
  سال جديد، عيد نوروز و جشن بهار بر شما مبارك باد
  

  2004 مارس 19  -1382  اسفند 29 هجمع  -)338(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http 

  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ان ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگير

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ديدار رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقامات آمريكا و چشم انداز مذاآرات مستقيم آمريكا و 
 ايران

  2004 مارس 18  -1382 اسفند  28پنج شنبه 
لمللي انرژي اتمي با مقامهاي آاخ سفيد و درباره ديدار و گفتگوي محمد البرادعي، رئيس آژانس بين ا

  . آنگره آمريكا آه ديروز انجام شد، شهران طبري گزارشي دارد
دآتر البرادعي، مشاور شوراي امنيت سازمان ملل در امور هسته اي و ): راديو فردا(شهران طبري 

:  در آاخ سفيد گفت دقيقه گفتگو با پرزيدنت بوش و خانم آاندليزا رايس45رئيس آژانس اتمي بعد از 
فكر مي آنم دولت آمريكا هنوز هم خواهان نوعي مذاآره مستقيم با ايران بر سر برنامه هاي هسته اي 

صحبت دآتر البرادعي با مقامات آمريكا آه حول محور ايران، پاآستان . و مسائل ديگر در اين آشور است
با توسل به آن بتوان مواد الزم براي تهيه و آره شمالي بود، بيشتر بر يافتن راههايي متمرآز بود آه 

جرج . سالحهاي هسته اي را از دسترس گروههاي تروريستي و آشورهاي متمرد را دور نگاه داشت
  . بوش علنا گفته است آه معتقد است ايران در صدد تهيه سالحهاي هسته اي است

اثبات اين ادعا ندارد، اما نمي اگرچه هنوز شواهد آافي براي : آقاي البرادعي از سوي ديگر مي گويد
بخصوص با توجه به آنكه اآنون مسلم است ايران سوخت هسته اي توليد . تواند امكان آن را نيز رد آند

او همچنين روز چهارشنبه به آميته فرعي آنگره آمريكا در امور خاورميانه و آسياي مرآزي . آرده است
سته اي داشته باشد، رد نمي آند، اما افزود هنوز نمي امكان آن را آه ايران برنامه سالحهاي ه: گفت

اين در حالي است آه او پيشتر در وين گفته بود هيچ شاهد . توان در اين باره قضاوت نهايي و قاطع آرد
  . و مدرآي دال بر آنكه ايران چنين برنامه اي داشته باشد در دست نيست

به گمان او شايد مذاآرات مستقيم : يدنت بوش گفت دقيقه اي خود با پرز45دآتر البرادعي در مالقات 
در . ايران با آمريكا براي هموار آردن دشواريهاي برنامه هاي هسته اي ايران از هر راهي مفيدتر باشد
در : پي صحبت دآتر البرادعي با مقامات آمريكا، آدام ارلي، معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت

به . رين راه آنترل برنامه هاي هسته اي ايران، از طريق آژانس اتمي استمورد ايران توافق شد آه بهت
نظر ما اين روش تاثير مثبت دارد، بخصوص آه سه قطعنامه آژانس درباره ايران، به اتفاق آرا از سوي 
هيات مديره آن تصويب شد و از ايران خواسته شده است آه اقدامات فوري براي رعايت قرارداد منع 

  . حهاي هسته اي را در پيش گيردازدياد سال
در مورد مذاآرات همه جانبه تر و وراي اين موضوع با ايران، ما هميشه به وضوح گفته : آقاي ارلي گفت

واقعيت اين . ايم آه حاضريم بر سر مسائلي آه منافع مشترك داريم، به شيوه درست مذاآره آنيم
هاي هسته اي، تروريسم و حمايت ايران از توليد سالح. است آه ايران مي داند آن مسائل چيست

تا حال . در اين زمينه ها بايد ديد چه پيش مي آيد. تروريسمي آه در سراسر جهان شاهد آن هستيم
: آقاي ارلي گفت. آه هيچ پيشرفتي در مذاآرات مربوط به مسائلي آه مورد نظر ما است، حاصل نشده

معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا . تگو هنوز جا ندارداز اين رو است آه ما فكر مي آنيم صحبت از گف
ما آانالها ارتباطي با ايران را تعيين آرده ايم و اگر ايران بخواهد وارد گفتگو شود، مي تواند از راه : افزود

  . همين آانالها ارتباط خود را برقرار آند
زرسي آژانس را دو هفته به پايان از سوي ديگر پس از اظهار تاسف دآتر البرادعي از اين آه ايران با

ايران با آژانس اتمي : انداخته، محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي ايران روز چهارشنبه گفت
همكاري آامل خواهد آرد، به شرط آنكه آمريكا از توطئه هاي خود براي ارجاع ايران به شوراي امنيت 

  .براي اعمال تحريمهاي اقتصادي دست بردارد
  

، رييس مرآز مطالعات ايران معاصر و مشاور رييس جمهور روسيه در امور ايران امروز رجب صفراف
  .ي بوشهر خبر داد از مشكالت سازماني و مالي در پروژه) پنجشنبه(
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اندازي  راه: فتبه نقل از گزارش راديو آمريكا، صفراف گ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
برداري آامل از آن نيز در نيمه  گيرد و بهره  ميالدي صورت مي٢٠٠٥ فيزيكي نيروگاه بوشهر تا پايان سال 

  . عملي خواهد شد٢٠٠٦ دوم سال 
آار ناقص وزارت انرژي اتمي روسيه، آار شكني برخي مقامات روسي و : اين آارشناس روس افزود

برداري از  ناتي آه ايران در اختيارشان گذاشته، موانعي هستند آه بهرهناتواني آنها در استفاده از امكا
  . سال با مشكل مواجه آرده است٩ نيروگاه بوشهر را پس از مدت 
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ي روسيه به دليل  وي در پاسخ به سوالي مبني بر امكان از دست دادن ساخت نيروگاه فنالند به وسيله
 سال ٩ ها پس از  بردند آه روس ها به اين نكته پي نديوقتي فنال: تاخير در ساخت نيروگاه بوشهر گفت

 مگاواتي را به روسيه محول نكردند و ١٥٠٠ ساخت دو واحد  اند،  اندازي نيروگاه بوشهر نشده موفق به راه
  . ميليارد دالر متضرر شد٥/٣ مسكو از اين بابت 

نداشتن مسائل فني در در همين حال آندري ماليشف، رييس سرويس نظارت اتمي روسيه از وجود 
  .اندازي نيروگاه بوشهر در موعد مقرر خبر داد مورد راه
هاي بتوني نيروگاه  ي وي شرايط اقليمي بوشهر بسيار سخت بوده و براي نمونه گرما در سالن به گفته

  .رسد  درجه باالي صفر مي٦٠ در فصل تابستان به 
نظر احداث راآتور و توربين بر اساس جدول آارهاي ساختماني در نيروگاه بوشهر از : ماليشف گفت

  .تعيين شده جريان دارد، ولي در مورد تجهيزات فرعي و آمكي بايد قرار دادهاي جديدي امضا شود
آند آه اين  جويي در هزينه استفاده مي وي مدعي شد آه طرف ايراني از هر طريق ممكن براي صرفه

  .شود امر باعث تلف شدن زمان مي
ندازي نيروگاه  ا از نظر فني در مورد موعد راه: يي روسيه در ادامه افزود ارت هستهرييس سرويس نظ

اي وجود ندارد اما در اين راه مشكالت مالي و سازماني بسياري به چشم  بوشهر هيچ گونه مساله
  .خورد مي

 خاطرنشان اندازي نيروگاه بوشهر خودداري آرد و اين مقام روس در همين حال از تعيين تاريخ دقيق راه
  .ساخت اين وظيفه وزارت انرژي سابق و سازمان انرژي اتمي فدرال آنوني روسيه است

 انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  سازمان ملل خواستار آمك به عراق شد
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  .همكاري جوامع بين المللي براي استحكام وضعيت در عراق شددبير آل سازمان ملل خواستار 
 29در بغداد با " جبل لبنان"پس از انفجار هتل " آوفي عنان"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، ايلنا، 

 زخمي از جوامع بين المللي خواست، براي استقرار هر چه سريعتر صلح در عراق 50آشته و بيش از 
  .تالش آنند
  . امه گفت حمالت مداوم در بغداد تبديل به يك تراژدي شده استوي در اد

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، پيش از اين شوراي حكومت انتقالي از سازمان ملل خواستار اعزام 
  .نيروهاي جديد اين سازمان براي آمك به اين شورا در جهت ساخت دولت جديد در اين آشور شد

  .  ژوئن تعيين شده است30اق، روز روز انتقال قدرت به مردم عر
  . نيز بايد انتخابات عمومي اين آشور انجام شود2005تا پايان ژانويه 

   قرباني گرفت29انفجار در بغداد 
  . نفر آشته شدند29در پي انفجار يك بمب خودآار در هتلي در بغداد 

 4ساختمان . مي شدند تن ديگر زخ50به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در اين انفجار دست آم 
  .طبقة اين هتل به شدت آسيب ديده است

  .قربانيان اين انفجار بيشتر لبناني، اردني و عربهاي ديگر آشورها بوده اند
  .به گزارش شبكه خبري سي ان ان، در اين هتل چند تاجر آمريكايي و انگليسي نيز اقامت داشته اند

   سرباز را گرفت2حمله شورشيان در عراق جان 
  .  سرباز آمريكايي در حمله شورشيان به مقر نظاميان آمريكايي در نزديكي بغداد آشته شدند2

  . سرباز ديگر زخمي شدند6به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در اين ميان 
آماده بودند، حمله " بلد" نظاميان آه براي انجام عمليات در شهر 13چند مهاجم روز گذشته به مقر يگان 

  .آردند
 گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، يكي از سربازان بالفاصله پس از حمله ديگري پس از انتقال به يك به

  .بيمارستان صحرايي آشته شد
  . تن از مجروحين نيز بدليل شدت وخامت حال هنوز در بيمارستان بستري هستند2

  فيشر حمله بغداد را محكوم آرد
  . را محكوم آردوزير امور خارجه آلمان حمله به هتل در بغداد

در سفرش به نيويورك، حمله به يك هتل در بغداد را " يوشكا فيشر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
  . تن ديگر زخمي شدند، به شدت محكوم آرد50 آشته و 29آه در پي آن 

را به گزارش خبرگزاري آلمان، از ماه آوريل آلمان به مدت يك ماه رياست شوراي امنيت سازمان ملل 
  .برعهده گرفته است

  .درباره موقعيت در عراق است" آوفي عنان"به نيويورك براي گفتگو با " فيشر"سفر 
  پايان پيام
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 مورد حمله قرار دادند و  ساختمان شوراي شهر را با نارنجك) پنجشنبه(افراد مسلح در فلوجه امروز 
  .نيروهاي آمريكايي نيز به آتش مهاجمان پاسخ گفتند

به نقل از خبرگزاري رويتر، شاهدان عيني گزارش آردند ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 
دو فروند جت آمريكايي نيز بر فرار اين شهر به پرواز درآمدند و نيروهاي آمريكايي نيز مواضع مظنون 

  .مهاجمان را هدف قرار دادند
  .ها نشده است هنوز هيچ گزارشي از تلفات اين درگيري

  . مايلي غرب بغداد، آانون مقاومت در مقابل نيروهاي اشغالگر بوده است32ه در فلوج
 انتهاي پيام

 
  اخبار سايت راديو فردا در مورد عراق
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    افسر ارتش تازه عراق فارغ التحصيل شدند540

. وره آموزشي در اردن فاغ التحصيل شدند افسر عضو ارتش تازه عراق امروز با تكميل د540نزديك به 
اين اقدام . اآثريت افسران جديد از ميان افسران و درجه داران ارتش پيشين عراق دست چين شده اند

وزارت دفاع عراق آه سال . بخشي از طرح آمريكا براي ايجاد ارتش عراق تا سي ام سپتامبر است
  .بازگشايي شود)  فروردين26(آوريل  15گذشته پس از اشغال عراق تعطيل شد قرار است 

  ليلي صدر 
  احساس دوگانه عراقي ها نسبت به آمريكا در آستانه سالگرد سقوط صدام حسين

بمبگذاري انتحاري روز چهارشنبه در بغداد در حدود سه روز پيش از سالگرد اشغال عراق توسط آمريكا 
 به گفته آمريكا مي خواهند يك جنگ اين حمله ها توسط گروه هايي صورت مي گيرد آه. صورت گرفت

يك نظرخواهي تازه نشان مي دهد آه عراقي ها احساس دوگانه اي . داخلي در عراق به راه بياندازند
 41.8 درصد عراقي ها مي گويند با اين جنگ اهشاس تحقير آرده اند و 41. نسبت به آمريكايي ها دارند

آهنگ پيشرفت اقتصادي در عراق . صدام حسين نجات داددر صد مي گويند اين جنگ عراق را از زير يوغ 
  .هنوز آند است

  فاطمه امان، بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه 
  مرگ پنج نفر در اثر حمالت انفجاري در بصره و بغداد: بحران عراق

 بنابر گزارشهاي اوليه اين. بر اثر انفجار يك خودروي حامل بمب در بصره دست آم دو نفر آشته شدند
خودرو در نزديكي هتلي آه نيروهاي بريتانيايي براي برگزاري آنفرانسهاي خبري از آن استفاده مي 

امروز در حمالت جداگانه ديگري در بغداد نيز سه روزنامه نگار عراقي و دو سرباز . آردند، منفجر شد
 به ميني بوس روزنامه نگاران عراقي در اثر حمله مسلحانه در شمال بغداد. آمريكايي آشته شدند

دو سرباز آمريكايي هم در اثر حمله شورشيان به پايگاهي در نزديكي . حامل آنها به قتل رسيدند
  .فرودگاه بين المللي بغداد آشته شدند

  سياوش اردالن 
  عدم تاثير عمده خروج اسپانيايي از عراق از ديد وزير امور خارجه دولت انتقالي

 از عواقب Der Tages Spiegelاق در گفتگويي با روزنامه آلماني هوشيار زباري، وزير امور خارجه عر
بازگشت سربازان اسپانيايي از عراق، نقش آشورهاي اروپايي، بويژه آلمان و فرانسه در آن آشور و 

او در مورد پيامدهاي بازگشت . لزوم آثرت گرايي و مردم ساالري در آشورهاي عرب سخن گفت
در صورت عملي شدن اين تصميم، اثر چنداني بر اوضاع : ظهار داشتسربازان اسپانيايي از عراق ا

وزير امور . آشورش برجاي نخواهد گذاشت، زيرا حضور آنها در عراق بيشتر جنبه سنبليك و نمادين دارد
خارجه عراق در ادامه بر باقي ماندن عراق به عنوان يك متحد آمريكا در منطقه تاآيد آرد و از آشورهاي 

  . جمله آلمان و فرانسه خواست آه رفتار و آنشي مثبت تر در قبال عراق داشته باشنداروپايي از
  ) آلن(شهرام ميريان 

  سه روزنامه نگار عراقي و دو سرباز آمريكايي در شمال بغداد آشته شدند
صبح روز پس از بمب گذاري مرگبار در هتلي در بغداد، شورشيان در حمالتي جداگانه در شمال همين 

مدير روابط عمومي شبكه تلويزيوني . سه روزنامه نگار عراقي و دو سرباز آمريكايي را آشتندشهر، 
روزنامه نگاران عراقي هنگامي آشته : دياله آه با بودجه نيروهاي ائتالف اداره مي شود، امروز گفت

ر گلوله شدند آه مردان مسلح سوار بر يك خودرو، ميني بوس حامل آنها را در شهر بعقوبه زير رگبا
از سوي ديگر برپايه بيانيه نظامي آمريكا دو سرباز آمريكايي نيز در حمله شورشيان با پرتاب . گرفتند

  .خمپاره به پايگاهي در نزديكي فرودگاه بين المللي بغداد آشته شدند
  نيما تمدن 

ي وارد نمي سخنگوي آاخ سفيد گفت انفجار بغداد در عزم آمريكا براي برقراري دمكراسي در عراق خلل
  سازد

اسكات مكللن، سخنگوي آاخ سفيد گفت انفجار بغداد در عزم آمريكا براي برقراري دمكراسي در عراق 
دمكراسي . وي افزود ما با قدرت و عزم راسخ به اين آزمايش پاسخ خواهيم داد. خللي وارد نمي سازد

ق براي تكميل آاري آه آغاز ما به حضور خود در عرا. در عراق ريشه مي گيرد و برگشت پذير نيست
  .آرده ايم، ادامه خواهيم داد

  نيما تمدن 
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   تن مجروح شدند45 تن آشته و 27در اثر حمله انتحاري در نزديكي يك هتل نوساز در بغداد 
 در مرکز بغداد و ساختمان هاي اطراف آن منهدم Mount Lebanonبر اثر انفجاري شديد، هتل نوساز 

اما پيشتر کفيل .  با اطمينان علت انفجار را بمب گذاري در اتومبيل عنوان کردپليس حاضر در صحنه. شد
به گفته شاهدان عيني، ستوني از دود به هوا . وزير کشور عراق گفته بود انفجار نتيجه پرتاب راکت بود

 طبقه مانت لبنان هتل کوچکي 5هتل . برخاست و ماموران امداد سرگرم بيرون کشيدن اجساد شدند
بر اثر انفجار، ساختمان ها و درخت هاي . که عمدتا عراقي ها و عرب ها در آن اقامت داشتنداست 

جمعيت اطراف هتل آميزه اي از . گمان مي رود چندين نفر در زير آوار مانده باشند. اطراف آتش گرفت
ت و  کيلوگرم وزن داش500سرهنگ رالف بيکر گفت بمب منفجر شده . کردها، سني ها و شيعيان است

شبيه به بمبهايي است که قبال توسط ستيزه جويان اسالمي از جمله انصار االسالم يا گروه زرقاوي 
ابومصعب زرقاوي از سوي آمريکا متهم است که تالش مي آشد از طريق . مورد استفاده قرار گرفت

  .حمالت تروريستي در عراق جنگ داخلي به راه بيندازد
  علي سجادي 

  مكرات در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از سياست جرج بوش در عراقانتقاد نامزد حزب د
. جان کري رقيب جرج بوش در انتخابات پاييز آينده آمريکا، سياست او را در عراق به باد انتقاد گرفت

سناتور جان کري که نامزدي او از سوي حزب دموکرات براي انتخابات رياست جمهوري تقريبا قطعي 
. وش را به سرسختي در ادامه يک سياست شکست خورده در عراق متهم کرداست، پرزيدنت ب

آقاي . سياستي که به گفته جان کري ارتش آمريکا را تضعيف و متحدان اين کشور را دور کرده است
اما . کري گفت پاياني بر خطرهاي روزمره اي که سربازان آمريکايي را تهديد مي کند، قابل تصور نيست

بلکه بايد به کمک جامعه بين المللي . کل در ادامه سرسختانه سياست کنوني نيستپاسخ به اين مش
  .اين مشکل را حل کرد

 فرين عاصمي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند28: روزنامه های تهران
  2004 مارس 18  -1382 اسفند  28پنج شنبه  -بي بي سي 

با عکس های رنگی و بشارت بهار، اما با عکس ها و تيترهائی که از  82روزنامه های آخرين روز سال 
سردی و نوميدی حاکم بر فضای سياسی و اجتماعی حکايت دارد پرونده سالی پر حادثه را بسته و در 

گزارش های نوروزی خود خبر از پايان يک دوره و آغاز دوره ای ديگر داده اند که هنوز کسی تصور روشنی 
  .از آن ندارد

آخرين اظهار نظر رييس جمهوری " از مردم خجالت می کشم" با عنوان های بزرگ شرقو نسيم صبا 
 به مردم هشدار داده است که اگر تفسير جديد حاکم شود آفتاب يزدرا منعکس کرده اند که به نوشته 

  .رييس جمهور فقط تدارک چی دستگاه های ديگر خواهد بود
 مطبوعاتی محمد خاتمی اين عنوان را برای شماره نوروزی خود از آخرين مصاحبهحيات نو  و ايران

  ."من و مردم اصالح طلب پيروز اين انتخابات بوديم"برگزيده اند 
  .خبر داده که رييس جمهور سکوت خود را شکست" مردم قيم نمی خواهند" با عنوان بزرگ اعتماد
 با اهميت ديده اند که گفته  اين بخش از سخن رييس جمهور خاتمی راجمهوری اسالمی و کيهان

  .است داشتن تکنولوژی هسته ای حق ماست و کسی نمی تواند آن را از ما سلب کند
 محمد خاتمی که از مدت ها پيش روزنامه ها خبر می دادند که در نامه ای نسيم صبابه نوشته 

 آنان و اعالم افشاگر با مردم سخن خواهد گفت در برخورد آخرين با خبرنگاران ضمن عذرخواهی از
  .نگرانی به خاطر کسانی که هنوز در زندان هستند گفته است البته من که کاره ای نيستم

 نوشته در پايان مصاحبه ای که در برف انجام می شد از محمد خاتمی شرقاآرم ديداری خبرنگار 
  ."از مردم خجالت می آشم"رئيس جمهور پرسيديم عيدی شما به مردم چيست و او گفت 

 در مقاله ای به سخنرانی يکی از فعاالن سياسی پرداخته که محمد خاتمی را با واسالو هاول ماداعت
رييس جمهور سابق چک مقايسه کرده بود و نوشته بود هردو اهل فکر بودند ولی آن پشت سر مردم 

  .ايستاد و پيروز شد اما خاتمی از آرای ملت سودی نجست و اين وضعيت امروز کشورست
 شباهت های بين محمد خاتمی و واسالو هاول را رد کرده و نوشته در چک از اعتماداله نويس البته مق
"   طلبان اصالح "  برديگر نهادهای  مسلط  آه  نهادهايی ، همچنين  نيست  خبری  و متداخل  موازی نهادهای
  . نيروها است  ميان ، تفرقه  اسالمی  ديگر در ايران  بسيار مهمی خورد، مساله  نمی   چشم باشند به

   با شورای  مجلس  ميان ، چالش  نفر است  يك  با اين جمله پايان می گيرد که خاتمیاعتمادمقاله 
 و فرياد   و يا دستورات  آنيم  شد را حساب  مردم  و فرصتهای  امكانات  رفتن  از دست  سبب  آه نگهبان
  ؟ آنيم  می   توجيه  را چگونه  مساله  اند؟  را جا زده يش خو  ملت  در درون  بيشمار آه عمالن  و بی  مدعيان
 عکسی از حجت اهللا سپهوند را در باالی صفحه اول خود چاپ کرده که فروشنده ای را در کنار اعتماد

ميوه های بهاری چيده شده بر طبقی نشان می دهد که دست هايش را در جيب گذاشته و گوئی در 
  .انتظار مشتری است

 در بهاريه ای از اين که بهار آمد بی آن که رد صالحيت و سانسور شود اظهار آفتاب يزدطنز نويس 
  .ست" سيا"تعجب کرده و به طعنه پرسيده نکند بهار جيره خوار آمريکاست، نکند از تفاله های 
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محمدحسين روان بخش در بهاريه طنز آلود خود در عين حال از اين که بهار توانسته بيايد اظهار خوش 
خوش به حالش چقدر . حالی کرده و گفته خوش به حالش چقدر ساده و ناب، آمده با گل و ترانه و آب

  .بی پروا، آمده در ميان آدم ها
در مصاحبه نوروزی خود با مسعود ده نمکی که از وی به عنوان يکی از سران گروه های نسيم صبا 

چيست و وی گفته است که اصالح طلبان فشار حزب اللهی ياد می شود پرسيده نظرش درباره جوانان 
  .اينها را لوس کرده اند که رای بگيرند

از سردبير نشريه های شلمچه و جبهه پرسيده پس جوانان چه کنند وقتی که به نسيم صبا خبرنگار 
اصالح طلب ها اين . اسکی و پاتيناژ هم به گفته شما نبايد بروند و او جواب داده بروند خودکشی کنند

جمع کردند و يک دشمن فرضی برای مملکت به وجود آوردند که انگار آزادی برای مردم مهم است ها را 
  .در حالی که اين آزادی با جامعه سازگاری ندارد

 پس از اشاره به تعطيالت طوالنی نوروز نوشته در تقويم های شرقمحمد رضايی راد در گزارشی در 
  .  مناسبت مذهبی، ملی و تاريخی برای تعطيالت وجود دارد٢۵رسمی دست آم 

اين تعداد را به تعطيالت آخر هفته، که مابين يک تا دو روز است، بيفزاييم و بر اين نيز روزهای بين 
 اضافه کنيم، آنگاه درمی يابيم به غير از غيبت، مرخصی و تعطيلی را، که غالبا تعطيل اعالم می شود،

  .  روز را در سال در تعطيلی سپری می کند١٠٠کم کاری، يک کارمند دولت دست کم چيزی حدود 
 با اين تاکيد به پايان می رسد که دولتی که يک سوم سال را در تعطيالت سپری می کند شرقگزارش 

ا سرزمين های غيراسالمی می رسد که تعطيلی آخر هفته شان وقتی به روابط اقتصادی و سياسی ب
  .روز ديگری است، از نظر کارآمدی فاجعه بار خواهد بود

 در سرمقاله ای که به تحليل مسائل سياسی سال اختصاص دارد تاکيد کرده که جمهوری اسالمی
در هر . جهان بودند مسبب اکثر تنش های بين المللی در کانونهای بحرانی ٨٢آمريکائی ها در سال 

تشنج و فتنه انگيزی، در هر جنگ برون مرزی و درون مرزی و در هر ترور و خونريزی ردپائی از آمريکا يا 
  .اذناب منطقه ای آن هويدا بود

 سال تحکيم اتحاد اسالمی ١٣٨٣با اين دعا به پايان می رسد که سال جمهوری اسالمی سرمقاله 
وطئه ها، سال شکست استکبار و سال سقوط تمامی دولتهای ملل مسلمان برای فائق آمدن بر ت

  .متجاوز، جنگ طلب و سلطه جو در سراسر جهان باشد
 در سرمقاله خود نوشته در حالی که در دعای نوروزی تحول در احوال آرزو می شود می توان آفتاب يزد

 را کماکان بی سابقه به همه گزارش های حقوق بشر بی اعتنا ماند، شورای نگهبان انتخابات اسفند
  .ترين انتخابات اعالم کند، مجلس همچنان به اشتباه خود در اولويت بندی ها ادامه دهد

تاکيد کرده است که رسانه ها هم می توانند جای آرزو و تحليل خبر را عوض کنند و آفتاب يزد سردبير 
 لحظات سقوط بغداد از امن که تا آخرين) وزير اطالع رسانی حکومت صدام حسين(مانند سعيد الصحاف 

اگر به همين احوال راضی . و امان بودن پايتخت خبر داد عملکرد دستگاه ها را يکسره حسن ببينند
  .هستيم عيبی ندارد

 در شماره نوروزی خود گزارش داده که پرونده های پنج مدير روزنامه در دادگستری به جريان ايران
  . به دادگاه ها احضار شده اندافتاده و در عين حال پنج نماينده مجلس

 مذهبی می دهند که از نه –در حالی که روزنامه ها خبر از ابراز نگرانی خانواده های سه زندانی ملی 
ماه پيش در جائی نامعلوم نگاهداری می شوند و وکيلشان قادر به مالقات با آنها نيست، به نوشته 

 هدی صابر و تقی رحمانی دوران محکوميت  سخنگوی قوه قضاييه گفته است که علی جانی،رسالت
  .قطعی خود را می گذرانند

روزنامه های مختلف تهران از برپايی چهارشنبه سوری پرشوری در تهران و شهرهای بزرگ خبر می 
دهند که امسال برای اولين بار بدون دخالت نيروی انتظامی و در پارک های تعيين شده توسط 

  . شهرداری ها برگزار شد
روزنامه صبح که با برگزاری اين مراسم مخالف است در گزارشی نقد آميز نوشته ری اسالمی جمهو

در شب چهارشنبه سوری عالوه بر آتش سوزی های زيادی که در تهران شد، رقص و پايکوبی هائی نيز 
  . در برخی نقاط باالی شهر و نواحی غربی تهران صورت گرفت که اعتراضات شديد مردم را برانگيخت 

آنان را دختران و پسران اوباش و الابالی خوانده، به نوشته اين جمهوری اسالمی عده ای که روزنامه 
روزنامه در شب شهادت امام سجاد به بهانه چهارشنبه سوری اقدام به رقص و پايکوبی کردند بطوريکه 

  .ده ها بوجود آوردندتا نيمه شب بعضی معابر را مسدود نموده و مزاحمت های زيادی برای مردم و خانوا
روزنامه صبح تهران همچنين از کرمان گزارش داده که عده ای در جاده هفت باغ حضور يافته و به بهانه 
برگزاری مراسم چهارشنبه سوری اقدام به رقص و پايکوبی نمودند و با آتش بازی و روشن کردن مواد 

اتی وارد آوردند اما مسووالن برخوردی با محترقه به آسفالت جاده و تابلوهای نصب شده در بلوار خسار
  .آنها نکردند

در صفحات ويژه نوروزی خود مصاحبه ای با ناصر ملک مطيعی هنرپيشه مشهور سينما را با نسيم صبا 
عنوان از غالم ژاندارم تا امير کبير با عکس بزرگی از وی چاپ کرده که او را در سنين پيری نشان می 

  .دهد
 

  بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق 
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   فراخوان حمايت از هفت سين آزادي
   26/12/1382:تاريخ

  
  .امروز فرياد آزاديخواهي و رهايي، پايه هاي استبداد و ستم را به لرزه در آورده است

  .امروز ديكتاتوري و ديكتاتور  در احتضار هستند و سرنگوني خود را حتمي ميدانند
 همانند گذشته ،بنا به رسالت خويش امروز نيز در نوك پيكان ايـن مبـارزه قـرار                جنبش پيشتاز دانشجويي  

  دارد و تا پيروزي نهايي و استقرار آزادي و حاآميت مردمي از پاي نخواهد نشست 
همگامي با دانشجويان ، معلمان ،آارگران و زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان و دادخواهي اين همه 

  .رايط تاريخي به مثابه يك عمليات ميباشدبيدادگري در اين ش
طرح اولتيماتوم دانشجويان به رژيم جهت آزادي بدون قيد و شرط آليه زندانيان سياسـي و ايـن امـر آـه                       
اگر چنين خواسته اي بر آورده نشود ، سفره هفت سين عيد را جلوي زنـدان اويـن بـر پـا خواهنـد آـرد ،                         

  .حرآتي دليرانه ، مترقي و اساسي است
ضاي پر خروش و اعتراضي داخل و اوضاع بين المللـي، اآنـون شـرايط و بـستر مناسـبي بـراي اتحـاد و                         ف

  .همبستگي و نتيجه گيري فراهم آورده است
بر همه ماست آه با حمايت جدي و علني از اين حرآت دليرانه فرزندان ميهن آـه بـراي آزادي زنـدانيان،                      

  .شود گامي محكم و مؤثر در مبارزه مدني برداريم اين اسوه هاي پايداري و مقاومت ، انجام مي
  .نبايد فراموش آنيم آه استبداد در آستانه سقوط است

  
  . درمان نميشودبه تنهايييادمان نرود آه اين درد مشترك هرگز 

  پاينده آزادي
  

 آه مايل به حمايـت از ايـن اطالعيـه         شخصيتها، سازمانهای سياسی آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر،       از  
  .ارسال دارند com.yahoo@komitedefaهستند تقاضا ميشود آه امضاهاي خود را به آدرس 

  
  

  ):سازمانها و تشکلها(امضا آنندگان
ســوئد ، فــوروم اجتمــاعی ایــران  ، تــشکيالت برونمــرز جبهــه - اتحادیــه جوانــان دمکــرات کردســتان ایــران

، کميتـه حمایـت از منـوچهر        ) کميتـه نـوران   (نـروژ -ایـران ، کميتـه دفـاع از حقـوق بـشر در ایـران              دمکراتيک  
محمدی و اکبـر محمـدی و دیگـر دانـشجویان دربنـد ، دفتـر برونمـرز کميتـه دانـشجویی دفـاع از زنـدانيان                        

ی در   شاخه کاليفرنيا ، اتحاد ملی برای استقرار دمکراسی و سـازندگ           -سياسی ، جبهه دمکراتيک ایران    
ایران ، جمعيت کوشش برای استقرار دمکراسی، کـانون دانـشجویان پناهنـده ایرانـی در ترکيـه ، کميتـه              

، دبيرخانه مبارزان   ) امریکا(کاليفرنيا ، کانون همبستگی با دانشجویان ایرانی      -دفاع از حقوق بشر در ایران     
  ت چه باید کرد ، شورای صنفی دانشجویان ایرانی شهر بوستن ، سای) شيکاگو(راه آزادی

آميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي ، جبهه دمکراتيـک ایـران ،  جنـبش متحـد ایثـارگران ، جبهـه                   
متحــد دانــشجویی ، ســازمان خــرم بهــشت ، اتحادیــه دانــشجویان مبــارز در مــشهد ، انجمــن دمکراتيــک 

شـاخه  -ه دمکراتيـک ایـران  دانشجویان مرکز ، آزادیخواهان جنـوب تهـران ، جامعـه فرهنگيـان مبـارز ، جبهـ                 
شاخه مشهد، انجمن تارا ، شورای همـاهنگی کـوی دانـشگاه تهـران ،        -مازندران ، جبهه دمکراتيک ایران    

سازمان جوانان ایران ، شورای ائتالف دانشجویان دمکراتيک دانـشگاه تهـران ، اتحادیـه تـشکلهای ملـی                   
رز ، واحد جوانان آزادیخـواه غـرب تهـران ،           واحد تهران مرکز ، جنبش دانشجویان مبا      -مذهبی دانشگاه آزاد  

  سازمان دانشجویی چکاد ،  انجمن علمی اجتماعی دانشجویان یزد
  

  ):شخصيتها(امضا آنندگان 
حسين باقرزاده ، چنگيز عباسی ، دکتر حسن ماسالی ، امير فرشاد ابراهيمی ، رحيم رشيدی ، محمد 

، دکترحميد عليزاده ، وحيد شعبانی ، عليرضا شمس ، بيژن مهر ، حسن زارع زاده ، نيلوفر بيضایی 
تاجيک ، بينا دارابزند ، حميدرضا ظریفينيا ، برزو شکوهمند ، محمد حسيبی ، نسرین محمدی ، علی 

ساکی ، امير ساران ، حسين هراتی ، حسن عليزاده ، مصطفی صنعت نما ، اسماعيل غالمی ، 
 کرد ، هانيه نعمتی ، اکرم اقبالی ، کوروش مهدی حسين نژاد ، شيوا نظری ، حجت براتی ، امين

صحتی ، محمود شوشتری ، ساسان اندرز ، مهسا سمسامی ، سيمين معتقد ، عباس جليلی ، دکتر 
رامين محسنيان ، کریم مجتهدی ، عزت اهللا تابعی ، فرانک حجتی ، صفا آشتيانی ، نيلوفر حسينی ، 

مرز اسدی ، حميدرضا بهبهانی ، محسن دادگر ، مهران کوروش باقری ، کامران باقری ، ندا باقری ، فرا
ترابی ، اکبر دفاعی نژاد ، مجتبی ناظميان ، نسرین بهادری ، شهين مرادی ، فرناز جامی نژاد ، جالل 

طهماسب ، علی باگالن ، رضا گودرزی ، ميثم حميدی ، فرناز ابراهيمی ، ميثم ابراهيمی ، پرویز 
کاظم ميرجاللی ، مهناز کریمی ، رفعت حسينی ، موسی عبداللهی ، جالل ابراهيمی ، زهرا اهللا مراد ، 

راد ، کامران قضایی فرد ، سعيد کریمی ، محسن بيات ، سيد محمد گودرزی ، هاشم کرد کالنی ، دکتر 
م ، ابراهيم عسگرنژاد ، خسين مکاشف ، ناصر بختياری ، بابک تيزرو ، احسان .نسترن مدنی ، اعتصام

بی شتاب ، جواد دادستان ، .  هراتی ، الهام هراتی ، اخسان هراتی ، ماندانا هراتی ، م رهنما ، مریم
 طاهره احمدپور ، یوسف ایران منش ، پریسا مساعد ، الدن باهنر ، سعيد کالنکی ،کيانوش سنجری

www.iran-archive.com 

mailto:komitedefa@yahoo.com


  
جشنواره فيلم حقوق بشر در «فيلمي مستند درباره قتلهاي سياسي زنجيره اي در بخش مسابقه 

  »پاريس
  مقاومت مردم زير اختناق: ايران

   دقيقه55
  جمشيد گلمكاني: ساخته

داريوش و پروانه فروهر، فعالهاي .  شروع مي شود1377فيلم با قتلهاي سياسي زنجيره اي  پائيز 
دوربين . سياسي و دو نويسنده ؛ محمد مختاري و محمد جعفر پوينده وحشيانه به قتل رسيدند

براي اولين بار وزارت . مردم دست به اعتراض وسيع مي زنند. دنبال مي آندرويدادهاي پس از قتلها را 
فيلم به . اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي به دست داشتن مامورانش در قتلها اعتراف مي آند

 اسالمي در ايران مي پردازد و چگونگي سرآوب مخالفانش در -شناخت شيوه حاآميت سياسي
  .گذشته را مرور مي آند

خانواده هاي قربانيان تالش مي آنند آه . هاي آرشيو در ايران اهميت فاجعه را نشان مي دهدفيلم
  .قاتالن و آساني آه فتواي قتل را صادر آرده اند شناسائي و محاآمه شوند

پرستو سعي دارد تا افكار عمومي را از روند . دوربين همراه پرستو فروهر به چند آشور اروپايي مي رود
دستگاه دولتي ايران تالش دارد تا ردپاي آساني آه فتواي قتل را داده . نده قتلها مطلع آندپيگيري پرو

خبر خودآشي سعيد امامي،  معاون سابق وزارت اطالعات و امنيت، به عنوان . اند به ميان نيايد
  .مسئول اصلي قتلها پخش مي شود

طالعات و امنيت را پشت درهاي بسته  سازمان قضايي نيروهاي مسلح چند مامور وزارت ا دو سال بعد،
  .خانواده هاي قربانيان دادگاه را تحريم مي آنند. محاآمه مي آند

فيلم با حرفهاي پرستو فروهر، در چهارمين سالگرد قتلهاي سياسي زنجيره اي در تهران تمام مي 
خانواده .  مي آندپرستو يكبار ديگر بر سرپوش گذاشتن در افشاي نام دستور دهندگان قتلها تاآيد. شود

هاي قربانيان به تالش خود ادامه مي دهند تا فتوا دهندگان در دادگاهي علني و با صالحيت محاآمه 
  .شوند

  
  :روزهاي نمايش 

  16 مارس، ساعت 24چهارشنبه 
  14 مارس، ساعت 28يكشنبه 

Cinéma Action Christine Odéon 4, rue Christine 75006 Paris / Métro:Odéon  
  
  .ي اطالعات بيشتر درباره اين فيلم در فرانسه با آدرس زير تماس بگيريدبرا

horizoncom@wanadoo.fr  
 33ـ 1ـ 49860232:  تلفن ـ فكس 

  
  به حكم قوه قضاييه بازداشت شد» گرگان امروز«مدير مسئول هفته نامه 

  2004 مارس 18  -1382 اسفند  28پنج شنبه 
به » گرگان امروز«ز دآتر مصطفي صدقي، مدير مسئول هفته نامه صبح امرو): راديو فردا(نازي عظيما 

مدير مسئول هفته نامه گرگان امروز به سه ماه حبس محكوم شده . حكم قوه قضاييه راهي زندان شد
حسين آوير در گفتگو با . گرگان امروز از نشريات طرفدار اصالح طلبان در استان گلستان است. است

  : يت دآتر صدقي چنين مي گويدراديو فردا درباره محكوم
در آستانه سال نو، دآتر مصطفي صدقي، مدير مسئول هفته نامه گرگان امروز آه طرفدار : حسين آوير

اصالحات بنيادي است، به حكم قوه قضاييه و تاييد ديوان عالي آشور به سه ماه حبس قطعي و چهار 
زنداني شدن . يشان راهي زندان شدندماه حبس تعليقي محكوم شدند و امروز ساعت ده به بعد، ا

دآتر صدقي سبب اعتراض گسترده محافل مطبوعاتي و سياسي استان شد، بطوري آه نهادهاي 
مدني استان طي روزهاي اخير با صدور بيانيه هايي نسبت به اين اقدام قوه قضاييه اعتراض خودشان را 

  .اعالم آردند
 
  

  گوناگون
  

  اليپتزيگ در اعتراض به وضعيت نابسامان زندگى و حقوقى شانتحصن پناهجويان ايرانى در شهر 
 2004 مارس 18  -1382 اسفند  28 پنج شنبه - راديو آلمان–آيواندخت قهارى

آلمان در اعتراض به وضعيت سخت زندگى شان در خانه هاى  گروهى از ايرانيان پناهجو در اليپتزيگ
 روزه ، از نهم تا هجدهم ٩ت دست به تحصنى مسئول به اين وضعي پناهندگى و بى تفاوتى مقامات

 .اليپتزيگ زده اند مارس، در مرآز شهر
بسيارى پناهندگان  در ايران. ايران خود آشورى است پناهنده پذير. ايرانيان با مفهوم پناهنده آشنايند

اى ديگر بسيارى از ايرانيان به آشوره  تا آنون١٣۵٧از زمان انقالب سال . افغان و عراقى وجود دارند
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 آه سرآوب شديد نيروهاى ١٣۶٠ در دهه  انقالب و در دوره هايى، از جمله پس از. پناهنده شده اند
بر تعداد پناهندگان ايرانى در آشورهاى غربى بسيار افزوده   اپوزيسيون دولت در ايران جريان داشت،

يى شان در آشورهاى ديگر قطع هيچگاه خروج و گريز ايرانيان از آشور و پناهجو از آن زمان تا آنون. شد
 .است نشده

رسيده است  در سالهاى اخير شرايط پناهندگى به آشورهاى اروپا بسيار سخت شده و آار به جايى
آلمان از آشورهايى  .آه در برخى آشورهاى اروپايى تنها نامى از حق پناهندگى بر جاى مانده است

امر طبيعتا مورد اعتراض مجامع  اين.  آرده استاست آه گام به گام قوانين پناهندگى خود را تشديد
 .حقوق بشر و شهروندان دموآرات در آلمان است

خواهند با اعتراض خود  پناهجويان ايرانى مى. در ميان پناهندگان به آلمان نيز حرآت اعتراضى وجود دارد
 آخرين نمونه .شان، جلب آنند  و به حقوق انسانى توجه افكار عمومى در آلمان را به وضعيت خود

 .اليپتزيگ است حرآت اعتراضى پناهندگان در آلمان مورد پناهجويان شهر
شهر اليپتزيگ   سياسى متفاوت آه در خانه هاى پناهندگى در گروهى از پناهجويان ايرانى با تمايالت

 خانه هاى پناهندگى و زندگى مى آنند، در اعتراض به فشار فزاينده روحى، اجتماعى و اقتصادى در
گيرنده با پناهندگان دست به تحصنى به  نيز در اعتراض به رفتار نايكسان و بى ضابطه مقامات تصميم

 . در مرآز شهر اليپتزيگ زده اند  روز٩مدت 
خانوادگى   در مورد ترآيب سنى و آقاى محسن، سخنگوى آميته پناهندگان متحصن در اليپتزيگ،

آوچك هست تا  ه سن خاصى ندارند، يعنى از بچهگرو“:  چنين توضيح مى دهد پناهندگان متحصن
  تحصيل آرده اى هستند، تحصيالتشان هم تا جايى آه اطالع دارم، آدمهاى. پيرمرد شصت هفتاد ساله

خانواده ها به مراتب  ... يك سرى شان همينجا دارند تحصيل مى آنند، با همين شرايط سخت،
مجردها ممكن است . مواجه اند تا مجردها  با اين مشكلبيشترند تا افراد مجرد، چون خانواده ها بيشتر
 ولى براى خانواده ها اصال امكان پذير  .آوچكى از آنان بتوانند آارى هم اينجا پيدا آنند، البته گروه

و مشكالت همراه با خانواده آه در اين هايم هاى پناهندگى  نيست با شرايطى آه اينجا هست
 ”.و مشكالت برايشان به مراتب بيشتر از افراد مجرد استنيست  برايشان امكان آار اصال

تمرين   به گفته آقاى محسن از اين راه گروههاى سياسى اى آه در اين تحصن شرآت آرده و
  ايرانيان اليپتزيگ، دموآراسى مى آنند، عبار ت اند از آوششگران راه آزادى، آانون سياسى فرهنگى

 از  گروههايى آلمانى.هستند ن و آانون مستقل سياسىحزب مشروطه ايران، گروه سلطنت طلبا
گروههايى آه با بازگرداندن اجبارى فراريان و  تحصن آنندگان پشتيبانى آرده اند، از جمله آليساها و

اين گروهها از جمله در تهيه پالآارد به متحصنان يارى رسانده  .پناهندگان به آشورهايشان مخالف اند
  .اند

هاى پناهندگان اند،  امى آه حق پناهندگى را دريافت نكرده و مجبور به زندگى در خانهپناهجويان تا هنگ
از وضعيت زندگى پناهجويان بى  اآثر شهروندان آلمانى. به سختى مى توانند جذب جامعه آلمان شوند

دست به روشنگرى و بيان مشكلهاى خود مى  پناهجويان متحصن ايرانى با اقدام اعتراضى خود. خبرند
 .زنند

 با آن  پناهندگى آقاى محسن نمونه اى از مشكلهايى را آه ايرانيان پناهجو همه روزه در خانه هاى
مشكالتى آه در “: شرح مى دهد  تالش مى آنند به آگاهى افكار عمومى آلمان برسانند  و مواجه اند

 شيوه اى آه   مى گيرند و   يورو١٠درماه تنها  هايم ها، خانه هاى پناهندگى، هستند، اينكه مثال افراد
چه پناهندگان بخواهند، چه نخواهند، در همان هايم : گذارند مواد غذايى را در اختيار پناهندگان مى

در آنجا مواد غذايى را به صورت يك آارتن در اختيار پناهندگان قرار مى  جايى را درست آرده اند آه
 يك آاهوى   لحاظ قيمت حساب آنيد،بعد اگر به. شما مى رويد سفارش مى دهيد يعنى. دهند

 به  .دارد در هايم به بهاى دو يورو و نيم است، بيرون از هايم با آيفيت عالى يك يورو قيمت پالسيده آه
بگذريم، چون خود  خاطر همين است آه ما يك سرى اطالعات را مى آوشيم در اختيار خود آلمانى ها

االن آه ما اين . رفتارى مى شود  ندارند آه با ما چنين خبر آلمانيها، خود شهروندان اليپتزيگى هم
 ”.خودشان هم متاسف و متاثر مى شوند اطالعات را با سند و مدرك در اختيارشان مى گذاريم،

شوند، اين است آه  از ديگر مشكلهايى آه پناهجويان با زندگى در خانه هاى پناهندگى با آن روبرو مى
فضايى تنگ با يكديگرند و اين  جتماعى مختلف مجبور به زندگى درگروههايى با پيشينه فرهنگى و ا

: آقاى محسن در اين باره مى گويد. اانسانها خود عاملى است براى پديد آمدن آشمكش و تنش ميان
اين متاسفانه بر روحيه . برخوردهاى فيزيكى نيز پيش مى آيد با توجه به شرايط سخت هايم حتى“

هم اآنون چندين نفر هستند آه در . نان تاثير منفى گذاشته استنوجوا بسيارى از آودآان و
چند تنن از آنان دختران جوانى هستند آه در سنينى پايين به . روانى بسترى شده اند بيمارستانهاى

  .ايرانيها دعوا مى آنند ديده اند آه عربها با آردها و آردها با. هايم ها آمده و مشكالت را ديده اند اين
اين شرايطى . روحيه شان گذاشته است سيارى را ديده اند و اين همه تاثيراتى بس منفى برمسائل ب

حتى براى افرادى آه به سن بلوغ رسيده اند  .بسيار بد براى آسانى است آه زير سن بلوغ هستند
االن آسانى هستند آه . رسيدگى در اين مورد نكرده اند متاسفانه. اين وضعيت بسيار دشوار است

ببينيد آه ديگر چه روحيه اى براى آنان باقى مانده . پناهندگى هستند  سال است در خانه٩ تا ٨د حدو
 ”.است

سايتهاى فارسى   طى اعالميه اى در  پناهندگان متحصن اليپتزيگ خواستهاى خود را تقرير آرده و
مقامات دولتى تصميم سياسى و  اين اعالميه به احزاب. اينترنتى و نيز به زبان آلمانى منتشر آرده اند
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محسن اين خواستها را چنين بيان مى  آقاى. گيرنده در باره پناهندگان در آلمان عرضه گشته است
 :دارد
 به رسميت شناختن حق پناهندگى با توجه به نقض حقوق بشر در ايران .١“
 استفاده از وآالى رايگان در جريان پناهندگى .٢
آشورهايى مثل ايران آه شكنجه و اعتراف گيرى خشن در قانون  عدم اخراج متقاضيان پناهنده براى .٣

 گذارى آن منظور است
 لغو قوانين مربوط به اخراج به آشورهاى سوم .۴
  زندگى براى پناهجويان، از جمله سكونت در منزل، دريافت آمك لغو تبعيض و تامين حداقل استاندارد .۵

 و انتخاب آزادانه پزشكرفت و آمد، اجازه آار  به شكل پول نقد، آزادى
اقامت به پناهندگانى آه سالها بدون دريافت اقامت مطمئن در  تعيين زمان مشخص به منظور اعطاى .۶

 آلمان هستند
 ”.انسانهاى آزاده مى خواهيم از پناهجويان متحصن حمايت آنند از همه
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