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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   آذر روز دانشجو گرامي باد16

  
  فراخوان گروهی از دانشجويان دربند

  به دانش آموزان و مردم برای  شرکت در سالگرد شانزده آذر
  

  ٢٠٠٣ اول دسامبر – ١٣٨٢ آذر ١٠دوشنبه 
  :ن ها و مردم غيور ایرانخواهران و برادران دانش آموز دبيرستا

از هجوم مزدوران استبداد به دانشگاه در شانزده آذر ماه سال هزار و سيصد و سی و دو و ریختن خون 
روز "قندچی، رضوی و بزرگ نيا سه دانشجوی بی گناه در کالس درس و همچنين ناميدن این روز به 

  .نيم قرن گذشت" دانشجو
ذشت پنجاه سال دانشگاه به جوالنگاه کامل نيروهای جای بسی تأسف است که اکنون پس از گ
 مبدل گشته و دانشجوی رانده شده از خانه دانش، در کنج يسرکوبگر و دست نشانده استبداد مذهب

  . زندان و سياهچال و شکنجه گاه گرفتار آمده است
" روز دانشجو "در چنين شرایط و وضعيتی، جایز است هر روز را تا استرداد خانه امن دانش به دانشجو

. ایکاش مشکل و معضل در ميهن ستمدیده ما فقط به همين محدود می شد، اما چنين نيست. ناميد
شما شاهدید که مافيای چپاولگر و مردم ستيز حاکم بر سرنوشت ملت نه تنها نسل ما را نابود و 

ان و مردم ایران آماده می ناکارآمد می خواهد بلکه محيط را برای ستم روز افزون به شما آینده سازان ایر
سازد تا جامعه بزرگ ایران را در آینده ای نزدیک زیر سلطه و زور خود درهم بشکند، منفعل کند و به 

  .سلک و سيما و روش جاهالنه خود در آورد
اما ما امضا کنندگان زیر و هزاران دانشجو و جوان دردمند و محروم ایران با تکيه بر فرهنگ مقاومت و 

 و با حمایت فعاالنه شما دانش آموزان دبيرستان ها و با پشتيبانی عموم مردم شرافتمند ایران پایداری
در روز شانزده آذر امسال بار دیگر نشان خواهيم داد که دانشگاه باید محل امن و آسایش جوانان برای 

 اعتالی این تحصيل دانش بوده و پهنه ایران محل امن و آسایش تمامی ملت ایران برای باز سازی و
  . سرزمين باشد

  
  :خواهران و برادران دبيرستانی، مادران و پدران

روز "ما تا چند روز دیگر فریاد آزادیخواهی، استقالل طلبی و عدالتخواهی خود را به مناسبت شانزده آذر 
 نيز صدها هزار دانشجوی غيور و آزاده و همفکر ما. از درون و بيرون زندان بلند خواهيم کرد" دانشجو

از شما دانش . همين فریاد را در بيرون و از درون دانشگاه های کشور به گوش جهانيان خواهند رسانيد
  :آموزان دبيرستان ها و عموم مردم غيور ایران نيز تقاضا می کنيم

در شانزده آذر امسال کالس های درس را به نشانه اعتراض به دانش ستيزان و دشمنان بر کرسی 
  .ایران تعطيل کنيدقدرت نشسته در 

سپاس بی حد به آموزگاران باشرف و مادران و پدرانی که از دختران و پسران خود برای تعطيل 
سپاس بيکران به مردمی که ما را در . دبيرستان ها در شانزده آذر امسال حمایت کنند و ما را یاری دهند
محل اصلی برگزاری تظاهرات، . رندبرگزاری مراسم این روز روبروی دانشگاه تنها و بی پشتيبان نگذا

با این وجود از عموم مردم . روبروی دانشگاه تهران و ساعت برگزاری تظاهرات سه بعد از ظهر خواهد بود
باشرف و مبارز ایران در سراسر ایران انتظار داریم در خانه ننشينند، بلکه در سطح شهرها و در جلو 

ده، فریاد انزجار خود از استبداد و دست نشانده های دانشگاه ها و مدارس عالی حضور به هم رسان
  . استعمار را به گوش جهانيان برسانند

. پاینده باد ایران. آزاد باد زندانيان سياسی. نابود باد بنياد جهل و جنایت. برکنده باد بساط استبداد
  .سربلند باد ملت آزادیخواه و تجّدد طلب ایران

  
 حجت - فرزاد حميدی - اکبر محمدی - منوچهر محمدی -ش صحتی  کور- احمد باطبی -عباس فخرآور

 . اميد عباسقلی نژاد- مهرداد لهراسبی – بهروز جاوید تهرانی - مهرداد حيدرپور ـ عباس دلدار -بختياری 
  

  .اي عضويت خود را در هر گروهي تحت هر نام و عنواني را تكذيب آرد احمد باطبي با صدور بيانيه
  2003 دسامبر 3 –1382ر  آذ12چهار شنبه 

: اظهار داشت) ايسنا(محمدباقر باطبي، پدر احمد باطبي طي تماسي با خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي غيرقانوني متهم  اند و او را به شرآت در تشكل ي جديدي تشكيل داده اخيرا براي پسرم پرونده

ن عبادي ديدار داشته و در مراسم افطاري اند؛ در حالي آه احمد در اين مدت فقط با ليگابو و شيري آرده
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به همين دليل وي در تماسي آه عصر روز گذشته با من داشت، . دانشجويان نيز شرآت داشته است
  : اي به شرح زير صادر آرد بيانيه

  بسمه تعالي«
ه اعالم ام، بدين وسيل از آنجايي آه اخيرا به عضويت در گروه غيرقانوني متهم و مورد بازجويي قرار گرفته

هاي سياسي دانشجويي و  از ابتدا تا حال با گروه) همانطور آه قبال نيز اعالم آرده بودم(آنم  مي
ام و  ام اما تاآنون در هيچ گروهي عضويت تشكيالتي نداشته غيردانشجويي مختلفي همكاري داشته

ي خود محفوظ آنم و همچنين اين حق را برا عضويت خود را در هر گروهي تحت هر نامي تكذيب مي
هايم باشد، عضويت يا فعاليت داشته  دانم آه در صورت لزوم در هر گروهي آه مطابق ديدگاه مي

  انتهاي پيام. »باشم

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

ي  ويل هرگونه تكنولوژي در زمينهآمريكا قصد دارد از تح: به گزارش آسوشيتدپرس، جان بولتون اعالم آرد
  . هاي بالستيك به ايران از طريق هر منبعي جلوگيري آند يي و موشك هسته

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 
، آسوشيتدپرس به نقل از جان بولتون، مشاور وزير امور )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما هر آن چه را آه ايران در حال انجام دادن آن است با : تي گزارش دادي آمريكا در امور تسليحا خارجه
  . نظر داريم دقت بسيار تحت

ايران براي ترغيب آشورهاي اروپايي به منظور اتخاذ نكردن موضعي سخت عليه : وي در ادامه ادعا آرد
  (!)خيلي خوب آار نكردهاي اقتصادي بهره برد، اما اين استراتژي  يي اين آشور از محرك ي هسته برنامه

الملل نياز دارد  ي بين اآنون جامعه: ي آمريكا در امور تسليحاتي هم چنين افزود مشاور وزير امور خارجه
چنين  الملل هم جامعه بين. ي اين برنامه واضح عمل آرده است يا خير تصميم بگيرد آه آيا ايران درباره

ي جدي آه ايران انجام آنها را پذيرفته است، تصميم گيري ي تخلفات ي چگونگي برخورد درباره بايد درباره
  . آند

ي  ي بررسي سياست خارجي و موسسه ي موسسه وچهارمين آنفرانس ساالنه بولتون آه در سي
ي تعهداتش نسبت به  ايران درباره: آرد، ادعا آرد الملل سخنراني مي ي مطالعات امنيت بين برنامه

  .واضع متناقضي داشته استالمللي انرژي اتمي م آژانس بين
وي در ادامه با اشاره به اعالم اين مطلب از سوي ايران آه اين آشور حق دارد به منظور توليد نيروي 

سازي اورانيوم به منظور  تصميم ايران براي تعليق غني: يي به غني سازي اورانيوم بپردازد، گفت هسته
ه در اين آشور وجود دارد، به صورت داوطلبانه و ي تسليحاتي آ برطرف آردن ترديدهايي آه در برنامه

  . موقت بوده است
ي واقعي اين است آه آيا اعضاي شوراي حكام آژانس در اصرار  اآنون مساله: بولتون در ادامه ادعا آرد

يي ايران غيرقانوني است، در آنار يكديگر باقي خواهند  ي تسليحات هسته بر اين آه دنبال آردن برنامه
هاي اقتصادي و تبليغات  هاي ايران در ايجاد دودستگي در شورا از طريق محرك ين آه آيا تالشماند و ا
  جويانه به موفقيت خواهد رسيد؟  ستيزه
ي شمالي، سوريه، ليبي و آوبا نيز مانند ايران آشورهايي در دنبال آردن  آـره: چنين ادعا آرد وي هم
  . هاي آشتار جمعي هستند ي سالح برنامه
هاي ديپلماتيك را خواستار  آمريكا هر زماني آه ممكن باشد، راه حل: ن در ادامه ادعاهايش آوردبولتو

هايي قاطعانه نظير ممنوعيت و توقيف آاالهاي غيرقانوني  است، اما آمريكا و متحدانش قصد دارند روش
  . را وارد ميدان آنند

جان بولتون هشدار داد آه آمريكا براي : ي اين خبر نوشت از سوي ديگر خبرگزاري رويتر نيز با مخابره
يي و موشكي به ايران قاطعانه عمل خواهد آرد و هرگونه  جلوگيري از انتقال هرگونه فناوري هسته

  . يي از سوي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد نقض تعهدات هسته
ي اين آه آيا  آنها درباره: هم افزودهاي م تر براي ديگر قدرت براساس اين گزارش، بولتون در پيامي جدي

هاي  يي غيرقانوني ايران، متحد باقي خواهند ماند و يا در برابر محرك ي تسليحات هسته عليه برنامه
  . تسليم خواهند شد، با يك آزمون مواجه هستند جويانه اقتصادي و تبليغات ستيزه 

، به تالشهايش در جلوگيري از انتقال فناوري آمريكا به نوبه خود: اين خبرگزاري به نقل از وي ادعا آرد
يي و موشكي بالستيك از طريق هر منبعي به ايران ادامه خواهد داد و با دقت زياد موقعيت ايران  هسته

  . را آنترل خواهد آرد
وگو با رويتر اعالم آردند،  براساس اين گزارش، برخي مقامات آه نامي از آنها برده نشده، در گفت

، فرستادن پيام به پاآستان، روسيه و چين است آه همگي به آمك »هر منبعي«ز عبارت مقصود وي ا
  . اند يي ايران متهم شده هاي هسته در برنامه

اين گزارش به نقل از بولتون با اشاره به اظهارات حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران 
اظهارات روحاني : زي اورانيوم را آنار بگذارد، ادعا آردسا ي غني مبني بر اين آه ايران قصد ندارد برنامه

  . سازد آه ايران از تعهداتش در قبال آژانس مواضع متناقضي داشته است روشن مي
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: اند به گزارش اين خبرگزاري، مقامات آمريكايي اظهارات روحاني را غيرمنتظره خواندند و ادعا آرده
آه مانع اعالم ) انگليس، فرانسه و آلمان( آشورهاي اروپايي ترديدهايشان نسبت به توافق ميان ايران و

  . عدم پايبندي از سوي ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت شد، افزايش يافته است
هاي چين، روسيه، انگليس، فرانسه درخصوص انتقال  ي اين گزارش با اشاره به مخالفت در ادامه
اين اقدام در دراز : يت به نقل از بولتون ادعا شده استي شمالي به شوراي امن ي ايران و آره پرونده

  . تواند به آاهش نقش شورا بيانجامد آه اين واقعه واقعا ناگوار خواهد بود مدت مي
 ماه نوامبر بايد هيچ ترديدي در اين 26محكوميت ايران از سوي آژانس در : بولتون هم چنين ادعا آرد

 سوي ايران به معناي اين خواهد بود آه آژانس مجبور است عدم زمينه باقي نگذارد آه يك نقض ديگر از
  . پايبندي ايران به تعهداتش در قبال آژانس را به شوراي امنيت و مجمع عمومي گزارش آند

درسي آه از عراق : ي اين خبر به نقل از بولتون نوشت  با مخابرهDPAاز سوي ديگر سايت اينترنتي 
هاي آشتار جمعي  ي سالح م است آشورهايي را آه قصد دارند برنامهگرفتيم اين بود آه آمريكا مصم

  . در اختيار داشته باشند، تعقيب آند
ي شمالي، سوريه، ليبي و ديگران دارد آه  اين بستگي به ايران، آره: ي ادعايش آورد وي در ادامه

  . هايي را دنبال نكنند تصميم بگيرند ي اين آه دستيابي به چنين سالح درباره
 انتهاي پيام

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  امورحقوقي اين اتحاديه ارجاع شد    عرب به آميته  درخواست عضويت ايران در اتحاديه
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 

عنوان عضو ناظر را به آميته امورحقوقي اين اتحاديه   اتحاديه عرب، ديروز درخواست عضويت ايران به
  .دادارجاع 

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اين آميته بايد گزارش بررسي خود را براي 
گيري نهايي در مورد اين موضوع به نشست آتي وزراي خارجه اعضاي اتحاديه عرب آه مارس آينده   رأي

  .برگزار خواهد شد ارائه آند
بر اساس اساسنامه : اه با اعالم اين خبر تصريح آردبه نوشته روزنامه اماراتي الخليج، يك منبع آگ

عنوان عضو ناظر پذيرفت و بند قانوني آه بتوان در اين مورد به آن استناد   توان آشوري را به  اتحاديه، نمي
  .آرد وجود ندارد

هاي مشابهي از سوي آشورهاي اتيوپي،   هاي اخير سه بار درخواست  پيش از ايران در ماه: وي افزود
عنوان عضو ناظر مطرح شده بود آه پرونده آنها نيز در   عرب به  ريتره و ترآيه براي پيوستن به اتحاديها

آميته امور حقوقي مشغول بررسي است و تا آنون تصميمي براي پيوستن آنها به اتحاديه عرب اتخاذ 
  .نشده است

عالم ارائه درخواست حميدرضا آصفي سخگوي وزارت امورخارجه در نشست خبري هفته جاري با ا
سبحاني مديرآل خاورميانه عربي و شمال : عنوان عضو ناظر اعالم آرد  عضويت ايران در اتحاديه عرب به

آفريقاي وزرات امورخارجه در سفر به مصر اين درخواست را ارائه آرده بود آه منتظر پاسخ اين اتحاديه 
  پايان پيام. هستيم

 
ي آمريكا در مورد  كوم آردن اظهارات جان بولتن، معاون وزير خارجهسخنگوي وزارت امور خارجه، ضمن مح

هاي ý هاي مكرر سياست ايران، اين سخنان را گستاخانه و خارج از عرف ديپلماتيك و ناشي از ناآامي
  .ي آمريكا خواند يك جانبه

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 
دهد آه مقامات آمريكايي هنوز بر اين  نشان مياين گونه سخنان «: به گزارش ايسنا، آصفي گفت

توانند حرف خود را به پيش ببرند در حالي آه اين نوع برخورد دولت آمريكا بيش  اعتقادند آه با قلدري مي
ي  از هر چيز صلح و امنيت جهاني را به خطر انداخته و آمريكا را در جهان منزوي آرده است و جامعه

  » .انديشي آند ديدها چارهيابد براي اين ته جهاني مي
تصديق آژانس بين المللي انرژي اتمي بر صلح آميز بودن «: سخنگوي وزارت امور خارجه، تاآيد آرد

ي پايبندي جمهوري اسالمي ايران به  اي ايران و همكاري ايران با آژانس نشان دهنده هاي هسته فعاليت
 آمريكا با بهانه جويي همواره درصدد تضعيف باشد و اين در حالي است آه تعهدات بين المللي خود مي
  » .نهادهاي بين المللي است

 انتهاي پيام
 

به رياست وزير آار و امور اجتماعي و با حضور نمايندگان ) شنبه سه(عالي آار روز گذشته  شوراي
  .آارگران و آارفرمايان تشكيل شد

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12 چهار شنبه -ايسنا 
نا، به نقل از روابط عمومي وزارت آار و امور اجتماعي در اين جلسه سيدصفدر حسيني به گزارش ايس

در اين ” آار شايسته”با اشاره به اقدامات دولت براي تدوين برنامه چهارم توسعه بر لزوم توجه به مقوله 
ت آامال در صورت تصويب اين مقوله در برنامه چهارم شرآاي اجتماعي دول« :برنامه تاآيد آرد و گفت
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، اشتغال، توليد و روابط آار را ”آار شايسته”توان مسائل مرتبط با  شوند و از اين طريق مي تعريف مي
  ».گرايي پيگيري آرد براساس راهبرد سه جانبه

هاي فرش گيالن،  عالي آار با تمديد مهلت طرح تغيير ساختار شرآت در اين جلسه، اعضاي شوراي
  .قدس اصفهان و سعادت نساجان يزد موافقت شدراوند آاشان، پروين اصفهان، 

 انتهاي پيام
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

     نماينده آوهدشت علي امامي رادسخنان 
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 

  
اي آه  ت نمايندهسخنگوي دولت در دفاع از آقاي آرمين آه به حق در دادگستري محكوم شده است گف

دهد و دولت هم بر  در ايفاي وظايف نمايندگي امنيت نداشته باشد شجاعت خود را از دست مي
 از وظايف قانوني 8/3/81آقاي سخنگو نطق اينجانب را در جلسه .مصونيت آامل نمايندگان تاآيد دارد

ي به رهبري آقاي آرمين اي از نمايندگان مدعي اصالح طلب داند يا هتاآي و فحاشي عده نمايندگي مي
يكي از سران قوم آه موجب قطع نطق، مانع انجام وظايف نمايندگي و تعطيلي مجلس گرديد اگر نطق 

اي از همفكرانش چه اقدام و  بنده وظيفه نمايندگي بود در مقابل اقدام زشت و ضد اخالقي عده
ي دولت و دولتش براي اگر سخنگو.حمايتي صورت داده و آي و چگونه به اطالع ملت رسيده است

نمايندگان مصونيت آامل قائل است شكايت سخنگو از نماينده محترم بيمار به خاطر طرح سئوال قانوني 
آيا ضرب و شتم .از وزير آشور در خصوص فروش غيرقانوني آرد آردستان به خراسان چه معنايي دارد

خنگوي دولت در مأل عام از مصاديق آقاي محمدرضايي نماينده محترم بيجار توسط برادر و وابستگان س
 روشن مصونيت آامل نمايندگان است؟

هاي  گيري پرونده زهرا آاظمي در هيات دولت، مجلس شوراي اسالمي و آميسيون اصل نود با موضع
اي از همكاران و نهايتا در آميسيون اصل نود مورد  سئوال برانگيز رئيس جمهور، سخنگوي دولت و عده

شود سناريوي قتل زهرا آاظمي با  گرچه گفته مي.  به اطالع مردم رسيدبررسي و نتيجه آن
ريزي، هدايت و حمايت عنصر خاآستري و عضو خيانت پيشه سازمان فولكس سوار و نامشروع  برنامه

پرسند براي رئيس جمهور و   سازي در آشور شكل گرفته است اما مردم مي مجاهدين براي بحران
ن اصل نودش مشكالت آارگران اخراجي و در حال اخراج، فقر و دولتش، براي مجلس و آميسيو

بار معلمان، بالتكليفي پنج ميليون جوان بيكار و نااميد از آينده،  درماندگي آارمندان، گرسنگي خفت
ازدواج شش ميليون جوان مجرد و به طور آلي زندگي سخت و مشقت بار مردم ايران، در حد مرگ 

ت ندارد اگر چنين نيست تاآنون از طرف دولت و مجلس چه اقدام مشكوك يك جاسوس مامور اهمي
  .موثري صورت گرفته است

آيا براي رئيس جمهور و دولت پاسخگويش، مجلس مدعي اصالحات و آميسيون اصل نودش آشته 
شدن پنج نفر و زخمي و مجروح شدن بيش از دويست نفر از شهروندان عزيز سميرمي به اندازه يك 

هم نيست، اگر چنين نيست چرا به جاي عزل وزير، حذف استاندار و حبس مديران جاسوس آددار م
فاجعه انساني سميرم ثمره . شود متخلف يا ناتوان فرماندار موفق و اصولگراي سميرم برآنار مي

تدبيري بعضي از دولتمردان به منظور حفظ آرسي يكي از نمايندگان استان اصفهان شكل گرفته  بي
طلبان آمريكايي خصوصا مدعيان دو آتشه آن در اصفهان در خصوص اين  ار اصالحسكوت مرگب. است

اي عمل شود آه مردم دولت را حامي اپوزيسيون و  چرا بايد به گونه. فاجعه قابل تامل و درك است
  .جريان حاآم بر مجلس و اآثر آميسيون اصل نود را مدافع ضد انقالب و اجانب بدانند

هاي مستقل و مردمي متناسب با شرايط  ي آمريكا براي نابودي حكومتاستكبار جهاني به رهبر
المللي آن آشور برنامه دارد و دآترينش براي شكست انقالب اسالمي و نابودي نظام  داخلي و بين

مستقل ايران استحاله فرهنگي و سياسي است، براي اين منظور قاسطين، ناآثين و مارقين زمان را 
مردم . طلب نهاده و به جنگ دين و ملت فرستاده است  بر آنان نام اصالحمتحد و براي فريب مردم

 آنان را از ادامه ماموريت خيانت بارشان مايوس و ترديد 81هوشمند ايران در حماسه بزرگ نهم اسفند 
دان تاريخ خواهند  ندارم در اول اسفند امسال اين ورشكستگان به تقصير را براي هميشه به زباله

  .فرستاد
نان مغز معيوب اصالحات در حمايت از آمريكا به عنوان ناجي و پرچمدار آزادي و دموآراسي در جهان سخ

اباطيل رضا حاتمي نايب رئيس مجلس در آنگره پنجم، مشارآت عليه امام و امنيت آشور، اظهارات 
ا پسند در زاده در خصوص اجماع جهاني به منظور برگزاري انتخابات آمريك غيرمسئوالنه و مشكوك تاج

ايران، سفر مقامات ارشد احزاب نامشروع مجاهدين و مشارآت به قبرس، ژاپن يونان و ساير آشورهاي 
چني در ايران،  اروپايي جهت مالقات سناتورهاي صهيونيستي و مقامات ارشد سازمان سيا، حضور ديك

هاي مجلس،  مالقات با افراد مشكوك اجنبي و سران صهيونيست رژيم آمريكا در مرآز پژوهش
هاي  ساختمان مقابل بيمارستان دي و ساير اماآن پيدا و پنهان، همنوايي عوامل آمريكا و صهيونيست

هاي پيش  مقيم مجلس در برخورد با منافع ملي و نهادهاي حافظ نظام از جمله سپاه پاسداران در نطق
ه عنوان حمايت از هاي مستقيم و غيرمستقيم ب هاي دالر و ساير آمك از دستور، ورود چمدان

 هماهنگي و همراهي با اپوزيسيون خارج از  مطبوعات، موسسات نظرسنجي و انتخابات از خارج از مرز،
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شود و تاآنون  آشور براي انتخابات آينده و آنچه اين روزها از مردم و مطبوعات شنيده و خواسته مي
هاي تازه به دوران  ياسي و آوتولههم تكذيب نشده است و خالصه گفتار، رفتار و آردار ورشكستگان س

بيني شوراي نگهبان در آغاز راه  غفلت يا مصلحت.اي به عمق براندازي دارد رسيده حكايت از توطئه
سستي يا ناتواني دستگاه قضايي، اطالعاتي و امنيتي آشور در ادامه راه موجب حضور نااهالن و 

ضعيت مسئوليت و خسارت ديني و دنيايي براي ادامه اين و.نامحرمان در ارآان و اجزاي حكومت گرديد
  .مسئوالن ذيربط خشم و غضب پروردگار را به همراه خواهد داشت

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  دستگير شد  » زهرا آاظمي«عامل مرگ 

  باعث ضربه مغزي وي شده بود  » زهرا آاظمي«با ضرب و شتم » بخشي«
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه  

اطالع داد آه يكي از مأموران حراست زندان اوين آه » رويداد«يك منبع آگاه روز چهارشنبه به خبرنگار 
  . بود، از سوي دستگاه قضايي دستگير شده است» زهرا آاظمي«عامل مرگ 

در هنگام بازداشت غيرقانوني آاظمي با ضرب و شتم وي باعث برخورد » بخشي«به گفته اين منبع، 
 جوي جنب بازداشتگاه شده بود و همين امر به ضربه مغزي آاظمي و مرگ وي انجاميده سر وي به لبه

  . بود
سعيد «گيري مستقر در زندان اوين است آه زير نظر  همچنين، بخشي از اعضاي فعال ستاد اعتراف

به گفته ناظران، دستگيري بخشي در پي تشديد فشارها به مرتضوي پس از . آند عمل مي» مرتضوي
گيرد، در آن قطعنامه آه توسط آانادا، آشور متبوع  قطعنامه سازمان ملل عليه ايران صورت ميصدور 

استناد . در تهران مستقر شود» طرف دادستاني بي«زهرا آاظمي، تدوين شده بود، تصويب شده آه 
ام گويند اقد ناظران مي. طرف نبودن مرتضوي، نقش وي در قتل زهرا آاظمي است قطعنامه در مورد بي

در عين . تر پرونده زهرا آاظمي مؤثر باشد تواند در پيگيري دقيق دستگاه قضايي در بازداشت بخشي مي
اي به وجود آمد،  هاي زنجيره حال، اين نگراني وجود دارد آه با تكرار روندي مشابه آنچه آه در قتل

داشت وي تالشي براي پيگيري پرونده در سطح عامل اجرايي يعني بخشي متوقف بماند و در واقع، باز
هاي  در روند مشابه در قتل. بست رساندن پرونده و خارج آردن مرتضوي از زير فشارها باشد به بن
و در نهايت خودآشي مشكوك امامي، » سعيد امامي«و » مصطفي آاظمي«اي، با بازداشت  زنجيره

قربانعلي دري «و » علي فالحيان«پيگيري پرونده به سطوح آمران و طراحان و حتي افرادي نظير 
  . آشيده نشد» آبادي نجف

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آامل ايران با جامعه جهاني است    معناي رودررويي  امنيت به  ارجاع پرونده ايران به شوراي: البرادعي
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 

حكام توضيح داده است آه در صورت   امه شورايقطعن:  گفت  اتمي  المللي انرژي  مدير آل آژانس بين
ملل ارجاع   امنيت سازمان  اي اين آشور به شوراي  مشاهده تخلفات جديد از سوي ايران، پرونده هسته

شود آه پيامدهاي اقتصادي براي ايران در پي خواهد داشت و اين به معناي ورود ايران به مرحله   مي
  .  است" رودررويي آامل با جامعه جهاني"

وگوي اختصاصي با   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، محمد البرادعي در گفت
اي متوازن و   حكام از هر نظر قطعنامه  به نظر من قطعنامه شوراي: روزنامه االهرام چاپ قاهره تصريح آرد

هاي آژانس هم   نتايج بازرسيآميز بود آه از پشتيباني   گام خوبي براي حل مشكل به روش مسالمت
  .برخوردار بود

گرفته از سوي ايران را محكوم آرد ولي در   شدت، تخلفات صورت  اين قطعنامه به: وي خاطرنشان آرد
عين حال آخرين مهلت را به ايران داده است تا با همكاري با آژانس و جامعه جهاني اين موارد را برطرف 

  .آند
اين قطعنامه همچنين توپ را به زمين ايران انداخت تا : اتمي افزود  انرژيالمللي   مديرآل آژانس بين

  .صفحه جديدي در برابر جامعه جهاني بگشايد
اي موفق براي   اي از سوي ايران را نمونه  وفصل پرونده هسته  توان روش حل  وي با بيان اين مطلب آه مي

حل   دون مواجهه با بحران و دستيابي به يك راههاي آژانس ب  گرايي به منظور بازرسي  سياست چندجانبه
هاي مشابهي مانند   وفصل بحران  توان از اين الگو براي حل  مي: آميز به شمارآورد، گفت  مسالمت

  .شمالي بهره برد  آره
توجهي به گزارش شما در   البرادعي در پاسخ به اين پرسش آه نظر شما درباره انتقادات آمريكا به بي

من در گزارش خود به : اي چيست، تأآيد آرد  هاي نظامي سري هسته  رداري ايران از برنامهمورد برخو
ايم و تا اين لحظه به   هاي خود را به پايان نرسانده  ام آه ما هنوز بازرسي  شوراي حكام يادآوري آرده

  .ايم  تهاي در ايران دست نياف  اي مبني بر وجود برنامه نظامي سري هسته  ترين نشانه  آوچك
توانم به نتايجي استناد   شود نمي  در مسائل بسيار حساسي آه به جنگ يا صلح مربوط مي: وي افزود

  .آنم آه مستند به ادله و براهين موثق نباشد
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ايم با دقت آامل بررسي آرديم و در اين   ها و حقايقي را آه از رادارها و امواج دريافت آرده  ما عكس
  .ل و بدون در نظر گرفتن فشارهاي خارجي وظايف خود را انجام داديمطرفي آام  مسير با بي

من نيز . شوراي حكام نيز در نشست اخير خود بر رد برخي انتقادات آمريكا بر قطعنامه تأآيد آرد
  .وزيرامورخارجه آمريكا صحبت آردم و نظر آژانس را براي وي توضيح دادم" آالين پاول"تازگي با   به

المللي انرژي اتمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا در حال حاضر به   ينمديرآل آژانس ب
اي اسرائيل مورد   هاي سري هسته  شود ولي برنامه  اي ايران تا اين حد توجه مي  هاي هسته  فعاليت

  .ترين منطقه جهان است  خاورميانه بحراني: گيرد، تصريح آرد  توجهي قرار مي  بي
شود دليل آن، تخلف   اي ايران توجه مي  هاي هسته  قدر به برنامه  حاضر اين  بينيد در حال  اگر مي: وي افزود

اي است آه آن را به امضا رسانده   هاي هسته   نسبت به پيمان منع گسترش سالح  ايران از تعهداتش
يمان نپيوسته، است آه اين مسأله در مورد اسرائيل آه تنها دولتي در خاورميانه است آه هنوز به اين پ

  .مصداقي ندارد
سازي خاورميانه از   اي و تالش براي عاري  هاي هسته  هيچ تناقضي بين تمرآز بر برنامه: البرادعي گفت

هاي اسرائيل وجود ندارد ولي از اسرائيل، هند و پاآستان دعوت   اي از جمله سالح  هاي هسته  سالح
  .اي بپيوندند  هاي هسته  آنيم به پيمان منع گسترش سالح  مي

ترين هدف آژانس است و ما قصد  اي آماآان بزرگ  سازي منطقه از سالح هسته  عاري: وي ادامه داد
  پايان پيام. اي خاورميانه را تحت نظام بازرسي آژانس در آوريم  داريم تمامي تأسيسات هسته

  
  آيا تعليق داوطلبانه به رسوايي ديپلماتيك منجر خواهد شد؟ 

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12ار شنبه چه -بازتاب 
سازي ايران و عدم پاسخگويي وزارت خارجه و  هاي غني ابهامات به وجود آمده در شيوه تعليق فعاليت

سازي اورانيوم را به  شوراي عالي امنيت ملي به اين ابهامات، احتمال تبديل شدن تعليق داوطلبانه غني
  .يك رسوايي ديپلماتيك افزايش داده است

دو ابهام جدي، يعني مشخص : وگويي با اعالم مطلب فوق افزود در گفت» بازتاب«آارشناس سياسي 
نبودن زمان تعليق و عدم درخواست غرامت و خسارت اين آار، چگونگي عملكرد نمايندگان جمهوري 

  .اي را به شدت مورد ترديد قرار داده است اسالمي در چالش هسته
 سپتامبر از ايران خواسته شده بود تا 12با توجه به آنكه در قطعنامه : داداين آارشناس در ادامه توضيح 

هاي مسؤول، تحريف و به  سازي خود را تعليق آند، لكن اين امر از سوي برخي مقام هاي غني فعاليت
سازي  مسؤوالن افكار عمومي اين طور نشان داده شد آه شوراي حكام از ايران خواسته است آه غني

  .ندرا متوقف آ
سازي به صورت داوطلبانه اعالم  در اين راستا، هنگامي آه در بيانيه تهران، توافق ايران با تعليق غني

  :آنندگان به نتيجه رسيد شد، هدف پنهان مذاآره
تأآيد داشت ـ » سازي تعليق غني«نخست، آنكه آقايان آه قبل از آن قطعنامه شوراي حكام را ـ آه بر 

سازي اعالم آرده بودند، رضايت اروپا به تعليق را يك پيروزي براي   توقف غنيتحريف و خواسته جهان را
  .خود قلمداد آردند

دوم، واژه داوطلبانه به دليل آنكه عمال ايران، تعليق را در مهلت تعيين شده از سوي شوراي حكام در 
داشته و تنها سازي، پذيرفته بود، هيچ بار مثبت حقوقي ن  سپتامبر براي تعليق غني12قطعنامه 

تواند، به خاطر داوطلبانه بودن آن مشكالت جدي را بر سر راه ايران در تقاضاي خسارت و غرامت  مي
  .ايجاد آند
 ماهه اعالم و در صورت لزوم تمديد شود، 6 ماهه و يا 3توانست  عدم قيد زمان تعليق آه مي: و سوم

  . سپتامبر بود12نتظار شوراي حكام در قطعنامه مرز ميان تعليق و توقف را آمرنگ آرده و حتي فراتر از ا
 NPT درصد، طبق 5سازي اورانيوم تا  در شرايطي آه غني: در ادامه خاطرنشان آرد» بازتاب«آارشناس 

و پروتكل الحاقي از حقوق مسلم ايران است و ما به خاطر تعليق ـ آه بر اساس تقاضاي شوراي حكام 
اي و ديگر ابعاد آشور  ضاي خسارت و غرامت آثار آن بر انرژي هستهتوانستيم، تقا صورت گرفته بود ـ مي

  .را پيگيري آنيم، لكن تاآنون هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است
در قطعنامه اخير » داوطلبانه«وگو، با اشاره به ذآر قيد  در بخش ديگري از اين گفت» بازتاب«آارشناس 

ذآر شده و از سوي ديگر از » داوطلبانه« نوامبر، از يك سو قيد 26اينكه در قطعنامه : شوراي حكام گفت
ايران خواسته شده است، اين تعليق را ادامه دهد و به آن پايبند باشد، نشان از آن دارد آه اوال؛ 

تواند،  و عدم ذآر زمان مي» داوطلبانه« سپتامبر فراتر رفته و ثانيا؛ قيد 12 نوامبر از قطعنامه 26قطعنامه 
  .ي ما پيامدهاي حقوقي داشته باشدبرا

اي،  در صورتي آه نمايندگان جمهوري اسالمي در مذاآرات هسته: در پايان گفت» بازتاب«آارشناس 
 زمان ممكن، نسبت به معين  ترين بايست در سريع اند، مي ناآگاهانه دچار اين ترفند زيرآانه اروپا شده

 .ت و غرامت ناشي از آن اقدام آنندآردن يك سقف زماني براي تعليق و پيگيري خسار

  
  اي از نگاه تخصصي در جامعه جدا شده است   بحث انرژي هسته

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 
اي از نگاه تخصصي در جامعه جدا شده و به دليـل امنيتـي شـدن                  بحث انرژي هسته  : الهه آواليي گفت  

  .نه و فايده آشور بپردازنداين حوزه اجازه داده نشد متخصصان به بحث هزي
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به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، الهه آواليي عضو آميسيون امنيت ملي و سياسـت خـارجي مجلـس         
بحث تجربه پروتكل بايد ضرورت ورود متخصصان و آارشناسان به ايـن            : در جمع خبرنگاران پارلماني گفت      

 و فايـده و اسـتفاده از ايـن انـرژي بـراي انـرژي                بحث را نشان دهد و محققان قادر به ارزيابي دقيق هزينه          
  .هاي ديگر باشند

با توافقات به عمل آمده جاي دارد نظر آارشناسـي و تخصـصي در جامعـه تقويـت شـده و بـه                       : وي گفت 
  .آارشناسان اجازه داده شود آه در مورد منافع حاصله براي آشور به تبادل نظر بپردازند

مجلس مي تواند با ايجاد فـضاي       : شناسي اين بحث مجلس است گفت     وي با اشاره به اينكه جايگاه آار      
  .مناسب موضوع را به اطالع افكار عمومي برساند

آژانس انرژي اتمي يك نهاد تخصصي است ولي فردي آه در راس آن قرار گرفته يـك حقوقـدان      : وي افزود 
  .است

ك فرد در اين سازمان دنبال آنيم؛       ما نبايد مشكالت ساختاري و تصميم گيري را در جابجايي ي          : وي افزود 
  .آنچه مشخص شد، عدم حضور آارآمد وزارت خارجه در اين مسير بود

آـنم صـرف      ها قبل اين موضوع مطرح بود و روند تحوالت ادامـه پيـدا آـرد؛ تـصور نمـي                    از ماه : آواليي گفت 
  .جابجايي يك فرد مشكل را حل آند

 ترميم آند و بتواند بـا توجـه بـه اساسـنامه بـه ايفـاي وظيفـه                   وزارت خارجه بايد جايگاه خود را     : وي افزود 
  .گيري است  بپردازد و اين مستلزم اصالح ساختار در وزارت خارجه و تصميم

  پايان پيام 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آمريکا درعراق يک نيروی شبه نظامی تشکيل می دهد
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12شنبه  چهار -بي بي سي 

تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق درصدد ايجاد يک نيروی شبه نظامی است که اعضای آن از پنج 
  .حزب اصلی در شورای حکومتی عراق انتخاب خواهند شد

  .هدف از تشکيل اين گردان نظامی هزار نفره، شناسايی و تعقيب عوامل آشوب در عراق است
ن صالحيت هر يک از اعضای اين گردان تحقيقات دقيقی در مورد پيشينه آنها و احتمال ارتباط برای تعيي

  . با حکومت سرنگون شده بعث انجام خواهد شد
نيروهای به رهبری آمريکا می گويند اين نيروی شبه نظامی از يک فرماندهی مرکزی دستور خواهد 

  .گرفت
وهای امنيتی است که احزاب سياسی در عراق در اختيار هدف از تشکيل اين گردان همچنين ادغام نير

  . دارند
يک گزارشگر بی بی سی در بغداد، پايتخت عراق، می گويد يک منبع نزديک به نيروهای به رهبری 

  .آمريکا گفته است اين گردان شبه نظامی به جمع آوری افراد مسلح در سطح شهرها کمک خواهد کرد
يان احزاب سياسی در عراق ادامه دارد، هنوز زمان تشکيل اين نيروی در حالی که بحث و جدلها در م

  . جديد تعيين نشده است
عبدالعزير حکيم، رييس فعلی شورای حکومتی عراق که توسط آمريکا تشکيل شده است، گفت که 

مردان مسلحی که با احزاب همکاری می کنند افرادی وطن دوست هستند که در عراق نقش مفيدی 
  .نندايفا می ک

در حالی که وضعيت امنيتی در عراق تقريبا خارج از کنترل است، اميد می رود که اعضای گردان جديد 
بتوانند با استفاده از اطالعات محلی خود به نيروهای به رهبری آمريکا در اين کشور در رديابی عوامل 

  .آشوبگر کمک کنند
 

  بازداشت معاون مقتدي صدر در بغداد  
  2003 دسامبر 3 –1382ذر  آ12چهار شنبه 

نيروهاي ائتالف معـاون مقتـدي صـدر را بـه اتهـام قتـل دو نظـامي                  :" يک ژنرال آمريکايي امروز اعالم کرد       
  . " آمريکايي در بغداد بازداشت کردند 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانـسه ژنـرال مـارک کيميـت معـاون مـدير عمليـات ارتـش                    
نظاميان آمريکايي  ، معاون مقتدي صدر روحاني شيعه در عراق را به اتهام قتل :" الم کرد آمريکا امروز اع

  ."دو نظامي  آمريکايي بازداشت کرده اند 
نيروهاي ائـتالف در  :" اين ژنرال آمريکايي که  در کنفرانسي مطبوعاتي در بغداد سخن مي گفت ، افزود             

مـدير اجرائـي    " عمـار الياسـري     " عمليـاتي مـشترک ،       بغداد با همکاري نيروهاي دفاع شـهري عـراق در         
  ."مقتدي صدر را بازداشت کردند

 اکتبر شرکت   9گفته مي شود الياسري در عمليات عليه نيروهاي آمريکايي در روز            :"  وي در ادامه افزود     
  ."داشته است
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  .اين ژنرال آمريکايي ادعا کرد هنگام دستگيري وي هيچگونه درگيري روي نداد 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي
  

   آذر 12چهارشنبه : روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12 چهار شنبه -بي بي سي 

بيشتر روزنامه های تهران در صدر اخبار روز چهارشنبه خود پيام رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده اند 
مرا را محکوم کرده و گفته است هتک حرمت اماکن متبرکه که حمله نيروهای نظامی آمريکا به شهر سا

  .مسلمانان آمريکائيان را به خاک سياه می نشاند
 و جمهوری اسالمی سرمقاله خود را به تحليل پيام آيت اهللا خامنه ای رسالت، کيهانروزنامه های 

ا که مرقد امام يازدهم اختصاص داده و نوشته اند که مراجع تقليد و نهادهای انقالبی هم حمله به سامر
  . شيعيان در آن واقع است محکوم کرده و خواستار مجازات عامالن آن شده اند

 در سرمقاله خود اظهار نظر کرده که مجازات سربازان آمريکائی فقط به جمهوری اسالمیروزنامه 
 و عهده مردم عراق نيست، بلکه ملت های مسلمان آماده اند و منتظر سران کشورهای اسالمی

  .رهبران روحانی هستند تا سران حکومت آمريکا را از کرده خود پشيمان کنند
 تاکيد کرده که اگر مسلمانان همين جا وارد ميدان انتقام گيری نشوند، در جمهوری اسالمیسرمقاله 

  .انتظار جنايت ها و اهانت هاي بيشتر و سنگين تر باشند
س اهانت به آعبه و مسجدالحرام و حرم نبوي را در سر چه تضميني وجود دارد آه آمريكائي ها فردا هو

  .نپرورانند
به دنبال مخالفت ها و موافقت هائی که از سوی کارشناسان و فعاالن سياسی درباره عضويت ايران در 

 روزنامه عصر به صف موافقان اين عضويت پرداخته و مخالفان را کيهاناتحاديه عرب ابراز شد، 
  .وانده که از نزديکی ايران و مسلمانان بيم دارندروشنفکران غربزده ای خ

ايران قدرتمند، در آنار آشورهاي عضو : " به نوشته عليرضا ملکيان آمده استکيهاندر سرمقاله 
اتحاديه عرب مي تواند نظم نويني را در منطقه و همگرايي آشورها به وجود بياورد آه قطعا به مذاق 

  ."غرب و آمريكايي ها خوش نخواهد آمد
 خبر داده که در روزهای گذشته چند رستوران بزرگ در تهران تعطيل شده است که بعضی از آن ياس نو

ها به هزاران نفر سرويس می دادند و عالوه بر تجمع جوانان از خانواده های بسياری هم پذيرائی می 
  . کردند

 اماکن نيروی انتظامی  گفته شده است که تعطيل رستوران های بزرگ توسط ادارهياس نوبه نوشته 
صورت گرفته است و چند رستوران برای آن که دچار مشکل نشوند کارت های زرد و قرمزی چاپ کرده 

  .اند که با آن مودبانه به مشتريان خود تذکر می دهند که مواظب حجاب و حرکات خود باشند
ت در گزارش ها و مقاالت روزنامه های تهران در روزی که در جهان به نام معلوالن نامگذاری شده اس

خود به آمار و ارقام مربوط به معلوالن پرداخته و با تاکيد بر معلوالن جنگی خواستار رفاه بيش تر آن ها 
  .شده اند

 ميليون معلول 5/6 ميليون معلول شديد و 2 نوشته در ايران حدود  شرقشيوا زرآبادي در گزارشی در
 درصد جمعيت ما در روستاها زندگي مي آنند و 60آه هنوز و اين در حالي است . آم توان وجود دارد

  . امكان دسترسي و آمارگيري دقيق از آنان وجود ندارد
 در مقاله ای تحليلی که به مناسبت پايان بحران اتمی ايران تهيه شده نوشته است که امضای شرق

 نظر مردم عادی اهميت پروتکل الحاقی در حالی که با اهميت جهانی و سياسی برخوردار بود اما از
  .زيادی نداشت

 آمده در همان دوره زماني آه بحث پروتكل الحاقي، در راس هرم سياسي، به طور شرقدر مقاله 
  .جدی در جريان بود، باری دو تيم فوتبال استقالل و پرسپوليس تبديل به ماجرائی در سراسر کشور شد

ر اين که علی اکبر صالحی نخستين کسی بود که  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با تاکيد بايران
در وين اعالم داشت که همه کشورهای عضو آژانس بين المللی بايد پروتکل الحاقی را امضا کند، خبر از 

  .تغيير نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی داده است
مه جديد شورای حکام بدان جهت صورت  تغيير نماينده ايران دو هفته بعد از صدور قطعناايرانبه نوشته 

  .می گيرد که کسی در مقام سفير بتواند مسائل آينده ايران را در آن آژانس دنبال کند
 در انعکاس خبر تغيير علی اکبر صالحی نوشته آگاهان سياسی از مدت ها قبل پيش بيني مي کيهان

 نمايندگي در آژانس، تغيير و تحول آردند آه به دليل نارضايتي هاي تهران از برخي عملكردهاي هيئت
  .هايي در اين هيئت داده شود

   
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  

عناوين امروز چهارشنبه روزنامه الشرق االوسط ، الزمان ، القدس : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . العربي و الحيات به اين شرح است 

  الحيات * 
  .رهاي محياي رياض دستگير شد يکي از عوامل انفجا-
  .اتحاديه عرب از  عضويت ايران به عنوان ناظر در اين اتحاديه حمايت کرد-
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  . روز بازداشت عزت ابراهيم مرد شماره دو رژيم صدام به بازداشت معاون وي منجر شد-
   احتمال آزادي اتباع سعودي از گوانتانامو-
يت از نظر ما مردود است مگراينکه براي عذرخواهي آمده ديدار عمرو موسي از کو:  نمايندگان کويتي -

  .باشد
 اتحاديه عرب ، مجمع عمومي سازمان ملل را به تحرک وا داشت ، نشست ويژه براي بررسي ديوار -

  حائل
  . بشار اسد اوايل سال آينده به ترکيه مي رود-

  الشرق االوسط * 
  بستان و کنيا هشدار نسبت به احتمال وقوع حمالت تروريستي در عر-
  . مظنون به ارتباط با تروريسم در انگليس بازداشت شدند14 -
  توافق بر عدم دادن حق وتو به آيت اهللا سيستاني :  بغداد -
  . جناح راست افراطي اسراييلي امضا کنندگان توافقنامه ژنو را خائن خواند-
   بکارگيري گاز اوزن براي معالجه سرطان و امراض کبدي -
اپيمائي بوئينگ پيشرفته ترين تکنولوژي ها را در نمايشگاه هواپيمايي دبي به نمايش مي  شرکت هو-

  .گذارد
  القدس العربي * 
  . تالشهاي آمريکا براي دستگيري عزت ابراهيم به شکست انجاميد-
 طرفداران آيت اهللا سيستاني تهديد به درگيري کردند پس از آنکه شوراي حکومت انتقالي درخواست -

  .ا براي برگزاري انتخابات رد کردوي ر
  . دادگاه عراقي حکم بازداشت صدام را صادر کرد-
  .حمالت بر ضد نظاميان ائتالف در عراق اعمال تروريستي نيست :  سيف االسالم قذافي -
  . تهران  به قتل يک ايراني توسط نظاميان آمريکايي اعتراض کرد-
  .د در عربستان هشدار داد آمريکا نسبت به وقوع حمالت تروريستي جدي-
  . يمن براي خنثي سازي مين ها از سگ هاي آمريکايي کمک مي گيرد-
  . تن در انگليسي درچارچوب مبارزه با تروريسم دستگير شدند14 -
  . دو تن در کرانه باختري از جمله يک رهبر گردان هاي شهيدان االقصي به شهادت رسيدند-
  .واستار حمايت آمريکا از آن شدند مذاکره کنندگان توافقنامه ژنو خ-
  .ملت ما به مذاکرات سازش اعتماد ندارند:  رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين -
  .شارون قصد پاکسازي مساله فلسطين را دارد:  يک روزنامه مصري -
  .ديوار اسراييل فرصت هاي صلح را بر باد مي دهد:  عرفات -
  . وضعيت سالمتي برغوثي وخيم شد-
  .ل در مورد درخواست اسد براي ازسرگيري گفتگوها ابراز ترديد کرد اسرايي-

  الزمان * 
  . مبارک و برنز،  اوضاع عراق را برسي کردند-
  . واشنگتن نسبت به وقوع حمالت احتمالي در پايتخت کنيا هشدار داد-
  .صدام در پشت حمالت ضد آمريکايي قرار دارد:  طالباني -
  .کشور را در مورد عراق تشکيل داد17ز  عنان گروه مشورتي متشکل ا-
  .توافقنامه ژنو فرصتي براي رونق بخشيدن به روند صلح است:  محمد ششم پادشاه مغرب -
 

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

نظمي  ، به دليل هجوم برخي افراد به بي)س(مراسم سخنراني شيرين عبادي، امروز در دانشگاه الزهرا
  . ار نشدآشيده شد و برگز

  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12چهار شنبه 
 نفر بودند، عبادي ٥٠  ، اين عده آه حدود )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي به دور وي، او را به داخل زير زمين  را مورد تعرض قرار دادند آه در پي آن، دانشجويان با تشكيل حلقه
  .محل سخنراني بردند

در اين راستا، رييس دانشگاه از نيروي انتظامي خواست تا براي خارج آردن اين افراد، وارد دانشگاه 
  .شود

منافق « افرادي سعي در به اخالل آشيدن مراسم سخنراني عبادي داشتند، شعارهايي با مضمون، 
/  خواهي، عذر خواهي شيرين آمريكايي، عذر/ اهللا اآبر/ مرگ بر عبادي / حيا آن، دانشگاه را رها آن 
  .دادند سر مي» ي عمر و عاص است  سوت، آف، هلهله، شيوه

الحفظ ماموران   ظهر تحت١٢  افزايد آه دنبال به هم خوردن برنامه، وي حدود ساعت  اين گزارش مي
ن ي دانشجويا نيروي انتظامي از اين دانشگاه خارج شد و نيروي انتظامي نيز با ورود به دانشگاه، از آليه

  .خواست تا محل را به آرامي ترك آنند
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نيز ساعتي جلو ) س(اي از دانشجويان طرفدار عبادي و انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه الزهرا عده
ي توضيحات در اين زمينه خواستار  در اصلي دانشگاه تجمع آردند و حضور رياست دانشگاه را براي ارائه

  .شدند
/ اي مردم با غيرت حمايت، حمايت« دند، شعارهايي با مضمون  نفر بو٦٠  اين عده آه در حدود 

/ پذيرد ميرد ذلت نمي دانشجوي مي/ آنيم عبادي حمايتت مي/ خشونت، تحجر، اسالم طالبان است
دانشجو به پا خيز، مذهب شده / شه آزادي انديشه با جبر و زور نمي/ آزادي انديشه هميشه، هميشه

  .سر دادند» دستاويز 
  

  ات رييس دانشگاه توضيح** 
 سخنراني عبادي تصريح آرد آه با اخاللگران  بودن مراسم با تاآيد بر قانوني) س(رييس دانشگاه الزهراء 
  .در آن برخورد خواهد شد
اي  خالق و جايگاه توليد فكر باشد، اما عده) س(خواستم دانشگاه الزهرا مي: دآتر زهرا رهنورد گفت

  .دهند  ندارند و چوب و چماق را ترجيح مينشان دادند آه استدالل را دوست
به گزارش ايسنا وي طي سخناني به اخالل آشيده شدن مراسم امروز سخنراني شيرين عبادي در 

اي زيبا و عميق در دفاع از  خواستيم برنامه مي: ي حداقل خردورزي دانست و افزود اين دانشگاه را نشانه
  . برخي استدالل را دوست ندارندحقوق زن و آودك داشته باشيم ولي متاسفانه

مراسم سخنراني : وي با بيان اين آه براي من طبقه فكري و عقلي مهم است نه اشخاص افزود
  .شيرين عبادي آامال قانوني و با توافق هيات نظارت برگزار شد

وجود در اين دانشگاه با دعوت از هر دو طيف فكري م) شنبه سه(رهنورد با اشاره به اين آه روز گذشته
ها و سواالت خود را در جلسه  توانند بحث ها گفتم آه مي به آن: اي برگزار آرده است، گفت جلسه

  .سخنراني خانم شيرين عبادي مطرح آنند
گران به موافقان برگزاري اين جلسه را يك به نودونه  وي با اسفبار خواندن اين ماجرا، نسبت اخالل

هاي اين  ام، آيا آوتاهي از من بوده يا سرنخ آيا من موفق نبوده: دانست و با اشاره به عملكرد خود گفت
  .ماجرا در بيرون وجود دارد

وگو و يا ديالوگ حاآم باشد و هميشه  ام آه گفت هميشه آرزو داشته: ريس دانشگاه الزهرا ادامه داد
انديشه است و ام آه همه در دانشگاه حق دارند حرف خود را بزنند، مرام من آزادي فكر، بيان و  گفته
  .ي اسالم دست خواهم يافت ولي يك عده از فكر و نقد بيزارند ام آه در اين راه به خواسته گفته

آنم آه در  اما متاسفانه امروز فكر مي: خواهد دانشجو انديشمند باشد، گفت وي با بيان اين آه دلم مي
  .هاي اسالم است  آرمانهاي من خورده، در حالي آه آرمان هاي من شكست اين دانشگاه، آرمان

: رهنورد عوامل ماجراي اتفاق افتاده در اين دانشگاه را عده آمي عنوان آرد و خطاب به آنها گفت
آساني آه در پي چوب و چماق هستند بايد بدانند آه اين چوب و چماق و خشونت روزي بر سر 

  .وزي گرفتار آن خواهند شدنهند، خود ر خودشان خواهد خورد و همه آساني آه به ديكتاتوري ارج مي
حضور شيرين عبادي به عنوان يك شخصيت جهاني بايد براي زنان مسلمان ارزش داشته : وي گفت
طلبي نبود، مگر دفاع از حقوق زنان و آودآان در قرآن  اي آه به او اعطا شد به خاطر جنگ جايزه. باشد

اند، اما آيا اين حق نبود آه خودمان اين  ادهنيامده است، آاري ندارم آه ديگران به چه تصوري جايزه را د
  .آرديم جايزه را به او اعطا مي

و اسالم ) س(وي برخورد صورت گرفته با شيرين عبادي در دانشگاه الزهرا را اهانت به حضرت زهرا
  .اهانت آردند) س(امروز بوش بايد به آنها تبريك بگويد آه به اسالم و حضرت زهرا: دانست و گفت

يا اين ماجرا را به طور جدي تا شناسايي و مجازات : ا تاآيد پيگيري اين ماجرا خاطرنشان آردرهنورد ب
آنم و يا به عنوان آسي آه نتوانسته به ارتقاي فرهنگي دانشگاه دست يابد  تمام مسببان پيگيري مي

  .استعفا خواهم داد
  . نظر من آار آوچكي نيستاز) س(بردن آبروي دانشگاه الزهرا: رييس دانشگاه الزهرا تصريح آرد

رييس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه : چنين در گفت و گو با خبرنگار ايسنا افزود دآتر رهنورد هم
ضمن اينكه موافقت خود را با سخنراني عبادي اعالم آرد، به مخالفان گفت آه برگزاري اين مراسم 

اسفانه اين رفتار زشت را از آنها ديديم آه به قانوني است و شما حق دخالت و درگيري نداريد، اما مت
  . هاي زيادي وارد آرد اعتبار دانشگاه الزهرا خدشه

ي صلح نوبل است و مهاجمان اگر مخالفت و نظري داشته بايد آامال  ي جايزه عبادي برنده: وي افزود
  . آردند منطقي و اصولي در جلسه شرآت و نقدهاي خود را مطرح مي

  
ي سخنراني شيرين  زدن جلسه نيز پس از برهم) س(ي دانشجويان دانشگاه الزهراانجمن اسالم** 

  .اي صادر آرد اي، بيانيه عبادي از سوي عده
ها، عزت و آبروي ايران و ايراني را  آه اقليتي متحجر با برخي از پشتوانه در اين بيانيه با ابراز تاسف از اين

  .م ايرانيان و طرفدار آزادي، صلح و حقوق بشر استشيرين عبادي افتخار تما: برند، آمده است مي
دهند و او را به  ها عليه عبادي شعار مي امروز در اسلو، آمونيست: ي اين بيانيه آمده است در ادامه

بودنشان را به عرش  آنند و در ايران اقليتي خردگريز آه ادعاي مسلمان جرم مسلمان بودن محكوم مي
  .خوانند اند نيز او را آافر مي برده
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گيري و برخورد با  از مسووالن اين دانشگاه، پي) س(در پايان اين بيانيه، انجمن اسالمي دانشگاه الزهرا
  . است برهم زنندگان اين مراسم را خواسته

  
  اظهارات عبادي ** 

  .هرآس بايد بتواند آزادانه عقايدش را بيان آند و استداللش را بگويد: شيرين عبادي گفت
اي،  از سوي عده) س(اش در دانشگاه الزهراء  ي سخنراني خوردن جلسه  آه پس از برهمشيرين عبادي

اي به خشونت متوسل و  آه عده وقتي: گفت، افزود با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، سخن مي
آنند، رفتارشان  شوند، از اين آار خودداري مي آه به سخنراني و اظهارنظر دعوت مي رغم اين علي
  .اعتنايي به قوانين، مقررات و مخالفت با آزادي بيان است بي

ي عقايد ديگران توضيح دهم؛ بايد از  من نبايد درباره: چنين در مورد علل اعتراض معترضان گفت وي هم
  .خودشان پرسيد آه چرا با من مخالفند

 مساله هستند؛ قرار ام، قوانين رسمي آشور و دادگاهها براي اين اگر من تخطي آرده: عبادي ادامه داد
  .نيست آه خودمان ادعانامه و حكم صادر آنيم

  
  ي اين اتفاق  اظهارنظرهاي درباره** 

ي سخنراني شيرين عبادي  حرآتي آه انجام شده و بر هم خوردن جلسه: محمد آاظمي اظهار داشت
  . ، در جهت منافع و مصالح آشور نيست)س(در دانشگاه الزهرا

وقتي : گو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت و ر مجلس شوراي اسالمي در گفتي مردم مالير د نماينده
آنند اين افراد را محاآمه آرده  شوند و سعي نمي مسوالن قانوني به هيچ وجه مانع اين برخوردها نمي

  .يابد و به مردم معرفي آنند، طبيعي است آه اين حرآات استمرار  
ح در دنيا معروف شده نتواند در بين مردم خود صحبت آرده شخصي آه به بانوي صل: آاظمي ادامه داد

و به بيان منويات خود بپردازد، بسيار قابل تاسف است، و مسوالن انتظامي و قضايي بايستي هرچه 
  .هاي اين افراد را به مردم معرفي آنند گران در اين جلسه برخورد آنند و چهره زودتر با اخالل

ي وزارت آشور و  س برقراري نظم و تامين امنيت تجمعات قانوني را برعهدهي مردم مالير در مجل نماينده
ي  گردد بايد از سوي همه مسايلي آه به امنيت و مصالح آشور باز مي: نيروي انتظامي دانست و گفت

ي  در آستانه. ي قوي را داشته باشند مسوالن مورد برخورد قرار گيرد و تمام مسوالن بايد اين اراده
انتخابات سرنوشت ساز مجلس هستيم و اگر جلوي اين حرآات زيان بار و غيرقانوني گرفته برگزاري 

نشود ما نخواهيم توانست فضاي امني را براي مردم در آشور فراهم آنيم تا بتوانند مستمع سخنان 
  .آانديداهاي نمايندگي مجلس باشند

مردم با اين حرآات به اين نتيجه : گونه حرآات را باعث انفعال مجلس دانست و تصريح آرد وي اين
مجاز هستند امنيت تجمعات قانوني را بر هم بزنند و ممكن است  .رسند آه گروهي در اين آشور مي

  .انتخابات را هم زير سوال ببرند
  

يك عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي نيز در خصوص بر هم **
گران اوليه  وقتي با اغتشاش: گفت) س(ي در دانشگاه الزهراي سخنراني شيرين عباد زدن جلسه
  .شود شود، چنين برخوردهايي هم تكرار مي برخورد نمي

وگو با خبرنگار پارلماني  ي مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي در گفت رضا يوسفيان نماينده
ه است، همان آساني آه اگر اين جلسه مجوز داشت: ، اظهار داشت)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .دهند بايد از امنيت جلسه هم دفاع آنند مجوز مي
  .شود وي برخورد با اين جلسات را حرآت آلي در آشور دانست آه هدايت نيز مي

هايي آه در  آوري براي حفظ امنيت چنين برنامه ي وزارت علوم، تحقيقات و فن ي وظيفه يوسفيان درباره
 ولي اختيارات و قوانين وزارت علوم  وزارت علوم بايد حفظ امنيت آند،: فتشود گ ها برگزار مي دانشگاه

  .آه از وزارت آشور بيشتر نيست، وزارت آشور در آن مانده است
ي قضايي محكم در برخورد با برهم زنندگان جلسات انتقاد وجود ندارد و مشكل  اراده: وي اظهار داشت

  . هم مربوط به اين بخش است
  

ي انتخابات،  حذف سياسي در حوزه: يراز دفتر تحكيم وحدت نيز ابراز عقيده آردعضو طيف ش** 
ي اجتماعي و اعمال خشونت فيزيكي به عنوان  هاي امنيتي در حوزه زني و ايجاد پرونده برچسب 

آه در قالب برهم زدن تجمعات دانشجويي و ممانعت از تحرآات مدني انجام  ي برخورد،  ترين چهره آريه
  .  رويكردهاي مختلفي از رفتارهاي يك جريان خاص در آشور هستندشود، مي

هاي  آند آه در حوزه مدت، محفلي را در آشور تحريك مي متاسفانه آسب منافع آوتاه: پناهي ادامه داد
آنند اين  شايد زعم آساني آه اين رفتارها را اعمال مي. مختلف، انحصارگرايي و خشونت را عملي آند

آلود آردن فضا،  ها باال ببرند و يا با تنش هاي سياسي را براي دانشجويان و دانشگاه باشد آه هزينه
رويكرد مردم و دانشجويان را به سياست آم و جامعه را به انفعال و سكون در مقابل سياست وادار 

  .آنند
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 آيفيت  به نفع حاآميت و آارآمدي و :ادامه داد) طيف شيراز(مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت 
هاي سياسي است آه جلو اين تحرآات غيرقانوني  ي گروه آن به ويژه نهادهاي امنيتي و همچنين همه

  .گرفته شود و قانون به عنوان محور رفتارهاي اجتماعي قرار بگيرد
در اين مقطع، نظام به شدت نيازمند مشارآت سياسي و اجتماعي مردم است و : وي در پايان گفت

آند،  ي عدم مشارآت مردم را فراهم مي  جلوگيري از چنين تحرآاتي آه زمينههمين مساله ضرورت
  .سازد روشن مي

  
اي براي برخورد با  دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي ابراز عقيده آرد آه اراده**

  .ها وجود ندارد بر هم زنندگان تجمعات قانوني در دانشگاه
هايي آه تجمعات قانوني را در داخل دانشگاه به  افراد و گروه: نا، اظهار داشتوگو با ايس نجفي در گفت

  .آشند، داراي تفكري محدود و بسته هستند و اعتقادي به تكثر مدني در دانشگاه ندارند آشوب مي
هاي نوانديشي را به  ي شخصيت آنها همه: افزود) طيف عالمه(عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت

هاي مختلف در دانشگاه عقايد و نظرات خود را  بينند، اين افراد دوست ندارند آه گروه ميچشم معاند 
  .مطرح آنند

اين تفكر بسته محدود به دانشگاه نيست و در جامعه نمود آن بيشتر است و : نجفي ابراز عقيده آرد
  .ها هستند انشگاههاي دانشجويي در د بايد توجه داشت آه بازوان اجرايي اين تفكر، تعدادي از گروه

شود، ولي هيچ برخوردي با عامالن  ها به هم زده مي اآنون بسياري از تجمعات در دانشگاه: وي افزود
هيات نظارتي آه براي برگزاري تجمعات . شود و اين امر باعث گستاخي بيشتر آنها شده است آن نمي

  .حفظ نظم آن در نظر بگيرنددهد بايد ضمانت اجرايي نيز براي  به دانشجويان مجوز برگزاري مي
اين افراد بايد مباني تئوريك خود را تقويت آنند تا بتوانند نظريات دانشجويان را به خود : وي در پايان گفت

  .توانند به اهداف خود برسند جلب آنند و با برهم زدن تجمعات نمي
  

قبول هيچ گروه و تفكري برخورد فيزيكي مورد : عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي نيز گفت** 
  . وگو حل شود هاي دانشجويي بايد با تعامل و گفت نيست و اختالفات بين تشكل

تجمعات در : ، اظهار داشت)ايسنا(مصباح در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ضي نسبت به يك تجمع شود و طبيعتا اگر اعترا داخل دانشگاه با مجوز هيات نظارت دانشگاه برگزار مي

ها بايد با در تعامل و گفت  يا مراسم وجود دارد، چون دانشگاه يك محيط علمي است، اعتراض و اختالف
  . و گو بيان و حل شود
آنند، به دنبال اهداف و  ها و افراد آه تجمعات دانشجويي را برگزار مي بعضي از گروه: وي در ادامه گفت

آنند؛ در  ي سوء مي  هستند و از شور و اشتياق جوانان استفادهسوء استفاده از محيط دانشگاهي
مقابل نيز آساني هستند آه داراي شوق و اشتياق جواني هستند، ولي اين شور و اشتياق در جهت 

توان با  آنند، اما اين مشكالت را مي ديگري است، در نتيجه اين دو گروه با يكديگر مشكل پيدا مي
  . مناظره حل آرد

ها و دانشجويان به اصول معتقد هستند و ممكن است در ظاهر با  اآنون تمام تشكل: دامه دادمصباح ا
هاي دانشجويي بايد زيرك و باهوش باشند و اجازه  يكديگر متفاوت عمل آنند، اما دانشجو و تشكل

  .ندهند آه هيچ گروهي از محيط دانشگاهي سوءاستفاده آند
  

در مورد اخالل در برگزاري مراسم سخنراني شيرين عبادي در ) س(عضو هيات نظارت دانشگاه الزهرا** 
ي صلح نوبل را گرفته به طرف خودمان  بايد عبادي را به عنوان فردي آه جايزه: اين دانشگاه، گفت

  . آنيم گونه حرآات عبادي را به طرف ديگران هدايت مي بكشانيم، نبايد با اين
ي  من وظيفه: ، افزود)ايسنا(سي خبرگزاري دانشجويان ايران فاطمه راآعي در گفت و گو با خبرنگار سيا

  . دانم آه يك نطق پيش از دستور در اين مورد انجام دهم، زيرا دانشجويان الزهراء را دوست دارم خود مي
اش بر هيچ  خواهي، عدالتخواهي و آزاديخواهي متاسفيم آه به دآتر رهنورد نيز آه اسالم: وي افزود

  .توهين شد؛ دانشجويان بايد ياد بگيرند آه حرفشان را با منطق بزنندآس پوشيده نيست 
  . من اميدوارم اين مساله هر چه سريعتر برطرف شود: ي مردم تهران ادامه داد نماينده

عبادي يك انسان مسلمان فرهيخته و دلسوز براي مردم است؛ : راآعي در مورد شخصيت عبادي گفت
  . دوي اعتقادات قلبي به اسالم دار

ي فلسطين و اسالم را  هاي عبادي در مورد مساله گيري ما موضع: اين مدرس دانشگاه الزهراء ادامه داد
ديديم آه هيچ منافاتي با حقوق بشر نداشت، نظرات عبادي در مورد خاتمي نيز بسيار ارزشمند و 

  . سنجيده بود
تر آنيم تا به ما بگويند ما  ينبايد جريان سكوالريسمي آه روي عبادي حساب آرده را، جر: وي گفت

  . شود با اسالم آار آرد گفتيم آه نمي درست مي
ي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، با اظهار تاسف از چاپ عكسهاي عبادي در خارج از  نماينده

ايشان هيچ ادعايي ندارد و معتقد است آه چون پنجاه سال دارد، حجاب : آشور توسط معترضان گفت
  . ب نيستبرايش واج
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خواهي  راآعي با بيان اينكه به عنوان يك عضو دانشگاه به خاطر اين حوادث از عبادي و رهنورد معذرت
اهللا دانشجوياني آه تحت تاثير جو قرار گرفته بودند، متقاعد شوند و ديگر شاهد  انشاء: آند، گفت مي

  . اين گونه مسائل نباشيم
  

  :در حاشيه**
ي سخنراني  پيش از شروع زمان برنامه) ايسنا(رگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش خبرنگار سياسي خب

ي صبح، افرادي با در دست داشتن   دقيقه٩/٣٠  ، از حدود ساعت )س(شيرين عبادي در دانشگاه الزهرا
ي اعتراض به سخنراني وي در اين دانشگاه، مقابل درب اصلي تجمع آردند و  پالآاردهايي به نشانه

  .دندشعارهايي سر دا
  : تعدادي از شعارهاي معترضان به اين شرح بود-

ترين زينت زن  ارزنده: اي زن به تو از فاطمه اين گونه خطاب است/ شيرين آمريكايي ، تو دشمن خدايي 
منافق حيا آن ، / مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر منافقين و صدام / حفظ حجاب است 

سكوت مسلمان خيانت است / پذيرد  ميرد، سازش نمي سوزد، مي ميحزب اهللا / دانشگاه رو رها آن 
مرگ بر قلم / حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست / مدافع بهايي، نبايد بيايي / به قرآن 

  / شيرين آمريكايي، نبايد بيايي/ به دست مزدور 
  : پالآاردهايي نيز در دست اين افراد بود، شامل اين مضامين-

هاي اسلحه  درآمد آارخانه/ بوش به عبادي تبريك گفت/ مصلح آمريكايي/ رسد  اين باغ بري ميهر دم از
دفاع از حقوق بشر؛ آدام بشر؟ صهيونيست يا مردم بي دفاع / ي صلح نوبل ي جايزه سازي غرب، هزينه

اهند از خو ها مي خانم عبادي آدم آم سوادي است و چيزي براي طرح آردن ندارد، خارجي: حجاريان/ ؟ 
وقتي عبادي در مقابل خبرنگاران روسري خود را : مجري تلويزيون آزادي/ وي براي نظام آلترنايتو بسازند 

آند آه به هيچ وجه اعتقادي به اين موارد تحميلي  دارد تا از اين ذلت خالص شود، ثابت مي بر مي
  /ندارد

  .واندند درادامه، تجمع آنندگان سرود آجاييد اي شهيدان خدايي را خ-
 شنيده شد آه عبادي از در ديگري در سالن آمفي تائر دانشگاه حاضر شده ١٠/٣٠   در حدود ساعت -

  .است؛ در اين زمان مخالفان سخنراني وي به سمت آمفي تاتر حرآت آردند
، مسووليت حفظ نظم سالن را بر عهده داشتند )س( تعدادي از اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه الزهرا-

  . عده درب را بر روي مخالفان سخنراني عبادي بستند و مانع از ورود آنها به سالن شدندآه اين
با تقديم دسته گلي به عبادي از حضور وي در اين مراسم ) س( يكي از دانشجويان دانشگاه الزهرا-

  .قدرداني آرد
ي سخنراني آماده  صبح هنگامي آه مجري برنامه از عبادي در خواست آرد آه برا١١   در حدود ساعت -

منافق حيا : / شود، مخالفان سخنراني وي با فشار وارد سالن شدند و شعارهايي سر دادند از جمله
  / مرگ بر عبادي / آن ، دانشگاه رو رها آن 

 بعد از ورود تجمع آنندگان به سالن، مجري برنامه و دبير انجمن اسالمي از حضار درخواست آردند آه -
  .سكوت را رعايت آنند

درود بر عبادي ، شيرين دوستت داريم و مرگ بر «  حاظران طرفدار عبادي نيز شعارهايي از قبيل -
  .جواب مخالفان را دادند» طالبان 

 مخالفان سخنراني با فشار از انتظامات سالن گذشتند و به سمت جايگاهي آه شيرين عبادي حضور -
 عبادي آردند تا وي آسيب نبيند؛ در اين زمان داشت رفتند، آه در آن زمان چند دانشجو خود را سپر

  .براي دقايقي تنش و درگيري رخ داد
اي راه را براي خروج   اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه به همراه چند دانشجوي ديگر با ايجاد زنجيره-

  .عبادي از سالن باز آردند
سوت، آف، / و / عبادي فراري / و / ترسو، ترسو /  پس از خروج عبادي از سالن، مخالفان، شعارهاي -

  .سر دادند/ شيرين آمريكايي عذر خواهي، عذر خواهي / و / ي عمر وعاص است  هلهله، شيوه
  .  عبادي نيز به زير زمين آمفي تئاتر هدايت شد-
 نيز آه در جمع دانشجويان حاضر شده بود در -) س( رييس دانشگاه الزهرا- اين افراد به دآتر رهنورد -

  .چادر وي را از سرش مي آشيدند به شدت پرخاش آردند حالي آه 
  . در زير زمين آمفي تئاتر، دآتر دهنورد لوح و هدايايي را به عبادي تقديم آرد-
ما : ها، دآتر رهنورد از نيروي انتظامي درخواست آمك آرد و گفت  پس از افزايش شعارها و خشونت-

آرديم؛ اما امروز مجبوريم از آنها آمك   را نفي ميها خود همواره حضور نيروي انتظامي در دانشگاه
  .بخواهيم

 نيروي انتظامي به درخواست دآتر رهنورد، به فرماندهي سرهنگ همتي وارد ١٢   حدود ساعت -
همتي به رهنورد قول مساعدت داد تا جو را آرام آند، رهنورد و عبادي نيز از نيروي . دانشگاه شد

  . آرامش با دانشجويان برخورد آنندانتظامي درخواست آردند آه با
 پس از آن سرهنگ همتي از دانشجويان در خواست آرد آه فضا را آرام نگه دارند و متفرق شوند؛ -

  .ي پاييني دانشگاه رفتند به سمت محوطه/ آنيم  نيروي انتظامي حمايتت مي/ معترضان نيز با شعار 
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: / دادند مخالفان شعار مي. ا شعارها آغاز شد با تجمع مخالفان و موافقان در يك محوطه ، مجدد-
آنيم  عبادي عبادي حمايتت مي/ گفتند  و موافقان مي/ ي عمر و عاص است  سوت، آف، هلهله، شيوه

. /  
  . پس از اينكه جو به طور نسبي آرام شد، عبادي تحت الحفظ نيروهاي انتظامي از دانشگاه خارج شد-
 سمت عبادي بروند آه اين مساله با دخالت نيروي انتظامي  مخالفان قصد داشتند آه مجددا به-

  . منتفي شد
  .»روسري عبادي را بكشيد، او اعتقادي به حجاب ندارد « : زد  يكي از مهاجمان فرياد مي-
  . پس از رفتن عبادي جو دانشگاه تا لحظاتي آرام شد و جمعيت متفرق شدند-
ارهايي از مقابل درب اصلي دانشگاه شنيده شد،  در حدود ساعت يك بعد از ظهر مجددا صداي شع-

ي سخنراني وي ناراضي بودند   نفر از موافقان شيرين عبادي آه از بر هم خوردن جلسه٥٠  اين بار حدود 
  .از دآتر رهنورد خواستند آه با آنها صحبت آند

بردند، در آنجا  عدم حضور دآتر رهنورد باعث شد تا تجمع آنندگان طرفدار عبادي به سمت دفتر وي -
  . نفر آاهش يافت٣٠  تعداد تجمع آنندگان به 

 نفر از تجمع آنندگان آه خواستار عدم تكرار چنين اتفاقي در دانشگاه ٢   با رايزني هاي صورت گرفته -
  .بودند، به دفتر رهنورد رفتند و با وي صحبت آردند

 از خبرنگاران حاضر در مراسم بدون مدعي بود آه تعدادي) س( دبير انجمن اسالمي دانشگاه الزهرا-
داد آه برخي خبرنگاران از سوي گروه مخالفان دعوت  احتمال مي“ صدري”دعوت به آنجا آمده اند؛ 

  .اند ه شد
اي در محكوم آردن حمله و توهين به عبادي صادر آرد،   پس از آرام شدن فضا، انجمن اسالمي بيانيه-

داران به نام اسالم در  ها و ضدانقالبيون با دايه گي آمونيستهماهن« هايي با مضامين  همچنين نوشته
ي عبادي  ها برنامه در سوئد آمونيست« و » ي عبادي چه معناي دارد؟ ايران عزيز ما، در اخالل در برنامه

از سوي انجمن اسالمي بر ديوار ساختمان مرآزي » زنند، در ايران عزيز، اسالميون را بر هم مي
  .دانشگاه نصب شد

اي آه بر تابلوي ساختمان مرآزي نصب شد، از دانشجويان خواست   انجمن اسالمي با صدور اطالعيه-
در اعتراض به رفتار غير « در اين اطالعيه آمده بود، . هاي حاضراني نشوند  آذر ماه در آالس١٦  آه روز 

  ».شويم  حاضر نميهاي درس  آذر در آالس١٦  روز ) س(قانوني اقليتي، دانشجويان دانشگاه الزهرا
  .رسيدند شدند آه دانشجو به نظر نمي  در ميان مخالفان، افراد مسني هم ديده مي-
  . دادند  خبرنگاراني از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي، اين تجمع را پوشش مي-
  .ي افراد اين تجمع متفرق شدند و جو دانشگاه آرام شد ، آليه١٣:30   حدود ساعت -

 انتهاي پيام
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