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

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  

  .از آزادي خود خبر داد“ آشتي”ي آردي فارسي  و سردبير روزنامه“ آرد”مدير انستيتو 
 2004 ژوئن 23 -1383  تير3چهار شنبه 

پس از ) ٣/٤/٨٣ چهارشنبه (اعالم آرد آه امروز ) ايسنا(بهرام ولدبيگي به خبرگزاري دانشجويان ايران 
مومي تهران و معاون قضايي دادستان عمومي و انقالب به همراه وآيل خود، آزاد حضور در دادسراي ع

  .شده است
  .اي آن توضيحات بيشتري ارايه نداد ولدبيگي درخصوص جزئيات پرونده و مسايل حاشيه

  

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

پاول، وزيرخارجه عراق و محمد البرادعي، مديرآل آزانس بين المللي انرژي متن آامل اظهارات آالين 
  :خارجه آمريكا منتشر شد به اين شرح است  رساني وزارت  اتمي درباره ايران آه از سوي پايگاه اطالع
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ما .  محمد البرادعي گذراندمخيلي خوشحالم آه امروز وقتم را با دوست و همكارم: آالين پاول« 

من خشنودي و رضايت خودم را . المللي انرژي اتمي داشتيم  مذاآرات خوبي را خصوص امور آژانس بين
اي ايران به مديرآل آژانس   المللي انرژي اتمي در خصوص قطعنامه پرونده هسته  از نتيجه آار آژانس بين

جهاني در خصوص پرونده    چند ماه آينده، نگراني جامعهما اميدواريم آه مقامات ايراني در. ابالغ آردم
وگو آرديم و   ما همچنين در خصوص مسأله آشور ليبي بحث و گفت. اي خود را بر طرف سازند  هسته

اتحاديه اروپا , المللي انرژي اتمي به همراه آمريكا  من از دوستم محمد به خاطر آار بزرگي آه آژانس بين
  .قدرداني آردم, اي ليبي انجام داد  وقف برنامه هستهو ساير آشورها براي ت

همچنين به طور خالصه و به اجمال در مورد مذاآرات آتي آه در آينده در چارچوب مذاآرات چندجانبه در 
  .صحبت آردم, هاي آره شمالي در پكن خواهيم داشت  خصوص برنامه

خواهم در ابتدا چند   از ايشان ميمن . اين باعث خوشحالي ماست آه ايشان در اينجا حضور دارند
  .  اي صحبت آنند و سپس ما سؤاالتي را مطرح خواهيم آرد  آلمه

گشايي در خصوص   طور آه آقاي پاول اشاره آردند ما جلسه مباحثات سازنده و راه  همان: البرادعي
  . داشتيم, اي آه در دستور آار آژانس اتمي قرار دارد  هاي هسته  بررسي پرونده

تر اين پرونده   شدن هر چه سريع  من بارها تعهدات آژانس را مبني بر بسته, خصوص پرونده ايران همدر 
حكام، خواستار همكاري شفاف و آامل مقامات ايران   هم من و هم شوراي. ام  به آالين پاول بازگو آرده

اني هم در خصوص پرونده جه  جامعه. ايم و اميدوارم شاهد همكاري ايران در چند ماه آينده باشيم  شده
اي اين    هسته اي از همكاري براي متوقف آردن برنامه  طور آه آالين پاول اشاره آرد نمونه  ليبي همان

در حال . آميز است  اي صلح  هاي هسته  اي آشور ليبي به فعاليت  آشور و اختصاص دادن انرژي هسته
آنند از   آميز استفاده مي  اي براي مقاصد صلح   تهحاضر براي اطمينان خاطر از اينكه آنها از انرژي هس

  .آنيم  نزديك با آشور ليبي آار مي
آنم هر چه زودتر در خصوص پرونده اين آشور آه يكي از   شمالي هم من باز تأآيد مي  در مورد آره

اي از   آالين پاول خالصه. بهتر است, گيري شود   براي جامعه جهاني است تصميم  ترين موارد  خطرناك
اي آره را جهت اطمينان   آنم بزودي پرونده هسته  مذاآرات دوره جديد را بازگو آرد و من فكر مي

  . آند بررسي خواهيم آرد  آردن از اينكه طبق نظر تعهدات آژانس عمل مي  حاصل
ذيري در پ  جنوبي و چين خواستار انعطاف  هايي وجود دارد مبني بر اينكه آره  گزارش! آقاي پاول: سؤال

خصوص پرونده آره شمالي هستند و اين بدان معناست آه بعضي از آشورها منافع اقتصادي را به 
آيا چنين درخواستي اعالم شده و يا اينكه . متحده انجام نخواهد داد  آاري آه اياالت. اندازند  مخاطره مي

  دهند متوقف آنند، تنها يك تقاضاست؟  آنها آارهايي آه انجام مي
دهند متوقف آنند ما هميشه با روحيه انعطاف پذيري براي   آنها بايد آارهايي را آه انجام مي:  پاولآالين

ايم آه چه   ها بيان آرده  اي  ما هميشه به طور شفاف براي آره. ايم  حل مشكالت وارد مذاآرات شده
؟ براي حل اين آند و منفعت حل و فصل اين قضيه براي آره چيست  چيزي مشكالت را حل و فصل مي

مشكل آره بايد تمام مسائل را آشكار آند تا ديگر هيچ سؤالي باقي نماند و به ما اطمينان بدهد آه 
تمايل خودشان را براي ) گروه شش(اي متوقف شده است و تمام اعضاي مذاآرات   همه برنامه هسته

  .جانبه اعالم آنند  همكاري همه
پذير   شمالي باشد اما ما مثل مذاآرات قبلي با روحيه انعطاف  آرهخواهد شاهد اقدام   متحده مي  اياالت

  .حل مناسب  منظور استمرار مشكالت و نيافتن راه  شويم نه به  براي حل مشكالت وارد مذاآره مي
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هايي وجود دارد مبني بر دستگيري هشت نظامي انگليسي نيروهاي نظامي ايران آيا   ش  گزار: سؤال
اي ايران قطعنامه آژانس اتمي   ين گزارشات داريد؟ و با توجه به پرونده هستهشما نظري در خصوص ا

  ايران را به خاطر عدم همكاري با بازرسان مجازات نكرده است؟ 
من گزارش را ديدم اما از جزئيات آن مطلع نيستم و اطالعات آافي جهت تأييد اين امر ندارم : پاول

  . آنم   انگليس واگذار ميبنابراين پاسخ به اين پرسش را به دولت
راجع به ايران هم قرار است آنها با توجه به قطعنامه جديد به سؤاالت پاسخ جامع و آاملي بدهند و ما 

توانيم قضاوت مناسبي در اين   هاي آنها را در ماه سپتامبر بررسي خواهيم آرد و در آن زمان مي  پاسخ
  . مورد ارائه آنيم

اي آه با آشتن المقرن و ساير مبارزان به القاعده وارد شد تا   دي ضربهدر مورد عربستان سعو: سؤال
  آنيد؟   چه اندازه مهم است و شما تهديدهاي اخير را چگونه ارزيابي مي

آنجا به خاطر حمالت اخير مكان بسيار خطرناآي است ولي آشته شدن اعضاي القاعده نشان : پاول
  .آند  گرفته و رد آنها را دنبال ميداد آه عربستان سعودي اين مسأله را جدي 

سعودي را آه در آنجا   ها بلكه خارجيان مقيم عربستان  خطري آه حضور اعضاي القاعده نه فقط سعودي
  .اند  تشخيص داده, آند  آنند تهديد مي  آار مي

به بنابراين من از عملكرد عربستان براي دستگيري اين قاتالن، راضي و خشنود هستم زيرا اين آار 
  ».آند آه عربستان جاي مناسبي براي عمليات تروريستي آنها نيست  اعضاي القاعده اثبات مي

 
  گذاري در ايران را از آشورهاي جهان ربود فرانسه فرصتهاي سرمايه: روزنامه نيويورك تايمز

 2004 ژوئن 23 -1383  تير3چهار شنبه 
شرآتهاي فرانسوي با افزايش قابل توجه : وشت نيويورك تايمز چاپ آمريكا ن روزنامه: خبرگزاري فارس

  . گذاري در اين آشور را از ديگر آشورهاي جهان ربودند گذاري در ايران، فرصتهاي سرمايه سرمايه
شرآتهاي فرانسوي بدون اينكه نگران سياستهاي : به گزارش خبرگزاري فارس، نيويورك تايمز نوشت

گذاري در ايران هراسي داشته باشند، حضور خود را در  مايهآمريكا در قبال ايران باشند، و از فضاي سر
  . ايران طي چند سال اخير افزايش دادند

اند، تجار فرانسوي در  خودروهاي جديد پژو و سيتروئن خيابانهاي ايران را پر آرده: اين گزارش افزود
رفرانس پس از هفت آنند، اي خورند و در سكوهاي نفتي خليج فارس آار مي رستورانهاي تهران شام مي

گذاري بزرگ خود را در ايران  سال، پرواز به تهران را از سر گرفت و شرآت رنو فرانسه نيز اولين سرمايه
  . دهد آه همه اينها حاآي از حضور فعال فرانسويها در ايران است انجام مي

ر ايران مشاوره گذاري د برنارد هورتاد آارشناس فرانسوي آه به شرآتهاي فرانسوي مايل به سرمايه
  . فرانسويها تمايل زيادي به حضور در ايران دارند: مي دهد، گفت
گذاري در خاورميانه است، زيرا ديگر آشورهاي  ايران تنها آشور مناسب براي سرمايه: وي تصريح آرد

  . اين منطه آم و بيش در معرض خطر انقالب يا تحول سياسي هستند
هاي آلماني و اماراتي حضور فعالي در ايران دارند، اما فرانسويها در هر چند شرآت: نيويورك تايمز افزود

  . حال ربودن بازار ايران هستند
 ميليارد 2 به 2003 سال گذشته دو برابر شد و در سال 5بنابراين گزارش، صادرات فرانسه به ايران طي 

رده اند، از تعداد انگشت يورو رسيد و تعداد شرآتهاي فرانسوي آه در سفارت ايران نام خود را ثبت آ
  .  شرآت افزايش يافت40شمار به بيش از 
 سال گذشته 5طي » سوسايتي جنرال«فعاليت دفتر تجاري ايران در فرانسه به نام : اين گزارش افزود

 درصد رشد آرد و شرآت مخابراتي آلكاتل فرانسه نيز اخيرا قرادادهاي چند ميليارد دالري ارايه 100
  . اندازي سيستم مخابراتي سكوهاي نفت و گاز ايران را آسب آرد و راهخدمات اينترنتي 

نيويورك تايمز در ادامه به قراردادهاي شرآت پژو فرانسه با ايران و حضور خودروهاي پژو در بزرگراههاي 
 در 2006شرآت رنو فرانسه نيز در نظر دارد خودرو ارزان قيميت را از سال : ايران اشاره آرد و نوشت

  . آورد ن بسازد و براي اين منظور صدها آارشناس خودرو را به ايران ميايرا
 ميليون يورور براي ساخت اين خودرو هزينه خواهد آرد و برخي 300بنابراين گزارش، رنو در ابتداي آار 

  . ه اند ميليون دالر برآورد آرد700افراد آگاه از اين قرارداد، هزينه رنو را در اين پروژه طي چند سال آينده 
توتال آه يكي : اين روزنامه چاپ آمريكا با اشاره به حضور فعال شرآت نفت توتال فرانسه در ايران، افزود

از بزرگترين شرآتهاي نفتي جهان است، از مدتها پيش در ايران فعاليت مي آند و در سال جاري نيز يك 
نفت ايران و پتروناس مالزي براي  ميليارد يورو با شرآت ملي 2شرآت سرمايه گذاري مشترك به ارزش 

  .  ميليون تن گاز مايع طبيعي تاسيس آرده است8توليد 
  .  نفر را در ايران به خدمت گرفته است242اين شرآت : سخنگوي توتال گفت

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   تير3چهارشنبه : ايران در يک نگاه
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  سوء استفاده از اقدام غير انسانی
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حميدرضا آصفی، سخنگوى وزارت امورخارجه ايران قتل يک تبعه کره ای در عراق را اقدامی غير انسانی 
  .دانست و گفت اين اقدام با هيچ منطقی سازگار نيست

  .بريدندگروهی از تندروهای اسالمگرا در عراق پس از آنکه اين شهروند کره ای را ربودند، سر وی را 
سخنگوى وزارت امورخارجه ايران، امروز در واکنش به اين امر، به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت 
توسل به اين قبيل اقدامات غيرقابل توجيه و ضد انسانی، موجب سوء استفاده نيروهای خارجی در 

  .عراق، که وی از آنان به عنوان اشغالگران ياد کرد می شود
  سنجانیاستقبال از نامزدی رف

محمد سالمتی، دبيرکل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتخابات رياست جمهوری سال آينده می تواند انگيزه های 

  .بيشتری برای برگزاری آنچه وی آنرا انتخاباتی پرشور خواند، ايجاد کند
 اسالمی گفت که سازمانش هر شخصيتی را که احساس می کند وی به خبرگزاری جمهوری

  .حضورشان در انتخابات آينده ضرورت دارد، به نامزد شدن تشويق خواهد کرد
اين درحالی است که سازمان مجاهدين انقالب از جمله گروه های اصالح طلبی بود که در جريان 

  .نی را مورد انتقاد قرار دادبرگزاری انتخابات مجلس ششم، به شدت عملکرد آقای رفسنجا
در آن انتخابات، اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين رده های منتخبان تهران قرار گرفت و به همين دليل 

  .از حضور در مجلس سرباز زد
با وجود اين، در ماه های اخير بار ديگر بحث درباره نامزدی وی برای انتخابات رياست جمهوری سال 

  .آينده باال گرفته است
  مشکالت مادی پرستاران و اجر اخروی

آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی گفت محاسبه گری در دستگاه الهی دقيق و بدون 
کمترين ظلم صورت می گيرد و شغل و حرفه سخت و با اهميت پرستاران در نزد خداوند پاداش و ارزش 

  .وااليی دارد و آنان بايد قدر کار خود را بدانند
 امروز در حالی در جمع شماری از پرستاران سخن می گفت، که پرستاران در روزهای اخير و در وی

آستانه روزی که به نام پرستار ناميده شده، در اعتراض به مشکالت معيشتی و شغلی خود دست به 
  .تحصن های متعددی زده اند

ت اشاره کند، اظهار داشت آقای خامنه ای در همين حال، بدون آنکه به اين تحصن ها و اعتراضا
مسئوالن بايد در برنامه ريزی های خود نگاه ويژه ای به شغل پرستارى داشته باشند و براى حل 

مشکالت آنان، از جمله مسايل معيشتی، استخدامی، آموزش حين خدمت و دوران استراحت پرستارن، 
  .در چارچوب مقدورات و امکانات دولت بيشتر تالش کنند

  ر اولويت نيستجرم سياسی د
عشرت شايق، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس گفت که درصورت ارسال اليحه جرم سياسی 

  .به مجلس، اين اليحه در اولويت کارى مجلس هفتم قرار نخواهد داشت
اسماعيل شوشترى، وزير دادگسترى روز گذشته از بررسی مجدد اليحه جرم سياسی و ارسال آن به 

  .خبر داده بودمجلس شورای اسالمی 
اما خانم شايق تاکيد کرد که با توجه به بحث اليحه برنامه چهارم توسعه و لوايح و برنامه هايی که به 

گفته وی مجلس هفتم برای خدمت رسانی و رفع مشکالت مردم دارد، به اليحه جرم سياسی در آينده 
  .نزديک رسيدگی نخواهد شد

 حزب موتلفه اسالمی نيز در همين زمينه گفت هدف از ارايه از سوی ديگر، حميد رضا ترقی، قائم مقام
اليحه جرم سياسی، مشغول کردن مجلس شوراى اسالمی به مسايل به گفته وی غير اصولی و غير 

  .اولويت دار است
وی افزود به طور يقين سيستم قضايی دنبال اين گونه لوايح نيست و طرح لوايحی نظير جرم سياسی 

از روزنامه ها که قصد دارند مسايل غيراولويت دار را به صحنه افکار عمومی جامعه توسط دولت و برخی 
  .بکشانند، صورت می گيرد

  چهار ماه حبس تعليقی برای يک دانشجو
شيرزاد حيدری شهباز، وکيل مدافع وحيد سازگارا، دانشجويی که سال گذشته مدتی را در بازداشت به 

  . سال محكوم شده است2 ماه حبس تعليقی به مدت 4 به سر برد، اعالم کرد که آقای سازگارا
وحيد سازگارا، همراه با پدر خود محسن سازگارا، از فعاالن سياسی، پس از نا آرامی های دانشجويی 

  .خردادماه سال گذشته به اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت شد
ظامات و سعيد نادعلی، معاون در همين حال، محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع ايوب آارگر، رييس انت

 15   تيرماه در شعبه24دانشجويی آوی دانشگاه تهران به ايسنا گفت جاسه محاکمه اين دور، روز 
  .شود دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی برگزار می 

از سوی ديگر، سعيد رضوی فقيه، دبير سياسی طيف عالمه دفتر تحکيم وحدت خبر از آن داد که به 
 توهين به مقامات ارشد حکومت، برای روز پنجم تيرماه به دادسرای عمومی و انقالب تهران احضار اتهام

  . شده است
  پاسخ اسالم به همه مسايل
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توجه به شعارهايی که از بيرون مطرح می شود، : "محمودهاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه گفت
ديدگاه بيرونی مخالف شريعت بود، بايد در مقابل ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند و اگر نظارت و 

  ."آن ايستاد
پزشکی : وی که در همايش پزشکی قانونی کشورهای اسالمی در تهران سخن می گفت، افزود

  .قانونی گرچه رشته ای تخصصی و علمی است، اما ارتباط مستقيم با مسايل قضايی و فقهی دارد
ز جديدی که قبال تحت محرمات بوده می خواهد مطرح شود، به گفته آقای شاهرودی اگر ديدگاه و تجوي

بايد اين تجويز به طور مستند و فقهی از اسالم اصيل برداشت شود، چرا که اسالم برای همه اين 
  .فرضيه های نوظهور و شرايط و روابط اجتماعی جديد، پاسخ درخور دارد

  سلب اختيارات دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش
تندگويان، مديرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد براساس تصميم اخير سازمان فاطمه 

  .مديريت و برنامه ريزی کشور، حق هر گونه تصميم گيری و برنامه ريزی از اين دفتر سلب شده است
استدالل و  ريزی تنها با تكيه بر  وی به ايسنا گفت تضعيف اين دفتر توسط سازمان مديريت و برنامه

  . و در سطوحی غيرمشورتی صورت گرفته است منطق مردانه
خانم تندگويان افزود حذف دفتر امور تربيت بدنی دختران و تبديل آن به پست آارشناسی نيز نشانه 
ديگری از تضعيق جايگاه مسايل زنان و از دست دادن فرصت های آليدی برای بهبود امور رو به رشد 

  .آنهاست
، فخرالسادات محتشميی پور، مشاور وزير آشور و مديرآل دفتر امور زنان وزارت آشور نيز از سوی ديگر

انديشيد، دستگاه های اجرايی رفته  گفت در شرايطی آه بايد به توسعه و آارآمد سازی تشكيالت زنان 
مسايل زنان را تواند بررسی و پيگيری  دارند و اين امر می  رفته در جهت حذف دفاتر امور زنان گام برمی  

  . در سطوحی با مشكل مواجه آند
  يارانه برای خروج خودروهای فرسوده

محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی گفت با تصويب هيئت دولت، براى خروج هر دستگاه خودروى فرسوده 
 ميليون ريال يارانه در اختيار شرکت ٢٠از شبکه حمل و نقل، از محل منابع شرکت ملی نفت ايران، 

  .ى توليد کننده خودرو قرار می گيردها
وی به ايرنا گفت هر متقاضی خريد خودرو از شرکت هاى توليدکننده داخلی می تواند از اين يارانه 

  .استفاده کند
در حال حاضر حدود دو ميليون خودرو فرسوده در ايران وجود دارد که عالوه بر آاليندگی باال و ايمنی 

  .خت، دولت را مجبور به واردات ساالنه يک ميليارد دالر سوخت می کندپايين، به دليل مصرف زياد سو
  بحث بر سر تراکم تشويقی

بحث بر سر طرحی به نام تراکم تشويقی که به منظور نوسازى بافت هاى فرسوده تهران در شورای 
  .شهر تهران بع تصويب رسيده همچنان ادامه دارد

خبر داده اند که با شهرداری تهران برای توقف موقتی در حالی که مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی 
اجرای طرح تراکم تشويقی به توافق رسيده اند، شورای شهر تهران اعالم کرد که در اين خصوص هيچ 

  .توافقی با شهرداری تهران صورت نگرفته است
ن براى به گفته خزانه دار شوراى شهر تهران، اعطاى يک طبقه تراکم تشويقی به برخی از مالکا

نوسازى بافت هاى فرسوده و قديمی از مصوبات اين شورا بوده و انجام آن براى شهردارى الزامی 
  .است

در مقابل، معاون وزير مسکن و شهرسازی، مرجع تصويب چنين طرح هايی را شورای عالی شهرسازی 
و جبران ناپذيری بر و معماری دانسته و تاکيد کرده است واگذارى خارج از برنامه تراکم، اثرات منفی 

  . وضع ساخت و سازها در شهر تهران دارد
  موضع گيری درباره ممنوعيت قليان

علی هاشمی، مشاور رييس جمهوری و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت اين ستاد در برابر 
  .ممنوعيت قليان موضع گيرى می کند چرا که اين تصميم را حالل مشکالت نمی داند

نوعيت مصرف قليان مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر نبوده و اين ستاد مسئوليتی درباره وی افزود مم
  .قليان ندارد، اما پيامدهای اين نوع تصميم گيری به اين ستاد مربوط می شود

در روزهای اخير مقامات انتظامی و بهداشتی ايران، کشيدن قليان در مراکز تفريحی و رستوران ها را 
  .ردندممنوع اعالم ک

اما آقای هاشمی در واکنش به اين اقدام گفت محدوديت قليان به عنوان حداقل تفريح جوانان، موجب 
  .می شود که آنان به مواد مخدر روى بياورند
  دوازده درصد ايرانی ها سيگاری هستند

ر  درصد جمعيت کشور در حال حاض١٢عبدالحميد رحمانی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران اعالم کرد 
  .سيگاری هستند

وی گفت مصرف سيگار در ايران در مقايسه با ميانگين مصرف جهانی رقم بااليی نيست، اما آنچه نگران 
  .کننده است، کاهش سن مصرف کنندگان سيگار و رشد استفاده از آن در بين زنان است

ه وظيفه اصلی شرکت به گفته وی هنوز برای کنترل مصرف دخانيات در ايران برنامه ريزی نشده و با آنک
دخانيات تامين و تدارک محصول های دخانی است، اما اين شرکت در تدوين اليحه کنترل دخانيات در 

 .کشور، حضوری فعال داشته است
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  هاي آژانس از ايران آغاز شد» بازرسي«دور جديد 

 2004 ژوئن 23 -1383  تير3چهار شنبه 
 آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران دور جديد بازرسي با ورود يك گروه از بازرسان: خبرگزاري فارس

  .هاي آژانس از ايران آغاز شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس يك گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه وارد 

  . هاي خود را آغاز آردند تهران شدند و از روز گذشته بازرسي
 اين گروه در چارچوب موافقت نامه پادمان و قطعنامه آژانس بين المللي  يبراساس اين گزارش، بازرس
  . انرژي اتمي انجام مي شود

  . بازرسي اين گروه احتماال حدود يك هفته به طول مي انجامد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

    دآن  در آنفرانس ملي عراق شرآت نمي مقتدا صدر
 2004 ژوئن 23 -1383  تير3هار شنبه چ

روحاني مبارز عراقي دعوت رئيس آميسيون برگزاري آنفرانس ملي براي حضور در اين آنفراس را رد 
  .  آرد

امروز رسما " المهدي"روحاني مبارز و رهبر سپاه " مقتدا صدر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،
 رد -ن ماه جوالي براي تشكيل شوراي ملي برگزار شود آه قرار است پايا-شرآت در آنفرانس ملي را

  .آرد
  .آنيم  دعوتي آه از ما به عمل آمد را رد مي:يكي از ياران مقتدا صدر گفت

ما به مدت سه روز اين دعوت را مورد بررسي قرار داديم و در نهايت به اين نتيجه :وي در ادامه افزود
  . سترسيديم آه اين دعوت توجه ما را جلب نكرده ا

به گزارش خبرگزاري اروپا از نجف، اين در حالي است آه رئيس آميسيون برگزاري آنفرانس ملي ضمن 
براي شرآت در اين اجالس از تالش اين روحاني مبارز براي تشكيل حزبي " مقتدا صدر"دعوت از 

  .سياسي و شرآت در انتخابات آتي عراق استقبال آرده بود
متشكل , هاي برجسته سياسي واحزاب براي تشكيل شوراي ملي  تاين آميته از شخصي,گفتني است

  . تن دعوت به عمل آورده است100از
 

  نيروهاي آمريكايي چندين سال در عراق خواهند ماند :معاون وزير دفاع آمريكا
 2004 ژوئن 23 -1383  تير3چهار شنبه 

ن اصلي تهاجم به عراق بار ديگر اعالم معاون وزير دفاع آمريكا و از طراحا" پل ولفوويتز: "خبرگزاري فارس
  .آرد، نيروهاي آمريكايي احتماال چندين سال در عراق خواهند ماند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، ولفوويتز در جلسه آميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان 
در صورتي «: ه است، گفتگفت با رد اين عقيده آه آمريكا در باتالق عراق به دام افتاد آمريكا سخن مي

  » .آه نيروهاي آمريكايي در عراق باقي بمانند تحت سيطره هيچ دولت عراقي نخواهند بود
ها توانايي مقابله با مسائل امنيتي را داشته باشند در آن زمان ما عراق را  زماني آه عراقي«: وي افزود

  » .توانم بگويم اين زمان چه مقدار طول خواهد آشيد ترك خواهيم آرد اما نمي
مان  ژوئن تا ز30ها در  خشونت در عراق پس از انتقال قدرت به عراقي«: معاون وزير دفاع آمريكا گفت

برگزاري انتخابات در اين آشور تشديد خواهد شد زيرا شورشيان تالش خواهند آرد روند تشكيل دولت 
  » .منتخب در عراق را دچار وقفه آنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير3: روزنامه های صبح تهران 

 2004 ژوئن 23 -1383  تير3ه  چهار شنب-بي بي سي 
 های صبح امروز تهران، دو روز پس از توقيف سه قايق نظامی بريتانيا در آبهای اروندرود، اخبار و روزنامه

 گزارش های مربوط به اين حادثه و تحوالت پيرامون آن را در صفحات اول خود نقل کرده و با چاپ عکس
  .ان داده اندهايی از سرنشينان دستگير شده قايق ها خبر از بازجويی از آنان و احتمال آزاديش

 به عنوان اعتماد احتمال آزادی سرنشينان قايق های بريتانيايی را در صدر اخبار خود آورده و آفتاب يزد
  .آخرين خبر نوشته که تا ساعاتی ديگر بريتانيايی های دستگير شده آزاد خواهند شد

هشت نظامی  در پايان گزارشی درباره اين حادثه از قول کارشناسان می نويسد دستگيری شرق
  . بريتانيايی در ايران موضوع چندان سخت و پيچيده ای نيست که به روابط لندن و تهران آسيب بزند

 در حاليکه از زبان وزير دفاع ايران تاکيد کرده که بايد مشخص شود که تجاوز اين قايق ها به همشهری
ی دريايی سپاه پاسداران را آبهای ايرانی عمدی و يا سهوی بوده است، نظر يک مقام مسوول در نيرو
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منعکس کرده که گفته است سرنشينان سه شناور انگليسی در بازجوييهای خود به عمدی بودن حضور 
  .در آبهای جمهوری اسالمی اذعان کرده اند

جنگ "، که توقيف قايق های ماهی گيری ايرانی و توقيف قايق های نظامی بريتانيا را اعتمادروزنامه 
نام نهاده، با يادآوری جنگ نفتکش ها در دوران جنگ ايران و عراق نوشته است "  فارسقايق ها در خليج

 بار   يک  بود و حال  شده  طراحی  فارس  در خليج  نظامی  حضور دايمی  آمريکا برای  از طرف  جنگ که آن
 و   جزيی  حادثه ک را ي  آن توان  نمی   که ها هستيم  قايق  ، شاهد جنگ  انگليس  بار توسط ديگر و اين

  .  کرد غيرهدفمند تلقی
 در صدور   انگليس  شرکت  به  واکنشی  آن،  ملوان اين روزنامه اظهار نظر کرده که دستگيری هشت

، وزير دفاع ايران شرق است، اما اين همان نکته ای است که، به نوشته   ايران  عليه  ای  هسته قطعنامه
  .الف تاکتيکی قابل حل خوانده استآن را رد کرده و ماجرا را يک اخت

 تهيه اليجه ای را که معاون حقوقی رييس جمهور خبر از آن داده، به عنوان مهم ترين خبر وقايع اتفاقيه
داخلی خود نقل کرده ولی توضيح داده که نبايد انتظار داشت اين اليحه با نظری که دولت دارد از تصويب 

  . مجلس هفتم بگذرد
هر "پيش نويس اليحه جديد دولت را منعکس کرده که از جمله در آن آمده است  بخش هايی از شرق

های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد کند  شخصی حق دارد آشکارا از فعاليت
  ."و هيچ گونه تعقيب اداری، مدنی يا کيفری در مقابل صرف انتقاد، قابل اعمال نيست

 همين پيش بينی هاست که احتمال تصويب اين اليحه را در مجلسی که قيهوقايع اتفابه نظر 
  .محافظه کاران در آن اکثريت دارند کم می کند

 محدود وقايع اتفاقيهپيش بينی رای و نظر مجلس هفتم در روزنامه های امروز صبح تهران به نوشته 
  . نمی شود
 نمايندگان مجلس ششم اظهار  مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، در اجتماعشرقبه نوشته 

اميدواری کرده که اليحه اصالح قانون انتخابات که در مجلس ششم تصويب شد و به نتيجه نرسيد در 
  . مجلس فعلی سرانجامی پيدا کند

 با انعکاس نظرات نمايندگان مجلس سياست روز و جمهوری اسالمیبا وجود آن که دو روزنامه 
ه پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای رای نخواهند فعلی تاکيد دارند که اين مجلس ب

 حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، ابراز اطمينان کرده است که همشهریداد، به نوشته 
نمايندگان مجلس با رای مثبت خود به اين پروتکل به نيات آژانس و هم چنين آلمان و فرانسه و انگليس 

  .پاسخ خواهند داد
ز ميان وعده هايی که نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم به مردم می دهند اين سخن  اشرق

نماينده تبريز را با اهميت يافته که گفته است يکی از اصلی ترين مطالبات مردم از نمايندگان مجلس 
برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه است و در مجلس هفتم قطعًا اولويت در مبارزه با مظاهر بد 

  .ابی استحج
 تازه ترين اظهار نظر محمد رضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت را نقل کرده که گفته وقايع اتفاقيه

شود يک مساله ظاهری  است آنچه که تحت عنوان ثبات و يکدست شدن حاکميت ازآن نام برده می 
  .رسد قابليت دوام ندارد ای به نظر می است اما از نظر پايه 
ر بيانيه اعتراض آميز اتحاديه اروپا در محکوم ساختن نقص حقوق بشر در ايران، سه روز پس از انتشا

 از زبان وزير دادگستری خبر داده که اليحه جرم سياسی جديدی نوشته و به مجلس داده رسالت
خواهد شد ولی اتهام نقص حقوق بشر در ايران واهی است و در دوران پنج ساله رياست آيت اهللا 

  .مثبتی در زمينه رعايت حقوق بشر در کشور صورت گرفته استشاهرودی تحوالت 
 عزت اهللا يوسفيان موال نماينده مجلس هفتم گفته است مذاکره کنندگان با شرقدر مقابل، به نوشته 

هيات حقوق بشر اروپا نتوانستند در انتقال مطالب و توجيه بازرسان موفق عمل کنند و همين 
رد به آنان که آمادگی الزم را نيز داشته بهانه داد، بهانه هايی نظير برخوردهای ناشيانه در برخی موا

  . نقض حقوق بشر در ايران همگی اهرم فشاری برای فعاليت های هسته ای ايران است
 از زبان کيانوش راد، نماينده مجلس ششم، نوشته نبايد اعتراض ها به وضعيت حقوق بشر آفتاب يزد

هادهای بين المللی را می پذيرد نمی تواند نسبت به تصميم های را سياسی خواند، وقتی کشوری ن
  .آنان بی اعتنا باشد

 از زبان رييس يک سازمان غيردولتی از باالبودن آمار معتادان مبتال به ايدز در کشور خبر وقايع اتفاقيه
قطعی است داده و نوشته است وجود بيش از پنج درصد معتادان تزريقی پرخطر مبتال به ايدز در کشور 

  ..اما هيچ خبری از اعالم اپيدمی اين بيماری و يا اقدامی جدی در جهت کنترل آن به گوش نمی رسد
 خبر داده اند که شورای شهر تهران از شهرداری خواسته است با گسترش همشهری و جام جم

  .دادن به محدوده ممنوعيت ورود اتومبيل های سواری، کاری کند که تهران نفس بکشد
  

   فاجعه ملي-اه بمزلز
  
 ساعته داريم داوطلبانه آار مى آنيم، ولى براى بازسازى بم به آمك هاى مردمى بيشترى نياز ٢۴“

  ”. داريم
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ق است و يكى از اين پروژه ها متعل در ايران پروژهاى متعددى براى بازسازى و امداد شهر بم در جريان

خانم . است» مدنى زنان براى بازسازى بم آميته هماهنگى سازمان هاى غيردولتى و نهادهاى«به 
درباره .  سازمان غيردولتى تشكيل شده۴۶آه از  يكى از سخنگويان آميته اى است» بهدخت رشديه«

 عبادى آنهم از منبع آمك هاى مالى آه در حساب خانم شيرين مشكالت و موانع پروژه بازسازى در بم،
بنياد تحقيقاتى «گفتگويى داشت با خانم بهدخت رشديه آه سرپرست  جمع شده، صداى آلمان

  .نيز هست» رشديه
 داود خدابخش: گفت وگو
را براى شهر بم در نظر گرفته  خانم رشديه، سازمانهاى غيردولتى از قرار معلوم طرحهايى: دويچه وله

 بگوييد؟  بم براى ماآيا مى توانيد از آم و آيف پروژه هاى. اند
چون رفت و آمد در بم زياد است و  من اطالع چندانى در مورد پروژه هاى مختلف ندارم، :بهدخت رشديه

اين فعاليت ها چندان به چشم نمى آيند، زيرا در  به همين خاطر. اين گونه فعاليت ها هم پراآنده اند
 به حدى واقعه زلزله  .بردارى بودهشده، مرحله ى آوار حال حاضر مرحله اى آه پشت سر گذاشته

يعنى هراندازه هم آه آار مى شود، باز چيزى به چشم نمى . باورنكردنى است گسترده بوده آه واقعا
  .آيد

ى هماهنگى  آميته«منظور . در مورد سازمانهاى غيردولتى، من مى توانم از سازمان خودمان بگويم
مى شود آه البته   سازمان غيردولتى۴۶ست آه شامل ا» سازمانهاى غيردولتى و نهادهاى مدنى زنان

است و مابقى نيروهاى حمايت  بخشى از اين نهادها مربوط به زنان. تمامى آنها شامل زنان نمى شود
 ايجاد مجموعه اى فرهنگى، تفريحى و  آرديم آه ما از آغاز بر يك پروژه ى بلند مدت آار. آننده هستند

آارى درازمدت بر روى نيازسنجى، چه از سازمانهاى دولتى  در واقع باآموزشى براى زنان است، آنهم 
آردند و چه از افراد متخصص پرسيديم و چه در خود محل از زنان متوجه  ديگرى آه در اين زمينه آار مى

اى از زنان و دختران جوانى آه بى سرپرست مانده اند، اين افراد در آينده  شديم آه بخش عمده
فراهم  در نتيجه ما فكر آرديم مجتمعى را. يادى را خواهند داشت و تأمين نخواهند بودبسيار ز مشكالت

آموزشهاى حرفه اى هم به آنها  آنيم آه در نهايت بتواند به اين افراد آموزشهاى متفاوتى را بدهد، و حتا
جاد درآمد بكنند و افراد بشود و خودشان بتوانند اي داده شود آه در نهايت منجر به اشتغال زايى براى اين

  .زندگى شان را ادامه بدهند
اين پول  ما براى اين مجموعه حسابى را باز آرديم آه حساب خانم عبادى است و تاآنون دست به

آمدهايى را آه با هواپيما  ما حتا رفت و.  ميليون تومان تاآنون جمع شده٢۵٧ حدود  نخورده است و در
برگرديم، تمام اين هزينه ها توسط خود افراد  د در هتل بگذرانيم وبه شهر بم مى آنيم و يا شبى را باي

ما مطمئن هستيم چنين : ما در حال حاضر اين است آه برنامه ى درازمدت. داوطلب تأمين مى شود
هستيم تا طرح جامع شهر بم تهيه شود، آه تا مقطعى تهيه شده  مجموعه اى مورد نياز است و منتظر

  .و دوباره رد شده است
شهر را  مشكل ما اين است آه، طورى آه من شنيده ام، سياستمداران و تصميم گيران مى خواهند

حاضر نيستند از خانه  ولى مردم به هيچوجه. چند آيلومترى جابجا آنند تا از گسل هاى زلزله دور شود
ل خراب شده خود داشته اند، مناز فرضا به خاطر آن درختهاى آه در منازل. هاى قبلى شان دور بشوند

يعنى هرگونه تسهيالتى هم آه . ايجاد آرده ولى نخلها هنوز وجود دارند و اين خود مشكل عمده اى
شود، به نظر مى آيد آه اين تاسيسات موقت  آنجا فراهم مى شود يا تاسيساتى آه ساخته مى

البته آمك . تا دو يا سه ماه ديگر طول خواهد آشيد در هرحال ظاهرا طورى آه گفته مى شود،. است
زمينى را خواسته ايم آه دولت به ما بدهد و اينكه پولى آه تهيه  يعنى ما. هايى هم به ما شده است

 به اين. نيروهاى داوطلبى آه در اين زمينه آار خواهند آرد و همه داوطلبانه خواهد بود آرده ايم و اينكه
بگذارد آه تاآنون   و زمينى در اختيار ماخاطر ما از دولت خواسته ايم قدمى بردارد و به ما يارى آند

متوجه شده ايم آه اين زمين  زمينى به مساحت يك هكتار در اختيار ما گذاشته اند، ولى متاسفانه
نيست و رفت و آمدش نبايد از نظر  چون شهر بم بهرحال آنقدر بزرگ. آمى دور از شهر واقع است
اثر آارآردن با مناطق محروم يا افراد بومى   دربر اساس تجربه اى آه ما. مسافت چندان دور باشد

بايد محلى باشد آه براى زنان و آودآان قابل دسترس  داريم، محلى آه به ما سپرده مى شود، حتما
آه قابل دسترس نباشد، فقط صرف هزينه است و تلف آردن وقت و   و اگر ما مكانى را بسازيم. باشد

حاال در پى آن هستيم آه سعى آنيم زمين مناسب ترى را در . دبالاستفاده خواهد مان انرژى و نهايتا
البته  .ولى سازمانهاى غيردولتى ديگر هم فعال هستند. پيدا آرده و به اين آار اختصاص دهيم شهر

سازمانهاى  قشرى آه آنجا زندگى مى آند، چندان فعال نيست و همراهى زيادى با مردم يا با
هم آه فراوان است،  مشكالت. هستند آه آارى برايشان انجام بشودغيردولتى نمى آند و فقط منتظر 
 .از جمله رسيدگى به زندگى مردم

قرار بدهد، همكارى هاى ديگرى با   دولت بايد زمين هايى را در اختيار شما حاال غير از اينكه: دويچه وله
يا شما درخواست آرده آنها پيشنهاد شده است و  نهادهاى دولتى داريد يا اينكه آمك هايى از جانب

 ايد؟
. آارمان را مرحله بندى آرده ايم آال ما. حقيقتش اين است آه ما درخواست نكرده ايم :بهدخت رشديه

گروههاى مختلف . براى اين مردم الزم است مرحله ى اول در واقع تصميم گيرى بود، آه چه چيزى
مان اين بود آه از زنان جوان يا دختران برنامه ريزى  ما از اول. مشغول انجام آارهاى مختلفى هستند
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مرحله ى بعدى گرفتن زمين بود آه . چون از اول فكر ما اين بود. آنيم بى سرپرست و بى خانوارحمايت
به  در واقع. يعنى تا جايى آه ما پيش رفتيم واقعا همكارى را ديديم. با ما همكارى آردند در اين آار واقعا

محدودآننده  ولى سيستم دولتى در هرحال خود. د داشته باشداين صورت نبوده آه مشكلى وجو
هاى محدود دارم و  مثال وقتى سراغ شهردارى مى رويم، شهردارى مى گويد من يكسرى زمين. است

رويم، آنها هم همينطور و  سراغ استاندارى مى. بيشتر پارك در اختيارم هست و زمين خاصى ندارم
خود ماست آه بتوانيم با مراجعه به  اين است آه به عهده ى. نديكسرى اختيارات محدود خود را دار

 .تاآنون با ما همكارى شده است .سازمانهاى مختلف اين هماهنگى را ايجاد آنيم
 مردم بم در چه شرايطى بسر مى برند؟: دويچه وله

ى آه گرم است و اين چادرهاي براى اينكه هواى آنجا بسيار. در شرايط بسيار بدى :بهدخت رشديه
 ماه مقاومت ٣ تا ٢من شنيده ام، اصوال  معموال براى چنين وقايعى در نظر گرفته مى شوند، طورى آه

در سرما و گرما . است آه زلزله را پشت سر گذاشته ايم دارند، ولى ما االن ديگر نزديك به هفتمين ماه
اينها مشكالت بهداشتى بسيارى عالوه بر . و گرما واقعا بيداد مى آند اين چادرها ديگر صدمه ديده اند

 طرفى بعد از زلزله بم عده ى زيادى از مناطق ديگر به بم هجوم آورده اند و همانطور آه از. وجود دارد
  .قبال حتما شنيده ايد، به جمعيت بم افزوده اند

ى بمى ها رو .االن در اردوگاههايى آه توسط دولت در بم زده شده، آمتر افراد بومى ديده مى شوند
پراآندگى . منتقل آرده اند زمين ها و خانه هاى قبلى خود مستقر هستند و چادرهاى خود را به آنجا

در اردوگاهها . راحتى به آنها داد اين چادرها خود باعث مى شود آه نتوان سرويس خدمات را به
 ساده اى تفكيك آردن اينها از هم آار چندان .گروههايى مستقر شده اند آه اصال اهل بم نيستند

 و به نظر مى آيد محتاج و مستمند  آه در آنجا مستقر شده در هرحال نمى توان به اين افرادى. نيست
يعنى ما هر چيزى را آه براى آنها ببريم از مواد غذايى گرفته تا سرويس  .هستند، سرويس داده نشود

  نمى توانيم تفكيك شان آنيمديگر، در هرحال اين افراد بخشى از مردم ايران هستند و ما هاى خدماتى
. آرده است اين خود مشكالت و هزينه ها را چند برابر. و بگويم شما بمى نيستيد و شما بمى هستيد

برگرديم، يك شب آنجا بمانيم و  يكى از مسايل ما اين است آه ما از تهران با هواپيما بايد به بم برويم و
. و بعضى وقتها را بايد در هتل بسر ببريم فاده آنيمبعضى وقتها از چادرهاى دوستان مى توانيم است

ترجيح مى دهيم تا آنجايى آه مى شود اين هزينه ها را  در حالى آه ما. تمام اينها هزينه ساز است
براى همين هم براى هماهنگى انجام . بازسازى به آار بياندازيم نكنيم و سعى آنيم بودجه را براى

شروع آرده ايم به شناسايى گروههايى در آرمان و افرادى آه در بم بومى  آارهايى توسط خود افراد
بيشتر  حال هم موفق بوده ايم و خانمهايى آنجا بوده اند آه به ما پيوستند و فعاليتها را و تا به. هستند

هايى آه در  اين خانمها فقط شامل شهر بم نمى شوند، بلكه حتا خانم. آرده و سرعت بخشيده اند
 . داشته اندآرمان سكونت

 گيرد؟ تامين مواد غذايى بازماندگان زلزله ى بم چگونه صورت مى: دويچه وله
ما هر دو يا سه هفته به آنجا  گروههاى مختلفى از. از اين بابت مشكلى وجود ندارد :بهدخت رشديه

 تنها از همانطور آه قبال خدمتتان گفتم، اين مردم .سر مى زنند، حتا بين مردم يخچال پخش آرده بودند
ديگرى هم از جاهاى ديگرى هستند آه وقتى مى بينند دولت  افراد. افراد بومى تشكيل نمى شوند
آولر . محل مراجعه مى آنند تا از اين سرويس خدماتى استفاده آنند چيزى را توزيع مى آند، به آن

 رت باال، بگذارند، مشكالتاگر اين آولر را در چادرى، با آن هواى دم آرده و با آن حرا پخش آرده اند، آه
و يا مثال   سرويس دادن به اين مردم آبرسانى بسيار دشوار است و بطور آلى. چندين برابر خواهد شد

باز اگر اين افراد در  حاال. ساخت دستشويى، توالت و حمام براى يك جمعيت بزرگ بسيار پرهزينه است
ولى . خدماتى برايشان ايجاد آرد توان سرويساردوگاهها باشند يا جاى معينى مستقر باشند، باز مى 

يكجا جمع شوند و مى خواهند روى خرابه  وقتى در سطح شهر پخش شده اند و اصال حاضر نيستند در
تصور آنيد آه سيستم آب رسانى، برق رسانى،  هاى خانه هاى خودشان چادر بزنند، مى توانيد

آنجا بخاطر مسايل بومى . هم يكطرفه قضاوت آندنبايد زياد  بهرحال انسان. فاضالب اصال عملى نيست
 .است مشكالت چندين برابر شده

خصوص در زمينه ى بازسازى،  خانم رشديه آيا نهادهاى امداد خارجى هنوز فعال هستند، به: دويچه وله
 خانه سازى و غيره؟

 نهادهاى يكى از همين. دارند تا آنجايى آه ما مى شنويم تعداد زياديشان وجود :بهدخت رشديه
بخواهيم مجتمع خود را بسازيم، برق رسانى آن  فرانسوى از طريق دوستان به ما اطالع دادند آه اگر ما

آه آنجا بوديم، گروههايى از سريالنكا و جاهاى مختلف  در سفر قبلى هم. را به عهده خواهند گرفت
 .بله هنوز حضور دارند. پخش مى آردند بودند آه هنوز مواد غذايى خشك

 داريد؟ آيا درست است آه شما مسئوليت اين آميته ى هماهنگى را برعهده: ويچه ولهد
 .از سخنگويان اين آميته هستم من به عنوان يكى. من مسئوليت اين آميته را ندارم :بهدخت رشديه

 عنوان اين آميته دقيقا چيست؟: دويچه وله
» مدنى زنان براى بازسازى بم دهاىآميته ى هماهنگى سازمانهاى غيردولتى و نها» :بهدخت رشديه

 سازمان ۴۶به شما بگويم آه اين  البته من بايد.  سازمان غيردولتى تشكيل شده است۴۶و از 
يعنى حمايتهاى جانبى را ما از آنها مى . ندارند  سازمان حضور۴۶غيردولتى حمايت مى آنند، ولى اين 

ى، فاجعه اى، مسئله اى آه بوجود مى آيد، ببينيد، هميشه معضل شايد برايتان جالب باشد،. گيريم
دو تا سه ماه آه مى گذرد، . خيلى احساساتى مى شوند و آمك مى آنند  ماه اول مردم٣ يا ٢ظرف 
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. و اين درست زمانى ست آه اين افراد به سرويس بيشترى نياز دارند. آند اين عواطف فروآش مى
مادر  فرضا بچه اى آه بى پدر و.  روزمره احتياج دارند ماه آينده به پشتيبانى٣ تا ٢تا  يعنى اين افراد

پاى خود   سال حمايت الزم دارد تا روى٢٠شده و سرپرست خود را از دست داده است، حداقل 
تنها در زمان  اين است آه ما متاسفانه ازحمايتهاى مردمى، به اين شكل آه مى گويم،. بايستد

  .آوتاهى برخوردار هستيم
فراوانى واريز  حساب خانم عبادى نگاه مى آرديم، روزهاى اول آمكهاى بسيار بسياراتفاقا وقتى به 

ايران مى باشد و ارقام  ولى آخرين پولى آه واريز شده، آه بيشتر از خارج. شده آه طبيعى هم است
در صورتى آه االن ده هزار . نداشته ايم ما ديگر آمكى. درشتى نيز بوده، در ماه ارديبهشت مى باشد

 هزار متر ديگر را ٧هزار متر آن را بسازيم و ٣اين بوده آه  تر زمين به ما داده شده آه ما تمام فكرمانم
ما بايد انعطاف به . چيزى نيست آه چارچوب خيلى خشكى داشته باشد ولى اين. فضاى سبز آنيم

ى، به دليل زمينى را آه روى سفره هاى آب زيرزمينى است و براى آماده ساز االن آن. خرج بدهيم
 ٢۵٧يعنى . خارج از شهر است، بايد آب، برق، فاضالب همه را بايد خود ما فراهم آنيم اينكه آمى هم

  .ميليون تومان فقط خرج هزينه هاى آماده سازى اين زمين براى ساخت و ساز مى شود
ال ترجيح بدهيم اص ما شايد. از دور آه ديگران نگاه مى آنند، فكر مى آنند چرا حرآتى انجام نمى شود

و آن را بسازيم، آنهم براى   متر زمين در وسط شهر بم داشته باشيم١۵٠٠به جاى ده هزار متر زمين 
بايد ديد آه در . چندان ايده آلى نبايد فكر آرد در واقع. اينكه قابل دسترسى براى زنان و آودآان باشد

ن آنجا هزينه ى ساخت و ساز بسيار اال. امكاناتى فراهم است عمل چه چيز به نفع مردم است و چه
آه در بم آار مى آردند صحبت آرديم آه به ما آمك مى آنند، نقشه ها  من با مهندسينى. باال است

هزينه ى ساخت و ساز در بم بسيار . و آار آارشناسى روى آن انجام مى دهند را مجانى مى آشند
  .باال است

دانيد آه معموال هم  حتياج بسيار داريم و شما خودتان مىما به آمك هاى واقعا مردمى و بين المللى ا
سازمانهاى . سازمانهاى غيردولتى آمك هاى بين المللى را نهاد هاى دولتى جذب مى آنند و نه

 ما  .ما واقعا به اين آمك ها احتياج داريم .غيردولتى مى توانند از آمك هاى مردمى استفاده بكنند
ولى حتا . البته اين سايت، سايت خبررسانى نيست. آنيم را اعالم مىسايتى هم داريم آه مرتبا آن 
آميته ى هماهنگى اسما . همه ى اينها هزينه مى برد. ما مشكل داريم براى نشان دادن اين برنامه ها

ولى منظور اين نيست آه ما ساختمانى داريم، بودجه اى داريم، پرسنلى  آميته ى هماهنگى ست
 همه داوطلبانه مشغول به آار هستند و همه ى. چنين چيزى نيست. ر مى آنداينجا آا داريم آه در

گوشه اى از  سازمانهاى غيردولتى خودشان را داشته اند و آارهاى جانبى شان را داشته اند و اين هم
نه . بيشترى هم نداريم و پول.  ساعت نمى شود آار آرد٢۴آارشان است و واقعا ديگر بيشتر از 

اين است آه آمكهاى . مى شود فقط آارهايمان فشرده تر. تر مى شود و نه زمانمانپولهايمان بيش
بودجه اى را براى هزينه آردن اين مسئله  مردمى واقعا مى تواند آمكى براى ما باشد تا بتوانيم

منظور اين آه در آنار آن ما بتوانيم افرادى را . آورد بگذاريم آه خود آن اشتغال زايى به وجود مى
  .آار فقط با آار داوطلبانه پيش نمى رود. سرعت ببخشند خدام آنيم تا به اين آاراست

. دست بزنيم حقيقتش هم اين است آه انگار ما جرأت نداريم به آن پولى آه براى بازسازى جمع شده،
ولى بهرحال . آنيم دقيقا حسابمان هم مشخص است و به ريال و به ريز هم ما اين را اعالم مى

توانايى اش را دارد از جيب خود  فرضا ما خودمان آه به بم مى رويم، هرآسى آه. هزينه داردهرآارى 
 بار اين آار را آرديم ولى بعد از آن روند ۶ يا ۵. بكنيم مى پردازد، ولى تا چه زمانى مى توانيم اين آار را

 .آار ما سرعت ببخشنداينكه واقعا آمكهايى داشته باشيم آه بتوانند به  مگر. آارها آندتر مى شود
  .خانم رشديه بسيار متشكرم از وقتى آه در اختيار ما گذاشتيد: دويچه وله

 .من هم متشكرم. خواهش مى آنم :بهدخت رشديه
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