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   حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض
  
  بازداشت شد ی نظرآهاروايش

  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب
 یاسي ساني دفاع از زندانیی دانشجوتهيکم
 صبح امروز در مقابل درب منزلش ،یاسي ساني دفاع از زندانیی دانشجوتهي کمري دبی نظرآهاروايش

 .بازداشت شد
 تحصن انی در مقابل دفتر سازمان ملل در جرلي قی چندشانی که ارديگيصورت م ی بازداشت در حالنیا

 . آزاد شده بودقهي بازداشت و با قرار وثزي نیاسي ساني زندانیخانواده ها
 .باشدي در دست نمی اطالعشانی ای اکنون از محل نگهدارهم
 یاسي ساني دفاع از زندانیی دانشجوتهيکم

komitedefa@yahoo.com 
        

  کرد ی نامه از وضعيت فرزندش در زندان اوين اظهار نگرانی طیمادر سعيد ماسور
  خداوندنام

  و سازمانهاي حقوق بشرنهادها
  سالم و آرزوي توفيق با
 احترام ؛ بدينوسيله خاطر مبارآتان را به عرايض خود آه مادري دردمند هستم معطوف داشته و با

 . تقاضاي رسيدگي عاجل دارم 
 6 به اتهام عضويت سازمان مجاهدين دستگير و در شعبه 79 سعيد ماسوري در مورخه دي ماه مفرزند

 زندان اوين بسر مي برد 1 سال است آه در بند 4دادگاه انقالب اسالمي تهران محكوم گرديد ومدت 
 ممنوع  رااو منتقل آرده و 209 هفته است آه دوباره وي را به سلول انفرادي در بند 3ولي اآنون مدت 

المالقات و ممنوع التلفن نموده اند بدون اينكه دليل اين آاررا به ايشان و يا خانواده اش توضيح دهند و 
 .نيز آامال اظهار بي اطالعي مي نمايد  ) 1/ط د/5960شماره گالسه (قاضي پرونده 

 شنو يم آه  در اين سال آه سال پاسخگويي مسولين به مردم مي باشد و مكررا از رسانه ها ميآيا
شايسته است من بعنوان يك مادر درد ! براي زندانيان تخفيف قائل ميشوند و زندان انفرادي وجود ندارد 

 زيربط دريافت لينآشيده اينگونه در نگراني و اضطراب به سر ببرم و هيچ پاسخ قانع آننده اي از مسو
 ؟!نكنم 
 دارم به اين موضوع رسيدگي نموده و  از شما مسولين محترم در نهادهاي حقوق بشري استدعاحال

باشد آه خانواده اي را از نگراني و پريشاني هر روزه . اقدامات الزم را در اين زمينه مبذول فرماييد 
 .برهانيد 

  تشكر و اميد رسيدگي هر چه سريعتر مسولينبا
  ماسوريربابه

  
  ي با آنرژي و چالشهاي جهان آژانس بين المللي ان -پروژه اتمي رژيم ايران

  
امنيت به دو دسته   اروپا در قبال درخواست آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي: وزيرخارجه آلمان 

 تقسيم شده است 
  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب

 انجام اقدام نظامي بر ضد ايران امكان ندارد زيرا آمريكا شاهد وقايع عراق بوده و: وزيرخارجه آلمان گفت
 .تر خواهد شد  در صورت حمله نظامي به ايران، اوضاع، وخيم

" سيلوان شالوم"و " آريل شارون"وگو با   در گفت" يوشكا فيشر", به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
موضع آلمان متفاوت از موضع اسرائيل نيست اما اروپا در خصوص درخواست آمريكا :   درباره ايران، گفت
 .امنيت سازمان ملل متحد به دو دسته تقسيم شده است   ايران به شورايبراي ارجاع پرونده

 .تواند انجام دهد  شوراي امنيت آار زيادي نمي: وي تأآيد آرد
به علت مصرف باالي انرژي جهاني، باور اين مسأله آه نفت و : به گزارش روزنامه هاآرتص، فيشر گفت
 .گاز ايران تحريم شود بسيار دشوار است

اقدام نظامي نيز امكان ندارد زيرا آمريكا ها شاهد بود آه چه اتفاقي در عراق رخ داد و : مه دادوي ادا
 .اوضاع درباره ايران از اين بدتر خواهد شد

 
   آذر، روز دانشجو16اخبار 
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 آميز تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران دقايقي پيش به پايان رسيد   تحمع اعتراض

  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب
تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران پس از برگزاري تريبون آزادي آه به همت انجمن اسالمي اين 

دانشگاه برگزار شده بود ، با حرآت به سمت درب اصلي دانشگاه تهران ، تجمع اعتراض آميزي را آغاز 
 . آردند 

دانشجويان ضمن ,  دانشجويان حضور داشتند 150در اين تجمع آه بيش از , " ايلنا"به گزارش خبرنگار 
 .دادند   ها و مطالبات صنفي خود ، شعارهايي را سر مي  بيان خواسته

چه آابل «, » مرگ بر استبداد«, » زنداني سياسي آزاد بايد گردد«, » رفراندم اين شعار مردم, رفراندم «
« , » پذيرد  ذلت نمي  , ميرد   دانشجو مي« ,» اداتح, اتحاد , دانشجو , ملت «, » چه تهران مرگ بر طالبان  ,

فروهر ، راهت ادامه «, » تسليت , حراست دانشگاه تسليت « , »خجالت خجالت, حراست دانشگاه 
 .آميز بود  از جمله شعارهاي مطروحه در اين تجمع اعتراض, »   دارد

شجويان معترض ، درب اصلي آميز دان  بر اساس اين گزارش ؛ در ادامه برگزاري اين تجمع اعتراض
دانشگاه تهران را شكستند ، اما با دخالت حراست دانشگاه ، دانشجويان به سمت داخل دانشگاه 

 .هدايت شدند
خورد بلكه   تحصن يك روزه به درد نمي"آه   آميز يكي از دانشجويان با اعالم اين  در پايان اين تجمع اعتراض

خواه روز به روز استحكام    خود را با جنبش عدالت   بياورند و آرمان  دانشجويان بايد روي به ايجاد تشكل
 .، به اين تجمع پايان بخشيد " ببخشند

 . گفتني است ؛ حضور مأمورين نيروي انتظامي پشت درب اصلي دانشگاه مشهود بود
ام گزارش شده هاي اطراف ، آر  در هنگام مخابره اين خبر اوضاع در مقابل سر در دانشگاه تهران و خيابان

 .است 
 دبير آميته دانشجويان دفاع از حقوق زندانيان سياسي بازداشت شد 

 .شيوا نظرآهاري ؛ دبير آميته دانشجويان دفاع از حقوق زندانيان سياسي ، صبح امروز بازداشت شد
: ت با اعالم اين مطلب ، گف" ايلنا"شهره نظرآهاري ؛ خواهر اين بازداشت شده در تماس با خبرنگار 

اي آه لباس شخصي پوشيده    صبح ، خواهرم هنگام مراجعه به دانشگاه صدرا ، توسط عده8ساعت 
تا اين لحظه هيچ خبري از خواهرم و همچنين محل نگهداري وي ، : وي افزود .بودند ، بازداشت شد 

 .نداريم
 

 گزار شد تجمع و تريبون آزاد دانشجويي به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه اميرآبير بر
تجمع و تريبون آزاد دانشجويي به مناسبت روز دانشجو از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

 .اميرآبير در اين دانشگاه برگزار شد
، علي آميجاني ؛ عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير " ايلنا"به گزارش 

مقصود ما از : از حضور دانشجويان در صحن دانشگاه ، گفت با حضور در اين تريبون ، ضمن قدرداني 
حضور در اين مكان گراميداشت روز دانشجوست ، دانشگاه در آشورهاي در حال توسعه نماد 

آنند و   خواهي آشور را دنبال آرده چه مي  خواهي است و دانشجويان همواره روند تحول  تحول
منزلتي در دانشگاه همواره نيروهاي آوانگاردي در جريان دانشگاهيان به خاطر شرايط خاص اجتماعي و 

 .تحوالت آشور هستند 
اند و دانشگاه را به   اي به دانشگاهيان را آغاز آرده  اآنون اربابان استبداد در جامعه ما هجمه: وي افزود 

آنند ، چرا اند و بجاست آه دانشگاهيان حرآتي منسجم در مقابل اين روند آغاز   مرآز فساد متهم آرده
 .آه هدف اين روند تسخير دانشگاه است 

آارآردهاي دانشگاه در زماني آه ساختار قدرت با مترجمان توسعه و تجدد : آميجاني تأآيد آرد 
يابد آه هر نقدي زندان را به   ناسازگار است ، قطعًا با نقد قدرت است آه آشور به توسعه دست مي

 .دنبال نداشته باشد 
سه آذر اهورايي آه : برنامه محمد رضايي ؛ مدير مسئول نشريه دانشجويي موج نو ، گفت در ادامه اين 

 . آذر به شهادت رسيدند ، با خون خود جاني دوباره به درخت دانشجويي بخشيدند 16در روز 
قدرت چشم آساني را آه در مقابل ملي ايستاده بودند را گرفت ، تا جاييكه : رضايي ابراز تأسف آرد 

 قصد از ميان بردن جنبش دانشجويي را داشتند و ما 1378اي به راه انداختند و در تير   هاي زنجيره  قتل
 . را ديديم 1378 تير 18 را نديديم ، واقعه 1332 آذر 16اگر 

در بخشي از اين برنامه حميد جعفريان ؛ عضو شوراي صنعتي دانشكده برق به قرائت بيانيه شوراي 
 . آذر پرداخت16صنفي به مناسبت روز 

 آذر ، نماد ايستادگي زور در مقابل فكر است آه استبداد 16روز : در بخشي از اين بيانيه آمده است 
 آذر باعث هوشمندي دانشجويان 16وقايعي نظير . آمر همت به در هم ريختن قلم و قلمدان بوده است 

ند آساني را آه به خاطر شد تا دوست و دشمن را بشناسند و دانشجويان فرصت يافتند آه بشناس
 .هاي تيغ را بر جنبش دانشجويي فرود آوردند   رياست ، لبه

 آذر اين است آه ما با مقايسه خود با 16حداقل فايده يادآوري : در اين بيانيه تأآيد شده است 
 .مان بدانيم آه رسالتي غير از مدرك گرفتن هم داريم  گذشتگان
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ين مشكين ؛ عضو انجمن اسالمي دانشجويان اين دانشگاه ، گفت در بخشي ديگري از اين برنامه ، مت
اآنون آه ما اينجا جمع هستيم ، آقاي خاتمي در دانشگاه تهران در حال پاسخگويي به سواالت : 

آنم آه بعد از چندين سال ، آيا اصًال پاسخي براي   دانشجويان هستند ، من از ايشان سوال مي
 .سئواالت دانشجويان دارند

هاي تئوريك و فكري اعضاي   ما اآنون در انجمن اسالمي تمام تالش خود را براي تقويت پايه: افزود وي 
هايي نظير استقالل دانشگاه و انتخاب رئيس   ايم و براي تحقق ضرورت  انجمن اسالمي معطوف آرده

 .آنيم   دانشگاه توسط اعضاي هيأت علمي تالش مي
هاي اخير نوعي   در سال: اه امير آبير در ادامه ابراز تأسف آرد عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگ

گريزي در ميان دانشجويان به وجود آمده است و همگي دليل عقب ماندگي را ، دين معرفي   دين
اين دين همه چيز را براي . آنند ، اما من معتقدم مشكل اساسي ما عدم اجراي صحيح دين است   مي

ين ظلم نكردن و ظلم نپذيرفتن را به حاآمان و به مردم سفارش آرده اين د. همه آس گفته است 
 .در قرآن بارها تاآيد شد آه مال و اختيار خود را به دست افراد نادان ندهيد . است 

گفتني است ، در اين مراسم آه نوريان ؛ مدير آل فرهنگي و رضايي ؛ مديرآل دانشجويي دانشگاه 
يان شرآت آننده خواستار رسيدگي و پيگيري به مطالبات آنان از سوي دانشجو. اميرآبير حضور داشتند 

 .مديريت دانشگاه شدند 
 

از برگزاري برنامه بزرگداشت روز دانشجو در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي 
 جلوگيري شد 

گاه عالمه دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علوم اجتماعي دانش
 . طباطبايي از لغو برنامه بزرگداشت روز دانشجو در اين دانشكده خبر داد 

هللا پيمان ؛   عليرغم حضور حبيب: با اعالم اين خبر ، گفت " ايلنا"وگو با خبرنگار   مرتضي اسدي در گفت
 از برگزاري ,سخنران برنامه امروز انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي در اين دانشكده 

 .برنامه گراميداشت روز دانشجو از سوي هيأت نظارت دانشگاه ممانعت به عمل آمد 
 

 از حاشيه مراسم سخنراني سيد محمد خاتمي در دانشگاه تهران " ايلنا"گزارش خبرنگار 
 آذر روز دانشجو با سخنراني محمد خاتمي رييس جمهوري و با حضور جمع 16مراسم بزرگداشت 

 . انشجويان در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شدآثيري از د
 

اين مراسم در حالي برگزار شد آه تعداد زيادي از دانشجويان موفق به حضور " ايلنا"به گزارش خبرنگار 
در سالن شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران نشدند و در در راهروهاي دانشكده فني و محوطه 

هاي صوتي سخنان خاتمي   اين تعداد از دانشجويان از طريق سيستم. آردند اطراف اين دانشكده تجمع 
 . و دانشجويان درون سالن شهيد چمران را مي شنيند 

بر اساس اين گزارش ممانعت انتظامات سالن چمران از ورود دانشجويان به اين سالن سبب درگيري 
 تعدادي از دانشجويان مجروح شدند و بين دانشجويان و مسووالن انتظامات شد آه در پي اين درگيري

 .هاي در ورودي دانشكده فني دانشگاه تهران شكست   شيشه
اي از   اعتراض دانشجويان داخل سالن شهيد چمران به اين اقدام و اعتراض به حضور گزينشي عده

 دانشجويان حاضر در سالن و همينطور عدم گنجايش آافي سالن براي حضور همه دانشجويان ، روند
جلسه را با اخالل مواجه آرد ، به طوري آه در ابتداي اين جلسه اعتراض دانشجويان حاضر در سالن 

هاي دانشجويي   چندين بار سخنان خاتمي ؛ رييس جمهور و دانشجوياني آه به عنوان نمايندگان تشكل
 . سخن گفتند را قطع آرد 

 
 دانشجويان بيرون سالن شدند آه در پي اين ، خواهان ورود"خاتمي ؛ عدالت "دانشجويان با دادن شعار 

ها خاتمي از مسوالن انتظامات سالن خواست اجازه ورود ساير دانشجويان آه به درون سالن   اعتراض
توانند به درون سالن   داده شود و ضمن عذرخواهي از دانشجوياني آه به دليل ظرفيت آم سالن نمي

پس از پايان سخنراني براي ديدار با دانشجويان : ، گفت " رونخاتمي؛ بيا بي"بيايند و در پاسخ به شعار 
 . روم   بيرون مي

اگر در بيرون سالن به شأن دانشجويان توهين شده است از همه دانشجويان : همچنين خاتمي گفت 
 .خواهم   عذر مي

انشگاه جمهوري جلسه ادامه يافت و نمايندگان انجمن اسالمي دانشجويان د  در پي اين سخنان رييس
تهران ، بسيج دانشجويي ، آانون نوانديشان جوان ، انجمن صنفي دانشجويان و دبير انجمن اسالمي 

 .دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران ، سخنراني آردند
سخنان اين نمايندگان نيز بارها به سبب واآنش دانشجويان حاضر در درون و بيرون سالن شهيد چمران 

  .دانشكده فني قطع شد
ها همواره بسيجيان   دانشجويان نسبت به سخنان نماينده بسيج دانشجويي مبني بر اينكه در دانشگاه

 .مظلوم واقع شدند ، واآنش نشان دادند 
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آرد آه چرا در   دانشجويان همچنين سخنان نماينده آانون نوانديشان جوان را آه از خاتمي انتقاد مي
رآبير و مصدق عمل نكرد و در مقابل آساني آه مخالف حرآت جمهوريش همچون امي  طول دوران رياست

 .وي را همراهي آردند" درود بر مصدق"خواهانه مردم بودند ، نايستاد با شعار   دموآراسي
هاي دانشجويي ، هنگامي آه خاتمي قصد آغاز سخنانش را داشت و   پس از سخنان نمايندگان تشكل

لن شهيد چمران با آف زدن منتظر سخن گفتن خاتمي بودند ، در حالي آه اآثر دانشجويان حاضر در سا
هر : اي با سر دادن شعارهايي مانع سخن گفتن خاتمي شدند آه خاتمي خطاب به آنها گفت   عده

 .خواهد سخنان من را بشنوند از سالن خارج شود   آس نمي
همش حرف ، همش "، خاتمي در اين هنگام در واآنش به شعار برخي از دانشجويان با اين مضمون 

آيند آه عمل خواهند آرد و شما هم نتيجه عملشان را خواهيد   بعد از من آساني مي: ، گفت " حرف
 . ديد 

پس از پايان سخنان خاتمي ، دانشجويان در محوطه اطراف دانشگاه تهران تجمع آردند آه تا لحظه 
 .ارسال اين خبر همچنان در اين محل حضور دارند 

 حاشيه اين مراسم ، شعارهايي آه دانشجويان در اين مراسم سردادند به اين قرار گقتني است در
 است ؛

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 اي دولت پاسخگو ؛ پاسخ آو ، پاسخ آو
 رفراندم،رفراندم اين است شعار مردم

 درود بر مصدق
نان "  آنها توشه شده بود ، در بر روي برخي از. همچنين پالآاردهايي متعددي در دست دانشجويان بود 

، همچنين سرود يار دبستاني و اي ايران " ام چون شمع مترسان از آتشم  و آزادي براي همه ، استاده
 .توسط دانشجويان خوانده شد 

 
تحصن دانشجويان دانشكده آشاورزي دانشگاه شيراز وارد سومين روز خود شد و دانشجويان همچنان 

 .آنند ي مياز رفتن به آالسها خوددار
وگو با خبرنگار صنفي  روشن ضمير، دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده آشاورزي در گفت
قرار بود رييس دانشگاه شيراز : آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران منطقه فارس با بيان اين خبر، گفت

ضر نيز با دانشجويان در براي صحبت به دانشكده بيايد آه به جاي وي، معاون دانشگاه آمد و در حال حا
 .وگو است حال گفت

 صنفي و  وي با بيان اينكه مشكالت دانشگاه و دانشكده وسيع و متنوع است و مسائل آموزشي،
رياست دانشگاه نبايد از پاسخ گويي به دانشجويان و حضور در : گيرد، افزود سياسي را در بر مي
 .دانشكده خودداري آند

 شيراز روز گذشته در يك اين تريبون آزاد اعالم آردند براي حل مشكالت دانشجويان آشاورزي دانشگاه
خود راهي جز تحصن نداشتيم و اين تحصن را حداقل تا روز دانشجو ادامه خواهيم داد و پس از آن با 

 .توجه به پاسخگويي مسئولين تصميم خواهيم گرفت
 

  ق  و نيروهاي موثر در آينده عرادولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

    سياسي  مناصب  در تقسيم  آرد عراق  رهبران توافق
  ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه:اعتماد
 مسكو   را به  آشورش  اقتصادي هاي  پرونده  در حالي  وزير عراق  نخست اياد عالوي:   الملل  بين  گروه

   انتخابات آرد تب  مي  آماده  دولتش اقتصادي طلبكار   با بزرگترين  ماراتني  مذاآراتي  وخود را براي رسانده
 . دارد  ادامه  همچنان  در عراق  ناامني  گسترده وموج
   مختلف  مسائل  وفصل  حل  خود را از ديروز در مسكو براي  مذاآرات  عالوي  خبري  منابع  گزارش به

 آغاز آرد وقرار بود در اواخر  زيربنايي در امور   روسيه  به  عراق  سنتي  تكيه  به  با توجه  بخصوص اقتصادي
   عراق  عليه  آغاز جنگ  بغداد ومسكو از زمان  بين  را آه  ديدار و بحراني  با والديمير پوتين  ديشب شامگاه

 . آند  وفصل  بود حل  وجود آمده به
   آشته  عراق ف مختل  در مناطق  مختلف  در حمالت  عراقي23 دادند   گزارش  خبري  ديگر منابع از سوي

   به  از واشنگتن  هم  عراق  جمهور موقت  الياور رييس  غازي در مقابل. شدند ها نفر نيز زخمي وده
   صورت  در آن  تغييري  نوع  برگزار وهيچ ژانويه30 در   در موعد مقرر آن  انتخابات  داد آه  اطالع خبرنگاران

  يي  در جلسه  عراقي  سياسي  و سازمان  حزب68  شود آه ي م  اعالم  در حالي  موضع اين. نخواهد پذيرفت
  در بيانيه. شدند  انتخابات  اين  ماهه  شش  بودند خواستار تعويق  آمده  بغداد گرد هم  بابل  در هتل آه

   شد تاآيد شده  ارسال هم» اعتماد « الملل  ين  خبرنگار گروه  براي  از آن يي  نسخه  آه  اجالس  اين پاياني
   بر اين  وجود ندارد اما حاضران  هم  آينده  ماه  در شش  بهبود اوضاع  براي  تضميني  هيچ  با وجود آنكه است

 در  حاضران. داد  انجام  بهبود اوضاع  را در راستاي هايي  فعاليت  انتخابات  تعويق  از طريق توان  مي باورند آه
   داخلي  گروهي هاي دادند از رسانه  مي  وسكوالرها تشكيل تسنن   اهل  اآثر آنها را احزاب  آه  اجالس اين

   بر ديگر طوايف  خاص يي  نظر طايفه  دادن  و ترجيح  گذاشته  احترام  عراق  ملت  منافع  خواستند به وخارجي
   چون ي مشابه  واظهار نظرهاي  اعالميه  اين  به  در واآنش  هم  نجف  عالي مرجعيت. آنند ها اجتناب وگروه
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   بودن  فراهم  در مورد عدم  عراق  به  ملل  سازمان  دبير آل  سابق  فرستاده  االخضر االبراهيمي سخنان
   با آن  مقابله  براي  شرع ها از سالح  جوسازي  اين  ادامه  در صورت  تاآيد آرد آه  انتخابات  انجام  براي زمينه

   نامش  خواست  آه  علميه  در حوزه  بسيار آگاه  منبع  يكي آويتي   مطبوعات  گزارش به. خواهد آرد استفاده
   جنگ  اساسي قانون «  بارها تاآيد آرده  سيستاني  سيد علي  العظمي  اهللا آيت:  آرد  نشود اعالم فاش

مروز  خواهند شمرد و ا  چيز مقدم  را بر همه  عراق  ملت  منافع  بطور حتم  ديني  ومراجع  است  من ومبارزه
   بيفتد عواقب  تعويق  به  آه  زيرا در صورتي  است  در موعد مقرر آن  انتخابات  در اجراي  عراق  منافع هم

 بر سر   منطقه  اين  بزرگ  دو حزب  خبر رسيد رهبران  هم  عراق از شمال». بار خواهد آورد  را به ناگواري
،   از سليمانيه  رسيده  اطالعات بر اساس.يدند رس  توافق  به مابين  في  سياسي هاي  صالحيت تقسيم

   عراق  آردستان  ميهني  رهبر اتحاديه  طالباني  وجالل  عراق  آردستان  دموآرات  رهبر حزب مسعود بارزاني
 مرآز   يك  آوردن  دست  در به  طالباني  آرد از جالل  احزاب  حمايت  رسيدند در مقابل  توافق  شهر به در اين

   را عهده  آردستان  اقليم  رهبري مسعود بارزاني(   عراق  جمهوري  رياست  معاونت چون ) شوري آ حساس
 .دار شود
   در حالي اند، اين  بازگشته  استان  اين  به  آرد عراقي  هزار خانواده14   آم  خبر رسيد دست  هم از آرآوك
 و   شده  را موجب  ترآيه  شديد دولت يز اعتراضات خ  نفت  منطقه  اين ها به  خانواده  اين  انتقال  آه است

 آردها در صدد ايجاد   اعتقاد آارشناسان به.  است  آرده  ابراز نگراني  مساله  اين  به آنكارا بارها نسبت
  و دست. خود هستند  خودمختار آردنشين  اقليم  شهر ثروتمند به  اين  و الحاق  منطقه  آرد در اين اآثريتي
   به  مجيد معروف  حسن  علي  آرد با محاآمه  اعالم  عراق ، وزير دادگستري  الحسن  دوهان  مالك هآخر اينك
   به  حسين  صدام  آغاز و با محاآمه  سابق  رژيم  سرآردگان  جنايات  به  رسيدگي  آار دادگاه  شيميايي علي
 . خواهد رسيد پايان

  
هاي مخالف با برگزاري انتخابات عراق در موعد   و گروهبسياري از احزاب: ي الجزيره اعالم آرد شبكه

 .اند آنفرانسي را در اين آشور آغاز آرده) دوشنبه(مقرر، امروز 
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هاي  از جمله احزاب و گروه: ي تلويزيوني افزود ، اين شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق هستند آه البته  نفرانس، حزب عشاير، ائتالف ميهني و حزب اسالمي شيعهحاضر دراين آ

 . هاي ديگري هم شرآت دارند گروه
ها در اين آنفرانس، دولت موقت عراق را به نقض قانون اداري متهم آردند و اظهار داشتند آه  اين گروه

 .با وجود شرايط فعلي در آشور، برگزاري انتخابات مناسب نيست
اآنون در حال برگزاري  اين آنفرانس هم.ها خواهان به تاخير انداختن انتخابات تا شش ماه ديگر شدندآن

 .است
 

با شبه نظاميان در يك خيابان پر ) دوشنبه(نيروهاي آمريكايي امروز : شاهدان عيني اظهار داشتند
 .ختنداندا ها را به عنوان سپر خود به جلو مي ازدحام بغداد درگير شدند و پياده
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ي انتخابات  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در آستانه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مرآز اين حمالت در بغداد و چندين شهر .  ژانويه، حمالت شبه نظاميان افزايش يافته است30عراق در 
 .آنند رسد عليه افرادي است آه با ارتش آمريكا همكاري مي شمالي بوده است آه به نظر مي

درگيري امروز در بغداد، پس از آن آغاز شد آه افراد مسلح در خيابان حيفا حضور يافتند و گفتند به دنبال 
شاهدان عيني بيان داشتند آنها . آنند آساني هستند آه با نيروهاي تحت رهبري آمريكا همكاري مي

شبه نظاميان همچنين در . آرده است ها آار مي  آه به ادعاي آنها براي آمريكايياند فردي را آشته
 .ي الخضرا ديده شدند ميداني در نزديكي منطقه

ي شاهدان، نيروهاي آمريكايي با حمايت  ارتش آمريكا در اين باره اظهاري نكرده است؛ اما به گفته
 . خودروهاي زرهي به مردان مسلح حمله آردند

در درگيري در . ي درگيري ميان نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان بوده است يفا صحنهخيابان ح
 . ي حديثه، امروز نيز سه شبه نظامي آشته و چهار تن زخمي شدند منطقه

اي اعالم آردند سه سرباز اين واحد روز  نيروهاي اعزامي تفنگداران دريايي آمريكا، با انتشار بيانيه
 . ه و رمادي آشته شدندگذشته در شهرهاي فلوج

 . تن رسيده است1276هاي آمريكا تاآنون به  تعداد آشته
 

 شود   انتخابات عراق ژانويه سال آتي برگزار مي: غازي الياور
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 . رئيس جمهور حكومت موقت عراق بر برگزاري انتخابات اين آشور در تاريخ مقرر آن تاآيد آرد
، رئيس جمهور عراق، بار ديگر بر لزوم انجام انتخابات "غازي الياور"الملل ايلنا،    گزارش سرويس بينبه

 .ام ماه ژانويه در عراق تاآيد آرد  سي
، رئيس جمهوري "جورج بوش"، رئيس جمهوري عراق پيش از نشست با BBCبه گزارش شبكه خبري 

خابات رنج و عذاب ملت عراق را طوالني و آزردگي و هرگونه تاخير در انت: آمريكا، در واشنگتن، گفت
 .دهد  تشنج داخلي آشور را افزايش مي
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 .ها در عراق ادامه دارد  اين درحالي است آه شورش
حمالت روز گذشته عليه .  عراقي را گرفت21روز گذشته سري حمالت شورشيان در سراسر عراق جان 

 .زايش داداعضاي نيروهاي ائتالف شمار آشته شدگان را اف
 آمريكا، بار ديگر بر برگزاري انتخابات عراق در NBCدر مصاحبه خود با شبكه " غازي الياور"از سويي ديگر 

 .موعد مقرر و به تعويق نيافتادن آن تاآيد آرد
 

 اياد عالوي به مسكو رفت 
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هاي اين آشور و موضوع نفت، به مسكو،   وص بدهينخست وزير دولت موقت عراق براي مذاآره در خص
 . پايتخت روسيه، رفت

 
در عراق، اين " اياد عالوي" ماه از نخست وزيري 6الملل ايلنا، به دنبال گذشت   به گزارش سرويس بين

مقام به منظور تحكيم روابط خود با روسيه، آشوري آه مخالف جنگ عليه عراق بود، به اين آشور سفر 
 .آرد
آه قرار است به مدت دو روز در مسكو ديداري رسمي " عالوي"گزارش خبرگزاري اروپا از مسكو، به 

 .گيرد  انجام دهد، مورد استقبال مقامات برجسته اين آشور قرار مي
 .به گفته منابع آگاه، محور مذاآرات دو آشور در خصوص افزايش روابط اقتصادي است

هر دو طرف در خصوص : درباره اين سفر گفت, مورخارجه روسيهسخنگوي وزارت ا, "الكساندر ياآوونكو"
 .آنند  احتمال افزايش دخالت روسيه در عراق مذاآره مي

، رئيس "صدام حسين"چنين بر احتمال تمديد قراردادهاي نفتي بين دو آشور آه در زمان رژيم   وي هم
هاي خود به   صدد آاهش بدهيدر عين حال عراق در.جمهور مخلوع عراق، منعقد شده بود، تاآيد آرد

 .روسيه است
 

 ها تهديد به اعتصاب غذا آردند   عراقي
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تظاهرات آنندگان عراقي در صورت ادامه قطعي برق در برخي شهرهاي اين آشور دست به اعتصاب 
 .غذا مي زنند

چنين حمل    عراقي با حمل پرچم عراق و همالملل ايلنا، تظاهرات آنندگان  به گزارش سرويس بين
، روحاني مبارز عراقي، و تجمع در مقابل وزارت نيرو دولت داخلي عراق در "مقتدا صدر"هاي   عكس

 .بغداد، خواستار پايان قطعي برق در اين شهر شدند
، يكي از سازماندهان اين اعتراض دست جمعي، "جابر حسن"به گزارش خبرگزاري آسوشتيد پرس، 

 .خواهيم به طور جدي به حل اين مشكل شهروندان عراقي بشتابد  از وزارت نيرو عراق مي: گفت
در عين حال تظاهرات آنندگان تهديد آردند، در صورت ادامه قطعي برق دست به اعتصاب غذا خواهند 

 .زد
 وزارت در نشستي مشترك با مقامات: نيز تصريح آرد, ، از روحانيون شيعه بغداد"شيخ رحيم فتحي"

هاي نفتي   نيرو، اين مقامات علت قطعي برق را يورش شورشيان به شبكه برق رساني و شرآت
 .اند  شمال بغداد دانسته

 
 شمار آشته شدگان آمريكايي در عراق رو به افزايش است 

  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب
 تن 1273 ميالدي عليه عراق به 2003 شمار قربانيان سربازان آمريكايي از آغاز جنگ ماه مارس سال

 .رسيد
الملل ايلنا، با آشته شدن دو تفنگدار آمريكايي در استان االنبار عراق، شمار   به گزارش سرويس بين

 . تن رسيده است1273قربانيان آمريكايي از زمان آغاز جنگ عليه عراق تا به امروز به 
دو تفنگندار آمريكايي : روز طي بيانيه اي اعالم آردارتش آمريكا ام, به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

 .هاي روز جمعه در استان االنبار عراق آشته شدند  در درگيري
به گزارش اين خبرگزاري، اين دو سرباز آمريكايي در عمليات امنيتي و برقراري ثبات در استان 

 .اند  االنبارآشته شده
هاي پي در پي سربازان آمريكايي   هر روز شاهد درگيريگفتني است؛ استان االنبار واقع در غرب عراق 

 .و شورشيان است
 

 گذاري در عراق دستگير شدند   عامل بمب14
  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب

 .گذاري شده در شمال عراق دستگير شدند   عراقي مظنون به ساخت خودروهاي بمب14
آمريكايي در عمليات جستجوي خانه به خانه در شمال الملل ايلنا، سربازان   به گزارش سرويس بين

 آيلومتري شمال بغداد، موفق به دستگيري چندين عامل ساخت خودروهاي 250بيجي واقع در 
 .گذاري شدند  بمب
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اين عمليات به منظور از بين : اي اعالم آرد  به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، ارتش آمريكا در بيانيه
 .است  عضاي يك باند استفاده آننده مواد منفجره در خودروها انجام گرفتهبردن و يا دستگيري ا

 .شوند  ها در گذرگاه و به ويژه در خودروها آارگذاشته مي  اين بمب
، رئيس "صدام حسين"اي در نزديكي شهر تكريت، زادگاه   شب گذشته نيز سربازان آمريكايي در خانه

 فرد 14به گفته منابع آگاه اين . اند   را دستگير آردهجمهور مخلوع عراق، يك رهبر شورشي عراقي
 .اند  دستگير شده در اين عمليات، به يك پايگاه نظامي آمريكا براي بازجويي فرستاده شده

 .گفتني است؛ اين عمليات هيچ قرباني دربرنداشت
 

 آند   استراليا سازمان اطالعات عراق را سازماندهي مي
  ٢٠٠۴سامبر  د6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب

 . بغداد از آانبرا خواست، در ساماندهي سازمان اطالعات اين آشور آمك آند
، وزير دفاع استراليا، پس از ديدار رسمي خود از عراق و "رابرت هيل"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

تعيين مسئوالن ، وزير امنيت ملي عراق، از استراليا مبني بر "قاسم داود: "بازگشت از اين آشور گفت
 .است  عراقي در سازمان اطالعات و امنيت درخواست آرده

درصدد تشكيل يك گروه جديد جوان " داود: "اي تصريح آرد  در بيانيه" هيل"به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
 .مسئول در زمينه اطالعات و امنيت است

هاي مورد استفاده اين سازمان   وشهدف از سازماندهي اين سازمان، تغيير ر: است  در اين بيانيه آمده
 .، رئيس جمهوري سابق اين آشور، است"صدام حسين"در زمان رژيم 

هاي بزرگ عراق، رشد فضاي جديدي در    آه يكي از چالش  تاآيد آرده" قاسم داود: "تصريح آرد" هيل"
 .است   سال ديكتاتوري بوده30سازمان اطالعات و امنيت پس از

 
 گزاري انتخابات عراق سخت اما تحقق پذير است بر: هوشياري زيباري

  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب
 . ام ماه ژانويه در اين آشور تاآيد آرد  وزير امورخارجه عراق بر برگزاري انتخابات سي

ضمن تاآيد بر , ، وزير امورخارجه دولت موقت عراق"هوشيار زيباري"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
 .برگزاري انتخابات عراق سخت اما قابل تحقق است: برگزاري انتخابات اين آشور، گفت

. يما  ما تهديد امنيتي براي راي دهندگان را دست آم نگرفته: ، وي افزودBBCبه گزارش شبكه خبري
 .تهديدي امنيتي يك چالش در انتخابات عراق است

 .ام ژانويه سال آتي تاآيد آرد  چنين بر برگزاري انتخابات در تاريخ تعيين شده يعني سي  وي هم
، رئيس جمهور عراق، نيز بر برگزاري اين انتخابات در تاريخ معين شده تاآيد "غازي الياور"از سويي ديگر 

 .آرده است
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراق اوضاعتحليل 
  

   آذر16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب:بی بی سی 

روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود، از حضور امروز رييس جمهور خاتمی در دانشگاه 
 در عين حال ورود مهدی کروبی را در تهران خبر داده و به گمانه زنی درباره سخنان وی پرداخته و

  .انتخاباتی که به منظور تعيين جانشين محمد خاتمی برپا می شود، قطعی دانسته اند
 در صدر گزارش های خود خبر داده که ديشب در جلسه اعضاى شوراى مرآزى مجمع روحانيون شرق

وز ديگر که خود آن را رسما مبارز کانديداتوری مهدی کروبی رييس اين مجمع قطعی شده اما تا چند ر
  . اعالم دارد، انتشار خبر آن به تاخير افتاده است

از سوی ديگر، بحث بر سر احتمال ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات موضوعی است که 
روزنامه های مختلف تهران درباره آن نوشته و از زبان ناظران مختلف خبر داده اند که شرکت رييس 

  . صلحت نظام در انتخابات معادله ها را به هم خواهد ريختمجمع تشخيص م
   گرمای  به  جمهوری  رياست ها و اخبار انتخابات ، رايزنی  سرد زمستانی  روزهای  نوشته دراعتماد

   آنها به  آانديداتوری  زمزمه  است  ماه  چندين  آه  آنهايی  نام  شدن پر رنگ. شود  می  نزديك سابقه ای بی
  .   است  گرما موثر بوده  در اين شان  نامزدی  شدن رسد و قطعی می  گوش

با علی اکبر واليتی و علی " شيخ اصالحات"حضور مهدی کروبی را قطعی ديده و نوشته که آفتاب يزد 
  . الريجانی رقابت خواهد کرد

شته بود، به محسن رضائی که در چند روز گذشته آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات اعالم دا
 در آخرين اظهار نظر خود گفته است در صورتی که هزينه برنامه های وی پذيرفته همشهرینوشته 

  . شود نامزد انتخابات می شود
 از قول هادی خامنه ای عضو مجمع روحانيون مبارز نوشته اگر تالش آنيم و نيروهاى خود ايرانروزنامه 

  . ميليون رأى داريم١٧ تا ١۶فى است، زيرا ما حداقل نزديك به را به صحنه بياوريم رأى آنها براى ما آا
حضور محمد خاتمی امروز در دانشگاه تهران و در سالگرد شانزده آذر، روزنامه های امروز صبح را به 

  . بررسی احتماالت اين سخنرانی کشانده 
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ى آيد، چرا که به  نوشته محمد خاتمى پس از سه سال دورى از جمع دانشجويان به ميان آنها مشرق
رغم دورى وى از جنبش دانشجويى، فعاالن جنبش دانشجويى خواهان آن شده اند آه رئيس جمهورى 

  . در آخرين سال فعاليت دولت خود صريح تر از پيش گام بردارد و سخن بگويد
  . در عين حال، آنان به برخى سكوت هاى رئيس جمهورى و نيز عملكرد وی انتقاد ها دارند

 به ياد آورده که بعد از دوم خرداد، برای شنيدن نطق چهره هاى اصالح طلب سالن هاى ايرانه روزنام
ورزشى دانشگاه ها گنجايش نداشت، به نوشته اين روزنامه آن روزها گذشته و امروز خاتمى در 

تكلف سالنى با دانشجويان ديدار مى آند آه شايد گنجايش هزار نفر را هم نداشته اما همين ديدار بى 
نشان از آن دارد آه ديدار امروزرييس جمهور نه براى آسب حمايت دانشجويان و نه براى گرفتن تشويق 

  . آنان است
رفتن امروز خاتمى به دانشگاه را بنابراين نبايد تبليغاتى خواند آه يك ديدار ايران به نوشته روزنامه 

ها آارى باشد آه خاتمى می تواند امروز صميمانه و شايد يك عذرخواهى از آنان باشد و اين شايد تن
  . انجام دهد

ديدار رييس جمهور خاتمی از دانشجويان در حالی قطعی شده است که محافظه کاران در روزهای 
گذشته به شکل های مختلف ناخرسندی خود را از اين ديدار اعالم داشته و بسيج دانشجوئی که اعالم 

 محمدخاتمی آماده کرده است، در همان زمان سخنرانی داشته بود اعضای خود را برای پرسش از
هائی در نقاط ديگر دانشگاه تهران برگزار می کند که در آن چهره های مخالف دولت سخن خواهند 

  .گفت
بحث پيرامون توافق های هسته ای بار ديگر در روزنامه های تهران منعکس شده است و اين در حالی 

گوی وزارت خارجه خبر داده که دور جديد مذاآرات ايران و اروپا هفته سخنآفتاب يزد است که به نوشته 
هاى آينده شروع مى شود و وزارت خارجه براى پيدا آردن راهكار فعال شده و در هيأت دولت هم بحث 
  . شده، پيشنهادهاى اوليه اى وجود دارد آه در صورت نهايى شدن ظرف روزهاى آينده اعالم مى شود

 سيروس ناصری از اعضای هيات مذاکره گر اتمی نوشته هيچ نگرانى حقوقى از نظر  در گفتگو باشرق
  . اين آه قطعنامه هيات رييسه آژانس الزام حقوقى براى ايران داشته باشد نداريم

اما قطعنامه براى ما هيچ مشكل حقوقى . وی تاکيد کرده که الزامات سياسى، بحث ديگرى است
ما در آژانس عادى شود و در عين حال تعليق براى ما الزام آور نشود آه ما مى خواستيم وضعيت . ندارد

  .به آن رسيديم
   

  گوناگون
  

 شناسم رأي مردم، تشريفاتي نيست  در اسالمي آه من مي: جمهور در جمع دانشجويان رييس
  ٢٠٠۴ دسامبر 6 - ١٣٨٣ آذر 16ه دو شنب

دانشگاه در حالي وارد سالن چمران  در سه سال جمهور پس از همزمان با روز دانشجو، رييس
هاي   آذر از ساعتها قبل، صندلي16اهوراييان  ي فني دانشگاه تهران شد آه ياران دبستاني دانشكده

جمهور  ، خود را براي استقبال از رييس“اي ايران“ و “ دبستاني يار“سالن را پر آرده و با خواندن سرود 
  .ي ورود بودند از آنها نيز پشت درهاي دانشگاه منتظر اجازهآردند و تعداد زيادي  مي محبوبشان آماده

االسالم والمسلمين  ، هنگامي آه حجت)ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
آذر وارد سالن شهيد چمران دانشكده فني شد، 16 ي سيدمحمد خاتمي براي حضور در برنامه

  . و از وي استقبال آردند احساسات زدنهاي متوالي ابراز دانشجويان با آف
دارد سخنان دانشجويان  جمهور پيش از آغاز سخنان خود تأآيد آرد آه در اين جلسه بيشتر سعي رييس

آند و در پايان مراسم و پس از شنيدن  مي  آذر مطرح16ي  را بشنود و در ابتدا تنها مواردي را درباره
  .گويد آنها با ايشان سخن مي هاي خود و سخنان دانشجويان در مورد دغدغه

ساز در آشور  سرنوشت  آذر يك روز16آند، چرا آه   آذر صحبت مي16خاتمي اظهار داشت آه در مورد 
  .ماست و نبايد تحريف و فراموش شود

روي داده است آه از نظر  وي با اشاره به حوادث و رويدادهاي بزرگي آه در جامعه و دانشگاههاي ما
بزرگتر باشند، خاطرنشان آرد ما در اين   آذر نيز16ممكن است بعضي از آنها از حجم و ظاهر قضيه 

ي ما و دانشگاهيان ما   آذر يك روز ماندگار در خاطره16اگر  رويدادها شهيدان و اهداف بزرگي داشتيم اما
  .است آه داراي جايگاه و پايگاه مهمي است باقي مانده به اين دليل

از : ايران است، يادآور شد ي عطف در تاريخ مبارزات و حيات اجتماعي  يك نقطه آذر16وي با بيان اينكه 
ي علمي و فني در دنيا ايجاد شد و  عرصه انگيزي آه در  به بعد با توجه به پيشرفتهاي شگفت16 قرن 

ي  هي ديگري نيز به نام پديد و اجتماعي پديد آمد، پديده اي آه از نظر آزادي اقتصادي نيز نظامهاي تازه
داشت با تسلط مستقيم و غيرمستقيم بر آدم و عالم حكومت آند و در  استعمار بوجود آمد آه سعي

  .آرد ي خود را تأمين مي ما، از طريق استبداد و خودآامگي سلطه آشوري مانند آشور
فياي تغيير عظيم را در جغرا ي بسيار مهم و ي دوم قرن بيستم ميالدي يك حادثه اما در نيمه: وي افزود

ناآازاآي به معناي ظهور يك قدرت جديد يا  انفجار هيروشيما و. سياسي و در وضعيت آدم و عالم ديديم
اش از  بود، قدرتي آه مدعي آزادي بود و قانون اساسي آرد اي آه ابراز وجود مي شده قدرت زائل

با ناآازاآي و . ودي آزادي و حقوق بشر مطرح شده ب آه در زمينه ترين اسنادي بود مهمترين و جالب
را به رخ دنيا آشاند و در واقع به عنوان ناجي عالم از فاشيسم و نازيسم  هيروشيما اين قدرت خود



www.iran-archive.com 

اتحاد  جايگاه مهمي را اتخاذ آند و البته بالفاصله پس از انفجار در ناآازاآي و هيروشيما، خواست آه
جهان دو قطبي و  داشت آه از آن به بعدجماهير شوروي نيز با آزمايش بمب اتمي وجود خود را ابراز 

  .جنگ سرد شروع شد
بر اثر تسلط بر   يك جنگ پنهاني و يا آشكار32در ايران پس از شهريور : خاتمي خاطرنشان آرد
ي خود را بر ايران  استيالي تازه  مرداد قدرت تازه به دوران رسيده،28 در آودتاي . آشورمان وجود داشت

سياست خاص خود را داشت و با قرار گرفتن در حاشيه در  البته بريتانيا. را آنار زداعالم آرد و بريتانيا 
  .آرد مي ذيل سياستهاي آمريكا حرآت

درگيري و شهادت  وي با اشاره به پيروزي آودتا در ايران، سرآوب، خودآامگي با محوريت شاه،
ممتاز خود را نشان داد و در  نقشدر اين زمان دانشگاه، حضور و : رزمندگان اسالمي و غيراسالمي گفت

به . جديدي در وضعيت زندگي مردم اعالم آرد واقع پيشگامي خود را در اعالم مسؤوليت جديد و شروع
آرد دانشگاه بود، در واقع واقعيت دانشگاه همين را  دنبال آمدن نيكسون، اولين جايگاهي آه حرآت

ي تازه  در پاي سلطه“ قندچي“ و “ نيا رگبز“ ، “شريعت رضوي“ آرد و سه بزرگوار ما ايجاب مي
  .گذرد ايران قرباني شدند و نشان دادند آه راه مبارزات آشور ما از آجا مي ي آمريكا در گرفته شكل

??  پيشتاز بوده و اين نقش  دانشگاه هميشه در قضايا و پيشبرد امور و در اعالم موضع،: خاتمي گفت
ايم، از نظر  جامعه و دانشگاه خود داشته ر هزاران شهيدي آه درآذر است، واال شايد سه شهيد در براب

  .عددي آم باشد
اين سه تن براي  ي خون هم باعث تأسف است، اما خون البته حتي ريختن يك قطره: وي ادامه داد

استراتژي عالم داراي منابع  ي اعالم موضع و وضعيت جديدي آه در ايران به عنوان مهمترين نقطه
  .نماد بوده است رد طمع بيگانگان از قديم تا امروز، بوده، يكسرشار و مو

شويم  امروز متوجه آن مي هايي آه جمهور با بيان اينكه يكي از عدم آگاهي به گزارش ايسنا، رييس
شوروي هستند و دقت  شد دو دشمن انگليس و همان سياست مصدق بود آه در آن مطرح مي

شود، چنانچه  مملكت مسلط مي زند و بر ي آنها را آنار مي آيد و همه شد آه غول جديدي مي نمي
ي  آذر اعالم پيشتازانه و مبتكرانه 16 جريان: ي همين غول بود، گفت  مرداد آغاز سلطه16آودتاي 

ي  ي آمريكا و سلطه ي سلطه ما امروز همين مسأله .آيد دانشگاه بود آه اين وضعيت جديد پيش مي
. ايم نكته را از ياد نبريم آه داراي جنبش دانشجويي مؤثري بوده اما يكايم،  ي او را داشته خصمانه
ي ما يعني استبداد است، غافل  االمراض جامعه آشور نبايد ما را از عاملي آه ام ي بيگانه در سلطه
 ي بيگانه از طريق استبداد، خودآامگي و جدايي در آشورهايي مانند آشور ما همواره سلطه .آند

ايران و دشمني   آذر به معناي نشان دادن وضعيت جديد16. آرده است ردم تحقق پيدا ميحكومتها از م
است و دانشگاه ما در عين  ي مهم ا شود آه همچنان استبداد مسأله بيگانگان است اما فراموش نمي

  .رفت موضع داشتن، مبارزات ضداستبدادي خود را هم نشان داد و پيش
مهمترين آنها انقالب اسالمي   آذر وقايع مهمي در آشور ما رخ داد آه16 خاتمي با بيان اينكه پس از 

معتقدم با صالبت و درايت رهبري انقالب، پيوند  : بهمن انجاميد، بود، گفت22 اي آه به  ايران و حادثه
اي از  انقالب و شعارهاي نويي آه داشت، همچنين بيان تازه متناوب مردم با رهبري و فراگيري اين

ي بزرگ  اسالمي، مطابق با آزادي و خواستار پيشرفت اعالم شد و اين واقعه اسالمي، انقالبديدگاه 
امروز هم  . آذر بايد مبدأ بينش، جهش و خروش دانشجويان ما باشد16.  آذر رخ داد16ي  واقعه پس از

مگي هستيد و استبداد و خودآا دار ضديت با بيگانه، ضديت با  آذر و ميراث16دار  شما دانشجويان ميراث
  .متناسب با وضعيت فعلي باشد، تالش آنيم همه بايد براي ايجاد يك زندگي درخور براي آشور آه

شايد گفته شود آه . آنيم ما نبايد مبدأ دوران جديد را آه انقالب اسالمي است فراموش: وي تأآيد آرد
شجوي ما به عنوان پيشتاز اما دان رسد، ي اهداف خود نمي آند و چرا به همه انقالب آند حرآت مي

آه در اين صورت از اجتماع و جامعه جدا خواهد  ساز جدا آند جامعه نبايد خود را از اين مقطع سرنوشت
  .شد شد و هم دچار آشفتگي و پريشاني خواهد

برگشتن به مبدأ و دفاع از   است آه با متأسفانه جنبش دانشجويي ما دچار يك نوع تنش: خاتمي گفت
تواند هم جنبش دانشجويي و هم  مي ي آرمانهاي انقالب اسالمي تقالل و آشور بر پايهآزادي، اس

  .طي آنيم ساالري حرآت جامعه را به سوي استقالل، آزادي و مردم
مراسم پس از شنيدن  جمهور در ادامه ي اين ، رييس)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

همزمان با ابراز احساسات  ، هنگام پاسخ به سواالت آنها،سواالت نمايندگان تشكلهاي دانشجويي
بايد دموآراسي را قبول داشته باشيم،  دانشجويان خطاب به آنها تأآيد آرد آه اينجا جايگاهي است آه

  .ندارند؛ ما بايد با عقايد مختلف يكديگر را تحمل آنيم فقط ديكتاتورها هستند آه غير خود را قبول
پايبندم آه راهي جز استقرار  خواهران و براداران اعتقاد دارم و به اين اعتقاد: ردرييس جمهور تاآيد آ

شود؛ در  مردمساالري حفظ مي اسالم هم در صورت حفظ. مردمساالري براي نجات آشور نيست
در اسالمي آه . مردمساالري سازگار باشد صورتي آه بينشي از اسالم داشته باشيم آه با معيارهاي

  .  راي مردم، تشريفاتي نيستشناسم من مي
  .ي ارآانش بايد متكي به راي مردم باشند حكومت و همه: خاتمي ادامه داد

نباشد، قابل قبول  حتي حكومت منسوب به اسالم، اگر مورد توافق مردم: جمهور ادامه داد رييس
 اسالمي آه من :وي ادامه داد و) جمهور را تاييد آردند زدن سخنان رييس دانشجويان با آف. (نيست
آند آه در بقاي آن هم متكي به راي  پيدا مي تنها با راي مردم در نظام و حكومت تحقق شناسم نه مي



www.iran-archive.com 

نخواستند، او حق تحميل خود را با زور بر مردم را ندارد  اگر روزي مردم حكومت را. مردم است
  .(جمهور را تأييد آردند رييس دانشجويان بار ديگر سخنان(

باشيم، بايد در دين نوآوري  ساالري داشته براي اينكه بتوانيم دين سازگار با مردم: ه دادخاتمي ادام
اي دين را بفهميم و عمل آنيم آه پاسخگوي  گونه نوآوري در دين يعني به. آنيم نه اينكه بدعت بگذاريم

  .ها و نيازهاي جامعه باشد سوال
توجه به رشد اجتماعي،   جمله در مورد زنان باتوان تحوالت امروز بشر را از وي تاآيد آرد آه نمي

  .اي ديد هاي قبيله همچنان ناديده گرفت و آن را متناسب با نظام
بايد عوض شود، دين خدا  آنچه: ها بايد نوآوري داشت، گفت ي زمينه خاتمي با بيان اينكه در همه

  .نيست، بلكه اين بينش و داوري ماست آه بايد عوض شود
يكي از . پايدار نخواهد بود حكومت موفق ديني جز با تغيير: جمهور ادامه داد ا، رييسبه گزارش ايسن

بود آه سبب تحوالتي در جامعه ما و  هاي امام امت، شجاعت و شفافيت در بيان مواضع نويي عظمت
بينيم آه  تاسف پس از درگذشت امام، مي در مقابل بينش سنتي، منشا تحول شد گرچه با آمال

دانشجويان آه با سكوت سخنان . (شود ي ما حاآم مي جامعه آارانه بعضا در هاي محافظه شنبازهم بين
  .(زدن صحبتهاي وي را تاييد آردند با آف دادند جمهور را گوش مي رييس

همچنان با آمال افتخار آن را ادامه  ام و اين نظر من است آه يك ذره از آن عدول نكرده: خاتمي تاآيد آرد
  .دهم مي
خود عقب نشست، در اين   با اشاره به منتقداني آه معتقدند خاتمي شعارهايي داد و از شعارهايوي

بشنود و به آنها جواب دهد، خطاب به  تواند انتقادات را باره با بيان اينكه باب بحث باز است و مي
 نشد، آنند و وقتي تصورشان جور تصور مي نشيني از چه؟ چرا دوستان فكر و عقب: منتقدان گفت

دانشجويان فرياد زدند (نشيني آردم؟  از آن عقب بنده چه شعاري دادم آه!. نشيني گويند عقب مي
  .جا براي بحث وجود دارد: گفت جمهور به آنها آه رييس) آزادي انتخاب
ام، در  نشيني نكرده عقب چيز آس و هيچ نشيني بوده، بنده در مقابل هيچ اگر هم عقب: وي ادامه داد

  . ام نشيني آرده ظامي آه به آن معتقدم، عقبمقابل ن
والمسلمين سيدمحمد خاتمي،  االسالم حجت (ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

دانشجويان دانشگاه تهران در سالن شهيد چمران  رييس جمهور آه صبح روز دوشنبه در جمع
 به سواالت نمايندگان تشكلهاي دانشجويي، ي پاسخ خود ادامه ي فني حاضر شده بود، در دانشكده
اصالحات در درون نظام بوده است و اصال جمهوري اسالمي را دستاورد بزرگ  اعتقاد بنده به: تاآيد آرد
  .دانم انقالب، يعني انقالب خودمان، مي ترين مردمي
  .آردند تشويق مي جمهور سخنان خود را در حالي ادامه داد آه دانشجويان وي را يكصدا رييس

! برادران و خواهران. دانم مي به عنوان انساني آه درك جامعه را دارد، حفظ اين نظام را الزم: وي گفت
مهم تاريخي است و چيزي نيست آه به  انقالب تصميم دلبخواهي اين و آن نيست، يك پروسه و عزم

  .بگيرم آه انقالب نباشد خواست بنده بوجود آمده باشد و امروز بنده تصميم
ايران و دفاع از آن را براي  ي مهم تاريخ عظيم آشور انقالب اسالمي ايران را مرحله: خاتمي ادامه داد

همچنين انقالب اسالمي را . دانم مي ي بيگانگان بر خود فرض دموآراسي، آزادي و نجات از سلطه
گيري  ي باصالبت و جهتبه سالح، با آالم و با رهبر دانم آه بدون اتكا ترين انقالب روزگار مي مردمي

  .مدبرانه و با حضور مردم پيدا شد
دموآراسي هستند اگر از  امروز همانها آه خواستار آزادي و. احساساتي برخورد نكنيم: وي تأآيد آرد

گويم درد مزمن ما استبداد ديرپاست و  مي باز. اين منشا دور بيفتند گرفتار گرگان بزرگي خواهند شد
ما پيشرفت . آزادي هستيم و از آن گريزي نيست ما خواستار. دمساالريدواي درد مزمن ما مر

جمعي از دانشجويان فرياد زدند رفراندوم، رفراندوم اين (باشيم  خواهيم براي اينكه بمانيم و سربلند مي
  .رسد شاءاهللا قدرت به شما هم مي ان: جمهور گفت رييس (است شعار مردم

معتقدم جمهوري اسالمي در جهت  من: آه آزادي را نهادينه آنيم، گفتخاتمي با بيان اينكه ما ناچاريم 
شما جوان هستيد و . دارد عصباني نشويد حال هم اگر اشكالي وجود. تحقق اين خواست بوجود آمد

مانده قانون اساسي است  دارد در ظرفيت هاي معطل اگر هم اشكالي وجود. دانيد مساله چيست نمي
  .نه در قانون اساسي

آردند، وي اظهار داشت آه  مي جمهور را يكصدا تاييد زدنهاي مداوم رييس حاليكه دانشجويان با آفدر 
ي  قابل تغيير است اما آيا ما همه .گويم قانون اساسي وحي منزل است و قابل تغيير نيست نمي

ايم تا به فكر  ردهنظام دموآراتيك را پديد بياورد پياده آ تواند حداقلهاي ظرفيتهاي قانون اساسي را آه مي
از . اشكال را نبايد به قانون اساسي و نظام گرفت. اساسي بايد عمل شود به قانون. تغيير آن باشيم

. است ي ارآان آن شده در قانون اساسي مهار و پاسخگوآردن قدرت در همه سازوآارهاي تعبيه جمله
  .بايد بكوشيم اين اصل قانون اساسي پياده شود

قانون اساسي آه  گوييد اصالحات درون شما مي: به دانشجويان يادآور شدجمهور خطاب  رييس
االن آقايان . آرده است گويم آه چه مي. گويم استراتژي من بوده چه آرده است؟ االن به شما مي

در آشورهاي جهان سوم . دهند شعار مي اند و با آمال آزادي جمهور ايستاده معترضان در مقابل رييس
اگر اصالحات هيچ . برابر آزادي حقوق مردم قرار دارند رتهاي رسمي در برابر مردم و درقدرتمندترين قد

و دولت منتخب مردم يك لولوي زورگو نباشد و در برابر مردم نايستد،  اي نداشت جز اينكه حكومت نتيجه
  .بود همين اندازه آافي
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در ايران : آردند و گفت مي تشويقوي در حالي سخنان خود را ادامه داد آه دانشجويان همچنان او را 
شود، ولي  برخوردهاي شديد مواجه مي امروز انتقاد به فالن دستگاه دسته سوم نظامي و قضايي با

اش را دولت منتخب  بايد ياد بگيريم، و بگذاريم هزينه ما. آند دولت با آغوش باز از انتقاد استقبال مي
دولت . دولت از اين جهت خيلي هم قوي است. آند يو برخورد نم  نگوييم دولت ضعيف است بپردازد،
اش تحمل بود آه  ديگر بگيرد و ببندد اما اين آار را نكرد، چون استراتژي هاي توانست مثل خيلي مي
  .دموآراسي است ي مايه

قرار ندادم، در حاليكه  آس را تحت پيگرد ام و هيچ آس شكايت نكرده از هيچ: خاتمي خاطرنشان آرد
حساب با  جمهور قصد تسويه رييس ي تضعيف دولت و اهانت به اگر هم ديگران به بهانه. متوانست مي

خانه در بسياري از آشورهاي  حذف و صاحب تاريك ابزار سرآوب،. ديگران را داشتند با آنها برخورد آردم
؛ در ي صدرترين دستگاه نظام ماست است، آه امروز با سعه پيشرفته يعني نظام اطالعاتي و امنيتي

شما به جهت تسلط در داخل و خارج بر عواملي آه واقعا امنيت ما را به  حال امروز وزارت اطالعات عين
 تر و هوشيارتر براي حفظ منافع ملي است، اما تر و مؤثرتر از گذشته و آماده بسيار قوي اندازند، خطر مي
دارد؛ از اين رو  آميت مردم را در نظري منافع خود فقط امنيت حاآمان را در نظر ندارد، بلكه حا در حيطه

اين تحول در تاريخ . اطالعاتي است بخش ترين ارگان نظام شما، نظام امنيتي و قابل اعتمادترين و امنيت
فعاليت تشكيالت موازي را شاهد هستيم  اگر هم. ي آشور سابقه نداشته است دويست ساله

  .اشكالي است آه بايد حل شود
اسالمي است زيرا  گويم راه درست، حرآت در درون جمهوري حاال هم مي: دجمهور تاآيد آر رييس

گول . آلمه نخواهد بود مطمئن باشيد آن سوي جمهوري اسالمي نظام دموآراتيك به معناي واقعي
راه . دموآراسي بياورند، نخوريد خواهند براي ما سوغات آزادي و شدگان از انقالب را آه مي رانده

اند معلوم است آه با  امتحان خود را پس داده آنها آه. گذرد جمهوري اسالمي ميدموآراسي از مسير 
چقدر صادقند و آنها آه تازه واردند اگر توانستند خودشان را  اند و شان چه آرده خواهي ادعاي دموآراسي

اسي دموآر. گذارد تا دموآراسي را در مملكت پياده آنند در اختيارشان مي تحمل آنند، دولت امكانات
 دهم ماست، اما بعنوان آسي آه آم و بيش مطالعه و تجربه دارد به شما اطمينان مي درمان درد

  .مردمساالري جز از طريق سازگاري با دين در آشور ما قابل تحقق نيست
حرفهاي سطحي آنها را  زنند و اي نمي آنهايي آه با دين ما مشكل دارند، حرف تازه: وي ادامه داد
اندازند آه آن سويش معلوم  خطرناآي مي اند، بايد بدانند با اين تز آشور را به مسير هديگران نيز زد

آردند  گري حرآت مي شعارهاي آغازين حرآت اصالح طلبان بدون احساسات با ي اصالح اگر همه. نيست
  .آردند، قطعا امروز وضعي بهتر از اين داشتيم سنگين نمي و با طرح مرتب عبور و مرور ترافيك را

??  و ??  اي آه در سال  تجربه نبايد آار به جايي برسد آه در متن جنبش اصالحات: خاتمي اظهار داشت
  .شوند آه تحت نام دين عليه دين قيام آنند توسط مجاهدين خلق ايجاد شد، تكرار شود و آساني پيدا

ما اگر قرار بر طلبكاري باشد، ا :جمهور با بيان اينكه بحمداهللا دوران من به سر آمد، خاطرنشان آرد رييس
  .من طلبكارم

نعمت ماست و همه چيز  ولي من طلبكارم اما نه از ملت آه: به گزارش ايسنا وي در اين باره توضيح داد
و امروز هم اگر خطري باشد نه تنها  خود را براي استقرار يك نظام مردمي سازگار با دين داده است

دستهايشان در خدمت به جامعه پينه بسته است، به  ناني آهشعاردهندگان بلكه همان مردان و ز
تحميلي به ميدان آمدند، اما به نمايندگي از اين ملت، از  صحنه خواهند آمد، همانگونه آه در جنگ

اند،  طلبي آه حرآت اصالحات را ناديده گرفته انديشان متعصب قدرت آج از. برخي جريانات طلبكارم
مطالبات  آرايي آردند و همچنين در برابر لبات مردم را نديدند و در برابر آن صفآساني آه مطا طلبكارم، از

نظرانه  طلبكارم، زيرا تنگ مردم آه برخاسته از آرمانهاي آنها بود و در دوم خرداد متجلي شد، ايستادند،
ي  رده و وجههآنچه آه در مردم ايجاد اميد آ اندازي آردند و در مقابل آساني آه در برابر ايستاند و سنگ

  .بازيافته بود، ايستادند تا آن را خراب آنند طلبكارم ايران را در جهان اسالم و در دنيا
 و بسياري از -سياستمداران  گويم  نمي-در برابر ملت ايران، متفكران دنياي غرب : وي ادامه داد

اي آه مطرح آرد و  ازهملت و مطالبات ت دنياي اسالم با حرآتي آه اين. آشورها به تعظيم برخاستند
وابستگان به غرب و در مقابل جنبش طالباني داد، و به آن  اي آه داد، الگوي مناسبي را در مقابل رأي

است آه در مقابل اين حرآت ايستادند و زيانهاي بزرگي را متوجه مردم  روي آورد؛ طلبكاري از آنان
  .آردند بزرگوار ما

والمسلمين سيد محمد خاتمي  االسالم حجت (ايسنا(ان ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجوي
ي  دانشجويان دانشگاه تهران در سالن چمران دانشكده رييس جمهور آه صبح روز دوشنبه، در جمع

: پاسخ خود به سؤاالت نمايندگان تشكلهاي دانشجويي، اظهار داشت ي فني حاضر شده بود، در ادامه
خورد، بعد از پيروزي اين حرآت براي انتقاد از  كر بيايد انقالب شكست مياگر اين تف گفتند همانها آه مي

بود، به  مشكالت فراواني آفريدند و با آمال تأسف جمهوري اسالمي را آه جايگاهي واال پيدا آرده آن
شرارت معرفي و  رويها به جايي رساندند آه با آمال وقاحت از سوي آمريكا محور خاطر اين آج
  .گونه زيادتر شد؛ من از اينها طلبكارم فشارهاي اين
ي سه  طلبان آه تجربه اصالح از بخشي از. هاي ديگر هم طلبكارم اما از بعضي: حال گفت خاتمي در عين

. انقالب اسالمي را به خاطر جوزدگي تكرار آردند  و بعد از32 بار تكرار شده در مشروعيت بعد از شهريور 
مطالبات سياسي خالصه آردند آه حرآت اصالحي هيچ آاري   ازي مطالبات مردم را در بخشي همه

. گيرند خواهيم توضيح بدهيم با هو و جنجال جلو اين توضيح را مي مي براي مردم نكرده است، و حال آه
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گيري نيروهاي متعصب شديدتر آرد و متأسفانه پايگاه خود را در  زمينه را براي سخت رفتاري آردند آه
شنويم  مي طلبان صداهايي ين مردم از دست دادند، امروز متأسفانه در اردوگاه اصالحاآثريت متدين ميان

دليل بيان اين سخنان  جمهور را به دانشجويان رييس. (آنند آه دشمنان اين ملك و ملت آن را بيان مي
  .(تشويق آردند

د نيرومندترين و دستاور به جمهوري اسالمي معتقدم و آن را راه رهايي و: جمهور تأآيد آرد رييس
اسالمي را قبول دارم آه چه به لحاظ نظري و  جمهوري. دانم ترين انقالب دوران مي ترين و معنوي مردمي

از ياد نبريد آه در برابر . آزادي و پيشرفت سازگار باشد چه به لحاظ عملي با مواضع مردمساالري و
  .مي هم وجود داردعبارت طالباني افغانستان اسال مفهوم جمهوري اسالمي ايراني،

: چهار فرآيند مردمساالري گفت وي با بيان اينكه معتقدم اصالحات يك فرآيند است نه يك پروژه، درباره
ما . آيد تحول در بينش مردم و حاآمان فراهم نمي اين چهار فرآيند جز با رشد جامعه و با حضور مردم و

بينيم آه با  متأسفانه با توجه به برخي بحثها ميآماده آنيم اما  بايد ظرف جامعه را براي مردمساالري
  .فاصله زيادي داريم استقرار مردمساالري

دانم آه گرچه در  ايران مي حرآت اصالحات اصيل را فرازي بلند از تاريخ: به گزارش ايسنا خاتمي افزود
زرگي داشته و است، ولي دستاوردهاي ب مواردي با مشكالت و موانع روبرو بوده است و اين نيز طبيعي

طلبي تا دير نشده بنشينند، به  مدعيان اصالح به ياري خداوند همچنان ادامه خواهد داشت؛ معتقدم
  اند؟ اند و چرا از دست داده اند و چه از دست داده دست آورده انتقاد از خود بپردازند و ببينند چه به

انتخابات، انتخابات خوبي  آرد آه اينجمهور در ادامه با اشاره به انتخابات گذشته، خاطرنشان  رييس
آزاد و عادالنه باشد، ولي روند نشان  اين در حاليست آه من تأآيد آردم انتخابات بايد: نبود و گفت

اي در حضور مقام  آنيم، جلسه انتخابات را برگزار نمي به شدت گفتيم آه. داد آه اينگونه نيست مي
نظر ايشان اين بود آه انتخابات برگزار . خابات انتقاد آرديمروند انت معظم رهبري برگزار شد و نسبت به

 آن شرايط را. قرار شد شرايطمان را بگوييم. نظرمان اين بود آه شرايط آماده نيست شود و ما هم
بر اين اساس  ارجاع شد به شوراي نگهبان و. نظر رهبري مساعد با آن بود). من و آقاي آروبي(نوشتيم 

عهد خود آه به نظر رهبري  تخابات گرفته شد، متأسفانه شوراي نگهبان نه تنها بهتصميم به برگزاري ان
  .را بگذاريد براي بعد جمهور خطاب به آنها گفت دوستي و دشمني رييس. نيز توجه نكرد

اي  ي هسته اروپا و مسأله ي مذاآرات با جمهور در ادامه با اشاره به دستاوردهاي دولت نتيجه رييس
در اين موضوع خطر بزرگي را از ايران رفع  آژانس يادآور شد و خاطرنشان آرد آه روند حرآتايران را با 

  .داشتيم آرد و اگر تدبير و درايت نبود مشكالتي
هاي ديگران مصون نگه  توطئه گيريم و هم مملكتمان را از شاءاهللا هم حقمان را مي ان: وي ادامه داد

  .داريم مي
دولت، گفته شد، اظهار  ي عملكرد اقتصادي  آنچه در اين جلسه دربارهخاتمي همچنين با اشاره به

پيش آمد آه هفت استان آشور به شدت  اي عنوان توازن منطقه در توسعه، امري به! برادر عزيز: داشت
باشيد آه اگر اين روند ادامه پيدا آند در پايان  طي اين سه، چهار سال تحول پيدا آردند، مطمئن

امروز در ايالم، سيستان و بلوچستان، آردستان و جاهاي  اله چهارم ما وضعي آهي پنج س برنامه
  . نخواهيم داشت محروم داريم،

حال بر  يادآور شد و در عين بگيران را از سوي دولت خاتمي همچنين تحوالت قانون مالياتها به نفع حقوق
   .ها تأآيد آرد هدفمند آردن يارانه


	پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

