 جلوگيری از ایجاد ها برای های پيرامون دانشگاه  با آغاز روز شانزدهم آذر، خيابان: حقوق دانشجویان-خبرگزاری هرانا 
 .های احتمالی چهره امنيتی به خود گرفت ناآرامی

های  های سه تا چهار نفره با فاصله آمی از هم در اطراف دانشگاه ، نيروهای انتظامی در دسته»تابناك«به گزارش خبرنگار 
 .مستقرنداند و همزمان نيروهای موتورسوار نيز در منطقه   ایستاده تهران، خواجه نصير و اميرکبير

 . آذر نيز تحت کنترل نيروهای پليس است16اکنون خيابان ابوریحان توسط پليس بسته شده و خيابان وصال و  هم
های حدفاصل ميدان انقالب تا چهارراه ولی عصر تقریبا تعطيل بوده و در اطراف دانشگاه برخی  افزاید، مغازه این گزارش می

 .ودش تجمعات محدود لباس شخصی نيز دیده می

ای که پليس در مواردی با هدایت  ترافيک در خيابان انقالب از چهارراه ولی عصر تا ميدان انقالب سنگين گزارش شده، به گونه
 .ها به خط ویژه اتوبوس تالش در تسهيل بار ترافيک دارد اتومبيل

های نيروی انتظامی  دان ولی عصر کادریهای ده و بيست متری از تقاطع خيابان کارگر تا مي همچنين در بلوار کشاورز به فاصله
خان زند از تقاطع ویال تا خيابان سميه نيز  در خيابان آریم. تر است حضور دارند که این حضور پيرامون ميدان ولی عصر پررنگ

 .وآمد هستند نيروهای پليس حضور دارند و خودروهای انتظامی در حال رفت

 .ر حراست هستند تا از ورود غير دانشجویان جلوگيری شودها، دو یا سه مأمو در جلوی ورودی دانشگاه

ها تجمعی دیده نشده و نيروهای پليس تنها  گفتنی است، این تدابير امنيتی و ترافيكی، در حالی است آه در هيچ یك از خيابان
.فرماست  لحظه آرامش حکمها نيز تا این اند؛ اما تحرک خاصی ندارند و خوشبختانه در دانشگاه های یادشده مستقر شده در محل

 )13:27ساعت (

هایی  های جدید حاکی است که در دانشگاه آزاد، واقع در چهارراه ولی عصر و دانشکده فنی دانشگاه آزاد پونک نيز تنش گزارش
 .های دانشجویی با یکدیگر رخ داده است ميان گروه

شجویان به شعار عليه یکدیگر مبادرت کرده و در چند مورد نيز همچنين در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران نيز دو گروه از دان
های دانشکده فنی نيز  های پراکنده، برخی شيشه در همين درگيری. برخوردهایی ميان دانشجویان با یکدیگر رخ داده است

 )14:32ساعت .(شکسته شده است

اند که با شدت گرفتن  ابل دانشگاه شيراز تجمع داشتهرسد، حدود صد نفر بيرون از دانشگاه، مق از دانشگاه شيراز نيز خبر می
 )14:38. (اند بارندگی متفرق شده

به این ترتيب، به دليل شعارهای تند دو طرف، درگيری جلو دانشکده فنی تشدید شده و به زد و خورد دانشجویان انجاميده 
)14:45. (اند ده و گاز اشک آور نيز شليک کردهشود، عناصر لباس شخصی با شوکر برقی با دانشجویان درگير ش گفته می. است

.  آذر تا خيابان دانشگاه عبور عابرین ممنوع است16خيابان انقالب حدفاصل .در گيریهایی در خيابان دانشگاه به وجود آمده است
 )14:55.(در اطراف دانشگاه اميرکبير نيز درگيری هایی ميان عابرین با نيروهای مستقر گزارش شده است

هی از دانشجویان با استقرار سيستم صوتی در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران اقدام به سخنرانی تند عليه یکی از گرو
همچنين دانشجویان معترض نيز در مقابل . نامزدهای دور دهم انتخابات نموده و سبب تحریک دیگر دانشجویان شده است

 )15:05. (در مقابل سر می دهندساختمان دانشکده علوم تجمع کرده اند و شعارهایی 

گزارش ها از دانشگاه اميرکبير حاکی است که درب سمت ولی عصر شکسته شده و گروهی لباس شخصی از بيرون دانشگاه 
به سمت دانشجویان معترض سنگ پرانی می کنند، این گروه یکبار نيز وارد دانشگاه شده و شيشه های دانشکده نفت را با 

 )15:15. (سنگ شکانده اند

عده اي از اغتشاشگران که قصد سوء استفاده از آيين ويژه بزرگداشت روز دانشجو را داشتند با تجمع در خيابان : ایرنا گزارش داد
 .هاي اطراف دانشگاه تهران با نيروهاي انتظامي درگير شدند

    
اين عده وقتي با ممانعت.اه تهران را داشتندجمعي از اغتشاشگران غير دانشجو با هدف برهم زدن اين آيين، قصد ورود به دانشگ

ماموران نيروي انتظامي و حراست دانشگاه و همچنين برخورد سرد دانشجويان مواجه شدند، با سردادن شعارهايي راهي 
اي از چندي نپاييد که ديگر خبري از جمع بهم پيوسته اغتشاشگران نبود و آنها به تنهايي يا در گروه ه.خيابان هاي اطراف شدند



 )15:20. (هم گسسته و کم تعداد در خيابان هاي اطراف دانشگاه پراکنده شدند
 

گزارش ها از محوطه داخلی دانشگاه تهران حاکی است که گروهی از دانشجویان با قرار دادن سيستم صوتی در یک دستگاه 
 )15:22(است وانت و پخش شعارهایی بر عليه برخی از اشخاص در محطی دانشگاه در حال دور زدن 

 
 

 بيانيه فدراسيون دانشجويان کانادايی در حمايت از دانشجويان ايرانی به مناسبت روز دانشجو
 

ما دانشجویان دانشگاه ها و کالج های تورنتو از حرکت آزادی خواهانه و مسالمت آميز دانشجویان دانشگاه های ایران 
 آذر در شهرستانهای مختلف 16کميته انظباطی که در آستانه بازداشت و احضار دانشجویان به , حمایت کرده و سرکوب

 .و تهران توسط حاکميت صورت گرفت را به شدت محکوم می کنيم

 روزشمار بازداشت، محاکمه و آزار و اذیت دانشجویان در روزهای اخير

 : دانشجو بازداشت شدند که برخی از آنها هنوز در زندانند۶٠در طول ماه گذشته بيش از 

بان ماه، پنج دانشجوی کرد ليدا محمدی، سروه ویسی، آماج رحيمی، احمد اسماعيلی و پخشان عزیزی پس از  آ٢۵
هيچ اطالعاتی در مورد مکان. اعتراض دانشجویان کرد در مقابل دانشکده حقوق و علوم سياسی تهران بازداشت شدند

 .نگهداری آنها و اتهاماتشان تا کنون منتشر نشده است

ه، ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی از دانشجویان دانشگاه شيراز که برای پيگيری وضعيت محروميت از  آبان ما٢۶
هر دو این دانشجویان دو ترم از . تحصيل خود به کميته انضباطی رفته بودند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند

 .تحصيل محروم شده اند

 دانشجوی ٧. اشت شدند؛ عباس حکيم زاده در خانه خود بازداشت شد دانشجو در تهران بازد١٨ آبان ماه، حداقل ٢٨
مهرداد : این دانشجویان عبارتند از. عضو دانشجویان و دانش آموختگان ليبرال در منزل احسان دولتشاه بازداشت شدند

انشجوی  د۶. سورنا هاشمی، عليرضا موسوی، فرزان ربئوفی، سينا شکوهی، البرز زاهدی و احسان دولتشاه, بزرگ
: عالمه طباطبایی نيز در یک کافی شاپ در تهران در بعد ازظهر همين روز بازداشت شدند، این دانشجویان عبارتند از
هيچ . حميد قهوه چيان، عليرضا موسوی، احمد ميرحایری، عليرضا زرگر، امير کاظم پور، تينا شکوهی، و یاسر موسمی

های آنها داده نشده و فقط احضاریه تفتيش منزل این دانشجویان توسط اطالعات در مورد این دانشجویان به خانواده 
در همين روز دو دانشجوی داشنگاه آزاد تبریز؛ رسول علی نژاد و بهروز . شعبه سه بازپرسی ویژه امنيت صادر شده بود

 .فریدی بازداشت شدند

 آبان ١٣کت در تجمع مسالمت آميز  آبان ماه، بيست و چهار دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ظاهرا بخاطر شر٢٩
 ماه به کميته انضباطی احضار شدند

 دادگاه عمومی در بابلسر بخاطر شرکت در١٠١اول آذرماه، هشت دانشجوی دانشگاه مازندران در حکمی توسط شعبه 
 دانشجو ٨ این.  ضربه شالق محکوم شدند١۵ ماه زندان و ۶، هرکدام به ١٣٨٨تجمع مسالمت آميز در خرداد و تيرماه 

عبارتند از ميالد حسينی کشتان، علی نظری، سياوش صفوی، علی دنياری، مازیار یزدانی نيا، شوآنه مریخی، علی 
 دانشجو در دانشگاه گيالن بخاطر اعتراض در جسله سخنرانی ٢٠همچنين در همين روز . عباشی، و رحمان یعقوبی

 دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد ۵٠. دانشگاه فراخوانده شدند آبان ماه، به کميته انضباطی ١٨صفار هرندی در روز 
 . آبان ماه به کميته انضباطی فراخوانده شدند١٣اصفهان نيز بخاطر شرکت در تجمع روز 

 دادگاه عمومی تهران به اتهام برهم ١٠۵٣ آذرماه، مهدی عربشاهی، دبير تشکيالت دفتر تحکيم وحدت توسط شعبه ٢
همچنين در این روز دانشجویان دانشگاه ایالم از . یق تجمع غير قانونی به دادگاه فراخوانده شدزدن نظم عمومی از طر

سه دانشجوی دانشگاه قزوین نيز به نام های چيام حيدری قزوینی، . جمله آرش خندل و مراد باصره بازداشت شدند
 .فرهاد فتحی، و سعيد سکاکيان بازداشت شدند

بنایی، : يراز بازداشت شده اند که تعدادی از آنها که در زندان عادل آباد عبارتند از دانشجوی دانشگاه ش١٨همچنين 
جليلی، سعيد رضایی، زاهدی، ظهوریان، عارف، پورفتحی، طاهری، صفرپور، و پورسلطان که در زندان عادل آباد شيراز 

 آبان ماه بازداشت ١٣ است در روز دکتر مسيح اهللا حقيقت جو که دارای دو مدرک دکترا در علوم. در بازداشت هستند
همچنين صالح پور، کاظم رضایی، یحيی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجه . شده و همچنان در بازداشت است

برخی از دانشجویان بازداشتی . قهرمانی، نظری، شيروانی، و باقری در بازداشتگاه اداره اطالعات بسر می برند
 آذر صادر خواهد شده و تا آن زمان از ١۶ گفته شده است که احکام آنها بعد از محاکمه شده اند اما به خانواده آنها

 .مالقات هم محروم خواهند بود

 ٢٣ده دانشجوی دانشگاه شهر کرد در چهارمحال و بختياری هم به اداره اطالعات این شهر فراخوانده شده اند و 
 ته انضباطی احضار شده اند آبان ماه به کمي١٣دانشجو نيز به اتهام شرکت در اعتراضات 

در روزهای اخير دو عضو کميته گزارشگران حقوق بشر با نام های سعيد کالنکی و سعيد جاللی بازداشت شده اند و 



 .عضو دیگر این کميته با نام سعيد حبيبی به اطالعات احظار شده است

 .بازداشت و فشار بر دانشجویان بسيار بيشتر از این موارد نام برده است

 :خواستار موارد زیر می باشيم, ما دانشجویان ایرانی مقيم تورنتو ضمن حمایت از جنبش دانشجویی ایران

 آزادی بال شرط دانشجویان زندانی

 توقف روند ستاره دار کردن و محروميت از تحصيل دانشجویان

 بازگشت تمامی دانشجویان و اساتيد اخراجی به دانشگاه ها

  دکتر ملکیآزادی سریع و بی قيدو شرط

 مذهبی در شرایط تحصيل در دانشگاه ها, قومی, رفع هر گونه تبعيض جنسيتی

 لغو تمام احکام تعزیر و تعليق دانشجویان و تبرئه ی آنها در دادگاه

 تجمع و حق آزادی های آکادميک و بيان در محيط دانشگاه هستيم, آزادی حق تشکل

 ج های تورنتوفدراسيون دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و کال

 کميته گزارشگران حقوق بشر  :منبع خبر 

 

 بازداشت اعضا انجمن اسالمی و فعالين دانشجويی دانشگاه پيام نور تهران
 نفر از اعضا انجمن اسالمی و فعالين دانشجویی دانشگاه پيام نور تهران، روز سه شنبه هنگام خروج از محل برگزاری ٧

 .زداشت شدند آذر در دانشگاهشان، با16مراسم 
 

 دانشگاه پيام نور تهران مراسمی توسط انجمن   روز سه شنبه در سالن شهيد عضدی: حقوق دانشجویان-خبرگزاری هرانا 
اما با عدم . اسالمی این دانشگاه به مناسبت روز دانشجو برگزار شد که قرار بود علی مطهری نماینده مجلس در آن شرکت کند

 .د را برگزار کردند و یکی از دانشجویان قطعات شعری را به مناسبت روز دانشجو خواندندحضور وی دانشجویان مراسم خو

به گزارش خبرنامه اميرکبير، برگزاری این مراسم با مخالفت حراست دانشگاه پيام نور مواجه شد که که در نتيجه دانشجویان با شعار 
جویان حراست دانشگاه برق سالن مراسم را قطع کرد که این اقدام در پی اعتراض دانش. به اعتراض پرداختند» یا حسين ميرحسين«

 .نيز با اعتراض دانشجویان مواجه شد

 . نفر از دانشجویان این دانشگاه به هنگام خروج توسط افراد ناشناسی بازداشت شدند٧پس از اتمام این مراسم 

 .افراد بازداشت کننده نداردحراست دانشگاه پيام نور به دانشجویان گفته است که اطالعی از هویت 
 
 

 
 گزارشی از نشست همبستگی با دانشجويان ايران با حضور نماينده مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

بشر در ایران در نشست همبستگی با دانشجویان ایران که در دانشگاه گوی مجموعه فعاالن حقوق احمد باطبی سخن
در این. بشر در ایران سخن گفت سازی برای دولت ایران در قبال نقض حقوق ینهدلفت هلند برگزار شده بود، از لزوم هز

در دانشگاه دلفت هلند» شبکه جوانان پيشروی ایران«به همت » همبستگی با دانشجویان ایران«نشست که با نام 
 .الم کردندبرگزار شده بود، فعاالن دانشجویی ایرانی و اروپایی همبستگی را خود را دانشجویان ایرانی اع

 
بشر در ایران در نشست همبستگی با دانشجویان ایران که در در دانشگاه دلفت  گوی مجموعه فعاالن حقوق احمد باطبی سخن

 . بشر در ایران سخن گفت سازی برای دولت ایران در قبال نقض حقوق هلند برگزار شده بود، از لزوم هزینه

در دانشگاه دلفت هلند» شبکه جوانان پيشروی ایران« به همت  »یان ایرانهمبستگی با دانشجو«در این نشست که با نام 
 .برگزار شده بود، فعاالن دانشجویی ایرانی و اروپایی همبستگی را خود را دانشجویان ایرانی اعالم کردند

های فعال شخاص و گروههای سراسر اروپا و جمعی از ا  آذر ماه، با حضور نمایندگان دانشجویی اتحادیه14این نشست در تاریخ 
بشر در ایران به گوی مجموعه فعاالن حقوق بشر برگزار شد، که احمد باطبی سخن ق ی جنبش دانشجویی و حقو در زمينه

 .نمایندگی از این مجموعه در آن حضور داشت

ت جنبش دانشجویی و بشر در ایران با استقبال و تشویق گرم حضار سخنانی را در مورد وضعي نماینده مجموعه فعاالن حقوق



 بشر در ایران مطرح کرد حقوق

ها بعد از احمد باطبی در ابتدای مراسم طی سخنانی با اشاره به وضعيت حقوق در ایران و مسائل زندانيان، نقض حقوق آن
بای حکومت  ی جنبش دانشجویی شاهد سه برخورد عمده ما در حوزه«: ی برخورد با دانشجویان گفت  انتخابات، در حوزه

 نفر بازداشت شدند و دانشگاه140   خرداد در دانشگاه اصفهان اتفاق افتاد، در این درگيری23دانشجویان بودیم، که اولين آن در 
 خرداد شاهد برخورد با دانشجویان در کوی دانشگاه تهران بودیم که همان اتفاقی25در مورد دیگر در .  روز تعطيل شد17به مدت 

 آمده بود و نيروهای نظامی و لباس شخصی دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار جا پيش  آن87 در تير افتاد که ده سال قبل
 ».و مورد دیگر نيز در دانشگاه شيراز پيش آمد که شاهد همين برخوردها بودیم. دادند

سازی برای دولت وم هزینهلز«بشر در ایران مربوط به ساختار است نه فرد گفت که  که مشکل نقض حقوق وی با اشاره به این
سازی های هزینه وی گفت یکی از این راه. کار مناسبی برای حل این مشکل باشد تواند راه می» بشر ایران در مورد نقض حقوق

 .تحریم منافع دولت ایران و نه کشور ایران است

ليبرال ایران نيز یکی از سخنرانان ایننژاد از فعالين جنبش دانشجویی و سخنگوی دانش جویان و دانش آموختگان  سعيد قاسمی
های گذشته با دیگر کشورها ارتباط خوبی داشت گفت به دالیل که جنبش دانشجویی ایران در دهه وی با بيان این. مراسم بود
نژاد افول جنبش دانشجویی در اروپا و آمریکا، فقدان نهاد مشخص و مشروعی قاسمی.  این مساله کمتر شده است متعددی

که جنبش دانشجویی در اروپا عموما چپ و ضد  بتواند در خارج از کشور مدعی نمایندگی جنبش دانشجویی ایران باشد و اینکه
 .ترین دالئل این امر عنوان کرد امپریاليست بوده را از مهم

ملی شدن صنعت نفت موجی از ملی. ایران همواره موتور محرک خاورميانه بوده است« : وی در قسمتی از سخنان خود گفت
گرایی را در خاور ميانه به راه انداخت و انقالب اسالمی در ایران زمينه ساز ظهور فراگير بنيادگرایی اسالمی و اسالم رادیکال در

ایران امروز درگير نبرد ميان اسالم رادیکال از سویی و نيروهای. ا و آمریکا را نيز گرفته استخاورميانه شد که اینک دامن اروپ
سکوالر و اسالم ميانه رو از سویی دیگر است؛ پيروزی گروه دوم می تواند موجی از دموکراسی خواهی را در منطقه به همراه

 ».داشته باشد

ی کافی از وضعيت که این اتحادیه به اندازه ن اروپا طی سخنانی با بيان اینبرت ون دن کندالره، نماینده اتحادیه دانشجویا
گيرند انتقاد دانشجویان ایرانی اطالع ندارد، از وضعيت فعاالن دانشجویی در ایران که مورد بد رفتاری جمهوری اسالمی قرار می

های سرکوب جنبش دانشجویی در ایران  شيوه یق واتحادیه دانشجویان اروپا هنوز از شنيدن خبرهایی درباره حقا«: کرد و گفت
 .شوند ها که خواستار حقوق خود هستند، سرکوب می ی دانشجویان مستقل و رهبران آن در شوک است؛ همه

دانيم که چند نفر در هنوز نمی«:  گفت  اشاره به کشتار، زندانی شدن و شکنجه شدن دانشجویان ایرانی دن کندالره با
ی مردم ایران بر احقاق حقوق خود در ف در سراسر کشور در بازداشت هستند،اما ما دانشجویان همانند همههای مختل زندان

 ».فشاریم آزادی بيان، آزادی علمی و حق تجمع و تشکل و تحقيق خود پای می

 مورد مسائل ایران ونماینده اتحادیه دانشجویان اروپا با اشاره به سطح کم اطالعاتی که در اختيار اعضای این اتحادیه در
 از امروز شروع کنند به انتشار اطالعات در باره نقض حقوق بشر در دانشجویان وجود دارد از اعضای این اتحادیه خواست که

 آذر در ایران که روز دانشجو است گفت که احتماال دانشجویان در این روز دوباره سرکوب16 با اشاره به روز  دن کندالره. ایران
 ميليون دانشجو از مقامات مسئول و همچنين از11اتحادیه دانشجویان اروپا به همراه «:  شد، به همين خاطر تاکيد کردخواهند

دار حقوق دانشجویان و خواهد که به این نقض ادامه  و کميسيون اروپا می های اقتصادی و توسعه، یونسکو، سازمان همکاری
ساکت ماندن راحت است، اما این دفعه الزم است که با صدای. نش نشان بدهندجنبش دموکراسی خواه جوانان در ایران واک

 ».بلند فریاد زده بشود

 . ميليون دانشجوی عضو تشکيل شده است١١ کشور اروپایی و ٣٩ اتحادیه دانشجویی از ۴٨اتحادیه دانشجویان اروپا از 

بهاره هدایت از اعضای. ن چپ گرا نيز سخنانی را مطرح کردندنژاد از دانشجویا در طول مراسم پریسا نصرآبادی و آناهيتا حسينی
وی از نقض حقوق. شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در تهران نيز با ارسال یک پيام ویدئویی در تهران سخنانی را مطرح کرد

 به بازداشت و زندانیبهاره هدایت در سخنان خود. دانشجویان در ایران سخن گفت و وضعيت دانشجویان ایرانی را تشریح کرد
او گفت که در ایران. کردن دانشجویان و صدور احکام انضباطی و قضایی و محروم کردن دانشجویان از تحصيل اشاره کرد

ها گفت که او با اشاره به سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه. شود کوچکترین اعتراض با شدیدترین نوع برخورد پاسخ داده می
صد قبولی برای ورود به دانشگاه بعد از یک آزمون سخت و فشرده برای دانشجویان دختر است، اما مسئولين در60اکنون بيش از 
های او به کشته شدن چند دانشجو در بازداشتگاه کهریزک در جریان بازداشت. دارند ها آنان را از عرصه دور نگاه می با این طرح

 .یی داشت بعد از انتخابات هم اشاره

یی را اجرا کرد که قلم، رقصنده، برنامه شاهرخ مشکين. م نشست نيز تعدادی از هنرمندان به اجرای برنامه پرداختنددر قسمت دو
 طنابی را به دور گردن خود پيچيده بود که بنابر گفته مجری برنامه، اشاره به پخش صدای اذان وی. با صدای موسيقی و اذان بود

 .دانيان سياسی در ایران داشتیا قرآن در زمان اعدام شماری از زن

از الیپزیگ آلمان،» نام کافران بی«ی رپ ایرانی که از کلن آلمان به این مراسم آمده بود و گروه  همچنين شاهين نجفی خواننده
 .هایی را اجرا کردند گروهی با اجرای سازهای ایرانی و همينطور پژمان اکبرزاده پيانيست ایرانی برنامه

  



  رادیو زمانه-ن اکبرزاده عکس از پژما* 

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 

 

  دانشجو در شهر شيراز بازداشت شدند۶
  دانشجو بازداشت شدند3 آذر ماه 16روز گذشته و در تجمع اعتراضی 

 
به گزارش خبرنامه اميرکبير سيدمحمدمحسن موسوی، سبحانه حيدری و نجمه :  حقوق دانشجویان-خبرگزاری هرانا 

 . دانشکده فنی دانشگاه باهنر شيراز هستند که روز گذشته بازداشت شدند  دانشجوی٣ رنجبران

 دانشجوی دانشگاه شيراز به نام های سعيد لطفی، مسعود مهدوی فر و سيدمحمد حسينی ٣طی روزهای گذشته نيز 
 .بازداشت شدند

ست و تعداد بسياری زیادی از دانشجویان شهر  ماه گذشته به شدت افزایش یافته ا١فشار بر دانشجویان دانشگاه شيراز طی 
 .شيراز بازداشت شده اند

 . دانشجو در شهر شيراز بازداشت شدند٢٠ آبان مردم شهر شيراز نيز حداقل ١٣پس از تجمع روز 

که بنایی، جاللی، سعيد رضایی، زاهدی، ظهوریان، عارف، پورفتحی، طاهری، صفرپور و پورسلطان از جمله دانشجویانی بودند 
 . آبان به زندان عادل آباد در شيراز منتقل شدند١٣پس از بازداشت در تجمع روز 

علی صالح پور، کاظم رضایی، یحيی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، نظری، شيروانی و باقری از دیگر دانشجویان 
 .منتقل شده بودند) 100پالک (شيراز  آبان بازداشت و به زندان اطالعات ١٣دانشگاه شيراز نيز در تظاهرات های روز 

از وضعيت آزادی یا ادامه بازداشت این دانشجویان و آمار دقيق تعداد دانشجویان بازداشتی شهر شيراز اطالع دقيقی در دست 
 .نيست

 
 
 
 
 

  شانزده آذر-نامه ی سوم دانشجويان همجنسگرای دانشگاه های ايران 
 

 شود تا فرا برود و از   برابر می١٣٣٢ با شانزدهم آذر ١٣٨٨شانزدهم آذر 
 اعتراض به کودتا به تعيين سرنوشت دموکراسی تمام مردم ایران برسد 

ضرورت   های پيش تفاوت چشمگير دارد از آن رو که امسال نه با ضرورت تقویم که به  ماهيِت شانزدهم آذِر امسال با سال
بار دیگر شکل می گيرد؛ راهی برای توقف و بازگشت نيست،   یک  اند، این روز  های اعتراضی  ساز جنبش شرایطی که زمينه

 ای   که امسال به روز قدس معنای سياسی تازه گونه همان . راهی برای روزمرگی سال به سال مراسم نيز باقی نمانده است
لق به جنبش دانشجویی، از ی آذر نيز با حفظ تع ی آبان را به اشغال خود درآوردیم، شانزده  بخشيدیم و مناسبت حکومتی سيزده

 .شود تا بار دیگر یک رخداد بشود  اش تهی می عنواِن رسمی

ی آذر که نماد اعتراض به حضور رژیم کودتای  بعد از گذشت چهار دهه و خيزش یک انقالب و ظهور یک جنبش مردمی، شانزده
 تفاوت که امسال نيروهای مردم در متن این ایستد با این بيست و هشت مرداد بود، در مقابل کودتای بيست و دو خرداد می 

اگر پيش از اعتراض . دیده نيست  ی اجتماعی سياسی خویش، گنگ خواب   تنيده اند و دیگر دانشجو در مبارزه اعتراض در هم
 از  ی مخالفت با استبداد خود را منزوی شکنی رژیم جمهوری اسالمی، جنبش دانشجویی در عرصه مردم به دیکتاتوری و قانون

 بخشيدن  نگری خواستار پایان  ی شوخی و فصلی هيچ شائبه  ای قرار دارد که بی   کرد، اکنون در متن جامعه جامعه احساس می
 .به استبداد است

های   ی دانشجویی و دریافت گسترده از حقوق بشر و آزادی  مطالبات دانشجویی اکنون به دليل عمق بينش اجتماعی در بدنه
 ی دانش   تنها بر پایه  پيوندی با مطالبات کارگران دارد و این هر دو نه پيوندی با مطالبات زنان و از سویی هم هم مدنی از سویی 

جنبش دانشجویی از سویی دیگر با مطالبات همجنسگرایان به . ی عملی به دست آمده است تئوریک بلکه بر اساس تجربه 
  حضور اقليت.  اند همراه است  که چون دیواری در برابر رواداری اجتماعی ایستاده اِی فرهنگی  های ریشه معنای عبور از مرزبندی

 های پيش از این، ابهام  ی آذر امسال با سال تفاوت شانزده.  کند  ی دانشجویی محدود می ها امکان انحصارگری را در بدنه
اند و با حضور چند باره در  وناگون، بخشی از مردم دانشجویان با نامهای گ.  های گوناگون مردم است  ميان مردم و صف مرزبندی
جنبش دانشجویی سراسر سبز . لرزانند  های سست آن را می  کنند و پایه  های گوناگون هر بار از نو حاکميت را نا امن می  صف

 مداراگری کشانده های دیگر را به  طلبی غریزی مردم جنبش سبز، رنگ  ی برابری های دیگر نيز دارد اما گستره نيست و رنگ



 گونه دیکتاتوری  است و با این اميد که حق تعيين سرنوشت اجتماعی مردمی که مایلند تنها در چهارچوب حقوق بشر و نه هيچ
 .دارند ایدئولوژیک دیگری نفس بکشند تنها به دست خود مردم برسد، دانشجویان، شانزده آذر را در انحصار خود نگه نمی 

های   چنان که در سال   های روزهای پس از انتخابات، هم شده  ها و شکنجه   ها و دستگير شده  شده ترین تعداد کشته بيش
 دارد   ی طوالنی مبارزه، دانشجو را در صف اول نگاه می  ی دانشجویی است؛ تجربه پيش از انتخابات، از ميان دانشجویان و عرصه

ی جنبش دانشجویی تا آن سوی مرزهای   گذارد؛ گستره  دانشجو می ی   بخشيدن به اعتراض را به عهده و مسووليت تجسم
 شود تا فراتر برود   برابر می١٣٣٢ تنها به این خاطر با شانزدهم آذر ١٣٨٨شانزدهم آذر . انحصار سياسی رفته و هزینه داده است

ی که در آن هرکس آزاد باشد در مسيرا برای ساختن جامعه . و از اعتراض به کودتا به تعيين سرنوشت دموکراسی در ایران برسد
 .ها دریابيم و با هم باشيم در شانزدهم آذر آزادی اکثریت را در امنيت اقليت . بودن داریم-هم-امنيت به راه خود برود، ضرورت با

اید آخرین  کنند که ش  ی خود را به نام شانزدهم آذری منتشر می های ایران، سومين بيانيه دانشجویان همجنسگرای دانشگاه 
 .های یک دولت کودتا و این دولت کودتا باشد نفس

 ی دگرباشان جنسی را  از آنجا که شمار قابل توجهی از دانشجویان، دگرباش جنسی نيز هستند و بخش فعال جامعه
  ار ناشایستههای نارواد نویس دهند دیر نيست که به اصالح پيش  های ایران تشکيل می  آموختگان دانشگاه دانشجویان و دانش 

 ی عطف  نقطه. ی جنبش مردم نباشد تر از افق دید بدنه  ی قانون اساسی پرداخته شود تا افق دید کارگزاران جنبش سبز تنگ 
شاید یاد آوری این نکته ضروری باشد که . ی دانشجویی از مفهوم حقوق بشر است دیگر شانزدهم آذر امسال درک عميق بدنه 

در زمانی. نگرتر  اند که روادارترند و عمق ی ایران را فراگرفته تری از جامعه زنان از آن رو سطح گسترده جنبش دانشجویان و جنبش 
های جنسی که همواره از   ویژه اقليت ها و به  های دانشجو، به حقوق اقليت  که دو جمعيت حقوق بشر ایران، متشکل از چهره

پردازند، وکالی جنبش سبز که رویای قانون اساسی جدید را ترسيم ت می اند، با جرات و صراح متن حقوق شهروندی حذف شده
های قانون اساسی، به  زنند و در اولين فرصت غنيمت برای اصالح کاستی   ها سر باز می  کنند از اشاره به حقوق اقليت می 

 .ذف خواهد بودچنان اسير تبعيض و ح دهند که اگر به خود نياید هم  ای می  جای اصالح، خبر از آینده

زده شده است، دانشجویانی که   ی خفقان ی جامعه یک روز پيش از شانزدهم آذر، در روزهایی که جنبش سبز مردم هوای تازه 
های جوان زیر پای  دهند، به این خاطر وام می دهند که شور زندگی، همراه چهره  خود را به این جنبش وام می  جان و نفس

 یک از جاهای معهود سهمگيری و نامجویی سياسی  های ایران که در هيچ ویان همجنسگرای دانشگاهدانشج. استبداد له نشود
مطالبات مردم که امروز تنها ریشه در ضرورت .  پيوندی و خویشاوندی بدهند اند مایلند به جنبش سبز پيامی از سر هم ننشسته 

مطالباتی است که به احترام انقالب بر زبان رهبران جنبش سبز رعایت حقوق انسانی و شهروندی مردم دارد، باالتر از تمامی 
 . رود می

 ای در خط مطالبات   ها، در شانزدهم آذر با اعالم جمله آقایان کروبی و موسوی، خانم رهنورد، همراه با دانشجویان و خانواده
به اعالم به موقع . ماند انان زنده نمی جنبش تنها با خون جو. حقوق بشری تمام مردم ایران، جنبش سبز را پویا نگه دارید

بگذارید .  ی خود سپر جان و حقوق اجتماعی شما نيز باشد مطالبات دقيق و صریح مستند به حقوق بشر نيز نياز دارد تا به نوبه
 .ما همه با هم باشيم

 های ایران دانشجویان همجنسگرای دانشگاه

 ١٣٨٨آذرماه 

 

 
  دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد٢٠بازداشت بيش از 

آباد در تجمع روز دانشجو، توسط ماموران وزارت اطالعات اصفهان بيش از بيست نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف
 .بازداشت شدند

 
 12اسبت روز دانشجو، از ساعت آباد امروز و به من  تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف: حقوق دانشجویان-خبرگزاری هرانا 

ایشان . و از روبروی دانشکده مواد این دانشگاه آغاز شد و سپس دانشجویان به سمت درب اصلی دانشگاه راهپيمایی کردند
 .سر دادند" دانشجو می ميرد ذلت نمی پذیرد"و " زندانی سياسی آزاد باید گردد"شعارهایی همچون 

 بدون هيچ گونه خشونتی ادامه داشت که در این هنگام نيروهای بسيج 13:15جمع تا ساعت به گزارش خبرنامه اميرکبير، این ت
بسيجيان که از خارج از دانشگاه با همکاری حراست این دانشگاه وارد . به حمله به دانشجویان این تجمع را به خشونت کشيدند

تعدادی از این نيروها سوار بر موتور سيکلت وارد محوطه . شده بودند، به باتوم، باتوم برقی، زنجير و اسپری فلفل مجهز بودند
این نيروها پس از ورود به دانشگاه دانشجویان را مورد ضرب شتم قرار . دانشگاه شدند که این امر بر خالف قوانين دانشگاه است

 .دادند

های  شجویان باعث درگيریعصبانيت دانشجویان از همکاری حراست دانشگاه و نيروهای خارج دانشگاه در ضرب و شتم دان
 .بيشتری و شعارهای شدیدی تری عليه مسئولين حکومت شد

در پایان تجمع و به هنگاميکه . پس از مدتی، درگيری بين دانشجویان و بسيجيان تجمع به پایان رسيد، اما این پایان ماجرا نبود
 با همکاری حراست در پارکينگ دانشگاه دانشجویان قصد سوار شدن بر سرویس های دانشگاه را داشتند نيروهای بسيج

با افراد شناخته (همچنين ماشين های وزارت اطالعات . دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را نيز بازداشت کردند



نتقال می در مقابل درب دانشگاه دانشجویان بازداشت شده توسط بسيجيان را به مکان نامعلومی ا) شده اداره اطالعات اصفهان
آباد  تعداد دستگير شدگان مشخص نيست ولی می توان تخمين زد که بيش از بيست نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف. دادند

 .بازداشت شده اند

آباد تأکيد کردند که افراد بسيجی که به همکاری نيروهای حراست دانشگاه دانشجویان را بازداشت دانشجویان دانشگاه آزاد نجف
ردند از خارج از دانشگاه منتقل شده بودند چراکه تعداد معدود افراد بسيجی این دانشگاه برای دانشجویان شناخته شده ک می

 .هستند
 

 50 دانشجو و احضار بيش از 3آباد در حالی برگزار شد که با بازداشت  الزم به ذکر است که تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف
جویی حراست دانشگاه از بيش صد دانشجو طی هفته گذشته، مسئولين این دانشگاه انتظار تجمع دانشجوی این دانشگاه و باز

 . اعتراضی دانشجویان را نداشتند
 

 
 


