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

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

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  :ی صلح نوبل  شيرين عبادی پس از دريافت جايزهي خانمانرمتن سخن
  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه 

  به نام خداوند جان و خرد
  ترم آميته صلح نوبل ، حضار گرامی ، خانم و آقايانعلياحضرت ، اعليحضرتين ، اعضای مح

  
اين افتخار بزرگ را . رسد بسيار سرافرازم آه امروز از اين جايگاه شايسته صدای من به گوش جهان می

آنم بر پيروان  فرستم بر روان آلفرود نوبل و سالم می درود می. آميته صلح نوبل نصيب من ساخته است
  .راستين راه او
. ی خاورميانه  آشوری مسلمان در منطقه. يزه صلح نوبل نصيب زنی شده است از آشور ايرانامسال جا

ترديد انتخاب من سبب دلگرمی انبوه زنانی خواهد شد آه نه فقط در ايران بلكه در آشورهای  بی
. حقوقی آه طی يك تاريخی از آنان سلب شده است. آنند منطقه برای گرفتن حقوق خود تالش می

  .تخاب موجب خودباوری زنان در ايران و در مرزهای فراتر از ايران خواهد شداين ان
ناديده گرفتن و محروم آردن آنها از مشارآت فعال در حيات . زنان نيمي از جمعيت هر آشوري هستند

اي است از نيمي از  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به واقع محروم آردن آل هر جامعه
آميز زنان بويژه در آشورهاي  توان با فرهنگي مردساالر، به وضعيت تبعيض نمي. هاي خود توانايي

  . اسالمي ادامه داد
  

  ي صلح نوبل اعضاي محترم آميته
هاي انسان دوستانه و راستين مردم ايران و  دانيد افتخار و موهبت اين جايزه در تالش همانطور آه مي

ي اين موهبت شامل هر انسان آزاديخواه و صلح  دامنه. منطقه، تاثيرات مثبت و فراگيري خواهد گذاشت
  .شود دوستي از جمله زن و مرد مي

بخاطر افتخاري آه نصيب من شده و بخاطر اين موهبت و افتخار براي مردم صلح دوست آشورم، از 
  .ي صلح نوبل سپاسگزارم آميته

  
  ها و آقايان خانم

اي آه با  ي جهاني حقوق بشر، اعالميه الميـهامروز مقارن است با پنجاهيمن سالگـرد تصويب اع
ناپذير آنان به عنوان  ي بشري و حقوق يكسان و انتقال شناسايي آرامت ذاتي تمامي اعضاي خانواده

دهد آه انسانها در بيان و ابراز  شود و دنيايي را نويد مي ي آزادي، عدالت و صلح آغاز مي تضمين آننده
  .قـر مصون و در امانعقيده آزاد باشند و از ترس و ف

ي سازمان ملل، همانند سالهاي گذشته خبر از  ريزي توسعه اما افسوس آه گزارش امسال دفتر برنامه
ي جهاني حقوق بشر دور  دهد آه بشريت را از دنياي آرماني نويسندگان اعالميه اي مي گسترش فاجعه

  .آند مي
آردند آه درآمد  ن در فقر و فحشا زندگي مي، نزديك به يك ميليارد و دويست ميليون ت٢٠٠٢ در سال 
بيماري ايدز .  آشور درگير جنگ يا بالياي طبيعي بودند٥٠ بيش از . ي آنان آمتر از يك دالر بود روزانه

 سال ٢ از سوي ديگر، طي . اند  ميليون آودك، يتيم شده١٣  ميليون انسان را قرباني آرده و ٢٢ تاآنون 
المللي، اصول و   سپتامبر و تروريسم بين١١ ي  ستاويز قراردادن فاجعهگذشته برخي از آشورها با د

 مورخ ٥٧٢١٩ ي  هاي شماره در حالي آه در قطعنامه. اند موازين جهان شمول حقوق بشر را نقض آرده
ي شوراي امنيت   ژانويه٢٠  مورخ ١٤٥٦ ي   مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه٢٠٠٢  دسامبر ١٨ 

 سازمان ملل متحد، تصريح و تاآيد ٢٠٠٣  آوريل ٢٥  مورخ ٢٠٠٣٦٨ ي  ي شماره نامهسازمان ملل و قطع
المللي،  ها در مبارزه با تروريسم بايد تعهداتي آه در چارچوب حقوق بين ي دولت شده است آه همه

ا معهذ. اند، رعايت آنند المللي بشر دوستانه به عهده گرفته المللي حقوق بشر و حقوق بين موازين بين
العاده آه انجام  هاي اساسي، مراجع اختصاصي و دادگاههاي فوق ي حقوق و آزادي مقررات تهديد آننده

سازد، زير پوشش تروريسم توجيه شده و مشروعيت  هاي عادالنه را دشوار و غيرممكن مي دادرسي
  .اند يافته

ازين حقوق بشر نه فقط آنند آه مو يابد آه مشاهده مي  مدافعان حقوق بشر زماني فزوني مي نگراني
شود؛ بلكه در  ي نسبيت فرهنگي نقض مي ي آن به بهانه از سوي مخالفان شناخته شده

هاي غربي يعني آشورهايي آه خود جزو نخستين تدوين آنندگان منشور ملل متحد و  دموآراسي
 بايد صدها شود و اين بستري است آه اند نيز اين اصول پايمال مي ي جهاني حقوق بشر بوده اعالميه

اند و ماههاست آه در گوانتانامو در زندان به سر  هاي نظامي دستگير شده انساني آه در جريان درگيري
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ي حقوق بشر و ميثاق   ژنو، اعالميه المللي هاي بين بيني شده در عهدنامه برند، بايد از حقوق پيش مي
  .المللي حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند بين

المللي طي سالهاي گذشته و بويژه در  ي مدني بين ها شهروند جامعه آه ميليونهمچنين پرسشي 
هاي شوراي امنيت  آنند، اين است آه چرا برخي قطعنامه چند ماههاي اخير از خويش آرده و مي

  .گونه ضمانت اجرايي ندارد ها هيچ االجرا بوده و برخي ديگر از اين قطعنامه سازمان ملل الزم
ي اشغال  ي سازمان ملل متحد درباره  سال گذشته دهها قطعنامه٣٥ ي چگونه است آه ط

اند؛ اما آشور و مردم عراق  هاي فلسطين توسط دولت اسراييل به مورد اجرا گذاشته نشده سرزمين
 سال، يكبار با تجويز شوراي امنيت و بار ديگر به رغم مخالفت شوراي امنيت سازمان ملل ١٢ طي 

  .وم نظامي و تحريم اقتصادي و در نهايت اشغال نظامي واقع شده استمتحد، مورد حمله و هج
  

  ها و آقايان خانم
  . اجازه دهيد اندآي هم از آشور، منطقه و فرهنگ و آيش خود بگويم

 سال در اوج قدرت اعالم آرد آه اگر ٢٥٠٠ من ايرانيم، از نوادگان آوروش آبير، همان امپراطوري آه 
 حكومت نخواهد آرد و تعهد آرد آه آسي را وادار به تغيير دين و مذهب خود مردمان نخواهند، به آنها

  .آند آند و آزادي را براي همگان تضمين مي نمي
 اسنادي است آه در تاريخ حقوق بشر بايد مورد مطالعه قرار  ي آوروش آبير، يكي از مهمترين آتيبه
است، شما به آيش خود باور داريد و من به من مسلمانم، و از قول پيامبر اسالم در قرآن آمده . گيرد

  .دين خود
 و مذهب ديگران، ترويج  تمدن و فرهنگ ايران هم با اسالم ،با بشر دوستي، احترام به جان و عقيده

  .تسامح و مدارا و پرهيز از خشونت و خونريزي و جنگ آميخته و ممزوج شده است
از حافظ و مولوي و عطار گرفته تا سعدي و سنايي و ستارگان آسمان ادب ايران بويژه ادبيات عرفاني ما 

اند آه پيامشان در اين شعر سعدي تجلي  ناصرخسرو و نظامي، نمايندگان اين فرهنگ بشر دوستانه
  :يافته است

  آدم اعضاي يكديگرند آه در آفرينش ز يك گوهرند  بني
  چو عضوي به درد آورد روزگار ديگر عضوهارا نماند قرار 

برخي . هاي پياپي بين سنت و مدرنيته روبرو هستند  سال است آه مردم ايران با چالشبيش از يكصد
هاي ديرين سعي داشته و دارند آه دنيا را از چشم پيشينيان بنگرند و با معيارهاي  باتمسك به سنت

ارزشي گذشتگان با مسايل و مشكالت دنياي آنوني برخورد نمايند، اما بسياري ديگر با احتـرام به 
خواهند با تحوالت جهان و با تمدن همگام شوند و  ي تاريخي، فرهنگي و آيش و فرهنگ خود مي گذشته
  .ي تمدن و پيشرفت و توسعه عقب نمانند از قافله

دانند و  اند آه مشارآت در امور عمومي را حق خود مي مردم ايران بويژه طي سالهاي اخيـر نشان داده
  .قم زنندخواهند سرنوشت خويش را خود ر مي

برخي از . خورد اين چالش، نه تنها در ايران آه در بسياري از آشورهاي اسالمي به چشم مي
مسلمانان با اين دستاويز آه دموآراسي و حقوق بشر با تعاليم دين اسالم و ساختار سنتي جوامع 

حكومت آردن به آنند اما در واقع  هاي استبدادي را توجيه آرده و مي اسالمي سازگاري ندارند، حكومت
مآبانه بر مردمي آه به حقوق خود آگاه هستند به آساني ممكن  ي سنتي و پدرساالرانه و قيم شيوه
  .نيست

در قرآن به قلم و . شود آغاز مي» بخوان«ي  اسالم ديني است آه نخستين خطابش به پيامبر با آلمه
واند با آگاهي، دانش، خرد، ت چنين خطاب و بياني نمي. نويسد سوگند ياد شده است آنچه آه مي

  .خردورزي و آزادي انديشه و بيان و پولوراليسم فرهنگي به جدال برخيزد
ي حقوق مدني و چه در قلمرو حقوق  وضعيت تبعيض آميز زنان در آشورهاي اسالمي چه در زمينه

  .ماجتماعي، سياسي و فرهنگي، ريشه در فرهنگ پدرساالر حاآم بر اين جوامع دارد نه دين اسال
ي مرد را باور ندارد، آزادي و  اين فرهنگ همانطور آه برابري حقوق زن و مرد و رهايي زن از سلطه

تابد؛ زيرا موقعيت سنتي، تاريخي حاآمان و متوليان آن فرهنگ به مخاطره  دموآراسي را هم بر نمي
  .افتد مي

الت نظامي را براي اين منطقه اند و يا جنگ و دخ ها را طرح آرده ي برخورد تمدن به آساني آه نظريه
هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و  ماندگي اند و براي توجيه اعمال و افكار خود و عقب تجويز آرده

المللي حقوق بشر و حق  آنند، بايد گفت اگر شما موازين بين ي جنوب استناد مي سياسي منطقه
ان و برتري دموآراسي پارلماني و ديگر دانيد و اگر به رجح شمول مي ها را جهان تعيين سرنوشت ملت

توانيد بخل ورزانه و خودخواهانه تنها به فكر امنيت و آسايش  هاي سياسي اعتقاد داريد نمي نظام
  .خويش باشيد

ي جنوب قادر شوند تا با حفظ استقالل  جستجوي سازوآارهاي نوين براي آنكه آشورهاي منطقه
ق بشر و دموآراسي دست يابند، بايستي در سياسي و تماميت ارضي آشورهايشان به حقو

  .المللي قرار گيرد ي سازمان ملل متحد و مناسبات بين ي تحوالت آينده سرلوحه
ي به من، به عنوان نخسيتن ايراني و نخستين زن از يك آشور مسلمان اين نويد را به  اعطاي اين جايزه

 ما در جهت   آه آوشش و تالش و مبارزاتدهد  ايراني و شهروند آشورهاي اسالمي مي ها من و ميليون
ي  تحقق حقوق بشر و برقراري دموآراسي در آشورهايمان از حمايت و پشتيباني و همبستگي جامعه
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  .المللي برخوردار است مدني بين
ي مردم جنوب است براي  ي مردم آشورهاي اسالمي و جايزه ي مردم ايران و جايزه اين جايزه، جايزه

  .ر و دموآراسياستقرار حقوق بش
  

  ها و آقايان خانم
 آزادي و صلح ياد آردم، اگر حقوق بشر در  ي ي اين گفتار از حقوق بشر به عنوان تضمين آننده در مقدمه

ي  ي اعالميه ي اجرا گذارده نشود، به تعبير مقدمه ها به مرحله قوانين مدون تجلي نيابد و از سوي دولت
  .ز قيام بر ضد ظلم و فشار نداردجهاني حقوق بشر، انسان راه ديگري ج

انسان تهي شده از آرامت، انسان محروم مانده از حقوق بشر، انسان گرسنه، انسان مقهور قحطي 
جنگ و بيماري، انسان تحقير شده، انسان غارت شده، در مقام و موقعيتي نيست آه با راهنمايي خرد 

  .اش مبارزه آند و منطق براي احياي حقوق از دست رفته
ي قرن  خواهد آه از دور تسلسل ترور و خشونت و جنگ رهايي يابد و تجربه نياي قرن بيستم اگر ميد

بارترين قرن بشريت تجديد نشود، راه ديگري جز شناسايي و تامين تمامي حقوق  بيستم، اين فاجعه
  .ها، فارغ از نژاد، جنس، مذهب، مليت و وضعيت اجتماعي ندارد ي انسان بشر براي آليه

   اميد فرا رسيدن آن روزبا
 .متشكرم

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ترسيم چشم اندازهاي جامعه اطالعاتي در اجالس جهاني جامعه اطالعاتي ژنو  

  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه 
 المللي در شهر ژنو سوئيس اجالس جهاني جامعه اطالعاتي با حضور سران آشورها و مجامع بين

  . صبح امروز و ساعاتي پيش آار خود را آغاز آرد 
" پاسكال آوچين"در مراسم افتتاحيه اين اجالس , ايلنا ,  خبرگزاري آار ايرانICTبه گزارش سرويس 

دبير آل , يوشيو اتوسومي, دبير آل سازمان ملل متحد, آوفي عنان, رييس آنفدراسيون سوئيس
رييس , آيكي نور دستروم, رئيس جمهوري تونس, زين العابدين بن علي, لمللي مخابراتاتحاديه بين ا

رييس هيات مديره شرآت مخابراتي و ماهواره اي الثريا و آداما , محمد عمران, اتحاديه نابيانان جهان
  .رئيس آميته مقدماتي اجالس سخنراني مي آنند, ساماسكو

 نفر از روساي 57ست برگزار مي شود آه در نشست اول  نش5در طول دو روز برگزاري اين اجالس 
جمهور ونخست وزيران آشورهاي شرآت آننده از جمله محمد خاتمي از ايران به ارايه سخنراني 

  .پيرامون موضوعات و محورهاي اجالس جهاني جامعه اطالعاتي مي پردازند
نندگان آن فراهم مي آورد گفتني است اجالس جهاني جامعه اطالعاتي فرصت مغتنمي براي شرآت آ

تا با آسب ديدگاه ها و درك مشترك به بحث و تبادل نظر در مورد مسايل مربوط به جامعه اطالعاتي 
سازمان هاي , مديران اجرايي آژانس هاي سازمان ملل متحد, در اين اجالس سران آشورها. بپردازند

ا با گردهمايي خود در جهت ترسيم انجمن هاي صنفي و تجاري و نمايندگي از رسانه ه, غير دولتي
دانش و , آينده جامعه اطالعاتي جهاني و ارتقا دستيابي هرچه بيشتر و بهتر آشور را به اطالعات 

  .فناوري هاي ارتباطي در جهت توسعه گام بر مي دارند
  پايان پيام

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ـ» انتقالي عراقشوراي حكومتي«ه منتسب به خلق ايران پيرامون بيانياطالعيه سازمان مجاهدين 
 )2003 دسامبر 9 (1382 آذر 18 -سازمان مجاهدين خلق ايران

» شوراي حكومتي انتقالي عراق«يك سخنگوي سازمان مجاهدين خلق ايران پيرامون بيانيه منتسب به 
م گرفته است اين شورا به اتفاق آرا تصمي«آه خبرگزاري فرانسه منتشر نمود و مدعي شده است آه 

  :گفت, »مجاهدين خلق را تا آخرسال از عراق اخراج آند
 اين بيانيه صرفا منعكس آننده آرزوها و اوهام رژيم آخوندي است آه سازمان مجاهدين خلق ايران -اوال

  .را بزرگترين مانع گسترش بنيادگرايي و استقرار استبداد مذهبي دست نشانده در عراق مي داند
اهدين در عراق به عنوان يك آشور تحت اشغال در چارچوب آنوانسيونهاي ژنو است و  حضور مج–ثانيا 

  .اينگونه بيانيه ها و اظهارات آه از سوي رژيم آخوندي ديكته شده است هيچ تاثيري روي آن ندارد
 حضور مجاهدين در عراق از سوي اآثريت قاطع مردم اين آشور به ويژه عشاير و مردم شريف –ثالثا 
حضور هزاران تن از نمايندگان عشاير و اقشار مختلف . موجه است) محل قرارگاه اشرف( ديالي استان

 شهريور و عيد 15سالگرد تاسيس سازمان در ,  خرداد30مردم عراق در مناسبتهاي مختلف از جمله 
  .فطر در قرارگاه اشرف اين حقيقت را به اثبات مي رساند

تنها زمينه ساز اقدامات تروريستهاي رژيم آخوندي ,  اجرايي ندارد اين اظهارات آه هيچ پشتوانه–رابعا 
 عمل 150همان تروريستهايي آه در عرض يك دهه گذشته مرتكب . عليه مجاهدين در خاك عراق است
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ترويستي عليه مجاهدين شده اند آه به قتل دهها تن از مجاهدين و شمار آثيري از شهروندان بيگناه 
  .عراقي منجر شده است

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  متن آامل سخنراني رييس مجلس شوراي اسالمي
  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه 

خواهيم  گويم ما به دنبال تنش نيستيم و مي به صراحت مي: رييس مجلس شوراي اسالمي تاآيد آرد
ام براي تلطيف روابط تالش  هميشه سعي آرده. اش نشويماوضاع آرام باشد و ناچار به حمله و پرخ

نام   قاعدتا با ثبت-اند و  اي آه آقايان بر روي مجلس شروع آرده گويم توپخانه اما با قاطعيت مي. نمايم
 اگر بخواهند به اين -آنند  شوند و حمالت شديدتر مي تر مي اي از نمايندگان، برخي از افراد حساس عده

ضمن آنكه مجلس عالوه بر داشتن . ي مجلس هم سنگين است ند آتش توپخانهصورت ادامه ده
اگر الزم باشد ما هم شروع ! هايي دارد آه هم برد زياد دارد و هم قدرت فراوان توپخانه، موشك

  .آنيم مي
المسلمين مهدي آروبي رييس مجلس  و االسالم حجت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

تر ارسال شد، با اشاره به  ي آن پيش مي امروز در نطق پيش از دستور خود آه خالصهشوراي اسال
هاي انتخابيه خود خواهند رفت و در نتيجه جلسه  آه هفته آينده نمايندگان براي سرآشي به حوزه اين

چون هفته آينده ثبت نام آانديداهاي نمايندگي مجلس آغاز : علني تشكيل نخواهد شد، گفت
  . رسانم مجلس جلسه نخواهد داشت، لذا نكاتي را به عرض نمايندگان و ملت شريف ميشود،  مي

همه ما انتظار داريم آه انتخابات پرشوري در آشور برگزار : رييس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت
تند البته مردم همه عالقمند به انتخابات پر رونق هس. شود، اما برگزاري انتخابات لوازم و شرايطي دارد

اندرآاران انتخابات اعم از وزارت  اند و از همه دست و رهبري نظام هم بر پرشور شدن انتخابات تاآيد آرده
ما هم انتظار داريم، هم . اند آه هيچ آس از قانون تخطي نكند آشور و شوراي نگهبان خواسته
رند، سخنان آنان در هايي در اختيار دا آنند و هم ديگراني آه تريبون نمايندگاني آه سخنراني مي

  . راستاي تشويق مردم به شرآت در انتخابات باشد
آنند در واقع در حال انجام  آساني آه در خارج از آشور براي عدم حضور مردم فعاليت مي: آروبي گفت

اي هستند آه به آنها واگذار شده اما همه ما در داخل بايد بستر انتخابات گرم و پرشكوه را  وظيفه
  . فراهم آنيم

ها و  ما از همه گرايش: رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به آغاز ثبت نام از روز شنبه، گفت
. نام آنند خواهيم براي آانديداتوري ثبت مصرانه مي. فعاالن سياسي آه قانون اساسي را قبول دارند

نام داشته  ات براي ثبتاي صحبت آنند آه همه جر البته آساني آه تريبوني در اختيار دارند، بايد به گونه
هاي  اما متاسفانه به جاي طرح بحث. باشند و بدانند آه ميدان براي فعاليت آنها فراهم است

اي نگران رد صالحيت و لطمه به حيثيت  شود آه از همين حال عده آميز، سخناني گفته ميýتشويق
  . اند خود شده

ي آه داراي سوابق اجرايي و سياسي هاي سياس رييس مجلس با اشاره به اظهارات يكي از چهره
اي را در دوره گذشته تاييد صالحيت آرده و  شوراي نگهبان متهم است آه عده«آه  است، مبني براين
البته من : ، با اظهار تعجب از چنين اظهاراتي، گفت»اند اند آه مشكالتي ايجاد نموده وارد مجلس شده

اما . ام آاري غير از وظيفه قانوني تشجيع نخواهد آردمطمئنم اين سخنان، شوراي نگهبان را براي انج
  . هايي بزنند اي چنين حرف شود آه عده اين باعث نمي

اگر » شود نابرده رنج، گنج مسير نمي«به صراحت بگويم : رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد
آنند، از اين طريق  اي به دنبال رانت ارتباط با وزارت آشور و شوراي نگهبان هستند، اشتباه مي عده

  . بلكه بايد تالش آنند و در رقابتي سالم، راي مردم را به دست بياورند. ثمري عايد آنها نخواهد شد
به : رييس مجلس شوراي اسالمي، با تاآيد بر اينكه مايل نيست فعال اسم آسي را بياورد، گفت

ايد، در  ول اجرايي انتخابات بودهگويم خود شما آه يك وقت مسئ ها را زده است مي ف  آسي آه اين حر
شوراي نگهبان به خاطر تاييد صالحيت «ايد، شما به جاي اينكه بگوييد  انجام وظيفه خود آوتاهي آرده

رغم سوابق مثبت و از  آرديد و از آساني آه علي بايد به مسئوليت خود عمل مي» يك عده متهم است
چرا وقتي مسئوالن نظارتي . آرديد  دفاع مياند جمله سه دوره نمايندگي مجلس رد صالحيت شده

اي به شما دستور داد استاندار و فرماندار بايد تعويض شوند و رسما در آار اجراء دخالت  رسما طي نامه
  آرد، شما با اين دخالت مقابله نكرديد؟ 

آيا اين : گفتگذرد،  آه فعال با نجابت و سكوت از آنار اين مكاتبات و حوادث مي آروبي با اشاره به اين
ها در بياورند به دنبال تعويض فرماندار و  اي را از صندوق آه چون قرار بوده آه عده نظارت است؟ يا اين

پذيرم،  اند؟ آن وقت شما به جاي اينكه مقاومت آنيد و بگوييد من دخالت در اجراء را نمي استاندار بوده
خورد آرديد آه نهايتا رييس جمهور وقت ناچار شود اي بر زنيد؟ چرا شما به گونه ها را مي امروز اين حرف

آه در مقابل خواسته شوراي نگهبان براي تعويض استاندار و فرماندار مقاومت آند و نهايتا با دخالت 
  . رهبري مساله حل و فصل شد

رييس مجلس شوراي اسالمي، سپس به نمونه ديگري از سخنان يكي از اساتيد دانشگاه اشاره آرد 
چه آسي : ، گفت»انتخابات مجلس هفتم، انتخابات بين حق و باطل است« داشته است آه اظهار
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داند؟ چرا عبارات عجيب  قرآن، زبور و تورات و انجيل بر او نازل شده آه خود را حق و ديگران را ناحق مي
سو و   يكاين انتخابات صف آرايي بين مدرنيته و صهيونيزم اسالمي از«گويند  برند و مي و غريب بكار مي

در زمان شاه مارآسيست اسالمي شنيده بوديم اما » جبهه اسالمي اسالمي از سوي ديگر است؟
زنيد؟ يك عده با هم اختالف  هايي است آه مي اين چه حرف. صهيونيزم اسالمي عبارت جديدي است

طل در انتخابات مجلس هفتم نشان دهنده صف آرايي دو نيروي حق و با«گوييد  سليقه دارند چرا مي
  . »درون آشور ايران است

بدون تعارف اگر باطل باشيم همه ما باطل هستيم، اگر هم : رييس مجلس شوراي اسالمي، تاآيد آرد
  ! نه اينكه يك گروه حق باشد و يك گروه باطل. حق هستيم، همه حقيم

بت به هاي نماز جمعه نس آروبي سپس به حمالت سنگيني آه در روزهاي اخير به خصوص از تريبون
گوييد اآثر نمايندگان دين ندارند  چرا مي: نمايندگان مجلس و حتي نهاد مجلس شده اشاره آرد و گفت

ي رهبري، ائمه جمعه به جاي اهانت به  آنم با اجازه فروش هستند؟ من پيشنهاد مي و خائن و وطن
مورد نظر خود حمايت ديني و خيانت، رسما از آانديداي  نمايندگان و متهم آردن منتخبان مردم به بي

  ! آنند تا معلوم شود يك من ماست چقدر آره دارد؟
رييس مجلس شوراي اسالمي، با تاآيد بر سوابق علمي، انقالبي و مبارزاتي و وابستگي بسياري از 

ممكن است آسي در مجلس نطق آند آه به نطق او : نمايندگان مجلس به خانواده شهداء، يادآور شد
هاي نماز جمعه و ساير محافل وجود ندارد و  ها در تريبون گونه نطق  ولي مگر از اينايراد داشته باشيم،

ها نيست؟ در مجلس هم دو گروه وجود دارند و ضمن برادري و  مگر اظهارات نسنجيده در ساير تريبون
 آيت من از علماي بزرگ مانند آيت اهللا جوادي آملي، آيت اهللا اميني و. صميميت، اختالف نظر هم دارند

گونه اظهارات خاتمه داده شود و  خواهم آه همه ائمه جمعه را نصحيت آنند آه به اين اهللا مشكيني مي
ها آانديداهاي مورد نظرشان را معرفي آنند تا بفهمند اوضاع چه  ف اگر آقايان مايلند، به جاي اينگونه حر

  خبر است؟ 
با تاخير و حداآثر از راديوي استان پخش اگر نطق شما : آقاي آروبي خطاب به برخي ائمه جمعه گفت

شود، راديو همه روزه در اختيار مجلس است و اگر الزم باشد تعداد جلسات را به پنج جلسه در  مي
  . دهيم نمايندگان نطق آنند و پاسخ شما را بدهند دهيم و اجازه مي هفته افزايش مي

امام و رهبري و رييس جمهور از گذشته تا به : رييس مجلس شوراي اسالمي، سپس اظهار داشت
  . اند و راه آن هم آماده بودن فضاست امروز بر انتخابات پرشور تاآيد داشته

آقاي آروبي در بخش ديگري از اظهارات خود به نطق پيش از دستور برخي از نمايندگان اشاره آرد و 
) راد نطق علي امامي(رفتار نطق پيش از دستور يكي از نمايندگان در روز چهارشنبه تا ديروز گ: گفت

هنوز از آن . ايم و بايد توضيحات آساني را آه به آنها اهانت شده بشنويم بوديم آه حاال گرفتار شده
عم ايم، يكي ديگر از نمايندگان ديروز اظهارات عجيب ديگري مطرح آرد آه همه چيز ا نطق خالص نشده

ي قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و حتي خود مجلس را زير سوال  از قوه
  . برده است

ها اشكال ندارد، اما بايد مراقب  يك از دستگاه انتقاد از هيچ: رييس مجلس شوراي اسالمي، گفت
تر از انقالب  قالبي مردميآيا ان» انقالب نيم بندي و نيم مردمي؟«گوييم  چرا مي. اظهارات خود باشيم

 درصد راي مردم مستقر 98گفت به من خدمتگزار بگوييد، وجود دارد؟ آيا انقالبي آه با  آه مي) ره(امام
گوييم و  گويم هيچ اشكالي وجود ندارد، اما چرا سخناني مي شده است، مردمي نبوده است؟ من نمي

هاي مختلف در  ؟ بسياري از دوستان در جناحبريم هاي گذشته ديگران را زير سوال مي همه زحمات سال
شود از همين دوستان جناح اقليت،  حتي وقتي آسي بازداشت مي. آشند شئون مختلف زحمت مي

  . ها حل شود افتند تا مشكل بازداشتي اي به تكاپو مي عده
كي از رييس مجلس شوراي اسالمي، با انتقاد از عبارت موجود در نطق پيش از دستور روز سه شنبه ي

، » دوره رعايا تمام شد و دوره شهروندي آغاز گرديد76بعد از دوم خرداد «نمايندگان آه اظهار داشته بود 
جان من فداي تك «گويند  در برخي مكاتبات سري آه بعد از فوت ايشان منتشر شد، مي) ره(امام: گفت

  ي رعايا بوده است؟  آيا آن دوران، دوره» تك ملت ايران
هاي  شما در سال: راي اسالمي، با تشكر از حسن اعتماد نمايندگان به خود گفترييس مجلس شو

سابقه بوده است، امروز هم راه قانوني  ايد آه در دوران ساير روساي مجلس بي اخير رايي به بنده داده
ين براي شما باز است آه اگر بخواهيد با من هم برخورد آنيد اما به صراحت بگوييم اگر قرار باشد از ا

ايم زير سوال برود، من برخورد خواهم  تريبون، قانون اساسي آه همه ما براي اجراي آن قسم خورده
هايي آه  توانيد گاليه شما مي. دانيد با من برخورد آنيد آرد، شما هم مختار هستيد هرگونه صالح مي

ه براي همه مشكل من هم طرفدار آزادي بيان هستم اما سخناني نگوييد آ. وجود دارد را بيان آنيد
  . آفرين شود و زحمات ديگران از بين برود
در وصف شهيد دستغيب، سالگرد شهادت او را گرامي ) ره(آروبي سپس با نقل جمالتي از امام

 انتهاي پيام. داشت
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   دارداعدام و شالق زدن مخالفان سياسي در ايران ادامه, دستگيري
  )2003 دسامبر 9 (1382 آذر 18 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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 آذر دستگير 16در حالي آه صدها تن از دانشجويان و جواناني آه در جريان تظاهرات روز دانشجو در 
رژيم آخوندي براي افزايش جو وحشت و در واآنش به , شدند همچنان در بازداشت به سر مي برند

شالق زدن و اعدام مخالفان , موج جديدي از دستگيري, مردمي در سراسر آشوراوجگيري مقاومت 
  .سياسي را به راه انداخته است

در مشهد سه جوان در  منطقه ششصد دستگاه اين شهر به اتهام پخش اعالميه هاي ضدحكومتي و 
ات خراسان همزمان اداره آل اطالع. دو دانشجوي مخالف در ميدان تقي آباد اين شهر دستگير شدند

مجيد ُمقدري اميري دانشجوي رشته آامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد را دستگير و تحت بازجويي 
  .قرار داده است

 خرداد گذشته در جريان تظاهرات ضدحكومتي در تهران دستگير 22در تهران اآبر خوانساري آه در در 
  . خورد ضربه شالق30به حكم دادگاه ,  ماه زندان6شده بود پس از گذشت 

جليل زيوه ايي . دو تن از اعضاي حزب دمكرات آردستان ايران در زندان اعدام شدند, در آردستان ايران
 در روستايي در مهاباد 1373وي در سال .  سال تحمل زندان روز  پنجشنبه گذشته اعدام شد9پس از 

روز , يش دستگير شده بود ماه پ5آه ,  ساله و اهل ديواندره27, رامين شريفي. بازداشت و زنداني شد
 .آذر اعدام گرديد15شنبه 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  دولت ايران دستور امضای پروتکل الحاقی را صادر کرد
  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه  -بي بي سي 

ترش سالح دولت ايران می گويد دستورالعمل رسمی مربوط به امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گس
  . های هسته ای را در اختيار نمايندگی خود در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داده است

با امضای اين پروتکل از سوی ايران، بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی می توانند به طور سرزده از 
  . تاسيسات هسته ای ايران بازرسی های دقيق به عمل آورند

ابطحی، معاون رييس جمهوری ايران گفت دولت به وزارت امور خارجه اجازه امضای اين محمد علی 
  . پروتکل را داده است

امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای همچنين ايران را ملزم می کند که 
  . برنامه غنی سازی خود را به حال تعليق درآورد

ی اين کشور کامال صلح آميز است اما آژانس بين المللی انرژی اتمی ماه ايران می گويد برنامه هسته ا
گذشته ايران را به دليل هيجده سال پنهان کاری در زمينه تحقيقات حساس هسته ای، شديدا محکوم 

  . کرد
ايران در ماه اکتبر سال جاری ميالدی در پی اعمال فشارهای شديد، با امضای پروتکل الحاقی موافقت 

  . کرد
محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در واکنش به انتقادات از نحوه 

  .نظارت بر فعاليتهای هسته ای ايران در هيجده سال گذشته، از موضع اين آژانس دفاع کرد
ه آقای البرداعی گفت ايران در اين سالها تحقيقات و آزمايشات هسته ای را انجام می داده است ک

  .برای آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان رديابی آنها نبوده است
آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسه روز بيست و ششم نوامبر خود در وين، به اتفاق آراء، قطعنامه 

  . ای را که در آن از برنامه هسته ای ايران شديدا انتقاد شده بود، تصويب کرد
شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نداد و خواستار اعمال تحريم عليه اما اين آژانس موضوع را به 

  . ايران نشد
در اين قطعنامه آمريکا از خواست خود مبنی بر ارجاع مساله ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد 

به محض مشاهده تخلف يا قصور ايران صرفنظر کرد و در عوض، ايران متعهد شد تا در اسرع وقت 
  .ريفات امضای قرارداد الحاقی به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای را امضا کندتش

   
  الحاقي را صادر آرد    دولت مجوز امضاي پروتكل: ابطحي

  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه 
هيأت دولت مجوز : جمهوري اسالمي ايران، امروز اعالم آرد  سيد محمدعلي ابطحي، معاون رئيس

  .اي را صادر آرد  هاي هسته  ح  ي پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش سالامضا
المللي انرژي اتمي از   به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، بر اين اساس نماينده ايران در آژانس بين
  .سوي دولت ايران اين پروتكل را در حضور مديرآل اين آژانس امضا خواهد آرد

اآبر صالحي،   الم آرده بود در صورت صدور مجوز از سوي هيأت دولت، عليحسن روحاني پيش از اين اع
  .آند  اين پروتكل را امضا مي

جمهوري اسالمي ايران براي سخنراني در همايش   اين در حالي است آه سيد محمدخاتمي رئيس
  .جهاني سران جامعه اطالعاتي راهي سويس شده است

 آه در جريان مذارآرات   عالي امنيت ملي  ي شورايسيد حسين موسويان، مسؤول بخش امورخارج
  .آند  اي ايران نيز حضوري فعال داشت، رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي  مربوط به پرونده هسته

  پايان پيام
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نماينده سازمان ملل در عراق معرفي شد  
  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19 چهار شنبه

دبير آل سازمان ملل در نظر دارد آه روس مانتين را به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل به عراق 
  .بفرستد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، بر اساس گزارش منابع آگاه و سياسي سازمان ملل قرار است 
ستاده ويژه سازمان ملل آه قرباني عمليات انتحاري در مانتين اهل نيوزلند به جاي سرگيو وييرا دميو فر

  .مقابل مقر سازمان ملل در عراق شد، نمايندة و فرستادة ويژه اين سازمان در عراق شود
دفتر سخن گوي سازمان ملل آه تاآنون رسما وي را به اين مقام منصوب   به گزارش خبرگزاري الموندو، 

شي را در خصوص شرايط عراق و عملكرد آينده سازمان ملل در قرار است آوفي عنان گزار. نكرده است
همچنين در اين گزارش آوفي عنان تصريح مي آند آه چه آشورهايي قرار است دفاتر . عراق ارائه دهد

  .خود را در عراق مستقر آنند
 گفتني است آه آوفي عنان پس از عمليات انتحاري ماه آگوست سال جاري در مقابل مقر سازمان ملل

  .دستور به خروج آارمندان اين سازمان از عراق را صادر آرد
  پايان پيام

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آذر19چهارشنبه : روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 10 –1382 آذر 19چهار شنبه -بي بي سي 
 برای دريافت جايزه صلح نوبل بخش روزنامه های مختلف تهران با درج خبر مربوط به سفر شيرين عبادی

هائی از تازه ترين اظهار نظرهای وی را منعکس کرده اند که گفته است دموکراسی چيزی نيست که آن 
  .را در سينی به مردم تعارف کنند

 در گفتگوئی از برنده جايزه نوبل پرسيده چرا در مصاحبه های مختلف از خود به عنوان زن شرق
  . حتی نمی گويد زن ايرانی مسلمانمسلمان ياد می کند و

 گفته من يک زن ايرانی مسلمان هستم، ترديدی در اين وجود شرقشيرين عبادی در جواب خبرنگار 
ندارد، اما وقتی که بر مسلمان بودن خودم تأکيد می کنم به عنوان مدافع حقوق بشر می خواهم اين 

  .ء استفاده از نام مذهب دموکراسی را طرد بکنندنظريه را به اثبات برسانم که مردم اجازه ندهيد با سو
مردم نبايد اجازه بدهند با سوء استفاده از مذهب حقوق بشر را يک سره :" برنده جايزه صلح نوبل گفت

ناديده بگيرند، اجازه ندهيد با اين سوء استفاده به حقوق بنيادين شما تجاوز بشود و اين مسئله خاص 
ه تمام افرادی است که مسلمان هستند اما معتقدند که دموکراسی با ايران نيست، يعنی خطاب من ب

  ."اسالم سازگاری ندارد و با اين شيوه افکار استبدادی خود را توجيه می کنند
روزنامه های هوادار محافظه کاران امروز هم به شيرين عبادی حمله برده و وی را به دليل بی حجاب 

  .زيونی مورد حمله قرار داده اندظاهر شدن در برابر دوربين های تلوي
 در پاسخ به دستور رييس جمهور درباره مقابله با گروه های فشار و از  جمهوری اسالمی وکيهان

جمله آن ها که جلسه ديدار شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا را به هم ريخته بودند در دفاع از حمله 
 دشمن قسم خورده اين ملت و نظام و انقالب حمله کنندگان برآمده و نوشته اند چرا از دخترانی که به

  .کرده اند انتقاد می کنيد
 بدون نام بردن از رييس جمهور نوشته ميگوئيم در محيط های دانشجوئی جمهوری اسالمیبه نوشته 

ولی نمی پرسيم چرا با کسانی که به بهانه نقد، , بايد گفتگو و پرسش و پاسخ و نقد و رد آزاد باشد 
ن و زشت ترين فحش ها و ناسزاها را نثار مسئولين نظام می کنند برخورد نمی شود و برای رکيک تري

  .دستگيری و مجازات آنها بيانيه و اطالعيه و فرمان صادر نمی گردد
 در مقاله ای ضمن انتقاد از شيرين عبادی که با رعايت نکردن حجاب سوژه ای به دست آفتاب يزد

 آن های که امروز برنده جايزه صلح نوبل را به اين خاطر مورد انتقاد قرار محافظه کاران داده است نوشته
می دهند بارها با مطرح کردن اتهامات بی اساس نسبت به نمايندگان مردم و مسووالن ميزان تعهد 

  .خود را به اخالق و اسالم نشان داده اند
 شيرين عبادی با واکنش اين ها نويسنده اين مقاله پرسيده چطور زير پا گذاشتن يک حکم دينی توسط

روبرو می شود ولی احکام ديگر مانند توجه به آبروی افراد و متهم کردن مخالفان به جاسوسی و خيانت 
  .و ننگ در درجه دوم قرار دارد

 در مقاله ای از همسوئی گروه های محافظه کار با مخالفان جمهوری اسالمی در مخالفت با ياس نو
ه و نوشته اين تکرار اتفاقی است که در مورد رييس جمهور خاتمی هم افتاد و شيرين عبادی ياد کرد

همزمان با گروه های تندرو داخلی، گروه های مخالف جمهوری اسالمی هم او را شديد تر زير فشار 
  .گذاشتند
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دی  تاکيد کرده که هر دو گروهی که با شيرين عباياس نوالهه کوالئی نماينده تهران و نويسنده مقاله 
مخالفت می کنند حمله شان به تفسير دموکراتيک از اسالم است، اسالمی که با صلح، آزادی، حقوق 

  .بشر و مردمساالری سازگاری دارد
سخنان بهزاد نبوی در جلسه روز سه شنبه مجلس در روزنامه های مختلف تهران انعکاس وسيعی 

ها و جنجال هائی که در اين روزها  اعتراض به هتاکی اعتماديافته است، سخنانی که به نوشته 
  .شدت گرفته است

  شود در مقام  نمی  نايب رييس مجلس از رييس جمهور انتقاد کرده و گفته اين کهياس نوبه نوشته 
 در   اطالعاتی  و حتی  کرده  مماشات  آن  با ناقضين  کرد و در عمل  دفاع  ملت های  و آزادی  از حقوق سخن

  . اند، نگذاشت  داده  ما رای  اميد و آرزو به  با هزاران  که دهندگانی ا در اختيار رای آنها ر مورد تخلفات
   خود را در مورد گردانندگان  جــمـهــور اطالعات  گفته است اگر رييسشرقبهزاد نبوی به نوشته 

ها از  ت ساي  تغذيه ، چگونگی  حکـومتـی  در نهادهای  آنان های اينترنتی تهمت زن، موقعيت سايت
ناچار .  قرار ندهد  سريعتر در اختيار افکار عمومی  هرچه  قضاييه  آنها با قوه  احتمالی  و ارتباط المال بيت

  .  قرار دهم  و افکار عمومی  در اختيار مردم دانم  را خود می  بود آنچه خواهم
که وی را به آغاز دور  روبرو شده سياست روز و کيهان، رسالتسخنان افشاگر بهزاد نبوی با انتقاد 

  .تازه ای جنجال برای گرم کردن انتخابات متهم کرده اند
 به دنباله سياستی که محافظه کاران با نزديک شدن انتخابات در پيش گرفته اند از سخنان رسالت

بهزاد نبوی در مورد لزوم رعايت حريم خصوصی افراد دفاع کرده و نوشته شايسته است گفته های وی 
  .ل قرار گيردمورد تام

 جناح محافظه کار می تواند فارع از مسائل سياسی با بهزاد نبوی بر رسالتبه نوشته امير محبيان در 
  .سر رعايت حقوق مردم وارد گفتگو شود و به توافق برسد

 خبر داده که به دنبال دستور رييس جمهور برای رسيدگی به حمالتی که توسط گروه فشار به انتخاب
 می گيرد، سخنگوی سپاه پاسداران هم هر نوع برخورد با تجمع های قانونی را محکوم تجمع ها صورت

  .کرده است
به طعنه نوشته " می زنيم و محکوم می کنيم" در ستون چهار شنبه خود با عنوان آفتاب يزدطنز نويس 

راض دارند و اين روزها معلوم شد همه از جمله خود حمله کنندگان محترم هم به حمله به اجتماعات اعت
  .آن را محکوم می کنند

محمدحسن روان بخش از زبان مقامی ناشناس خطاب به مريدانش نوشته در هنگام محکوم کردن حتما 
مشت محکم را فراموش نکنيد بعد هم ادعا کنيد که حمله کنندگان و کتک خورده ها دستشان در يک 

  .کاسه بوده است و سعی کنيد که از حرف خود نخنديد
   مجلس  عليه  يافته  سازمان  و تهاجمات  حرکات  اوجگيری  به  در واکنش  بهزاد نبوی  نوشته سخنانداعتما

 ناهموار و   کشور از وضعيت  رفت  برون  جهت  رويکرد ضروری  يک  حاوی  آن طلب  اصالح و خصوصاص اکثريت
   ستوه  به  آفرين  و تشنج راخالقی تند و نابجا و غي  از حرکات  مردم ، چون که   است  سياسی فرساينده

  .اند آمده
اند و   خود داده  وزيران  به  که  بر دستوری جمهور عالوه  تاکيد کرده رييساعتمادجعفر گالبی در مقاله 

 را   نظام  خود مجموعه های توانند با رايزنی  می  است  کامالص فرارسيده  آن  ديگر وقت  که  چيزی افشای
   فشار و بحران  با گروههای  در مماشات  کس  هيچ  برای  و مصلحتی  دليل  ديگر هيچ متقاعد سازند که

  . وجود ندارد  و ستاد آنان آفرينان
 نوشته اگر چريک پير اصالحات در پيرانه سر در مجلس، خاتمی را کيهانمحمد ايمانی در سرمقاله 

 نمی کنی، به اين خاطر است که را افشا" ستاد ضداصالحات"استنطاق می کند که چرا پشت پرده 
  .می داند اگر جامعه آرام باشد، مردم برای او و همدستانش تره هم خرد نمی کنند

 اصالح طلبان به جای چاره انديشی برای رفع مشکالت مردم و کيهانبه نظر نويسنده سرمقاله 
ری ازدواج و سنگينی مشورت و گره گشايی از معضالتی مانند بيکاری و اعتياد و گرانی مسکن و دشوا

ترافيک، يکسره به ارکان نظام اعتراض و انتقاد می کنند و مسائل بی ارزشی مانند ماجرای قتل زهرا 
  .کاظمی را مطرح می سازند
 خبر داده که چهل بی خانمان و کارتن خواب که نتوانستند سرمای شرقسينا قنبرپور در گزارشی در 

ز گذشته تهران را تحمل کنند شبانگاهان دوشنبه در گوشه و کنار برخاسته از ريزش برف و باران چند رو
  .پايتخت جان باختند

 گفته است گزارش های متعددی طی روزهای سال به شرقيکی از بازپرس های دادگستری به 
بازپرسان کشيک قتل اطالع داده می شود که در کنار خيابان بر اثر سرما، تزريق نادرست شهروندی از 

  ن باخته است و اينک با شروع فصل سرما اين گزارش ها روبه افزايش است کشورمان جا
  

  گوناگون
  

  ... آذر بغض سرخ دانشجويان با درد و خون گره خورد 16 -گزارش ويژه 
  خورشيدي1382 آذر 16 ,2003 دسامبر 7  -نقل از وبالگ دادامن 

http://dadaman.free-host.com/  
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طره خون شهيدان قندچي و بزرگنيا و شريعت رضوي علم فرياد نسلهاي پيشين آه بر ستيغ سه ق
 آذري باشند آه 16برآورده بودند هرگز در مخيليشان نمي گنجيد آه بايد سالها بعد از تحول نيز شاهد 

همان وضع پيشين را القا آند آنان فكر نمي آردند آه در فوج انقالب نيز ممكن است دوباره , در چهره 
ت را به زير آورند و بر خون سه آذر شهيد چكمه هاي نظامي و باتومهاي فلزي پرچمهاي سرخ عدال

 آذر و 16برقدار خود نمايي آنند اين نسلهاي فرو آوفته سالهاست به چشم خويشتن اين جلوه ها را در 
 شايد ديگر دمي نيست آه به آوازه اش شعله... تير وهر روز خونين ديگر مي بينند  و دم بر نمي آرند 18

  :ي فرياد سر برآورد 
  گل زرد و گل زرد و گل زرد 
  بيا باهم بناليم از سر درد 

  عنان تا در آف نامردمان است 
  ستم با مرد خواهد آرد نامرد

  دانشگاه تهران,  خورشيدي 1382آذر ماه 16,  ميالدي 2003 دسامبر 7
  آرامش قبل از طوفان,  دقيقه ي بعد از ظهر 2:30ساعت 

ترافيك از سر خيابان خوش شروع شده است و در گره  بي پايان ماشينها تا , آند ترافيك غوغا مي 
گرداگرد دانشگاه ...از حوالي ميدان انقالب وضع ناموزون جلوه ي عياني دارد ....ميدان انقالب ادامه دارد 

جامه ها در آنارشان افرادي ديده مي شوند آه .. تهران را يونيفورم پوشهاي نظامي محاصره آرده اند 
در دو ضلع آناري ... ي يكدست خاآستري به تن دارند و اآثرا با بيسيمهايشان در حال گزارش وضعيتند 

نگاههاي مرددي نيز در ميان جمعيت پيدا مي شوند آه نگران , انقالب مردم به آرامي در حال گذرند 
  ..چشم بر سر در دانشگاه فني دارند 

 انصار حزب اهللا و گروهاي وابسته است آنان نيز گويا در انتظار  آذر محمل لباس شخصي هاي16خيابان 
  !!! پايان آرامش قبل از طوفانند 

  آغاز منازعه ,  دقيقه ي بعد از ظهر 3:45ساعت 
به تدريج جمعيت در پشت نرده هاي دانشگاه مسدود شده ي تهران موضع مي گيرد و با تحريك مداوم 

يك ربع بعد جمعيت تازه اي از , معيت شعارها شروع مي شود نيروي انتظامي مبني بر متفرق شدن ج
 آذر و پيا ده رو هاي اطراف در پيا ده روي رو به روي سردر دانشگاه تجمع مي آنند و 16خيابان 

  :شعارهاي دانشجويان داخل را تكرار مي آنند 
  سلطنت آخوندي ديگر ثمر ندارد , بسيجي ديگر اثر ندارد , تانك , توپ 

  خيانت, خيانت ,  انتخابات شرآت در
  ملت گدايي مي آند , آخوند خدايي مي آند 

  رفراندوم اين است شعار مردم, رفراندوم 
  خلخالي مرگ تو مبارك مبارك, خلخالي 

  مرگ بر ديكتاتور
  ...و 

  منازعه ي تمام عيار آغاز شده است و نيروهاي حكومتي خود را آماده ي پاتك گسترده مي آنند 
  سرآوب آني, از ظهر  بعد 4ساعت 

در گيري در بيرون دانشگاه , نيروهاي لباس شخصي در اتحاد با مامورين انتظامي وارد آارزار مي شوند 
گروهي از مامورين از در پشتي دانشگاه براي سرآوبي دانشجويان درون به دانشگاه , شدت مي گيرد 
 نيروي انتظامي مردم را به آرامش فرا بلند گوهاي, منازعه ي فيزيكي آغاز شده است , وارد مي شوند 

اتوبوسهاي , يگان ويژه و پليس ضد شورش خود را براي درگيري سازمان دهي مي آند, مي خوانند 
هنوز شعارها از بيرون دانشگاه به صورت خفيف به گوش مي , ويژه از دانشجويان داخل پر مي شود 

آردن تجمع در پياده روي جلوي سردر دانشگاه را انصارمقيم خيابان شانزده آذر مسئوليت متوقف , رسد 
صداي جيغ و فرياد دختران صدمه ديده از ميان جمعيت بيروني دانشگاه به گوش مي , به عهده دارند 

عده اي به سوي اتوبوسهاي دستگير , رسد گروهي از جوانان با سرآردگان انصار درگير مي شوند 
صداي , دستگير شدگان را از چنگ مامورا ن رها مي آنند شدگان مي روند و با ايجاد بلوا بعضي از 

جمعيت بيروني نيز پس ازچند درگيري ضربتي , دانشجويان  درون دانشگاه به تدريج خاموش مي شود 
پراآنده مي شوند اتوبوسها از فوج زندانيان جلوه ي عجيبي پيدا آرده است در ميان جمعيت فرو خورده 

آيانوش ( چد آه بعد معلوم مي شود آه قضيه درست بوده است و سرآوب شده شايعه اي مي پي
چشمها بر چهره ي معصوم دانشجويان ) ... سنجري از اعضاي فعال جبهه ي دموآراتيك دستگير شد 

آيا (( دستگير شده گره مي خورد و بر ذهن جمعيت پراآنده و سرخورده سوال موهومي زنگ مي زند 
  ) )اين زخم پالسيده را دوايي هست؟ 

  سكوت درد ,  بعد از ظهر 5:5ساعت 
منازعه يا جنگ يكطرفه پايان يافته است سبز پوشها , خيابان نيز خلوت شده است , دانشگاه آرام است 

به خاآستريهاي همرزم خسته نباشي ميگويند باز هم با موفقيت خاآريز دشمن را آوفته اند و بازي به 
آن طرف خيابان , پهناي خيابان را پر آرده اند !!! ر قابل وصف ماشينها با آرامشي غي, پايان رسيده است 

دستفروشي فرياد مي زند رفع , امروز نيز روز آار است , آاسبها شروع به آار آرده اند با فراق با ل 
سبز پوشي به خاآستري , لبو فروشي روي اسبابش شيره مي ريزد , زلزله ي آنكور با آتب قلمچي 
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و او بر سكوي دانشگاه نشسته است با بغضي در گلو در گوشم , ن و امان است شهر در ام: مي گويد 
  !!رفيق بازي نود دقيقه است : مي گويد 
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