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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   ميليارد دالری وزارت دفاع را امضاء کرد۴٠٠پرزيدنت بوش بودجه 

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3 دوشنبه -راديو آمريكا 
آقای بوش می گويد ، آمريکا با . ليارد دالری ساليانه وزارت دفاع را امضاء کرد مي۴٠٠پرزيدنت بوش بودجه 

  .نظاميان خود ، بويژه دراين زمان که مناقشه و چالش در جريان است، می ايستد
آقای بوش ، در سخنرانی روز دوشنبه در پنتاگون، که مراسم امضاء بودجه گفت، تصويب بودجه جديد، 

  .ای نظامی آمريکا که در حال حاضر در عراق و افغانستان هستند، می رساندپيام الزم را به نيروه
و نيز مبلغ .  در صد افزايش حقوق ساليانه را برای پرسنل نيروی زمينی در نظر می گيرد۴بودجه جديد، 

  .  ميليارد دالر برای برنامه های دفاعی موشکهای قاره پيما، در نظر گرفته است9
 سربازی ١۶ سرباز از ۴.  آقای بوش از فورت کارسن، در کلرادو، ديدار خواهد کردآخر وقت روز دوشنبه ،

  S.که در جريان سقوط هليکوپتردر دوم نوامبر ، در شهر فالوجه جان سپردند، در آنجا اقامت داشته اند
  

  هزار نفر در700ساالنه :  پيام دبير آل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان
  شوند    جهان براي سوء استفاده جنسي قاچاق مي
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 2003 نوامبر 25دبير آل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان 

ن و  هزار انسان آه عمدتا زنا700 با اعالم اين حقيقت تلخ آه ساالنه حدود 1382 آذر ماه 4برابر با 
شوند، از آليه آشورهايي آه   هاي جنسي قاچاق مي  دختران هستند، در جهان براي سوء استفاده

تاآنون به پروتكل اختياري آنفوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازماندهي شده، فرامرزي 
  .اند خواست تا هر چه سريعتر آن را امضا آنند  ملحق نشده

از رقم : ايلنا، آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل متحد در پيام خود گفتبه گزارش سرويس اجتماعي 
  .شود  مذآور تعداد زيادي مورد خشونت قرار گرفته و حقوق بشر آنها نيز نقض مي

آذر ماه  (2003شايان ذآر است؛ پروتكل مذآور قاچاق انسان به ويژه زنان و آودآان را از ماه دسامبر 
  .اهد آردمنع و ممنوع خو) سال جاري

اعمال انواع خشونت آهنه و جديد عليه زنان نه تنها چالش فوري فراروي : دبير آل در پيام خود افزود
 نيز به همراه HIVها ابعاد مرگبار يعني آلودگي به بيماري ايدز و ويروس   همگان است، بلكه اين خشونت

  .دارد
شود تا زنان نتوانند از   جاد رعب باعث ميخشونت، سوء استفاده و اي: افزايد  آوفي عنان در ادامه مي

  . محافظت آنندHIVخود در مقابل ويروس 
 آشور جهان به آنفوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 174تاآنون : دبير آل در پيام خود اعالم آرد

ات  آشور جهان نيز پروتكل اختياري آنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جناي57اند و   ملحق شده
  پايان پيام. اند  سازماندهي شده فرامرزي را امضا آرده

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شود،   مراسم بزرگداشت پوينده و مختاري بر سر مزار ايشان برگزار مي: رئيس دانا
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ن ،ايلنا ، با اشاره به نزديك شدن سالگرد دآتر فريبرز رئيس دانا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايرا
البته اين نظر : محمد جعفر پوينده گفت   فاجعه قتل دو تن از اعضاي آانون نويسندگان محمد مختاري و 

من مبتني بر تصميم آانون نويسندگان يا آميته دفاع از حقوق قتلهاي زنجيره اي و يا آميته برگزاري 
  .  دانم آه آنها نيز از تصميمات پشتيباني خواهند آردمراسم فروهرها نيست البته من مي

: وي در ادامه با اشاره به تصميم خانواده هاي مختاري و پوينده براي برگزاري مراسم سالگرد گفت 
خانواده ها هنوز موفق نشده اند مكاني را براي برگزاري مراسم بزرگداشت بگيرند و احتمال مي رود 

  . آذر ماه به سر مزار اين عزيزان در امامزاده طاهر آرج برگزار شود15 يا 14ي مراسم اين عزيزان در روزها
اين مراسم با اداي احترام به اين عزيزان آه در واقع از معدود آساني هستند آه : فريبرز رئيس دانا افزود

  .براي فعاليت مجدد آانون نويسندگان تالش آردند برگزار خواهد شد
و محمد مختاري در آانون نويسندگان   شاره به نقش تاثيرگذار محمد جعفر پوينده رئيس دانا در ادامه با ا

آانون نويسندگان با اهداف فرهنگي و انگيزه هاي صنفي فعاليت مي آند و اين عزيزان با تالش : گفت 
  .خود بعد از سالها دوره فطرت تالش آردند تا آانون نويسندگان احيا شود
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هاي ايشان است    مراسم اداي احترام به شخصيت پوينده و مختاري و انديشهوي با اشاره به اينكه اين
تاآنون تصميم خانواده ها اين گونه است و اگر نهادي اعم از دانشگاه و فرهنگسراها شجاعت : گفت

  .اخالقي آن را پيدا آنند آه اين مراسم در آنجا برگزار شود، قطعا ما از آن استقبال خواهيم آرد
  

  م و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژي
  

  متن آامل نطق قبل از دستور احمد شيرزاد  
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 

نطق پيش از دستور احمد شيرزاد نماينده اصفهان و عضو فراآسيون جبهه دوم خرداد مجلس، فضاي 
  .  صحن علني مجلس را براي دقايقي به تشنج آشاند

ارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، متن آامل نطق قبل از دستور احمد شيرزاد بدين به گز
  : شرح است

از   , تمام توده هاي محروم چشم اميد به ما دوخته اند,   مدعي بوديم رهبر معنوي جهان هستيم« 
به   , ونت زده امروز هستيمسردمدار اخالق و انسانيت در جوامع خش  , مظلومان جهان حمايت مي آنيم

گفتيم رژيمي هستيم   مي, جاي سالحهاي مرگبار ضد انساني بر ايمان و ايثارگري جوانانمان تكيه داريم
در   ,به جاي داغ و درفش از نفوذ آالم معنوي بهره مي بريم   ,آه قدرتمان ريشه در قلوب مردم دارد 

همبستگي مردم با حاآميت ضامن شكست تمام حكومت ما فاصله اي ميان رهبران و مردم نيست و 
اما امروز از ما چهره رژيمي ساخته . ايم  گفتيم راه نويني براي بشريت به ارمغان آورده  هاست، مي  توطئه

رژيمي آه هيچ سخن ,    متكي بر قدرت نظامي و ابراز سرآوب   , سرآوبگر و بريده از مردم  , اند خشن
  .  و روز به روز مرزهاي خطوط قرمز آن گسترش مي يابدتابد  انتقادآميزي را برنمي

حكومتي آه در خفا رفتاري متفاوت با ادعاهايش دارد و به فكر تهيه سالحهاي مرگبار و ابزار تهديد آننده 
منطق گفت وگو با جهان را نمي داند و   در اين رژيم چنين تصويري آشيده شده است آه   , بشريت است

رد پاي او در بسياري   , ترين گروههاي تروريستي در ارتباط است  با خشن   , مي شناسدتنها زبان تهديد را
  .از حوادث تروريستي گوشه و آنار وجود دارد و دين براي او ابزار سرآوب است

چند . از ما رژيمي ساخته اند آه دروغ مي گويد و به تعهدات خود در مقابل جامعه جهاني پايبند نيست
 سال به جهانيان دروغ 19جمهوري اسالمي :" درشت برخي روزنامه هاي اروپا اين بود روز پيش تيتر 

توان مثل هميشه آنها را   مي. هاي صهيونيستي نسبت داد  توان تمام اين تبليغات را به رسانه  مي". گفت
  .توطئه هاي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسالمي زد

هاي جهان پنداشت و تمام اتهامات را به دشمني دشمن منسوب    را محور خوبيتوان آماآان خود  مي
ها و مدارك و مستنداتي از   دم خروس  , اما يك نكته بسيار ساده اين ميان وجود دارد، آنها سرنخ ها. آرد

كس اين مدارك و مستندات نوعا در داخل منع. دهد  ما دارند آه آنها را در ادعاهايشان محقق جلوه مي
  . نمي شود

مردم ما به درستي و دقت نمي دانند آه رسانه هاي جهان چه اتهامات و تقصيرهايي را متوجه 
اما هر چه . جمهوري اسالمي مي آند و بابت اين اتهامات چه شواهدي براي اثبات ادعاها وجود دارد
 صهيونيستي به هست در ماههاي اخير آن دشمنان قسم خورده انقالب و آن رسانه هاي استكباري و

نحو بي سابقه اي توانسته اند افكار عمومي مردم جهان را نسبت به ادعاهاي هميشگي شان متقاعد 
. اين واقعيت تلخي است اما واقعيت است. آنها امروز حق به جانب تر از هميشه ظاهر شده اند. آنند

چه ما درباره رژيم جمهوري اسالمي آن,  آاري آرده ايم آه آمريكايي ها سرفرازتر از هميشه بگويند ببينيد
  .مي گفتيم صحت داشت

دشمن آارش دشمني است، وقتي رابطه خود را با رژيمي آه از همه نوع ابزار سياسي 
فرهنگي و تبليغي برخوردار است از نوع دشمني تعريف و تنظيم مي آنيم بايد بدانيم , تكنيكي ,  نظامي  ,

تنها سرهاي , ورود در اين دعوا آياست و درايت هم مي خواهد. آه در اين تخاصم حلوا خير نمي آنند
  .پر باد آفايت نمي آند

در معادله اي آه براساس دشمني با استكبار و صهيونيسم تنظيم مي شود بايد انتظار هر نوع تبليغات 
مهم اين است آه در اين سوي قضيه ما تا چه حد خوراك تبليغاتي و شواهد و . سوئي از دشمن داشت

امروز آساني سخاوتمندانه دست اندرآار تهيه مستندات تبليغات . ستندات براي او فراهم مي آنيم م
دانشجويان , آن زمان آه مستانه به صحنه آمدند و همگان را متهم به توطئه آردند. استكباري هستند

بر هفته ها و ماهها   ,د زهرا آاظمي را در زندان آشتن, روشنفكران و روزنامه نگاران را به زندان افكندند  ,
بايد چنين روزي را پيش بيني مي آردند آه به    ,محروميت زندانيان در سلول هاي انفرادي حكم راندند 

مخالف آزادي بيان و غير دموآراتيك را   ,ناقض حقوق بشر   ,دست خود مستندات نمايش رژيمي سرآوبگر 
  .ندبه رسانه هاي استكباري و صهيونيستي پيشكش آرده ا
بي هدف طراحي آردند   پروژه هاي بلندپروازانه   , آن زماني آه ساده لوحانه سر خود را به زير برف آردند

و فكر نكردند   نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه ها را براي دستيابي به فناوري هسته اي برگزيدند   ,
آن روز آه سايت عظيم   , ار مي گيردآه آنچه مي آنند روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهان قر

 هزار متري زيرزميني طراحي آردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه سانتريفوژ نصب 50
  . آنند، فكر نكردند آه اگر از اين چاه فناوري استراتژيك درنيايد، نان تبليغات استكباري درخواهد آمد
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 سال به دنيا دروغ 19آه عليه ما تيتر شود آه جمهوري اسالمي آري در زمان بايد روزي را مي ديدند 
  »آيا با فرض هر موفقيتي اين ضربه عظيم معنوي و تبليغاتي قابل توجيه است؟ . گفته است

گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا حاآيست در اين هنگام سخنان شيرزاد با اعتراض رئيس مجلس و تعدادي 
 دليل به تشنج آشيده شدن فضاي مجلس، شيرزاد نتوانست ادامه نطق از نمايندگان روبرو شد آه به

  .خود را قرائت آند
پس از آرام شدن جو مجلس ادامه نطق شيرزاد توسط رئيس مجلس از تريبون قرائت شد آه بدين شرح 

  : است
مين به عنوان يك انقالبي پنجاه و هفتي به صراحت اعالم مي آنم برخي از آنچه امروز بر اين سرز« 

انقالب ما با هدف برپايي . راهبري آرده ندارد) ره(مي رود هيچ نسبتي با انقالبي آه امام راحل 
) ره(جمهوري اسالمي از معبر و در امتداد استقالل و آزادي توانست توده هاي مردم را به گرد شمع امام

ي را در همان راستا مي هنوز هم انقالب ما انقالب استقالل و آزادي است و جمهوري اسالم. جمع آورد
  پايان پيام » . فهمم

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
   صالحيت رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي را نداشت  90آميسيون اصل : دادستان مرتضوي

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 
بررسي سعيد مرتضوي، دادستان تهران آه امروز براي شرآت در جلسه آميسيون ويژه مجلس براي 

عملكرد دادگستري و دادستاني تهران حضور يافته بود، عدم برگزاري اين جلسه را به علت قصور 
  .  نمايندگان دعوت آننده دانست

هاي گذشته   مرتضوي در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلماني ايلنا آه آيا از عدم حضور خود در دعوت
خير، در : آنيد؟ گفت   به عنوان قصور ياد ميآميسيون اصل نود براي بررسي پرونده زهرا آاظمي هم
هاي قضايي را نداشته باشد، نه در آميسيون   مواردي آه احساس آنم مجلس صالحيت ورود به پرونده

  .دهم و نه حاضر به همكاري هستم  يابم، نه به سواالت نمايندگان پاسخ مي  حضور مي
 و رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي را نداشت تحقيق  , آميسيون اصل نود اصال صالحيت ورود: وي گفت

چون پرونده . و به همين دليل من در جلسات آنها حاضر نشدم و االن هم به اعتقاد خود باقي هستم
. زهرا آاظمي هنوز در مرحله مقدماتي رسيدگي قضايي قرار دارد و رايي براي آن صادر نشده است

 پايان پيام 
  

  نوبلشيرين عبادي، برنده جايزه صلح 
  

  آنيم    را تكذيب مي" صلح  زنان براي فرهنگ"عبادي براي پذيرش رياست تلويزيون     خبر دعوت از شيرين
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 

عبادي براي پذيرش   خبر دعوت از شيرين, سخنگوي آانون مدافعان حقوق بشر, محمدعلي دادخواه
  . را تكذيب آرد" نگ صلحزنان براي فره"شبكه تلويزيوني "رياست 

هر گونه اخبار در مورد اين : با اعالم اين مطلب گفت  , ايلنا, وي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران
  .آنم  موضوع را تكذيب مي

  .خانم عبادي تنها براي شرآت در آنفرانسي در پاريس احتماًال راهي آنجا خواهد شد: وي افزود
شاعر، " آدا آهاروني"اي را از شخصي موسوم به نام   هاي اينترنتي نامه  پيش از اين برخي سايت

و " مؤسسه ارتباط زنان عرب و يهودي براي صلح در خاورميانه"نويسنده، و پروفسور اسرائيلي، رئيس 
دانشگاه حيفا، سردبير چند مجله ادبي براي صلح، بنيانگذار، رئيس " طلبي  شناسي صلح  جامعه"استاد 

همواري راه صلح از طريق فرهنگ و "، بنيانگذار و رئيس مجمع "المللي براي فرهنگ صلح  ت بينتشكيال"
« : المللي صلح منتشر آرده بودند آه در فرازي از آن آمده بود  و رئيس انجمن تحقيقات بين" ادبيات

 ما بدهند آه پيشنهاد آنيم آه ايشان لطف آرده و اين افتخار را به" شيرين عبادي"مايليم به خانم 
آنچه ما در نظر داريم يك شبكه . را بپذيرند" شبكه تلويزيوني زنان براي فرهنگ صلح"مقام رياست 

شود و به همه نقاط   سي براي زنان است آه توسط زنان اداره مي  بي  ان و بي  ان  تلويزيوني شبيه سي
رصد اين دهكده جهاني را تشكيل  د52اين ماهواره را ما زنان آه . شود  خاورميانه و جهان پخش مي

دهيم قدرتمند خواهيم ساخت تا بتوانيم پيام خود را آه حاوي ضرورت ايجاد جهاني بدون جنگ   مي
  پايان پيام» .مان برسانيم  به سراسر دهكده جهاني" هاي فرهنگ صلح  پل"است، از طريق 

  
  ق بشر جدا آنيم توانيم خود را از سيطره اعالميه جهاني حقو  نمي: شيرين عبادي 

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 
) ادوار تحكيم وحدت(شيرين عبادي شب گذشته در سخناني در سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي

جايزه صلح نوبل متعلق به من نيست بلكه متعلق به جنبش آزادي خواهي ايران است آه از سال : گفت
گويد مخالف تو هم حق    جنبشي آه مي  الت و برابري است، شروع شد، جنبشي آه معتقد به عد76

  .   جنبشي است آه معتقد به آزادي بيان است  دارد، حرف بزند،
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اين جايزه متعلق به مردم ايران است، چه مرد، : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي گفت
  .  آه خارج از آشور هستندچه زن و چه آساني آه در داخل ايران هستند و چه آساني

مصوبات حقوق بشر فراتر از قانون اساسي است و بايد در : عبادي در بخش ديگري از سخنان خود گفت
  .قانون اساسي آشورها متجلي شود

وقتي : اند، گفت  وي با بيان اينكه قانون اساسي فعلي و قبلي ما هر دو در اين زمينه مشكل داشته
پيوندد، مجلس بايد تأييد آند و با تأييد مجلس آن ميثاق، حكم   بين المللي ميدولت ايران به يك ميثاق 

  .آند  قانون را پيدا مي
ها خواسته شده است، براي اينكه جنگ ديگري   عبادي با اشاره به اينكه در اعالميه حقوق بشر از دولت

ايران در : رعايت آنند، گفتشوند آه حقوق بنيادين را براي مردم   هاي عضو متعهد مي  درنگيرد، دولت
پي پيوستن به اين ميثاق متعهد شد تا آزادي بيان و تساوي افراد در برابر قانون را به رسميت بشناسد 

هاي غير قانوني جلوگيري آند و موضوع ديگر تضمين دخالت   هاي گسترده و بازداشت  و از دستگيري
  .شان است  افراد و مشارآت در اداره مملكت

شود، نقض   اي براي ايران گشوده مي  ان اينكه اين تعهدات در دايره حكومت است و وقتي پروندهوي با بي
آنند و   ها هستند آه از حقوق بشر تخطي مي  اين حكومت: هاست، گفت  حقوق بشر توسط حكومت

  . آنند  زنداني مي
تخلف :  گرفته است، گفتعبادي با بيان اينكه در فلسطين نيز جناياتي توسط آمريكا و اسرائيل صورت

  .شود  ديگران، مجوز تخلف ما نمي
توانيم به واسطه مسلمان بودنمان خود را از سيطره اعالميه جهاني حقوق بشر جدا   ما نمي: وي گفت

  .آنيم
ما به بهانه : عبادي تنها محدوده رعايت اخالق در روابط بين الملل را حقوق بشر دانست و گفت

د را از سيطره حقوق بشر بيرون آنيم اما اجراي حقوق بشر در همه جا يكي توانيم خو  فرهنگي نمي
  .تواند متفاوت باشد  نيست، شيوه اجرا مي

اينكه در عربستان زنان حق رأي ندارند، : وي به هماهنگي نوع قوانين با فرهنگ مردم اشاره آرد و گفت
  .علت فرهنگي است آه آنها دارند
من در دادگاه اول : اش پرسيد، گفت  ز حاضران آه در مورد پرونده قضاييعبادي در پاسخ به سوال يكي ا

 سال محروميت از شغل وآالت محكوم شدم آه بنا بر نظر آميسيون اصل 5 ماه حبس تعليقي و 15به 
  . مجلس، محروميت من از شغل وآالت لغو شد و حبس نيز به جزاي نقدي تبديل شد90

بارها اعالم : كه آيا حقوق بشر با اسالم سازگاري دارد يا خير، گفتوي در پاسخ به سوالي در مورد اين
  .توان هم مسلمان بود و هم به دموآراسي احترام گذاشت  ام با تفسير درست از اسالم مي  آرده

آردم اما بعد از انقالب گفتند قضاوت زن حرام است و من   قبل از انقالب من قضاوت مي: وي گفت
ها، آيت   م آه روزي رياست آن را بر عهده داشتم و حال بعد از گذشت سالمنشي همان دادگاهي شد

توانند    آه در روزنامه اطالعات چاپ شد، گفت، نه تنها زنان مي78اي در سال   اهللا صانعي در مصاحبه
  .توانند ولي فقيه هم باشند  قاضي باشند بلكه مي

  .اي ندارد  حقوق بشر با اسالم هيچ مسئله: وي گفت
ها و   احكام ثانويه راه حل براي عمل آردن در زمان: ادي به احكام ثانويه اسالم اشاره آرد و گفتعب

  .آند  شرايط مختلف را آسان مي
مردم : برنده جايزه صلح نوبل با بيان اينكه او نيز چون محسن آديور معتقد به اسالم عقلي است، گفت

ايدشان را آنار بگذارند، گرچه ممكن است به خيلي توان عق  ما مسلمان هستند و به همين راحتي نمي
  .از چيزها اعتقاد نداشته باشند

به عنوان يك . هاي رأي قهر آنيم  اين درست نيست آه از صندوق: وي در مورد شرآت در انتخابات گفت
ها شهروند بر اين اعتقاد هستم آه قهر آردن با صندوق رأي دواي درد ما نيست، اگر بود انتخابات شورا

  .آرد  مشكالت را حل مي
آشند   در اروپا در آشوري مثل فرانسه به زور روسري را از سر مي: عبادي در مورد مسئله حجاب گفت

گذارند، همه اين رفتارها ناشي از فرهنگ مرد ساالري است آه   و در آشور ما به زور بر سر مي
  .تابد  دموآراسي را برنمي

افتاد، انگشت اتهام به سوي اسالم اشاره دارد لذا   هرجا اتفاقي مي: وي در مورد تهديدات خارجي گفت
  .گويند اسالم با حقوق بشر منافات دارد  ما نبايد به دام دشمن بيفتيم، زيرا آنها مي

همچنين در ابتداي اين مراسم، مهندس علي اآبر موسوي خوئيني، دبير آل سازمان دانش آموختگان 
 اشاره به اينكه شيرين عبادي هفته آينده براي دريافت جايزه صلح نوبل با) ادوار تحكيم وحدت(ايران 

هاي وي نگذاشته   خوشبختانه تقديم اين جايزه به وي تأثيري در رفتار و برنامه: عازم خواهد شد، گفت
است و اينكه ايشان اعالم آردند از قهرمان سازي فاصله خواهند گرفت، مايه اميدواري براي جريان 

  .در اين مقطع تاريخي استاصالحات 
رفتار ايشان از زماني آه در پرونده موسوم به نوارسازان بازداشته شدند و : موسوي خوئيني ادامه داد

آمدند و با جديت تمام از حقوق   بابت رفع ابهام و همكاري با هيأت تحقيق و تفحص به مجلس مي
وبل تغييري نكرده است و ايشان مصمم به آردند، با دريافت جايزه صلح ن  قانوني شهروندان دفاع مي

 پايان پيام. ادامه فعاليت حقوق بشري خود هستند
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  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
   را نقد آند  40نسل سوم، روشنفكري دهه : محمد محسن سازگارا

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 
  .   را به نقد جدي بكشاند40وم بايد بتواند روشنفكري دهه نسل س: محمد محسن سازگارا گفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، محمد محسن سازگارا آه به تازگي از زندان آزاد شده 
وقتي چيزي به اسم : است، در مراسم افطار انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير گفت

  .تخابات قرار دارد ديگر انتخابات آزاد نيستنظارت استصوابي باالي سر ان
با توجه به تنگناهايي آه در قانون اساسي در اين چند ساله مشخص شده است تنها : وي گفت

  .هاي آالن نظام است  پرسي بر روي سياست  انتخابات معنادار برگزاري همه
شويم،    مواجه مي40كري دهه رويم با ميراث روشنف  وي با بيان اينكه وقتي به سراغ قانون اساسي مي

  . خطوط آن تبيين شده بود به اجرا درآورديم40 ،توليدات فكري را آه در دهه 50ما در دهه : گفت
 اسالمگرايي با قرائت حداآثري و مارآسيست دو گروه روشنفكري بودند، 40وي با بيان اينكه در دهه 

يي، خودآفايي، اصالت داشتن طبقات سوسياليست مزاجي و اصالت ايدئولوژي، استقالل گرا: گفت
سنتي جامعه، بازگشت به عمران روستايي، ضد امپرياليستي بودن و مسائلي از اين دست ميراث 

  .  به اجرا درآورديم آه منجر به انقالب شد50 است و ما آن را در دهه 40روشنفكري دهه 
زي آه وجود دارد روشنفكري دهه  پيچيده شد و االن نيز چي40هاي دهه    نسخه60در دهه : وي افزود

  . است40
هاي آالن داشته باشيم، اين موضوع تحقق     اگر قرار باشد اصالح اساسي در سياست: وي گفت

  . صورت گيرد40يابد مگر اينكه يك نقد جدي در روشنفكري دهه   نمي
سيده است و سياست ها به پايان ر  عصر ايدئولوژي. ايم  ما هنوز از آن ميراث فاصله نگرفته: وي گفت

  .بارترين اتفاقاتي بوده است آه رخ داده است  خودآفايي صنعتي يكي از زيان
  .هاي فكري روشنفكري جديد آار آند و توليد فكر نمايد  وي دانشگاه را موظف دانست آه در پايه

توان   ياگر نسل سوم بتواند توليدات فكري گذشته را به نقد جدي بكشاند آن وقت م: سازگارا افزود
  پايان پيام. آند  منتظر تحول جدي در آشور بود و گرنه چيزي تغيير نمي

  
هيچ توجيه عقالني براي شرآت در انتخابات قائل  :دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير

  نيستيم  
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 

مسئله امروز آشور ما، آزادي، :  امير آبير گفتمهدي حبيبي، دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه
  .  حقوق بشر و دموآراسي است نه شرآت در انتخابات

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، مهدي حبيبي در مراسم افطار انجمن اسالمي دانشجويان 
د به اين نتيجه رسيد جريان دانشجويي در آشور ما بعد از تجربيات گذشته خو: دانشگاه امير آبير گفت

  . آه عملكرد گذشته خود را نقد آند و نتيجه اين نقد تمام عيار هم دوري از بازي قدرت بود
دوري از قدرت و عدم همكاري در انتخابات يك تصميم جدي در مجموعه دانشجويي است آه : وي افزود

  .ما نيز بخشي از آن هستيم
يي، انتخابات نيست بلكه مسئله اصلي، آزادي، اآنون مسئله اصلي جريان دانشجو: حبيبي گفت

حقوق بشر و دموآراسي است و تا زماني آه اين مسئله حل نشود، هيچ تغييري را شاهد نخواهيم 
  .بود

وي با بيان اينكه حتي اگر انتخابات به صورت آزاد برگزار شود، جريان دانشجويي وارد بازي انتخابات 
هايي   شود تنها در انتخابات خالصه آرد بلكه دموآراسي بر بنيان  دموآراسي را نمي: شود، گفت  نمي

  .مثل عرفي بودن قدرت قرار دارد
هاي دموآراسي   تواند در خدمت بنيان  حبيبي با بيان اينكه گاهي اوقات عدم شرآت در انتخابات نيز مي

مشكل ما از دهد مشكل آشور ما شرآت در انتخابات نيست،   تجربه گذشته نشان مي: باشد، گفت
شود، بلكه مشكل ما مشكل ساختاري   طريق خط امام، سنتي، اصالح طلب، غير اصالح طلب حل نمي

  .است آه از طريق رجوع به خواست مردم حل خواهد شد
آسي در مقام قيوميت مردم قرار : وي با اشاره به ريزش رأي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا گفت

  .ده اصالح طلبي بوده استندارد و تنها طرح ارائه ش
آيا آساني آه اختيار تغيير قانون اساسي را دارند، قائل به تغيير و تفسير دموآراتيك از آن : حبيبي گفت

  .هستند
اين چه صحبتي : وي با انتقاد از اينكه نبايد سطح مطالبات مردم را در حل انتخابات آاهش داد، گفت

  .رلمان در بهترين حالت خود شري به مردم نرسانده استگويند آه پا  است آه بعضي از آقايان مي
آيد و   در اين دوره عمًال مجلس امكان قانون گذاري ندارد، و طرف مقابل هم وقتي آوتاه نمي: وي افزود

آند، پس اگر مجلس نداشته باشيم خيلي در اوضاع فرقي   اقدام مي... هاي ديگري   خود از طريق آانال
  .آند  نمي
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ما : ن اسالمي امير آبير با بيان اينكه مجلس ششم تا به حال آاري نكرده است، گفتدبير انجم
اي چون   دانشجويان هيچ توجيه عقالني براي شرآت در انتخابات قائل نيستيم، مسئله ما مسئله

  .حقوق بشر، دموآراسي و آزادي است
  .داردهايي است آه محل بحث   پيشنهاد ما رفراندوم در تمام زمينه: وي گفت

امروز ما بايد حتي حق داشته باشيم آه بار ديگر جمهوري اسالمي را به رفراندوم : حبيبي افزود
  پايان پيام. بگذاريم

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  جان احمد باطبی در خطر است  ، فراخوان نويسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان
   ٢٠٠٣ نوامبر ٢۴ – ١٣٨٢ آذر ٣دوشنبه 

  هم ميهنان ، آزاديخواهان،
  . گفته اند حقوق بشر خدشه ناپذير است ، اما در آشور ما سالهاست آه حقوق بشر پايمال می شود
گفته اند آزادی بيان، حق همگان است، اما ما سالهاست آه در آشورمان شاهد حذف صداها و افكار 

  . هستيم
و آزاد از دنيا می رود، پس آزادی بيان نظر و عقيده، حق مسلم گفته اند انسان آزاد بدنيا می آيد 

اما در آشور ما انسان ايراني، در بند بدنيا می آيد، محروم از حق انتخاب رشد می آند و . انسانهاست
  .در بند از دنيا می رود

گفته اند فرهنگ و مدنيت حاصل برخورد و تنوع انديشه هاست، اما ما در آشورمان شاهد حذف 
آنجا آه . آنجا آه انديشه حذف شود، امكان رشد و شناخت از مردم گرفته می شود. انديشه هستيم

برای سرنوشت هفتاد ميليون انسان تصميم بگيرد، حق حضور، حيات، رشد ) انديشه حاآم(يك انديشه 
  . تصميم گيری ملتی نفی شده است و

جوينده اند، از سترونی و ايستايی بيزارند، . فرزندان يك ملت، سرمايه ی ملی و سازندگان آينده هستند
می خواهند بسازند، بيابند و آنجا آه . نه به تب راضی اند و نه به مرگ آه عاشقان بی دريغ زندگی اند

  .د، در مقابل زور می ايستندامكان جستن و يافتن از آنها دريغ می شو
  

  . مظهر غرور و پاآی و عشق به زندگی است. احمد باطبی يكی از عزيزترين فرزندان ايران است
تصوير پيراهن خونين يكی از ياران در دستهای برافراشته ی باطبی يكی از غرورانگيزترين برگهای تاريخ 

ه ی تاريخی ملت ايران و جهانيان ثبت شده اين دوران سياه بيست و پنج ساله خواهد بود و در حافظ
  . است

تصوير باطبی يعنی آه مردم ايران زور و اجحاف و سرآوب را نپذيرفته اند و در برابر زورگويان تمكين نكرده 
همين و دقيقا همين نشانه است آه جان جوانش را در دست شكنجه گران اينچنين آسيب پذير . اند

  .آرده است
 شكنجه هايی آه در اين سالها متحمل شد، در ديدار با نماينده ی سازمان ملل، احمد باطبی عليرغم

  .حقايق را گفت و آنچه را آه بر دربندان حكومت اسالمی می رود، بازگو آرد
او با وجود اينكه در مرخصی بسر می برد، پس از اين ديدار ناپديد شد و پس از چند روز خبر رسيد آه 

  .ن استدوباره در بند شكنجه گرا
احمد باطبی و تمام دانشجويان در بند به هيچيك از جناحهای حكومتی وابسته نيستند و بهمين دليل 

آندسته از رسانه های داخل و خارج آه هر خبری را در مورد جناحهای . نيز پشتيبانان آمتری دارند
ی آوتاهی می حكومتی بطور وسيع انعكاس می دهند، در حمايت و انعكاس صدای دانشجويان زندان

  .آنند 
  

  هموطنان، آزاديخواهان،
بر تك تك ماست آه با حمايت از باطبی و دانشجويان دربند، با اعتراض و انعكاس صدای آنها، خطر نسل 

  . آشی دوم را خنثی آنيم
حمايت خود را از آنها دريغ نكنيم و . فرزندان ايران، به جرم دفاع از حقوق انسانی ماست آه در بندند

  .يم آه صدايشان در ميان هياهوی حكومتيان و حاميانشان گم شودنگذار
  

  :امضا آنندگان 
روزنامه نگار و فعال (، نيکی اخوان )شاعر(، علی آينه ) شاعر(، عسگر آهنين )شاعر(نعمت آزرم 
، رضا ايرانی )ناشر(، بهمن امينی )نويسنده(، مهشيد امير شاهی )شاعر(، جواد اسديان )دانشجويي

، ناصر )نمايشنامه نويس، کارگردان تئاتر و محقق(، نيلوفر بيضايی )اهل تئاتر(، بهروز به نژاد )هنويسند(
ترانه سرا، (، ايرج جنتی عطايی ) بازيگر تئاتر(، فرزانه تاييدی )نويسنده و پژوهشگر (پاآدامن 

، پروانه حميدی )باطاتروزنامه نگار و پژوهشگر ارت(، اميد حبيبی نيا )نمايشنامه نويس و آارگردان تئاتر
، علی )شاعر(، اسماعيل خويی )نويسنده(نسيم خاآسار  ، ) عکاس(، هاله حيدری )بازيگر تئاتر(

، ناصر )بازيگر و آارگردان تئاتر(، منوچهر رادين )بازيگر تئاتر(، حسين دريانی )روزنامه نگار(دماوندی 
، جالل )نويسنده و روزنامه نگار(ن زرهی ، حس)شاعر(، شيرين رضويان )آارگردان تئاتر(رحمانی نژاد 
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، )انيميشن ساز(، رويا صبوری ) نويسنده(، اسد سيف )روزنامه نگار(، فربد سروندی )شاعر(سرفراز 
، کسرا )شاعر(، هومن عزيزی )شاعر(، محمد عارف )شاعر(، فرحناز عارف )سينماگر(باربد طاهری 

محقق و (، رامين آامران )روزنامه نگار(فرهومند ، مانی )بازيگر تئاتر(، آذر فخر )شاعر(عنقائی 
، زيبا آرباسی )بازيگر تئاتر و ترانه سرا(، علی آامرانی )بازيگر تئاتر(، ستاره آامرانی )پژوهشگر

روزنامه نگار و (، درنا کوزه گر )شاعر(، شيما کلباسی )نويسنده و بازيگر تئاتر(، فرهنگ آسرايی )شاعر(
نمايشنامه نويس و آارگران (، فرهاد مجدآبادی )نويسنده و روزنامه نگار(ايی ، ستار لق)فعال حقوق بشر

شكوه ) آهنگساز(، اسفنديار منفردزاده )آهنگساز(، سيروس ملكوتی )شاعر(، ژيال مساعد )تئاتر
شاعر و (، اسماعيل نوری عالء )سينماگر(، بصير نصيبی )شاعر(، سياوش ميرزاده )نويسنده(ميرزادگی 

، )سينماگر و آارگردان تئاتر(، احمد نيك آذر )بازيگر تئاتر(، آامران نوزاد )شاعر(و نوری عالء ، پرت)محقق
  )شاعر(مريم هوله 

  
نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی آه مايلند به امضا آنندگان بپيوندند، می توانند تا تاريخ هفتم 

  : با اين آدرس تماس بگيرند)  نوامبر٢٨(آذر ماه 
reeirancom@yahoo.com)  کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی(  

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اي ايران   ساله هسته18آمريکا پيشنويس قطعنامه فرانسه، آلمان و بريتانيا در محکوم کردن پنهانکاري 
  را ضعيف ارزيابي کرد

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه ): راديو فردا(علي سجادي 
رگزاري رويتر به متن پيش نويس جديد قطعنامه سازمان بين المللي انرژي اتمي دست يافته و خب

  . گزارشي در اين باره منتشر آرده است
 18سومين پيش نويس قطعنامه تهيه شده توسط فرانسه، آلمان و بريتانيا در محكوم آردن پنهانكاري 

رس هيات مديره سازمان بين المللي انرژي ساله جمهوري اسالمي درباره برنامه اتمي اش، در دست
اتمي قرار داده شده، ولي ديپلماتها مي گويند متن آن از نظر واشنگتن بسيار ضعيف ارزيابي شده 

  . است
 عضو دارد، روز جمعه بررسي خود درباره 35جلسه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي آه 

يران را متوقف آرد و ادامه بررسي را به روز چهارشنبه موآول قطعنامه پيشنهادي درباره برنامه اتمي ا
قطعنامه . نمود تا ديپلماتها فرصت داشته باشند قطعنامه تجديد نظر شده را مورد بررسي قرار دهند

جديد آه متن آامل آن در دسترس خبرگزاري رويتر قرار گرفته، از هيات مديره سازمان بين المللي انرژي 
ا اگر اين سازمان موارد ديگري از نقض پيمان گسترش سالحهاي هسته اي توسط اتمي مي خواهد ت

  . ايران را مشاهده آرد، فورا تشكيل جلسه دهد و راه براي انتخاب هر گزينه اي باز باشد
ديپلماتهاي غربي به خبرگزاري رويتر گفته اند آه مذاآره آنندگان آمريكايي هنوز خواهان متن شديدتري 

 روشني به ايران اخطار دهد اگر موضوع محرمانه ديگري درباره برنامه اتمي ايران آشف هستند آه به
در صورت ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي . شود، پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع مي شود

ن ديپلماتها مي گويند نوع جمله بندي اي. امنيت ممكن است اين شورا ايران را مورد تحريم قرار دهد
  . عبارت در متن قطعنامه يكي از اساسي ترين موضوعات مورد مذاآره است

پيش نويس جديد قطعنامه همچنين به شدت از نقض تعهدات توسط ايران در گذشته اظهار تاسف آرده 
است و عميقترين نگرانيهاي خود را از غني آردن اورانيوم و پلوتنيم در تاسيساتي آه وجود آنها اعالم 

  .از داشته استنشده، ابر
 
  و پيش نويس قطعنامه اتمی برای ايران' بند ماشه'

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه  -بي بي سي  –مرتضی رئيسی در وين 
در نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی طرح آلمان، بريتانيا و فرانسه به 

ويس قطعنامه ای که قرار است روز چهارشنبه رسما به تصويب نمايندگی از اتحاديه اروپا در مورد پيش ن
  .برسد مورد تاييد قرار گرفت

اتحاديه اروپا و کشورهای غير متعهد نيز به طور جداگانه جلساتی تشکيل دادند و هريک برای جلب نظر 
امه در اختيار در پايان اين جلسات پيش نويس قطعن. نمايندگان آمريکا و ايران با آنها وارد مذاکره شدند

  .نمايندگان حاضر برای مطالعه نهايی و اطالع به دولت های خود قرار گرفت
دراين پيش نويس توافق شد که آمريکا به طور قطعی از پافشاری خود مبنی بر ارجاع مساله به شورای 

ينده از هرگاه ايران در آ: امنيت چشم بپوشد و بجای آن در بند سوم طرح قطعنامه آژانس آمده است که
مفاد قرارداد منع گسترش سالحهای اتمی تخطی کند، شورای حکام آژانس خود را در موقعيتی خواهد 

  .ديد که تا با تشکيل يک اجالس اضطراری پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع کند
ه موکول ولی تصويب نهايی آن به اجالس روزچهارشنب. اين مکانيسم با توافق همه نمايندگان روبرو شد

  .شد
با اين حال در ساعات پايانی روز دوشنبه گفته شد که سفير آمريکا در آژانس انرژی اتمی در وين 

نماينده . ياد می کنند شده است" بند ماشه" که از آن به عنوان 3خواستار تغييراتی در عبارات بند 
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اهی يا لغزشی هم مشاهده شود آمريکا معتقد است که هرگاه در آينده از ايران نه تنها تخلف بلکه کوت
  .قضيه بی درنگ بايد در اختيار شورای امنيت قرار گيرد

شورای حکام متن قرار داد الحاقی منع گسترش سالحهای هسته ای را به منظور امضای آن از جانب 
  . ايران نيز برای طرح در جلسه روز چهارشنبه آماده کرده است

  
  ا مذهبي حكومت عرفي  ي-شيعيان و آينده عراق

  
  روحانيون عراقي در امور دولتي مشارآت نكنند  : اهللا سيستاني  فتواي آيت
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 

اهللا سيدعلي سيستاني، از مراجع عظام تقليد نجف، از روحانيون عراقي خواست در امور اداري و   آيت
  .  اجرايي دولت، مشارآت نكنند

ران، ايلنا، وي با صدور فتوايي از روحانيون عراق خواست تا نقش خود را تنها به گزارش خبرگزاري آار اي
  .به محدوده ارشاد و تبلغ دين منحصر آنند
اهللا سيستاني همچنين در اين فتوا خريد و فروش اجناس و   به نوشته روزنامه لبناني المستقبل آيت

توان در هنگام خريد از اشغالگران،   مي: مايحتاج مصرفي را از نيروهاي اشغالگر مجاز دانست و نوشت
  .نسبت به تداوم حضورآنان در عراق ابراز نارضايتي آرد

ها و استقرار آنها   فروش تجهيزات اساسي به اين نيروها آه براي تقويت پايگاه: وي در ادامه آورده است
  پايان پيام. در عراق به آار بيايد ممنوع است

 
  رسانه هاي جمعي در ايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر3: روزنامه های تهران 

  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3 دوشنبه -بي بي سي 
روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود پاسخ وزارت خارجه به قطعنامه مجمع عمومی 

 اصالحی سازمان ملل را منعکس کرده و از زبان اصالح طلبان نوشته اند که اگر حکومت به برنامه های
  .تن می داد کار به محکوميت جهانی نمی رسيد

 يکی از نمايندگان اصالح طلب تهران با اشاره به اين که با اقدامات دولت خاتمی نام اعتمادبه نوشته 
ايران از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر حذف شده بود گفته است بايد به محافظه آاران برای 

  . تبريك گفت76از دوم خرداد بازگرداندن اوضاع آشور به قبل 
 نوشته در حالی که نمايندگان اصالح طلب رفتارهای غيرعقالنی، پروژه سازی و سياسی آاری اعتماد

را از عوامل صدور بيانيه حقوق بشر عليه ايران می دانند يکی از نمايندگان اقليت محافظه کار گفته 
ند و بايد بدانند تا زمانی آه اصول اسالم را است مسئوالن نظام نبايد تسليم چنين قطعنامه هايی شو

  .پياده می آنيم با چنين اقداماتی روبه رو خواهيم بود
جميله کديور نماينده اصالح طلب تهران صدور قطعنامه را نگران آننده خوانده و از آفتاب يزد به نوشته 

 اسالمی را در سطح مسئوالن آشور خواسته تا دير نشده است تكليف آسانی را آه اعتبار جمهوری
  .بين المللی دچار خدشه آرده اند، روشن کند

 تنها روزنامه دوشنبه تهران است که در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده در جلسه صبح کيهان
دوشنبه مجلس بر سر نطق نماينده شيراز تشنج رخ داده است چرا که احمد شيرزاد گفته است چرا 

  . کاری کنند که ايران در همه دنيا متخلف و مدافع تروريسم جلوه کندبايد کسانی با بی فکری خود
 نماينده اصالح طلب شيراز با اشاره به فعاليت های هسته ای کشور تاکيد کرده آن کيهانبه نوشته 

زمان آه پروژه های بی هدف طراحی آردند و نا معقول ترين شيوه ها را برای دستيابی به فن آوری 
د و فكر نكردند آنچه می آنند روزی در معرض ديد و بررسی متخصصان جهان قرار می هسته ای برگزيدن

  . گيرد
آن بخش ار سحنان احمد شيرزاد که با اعتراض رييس مجلس روبرو شده اشاره وی به آن روزی است 

 هزارمتری طراحی آردند تا در يك گوشه آن چند دستگاه آوچك نصب آنند فكر 50آه سايت عظيم 
  .آه اگر از اين چاه آب فن آوری استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباری درخواهد آمدنكردند 
 با عنوان اپوزيسيون نظام پشت تريبون مجلس، سخنان اعتراض آميزی از موسی قرباني نماينده کيهان

اين : د آيين نامه داخلی اشاره و تصريح آر78محافظه کار قائنات را نقل کرده که طي تذآری به ماده 
جور نيست آه نمايندگان يك آزادی مطلق و بدون قيد و شرطی دارند آه هرگونه خواستند عمل بكنند، 

  .منع قانون اساسی نداشته باشد
جالل خوش چهره در مقاله ای در اعتماد اظهار نظر کرده که به وعده های اروپائيان نمی توان دلخوش 

  .با ديگر صورت دهند که ايران را از انرژی اتمی محروم کندکرد و مقامات دولتی حق ندارند توافق هائی 
 آمريکا با همکاری کشورهائی قصد دارد موضوع فعاليت های هسته ای ايران به اعتمادبر اساس مقاله 

 دارند و   را با تهران  و حتی سياسی  اقتصادی  روابط شورای امنيت بکشاند که آن کشور ها بيشترين
  . دارد  آن ها با ايران جريان  ميان  اقتصادی الت از مباد  بزرگی حجم
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شرق خبر داده که عده ای از نمايندگان اصالح طلب مجلس در نامه ای به رهبر جمهوری اسالمی نظر 
وی را درباره اصالح قانون مطبوعات پرسيده اند تا بلکه بتوانند بر اساس آن از مخالفت شورای نگهبان با 

  .ننداصالحيه قانون جلوگيری ک
آيا قانون فعلی مطبوعات بايد هميشگی :  آمده استشرقدر نامه اکثريت نمايندگان مجلس به نوشته 

  باشد و يا می توان آن را تغيير داد؟
چهار سال پيش در ابتدای دوره ششم مجلس، زمانی که اصالح طلبان در صدد برآمدند که محدوديت 

يت اهللا خامنه ای با استفاده از حکم حکومتی که های وضع شده توسط محافظه کاران را لغو کنند آ
اختياری است ويژه برای واليت ففيه مانع اصالح قانون مطبوعات شد و دو ماه پيش شورای نگهبان با 

  .استناد به همان حکم، بار ديگر اصالح قانون مطبوعات را رد کرد
با اين نامه چه بسا بتوان از  نوشته علی مزروعی رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران گفته است شرق

  .مخالفت های شورای نگهبان را اصالح قانون مطبوعات جلوگيری کرد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که يک نماينده اصالح طلب مجلس در حوزه ايران

  .نمايندگی خود توسط عده ای از مهاجمان زخمی شده است
ارس آباد گفته است که برای سخنرانی در مراسم روز قدس  حسن الماسی نماينده پايرانبه نوشته 

می رفتم که بيست تا سی نفرهعليه من شعار دادند و سپس به من حمله کردند در حالی که امام 
  .جمعه و فرمانده نيروی انتظامی و مقامات محلی شاهد بودند

سط امام جمعه يکی از مسجد دو روز پيش نيز به يکی ديگر از نمايندگان اصالح طلب در حوزه دورود تو
  .ها تعرض شده بود

 وزير کشور با اشاره به تشنج هائی که در روزهای اخير در اجتماعات و سخنرانی آفتاب يزدبه نوشته 
  .ها رخ داده گفته است بيماری مزمن حمله به اجتماعات باز گشته است

 نوزادی است که جامعه ايران به  آن را منعکس کرده نوشته آزادیشرقابراهيم يزدی در مقاله ای که 
هر حال آن را متولد خواهد کرد اما بعضی نوزاد را مرده می خواهند و برخی ناقص و نارس، اصالح طلبان 

  .بايد تالش آنند تا زايمانی سالم صورت گيرد
 تاکيد کرده که از همين زاويه است آه ما با دخالت نيروهای شرقدبيرکل نهضت آزادی در مقاله 

  .آن چيزی آه با دخالت آن ها به دنيا می آيد موجود سالمی نخواهد بود. ی در ايران مخالفيمخارج
به نوشته ابراهيم يزدی، در انتخابات آينده مجلس محافظه آاران عالقه ای ندارند تا مردم به طور 

 300تهران گسترده رای بدهند چون آرای آنها ثابت است و مانند انتخابات شوراها خواهند توانست در 
هزار نفر را بسيج کنند و در صورتی که اوضاع فعلی حاکم باشد جناح راست اکثريت کرسی های 

  .مجلس را تصاحب خواهد کرد
 با چاپ عکس هائی از مراسم يادبود فروهرها که در پنچمين سالگرد کشته اعتماد و شرقو ياس نو 

ی برگزار شد از قول پرستو فروهر نوشته شدن آنها توسط عده ای از ماموران امنيتی جمهوری اسالم
  .که وی از جانب گروه زيادی که توسط متعصبان کشته شده اند پرونده قتل ها را پی گيری خواهد کرد

 بازمانده پروانه و داريوش فروهر در سخنان پر احساس حود از محمد مختاری، محمد شرقبه نوشته 
 سيرجانی،احمد ميرعالئی، غفار حسينی، حاجی زاده و جواد پوينده ، پيروز دوانی، زال زاده، سعيدی

  . کاظم سامی به عنوان بخشی از کسانی که قربانی شده اند ياد کرده است
   

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن 
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه 

لشرق االوسط ، الحيات ، عناوين مهم امروز دوشنبه روزنامه هاي ا: سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . الزمان و القدس العربي به اين شرح است 

   الزمان
    يکي از اعضاي کادر حفاظت خطوط انتقال نفت عراق کشته شد-
  . دو نظامي آمريکايي در شهر موصل کشته شدند -
   سفرهاي هوايي از فرودگاه بغداد متوقف شد -

  : القدس العربي
   در شهرهاي موصل و بعقوبه  کشته شدن سه نظامي آمريکايي-
   به دليل هدف قرار گرفتن يک هواپيماي غير نظامي ، سفرهاي هوايي از فرودگاه بغداد متوقف شد-
  . اف بي آي حساب هاي بانکي  سفارت  عربستان در آمريکا را مورد بررسي قرار مي دهد -
 که از آمريکايي ها انتقام خواهد  چند کشاورز تاييد کردند که صدام از آنها ديدار کرده و گفته است-

  .گرفت 
   شارون شخصا مسئول مسئله هسته اي ايران شد -

  الشرق االوسط 
  واشنگتن مي داند که يک آمريکايي را از گروه ور جينيا دستگير کرده است :   رياض -
   بغداد نخستين سفير خود را تعيين کرد -
  لفان  گرجستان ، استعفاي شوارد نادزه و پيروزي مخا-

  الحيات
   شوارد نادزه اعالم کرد که در گرجستان باقي مي ماند -
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   رئيس علماي اهل تسنن عراق  خواهان برقراري آتش بس  يک هفته اي دراين کشور شد-
   دانشجوي خارجي در آتش سوزي  مسکو کشته شدند 32  -
  

  گوناگون
  

  بى خانمان ها و شرايط سخت زندگى آنها در آلمان
  2003 نوامبر 24 –1382 آذر 3دوشنبه  - راديو آلمان

تنها سازمان هاى خيريه اند آه هر سال . خانمانان در آلمان وجود ندارد آمارى رسمى در مورد تعداد بى
هم اينك اين سازمان ها . آنند آمارى تخمينى در باره تعداد آسانى آه بامى بر سر ندارند، منتشر مى

.  مرد هستند٪۵۵بيش از نيمى از اين عده ، يعنى . گويند ن مىخانمان در آلمان سخ  هزار بى۴١٠از 
خانمان ها   آنها زنانند و آودآان و نوجوانان نيز تقريبا يك چهارم ديگر بى٪٢٣حدود يك چهارم شان، يعنى 

  . دهند را تشكيل مى
تعداد اين افراد را مثال در بريتانيا . شمار اين افراد در آشورهاى ديگر اروپايى نيز حدودا شبيه آلمان است

گذرانند؟  اين انسان ها در آلمان، چگونه و از چه راهى زندگى شان را مى.  هزار نفر مى دانند۴٠٠حدود 
انجمن هاى بسيارى مسئوليت رسيدگى به وضعيت دشوار بى خانمانان، مثال تغذيه آنها را به عهده 

 به پخش ١٩٩٣ آه از سال Mariengemeindeدر برلين يك انجمن آليسائى آاتوليك به نام . گرفته اند
سوپ گرم ميان گرسنگان بى خانمان مشغول است، در گزارشى به خاطر دهمين سالگرد فعاليت خود، 
اعالم آرده است آه از ده سال پيش تا آنون، صدهزار وعده غذاى گرم ميان فقراى بى خانمان تقسيم 

  . آرده است
، Caritasبرابر آشپزخانه سازمان خيريه آاتوليك ها، آاريتاس خانمان در  چند بى. ساعت يازده صبح است

 سنت، يعنى نيم يورو، يك وعده غذاى ۵٠توانند با پرداخت  آنها مى. اند  صف آشيدهBonnدر شهر بن 
، آه مددآار اجتماعى و از آارآنان Angelika Heiligerآنگليكا هايليگر . اآثرشان مردند. گرم بخورند

زنها طور ديگه اى مسائلشون ”: دهد ت در باره اين پديده اجتماعي، چنين توضيح مىآاريتاس در بن اس
موقعى آه من آارم رو شروع . شه خانمان داره به تدريج زياد مى اما تعداد زناى بى. آنند رو حل مى

كر ف. دادند، اما خانمان ها رو تشكيل مى آردم، يعنى حدود بيست سال پيش، زنها تقريبا چهار درصد بى
زنها جور ديگه . آره، اونا تعدادشون بيشتر شده. آنم، امروز تعدادشون، حدود بيست درصد مردا باشه

تونند پيش دوست، آشنا يا بقيه اعضاى خانواده پناهگاهى  اونا مى. اى با اين وضعيت برخورد مى آنند
  “ .آشه ن توى خيابون نمىاونا مثل مردها آارشون سريع به خوابيد. پيدا آنند، يا مثال خودفروشى آنند

شود،  حتى در آشور ثروتمندى چون آلمان نيز آه در آن به تامين اجتماعى اعضاى جامعه توجه مى
 ساله، يازده سال پيش به آلمان آمده است، به ٣١يك مرد فلسطينى . خانمان بسيار است شمار بى

تانه از دست دادن آپارتمان اجاره اى خود او اآنون در آس. بهترى را بريزد اميد اين آه بتواند بناى زندگى
خواهد هويت اش ناشناخته  او از وضعيت آنونى اش شرمناك است، و به همين علت مى. قرار دارد
شاغل بودم، ولى به خاطر مشكلى آه داشتم از آار اخراجم . من زنمو طالق دادم”: گويد مى. بماند
اما سه . هنوز دنبال پيدا آردن آار هستم. گيرم  مىاز دولت حقوق بيكارى. سه ساله آه بيكارم. آردند

صاحبخونه هم گفته بايد خونه رو . ام رو بدم، آخه مشكل مالى داشتم  ام اجاره خونه ماهه آه نتونسته
  “ .تخليه آنم

  
در آلمان قانونى وجود دارد با اين مضمون آه دولت بايد به شهروندى آه به هر علت در تنگناى مالى 

اداره تامين اجتماعى آلمان به شهروندى آه . رد و وضعيتى اضطرارى دارد، آمك مالى آندقرار مى گي
افزون بر پرداخت اين . پردازد درآمدى ندارد يا درآمدش ناچيز است، مبلغى به عنوان آمك اجتماعى مى

بته شود، ال  يورو براى لباس و غذاست، اجاره خانه هم از طرف دولت پرداخت مى٣٠٠مبلغ آه حدود 
  . اى موجود باشد تنها در صورتى آه اجاره نامه

  
او از مدت ها پيش به طور مرتب . خانمان است  ماه پيش تا آنون بي۵ سال دارد، از حدود ۴۶توماس آه 

من ”: دهد آه چرا آارش به خيابان آشيده است توماس توضيح مى. آند آمك اجتماعى دريافت مى
ان دارم، چند ترم هم در دانشگاه در رشته پزشكى درس خوندم، اما ام، ديپلم دبيرست دوره آشپزى ديده

وضعم خوب نبود و اجاره . بعد مشكالت خانوادگى پيدا آردم. ندادم چون از نظر مالى نمى آشيدم ادامه
  “ .آردم باال رفته بود و نمى تونستم بپردازم اى هم آه توش زندگى مى خانه

  
توانند در اين خانه ها شب را  خانمانان وجود دارد و آنها مى اى بىهايى بر گفتنى ست آه در آلمان خانه

ها را سازمان هاى خيريه و بخشى ديگر را دولت تامين  بخشى از مخارج اين خانه. به روز برسانند
دهند، مثال در مجتمعى  خانمانان آلمانى سر پناهى مى بعضى سازمان هاى امداد نيز به بى. آند مى

آند و  اش پايين است و در آن هر آس يك اتاق براى خود دارد، غذا دريافت مى مسكونى آه اجاره
  . مند شود تواند از مشاوره اجتماعى نيز بهره مى

  
اما . شود خانمانان به لحاظ روانى و پزشكى نيز آمك مى افزون بر اين گونه مراآز زندگى فقرا، به بى

ى و از آارآنان آاريتاس، يكى از سازمان هاى همان گونه آه آنگليكا هايليگر، آه مددآار اجتماع

www.iran-archive.com 

www.iran-archive.com 



گويد، شرايط پذيرفته شدن افراد در چنين مجتمعى مشكل  آليساى آاتوليك در شهر بن است مى
هايليگر در اين مورد مى . افراد بايد ابتدا ثبت نام آنند و مدتها انتظار بكشند تا نوبت شان برسد. است
آنم به خاطر شرايط مشكل بازار آار در آلمان، زندگى  فكر مى. مما تقريبا هيچ جاى خالى نداري”: گويد

علت اين اختالالت رو هم بايد مثل گذشته در مشكالت خانوادگى، . بسيارى از مردم دچار اختالل شده
بعضى از اين افراد . مقروض بودن، مشكل در پرداخت اجاره خانه و اعتياد به مواد مختلف دونست

پريشى آه در ارتباطه با اعتياد به مواد مخدر، يا   مشكالتى به شكل روان.مشكالت روحى هم دارند
  “ .همه اينها، باعث مى شند آه اين آدما به حاشيه جامعه رونده بشند. مصرف مشروبات الكلى و قرص

  
آنندگان به  شود، مراجعه در حالى آه در مجمتع هاى مسكونى به هيچ وجه جاى خالى يافت نمى

خانمانان جاى خوابى  ها به بى بايد متذآر شد آه اگر چه اين خانه. نمانان زياد نيستندخا هاى بى خانه
دهند زير يك پل  آنها ترجيح مى. آنند دهند، اما بسيارى از آنها از اين مراآز چشم پوشى مى مطمئن مى

ها، وسايل شان را ترسند آه هم اتاقى  آنها مى. بخوابند تا در يك اتاق و در آنار آدم هايى آامال بيگانه
برخى از آنها شديدا معتاد به الكل هستند، برخى ديگر ابدا مايل به پذيرفتن آمك از آسى . بدزدند
  . نيستند

  
ها و مجتمع هاى مسكونى  خانمان هايى آه در خانه در مجموع مى توان گفت آه حدود نيمى از بى

اين انسان ها را يا ديگر .  حاد و بغرنج استآنند، به لحاظ روحى بيمارند و شرايط آنها بسيار اقامت مى
. به هيچ وجه نمى توان جذب جامعه آرد و يا اين آه اين روند بسيار دشوار و طوالنى خواهد بود

بخت آنها براى داشتن يك زندگى مستقل . اند و هيچ دوره آموزشى نديده بسيارى از آنها تحصيل نكرده 
هاى خيريه معتقدند آه با وجود آمك هايى آه سازمان هاى سازمان . همراه با خانه و آار آم است

خانمان ها هر دم افزوده مى شود و در اين ميان  غيردولتى خّير و دولت به آنها مى آنند، بر تعداد بى
خانمان ها به خاطر گرانى عمومى در سطح جامعه دشوارتر مى گردد و اين  تامين مالى محل اقامت بى
خانمان ها، اميد بازگشت به زندگى عادى را هنوز در سر مى پرورانند   از بىدر حالى است آه بسيارى

آره، پيدا آردن آار از . اى داشته باشم و بتونم دوباره آار آنم آرزوى من اينه آه خونه”: و محتاج آمك اند
  “ .هاما مهم، پيدا آردن آار. شند آنه، خيلى از مشكالتش حل مى وقتى آدم آار مى. همه چيز مهمتره

  
در اين ميان ايده هاى جديد سازمان هاى آمك رسان براى هميارى با بى خانمانان و بهبود شرايط 

در برلين روزنامه بى خانمانان شهر، اجازه چاپ فصل اول آخرين آتاب محبوب و . زندگى شان ادامه دارد
نسخه از روزنامه هاى خود را  هزار ٨١پر تيراژ آودآان يعنى هارى پوتر، را يافت و به اين ترتيب توانست 

بفروشد و با مبالغ به دست آمده ، آمكى باشد در بهبود شرايط سردر گم اين انسان هاى ستم ديده 
 .اعماق جامعه
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