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ﺧﺎﻧﮫ

ﺟﺳﺗﺟو در ﺳﺎﯾت

اﯾران/اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﮫ ﻗﻠم  :ﺳﯾﻣﯾن ﺷﺎﻣﻠو
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ  15/06/2009ﺑﮫ روز ﺷده TU 10:10 16/06/2009

در ﭘﯽ ﺣﻣﻠﮥ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺷب ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش و ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﮭران  ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾن داﻧﺷﮕﺎه
در روز دوﺷﻧﺑﮫ درداﻧﺷﮕﺎه ﻣﺗﺣﺻن ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﺎﻣﮥ
اﻣﯾرﮐﺑﯾر ،ھزاران داﻧﺷﺟو دراﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣرﯾم داﻧﺷﺟوﯾﺎن
درﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه و ﭘﺧش ﺻدای ﻗرآن در ﺟﻠو
ﻣﺳﺟد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺗﺣﺻن ﺷدﻧد .زھرا رھﻧورد -ھﻣﺳر ﻣﯾر ﺣﺳﯾن
ﻣوﺳوی -در ﺟﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺣﺎﺿر ﺷد و ﺑرای آﻧﺎن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد.
درﺗﺑرﯾز ﻧﯾز ﺻدھﺎ ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﮭﻧد در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﮔﺳﺗرده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ھم ﭼﻧﯾن ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ
ﻣردم در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﺻن زده اﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺧﺑرھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺷده
درﺟرﯾﺎن ﯾورش ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .درﮔزارش رﺳﯾده ﻧﺎم اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﺎطﻣﮫ
ﺑراﺗﯽ ،ﮐﺳری ﺷرﻓﯽ ،ﻣﺑﯾﻧﺎ اﺣﺗراﻣﯽ ،ﮐﺎﻣﺑﯾز ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﻣﺣﺳن اﯾﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷده اﺳت .در اﯾن ﮔزارش ادﻋﺎ
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﮑر اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑدون اطﻼع ﺧﺎﻧواده آﻧﺎن در ﺑﮭﺷت زھرای ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده
اﺳت.
ﺑﻔرﺳﺗﯾد

ﻧظر ﺑدھﯾد

ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد

در ﻣورد اوﺿﺎع در ﺗﮭران ﺳﮫ روز ﭘس از اﻋﻼم ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺎرۀ ﺣﻣﻠﮥ ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎﮐن ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﺎ اﻣﯾن اﺣﻣدﯾﺎن ﻋﺿو ﺷورای
ﻣرﮐزی ادوارﺗﺣﮑﯾم وﺣدت درﺗﮭران ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ اﻧﺟﺎم دادﯾم.
وی ازﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٣داﻧﺷﺟو در ﺷﯾراز  ٢ﺗن در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ )در ﺗﮭران( و ﺷﺎﯾﻌﮥ ﻣرگ ٢ﺗﺎ  ٨ﻧﻔردر
ﺣﻣﻠﮥ دﯾﺷب ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺑر داد و ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ اﻓزود ﮐﮫ ﺧﺑر ﻣرگ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﮭران ھﻧوز ﻣورد
ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ وی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ٣٠٠ﺗن ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد.
اﻣﯾن اﺣﻣد ﯾﺎن "ﺟو را ﻣﺗﺷﻧﺞ" ﺗوﺻﯾف ﮐرد و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮥ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺗﯾرﻣﺎه  ، ٧٨ﺣﻣﻠﮥ
دﯾﺷب ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه را "وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ" ﺧواﻧد .ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﻧﺗرل ﻣﺎﻣوران
اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑرﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﻣروز ھواداران ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی
اﻧﺟﺎم ﺷود ،وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮔوﯾﺎ "ﻗرار ﺷده ﮐروﺑﯽ ،ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣوﺳوی ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺗﺟﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ " ﺑﮫ
طرف ﻣﺳﯾر ﺑﮫ راه ﺑﯾﻔﺗﻧد .راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﻣروز دوﺷﻧﺑﮫ از ﺳوی وزارت ﮐﺷور اﯾران ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﺷده
اﺳت .اﯾن ﻋﺿو ﺷورای ﻣرﮐزی ادوارﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ " وﺿﯾﻌت ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷدت اﻣﻧﯾﺗﯽ"
اﺳت ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﯾﺷب ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد ﻧﯾز اﺷﺎره ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی اﻣﯾن اﺣﻣدﯾﺎن ﮔوش ﻣﯽ
دھﯾم:
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٣داﻧﺷﺟو در ﺷﯾراز  /ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾن اﺣﻣدﯾﺎن ﻋﺿو ﺷورای
ﻣرﮐزی ادوارﺗﺣﮑﯾم وﺣدت
15/06/2009

ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  /ﻣطﺑوﻋﺎت
دﺳﺗﮕﯾری ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول »ﺳرﻧوﺷت«
اﺳد ﷲ وﺣﯾدی ،ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول روزﻧﺎﻣﮥ ﺳرﻧوﺷت ،ﺑﮫ دﻟﯾل اھﺎﻧت ﺑﮫ آﻗﺎی ﺳﭘﻧﺗﺎ ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮥ
ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت ﮐﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺧطﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
از او ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده اﺳت ،و وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ وزارت ،در اﯾن ﻣورد
ﻧﻘﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ ھم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺧطﯽ ھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎت.
TU 10/01/201115:33

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  /اﯾران
ﺗﺎﻧﮑر ھﺎی ﺳوﺧت و رواﺑط دو ﮐﺷور
اﻣروز ﺑﺎر دﯾﮕر ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻔﺎرت اﯾران در ﮐﺎﺑل ،ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،و ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن از اﯾران ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺗﺎﻧﮑر ھﺎی ﺳوﺧت ،ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﺷوﻧد.
TU 07/01/201117:39
.Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services
Masquer
...En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus

1/2

www1.rﬁ.fr/actufa/articles/114/article_6907.asp

ی دا

ه RFI -

1/13/2021

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯾﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﻔﯾر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در اﯾن ﮐﺷور ،در ﻣورد اﻧﺣﻼل ،ﯾﺎ ﺑر
ﻋﮑس ،ﺗﻘوﯾت ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﮐﮫ اﮐﺛراً ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗﻧد ،ﻣﺷﺎﺟرۀ ﺷدﯾدی ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
TU 06/01/201116:21

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﻌﻣﻘﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
دﯾروز در ﻣﺣﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﺎﻣد ﮐرزی
ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،در ﻣواردی ،ﺿرورت ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت دارد.
TU 05/01/201116:34

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ داﯾﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻧﺎﺗوران ﺟﻣﮭورﯾﺧواه اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﻧﺎم ﻟﯾﻧدﺳﯽ ﮔراھﺎم ،از ﺟورج ﺑوش
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ داﯾﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
TU 04/01/201116:07

ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
آﻣﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ﺳﺎل 2010
طﯽ ﺳﺎل دو ھزار و ده ،ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ده ھزار ﻗرﺑﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ارﻗﺎم وزارت
داﺧﻠﮫ ،از  8560ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،2010ﻋﻼوه ﺑر  810ﺳرﺑﺎز و  1292ﺗن ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎن و
 711ﺳرﺑﺎز ﺧﺎرﺟﯽ 5225 ،ﺗن از ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن 2412 ،ﺗن ھم ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﻧد.
TU 03/01/201116:32

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺷﮑﻼت ھواﻧوردی
وزارت ﺗراﻧﺳﭘورت و ھواﻧوردی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯾدان ھﺎی ھواﯾﯽ )ﻓرودﮔﺎه ھﺎ( ﺑﺎز
ﺳﺎزی ﻣﯾﺷوﻧد و در ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ﭘرواز ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
TU 29/12/201015:36

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺧطﯽ از ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺣﻣﻠﮥ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﮐﮫ ﺷب ﺟﻣﻌﮥ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﻗﺗل دو ﺗن
ﺷد ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺗراض ﮐرد ،و ﺑﺎ ﺑرﮔﺷﺗن وزﯾر داﺧﻠﮫ از ﺗرﮐﯾﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن
اﯾن وزارت ،ﮐﮫ در اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﺗو ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ،از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾق در
آورده ﺷده اﺳت.
TU 28/12/201015:40

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دادﮔﺎه اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  :راه ﺣل ،ﯾﺎ ﺷروع دﻋوا ھﺎی ﺟدﯾد؟
ﺑﻌد از ﺟﻧﺟﺎل ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮥ
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻣورد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور،
آﻗﺎی ﮐرزی ،ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
TU 27/12/201015:31

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗﻧش در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
اﻣروز ﺑﯾش از ھﺷﺗﺎد ﺗن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧش در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺣدود ﭼﮭل
ﻧﻔر در ﯾﮏ ﺳوء ﻗﺻد اﻧﺗﮭﺎری ﺑر ﺿد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﺣدود ﭼﮭل ﻧﻔر ،در ﺣﻣﻼت
ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﻣﮭﻣﻧد ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت دادﻧد.
TU 25/12/201015:54
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