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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 
  

  انتخابات پارلمانى در روسيه
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه  -راديو آلمان 

، پيروزى عظيمى را بـه      ”روسيه متحد  “در انتخابات پارلمانى در روسيه حزب رييس جمهور روسيه پوتين،         
دست آورده، آمونيستها شكست خورده اند، دست راستى ها به طور غيرمنتظره اى قدرت گرفته انـد و     

  .ليبرالهاى غرب گرا طرفداران خود را از دست داده اند
امــروز دوشــنبه آــه مــردم مــسكو،  پايتخــت روســيه، از خــواب برمــى خيزنــد، نــه تنهــا بــا نخــستين بــرف 

 سـانتيمتر بـاالتر از سـطح زمـين رسـيده اسـت، بلكـه جـو                 ١۵زمستانى روبرو مى شوند آه ارتفاعش تا        
  .سياسى جديدى را بازخواهند يافت

، پيـروزى عظيمـى را بـه دسـت آورده، آمونيـستها             ”روسـيه متحـد   “حزب ريـيس جمهـور روسـيه پـوتين،          
تـه انـد و ليبرالهـاى غـرب گـرا           شكست خورده اند، دست راستى هـا بـه طـور غيرمنتظـره اى قـدرت گرف                

  .طرفداران خود را از دست داده اند
 درصد آرا را به دست آورده       ٣٧حزب پوتين   . اينها نتايج انتخابات ديروز مجلس نمايندگان روسيه، دوماست       

 درصـد آرا را از آن       ١٣ جمع شده انـد، تنهـا        Sjuganovآمونيستهايى آه گرد رييس حزب سيوگانف       . است
  . دخود ساخته ان

بدين ترتيـب پـوتين مـى توانـد بـا خيـال راحـت بـر پارلمـان روسـيه حكـم برانـد و راى و  سياسـتش را در                                 
، ٢٠٠۴قرار است آه خـود وى در مـاه مـارس            . دموآراسى اى باصطالح هدايت گشته به آرسى بنشاند       

  . تديگر چيزى سر راه او نيس. سه ماه ديگر، بار ديگر در انتخابات رياست جمهورى شرآت آند
  
  

 ١٢والدمير شيرينوفسكى، آسى آه هميشه حيرت همگـان را در عرصـه سياسـت روسـيه برانگيختـه،                   
. حزب وى بيـشترين تعـداد آرا را در شـرق روسـيه بـه دسـت آورده اسـت                   . درصد آرا را آسب آرده است     

. ه انـد بيشتر، ناسيوناليستهايى به او راى داده اند آه از شكوفايى اقتـصادى در آـشور بـى نـصيب مانـد             
  .شيرينوفسكى همين شب گذشته اعالم آرد آه حاضر به همكارى با حزب پوتين است

  
امـا مـن   . شما مردم پايتخت همه چاق و چلـه و راضـى هـستيد     “: شيرينوفسكى در سخنرانى اى گفت    

مـن  . پـشت آوههـاى اورال مـردم گرسـنه و بيكـار فـراوان انـد               .  دائما در حال سفر به دور روسيه بوده ام        
مـردم آنجـا    . در آنجا آسى را پيدا نمى آنيد آه طرفدار آمونيـستها باشـد            . ه حقيقت را مى گويم    هميش

  ”.طرفدار ما هستند
  

در صحنه سياست روسيه آه به هر حال هميشه شلوغ و درهم اسـت، عنـصر جديـدى هـم بـه چـشم                        
انتخابات شرآت آـرده    ، وطن، براى نخستين بار در       Rodinaاتحاديه نامزدهاى انتخاباتى رودينا     . مى خورد 

رهبــران آن . و در همــان شــروع آــار خــود هــشت مميــز هفــت دهــم درصــد آرا را بــه دســت آورده اســت  
آمونيستهاى قديم، يكى از سياستمداران عوامفريـب روس و يكـى از ژنرالهـاى پيـشين روسـيه، آـه در                     

  .  زد، هستندBoris Jelzin دست به آودتا عليه بوريس يلتسين ١٩٩١سال 
  

ا هم مثل ناسيوناليستها آراى خود را در ميان دست راستيها مى جويد، به گونه اى آه حزب ليبرال                رودين
SPS        و واقعا هم برنامه رودينا اين است آه روسيه  .  به اين حزب لقب ناسيونال سوسياليست داده است

  .را بار ديگر تبديل به قدرتى بزرگ آند و صنعت نفت را ملى سازد
  

 آه طرفدار توسعه اقتصادى و اصـالحات ليبـرال اسـت و رهبـرى آن را  گريگـورى         SPSرال  در برابر حزب ليب   
  .  بر عهده دارد، به پارلمان راه نخواهد يافتGrigorij Jawlinskiياولينسكى 

  
.  شكـست خوردنـد  Irina Chakamadaحتى نامزدهاى برجسته و  تك اين حزب ليبرال چون ايرينا خاآامادا 

ارانشان به مرور پيـر شـده، مـى ميرنـد و موضـوعهاى اجتماعيـشان را ديگـران مـى                   آمونيستها آه طرفد  
:  مى گويـد Gennadi Sjuganowرييس آنان گنادى سيوگانف . دزدند، از تقلب در انتخابات سخن مى گويند

به نظر من ايـن     . راستش را بگويم ما مدتها بود در چنين بازى و نمايش مسخره اى شرآت نكرده بوديم               “
  ”.بات نيست، دموآراسى پليسى است، آه نه به دموآراسى ربطى دارد و نه به انتخاباتانتخا
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  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  گيري اعراب است  حاال نوبت باج
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17 دو شنبه -بازتاب 

خواهيم آه به تمام تعهداتش به   بررسي خواهد شد، از ايران مياي ايران بدون شك پرونده هسته«
اي اين  آنيم تا پرونده هسته المللي انرژي اتمي ملزم باشد و ما نيز تمام تالش خود را مي آژانس بين

  .»المللي بر اين آشور اعمال نشود هاي بين آشور به شوراي امنيت منتقل نشود و تحريم
اشتباه نكنيد، پاي يك مقام ! از زبان آدام مقام و از چه آشوري باشدآنيد، اظهارات فوق  فكر مي
هاي درجه سه  ها هم نقل نشده و قدرت رتبه آمريكايي در ميان نيست، مطلب فوق از اروپايي عالي

  .اند غربي مانند آانادا و استراليا هم اين موضع را اتخاذ نكرده
ه باشند، متوجه خواهند شد آه اين مطلب، احتماال از اگر به تيتر دقت آرد» بازتاب«خوانندگان باهوش 

اين . توانند اهميت اين مقام را حدس بزنند سوي يك مقام عربي بيان شده، اما قطعا آنها نيز نمي
  !بيان شده است» سفير آويت در بحرين«گيري شديداللحن درباره ايران از سوي  موضع

دوستي و لياقت  يت، آارداني، شجاعت، دلسوزي، وطنشايد اگر به نبوغ، درا! ايد بله، درست خوانده
مردان سياست خارجي جمهوري اسالمي يقين نداشتيم، اين خبر را مشابه اظهارات بهزاد نبوي در 

هاي  دانستيم، اما چه آنيم آه با وقايع رخ داده در سال بحرين مي» االيام«هفته گذشته تحريف روزنامه 
  .دني، محتمل استاخير، هر اتفاقي، هرچند باورنكر

چگونه آشوري آه مساحت و جمعيتش، از يك شهر درجه دوم ما هم آمتر است و در همسايگي ما 
فاقد هرگونه توان امنيتي و اعتبار ديپلماتيك است، براي ايران ـ آن هم از زبان سفيرش در يك آشور 

اي آنها، امنيت ملي ايران ه دهد، در صورت عمل به توصيه آشد و به ما وعده مي ديگر ـ خط و نشان مي
  !را تأمين خواهد آرد؟

شود،  جالب اينجاست آه اين اظهارات، همزمان با پيشنهاد عضويت ايران در اتحاديه عرب بيان مي
بار را به جان  هاي عربي، با وجود آنكه در طول يك قرن اخير، بيشترين تحقير و مواضع ذلت ظاهرا دولت

  .اند آه از موضع باال با آنان سخن بگويد  آردهاند، حاال آشوري را پيدا خريده
ظاهرا امتيازهاي واگذار شده به اروپا، به مذاق برادران ديپلمات، آنچنان خوش آمده آه قصد دارند اين 

  !تجربه را با اعراب تكرار آنند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  فشار تهران بر توکيو برای توسعه ميدان نفتی آزادگان
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه  -سي بي بي 

به گزارش يک روزنامه بريتانيايی، ايران يک کنسرسيوم ژاپنی را تحت فشار گذاشته است تا حداکثر تا 
 ميليارد دالری جهت توسعه ميدان وسيع نفتی آزادگان 2.8 دسامبر در زمينه ارائه پيشنهاد 15روز 

  .تصميم بگيرد
گزارش داد که ايران در پی موفقيت های ديپلماتيک در زمينه )  دسامبر8(نبهفايننشال تايمز روز دوش

فعاليت های هسته ای و پرهيز از تحريم های بين المللی، برای کنسرسيوم ژاپنی ضرب االجل تعيين 
  .می کند

ديده  ژوئن ايران را تحت فشار آمريکا نا30ژاپن، بزرگ ترين خريدار نفت خام صادراتی ايران، ضرب االجل 
  .گرفته بود

دولت بوش ژاپن را ترغيب کرده بود تا زمانی که ايران به آنچه آمريکا ادعا می کند يک برنامه سالح های 
  .اتمی مخفيانه است ادامه می دهد از کمک به اين کشور خودداری کند

کامل ، به اميد امضای چنين معامله پس از همکاری "اينپکس"اما کنسرسيوم ژاپنی به رهبری شرکت 
  .ايران با درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی، به مذاکرات خود با اين کشور ادامه داده است

 دسامبر 15ايرانی ها می گويند : "يک منبع نزديک به اين مذاکرات به روزنامه فايننشال تايمز گفت
 خود را با ما روشن خواهند آخرين مهلت ژاپن است و اگر تا آن زمان عالقه ای نشان ندهيم، آنها تکليف

  ."کرد
به نوشته اين روزنامه منابع رسمی می گويند مطمئن هستند که واشنگتن هنوز برای عدم امضای 

  .معامله توسعه ميدان آزادگان به فشار بر ژاپن ادامه خواهد داد
رو کويزومی، از سوی ديگر، کمال خرازی، وزير خارجه ايران، يوکيو وکاموتو، مشاور ديپلماتيک جونيچي

  .نخست وزير ژاپن را ترغيب کرد سياست مستقل تری اتخاذ کرده و روابط توکيو با تهران را تقويت کند
بنابه اين گزارش، حسن روحانی، رئيس شورای امنيت ملی ايران ماه گذشته تلويحا به ژاپن و چهار 

 المللی انرژی اتمی، تهران به کشور ديگر اخطار داد که در صورت حمايت از موضع آمريکا در آژانس بين
  .هنگام واگذاری پروژه های تازه اقتصادی اين مساله را مد نظر قرار خواهد داد

 
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
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  قضيه زهرا آاظمي براي ما روشن نيست
  2003 دسامبر 9 –1382 آذر 18سه شنبه  -شرق : آامبيز توانا 

تا اطمينان پيدا آند آه شماجواب . بلند و رسا صحبت مي آندسفير آانادا در تهران » فيليپ مك آينون«
خود را گرفته ايد، از توضيح باز نمي ايستد ولي در هنگام صحبت درباره زهرا آاظمي و پرونده آن چندين 

در حالي آه . بار حرف خود را فرو خورد و يا چندين بار به جمالت خود فكر آرد تا بهترين جمله را پيدا آند
لسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شكل گيري گروه چهار و حمايت از پس از ج

سياست آمريكا در آژانس، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اظهار داشت آه در روابط ايران با اين 
 اوضاع فعلي و  آينده را با نماينده رسمي آشور آانادا در ايران مطرح. آشورها تجديدنظر خواهد شد

  . آرديم
 چرا آانادا در گروه  چهار و در برابر ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي قرار گرفت؟ اين قضيه -

  ارتباطي به پرونده زهرا آاظمي دارد يا دولت آانادا مالحظات ديگري در اين باره دارد؟
پرونده زهرا آاظمي بايد بگويم آه قسمت دوم درست است و اين تصميم دولت آانادا هيچ ارتباطي به 

موضع ما مرتبط با سياست ماست آه سابقه اي طوالني دارد و عمر آن معادل عمر انقالب شما . ندارد
ان «زماني آه . بازگرديم» ان پي تي«شايد بهتر باشد آمي به سابقه . يا آمي بيشتر است] ايران[

جلوگيري آند و تفاهم  نامه تنظيم شد قرار بر اين بود آه از گسترش سالح هاي هسته اي » پي تي
قرار بود اين اطمينان را ايجاد آند آه برخي نتوانند به سالح هاي هسته اي دست پيدا آنند و » پادمان«

نظريه دنيايي عاري از سالح هاي هسته اي و جانشيني پادمان با . تعهد آنها در ان پي تي تضمين شود
پادمان بايد بسيار .  براي آانادا بسيار مهم استدستيابي به سالح هاي هسته اي از اهدافي است آه

قوي باشد، ما هم پروتكل الحاقي را امضا آرده ايم و دولت ها وقتي به معاهده ها و پادمان ها ملحق 
اگر بخواهيم به موضع آانادا در شوراي حكام بازگرديم، بايد . مي شوند بايد بر تعهدات خود وفادار باشند

هر آشور ديگري اگر بود آه ما از فعاليت .  آانادا با دولت ايران مطرح نيستبگويم آه مسئله مخالفت
هاي آن خبر نداشتيم، يا به فعاليت هاي خاص مشكوك بود و يا فعاليت هاي خود را به آژانس گزارش 
نداده بود، در حالي آه موظف به گزارش فعاليت هاي خود به آژانس بوده، با همين وضعيت از سوي 

  .چرا آه ما در انتظار روزي هستيم آه دنيا را بدون سالح هسته اي ببينيم. دا مواجه مي شددولت آانا
 درچنين نظريه اي آه دنيا را بدون سالح  هسته اي مي خواهد، شكي نيست و به نظر مي رسد -

ه وزراي س. ولي موضوع مخالفت آمريكا آمي فرق دارد. چنين تفكري اقبال بين المللي نيز داشته باشد
آشور اروپايي پس از حضور در تهران اعالم آردند آه از بابت ايران خيالشان راحت است و ايران پروتكل 

پس بايد اعتماد دو طرفه بين ايران و آانادا را آافي دانست و انتظار داشت آه . الحاقي را امضا مي آند
داشت پرونده ايران را به شوراي ولي آمريكا در آنار گروه چهار اصرار . ايران حامي سياسي داشته باشد

  .امنيت سازمان ملل ارجاع دهد
اگر به قطعنامه پاياني نگاه آنيد، مي بينيد آه با . فكر نمي آنم فضاي مخالف با ايران خيلي زياد بود

اين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي بود آه اعالم آرد ايران فعاليت هايي . اجماع تأييد شده است
سياست ما در قبال ايران برگرفته از ماجراي زهرا آاظمي و . ه آه مجاز به انجام آن نبوده استانجام داد

آمريكا نيست بلكه حفظ مصالح بين المللي در خصوص انرژي هسته اي است تا با هر آشوري آه 
 به گروه بايد اضافه آنم آه اگر.بخواهد از آن بيرون برود، مقابله آند حتي اگر اين آشور خود ما باشيم

چهار و آشورهاي آن نگاه آنيد، مي بينيد آه بيشتر آنها طي ساليان اخير به موضع ما رسيده اند و در 
ژاپن هم مانند آاناداست و نيز . چرا آه حفظ مفاد پادمان براي همه ما مهم است. آن اشتراك داريم

 است پس نقشه اي در دست استراليا و نيوزيلند آه بيشتر از همه آشورها به سياست هاي ما نزديك
توافق آقاي روحاني با وزراي سه آشور اروپايي براي همه محترم و آافي بود ولي مسئله . نيست

فعاليت هاي مربوط به سال هاي قبل است ولي هيچ گزارشي درباره آن نداشتيم و بايد گزارش مي 
  .شد و در بقيه موارد مشكلي ديده نشد

مقارن با بررسي پرونده زهرا . بط ايران و آانادا مي نگرند، اين طور نيست ولي براي ناظراني آه به روا-
آاظمي، آانادا در برابر ايران در شوراي حكام موضع مي گيرد و در همان حال نماينده آانادا در شوراي 

  .عمومي سازمان ملل قطعنامه حقوق بشر عليه ايران را قرائت مي آند
به شما اطمينان مي . گفتم اين قضايا هيچ ارتباطي با هم ندارندهمان طور آه اول . مبحث خوبي است

. من درباره داليل موضع خود در شوراي حكام صحبت آردم. دهم آه هيچ ارتباطي در ميان نيست
نه تنها براي ما بلكه براي بسياري از ايرانيان تصميم ايران نيز . موضوع زهرا آاظمي براي ما مهم است

ه آنچه براي ما جالب است، تبديل اين قضيه به يك بحث جدي در داخل ايران ضمن اين آ. چنين است
  .است و مقامات داخلي پيگير اين قضيه هستند

اميدواريم و حداقل انتظار داريم آه بدانيم چه . آنچه بر سر زهرا آاظمي آمد، نبايد اتفاق مي افتاد
  .اتفاقي افتاده است و شخص خاطي مجازات شود

م آه بيانيه و قطعنامه حقوق بشر در شوراي عمومي سازمان ملل مدت ها بود آه در بايد اضافه آن
اگر به نتيجه آراي اخذ شده هم نگاه آنيد، درمي يابيد آه . چرخش بود و درباره آن صحبت مي شد
همه معتقد بودند صحبت درباره حقوق بشر در ايران زياد گفته . آشورهاي زيادي در آن شرآت آردند

يك شعر ايراني مي گويد هندوانه را به خاطر بوي فروشنده .  هيچ عملي انجام نشده استشده ولي
در اين جا بايد گفت بويي . يعني به آنچه مي خواهي دقت آن. نخر و هندوانه را براي بوي هندوانه بخر
اين موضوع براي آشوري آه با ايران مناسبات زياد و نزديكي دارد، . از آارهاي ايران به مشام نمي رسد
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آانادايي دارد و ارتباط بين دو آشور بسيار قوي _  هزار ايراني ٨٠٠ تا ٧٠٠آانادا حدود . مهم است
به دليل ارتباط هاي گسترده ميان مردم مثل دو برادري آه يكي در شيراز و ديگري در تورنتو . است

 زياد است و مسائل درهم تنيده شده زندگي مي آنند، و ارتباط بين ايرانيان آانادا و ايرانيان ايران بسيار
  .حتي سياست و اقتصاد دو آشور به هم نزديك است. است

  در خصوص اظهار بازنگري در روابط تهران و آشورهايي آه از نظر آمريكا در شوراي حكام حمايت آرده -
  اند آه از سوي آقاي حسن روحاني مطرح شد چه مي گوييد؟

آانادا . آانادا از آمريكا حمايت نكرده است. ز اين گفته اعالم مي آنماول اعتراض خود را به نحوه ابرا
 سال به آن وفادار مانده و بايد به دنبال آن باشد ، هر قدر هم نتيجه دنبال ٢۵سياستي دارد آه حدود 

  .روي اين سياست، شگفت آور باشد
آه حتمًا مي _ ود را اعمال آنند ولي حاال آه آقاي روحاني و ايران چنين گفته اند و شايد بتوانند نظر خ

اما امروز آانادا مجازات مي شود و در گذشته انگليس و پيشتر آرژانتين و آلمان هم پنج سال _ توانند 
معلوم نيست آه چه » مجازات«قبل مجازات شده ولي نتيجه اي مناسب به دست نيامده است و اين 

  .تأثيري دارد
   ميان چيست؟  پس به نظر شما اقدام صحيح در اين-

. به نظر من ايران به تجارت و سرمايه گذاري بسيار نيازمند است آه الزمه آن دستيابي به ثبات است
  .ثبات، ارتباط سرمايه و هدف اقتصادي را برقرار مي آند

  پرونده زهرا آاظمي چه نقشي در روابط ايران و آانادا دارد؟ آيا رابطه دو آشور به دليل اين پرونده -
  چالش جدي شده است و آيا شما از روند پيشرفت اين پرونده راضي هستيد؟دچار 

اين پرونده اتفاق . پرونده زهرا آاظمي آنقدر اهميت دارد آه وارد روابط بين دو آشور شده است
ولي به نظر مي رسد بيشتر اين . ناخوشايندي بود آه تأثير خود را بر سطح روابط دو آشور نشان داد

د آه مي خواهند بدانند چه اتفاقي افتاده و ايراني ها نمي خواهند در زندان و براي ايراني ها هستن
  .اين ماجرا نكته ناراحت آننده اي در خود دارد. افراد ديگر چنين اتفاقي بيفتد

    آيا اتفاق تازه اي در پيگيري پرونده زهرا آاظمي رخ داده و يا پرونده  هنوز دنبال نشده است؟-
پنج جلسه دادگاه تا به حال برگزار شده و خود من حدود دو ماه پيش در اولين جلسه حدود چهار تا 

شرآت آردم؛ ارگان هاي زيادي در اين قضيه فعال هستند و وزارت اطالعات ايران با جديت به دنبال 
يك » .يك مشكلي در اين ميان وجود دارد«يك روز بعد از اولين جلسه دادگاه خاتمي گفت آه . قضاياست

هفته پيش يك نفر ديگر دستگير شد و فرد ديگر آه همان ابتدا دستگير شده بود آزاد شده است آن طور 
ما آه از بيرون نگاه مي آنيم، چيزي دستگيرمان . آه ما از بيرون نگاه مي آنيم، قضايا روشن نيست

.  خوانديم مجلس را خوانديم، جوابيه دفتر دادستان را هم٩٠ما گزارش آميسيون اصل . نمي شود
مدارك و شواهد .  وزير از سوي رئيس جمهور را هم بررسي آرديم۵نظريه هيأت پيگيري متشكل از 

پس با اين اوضاع . زيادي در تمامي اين گزارش ها وجود دارد آه بسياري از آنها مشخص و روشن نيست
، از همان ابتدا به آقاي آه در اين پرونده حاآم است و ما نمي توانيم در مسند قضاوت به آن نگاه آنيم
با وجود اين اطالعات و . خرازي گفتيم آه فقط خواهان روشن شدن واقعه و مجازات مقصر آن هستيم
  .فضاي فعلي هيچ چيز هنوز معلوم نشده است ولي اميدواريم اوضاع بهتر شود

ر زمان برخي از نمايندگان مجلس نشان دادند از اين آه آسي مثل زهرا آاظمي دستگير شود و د
در گزارش . دستگيري آشته شود خوشحال نيستند و نمي خواهند چنين اتفاقي بار ديگر رخ دهد

 مجلس هم معلوم بود آه آنها نمي خواهند آساني مثل زهرا آاظمي گرفتار شده و ٩٠آميسيون اصل 
  .آشته شوند

اد شما براي حفظ ثبات   به هر حال اآنون آه فضاي حقوق بشر در ايران با چالش مواجه است به اعتق-
  ديپلماتيك و با توجه به جلسه آينده شوراي حكام در ماه مارس چه عملكردي مناسب است؟

پروتكل الحاقي را امضا آند و با همكاري با بازرسان نشان . ايران بايد به همان گفته هاي خود عمل آند
  .دهد آه تمام فعاليت هاي هسته اي در اين آشور صلح آميز است

لي مقامات ايران عنوان آرده اند آه بيش از حد تعيين شده در پروتكل الحاقي با بازرسان همكاري   و-
  .دارند
ولي وقتي پاي امضاي پروتكل به ميان مي آيد، . من هم شنيده ام و اين خبر بسيار خوبي است. بله

تا آژانس بين هر گونه همكاري نزديك الزم است . بايد گفت آه سياست هم براساس آن تنظيم شود
  .المللي انرژي اتمي آه تنها مرجع بين المللي است، فعاليت هاي ايران را صلح آميز تلقي آند

  ولي ايران بيشتر به متحدين خود چشم دوخته تا آنكه بخواهد فعاليت هاي سياسي و ديپلماتيك خود -
  .حتي روسيه و چين حمايت قاطعي از ايران نكردند. را باال ببرد
اگر اين طور بخواهيم فكر آنيم، هميشه . ن قضيه را نمي توان به خواست آمريكا مرتبط دانستتمام اي

آانادا به سياست خود متكي . يك چيزهايي هست آه بين ايران و آمريكا مورد اختالف قرار مي گيرد
و حتي جنبش غيرمتعهدها هم به ) آلمان، فرانسه و انگليس(» گروه سه«حتي آشورهاي . است
اختالف نظر آنها بر سر نحوه مقابله با آشورهاي .  از پيمان هاي هسته اي حساس هستندعدول

وزراي آشور اروپايي به . پس صحبت اين نيست آه ايران چه سياستي در پيش بگيرد. عهدشكن است
تمامي اعضاي شوراي حكام در . آقاي خرازي نامه نوشتند و راهي براي رفع اين بحران پيشنهاد آردند

 يك تفكر را دنبال مي آنند و اختالف جايي ديگر و بر سر مقابله با متخلفان از پيمان و راه هاي حفظ اصل
 .معاهده است
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  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
اعطاي ديپلم صلح از طرف چهار هزار : چشم انداز برگزاري مراسم گراميداشت شيرين عبادي در نروژ

   عفو بين المللکودک و راهپيمايي مشعلداران
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه ): راديوفردا(نيما تمدن 

 2003در حاليکه قرار است روز چهارشنبه، مصادف با روز جهاني حقوق بشر، جايزه صلح نوبل در سال 
به شيرين عبادي اعطاء شود، کميته اين جايزه برنامه هاي مفصلي براي گراميداشت وي در نظر گرفته 

عطاي يک لوح سپاس با شرکت چهار هزار کودک به شيرين عبادي و راهپيمايي مشعلداران که ا
  . وابسته به سازمان عفو بين الملل در شهر اسلو، نمونه اي از آنها است

بر اساس برنامه تنظيم شده، خانم شيرين عبادي پس از ورود به ): راديوفردا، کلن(شهرام ميريان 
اگرچه .  حضور روزنامه نگاران نروژي و ديگر کشورها، شرکت مي کنداسلو، در يک نشست خبري با

برخي از گروه هاي ايراني، وابسته به طيف چپ، مخالفت خود را نسبت به اعطاي اين جايزه به وي 
 گروه 12، متشکل از »برگزاري تظاهرات دهم دسامبر«ابراز داشته، ولي يک کميته ايراني با نام 

 از دادن اين جايزه به خانم شيرين عبادي استقبال کرده، ولي در عين حال سياسي، فرهنگي و هنري،
رحمان ساکي، . در نظر دارد تا با اجراي چند برنامه، به موارد نقض حقوق بشر در ايران هم اعتراض کند

يکي از کوشندگان حقوق بشر در نروژ، که اطالعات جامعي در مورد برنامه هاي شيرين عبادي در اسلو 
  :ختيار دارد، درباره جزئيات اين برنامه ها به راديوفردا چنين مي گويددر ا

خانم عبادي در واقع قرار است که روز سه شنبه، نهم ): فعال حقوق بشر، اسلو(رحمان ساکي 
اولين برنامه اي که . دسامبر، در اسلو باشند و برنامه هاي رسمي ايشان از همين روز شروع مي شود

 نوبل براي ايشان تدارک ديده، يک کنفرانس مطبوعاتي است با حضور خبرنگاران در واقع کميته صلح
داخلي و خارجي و اين کنفرانس مطبوعاتي در ساختمان موسسه نوبل از ساعت يک بعد از ظهر شروع 

 دقيقه، خانم شيرين عبادي مهمان يک سازماني 45 و 11 تا 11 دسامبر، از ساعت 10در روز . مي شود
 سازمان رهايي کودکان، و در آن برنامه اي که براي ايشان تدارک ديدند، چهار هزار کودک است به نام

نروژي شرکت مي کنند و در همان جا يک ديپلم صلح را، بچه هاي نروژ، به نمايندگي از طرف همه 
  .کودکان دنيا، تقديم خانم شيرين عبادي مي کنند

  
  اين کودکاني که شما اشاره کرديد هستند؟آقاي ساکي، آيا کودکان ايراني هم جزء .: م.ش

برخي از اين کودکان خود محصالن . بله، کودکان ايراني هم قرار است شرکت کنند: رحمان ساکي
مدارسي هستند که در واقع خود مدرسه دعوت شده، مضاف بر اين يک کودک ايراني خوشامد را به 

 افتخاري را که از طرف کودکان نروژ به زبان فارسي به خانم شيرين عبادي مي گويند و آن ديپلم
نمايندگي از تمامي کودکان دنيا تقديم خانم عبادي مي شود، از طرف يک کودک ايراني به ايشان داده 

بعد از اين برنامه در واقع برنامه اصلي ايشان است که برگزار کننده اصلي آن، کميته صلح . مي شود
 ساختمان شهرداري اسلو برگزار مي شود و مراسمي که نوبل است که از ساعت يک بعد از ظهر، در

در واقع طبق معمول هر ساله براي ايشان برگزار مي شود، براي ايشان هم تدارک ديدند، تا ساعت 
  . سه بعد از ظهر

  
  آقاي ساکي، مقصود شما روز دهم دسامبر هست؟.: م.ش

 در شهرداري برگزار مي شود، در بعد از مراسمي که در واقع. بله، روز دهم دسامبر: رحمان ساکي
همان مکان، خانم شيرين عبادي به مدت يک ساعت برنامه مستقيم و مصاحبه مستقيم با کانال 

بعد از اين جريان در واقع سازمان عفو بين الملل، همراه با يک .  مصاحبه مي کندDNNتلويزيوني 
ن سياسي ايران، عفو بين الملل با اين جريان سازمان ايراني به اسم نوران، کميته نوران، دفاع از زندانيا

 به احترام خانم عبادي، Amnestyو چند سازمان و نهاد حقوق بشري در نروژ، عصر روز دهم دسامبر را، 
راهپيمايي با مشعل اعالم کرده، از مرکز شهر تا مقابل گراند هتل که خانم شيرين عبادي در آنجا اقامت 

ن راهپيمايي، حضور پيدا مي کنند و از محل هتل به ابراز احساسات مردم دارند، که خود ايشان در پايا
  .پاسخ مي دهند

 
 ميالدى ، عصر دوشنبه وارد اسلو پايتخت ٢٠٠٣برنده جايزه صلح نوبل در سال" شيرين عبادى"خانم 

  . نروژ شد
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه 

 آذر در ١٩دى قرار است روز چهارشنبه دهم دسامبر برابر با به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به اسلو، عبا
مراسمي که با حضور شخصيت هاى سياسي و بين المللي برگزار مي شود، جايزه صلح نوبل را در 

  . تاالر شهر اسلو، بطور رسمي دريافت کند
بل در يک  آذر به وقت محلي ، در موسسه نروژى نو١٨ ساله ايراني ، عصر سه شنبه ۵٧اين حقوقدان 

  . مصاحبه مطبوعاتي با حضور خبرنگاران و تصويربرداران شرکت خواهد کرد
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پايتخت نروژ در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در لندن جزييات " اسلو"پيشتر رييس موسسه صلح نوبل در 
 به نروژ، اعطاى جايزه صلح نوبل و ديگر برنامه هاى جانبي اين مراسم را اعالم" شيرين عبادى"سفر 

  . کرده بود
گفت که سفر عبادى برنده ايراني امسال جايزه صلح نوبل به نروژ از " گي ير لوندستاد"پروفسور 

  . به طول خواهد انجاميد)  آذر٢١ تا ١٧(دوشنبه هشتم تا جمعه دوازدهم دسامبر سال جارى 
صلي اعطاى جايزه شيرين عبادى به گفته لوندستاد، روز دهم دسامبر برابر با نوزدهم آذر در مراسم ا

در اين مراسم جمعي از شخصيتهاى بين .  در تاالر شهر اسلو حضور خواهد يافت٢٠٠٣صلح نوبل سال
  . المللي نيز حضور خواهند داشت

براى خانم عبادى در ساعت پنج بعدازظهر روز دهم دسامبر مصاحبه اختصاصي و زنده با شبکه خبرى 
گفت وگو به تشريح ديدگاهها و فعاليتهاى خود به مدت يک ان ترتيب داده شده که وى در اين .ان.سي

  . ساعت خواهد پرداخت
لوندستاد برگزارى يک مراسم فرهنگي و سنتي در روز دهم دسامبر از ديگر برنامه ها است که به گفته 

  . وى اين مراسم نيز به افتخار خانم عبادى برگزار مي شود
يافت شام دولت و خانواده سلطنتي نروژ شرکت خواهد عبادى همچنين شامگاه روز دهم دسامبر در ض

  . کرد
به وقت محلي نيز دانش آموزان هنرمند )  آذر٢٠(به گفته پروفسور لوندستاد، عصر روز يازدهم دسامبر 

در اين . مدارس نروژ در تاالر اصلي شهر اسلو مراسمي را به افتخار خانم عبادى اجرا خواهند کرد
  . ژى و اعضاى کميته اجرايي و هيات داوران جايزه صلح نيز حاضر خواهند بودمراسم جمعي از رجال نرو

برپايي يک برنامه ويژه هنرى به افتخار خانم عبادى در تاالر اسپکتروم شهر اسلو ديگر برنامه اى است 
  . که براى شب يازدهم سپتامبر تدارک ديده شده است
) آذر(٢١مي ، شيرين عبادى روز دوازدهم دسامبر به گفته رييس موسسه نوبل نروژ، طبق برنامه تنظي

  . اين کشور را ترک خواهد کرد
جداى از تغيير تعدادى از اعضاى کميته صلح : پروفسور لوندستاد همچنين در اين گفت وگو تصريح کرد

نوبل و تغييرى مختصر در شيوه انتخاب برنده اين جايزه ، در روند اجرايي ، ادارى و مراسم اعطاى اين 
جايزه و همچنين برنامه هاى آن ، هيچ تفاوتي بين برنامه هاى امسال و سالهاى گذشته رخ نداده 

  . است
آنسرت برزگ با شرآت هنرمندان [گزارش خبرنگار ايرنا حاکي است برپايي يک برنامه ويژه هنرى 

ژه دانش آموزان ، برنامه وي"اسپکتروم شهر اسلو"به افتخار برنده صلح نوبل، در تاالر ] برجسته جهان
هنرمند مدارس نروژ در تاالر اصلي شهر و همچنين يک برنامه فرهنگي و سنتي ، از جمله برنامه هاى 

  . موسسه صلح نوبل است که در طول اقامت عبادى در اسلو، اجرا مي شود
 . دسامبر اسلو را ترک خواهد کرد١٢شيرين عبادى روز

 
  

   آنوني ايران ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط
 

  آند    جريان دانشجويي در انتخابات شرآت نمي
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه 

  .جنبش دانشجويي تصميم خود را براي عدم شرآت در انتخابات گرفته است: عبداهللا مؤمني گفت
رد مجلس و به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت در ميزگ

دانشجويان در انتخابات شرآت نخواهند : جنبش دانشجويي آه در محل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت
آرد و اين رويكرد بيش از آنكه مربوط به عملي نبودن مناسب فرايند انتخابات باشد به تنزل جايگاه 

  .  مجلس در نزد برخي حاآمان مربوط است
اي به اندازه دوره ششم تنزل پيدا نكرده بود و محال است آه   چ دورهجايگاه مجلس در هي: وي افزود

  .مجلس بتواند در يكي دو ماه مانده به انتخابات، حيثيت و اعتبار خود را بازيابد
تواند تغييري در   مؤمني با بيان اين عقيده آه در حال حاضر با برگزاري دموآراتيك انتخابات هم نمي

ترين چالش مجلس ششم را تقابل بين اراده عرفي و اراده شرعي   عمدهجايگاه مجلس ايجاد آند، 
  .دانست

وي در اين خصوص به اليحه الحاق به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره آرد و مؤمني با بيان اينكه 
شوراي نگهبان در مورد اليحه الحاق به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سياسي عمل نكرده بلكه 

تا زماني تضاد و تقابل بين اراده شرعي و اراده عرفي : س شرع اسالمي عمل آرده است، گفتبراسا
حل نشود مجلس اعتبار خود را نخواهد يافت و در مجلس آينده نيز اراده شرعي بر اراده عرفي حاآم 

  .خواهد بود
: اره آرد و گفتدبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت به وجود چهار رويكرد مختلف در مورد انتخابات اش

تر هستند آه متأسفانه فضا نيز به اين سمت   محافظه آاران پيگير مشارآت آمتر و انتخابات مطمئن
  .رود  مي
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اصالح طلبان بدون ارائه راهكار و برنامه جديد : وي رويكرد دوم را مربوط به اصالح طلبان دانست و گفت
شده است، سعي دارند با هيجانات آاذب مردم گيرشان   براي مشكالتي آه در چند سال گذشته گريبان

  .را به صحنه بكشانند
اين جريان تا زماني آه تكليف ميزان : مؤمني رويكرد سوم را مربوط به جريان دانشجويي دانست و گفت

  .موثر بودن رأي مردم مشخص نشود به هيچ انتخاباتي خوشبين نيست
س آن ديگر هيچ چيزي براي مردم مهم نيست آه تفاوتي است و بر اسا  رويكرد چهارم بي: وي افزود

  .البته اين رويكرد هيچ سودي ندارد
در اين وضعيت وظيفه : تفاوتي مبتالست، گفت  مؤمني با بيان اينكه در حال حاضر جامعه به بيماري بي

تواند براي رفع   جنبش دانشجويي اين است آه ـ با توجه به صداقت و عدم منفعت طلبي خود ـ مي
  .تفاوتي و جلب اعتماد مردم تالش آند  بي

اين مسأله منوط به اين است آه مشخص شود حاآميت تا چه حد در ساز و آارهاي قانون : وي افزود
اساسي به رأي مردم ارزشي قائل است و آيا اين جايگاه زينتي است يا معبري براي پيگيري مطالبات 

  .مردم
 اينكه جريان دانشجويي خود را جزو جريان روشنفكري و وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به

جريان دانشجويي عالوه بر نقشي آه در عرصه اجتماعي دارد، در حوزه : داند، گفت  اجتماعي مي
  .داند  سياسي سه نقش اساسي را براي خود متصور مي

، دوم، دفاع اول، نقد اخالقي عمل حاآمان و فعاالن عرصه سياسي: وي در توضيح اين سه نقش گفت
اي پذيرفته است نظير دموآراسي و حقوق بشر و سوم، نقد   از ما به ازاي اصولي آه در حوزه انديشه

  .علمي و ايدئولوژي ارائه شده توسط نخبگان
مؤمني با بيان اينكه بحث دوري از قدرت براي اولين بار در انتخابات طيف عالمه دفتر تحكيم مطرح شد، 

ر تحكيم وحدت دو خواسته از منتخبين خود داشتند آه يكي دوري از آارآرد در اين زمان دفت: گفت
  .سياسي و ديگري انجام تشكيالتي و بازسازي سازماني بود

در اولين نشستي آه برگزار شد دوري از قدرت به عنوان گفتمان غالب در دفتر مطرح شد و : وي افزود
گرا  دانشجويي به جريانات سياسي به دليل آرماندليل اصلي آن اين است آه در حال حاضر ورود جريان 

هاي جنبش دانشجويي همخواني ندارد و عالوه بر آن عوارضي تشكيالتي نيز به   بودنشان با ويژگي
  .آورد  وجود مي
هاي گذشته جنبش دانشجويي به دليل فقدان احزاب سازمان يافته در حرآتي   در دوره: وي افزود

آشيد و به همين دليل نيز آانديداهايي را در انتخابات معرفي آرد آه    ميايثارگونه احزاب را به دوش
  .تر از بقيه نمايندگان باعث افتخار جنبش دانشجويي است  البته آارنامه اين نمايندگان درخشان

: انجامد، گفت  مؤمني در پاسخ به اين سوال آه آيا عدم شرآت در انتخابات به تعميق دموآراسي مي
نفس يك نهاد مهم نيست بلكه آارآرد آن براي . بات در ساختار سياسي ايران آارآرد نداردنهاد انتخا

آردند   عامل اصلي رويگرداني مردم از انتخابات شوراها نيز همين بود آه احساس مي. مردم مهم است
  .تواند منشأ اثر و تغيير و تحول شود  رأي آنها نمي

آند اما در ايران مجلس تنها   ي است آه قدرت را آنترل ميپارلمان در همه آشورها نهاد: وي افزود
  .آند  بخشي از حكومت را آه دولت است، آنترل مي

بر "در طول شش سال گذشته از دو طريق : وي در توضيح علت انتخاب استراتژي دوري از قدرت گفت
در يك . شده است با اصالحات مقابله " فشار از خارج"و " هم زدن تجمعات و ايجاد موانع در داخل

رسيم آه محافظه آاران همواره در برابر فشارهاي خارج تسليم   مقايسه تحليلي به اين نتيجه مي
اند چنانكه در مورد اصالح وضعيت زندانيان تا زماني آه   اند و در داخل مقاومت حداآثري آرده  محض بوده

  . اصل نشدهاي بين المللي نيامده بودند، موفقيتي ح  نمايندگان سازمان
بنابر اين با توجه به موثر بودن فشارهاي خارجي معتقدم آه عدم شرآت در انتخابات : وي تصريح آرد

  .آند  توانايي بااليي براي استفاده از آن فشارها ايجاد مي
استعفاي نمايندگان در صورتي آه معطوف به ايجاد يك : وي در مورد تاآتيك استعفاي نمايندگان نيز گفت

  .فايده است  ديد باشد، آارآمد است اما در غير اين صورت بيامكان ج
مؤمني با بيان اينكه اگر استعفاي نمايندگان منجر به خلق انرژي در بين نيروهاي اجتماعي شود بهتر از 

در شرايط آنوني، با سازماندهي نيروهاي : آن است آه آنها بدون برنامه وارد انتخابات شوند، گفت
گيري آنيم و به تقويت   توانيم تا مدتي از قدرت آناره  هاي سياسي مي  ها و جريان  همردمي و بسيج تود

  .هاي مبارزه طلبي بپردازيم  فعاليت
در حال حاضر بهترين استراتژي براي اصالح طلبان آناره گيري از : دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت افزود

  .م قدرت استقدرت و پيگيري استراتژي و برنامه جديدي براي تصمي
مشكل اصلي اصالح طلبان نداشتن برنامه مدون در روند آنوني است و معلوم : وي خاطر نشان آرد

نيست آه آيا منظور از اصالحات رفع توقيف از مطبوعات و آزادي زندانيان سياسي است يا تقابل 
  .هاي عرفي و شرعي  اراده

شود و   بات بدبين باشيم، شرايط بهتر از اين نميبا توجه به شرايط آشور اگر نسبت به انتخا: وي افزود
  .بدبيني بهتر از اين است آه در انتظار معجزه باشيم
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اند،   هاي طاليي بسياري را از دست داده  مؤمني با بيان اينكه اصالح طلبان در شش سال گذشته فرصت
تر بود در حاليكه تنها انتظار ما در حمايت آقاي خاتمي و وزراي ايشان از جنبش دانشجويي بيش: گفت

  .مجلس در دفاع از دانشجويان خوب عمل آرده است
دفتر تحكيم در انتخابات نه ليست خواهد داد و نه افرادي از آن آانديداها خواهند شد اما در : وي افزود

صورت برگزاري انتخابات آزاد و موثر بودن آراي مردم قطعًا جنبش دانشجويي در انتخابات مشارآت فعال 
  .واهد داشت و نه از اصالح طلبان فرصت طلب بلكه از اصالح طلبان واقعي حمايت خواهد آردخ

  پايان پيام
  

  آذر16گزارش اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصيالن در مورد برگزاری مراسم 
 16/9/82: تاریخ  

 16 برگزاری مراسم متن گزارش هواداران این تشکل درباره. آن چه در بی می آید . هموطنان گرامی 
 روز یکشنبه عده زیادی از دانشجویان دانشگاههای تهران به 12.00مقارن ساعت .( آذر می باشد 

جلوی درب دانشکده فنی آمدند حضور آنها همراه با خواندن سرود یار دبستانی و گفت و شنود هایی 
 . بود که توسط انجمن اسالمی دانشکده فنی ترتيب داده شده بود

 بعد از ظهر بود که تعداد بسياری دیگر از دانشجویان دانشکده های مختلف زبانهای 2.00اعت حدود س
بزشکی و همچنين تعدادی از دانشجویان دیگر دانشگاههای مقيم تهران با . علوم اجتماعی . خارجی 

 حضور آنها در این تجمع موجب سر دادن. همراه داشتن بالکارد هایی وارد تجمع اعتراضی شدند 
فریاد زندانی ) از سوی انجمن ( شعارهایی صریح تر و هماهنگ تر گردید بطوریکه در بایان هر سخنرانی 

) رفراندوم رفراندوم این است شعار مردم ) ( آزادی اندیشه هميشه هميشه ( سياسی آزاد باید گردد 
 . بلند تر و صریحتر سر داده می شد

یان قصد داشتن مانع رفتن دیگر دانشجویان به جلوی گفتنی است در بایان مراسم بعضی از دانشجو
سر درب اصلی دانشگاه تهران شوند و حتی زد وخورد های کوتاهی بين دانشجویان و آنها صورت گرفت 

اما این عکس العمل آنها به هيچ وجه نتوانست خيل عظيم دانشجویان معترض را از حرکت به سمت . 
 . درب اصلی باز دارد
ای ) ( قوه بی عدل و داد به چی ميگی ارتداد ) ( هاشمی عراقی استعفا استعفا  (شعارهایی همچون

انصار جنایت می کند رهبر ) هاشمی بينوشه ایران شيلی نمی شه ) ( مردم با غيرت حمایت حمایت 
از جمله ) شرکت در انتخابات خيانت خيانت ) قاتل زهرا کاظمی مرتضوی مرتضوی ( حمایت می کند 

 بعد ازظهر 17.00تجمع اعتراضی با این شعارها تا ساعت .بود که دائم سر داده می شد شعار هایی 
سر ) ناجا ( این در حالی بود که گارد ویژه نيروهای انتظامی توسط ارگانهای اطالعاتی . ادامه بيدا کرد 

ی را تاسر خيابانهای منتهی به دانشگاه را بسته و حتی با هماهنگی های صورت گرفته اتوبوسهائ
. دقيقا جلوی درب اصلی دانشگاه تهران قرار دادند تا مانع دید مردم از وضعيت داخلی دانشگاه باشند 

قابل ذکر است تعداد نيروهای فشار با آالت سرد به اندازه ای بود که در بين مردم ایجاد رعب و وحشت 
 . می نمودند

صوص هواداران این تشکل در تشکل فوق قدر دانی خود را از حضور تمامی دانشجویان به خ
دانشگاههای تهران اعالم می دارد و اميد وار است با حضور موثر و مستمر فعالين جنبش اصيل 

 . دانشجوئی هر چه سریعتر زنجير های خودکامگی از هم گسيخته گردد
 

  اتحادیه ملی دانشجویان وفارغ التحصيالن ایران
 يان سياسیکميته دفاع دانشجویان از زندان: متشکل از 

  سازمان دانشجویان روشنفکر ایران
 سازمان ملی دانش آموزان ایران

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  اعدام دو تن از فعاالن اپوزيسيون کرد در سقز و مهاباد، از ديد سخنگوي حزب دمکرات کردستان ايران
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور 

يکي از اين افراد پنج ماه زنداني بود و . دو تن از فعاالن اپوزيسيون کرد در سقز و مهاباد اعدام شدند
  . ديگري نه سال پيش بازداشت شده بود

حزب دمکرات کردستان ايران در دو اطالعيه جداگانه، خبر اعدام رامين ): راديوفردا(بهمن باستاني 
 در 1373بر پايه اين اطالعيه ها، جليل زيوه اي در سال . اي را انتشار داده استشريفي و جليل زيوه 

پي تيراندازي ماموران حکومت به او و زخمي شدن در حوالي روستايي در مهاباد بازداشت و زنداني 
عضو ديگر اين حزب، رامين . جليل زيوه اي پس از نه سال زندان، پنجشنبه گذشته اعدام شد. شده بود

  .في، پنج ماه پيش در سقز بازداشت و زنداني شده بود و در روز شنبه، پانزدهم آذر، اعدام شدشري
علت و اتهام بازداشت رامين شريفي در پنج ماه پيش از اين را از خسرو عبداللهي، سخنگوي حزب 

  :دمکرات ايران در خارج از کشور جويا مي شويم
تعلق به حزب دمکرات و فعاليت به ):  خارج از کشورسخنگوي حزب دمکرات ايران در(خسرو عبداللهي 

کساني را که رژيم به اصطالح تعلق به . هميشه اينطوري بوده. نفع خواست هاي حزب دمکرات بوده
  .حزب ما داشته باشند، کوچکترين چيزشان در واقع چي، در واقع سال ها زندان است، اگر اعدام نباشد
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  ي؟چگونه بوده جريان بازداشت و.: ب.ب
در شهر سقز در حين فعاليت اين را شناسايي کردند و پي بردند که اين به حزب ما : خسرو عبداللهي

دستگيرش مي کنند و دو ماه بعد از آن در يک دادگاه نمايشي اين را به اعدام محکوم مي . تعلق دارد
اده مي شود که شود، رامين به حکم صادره اعتراض مي کند، در نتيجه پرونده به ديوان عالي فرست

  .، روز شنبه، در مورد وي اجراء شده15مورد تاييد ديوان عالي قرار مي گيرد و در نتيجه حکم اعدام روز 
  در جريان چه فعاليتي؟. شما فرموديد در جريان فعاليت بازداشت شده.: ب.ب

خش ما در کردستان ايران خودتان مي دانيد که سازمان دهي سياسي است و پ: خسرو عبداللهي
  .روزنامه ها و نشريات حزبي است در شرايط فعلي

  .ولي به طور مخفي.: ب.ب
بله بله، مسلم است که ما از يک حزب غير قانوني اعزام شديم، منحله هستيم : خسرو عبداللهي

ما که فعاليت آزاد . ديگر، به اصطالح، اين است که در واقع فعاليت هاي ما، فعاليت هاي پنهاني است
  .نداريم

، مجروح 73و درباره جليل زيوه اي، در اطالعيه آمده است که باز در جريان فعاليت حزبي در سال .: ب.ب
  آيا درگيري مسلحانه بوده است؟. چه بوده است اين فعاليت حزبي که مجروح شده. و اسير شد

ان کمتر روزي هست که يک چنين مسائلي در کردست. نخير، درگيري مسلحانه نبود: خسرو عبداللهي
در کردستان از قانون و حتي از قانوني که خود جمهوري اسالمي به اصطالح تصويب کرده، . صورت نگيرد

هر وقت دلشان بخواهد، اين مامورين رژيم، نيروهاي رژيم، . در کردستان بي قانوني تمام است
. چيزي بودهپاسداران، روي مردم شليک مي کنند و در نتيجه هم در واقع جليل زيوه اي هم يک چنين 

شليک شده و اين زخمي مي شود و دستگيرش مي کنند و بعد هم بعد از نه سال، به هر حال، حکم 
  .اعدام در مورد وي اجراء شده و از کساني بوده که واقعا به شکل وحشيانه اي اين شکنجه شده بوده

ن کرد در ايران تشديد آقاي عبداللهي، در مقاطعي روند بازداشت و حتي اعدام فعاالن اپوزيسيو.: ب.ب
در اين مقطع آيا چگونه مي بينيد اوضاع را؟ . شده است، از جمله هنگام حمله نظامي آمريکا به عراق

  باز فکر مي کنيد که روند تشديد اعدام هاي فعاالن اپوزيسيون کرد است؟
اهند به انتخابات به اصطالح مجلس شوراي اسالمي نزديک مي شود و اينها مي خو: خسرو عبداللهي

مي بينيد . اين وسيله به اصطالح مردم را بترسانند و اين در واقع سياست رژيم جمهوري اسالمي بوده
يکي دو ماهي سست مي کند و بعد سختگيري و کشت و کشتار، يعني اين در مورد اپوزيسيون 

  .سراسري ايران هست، به ويژه در مورد اپوزيسيون کرد
  

  ر دانشگاه تهران، پنج نفر دستگير شده بودند، ايسنا روز دانشجو د در خالل برنامه
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه 

ي بزرگداشت روز دانشجو در  مديرآل سياسي انتظامي استانداري تهران با اعالم اينكه در خالل برنامه
ايد امروز آزاد بر اساس آنچه به ما اعالم شده، آنها ب:  نفر دستگير شده بودند، گفت5دانشگاه تهران، 

  .شدند مي
از اقدام به تحريك ) ايسنا(علي تعالي با اعالم اين خبر به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .دانشجويان به عنوان علت اصلي دستگيري اين افراد، از سوي نيروي انتظامي نام برد
ي برگزاري  نحوه: گاه تهران گفتوي همچنين در ارزيابي چگونگي برگزاري مراسم روز دانشجو در دانش

اين مراسم مناسب بود اما بعد از مراسم، برخي از حاضران، شعارهاي تندي را مطرح آردند آه باعث 
  .واآنش نيروي انتظامي شد

 
  ام   روز از بازداشت وي تنها يك بار موفق به مالقات با او شده154با گذشت : همسر ايرج جمشيدي

  2003دسامبر  8 –1382 آذر 17دو شنبه 
گذرد    روز از بازداشت او مي154تا امروز : همسر ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه توقيف شده آسيا گفت

  .ام  و در اين مدت تنها يكبار موفق به مالقات وي شده
 با اعالم اين خبر به خبرنگار خبرگزاري آار - مديرمسؤول روزنامه توقيف شده آسيا -نيا   ساقي باقري

  .داري شده است   در اين مدت جمشيدي به صورت انفرادي نگه:  ايلنا، افزودايران،
روز هفتم آبان ماه موفق به مالقات با وي شدم و مشاهده آردم آه جمشيدي در اين : وي ادامه داد
  . آيلوگرم آاهش وزن داشته است15مدت بيش از 
اي يكبار و به صورت آوتاه   گيرد اما او هفته  مياي در اختيار همسرش قرار ن  نيا هيچ روزنامه  به گفته باقري

  .آند  اش به صورت تلفني صحبت مي  با خانواده
  .در خصوص وضعيت همسرم منتظر رأي دادگاه هستم: باقري نيا در خاتمه تأآيد آرد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   عراق از اوضاع اجتماعي و اقتصادي» بازتاب«گزارش اختصاصي 

  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه 
هاي بنزين تعطيل  بحران بنزين در عراق بسيار شديد و بيشتر پمپ: از نجف گزارش داد» بازتاب«خبرنگار 
  . است
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آم سه ساعت در صف منتظر بمانند  بر اساس اين گزارش، مردم براي به دست آوردن بنزين، بايد دست
 دينار فروخته 4000 تا 3000 ليتري، بين 5هاي   اآثرا در بازار آزاد در گالنو اين در حالي است آه بنزين

بندد، چون تاآنون چند تانكر بنزين  ها را مي ها، جاده پليس براي عبور تانكرهاي بنزين از جاده. شود مي
  .دزديده شده است

ر نجف نيروگاه شه. قطعي برق در عراق بسيار زياد است: در بخش ديگري از اين گزارش آمده است
برق و آب در . شود اي از آل عراق دارد آه در حال حاضر نيمي از برق آن به بغداد فرستاده مي جداگانه

رود براي  عراق رايگان است، اما ژنراتورهايي در هر شهر وجود دارد آه در زمان قطع برق به آار مي
رساني   ساعت برق3داخته شود و فقط در روز،  دينار بابت هر آمپر پر3000استفاده از اين ژنراتورها بايد  

  .آنند مي
به صورت ...افزايد آه در هر ماه، مقداري از مايحتاج زندگي از جمله آرد، روغن، صابون و اين گزارش مي

  . گيرد رايگان در اختيار مردم قرار مي
آه به عنوان مثال شود، به طوري  گر مي در اين حال احساسات مذهبي در عراق روز به روز بيشتر جلوه

  .شود ها، نوارهاي مذهبي پخش مي در بيشتر اتومبيل
» المهدي جيش«و حرم مسلم به دست سربازان ) ع(امنيت مسجد آوفه، سهله، بيت حضرت علي

  .تحت امر مقتدي صدر است
آيد و مردم آساني را براي اين آار  در بسياري از شهرها، نيروي پليس از عهده اداره شهر برنمي

  .اند  خدام آردهاست
  .آنند آيد و مردم به دستورات مأموران توجهي نمي همچنين پليس از عهده آنترل ترافيك نيز برنمي

  .باشد دسترسي به اينترنت و ماهواره بسيار آسان شده و در دسترس اآثر مردم مي
 بود، مورد که ايران در نجف برگزار آرده» شهيد محراب«نمايشگاه : در پايان اين گزارش آمده است

  .ها شكايت داشتند ها قرار گرفت، ولي مردم از قيمت استقبال عراقي
  اهللا حائري و عبدالعزيز حکيم در برابر آمريکا  اهللا سيستاني، آيت مثلث آيت

اهللا سيستاني از ائتالف آمريکا مبني بر برگزاري انتخابات  اهللا حائري در حمايت از درخواست آيت آيت
  .اي صادر آرد ل قدرت در عراق بيانيهسراسري براي انتقا

اهللا حائري در اين بيانيه خطاب به ملت عراق گفته است،  ، آيت»بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين
بندوباري، فساد  ها ادعاي آن را دارند، آزادي دروغيني است آه هدف آن تبليغ بي آزادي آه آمريكايي اين 

هاي مبتذل است آه دين و ايمان و اخالق مردم را  دي ي و سيو فحشا از طريق توزيع مشروبات الكل
  .آند نابود مي
ها قصد دارند از اين طريق بر سياست و اقتصاد  به نقل از اين بيانيه نوشت، آمريكايي» الوطن«روزنامه 

  .عراق عزيز سيطره يابند
اهللا سيستاني براي برگزاري  تها با پيشنهاد آي اينكه آمريكايي: آورد اهللا حائري در اين بيانيه مي آيت

وي در ادامه افزود، اگر . انتخابات سراسري در عراق مخالفت آردند، خود دليلي در اثبات اين مدعاست
خواهند ملت عراق آزاد باشد صادق  اند و مي ها واقعا در ادعاي خود آه براي آزادي عراق آمده آمريكايي

  .آردند الفت ميبايست با پيشنهاد ايشان مخ بودند، قطعا نمي
اهللا سيستاني و  اهللا حائري در پايان اين بيانيه تأآيد آرده است آه ما بر حمايت خود از مواضع آيت آيت

آنيم؛ بنابراين شوراي حكومتي عراق نيز  االسالم والمسلمين سيدعبدالعزيز حكيم تأآيد مي نيز حجت
  .بايد حمايت خود را از اين موضع اعالم آند

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراق اوضاعتحليل 
  

   آذر17دوشنبه : روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17دو شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود خبر داده اند که رييس جمهور در دستوری به 
 زننده تجمع ها به ويژه آن ها که وزيران اطالعات و کشور از آن ها خواسته عوامل پشت پرده برهم

  .مراسم سخنرانی شيرين عبادی و محسن ميردامادی را برهم زده اند شناسائی کنند
دستور رييس جمهور خاتمی دو روز پس از آن صادر می شود که در دانشگاه الزهرا اجتماعی که با 

وه های فشار با حمله به محل حضور شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل بود برهم زده شد و در يزد گر
  .حزب مشارکت، محسن ميردامادی رييس کميسيون امنيت ملی مجلس را مجروح کردند

 رييس مجلس و نمايندگان هوادار اصالحات هم خواستار برخورد با عامالن به  آفتاب يزدبه نوشته
  .خشونت کشيدن جلسات و اجتماعات شده اند

بر داده که در آن آمده است در حالی که مراکز تصميم گيری و  از متن نامه صد نماينده مجلس خشرق
تصميم ساز و سازمان دهنده اين گروه های قانون شکن کامًال بر مردم آشکار هستند، مشخص نيست 

که چرا مراکز امنيتی و انتظامی اقدامی نمی کنند و در دستگاه قضايی عزمی برای برخورد با اين ها 
  مشاهده نمی شود؟

 در مقاله ای هشدار داده که حمله به تجمع ها که از اول انقالب گريبان حکومت را گرفته زدآفتاب ي
اگر شدت گيرد انديشه ها زير زمينی خواهد شد مگر آن که بگوئيم دستگاه هائی که از . است
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شناسائی عامالن حمله تجمع ها عاجزند به راحتی هر تشکل زير زمينی را شناسائی کرده با آن 
  . می کنندمقابله

 در مقاله خود با ذکر تاريخچه ای نشان داده که حمله به تجمع ها از شش ماه بعد از آفتاب يزدسردبير 
انقالب با حمله به اجتماع مجاهدين خلق آغاز شد که با مخالفت عده ای از سران کشور هم روبرو 

 يک ادبيات همراه بوده و شده بود و در اين بيست و سه سال دفاع از گروه های فشار با يک زبان و
  .تغييری نکرده است

 در مقاله ای با اشاره به شدت گرفتن فعاليت گروه های فشار نوشته به موازات توجه بيش تر اعتماد
  .مردم به انتخابات، فشارها هم افزايش می يابد

  اهند اصالحجعفرگالبی سخنان تند نمايندگان محافظه کار را در مجلس نشانه آن ديده که آن ها می خو
   دعوای  دهند و در ميان  نشان العمل  عکس  فرو نهند و شتابان  از کف  کنند تا عنان  را عصبانی طلبان
  ... آورند و سو هجوم  بيفتد و از همه  ها راه  گردد و دسته  پيدا شود و بهانه  چيزی دلخواه

 را  ها کار کنند، آنان  آدم  خواب گ ر  طرح مخالفان اصالحات آن است که رویاعتمادبه نظر نويسنده 
   خود در پيش  مطالبات  به  رسيدن  برای  که  سنگالخی  را از راه  کنند و مردم  هر قيمت  به  آرامش تشنه

  . نا اميد شوند دارند بترساند تا از اصالحات
هران، خبر داده روزنامه های هوادار جناح محافظه کار در گزارش مراسم شانزده آذر در دانشگاه های ت

اند که دانشجويان ناراضی و گروه های وابسته به اصالح طلبان نتوانسته اند جمعيتی را گرد آورند و در 
  .مقابل اجتماع نيروهای بسيج و حزب اللهی بسيار با شکوه بوده است

شگاه  گزارشی از اجتماع حزب اللهی های دانشگاه تهران را که به مناسبت شانزده آذر در دانرسالت
تهران برگزار شده بود با جمله ای از ازغدی سخنران گروه های انصار حزب اهللا و نويسنده روزنامه 

  . منعکس کرده استکيهان
 در مراسمی که اعضای انجمن های اسالمی در دانشگاه تهران برپا داشته بودند، شرقبه نوشته 

 دو -ل دانشگاه راه يافته بودند و يکیتعدادی از آنان به داخ. حضور نيروهای لباس شخصی مشهود بود
  .درگيری در ميان دانشجويان شکل گرفت که در فاصله زمانی کوتاهی خاتمه يافت

 آمده که حضور نيروهای لباس شخصی مانع از آن شده بود که دانشجويان شرقدر بخشی از گزارش 
ا از در شمال غربی دانشگاه در اجازه خروج پيدا کند که پس از پراکنده ساختن آنها توسط ماموران، تنه

  .  آذر امکان خروج دانشجويان فراهم شد١۶خيابان 
 نشان می دهد در تجمع بسيج دانشجويی در فضای بسته تاالر دانشکده فنی، حسن  شرقگزارش

رحيم پور ازغندی به دانشجويان حزب اللهی گفته است اگر از شما به عنوان شبه نظاميان ياد می 
اگر مراد از شبه نظامی ... ز اين امر نداشته باشيد و نسبت به چنين اتهاماتی جا نزنيدشود شما باکی ا

  ...بودن آمادگی شما در دفاع از ارزش های اسالم و نظام است اين افتخار است برای ما
به گفته سخنرانی که در برنامه های تلويزيونی و اجتماعات حزب اللهی ها عليه غرب و اصالحات و 

بين المللی سخن می گويد در پاسخ آن ها که به مسلح بودن گروه های حزب اللهی اعتراض نهادهای 
دارند گفته است بايد بزرگ ترين افتخار ما باشد که مسلح شويم برای دفاع از آرمان های انقالب و 

  .اسالم
نقد کشيده و  در سرمقاله خود به تجليل از مراسم دانشجوئی بسيج رفته و اجتماعات ديگر را به کيهان

نوشته در سال های اخير جنبش خالص و پاک گذشته و آرمان های اصلی جنبش را لگدکوب کردند و بر 
  .ويرانه های آن مراسم نامزدی انقالب و ضدانقالب را احمقانه جشن گرفتند

اتوقی  دفتر تحکيم وحدت، به عنوان نماد دفاع از ايران مستقل، آزاد و اسالمی، پکيهانبه نظر سرمقاله 
شده است و شاخه دانشجوئی جبهه مشارکت هم ميتينگ ورشکسته سی چهل نفری است که با 

  .حضور شرکای الئيک آن ها برگزار می شود
 در مقاله ای اين سئوال را مطرح کرده است که برجنبش دانشجويی کشور در اين سال ها چه شرق

  .رفته است
شجوئی با وجود آن که فراز و فرودهای بسيار ديده و  جنبش دانشرقبه نظر معصومه شهريار در مقاله 

روز دانشجو هر سال با سخنان گاه تند رئيس جمهور برگزار می شود اما کسی نمی تواند منکر آن 
  . شود که ياس و سرخوردگی بر دانشجويان حاکم شده است

دانشجو به طنز  با اشاره به شرکت نکردن رييس جمهور خاتمی در مراسم روز آفتاب يزدطنز نويس 
نوشته امسال که گذشت سال آينده در روز شانزده آذر به دنبال ماجرائی می گردند که می تواند زدن 

  .واکسن سرخک به دانش آموزان باشد که رييس جمهور در اين روز در آن مراسم شرکت کند
علم بهتر : ند نوشته جواب اين سئواالت را که می داآفتاب يزدمحمد حسن روان بخش در ستون طنز 

است يا واکسن سرخک، دانشجو مظلوم تر است يا کودکی که به علت بی توجهی سرخچه گرفته و 
  .افتتاح سد و پروژه های ناتمام افتخار آفرين ترست يا افتتاح عمليات واکسن سرخک

ولی  در مقاله ای با بررسی آماری نتايج انتخابات شوراها در اسفند گذشته نوشته به طور اصياس نو
اشکالی ندارد که گروه های سياسی به اين نتيجه برسند که با تحريم انتخابات به نتايج دلخواه خود 
دست يابند ولی آيا برنامه ای وجود دارد که بهتر از حضور در کرسی های مجلس می تواند خواست 

  .های اصالح طلبان را دنبال کند
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 موجب ٨٠ تا ٧۶ پيروزی های آسان انتخاباتی از  اظهار نظر کرده که ياس نوحسين باستانی نويسنده
شد که فعاالن اصالح طلب بدعادت شوند آنها عادت کردند که روزنامه هايشان را بفروشند و راحت 

  .سخنرانی کنند و راحت رفع تضادهای درونی و تشکيالتی خود را به بعد موکول کنند
حق دارند برمبنای برنامه مشخصی خروج از  در حالی که نيروهای سياسی ياس نوبه اعتقاد نويسنده 

انتخابات را مطرح کنند اما نمی توانند بدون برنامه و تنها بر اساس نوميدی از برد در انتخابات منت 
  .ناميدی خود را بر سر مردم بگذارند

خشايار ديهيمی در چهارمين نامه از سلسله مقاالتی که با عنوان نامه به هيچ کس و همه کس نوشته 
 چاپ شده با تشريح وضعيت کشور که نه در آن دموکراسی حاکم است و نه ديکتاتوری ياس نو در و

  .مجال يافته نوشته است که بايد در آستانه انتخابات کاری کرد که گروه های سياسی بميرند
 جلوه به نظر اين متفکر سياسی، ايرانيان در اين روزها بر لبه تيغ راه می روند ما در اين سال ها گاه

هائی از نوعی ديکتاتوری را ديده ايم اما مزه آن را به تمامی نچشيده ايم و اگر کسی بگويد وضع از اين 
بدتر نمی شود بايد گفت بسيار بدتر هم می تواند شد و آن وقتی است که درگوشی هم سخن نتوان 

  . دگفت و کل ثروت مملکت به يغما رود و حيات و کل منافع ملی با خطر روبرو شو
 سرمقاله خود را به سالگرد تاسيس آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص داده جمهوری اسالمی

و در آن به رييس جمهور آيزنهاور و چرچيل نخست وزير بريتانيا که با تاسيس اين سازمان موافقت کردند، 
  .تاخته است
انيا و مقامات ديگر آن کشور در اظهارات تازه جک استراو وزير خارجه بريتجمهوری اسالمی به نوشته 

مورد فعاليت های هسته ای ايران نشان می دهد گردن نهادن به سياست های آن آژانس تنها به منزله 
گرفتار شدن کشورها در تارهائی است که برای به ذلت کشاندن دولتها و ملتهای مستقل جهان تنيده 

  .است 
   

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 دسامبر 8 –1382 آذر 17 شنبه دو

مهمترين عناوين امروز روزنامه هاي الشرق االوسط ، الزمان ، : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . الحيات و القدس العربي به اين شرح است 

  الشرق االوسط* 
  . حزب الدعوه ميان مقتدي صدر و آمريکايي ها واسطه مي شود-
  .بان عبري درمدارس مصري شد آمريکا خواستار تدريس ز-
  . يک افسر پليس در کرکوک به ضرب چاقو کشته شد-
  . ائتالف سازمان اطالعاتي جديد در عراق تشکيل مي دهد-
  . ائتالف قول داد در هفته آينده مشکل سوخت عراق را حل کند-
  .ايران ، مساله امضاي پروتکل الحاقي را بررسي مي کند:  آصفي -
  سد در مورد عراق  نامه صالح به ا-
   تظاهرات در حله براي برکناري استاندار بابل عراق -

  الحيات * 
  . يکي از افراد تحت پيگرد عربستان کشته شد-
  نه آتش بس فراگير و نه تفويض قدرت:  گفتگوهاي قاهره -
  . تن بازداشت شدند10 به  دنبال تهديدها بر ضد سفارت آمريکا در پاريس -
  .ليارد دالر دارايي داشت در نزديک سامراء دستگير شد  مي9/1 مردي که -
  . ملک عبداهللا از برگزاري انتخابات زودهنگام در عراق هراس دارد-
  . اسراييل يک کانادايي را به اتهام برنامه ريزي براي حمله بازداشت کرد-

  الشرق االوسط* 
   نفره  افراد تحت پيگرد عربستن 26 ليست -
  .ا در آخرين لحظه به حالت انفجار رسيد اختالفات فلسطيني ه-
  . صدام از حمالت ضد آمريکايي حمايت مالي مي کند-
  . نحوه تاسيس بانک بين المللي اسالمي بررسي مي شود-

  القدس العربي * 
   نظامي آمريکايي در تازه ترين حمالت مسلحانه 4 کشته و زخمي شدن -
  .خلي در عراق خواهند شدشبه نظاميان باعث ايجاد جنگ دا:  علماي سني -
  . عربستان ، دفاتر امور اسالمي سفارتخانه هاي خود را در تمام جهان تعطيل مي کند-
  . گروه هاي فلسطيني با آتش بس پيشنهادي مصر مخالفت کردند-
  . کودک افغان در تجاوز هوائي آمريکا کشته شدند9 -
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