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   مقدمه
 

 شروع شد ، تعدادی از دانشجويان متوجه 2006هنگامی که سال تحصيلی جديد در ايران در اواخر سپتامبر سال 
دولت ايران در نقض . ستشدند که از ثبت نام آنها برای تحصيل در مقطع تحصيالت تکميلی ممانعت به عمل آمده ا

صريح تعهدات بين المللی حقوق بشری، از دستيابی اين دانشجويان به حق تحصيل به داليل عقايد و ديدگاه های 
 زمانی مجاز به ثبت نام هستند ،همچنين به دانشجويان ديگر اطالع داده شده است .سياسی آنها جلوگيری کرده است
 .ب تحصيل در دانشگاه و حفظ آن به مسائل سياسی گره می خوردکه تعهد نامه امضا کنند و بدينترتي

  
گسترش اين اقدامات محدود کننده بر اساس تالش يک ساله مقامات حکومتی در مجازات فعاالن دانشجويی به 

خاطر فعاليت های سياسی ، اعتقادات ، نوشته ها و عضويت در نهاد های دانشجويی است که به صورت رسمی 
چندين سازمان رسمی در داخل و بيرون دانشگاه يک رشته عمليات بر عليه دانشجويان را هدايت  .ندتاييد نمی شو

علوم و  وزارت تحقيقات ، فناوری و می کنند که از جمله می توان به کميته های انضباطی دانشگاه ، قوه قضائيه،
 نشريه دانشجويی را تعطيل کرده کميته های نظارت بر مطبوعات دانشجويی نوزده .وزارت اطالعات اشاره کرد

اند و همچنين هيئت های نظارت بر تشکل های دانشجويی انجمن های اسالمی دانشجويان در پانزده دانشگاه را 
    1.به صورت موقت تعليق کرده اند منحل و يا

  
 کرده اند مسئوالن حکومتی در دانشگاه ها در حال حاضر حداقل هفده دانشجو را  از تحصيالت تکميلی محروم

  هستند و يازده نفر  ديگر مربوط به سال تحصيلی جديد 2005-2006شش  نفر از آنها مربوط به سال تحصيلی 
به صورت مشروط ثبت نام شده اند تا  ) و شايد بيشتر ( حداقل پنجاه و چهار نفر ديگر از دانشجويان  .هستند

  تا کنون حداقل2005 انضباطی دانشگاه ها از جوالی همچنين کميته های.فعاليت های سياسی شان را متوقف کنند
  35سازمان ديده بان حقوق بشر اسامی  .دانشجو را از يک تا دو ترم  به تعليق از تحصيل محکوم کرده اند 41

 تا کنون به داليل فعاليت های مرتبط با ديدگاه های سياسی و يا 2005دانشجو را به دست آورده است که از جوالی 
در نهاد های دانشجويی منتقد توسط قوه قضائيه محکوميت دريافت داشته اند و شش  دانشجوی ديگر تحت عضويت 

وضعيت آنها به تفصيل در اين گزارش نيامده ، . پيگرد قانونی قرار گرفته اند که هنوز حکم آنها صادر نشده است 
  .ولی اسامی آنها در ضميمه آورده شده است

  
 المللی حقوق مدنی ، سياسی و هم عضو ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و ايران هم عضو ميثاق بين

ايران به عنوان عضو  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، متعهد شده است تا به حقوق هر  2.فرهنگی است

                                                      
 ،دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی ،دانشگاه همدان و علوم پزشکی ، دانشگاه لرستان ،دانشگاه اروميه انشگاه  صنعتی اميرکبيرد 1

،دانشگاه تربيت معلم سبزوار ،دانشگاه صنعتی سهند تبريز ،دانشگاه بيرجند ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، 
 . شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشگاه شهيد رجايیدانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشگاه علوم پزشکی

International Covenant on Economic ,Social and Cultural Rights (ICEESCR) 2 . تدوين شد و در 1966اين معاهده در شانزده  دسامبر 
   آن 1975 الزامی شد و ايران در بيست و چهار ژوين 1976سوم ژانويه سال 

  .را پذيرفت
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ق ميثاق بين المللی همچنين حکومت ايران مطاب. فرد حوزه آزادی بيان و آزادی تشکيل انجمن ها احترام بگذارد
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد شده است که تحصيالت عالی بايد به صورت مساوی برای همگان 

  هر دوی اين ميثاق ها ، دولت های عضو را ملزم می سازد تا برقراری حقوق مندرج در آنها  .قابل دسترس باشد
اقدام مقامات مسئول ايران از محروم ساختن  .ضمين کنندرا بدون هرگونه تبعيض اعم از سياسی و يا عقيدتی ت

برخی از دانشجويان از تحصيل در دانشگاه بر اساس اعتقادات و يا اعمال سياسی و مذهبی و تحت تعقيب قانونی 
  .قرار دادن ديگران در زمينه هايی مشابه ، تخلف مستقيم از الزامات صريح قانونی ايران تحت هر دو ميثاق است

  

  عت از تحصيلممان
 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به شش دانشجو اعالم داشت که آنها نمی 2006-2005در طی سال تحصيلی 
، پيمان )دانشگاه مفيد قم ( مهدی امينی زاده  :اسامی آنها عبارت است از.توانند به تحصيالت عالی خود ادامه دهند 

، ) دانشگاه کردستان( ،عزت اهللا تربتی نژاد )اه تربيت معلمدانشگ( ،حامد حسن دوست )دانشگاه تهران(عارف 
  ).دانشگاه تهران( و  توحيد علی زاده ) دانشگاه زنجان( محمد زمانی 

  
 علی رغم قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، اجازه نيافتند تا ثبت نام 2006 يازده دانشجوی ديگر در سپتامبر

،حنانه ) دانشگاه همدان(،زهرا جانی پور ) دانشگاه تبريز( ياشار قاجار  :اسامی آنها عبارت است از.تحصيلی کنند
، محسن ) دانشگاه همدان( ، سيامک کريمی ) دانشگاه اميرکبير( ، روزبه رياضی مقدم ) عالمه طباطبايی(عزيزی 

 ،) اصفهاندانشگاه صنعتی( ،منصور عزتی )دانشگاه عالمه طباطبايی( ، غريب سجادی ) دانشگاه تهران( فاتحی 
  ).دانشگاه کردستان( ،ساالر ساکت ) دانشگاه کردستان( ،شورش مرادی ) دانشگاه کرمان( سعيد اردشيری 

  
مصاحبه با برخی از اين دانشجويان و نامه های رسمی از سوی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری که نسخه ای از 

می کند که ممانعت اين وزارتخانه از تحصيل آنها به دست سازمان ديده بان حقوق بشر رسيده است، مشخص 
عالوه بر اين، مطابق .شماری از دانشجويان، ماهيت سياسی داشته و مستقيما به فعاليت های آنها ارتباط دارد

اظهارات دانشجويان و نامه های رسمی، مسئوليت اصلی در تصميم گيری در خصوص محروميت از تحصيل با 
  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوریوزارت اطالعات بوده است  نه 

  
تمامی اين دانشجويان به غير از حنانه عزيزی يا عضو انجمن های اسالمی دانشجويان در دانشگاه های شان بوده 

ظاهرٌا حنانه عزيزی بدين علت از حق تحصيل در مقطع کارشناسی  .و يا جزء فعاالن دانشجويی منتقد بوده اند
، يوسف عزيزی بنی طرف، نويسنده ای است که مورد پيگرد قانونی قرار گرفته ارشد محروم شده است که پدرش 

  3.است 

                                                                                                                                                              
 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) . تصويب شد و در بيست سوم ماه 1966اين معاهده در شانزده دسامبر 

  . پذيرفت1975 الزام آور شد و ايران آن را در بيست و چهارم ژوئن سال 1975مارچ 
  "  نشجويان محروم شده از حق تحصيل  گزارش کامل مصاحبه مطبوعاتی دفتر تحکيم وحدت در خصوص دا "3

 بازداشت کردند و او را اقدام 2005ماموری نامنيتی يوسف عزيزی بنی طرف را در آوريل سال . ، 2006 سپتامبر 29  ادوار نيوز ،
  .وی متعاقبا با قيد وثيقه آزاد شد.بر عليه امنيت ملی  محکوم کردند
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در يک نامه کتبی که در پاسخ به تقاضای تجديد نظر خواهی يکی از دانشجويان محروم شده از تحصيل ، نوشته 

نور بخش رئيس شده و نسخه ای از  آن در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است ،سيد مرتضی 
پس از دريافت پاسخ " :هيات مرکزی گزينش دانشجو و استاد در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری نوشته است 

استعالم وزارت اطالعات ،نامبرده فاقد صالحيت الزم جهت  ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد شناخت شدو 
  4." اعالم گرديددر نتيجه رای مردود ايشان به سازمان سنجش آموزش کشور

  
وزارت اطالعات که در اصل به عنوان يک سازمان امنيتی عمل می کند ، مرجع مشروع و دارای وجاهت قانونی 

همه دانشجويان فوق حق شان برای تحصيل در مقطع کارشناسی  .برای تعيين صالحيت تحصيلی دانشجويان نيست
 . دست آورده بودندارشد را با قبولی  در کنکور رقابتی کارشناسی ارشد به

  
  :مهدی امينی زاده ، ديگر دانشجوی محروم شده از تحصيل به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت 

  
سال قبل در اولين روز سال تحصيلی ، مسئوالن دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند که بر اساس نامه "

من موضوع را از طريق وزارت  .هيات گزينش سازمان سنجش ، شما از ادامه تحصيل ممنوع شده ايد
من همچنين به وزارت .علوم دنبال کردم و معلوم شد که وزارت اطالعات اين تصميم را گرفته است

شدم و يکی از مامورين امنيتی به من گفت از نظر ما ، اين بهترين  راه در برخورد " دعوت"اطالعات 
آنها آشکارا . ب هزينه کمتری برای نظام دارداين روش به مرات. با دانشجويانی شبيه تو در اين سطح است

   5."به من گفتند که در ممانعت از ادامه تحصيل من مصر هستند
  

پيمان عارف که سابقه ای از تشکيل پرونده های قضايی و امنيتی دارد ،  چندين بار طی پنج سال اخير  توسط نيرو 
  وی را به دليل اقدام بر 2006می تهران در آوريل  دادگاه انقالب اسال26شعبه .های امنيتی بازداشت شده است

او تقاضای تجديد نظر کرده . ماه حبس تعزيری محکوم کرد18عليه امنيت ملی و تبليغ بر عليه نظام به 
 به دانشکده حقوق تهران در مقطع کارشناسی ارشد وارد شد و رتبه دوم کنکور 2005عارف در سال .است

او به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات دانشگاه به او در .سياسی را کسب کردکارشناسی ارشد در رشته علوم 
  . اطالع دادند که از ادامه تحصيل محروم شده است و نمی تواند درجه فوق ليسانسش را تمام کند2006آوريل 

ور او در  او همچنين مدعی شد که وزارت اطالعات از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری خواسته است تا از حض
بر اساس نامه ای از هيات :" عارف به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت  .فعاليت های آکادميک جلوگيری کند

رای ادامه تحصيل برخوردار گزينش مرکزی دانشجو و استاد ، مطلع شدم که از صالحيت عمومی و اعتقادی ب
مربوطه به من گفتند که اگر من هر گونه  من چندين بار به وزارت اطالعات احضار شدم و متصديان .نيستم

  6."سخنرانی و يا متنی بنويسم که آنها آن را تند ارزيابی کنند ، من را به زندان خواهند افکند
  

                                                      
به سيد جالل حسينی ، رئيس دفتر پيگيری )س هيات مرکزی گزينش استاد و دانشجورئي( اين نامه از طرف سيد مرتضی نوربخش   4

  .  نوشته شده است2006 آوريل 23شکايت های مردمی رياست جمهوری به تاريخ 
  2006 اکتبر 5 مصاحبه سازمان  ديده بان حقوق بشر با مهدی امينی زاده در تاريخ 5

  2006 اکتبر 3ن عارف در تاريخ مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با پيما 6
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سازمان ديده بان حقوق بشر يک نسخه از نامه  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به يک دانشجو که از ادامه 
  دريافت کرده بود که 2006 سپتامبر 19او  نامه ای  به تاريخ . ه استتحصيل منع شده است را به دست آورد

قبولی او در دانشگاه بنا به ضوابط گزينش رد شده است اما اين عدم پذيرش می تواند مورد تجديد نظر خواهی قرار 
  :کندر را دنبال ياين دانشجو می بايست برای  تکميل فرم تجديد نظر خواهی ،  دستورالعمل های ز.گيرد

  
  .بيان کنيد) قبل و بعد از انقالب(  خالصه ای از سوابق سياسی، اجتماعی خود را-1
  )بعد از انقالب.( فعاليتهای اجرايی خود را بيان کنيد-2
ضايی داريد قدر يکی از مراجع انتظامی يا ) ولو کوتاه مدت( چنانچه سوابق بازداشت -3

  . محل،تاريخ،مدت و علت آن را بيان کنيد
شناخته شده و مورد وثوق از محل تحصيل و ) غير خويشاوند(طفامشخصات و نشانی دقيق معرفين  ل-4

  7.يا اشتغال را که شما را کامال بشناسند، ذکر فرماييد
  

اين نامه به وضوح روشن می سازد که در  فرايند پذيرش دانشجو در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری ،  سوابق 
  .شجويان  دخالت داردو فعاليتهای سياسی دان

  

 پذيرفته شده ولی به شرط سکوت
  

 سپتامبر ، زمانی به  تعداد نامعلومی از دانشجويان 23مسئوالن آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصيلی جديد در 
اجازه دادند ،ثبت نام کنند که تعهد نامه های صادر شده از وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فناوری را قبال  امضا 

مقررات سياسی ، اعتقادی و "دانشجويان بر اساس اين تعهد نامه ها  به شرطی پذيرفته شدند تا تمامی .رده باشندک
  8.را رعايت کنند ، در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنها جلوگيری می شود" اخالقی

  
ز مقامات مسئول حکومتی هيچکس به غير ا" :برخی از فعاالن دانشجويی  به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند 

اين دانشجويان به دليل ثبت نام مشروط ،  .نمی داند به چه دليل دانشجويان تحت اين شرايط ،  ثبت نام مشروط شدند 
فعاالن دانشجويی معتقدند آمار واقعی تعداد  9."می ترسند که سرنوشت تحصيلی خود را در خطر بيندازند

 . کرده اند ، متجاوز از صد ها نفر استدانشجويانی که به صورت مشروط ثبت نام

 

                                                      
به  يک دانشجو که از ادامه تحصيل محروم ) رئيس هيات مرکزی گزينش استاد و دانشجو( اين نامه از طرف سيد مرتضی نوربخش  7

  .شده است نوشته شده
بخش رئيس هيات مرکزی گزينش متن تعهد نامه که بايد توسط دانشجويان امضا شود قبل از آنکه بتوانند ثبت نام کنند توسط مرتضی نور 8

  2006 اکتبر 4در تاريخ ) ايسنا( استاد و دانشجو در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به خبرگزاری دانشجويان ايران 
  . ارائه شده است

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P  (accessed October 4, 2006).  
  2006 اکتبر 3خودداری کرد در تاريخ ) هويت محفوظ(يده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی مصاحبه سازمان د 9
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مقامات رسمی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری در مصاحبه با خبرنگاران تاييد کرده اند که ثبت نام مشروط 
اما توضيح داده اند که هر کدام از اين ها  به اين .  نفر از دانشجويان مشمول اين وضعيت هستند54وجود دارد و 

ما :"  اکتبر به رسانه ها گفت 4سيد مرتضی نوربخش در  10".پرونده آنها تکميل نشده است"ه دليل مشروط هستند ک
اما اين مشکالت قطعا جنبه سياسی .از دانشجويانی که برای ورود به تحصيالت تکميلی مشکل داشتند ،تعهد گرفتيم 

 11."ندارد
  

ری است تا دانشجويان امضا کنند تا اجازه نوربخش در مصاحبه ای مشابه ، يک نمونه از تعهد نامه هايی که ضرو
  :اين تعهد نامه بدين شرح است  .يابند که ثبت نام تحصيلی کنند ، را ارائه داد

  
  ... متولد... صادره از  ...  داراي شماره شناسنامه ... فرزند... اينجانب 

ام و متعهد  اه راه يافتهسوي هيات مرآزي گزينش دانشجو به طور مشروط به دانشگ با آگاهي از اينكه از
ويژه   موازين اعتقادي، اخالقي و سياسي را در چارچوب قوانين و مقررات جاري به آه آليه شوم مي

اين تعهد  مقررات انضباطي دانشگاه رعايت نموده و در صورت بروز هر گونه حرآتي خالف مفاد
بديهي است . جلوگيري نمايند  تحصيلم همسوولين ذيربط مجاز خواهند بود پذيرش اينجانب را لغو و از ادام

  12".دانم به تحصيل مي هاي مربوط در صورت اخير خود را متعهد به بازپرداخت هزينه
  

  تعليق از تحصيل توسط کميته های انضباطی دانشگاه ها
 

ين کميته کميته های انضباطی دانشگاه ها در طی سال گذشته ، تعداد کثيری از دانشجويان را احضار کرده اند ، ا
به ندرت به عنوان ) 1997-2005(اما در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی . تاسيس شده اند1985ها در سال 

يک فعال دانشجويی به سازمان ديده بان حقوق  .ابزار فشار بر عليه فعاالن دانشجويی مورد استفاده قرار می گرفتند
 :بشر گفت 

  
 آغاز شد و در سال 2002وی کميته های انضباطی از سال هدف قرار دادن فعاالن دانشجويی از س" 

آنها به مرکز اصلی اعمال فشار بر عليه دانشجويان و وادار .گذشته به ميزان چشمگيری گسترش يافت 
اين فشار ها از شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت اطالعات  .کردن آنها به سکوت تبديل شده اند

 13."يته ها را بر عليه دانشجويان مشخصی ،  هدايت می کننداين نهاد ها کم.ريشه می گيرد
  

کميته های انضباطی مسئوليت دارند تا به تخلفات دانشجويان رسيدگی کنند و اختيار آن را دارند که مجازات هايی 
مطابق مقررات انضباطی برای دانشجويان دانشگاه ها در جمهوری اسالمی ايران ، حوزه فعاليت .را اعمال کنند

                                                      
  2006 اکتبر 4خبرگزاری دانشجويان ايران ، " مروری بر دانشجويان ستاره دار از کذب محض تا واقعيت توضيح داده شده "  10

     , http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P (accessed October 4, 2006).  
Ibid 11  
Ibid 12  

  )هويت محفوظ ( 2006 اکتبر 3مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی در تاريخ 13 
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کميته های انضباطی شامل دامنه گسترده ای از امور کيفری ، تحصيلی و آموزشی و تخلفات سياسی و اخالقی 
توهين به اعتقادات اسالمی و باور های ملی و اقدام بر : برخی جرم های سياسی تعريف شده عبارتند از  14.است

و نشر اکاذيب به )  بر انگيز و موهننوشتن شعار و اعالميه های اخالل( عليه جمهوری اسالمی ايران نظير 
 15.صورت عمدی

  
کميته ها می توانند مجازاتی را تصويب کنند که شامل توبيخ کتبی درج در پرونده ، تعليق تحصيل دانشجويان ، 

  16. اخراج از دانشگاه و حتی محروم کردن دانشجويان از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال
  

در هر دانشگاه ، کميته انضباطی ، پنج عضو . سط مسئولين دانشگاه ها تعيين می شوند اعضاء اين کميته ها تو
  نماينده رهبری مذهبی ايران آيت اهللا خامنه ای ، معاونت دانشجويی ، يک.صاحب حق رای دارد

همچنين کميته .عضو هيات علمی منتخب رئيس دانشگاه و دو دانشجو که توسط رئيس دانشگاه منصوب می شوند
 17.تصميمات کميته نيازمند اکثريت نسبی است.ک منشی نيز دارد که حق رای نداردي
  

دانشجو از دانشگاه های مختلف را به تعليق از تحصيل از يک  تا دو  41کميته های انضباطی دانشگاه ها حداقل 
ا ذکر نشده است  دانشجوی دانشگاه همدان که اسامی آنه11بر اساس گزارش های مطبوعاتی .ترم محکوم کرده اند

 18.، به تعليق از تحصيل محکوم شده اند
  

    دانشجوی ديگر را که تحصيل آنها به صورت محدود به تعليق درآمده ، 30سازمان ديده بان حقوق بشر اسامی
 :اسامی آنها عبارتند از .را به دست آورده است

  
 دو ترم تعليق از تحصيل  •

  وحدت ، دانشگاه تهرانمجتبی بيات عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم  -1
 زينب پيغمبر زاده از دانشگاه تهران -2

 آرش خاندل عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی ، دانشگاه لرستان -3

 محمد جواد دردکشان عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی ، دانشگاه لرستان -4

 حسن رضايی قلعه نو عضو جامعه اسالمی دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد -5

 زاده ، دانشگاه تهرانتوحيد علی  -6

 سيامک ناد علی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی ، دانشگاه لرستان -7

 مصطفی نويدی ، دانشگاه صنعتی شريف -8

                                                      
  انشگاه ها در جمهوری اسالمی ايرانآئين نامه های انضباطی برای دانشجويان د 14 

http://www.sadjad.ac.ir/rights/A148.asp (accessed October 2, 2006).  
  c.6 . ماده 15
  .7 ماده 16  

  .3ماده  17 
  2006 سپتامبر 14سايت ادوار نيوز،"  دانشجوی دانشگاه همدان11احکام سنگين تعليق برای "  18
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 يک ترم تعليق از تحصيل •

  محمد صادق اسفندياری ، دانشگاه تهران -1
 هادی آرامی ، دانشگاه يزد -2

 ميرکبير عابد توانچه عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی ، دانشگاه ا -3

 عباس حکيم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان ، دانشگاه اميرکبير -4

 حسين حيدری ، دانشگاه تهران -5

 محسن سهرابی عضو انجمن اسالمی دانشجويان ،دانشگاه امير کبير -6

 آسو صالح ، دانشگاه کردستان -7

 محسن فاتحی ، دانشگاه تهران -8

 علی فيضی ، دانشگاه تهران -9

 ی عضو  انجمن اسالمی دانشجويان ، دانشگاه اصفهانامين قلعه ا -10

 بهروز کريمی زاده ، دانشگاه تهران -11

 ارسالن گودرزی ، دانشگاه تهران  -12

 محمد خانی ، دانشگاه عالمه طباطبايی -13

 علی رضا مقصودی ، مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه آزاد بندر عباس -14

 محمد امين مهدوش عضو انجمن اسالمی دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی -15

 احمد ميرزايی عضو انجمن اسالمی دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی -16

 سيد حسين مير کريمی عضو انجمن اسالمی دانشجويان ، سهند تبريز -17

 حسين نجفی ، دانشگاه مشهد و علوم پزشکی -18

 ، دانشگاه آزاد تهران جنوب" سخن تازه "ر نشريه دانشجويی سلمان سيما سردبي -19

 رسول بخشعلی ، دانشگاه پيام نور نيشابور -20

 هادی منتخبی ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی  -21

 بهروز کريم زاده سردبير نشريه دانشجويی خاک ، دانشگاه تهران -22

 
کميته انضباطی دانشگاه تهران از : " ر گفت يک فعال دانشجويی در دانشگاه تهران به سازمان ديده بان حقوق بش

 نفر از آنها حکم تعليق 13 دانشجو را احضار کرده است و بسيار محتمل است که برای 53 ،  2006ژوئن سال 
 نفر ، پنج نفر به دو ترم و هشت نفر ديگر به يک ترم تعليق از تحصيل 13 از اين 19.از تحصيل صادر شود

  .محکوم می شوند
 

 

 

 

                                                      
  2006 اکتبر 3در تاريخ ) هويت محفوظ( عال دانشجويی مصاحبه ديده بان حقوق بشر با يک ف 19
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   ضميمه
   دانشجو که به دليل فعاليت ها سياسی مورد پيگرد قضايی قرار گرفته اند و توسط قوه قضائيه از 35اسامی 
اين فهرست توسط فعاالن دانشجويی ايرانی تهيه شده . تا حال محکوم شده اند ، به شرح زير است 2005جوالی 
  .است

  
مان که به دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق سعيد اردشيری عضو انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه کر -1

تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقالب کرمان به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال 
 .اين حکم بدوی است. محکوم شد1384در تاريخ دی ماه 

بر عليه نظام به  بليغامير اسحاقی عضو شورای مرکزی انجمن جمهوری خواه از دانشگاه يزد که به دليل ت -2
در شعبه هفت دادگاه تجديد نظر يزد در مرداد ماه سال )  دالر110معادل ( يک ميليون ريال جزای نقدی 

 .اين حکم قطعی است.  محکوم شده است1385

علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه اميرکبير که  به دليل تبليغ بر عليه  -3
ام بر عليه امنيت ملی به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از کليه حقوق اجتماعی از نظام و اقد

اين حکم .  محکوم شده است 1385 دادگاه تحديد نظر استان تهران در ارديبهشت ماه سال 36سوی شعبه 
 .قطعی است

ايی که به دليل تشکيل مهدی  امينی زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه شهيد رج -4
  دادگاه انقالب 26جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی  به دو سال حبس تعزيری از سوی شعبه 

 .اين حکم بدوی است. محکوم شده است 1384تهران در تاريخ اسفند ماه 

ليه نظام به شش ماه مرتضی برش جان عضو انجمن جمهوری خواه يزد  از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر ع -5
اين حکم بدوی . محکوم شده است1385حبس تعزيری از  سوی شعبه سوم دادگاه انقالب يزد در تاريخ تير ماه 

 .است

امير حسين باللی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی  دانشجويان از دانشگاه امير کبير  که به دليل  -6
ديد نظر استان تهران به يک ميليون تومان جزای نقدی در  دادگاه تج36تبليغ بر عليه نظام از سوی شعبه 

 .اين حکم قطعی است. محکوم شد1384تاريخ آذر ماه 

علی پاسبار دانشجوی دانشگاه تبريز به اقدام بر عليه امنيت ملی به سه سال حبس تعزيری از سوی شعبه دوم  -7
 .کم بدوی استاين ح. محکوم شده است1384دادگاه انقالب بوکان در تاريخ آذر ماه 

عمران پرانداخ  دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که به شش ماه حبس تعزيری و سه ميليون ريال جزای  -8
حکم زندان .  محکوم شده است 85نقدی از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب کرمانشاه در تاريخ مردادماه 

 .ه آزاد شدنامبرده اجرا شد و با احتساب ايام بازداشت موقت در شهريور ما

بهروز خالقی جان عضو انجمن جمهوری خواه يزد  از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر عليه نظام به شش ماه  -9
اين حکم بدوی . محکوم شده است1385حبس تعزيری از  سوی شعبه سوم دادگاه انقالب يزد در تاريخ تير ماه 

 .است
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گاه کرمان که به دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق حسين خداياری عضو انجمن اسالمی دانشجويان از دانش -10
تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقالب کرمان به پنج ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال 

 .اين حکم بدوی است. محکوم شد1384در تاريخ دی ماه 

دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق رضا داليی ميالن عضو انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه کرمان که به  -11
تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقالب کرمان به پنج ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال 

 .اين حکم بدوی است. محکوم شد1384در تاريخ دی ماه 

ز سوی شعبه محمد رضا رحيمی راد عضو انجمن توسعه اسالمی از دانشگاه يزد به دليل توهين به مقامات ا -12
اين . محکوم شده است1385دوم انقالب  يزد به شش ماه حبس تعليقی به مدت دو سال در تاريخ مرداد ماه 

 .حکم بدوی است

محمد رضايی از دانشگاه عالمه طباطبايی به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی از  -13
اين . محکوم شد1384ه دو سال حبس تعزيری در تاريخ اسفند  دادگاه انقالب  اسالمی تهران ب26سوی شعبه 

 .حکم بدوی است

حيدر زاهدی دانشجوی دانشگاه تبريز که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی و توهين به مقامات به يک ميليون و  -14
اين . محکوم شد1385از سوی دادگاه تجديد نظر تبريز در تاريخ ارديبهشت )  دالر160(پانصد هزار ريال 
 .حکم قطعی است

عباس شکوهمند عضو سابق شورای مرکزی  انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه تربيت معلم تهران به دليل  -15
 دادگاه تجديد 36جزای نقدی از سوی شعبه )   دالر110( تهمت به دانشجويان بسيجی به يک ميليون ريال 

 .اين حکم قطعی است. محکوم شد1384نظر استان تهران در تاريخ شهريور ماه 

مهدی شيرزاد عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه تهران که به دليل اجتماع و  -16
 دادگاه تجديد نظر استان تهران به دو سال حبس تعليقی به مدت سه 36تبانی جهت ارتکاب جرم از سوی شعبه 

 . استاين حکم قطعی. محکوم شد1385سال در تاريخ مرداد ماه 

علی صادقی دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی که به دليل  توهين ،  -17
 1385 کيفری استان تهران به يک سال حبس تعليقی در تاريخ  خرداد 23افترا و نشر اکاذيب از سوی شعبه 

 .اين حکم بدوی است.محکوم شد

معيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی  به پانزده ماه  حبس علی اصغر صادقی که به دليل تشکيل ج -18
اين حکم بدوی . محکوم شده است 1384  دادگاه انقالب تهران در تاريخ اسفند ماه 26تعزيری از سوی شعبه 

 .است

م تبليغ عليه نظا, پخش اعالميه, شرآت در تجمع غيرقانونيفاراب صميمی دانشجوی دانشگاه کار که به دليل  -19
 دادگاه تجديد نظر استان تهران به شش ماه حبس تعزيری 36شعبه ی از سوی و اخالل در نظم و آسايش عموم

اين حکم اجرا شد و نامبرده با احتساب ايام بازداشت موقت تحمل .  محکوم شد1385در تاريخ مرداد ماه سال 
 .حبس کرد

 امنيت کشور از سوی شعبه يک دادگاه انقالب تبريز نادر ضامن دانشجوی دانشگاه تبريز به اتهام اقدام بر عليه -20
 .اين حکم قطعی است. محکوم شد1385به يک سال حبس تعزيری در تاريخ مهر ماه 

 ماه حبس تعزيری  از سوی 18پيمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی به  -21
 .اين حکم بدوی است.  محکوم شد1385ين ماه سال  دادگاه انقالب تهران در تاريخ فرورد26شعبه 
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محمد علی عبادی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه تربيت معلم تهران به  -22
دليل تبليغ بر عليه نظام و توهين به رهبری از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب کرج  به  اجرای  شش ماه 

 .اين حکم اجرا شد. محکوم شد84ه حبس تعزيری در تاريخ تيرما

تبليغ عليه نظام رضا عباسی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه زنجان به دليل  -23
 1385 از سوی شعبه يک دادگاه انقالب زنجان به يک سال حبس تعزيری در مهر ماه سال و اهانت به رهبري

 .اين حکم بدوی است.محکوم شد

عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه مفيد قم به دليل تبليغ بر عليه نظام و اکبر عطری  -24
 دادگاه 36توهين به رهبری به سه سال حبس تعزيری و چهار ماه حبس تعليقی به مدت دو سال از سوی شعبه 

 .اين حکم قطعی است. محکوم شد1385تجديد نظر استان تهران در تاريخ تير ماه سال 

کائيل عظيمی که به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی  به پانزده ماه  حبس مي -25
اين حکم بدوی . محکوم شده است 1384  دادگاه انقالب تهران در تاريخ اسفند ماه 26تعزيری از سوی شعبه 

 .است

تبليغ بر عليه نظام به شش ماه حبس نويد غالمی عضو انجمن جمهوری خواه يزد  از دانشگاه يزد که به دليل  -26
 .اين حکم بدوی است. محکوم شده است1385تعزيری از  سوی شعبه سوم دادگاه انقالب يزد در تاريخ تير ماه 

تبليغ عليه دليل   احمد فرجی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه علم و صنعت که به -27
 دادگاه انقالب اسالمی تهران به سه 26 از سوی شعبه يه امنيت آشورنظام و اجتماع و تباني براي اقدام عل

 .اين حکم بدوی است.محکوم شد1384سال حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ آبان ماه سال 

به  امين کرد دانشجوی دانشگاه آزاد به دليل مشارکت در تجمع اعتراضی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران -28
 .اين حکم بدوی است. محکوم شد1385ليقی در فروردين ماه سال يک سال حبس تع

بر هم زدن  پويا محموديان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان از دانشگاه امير کبير که -29
 دادگاه انقالب تهران به سه ماه و نيم  حبس تعزيری 13 از سوی شعبه نظم عمومي و اقدام عليه امنيت عمومي

 .اين حکم بدوی است.  محکوم شد1385ير ماه در تاريخ ت

فريد مدرسی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه عالمه طباطبايی که به دليل توهين به  -30
 دادگاه انقالب تهران و شعبه هفت دادگاه تجديد نظر قم به 26مقامات نظام و تبليغ بر عليه نظام از سوی شعبه 

قی و شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی در تاريخ آذر ماه سال ترتيب به هشت ماه حبس تعلي
 .حکم اول نامبرده بدوی و حکم دومش قطعی است.  محکوم شد1384

به مقدسات  از  عليرضا مرادی دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی و توهين -31
جريمه )  دالر330(شاه به پنج ماه حبس تعزيری و سه ميليون ريال سوی اجرای احکام دادگاه انقالب کرمان

اين حکم اجرا شد و نامبرده با احتساب ايام بازداشت موقت در . محکوم شد1385نقدی در تاريخ شهريور ماه 
 .مهر ماه از زندان آزاد شد

 اجتماع يی که به دليل عبداهللا مومنی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه عالمه طباطبا -32
 دادگاه تجديد نظر 36 از سوی شعبه و تباني براي اقدام عليه امنيت آشور و برگزاري تجمعات غيرقانوني

اين . محکوم شد1385استان تهران به بيست و سه ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ شهريور ماه 
 .حکم قطعی است
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حضور در تجمع  دفاع از زندانيان سياسی از دانشگاه آزاد که به دليلشيوا نظر آهاری دبير سخنگوی کميته  -33
 دادگاه تجديد نظر استان 36اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در مقابل دانشگاه تهران از سوی شعبه 

 اين حکم قطعی است. محکوم شد1384تهران به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ آبان 

قدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه ضو انجمن اسالمی دانشجويان ازدانشگاه تهران که به دليل افريد هاشمی ع -34
 محکوم 1385 دادگاه انقالب تهران به شش ماه حبس تعليقی در ارديبهشت ماه سال 26 از سوی شعبه نظام
 .اين حکم بدوی است.شد

دليل  توهين به  ز دانشگاه شهر کرد که بهداوود ياری عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان ا -35
ضابطان امر به معروف و نهی از منکر ، از سوی دادگاه عمومی شهرکرد به سی ضربه شالق و يک ميليون 

  .اين حکم بدوی است. محکوم شد1384در تاريخ مرداد سال )  دالر110( ريال 
 

ه احضار شده اند ولی تا کنون حکمی دريافت  تا کنون  به دادگا2005فهرست اسامی دانشجويانی که از جوالی 
  .اين فهرست توسط فعاالن دانشجوی ايرانی تهيه شده است.نکرده اند 

  
 به دادگاه احضار 84حامد ايرانشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در تاريخ مهر سال  -1

 . استشده

 مقامات نظام و نشر اکاذيب در محمد مبشری دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف که به اتهام توهين به -2
 . به  دادگاه احضار شده است1384تاريخ مهر سال 

 1384امير رعيت نظری دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملی در مهر ماه سال  -3
 .به دادگاه احضار شده است

 به دادگاه 85لی در تير ماه سال آرمان رضاپور دانشجوی دانشگاه آزاد به اتهام اقدام بر عليه امنيت م -4
 .احضار شد

داوود حسن پور دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام تبليغ بر عليه نظام به دادگاه در تاريخ  مرداد سال  -5
 .  احضار شد85

 . به دادگاه احضار شد85جمشيد خاتمی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که در مرداد سال  -6
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