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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

 خـرداد، زمـين لـرزه اي منـاطق          8عـصر روز جمعـه      . ر ديگر قهـر طبيعـت ايـران را لرزانـد          با تاسف بسيار، با   
مرآـز زمـين لـرزه در اسـتان مازنـدران بـود و شـهر        . گسترده ای از شمال و شمال غرب ايران را تکـان داد   

ن در مازنـدران و قـزوي     بر اساس اخبار دولتي شمار آـشته شـدگان          . تهران در دامنه اين زلزله قرار داشت      
  . نفر اعالم شده است تن30بيش از 

آارآنان بولتن خبري ايران نبرد به خانواده هاي داغدار اين فاجعه تسليت مي گويد و خود را در غم آنان 
  .شريك مي داند

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  ه تالش براي ارعاب سازمان بين المللي انرژي اتميهشدار آمريكا به جمهوري اسالمي در بار
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هاي محمد خاتمي رئيس  ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، روز پنجشنبه با اشاره به گفته
اتش ما فکر نمي کنيم ارعاب آژانس براي ناديده گرفتن کوتاهي هاي ايران در تعهد: جمهوري ايران گفت
آقاي خاتمي روز پنجشنبه با تاکيد بر حق ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي . کار مناسبي باشد

اي گفت ايران ممکن است در تصميم داوطلبانه خود مبني بر توقف غني سازي اورانيوم، بازنگري  هسته
  . کند

 بهتر است در فکر ترساندن سازمان وزارت امور خارجه آمريکا اعالم کرد تهران): راديو فردا(امير آرمين 
ريچارد باوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريکا . المللي انرژي اتمي يا هيات مديره اين سازمان نباشد بين

المللي  سازمان بين: روز پنجشنه در واکنش به سخنان محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي گفت
اي را به طور مستند ارائه  نامه هاي هسته سال عمليات پنهاني ايران در زمينه بر18انرژي اتمي 

است و تهران بارها و بارها در اعالم جنبه هاي مهم و دردسرساز اين برنامه کوتاهي به خرج  کرده
هاي خود با  در حل اختالف. ها مداخله کرده و آنها را معلق ساخته است در امر بازرسي. است داده

ت و خالصه اينکه ايران نشان داده است چندان به اي ناکام مانده اس سازمان در برنامه هسته
  . تعهدهائي که در امر تعليق برنامه غني سازي اورانيوم بر عهده گرفته، پايبند نيست

کنيم  ما تاکيد مي. ايم ما منتظر گزارش بعدي هيات مديره سازمان در چند روز آينده: ريچارد باوچر گفت
از تهران . ايش را افشا کند خرج دهد و همه برنامه هاي هستهکه ايران کمال همکاري را با سازمان به 

  . خواهيم در اجراي تعهدهاي خود بهتر عمل کند مي
ما منتظر گزارش محمد البرادعي رئيس سازمان به هيات مديره : سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت

 خاتمي را نوعي ارعاب ريچارد باوچر سخنان محمد. زنيم مانيم و آنگاه دست به اقدام مناسب مي مي
  .المللي انرژي اتمي نيست اين رفتار مناسبي در قبال سازمان بين: سازمان قلمداد کرد و گفت

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ايران در هفته اى آه گذشت
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سرپرستى صدا و سيما و ادامه  انتصاب يك نظامى بهپايان آار دوره ششم مجلس شوراى اسالمى، 
مهمترين رويدادهاى اين هفته ايران  تنش ميان جمهورى اسالمى و آژانس بين المللى انرژى اتمى،

  .بودند
به  عمر مجلس ششم، آه به مجلس اصالحات معروف شده بود، سرانجام روز چهارشنبه اين هفته

نگهبان گذشته  م، آه نمايندگانش از صافى تصفيه بزرگ شوراىبه اين ترتيب، مجلس هفت. پايان رسيد
از نمايندگان تازه مجلس، غالمعلى  به روايت ايرنا، در آستانه اين تغيير، جمعى. اند، آار خود را آغاز آرد

  .حداد عادل را نامزد رياست مجلس آردند
عبدالواحد  هفتم، هنگامى آهانتقال قوه مقننه از نمايندگان دوره ششم به نمايندگان دوره  مراسم

موسوى . تنش آشانده شد موسوى الرى وزير آشور به قرائت گزارش خود پيرامون انتخابات پرداخت، به
 نفر ١۶٠٩نماينده دوره ششم، صالحيت  ٨۵الرى، در گزارش خود اعالم آرد آه شوراى نگهبان عالوه بر 

 .از ايثارگران انقالب را نيز رد آرده است
قرار  ست، مهدى آروبى رئيس مجلس ششم هم عملكرد شوراى نگهبان را مورد انتقاددر همين نش
ضايعات جبران ناپذيرى  قلع و قمع مجموعه نيروها و پاسخگو نبودن در برابر رد صالحيت ها“: داد و گفت

مجلس هفتم “: در گزارشى نوشت دو روز پيش از آغاز آار رسمى مجلس هفتم، روزنامه ايران. ”دارد
اين . ”مستقل ها و اصالح طلبان نام دارند  فراآسيون خواهد بود آه آبادگران، راستگرايان،۴اى دار
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  سبب آشكارتر شدن دودستگى در جريانى خواهد شد روزنامه پيش بينى آرد آه ترآيب مجلس هفتم
اخير بيش جبهه مشارآت اسالمى، آه در انتخابات دوره . مى شوند آه راستگرايان يا اصولگرايان ناميده

بعيد به : درون حكومت از سوى شوراى نگهبان زير ضرب قرار گرفت، اعالم آرد از همه جريانات سياسى
 .آه نمايندگان اين دوره مجلس بتوانند مطالبات واقعى مردم را دنبال آنند نظر مى رسد

 الگوى ترآيه و پاآستان براى ايران؟
عزت اهللا  انتصاب. خل آشور به خود مشغول ساختنكته ديگرى آه اين هفته افكار عمومى را در دا

در مورد اين  خبرگزارى جمهورى اسالمى. ضرغامى به سرپرستى صدا و سيماى جمهورى اسالمى بود
. ”اشاره آرده اند برخى از رسانه ها و سايت هاى خبرى به سوابق نظامى ضرغامى“: انتصاب نوشت

در ماه هاى اخير اين  .نظامى منصوب مى شودضرغامى نخستين نظامى نيست آه به پست هاى غير 
آه جمهورى اسالمى از الگوى  روند گسترش يافته است و بسيارى از تحليلگران بر اين عقيده اند
در آن نظاميان نقشى تعيين آننده در  آشورهاى همسايه اى نظير ترآيه و پاآستان تبعيت مى آند آه

 .سياست دارند
اعالم آرده است آه در ترآيب آارآنان صدا و سيماى جمهورى  مىبه گزارش ايرنا عزت اهللا ضرغا
وى در نخستين موضعگيرى هاى خود، از يكسو فيلم مارمولك را مورد  .اسالمى تغييرى نخواهد داد

جايزه آزادى بيان شيرين عبادى مى بايست به جمهورى اسالمى “: سوى ديگر گفت انتقاد قرار داد و از
 ”! و آزادى بيان را در آشور براى او فراهم آرده استشد، زيرا امكان داده مى

 شدت يابى دوباره تنش با آژانس انرژى اتمى
المللى انرژى اتمى  رويداد خبرى مهم ديگر اين هفته، اوج گيرى مجدد اختالف ميان ايران و آژانس بين

ى رئيس آژانس بين محمد البرادع اين هفته، برخى منابع خبرى گزارش دادند آه در جريان ديدار. بود
طرف تاآيد آرده اند آه مواد هسته اى و  المللى انرژى اتمى و معاون وزير امورخارجه روسيه، دو

تحت نظارت بين المللى با مداخله مستقيم آژانس انرژى  تاسيسات توليد آننده آن ها در ايران، بايد
 اگر پرونده انرژى هسته اى ايران در پيش از اين تهديد آرده بودند آه مقامات ايرانى. اتمى نابود شود

حكام از دستور آار آژانس بين المللى انرژى اتمى خارج نشود، غنى سازى  نشست آتى شوراى
پس از پخش خبر توافق ميان رئيس آژانس و معاون وزارت خارجه . سر خواهند گرفت اورانيوم را از

  اگر شوراى حكام در نشست آتى خودمحمد خاتمى رئيس جمهور روز پنجشنبه تهديد آرد آه روسيه،
و . خواهد گرفت همكارى ايران را مورد تاييد قرار ندهد، اين آشور برنامه غنى سازى اورانيوم را از سر

  .مانع آار بازرسان آژانس خواهد شد
بازرسى هاى آژانس  پايان“: آن ها گفتند. اين موضع گيرى، واآنش مقامات آمريكائى را در پى داشت

ماه گذشته بارها از آژانس  جمهورى اسالمى در يك. ” اتمى در ايران قابل پيش بينى نيستانرژى 
. پرونده انرژى هسته اى ايران را ببندد انرژى اتمى خواسته است آه در نشست چهاردهم ژوئن خود

مرآز آردند آه جمهورى اسالمى، عالوه بر نطنز، در چند  ديپلمات هاى آژانس انرژى اتمى، اخيرا اعالم
 .به تكنولوژى انرژى هسته اى مى آوشد پنهانى ديگر هم براى دستيابى

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

شورای حکومتی منصوب آمريکا درعراق، با نامزدی نخست وزير تازه ای برای رهبری دولت انتقالی 
  . ئن آغاز کند، موافقت کرده استعراق که قرار است کار خود را در پايان ماه ژو
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اين شورا در يک جلسه ويژه که پل برمر مسئول آمريکايی اداره امور عراق نيز در آن حضور داشت، اياد 

  . عالوی را برای احراز اين سمت نامزد کرد
اين حزب در شورای حکومتی عراق . استآقای عالوی شيعه مذهب و از اعضای حزب وفاق ملی عراق 

  . اکثريت را در دست دارد
اوايل اين هفته، مقامات آمريکايی در عراق گفته بودند که احتماال آقای حسين شهرستانی، که در زمان 

حکومت صدام حسين از دانشمندان ناراضی عراق بود، در دولت انتقالی عراق سمت نخست وزير را 
  . خواهد داشت

  .  شهرستانی گفته است که داوطلب احراز مقام نخست وزيری عراق نيستاما آقای
سازمان ملل متحد از نامزدی آقای عالوی برای نخست وزيری دولت انتقالی عراق ابراز خرسندی کرده 

  . است
يک سخنگوی سازمان ملل در مقر اين سازمان در نيويورک گفت که سازمان ملل به اين تصميم احترام 

  .  آماده همکاری با آقای عالوی استمی گذارد و
آقای عالوی که قبال در تبعيد زندگی می کرده، با سازمانهای اطالعاتی بريتانيا و اياالت متحده روابط 

  .نزديکی داشته است
  

  اظهار نگراني يونيسف نسبت به وضع نامناسب آودآان در عراق  
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 سال اخير دچار وضعيت بحراني 20آودآان عراقي براي سومين بار طي: آردسازمان يونيسف اعالم 
  .اند  شده
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 سال گذشته سه بار در 20به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، به نقل از يونيسف، آودآان عراقي در
  .اند  شرايط جنگي زندگي آرده

تقريبا نيمي از جمعيت : تدر مورد بدتر شدن وضعيت آودآان در آشور اظهار نگراني آرد و گف, يونيسف
ها، بسياري از آودآان مستعد ابتال   قبل از شروع درگيري,همچنين,  سال هستند18عراق در سنين زير 

  .ها و سوء تغذيه بودند  به بيماري
يك چهارم آودآان زير پنج سال دچار سوء تغذيه مزمن بودند و يك هشتم آنها قبل پنج , طبق اين گزارش

  .دادند   از دست ميسالگي جان خود را
ها، آارآنان يونيسف براي آمك به آودآان   براي غلبه بر مشكالت و جبران نارسايي, گفتني است

  .عراقي در حال فعاليت هستند
, از زمان اتمام جنگ در عراق، يونيسف هزاران تن تجهيزات آمكي به عراق ارسال آرده است, همچنين

اهاي با پروتئين باال براي آودآان دچار سوء تغذيه و دارو آه شامل تحهيزات پزشكي و آب سالم، غذ
  .هاي جدي ناشي از آب آلوده در بين آودآان بود  براي مقابله با شيوع بيماري

  .ها ميليون ليتر آب سالم را براي جنوب عراق تامين آرد  تانكرهاي يونيسف، ده, شايان ذآر است
الر مواد و تجهيزات تصفيه آب نيز به اين آشور ارسال آرده ها د  اين سازمان ميليون, براساس اين گزارش

  .است
آه , درگير جنگ خليج بود1991 در حال جنگ با آشور ايران و در سال 1980عراق در دهه , گفتني است

هاي اين آشور شد آه تصويب قانون نفت در برابر غذا تا حدودي مشكالت اين   باعث تخريب زيرساخت
  .آشور را حل آرد

 تاآنون 1952براي بهبود شرايط آودآان و زنان در عراق از سال , سازمان يونيسف: افزايد   گزارش مياين
  . نيز در آشور عراق حضور داشته است1983تالش مداومي داشته است و از سال 

اين سازمان نقش محوري و رهبري براي احقاق حقوق آودآان و زنان آموزش بهداشت، , همچنين
  .ها داشته است   و محيط زيست در آشور عراق در اين سالتغديه، آب سالم
  . ميليون دالر آمك آرده است7/182يونيسف براي آمك به آودآان عراقي تقاضاي , قابل توجه است

  
هاي عراق، آه به درخواست  اعالم آرد گزارش بررسي بدهي) IMF(المللي پول  سخنگوي صندوق بين

  .جام گرفته بود، به پايان رسيده استآمريكا و ديگر آشورهاي ثروتمند ان
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 سخنگوي  ،“توماس داوسون”، “گلف ديلي نيوز”ي  الملل ايسنا به نقل از روزنامه به گزارش سرويس بين
اين صندوق هنوز در خصوص اينكه چه ميزان از : المللي پول با بيان اين مطلب افزود صندوق بين

ق با هدف بهبود شرايط اقتصادي اين آشور بايد بخشيده شود، پيشنهادي نداده است، هاي عرا بدهي
  .اش را بپرازد، پرداخت تواند از طريق آن بخشي از بدهي هايي آه عراق مي بلكه در عوض به بررسي راه

المللي پول گزارش بررسي بدهي عراق را منتشر نخواهد  صندوق بين: در ادامه يادآور شد“ داوسون”
يي است آه آشورهاي طلبكار آنها را در اختيار اين سازمان  آرد، چرا آه شامل اطالعات محرمانه

  .گذاشته اند
گزارش بررسي بدهي عراق به درخواست باشگاه پاريس، متشكل از آمريكا و هجده آشور ثروتمند 

ضو باشگاه پاريس  ميليارد دالر به آشورهاي ع40شود عراق آال مبلغ  گفته مي. ديگر، انجام پذيرفت
  .بدهي دارد آه بيشتر آن متعلق به روسيه، آلمان، فرانسه و ژاپن است

  
  عضو شوراي حكومت انتقالي عراق از عمليات ترور جان سالم به در برد 
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  .نيروهاي ائتالف را مسئول ترور نافرجامش خواند" سالمه خفاجي"دآتر 

ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق " سالمه خفاجي"خانم دآتر , ين الملل ايلنابه گزارش سرويس ب
  .روز گذشته از عمليات ترور جان سالم به در برد 

در راه " اليوسفيه"در اين عمليات آه به دنبال ايجاد آميني از سوي افراد ناشناس در روستاي 
پسر " احمد قضي"آشته و " خفاجي"صي يكي از محافظان شخ, بازگشتش از بغداد به نجف انجام شد

  . ساله اش ناپديد شد18
و نيروهاي آمريكايي در حال " مقتدا صدر"به منظور مشارآت در اجراي توافقات بين " سالمه خفاجي"

  .عزيمت به نجف بود 
آه در " هاشمي"آه به عنوان جانشين خانم دآتر " خفاجي"دآتر , به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره

به عضويت شوراي حكومت انتقالي عراق در آمده , مبر گذشته در برابر منزلش در بغداد ترور شددسا
  .وي نيروهاي ائتالف را مسئول اين حادثه دانست,است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد٨: هفته نامه های ايران 

  2004 مه  28 -1383  خرداد8جمعه  -بي بي سي 
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ن با آغاز به کار مجلس هفتم، هفته نامه های چاپ ايران به بررسی عملکرد مجلس ششم و همزما
برنامه مجلس هفتم پرداخته و راه اندازی تلويزيون خصوصی، حکم اعدام هاشم آغاجری و تغيير مديريت 

  .صدا و سيما را در عناوين اصلی خود بازتاب داده اند
هفتم چاپ کرده که روز پنج شنبه هفتم خرداد با حضور  گزارشی از اولين روز مجلس ايران جمعه

محمد خاتمی رئيس جمهور، محمود هاشمی شاهروی رئيس قوه قضائيه، اکبر هاشمی رفسنجانی 
  .رئيس مجمع تشخيص مصلحت و برخی شخصيت های دولتی افتتاح شد

 رسانی ناميده  ارگان حزب موتلفه اسالمی در عنوان اصلی خود اين دوره مجلس را مجلس خدمتشما
مردم می خواهند آثار خدمت رسانی مجلس هفتم را مثل شورای : و در سرمقاله اين شماره نوشته

اسالمی شهر تهران لمس کنند و اين تالش به يقين مردم نگران و مايوس را به صحنه مشارکت 
  .سياسی آينده جلب خواهد کرد

اصالحات اسالمی همچنان در دستور کار نظام  ":حبيب اهللا عسگراوالدی دبير کل حزب موتلفه نيز گفته
است و مجلس هفتم بايد پرچم اصالحات اسالمی و انقالبی را همانجا که مجلس ششم بر زمين 

  ."گذاشت بردارد و اين مسير الهی را با کمک مردم طی کند
ارت فعال، به عنوان  ارگان انصار حزب اهللا از تحول در زندگی مردم، مبارزه با فساد اقتصادی و نظيالثارات

برنامه های مجلس هفتم ياد کرده و از قول برخی منتخبان مجلس هفتم نوشته اگر دولت جلوی اراده 
  .مجلس بايستد نمايندگان مجلس تحمل نمی کنند

 در گزارشی با چند نماينده مجلس ششم گفتگو کرده و به بررسی کاميابی ها و ناکامی ايران جمعه
  .داخته استهای اين دوره مجلس پر

يکی از نکات برجسته مجلس ششم، شکستن خط قرمزهايی : "علی تاجر نيا، نماينده مشهد گفته
  ."است که به غلط در ساليان گذشته در کشور ايجاد شده بود

مجلس ششم در طول تاريخ پارلمان کشور چه قبل و چه بعد از : "ناصر قوامی، نماينده قزوين نيز گفته
پرکارترين مجلس بوده و در بعد قانونگذاری با بررسی طرح های استخوانداری که بعضا انقالب، پوياترين و 

در شورای نگهبان بی نتيجه ماند و نهايتا به مجمع تشخص مصلحت فرستاده شد، نقش ارزنده ای ايفا 
  ."کرد

 نقض  در عنوان اصلی خود از تائيد حاکم اعدام هاشم آغاجری دفاع کرده و نوشته در صورتپرتو سخن
  .حکم اعدام هاشم آغاجری، حمله به دين و مقدسات تشديد خواهد شد

چنانچه اين مرتد مهدورالدم اعدام نشود در سال : " به نقل از آيت اهللا مصباح يزدی نوشتهپرتو سخن
  ."های آينده ده ها نمونه آن را خواهيم داشت

ه اسالم از سوی يک فرد مسلمان اگر اين هفته نامه با استناد به روايات شيعه نوشته اهانت آشکار ب
به عمد و اختيار باشد موجب ارتداد فطری است و قتل مرتد فطری واجب است و توبه مانع اجرای حکم 

  .اعدام نيست
: نويسنده از قضات ديوان عالی کشور که حکم هاشم آغاجری را بررسی خواهد کرد، درخواست کرده

 و از عواقب و جنجال های آن هم نترسند زيرا خدايی که چنين حکم خدا را درباره اين متهم اجرا کنند"
  ."حکمی را وضع کرده بيش از همه خود مراقب و محافظ ما و کشور ماست

 هزار دالر برای راه اندازی ۴٠٠ در سرمقاله اين شماره خود موافقت رئيس جمهور را با پرداخت يالثارات
 قول کارشناسان نوشته که هزينه راه اندازی يک شبکه شبکه راديو تلويزيونی شبهه آميز دانسته و از

 ميليون دالر است و اصالح طلبان به خاطر هزينه های مالی و سياسی قادر به ٢٠ تا ١٠تلويزيونی بين 
  .ايجاد تلويزيون ماهواره ای نخواهند بود

 کرده و از قول  با غير قانونی خواندن راه اندازی تلويزيون خصوصی از آقای خاتمی انتقادپرتو سخن
آقای رئيس جمهور بر اساس کدام قانون چهارصد هزار دالر پول اين ملت را به : "مردم پرسيده است

  ."جيب فردی می ريزد که می خواهد در خارج از کشور تلويزيون خصوصی تاسيس کند
خردادی ، علت راه اندازی تلويزيون خصوصی را به افت تيراژ مطبوعات دوم پرتو سخنسرمقاله نويس 

اصالح (منتسب کرده و نوشته، در اين دوره مردم بيش از پيش به سمت تلويزيون جذب شده اند و آنها 
متوجه تاثير شگرف راديو و تلويزيون بر افکار عمومی شده اند بنابر اين تصميم گرفته اند برای ) طلبان

  .تامين اهداف آينده اصالح طلبان از اين وسيله استفاده کنند
داخت وام از سوی دولت را برای تاسيس يک شبکه تلويزيونی تخلف قانونی عنوان کرده و ، پرشما

نوشته، اگر قرار است اين شبکه از حمايت جمهوری اسالمی برخوردار باشد چرا با صدا و سيما برای 
  . تاسيس آن مذاکره نشده است

 که هفته گذشته جانشين  از انتخاب عزت اهللا ضرغامی به رياست سازمان صدا و سيمااميد جوان
علی الريجانی شد، به عنوان نشانه ای ديگر از جوانگرايی در ميان اصولگرايان ياد کرده و نوشته، 

و آقای ضرغامی شاهد ) شهردار تهران(مشخص نيست پس از مديران جوانی چون محمود احمدی نژاد 
ار قرار دارد و نيروهايی که تا ديروز حضور چه کسانی خواهيم بود اما قطعا تکثير اين افراد در دستور ک

خود را در ميان اليه های ميانی و صرفا در مقام تائيدکننده احساس می کردند برای ورود به دستگاه 
  .های اجرايی آماده می شوند

از صدا و سيما به دليل تاثيرگذاری فراوان، بودجه کالن و نقش سياسی و :  نوشته استاميد جوان
انحصاری می توان به عنوان قوه چهارم ياد کرد که مطابق قانون اساسی بايد دولتی باشد اما در اين 

  . هفت سال کامال غير دولتی بوده و در عين حال کامال حکومتی عمل کرده است
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  بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق 
  

  بازداشت هفت تن از تحصن آنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
  2004 مه  28 -1383  خرداد8جمعه 

شب گذشته هفت نفر از تحصن آنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ): راديو فردا(جمشيد زند 
 و هواداران جبهه دموآراتيك ايران اند، تشكلي آه شاخص ترين اين عده از اعضا. تهران بازداشت شدند

به گفته برگزار . چهره آن حشمت اهللا طبرزدي است آه اآنون دوران بازداشت خود را سپري مي آند
آنندگان اين تحصن، هدف از چنين اقدامي اعتراض به احضار و بازداشت شماري از اعضا و وابستگان 

علي طبرزدي، پسر حشمت اهللا طبرزدي در مصاحبه با .  وضعيت آنان بوداين تشكل و عدم رسيدگي به
  : راديو فردا درباره بازداشت هاي شب گذشته چنين مي گويد

بطور سرزده و ناگهاني اين تصميم را گرفته بودند و روبروي ): پسر حشمت اهللا طبرزدي(علي طبرزدي 
وعدم رسيدگي از سوي سازمان اروپايي به دفتر سازمان ملل در اعتراض به بازداشت هايي آه شده 

مثل اينكه از طرف نماينده آقاي طاليي حكم جلب را به اينها نشان مي . اين بازداشت ها تحصن آردند
 ديشب، 9 متحصن هستند تا 9اينها تا ساعت . دهند آه اگر بيشتر بايستيد شما را بازداشت مي آنيم

ا بازداشت مي آنند و بعد هم منزل آقاي زال زاده مي و آخرش هم مثل اينكه هفت نفر از دوستان ر
ريزند، همسرشان را بازداشت مي آنند، منزلشان را بازرسي مي آنند و تا آنون خبري از اينها نيست 

به منزل . آه البته هفته قبل هم بچه هاي آرج را ده دوازده نفرشان را گرفتند. آه در آجا بازداشت اند
آنهايي را آه مي . اين هم من فكر مي آنم دنباله همان باشد. ه بازرسي آردنداينها ريختند، مثل اينك

  .شناسند بازداشت مي آنند
 نفر از دوستان شما را گرفتند، آيا از وضعيت اينها اطالعي 10شما اشاره آرديد آه هفته پيش هم : ز.ج

  داريد؟
به زندان ديگري منتقل آرده اند ولي اخباري آه به ما رسيده يكي دو نفر از اين اعضا را : علي طبرزدي

خبر خاصي هم از آنها نيست چونكه اصوال اين ها را بردند تنها نگه مي دارند و پهلوي زنداني هاي ديگر 
  .اخبار در رابطه با آنها بسيار محدود است. نيستند

  
  گوناگون

  
  ن مهاجرتبين دولت آلمان و احزاب اپوزيسيون اين آشور در مورد قانو» توافقى سياسى«

  2004 مه  28 -1383  خرداد8جمعه  -راديو آلمان 
 احزاب ٢٠٠۴ ماه مه ٢۵باالخره در روز  بعد از سه سال بحث و مشاجره بر سر قانون مهاجرت در آلمان

مسيحى ها به توافقى در اين رابطه رسيده اند، آه  سياسى آلمان از حزب سبزها گرفته تا دموآرات
در شروع اين بحثها اساسا احزاب محافظه آار آلمان از آنجايى آه  .ذاشته اندنام آن را توافق سياسى گ

جامعه يى مهاجرپذير نمى دانسته اند، با نفس وجود اين قانون مخالفت مى آرده  جامعه ى آلمان را
  .اند

استان  آقاى حميد نوذرى آه يكى از اعضاى شوراى عالى پناهندگان برلين و عضو شوارى مصلحتى
است، در گفتگوئى با  براى امور مهاجران و پناهندگان و همينطور مسئول آانون پناهندگان ايرانىبرلين 

  .فرسايشى پرداخته است  ساله٣صداى آلمان، به اين موضوع، از جمله به علت اصلى اين بحث 
 (گزارشگر صداى آلمان در برلين(طاهره آزادبخت : مصاحبه گر
موجود را قبول نداشتن و بر آن  طول آشيدن اين بحث، واقعيتهاىيكى از داليل اصلى  :حميد نوذرى

سنديكاها و سازمانهاى البى بزرگ، چه  جالب اين است آه تقريبا تمام. سايه انداختن بوده است
 اگر بتوان به  ولى. خودشان موافق اين قانون بوده اند اقتصادى، چه آارگرى و چه صنعتى از منظر منافع

آلمانى بر اين نظر بود آه با تصويب اين قانون مسئله آلمان به عنوان يك  ايدئولوژىطور غلوآميز گفت، 
 آتمان نمى آنم آه در مقاطع خاصى با توجه به اتفاقات. مردمى آلمانى زير سوال مى رود آشورى با

سال  به عنوان مثال. خاصى آه در آشور مى افتاده است، برعليه اين مسئله سوءاستفاده مى شد
مسئله امنيت، تبديل   مسئله تابعيت دوگانه مطرح بوده است يا مثال اين اواخر پس از ترور مادريد آه٩٨

اينها با هم دست دادند و در . آنند به موضوعاتى شدند آه بتوانند از آن برعليه تصويب قانون استفاده
 .مجموع باعث عقب افتادن اين مسئله گشتند

  
رسيدن به اين توافق  هارد شرودر در چند روز گذشته بعد ازصدراعظم آلمان آقاى گر: دويچه وله

اين طور به نظر مى آيد قبال قوانين  .سياسى با احزاب ديگر از مدرن بودن قانون مهاجرت صحبت مى آند
امروز از آنارگذاشتن قوانين قديمى صحبت مى شود و  و يا قانونى در اين رابطه وجود داشته است آه

  اين پسوند مدرن بودن از آجا مى آيد؟. شود نون صحبت مىاز مدرن بودن اين قا
 آه در اين چندسال گذشته  مسايلى به نظر من آلمه اى ست بدون محتوا و مانند تمام :حميد نوذرى

عمال خالى شدن آنها از محتواى اجتماعى و  تحت عنوان رفرم يا رفرم مدرن عرضه شده است، ولى
ما در آلمان قانون مهاجرتى نداشته ايم _ ١. داشته است ت، آه قبالمحتواى انساندوستانه اى بوده اس
ما هيچ نسبت قياسى حداقل در آلمان . اين قانون مدرن تر از آن است آه به آن اين نسبت را بدهيم آه

 .محتوا، من اعتقاد دارم آه در برخى از موارد حتا از قوانين امور خارجيان عقب تر است از نظر. نداريم
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چندجايى هم  ور قوانين جديد با توجه به اولويت اقتصادى و مالى آلمان تصويب شده است و درهمين ط
بوده اند، آه اميدوارم  آه مسايل انسانى وارد شده است، بر اثر فشار بوده است و بعضى جاها مجبور

يد از اين لحاظ است آه شا. مورد بعدها بتوانم بيشتر آن را توضيح بدهم به خصوص در يكى دو
مدرن اصال به معناى بهتربودن وضعيت انسانى  و اين واژه ى. صدراعظم آلمان آن را مدرن مى داند

مدرن است، آه در اقتصاد آلمان، در چندساله آينده، فقط  شايد از نظر ايشان از اين لحاظ. نيست
وارد داشت و نسبت بسيارى از آشورهاى ديگر هم در اين شغل ها  آلمانى ها اشتغال نخواهند

 . مدرنيستى و بهترى نسبت به بعضى از قوانين فعلى ندارد جنبه ى به جز اين. خواهند شد
  

نمايشگاه بين المللى  «سبيت«  وقتى آه در نمايشگاه ٢٠٠٠آيا مى توان گفت، در سال : دويچه وله
شور متخصصين آامپيوتر از آ گرهارد شرودر مى خواست از گرين آارت آمك بگيرد و با وارد آردن

آيا مى توان گفت آه . مهاجرت را مطرح آرد هندوستان به آلمان، به صورت بسيار مثبتى مسئله قانون
رويدادهاى بين المللى بود آه اين قانون را به مسئله اى منفى  تنها مسئله ترور در سطح بين المللى و

 آردند؟ تبديل
موقع را اگر به خاطر داشته باشيد،  آن. م با ترورى مواجه نبودي١٩٩٩ و ١٩٩٨نه، در سال  :حميد نوذرى

آه نيروهاى محافظه آار به شدت جلوى اين  حتما به ياد مى آوريد آه مسئله دوتابعيتى باعث شد
 آمدن خانواده هاى آسانى آه در  مسئله دوتابعيتى،  قانون مهاجرت و  چون در پى. جريان بايستند

بعد از مدتى اينها متوجه شدند آه قانون براى قانون . آردند، هم بود آلمان براى اشتغال مهاجرت مى
انسانها موقعى آه مهاجرت مى آنند، عواطف و مسايل خاص . براى انسانهاست نيست و قانون
 آقاى ايكس آه از هند وارد مى شود، خانواده دارد، بچه دارد و مسايل. همراه مى آورند خودشان را

اينكه اينها تا چه حد  و ماندن آنها در اينجا و نوع اقامت آنها وو آمدن اين خانواده . خاص خودش را دارد
موضوعات در دنباله ى تصويب اين قانون  تمام اين. مجاز و محق هستند آلمانى ياد بگيرند و يا نگيرند

  .مى آمد
تدا آنها حتا در اب .بدتر از همه اين مسايل اين بود آه نيروهاى محافظه آار به مخالفت با آن برخاستند

بيايند و اقامت نامحدود به آنها  خواستار اين بودند آه متخصصين عالى نيز براى مدتى محدود به آلمان
اعظمى از نيروهاى محافظه آار واردشدن جمعيت  همانطور آه در ابتدا گفته ام، براى بخش. داده نشود

 آه اين اواخر مطرح شده در مورد مسئله ترور و امنيت. آرد چندگانه اى به آلمان، ايجاد واهمه مى
محافظه آار و حتا بخشى از سوسيال دمكراتها از آن براى محدود آردن  است، مى بينيم آه نيروهاى

يعنى مى گويند براى فرد غيرآلمانى آه به اين آشور وارد شده . استفاده مى آنند حقوق پايه اى
قرار  ان مثال اگر اين فرد مورد ظنبه عنو. حقوق پايه اى شهروند آلمانى شامل حالش نمى گردد است،

از آشور خارج آرده و  گيرد، بدون اثبات اين ظن و همانطور آه بعضى از نيروها خواستار آن هستند، او را
همين مسئله را صدراعظم آلمان رد  آه خوشبختانه ديشب. حتا در زندانهاى موقت و جداگانه نگه دارند

  .گونتنامو در آلمان هم بتواند وجود داشته باشد ونه اى آهو به گ. آرده و قابل قبول ندانسته است
يكسرى بندهايى  اين مسايل عمال باعث مى شود آه اينها با قانون مهاجرت به صورت قانونى آلى، با

نيروهاى محافظه . مى آنند آه پيامدهاى انسانى، اجتماعى و فردى خاصى هم به همراه دارد، برخورد
مدتى معين محدود سازند، آه با  ون را فقط به سطح مسايل اقتصادى باآار مى خواستند اين قان
 .مقاومت روبه رو شدند

  
پناهندگان برلين و  ، عضو شوراى عالى»آانون پناهندگان سياسى ايرانى«شما مسئول : دويچه وله

سوال من از شما اين . هستيد عضو شوراى مشورتى استان برلين براى امور مهاجران و پناهندگان
شده ايم و به انسانها مى پردازيم، اين  است، آه در طول اين سه سال، حاال آه از قوانين خشك خارج

اين ارگانهايى آه نام برده ام نمايندگى مى آنيد، تا چه  انسانهاى مهاجر آه شما بخشى از آنها را، در
 .آردن قوا به نفع خودشان شرآت داشته اند حد در اين بحثها، در جابه جا

اقرار آنم آه ما تقريبا در همه ى  ولى متاسفانه بايستى. شرآت ما وسيع بود و محكم :د نوذرىحمي
زووس موت و آميسيون ايشان پيشنهاد آرده  ما نتوانستيم، آنطور آه خانم. عرصه ها شكست خورديم

براى آسانى آه ساليان سال است در آلمان زندگى  بود، خواسته هاى خودمان را جهت حق اقامت
نتوانستيم وضعيت جوانان و آودآان را به . به آرسى بنشانيم  مى آنند، چه پناهنده چه غيرپناهنده،

 آسانى آه   نتوانستيم آه نوع اقامت و به راحتى دريافت آردن آن را براى خانواده .اين قانون وارد بكنيم
خاطر  آسانى آه بهما فقط توانستيم مسئله ى پناهندگى، براى . آلمان هستند، انجام بدهيم در

آرسى   در آشور و منطقه ى خود تحت تعقيب نيروهاى غيردولتى بودند، را به جنسيت شان
اين تنها نكته ى مثبت   با اينكه تعداد داوطلبين و مراجعه آننده ى اين موضوعات آم است، و .بنشانيم

ن اساسى آشورهاى اروپايى، در قانو اين دو مطلب هم در اين اواخر به خاطر تصويب آنها. براى ما بود
بپذيرد، و به نظر من از طريق اتحاديه اروپا به آلمان حقنه  آلمان را موظف آرده تا در هرصورت اين افراد را

انساندوستى چيز زيادى در اين قانون نمانده است و به همين خاطر هم  در واقع از نظر. شده است
 ى پناهندگى، مهاجرين با تصويب اين قانون مخالفتنهادهاى انساندوست از اتحاديه ها تقريبا تمام

امور خارجى هاى  آردند و معتقدند آه در بعضى از جهات بندهايى از اين قانون حتا از قوانين مربوط به
موقعيت رضايت بخشى  به همين خاطر ما از تصويب اين قانون در. گذشته و فعلى هم عقب تر است

  .قرار نداريم
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  وپا و آمريكاى جنوبىآنفرانس اتحاديه ار

  2004 مه  28 -1383  خرداد8جمعه  -راديو آلمان 
  

اين اتحاديه پس از گسترش آن  نخستين چالش. از گسترش اتحاديه اروپا چند هفته اى بيش نميگذرد
 .آن جمله مسئله مقابله با فقر است به شرق اروپا همانا رويكرد آن به مسائل بين المللى و از

  
بين المللى با   ماه مه آنفرانسى٣٠ و ٢٩ در روزهاى جمعه و شنبه اين هفته، يعنى در همين رابطه 

 آشور آمريكايى ٣٣نمايندگان  در اين آنفرانس.  گروه نمايندگى در مكزيك برگزار خواهد شد٢۵شرآت 
ن آشور شرآت آننده در اين آنفرانس بي ۵٨  آشور از۴٠. جنوبى و حوزه درياى آارائيب نيز حضور دارند

از آلمان نيز، صدراعظم اين آشور، گرهارد شرودر در  . در باالترين سطح سياسى حضور دارند المللى
  .اين آنفرانس شرآت خواهد داشت

در  ١٩٩٩ در سال.  اتحاديه اروپا برگزار ميكند اين سومين همايش عالى آمريكاى جنوبى است آه
 سال بعد ٣. شرآت نمودند وپا در آنفرانس مشابهىريودوژانيرو براى نخستين بار نمايندگان اتحاديه ار

اتحاديه بوديم و اآنون در مكزيك براى بار  ما در مادريد شاهد برگزارى آنفرانس دوم آمريكاى جنوبى اين
و ترديدى نيست آه مبارزه با . آمريكاى جنوبى گردهم ميآيند سوم نمايندگان اتحاديه اروپا و آشورهاى

هاى تقريبا هر آنفرانسى است آه در ارتباط با آمريكاى جنوبى برگزار  رصهفقر يكى از اصلى ترين ع
  و راهكار بين المللى مقابله با آن در دستور آار نيز پديده فقر در آمريكاى جنوبى و اين بار. ميشود

 .همايش عالى ياد شده قرار دارد
 رهگذران شهر ست؟ يكى ازآيا براستى ميتوان به نتايج احتمالى اين همايش عالى اميد چندانى ب

Guadalajara ميگويد واقع در غرب مكزيك، يعنى محل برگزارى اين همايش: 
تميز آرده اند،  خيلى جاها را. خوب البته، حداقل چهره شهر ما آه بگونه مثبتى تغيير آرده است“

 بيش از ديگر البته مرآز شهر .بسيارى از اماآن مرمت شده اند و به بسيارى از نقاط شهر رسيده اند
 ”...هم از قلم نيافتاده اند نقاط مورد توجه قرار گرفته است، ولى حتى مناطق پيرامونى

پليسهاى . آرده اند شمار نيروهاى انتظامى را دو برابر. به مسائل امنيتى نيز توجه بسيارى شده است
براى روزهاى . نظر دارندرا زير  آبى پوش بگونه اى مداوم در مرآز شهر در آمد و شد هستند و همه چيز

دارند تا امنيت شرآت آنندگان را تامين  برگزارى اين همايش حتى واحدهايى از ارتش نيز ماموريت
گرچه .  اند تا در صورت لزوم بكار گرفته شوند تشكيل شده و همچنين تيمهاى پزشكى ويژه نيز. نمايند

  .گسترده وجود ندارد احتمال برپايى تظاهرات
. اقتصادى ممكن است قر تنها از طريق گام برداشتن در راستاى ايجاد پايه ها و بنيانهاى رشدمقابله با ف

پاسخى به مسئله فقر و گرسنگى  چرا آه تنها اختصاص دادن آمكهاى مالى و مواد غذايى نميتواند
آنكه گامى از پيامدهاى لحظه اى آن بكاهند بى  اين آمكها تنها تاثيرى آوتاهمدت داشته و قادرند. باشد

پروژه مشترك اتحاديه اروپا و آشورهاى آمريكاى جنوبى، پروژه   اما. براى حل بنيادين مشكل فقر باشند
 :يكى از دست اندرآاران اين آنفرانس در اين باره ميگويد. شده باشد اى نيست آه تازه آغاز

زيادى از راه را پشت  ما بخشاين به اين معناست آه . شايد تنها پنج آيلومتر به پايان راه باقى باشد“
اما شايد آوهى در . بپيمايم و به مقصد برسيم و شايد ما تنها بايد پنج آيلومتر ديگر را. سر نهاده ايم

 ”.اآنون از آن بى خبريم پس اين پنج آيلومتر در انتظار ماست و ما
آرده اند آه با تعيين  بدارىآشورهاى عضو اتحاديه اروپا از پنج سال پيش تا آنون همواره از اين ايده جان

در راه قوام يافتن پايه هاى  تسهيالت گمرآى و حذف برخى از عوارض مربوط به واردات و صادرات،
بديهى . است ايجاد يك منطقه تجارت آزاد از آن جمله. اقتصادى آشورهاى آمريكاى جنوبى گام بردارند
اما ده آشورى آه جديدا به عضويت . استبسيار جذاب  است آه ايجاد چنين فضايى براى آشور آلمان

آهسته تر به امكانات اقتصادى موجود در آمريكاى جنوبى روى ميآورند و  اتحاديه اروپا درآمده اند بسى
 .بيشتر بر اقتصاد آشاورزى اين منطقه متمرآز ميكنند آار خود را

  
يكاي التين آزار و شكنجه بيانيه سومين اجالس سران اتحاديه اروپا و آشورهاي جزاير آاريب و آمر

  اسراي عراقي را محكوم آرد  
آمريكاي التين و جزاير آاريب در نشست هاي مقدماتي نشست سران اين , وزراي خارجه اتحاديه اروپا

  .اي آزار و شكنجه اسراي عراقي را محكوم آردند  اجالس در مكزيك بدون اشاره به آمريكا در بيانيه
  .يك پاراگراف اين بيانيه به شكنجه اسراي عراقي اختصاص دارد,ايلنابه گزارش سرويس بين الملل 

سوء استفاده , شكنجه, ما قويا انواع آزار: در اين بيانيه آمده است, به گزارش خبرگزاري رسمي اسپانيا
ما همچنين تالش هاي .آنيم  و ديگر اعمال غير انساني عليه تمام افراد و اسراي جنگي را محكوم مي

 مربوط به شكنجه اسراي عراقي را براي محاآمه افراد مسئول و همچنين تعهدات شما را دولت هاي
  .براي اصالح هر گونه نقض در حقوق بين المللي بشري را مي ستاييم

در اين بيانيه همچنين از تمام دولت ها خواسته شد از هر گونه آزار و شكنجه و رفتارهاي غير انساني 
  .ردادهاي ژنو پايبند باشندبپرهيزند و نسبت به برقرا

اي به آمريكا درخصوص آزار و شكنجه هاي عراقي به   اين در حالي است آه در اين بيانيه هيچ اشاره
  .دست نيروهاي آمريكايي و انگليسي نشد
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  اتحاديه اروپا و آمريكاي التين براي تحريم آوبا به توافق نرسيدند  

آمريكا مبني بر وضع تحريم هاي " هلمز برتون"نسبت به قانون آشورهاي آمريكاي التين و اتحاديه اروپا 
  .تجاري عليه آوبا به توافق نرسيدند
به دنبال برگزاري سومين اجالس سران اتحاديه اروپا و آشورهاي , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

آشورهاي شرآت :توزير امور خارجه آوبا اظهار داش" فيليپ پرز روآه" ,جزاير آاريب و آمريكاي التين
هاي تجاري عليه آوبا به   آمريكا مبني بر وضع تحريم" هلمز برتون"آننده در اين اجالس بر سر قانون 

  .توافق نرسيدند
اتحاديه اروپا انعطاف آافي در خصوص درك واقعي : وزير خارجه آوبا تاآيد آرد, به گزارش خبرگزاري اروپا
  . از آمريكاي التين ندارند

 از 1996آه در سال " هلمز برتون" بع آگاه عدم توافق آشورها مبني بر توافق بر سر قانونبه گفته منا
از جمله مباحث بين وزاري آشورهاي شرآت آننده در سومين , سوي آمريكا عليه آوبا پيشنهاد شد

 .و آمريكاي التين بود" آاريب"اجالس سران اتحاديه اروپا در آشورهاي جزاير 
  

ين اجالس سران اتحاديه اروپا و آمريكاي التين از توافق بين آشورهاي آمريكاي التين منابع آگاه در سوم
  .دهند  و آند با اتحاديه اروپا در خصوص مذاآره تجاري خبر مي

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به دنبال برگزاري سومين اجالس سران اتحاديه اروپا و آشورهاي 
وزير امور " آارولينا بارآو", آميسارياي تجارت اروپايي " پاسكال لمي", جزاير آاريب و آمريكاي التين

آشورهاي متعلق به :معاون صدر اعظم نيكاراگوآ مشترآا تاآيد آردند" آريل گراندا"خارجه آلمبيا و 
آمريكاي مرآزي و آشورهاي آند با اتحاديه اروپا در خصوص رايزني ها براي مذاآرات توافقات تجارت 

  .اند  افق رسيدهمشترك به تو
 آشور اتحاديه اروپا به 25 آشور آمريكاي التين جزاير آاريب و 33رهبران , به گزارش خبرگزاري اروپا

  .آنند   ساله اخير برگزار مي5اقتصادي و اجتماعي سومين اجالس را در , منظور تقويت روابط سياسي
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