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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
  

  شهر دار برلين  لوح يادبود حادثه ميکونوس را نصب  مي کند 
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

به رغم هشدار شهر دار تهران ، شهر دار يکي از مناطق برلين امروز از لغو برنامه هايي براي نصب لوح 
  . يراني که در حادثه رستوران ميکونوس کشته شدند خود داري مي کند يادبود چهار کرد ا

به گزارش خبر گزاري مهر ، مونيکا تايمن شهردار منطقه شارلوتنبرگ برلين در گفتگويي با خبرگزاري 
ما دليلي نمي بينيم که اين برنامه را لغو کنيم اين تصميمي است که توسط شوراي : فرانسه گفت 

  .است محلي گرفته شده 
فعاالن احزاب مخالف براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در رستوران ميکونوس گردهم : وي افزود 

  .آمدند و بخاطر آن نيز کشته شدند 
اين لوح يادبود قرار بود که در روز چهار شنبه نصب شود اما به در : تايمن همچنين خاطر نشان کرد 

ه بيست آوريل موکول شده است تا از نگرانيهاي ديپلماتيک خواست دولت آلمان تاريخ نصب اين لوح ب
پيش از برگزاري کنفرانس بزرگ بين المللي افغانستان که قرار است اين هفته در برلين برگزار شود 

  .جلوگيري شود 
  .بنابر اين گزارش يک وزير ايراني قرار است در اين کنفرانس بين المللي شرکت کند 

 رويداد سالها موجب تيرگي روابط 1992ميکونوس که در هفدهم دسامبر سال حادثه حمله به رستوران 
  .بين ايران و آلمان گرديد 

 يک دادگاه آلماني ايران را به دست داشتن در اين حادثه متهم کرد و برلين را وا داشت 1997در سال 
ه مدت يکسال به تعويق افتاد که سفير خود در تهران را احضار کند و گفتگوهاي اتحاديه اروپا و ايران نيز ب

.  
مرداني که در حادثه ميکنوس کشته شدند در راه : " بنابر اين گزارش در اين لوح يادبود ادعا شده است 
  " .مبارزه براي آزادي و حقوق بشر کشته شده اند

گفتني است که روز گذشته شهر دار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبني بر نصب لوحي حاوي 
ت بي اساس عليه ايران را اقدامي توهين آميز عنوان کرد و با ارسال نامه اي به همتاي آلماني عبارا

 .خود در برلين گوشزد کرد که شهر داري برلين از اقدامات توهين آميزعليه ايران بپرهيزد
  شهر دار برلين  لوح يادبود حادثه ميکونوس را نصب  مي کند 

  2004ارس   م29  -1383 فروردين 10دو شنبه 
به رغم هشدار شهر دار تهران ، شهر دار يکي از مناطق برلين امروز از لغو برنامه هايي براي نصب لوح 

  . يادبود چهار کرد ايراني که در حادثه رستوران ميکونوس کشته شدند خود داري مي کند 
تگويي با خبرگزاري به گزارش خبر گزاري مهر ، مونيکا تايمن شهردار منطقه شارلوتنبرگ برلين در گف

ما دليلي نمي بينيم که اين برنامه را لغو کنيم اين تصميمي است که توسط شوراي : فرانسه گفت 
  .محلي گرفته شده است 

فعاالن احزاب مخالف براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در رستوران ميکونوس گردهم : وي افزود 
  .آمدند و بخاطر آن نيز کشته شدند 

اين لوح يادبود قرار بود که در روز چهار شنبه نصب شود اما به در : مچنين خاطر نشان کرد تايمن ه
خواست دولت آلمان تاريخ نصب اين لوح به بيست آوريل موکول شده است تا از نگرانيهاي ديپلماتيک 

ار شود پيش از برگزاري کنفرانس بزرگ بين المللي افغانستان که قرار است اين هفته در برلين برگز
  .جلوگيري شود 

  .بنابر اين گزارش يک وزير ايراني قرار است در اين کنفرانس بين المللي شرکت کند 
 رويداد سالها موجب تيرگي روابط 1992حادثه حمله به رستوران ميکونوس که در هفدهم دسامبر سال 

  .بين ايران و آلمان گرديد 
 داشتن در اين حادثه متهم کرد و برلين را وا داشت  يک دادگاه آلماني ايران را به دست1997در سال 

که سفير خود در تهران را احضار کند و گفتگوهاي اتحاديه اروپا و ايران نيز به مدت يکسال به تعويق افتاد 
.  

مرداني که در حادثه ميکنوس کشته شدند در راه : " بنابر اين گزارش در اين لوح يادبود ادعا شده است 
  " .زادي و حقوق بشر کشته شده اندمبارزه براي آ

گفتني است که روز گذشته شهر دار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبني بر نصب لوحي حاوي 
عبارات بي اساس عليه ايران را اقدامي توهين آميز عنوان کرد و با ارسال نامه اي به همتاي آلماني 

 .ات توهين آميزعليه ايران بپرهيزدخود در برلين گوشزد کرد که شهر داري برلين از اقدام
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هشتمين اجالس ويژه شوراي حكام برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد و نشست وزراي محيط 
  .المللي جيوجو آره جنوبي برگزار شد زيست جهان امروز دوشنبه در مرآز همايشهاي بين

  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 
 آشور جهان و 140هاي محيط زيست   تن از نمايندگان وزارتخانه200 در اين اجالس آه يكهزار و

نمايندگاني از سازمانهاي دولتي و غيردولتي حضور دارند، مشكالت مربوط به آب آشاميدني سالم و 
  .گيرد منابع جهاني آن و راههاي مقابله با آمبود آب در جهان بحث و تبادل نظر قرار مي

، در مراسم افتتاحيه اين اجالس )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران » تمحيط زيس«به گزارش خبرنگار 
شده آره جنوبي با بيان سخناني پيام آوفي عنان دبير آل سازمان ملل  گوآان رييس جمهوري استيضاح

  . را قرائت آردUNEPو آالوس تاپفر دبير 
ين اجالس بر دستاوردهاي دآتر معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست آشورمان نيز در ا

هاي  جمهوري اسالمي ايران، به ويژه در زمينه حفاظت از منابع آب و ارزيابي زيست محيطي پروژه
  . زيربنايي آشور تاآيد آرد

ها و  معاون رييس جمهوري آشورمان در سخنراني خود از حمايت جمهوري اسالمي ايران را از فعاليت
هاي ملي  اء توسعه پايدار در سطح جهاني و تسري آن در سياستالمللي در خصوص ارتق ابتكارات بين

  . اي اعالم آرد هاي زيست محيطي و راهبردهاي توسعه از طريق تلفيق سياست
هاي اخير از جمله انجام ارزيابي زيست محيطي  وي بر دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در دهه

 حفاظت آمي و آيفي آب و مديريت جامع منابع هاي بزرگ صنعتي و زيرساختي آشور براي آليه پروژه
  . تاآيد ورزيد) زيست بومي(آب با نگرش اآوسيستمي 

رييس سازمان حفاظت محيط زيست آشورمان در سخنان خود ضمن هشدار به آليه اعضاي جامعه 
هاي عملي اخير در خصوص وضعيت ناگوار تغيير آب و هوا، تنوع زيستي و  جهاني بر اساس ارزيابي

ني زيستي آه جهان را مورد تهديد قرار داده است، خاطر نشان آرد آه آليه آشورها بايد بيسش از ايم
  . توجه آنند» هاي مشترك اما متفاوت اصل مسووليت«گذشته به 

: وي همچنين بر لزوم انجام مطالعات زيست محيطي براي آشورهاي در حال توسعه تاآيد آرد و گفت
هاي اقتصادي و صنعتي خود نسبت به انجام  خشي به فعاليتاين آشورها بايد ضمن شتاب ب

  .ها بر طبيعت اقدام آنند هاي زيست محيطي براي جلوگيري از آثار سوء اين فعاليت ارزيابي
معاون رييس جمهوري آشورمان در ادامه به وضعيت جمهوري اسالمي ايران از نظر رشد اقتصادي و 

ت آشورهاي درحال توسعه از پشتوانه علمي آافي، ضروريس: طبيعت شكننده اشاره آرد و گفت
  .آمكهاي فني و تبادل تجربيات برخوردار باشند

هاي  به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه وزراي محيط زيست چند آشور جهان نيز انجام ارزيابي
 آه زيست محيطي را يكي از ضروريات حفاظت آيفي از منابع آب آشورهاي درحال توسعه عنوان آردند

  .در صورت تحقق نيافتن آن با تخريب و آلودگي جدي منابع پايه روبه رو خواهيم شد
گفتني است در اين اجالس سه روزه آه در شهر جيجو آره جنوبي با حضور وزراي محيط زيست جهان 

ها و  شود مباحث مختلف از جمله اصالحات ساختاري جهت هماهنگي بيشتر آنوانسيون برگزار مي
ي زيست محيطي جهاني، اقدامات اجرايي هماهنگ براي رسيدگي به مسائل آب، اسكان ها پروتكل

بشر و بهداشت محيط زيست و نيز مساله تقويت برنامه محيط زيست سازمان ملل به عنوان برنامه 
  . گيرد محوري مديريت و نظارت برنامه محيط زيست در سطح جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار مي

نگار ايسنا، دآتر معصومه ابتكار، معاون رييس جمهوري آشورمان در پايان اين نشست در به گزارش خبر
  .وگو آرد اي با وزير نروژ و مصر ديدار و گفت ديدارهاي جداگانه

هاي زيست  هاي مشترك در زمينه محيط زيست و نفت و فناوري در اين ديدارها طرفين بر همكاري
  .محيطي در صنايع نفت تاآيد آردند

زم به يادآوري است آه تعدادي از اعضاي سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست از سراسر جهان ال
با شرآت در تظاهراتي در مقابل برگزاري پنجمين اجالس جهاني اجتماع شهري آه روز گذشته در آره 

  .سازي منابع آب اعالم آردند جنوبي برگزار شد مخالفت خود را با خصوصي
 انتهاي پيام

  
  ای جديد ناتواعض

  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10 دو شنبه -بي بي سي 
، اين سازمان بزرگترين تغييرات )ناتو( کشور جديد به سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 7با اضافه شدن 

  . تا کنون تجربه کرده است1949گسترده خود را از زمان تاسيسش در سال 
  .پای شرقی هستند کشور جديد عضو ناتو از کشورهای ارو7

  .مراسم رسمی عضويت اين اعضای جديد در واشنگتن برگزار شده است
 کشوری که 7جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، در اين مراسم گفت زمانی که ناتو تاسيس شد، 

  .بودند" يک امپراطوری"امروز به عضويت ناتو در آمدند در اسارت 
  .ی موفق شدند که به عضويت ناتو در آيندوی افزود اما آنها با شجاعت و پايمرد

  .در مقر ناتو در بروکسل برگزار شود)  آوريل2(قرار است مراسم ديگری به همين مناسبت روز جمعه 
 کشور 7پيشتر کولين پاول، وزير خارجه آمريکا، در سخنانی در مراسم واشنگتن خطاب به سران اين 

  .گفت اين روز يک روز تاريخی است
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  .ائتالفهای جهان تبريک گفت" يکی از بزرگترين و موفقترين"ورود اين کشورها را به آقای پاول 
وزير خارجه آمريکا گفت اعضای جديد ناتو عزم جديد اين پيمان در حمايت از تالشهای مردم ديگر نقاط 

  .جهان برای دست يابی به آزادی است
ستونی، لتونی، ليتوانی، رومانی و اسلوانی، بلغارستان، ا: اعضای جديد اين پيمان عبارتند از

  .اسلوواکی
  .پيشتر نيز لهستان، مجارستان و جمهوری چک به عضويت ناتو در آمدند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  آاردار ايرلند در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

ي ايرلند در شصتمين نشست آميسيون  ي نماينده جويانه و مداخلهبه دنبال اظهارات غيرمسؤوالنه 
حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، عصر روز گذشته 

در غياب سفر ايرلند، آاردار اين آشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ) يكشنبه(
  .دايران به وي ابالغ گردي

المللي  آخوندزاده، مديرآل حقوقي و بين) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آشورمان در اين ديدار ضمن رد هرگونه مداخله خارجي در امور داخلي ايران،  وزارت امور خارجه

 حقوق زنان، حقوق هاي حقوق بشر، به ويژه هاي حاصله در جمهوري اسالمي ايران در زمينه پيشرفت
ها، آزادي مطبوعات، برگزاري انتخابات آزاد و تعامل مثبت ايران با سازوآارهاي حقوق بشري  اقليت

ي اروپا با دستاوردهاي حقوق بشري  ي اتحاديه بينانه سازمان ملل را يادآور شده و خواستار برخورد واقع
  .آشورمان گرديد

 را بر عهده دارد، طي سخناني ايران را EUاي  است دورهي ايرلند آه آشورش ري موي والن، نماينده
  .متهم به نقض حقوق بشر نموده بود

 انتهاي پيام
 

  ازسرگيرى غنى سازى اورانيوم در ايران
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه  -راديو آلمان 

أسيسات هسته اى ايران بازرسى از ت ازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى روز يكشنبه در ايران بهب
بين المللى روز شنبه گذشته اعالم داشت آه دو  ، سخنگوى آژانس»مليسا فلمينگ«خانم . آغاز آردند

هسته اى اصفهان و نيز تأسيسات غنى سازى اورانيوم  آارشناس آژانس بين المللى مرآز تحقيقات
رگزارى آلمان، غالمرضاآقازاده، رئيس از سوى ديگر، به گزارش خب. داد نطنز را مورد بازرسى قرار خواهند

استفاده  بردارى از تاسيساتى آه براى تبديل اورانيوم ايران بهره: اتمى ايران اعالم آرد سازمان انرژى
  .شود را آغاز خواهد آرد مى

اين امر پس از  ، به نقل از خبرگزارى آلمان، آقازاده افزود آه»خبر«به گزارش فرستنده تلويزيونى  
سفر البرادعى به ايران گفت  وى در مورد.  هاى آنونى بازرسان انرژى اتمى انجام خواهد گرفتبازرسى

 .آه در اين سفر وى به مسائل ناروشن خواهيم پرداخت
اوايل ماه آوريل به تهران  بايد اشاره آرد آه محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى قرار است بار ديگر

آنگذشته بزودى بازرسان بيشترى به ايران  از.  ششم آوريل تعيين شدهاين سفر براى روز. سفر آند
 .اعزام خواهند شد

سانتريفوژها را در ايران  به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، دولت ايران از سوى ديگر قصد دارد ساخت
جويانه را برنامه اتمى ايران تنها اهدافى صلح  متوقف آند تا با اين عمل به جامعه جهانى ثابت آند آه

سازمان انرژى اتمى ايران اعالم داشت آه اين دستور از سوى  غالمرضا آقازاده، رئيس. دنبال مى آند
تاآنون تزريق گاز “: محافل دولتى تهران مى گويند. ايران صادر شده است شوراى عالى امنيت ملى

 ت خود سانتريفوژها راسانتريفوژها متوقف شده بوده و حال بطور داوطلبانه توليد و ساخ درون اين
دنيا بداند آه  ما مى گذاريم“: آقازاده در گفتگو با خبرگزارى آسوشيتدپرس افزود” .متوقف آرده است

 ”.جهانيان بدست آورد ايران داوطلبانه دست به اين آار زده است تا اعتماد بيشترى از سوى
المللى انرژى اتمى  بين  رويتر، آژانسبه نقل از خبرگزارى) ايسنا(به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 

مليسا . در اصفهان وجود ندارد اعالم آرده آه هيچ موضوع جنجالى در خصوص افتتاح اين نيروگاه
ماه فوريه مطلع شديم آه آنها قصد دارند  ما در: المللى اظهار داشت فلمينگ، سخنگوى آژانس بين

هاى تبديلى به موضوع  فلمينگ تاآيد آرد آه فعاليت. نندآغاز آ تبديل اورانيوم را در ماه مارس در اصفهان
. شوند ى يك آزمايش اجرا مى ها برپايه ايران به ما اعالم آرده آه اين فعاليت .شوند تعليق مربوط نمى

بازديد  ما قصد داريم از تأسيسات اصفهان طى روزهاى آينده: المللى گفت سخنگوى آژانس بين اين
 .اند آرده  به ايران وارد شده و در حال حاضر آارشان را آغازهم اآنون بازرسان. آنيم

 
رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي از آغاز به آار بخش آليدي چرخه توليد سوخت اتمي در 

  ايران خبر داد
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انرژي اتمي امروز سومين روز بازرسي هيات بازرسان سازمان بين المللي ): راديوفردا(بهمن باستاني 

اين بازرسان آه از تاسيسات اتمي نطنز ديدن آرده اند، امروز قرار . هاي خود را در ايران آغاز مي آند
در حاليكه اين بازرسان با . است به مرآز تحقيقات هسته اي اصفهان بروند و آنجا را بازرسي آنند

آنون مشغول انجام ماموريت خود در ايران هستند، جمهوري تاخيري دو هفته اي به ايران رفته و هم ا
  . اسالمي اعالم آرد بخش کليدي چرخه سوخت کارخود را ازسرگرفته است

رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي در اقدامي برخالف تعهد ايران به ): راديوفردا(امير آرمين 
عاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم روز سازمان بين المللي انرژي اتمي در مورد تعليق آليه ف

  . يكشنبه اعالم آرد بخش آليدي چرخه سوخت آار خود را از سر گرفته است
غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي، درمصاحبه اي با تلويزيون دولتي 

 20ايان اين مرحله درجمهوري اسالمي گفت مرحله آزمايشي تاسيسات اصفهان آغازشده است وبا پ
وي افزود درجريان فرآيند اورانيوم دراين آارخانه، . روزآينده، توليد آزمايشي دراين تاسيسات آغازمي شود

  . انواع مواد خام براي چرخه سوخت توليد مي شود
المللي انرژي اتمي به عنوان  به گزارش خبرگزاري فرانسه، آارخانه اصفهان ازسوي سازمان بين

دراين تاسيسات کيک زرد براي توليد موادي که .  براي تبديل اورانيوم شناخته شده استتاسيساتي
  .متعاقبا قابل استفاده درتوليد اورانيوم غني شده است، مورد پااليش قرارمي گيرد

المللي انرژي اتمي  ايران درجريان قرارداد ميانجيگري وزيران امورخارجه چند کشوراروپائي با سازمان بين
اخرسال گذشته، موافقت کرد روند غني سازي اورانيوم وتمامي فعاليت هاي مربوطه را به حال دراو

المللي انرژي اتمي نسبت به اين موضوع مظنون بودند که ايران  اما بازرسان سازمان بين. تعليق درآورد
  .ازاين قرارداد به عنوان پوششي براي توليد سالح هاي اتمي بهره برداري مي کند

المللي درمورد ادامه تعليق غني سازي اورانيوم، بارها تاکيد کرده است که طبق   زيرفشارشديد بينايران
پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي حق دارد درهرزماني توليد سوخت براي مقاصد مسالمت آميز را 

د را که هاي خو همچنين، به نظرمي رسد تهران خواستار آن است که شرايط تعليق فعاليت. ازسربگيرد
  .اروپائيان اميدواربودند به گونه موثري ايران را ازفعاليت درمورد سوخت چرخه اتمي بازدارد، محدود سازد

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ترين بازار  پليس ازبكستان اعالم آرد، بر اثر انفجاري آه يك اقدام تروريستي خوانده شده، در بزرگ
  .اند  تن نيز زخمي شده20و تاشكند، تاآنون دو تن آشته 
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اين : به نقل از خبرگزاري رويتر، پليس ازبكستان اعالم آرد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .را در بخش قديمي تاشكند به لرزه در آورد“ آورسو”اقدام تروريستي بازار 
كستان نيز اين انفجار را يكي از اقداماتي دانست آه براي انجام حمالت ي ازب سخنگوي وزارت خارجه

  .تروريستي صورت گرفته است
تنها چيزي . اند و درحال حاضر بازجويي از آنها در جريان است متهمان اين انفجار دستگير شده: وي افزود

ه و شخصي در پشت آه تاآنون آشف شده، اين است آه اين اقدام يك اقدام از پيش طراحي شده بود
  .اين حمالت قرار دارد اما در حال حاضر هنوز هويت اين فرد مشخص نشده است

خبرگزاري روسي ايتارتاس نيز گزارش آرده آه بنا بر اطالعات تاييد نشده، عامل اين انفجار يك عامل 
  . انتحاري مونث بوده است

 با اين انفجار در تلويزيون دولتي ظاهر شود اف، رييس جمهور ازبكستان در نظر دارد در رابطه اسالم آريم
  .و در اين رابطه توضيح دهد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .سازمان گندم استراليا در مناقصه گندم،آمريكا را شكست داد
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

سازمان گندم استراليا در مناقصه براي , به نقل از بي بي سي, اايلن, به گزارش خبرگزاري آار ايران
  . هزار تن گندم به عراق، آمريكا را شكست داد460فروش 

بر اساس اين گزارش،اين قرارداد آه براساس برنامه نفت در برابر غذا است،آخرين مناقصه پيشنهاد 
ي، سازمان غالت عراق آه اعضاي آن در شده به توليد آنندگان گندم بوده و از اول ماه آوريل سال جار

  .اين هفته به آانبرا سفر آردند،امضا قراردادهاي گندم را به عهده خواهند داشت
 ميالدي آه بغداد مانع واردات گندم از 1991پس از جنگ خليج فارس در سال , اين گزارش حاآي است

  .دم عراق تبديل شداستراليا به بزرگترين تامين آننده گن, آمريكا شد
اين آشور نيمي از , همچنين،به دنبال حمايت دولت استراليا از تصميم آمريكا براي حمله به عراق

واردات گندم خود از استراليا را آاهش داده بود و گفته مي شد به دنبال تامين گندم خود از آشور 
  .فرانسه است
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لي گندم اين آشور استمي باشد گفت آه آه صادر آننده اص, گفتني است،سازمان گندم استراليا
  . درصد آاهش داده بود44 ميالدي را 2003عراق سفارش گندم خود براي سال 

  پايان پيام 
  

اعالم آرد، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل در حال آار بر روي طرحي ) دوشنبه(آوفي عنان امروز 
  .گيرد دولت منتخب عراق را بر عهده ميهستند آه به موجب آن يك نيروي چند مليتي آار حفظ امنيت 

  2004  مارس 28 -1383 فروردين 9يك شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، آوفي عنان، دبيرآل سازمان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

راي نظر من اين است آه اعضاي شو: ي ايتاليايي آوريره دالسرا اعالم آرد وگو با روزنامه ملل در گفت
امنيت در نظر دارند تا يك نيروي چند مليتي تحت يك فرماندهي واحد با دولت حاآم عراق همكاري آند 

  .و آار حفظ امنيت اين آشور را برعهده گيرد
اين در حالي است آه يك تيم از سازمان ملل شامل متخصصان امور انتخاباتي روز گذشته وارد بغداد 

  . ابات را برعهده گيردشد تا آار نظارت بر برگزاري انتخ
هاي آتي  هم چنين تيم دومي از سازمان ملل به سرپرستي اخضر ابراهيمي نيز در نظر دارد در هفته

دادن به دولت عراقي آه قدرت را در اول ژوئيه از  وارد عراق شود تا در امر تصميم گيري براي شكل
  .گيرد، آمك آند نيروهاي آمريكايي تحويل مي

 انتهاي پيام
 
ي افراد مسلح، اتومبيل حامل وزير امور عمومي  روهاي آمريكايي در عراق اعالم آردند آه در حملهني

عراق مورد هدف قرار گرفت آه در اين حمله راننده و يك محافظ آشته و دو تن ديگر نيز مجروح شدند، 
  .اما وزير عراقي از اين حادثه جان سالم به در برد
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در حمله ديگري در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شهر موصل افراد مسلح يك انگليسي و يك آانادايي را آه از محافظان امنيتي مهندسان خارجي برق 
  .در اين شهر بودند، مورد هدف گلوله قرار دادند آه به مرگ آنها منجر شد

به گزارش اين خبرگزاري اين حمالت تاآيدي بر ضعف شرايط امنيتي در سومين شهر بزرگ عراق، 
  .باشد موصل، مي

باشد،  ي عراق مي اسكورت خانم نسرين برواري، وزير امور عمومي عراق آه يكي از پنج وزير آرد آابينه
ي   مورد هدف گلولهبه سوي موصل بود،” دهوك“در حالي آه در حال بازگشت از نشستي در شهر 

  .افراد مسلح قرار گرفت
 صبح روز 11ي الكراما در نزديكي موصل و در ساعت  پليس عراق خاطرنشان آرد آه اين حمله در منطقه

  .گذشته صورت گرفت
 انتهاي پيام

 
ي شيعيان عراقي به تحريك براي  ائتالف تحت امر آمريكا پس از متهم آردن يكي از نشريات پرخواننده

  . ات خشونت آميز عليه نيروهاي آمريكايي، از انتشار اين نشريه جلوگيري آردنداقدام
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

آه از انتشار آن “ الحوزه”ي هفتگي  سردبير نشريه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
به آارآنان وي دستور دادند از دفتر نشريه ها نفر از نيروهاي آمريكايي  گويد ده جلوگيري شده است، مي

  . خارج شوند و سپس تأسيسات آن را قفل آردند
اي با امضاي پل برمر، حاآم آمريكايي عراق، نشريه الحوزه به انتشار  به گزارش راديو آمريكا در نامه

رآت آننده مقاالت دروغين آه خطر جدي اقدامات خشونت آميز را عليه نيروهاي آمريكايي و عراقيان ش
  . آورد، متهم شده است هاي بازسازي عراق پديد مي در طرح

به دنبال افزايش اعتراضات نسبت به بسته شدن روز نامه الحوزه ، سخنگوي رسمي نيرو هاي ائتالف 
  .  نيرو هاي ائتالف به زودي مذاکراتي را با هيئت تحريريه اين روزنامه آغاز خواهند کرد : امروز اعالم کرد 

گزارش خبر گزاري مهر ، عالء الدين صدر سخنگوي رسمي نيروهاي ائتالف در بغداد در گفتگويي با به 
اين مذاکرات با هدف يافتن دليل انتشارات مقاالت : اعزامي به عراق گفت " مهر"خبرنگار بين الملل 

ام خواهد مخالف نيروهاي ائتالف که به تشويق و ترغيب خشونت عليه اين نيروها منجر مي شود انج
  .شد 

اين سخنگو در ادامه به انتشار مقاالتي  که نيروهاي ائتالف را به دست داشتن درانفجارهاي اسکندريه 
و حمله به مرکز ارتش جديد عراق متهم مي کند اشاره کرد  و گفت که اين موضوع با حقايقي که 

  .نيروهاي ائتالف در بيانيه هاي خود صادر کرده اند مغايراست
ايان در رابطه با مغاير بودن توقيف اين روز نامه باادعاي نيروهاي ائتالف مبني بر وجود وي در پ

نيرو هاي ائتالف به به آزادي خبرنگاران احترام مي گذارند اما در شرايط : دموکراسي خاطر نشان کرد 
  .کنوني روزنامه ها بايد احساس مسئوليت کنند  و به خشونتها دامن نزنند 
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و تعرض سربازان ) وابسته به مقتدي صدر (  در پي بسته شدن روزنامه الحوزه گفتني است که
آمريکايي به دفتر اين روزنامه هزاران نفراز مردم خشمگين در خيابانهاي بغداد دست به تظاهرات 

  .گسترده زدند و توقيف اين روزنامه را محکوم کردند 
  .ر اين روزنامه کردند تظاهر کنندگان در پايان اقدام به تحصن در مقابل دفت

در سخنراني خود در جمع متحصنين از نيروهاي ) از نزديکان مقتدي صدر ( از سويي شيخ طالل سعدي 
ائتالف خواست از اين اقدام خود که توهين آشکار به حوزه ، مرجعيت و مردم عراق مي باشد عذر 

  .خواهي کنند 
 

  ل  ديدار مقامات عراقي با گروه کارشناسان سازمان مل
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

نشست رهبران عراقي با تيمي از کارشناسان سازمان در مورد : مقامات عراقي امروز اعالم کردند 
  . مشورت پيرامون روند واگذاري قدرت از نيرو هاي ائتالف به دولت موقت عراق ملل از امروز آغاز شد 

ي شوراي حکومتي عراق که خواست نامش فاش نشود در به گزارش خبرگزاري مهر ، يک سخنگو
نشست هاي رسمي با کارشناسان سازمان ملل از امروز صبح : گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت 

  .درمقر شوراي حکومتي عراق آغاز شد 
  .در حدود هفت يا هشت تن از اعضاي اين شورا در اين نشست حضور دارند : وي افزود 

لل که متشکل از کارشناسان فني است براي ارائه مشاوره و توصيه پيرامون برگزاري اين تيم سازمان م
انتخابات ، اجراي سرشماري و تشکيل يک دولت موقت که قرار است تاسي ژوئن قدرت را در اين کشور 

  .در دست بگيرد روز پنج شنبه وارد عراق شد 
ر ابراهيمي نماينده ويژه کوفي عنان تيم ديگري از کارشناسان سياسي سازمان ملل به رياست اخض

 .اواخر هفته جاري به اين گروه خواهند پيوست 
  

  عراق دستکم تا دو سال تحت فرماندهي نظامي واحد آمريکا خواهد بود 
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10دو شنبه 

 قدرت به عراقي فرماندهي يکپارچه آمريکا پس از واگذاري:پل برمر حاکم منصوب آمريکا در عراق گفت
  . ها، فرماندهي نيروهاي عراقي را دستکم دو سال به عهده خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، برمر در گفتگو با روزنامه الحيات چاپ همزمان لندن و رياض در خصوص اينکه 
:  گفتآيا نيروهاي امنيتي عراق و نيروهاي ارتش تا دو سال آينده تحت فرماندهي آمريکا خواهد بود،

 تير 9(  ژوئن 30قانون اداره عراق در دوران انتقالي به سه واقعيت اعتراف کرده است اول اينکه عراق در 
کشوري داراي حاکميت و استقالل خواهد شد، ثانيا تروريسم به عنوان مشکل در اين کشور باقي ) 83

 و تجارب به تنهايي قادر به تعامل  ژوئن به رغم افزايش توان30خواهد ماند و ثالثا نيروهاي عراقي ها از 
با تهديدهاي تروريستي نخواهد بود، لذا به وجود نيروهاي خارجي در کنار عراقي ها براي برقراري امنيت 

اعتراف مي کند که تا ) قانون اساسي موقت(نياز است، کما اينکه قانون اداره عراق در دوران انتقالي 
رکت باشند بايد فرماندهي يکپارچه آمريکايي بر نيروهاي چند زماني که عراقي ها يک طرف در اين مشا

  .مليتي وجود داشته باشد
اگر از ما : برمر در پاسخ به اين سوال که آيا آمريکايي ها در واقع  عراق را ترک خواهند کرد، ادعا کرد

، نخواهند خواسته شود قطعا چنين کاري خواهيم کرد، نيروهاي ما در جايي که مطلوب براي ما  نباشد
  .ماند

وي با دعوت از مقاومت عراقي براي مشارکت در تالش هاي بازسازي عراق به تسريع در عمليات 
  . اسير که اين هفته آزاد خواهند شد، اشاره کرد500آزادسازي اسرا از جمله 

کايي در برمر تحت محاکمه قرار گرفتن خود به دليل اقدامات مغاير قوانين بين الملل توسط نظاميان آمري
  .عراق پس از پايان رياست خود را بعيد دانست

 هزار جسد در گورهاي دسته جمعي رژيم سابق عراق تاکنون کشف شده 300به گفته وي بيش از 
  .است

به ادعاي وي، فعاليتش در عراق به دور از فشارهاي مبارزات انتخابات رياست جمهوري در آمريکا ادامه 
  .دارد

عين حال تالش نکرد تا اتهام فساد را از عملکرد حکومت ائتالف تحت امر خود در حاکم منصوب آمريکا در 
  .عراق تکذيب کند

هرگز من چنين چيزي نگفته ام چرا : وي در خصوص اينکه آيا در حکومت ائتالف فساد وجود دارد، گفت
دارد در اين که بازرسي کل وجود دارد در حالي که مورد فسادي وجود  داشته باشد، بازرسي کل نياز 

امر به دور از دخالت من تحقيق کند، براي اين منظور موسساتي  را در هر وزارت عراق مربوط به مبارزه 
 وزارت خانه تعيين کرده ام و هر وزارت يک بازرس کل در 25 بازپرس کل را در 17با فساد داير کرده ايم 

  .هفته هاي آينده خواهد داشت
  

  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر توسط  
  

  .حكم اعدام امرى است غيرانسانى آه در ايران جمهورى اسالمى و پس از آن بايد لغو گردد
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، صداى آلمان گفتگويى »مبارزه با لغو قانون اعدام در ايران«در پى اعالم موجوديت آارزار بين المللى 
س حقوق بشر و از او پيرامون انگيزه داشت با آقاى منوچهر ماسورى، يكى از بانيان اين نهاد تازه تأسي

  . ها، اهداف و نوع فعاليت اين نهاد پرسش هايى آرد
  2004  مارس 29  -1383 فروردين 10 دو شنبه - راديو آلمان -داود خدابخش: گفت وگو

مبارزه براى لغو «آقاى ماسورى، شما طى اطالعيه آوتاهى موجوديت آارزار بين المللى : صداى آلمان
  چه شد آه چنين آارزارى را ضرورى تشخيص داديد؟. را اعالم آرديد» دام در ايرانقانون اع

يك . من خودم يكى از خانواده هاى زندانيان سياسى و خانواده اعدامى هستم: منوچهر ماسورى
 داشته ايم و يك زندانى سياسى ديگر هم، هم اآلن در زندان اوين داريم آه او ۶٠اعدامى در سال 
او محكوم به اعدام شده و مدت چهار سال است آه فعال .  است و زير تيغ اعدام استسعيد ماسورى

در اين سه چهار سال گذشته در رابطه با سعيد من وارد يك آارزار عليه . در زندان اوين بسر مى برد
يگرى و در اين ميان با آمپين ها و افراد د. اعدام شدم و يك سرى آمپين در رابطه با سعيد راه انداختم

در همين . با انسان هايى آه در راه حقوق بشر مبارزه مى آردند و مخالف اعدام هستند. آشنا شدم
رابطه با آقاى يوسف ظرفتراش آشنا شدم آه خودش از فعاالن حقوق بشر است و با عفو بين الملل 

چنين آارزارى عليه ما با يكديگر به اين نتيجه رسيديم آه در اين شرايط الزم است آه يك . همكارى دارد
يك آارزار بين المللى آه براى لغو حكم اعدام به . حكم اعدام و لغو قانون اعدام در ايران اعالم آنيم

فرض ما . ولى مسئله ما تنها مسئله جمهورى اسالمى نيست. جمهورى اسالمى ايران فشار وارد آورد
. ز نيروهاى اپوزيسيون سر آار بياينداين است آه روزى جمهورى اسالمى و رژيم تغيير آند و يكسرى ا

و دوباره . آيا اين اپوزيسيونى آه سر آار مى آيد، آيا مى خواهد دوباره اعدام آند و قتل عام راه بياندازد
اين سير تسلسل اعدام ها و خشونت ها ادامه پيدا آند و بعد مخالفان سياسى اش را در بر بگيرد؟ ما 

احزاب و سازمان هايى هستند آه مخالف قانون اعدام اند و موافق . بخوبى اپوزيسيون را مى شناسيم
احزابى هم هستند آه موافق اعدام اند و احزابى هم هستند آه در اين رابطه . لغو اين قانون هستند

ما قصد داريم، اگر بتوانيم موفق شويم، طى سمينارهايى نمايندگان اين احزاب و . سكوت آرده اند
 و به بحث بپردازيم تا نظرشان را بيان آنند و با مردم رو در رو شوند و رو راست سازمان ها دعوت آنيم

بيايند صادقانه بگويند، نظرشان در مورد اعدام چيست و اگر روزى قدرت را در ايران در دست . باشند
  . حتى با مخالفان و يا بازماندگان جمهورى اسالمى. گيرند، با مردم چه خواهند آرد

حاال آقاى ماسورى، نوع فعاليت شما همين برگزارى سمينارهاست يا اينكه تماس هايى : صداى آلمان
  هم با محافل بين المللى داريد؟

بايد بگويم آه همين دوست و همكارمان آقاى يوسف ظرفتراش، مسئول تماس با : منوچهر ماسورى
ازمان ها، انجمن ها و من مسئول تماس با نهادهاى ايرانى چون احزاب، س. نهادهاى غيرايرانى است

ما مى خواهيم هم از نظر . ما در اين دو عرصه فعاليت مى آنيم. نهادهاى حقوق بشر ايرانى هستم
بين المللى به جمهورى اسالمى فشار آوريم و هم مى خواهيم آه اين امر جا بيافتد در ميان نيروهاى 

حزبى در برنامه اش بنويسد آه ما هر سازمان و . اپوزيسيون آه اعدام عملى شنيع و ضدانسانى است
اين يكى از اهداف ماست، منتها خب، وسايلى براى اينكار . با اعدام مخالفيم و اينكار را نخواهيم آرد

. ما بزودى يك سايت اينترنتى براه خواهيم انداخت آه از هفته آينده شروع به آار خواهد آرد. هست
يى را براه خواهيم انداخت آه اسم جمع آنيم، چه اسامى آارزارها. سمينارهايى را برگزار خواهيم آرد

هم االن يكى از دوستان ما در سوئيس آه اطالعيه ما را ديده است، بنام . افراد و چه اسامى احزاب
آزاده ايرانى، به ابتكار خودش، فهرستى تهيه آرده بود از مردم سوئيسى و غيرسوئيسى و براى من 

. اعدام اند و موافق اند آه اسامى شان در اين فهرست اصلى باشدفرستاده است آه اينها مخالف 
ابتكارات متفاوتى را بخرج خواهيم داد، از جمله سازماندهى تظاهرات هاى سراسرى، تماس با پارلمان 

اروپا و هر يك از آشورهاى اروپايى، تماس با سازمان ملل متحد و بطور همه جانبه قصد داريم فشار وارد 
خواست ما اين است آه جمهورى اسالمى . ن قانون همين امروز لغو و اعدام ها متوقف شوندآوريم تا اي

  . ايران قانون اعدام را درجا لغو آند
  آيا تماس هايى هم با سازمان ها و نهادهاى حقوق بشر در ايران داريد؟: صداى آلمان

ريم، زيرا آه هنوز مدت يك هفته در برنامه خود دا. با ايران هنوز تماسى نگرفته ايم: منوچهر ماسورى
حتما در ايران آسانى هستند آه با . است آه اين تصميم را گرفته ايم و اين آارزار را اعالم آرده ايم

چه آنها آه در داخل و چه . حكم اعدام مخالف هستند و ما حتما با اين دوستان تماس خواهيم گرفت
 اعدام باشند و اين امر را امرى ضد انسانى بدانند، آنها آه در هر جاى ديگر از دنيا باشند و مخالف

  .تماس مى گيريم و سعى مى آنيم آه به دولت ايران فشار بياوريم
  .آقاى ماسورى خيلى متشكرم از وقتى آه در اختيار ما گذاشتيد: صداى آلمان

 .من هم متشكرم و روزتان بخير: منوچهر ماسورى
  
    

ميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسالمی ايران ک"فراخوان هيئت تدارک برای تشکيل 
  " عليه بشريت 

  2004 مارس 21پاريس ـ 
  !هم ميهنان گرامی
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شناساندن جنايات " به رسميت"بدنبال طرح ايده و انتشار فراخوانی در رابطه با تالش مشترک برای 
 12ليه بشريت، جلسه ای به تاريخ  بمثابه جنايت ع67رژيم جمهوری اسالمی و بويژه فاجعه تابستان 

دسامبر در پاريس تشکيل شد و در اين جلسه بخش بزرگی از فعالين ايرانی مقيم فرانسه که در زمينه 
دفاع از حقوق و آزاديهای مدنی و سياسی در ايران به مبارزه بر عليه رژيم جمهوری اسالمی ايران 

غاز اين کارزار که در حقيقت کارزاری افشاگرانه، جمع در زمينه لزوم آ. دست می يازند، حضور داشتند
اهميت جنبه قضايی اين . بين المللی و فراگير است و نيز محورهای آن به بحث و تبادل نظر دست زدند

کارزار، لزوم بسيج حقوق دانان ايرانی و خارجی، لزوم گسترش اين کارزار به انجمن ها و گروه های 
ينه و به ويژه اين که ابعاد اين کارزار بزرگ و طوالنی مدت از توان اين و يا ايراني و خارجی فعال در اين زم

در پايان جلسه که در آن . آن فرد يا گروه محلی يا منطقه ای خارج است، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
 تصميم به ادامه فعاليت و تدارک مقدمات اين کارزار گرفته شد، نويسندگان اين فراخوان از طرف جمع

مامور شدند که برای اين اقدامات اوليه تالش کرده و راه را برای تشکيل جلسات گسترده تر و فراگيرتر 
  .هموار کنند

ما در اين زمينه به اقداماتی نظير بررسی اوليه زمينه قضايی موجود، تماس با گروه ها و افرادی که ابراز 
ود نظير دادگاه های بين المللی يوگسالوی و تمايل به همکاری کرده بودند، تحقيق در مورد تجارب موج

، تحقيق در مورد خطوط عمومی و حوزه "جنايت عليه بشريت"رواندا و بررسی تعاريف موجود مقوله 
های کار در اين زمينه، طرح مطالب با گروه ها و جريانات خارجی فعال در حوزه آزاديهای دموکراتيک 

الش اوليه قبل از هرچيز روشن شدن گستردگی و حاصل اين ت. دست زديم...مدنی و سياسی و 
دشواری کار، لزوم بسيج همه توان های ممکن و موجود از طريق رجوع به همه ايرانيان آزاده، چه 

متشکل و چه فردي، بسيج خانواده های قربانيان و به خصوص اين که زمينه قضايی رسيدگی مستقل 
در . جنايت عليه بشريت کامال فراهم است، مي باشدبه اقدامات رژيم جمهوری اسالمی از نقطه نظر 

ما به اتفاق آرا به ا ين . واقع ما با فراوانی و نه آمبود مدارک مستدل و شاهدان عينی روبرو هستيم
  !نتيجه رسيديم که مصالح، عالقه و انرژی اوليه الزم برای آغاز کار کامال فراهم مي باشد

 اقدامات اوليه ما در انجام وظيفه ای است که به ما محول شده اين فراخوان در واقع جمع بندی ما از
ما به نمايندگی از طرف جمعی که ما را انتخاب کرده است، در جهت تشکيل يک جلسه بزرگ برای . بود

رسيدگی به اين اقدامات اوليه و شروع عملی اين کارزاراز شما دعوت می کنيم تا در جلسه روز جمعه 
شرکت کنيد تا با همکاری يکديگر سنگ بنای اين اقدام بزرگ را " آژکا"  در سالن 19دوم آوريل در ساعت 

  در اين فاصله . بگذاريم
ما از همه ميخواهيم تا .  در اختيار همه عالقمندان استwww.comite-iran.com: سايت انترنتی ما

 اين زمينه برای آغاز کار نکات، تذکرات، پيشنهادات خود، يعنی هر آنچه را که فکر ميکنيد می تواند در
ما نيز تا حد امکان، مطالب و نکات مورد نظر خود رابه . مورد توجه قرار بگيرد، به اين سايت ارسال داريد

  .تدريج در اين سايت منعکس خواهيم نمود
 باشد تا با همکاری يکديگر، دين خود را به هزاران هزار قربانيان اين رژيم قرون وسطايی ادا کنيم و داغ
محکوميت آن را برای هميشه بر پيشانی رهبران، آمران و مجرمين اين اقدامات جنايتکارانه بکوبيم و 

  .نگذاريم تا گذشت زمان گرد فراموشی بر روی اين جنايات بنشاند
کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسالمی ايران عليه "هيئت تدارک برای تشکيل 

  " بشريت 
  2004 مارس 21پاريس ـ 

  :آدرس آژآا 
  Rue Charonne 75011 PARIS177   
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