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اولين گزارش رسيده حاکی ست که نيروهای پليس در تقاطع اوین مانع از ورود اتومبيل ها به این خيابان 

 اما برخی از مردم با عبور از فرعی ها خود را به حوالی زندان اوین رسانده و گروهی دیگر نيز می شوند
  .پياده به این سمت در حال حرکت هستند

تعداد زیادی اتومبيل در این منطقه پارک شده است و در حالی که پليس مانع از به هم پيوستن مردم 
در برابر زندان اوین سيزه های خود را گذارده و می شود، خانواده های زندانيان سياسی و مردم 

  .مشغول سرود خوانی هسند
  بر اساس گزارش تلفنی که هم اکنون دریافت کردیم 

جوانان ، دانشجوان ، خانواده های زندانيان سياسی و مردم در پارک ملت در حال سرود خواندن هستند 
تعداد بسسار زیاد ی از مردم در محل .  شوند، تعدادی از عناصر حزب اهللا نيز در اطراف محل دیده می

  .حضور دارند به گونه ای که کنترل آن ها برای پليس غير ممکن است
همچنين گزارشات ضد و نقيضی از مراسم امروز صبح در برابر زندان اوین می رسد و شنييده ميشود 

این محل صورت کرفته است ، برخی برخوردها ميان نيروهای پليس و اطالعاتی با مردم اجتماع کننده در 
در حالی که تعداد زیادی نيروی رسمی پليسپارک ملت را محاصره کرده اند همچنان مردم به محل 

برگزاری تجمع سيزده بدر با یاد زندانيان سياسی می آیند که تصاویری از احمد باطبی ، ناصر زرافشان ، 
  . دربند در دست مردم است وارد می شوندعليرضا جباری و دیگر زندانيان سياسی و روزنامه نگاران

تعدادی نيز از جوانانی که در ابتدای ورودی مقابل بازار صفوی اجتماع کرده اند نشانی محل تجمع 
  .سيزده بدر و همبستگی با خانواده های زندانيان سياسی را می کيرند

ويي و سياسي برگزار سيزده بدر با حضور برخي از خانواده هاي زندانيان دانشج" سبز"گردهمايي 
  گرديد

سيزده بدر با حضور برخي از خانواده هاي زندانيان سياسي در کنار ديوار هاي بلند زندان " سبز"مراسم 
  .اوين و در ادامه در پارک ملت برگزار گرديد

  :گزارش جبهه متحد دانشجويي از مراسم سيزده بدر
سي از جمله خانواده هاي دانشجويان دربند و  صبح امروز برخي از خانواده هاي زندانيان سيا11ساعت 

همچنين خانواده هاي فعالين زنداني عضو جبهه دمکراتيک ايران و جبهه متحد دانشجويي؛ دکتر فرزاد 
حميدی، اميد عباسقلی نژاد ، حشمت اهللا طبرزدی، مهرداد لهراسبی و دیگر خانواده ها یک به یک به 

و سبزه های نوروزی خود را در پای آن قرار دادند و از خداوند بزرگ پشت دیوارهای بلند زندان اوین آمدند 
خواستار آزادی همه ی آنانی شدند که به خاطر بيان عقاید و دیدگاههای خود و کوشش برای به ثمر 

  .رساندنش در آنسوی دیوارها بهار دیگری از زندگيشان را آغاز نمودند
ی خود را از درون اتومبيلها و موتور سيکلتها به طرف در این ميان برخی از مردم عادی نيز سبزه ها

  .دیوارهای زندان اوین پرتاب کردند و محل را ترک گفتند 
این حرکت به خاطر آن بود که نيروهای انتظامی و امنيتی از اجتماع مردم در اطراف زندان جلوگيری 

  . ميکردند 
الين مستقل دانشجویی و ترک آرام محل از بدليل حضور مدنی و آرام خانوادهای زندانيان سياسی و فع

  .سوی آنها، هيچ گونه درگيری خاصي در اطراف زندان به وجود نيامد
برخی از خانواده های زندانيان سياسی به همراه تنی چند از فعالين جبهه متحد دانشجویی و جبهه 

 باران کردن دیوارهای بلند و دموکراتيک ایران و انجمن تارا و دیگر مبارزان و آزادی خواهان پس از سبزه
پرخاطره زندان اوین، ادامه روز سيزده خودشان را در کنار دیگر هموتنان در پارک ملت بدر کرده، دور هم 
نشستند و سرود ای ایران ای مرز پرگوهر را سر دادند و این دومين حرکت مدنی را در حمايت از آزادي 

  . پایان رساندند  هر چه سبز تر به83زندانيان سياسي در سال 
در درون زندان اوین نيز امروز زندانيان سياسی جوانتر به دیدار زندانيان سياسی پيشکسوت رفته و روز 

  .سيزده بدر را با خواندن سرود ای ایران در درون سلولها جشن گرفتند 
  به اميد آزادی همه زندانيان سياسی

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


  
هاي ايران مبني بر ساخت يك  ي آلمان، فرانسه و انگليس روز گذشته از تصميم هوزراي امور خارج

  .آارخانه توليد اورانيوم در اصفهان را مورد انتقاد قرار دادند
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ي  مور خارجهي نيويورك تايمز، وزارت ا به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اظهارات اعالم شده از سوي ايران بر خالف اعالم آمادگي « :اي در اين خصوص گفت آلمان طي بيانيه

هاي مربوط به غني سازي اورانيوم است و اطمينان جوامع  اين آشور براي به تعليق در آوردن فعاليت
  ».هاي اين آشور آاهش خواهد داد المللي را از فعاليت بين

هاي انگليس و  ي مشابهي از سوي دولت چنين اعالم آرد آه بيانيه ي آلمان هم خارجهوزارت امور 
  .است فرانسه در اين خصوص صادر شده

المللي انرژي اتمي آه نام او را نبرده ادعا  در همين حال خبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام در آژانس بين
 متوقف نكرده، بلكه آنها را از نيروگاه نطنز به مكان آرده است، تهران فعاليت غني سازي اورانيوم خود را

  .آوچكتري آه هنوز معين نيست انتقال داده است
يي ايران درحال حاضر با نظارت آامل بازرسان آژانس  هاي هسته اين درحالي است آه فعاليت

  .شود المللي انرژي اتمي انجام مي بين
هاي  اساس خواندن انتقادات اروپا از فعاليت ، ضمن بي)شنبه پنج(نماينده ايران در سازمان ملل امروز 

  .يي با فرانسه، آلمان و انگليس تاآيد آرد تغيير اورانيوم ايران، بر تعهد آشورش براي همكاري هسته
ي  ، به نقل از خبرگزاري رويتر، پيروز حسيني، فرستاده)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ر سازمان ملل در پاسخ به ابراز نگراني آلمان، فرانسه و انگليس در خصوص جمهوري اسالمي ايران د
يي آامال جداگانه نسبت به تعهد ما براي تعليق  اين برنامه“: هاي تغيير اورانيوم ايران گفت آغاز فعاليت

  ”.غني سازي اورانيوم است
اي جلب رضايت اروپا ابراز حسيني در خصوص احتمال بسته شدن نيروگاه تغيير اورانيوم ايران در راست

  .اطالعي آرد بي
اعالم آرده است آه فرآيند تغيير اورانيوم در ) IAEA(المللي انرژي اتمي  آژانس بين: رويتر گفته است
  .ها شد، نبوده است هايي آه ايران متعهد به تعليق درآوردن آن فهرست فعاليت
اي آتي با اين سه آشور و در خصوص تهران طي امروز و روزه“ : چنين خاطرنشان آرد حسيني هم

  ”.شان به مذاآره خواهد پرداخت انتقادات
ي اروپا ادامه خواهد داشت و ما همچنان  همكاري ايران با آلمان، فرانسه، انگليس و اتحاديه“: وي افزود
  ”.مان متعهد خواهيم بود ي تعليق غني سازي به برنامه

  
  فريني عليه ايران از آمريکا پيشي گرفته اند  کشور هاي اروپايي در جنجال آ: غفوري فرد 
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سه کشور اروپايي با ابراز نگراني بي اساس از افتتاح کارخانه تبديل مواد : مشاور رييس جمهور گفت 

عليه ايران از اصفهان که مورد تاييد آژانس اتمي نيزقرار گرفته است، نشان دادند که درجنجال آفريني 
  . آمريکا نيز پيشي گرفته و از موضع مستقل فاصله گرفته اند

، با اشاره به همکاري ها و اعتماد سازي هاي گسترده "مهر"دکتر حسن غفوري فرد در گفتگو با خرنگار 
وبي سابقه جمهوري اسالمي ايران براي کاهش تنش و نگراني جامعه جهاني در خصوص فعاليتهاي 

در شرايطي که دکتر روحاني چند روز پيش اعالم کرده است که ايران تا زماني که : گفتهسته اي اش 
نگراني جهاني در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران برطرف نشود غني سازي اورانيوم را از سر 

نخواهد گرفت، ابراز نگراني از تحقيقات علمي هسته اي ايران خارج از موضوع تعليق و تحت نظارت 
  . انس اتمي صرفا جوسازي و جنجال آفريني براي تحت فشار قرار دادن ايران است کامل آژ

وي با بيان اينکه با توجه به همکاريهاي شفاف ايران چنين جوسازي هايي نبايد براي مجامع منصف 
بايد به جوسازي هاي  منفي سه کشو اروپاي بطور جدي پاسخ : جهاني ايجاد نگراني کند تاکيد کرد 

  . رصت چنين جنجال آفريني هاي بي اساس را از آنان گرفتداد و ف
ازهمان ابتداي کار روشن بود که عدم رابطه با آمريکا نميتواند : غفوري فرد درخصوص بيانيه تهران گفت

 باشد و رفتار غيرمنصفانه اروپا در جنگ تحميلي و شرايط سخت بين دليلي براي اعتماد کامل ما به اروپا
 ساله بعد از انقالب نشان مي داد که اطمينان صد درصد به اينکه اروپا به تعهداتش 25المللي دوران 

  طبق بيانيه تهران پايبند بماند منطقي نبود 
د ان پي تي براي تسهيل انتقال وي با اشاره به تعهد کشورهاي اروپايي طبق بيانيه تهران و قراردا

مقامات و مسووالن کشور همچنين اساتيد و دانشمندان : فناوري صلح آميز هسته اي به ايران گفت
علوم هسته اي بايد موضع خصمانه اين کشورها را عليه پيشرفت تکنولوژيکي و علمي ايران، در عرصه 

، جوسازي و ايجاد تنش ، دنيا را عليه ما جهاني تبيين کنند و اجازه ندهند قدرتها ، باسياسي بازي
  . بسيج کنند 

آنچه قرار است در اصفهان افتتاح شود همانطور که : اين کارشناس ارشد انرژي هسته اي  تصريح کرد
مقامات کشور گفتند و سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرگزاري رويتر اعالم کرد 

تعليق غني سازي اورانيوم مورد توافق ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي به هيچ عنوان به برنامه 
  . مربوط نيست
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افتتاح اين کارخانه با اهداف تحقيقاتي و علمي که قرار است در هفته هاي آينده صورت گيرد : وي افزود 
خت و در حال دو ماه پيش به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم شد و هيچ حساسيتي را بر نيانگي

  . حاضر نيز بازرسان اين نهاد بين المللي در محل بر کليه فعاليتها نظارت دارند
علم ، ابتدايي ترين حق بشر است وهيچ نظام ديکتاتوري در جهان : اين استاد دانشگاه  تاکيد کرد 

جام چنين پيشرفت علمي افراد را محدود نمي کند اما داعيه داران حقوق بشر به صراحت درانديشه ان
  .اقدامي عليه ملت ايران هستند

  
  دولت ايران بايد با جوسازي هاي سه کشور اروپايي جدي برخورد کند  : احمد توکلي

بعد از امضاي بيانيه تهران و سه کشور اروپايي هر روز واضح تر ميشود که هدف اروپا : احمد توکلي گفت
  . پيشرفته استمحدود کردن ملت ايران در دستيابي به فناوري مستقل 

نماينده منتخب مردم تهران در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بيانيه هاي چهارشنبه 
شب، سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان مبني بر ابراز نگراني از راه اندازي کارخانه تبديل مواد هسته 

انرژي اتمي ايران و خانم فلمينگ همانطور که مهندس آقازاده رييس سازمان : اي اصفهان گفت 
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرده اند راه اندازي اين کارخانه به موضوع تعليق فرايند 

ضمن اينکه صرفا کاري تحقيقاتي است ضمن اينکه دوماه پيش آژانس در . غني سازي مربوط نمي شود
  . را به هيچ عنوان موضوع  جنجالي و قابل بحث ندانسته بودجريان افتتاح اين کارخانه قرار گرفته بود و آن

برخورد اروپايي ها : اين استاد دانشگاه،  ابراز نگراني سه کشور اروپايي را بهانه جويي خواند و گفت
نشان ميدهد که با زياده طلبي دراين عرصه برخورد ميکنند و اين انگيزه هاي زياده طلبانه است که مي 

  . ن نگران کننده باشدتواند براي جها
توکلي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسالمي ايران بايد به تالش براي اثبات جنجال آفريني دروغين آمريکا و 

دولت ايران بايد با جوسازي : تالش در راه شفاف سازي  فعاليتهاي هسته اي خود ادامه دهد، گفت 
باشد و مناسباتش را با اين کشورها طوري هاي سه کشور اروپايي برخوردي محکم تر و جديتر داشته 

  . طراحي کند تا بيش از اين انگيزه هاي زياده طلبانه اين کشورها قدرت رشد نيابد
اين بيانيه در شرايط بين المللي آن روز کشور، تعهداتي براي طرفين : وي در خصوص بيانيه تهران گفت

 با الفاظي بود که جاي عدول و فرار را براي خود ايجاد کرد اگر چه متاسفانه تعهدات طرف اروپايي بيشتر
  . باز گذاشتند

نماينده منتخب مردم تهران براي مجلس هفتم  با تاکيد بر اينکه چشم پوشي ايران از حق مسلم خود 
در بهره برداري از دانش هسته اي با قواعد جهاني و شرافت يک ملت آزاده انقالبي هم خواني ندارد، 

شوراي اسالمي به نمايندگي از ملت ضمن همراهي با جهان براي ايجاد اطمينان مسلما مجلس : گفت
  . نسبت به صلح طلبي جمهوري اسالمي ، بر اين حق مسلم کشور پافشاري خواهد کرد

  
  برنامه تبديل اورانيم مسئله اي جداي از تعهد ما براي تعليق غني سازي اورانيم است : پيروز حسيني

نس بين المللي انرژي اتمي امروز ضمن رد انتقاد اروپا در مورد برنامه تبديل اورانيم نماينده ايران در آژا
  . ايران دوباره بر تعهد کشورش در زمينه همکاري هسته اي با فرانسه ، انگليس و آلمان تاکيد کرد
 در به گزارش خبرگزاري مهر، پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين

برنامه تبديل اورانيم مسئله اي جداي از تعهد ما براي تعليق غني : گفتگويي تلفني با رويترز گفت
  .سازي اورانيم است

وي در پاسخ به اين سوال که آيا ايران مايل است که براي راضي کردن اروپا برنامه تبديل اورانيم را 
  .يده اممن چنين تصميمي را از سوي دولتم نشن: تعطيل کند، گفت 

تهران در روزهاي آتي با اين سه کشور اروپايي درباره انتقاد آنها از برنامه تبديل اورانيم : حسيني گفت 
  .ايران گفتگو خواهد کرد

همکاري ما با اين سه کشور و اتحاديه : نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان کرد
  .اروپا همچنان ادامه خواهد داشت

  
تعليق غني . ما به تعهدات خود پاي بند هستيم و آنان نيز درصدد انجام همين کار هستند: ي گفت و

  .سازي اورانيم هم همچنان ادامه دارد
ديروز سه کشور فرانسه، انگليس و آلمان با صدور بيانيه اي ضمن انتقاد از برنامه تبديل اورانيوم که 

  .توضيح بيشتر و پاي بندي ايران به تعهداتش شدندشنبه گذشته توسط ايران اعالم شد خواستار 
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  بارزاني هم رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق شد
  2004  آوريل  1 -1383 فروردين 13پنجشنبه 

 به مدت يک ماه رياست شوراي مسعود بارزاني رهبر حزب دمکرات کردستان عراق از امروز پنجشنبه
  .حکومت انتقالي عراق را به دست مي گيرد
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به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الزمان، به اين ترتيب با توجه به مدت محدودي که تا زمان 
مانده ، بارزاني آخرين رئيس دوره اي شوراي ) 83 تير 10( ژوئن 30انتقال قدرت به عراقي ها يعني 

  .نتقالي عراق خواهد بودحکومت ا
 نفره دارد که رياست اين شورا را هر کدام 9 عضو و يک هيات رئيسه 25شوراي حکومت انتقالي عراق 

.  نفره هيات رئيسه بر اساس ترتيب ابجدي به مدت يک ماه به صورت دوره اي برعهده دارند9از اعضاي 
  .رياست يک ماهه محمد بحرالعلوم روز گذشته به پايان رسيد

اخبار ضد و نقيضي  در مورد آينده شوراي حکومت انتقالي عراق پس از واگذاري قدرت به عراقي ها در 
 ژوئن منتشر مي شود، اينکه اين شورا پس از انتقال قدرت همچنان به فعاليت خود به گونه اي ديگر 30

 پيشگويي هاي ديگر ادامه دهد يا منحل شود يا ترکيب آن با اضافه شدن تعداد بيشتري گسترش يابد و
  .در مورد اين مساله وجود دارد

 
  نظر برمر در باره اقدامات سخت تالفى جويانه امريكا  

  2004   آوريل 1 -1383  فروردين13 پنجشنبه -راديو آلمان 
يك روز بعد از قتل خشن  نه سرباز امريكايى در عراق  پاول برمر مسئول غير نظامى امريكا در اين : بغداد

او گفت قتل چهار . قدام سخت و متقابل امريكا بر عليه مخالفان  اين آشور را در عراق اعالم آردآشور ا
الزم به يادآورى است آه  در شهر فلوجه بر . غير نظامى و پنج سرباز آمريكايى بدون عاقبت نخواهد ماند

س عراقيها اجساد سپ.  فرد غير نظامى آمريكائى آشته شدند۴اثر حمله به چندين خودروى آمريكائى 
دولت آمريكا اين عمل را محكوم آرده و آنرا . سوخته اين افراد را در خيابانها به اين سو و آن سو آشاندند

در ال . انزجار آور خواند، اما در عين حال تاآيد ورزيد آه از خط مشى خود در عراق دور نخواهد شد
ار خيابان در خودروهاى نظامى خويش جان  سرباز آمريكائى به دليل انفجار يك بمب در آن۵خليجه 
 خواستار يك قطعنامه جديد سازمان ملل Jaap de Hoop Schefferمنشى عالى پيمان ناتو . سپردند

او در يك مصاحبه با راديوى برلين . متحد شد آه بر پايه آن نيروهاى سازمان ملل در عراق مستقر شوند
با اين شرط پيمان .  پذيرش يك حكومت مطمئن عراقى دارداعالم آرد آه آرامش در اين سرزمين نياز به

 .  ناتو نيز با شرآت نيروى نظامى خود در اين منطقه موافقت خواهد آرد

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(351)-  جمعه 14 فروردين 1383- 2  آوريل  2004
	http://www.iran-nabard.com
	پنجشنبه 13 فروردين 1383- 1  آوريل  2004
	پنجشنبه 13 فروردين 1383- 1  آوريل  2004
	پنجشنبه 13 فروردين 1383- 1  آوريل  2004
	پنجشنبه 13 فروردين 1383- 1  آوريل  2004
	راديو آلمان - پنجشنبه 13 فروردين 1383- 1  آوريل  2004

