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گروه پاسخگویان کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان به شما 

  . گوید هموندان عزیز عید سعید باستانی نوروز را پیشاپیش تبریک می
 سالی پربار، سرشار از سالمتی، موفقیت و ١٣٨٥ امید آن که سال با

   .شادی برای شما عزیزان باشد
 

  
 
 

 ای برای بم  آمیز پروژه پایان موفقیت
  

زدگان این شهر  زلزله های کمک به  در جریان زلزله بم کانون ما یکی از نهادهای فعال ایرانی در شهر برلین برای پیشبرد آکسیون
. صورت گرفت) Lions Club(ها و نهادهای آلمانی از جمله الینز کلوب  ها در رابطه و همکاری با انجمن کسیوناین آ. بود

اینک برگردان . اند ها قرار گرفته گونه فعالیت های همگانی کانون در جریان این تاکنون هموندان عزیز ما از طریق بولتن و نشست
 به چاپ ٢٠٠٦ در ژانویه DERLion که در نشریه  "سرپناهی تازه"تحت عنوان رسانی بم  فارسی گزارش پایانی عملیات کمک

 ضمیمه این بولتن DERLionتصویری از متن اصلی این مقاله به زبان آلمانی در مجله . رسیده است، از نظرتان خواهد گذشت
 . است
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  سرپناهی تازه
  

   دکتر مانفرد شون– دکتر احد بزازی 
   احمد احقری مهندس: ترجمه

  
 رسد    با موفقیت به پایان میMulti-Distrikts   (111  MD  111(با ساخت و تکمیل یک پرورشگاه در بم عملیات 

 
 ساله بم در ایران را به کلی ویران ساخت که در آن بر طبق آمار رسمی ٢٠٠٠ زمین لرزه مهیبی شهر ٢٠٠٣بیست و ششم دسامبر 

در آن روز .  نفر مفقود شدند که هنوز آثاری از ایشان در دست نیست١٥٠٠٠ر نفر مجروح و ها هزا  انسان کشته، ده٤٥٠٠٠
االصل از الینز کلوب  از آن رو دکتر احد بزازی ایرانی.  کودک والدین و نزدیکان خود را از دست دادند٤٠٠٠مجموعا 

های سریع و  زیادی برای سازماندهی کمکهای  هاست، تالش باخ که پزشک کودکان است و خود شیفته بچه  فی-کیرشن اویس
  .سرپرست و آواره به خرج داد موثر جهت اسکان کودکان بی

از این رو . کند  آشکار شد تنها اتکا به منابع داخلی کلوب برای انجام اقدامات الزم، کفایت نمیکار دیری نپایید که پس از آغاز به
می بعد شورای مرکزی را باخبر کرد، و به توصیه شورا عملیات  تماس گرفت و ک HDL وای های منطقه بزازی با حوزه

  نهادهای دیگری هم مانند سازمان هلپ  HDLبه لطف زحمات فردی بزازی و با پشتیبانی . آغاز شد  MD 111رسانی  کمک
)Verein zur Hilfe durch Selbsthilfe e. V.( کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان ،)VINI(ون حمایت ایران و ، کان

 Französische-Iranische Die(، جمعیت فرانسه و ایران )Der deutsch-iranische Förderverein, DIF(آلمان 

Assoziation e.V. ( زدگان آخن   آلمانی کمک به زلزله–و کمیته ایرانی)Deutsch-Iranische Komitee zur 

Erdbebenhilfe, Aachen (های مالی خصوصی در این آکسیون  تعداد بسیاری هم از طریق کمک. تندنیز به این عملیات پیوس
در جستجوی یک مجری توانا و مجرب در بم قرعه به نام سازمان هلپ افتاد که در همان زمان در محل حضور فعال . شرکت نمودند

  . داشت
  

   کودک٢٥٠ماوایی برای 
 تنها ادامه ساخت و تکمیل بنای - به مقررات پیچیده جواز ساخت بنا  با توجه–در مذاکرات با مراجع ذیربط ایرانی مشخص شد که 

به خاطر نوع (به این بنا در اثر زلزله . یابد ساخته آن در محل موجود بوده است، امکان تحقق سریع می پرورشگاهی که اسکلت نیمه
  توسط ١٩١٤ بود که در سال "گروه صنعتی" این بنا متعلق به. تنها آسییی مختصر و جزیی رسیده بود) سازه به کار رفته در آن
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 کودک ٨در سال اول تاسیس این گروه ساختمانی تهیه شد که در آن . گذاری شده بود تاجری ایرانی به نام علی اکبر صنعتی پایه
 . کنند  دختر و پسر زندگی می١٧٠امروز در این مکان . پناه داده شدند

صنعتی برای بهبود . کردند  دختر زندگی می٣٥ آن اضافه شد، همان جایی که تا زمان وقوع زلزله در آن  بعدها پرورشگاهی در بم به
و توسعه وضعیت اقتصادی این دو خانه اقدام به تهیه چندین محل در کرمان برای زندگی و کسب نمود و همچنین چندین نخلستان و 

درآمدهای اجاره و فروش محصوالت این مراکز اقتصادی برای پوشش از . نارنجستان بزرگ در بم به این منظور اختصاص داد
مربیان و معلمین این مرکز ارزش زیادی برای سرپرستی خصوصی و خانوادگی کودکان قائل . شد های پرورشگاه استفاده می هزینه
ها را از سنین  کند و بچه زوجی که مدیریت پرورشگاه را به عهده دارد، عمال نقش پدر و مادر کودکان را بازی می. هستند

های شخصی  های مستمر و زیر نظر گرفتن عالئق و توانایی مراقبت. کند مهدکودک تا مدرسه و ورود به مدارس عالی سرپرستی می
  . ها باعث شده که کودکان از رشد بدنی و فکری سالمی برخوردار شوند ها و حمایت از آن بچه

از این رو جای . تر است کودکان برای ورود به جامعه و بازار کار از حد متوسط بیشبا تربیت خوب و آموزش اساسی شانس این 
های صنعتی بیرون  ها هنرمندان نامی و سیاستمداران، دانشمندان و نویسندگان شناخته شده از خانه تعجب نخواهد بود که در طی دهه

کنند و به این ترتیب به ادامه موجودیت  رشگاه ها پشتیبانی میها اینک به نوبه خود از کار پرو بسیاری از این شخصیت. آمده باشند
که از ) پسر(یکی از معتبرترین هنرمندان این منطقه به نام علی اکبر صنعتی . نمایند و مقبولیت اجتماعی این مراکز کمک می

  . هاد می کندفرزندخواندگان بنیانگزار این مرکز است، به طورمرتب پنجاه درصد از درآمد خود را وقف این ن
 ٣٥ هیئت مدیره پرورشگاه ها تصمیم گرفت پرورشگاه موجود در بم را گسترش دهد تا ظرفیت آن از پذیرش ٢٠٠٢در سال 

در .  یورو به این سازمان کمک کرد٨٠٠٠٠برای تامین مالی اولیه این اقدام یک ایرانی مقیم استرالیا .  افزایش یابد ٢٥٠کودک به
پس از وقوع .  آغاز شد و در دسامبر همان سال اسکلت ساختمان به پایان رسید٢٠٠٣رکز جدید در سال پی آن، کار ساختمانی م

مخارج تکمیل .  توافق کردند که به ادامه کار این پروژه کمک نمایند HELP و HDLزلزله بم و توقف این پروژه سازمان های 
 یورو برای احداث تاسیسات و محوطه برآورد گردید، ١٠٠٠٠٠ نیز  یورو برای هر طبقه و١٠٠٠٠٠این ساختمان سه طبقه به میزان 

عالوه بر آن برای تامین مخارج اسکان و سایر .  مترمربع مورد نیاز بود٤٥٠٠ یورو برای زیر بنائی معادل ٤٠٠٠٠٠یعنی مجموعا 
  . یورو الزم بود٢٠٠٠٠٠تاسیسات مورد نیاز مبلغی معادل 

عالوه بر آن .  یورو شد١٨٠٠٠٠ منجر به تامین مبلغی معادل MD  111کلوپ در عملیات آکسیون جمع آوری کمک مالی الینز 
 یورو و ٤٠٠٠٠ معادل FIA یورو، ٦٠٠٠٠ معادل DIF یورو، ١٠٠٠٠ معادل VINI یورو، کانون ١١٠٠٠ معادل HELPسازمان 

DIK یورو از ٢٩٨٠٠٠داری مبلغی معادل پس از کسر هزینه های ا.  یورو کمک مالی به این امر اختصاص دادند٩٠٠٠ معادل  
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های  تدریج  توسط گروه صنعتی و نیزاز طریق کمک بقیه اعتبار مورد نیاز به. ها در اختیار پروژه قرار گرفت طریق این آکسیون
  . شود دولتی و خصوصی تامین می

  
  ها  موانع و دشواری

حویل مصالح توسط شرکت های حمل و نقل به خاطر وقوع زلزله، از جمله تخریب فراساختاری و اداری و نیز فقدان امکان ت
 کیلومتر ٢٠٠با (مصالح ساختمانی مورد نیاز از شهرهای کرمان . باشند های  تاخیربیش از شش ماه  در کار تکمیل بنا می علت
بایستی به مقصد بم  می)  کیلومتر فاصله١٠٠٠با (و تهران )  کیلومتر فاصله٨٠٠با (، مشهد ) کیلومتر فاصله٧٠٠با (، اصفهان )فاصله

با توجه به مسیرهای طوالنی و .  توانستند مورد استفاده واقع شوند شدند که برای این منظور تنها کامیون های سنگین می حمل می
ن استفاده از کار مشکل دیگر عدم امکا. تر وجود نداشت هائی که بعضا توسط زلزله تخریب شده بودند امکان ترانسپورت سریع جاده

خانمانی ناشی از زلزله توانائی روحی و جسمی خود را برای کار  گران محلی در بم بود چرا که این تعداد اندک خود در اثر بی صنعت
آمدند که این خود باعث افزایش  گران مورد نیاز از مناطق اطراف می تر کارگران و صنعت برای این منظور بیش. از دست داده بودند

ساخته برای اسکان این افراد موجود بود، امکان  تنها تعداد کمی چادر و کانتینرهای پیش. شد مشکل تامین مسکن در آن محل می
ن در این شرایط غالبا کارگرا. تامین آب نیزمختل شده بود به طوری که پخت و پز، شستشو و حمام تنها به طور محدود میسر بود

با در نظر گرفتن تمامی این . شد ها تحویل نمی ماندند، چرا که مصالح مورد نیاز به موقع به آن های طوالنی در انتظار می زمان
ها باید از زحمات و کار پر ارزش گروه سازنده بسیار قدردانی کرد که این پروژه را با حداقل تاخیر ممکن به انجام  دشواری
  . رساندند

عالوه بر آن دکتر بزازی در طی هشت بار . با کنترل کامل در محل حضور داشتHELP کارهای ساختمانی سازمان در خالل انجام 
 آکسیون HELP توسط سازمان ٢٠٠٥ سپتامبر ٢١با گزارش پایان کار در . بازدید خود از محل پیشرفت کارها را در نظر داشت

MDدر مراسمی توسط ٢٠٠٥ سپتامبر ١١ در روز "طبقه الینز"پرورشگاه با نام طبقه اول ساختمان .  با موفقیت کامل به پایان رسید 
طبقه دوم پرورشگاه نیزاواخر . برداری قرار گرفت  دختر بچه به همراه مربیان شان مورد بهره٥٤دکتر بزازی افتتاح و برای اسکان 

 سومین طبقه این  پرورشگاه ٢٠٠٦ مارس و آوریل قرار است که در ماه های. برداری قرار گرفت  افتتاح و مورد بهره٢٠٠٥نوامبر 
گیرد بار دیگر بر عهده  گروه صنعتی خواهد  تامین کلیه مخارجی که از این تاریخ به بعد صورت می. نیز آماده بهره برداری شود

  .بود
 افراد و نهادهائی که  از کلیه-شان   دختران و مربیان- ما از جانب خود و همچنین از سوی گروه صنعتی و ساکنین پرورشگاه 

 .  متعهدانه در این راه کمک نمودند، صمیمانه قدردانی می کنیم
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 تشکیل شورای علمی جدید کانون
  

از مرکز ) Hans-Liudiger Dienel( با شرکت آقایان دکتر هانس لیودیگر دینل ٢٠٠٦ ژانویه ١٢شورای علمی کانون در روز 
 Prof. Rudolf(دانشگاه فنی برلین، پروفسور رودلف شِِفِر ) Zentrum Technik und Gesellschaft-ZTG(تکنیک و جامعه 

Schäfer (از دانشکده معماری دانشگاه فنی برلین و دکتر شهروز مهاجری عضو هیئت مدیره کانون تشکیل گردید .  
  :های زیر مورد بررسی قرار گرفت در این نشست امکانات فعالیت این شورا در زمینه

  )  بار در سال٤(ها  عالیت بر پایه برگزاری سلسله سخنرانیف •
 شرکت در پروژه مگاسیتی •

 های بین دانشگاهی شرکت در همکاری •

در دانشگاه فنی برلین که در ارتباط با ایران جریان ) Master-Arbeit(همکاری در سرپرستی و انجام تزهای پایانی  •
 . دارند

 
  :ها مطرح شدند زیر برای برگزاری سلسله سخنرانیهای  در دومین نشست شورای علمی ایده

 .شود سخنرانی در رابطه با معماری که توسط نماینده دانشگاه فنی برلین و نماینده کانون برگزار می •

 )احتماال با شرکت پروفسور خلعتبری(سخنرانی درباره رشد جمعیت در ایران  •

احتماال پروفسور (فنی برلین و نماینده کانون صورت بگیرد سخنرانی درباره شهرهای مدرن که توسط نماینده دانشگاه  •
 )مدنی پور و یا دانشجویان دکترای ایشان

 .هایی برگزار نمود توان درباره موضوع مواد و مصالح ساختمانی سخنرانی ها می عالوه بر این •

  
  .نماید شورای علمی از هر نوع ایده تازه و یا معرفی سخنران در این موارد استقبال می

برای مشارکت کانون در پروژه مگاسیتی فراخوانی از سوی شورای علمی خطاب به هموندان کانون برای همکاری در این پروژه با 
 ١٠در نشست مورخ . اند  نفر از هموندان برای همکاری در این پروژه اعالم آمادگی کرده٦در این میان . میل و پست ارسال شد ای

 شورا در گام بعدی این افراد را به مدیر پروژه مگاسیتی . ی به این هموندان اطالعات الزم داده شد ازسوی شورای علم٢٠٠٦فوریه 

بدیهی است که مدیریت این پروژه خود بسته به نوع نیاز راسا در مورد تماس و نحوه استفاده از این داوطلبین تصمیم . کند معرفی می
 .کند گرفته و اقدام می
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   "شهرهای جدید در ایران"نرانی برگزاری سخ
شهرهای جدید در ایران، طرح و "با عنوان مراسم سخنرانی آقای پروفسور مدنی پور متخصص طراحی شهری از دانشگاه نیوکاسل 

که ) Young Cities – New Towns in Iran ("شهرهای جدید در ایران"ای با عنوان   در چارچوب پروژه"توسعه و تکمیل
  . برگزار گردید٢٠٠٦ ژانویه ٣١اندازی شده است، در  وزارت آموزش و پژوهش آلمان راهتوسط 

پس از پایان سخنرانی شرکت کنندگان در . دانشگاه فنی برلین برگزار شد) ZTG(این سخنرانی در محل انستیتو تکنیک و جامعه 
  .  نمودندهای مطرح شده مشارکت های جالب در ایده این مراسم با طرح سواالت و بحث

  . گذرد هایی از این مراسم از نظرتان می جا عکس در این
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  پشتیبانی از فراخوان ضدجنگ
  

دهندگان جنبش صلح  از فعالین و سازمان(چندی قبل از سوی دوست عزیز و همکار ارجمند کانون، آقای پروفسور محسن مسرت 
 در "ای در ایران بررسی انرژی و سالح هسته" ٢٠٠٥انون مانند سمینار آوریل ها و مراسم برگزاری از سوی ک آلمان که در سخنرانی

مطلع شدیم که برای جلوگیری از گسترش تنش و جنگ در ایران و ) برلین از جمله کارشناسان دعوت شده از سوی کانون بودند
  . ضی سازماندهی شده استدوست آلمانی آکسیونی اعترا ها و نهادهای صلح منطقه خاورمیانه و نزدیک توسط انجمن

برای سازماندهی و تدارک این تظاهرات و .  در برلین برگزار شود٢٠٠٦ مارس ١٨در این رابطه قرار است تظاهراتی در روز شنبه 
... های مطبوعاتی و   مارس و برگزاری کنفرانس١٧انجام تبلیغات الزم از جمله آگهی در روزنامه فرانکفورترروندشاو در روز 

از . جویان جهان قادرند تامین شوند های انساندوستانه صلح های مالی و کمک اند که تنها با حمایت های نسبتا باالیی برآورد شده هزینه
از عالقمندان جنبش !) اسناد ضمیمه را ببینید(این رو برگزارکنندگان آکسیون تصمیم گرفتند که با دادن یک شماره حساب 

  .درخواست کمک مالی نمایند
طلبانه  های نظامی و جنگ عنولن نهادی که برطبق اساسنامه خود صریحا با فعالیت اجتماعی و به-عنوان یک وظیفه انسانی ن ما بهکانو

جویانه شرکت و آن را با کمک مالی هرچند  نماید، وظیفه خود دانسته که دراین جنبش صلح مخالف است و از آن پرهیز می
  .مختصری پشتیبانی نماید

های فارسی و آلمانی به همراه فرم جوابیه  های فراخوان علیه جنگ با ایران به زبان  کانون از این حرکت و نیز بیانیهنامه حمایت
  .برای پشتیبانی مالی از این آکسیون اعتراضی ضمیمه بولتن خبری این شماره است

  
  
  

  درخواست همکاری با بولتن خبری
  

هـای کـار و همکـاران کـانون          خصصین ایرانی در آلمان، از همـه اعـضا و گـروه            بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین و مت       
های علمی و تخصصی خود را از طریق  ها و برنامه کند که با این بولتن خبری همکاری نمایند و اخبار مربوط به فعالیت درخواست می

  .  بازتاب در این بولتن ارسال دارند گروه پاسخگویان برای
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 :ئم این شمارهضما
  

  از صفحات مجله الینزکلوب درباره پروژه بمکپی  -الف
   فراخوان علیه جنگ به فارسی–ب 
   فراخوان علیه جنگ به آلمانی–ج 
   نامه پشتیبانی کانون از فراخوان ضد جنگ-د
   فرم جوابیه برای پشتیبانی مالی از جنبش صلح–ه 
  



 



 



  فراخوان
  مخالفت با جنگ بر عليه ايران و

  ی از راه حل سياسیجانبدار
  
  

  ی از حميد بهشتیبه فارس
  

رود  ی با ايران وارد جنگ شود و اين بار احتمال می هجوم هوائدر يکاياالت متحده آمريکا گويا قرار است 
 مقاومت آنوپا در مقابل که ساکنين ار نآ، مگر  خويش نمايدکه واشنگتن موفق گردد اروپا را پيشقراول

 به تسليحات ی مخالفيم، حّتـا اگر تهران نيز خواستار دستياب قاطعانهما با اين جنگ. از خود نشان دهند
ها موفق نخواهد شد با در  ی ايران به اين زودزيرا. دانيم یمردود مما  اين نيت را نيز که ، باشدیا هسته

نژاد،  یکه احمد  اينرغم یعل به حساب آيد، ی ممالک خطر، براي سايریاختيار در آوردن تسليحات اتم
بنابراين راه حل . کنيم یشدت محکوم م را نيز ما به  که آن، استرا زده حرف آنرئيس جمهور ايران، 

  .هنوز وجود دارد یسياس
  

 به اهداف ی ايران دستيابیا  نمودن تأسيسات هستهموضوعاما قصد اياالت متحده آمريکا از 
  :ست یديگر

 خواهند قدرت اين کشور را چنان تضعيف نمايند که در نتيجه  ی بمباران ايران مامسئولين آمريکا ب •
 بيم آن  نيزبه همين دليل.  هژموني خود را بر خاورميانه تثبيت نمايند با خيال راحت بتوانندآن
شور از  اين کی شالوده اقتصاد و تأسيسات تدارکات،یا رود که عالوه بر تأسيسات هسته  یم

 نيز چنان که در حمله به عراق انجام شد، یات نظامس نفت و نيز تأسيیها قبيل پااليشگاه
 .هدف بمباران قرار گيرند

با ايجاد هرج و مرج و از هم پاشيدن شالوده امنيت ايران، قصد دارند آشوبگران را  به عالوه  •
 یکنار نموده و رژيم را بر ی، رژيم اسالمی قومیها تحريک نمايند و با تحريک اقليت

در اش  ی حضور نظام تحققپس ازآمريکا . به وجود آورندنشانده آمريکا در اين کشور  دست
کنترل و  خاورميانه ی و بر مسير انتقال آن در تمامی بر منابع نفت داردافغانستان و عراق قصد
 .تسلط کامل بدست آورد

  
 را به خطر افکنده و ی صلح جهان باکانهای ر منطقه ب تأمين حاکميت خودیدولت اياالت متحده آمريکا برا

 کليه ملل یايجاد جنگ در ايران نه تنها برا. شعله ور خواهد نمود منطقه یآتش جنگ را در تمام
 احتمال  و اروپا را نيز به ميان خواهد کشيدی، بلکه پاخواهد داشت بدنبال یخاورميانه عواقب شديد

 سوريه و ین شيعيان و اهل تسنن در عراق و کشيده شدن پا تازه، احتمال جنگ ميایها یدرگير
بايد حساب بسته شدن راه انتقال نفت و  عالوه بر آن . در آن بسيار فراوان استیعربستان سعود

  . و سوء قصد است که رشد خواهد يافتیفقط آمار بيکار. را نيز نمود آن یسعود سرسام آور بها
  

 عراق، اين بار دولت آمريکا محتاج حمله بهاثبات حقانيت  ی کذبيات واشنگتن برایپس از تمام
اما تحقق اين .  به حمايت دول اروپا نيازمند است، جنگ با ايران بودهی برایمشروعيت اخالق

  .مجاز نيستمشروعيت و حمايت 
  

ها در  کنيم که با انجام تظاهرات و اجتماعات و صدور قطعنامه یبه همين دليل ما از همگان دعوت م
 که ی، همچنين با تهديدی از اعتراض جهانیعنوان بخش هما ب.  مقاومت نمايندی نظامهجومقابل اين م

زيرا که . کنيم یگيرد، مخالفت خود را اعالم م یصورت م" آخرين وسيله"با عنوان نمودن استفاده از 
 از هجوم و یگيرپيش و تضمين خصومت  ازیجلوگير بوده و ما خواهان یجنگ در واقع ترور عظيم

  .باشيم یکار بردن زور م ه از بیخوددار
  

  :ما از دولت آلمان و خانم صدر اعظم آن جدًا انتظار داريم
د، زيرا که انجام آن خواه نا خواه به جنگ ختم خواهد ن نمايی تهديد خودداریاز هر گونه فزون •

را اعالن نموده و به  به صراحت هرگونه حمايت آلمان از جنگ بر عليه ايران الزم است که . شد
 و در دراخل اتحاديه اروپا نيز همين مواضع را اتخاذ  دخالت آلمان را قاطعانه مطرحويژه عدم

 .دننماي



 در یا  منطقهیمنيت و همکارا ايجاد ی پايا برایاز تأسيس کنفرانسبايست  یآلمان م •
، حمايت کند،  انجام شودی از تسليحات اتمیپاکسازهدف  خاورميانه و خاور نزديک که با

البته .  آمده استیا  آژانس کنترل هسته٢٠٠٦ فوريه ٤گونه که در قطعنامه مورخ  همان
اقدامات الزمه در اين زمينه را دولت آلمان . اسرائيل نيز بايد در اين کنفرانس شرکت نمايد

 .بايست همين اکنون انجام دهد یم
 به تعهدات یاتم تسليحات یاراد ی صورت دهد تا کشورهایبايد اقدامات ی مندولت آلما •

 ،ی موافقتنامه عدم گسترش اتم٦ بر طبق ماده ،تسليحات اينخويش در زمينه معدوم نمودن 
 .عمل نمايند

  
 :باشند یامضاء کنندگان اوليه متن باال به قرار ذيل م

 
Aachener Friedenspreis e.V. )  آخن شهر صلح جايزهانجمن ( , 
Franz Alt,  
Bundesausschuss Friedensratschlag )  صلحی شورایهيئت آلمان ( ,  
Andreas Buro,  
Angelika Claussen,  
Hans-Peter Duerr,  
Ulrich Gottstein,  
Internationale Aerzte fuer die Verhuetung des Atomkrieges - Aerzte in sozialer 
Verantwortung e.V. (IPPNW - dt. Sektion, der Vorstand), 

 انجمن پزشکان متعهد به مسئوليت – ی از جنگ اتمی پزشکان خواهان پيشگيریسازمان جهان( 
   ) آلمانشعبه هيئت مديره – یاجتماع

Heiko Kauffmann,  
Kooperation fuer den Frieden )  صلحی برایهمکار ( ,  
Mohssen Massarrat,  
Oskar Negt,  
Netzwerk Friedenskooperative )  صلحیشبکه همکار ( ,  
Bernhard Nolz,  
Horst-Eberhard Richter,  
Horst Schmitthenner,  
Hans Christoph von Sponeck,  
Mani Stenner,  
Peter Strutynski,  
Frank Uhe,  
Reinhard Voss,  
Peter Wahl,  
Konstantin Wecker. 
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  Andreas Buro / Mohssen Massarrat :  عبارتند از متن فوقی حقوقينمسئول
  

 که مايل باشند زير اين متن را امضاء نموده و در مخارج انتشار آن شرکت نمايند دعوت شده یاز کسان
که   ی زير واريز نمايند و در صورتی يورو به حساب بانک٢٠ که منفرد باشند دستکم مبلغ یاست در صورت

يز کرده و حمايت خويش را به اطالع بانيان اين اقدام  وار يورو٥٠ باشند یمربوط به سازمان يا تشکيالت
  :برسانند

Kooperation fuer den Frieden, c/o Netzwerk Friedenskooperative,  
Roemerstr. 88, 53111 Bonn, 
Tel.: 0228/692904, Fax: 0228/692906 
per E-Mail an:  
iranaufruf@koop-frieden.de 
 
 



Spendenkonto: 
Foerderverein Frieden e.V. Konto-Nr. 33035 bei Sparkasse Bonn  
(BLZ 380 500 00), 
Stichwort: Iranaufruf 
 

 ١٨ فرانکفورتر روندشاو منتشر گشته و در یمارس در روزنامه آلمانماه  ١٧اين فراخوان قرار است در 
   . انجام خواهد شدیمارس در شهر برلين تظاهرات خيابان



 
Keinen Krieg gegen den Iran – für eine politische Lösung 

 
 
 
Die USA scheinen entschlossen, gegen den Iran einen Luftkrieg zu führen. Diesmal 
könnte es Washington gelingen, die EU vor ihren Kriegskarren zu spannen, wenn 
sich nicht die Bürgerinnen und Bürger dagegen zur Wehr setzen. Wir lehnen mit aller 
Entschiedenheit einen neuen Krieg ab. Selbst wenn Teheran Atomwaffen anstrebte, 
die wir ebenso ablehnen, könnte der Iran auf absehbare Zeit niemanden mit 
Atomwaffen bedrohen, ungeachtet aller verbaler Attacken des iranischen 
Präsidenten Ahmadinedschad, die wir scharf verurteilen. Eine friedliche politische 
Lösung ist also durchaus möglich. 
Die Vereinigten Staaten nutzen jedoch die iranischen Atomanlagen nur als Anlaß für 
viel weiter reichende Ziele: 
 
- Der Iran soll zu einer unbedeutenden Macht zurück gebombt werden, um 

Amerikas Vormachtstellung im Mittleren Osten weiter auszubauen. Deshalb ist 
zu befürchten, dass außer Atomanlagen, auch die Infrastruktur des Landes, 
wie 1991 im Irak, wichtige Versorgungseinrichtungen wie Ölraffinerien und 
militärische Ziele bombardiert werden sollen. 

 
- Durch Chaos und Zusammenbruch der Versorgung sollen Revolten der 

iranischen Bevölkerung mit all ihren ethnischen Minderheiten provoziert, und 
das Islamische Regime durch ein US-freundliches ersetzt werden. Nachdem 
sie in Afghanistan und Irak militärisch präsent sind, zielen die USA auf die 
vollständige Kontrolle der Ölquellen und Transportrouten im gesamten 
Mittleren Osten. 

 
Die US-Regierung scheut wegen eigener Hegemonialinteressen nicht davor zurück, 
den Weltfrieden zu gefährden und einen Flächenbrand in der Region zu riskieren. 
Ein Krieg gegen Iran hätte fatale Konsequenzen nicht nur für die Völker im Mittleren 
und Nahen Osten sondern auch für Europa. Neue ethnische Konflikte, Bürgerkrieg 
zwischen Sunniten und Schiiten im Irak, Verwicklung Saudi-Arabiens und Syriens 
sind sehr wahrscheinlich. Es muss auch mit der Blockade der Öltransportrouten und 
rasant steigenden Ölpreisen gerechnet werden. Nur Arbeitslosigkeit und Attentate 
hätten Konjunktur. 
 
Nach den vielen Lügen Washingtons zur Rechtfertigung des Angriffskrieges gegen 
den Irak braucht die US-Regierung für einen Krieg gegen Iran die moralische 
Legitimation, wenn nicht gar die Unterstützung der EU-Staaten. Diese Legitimation 
und Unterstützung darf es nicht geben!  
 
Wir rufen daher Alle auf, sich mit Demonstrationen, Kundgebungen und Resolutionen 
gegen den geplanten Angriffskrieg der USA zu wehren. Wir, als ein Teil des 
weltweiten Protestes, wenden uns auch gegen die Drohung mit Krieg als dem 
sogenanntem „letzten Mittel“. Krieg ist der große Terror. Wir wollen jedoch 
Deeskalation, Nichtangriffsgarantien und Gewaltverzicht. 
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Von Bundesregierung und Bundeskanzlerin fordern wir mit Nachdruck: 
 
- Unterlassen Sie jegliche Droheskalation, die unweigerlich in einen Krieg 

einmündet. Schließen Sie jede deutsche Unterstützung für einen Krieg gegen 
den Iran und erst recht eine deutsche Beteiligung daran unmissverständlich 
und grundsätzlich aus. Setzen Sie sich auch innerhalb der EU hierfür ein. 

 
- Treten Sie ein für die Bildung einer Langzeit-Konferenz für Sicherheit und 

regionale Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten, die auch das Ziel 
verfolgt, dort – wie in der IAEO-Resolution vom 04.02.2006 hervorgehoben - 
eine Atomwaffenfreie Zone zu errichten, die Israel einschließt. Unternehmen 
Sie dafür schon jetzt erste Schritte. 

- Treten Sie dafür ein, dass Atomwaffenstaaten ihre Verpflichtung zur 
Abrüstung ihrer Atomarsenale gemäß Artikel VI des Nuklearen 
Nichtverbreitungsvertrags endlich erfüllen. 

 
 
ErstunterzeichnerInnen: 
Aachener Friedenspreis e.V., Franz Alt, Bundesausschuss, 
Friedensratschlag, Andreas Buro, Angelika Claussen, Hans-Peter Dürr,  
Ulrich Gottstein, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges  
- Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW - dt. Sektion, der  
Vorstand), Heiko Kauffmann, Kooperation für den Frieden, Mohssen  
Massarrat, Oskar Negt, Netzwerk Friedenskooperative, Bernhard Nolz,  
Horst-Eberhard Richter, Clemens Ronnefeld, Horst Schmitthenner, 
Hans Christoph von Sponeck, Mani Stenner, Peter Strutynski, Frank Uhe, 
Reinhard Voss, Peter Wahl, Konstantin Wecker. 
 
03. März 2006 
 
Presserechtlich verantwortlich: Andreas Buro / Mohssen Massarrat 
 
 
Unterschriften mit Beteiligung an den Kosten für die Veröffentlichung  
als Zeitungsanzeige (Einzelpersonen mind. 20,- EUR;  
Gruppen/Organisationen mind. 50,- EUR) 
bitte senden an die 
Kooperation für den Frieden, c/o Netzwerk Friedenskooperative, Römerstr.  
88, 53111 Bonn, 
Tel. 0228/692904, Fax: 0228/692906, per E-Mail an:  
iranaufruf@koop-frieden.de 
 
Spendenkonto: 
Förderverein Frieden e.V. Konto-Nr. 33035 bei Sparkasse Bonn (BLZ 380  
500 00), 
Stichwort: Iranaufruf 
 
Eine gemeinsame Aktion des Bundesausschuss Friedensratschlag 
und der Kooperation für den Frieden 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir unterzeichnen den Aufruf "Keinen Krieg gegen Iran - für eine politische Lösung!" und sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  

 

Für den Vorstand 
Prof. Dr.-Ing. Seied Nasseri 
Der  Vorstandsvorsitzende 

 

 VINI e.V. 
 TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
 Hardenbergstraße  36 A 
 10623  Berlin 
 
 Prof. Dr.-Ing. Seied Nasseri 
 Der Vorsitzende  
 Phone    +49  (0) 30 - 293 84 540 
 Fax        +49  (0) 30 - 8270 22 19 
 eMail      seied.nasseri@ba-berlin.de 
 Internet   www.vini.de 
 Datum: 14.03.2006 



Rückmeldecoupon 
 

 
Bitte möglichst diesen Abschnitt senden an: iranaufruf@koop-frieden.de. 
 
Bitte ankreuzen und ausfüllen und gegebenenfalls auch als Fax senden an: 
Netzwerk Friedenskooperative, Römerstr. 88, 53111 Bonn, Fax-Nr. 0228-692906. 
 
 
Ich/wir unterzeichne/n den Aufruf „Kein Krieg gegen den Iran – für eine politische 
Lösung“ und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden 
 
 
□ Einzelperson    □ Gruppe 
 
Vorname: ……………………………………………………………………………….. 
 
Name: …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: ..……………………………………………………………………………….. 
(Strasse, Platz, PLZ, Ort) 
 
 
 
Spende: 
 
Ich/wir überweise/n …………….. € auf das Konto des Fördervereins Frieden e. V., 
Konto-Nr. 33035, Sparkasse Bonn, BLZ 38050000, Stichwort: Iranaufruf. 




