از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
اﺧﺒﺎر روز
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ
از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﻋﻠﻮم را ﻣﻮﻇﻒ
داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را از ﺑﺎزداﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ا ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻫﻨﻮز آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮع

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﯿﺪه در ﮐﻨﺎر ﺑﯽ
اﻃﻼﻋﯽ از روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﻢ و
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از آﻧﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﮐﯿﻞ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮافﻫﺎی
دروﻏﯿﻦ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد -ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ -را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯿﺪارد ﺗﺎ وزارت ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اش در ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ رو آﺧﺮﯾﻦ
آﻣﺎر از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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