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

  
  
  

  قض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و ن
  

  وضعيت نامطلوب جسمي سيامك پورزند از ديد فرزند وي
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سيامك پورزند، روزنامه نگار زنداني همچنان در بخش مراقبتهاي ويژه بستري است، اما توانسته است 
 دانشگاه ايران در رشته حقوق اسالمي فارغ التحصيل ليلي پورزند آه از. با دخترش تلفني صحبت آند

  . شده، اآنون در تورنتو به سر مي برد
  چطور بود حالشان؟. خانم پورزند شما با پدرتان گويا تماس تلفني داشتيد): راديو فردا(مريم احمدي 
نادا يكي از  صبح به بوقت آا5.5بار اول ديروز ساعت ) : دختر سيامك پورزند، تورانتو(ليلي پورزند 

مكالمه حدود دو سه دقيقه بود، وضع . اقواممان با موبايل با من تماس گرفتند و گوشي را به پدرم دادند
روحيشان به نظر مي آمد خيلي خوب است، ولي صدا بسيار ضعيف و ناتوان بود، بسيار احساساتي 

داي همديگر همه محروم بوديم، بود، به خاطر اين آه بعد از دقيقا يك سال و دوماه آه آال از شنيدن ص
به هر حال با من توانست حرف بزند، بسيار هيجان زده شده بود و اين خودش باعث ايجاد يك سري 

  . مشكالت براي آنترل وضعيت قلبش شد آه پرستارها مجبور شدند تذآر دهند
مه االن در حال بيماريهايش را نام برد براي من آه البته ه. در مورد بيماريهايش با من صحبت آرد

آزمايش هستند، هنوز هيچكدام جواب قطعي ندارند، وضعيت قلبش بسيار نگران آننده است، در 
آزمايشاتي آه انجام شده، مشخص شده آه يكي از رگهاي قلب به طور آلي مثل اينكه مسدود است 

ن گرفته شده آه يا در حد خيلي زيادي مسدود است و بقيه گرفتگي خيلي زيادي دارند آه تصميم بر اي
حاال اين در اثر استفاده از . آليه ها مشكل دارند و تخريب شدند. احتماال فردا آنژيوگرافي قرار بگيرد

داروهاي مسكن خيلي زياد مي تواند باشد يا در اثر عدم رسيدگي و بي توجهي، پروستاتشان خيلي 
سينه چپشان ظاهر شده آه قرار ظاهرا غده اي روي . بزرگ شده و ناراحتي خيلي زيادي ايجاد آرده
  . مموگرافي گذاشته اند که چي هست هنوز

مهره هاي پشت و گردن هم آه آن مشكالت سالهاي سال است و طي نامه اي آه ايشان تابستان 
سال گذشته براي آقاي آيت اهللا شاهرودي نوشتند، متذآر شده بودند به اين مشكل و حتي گواهيهاي 

 دآترهاي زندان تاييد آرده بودند و تاييد شده بود آه ايشان به جراحيهاي پزشكي مربوطه را آه خود
فوري و اورژانس احتياج دارد براي مساله پشت و گردنش، مورد توجه متاسفانه قرار نگرفتش و روز به 

روز اين وضعيت بدتر شده و االن يك يا دو عمل خيلي سريع بايد روي پشتشان و گردنشان انجام شود، 
 ماهيچه پاي چپشان به طور آلي گرفتگي دارد و اين باعث شده آه نتوانند هيچگونه حرآتي همچنين

  . آنند
  .بعد از آن هم تماسي داشتيد. شما گفتيد آه بار اول ديروز صبح با ايشان صحبت آرديد: ا . م 

گ زدم، امروز صبح مجددا ساعت شش به وقت تورانتو من به موبايل همان فاميلمان زن: ليلي پورزند
ايشان باالي سر پدرم بودند و من توانستم با پدرم صحبت آنم، صحبتي آه داشتند اين بود آه پزشكان 
همگي توصيه مي آنند آه بايد سعي آنم راه بروم، ولي اصال چنين تواني را ندارم، به دليل اينكه درد 

گي زجرآور به هر حال اجازه اجازه نمي دهد، به خاطر اينكه تمام اجزاي بدنم درد مي آند و اين زند
  .هيچگونه حرآتي را به من نمي دهد

  از نظر حقوقي چه آردند؟ آيا تقاضايي مطرح شده؟: ا . م 
تقاضاي ايشان و همه ما طبعا در اين شرايط جسمي و رواني ناراحت آننده بعد از گذشت : ليلي پورزند

 قيد و شرط و تحويل خانواده داده شوند تا دو سال و نيم بالتكليفي اين است آه ايشان آزاد شوند بدون
  .از امكانات پزشكي و پرستاريها و مراقبتهاي ويژه خانواده اي آه در ايران حضور ندارند برخوردار شوند

  انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي آيا در اين قضيه به هيچ شكلي درگير است؟: ا . م 
اخلي و خارجي آه البته فشارها بيشتر خارجي بوده در همه انجمنهاي حقوق بشر چه د: ليلي پورزند

جريان هستند، همگي تالشهاي مكرر و واقعا بي نظيري آردند، ولي متاسفانه هيچ وقت ما هيچگونه 
جواب قطعي، قاطعانه و دلپذيري نگرفتيم و امروز با اين شرايط مواجه هستيم آه واقعا مستاصل مانده 

  .ايم آه چه بايد آنيم
 ساله زنداني به دليل وخيم شدن وضعيت سالمت خود، چند روز 75 سيامك پورزند، روزنامه نگار :ا . م 

به گزارش سايت اينترنتي . پيش از زندان به بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستاني در تهران منتقل شد
رويداد حداقل نه زنداني سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي ديگر نيز از نظر سالمت جسماني در 

رويداد در گزارش خود از اآبر . ضعيت نامساعدي قرار دارند و نياز شديدي به مرخصي پزشكي دارندو
گنجي، عليرضا جباري، احمد باطبي، محمد ابراهيمي، اآبر محمد، حسن يوسفي اشكوري، عليرضا 

ز در خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا ني. احمدي، ارژنگ داوودي و مهرداد لهراسبي نام برده است
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پدرش : گزارشي درباره وضعيت زندانيان سياسي به نقل از فرزند آقاي يوسفي اشكوري مي نويسد
: محمد باقر باطبي، پدر احمد باطبي، دانشجوي زنداني مي گويد. بايد مورد جراحي چشم قرار گيرد

يان محمد محمدي، پدر اآبر و منوچهر محمدي، دانشجو. پسرش به آمردرد و زانو درد دچار است
از يك سال : زنداني از ابتالي اآبر به بيماري آليه و ريه و منوچهر به خونريزي لثه خبر داده و مي گويد

  .پيش فرزندانش به مرخصي نيامده اند
 

  بازداشت شماري از فعاالن سياسي وابسته به حرآت ملي آذربايجان در آستانه يادروز قتل عام ارامنه
  2004يل  آور 23  -1383  ارديبهشت4ه جمع

در دو روز گذشته ده نفر از فعالين سياسي و فرهنگي آذربايجـاني در تهـران    ): راديو فردا (مينا بهارمست   
دو نفر از آنها شب گذشته و هشت نفر ديگـر روز چهارشـنبه بـه طـور دسـته جمعـي در                     . دستگير شدند 

 بـه نقطـه نـامعلومي بـرده     خانه يكي از فعالين سياسي آذربايجاني در آرياشهر تهران بازداشت شـدند و      
در تهران در همين حال گفته مي شود آـه در چنـد روز اخيـر درگيريهـاي پراآنـده و آـوچكي بـين                         . شدند

 آوريل، ارامنه تهران قرار اسـت مراسـمي بـراي بزرگداشـت             24فردا  . ارامنه و آذربايجانيها روي داده است     
  .  برگزار آنند16 و 1915ا در سالهاي آشته شدگان ارامنه ساآن ترآيه در دوران حكومت عثمانيه

شـب گذشـته سـعيد نعيمـي از بنيـانگزاران آميتـه دفـاع از زنـدان سياسـي                    ): راديـو فـردا   (جمشيد زنـد    
ايلقـار مرنـدي،    . آذربايجان آسمك، در خانه خود در تهران توسط مـاموران لبـاس شخـصي بازداشـت شـد                 

ه هنگامي آه براي پيگيري وضـعيت دو تـن از فعـاالن    يكي ديگر از بنيانگزاران اين سازمان نيز روز پنجشنب        
روز چهارشنبه نيز هـشت     . بازداشت شده آذربايجان به دفتر آگاهي تهران مراجعه آرده بود دستگير شد           

محمـد  . نفر ديگر از فعالين سياسي آذربايجان در خانه سيد جواد موسـوي در آرياشـهر بازداشـت شـدند                  
  . يي با راديو فردا درباره بازداشت برادر خود چنين مي گويدنعيمي، برادر سعيد نعيمي در گفتگو

 بود آه در خانه نشسته بوديم، چهار پنج نفر بودند آه خودشـان      10ديشب حدود ساعت    : محمد نعيمي 
يك نامه . ايشان در را باز آردند و گفتند من شما را نمي شناسم      . را به عنوان رفيق برادرم معرفي آردند      

 دادند و بدون هـيچ اطـالع و مـدرآي فقـط بـا نـشان دادن يـك نامـه و اگـر حكـم هـم                            اي به ايشان نشان   
داشتند به ما نشان ندادند، وارد خانه شدند، سه چهار ساعت آل زندگي ما را به هم زدند و بعـد بـرادر                       

  . من را بردند
  برادر شما را به چه اتهامي بازداشت آردند؟: ز . ج 

بگذاريـد مـن ببيـنم برنامـه اش     . من گفتم ايشان برادر مـن اسـت  . تندبه ما اصال هيچ نگف  : محمد نعيمي 
به ما هم حتي دروغ گفتند آه ما . چيست، آارش چيست، نگذاشتند اصال ما يك حرفي بزنيم براي اينها      

ما بعدا فهميديم آه اينها هرچه به ما گفتند دروغ گفتند و ايشان     . مي خواهيم ببريم پيش قاضي آشيك     
  .د زندان رجايي شهر آرجرا مستقيم بردن

روز چهارشنبه نيز مهندس غالمرضا اماني، سعيد محمدي مغانلو، سعيد صدري، محمود فضلي،             : ز  . ج  
فاضل موسـوي، سـيد جـواد ارك موسـوي، دآتـر عبـداللهي و ابـراهيم جعفـرزاده توسـط مـاموران لبـاس                   

تگـويي بـا راديـو فـردا خبـر          صالح آامراني وآيـل مـدافع غالمرضـا امـاني در گف           . شخصي بازداشت شدند  
  . دستگيري اين عده را تاييد مي آند و مي گويد تا آنون محل نگهداري آنها اعالم نشده است

طبـق  . بله صحت دارد، ولي از طرف مرجع رسمي و ارگان رسـمي تـا حـال تاييـد نـشده                   : صالح آامراني 
ه پيش بعـد از تحمـل چهـار         اطالعاتي آه به دست من رسيده، موآل من غالمرضا اماني، اخيرا شش ما            

سال زندان و تبعيد از زندان تبريز آزاد شده بودند آه براي انجام آارهاي شخصي به تهران آمده بودند آه                   
مطلع شديم آقاي مهندس اماني به همراه هفت نفر ديگر در آريا شهر آـه ميهمـان يكـي از ايـن آقايـان،                        

وند و تا حاال تحقيقـات مـن و وآـال و خـانواده            آقاي موسوي بودند، توسط لباس شخصيها دستگير مي ش        
هاي دستگير شدگان به نتيجه اي نرسيده، حتي مصاحبه اي با ايسنا داشتم آه از مسئولين قضايي و                  
امنيتي خواسته بوديم آه حداقل تالش آنند مشخص شود آه محـل نگهـداري و يـا ارگـاني آـه دسـتور                       

  . فانه ما نتوانستيم به چيزي برسيمداده اينها را توقيف آنند، مشخص شود آه متاس
  آقاي اماني و يا ديگر دستگير شدگان فعاليت سياسي داشتند در تهران و يا در شهرستانها؟: ز . ج 

اينها همه جزو فعاالن سياسي و مطبوعاتي و مدني آذربايجان هستند آه معروف شـده               : صالح آامراني 
قاي سعيد نعيمي و آقاي ايلقـار مرنـدي هـم يـك روز بعـد از       البته در آنار اينها آ    . به حرآت ملي آذربايجان   

  . آنها دستگير شدند آه اين دو هم بنيانگزار آسمك يا آميته سياسي دفاع از زندانيان آذربايجان هستند
آقاي آامراني بعد از آقاي اماني آه محاآمه و زنداني شده بودند، هيچ آـدام ديگـر از ايـن آقايـان                      : ز  . ج  

  دند، محاآمه شدند و يا احضار شده بودند قبل از اين به دادگاه؟آه بازداشت ش
بله ببينيد من چون وآالت آقـاي امـاني را بـه عهـده داشـتم، ولـي بقيـه هـم مثـل آقـاي                      : صالح آامراني 

موسوي، آقاي محمود فضلي و آقاي سعيد مغانلو آه روحاني هم هـستند و اخيـرا هـم از طـرف دادگـاه                       
بار احـضار شـده بودنـد و همـه آنهـا سـابقه بازداشـت، سـابقه فعاليـت بـسيار                      ويژه روحانيت هم چندين     

گسترده در اين زمينه البته به صورت بنده هم اعتقاد دارم آه فعاليتهاي مدني و قانوني اينها همه شـان     
  .سابقه دارند و يكي دو مورد هم بازداشت و زنداني هم داشتند

گيريهاي پراآنده اي در برخي خيابانهاي ارمني نشين تهران گفته مي شود در چند روز گذشته در  : ز  . ج  
 آوريـل مراسـمي را جهـت        24هر ساله ارامنـه تهـران در روز         . بين ارامنه و آذربايجانيها صورت گرفته است      

به گفته ناظران   . بزرگداشت آشته شدگان ارامنه مقيم ترآيه در دوران حكومت عثمانيها برگزار مي آنند            
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 فعــالين سياســي و فرهنگــي آذربايجــان در دو روز گذشــته بــه احتمــال زيــاد بــراي   دســتگيري ده تــن از
  . آوريل است24جلوگيري از بروز ناآرامي و تشنج در سالگرد 

 
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ورود اعضاى جديد به اتحاديه اروپا

  2004آوريل   23  -1383  ارديبهشت4ه  جمع-راديو آلمان 
آشورهاى اروپايى نه فقط به مناسبت  در روز شنبه هفته آينده، يعنى اول ماه مه، امسال در بسياى از

جديد به جمع آشورهاى اتحاديه اروپا جشن  روز جهانى آارگر بلكه به دليل الحاق رسمى ده آشور
 ماه پيش ١۶ت دانمارك در اتحاديه اروپا در آپنهاگ پايتخ از تاريخ مالقات سران. گرفته خواهد شد

استونى، لتونى، ليتوانى، لهستان ، اسلواآى،اسلوانى ، جمهورى  مشخص شده بود آه آشورهاى
همينطور جزاير مالت و قبرس جزء ده آشورى خواهند بود آه در اين تاريخ به عضويت  چك و مجارستان و

  .اتحاديه اروپا درخواهند آمد رسمى
آشورهاى عضو  نخست وزير دانمارك در مالقات سران Anders Fogh Rasmussen ٢٠٠٠در اواسط سال 

و آشورهاى عضو اتحاديه اروپا،   سران دولت  ومغرور اعالم آرد آه اتحاديه اروپا با لحنى بسيار شادمانه
 :او گفت. اتحاديه را به عمل مى آورند از ده آشور اروپاى شرقى و جنوبى دعوت به عضويت در اين

اروپاى جديد ما متولد . اتحاديه اروپايى صميمانه خوشامد مى گويم عضاء جديد را به خانواده ا من ورود»
 « .شده است

اين اتحاديه براى   به تاريخ معاصر اين قاره بنگريم ، روز اول ماه مه و الحاق آشورهاى جديد به وقتى
بقاياى . شت سر خود داردپ اروپايى آه فاجعه جنگ دوم جهانى را. اروپائيان معناى خاصى مى يابد

 .هاى مختلف اروپايى موجود است احساس تنفر و انزجار از عامالن اين جنگ هنوز هم در فرهنگ
بزرگ مالى و انسانى اين قاره در جهت توليد بيشتر  به دنبال آن حضور جنگ سرد و به آارگيرى منابع 

 واقعى  مخالف باعث ضعف قواىتهديد دائمى از طرف نيروى   سالح هاى جنگى و زندگى در شرايط
ريختن سيستم سياسى و اقتصادى آشورهاى سوسياليستى اروپايى،  سپس در هم. اين قاره گرديد

 با ورود اعضاى جديد در جمع خانواده آشورهاى  .اين قاره ايجاد آرد وضعيت به آلى جديدى را در
بسيار بزرگى در جهت ورود به  قدم  آه در سابق به عنوان خصم تلقى مى شدند، اروپايى، اعضايى

   .تاريخ اروپا برداشته شد مرحله جديد
 :مى گويد در اين باره Anders Fogh Rasmussen نخست وزير دانمارك

و .گذاشتيم ما باالخره بخش خونين و سخت جنگ جهانى دوم و همچنين جنگ سرد را پشت سر »
 «. يك اروپاى متحد بگوش مى رسد  آه آواى حال

اتحاديه  يش در آپنهاگ پايتخت دانمارك و سپس در جلسه مشورتى مجدد آشورهاى عضوده سال پ
در اين . گذاشته شد  توسعه مرزهاى اروپا  در اين شهر، اولين سنگ بناى١٩٩٣اروپا در تابستان سال 

بايست از آن برخوردار باشند تا   مى جلسه شروطى آه هر يك از متقاضيان عضويت در اتحاديه اروپا
 از يك طرف وجود  عنوان يك پيش شرط سياسى به. وانند به عضويت اين اتحاديه درآيند، اعالم شدبت

 قوانين مدنى و از طرف  آرامش سياسى و قبول و اجراى دموآراسى و رعايت قوانين حقوق بشر، وجود
ين جلسه در ا.  و آارآردى ، از جمله اين شروط ناميده شدند رقابتى ديگر پذيرش يك اقتصاد آزاد،

درهاى اروپا به روى هر آشورى از دايره مرآزى و يا شرقى اروپا آه اين شرايط  همچنين اعالم شد آه
  .باشد، باز است را دارا

و در مرحله  در آن زمان به طور عمده سه آشور مجارستان، لهستان و چكسلواآى قديم مد نظر بودند
در شكل توسعه يافته اين  ١٩٩٣ در سال.  به امضاء رسيد با آنان »توسعه اروپا« قرارداد معروف به  اول،

 آشورهاى حوزه بالتيك ١٩٩۵ و در سال  گشت قرارداد، نام آشورهاى رومانى و بلغارستان نيز اضافه
در آنار نام آشورهاى آمونيستى . آن ملحق گشتند يعنى استونى، لتونى، ليتوانى و اسلوانى به

مالت و همينطور آشور ترآيه در رديف نام اعضاى آينده اين  رس وقديمى اروپاى شرقى، نام جزيره قب
 به عضويت در اتحاديه اروپا هنوز هم با   آشور ترآيه  اميدوارى اما به .اتحاديه به چشم مى خوردند

  نگاه ترديد بزرگى
  .مى شود
هاى متقاضى آشور  در اتحاديه اروپا اتخاذ شد آه بر مبناى آن اين  تصميمى  بود آه١٩٩٨در سال 
دوازده آشور مذاآرات مشخص در   بشوند و به دنبال آن با  به صورت گروهى وارد اين اتحاديه عضويت

  .صورت ناروشن باقى ماند  فقط عضويت آشور ترآيه هم چنان به  .اين باره آغاز گشت
مات الزم را اتخاذ تصمي در اينجا اين مسئله مطرح بود آه اتحاديه اروپا بتواند با حضور اعضاى جديد نيز

انداختن و همينطور عدم امكان تصميم  براى مثال اينكه حق وتو هر آشور عضو باعث به تعويق. آند
در .  و راى گيرى ها ضرورى بود شكل تصميم گيرى به اين منظور وجود تغييراتى در. گيرى ها نگردد

 : در اين باره اظهار داشت گرهارد شرودر صدراعظم آلمان Nizza مالقات سرا ن اين اتحاديه در
 ظرفيت پذيرش اعضاى جديد را  آشور عضو اتحاديه اروپا، اين اتحاديه ١۵ به اين منظور آه عالوه بر»

 اين وظيفه.  اقدامات الزم به عمل آمده باشد٢٠٠٣ و يا شروع ٢٠٠٢مى بايست تا سال   داشته باشد،
 « .رساند به انجام خواهيم  Nizza حاديه درايست آه ما به عهده گرفتيم و در مالقات سران اين ات
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دو مسئله مهم  به دنبال اين اجالس و همينطور مالقات هاى بعدى سران اين اتحاديه سرانجام در مورد
بخش هايى با اآثريت آرا  موضوع اول اينكه تصميم گيرى هاى اين اتحاديه در. تصميم نهايى گرفته شد

بخش آشاورزى آشورهاى عضو، به  نه حمايت مالى دولتى دراتخاذ خواهد شد و دوم اينكه در زمي
به اين ترتيب راه براى عضويت . امكان پذير نيست تدريج اقدام خواهد شد و اين حمايت مالى به يكباره

مسئول آمسيون گسترش اين اتحاديه  Günter Verheugen .آشورهاى جديد به اين اتحاديه باز شد
 :اعالم آرد

آن ها موفق شدند شرايط . امكان را با صرف نيروى زياد و پشتكار خود بدست آوردند ده عضو جديد اين»
 «. همراه با توقع زياد ورود به اين اتحاديه را به انجام برسانند سخت بسيار

بلغارستان و رومانى  . دور بعدى انتخاب اعضاء جديد اين اتحاديه برنامه ريزى مى شود در اين ميان براى
اروپا بشوند و براى ورود آنها در سال   آه نتوانستند در اين مرحله وارد اتحاديه ودنداز آشورهايى ب

به . ترآيه در پايان امسال مجددا گفتگو خواهد شد درباره تقاضاى عضويت.  برنامه ريزى مى شود٢٠٠٧
  .ه دارا نيستآشور ترآيه هنوز شرايط الزم را براى ورود به اين اتحادي نظر بسيارى از اعضا اين اتحاديه

به ويژه آردها در  اگرچه اين آشور مجازات اعوام را لغو آرده ولى در برخورد با مسئله اقليت هاى قومى
ترآيه نيز از مسائل مورد توجه  تورم اقتصادى شديد. اين آشور قدم هاى اساسى برداشته نشده است

يه اروپا با مشكالت زيادى توام بود به اتحاد اگرچه بازگشايى راه ورود براى آشورهاى جديد. مى باشد
 :يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان در اين مورد اظهار داشت .ولى اين راه ديگر بسته نخواهد ماند

زمينه رشد اقتصادى و ايجاد امنيت سياسى به دنبال افزايش اعضاى اين اتحاديه  نتايجى آه ما در»
دليل اين موضوع مورد توجه و عالقه ماست و به همين .  قابل شمارش نيست آوريم، بدست مى
    «.فرزندان و نوه هاى ما همينطو

گرفته شده  به مناسبت ورود اعضاى جديد به اتحاديه اروپا برنامه هاى فرهنگى متعددى نيز درنظر
برنامه هاى فرهنگى از  از روز اول ماه مه به مدت يكسال شهر برلين صحنه بزرگى براى اجراى. است

خوانده مى شود » فرهنگى دهگانه سال« اين پروژه آه به نام . ر عضو جديد اين اتحاديه استده آشو
عضو است اين برنامه ها به مدت يكسال   برنامه مختلف فرهنگى از آشورهاى جديد۶٠شامل اجراى 

  . ادامه مى يابند٢٠٠۵يعنى تا ماه مه سال 
اين برنامه بزرگ   اعالم آرد آه  چهارشنبه گذشتهمسئول اين پروژه در برلين خانم زوزا برايا در روز

نمايشگاه، جلسات بحث و گفتگو و  فرهنگى شامل اجراى آنسرت هاى موسيقى، تئاتر و نمايش فيلم،
 در مورد  داورى ها و نظرات بدبينانه را هدف اين برنامه فرهنگى اين است آه پيش. غيره مى گردد

فستيوال بزرگ هنرى در روز سى ام ماه آوريل با يك مراسم  اين. اعضاى جديد اين اتحاديه از بين ببرد
   .دروازه براندنبورگ در برلين آغاز مى گردد جشن خيابانى بزرگ در جلوى

تئاتر خيابانى،  برنامه موسيقى زنده،  دو روز تمام هنرمندانى از ده آشور عضو جديد اتحاديه اروپا
از . عالقه مندان ارائه خواهند داد  غذاهاى محلى از اين آشورها را به   آودآان و همچنين مراسم ويژه

راك از جمهورى چك و لهستان، موسيقى جاز از  جمله اين برنامه ها مى توان از اجراى موسيقى گروه
   به زندگى روزمره، فرهنگ، در جلسات بحث و گفتگو. دبر مالت و موسيقى آالسيك از اسلوانى نام

  .پرداخته خواهد شد تمدن و هنر اين آشورها
خاصى را درنظر   خوشامدگويى به اعضاى جديد اتحاديه اروپا برنامه موزه هاى شهر برلين نيز براى

شور مى توانند بطور از اين ده آ از تاريخ اول ماه مه به مدت يك هفته همه بازديد آنندگان. گرفته اند
  . بازديد آنند شهر برلين  ارائه يك آارت شناسايى از موزه هاى مجانى و فقط با

   .از طرف آشور آلمان پشتيبانى شده است اين پروژه فرهنگى با حمايت مالى يك و نيم ميليون ايرو

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ماه مي ارائه خواهد شد  نتايج بازرسيهاي ايران به طور کامل اواخر 
  2004 آوريل  23  -1383 ارديبهشت 4جمعه 

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز پس از بازگشت بازرسان اين سازمان از ايران در گفتگو با 
  . اعالم کرد که نتايج اين بازرسيها تا پايان ماه مي اعالم خواهد شد " مهر"خبرنگار بين المل 

مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به  سفر " مهر"رگزاري به گزارش خب
اين بازرسان هم اکنون از ايران خارج شده اند اما اين بازرسيها تا : بازرسان اين سازمان به ايران گفت 

 به ايران خواهند پايان ماه مي ادامه خواهد يافت و تيمهاي بازرسان اين آژانس به طور مداوم تا پايان مي
  . آمد 

نتايج اين بازرسي ها به طور انفرادي : وي ضمن خودداري از توضيح در مورد نتايج اين بازرسي گفت 
گزارش نمي شود بلکه نتايج همه بازرسيها به طور کامل جمع آوري شده و در گزارشي که در پايان ماه 

ي شود خواهد آمد و تا آن زمان هيچ توضيحي مي و يا اوايل ژوئن توسط آژانس به شوراي حکام ارائه م
  .  در مورد همکاري ايران و نتايج اين بازرسيها داده نخواهد شد

تمام اطالعات مربوط به همکاري ايران و نتايج اين بازرسيها در گزارش آژانس به شوراي حکام : وي گفت 
  .خواهد آمد و در جلسه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

ايران در برنامه کار اين نشست قرار ندارد و در اين :  آوريل اين سازمان گفت 26 نشست وي در مورد
  .نشست بيشتر در مورد بودجه مربوط به آژانس بحث خواهد شد 
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گفتني است ، گروهي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از دو هفته فعاليت در کشورمان 
  .شب گذشته تهران را ترک کردند

، اين بازرسان در طول اقامت خود در ايران ضمن بحث و گفتگو با " مهر" گزارش خبرنگار سياسي به
مقامات سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي درباره مسائل باقيمانده ميان ايران و آژانس بين المللي 

  .انرژي اتمي ، بر روند تعليق غني سازي و قطعه سازي نظارت به عمل آوردند
  و نيز آلودگي هاي هسته P2وعاتي چون تعليق غني سازي و قطعه سازي ، سانتريفوژ بررسي موض

  . نفره بود5اي ، از جمله بندهاي ماموريت اين هيات 
  .يکي از اعضاي اين هيات هفته گذشته به وين بازگشته بود

  . فروردين وارد کشورمان شده بودند24اين بازرسان از 
به )  آوريل24( فروردين 5افزايد که گروه ديگري از بازرسان روز شنبه مي " مهر"گزارش خبرنگار سياسي 

  .تهران سفر مي کنند
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  درگيري ميان افراد مسلح وابسته به مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف در آربال: بحران عراق
  2004 آوريل  23  -1383  ارديبهشت4ه جمع

امروز در گيري ميان افراد مسلح وابسته به مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
 عضو سپاه مهدي و يک زائر 5به رهبري آمريکا در کربال به مجروح شدن چهار غير نظامي ساکن کربال 

ر تهديد کرده است چنانچه مقتدي صد.  دقيقه به طول انجاميد30اين در گيري حدود . ايراني منجر شد
نيروهاي ائتالف قصد نفوذ و ماندگاري در شهرهاي مذهبي را داشته باشند وي براي مقابله به عمليات 

  . انتحاري نيرو هايش متوسل خواهد شد
بسياري از مومنين ، زن و مرد به سراغ من آمده و خواهان اجازه براي انجام ): صداي مقتدي صدر(

  .  اند به آنها گفته ام صبر کنندعمليات انتحاري شده
اين تنها مقتدي صدر نيست که در حال گريز از حکم بازداشت خود که به اتهام دست داشتن در قتل 
سيد عبدالمجيد خوئي صادرشده نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا را تهديد به انجام عمليات انتحاري 

 نيز در نماز جمعه امروز فلوجه گفت چنانچه مي کند بلکه شيخ احمد عبدالغفور روحاني سني مذهب
نيروهاي آمريکا به حمله ديگري در فلوجه دست بزنند با يک انتفاضه شبيه انتفاضه فلسطيني ها روبرو 

 عمليات انتحاري 50در جريان انتفاضه فلسطيني ها در بيش از دو سال اخير نزديک به . خواهند شد
  . عليه اسرائيل به اجرا گذاشته شده است

به گفته وزير بهداري در شوراي .امروز اوضاع در فلوجه و اطراف آن تا بعد از ظهرجمعه نسبتا آرام بود
 نفر 793 نفر کشته و 271حکومتي عراق در درگيري هاي اين شهر از پنجم تا بيست و دوم آوريل 

ه کشته شدن در همين مدت در گيري ميان هواداران مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف ب. مجروح شدند
  . عراقي منجر شد1261 عراقي و مجروح شدن هزار 305

  
 کشته در درگيري هاي کربال ، يک ايراني نيز بشدت زخمي 11آخرين خبرها از اوضاع بحراني عراق ، 

  شد 
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 به مقتدي صدر روحاني شعيه درجريان نبرد تن به تن نيروهاي ائتالف با نيروهاي ارتش المهدي وابسته
  .   نظامي لهستاني کشته شدند2 نظامي بلغاري و2 عراقي و7عراقي درشهر کربال، دستکم 

به نقل ازخبرگزاري فرانسه، براساس آخرين گزارشهاي دريافتي ازدرگيريهاي " مهر"به گزارش خبرگزاري 
 عراقي و يک زن ايراني به شدت امروزخونين در شهر کربال، همچنين يک نظامي بلغاري وهفت شهروند

  .زخمي شدند
: بنابراين گزارش، علي العرادي رئيس بخش فوريتهاي پزشکي بيمارستان الحسيني شهرکربال گفت

  .تاکنون شش عراقي و يک زن ايراني مجروح به اين بيمارستان منتقل شدند
 خودرومنهدم شد که 3 ائتالف درجريان درگيري  با نيروهاي: منابع نزديک به ارتش المهدي اعالم کردند

. دو دستگاه آن متعلق به شهروندان عراقي و يک دستگاه ديگرنيزمتعلق به نيروهاي بلغاري بود
  .همچنين، يک باب ازمنازل شهروندان عراقي درحين درگيري تخريب شد

ي مرکز به گفته شاهدان عيني، در نبرد تن به تن نيروهاي ارتش المهدي و نيروهاي ائتالف در نزديک
  .شهرکربال دستکم دو نظامي بلغاري کشته و يک  تن ديگر زخمي شدند

منابع خبري از شهر کربال گزارش مي دهند هم اکنون اين شهرآرام است و خيابانها اين شهر خالي 
ازافراد است و تنها طرفداران مقتدي صدردراين شهرحضور دارند ،  اما شبه نظاميان طرفدارآيت اهللا 

را به عهده ) ع(و ابوالفضل العباس) ع (چنان مسئوليت حفاظت ازمرقد مطهر امام حسين سيستاني هم
  .دارند

نيروهاي ارتش  مهدي درحال حاضر درداخل و وروديهاي شهرکربال مستقرشده اند و :  اين منابع گفتند 
  .خود را براي يک مبارزه جديد با نيروهاي ائتالف آماده مي کنند
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  ت قانونگذاري نخواهد داشتدولت موقت عراق، قدر
  2004آوريل   23  -1383  ارديبهشت4ه جمع

تشكيل شود، )  تير ماه10( ژوئن 30آمريكا اعالم آرد دولت موقت عراق آه قرار است : خبرگزاري فارس
  .نخواهد داشت اما قدرت قانونگذاري نماينده اقشار مختلف اين آشور خواهد بود

: ، معاون امور سياسي وزير امور خارجه آمريكا گفت»مارك گروسمن«ان از واشنگتن،  ان به گزارش سي
آنيم دوره زماني حد فاصل جوالي و پايان ماه دسامبر زماني براي وضع قوانين جديد  ما فكر نمي«

  » .باشد
ساختار دولت بايد آارآمد و ساده باشد تا از «: وي خطاب به آميته روابط خارجي سناي آمريكا افزود

  » .وگيري شود و نبايد اين ساختار زياد بزرگ باشدبست جل بن
، نماينده ويژه سازمان ملل در امور عراق، اين آشور »اخضر ابراهيمي«وي تصريح آرد، بر اساس طرح 

با رييس جمهور، دو معاون رييس جمهوري و يك نخست وزير اداره خواهد شد و يك شورا از وزرا با 
  . شوند ز طريق يك آنفرانس ملي انتخاب مياي آه ا نخست وزير و شوراي مشاوره

هاي مهم را در عراق بر  گروسمن با اشاره به اينكه ابراهيمي پيشنهاد داده است آه چه آساني پست
تواند تا اواسط ماه مه تشكيل شود و تا برگزاري انتخابات در  عهده بگيرند، اضافه آرد دولت عراقي مي

  . خواهد گرفت اداره آشور را بر عهده 2005ژانويه 
دولت موقت بايد همه «: وي با بيان اينكه پيشنهاد اخضر ابراهيمي بر نظرات آمريكا منطبق است، گفت

ها و خصوصا توافقها در خصوص  اي از مليت قدرتهاي الزم براي سوق دادن عراق به سمت جامعه
  » .بازسازي اقتصادي و آماده آردن آشور براي انتخابات را داشته باشد

  اند  نفر مجروح شده739عراقي از زمان آغاز عمليات نظامي در فلوجه آشته و  271
وزير بهداشت عراق امروز اعالم آرد از پنجم ماه آوريل و آغاز عمليات نظامي در فلوجه : خبرگزاري فارس 

  . نفر مجروح شدند793 عراقي آشته و 271
اين آمار از گروهها و  در ادامه افزود، به گزارش خبرگزاري فرانسه، خضير عباس وزير بهداشت عراق 

  . مراآز بهداشتي، بيمارستانها و پزشكان وابسته به وزارت بهداشت به دست آمده است 
وي در ادامه افزود، آمار به دست آمده در مورد ديگر مناطق عراق و نيز آمار آشته شدگان و مجروحان در 

 نفر مجروح 1261 نفرآشته و 305ين است آه تاآنون درگيريهاي اخير در شهرك صدر در بغداد حاآي از ا
  . شدند

اين آمار رسمي وزارت بهداشت است و هيچ ارتباطي با منابع غير «: اين وزير عراقي در پايان تاآيد آرد
  » .رسمي و نيروهاي ائتالف ندارد

در مورد "ت عباس درمورد تناقض شديد در مورد آمار آشته شدگان و اعالم رقمهاي بسيار باالتر، گف
  ."  آمارهاي اعالم شده ماست بايد تحقيق آرد ارقام منابع ديگر آه مغاير با

  
  قطعنامه شوراي امنيت در مورد عراق ماه آينده ميالدي تصويب مي شود

جك استراو، وزير امور خارجه انگليس از احتمال دستيابي به توافق بر سر قطعنامه : خبرگزاري فاس
  .طي ماه آينده ميالدي خبر دادجديد سازمان ملل متحد 

ما قصد داريم امكان تصويب : اي با اين راديو گفت سي، استراو در مصاحبه بي به گزارش راديو بي
اي را در شوراي امنيت سازمان ملل فراهم آوريم و من گمان مي آنم ما در حال دستيابي به  قطعنامه

  . اتفاق نظر در اين زمينه طي يكماه آينده هستيم
اي  ر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل متحد در امور عراق روز سه شنبه از احتمال تصويب قطعنامهاخض

اي نزديك خبر داد اما از ارايه هر گونه توضيحي در مورد چارچوب زماني تصويب اين  در مورد عراق در آينده
  . قطعنامه خودداري آرد

 آشته 73 انتحاري در بصره سخن مي گفت آه وزيرامورخارجه انگليس آه يك روز پس از بمبگذاريهاي
برجاي گذاشت تصريح آرد احتمال مي رود خشونت هاي عراق حتي پس از اعاده قدرت به عراقي ها 

  . نيز ادامه پيدا آند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت۴: هفته نامه های ايران
  2004آوريل   23  -1383  ارديبهشت4ه  جمع-بي بي سي 

ترميم کابينه، پس گرفتن لوايح رياست جمهوری و انتخابات از مجلس و دستگيری دو نفر از کارشناسان 
هسته ای ايران به اتهام جاسوسی و انتقال اطالعات هسته ای به خارج از کشور، مهمترين عناوين 

  .هفته نامه های چاپ تهران است
 ارگان  يالثاراتاکنش منفی جناح محافظه کار رو به رو شده وترميم کابينه از سوی محمد خاتمی با و

انصار حزب اهللا انتخاب صفدر حسينی، وزير کار به جای طهماسب مظاهری وزير اقتصاد و دارايی را 
  .سياسی و باندی توصيف کرده و نوشته، خاتمی در گام اول تغيير در کابينه به بيراهه رفته است

ظاهری زير بار درخواست دولت برای برداشت از صندوق ذخيره ارزی و ، آقای ميالثاراتبه نوشته 
گشاده دستی بی حساب و کتاب نمی رود و به همين دليل دولت با آوردن آقای صفدر حسينی، عضو 

  .مرکزی حزب مشارکت می خواهد برای برداشت از حساب ذخيره ارزی مانعی نداشته باشد
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ه که با اين انتخاب سعی دارد در آخرين سال مسئوليت خود با  دولت را متهم کرديالثاراتستون نويس 
هزينه کردن از ذخيره ارزی و ارتقای رفاه نسبی مردم، اعتماد افکار عمومی را به نامزد رياست جمهوری 

  .که از سوی اصالح طلبان معرفی می شود، جلب کند
زی و احيای اصالح طلبان به ، ترميم کابينه را اقدامی سياسی خوانده که با هدف بازساپرتو سخن

  .ويژه در جهت موفقيت در انتخابات رياست جمهوری سال آينده و ترکيب مجلس هفتم صورت می گيرد
اين حرکت می تواند هم از تحرک مجلس هفتم بکاهد و هم برخی از ورزای :  می نويسدپرتو سخن

  .آقای خاتمی را از پاسخگويی و استيضاح برهاند
نسوب به محافظه کار برای تغيير وزرای کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش، برخالف نظر جناح م

محمد خاتمی برای هماهنگی در تيم اقتصادی دولت، طهماسب مظاهری وزير اقتصاد و دارايی را برکنار 
 و صفدر حسينی وزير کار را به جای وی و ناصر خالقی نماينده اصفهان در مجلس را به عنوان وزير کار به

  .مجلس معرفی کرده است
پس گرفتن لوايح رياست جمهوری و انتخابات به وسيله محمد خاتمی رئيس جمهوری از مجلس، 

  . استاميد جوانموضوع اصلی گزارش هفتگی 
 پس گرفتن لوايح را حرکتی اعتراضی دانسته که ظاهر آن به تسليم می ماند اما با اشاره اميد جوان

او با کدام زبان بگويد که نهادهای انتخابی مردم قادر نيستند يک نهاد : هبه نامه خاتمی به مجلس نوشت
کدام گفتار رساتر از اين نامه و کدام رفتار . اجتماعی را مجاب کنند که به خواسته های آنها تن در دهد

  گوياتر از تقاضای استرداد؟
 نرسيده اما دست کم همه می دانند ايده ها و آرزوهای خاتمی به نتيجه:  می نويسداميد جوان

رئيس جمهوری خرسند از اين است که توانسته شعارها و انديشه های خود را چنان نهادينه کند که 
  .استفاده کند) اصالح طلبی(رقيب نيز از ادبيات تازه 

 پس گرفتن لوايح را اعالم رسمی ناکامی اصالحات معرفی کرده و نوشته آقای خاتمی صداهفته نامه 
ل و نيم ناچار شد لوايح دو گانه را پس بگيرد و آخرين اميدهای اصالح طلبان را برای اصالح بعد از يک سا

  .ساختارهای کشور به ناکامی بکشاند
، اقدام خاتمی در پس گرفتن لوايح را اعتراضی به تشکيل مجلس هفتم عنوان کرده و نوشته صدا
تی که در آن برای رئيس جمهوری در نظر خاتمی به خوبی می داند که اگر اين اليحه با اختيارا: است

گرفته شده است توسط مجلس هفتم تصويب شود، عمال می تواند رئيس جمهور محافظه کار بعدی را 
که می توان پيروزی اش را در انتخابات رياست جمهوری سال آينده پيش بينی کرد دارای قدرت و 

تمند در مقابل اصالح طلبانی تبديل نمايد که اختيارات بی شماری سازد و وی را به يک مانع جدی و قدر
  .قصد دارند اصالحات را خارج از ساختار رسمی قدرت در پيش بگيرند

، شيوه استراد لوايح را سئوال برانگيز خوانده و نوشته است آقای خاتمی در نامه خود به پرتو سخن
اسفانه به خوراکی برای راديوهای مجلس، سخنان غيرمنصفانه و تکراری خود را بار ديگر بيان کرده که مت
  .بيگانه و برخی روزنامه های داخلی معلوم الحال تبديل شده است

خاتمی در نامه هفته گذشته خود به مجلس برای استرداد لوايح، از شورای نگهبان به خاطر نقض قانون 
 و پاسخگوی اقدامات انتخابات انتقاد کرده و از اين شورا خواسته بود که خود را مافوق مسئوليت نداند

  . خود در ساليان گذشته به خصوص در انتخابات اخير مجلس باشد
 به نقل از منابع مطلع خبر داده است که جاسوسان هسته ای ايران که اطالعات طبقه بندی يالثارات

  .شده تاسيسات هسته ای را به خارج از کشور منتقل کرده بودند، دستگير شده اند
ماموران امنيتی بعد از تحقيقات در مورد چگونگی انتقال اطالعات هسته ای ايران به  يالثاراتبه نوشته 

خارج از کشور، دو تن از کارشناسان فعال در پروژه های هسته ای ايران را دستگير کرده اند که هم 
  .اکنون تحت بازجويی قرار دارند

 حسين باقری، دبير انجمن  به بررسی آينده جنبش دانشجويی پرداخته و به نقل ازايران جمعه
وظيفه جنبش دانشجويی چه در زمان حکومت اصالح طلبان و : اسالمی دانشگاه تهران نوشته است

  .چه در زمانی که محافظه کاران قدرت را در دست می گيرند نقد قدرت و دوری از آن است
ونی را دو مانع اصلی عبداهللا مومنی، دبير دفتر تحکيم وحدت، مخالفان اصالحات و ضعف تئوريک و در

اصالح طلبان عنوان کرده و گفته تا زمانی که اين موانع برداشته نشود طرح مفاهيم اصالحات نمی تواند 
  .تاثيری جدی در جامعه بر جای بگذارد

در شرايطی که اصالحات با موانع درونی و بيرونی مواجه و اصالحات حکومتی :  می نويسدايران جمعه
شده است بايد تعريفی دوباره از اصالحات صورت گيرد که دربرگيرنده خواست نيز با شکست مواجه 

  . مردم باشد و اصالح طلبان را نيز از بن بست موجود خارج کند

  
  گوناگون

   ساله جهان را دارا هستيم15 - 19ترين ترآيب جمعيتي  جوان 
  2004آوريل   23  -1383  ارديبهشت4ه جمع

مهور و رئيس سازمان ملي جوانان، جامعه ايراني را دچار تغييرات مشاور رئيس ج: خبرگزاري فارس
 درصد 90 ساله جهان را دارا هستيم آه 15 - 19ترين ترآيب جمعيتي  جوان : عمده دانست و تاآيد آرد
  .آنها تحصيل آرده هستند
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به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آميته اطالع رساني مجلس دانش آموزي، رحيم عبادي آه 
گفت، اقدامات وزير  شنبه در ميان نمايندگان دانش آموزان سراسر آشور سخن مي شامگاه روز پنج

آموزش و پرورش را در تشكيل مجلس دانش آموزي بسيار جدي و قابل تحسين دانست و با جوان 
 ساله در جهان دارا هستيم آه 15 - 19ترين ترآيب جمعيتي  جوان : توصيف آردن جامعه ايراني، گفت

ناميده » پديده جواني«اي آه   درصد آنها تحصيل آرده هستند، به طوريكه جامعه ايراني با پديده90
  . آيد شود روبروست و در نتيجه پيامدهايي از جمله در حال تغيير بودن جامعه، بوجود مي مي

خت و جامعه بايد اين تغييرات را به رسميت شنا: رحيم عبادي با استناد به تغييرات جامعه ايراني گفت
را براي گذر از جامعه سنتي به مدرن آماده آرد و مجلس دانش آموزي و ايجاد گروهها و نهادهاي جوانان 

  . در اين راستا است تا جوانان جامعه عصيانگر و پرخاشگر نشوند
آموزش و پرورش بايد : هاي آموزشي و افزود وي محور را در آموزش و پرورش، دانش آموزان و نه آتاب

  . اي را براي تغييرات ايجاد آند و با وجود موانع، تمام تالش خود را انجام دهد ينهزم
ما : وي در پايان، سازمان ملي جوانان را نيازمند حضور نمايندگان جوانان در سطح آشور دانست و گفت

نويس اساسنامه مجمع را مورد بررسي قرار  خواهيم پيش با تشكيل مجمع ملي جوانان از شما مي
  . هيد و پيشنهادات خويش را به ما ارائه نماييد تا بتوانيم به سوي فردايي بهتر گام برداريمد

 /انتهاي پيام
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