ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺟﻧﺎﯾت ﺑﯽﻋﻘوﺑت؛ اﻋﺗراﺿﺎت  ٢٠ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٧٨در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز

داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻣﻌﺎﺻر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫاﻧد .داﻧﺷﮕﺎه ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻓﺿﺎی اﻣﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﺑﺎدل اﻓﮑﺎر،
اﻋﺗراض و ﺑﯾﺎن ﻣﺷﮑل ھﺎﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣوﻗت داﻧﺷﮕﺎهھﺎ در ﺳﺎل  ،١٣۵٩داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺑﮫ ﺷدت ﺳرﮐوب ﺷدﻧد و ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .ﭘس از ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو دھﮫ ،در ﺳﺎل  ١٣٧٨ﺗﮭران و ﺗﺑرﯾز
ﺷﺎھد اوﻟﯾن اﻋﺗراﺿﺎت وﺳﯾﻊ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑودﻧد .وﻗﺎﯾﻊ ﺗﯾرﻣﺎه  ١٣٧٨در ﺗﮭران ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ طرح اﺻﻼح ﻗﺎﻧون
ﻣطﺑوﻋﺎت آﻏﺎز ﺷد و ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎﮐن ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ] [١و ﺿرب و ﺷﺗم ﺷدﯾد
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺗﺧرﯾب ﺧواﺑﮕﺎھﺷﺎن ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺟر ﺷد ،ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرد .اﻣﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎهھﺎی دﯾﮕر [٢]،ﺑﮫ ﺧﺻوص داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ،ﺑﺎزداﺷت،
].[٣ﻣﺣﮑوﻣﯾت و ﻣﺣروﻣﯾت از ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻌداد زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺟر ﺷد ،ﮐﻣﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت

در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ درﮔﯾر ﭘوﺷش اﺧﺑﺎر ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑودﻧد ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﺑرﯾز
ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺗﮭران دﺳت ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ زدﻧد .اﯾن ﺗﺟﻣﻊ آﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ در
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑروﻣﻧد ﮔﻔﺗﻧد روز  ٢٠ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٧٨از ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺷروع ﺷد ،اﻣﺎ در
آﺧرﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎ ورود ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط داﻧﺷﮕﺎه ﺳرﮐوب ﺷده و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﭼﻧد ﻧﻔر و
زﺧﻣﯽﺷدن و ﺑﺎزداﺷت ﺗﻌداد زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷد [۴].در ﺗﺑرﯾز داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺳرﮐوب ﺷدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد و ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎ
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐردن ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺋوﻻن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه و ﭘرداﺧت دﯾﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه دﺳتﮐم ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﺟرای ﻋداﻟت ﮐردﻧد ،وﻟﯽ در ﺗﺑرﯾز ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان ھم ﭘﺎﺳﺧﮕو و ﭘﯾﮕﯾر
ﻧﺑودﻧد.

ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ» :دو ھزار ﻧﻔر در ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑودﻧد «

اﻋﺗراض داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﮭران

ﺗﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢٠ﺗﯾرﻣﺎه  ،١٣٧٨دو روز
ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن و
ﺳﺎزﻣﺎندھﻧدﮔﺎن ﺗﺟﻣﻊ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ در ﺣﻣﺎﯾت از اﻋﺗراﺿﺎت
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه )ﮐﮫ ﺧﺑر آن روز ١٩
ﺗﯾر ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺑرﯾز رﺳﯾد( ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑود .روزﻧﺎﻣﮫ
ھﻣﺷﮭری »ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ طرح اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت« را ﻧﯾز ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾن
ﺗﺟﻣﻊ اﻓزوده اﺳت[۵] .
ﺑﮫ رواﯾت ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﺗﺟﻣﻊھﺎی روز ٢٠ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨ﺗﺑرﯾز از روز ﻗﺑل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑود .آﻗﺎی ﻋﻠﯾزادهآذر
ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﻣﯽﮔوﯾد:
»روز  ١٩ﺗﯾرﻣﺎه ﺑﮫ اﺳم ﮐﺎﻧون ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﻧوﺷﺗﯾم و ﺑﮫ ھﻣراه ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از داﻧﺷﺟوﯾﺎن در دﻓﺗر ﻧﺷرﯾﮫ اﻣﯾد زﻧﺟﺎن
ﺗﺎﯾپ ﮐردﯾم ۵٠٠ .ﻧﺳﺧﮫ از آن ﮐﭘﯽ ﮐردﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم داﺧل داﻧﺷﮕﺎه و داﺧل ﺷﮭر ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﯾم .ﺑﯾﺷﺗر دوﺳﺗﺎن
ﮐﺎﻧون از ﻣﺣﺗوای ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﯽاطﻼع ﺑودﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺑود .روز ﺷﻧﺑﮫ  ١٩ﺗﯾر ﻣﺎ اﯾن را ﭘﺧش ﮐردﯾم
و ﺑرای ﺳﺎﻋت  ١٠ﺻﺑﺢ روز  ٢٠ﺗﯾر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺣﺻن ﮐردﯾم«.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن در اﻗداﻣﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ،ﺻﺑﺢ روز  ٢٠ﺗﯾر ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﺟوز ﻧزد ﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﺑرﯾز رﻓﺗﮫ و ﻣراﺗب ﺗﺟﻣﻊ را

ﺑﮫ او اطﻼع دادﻧد .ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزادهآذر در ﻣورد اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮔﻔت» :ﻣن و آﻗﺎی ]ﻋﻠﯽ[ ﻣﮭری ﺑرای ﮐﺳب ﻣﺟوز رﻓﺗﯾم
ﭘﯾش آﻗﺎی ]ﻋﺑﺎس[ ﺧورﺷﯾدی ]ﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﺑرﯾز[ .اﯾﺷﺎن ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ را ﭘذﯾرﻓت .ﻣﺎ ھم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن دادﯾم و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﮐردﯾم .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺣﺻﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ه ﺑودﯾم داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ،آﻗﺎی ﺧورﺷﯾدی ﮔﻔت اﯾن
ﻣﺟوز ﻧﮫ از ﺳوی ﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺳوی داﻧﺷﮕﺎه ﺻﺎدر ﺷود .آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار داد اﮔر از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷوﯾد
ﺷورای ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﺎن ﺣﮑم ﺗﯾر داده و ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﻧدارﯾد از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷوﯾد[۶] «.
ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدﻣﺎت ،ﺗﺟﻣﻊھﺎ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  ٩در ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه آﻏﺎز ﺷد .ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ اوﻟﯾﮫ  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠ﻧﻔر و
در ﭘﯽ ﻓراﺧوان ﺗﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ] [٧و ﮔروه دﯾﮕر ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ اوﻟﯾﮫ  ۵٠ﺗﺎ  ۶٠ﻧﻔره
ﺑﮫ دﻋوت اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز [٨].ﺑﮫ ﻣرور ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻓزوده ﺷد و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ اﯾن دو ﺗﺟﻣﻊ
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺑودﻧد .ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾر
و ﮐمﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ وﻗﺗﯽ وارد ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺷد ﺷﺎھد ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ آن
روز در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺷﺎﺑﮫاش را ﻧدﯾده ﺑود؛ ﺣدود دو ھزار ﻧﻔر [٩] .ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھم ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر در ﻣﺣوطﮫ
داﻧﺷﮕﺎه را ﻗﺑل از ظﮭر ﺣدود  ٢ھزار ﻧﻔر و از ﺳﺎﻋت  ١۴ﺑﻌد از ظﮭر ﺣدود  ۵ھزار ﻧﻔر ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽزﻧﻧد[١٠] .
ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﮔﻔت» :ﺳﺎﻋت ﺑﯾن دوازده ﺗﺎ
ﯾﮏ ﺑﻌد از ظﮭر ﭼﻧد اﺗوﺑوس از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺳﮭﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺣﻖ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ھم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ
ﺗﺣﺻن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﺷدﻧد «.اﯾن ﮔردھمآﯾﯽھﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز ﺑود اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﺧﺎرج
از داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه رﻓﺗﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن درﮔﯾریھﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﺳﻧﮓﭘراﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ آﻏﺎز ﮐﻧﻧده آن ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻋﻠﯽرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻌﺗرض دﯾﮕر ﮐﮫ از داﻧﺷﮕﺎه آزاد
ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ،طﻼب ﺗﺟﻣﻊﮐﻧﻧده ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﺑودﻧد[١١] .
ﯾﮑﯽ از ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾراﻣون ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﻏﺎز درﮔﯾریھﺎ ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه و ﻓرﻣﺎﻧداری اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﯾم ] ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ در[ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺣوطﮫ ﺑﺎز ﺑود و
دﻓﺗر رﯾﺎﺳت داﻧﺷﮕﺎه ]ﺧواھد ﺑود[ ...ﻣﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐردﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﭼون اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم
ﺑود .ﺗﺣﺻن ﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﺷروع ﺷد .ﺑﺎ اطﻼﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از وﺟود ﺣﮑم ﺗﯾر داﺷﺗﯾم ،ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم ھم ﯾﮏ ﻣﻘدار داﻧﺷﺟوﯾﺎن را
آرام ﮐﻧﯾم ،ھم ﺣﻖ اﻋﺗراض را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .وﻟﯽ در ﺑﯾن اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ داﺷﺗﯾم ﭼﻧد ﻧﻔری ﻣﺷﻐول
ﻓﯾﻠﻣﺑرداری و ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑودﻧد ﮐﮫ در آن ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺣرﯾﮏﮐﻧﻧده ﺑودﻧد .ﻋدهای از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﮫ
ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻋﮑسھﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﺑراﯾﺷﺎن ﺑوﺟود آورﻧد ﺳﻌﯽﮐردﻧد آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری و
ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮕﯾرﻧد و ﻓﯾﻠﻣﺷﺎن را ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗﺣﺻن آرام ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮐﺷﯾده ﺷد .از طرف ﺧود
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾرون داﺷﺗﻧد ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽﮐردﻧد .و از طرﻓﯽ ھم اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ
ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺷﺎورزی ﺑرد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن از روی ﻧردهھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾرون ﭘرﯾدﻧد .ﺑﯾن داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و
ﺣرﻓﮭﺎی داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و داﻧﺷﮑده ﮐﺷﺎورزی از دو طرف از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷدﻧد .ﺧب ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم
ﺗﺣﺻن را در ﺟﺎﯾﻣﺎن اداﻣﮫ دھﯾم .ﻣﺎھم ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﯾﮕر ﭘﯾوﯾﺳﺗﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم اوﺿﺎع را ﮐﻧﺗرل ﺑﮑﻧﯾم ﭼون
ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﮔر اﯾﻧﮭﺎ از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷوﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﯾراﻧدازی ﺷود .ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾنھﺎی آﺗش
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﺑﭘﺎش ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑرﺧورد ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺑﮫ اون ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺑود .ﻧزدﯾﮏ داﻧﺷﮑده ﮐﺷﺎورزی
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ -اﮔر ﺳردر اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﺷت ﺳر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرد -دﺳت راﺳت ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ ﺑود .از آن ﻗﺳﻣت
ﯾﮏ ﻣﻘدار از طرف ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽھﺎ و ﺑﺳﯾﺟﯽھﺎ درﮔﯾری ﺑود .درﮔﯾری در ﺣد ﺳﻧﮓﭘراﻧﯽ .ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﺑرﺧوردی ﻧﻣﯽﮐردﻧد[١٢] «.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻋﻠﯽرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ،درﮔﯾریھﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ طﻼب ﮐﮫ در ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓت:

»اﻟﺑﺗﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺷروع ﺷد در اﯾن ﺳﺎﻋت ﺑﮫ طرف داﻧﺷﮑده ﮐﺷﺎورزی ﮐﺷﯾده ﺷد ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ درب ﺷﻣﺎﻟﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑود .درھﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺟﻠوی ﻣدرﺳﮫ ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫاش ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﺧﯾﻠﯽ ﮐم اﺳت،
ﺗﻌدادی از طﻼب ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد .اﯾن طرف ﺷﻌﺎرھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑود و آن طرف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻣﺎدهﺑﺎش
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد… ﮔروهھﺎی ده ﻧﻔره و ﺑﯾﺳت ﻧﻔره ھﻣﮫ ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻧﺗظر ﺑودﻧد… ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت
 ١١و  ١٢و ﯾﮏ ﺷروع ﺷد .اول ﺳﻧﮓﭘراﻧﯽ ﺑود ﺑﺎ طﻼب .ﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽآﻣدﻧد ،ﺟﻠو ﮔﺎھﯽ داﻧﺷﺟوھﺎ…ھر از ﭼﻧد
ﮔﺎھﯽ ھم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد و آﻧﮭﺎ ﻣوﻗﺗﺎ ﺑر ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد داﺧل داﻧﺷﮕﺎه و در

ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷد .ﺑﻌد دﯾﮕﮫ طوری ﺑود ﮐﮫ ﺧود طﻼب ﺗﺎ ﭘﺷت ﻧردهھﺎی درب داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽآﻣدﻧد و از ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺳﻧﮓ
ﻣﯽزدﻧد[١٣] «.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﻌد از ﻓروﮐشﮐردن درﮔﯾریھﺎ ﺑﮫ دﻋوت ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﺎھدان
ﻋﯾﻧﯽ ﻓﺿﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑوده و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻓﺿﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕر ،اﯾن ﺑﺎر ﺣدود ﺳﺎﻋت  ١١ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺳﺗرده
ﺑﺎ ﺷﮑﺳﺗن درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه وارد ﺑﻠوار  ٢٩ﺑﮭﻣن ﺷدﻧد» .اﯾن ﻣﺳﯾر را ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﺑﺎ ﻟﺑﺎسھﺎ و ﮐﻼه و
ﺳﭘر ﻣﺧﺻوص ﭘوﺷش داده ﺑود[١۴] «.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﻋت  ۶ﺗﺎ  ٧ﺑﻌد از ظﮭر درﮔﯾریھﺎی ﺧﺎرج از
داﻧﺷﮕﺎه ﺷدﯾدﺗر ﺷدﻧد .ﺣﻣﻠﮫھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ﺑود و در ﺧﻼل ﺑرﺧﯽ درﮔﯾریھﺎ ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﯾز ﺗﻼش
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﻣﺗﻘﺎﺑل
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽھﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ داﻧﺷﮕﺎه و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺑﺳﯾﺞ ﺷﻣﺎره دو در ﺳﻣت راﺳت درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﻣﭼﻧﺎن
اداﻣﮫ داﺷت .در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﯾراﻧدازی ﻧﯾز ﺷروع ﺷده ﺑود[١۵] .
ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ درﮔﯾریھﺎ ﺣدود ﺳﺎﻋت  ٨و ٩
ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود .ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﺣﺗﯽ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﯾراﻧدازی اداﻣﮫ دادﻧد؛ ﺗﯾراﻧدازیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن آن ﭼﻧدﯾن داﻧﺷﺟوی دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺳﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺷروی ﮐرده و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد وارد ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه ﺷده و آن را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧود درآورﻧد:

»ﺗﺟﻣﻊ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ٨و  ٩ﺷب اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .ﻣﺛل ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺟﻣﻌﺎت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻊ ﺑودﻧد ﺗﺷﻧﮫ و ﮔرﺳﻧﮫ ﺑﯾن
ﺳﻧﮓﭘراﻧﯽ و ﮔﻠوﻟﮫ زدن ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده ﺑودﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن زﯾﺎدی زﺧﻣﯽ ﺷده ﺑودﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷدﻧد و
داﻧﺷﮕﺎه را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد .آﻧروز داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺗﺳﺧﯾر ﺷد و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣوﮐول ﺷد و داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻌطﯾل ﺷد ...ﻣﺎ
ﺗﺎ اﯾن ﺳﺎﻋت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﮐﺳﯽ ]اطﻼع[ ﻧدارﯾم اﻣﺎ ﺷﺎھد ﻣﺟروح ﺷدن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑودﯾم ﮐﮫ
در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﺣﺗﯽ در ﺧود زﻧدان ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑودﻧد .ﭘﺎھﺎﯾﺷﺎن ،دﺳﺗﺷﺎن و ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﺷﺎن .ھم دﺧﺗران و ھم ﭘﺳران«.
][١۶
ﻋﻠﯽرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕﮫ رﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﺗوی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن .ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗش داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺑرﯾز اﺳت ...ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ھﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی اطراف اﮔر
آﻣﺑوﻻﻧﺳﯽ ﻣﯽرﻓت و ﻣﯽآﻣد و ﻣﯽدﯾدﻧد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ دارﻧد ،آن را ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد ﺑﺎ ﺧودﺷون ﺑﯾرون ﻣﯽﺑردﻧد .ﻣﺎ از
ﻓﺎﺻﻠﮫ دور ﮐﮫ ﺑﺎ در ﺟﻧوﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﯾم ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧودﻣﺎن ﻣﯽدﯾدﯾم«.
اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣل ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدهھﺎی  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ھرﮔز اﻋﻼم ﻧﺷد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻓردای آن روز از
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ طﻠﺑﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﻣدﺟواد ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧﺑر دادﻧد .در  ١٨ﺗﯾر ﺳﺎل  ٩۵وﺑﺳﺎﯾت داﻧﺎ ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ،در رواﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون زﻧدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﯾن ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ او روز  ٢٠ﺗﯾر در
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗظﺎھرات و درﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن »از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت«.
] [١٧اﮐﺑر ﻋطری ،ﻋﺿو ﺳﺎﺑﻖ ﺷورای ﻣرﮐزی دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٧٨اﺗﻔﺎﻗﺎت  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﺑرﯾز را ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﺑود ،ﻣﺣﻣدﺣﺳﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ» ،از
ﭘﺷت ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود [١٨]«.ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻣورد وﻗﺎﯾﻊ  ٢٠ﺗﯾر ﺗﺑرﯾز اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺢ
ﺑودن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮑرده اﺳت .ﻣﻧﺎﺑﻊ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﯾز از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣژﮔﺎن ﺗوﮐﻠﯽ ﺧﺑر دادﻧد» .آن
زﻣﺎن ﺧﺑر درﮔذﺷت ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی زن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣژﮔﺎن ﺗوﮐﻠﯽ در ھﻣﮫ داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺑرﯾز ﭘﯾﭼﯾده ﺑود .ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺷﮕﺎه
اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﭼﻧﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﻓﮭرﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن آن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﺑوده اﺳت .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﺗوﮐﻠﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﺑود و آن روزھﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣدرک در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ اﺳت [١٩] «.ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت و ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ﺣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﮑذﯾب ﺷده اﺳت[٢٠] .
رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺗﮭران در ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٧٨ﻋﻣدﺗﺎ درﮔﯾر ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﺎدﺛﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﻧدرت ھﻣزﻣﺎن
ﺑﮫ ﭘوﺷش وﻗﺎﯾﻊ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری روز  ٢١ﺗﯾرﻣﺎه ،از ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮐﺷﯾده ﺷدن

»ﺗﺟﻣﻊ آرام« داﻧﺷﺟوﯾﺎن از ﺳوی ﺣدود  ١٠٠ﻧﯾروی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺧﺑر داده و ﺑدون ذﮐر ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﺑرﯾز ھﻔﺗﮫھﺎ و ﻣﺎهھﺎ ﺑﻌد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﻧد در ﻧﺷرﯾﺎت ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓت .ﺑﯾﺷﺗر اﯾن
ﮔزارشھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﻌﺎل داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺑرﯾز اﺳت.

»داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﻣظﻠوم ﺗر واﻗﻊ ﺷدهاﻧد«.

ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ،رﺋﯾس وﻗت ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ

واﮐﻧش ﻣﺳﺋوﻻن

ﻓرﻣﺎﻧداری ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺗﺑرﯾز ،روز ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ  ٢١ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ »ﺗﺟﻣﻊ آرام ﺗﺷﮑلھﺎی
داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﭘﯾراﻣون وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت و ﺣرﮐتھﺎی ﻣﻌﻘول ﻗﺎطﺑﮫ ﻣﺗدﯾن و
ﻓﮭﯾم ﺑرﮔزار ﺷده« از ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ »ﻋده ﻣﻌدودی از ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ« ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ  ٢ﺑﺳﯾﺞ ﺗﺑرﯾز ﺧﺑر داد.
ﻓرﻣﺎﻧداری ﺗﺑرﯾز روز  ٢۴ﻣردادﻣﺎه  ،٧٨در ﺳوﻣﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود ﭘﯾراﻣون ﺣﺎدﺛﮫ روز  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﻧﯾز ﺗﺎﮐﯾد
ﮐرد» :ﺑرای راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺟوز داده ﻧﺷده و ]…[ و اﻗدام آن دﺳﺗﮫ از اﻓرادی ﮐﮫ
)داﻧﺷﺟو و ﻏﯾر داﻧﺷﺟو( از ھﻣﺎن دﻗﺎﯾﻖ اول ﺗﺟﻣﻊ آرام داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑر ھم زده و از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷده و ﻗﺻد
ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﮭر را داﺷﺗﮫاﻧد و اﯾن ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز اﻏﺗﺷﺎش ﺑوده اﺳت ...و اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺳﺎب ﻗﺎطﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﮭﯾم و
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز از ﻣﺷﺗﯽ آﺷوﺑﮕر و ﻣﺗﺧﻠف ﺟداﺳت ]…[« در ﺑﻧد  ٩اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ١٣ﺑﻧدی ،ﺻراﺣﺗﺎ ﮐﺎﻧون
ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ،اﻋﻼم و اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺣﺻن و ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ در روز ﺣﺎدﺛﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز را ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐرده و ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت» :ﻣوﺿوع ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت[٢١] «.
ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز و از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎندھﻧدﮔﺎن ﺗﺷﮑل ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺗﮭﺎم
»ﺗﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ« از اﯾن ﺟﮭت وارد ﻧﺑوده ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ،درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﮐرده ﺑود .ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻣﺧل اﺳﻼم ﻧﺑﺎﺷد آزاد و
ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﺗﺎن از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ١٠اﺣزاب وزارت ﮐﺷور ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ اﯾن
روﻧد را ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﯾم و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس آن ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وﺟود دارد ﻣﺎ از آن ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون داده ﺑود اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود وﻟﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺑود«.
ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ ،دﯾﮕر ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻋﺿو اﯾن ﺗﺷﮑل درﺑﺎره ﺳرﻧوﺷت ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺳب ﻣﺟوز ﺗﺎ ﭘﯾش از
 ٢٠ﺗﯾرﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﮔﻔت:
»ﻣﺎ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ٧٧ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﮐرده ﺑودﯾم .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺟواﺑﯽ ﻧﯾﺎﻣد اﻋﺗراض ﮐردﯾم .ﮔﻔﺗﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺛﺑت ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﺻﻧﻔﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫاﯾد .اﺳم اوﻟﯾﮫ ﺗﺷﮑل ﻣﺎ ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑود.
ﮔﻔﺗﻧد طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ھﯾﭻ ﺗﺷﮑل ﺻﻧﻔﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻧدارد در داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧد .ﻣﺎ ھم اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دادﯾم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم .طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد طﯽ ٣ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧد .اﻣﺎ ﻧدادﻧد .ﺟﻣﻊ ﺷدﯾم و ﮔﻔﺗﯾم در ﻓﻼن
روز و ﺳﺎﻋت ﺗﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و آن را ﺗوزﯾﻊ ھم ﮐردﯾم .اﯾن ﺻﺣﺑتھﺎ ﻣﺎل دو ﻣﺎه ﻗﺑل از
 ٢٠ﺗﯾر اﺳت .آﻧزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﮭدﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ﺻورت ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑرﺧورد ﺧواھﻧد ﮐرد .رﺋﯾس
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ وﻋده داد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺧودداری از ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻊ ،طﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻧده ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ ﻣﺷﺧص
ﺧواھد ﺷد .ﻣﺎه آﯾﻧده ﻣﺻﺎدف ﺷد ﺑﺎ ﺣوادث  ٢٠ﺗﯾر و ﺑﻌد از آن ھم ھرﮔز ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﻣﺎ ﺟواب ﻧدادﻧد[٢٢] «.

دو ﺳﺎل ﭘس از وﻗﺎﯾﻊ  ٢٠ﺗﯾر ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧداده ﺑودﻧد[٢٣] .
ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺣﮑوﻣﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،و ﻣﺻوﻧﯾت ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ

درﮔﯾرﯾﮭﺎی  ٢٠ﺗﯾر ﺑرای ﺗﻌداد زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻏﺎز ﯾﮏ دوره ﺳرﮐوب ﺷدﯾد ،دﺳﺗﮕﯾری ،ﺧﺷوﻧت و دادرﺳﯽ
ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑود .ﻓرﻣﺎﻧداری ﺗﺑرﯾز در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ۵ﻣرداد ﺗﻌداد دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن در اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را  ٢۶٠ﻧﻔر اﻋﻼم ﮐرد ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ »ﻋﻣدﺗﺎ اﻓراد ﻏﯾر داﻧﺷﺟو ﺑودهاﻧد ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺳﺎﻋت اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ در روزھﺎی اول ھﻣﮕﯽ آزاد
و ﺗﻧﮭﺎ  ٢٩ﻧﻔر ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ و ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر در اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدهاﻧد «.ﺗﻌداد زﺧﻣﯽھﺎی اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ را ﻧﯾز  ١٨٢ﻧﻔر اﻋﻼم ﮐرد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری روز  ٢۵ﺷﮭرﯾور  ،١٣٧٨از ﻣﺣﮑوﻣﯾت » ٢١ﺗن از ﻣﺳﺑﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﺎدﺛﮫ  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﺑرﯾز« ﺧﺑر داد و ﺑﮫ ﻧﻘل از رﺋﯾس دادﮔﺎه ھﺎی اﻧﻘﻼب آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ ﻧوﺷت ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ھر ﮐدام ﺑﮫ  ٣ﻣﺎه ﺗﺎ ٩
ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷدهاﻧد[٢۴] .
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎ ،ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن روز زﺧﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از ﻋﺎدیﺷدن ﺷراﯾط
داﻧﺷﮕﺎه و ﺷروع ﺗرم ﺟدﯾد دﯾﮕر ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎزﻧﮕﺷﺗﻧد[٢۵] .
ﺑﺎ وﺟود ﺗﺎﮐﯾد ﻣﮑرر ﻣﻘﺎﻣﺎت ،از ﺟﻣﻠﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻠوم و ﺑﮭداﺷت ﺑر »ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺳﺗﻣر ﻣﺳﺎﺋل و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﺣﺎدﺛﮫ اﺳﻔﺑﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز« [٢۶] ،اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺧراج ،ﺑﺎزداﺷت
و ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد و ﺑرﺧوردی ﺑﺎ ﻣﺳﺑﺑﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﺳﻠﺢ درﮔﯾریھﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓت.
ھرﭼﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ھرﮔز اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﮫ  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز را اﻋﻼم
ﻧﮑردﻧد اﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ھﻣﺎن روز اول دﺳﺗﮑم  ٢٠٠ﻧﻔر ،ﻋﻣدﺗﺎ داﻧﺷﺟو ،ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد
ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﻗرار دارد .ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزادهآذر ،ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ و ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ٣ ،ﻓﻌﺎل
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺣوه ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐردهاﻧد .دو ﻧﻔر اول ﮐﮫ ھر دو
از ﺳﺎزﻣﺎندھﻧدﮔﺎن ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑودﻧد ،ﺑرای ﺑﺎر اول در اﯾن ﻣورد ﺷﮭﺎدت دادﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ آﻧﮭﺎ
ﺳرﯾﻊ و اﺑﺗدا ﺑدون وﮐﯾل ﺑوده اﻣﺎ در ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐردهاﻧد.
ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزادهآذر در ﻣورد روﻧد دادرﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﮔﻔت:

»اﺑﺗدا ھﯾﭼﮑدام ﺑﮫ وﮐﯾل دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﯾم .ھﻣﮫ در وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑودﯾم .ﯾﮏ ﻋده ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و
ﺷدﯾدا ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷدﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﺧود وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑودﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﺿﻌﯾﺗﺷﺎن ﺑﮭﺗر ﺑود .وﻗﺗﯽ وارد دادﮔﺎه ﺷدﯾم
اﺑﺗدا ﺑدون وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ و ﺗﻧﮭﺎ ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷده ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﺧرﯾن دﻓﺎﻋﯾﺎت ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ
ھﻧوز دﻓﺎع اول را ﻧﮑرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع آﺧر رﺳﯾد .ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﺑودﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ آن دادﺧواھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ
آﻣده ﺑود ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺑرھم زدن ﻧظم و اﺧﻼل در اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ… ﭼون ﺗﺷﮑل ﻣﺎ داﺷت
روﻧد ﺛﺑﺗش را طﯽ ﻣﯽﮐرد ﺗﺷﮑل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑود… ﻣﺳﺋﻠﮫ دوم اﯾن ﺑ ود ﮐﮫ ﻣﺎ داﺧل زﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻼش ﮐردﯾم ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم ﺣداﻗل ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﺟزاﯾﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم و از روی آن ﺑﺑﯾﻧﯾم اﺻﻼ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ دادهاﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐدام ﻗﺎﻧون
اﺳت و آﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﺎ ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺷﺎﯾد ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد اﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐردن ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎنﺗر ﺑود از ﮐﺗﺎب ﺣﻘوﻗﯽ
ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎﺳش ﺑﺗواﻧﯾم از ﺧودﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾم.
اﺑﺗدا ﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام وﮐﯾل ﻧداﺷﺗﯾم ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣن رﻓﺗﻧد دادﮔﺎه ﻣﻌﻣوﻻ ﺣﮑم ﺑﺎﻻی  ٨ﺳﺎل ﮔرﻓﺗﻧد .وﻟﯽ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ
ﻣن رﻓﺗم دادﮔﺎه ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطرح ﺑود اﯾن ﺑود…وﻗﺗﯽ از ﻣن ﺧواﺳﺗﻧد ،آﺧرﯾن دﻓﺎﻋﯾﺎت را ﺑﻧوﯾﺳم در داﺧل ﮐﺎﻏذ
ﻧوﺷﺗم ﭼون وﮐﯾل ﻧدارم و روﻧد ﭘروﻧده را ﻧﻣﯽداﻧم ،ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧودم آﺧرﯾن دﻓﺎﻋﯾﺎت را اﻧﺟﺎم ﺑدھم .ﭼون
ھﻧوز اوﻟﯾن دﻓﺎﻋﯾﺎت را ﻧﮑردهام؛ ﭘس وﮐﯾل ﻣﯽﺧواھم و ﭼون وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽام ﺧوب ﻧﯾﺳت ،طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﮐﯾل

ﺗﺳﺧﯾری ﻣﯽﺧواھم .اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﮐﮫ ﻣن ﻧوﺷﺗم از دوﺳﺗﺎن ﺑﻌدی ھم ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ھﻣﯾن را ﺑﻧوﯾﺳﻧد .ﻣﺎ  ٣ﻧﻔر ﺑودﯾم ﮐﮫ
ﺟﻠوی در دادﮔﺎه ﺑودﯾم و اﻧﮭﺎ ھم ﻧوﺷﺗﻧد و ﺑﻌد از آن دﯾﮕﮫ اﺣﮑﺎم ﭘﺎﯾﯾن آﻣد .رﯾﺎﺳت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﮐرد .اﯾﺷﺎن ھم ﯾﮏ ﺳری
دﻓﺎﻋﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐرد و ﺑﯾﺷﺗر دوﺳﺗﺎن آزاد ﺷدﻧد[٢٧] «.
ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﮔﻔت» :ﻣﺎ در دادﮔﺎه اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺗﺎ ھﺷت ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷده
ﺑودﯾم .ﺣﮑم ﻣن ده ﻣﺎه ﺑود .ﺣﮑم دو ﺗن دﯾﮕر از ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐﺎﻧون ھﺷت ﺳﺎل ﺑود .ﺣﮑم ﺑﻘﯾﮫ ھم ده ﻣﺎه ،دو ﺳﺎل و در
ھﻣﯾن ﺣدود ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد اﺣﮑﺎم را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه داده ﺑودﻧد .داﻧﺷﺟوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرم ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑودﻧد ﻋﻣدﺗﺎ در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دوران داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾنﺗری درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑرای
ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﺟوھﺎی زﺧﻣﯽ )ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن( ﮐﮫ ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ﻧﺑ ود ،اواﯾل ﮔوﯾﺎ ﺣﮑم اﻋدام داده ﺑودﻧد .ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن اﮔر
اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧم ،آﺧرﯾن ﻧﻔری ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل ،ﺑﮫ ھﻣراه دو داﻧﺷﺟوی دﯾﮕر ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ،از زﻧدان آزاد
ﺷد ...ﺑﻘﯾﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ ﺑﻌد از ﺣدود ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه از زﻧدان آزاد ﺷدﻧد .دو داﻧﺷﺟوی دﺧﺗر ھم در آن ﺳﺎل اﺣﺿﺎر و
ﺑﺎ زﺟوﯾﯽ ﺷده ﺑودﻧد ...ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن اھل ﺑوﮐﺎن و دﯾﮕری اھل اروﻣﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﻠﻣﺎس ﺑود«.
آﻗﺎی ﻋﻠﯾزادهآذر در ﻣﺟﻣوع  ١٠٨روز و آﻗﺎی ﺳﻠﯾﻣﯽ ﻧﯾز ﺣدود  ٣ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اداره اطﻼﻋﺎت و زﻧدان
ﻣرﮐزی ﺗﺑرﯾز زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد .ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ﻧﯾز ﮐﮫ روز  ٣ﻣرداد ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ داﺷت در ﻣراﻏﮫ دوران ﻧﻘﺎھت
ﺧود را ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐرد ،از ﺳوی ﻣﺎﻣوران اداره اطﻼﻋﺎت ﺗﺑرﯾز ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ آن ﺷﮭر ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .آﻗﺎی ﺿﺎﻣن ﻧﯾز ﮐﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزداﺷت ﺑرای اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﺣﻣدﺟواد ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷدﯾدآ ﺷﮑﻧﺟﮫ ،در ﻣﺟﻣوع ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺑس ﺷد .اﻓراد
دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻠﯽ ﻣﮭری و ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮑَس ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ و ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد .ھﻣﮫ اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اوﻟﯾﮫ  ٣ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل زﻧدان روﺑرو ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﺳﭘری ﮐردن ﯾﮏ دوره از ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود
آزاد ﺷدﻧد .ﺗﻌدادی از ﻓﻌﺎﻻن ﻧﯾز از اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﺷدﻧد.

ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫرﻓﺗن ﻧﻘش زﻧﺎن ﺣوادث داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﮭران و ﺗﺑرﯾز
ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﺣوادث داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨در ﺗﮭران و
ﺗﺑرﯾز ﺟزو ﻣﺑﮭمﺗرﯾن اﺑﻌﺎد اﯾن دو روﯾداد ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
طﯽ ﺑﯾش از دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ رواﯾتھﺎ از اﯾن روﯾدادھﺎ ﺑﮫ
ﻧدرت ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘش زﻧﺎن در اﯾن ﺣوادث
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣوزه زﻧﺎن
دﻟﯾل ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی را ﻏﻠﺑﮫ »رواﯾتھﺎی ﻣرداﻧﮫ«
و ﺷﮑﻠﯽ از »ﺗﺑﻌﯾض ﭘﻧﮭﺎن« ﻣﯽداﻧﻧد.
آﺳﯾﮫ اﻣﯾﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫﻧ ﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺣوزه زﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣراه
ﺟواد ﻣﻧﺗظری ،ﻋﮑﺎس ﺧﺑرﻧﮕﺎر و ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر دﯾﮕر از
ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻓرادی ﺑودهاﻧد ﮐﮫ ﻓردای ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻣوﻓﻖ ﺷده وارد ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺷوﻧد.
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺗﺣوﻻت آن زﻣﺎن ﺑوده ﻣﯽﮔوﯾد آن روز داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺳر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن
دﺧﺗر اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد اﮔرﭼﮫ آﻧﮭﺎ آن روز ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﻧد اﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در
ﺷب ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﭘﺷت ﻧردهھﺎ اﯾﺳﺗﺎده و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧد[٢٨] .
ﺧﺎﻧم اﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺻوﻻ ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه ﭘﺳران ﺑود .طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ وارد ﺧواﺑﮕﺎه
ﭘﺳران ﺷوﯾم ،طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه ﭘﺳران در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻣده ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ از اﯾن
روﯾداد و اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ آﻗﺎی ﻋزت اﺑراھﯾم ﻧژاد و ﺧﺎﻧم ﻓرﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾزاده ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ
ﺗوﺟﮭﺎت رﺳﺎﻧﮫای ،ﺳﺧﻧرانھﺎ و و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدا ﻣﻧﺗﺷر ﺷدﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋزت اﺑراھﯾمﻧژاد ﺑوده اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽھﺎ اﺳم ﺧﺎﻧم ﻓرﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾزاده را ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن  ١٨ﺛﺑت ﺷده ﻧﺷﻧﯾدهاﻧد«.

ﯾﮏ ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ زن ﮐﮫ ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٧٨داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭﯾد ﻣدﻧﯽ ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﻧﺎﻣش در اﯾن
ﮔزارش ﻗﯾد ﺷود ،ﻣﯽﮔوﯾد در روز واﻗﻌﮫ »دﺧﺗران ،ﺑﺎﻻﺧص دﺧﺗرھﺎی داﻧﺷﺟوی ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯽﻣﺣﺎﺑﺎ ﺗر
ھﺳﺗﻧد در ﺷرﮐت در اﻋﺗراﺿﺎت ،در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺣﺿور داﺷﺗﻧد [٢٩] «.ﻓﻌﺎل دﯾﮕری در ﻣورد ﻣﺷﺎھدات ﺧود از
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺟﻣﻊ  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮔﻔت» :طرﻓﮭﺎی ﻋﺻر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ از در اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه وارد
داﻧﺷﮕﺎه ﺷود ﭼﻧد ﺗﺎ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ﮐُ رد ﺑودﻧد و از ھﻣﮑﺎران ﻣﺎ ﺑودﻧد ،ﻧﮫ ﺟزو ھﯾﺋت ﻣوﺳس
ﮐﺎﻧون ،وﻟﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد .ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔرﺷﺎن ﺑﯾﮭوش ﺷده ﺑود ﺟﻠوی داﻧﺷﮑده ﮐﺷﺎورزی .ﻣن از آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﻣﮭری ﺧواﺳﺗم اﮔر ﺑراﯾش ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﺷﺎن ﻣﺎﺷﯾن داﺷﺗﻧد اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد .آﻗﺎی ﻣﮭری اﯾﻧﮭﺎ
را ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﮐرد و از در اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷد و ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻠوی در اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .اﯾن
آﺧرﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﮭری را دﯾدم و ﺣدس زدﯾم ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن و ﭼﻧد داﻧﺷﺟوی دﺧﺗر ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد«.
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳوی ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻻﺑﻼی
ﺳطور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی ﺷدﯾداﻟﺣن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود .از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻣﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود
ﺑﮫ وزﯾر ﻋﻠوم و آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧوﺷﺗﮫاﻧد» :ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﺷرار دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد ،از دﺧﺗران ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﺣوطﮫ را ﺗرک ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ دﺧﺗران ﺷرور ﻧرﺳﯾد .آﻧوﻗت روزﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻟت دﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن از ﻗول
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﺗﺑرﯾز ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ دﺧﺗران را در داﻧﺷﮕﺎه ﻟﺧت ﮐردﻧد و ﺷﻼق زدﻧد و ﻧظﺎﯾر آن[٣٠] «.
ﺗﻌﮭدات ﻧﻘض ﺷده
ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾش از  ٢٠ﺳﺎل از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٧٨ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری از زواﯾﺎی آن ﻣﺑﮭم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ھﻧوز
ﺗﻌداد دﻗﯾﻖ ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ،ﻣﺟروﺣﺎن ،ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن و ﻣﺣﮑوﻣﺎن ﺣوادث ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز
ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ﺣﮑوﻣت اﯾران ھﻣﭼﻧﺎن از ﺷﻔﺎﻓﯾت طﻔره ﻣﯽرود و ﺣﻖ ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ داﻧﺳﺗن ﺣﻘﯾﻘت را ﮐﮫ
ﺑرای اﺟرای ﻋداﻟت اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﻧﻘض ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻋدم ﻣدارای ﺣﮑوﻣت و دﺳﺗﮕﺎه
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻊھﺎ و ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و اﺑراز ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ از طرف ﺷﮭروﻧدان اﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھم ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ و اﻋﺗراض ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده دﺳت ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت زدﻧد ،اﻣﺎ ﻣورد ﺧﺷوﻧت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺳرﮐوب ﺷدﻧد.
دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرﺧورد ﻧﮑرد و ﺿﺎرﺑﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن و آﻣران ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺗﺣت ﭘﯾﮕﯾری ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻗرار ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑراﺑر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﺗرض را ﺑﺎزداﺷت و ﺑدون ﺣﺿور وﮐﯾل
از آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐرد .ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن را از داﻧﺷﮕﺎه اﺧراج ﮐرد و ﺗﻌدادی را در دادﮔﺎهھﺎی ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد »اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ« و »اﺧﻼل در ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ« ﺗﺎ  ٨ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﮐرد .ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺗﯾر  ١٣٧٨ﺗﻘوﯾت ﻓرھﻧﮓ ﻋدم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ در ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود .در دو
دھﮫ ﭘس از اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ھزاران داﻧﺷﺟو ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺣﻖ آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣﻖ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣت
آﻣﯾز ،ﮐﮫ اﯾران ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ آن ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ،ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و
ﺳرﮐوب ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن از آزادی و ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﺷدﻧد.

*******
] [١رواﯾت ﻣدﯾر ﮐل وﻗت ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺣﻣدﮐﺎظم ﮐوھﯽ ،ﮐﮫ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺎﺟرای  ١٨ﺗﯾر در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺣﺿور داﺷﺗﮫ» :ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋرف ﺑر اﯾن
ﺑود ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣوارد اﻋﺗراﺿﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺎ ﺣد ﻓﺎﺻل ﺟﻼل آلاﺣﻣد ﯾﺎ درب اﺻﻠﯽ ﮐوی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺣراﺳت ﮐل و ﺣراﺳت وزارت ﻋﻠوم داﺷﺗﯾم ،اﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت ،ﺑدون ﮐوﭼﮏﺗرﯾن درﮔﯾری ﯾﺎ ﺗﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯾد… ﺗﻔﺎوت اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾر ﺗﺟﻣﻌﺎت در اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧودروھﺎی زرھﯽ ﯾﮕﺎن وﯾژه ﺑﺎ ﻣﺎﻣوراﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺑﺎسھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳردار اﻣﯾراﺣﻣدی در
ﻣﻘﺎﺑل ﮐوی ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد .ﺷﺧﺻﺎ ً ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﭘس از ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻣوﺿوع ،از اﯾن ﻓرد ﺧواھش ﮐردم ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ را ﺗرک ﮐﻧﻧد؛ ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودم اﯾن
ﻧﺣو اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروھﺎی ﯾﮕﺎن وﯾژه ،ﻣوﺟب ﺗﺣرﯾﮏ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽﺷود… اﯾﺷﺎن اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧواھﺷﯽ ﮐﮫ ﮐردم ،ﻣن را ﺑﺎ ﺿرﺑﮫای ﺑﮫ داﺧل ﺟوی
آب ﭘرت ﮐرده و در ھﻣﯾن ﺣﯾن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻣﺎﺟرا ﺑودﻧد ،از اﯾن رﻓﺗﺎر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷده و ﺑﮫ ﺑﯾرون آﻣدﻧد… ﺣﺗﯽ ﭘس از اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﯾز ﺑﺎز
ﺧواھش ﮐردم ﮐﮫ ﺣدوداً  ۵دﻗﯾﻘﮫ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھد ﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ داﺧل ﮐوی ﺑرﮔرداﻧده و ﺣﺗﯽ راﺿﯽ ﺑﮫ ﺗرک ﻣﺣل اطراف ﻧردهھﺎ ﮐﻧﯾم .واﮐﻧش
اﯾن ﻓرد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوأم ﺑﺎ ﺗوھﯾن و ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﺑود و ﭘس از آن دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﺧل ﮐوی را ﺻﺎدر ﮐرد… ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭم اﻣﺎ در اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﻊ
زﯾﺎدی از اﻓرادی ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗﮫ و ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾدﻧد… ﺑﮫ داﺧل ﮐوی رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺗﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧواب ﺑودﻧد ،آﻏﺎز و اﻧﻌﻘﺎد ﻧطﻔﮫ درﮔﯾری را رﻗم زدﻧد «.ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺣﻣدﮐﺎظم ﮐوھﯽ ﺑﺎ اﯾﺳﻧﺎ،
 ٢٢ﺗﯾر :١٣٩٨

https://www.isna.ir/news/98042211123
] [٢در ھﻣﺎن روزھﺎ ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﻓردوﺳﯽ ﻣﺷﮭد ،ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺧراﺳﺎن ،داﻧﺷﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن ،داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ اﺻﻔﮭﺎن و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻊھﺎی ﺷدﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت آن در دﺳت ﻧﯾﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری ،اﻋﻼم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺷور ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﮭران ،دوﺷﻧﺑﮫ ٢١ ،ﺗﯾرﻣﺎه  ،١٣٧٨ﺷﻣﺎره .١٨٧۴
] [٣ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ رﻓﺗن ﺣوادث داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه آﻧﻘدر ﭘررﻧﮓ ﺑوده ﮐﮫ رﺋﯾس وﻗت ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ در دﯾدار ﺑﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻣظﻠوﻣﯾت ﻣﺿﺎﻋف" ﯾﺎ ﮐرده اﺳت .ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨در دﯾدار ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺷورای
ﻣرﮐزی اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮔﻔت" :اﮔرﭼﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﺧﺻوص ﻣﺟﺎزات ﻣﺗﮭﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻧﯾز اﻗداﻣﯽ ﺻورت
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور و ﺑﮫ وﯾژه اظﮭﺎر ھﻣدردی ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ،رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺋوﻻن ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎﻋث ﺗﺳﮑﯾن آﻻم
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺷد و در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣظﻠوﻣﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﻣﺿﺎﻋف اﺳت "،روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت،
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﻣرداد .١٣٧٩
] [۴ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده آذر ،ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣوﺳس ﺗﺷﮑل ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻌﮫ
ﺑﺎزداﺷت ،زﻧداﻧﯽ و از داﻧﺷﮕﺎه اﺧراج ﺷد) .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٣٠ ،ژوﺋن (٢٠٢٠
]" [۵ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮔراﯾﯾد" ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺷﮭری ٢١ ،ﺗﯾرﻣﺎه .١٣٧٨
] [۶ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده آذر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٣٠ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [٧دﺳت ﮐم دو ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣوﺳس اﯾن ﺗﺷﮑل در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ،ﺗﺎﯾﯾد ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن ﺗﺟﻣﻊ روز و ﺷب  ١٩ﺗﯾرﻣﺎه  ٧٨اﻧﺟﺎم
ﺷده اﺳت .ﻣطﻠﻊ ﮐردن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻧﺗﺷﺎر و ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺧواﺑﮕﺎه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺷدﯾداﻟﺣن "ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه" ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫای از آن در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت "ﺧون ﺑر ﺷﻣﺷﯾر ﭘﯾروز اﺳت"
آﻏﺎز ﺷده و در آن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺑرﯾز ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ "در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ دردﻧﺎک و ﺑﮫ ﺧوﻧﺧواھﯽ
ﺧونھﺎی ﭘﺎک رﯾﺧﺗﮫ ﺷده در ﺻﺣن ﻣﻘدس ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،از ﻓردا ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ] ٢٠ﺗﯾر  [٧٨ﺳﺎﻋت  ١٠ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋت در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﯾت
رﯾﺎﺳت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺗﺣﺻن آرام و ﻏﻣﺑﺎری ﺧواھﯾم داﺷت".
] [٨ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ،از ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾت ﻧﺷرﯾﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ روزآﻧﻼﯾن ،ﮔﻔﺗﮫ اﺳت" :ﺷب ﻧوزدھم ﺗﯾرﻣﺎه ،اﻧﺟﻣن
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز از طرﯾﻖ ﭘﯾﺞ ﺧواﺑﮕﺎه از داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﻋوت ﮐرد ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﻣدردی ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﺳﯾب دﯾده داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ظﮭر روز  ٢٠ﺗﯾر
در ﻣﺣوطﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﯾﺎﺳت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺗﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم) ".ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻓرﺷﺗﮫ ﻗﺎﺿﯽ ،روزآﻧﻼﯾن ۶ ،ﺷﮭرﯾورﻣﺎه (١٣٨٩
] [٩ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ،ﻧﺎﮔﻔﺗﮫھﺎی  ٢٠ﺗﯾر  ٧٨داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ،وﺑﺳﺎﯾت اؤﯾرﻧﺟﯽ ﺳﺳﯽ ١٠ ،ﺟوﻻی  ،٢٠١۵ﻓﺎﯾل ﭘﯽدیاف ،ص .٣
] [١٠ﺷﺑﮑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺎ |،ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻏﺎﺋﻠﮫ  ٢٠ﺗﯾر  ١٣٧٨داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ٢١،ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٩٣
https://www.dana.ir/news/111770.html
] [١١ﻋﻠﯾرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ،داﻧﺷﺟوی ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ روز  ٢٠ﺗﯾر در ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد،
 ٢۵ژوﺋن .٢٠٢٠
] [١٢ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده آذر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٣٠ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [١٣ﻋﻠﯾرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢۵ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [١۴ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ،ﻧﺎﮔﻔﺗﮫھﺎی  ٢٠ﺗﯾر  ٧٨داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ،اؤﯾرﻧﺟﯽ ﺳﺳﯽ ١٠ ،ﺟوﻻی  ،٢٠١۵ﻓﺎﯾل ﭘﯽدیاف ،ص .۴
] [١۵ﻧﺎدر ﺿﺎﻣن ،ﻧﺎﮔﻔﺗﮫھﺎی  ٢٠ﺗﯾر  ٧٨داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ،اؤﯾرﻧﺟﯽ ﺳﺳﯽ ١٠ ،ﺟوﻻی  ،٢٠١۵ﻓﺎﯾل ﭘﯽدیاف ،ص .۴
] [١۶ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده آذر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٣٠ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [١٧ﺷﺑﮑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺎ |،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﻓﺗﻧﮫ  ،٧٨ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٩۵
] [١٨اﮐﺑر ﻋطری ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢٢ ،ژوﺋن ٢٠٢٠
] [١٩ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣوﺳس ﺗﺷﮑل ﮐﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﺎزداﺷت و
زﻧداﻧﯽ ﺷد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢ ،ﺟوﻻی .٢٠٢٠
] [٢٠ﺑﺳﯾﺞ داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺑرﯾز در ﻧﺎﻣﮫای ﺳرﮔﺷﺎده ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﭘﯾراﻣون وﻗﺎﯾﻊ  ٢٠ﺗﯾر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن "ﻣژﮔﺎن
ﺗوﮐﻠﯽ" را "ﺷﺎﯾﻌﮫ"  ،و اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑر آن را در ﮐﻧﺎر "ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻧد وﻋﺟوﻻﻧﮫ" و "اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارﺷﺎت ﻣﺧدوش"" ،ﺑﯽﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﻗﺎﻧون" ﺧواﻧد ﮐﮫ
"ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﺗﺣرﯾف واﻗﻌﯾﺎت ﻧدارد".
] [٢١ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری ﺗﺑرﯾز ۵ ،ﻣرداد ) ١٣٧٨ﻧﺳﺧﮫای از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در آرﺷﯾو ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﻣﺣﻔوظ اﺳت(.
] [٢٢ﻋﺎرف ﺳﻠﯾﻣﯽ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢ ،ﺟوﻻی .٢٠٢٠
] [٢٣ﺧﺑرﮔزاری اﯾﺳﻧﺎ ﺧﺑر از اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای اﻋﺿﺎی "ﻛﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز" از  ١٨ﺗﺎ  ٢٠ﺗﯾر داد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﮭري :اﯾن
اﻋﺗﺻﺎب در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻋدم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﻲ ﻣﺳﺋوﻻن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑول ﯾﺎ رد درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﺑراي ﺗﺎﺳﯾس اﯾن ﻛﺎﻧون ﻛﮫ  ٢ﺳﺎل ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧده،
ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ۶) .ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل http://www.isna.ir/news/8004-03044 (١٣٨٠
] [٢۴روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ٢۵ ،ﺷﮭرﯾور.
] [٢۵ﻋﻠﯾرﺿﺎ راﯾﮕﺎن ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢۵ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [٢۶روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢۶ﺗﯾرﻣﺎه .١٣٧٩
] [٢٧ﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾزاده آذر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٣٠ ،ژوﺋن .٢٠٢٠
] [٢٨آﺳﯾﮫ اﻣﯾﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺣوزه زﻧﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران و ﻧﺎظران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ روز  ١٩ﺗﯾرﻣﺎه  ١٣٧٨ﻣوﻓﻖ ﺷده وارد
ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺧواﺑﮕﺎه ﭘﺳراﻧﮫ ﺷود .او در طول ﺣدود ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اﻋﺗراض داﻧﺷﺟوﯾﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺑرﻧﮕﺎر
از ﻧزدﯾﮏ ﻧﺎظر وﻗﺎﯾﻊ ﺑوده اﺳت) .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ٢ ،ﺟوﻻی (٢٠٢٠
] [٢٩ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ،ﺟوﻻی ) .٢٠٢٠ﻧﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده ﺑﮫ درﺧواﺳت او ﻣﺣﻔوظ اﺳت(
] [٣٠ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ وزﯾر ﻋﻠوم و آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﯾرﻣﺎه ) ١٣٧٨ﮐﭘﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ از ﺳوی ﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺑرﯾز
در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧﯾﺎد ﺑروﻣﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت(.
] [٣١اﺻل  ٢٧ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ "ﺗﺷﮑﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎ ،ﺑدون ﺣﻣل ﺳﻼح ،ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﻣﺧل ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺑﺎﺷد آزاد
اﺳت".

