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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

   آذر 16بعضي از شعارهاي تضاهرات دانشجويان به مناسبت 
   توپ، تانك حراست، ديگر اثر ندارد-
   توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد-
   خلخالي، مرگت مبارك باد -
  شه   هاشمي،هاشمي ايران شيلي نمي-
  يجاني، خاموش بايد گردد  سيماي الر-
  خيزند   من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه بر مي-
   رفراندوم، اين است شعار مردم -
   مرگ بر استبداد -
   مرگ بر ديكتاتوري -
   شرآت در انتخابات، جنايت، جنايت -
   زنداني سياسي آزاد بايد گردد -
  خجالت خجالت،خاتمي خاتمي -
  يرنگ تو ننگ به ن،خاتمي خاتمي -
  مملکتو رها کن ،ديکتاتور حياکن -
  از سدعلي بيزار است ،دانشجو بيدار است -
  سلطنت اخوندي ديگر ثمرندارد -

  
  1382 آذز 16 مراسم اخبار

   آذر اهورايي  3حضور تعدادي از اعضاي جبهه متحد دانشجويي و جبهه دموآراتيك بر مزار 
 آذر 16دموآراتيك بر سر مزار سه شهيد دانشجويي ، تعدادي از اعضاي جبهه متحد دانشجويي و جبهه 

  .حضور يافتند
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين مراسم آه در صحن امام زاده عبداهللا بر سر مزار 

نيا برگزار شد ، اين افراد خواهان آزادي زندانيان سياسي   شهيدان قندچي، شريعت رضوي و بزرگ
  .شدند

اعضاي اين جبهه به همراه جبهه دموآراتيك امروز عصر در : اعضاي جبهه متحد دانشجويي گفتيكي از 
  .مقابل دانشگاه تهران تجمع اعتراض آميز خواهند داشت
  .وي ابراز اميدواري آرد آه امنيت اين تجمع حفظ شود

  .وزارت آشور به هيچ گروهي مجوز برپايي تجمع خارج از دانشگاه را نداده است 
   آذر در دانشگاه تهران  16در پنجاهمين سالگرد » نيم قرن مبارزه با استبداد«ع دانشجويي تجم

 آذر عصر امروز در دانشگاه 16در پنجاهمين سالگرد » نيم قرن مبارزه با استبداد«تجمع دانشجويي 
  .  تهران برگزار شد

ور صدها تن از دانشجويان در حال به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين تجمع آه با حض
برگزاري است دانشجويان بر محورهاي بررسي عملكرد نيروهاي شبه نظامي در داخل دانشگاه، حرمت 

هاي دانشجويي، عدالت   و امنيت دانشجو، جنبش دانشجويي مدافع مطالبات مردمي، تكثر تشكل
د و بندهاي سياسي، اصالح طلب هاي ملي، ز  آفايتي مسؤوالن قضايي، تاراج ثروت  اجتماعي، بي

  .نماها و انتخابات مجلس و لغو نظارت استصوابي تأآيد دارند
بر اساس اين گزارش در اين مراسم آه به همت انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم 

 شود، سعيد بابايي عضو شوراي مرآزي انجمن تهران مبارزه با استكبار و  پزشكي تهران برگزار مي
حكومتي آه از مردم رويگردان شود ناگزير به خارج :  دانست و گفت32 آذر 16استبداد را دو وجه اصلي 

آنيم بدين معني است آه در داخل آشو ر    برگزار مي  آورد و اگر امروز تجمع خود را به اين نام  روي مي
  .بايد مستبدي باشد آه از خارج آن را هدايت آنند

لي نيكو نسبتي مسؤول روابط عمومي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه در ادامه اين مراسم ع
خوشحاليم آه برهم زنندگان مراسم سال : تهران با اشاره به تجمع بسيج دانشجويي اظهار داشت

  .اند  پيش امروز روي به برگزاري مراسم آورده
  .ش را آتك زدند آجا بودند آه دآتر سرو74زنند سال   آساني آه دم از برخورد قانوني مي: وي افزود
ما به عنوان يك تشكل دانشجويي . مالك ما افراد نيست و ما سر سپرده هيچ آسي نيستيم: وي گفت

  . شود آه يك تشكل دانشجويي از بيرون هدايت شود  ايم اما نمي  همواره از تضارب آرا دفاع آرده
  :شود  گفتني است در اين مراسم پالآاردهايي با عناوين زير ديده مي

  . آذر روز به خون آشيده شدن نداي آزادي خواهي جنبش دانشجويي 16* 
  .آند  جنبش دانشجويي از اعتصاب آارگران حمايت مي* 
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  .دانشجوي مبارز راهت ادامه دارد* 
هايي از احمد باطبي در دست دانشجويان است و دانشجويان حاضر   همچنين در اين مراسم عكس

  »آزادي انديشه هميشه هميشه«و »  سياسي آزاد بايد گرددزنداني«دهند؛   شعار مي
  

  گزارش تفصيلي ايلنا از مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران  
 آذر، عصر امروز در دانشگاه 16در پنجاهمين سالگرد » نيم قرن مبارزه با استبداد«تجمع دانشجويي 
  .  تهران برگزار شد

در اين تجمع آه با حضور صدها تن از دانشجويان برگزار شد به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، 
حرمت و امنيت "، " نظامي در داخل دانشگاه  بررسي عملكرد نيروهاي شبه"دانشجويان بر محورهاي 

عدالت " ، " هاي دانشجويي  تكثر تشكل" ، "جنبش دانشجويي مدافع مطالبات مردمي" ،" دانشجو
اصالح "، " زد و بندهاي سياسي"، " هاي ملي  تاراج ثروت"، " قضاييآفايتي مسؤوالن  بي" ، " اجتماعي
  .تأآيد آردند" انتخابات مجلس و لغو نظارت استصوابي " و " طلب نماها

در اين مراسم آه به همت انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار 
تهران، مبارزه با استكبار و استبداد را دو   مي دانشگاهمرآزي انجمن اسال  شد، سعيد بابايي عضو شوراي

آورد و   حكومتي آه از مردم رويگردان شود ناگزير به خارج روي مي:  دانست و گفت32 آذر 16وجه اصلي 
آنيم بدين معني است آه در داخل آشور بايد مستبدي    برگزار مي  اگر امروز تجمع خود را به اين نام

  .ن را هدايت آنندباشد آه از خارج آ
تهران   در ادامه اين مراسم علي نيكونسبتي مسؤول روابط عمومي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه

زنندگان مراسم سال پيش،   خوشحاليم آه برهم: با اشاره به تجمع بسيج دانشجويي، اظهار داشت
  .اند  امروز روي به برگزاري مراسم آورده

   دآتر سروش را آتك زدند، آجايند؟  74زنند و سال   رخورد قانوني ميآساني آه دم از ب: وي افزود
عنوان يك تشكل   ما به. مالك ما، افراد نيست و ما سرسپرده هيچ آسي نيستيم: نيكونسبتي گفت

شود آه يك تشكل دانشجويي از بيرون هدايت   ايم اما نمي  دانشجويي همواره از تضارب آرا دفاع آرده
  . شود

شدن نداي   آشيده   آذر روز به خون16"  در اين مراسم، پالآاردهايي با عناويني چون، گفتني است
" و" آند  جنبش دانشجويي از اعتصاب آارگران حمايت مي" ؛ " خواهي جنبش دانشجويي  آزادي

  .مورد استفاده قرار گرفت" دانشجوي مبارز راهت ادامه دارد
  .اطبي در دست دانشجويان بودهايي از احمد ب  همچنين در اين مراسم عكس

آزادي «و » زنداني سياسي آزاد بايد گردد«: دادند  دانشجويان حاضر در محل مراسم همچنين شعار 
  ».انديشه هميشه هميشه

اين تجمع با مديريت انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران، به پايان رسيد و انجمن اسالمي پس 
  .عالم آرداز قرائت قطعنامه ختم مراسم را ا

در اين قطعنامه آه از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در 
نحوه برخورد با آمران و مسببان فاجعه تير ماه :  آمده است   آذر منتشر شد،16پنجاهمين سالگرد حادثه 

در پي اين رفتار مسؤوالن . توان خط بطالني بر حرمت و امنيت دانشجو و دانشگاه دانست   را مي1378
هاي   بود آه عامالن آن جنايت بار ديگر جرأت يافتند آه در خرداد ماه امسال با حمله به خوابگاه

 تير ماه جانياني آه بار ديگر 18دانشجويي فاجعه ديگري بيافرينند و اين بار نيز مانند فاجعه 
  .  رها آرده بودند، همچنان مصون ماندندسرمدارانشان به خيال واهي سرآوب جريان دانشجويي آنها را 

هاي   با شروع دوران به اصطالح سازندگي و انتقاد انجمن: همچنين در اين قطعنامه تصريح شده است
هاي دگم انديشانه و چپاول گرانه مسؤولين آساني را آه تاب تحمل   اسالمي دانشجويان از سياست

وء استفاده از نام مقدس بسيج و با تأييد شوراي غير اين انتقادات را نداشتند بر آن داشت تا با س
ها ايجاد نمايند تا با خيال واهي خود با مشغول نمودن   هايي را در دانشگاه    قانوني انقالب فرهنگي گروه

  .هاي داخلي از فشار انتقادات آنان بكاهند  دانشجويان به درگيري
سخن :  خود با دفاع از عدالت اجتماعي آورده استانجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران در بيانيه

طور آه رئيس فعلي قوه   شك آيندگان همان  گفتن از مخروبه قضايي آشور تكرار مكررات است و بي
  .قضائيه در مورد گذشتگان اين قوه لب به انتقاد گشود در مورد خود وي نيز قضاوت خواهند نشست

هاي اساسي و به   يكي از خواسته: يان همچنين آمده استدر قطعنامه پاياني انجمن اسالمي دانشجو
حق مردم در جريان انقالب حق حاآميت بر سرنوشت خود بود و با توجه به قانون اساسي آه انسان را 

تواند اين حق الهي را از   داشت هيچ آس نمي  دانست و بيان مي  بر سرنوشت اجتماعي خود حاآم مي
ت منافع خود يا گروهي خاص قرار دهد مردم به جمهوري اسالمي رأي انسان سلب نمايد و يا در خدم

شك نظارت استصوابي پايمال آننده اين ميثاق ملي و خواسته اساسي ملت   مثبت دادند ولي بي
  .است

جنبش دانشجويي ايران با تكيه بر دانشجويان آه برخاسته از دل توده : در پايان اين قطعنامه آمده است
ره به عنوان قشر پيشرو در بيان و پيگيري مطالبات مردمي مطرح بوده است و تاريخ ملت بودند هموا

جنبش دانشجويي ايران مزين به صفحات پرافتخاري است آه دانشجويان با اتكا بر علم و ايمان و عشق 
 آه تا ما دانشجويان نيز امروز در پايان مراسم سالگرد شهادت عزيزانمان. اند  به وطن خود آن را رقم زده

. هاي بحق خود پاي فشردند و تسليم استبداد داخلي و استعمار خارجي نگشتند  پاي جان بر خواسته
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با ريشه آن شدن . از خداوند متعال خواستاريم ما را در ادامه راه زرين گذشتگانمان ياري فرماييد
  . استبداد شاهد ايراني آزاد و آباد و سربلند باشيم

يان نيز در سالن چمران دانشگاه تهران با حضور دانشجويان بسيجي برگزار از سوي ديگر همايش بسيج
  . شد

 سال قبل از شهادت دانشجويان استقالل 50: به گزارش ايلنا در اين مراسم رحيم پور ازغدي گفت
  .طلب، دانشجويان امروز شهادت طلبي را زنده نگه داشتند

ويي در جهت مبارزه با استبداد و استثمار و دفاع از هاي جنبش دانشج   آذر يكي از يادمان16: وي افزود
  .منافع آل آشور برپاشد

الهدي و    است و علم32جنبش دانشجويي اسالمي در واقع تكامل تاريخي جنبش دانشجويي سال 
  .امثال وي از حيثيت شخصيت تكامل شخصيت شريعتمداري و امثال آنهاست

نا، پس از پايان اين مراسم حدود پانصد نفر از دانشجويان به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايل
  . دانشگاه تهران از مقابل دانشكده فني به سمت درب اصلي اين دانشگاه راهپيمايي آردند

دانشجويان پس از طي مسير دانشكده فني تا درب اصلي، پشت اين درب تجمع آردند و با سر دادن 
  .شوندشعارهايي قصد داشتند از دانشگاه خارج 

  .حضور عوامل انتظامي و امنيتي نيز در خيابان انقالب آامًال مشهود بود و تدابير امنيتي الزم انجام شد
" تهران پس از پايان مراسم به خيابان انقالب آمدند و با سردادن شعار   دانشجوي دانشگاه100حدود 

  . هاي رأي شدند  ي صندوقخواستار عدم حضور مردم در پا" شرآت در انتخابات ، خيانت ، خيانت 
تهران براي خروج آنان باز شد از دانشگاه خارج شدند اما   اين دانشجويان پس از آنكه درهاي دانشگاه

اين تعداد اندآي پس از خروج از دانشگاه . تعداد زيادتري از آنان در پشت حصارهاي دانشگاه تجمع آردند
  . زمزمه آردندشعار رفراندوم سر دادند و سرود يار دبستاني را
اي داشت و مأموران اين نيرو از مردمي آه در ضلع   نيروي انتظامي در خيابان انقالب حضور گسترده

  .جنوبي خيابان انقالب تردد داشتند، خواستند از توقف در خيابان خودداري آنند
عابري ممانعت نيروي انتظامي نيز در خيابان انقالب از توقف هر " يگان ويژه " اي از مأموران   عده
  .آردند  مي

هاي اطراف دانشگاه حاآم شد آه ترافيك در   در اين زمان ترافيك سنگيني در خيابان انقالب و خيابان
  .تري برخوردار بود   آذر از حجم سنگين16خيابان 

تهران پس از قرائت بيانيه پاياني تجمع امروز اعالم آرد   اين در حالي است آه انجمن اسالمي دانشگاه
  .آه مراسم خاتمه يافته است و خواستار خروج آرام دانشجويان از دانشگاه شد

توانند از   دانشجويان با آرامش مي: از سوي ديگر مدير آل سياسي، امنيتي استانداري تهران نيز گفت
  . دانشگاه خارج شوند

وگو با   ارد در گفتعلي تعالي، مدير آل سياسي، امنيتي استانداري تهران آه در داخل دانشگاه حضور د
خبرنگار ايلنا، در پاسخ به اين سوالي آه در صورت خروج اعتراض دانشجويان از دانشگاه تدبيري 

توانند خارج شوند چون درب بسته   دانشجويان از درب اصلي دانشگاه نمي: انديشيده شده يا نه؟ گفت
  .ند خارج شوندتوان  هاي ديگر در صورت حفظ نظم و آرامش مي  است، منتهي از درب

ام و هيچ آس بيرون منتظر   هيچ خبري را آه نشان از درگيري بيرون از دانشگاه باشد، نشنيده: وي گفت
  .برخورد دانشجويان نيست

در صورتي آه دانشجويان مراسم خود را تمام آنند و با حفظ نظم و آرامش از دانشگاه : تعالي افزود
  .خارج شوند، هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد

شخصي را آه در ضلع غربي دانشگاه تهران   در عين حال نيروي انتظامي دهها تن از نيروهاي لباس
 آذر شده بودند، از 16مستقر شده بودند و موجب عدم خروج دانشجويان شرآت آننده در مراسم روز 

  .اين خيابان پراآنده آرد
ي از در غربي دانشگاه خارج شدند و به پس از اين اقدام ماموران نيروي انتظامي ، دانشجويان به آرام

  .سمت شمال خيابان آارگر شمالي به حرآت در آمدند 
در ضلع جنوبي خيابان انقالب ، نيروي انتظامي دهها خبرنگار و عكاس را آه براي پوشش مراسم 

هاي ويژه دادند و بر   دانشجويي حضور داشتند در يك منطقه مشخص گرد آوردند ، به آنان آارت
  .ليتهاي آنان در اين محدوده نظارت آردندفعا

هاي اطراف آرام شد و دانشجويان بدون هر   پس از اين ايجاد آرامش، اوضاع در خيابان انقالب و خيابان
  .گونه شعار و يا تظاهرات به سمت آوي دانشگاه تهران حرآت آردند

در : اره به خبرنگار ايلنا گفتمحمدرضا طوراني رئيس مرآز اطالع رساني نيروي انتظامي نيز در اين ب
حال حاضر هيچ لباس شخصي در اطراف محل دانشگاه تهران حضور ندارد و اوضاع آامًال در اختيار 

  .مأموران نيروي انتظامي است
هايي آه در اطراف محل دانشگاه تهران بودند توسط مأموران نيروي   تمام لباس شخصي: وي افزود

  .جمع به آنها داده نشدانتظامي متفرق شدند و اجازه ت
آرامش آامل در اطراف دانشگاه تهران برقرار است و دانشجويان هنوز از دانشگاه خارج : وي افزود
  .اند  نشده

  .نيروي انتظامي برگزاري مراسم را به طور آامل تحت آنترل دارد: طوراني خاطر نشان آرد
  .شود  هاي تكميلي مخابره مي  گزارش
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  خصي هاي اطراف دانشگاه را متفرق آرد  نيروي انتظامي لباس ش
نيروي انتظامي دهها تن از نيروهاي لباس شخصي را آه در ضلع غربي دانشگاه تهران مستقر شده 

 آذر شده بودند، از اين خيابان 16بودند و موجب عدم خروج دانشجويان شرآت آننده در مراسم روز 
  .  پراآنده آرد

نتظامي ، دانشجويان به آرامي از در غربي دانشگاه خارج شدند و به پس از اين اقدام ماموران نيروي ا
  .سمت شمال خيابان آارگر شمالي به حرآت در آمدند 

در ضلع جنوبي خيابان انقالب ، نيروي انتظامي دهها خبرنگار و عكاس را آه براي پوشش مراسم 
تهاي ويژه دادند و بر فعاليتهاي دانشجويي حضور داشتند در يك منطقه مشخص گرد آوردند ، به آنان آار

  .آنان در اين محدوده نظارت داشتند
گزارشها حاآي است اوضاع در خيابان انقالب و خيابانهاي اطراف آرام است و دانشجويان بدون هر گونه 

  .شعار و يا تظاهراتي به سمت آوي دانشگاه تهران حرآت مي آنند 
گونه درگيري و تشنجي   تجمع روز دانشجو بدون هيچ: رئيس مرآز اطالع رساني نيروي انتظامي تهران

  پايان يافت 
تجمع دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت روز : رئيس مرآز اطالع رساني نيروي انتظامي تهران گفت

  . گونه درگيري و تشنجي به پايان رسيد  دانشجو بدون هيچ
هران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري محمدرضا طوراني رئيس مرآزي اطالع رساني نيروي انتظامي ت

 پايان يافت و نيروي انتظامي با 19تجمع دانشجويان دانشگاه تهران در ساعت : آار ايران، ايلنا، گفت
  .آنترل اوضاع مانع از ايجاد هرگونه درگيري شد

هيچ در حال حاضر : وي در خصوص احتمال دستگيري دانشجويان و يا نيروهاي خودسر خاطر نشان آرد
  .شود  دستگيري صورت نگرفته است اما نتيجه قطعي در اين خصوص فردا مشخص مي

  پايان پيام
 
  /در حاشيه تجمع دانشجويي در دانشگاه تهران / 

  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16يك شنبه  -ايسنا 
هــزار نفــر رســيد و بــا پيوســتن  بــه گــزارش ايــسنا، بعــد از گذشــت يــك ســاعت جمعيــت بــه بــيش از يــك

آزادي انديـشه، هميـشه، هميـشه و    “ آننـدگان، شـعار       نشجويان دانشكده علوم اجتمـاعي بـه تجمـع        دا
  .آنندگان سر داده شد از سوي تجمع“ زنداني سياسي آزاد بايد گردد

  : شد، آمده بود در برخي از پالآاردهايي آه از سوي دانشجويان حمل مي// 
باطبي ما را شكستند در باد، يعنـي آـه رفتيـد از يـاد،               با گرفتن آقاجري، عبدي، صابر، قاضيان، رحماني،        

  . هيچ اتفاقي نيفتاد
آننـدگان سـر داده شـد و تـصاويري از             بارهـا از سـوي تجمـع      “ يار دبستاني من  “ در طول مراسم شعر     // 

  .شد آنندگان ديده مي باطبي در دست اآثر تجمع
لي آـه سـرود يـار دبـستاني مـن را سـر        دقيقه پايان يافت و جمعي در حا   ١٤:45 اين تجمع در ساعت     // 

  .داده بودند، به سوي در اصلي دانشگاه حرآت آردند
ي فني يـك بـرد از سـوي انجمـن اسـالمي و يـك بـرد از سـوي بـسيج                       در مقابل درب ورودي دانشكده    // 

  :دانشجويي نصب شده بود آه در هر آدام از آنها شعارهايي نوشته شده بود
آن زمـان آـه بنهـادم سـر بـه           “در آنار عكس احمد باطبي نوشته شده بود         در تابلوي انجمن اسالمي     // 

  .خورد به چشم مي” پاي آزادي، دست خود زجان شستم از براي آزادي
غوغا زيستي تبديل   : ي جنبش دانشجويي    اصالحيه, در تابلوي بسيج دانشجويي نيز نوشته شده بود       // 

لحت گرايي تبديل به آرمانگرايي، در مكان ديگري از نظمي تبديل به قانونگرايي، مص   به منطق گرايي، بي   
  .اين تابلو عدالت اجتماعي به سه قسمت زر، زور و تزوير تقسيم شده بود

ي باريدن ماست، ما سزاوار ارتقـاي خـوديم، جنـبش     خاك ما تشنه” در راهروي دانشكده فني عبارات      // 
جويي از احزاب سياسي تفكيك بايـد       ي دانشجويان، جنبش دانش     دانشجويي طنين عدالت خواهي همه    

”  آذر آـه از سـوي بـسيج دانـشجويي          ١٦ ي    گردد، جنبش دانشجويي وارث، آزاد انديشي به خـون تپيـده          
  .خورد نوشته شده بود، به چشم مي

   حراسـت و انتظامـات تجمـع را برعهـده     تعدادي از دانشجويان بانواري آه بر دست بسته بودند وظيفـه      // 
  .داشتند

   دقيقه تعداد تجمع آنندگان نفر رسيد٣٠/١٢ ت  در ساع-
   سرود اي ايران از بلند گوهاي نصب شده در محوطه دانشكده فني -
  . نفر رسيد٢٠٠  جمعيت به حدود ٤٥/١٢  درساعت -
  . پالآاردي ما مضمون آزادي و برابري دردست يك دانشجو بود-
اي،  هاي زنجيـره   احمد باطبي، قربانيان قتل در اين مراسم تصاويري از حمله به آوي دانشگاه، طرشت،  -

  .خورد نشريات توقيف شده به چشم مي
  . پرونده به ياد سه شهيد اهورايي در اين مراسم آزاد شدند٣  -
 دانشجويان بارها سرود يار دبستاني من و مرز پرگهر را در حالي آه دستانشان را بـه هـم داده بودنـد،               -

  .خواندند
  .از چند خبرگزاري خارجي نيز براي پوشش اين برنامه در مراسم حضور داشتند
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اي بـه سـوي سـردر دانـشگاه           رغـم ممانعـت برگزارآننـدگان، عـده         در پايان تجمع انجمـن اسـالمي علـي        
  .راهپيمايي آردند آه بخشي از اين افراد، شعارهاي تندي سر دادند

دانـشگاه تهـران برقـراري آرامـش در داخـل دانـشگاه در تمـام             هاي امـروز      ي برنامه   ي قابل ذآر درباره     نكته
ــزاري برنامــه     ــا برگ ــشجو را ب ــشگاه تهــران روز دان ــود و در مجمــوع دان هــاي طيفهــاي مختلــف   ســاعات ب
  .دانشجويي و بدور از هرگونه درگيري و تنش و در آمال آرامش پشت سر گذاشت

ردم و خودروها را به شكل منطقـي برقـرار آـرده           بيرون از دانشگاه نيز نيروي انتظامي نظم و آمد و شد م           
  انتهاي پيام. بود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين تحوالت عراق
  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16يك شنبه 

مرد مسلحي، يك ژنرال سابق پليس مخفي عراق را آه زمان حكومت صدام مسوول بخش غربي بغداد 
  .د، با شليك گلوله آشتبو

ي يك شاهد  ي ديلي تايمز، به گفته به نقل از رورزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اليارموك بغداد هدف هجوم يك مرد مسلح قرار  اش در منطقه عراقي، ژنرال خليف علوسي در خانه

  . گرفت و آشته شد
ي دجله در زمان صدام  ي الخارك واقع در غرب رودخانه دودهاين ژنرال، رياست پليس مخفي عراق در مح

  . را برعهده داشت
  . در شهر آرآوك با ضربات چاقو آشته شد) شنبه(يك افسر پليس عراق نيز عصر روز گذشته 

  . يكي از اعضاي واحد دفاع مردمي پارلمان عراق نيز در اثر شليك يك راآت در شمال بغداد، زخمي شد
  .  مجارستان نيز در جنوب عراق هدف قرار گرفت؛ اما اين حمله هيچ تلفاتي در برنداشتآاروان نظاميان

اين . ي عراق دستگير آردند  منطقه5 شورشي مظنون را در 29هم زمان، نيروهاي آمريكايي 
هايي عليه بمب گذاران در اتوبان اصلي عراق به عمان و دمشق در غرب  ها در پي عمليات دستگيري

  . گرفته استعراق صورت 
ها در شرق شهر رمادي انجام  عمليات: ي مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي آمده است در اطالعيه

هاي ضدائتالف  شده و هدف دستگيري يا آشتن افرادي است آه در انجام حمالت يا حمايت از فعاليت
  .بودند

  . اند ر شدهي االنبار دستگي  تن در منطقه38در اين اطالعيه بيان شده آه در آل 
 انتهاي پيام

  
  منبع اطالعات برنامه تسليحاتی عراق افشا شد

  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16 يك شنبه -بي بي سي 
يک سرهنگ سابق ارتش عراق خود را منبع اطالعات دولت بريتانيا در مورد برنامه رژيم سابق عراق 

  .استبرای توليد و کاربرد جنگ افزارهای کشتار جمعی معرفی کرده 
سرهنگ الدباغ، افسر ارتش عراق در زمان رژيم سابق، در مصاحبه ای با روزنامه ساندی تلگراف، چاپ 
بريتانيا، گفته است که وی اطالعات در اين مورد را که رژيم سابق عراق دارای تسليحات کشتار جمعی 

  .ر داداست و می تواند آنها را به سرعت به کار گيرد در اختيار دولت بريتانيا قرا
قبل از جنگ عراق، اين اطالعات، به خصوص ادعای اينکه رژيم سابق عراق توانايی به کارگيری آنها 

عليه منافع بريتانيا را در مدتی کوتاه دارد در گزارش رسمی دولت بريتانيا منعکس شد اما بعدا 
  .ترديدهايی را در مورد صحت اين ادعا به دنبال آورد

ين اتهام عليه دولت منجر شد که مقامات دولتی برای توجيه ضرورت حمله نظامی اين ترديد ها به ايراد ا
  . به عراق به دستکاری در اطالعات مربوط به توانايی تسليحاتی آن کشور مبادرت کرده بودند

به گفته سرهنگ عراقی، وی به منابع اطالعاتی بريتانيا گفته بود که رژيم عراق دارای تعدادی کالهک 
 دقيقه عليه نيروهای ائتالف مخالف صدام حسين 45ی است و می تواند آنها را در کمتر از کشتار جمع
  .به کار گيرد

به گفته وی، اين کالهک ها به نحوی طراحی شده است که بتوان آنها را با استفاده از نارنجک انداز 
  .دستی پرتاب کرد

 اما به وی گفته نشده بود که آيا اين سرهنگ الدباغ گفته است که از وجود اين تسليحات اطالع داشت
  .کالهک ها حاوی مواد شيميايی است يا مواد ميکروبی را در منطقه نبرد پخش می کند

اين افسر سابق ارتش عراق مجددا تاکيد کرده است که اين تسليحات همچنان در عراق باقی است و 
  .در نواحی مختلف پنهان شده است
ربرد آنها عليه نيروهای خارجی پس از اشغال عراق بوده زيرا صدام هدف از اختفای اين تسليحات کا

حسين، رييس جمهوری سابق، ترديد نداشت که نيروهای به رهبری آمريکا خاک آن کشور را اشغال 
  .خواهند کرد
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به گفته سرهنگ الدباغ، رييس جمهوری سابق معتقد بود که پس از اشغال عراق، اين تسليحاتی می 
  . زه عليه نيروهای خارجی به کار رودتواند در مبار

   
برمر اعالم آرد آه نيروهاي آمريكايي به منظور آمك به تضمين ثبات در عراق، حتي پس از انتقال قدرت 

  . در اواخر ماه ژوئن سال آينده در اين آشور خواهند ماند ها به عراقي
  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16يك شنبه 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، پل برمر حاآم آمريكايي ) ايسنا(ان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجوي
حكومت عراق و شوراي : ي تلويزيوني العربيه پخش شد، گفت عراق، در يك سخنراني آه از شبكه

ي آمك نيروهاي ائتالف به آنها پس از ماه ژوئن اعالم  حكومت انتقالي تمايل خود را مبني بر ادامه
  .ي آار نخواهند بود شان تا آن زمان آماده ها معتقدند آه نيروهاي امنيتي ه عراقياند؛ چرا آ داشته

در حال حاضر ما هنوز موافقت . من مطمئنم آه اين همان چيزي است آه رخ خواهد داد: برمر تاآيد آرد
 براساس اي را امضا آنيم آه ايم آه قصد داريم توافق نامه ايم؛ اما به شوراي حكومتي اطالع داده نكرده

ها در دفاع از خودشان در مقابل اعضاي رژيم سابق پس  آن نيروهاي ائتالف بتوانند براي آمك به عراقي
  .از اول ماه ژوئن در عراق بمانند

حاآم آمريكايي عراق تصريح آرد آه مذاآرات براي توافق بر سر باقي ماندن نيروهاي آمريكايي در عراق، 
  .شود از ژانويه آغاز مي

دولت انتقالي و نيروهاي ائتالف به توافق خواهند رسيد و براساس اين توافق، دولت انتقالي : وي گفت
المللي  هاي بين از نيروهاي ائتالف براي آمك به مردم عراق در جنگ عليه دشمنانشان و تروريست

  .دعوت خواهد آرد
  .گرفتمطمئن آه تا قبل از ژوئن سال آينده اين توافق صورت خواهد : برمر افزود

اگر به : ها خواهان حضور نيروي آمريكايي در عراق هستند، گفت وي ضمن ادعاي اين موضوع آه عراقي
ها از   درصد عراقي95يابيد آه اآثريت يعني  هاي منتشره در عراق نگاه آنيد، در مي نظر سنجي

  .اند آزادسازي عراق از استبداد صدام استقبال آرده
 انتهاي پيام

 
  موران پليس عراق و اهالي سامرا يک کشته بر جاي گذاشت  درگيري ميان ما

  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16يك شنبه 
گزارشهاي دريافتي از عراق حاکيست،درگيري ميان اهالي شهر سامرا و ماموران امنيت عراقي منجر 

  . به کشته شدن يکي از اين نيروها شد 
درگيري زماني آغاز شد که ماموران " ان. ان.سي "تي به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترن

پليس امنيت عراق ازچند فرد مسلح که درحال تشييع جنازه دوشهروند عراقي بودند خواستند سالح 
  .خود را تحويل بدهند

براساس اين گزارش، هنگامي که افراد مسلح  ازتحويل سالح خودداري کردند ماموران پليس عراقي با 
  .د و به زدو خورد با آنها پرداختند که درنتيجه يکي از نيروهاي امنيت عراقي کشته شد آنها درگيرشدن

  .گفته مي شود نيروهاي اشغالگر آمريکايي پيشتر اين دوعراقي را به ضرب گلوله کشته بودند
اهالي شهرسامرا دراين تشييع جنازه اين دو شهروند عراقي شعارهايي : شاهدان اعالم کردند

اشغال کشورشان سردادند و از نيروهاي اشغالگرآمريکايي خواستند کشورشان را ترک درمحکوميت 
  .کنند 

به دنبال اين درگيريها  شماري از جوانان عراقي براي اعالم خشم و : آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
 انزجار خود ازحضور نيروهاي اشغالگر آمريکايي درعراق ومحکوميت اشغال کشورشان يک خودرو را به

آتش کشيدند و به آنها هشدار دادند اگر از کشورشان خارج نشوند انتقام سختي را ازآنها خواهند 
  .گرفت

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
محمد تقي مدرسي معتقد است آه امكان برپايي يك دولت اسالمي در عراق وجود : السفير نوشت

  . تمدنها ديگر باز خواهد بوددارد، اما آغوش اين دولت به روي تمام
  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16يك شنبه 

منظور : ي چاپ لبنان در ادامه مدعي شد ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
محمد تقي مدرسي،از رهبران شيعه، از اين سخنان ،ايران است و وي در اين سخنان به اين مطلب 

ت اسالمي عراق نيز ممكن است براساس تبعيت از الگوي جمهوري اسالمي در اشاره آرده آه دول
  .ايران شكل بگيرد

 انتهاي پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر16: روزنامه های تهران
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  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16 يك شنبه -بي بي سي 
خاتمی را درباره سالگرد شانزده آذر در صفحات اول روزنامه های تهران در حالی مصاحبه رييس جمهور 

خود منعکس کرده اند که به نوشته روزنامه های هوادار اصالحات دانشجويان از اين که برای دومين 
  .سال رييس دولت از حضور در جمع عمومی آنان و پاسخ گوئی به سئواالتشان تن زده است گاليه دارند

ايندگان اصالح طلب مجلس گفته اند حاضرنشدن رييس جمهور در جمع دو تن از نمآفتاب يزد به نوشته 
  .دانشجويان پسنديده نيست

شايد يکی از علل حاضر نشدن رييس دولت در آفتاب يزد به گفته داوود سليمانی نماينده تهران به 
 جمع دانشجويان به هم زدن سخنرانی ها و اعتراض هائی باشد که توسط عده قليلی در نقاط مختلف

  .صورت می گيرد
 محمد خاتمی در مصاحبه ای که با خبرگزاری جمهوری اسالمی انجام داده با ايرانبه گزارش روزنامه 

تاکيد بر اين که حکومت با تجربه هائی که به دست آورده در بعضی از رفتار خود تجديد نظر خواهد کرد 
جويان صورت گرفت که آن ها را به گفته است در مواقعی اقدامات شورشگرانه و تخريبی نسبت به دانش

  .شيوه های تندتر و احيانا غير منطقی سوق داد
به گزارش انتخاب مسووالن انتظامی استانداری تهران گفته اند مسووليت تامين امنيت مراسمی که به 

مناسبت شانزده آذر در دانشگاه ها برپا می شود به عهده روسای دانشگاه ها و هيات های نظارت 
  .است

فتنی است که امسال برای برپائی مراسم شانزده آذر با اجتماعات خارج از دانشگاه ها موافقت نشد گ
و مراسم در داخل دانشگاه ها برپا می شود که به اين ترتيب فقط دانشجويان خواهند توانست در آن 

  .شرکت کنند
اق افتاد در حالی که سه روز بعد از اغتشاشی که در جريان سخنرانی محسن ميردامادی در يزد اتف

دو روزنامه هوادار گروه های تندرو در گزارش های کوتاه خبری خود از جمهوری اسالمی  و کيهان
حمله برندگان به عنوان کسانی به رفتار تندروهای اصالح طلب معترضند به طور ضمنی دفاع می کنند 

  .ه گرفته اندچهره های اصلی محافظه کاران با محکوم کردن اين ماجرا از آن فاصل
 در گفتگوئی ضرب و جرح رييس کميسيون امنيت ملی رسالت مرتضی نبوی مدير رسالتبه نوشته 

مجلس را محکوم کرده و گفته هر کس حتی کسانی که لقب انقالبی را با خود حمل می کنند به بهانه 
  .رقابت سياسی نبايد خشونت آفرينی کند
ه های فشار شدت گرفته است ادعا کرده اند که محافظه اصالح طلبان در روزهای اخير که تحرک گرو

کاران در حالی که اين گروه ها بسيج و حمايت می کنند ولی به علت نزديک شدن انتخابات ظاهرا از آن 
  .ها فاصله گرفته و هر نوع ارتباطی را بين خود و گروه های خشونت گرا رد می کنند

ورای عالی امنيت ملی حمله به محسن ميردامادی را مقامات دولت و شياس نو به گزارش روزنامه 
محکوم کرده اند و خواستار آن شده اند که عامالن دستگير شده اين ماجرا که در شهر يزد رخ داد به 

  .مجازات برسند
با اشاره به اين که محسن ميردامادی که به جای احمد شيرزاد برای سخنرانی به آفتاب يزد طنزنويس 

 تعرض گروه های فشار روبرو شد به طعنه نوشته شايد آن ها حمله کردند فکر کرده بودند يزد رفته بود با
که اين کامبيز شيرزاد است و همان است که در کنفرانس آمريکايی کانادائی برلين شرکت داشت و آن 

  .زمان نامش اکبر گنجی بود
استه اند با توجه به اين که محمد حسن روان بخش به طنز نوشته گروه ها ی فشار از دوستان خود خو

در تهران به اسناد و اطالعات دسترسی دارند عوامل ديگر دشمن مانند کامبيز شيرزاد و حسين 
  .ميردامادی را پيدا کنند و به آن ها گزارش بدهند

 بدون انعکاس مخالفت ها و اعتراض هائی که به حادثه يزد شده به طعنه نوشته احمد شيرزاد کيهان
ال است که در آن جا که بايد کتک بخورد حضور نداشت و ديگران به جای وی کتک خيلی خوش ح

  .خوردند
 در سرمقاله اين نوع ای تصميم رييس دانشگاه الزهرا برای اخراج کسانی را که مراسم کيهانمدير 

ده و تجليل از برنده جايزه صلح نوبل را به هم ريخته و حانم شيرين عبادی حمله برده بودند انتقاد کر
نوشته که عمل گروهای فشار نمی تواند آن چنان که زهرا رهنورد گفته است مخالفت با آبرو تنها 

  .دانشگاه زنانه جهان باشد
حسين شريعتمداری عامالن حمله به برنده جايزه صلح نوبل در دانشگاه الزهرا را کسانی خوانده که 

عبادی معتقدند که اين عمل برای ضربه زدن به درد دين دارند و با توجه به سياسی بودن انتخاب خانم 
  .اسالم صورت گرفته است

يک هفته بعد از حادثه ای که در شهر سراوان رخ داد و به کشته شدن عده ای از ساکنان آن شهر 
منجر شد که تعداد کشته شدگان در روايت مختلف گونه گونه ذکر شده بود به نوشته روزنامه 

اعالميه ای علت بروز جادثه را کشته شدن کسی که به اخطار ماموران  نيروی انتظامی در همشهری
  .توجه نکرده بود و اغتشاشی دانسته که به دنبال آن در شهر اتفاق افتاد

نيروی انتظامی در گزارش خود نوشته با وجود آن که ماموران انتظامی دستور داشتند که آرامش را به 
  .ر کشته و عده ای مجروح شده اندشهر برگردانند در جريان اغتشاش پنج نف

 دبيرآل جبهه مشارآت در تبريز گفت اگر نهاد دين و روحانيت بدون حد و مرز با شرقبه گزارش روزنامه 
  .نهاد سياست ادغام شود، به آشور و مردم ضربه می زند
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محمدرضا خاتمی به نوشته شرق در مراسم تبريز گفته است خاتمی در مورد شرکت جبهه مشارکت 
البته . در انتخابات آينده گفته است ما منتظر اولين آزمون يعنی رد صالحيت های شورای نگهبان هستيم

خيلی اميدوار نيستم با اخباری آه می ر سد بتوانيم شرآت آنيم؛ گرچه اميدواريم اين اخبار نادرست 
  .باشد

می به دانشگاه تهران سه همزمان با پنچاهمين سالگرد شانزده آذر روزی که در حمله کماندوهای نظا
دانشجو کشته شدند روزنامه های مختلف در مقاالت و گزارش های خود از جنبش دانشجوئی ياد کرده 

  .اند
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود سه دانشجوی کشته شده در پنجاه سال پيش را مسلمان 

د از اين فرصت بهره برداری کنند و با خوانده و نوشته هر سال در اين روز عده ای نامحرم سعی می کنن
وجود آن که ديگر شاهی در آار نيست و آمونيستها هم در زباله دان تاريخ دفن شده اند ولی کسانی 

  .وجود دارند آه هنوز هم سعی می آنند در اين روز به نفع گروهك های بی ريشه وارد عمل بشوند
   

 عضو القاعده از سوي جمهوري اسالمي به آمريکا در 70تالش پادشاه اردن براي انجام معامله تحويل 
  برابر اقدام واشنگتن درباره سازمان مجاهدين خلق

  2003 دسامبر 7 –1382 آذر 16 يك شنبه -راديو فردا 
ملک عبداهللا دوم، پادشاه اردن، به آرامي در تالش است تا معامله اي را سامان دهد که بر پايه آن، 

بکه القاعده، از جمله پسر اسامه بن الدن، رهبر آن شبکه را در مقابل  عامل ش70جمهوري اسالمي 
رابين رايت، گزارشگر واشنگتن پست، با اشاره . اقدام آمريکا درباره سازمان مجاهدين خلق، تحويل دهد

 تهران –به استقرار مجاهدين خلق در عراق، به گفتگوهاي غير رسمي معوق مانده ميان واشنگتن 
  . پرداخته است

ملک عبداهللا دوم، که اميدوار است گفتگوها ميان جمهوري اسالمي و آمريکا بار ديگر برقرار شود، درباره 
چشم انداز اين اميد، در ديداري غير رسمي از واشنگتن، روز پنجشنبه و جمعه گذشته، با دولت 

ع قرن گذشته، اين در يک رب. ملک عبداهللا پيشتر از تهران ديدن کرده بود. پرزيدنت بوش رايزني کرد
مروان معشر، وزير خارجه اردن، اندکي پيش از ملک . نخستين باري بود که رهبر اردن به ايران مي رود

  .عبداهللا، به تهران سفر کرده بود تا زمينه را براي ديدار پادشاه اردن از ايران فراهم آورد
ش هاي اردن، بازتاب عالقه فزاينده تال: رابين رايت در گزارش خود براي واشنگنتن پست، ادامه مي دهد

به نوشته رابين . خاورميانه به از سرگيري گفتگوهاي غير رسمي ميان آمريکا و جمهوري اسالمي است
رابين رايت . رايت، گفتگو ميان واشنگتن و تهران، سال جاري پس از سه جلسه در اروپا، معوق ماند

ش نيز، هفته گذشته، در پذيرايي از کولين پاول، وزير سران تونس، الجزاير، مغرب و مراک: ادامه مي دهد
به نظر رابين رايت، اين عالقه .  تهران را بهتر سازد–خارجه آمريکا، او را تشويق کردند تا روابط واشنگتن 

رو به افزايش دولت هاي عرب، با توجه به تشنج ديرپا و ديرين ميان اعراب و ايراني ها، و نيز با توجه به 
 گير حکومت هاي عرفي و غير ديني جهان عرب از نظام اسالمي ايران، دگرگوني و هراس همه

  .چرخشي چشمگير است
  

ملک عبداهللا جوان که به سرعت جاي پدرش، : رابين رايت به نقل قول از ديپلمات هاي عرب مي نويسد
قه به از سرگيري ملک حسين، را در ايفاي نقش پايمردي يا ميانجيگري در منطقه مي گيرد، از وجود عال

اردن .  واشنگتن، حتي در ميان محافظه کاران جمهوري اسالمي، دلگرم شده است–گفتگوهاي تهران 
 تهران تا حدي به دليل –و ديگر دولت هاي عرب معتقدند که زمان براي از سرگيري گفتگوهاي واشنگتن 

  . ايران است، زماني مناسب استبي ثباتي در عراق، و با توجه به اينکه طوالني ترين مرز عراق، مرز 
  

از ديدگاه رابين رايت، تحليلگر واشنگتن پست، توافق دو هفته پيش، ميان آمريکا با اروپا بر سر برنامه 
 تهران را –هسته اي جمهوري اسالمي، چشم انداز از سرگيري گفتگوهاي غير رسمي ميان واشنگتن 

ه رغم فشار نو محافظه کاران آمريکايي براي تغيير به نوشته رابين رايت، ب. اميد بخش تر ساخته است
حکومت در ايران، پرزيدنت بوش به اين شرط که جمهوري اسالمي درباره القاعده دست به اقدامي 

  .نزند، درهاي از سرگيري گفتگو با تهران را به کلي نبسته است
  

زمان مجاهدين خلق است که رابين رايت نتيجه گيري مي کند که يکي از موانع اصلي در اين ميان، سا
آمريکا اين سازمان را سازماني تروريستي اعالم .  ايراني را در خدمت دارد800نزديک به سه هزار و 

کرده است، اما مسئوالن آمريکايي به نوشته رابين رايت، اذعان کرده اند که سازمان مجاهدين خلق، به 
جمهوري اسالمي اعالم . مي ادامه مي دهدپخش برنامه هاي راديو تلويزيوني بر ضد جمهوري اسال

کرده است که درباره اعضاي القاعده، با آمريکا همکاري نخواهد کرد، مگر به اين شرط که آمريکا درباره 
  .اعضاي سازمان مجاهدين خلق، با تهران همکاري کند
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