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ﺿرب و ﺷﺗم ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋﺗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺑوده ﺷده ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در زﯾرزﻣﯾن وزارت ﮐﺷور
ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﮐﺑﯾر :ﺑﺎ ﮔذﺷت ﭼﻧد روز از ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﺎی ﺷده ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،اﺑﻌﺎد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﯾش
از ﭘﯾش در ﺣﺎل ﻣﺷﺧص ﺷدن اﺳت.
ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن آزاد ﺷده ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎﻣداد دوﺷﻧﺑﮫ اﻓراد ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧواع ﺳﻼح ھﺎی ﺳرد و ﮔرم ﻣﺟﮭز ﺑودﻧد ،ﭘس از
ﺗﺧرﯾب اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک در ﺣق داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺗﺧرﯾب ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺗﺎق ھﺎ و وﺳﺎﯾل ،ﺑﯾش از  ۵٠داﻧﺷﺟو را ﻧﯾز ﺑﺎزداﺷت ﮐرده و ﺑﮫ زﯾر زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت
ﮐﺷور ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر ﮔﻔﺗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﻋت ھﺎ در زﯾر زﻣﯾن وزارت ﮐﺷور ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺷﮑﻧﺟﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در زﯾر زﻣﯾن وزرات ﮐﺷور در
ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑر اﺛر ﺣﻣﻼت در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه زﺧﻣﯽ ﺷدھو دﭼﺎری ﺧوﻧرﯾزی ھﺎی ﺷدﯾد ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﮐﺑﯾر ،ﺑﻧﺎﺑر ﺷﮭﺎدت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ وارد ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮔﻔت» :ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﭼﮭره ھﺎ و ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ھوﯾﺗﺷﺎن ﻧداﺷﺗﻧد .اﻧﮕﺎر ﭘﺷﺗﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﮑم اﺳت .ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری و ھﻣراھﯽ
ﭘﻠﯾس ﺿد ﺷورش وارد ﮐوی ﺷدﻧد و ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐردﻧد«.
اﯾن اﻗدام وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ وزارت ﻋﻠوم ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر  ٢روزه و ﭘس از آﻧﮑﮫ اﺑﻌﺎد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺷد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای
ﺻﺎدر ﮐرده و اﯾن ﺣﻣﻼت را ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺑﺎﻣداد دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﺧردادﻣﺎه ﺑﮫ ﻣراﺗب وﺳﯾﻊ ﺗر و دردﻧﺎک ﺗر از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در  ١٨ﺗﯾر ﺳﺎل
 ٧٨اﺳت.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﺗﺎﮐﻧون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وزارت ﮐﺷور و اطﻼﻋﺎت و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ در ﻣورد اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﺷده ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻧداده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺞ ھم اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﻣﺣﮑوم ﻧﮑردﻧد.
]ﮐد ﻣطﻠب] [2424 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر :ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﺧرداد  ١٣٨٨ﺑراﺑر ﺑﺎ ھﺟدھم ژوﺋن  ] [٢٠٠٩ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﭼﺎپ [

ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺎ دﯾﮕران:
Blogger

Email

Balatarin

Telegram

Twitter

Facebook

در زﻣﯾﻧﮫی اﻧﺗﺷﺎر ﻧظرات ﮐﺎرﺑران ﮔراﻣﯽ رﻋﺎﯾت ﭼﻧد ﻣورد ﺿروری اﺳت
ﻟطﻔﺎ ً ﻧظرات ﺧود را ﺑﺎ ﺣروف ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد
»ﭘﯾﮏ اﯾران« ﻣﺟﺎز ﺑﮫ وﯾراﯾش ادﺑﯽ ﻧظرات ﮐﺎرﺑران اﺳت
ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﮐﻠﻣﺎت رﮐﯾﮏ ،ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ ﺗوھﯾن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯾﺷوﻧد
ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون اﯾن ﺧﺑر ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯾﺷود
ﻧطرات ﺣﺎوی ﻟﯾﻧﮏ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯾﺷوﻧد
ﻧﺎم) :اﻟزاﻣﯾﺳت(

ﻧظرات ﺷﻣﺎ )ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﺣروف ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺣروف  1000ﺣرف ﻣﯾﺑﺎﺷد(1000 :
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اﻋدادی را ﮐﮫ در ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد )ﺑدون ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاﺷﺗن ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ( در ﺑﺎﮐس زﯾر وارد ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ارﺳﺎل را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ارﺳﺎل ﻧظر

ﻧﻈﺮات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
 ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم ﺧرداد  ١٣٨٨ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻧوزدھم ژوﺋن  18:14:53 ، ٢٠٠٩ﺗوﺳط ﻣﮭر
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔروھﯽ ﺳﺎﯾﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد وﺑﻼﮔﯽ را ﺑﺳﺎزد و در آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ و ﻧﯾروھﺎ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔوﻧﮫ اﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻋﮑس و ﺣﺗﯽ ﻋﮑس اﻓراد
ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن و ﻧﯾز آدرس ﻣﻧزﻟﺷﺎن و ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھم ﺷرﻣﻧده ﻣﻠت ﺷوﻧد و ھم دﯾﮕران ﺑﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد و ھم اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺷﺎن را در ﺧطر ﺑﺑﯾﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﻣردم آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺗﺣرﯾم
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﻣردم را درﺑﺎره ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﻠت ﺑﺑﯾﻧﻧد ﻗطﻌﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوﺑﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﺷﺎﯾد اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺳﺧت ﺑﺎﺷﮫ وﻟﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوﻧﮫ در اﯾن راه ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﮫ ﺧﺑر ﺑدﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺞ ﻋﻣوﻣﯽ راه ﺑﻧدازﯾم
 ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﺧرداد  ١٣٨٨ﺑراﺑر ﺑﺎ ھﺟدھم ژوﺋن  17:36:47 ، ٢٠٠٩ﺗوﺳط زن اﯾراﻧﯽ
از اﯾن ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺟﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﭼﯽ ﺑر ﻣﯽ ﯾﺎد.ﻓﮑر ﮐرده وزارت ﮐﺷور ارث ﭘدرﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﮑﻧدش ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه .آرزوی روزی را ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ ﺧﻔت و ﺧواری ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﺿﺟرﮐش ﺑﺷﮫ.

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ


ﻏرﯾبآﺑﺎدی :ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑرای طراﺣﯽ ﺳوﺧت ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺗﮫ رآﮐﺗور ﺗﮭران آﻏﺎز ﺷد )(Content.aspx?ID=221526



ﺑرق اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺣداﻗل ﺗﺎ  ۴٨ﺳﺎﻋت دﯾﮕر ﻗطﻊ اﺳت )(Content.aspx?ID=221525



ﯾورش ﺑﮫ ﮐﻧﮕره؛ ﭘﺳر ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯾوﯾورک ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ  ١٠٠ھزار دﻻری آزاد ﺷد )(Content.aspx?ID=221524



ﺣدود  ٣ھزار اﯾراﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد )(Content.aspx?ID=221523



ﻧﺎواﻟﻧﯽ :ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑرﻣﯽﮔردم )(Content.aspx?ID=221522

ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
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ﻓوری  /رھﺑر ﺟﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﮔﺳﺗرده ﻣردم اﯾران روی آورده اﺳت:
ورود واﮐﺳن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﻣﻧوع اﺳت! )(Content.aspx?ID=221202



ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣﻣﺎﯾت از ﺑرﮔزﯾدن ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫای ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر آﯾﻧده ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﮭران  +ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم )(Content.aspx?ID=221508



ﺧﺎﻧم ھﻣراه ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻧﺻوری در روﻣﺎﻧﯽ و آﻟﻣﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود؟  /ھﻣراھﯽ ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻧﺻوری؛ از دﻓﺗر دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ھﺗﻠﯽ در روﻣﺎﻧﯽ )(Content.aspx?ID=221458



زﯾﺑﺎﮐﻼم :ﻓﺎﺋزه ھﺎﺷﻣﯽ ﺧواﺳت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ اﯾراﻧﯽ را ﮔﻔت )(Content.aspx?ID=221349



آزار ﯾﮏ ﮔﺎو درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮏ ﻧﺎم ﺗراﻣپ ﺑر ﺑدﻧش؛ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻓﻠورﯾدا آﻏﺎز ﺷد )(Content.aspx?ID=221478



ﺟﻧﺟﺎل ﭘس از »ﭼﺷﻣﮏ زدن« ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی ﺑﮫ ﻏﺳﺎﻟش
)(Content.aspx?ID=221373



ﭘﻧﺎهﺟوی اﯾراﻧﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ دوﺳت دﺧﺗر ﺳﺎﺑﻘش را ﺧﻔﮫ ﮐرد )(Content.aspx?ID=221399



دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧش ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻧس :دو راه ﺑﯾﺷﺗر ﻧداری )(Content.aspx?ID=221504



ﻧﺟف ،ﮐرﺑﻼ و ﻧﺎﺻرﯾﮫ  /درﮔﯾرھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣردم ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻋراق  /اﻣروز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ 21دی
)(Content.aspx?ID=221345



طرح ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺳﻠﺢ ﺑرای »ﻗﯾﺎم ﻋظﯾم« در ﺻورت ﺑرﮐﻧﺎری ﺗراﻣپ )(Content.aspx?ID=221413



“ﭘرواﻧﮫ ﺳﮭراﺑﯽ” ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻓرودﮔﺎه آﺑﺎدان ﺑﺎزداﺷت ﺷد )(Content.aspx?ID=221410



آﺧوﻧدھﺎ و ﻣﻘﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ درﻣﺎن ﺷدﻧد )(Content.aspx?ID=221347
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ﺳﺮﺧﻂ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﮏ اﻳﺮان در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ
ﻛﺪ زﻳﺮ را ﻛﭙﻰ ﻛﻨﯿﺪ و در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ
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