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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم  رويدادهاي

  
  ايران همكاري فعال تري با آژانس داشته باشد :اتحاديه اروپا
  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه 

وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا بار ديگر از ايران خواستند آه همكاري شفاف تري با آژانس بين المللي 
  .  باشدانرژي اتمي داشته

و به نقل از پايگاه اينترنتي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه ضمن استقبال از " مهر"به گزارش خبرگزاري 
همكاري هاي اخير ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ، از تهران خواست آه در زمينه برنامه هاي 

  . دهسته اي همكاري آاملي با ديده بان هسته اي سازمان ملل داشته باش
 مارس آژانس آه ايران را 13وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا همچنين از تهران خواستند آه به قطعنامه 

  .به پنهان آردن برخي برنامه هاي هسته اي حساس متهم آرده است، توجه بيشتري داشته باشد
 آه تهران همكاري وزراي امور خارجه در بيانيه اي آه به همين مناسبت صادر آردند، خواستار آن شدند

  .شفاف و فعالي با آژانس داشته باشد تا همه سواالت به صورت شفاف حل و فصل شود
  .اتحاديه اروپا اعالم آرد آه همه بازرسي ها بايد بدون هيچ گونه درنگ صورت پذيرد

ن براي در جلسه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا ضمن بررسي رابطه با ايران، از اقدام ماه فوريه تهرا
  .تعليق غني سازي اورانيوم تقدير شد

  
  اتحاديه اروپا خواستار همكارى فورى و آامل ايران با آژانس اتمى شد  

  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه  -راديو آلمان 
. بين المللى انرژى اتمى فرا خواهداتحاديه اروپا جمهورى اسالمى را به همكارى فورى و آامل با آژانس             

زراى خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه اى نگرانى خود را از اينكه شـمارى از پرسـشها دربـاره برنامـه اتمـى                و
ايران، بى پاسخ مانده، ابرازداشته و در اين راستا به بيانات شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى 

  . اشاره آردند
رشى آه در ماه اآتبر سال گذشته مـيالدى ارائـه         به عقيده شوراى حكام آژانس بين الملى، ايران در گزا         

وزراى . آرد، تصويرى آامل از برنامه هاى پيشين و آنونى آشور در زمينه هاى اتمى بدست نداده است        
خارجه اتحاديه اروپـا از جمهـورى اسـالمى خواسـته انـد آـه بـراى رفـع ابهامـات، بـشكلى سـازنده و بـا                            

  . ژى اتمى همكارى آندشفافيت آامل، با آژانس بين المللى انر
وزراى خارجه اتحاديه اروپا، در نشست خود، از تصميم جهورى اسالمى درباره توقف بيش از پيش برنامه                 
هاى آشور درمورد غنى سازى اورانيوم و بازيافت ميله هاى سوخت اتمى استقبال آرده و در عين حال                  

  .ور فورى و قابل اثبات، آغاز آنداز تهران خواستند آه توقف آامل تمامى اين فعاليتها را بط
  

  ديويد کي از مخدوش شدن اعتبار آمريکا درجهان ابراز نگراني کرد  
  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه 

رييس سابق تيم بازرسان تسليحاتي آمريکايي هشدار داد که اگر واشنگتن به اشتباهات خود درباره 
که باخطرات بسيار بزرگي مواجه خواهد، اعتبار خود را در داخل مساله عراق اعتراف نکند،عالوه بر اين
  . وخارج از اين کشور از دست خواهد داد

رييس سابق تيم بازرسان " ديويد کي" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" مهر"به گزارش خبرگزاري 
اشتباهات : دسخن مي گفت، درادامه افزو" هاروارد"تسليحاتي آمريکا که دردانشگاه علوم و تحقيقات 

وتفسيرهاي نادرست سازمان جاسوسي آمريکا درباره وجود سالحهاي کشتار جمعي در عراق باعث 
  .  حمله به اين کشورشد

خطربسيار بزرگي که اين کشور را تهديد مي کند، مخدوش شدن اعتبار اين کشوردرعرصه : وي افزود
ردن به اشتباهات گذشته خودمان درباره بين المللي وداخلي است و تنها راه حل اين مشکل، اعتراف ک

  .مساله عراق است 
ريچارد کالرک "اين اظهارات درحالي مطرح مي شود که کاخ سفيد همچنان تالش مي کند به اتهامات 

 نسبت 2001 سپتامبر 11مشاوررئيس جمهوري آمريکا مبني براينکه جرج بوش تا پيش از وقوع حادثه "
  .ود، پاسخ دهدبه تهديدات القاعده بي توجه ب

آنچه که باعث افزايش نگراني واشنگتن شده : رئيس سابق تيم بازرسان تسليحاتي آمريکا تصريح کرد
  .است، به اعتقاد من عدم  اعتراف نکردن به اشتباهات گذشته است

به دليل ناکامي در يافتن سالحهاي کشتار جمعي درعراق از ) دي ماه(ديويد کي که در ژانويه گذشته 
تصورمي شد که چنين سالحهايي درعراق نباشد : ود استعفا کرده بود، همچنين ياد آور شدسمت خ

اما ناکامي ما در پيدا کردن اين سالحها تاثيرات بسيارخطرناکي را درداخل و خارج برجاي خواهد 
  .گذاشت
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ارجمعي وي که در آوريل دهه نود رياست تيم بازرسان سازمان ملل متحد را براي يافتن سالحهاي کشت
درعراق را به عهده داشت، اطالعات و گزارشات سازمان جاسوسي آمريکا را درباره وجود سالحهاي 

  .کشتارجمعي عراق بسيارضعيف دانست
گفتني است کاخ سفيد سال گذشته به بهانه وجود سالح هاي کشتارجمعي درعراق به اين 

  .کشورحمله کرد

  

  ثر در آينده عراق  و نيروهاي مودولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

احمد ياسين در  خبرگزاري آسوشيتدپرس از تيراندازي سربازان آمريكايي به سوي معترضين به ترور شيخ
  .غرب بغداد خبر داد

  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه 
، مقامات عراقي اعالم آردند مهاجمان ناشناس همچنين )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

  .شنبه دو پليس را در شهر آرآوك آشته و دو تن ديگر را زخمي آردند مروز سها
  .رئيس پليس پاسگاه آرآوك اظهار داشت در اين تيراندازي، مهاجمان دو برادر عراقي را آشتند

  .اين حمله همزمان با توقف خودروي اين دو برادر در ميدان اصلي شهر روي داد
 پليس و ديگر عراقياني را آه با نيروهاي ائتالفي آمريكا در اين آشور بنابرا ين گزارش در اغلب موارد،

  .گيرند آنند، مورد هدف قرار مي همكاري مي
  

  يك سرباز آمريكايي و يك مترجم عراقي در غرب بغداد آشته شدند
  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه 

اي در غرب بغداد  انفجار يك بمب جادهيك سرباز آمريكايي و يك مترجم عراقي در : خبرگزاري فارس
  .آشته و سه تن ديگر زخمي شدند

يك سرباز از لشكر يكم «: اي اعالم آرد به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا با صدور بيانيه
 ساز منفجره  زرهي آمريكا و يك مترجم عراقي آشته و سه سرباز ديگر نيز در انفجار يك وسيله دست

  » . مارس زخمي شدند21در 
 صبح در حال 7:00اين انفجار در حالي آه سربازان آمريكايي ساعت «:در اين بيانيه آمده است

  » .زني بودند، رخ داد گشت
  » .اين حادثه تحت بررسي قرار دارد«: ارتش آمريكا تصريح آرد

خاتمه جنگ اصلي عراق با آشته شدن اين سرباز آمريكايي تعداد نيروهاي آمريكايي آه از زمان اعالم 
  .  تن رسيد281 تاآنون در عراق آشته شده اند، به 2003در اول ماه مه سال 

  
  دو پليس عراقي در شهر کرکوک کشته شدند 
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صبح امروز درحمله مهاجمان ناشناس به يک ايستگاه بازرسي پليس عراق در مرکز شهر کرکوک 

  . پليس عراقي کشته و دو تن ديگر زخمي شدنددستکم دو 
فرمانده پليس شهر " تورهان يوسف"، سرلشگر " آلمان"به نقل ازخبرگزاري " مهر"به گزارش خبرگزاري 

  . دقيقه صبح به وقت محلي روي داد 25/5اين حمله ساعت : کرکوک گفت
  .مجروحان اين حمله بالفاصله به بيمارستان منتقل شده اند اما حال آنها وخيم است: وي افزود

 
   غير نظامي فنالندي در بغداد 2قتل 
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 مارس دو بازرگان فنالندي توسط يك تك 22وزارت خارجه فنالند اعالم آرد روز دوشنبه :جام جم آنالين

  .داز در بغداد به قتل رسيدندتيران
 2 فرانسه هانس اوتن آنسول سفارت فنالند در بغداد اعالم آرد 2به گزارش شبكه تلويزيوني آانال 

بازرگان فنالندي هنگامي آه قصد ورود ساختمان وزارت برق رساني عراق در بغداد را داشتند توسط يك 
  .بودند به قتل رسيدندتك تيرانداز يا احتماال مردان مسلحي آه آمين آرده 

  . بازرگان از اعضاي يك هيات بازرگاني بودند آه شنبه وارد پايتخت عراق شده بودند2اين 
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

آيت اهللا علی سيستانی، مرجع شيعيان عراق، از سازمان ملل متحد مصرانه خواسته است تا قانون 
  .تائيد نکنداساسی موقت اين کشور را 

  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4 سه شنبه -بي بي سي 
آيت اهللا سيستانی هشدار داده است که تائيد اين سند مورد قبول بسياری از عراقی ها نيست و 

  .عواقب خطرناکی را در پی خواهد داشت
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به زودی به بغداد او تهديد کرد با هيئت سازمان ملل، که بنا به دعوت شورای حکومتی عراق قرار است 
  .سفر کند، مالقات نخواهد کرد

آيت اهللا سيستانی در نامه ای به اخضر ابراهيمی، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور عراق که در راس 
هيئت اعزامی قرار خواهد داشت، گفت او فقط در صورتی حاضر به همکاری با اين هيئت است که 

عراق در مجلس آتی اين کشور الزام آور نخواهد بود و در سازمان ملل بپذيرد قانون اساسی موقت 
  .قطعنامه های جديد شورای امنيت به آن ارجاع و اشاره نخواهد شد

او گفت شورای رياست جمهوری سه نفره ای که در اين قانون اساسی پيش بينی شده است و 
تی غيردينی حمايت می متشکل از يک شيعه، يک سنی و يک اقليت کرد خواهد بود، از يک نظام حکوم

  .کند و باعث تفرقه در عراق خواهد شد
کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، گفته است که پيش از هرگونه اظهار نظر در مورد بيانيه مرجع 

  .شيعيان عراق، او بايد آن را مورد بررسی قرار دهد
ث تاخير در امضای توافقنامه شواری ابراز نگرانی های آيت اهللا سيستانی در اوايل ماه جاری ميالدی باع

 .حکومتی عراق در مورد قانون اساسی موقت شد
  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  سايت زنده ياد زيبا آاظمي آه توسط فرزندش استفان آاظمي درست شده است
rreporte/com.activistchat.www://http/  
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

استبداد «آشورهاي اروپا و » نژادپرستي«تجمع پناه جويان ايراني در مقابل پارلمان اروپا در اعتراض به 
  حکومت ايران» مذهبي

  2004 مارس 23  -1383 فروردين 4سه شنبه 
عده ای از پناهندگان ايرانی در مقابل پارلمان  مارس، 22 و 21در روزهای ): راديو فردا(جمشيد چالنگی 

بهروز نيكذات . اروپا در بروآسل تجمع و عليه نژادپرستی و استبداد مذهبی حاآم بر ايران اعتراض آردند
در گفتگوهايی با داريوش اقبالی، خواننده سرشناس ايرانی و دآتر حسين الجوردی، رئيس انجمن 

  . پرداخته استپژوهشگران ايرانی، به اين اعتراض 
آقای اقبالی شما آه چندی است وارد فعاليتهای اجتماعی و سياسی شده ): راديو فردا(بهروز نيكذات 

ايد به خاطر اهداف ايرانيان خارج از مرز، بفرماييد امروز در بروآسل چه خبر است و شما در آنجا چه می 
  آنيد؟

 برنامه ريزی قبلی، نيت مان اين بود آه پيرو يك): خواننده سرشناس موسيقی پاپ(داريوش اقبالی 
بتوانيم در آنار پناهندگان باشيم و چون پناهنده ها جزء قشری از جامعه ما هستند آه جزء آسيبهايی 

 سال گذشته به هموطنانمان خورده، يكی از آسيبها است، نتيجتا من خوشحالم ديدم 25است آه در 
يدئولوژيهای مختلف در يك صحنه جمع شدند در جلوی از گروههای مختلف، از تفكرهای مختلف، از ا

اتحاديه اروپا و توانستيم حداقل يك قدمی برداريم برای حق و حقوقی آه پناهندگان دارند و به اميد 
  . خداوند اين حرآت ادامه دار خواهد بود

  
  آقای اقبالی شما می دانيد آه امروز چند نفر در اين تظاهرات شرآت داشتند؟: ن . ب 
  . بسيار بودند، ولی تعدادشان را دقيقا نمی دانم: اريوش اقباليد
  

  آقای دآتر الجوردی، انجمن پژوهشگران ايران در گردهمايی امروز بروآسل چه نقشی داشت؟: ن . ب 
نقشی آه انجمن پژوهشگران ايران داشته، ): رئيس انجمن پژوهشگران ايراني(دآتر حسين الجوردی 
ما چرا پناهنده : شور پناهندگان ايران آه در اصل در اين منشور مطرح می شوددر مرحله اول تدوين من

 ميليون نفر ايرانی در خارج از آشور هستيم، الزاما بحث پناهندگی به آن تعداد معدودی 4ايم، ما چرا 
يران چهار ميليون نفری آه در خارج از ا. آه پناهنده هستند يا در انتظار پناهندگی هستند، بر نمی گردد

 سال، نه تنها 25هستند، اعتراضی است به جمهوری اسالمی، به عملكرد جمهوری اسالمی در اين 
 ميليون نفر هم در آرزوی فرار از آن مملكت 70اين چهار ميليون در ايران از ايران خارج شدند، بلكه 

ك هيات از طرف انجمن پژوهشگران ايران بحثی را آه مطرح آرده، اين است آه با رفتن به ي. هستند
انجمن به پارلمان اروپا، به سازمان ملل مطرح بكند، با اينها رو در رو صحبتی را انجام بدهد آه حمايت 

اميدوارم . آشورهای اروپايی از جمهوری اسالمی به معنی پناهنده شدن ايرانيان به اين آشورها است
از اين حرآت حمايت آند مانند امروز آه آه جامعه ايرانی خارج از آشور و همينطور داخل آشور بتواند 

همه پرچمها در آن بودند، همه ايدئولوژيها و تفكرها در آن بودند و همه خودشان را به عنوان يك ايرانی 
من بسيار . موظف می دانند در اين زمينه حرآتشان را به اعتراض به جمهوری اسالمی برسانند

  . اميدوارم
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  اين از آی شروع شده؟ .: ن. ب
اين مساله از چند هفته پيش آه انجمن اين منشور پناهندگی را مطرح آرد آه : دآتر حسين الجوردی 

ما بايد بتوانيم از راه قانونی، اينكه تنها بياييم شعار بدهيم، اينكه تنها بياييم با يك سری مسائلی مطرح 
 اختيار ما است آه به واقعيتهايی در. آنيم آه جمهوری اسالمی بد است، هيچ چيز را حل نمی آند

طور قانونی در غالب قوانين آشورهای اروپايی در قوانين غالب آشورهای غربی، نشان دهنده اين 
ما اينها را داريم به عنوان يك سری مبانی . است آه جمهوری اسالمی نبايد بماند در موجوديت آليتش

. ل رفتن به طرف مراجع رسمی هستيمحرآت آه در منشور پناهندگان ايران آمده، عنوان آرديم و در حا
اگر آه چند نفر می آيند شعار می دهند، شعار هيچ چيز را . مراجع رسمی نمی توانند اين را رد آنند

مراحل مختلف اين است آه اگر آسی به عنوان . حل نمی آند و ما بايد مراحل مختلف را طی آنيم
ندارد، چه امنيت جانی ندارد، چه امنيت پناهنده آه در مملكتش امنيت ندارد، چه امنيت شغلی 

آموزشی ندارد و همه ناامنی ها و به خارج از آشور پناهنده می شود، اين در قوانين سازمان ملل متحد 
امروز اگر اتحاديه اروپا جلوی اين قضيه ايستاده، ما بايد به . است آه به آن پناهندگيش را اعطا آنند

در اين . رلمان اروپا است، برويم و خود اتحاديه اروپا را به دادگاه ببريممرجع باالتری آه دادگاه اروپا پا
رابطه تمام مراحل را طی آرديم، وآاليی از آشورهای مختلف، وآيل هلندی، وآيل بلژيكی، وآيل 

فرانسوی اعالم آمادگی آردند آه بيايند در زمينه مسائلی آه دولتهايشان دارد بوجود می آورد بر عليه 
  .ان، خاصه پناهندگان ايرانی، اقدام آنندپناهندگ
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