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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 
  

  ء آرد    بوش قطعنامه تحريم اقتصادي سوريه را امضا
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه 

در , رئيس جمهور آمريكا , ان . ان . خبري سي به نقل از شبكه , ايلنا,به گزارش خبرگزاري آار ايران 
تصويب تحريم هاي اقتصادي عليه سوريه : گفت, ارتباط با تصويب تحريم هاي اقتصادي عليه سوريه 

تصويب تحريم اقتصادي عليه سوريه موجب افزايش توانايي آمريكا براي اجراي سياست هاي تاثير   :گفت
  .گذاري خارجي مي شود

با تصويب تحريم اقتصادي و سياسي سوريه آمريكا مناسبات ديپلماتيك خود با سوريه  , بنا براين گزارش
  .همچنين صادرات آاالهاي آمريكايي به اين آشور ممنوع مي شود, را آاهش مي دهد 

از اين پس سرمايه گذاران آمريكايي از سرمايه گذاري در سوريه منع شده و   : اين گزارش مي افزايد
 هوايي سوريه از پرواز به مقصد آمريكا محروم شد و همچنين اجازه از استفاده حريم هواپيماي خطوط

  .هوايي اين آشور را نخواهند داشت
  .با تصويب اين قانون همچنين دارايي هاي سوريه در آمريكا بلوآه مي شوند, گفتني است 

 تالش براي دستيابي به سالح ,سوريه را به اتهام حمايت از تروريسم , اياالت متحده , شايان ذآر است 
واردات غير قانوني نفت از عراق و مبادالت سالح به اين آشور تحريم اقتصادي و , هاي آشتار جمعي 
  .سياسي آرده است

  پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  .وزارت امور خارجه به عنوان نماينده دولت در آژانس بين المللي انرژي اتمي تعيين شد
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22به شن

 الحاقي به ماده واحده قانوني عضويت دولـت جمهـوري           5هيأت وزيران به استناد تبصره      , به گزارش ايلنا    
آه وزارت امور خارجه بـه      , تصويب آرد    , 1370مصوب  , ها و مجامع بين المللي        اسالمي ايران در سازمان   

  .شود  ن در آژانس بين المللي انرژي اتمي تعيين عنوان نماينده دولت جمهوري اسالمي ايرا
  پايان پيام .اين مصوبه به وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي ايران ابالغ شده است, گفتني است 

 
   ميليون مترمكعب آب در سال از ايران به آويت منعقد شد  300قرارداد انتقال 

  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه 
 ميليون متر مكعب آب در سال به آويت ميان وزاري نيروي ايران و انرژي آويت امضا 300تصال قرار داد ا

  .  شد
صبح امروز به دعوت ايران , وزير انرژي آويت , شيخ االحمد الفهد الجابر الصباح , به گزارش خبرنگار ايلنا 

 زمينه همكاري هاي اقتصادي و براي انعقاد قرارداد انتقال آب آشاميدني استان خوزستان و مذاآراتي در
  .سياسي وارد آشور شد

 سال ميان وزير انرژي 30قرارداد اتصال آب آشاميدني از ايران به آويت براي مدت , بر اساس اين گزارش 
  .رسيد  وزير نيروي ايران به امضاء, آويت و مهندس بيطرف 

  پايان پيام

  

  ينده عراق  و نيروهاي موثر در آدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  وزيرخارجه عراق موافقت خود را با طرح آمريكا اعالم آرد  
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه 

وزير امور خارجه عراق با طرح آمريكا در خصوص منع بعضي از آشورهاي خواستار مشارآت در طرح 
  .بازسازي عراق مخالفت نمي آند

توني بلر نخست وزير انگليس، موافقت خود با طرح به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه 
آمريكا را اعالم آرده است هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز از طرح آمريكا آه مانع مشارآت 

  .آشورهاي مخالف جنگ در عراق از سرمايه گذاري در اين آشور مي شود موافقت آرده است
اين آشورها از رژيم : زيباري در حين ديدار از اين آشور گفتبه نوشته روزنامه اماراتي البيان، هوشيار 

  . صدام حسين رييس جمهور مخلوع عراق حمايت مي آردند
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هر چند بعضي از اين آشورها با جنگ در عراق مخالفت آردند اما اين آشورها هيچ : وي در ادامه افزود
  .آمكي به ملت عراق نكردند

ور را به خاطر دارند و به ياد دارند آه چه آساني با آنها بودند و چه ملت عراق اين ام: وي در ادامه افزود
  .آساني عليه آنها
زماني آه اين آشورها از مواضع منفي و بي توجهي شان نسبت به مساله عراق : زيباري تصريح آرد

  .دست بردارند زمينه براي تغيير تصميم و اصالح آن وجود دارد
سه، آلمان و آانادا از جمله آشورهايي هستند آه با جنگ در عراق الزم به ذآر است آه روسيه، فران

  پايان پيام. مخالفت آردند
  

   مورد در روز کاهش يافته است٢٠شمار حمالت به سربازان ائتالف در عراق به حدود 
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22 شنبه -راديو آمريكا 

 مورد در روز ٢٠ت به سربازان ائتالف به حدود فرمانده نيروهای آمريکا در عراق می گويد شمار حمال
  . کاهش يافته است

سرلشکر ريکاردو سانچز روز شنبه در بغداد گفت سربازان آمريکا اطالعات بيشتری از مردم عراق به 
  .  مورد در ماه پيش کاهش پيدا کرده است۵٠دست می آورند و به اين دليل تعداد حمالت از حدود 

ر حالی که کوشش های باز سازی ادامه دارد، شورشيان ممکن است حمالت با اين حال او گفت د
ژنرال سانچز همچنين گفت مقامات ارتش آمريکا قصد دارند . بيشتری را در ماه های آينده تدارک ببينند

  . به شکايت سربازان ارتش جديد عراق در مورد پائين بودن حقوق هايشان رسيدگی کند
 نفر از افراد گردان اول ارتش عراق در اعتراض به کمی ميزان ٣٠٠ حدود به گفته مقامات آمريکائی،

 .حقوق استعفا داده اند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آذر22شنبه : روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه  -بي بي سي 
يدار روسای جمهوری ايران و مصر آن را گامی روزنامه های اول هفته تهران با چاپ عکس هائی از د

  .پراهميت در جهت تنش زدائی در سياست خارجی ايران توصيف کرده اند
 ديدار محمد خاتمی و حسنی مبارک روابط دو کشور باستانی را توسعه خواهد داد شرقبه نوشته 

وزه منازعه را از بحران چون که رژيم سابق عراق باعث نگرش منفی اعراب به ايران بود و تالش داشت ح
  .فلسطين به شرق جهان عرب منتقل آند

 با اشاره به تحوالت عراق نوشته اينك آه رژيم صدام حسين شرقبهمن کرمی نويسنده مقاله 
سرنگون شده و به حكومت رسيدن شيعيان با حمايت آمريكا تقريبًا قطعی به نظر می رسد، گسترش 

ز عادت های مخرب فرهنگی پيش رو ندارد و ديدار خاتمی و مبارك روابط ايران و اعراب مانع چندانی ج
  .گام مهمی در زدودن اين عادت است

از زبان رييس جمهور خاتمی در صدر اخبار خود نوشته اند که در جمهوری اسالمی  و رسالت، کيهان
  .ايران حتی يک زندانی مطبوعاتی وجود ندارد

 خاتمی نقل کرده که گفته است خوشايند ما نيست که حتی  در صدر اخبار خود از محمدايرانروزنامه 
  .يک نفر زندانی مطبوعاتی داشته باشيم

 از قول رييس جمهور خاتمی که در ژنو به سئواالت خبرنگاران پاسخ می داد در مورد شرکت کيهان
س شيرين عبادی در مراسم اهدای جايزه صلح نوبل بدون آن که حجاب داشته باشد نوشته است هر آ
  .در تصميم خود آزاد است اما من شخصًا به خانم عبادی توصيه آرده بودم آه حجاب را رعايت آند

 از قول رئيس جمهور در گفت و گو با شبكه تلويزيونی الجزيره نوشته سايت های اينترنتی در انتخاب
  . سايت غير اخالقی مسدود شده است240ايران باز و آزاد هستند و تنها 

ز دستور رييس جمهور برای مقابله وزارت خانه های کشور و اطالعات با کسانی که به يک هفته پس ا
 دبير کل جبهه مشارکت گفته است فرصتی  ياس نوتجمع ها و سخنرانی ها حمله می برند به نوشته

  .استثنائی برای خشکاندن ريشه اغتشاش ها فراهم آمده است
 گروه های فشار به آفتاب يزدت می گيرد که به نوشته ابراز اميدواری نايب رييس مجلس در زمانی صور

جلسه نمايندگان کردستان در قروه حمله برده و جاللی زاده و و عالئی نمايندگان سنندج و سقز را مورد 
  .ضرب و شتم قرار داده اند

ياس  حمله به نمايندگان کردستان در حالی اتفاق افتاد که روز پيش از آن جاللی زاده در مقاله ای که
 آن را نقل کرده است نوشته بود در کردستان نه سنخيتی با گروه های فشار وجود دارد و نه کسی نو

ترسی از آن ها دارد و تحرک کوچکی که در زمان سخنرانی احمد شيرزاد در سنندج رخ داد ربطی به 
  .مردم کرد ندارد

 تاکيد کرده ياس نواست در مقاله جاللی زاده که خود روز جمعه با حمله گروه های فشار روبرو شده 
  .که خشونت طلبان زمينه رشد در کردستان ندارند و بهتر است کوله بار خود را بردارند و از اين جا بروند

 با تاکيد بر اين که گروه های خشونت ساز خودسر نيستند بلکه ياس نومحمد رضا خاتمی به نوشته 
ست که آن ها همسو با فرماندهان بعضی نيروها و معلوم است که از کجا دستور می گيرند گفته ا
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سخنگويان تريبون ها ی عمومی هستند و اگر ريشه يابی شود آشکار خواهد شد که از بيت المال هم 
  .برای اين ماموريت ها استفاده می کنند

 گفته است گروه های فشار فراتر از دولت هستند و انتخابعلی مزروعی نماينده اصفهان به نوشته 
  .يشه کن کردن آن ها نه فقط کار دولت که وظيفه حاکميت استر

در حالی که اصالح طلبان در مقاالت و اظهار نظرهای خود جناح محافظه کار را متهم می کنند که 
آرزومند است مردم کمتری در انتخابات مجلس شرکت کنند تا آن ها بتوانند نمايندگان خود را به مجلس 

 نشان می دهد که آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان، اصالح طلبانی را ايران بفرستند، گزارش روزنامه
که عليه شورای نگهبان تبليغات می کنند عالقه مند به آن دانسته که مردم در انتخابات شرکت نکنند تا 

  .بتوانند ادعا کنند که نظام هواداری ندارد
 علی اکبر محتشمی رييس آفتاب يزده نوشته همزمان با آغاز تاريخ ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، ب

فراکسيون دوم خرداد در مجلس گفته اکثر گروه های اصالح طلب در انتخابات شرکت می کنند و عقب 
  .نشينی نخواهند کرد

 نظر سعيد رضوی فقيه يکی از فعاالن جنبش دانشجوئی را منعکس کرده که گفته ميزان شرق
 بيشتر است و معجزه ای الزم است تا بتواند آن ها را به شرکت دلسردی در دانشجويان از ساير مردم

  .در انتخابات متقاعد کند
دبير سياسی دفتر تحكيم وحدت گفته است برای تشويق مردم به شرکت بيشتر در انتخابات بايد چرخ 

دنده دنده دانشجويان را با محرك های بسيار قوی و نيروی بسيار به حرآت درآوريم تا به تبع آن چرخ 
  .بزرگ توده های مردم نيز به حرآت درآيد، سختی آار در همين جاست

 از زبان مدير اين روزنامه در جمع طالب حوزه علميه مشهد نوشته انتخابات مجلس هفتم يك کيهان
نمايش قدرت است، چون بسياری از توهماتی آه دشمنان پراآنده اند را خنثی می آند و از لحاظ 

  .ت آه تنها افراد اصولگرا و صاحبنظر توان مقابله با اين توطئه های پيچيده را دارندترآيب نيز بديهی اس
 بدون بردن نام اصالح طلبان که وی با حضور آن کيهانحسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه 

هفتم، ها در مجلس مخالف است گفته عالوه بر مراقبت برای پيشگيری از ورود افراد ناباب به مجلس 
بايد مراقب آسانی هم بود آه بدون داشتن آارآيی الزم، اصرار می آنند آه برای ورود به مجلس 

  .احساس تكليف شرعی آرده اند
بايد يك " با اشاره به اين که به نظر بعضی از فعاالن سياسی شرقاميد معماريان در مقاله ای در 

نند تا تحت تأثير آن اتفاق، مردم بيايند پای صندوق ها اتفاقی بيفتد، مثًال محافظه آاران اشتباه بزرگی بک
  . ، با چنين تلقی از انتخابات آينده مخالفت کرده است"و رأی بدهند

 نظر داده که اگر اصالح طلبان نتوانند مردم را به شرکت در انتخابات قانع کنند هم شرقنويسنده مقاله 
  .فته، برای جامعه ايرانی گامی رو به جلو خواهد بوداز آن جا آه حرکت ها بر پايه آگاهی مردم صورت گر

 ماه پيش در زندان به سر 44 از زبان همسر اکبر گنجی خبر داده که اين نويسنده و متفکر که از ياس نو
می برد به بيماری آسم مبتال شده و با وجود تاکيد پزشکان، ديوان عالی کشور پرونده او را مورد 

  .بررسی قرار نمی دهد
به اين " در همايشی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است  ياس نو شفيعی به نوشتهخانم

نتيجه رسيدم که در ايران برای اين که حداقل حقوق يک زندانی مراعات شود قاتل باش، جانی باش، 
  ."فاسد باش، خانه فساد داير کن، اختالس های چند ميلياردی انجام بده اما زندانی سياسی نباش

سن سازگارا که سه ماه پيش به دنبال نوشتن نامه انتقادآميزی به رهبر جمهوری اسالمی به زندان مح
 از دوران زندان و اعتصاب غذای خود سخن گفته و از جمله فاش کرده ياس نوافتاد در گفتگوئی با 

مارستانی است که وقتی وضعيت جسمی او در اثر اعتصاب غذا به وخامت انجاميد ماموران او را به بي
برده و با نام جعلی بستری کردند و در اين حالت دست و پای او را به تخت بسته بودند که سرم ها را 

  .باز نکند
 در مقاله ای با اشاره به سخنان رييس قوه قضاييه نشان داده که توسعه قضائی آفتاب يزدسردبير 

ی از لزوم حضور وکالی مدافع در مراحل برای اجرا به مانع برخورده و از جمله آن که آيت اهللا شاهرود
  .بازجوئی می گويد اما کسی نيست بپرسد چرا در مورد زندانيان سياسی اين دستور اجرا نمی شود

  . در صد آرای دادگاه های بدوی بدون اشکال است24 فقط آفتاب يزدبه نوشته 
هری در نقاطی از تهران و  گزارش داده که با سرد شدن هوا در کشور، در دو روز گذشته گاز شکيهان

چند شهر آشور قطع شد و به نظر می رسد در روزهای آينده و با سردتر شدن هوا اين قطعی گاز 
  .ادامه داشته باشد

 حاکی است قطع گاز و يا پائين آمدن فشار آن در حالی که نفت و مواد سوختی ديگر هم کيهانگزارش 
رمانشاه، سمنان و گرمسار، شهميرزاد، مهديشهر به سختی به دست می آيد، در شهرهای سنندج، آ

  .و سرخه باعث بروز مشكالتی برای ساآنان اين شهرها شده است
 

   از سيستم پخش به وسيله ايميل-اخبار صداي آمريكا
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه 

داد پروتکل امضا کمال خرازی، وزير امور خارجه جمهوری اسالمی گفت دولت  در اوائل هفته پيش اجازه 
ايران برای  امضای پروتکل ، به منظور برطرف ساختن نگرانی های آمريکا و کشورهای ديگر از .   شود

جمهوری اسالمی مقاومت می کرد، اما  در . مقاصد برنامه اتمی آن، زير فشار فزاينده قرار گرفته است
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 امنيت ارجاع خواهد کرد،  موضع خود پی تهديد آژانس بين المللی انرژی اتمی که موضوع را به شورای
  . را تغيير داد

    
 متهم ٢٠٠١ سپتامبر سال ١١يک مرد مراکشی که به کمک به هواپيماربائی های انتحاری در آمريکا در 

در اوائل هفته پيش، يک دادگاه آلمان عبدالغنی . است، از دولت آلمان درخواست پناهندگی کرده است
گزارش مجله اشپيگل حاکی است . ل او روز شنبه تقاضای وی را اعالم کردمزودی را آزاد ساخت و وکي

که مزودی از آن بيم دارد از کشورش اخراج شود، و پس از آن مقامات مراکش او را به آمريکا تحويل 
مزودی پس ار آن که به بيش از سه هزار مورد معاونت در قتل متهم شد، چهار ماه در آلمان .  دهند

محاکمه ادامه دارد، اما روز پنجشنبه پس از آن که يک دادگاه هامبورگ . حت محاکمه قرار داشته استت
  . گفت اورا يک مظنون اصلی نمی شناسد، آزاد شد

  
مقامات نظامی آمريکا در عراق به يک افسر ارشد ارتش دستور داده اند بابت تهديد يک پليس سابق 

.   هزار دالر جريمه پرداخت کند۵نزديکی سر او در جريان بازجوئی، عراقی به مرگ و شليک گلوله ای در 
با اين حال، مقامات ارشد روز جمعه در جلسه ای در شهر تکريت در مرکز عراق تصميم گرفتند پرونده 

.  آنها همچنين به او اجازه دادند خود را بازنشسته کند. سرلشکر آلن وست را به دادگاه نظامی نفرستند
رلشکر وست را متهم کرده بودند که با افسر سابق پليس عراق بدفتاری کرد و به سربازان مقامات، س

  . ديگر اجازه داد او را کتک بزنند
  

رهبران اتحاديه اروپا نتوانسته اند اختالف ناشی از چگونگی حق رای را برطرف سازند و اعالم کردند 
سيل وی يو برلوسکونی، .  ه استکوشش برای تصويب قانون اساسی اتحاديه به بن بست رسيد

نخست وزير ايتاليا، که کشور او رياست ادواری اتحاديه را بر عهده دارد، روز شنبه در جلسه رهبران در 
بروکسل تالش کرد راه ميانه و مورد قبولی در ماده مربوط به حق رای برای کشورهای عضو فراهم آورد، 

تا آن زمان . ز ماه مارس مذاکرات بيشتری انجام بگيرداما به جائی نرسيد و احتمال نمی رود پيش ا
  . رئيس جديد اتحاديه، در جستجوی يک راه حل، به رايرنی با اعضا ادامه خواهد داد

  
رئيس دولت انتقالی افغانستان می گويد پيش بينی می کند که در جريان بررسی پيش نويس قانون 

و يقين دارد لويا جرگه آنرا، که دولت وی پيشنهاد اساسی جديد بحث های تندی در خواهد گرفت، اما ا
حامد کرزی می گويد قانون اساسی جديد بايد يک نظام سياسی را .  کرده است، تصويب خواهد کرد

رئيس دولت .  که دمکراسی و اسالم را درهم می آميزد، با يک رياست جمهوری قدرتمند برقرار سازد
 او در لويا جرگه بر استقرار يک نظام پارلمانی، با يک رئيس انتقالی افغانستان می گويد اگر رقيبان

قرار . جمهوری کم قدرت تاکيد بگذارند و آنرا پيش ببرند، او در انتخابات سال آينده شرکت نخواهد کرد
  . است جلسه لويا جرگه، پس از چندين روز تاخير، روز يکشنبه در کابل گشايش يابد

  
 سربازی که برای ارتش جديد ٣٠٠عراق می گويد در پی استعفای فرمانده ارشد نظامی آمريکا در 

.  کشور استخدام شده اند، مقامات، حقوقی را که به آنها پرداخت می شود بازنگری خواهند کرد
سرلشکر ريکاردو سانچز روز شنبه در بغداد به خبرنگاران گفت برخی از سربازان متاهل شکايت کرده 

سربازان اوائل هفته پيش استعفا .  اداره خانواده هايشان کافی نيستاند حقوقی که می گيرند برای
.  نفر در گردان اول ارتش عراق سرگرم گذراندن دوره آموزشی هستند٤٠٠دادند، با اين حال هنوز حدود 

در اين ميان، در انفجار بمبی در غرب .   دالر به سربازان حقوق پرداخت می کند۶٠ائتالف در آغاز ماهانه 
  . د در روز جمعه، يک سرباز آمريکائی جان باخت و دو نفر مجروح شدندبغدا

  
به نظر می رسد ستيزه جويان طالبان در افغانستان برای حمله به سربازان آمريکا،  بر اساس تاکتيکی 

که از تندروهای ضد آمريکائی در عراق  وام گرفته اند،  به بمب هائی که خود می سازند روی می 
ته مقامات آمريکائی روز جمعه  چنين بمبی در نزديکی سربازان آمريکائی هنگامی که در به گف. آورند

.    خارج از اسد آباد در ايالت کونار گشت می زدند،  منفجر شد و جراحاتی سطحی بر يک سرباز وارد آورد
پيش از .   کردروز پنجشنبه  انفجار دو بمب مشابه در همان منطقه،  دو سرباز ديگر آمريکائی را مجروح 

يک سخنگوی ارتش آمريکا .  نوامبر  در انفجار بمب ديگری در آن منطقه  يک سرباز کشته شد١٤آن، روز 
گفت  به نظر می رسد ستيزه جويان طالبان در پی تحمل تلفات سنگين در برابر  سربازان و هواپيماهای 

  . جنگی آمريکا،  به چنين تاکتيکی متوسل شده اند
  

 سقوط رژيم صدام حسين در عراق را به عنوان بخشی از آنچه آنرا دستاوردهای يک ساله پرزيدنت بوش
دولت خود در مسائل عمده، از جنگ با تروريسم تا اقتصاد و مراقبت های بهداشتی می نامد، ستوده 

آقای بوش روز شنبه در سخنرانی راديوئی هفتگی خود گفت دولت در هرجبهه جنگ با .  است
فوريت عمل کرده است و بر کار سربازان آمريکا در کمک به بازسازی عراق و افغانستان ارج تروريسم به 

رئيس جمهوری آمريکا همچنين کاهش ماليات را در رشد اخير اقتصاد کار ساز دانست و بر .  گذاشت
  . تصويب اليحه بيمه داروئی برای سالمندان و افزايش اعتبارات مبارزه با ايدز، تاکيد ورزيد
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 سرباز ديگر به آن ٧٠٠گرجستان موافقت کرده است  برای کمک به کوشش های صلحبانی در عراق،  
 سرباز گرجی در عراق حضور دارند و سفير آمريکا در گرجستان، روز شنبه ٧٠هم اينک . کشور بفرستد

ل به آنجا  نفر در نيمه سا۵٠٠ سرباز رهسپار عراق خواهند شد و ٢٠٠اعالم کرد ظرف چند روز آينده 
  . خواهند رفت

آمريکا  بر اساس برنامه آموزش و تجهيز،  سربازان گرجی را تعليم می دهد و تاکنون دو هزار نفر از آنها  
  . دوره های آموزشی را گذرانده اند

  
دولت آذربايجان يک سوگواری يک هفته ای را برای حيدر علی اوف، رهبر سابق کشور اعالم کرده 

 ، رئيس سابق جمهوری آذربايجان ، پس از مدتها جدال با بيماری قلبی و کليوی ، حيدر علی اف. است
وی که هشتاد سال .   سرانجام روز جمعه در بيمارستانی در کليولنِد اوهايو، در آمريکا بدرود حيات گفت

علی اوف بيش از .  داشت، دوران زيادی را در سی سال گذشته، درمقام رهبری آذربايجان سپری کرد
در ماه اکتبر از مقام خود به عنوان رئيس جمهوری کناره .  سال پيش در عصر شوروی به قدرت رسيد٣٠

در سالهای اخير، علی اوف به خاطر بازگرداندن ثبات .  گيری کرد و پسرش الهام جای او را گرفت
با اين .  شداقتصادی به آذربايجان، از طريق معامالت چند ميليارد دالری با شرکت های غربی، ستوده

در ابتدای . حال، گروه های طرفدار حقوق بشر او را به اداره يک رژيم خودکامه و فاسد متهم می کردند
، به دليل برقراری نسبی ثبات اقتصادی به کشور از طريق معامالت ١٩٩٣رياست جمهوری خود در سال 

آقای علی اف ، که . گرفتمشترک چندين ميليارد دالری با شرکتهای نفتی غرب، مورد ستايش قرار 
می کوشيد برای سومين بار به مقام رياست جمهوری برسد، به سبب بيماری، دست از مبارزات 

  . انتخاباتی برداشت و راه را برای پيروزی پسر خود، الهام ، در ماه اکتبر گذشته هموار کرد
  

ان انتخابات رياست جمهوری رئيس جمهوری تايوان می گويد علی رغم اعتراض چين و آمريکا، او در جري
چن شوی بيان، روز شنبه گفت از رای .  در ماه مارس، يک رفراندوم بحث انگيز را برگزار خواهد کرد

دهندگان خواسته خواهد شد درخواست از چين را برای برچيدن صدها موشکی که به سوی تايوان 
 در تايپه سخن می گفت، اظهار آقای چن که در کنگره حزب دمکرات. هدف گيری شده است تائيد کنند

 در دو سوی تنگه تايوان رو در روی يکديگر قرار – يکی کمونيست و يکی دمکرات –داشت چين و تايوان 
چين، تايوان را يک استان ياغی تلقی می کند و تهديد کرده است که اگر دولت تايپه اعالن .  گرفته اند

  . استقالل کند به آن حمله خواهد کرد
  

 آمريکا به خاورميانه مقامات اسرائيل و فلسطينی را به برداشتن گام های قاطعی برای پيشبرد فرستاده
ديويد استار فيلد مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا اين درخواست .  روند صلح در منطقه فراخوانده است

آقای قريع .  کردرا روز شنبه در کرانه غربی در پی ديداری با احمد قريع نخست وزير فلسطينی عنوان
درباره گفت و گوهای خود با فرستاده آمريکا نظری ابراز نداشت، اما گفت هنوز تاريخی برای مالقات 

در اين ميان، نيروهای دفاعی .  احتمالی او با آريل شارون، نخست وزير اسرائيل تعيين نشده است
افر يک تاکسی بود که از يک راه او مس. اسرائيل يک زن فلسطينی را به ضرب گلوله از پای در آوردند

 بندان در کرانه غربی عبور کرد
  

  گوناگون
  

  اتهام فساد اخالقى به همسرم زده اند/ گوهر شميرانى
  2003 دسامبر 13 –1382 آذر 22شنبه  -راديو آلمان 

نى مترجم آثارى از ايزابل آلنده و تو  اثر است و از آنجمله۴٠عليرضا جبارى نويسنده و مترجم بيش از 
آثارى درحوزه ادبيات زنان پرداخته و مقاالت بسيارى از  بويژه پيش از زندانى شدن به ترجمه. موريسون

اينك حدود يكسال است آه عليرضا جبارى درزندان به سر . رسيده است او در نشريات ايران به چاپ
 .او را فساداخالقى اعالم آرده اند اما اتهام. مى برد

 دپوربهنام باون: مصاحبه گر
نويسندگان  خانم گوهر شميرانى، همسر شما آقاى عليرضا جباری عضو کانون: دويچه وله

فرستاده اند و  «سرويس خبرى رويداد«ايران، از زندان قصر گزارشى را از وضع خود براى 
ممکن است خود  اگر. در آنجا موقعيت خودشان را در شرايط دشوار زندان توضيح داده اند

ايشان  ر حضورى با همسرتان داشته ايد، درباره وضع جسمى و روحىشما چنانچه ديدا
 .توضيحاتى بدهيد

جسمى با  منتها از نظر. از نظر روحى وضعيت ايشان در شرايط مساعدى قرار دارد: گوهر شميرانى
زندان هم که آلوده  توجه به اينکه ايشان ناراحتى قلبى دارند و سينه شان وضعيت خاصى دارد، هواى

کنند، بيشتر در سرما خودشان را   غيربهداشتى، و براى اينکه خودشان را از آلودگيهاى آنجا حفظاست و
قبل از رفتن هم . مرتب و به شکل مزمن هستند هميشه مبتال به سرماخوردگى به طور. نگه مى دارند

 ناچار بايد مداوا مى شدند که ديگر مرخصى تمديد نشد و يک غده در ران چپشان ديده شده بود که
 .شدند به زندان برگردند

 آيا ايشان هنوز هم در زندان قصر هستند؟: دويچه وله
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نقل و انتقال داده  بله در زندان قصر هستند و از وقتى هم که رفته اند دوبار در آنجا: گوهر شميرانى
 و حال و غيرسياسى زندانى هستند  و همچنان با افراد ۶ به   ٨ و از  ٨ به ٧   شده اند، از اندرزگاه

 .شرايط مساعدى در زندان ندارند
 يعنى باصطالح در بند عادى هستند؟: دويچه وله

کرده است که  اخيرا هم رييس زندان به خود ايشان اعالم. بله در بند عادى هستند: گوهر شميرانى
دادگاه، و يا قاضى کى  معلوم نيست کجا، يعنى در کدام. يک سال از محکوميتش بخشيده شده است

آمده بودند، براى اينکه به حقوق بشر  فکر مى کنم در واقع زمانى که آقاى ليگابو به ايران! وده استب
 .عليه نظام را از محکوميت ايشان کم کرده اند بگويند که در اينجا زندانى سياسى ندارند تبليغ

همسر هستند با  خانم شميرانى مى توانيد توضيح بدهيد که افرادى که هم بند: دويچه وله
 شما آقاى جبارى، چه جرايمى دارند؟

خودشان تجاوز  قتل، جرم دزدى، چک، کالهبردارى و متاسفانه آدمهايى که به محارم: گوهر شميرانى
 .در واقع يعنى همه نوع آدمهاى مجرمى که در زندان هستند. کرده اند

رد، اصوال بندى ب آيا اطالع داريد در شرايطى که همسرتان در زندان به سر مى: دويچه وله
 هم مخصوص زندانيان سياسى هست يا نه؟

دانشجو هستند،   زندان قصر دو يا سه زندانى سياسى که٨آنجا در اندرزگاه . نخير: گوهر شميرانى
احتماال منظور حجت (ندارم  مثل آقاى فخرآور و آقاى صحتى و آقاى ديگر که االن اسمشان را به ياد

کردند که با هم باشند، منتها رييس زندان  ر اندرزگاه هستند، تقاضاهمسر من هم که د) بختيارى است
توطئه بکنند و به هرحال اجازه ندادند که اينها با هم  و يا کسى ديگر گفته بود که اينها مى خواهند

 . است۶ هستند و همسر من در اندرزگاه ٨اندرزگاه  آن سه نفر االن در. باشند
خاطر مقاالتشان   عليرضا جبارى از جمله نوشته اند که بهخانم شميرانى، آقاى: دويچه وله

با استفاده از  اما. درباره نفى امکان حکومتى به نام دموکراسى دينى محکوم شده اند
مى . است اتهاماتى به ايشان وارد شده» تجسس خانگى و تجاوز به حريم خانوادگى«

 هستند؟توانيد در مورد اين اتهامات توضيح بدهيد که چه مواردى 
از اينها وجود  اتهام فساد اخالقى به همسرم زده اند، شرب خمر، که در واقع هيچکدام: گوهر شميرانى
فيلمهاى سفر هستند که ما  آن فيلمها اکثرا. همسر من به شدت پايبند اصول است. خارجى ندارد

نى بچه هايمان در يع. بکنيم با فساد سفرهاى دسته جمعى داشته ايم و هدفمان اين بوده که مبارزه
در حال حاضر متاسفانه از هر نظر بچه هايمان مورد  چارچوبى قرار بگيرند نه در شرايط اجتماعى ما، که

خانه ما بود، آمدند به خانه ما و به خودشان اجازه دادند که اين فيلمها را  اين فيلمها در. تهديد قرار دارند
 .ته هاى همسرمفيلم بود و عکس و کتابها و دستنوش .هم ببرند

نهادها و  خانم شميرانى تاکنون براى آزادى همسرتان آقاى جبارى به چه: دويچه وله
 ارگانهايى مراجعه کرده ايد؟

حتا از جاى  و من. در آن سه روز که مى توان گفت در واقع اصال ناپديد شده بودند: گوهر شميرانى
به هر جايى ما . کجا بوده اند  اين سه روز ايشانايشان بى خبر بودم و حتى تا امروز ما نفهميده ايم در

رياست جمهورى، کميسيون اصل نود و دادگاه انقالب  يعنى نزد قوه قضاييه، وزارت اطالعات،. پناه برديم
 .تهران است» آگاهى«واقع  و امور جنايى در خيابان شاپور آه در

 کنيد؟  پيش صحبت مىاگر درست فهميده باشم، شما داريد از حدود يک سال: دويچه وله
بعدا . شده است حتا آنجا نامه اى به من دادند که همسرم مفقود. بله از آن سه روز: گوهر شميرانى

. ايشان زير نظر قوه قضاييه بوده است که ايشان را بعد از سه روز آزاد کردند، از ايشان تعهد گرفتند که
هيچکدام به من نگفتند که همسرم کردم،  من که همسرش بودم به همه ى اينجاها که مراجعه

 باشد مراجعه کردم ١١٠است از جانب کالنترى   که بيشتر دستگيريها ممکن١١٠حتى من به . کجاست
 .من اطالعى نداشتند و اينها هم از دستگيرى شخصى به نام همسر

 د؟مراجعه کرده اي آيا به جز نهادها و يا ارگانهاى دولتى به نهادهاى ديگرى هم: دويچه وله
تهران است  من همان موقع نامه اى به سازمان ملل نوشتم و به دفترش که در. بله: گوهر شميرانى

در اينجا پرونده  االن همسرم من. آنها آدرسى به من دادند که همين حقوق بشر اسالمى ست. رفتم
م شيرين محمد شريف و خان دارد و همينطور در کانون مدافعان حقوق بشر که آقاى دادخواه و آقاى

به تهران آمدند، متاسفانه به دليل  آقاى ليگابو هم که. عبادى از موسسان آن هستند، پرونده دارند
. ندارند نتوانستند با هم ديدارى داشته باشند اينکه خانواده هاى زندانيان سياسى با هم همبستگى

سه صفحه اى براى آقاى ولى يک نامه . متاسفانه موفق نشدم تعدادى ديدارى داشتند، و از جمله من
 .رساندم ليگابو نوشتم و به دستشان

ايد، مثال از  خانم شميرانى از نهادهاى غيردولتى چه پاسخى تاکنون گرفته: دويچه وله
 کانون مدافعان حقوق بشر که اشاره کرديد؟

منعکس  آنها فقط مى توانند به مقامات جمهورى اسالمى. تاکنون هنوز هيچ چيز: گوهر شميرانى
 .مورد شده است ولى هنوز عمال هيچ تاثيرى ما نديده ايم که مثال ببينيم اقدامى در اين. بکنند
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