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

  

   حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض
  

  پيام ناصر زرافشان به مناسبت فرارسيدن سال نو
نوروز مقدم خجسته بهار را آه ميراث مشترك نياآان و جشن يگانگى و نمايش هويت ايرانى ماست به 

د، همه هم ميهنان بويژه آنان آه تسليم جهل و خودآامگى بى عدالتى نشده و در برابر آن ايستاده ان
اما نوروز تنها نو شدن طبيعت است و اگر اين آره خاآى را بدون وجود و حضور . شادباش مى گويم

آنچه به . انسان درنظر مجسم سازيم، طبيعت و تغيير حاالت و فصول آن هم مفهومى نخواهد داشت
از اين . ستاين تحول و تولد دوباره معنى و ارزش مى دهد حضور انسان در جهان و رنجها و شاديهاى او

رو تا وقتى آه بيداد هست، تا وقتى آه نياز هست، تا وقتى آه امكان تحقير انسان با همه توانايى 
هاى واالى او بخاطر نيازش وجود دارد، چگونه مى توان وجود اين رنجها را ناديده گرفت و از ژرفاى دل 

 راه رهايى انسان با اين اميد من فرارسيدن بهار را به همه پويندگان! مقدم بهار را شادباش گفت؟
شادباش مى گويم آه آينده نويدبخش آزادى و عدالت براى همه مردم جهان بويژه مردم ستمديده و 

  .غارت شده ايران باشد
 ناصر زرافشان / ٨٣نوروز 

  
  نوروزى ناصر زرافشان، و تصميم ارجاع پرونده وى به سازمان ملل متحد پيام/ زويا زرافشان 

. امسال سفره هفت سين خود را در برابر زندان اوين پهن آردند بسيارى از زندانيان سياسى،خانواده 
خانواده ناصر زرافشان، عضو آانون نويسندگان ايران و وآيل مدافع بازماندگان  يكى از اين خانواده ها،

 دن پيامبه همين مناسبت و به مناسبت فرستا. بود» قتلهاى زنجيره اى«سياسى موسوم به  قتلهاى
ايشان، به پرسشهاى  نوروزى ناصر زرافشان براى مردم ايران از زندان اوين، خانم زويا زرافشان فرزند

 .دويچه وله صداى آلمان پاسخ داده است
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3 دو شنبه -بهنام باوندپور: مصاحبه گر
چيدن سفره هفت سين در  رآت اعتراضىخانم زويا زرافشان، شما از شرآت آنندگان در ح: دويچه وله

 پدرتان دآتر ناصر زرافشان داريد؟ آيا پس از اين حرآت، اطالعى از. برابر زندان اوين بوده ايد
همان روزى آه ما در برابر زندان اوين بوديم  البته. ايشان تماسهايى با ما گرفته اند. بله :زويا زرافشان

ندان قطع بوده و ما مطلع شديم آه يك حالت ويژه اى در زندان ز نه، چون ظاهرا تا بعدازظهر تلفنهاى
البته ظاهرا آقاى آغاجرى از داخل زندان تماس گرفته . تلفنها را قطع آرده اند اوين برقرار شده است و

تلفنى  با پدرم روز يكشنبه يعنى فرداى مراسم روبروى اوين موفق شديم با هم. ولى پدر من نه بودند،
 .صحبت آنيم

 داده بودند مطلع بوده اند؟ يعنى ايشان از حرآتى آه خانواده هاى زندانيان سياسى انجام: ويچه ولهد
تشكر آردند از همه آسانى آه در اين  مطلع بوده اند و آامال هم موافق بودند و. بله :زويا زرافشان

د آه در نزديكترين آه مى توانستيم بكنيم اين بو به هر حال ما تنها آارى. حرآت شرآت آرده بودند
براى همين اين يك حرآت جمعى بود و با . زندان هستند جاى ممكن به عزيزانمان باشيم آه در

زندانيان سياسى و همچنين بعضى از فعاالن سياسى تصميم گرفتيم  هماهنگى با تمام خانواده هاى
 .بدهيم آه اين آار را انجام

 چيست؟ قاى دآتر ناصر زرافشان داريدآخرين اطالعى آه از وضع پدرتان آ: دويچه وله
دانيد حكم ايشان قطعى شده و ما ديگر  در مورد رسيدگى به پرونده آه همانطور آه مى :زويا زرافشان

جمهورى اسالمى بخواهد تغييرى در حكم پدرم  از مدتها پيش هيچ اميدى نداريم آه دستگاه قضايى
ما تصميم داريم پرونده ناصر . ار ديگرى هم نداريمانتظ  سال زندان پدرم قطعى شده و ما۵حكم . بدهد

 .ارجاع بدهيم و در آينده نزديك اين آار را خواهيم آرد زرافشان را به سازمان ملل
  زرافشان چه بوده اند؟ ممكن است يك بار ديگر هم توضيح بدهيد آه موارد اتهام دآتر: دويچه وله

نگهدارى سالح و مشروب در دفتر آارش  امى پدرم، يكىهمه مى دانند آه جزو موارد اته :زويا زرافشان
بردند، همان موقع هم خودشان اينها را در دفتر قرار  بوده آه همان روزى آه ايشان را به دفتر آارشان

واقعا اتهامى مسخره تر از اين نمى . ست و اين را همه مى دانند دادند و يك اتهام آامال ساختگى
بوده آه پدرم آن را هم به هيچ وجه قبول ندارند، » شاى اسرار دولتىاف» ولى يك مورد ديگر. شود

پدر  خيلى ها در مورد پرونده قتلهاى زنجيره اى صحبت آرده اند و نظراتشان را گفته اندو بخاطر اينكه
وظايف يك وآيل از  بخاطر اينكه از. من به عنوان يك وآيل حق دارد آه راجع به اين پرونده صحبت آند

. درباره اش وآالت مى آند رسى پرونده است و رسيدن به حقايق در مورد پرونده اى آهجمله بر
باشد، پس چه آس ديگرى بايد اين آار را انجام  بنابراين اگر وآيل قرار نباشد پرونده را بخواند و مطلع

رد اين چون پدر من در مو. خاموش آردن صداى پدرم بوده است بنابراين همه اين آارها در جهت! بدهد
همانطور آه آقاى انصارى راد رييس . آه شايد براى بعضى ها خوشايند نبود پرونده به جايى رسيده بود

مجلس هم گفته اند، پرونده قتلهاى زنجيره اى به جايى رسيده بوده آه بيشتر از  ٩٠ آميسيون اصل
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حقيقت  فشارى آرد آهحق نداشته آه جلو برود و پدر من يكى از آسانى بود آه روى اين امر پا اين
تنها دليل به  .بايد مشخص شود و بايد مشخص شود چه آسانى آمران قتلهاى زنجيره اى بوده اند

حقايق زيادى دست پيدا  زندان انداختن پدر من هم خاموش آردن صداى او بوده آه در اين پرونده به
 .آرده بوده است

 را هم فرستاده اند؟ آوتاه با شما، پيامىآيا دآتر زرافشان عالوه بر تماس تلفتى : دويچه وله
فرستاده اند آه اگر مايل باشيد برايتان  بله، به مناسبت فرارسيدن سال نو و نوروز پيامى :زويا زرافشان
 .مى خوانم
 !خواهش مى آنم: دويچه وله
  متن پيام جداگانه درج شده است: ايران نبرد
طبرزدى در پيام مشترآى،  شم آغاجرى و حشمت الهدر ضمن باخبر شده ايم آه آقايان ها: دويچه وله

سين در برابر زندان اوين آه شما هم  از اقدام خانواده زندانيان سياسى مبنى بر پهن آردن سفره هفت
 آه در مورد مضمون اين پيام مشترك توضيح بدهيد؟ ممكن است. جزو آنان بوده ايد، قدردانى آرده اند

من هم از همه قدردانى آردند، اما دقيقا  ع نوعى قدردانى بوده است و پدراين پيام در واق :زويا زرافشان
زندان تماس گرفتند، نتوانستند زنگ بزنند و آن موقع  همان روز و همان موقعى آه آقاى آغاجرى از

 .آردند ولى بعدا تشكر. پيامى بدهند
آرده، از جمله اعالم  نتشردر اطالعيه اى آه به همين مناسبت م» جبهه متحد دانشجويى«: دويچه وله

افسر نيروى انتظامى با لباس شخصى  آرده آه قبل از برگزارى مراسم تحويل سال نو در برابر اوين، يك
تا نگذارند سفره هفت سين در برابر  دستور گرفته به دو تن از شرآت آنندگان گفته آه از اقاى مرتضوى

  يا اطالعى از آن داريد؟مسئله بوديد و آيا شما شاهد اين. زندان چيده شود
يك تعدادى از توى يك ماشين آمدند . شديم ما خود از زمانى آه در آنجا بوديم متوجه. بله :زويا زرافشان

دانم از آدام آالنترى، و گفتند برگزارى تجمع غيرقانونى  و گفتند از آالنترى ظاهرا هستند، البته نمى
اول .  و صحبت آرديم و گفتيم آه تجمع نبوده استاصال تجمع نبوده ست، در صورتى آه اين اقدام

آه با فاصله آمى از اوين پارك شده بود چيده بوديم، آه بعد گفتند بياييد پايين  سفره را روى ماشينى
روبروى زندان  در نهايت خانواده ها سفره را جلوى فروشگاهى. بايد از زندان فاصله بيشترى بگيريد تر و

داشت از تمام افرادى آه در  منتها در تمام اين مدت يك نفر.  هم انجام شداوين پهن آردند و مراسم
ما . نيست، چون اين هميشه آار آنهاست مراسم بودند فيلم بردارى مى آرد و اين البته چيز جديدى

زندانيان سياسى هستيم و اسامى ما و چهره هاى  اعالم آرده ايم آه خانواده هاى. هم ترسى نداريم
 . استما هم مشخص

 پس در مجموع اين مراسم با آرامش برگزار شد؟: دويچه وله
 .آشيد آال آمتر از يك ساعت طول. خيلى آوتاه بود. بله :زويا زرافشان

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  .صبح امروز به شهادت رسيد) حماس(رهبر جنبش اسالمي فلسطين 
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، به نقل از خبرگزاري رويتر شيخ احمد ياسين، رهبر )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .جنبش حماس صبح امروز توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد
براساس اين گزارش، شيخ احمد ياسين، صبح امروز در حال خارج شدن از يك مسجد توسط 

  .آوپترهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد ي هليها موشك
خبر به شهادت رسيدن شيخ احمد ياسين رهبر و مؤسس ) حماس(جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 

  .اين جنبش را تاييد آرد
ي خبري العربيه شيخ احمد ياسين پس  ، به نقل از شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ر مسجد غزه به همراه دو تن از همراهان خود توسط بالگردهاي رژيم صهيونيستي از اداي نماز صبح د
  .مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد

خبرگزاري فرانسه در گزارشي به نقل از راديو رژيم صهيونيستي اعالم آرد آه آريل شارون نخست وزير 
  . رژيم صهيونيستي شخصا بر عمليات ترور ياسين نظارت داشته است

احمد قريع، نخست وزير تشكيالت خودگردان فلسطين اين اقدام صهيونيست ها را محكوم آرده، و 
  . ها بود و باب هرج و مرج را گشود وار و ناشي از بزدلي صهيونيست اين اقدامي خطرناك، ديوانه: گفت

ن بنزين بر ي ارشد فلسطينيان نيز شهادت شيخ ياسين را به مثابه ريخت صائب عريقات مذاآره آننده
روي آتش توصيف آرد، تشكيالت خود گردان فلسطين نيز اين اقدام رژيم صهيونيستي را خطر ناك و 

  .بزدالنه خواند
سازمان حماس، دراولين واآنش نسبت به شهادت شيخ ياسين اعالم آرد، در انتقام خون شيخ ياسين 

ومت فلسطين را بيش از پيش خون شهيد ياسين مقا. آشانيم رژيم صهيونيستي را به آام مرگ مي
  .آند تقويت مي

ترور ياسين، بر تحوالت داخلي : خالد البطش ،از رهبران جهاد اسالمي، در اين رابطه اظهار داشت
يقينا عمليات شهادت طلبانه در انتقام خون ياسين، افزايش : وي افزود. گذارد منطقه و جهان تاثير مي

  .يابد مي
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لنا از تصميم اين رژيم براي ترور رهبران مقاومت فلسطيني خبر داده رژيم صهيونيستي هفته گذشته ع
  .بود

سخنگوي نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي درباره به شهادت رسيدن شيخ احمد ياسين ،رهبر فقيد 
امروز صبح در عملياتي امنيتي، نيروهاي ما در شمال نوار غزه « :فلسطينيان، رسما اعالم آرد

  » .سازمان حماس، شيخ احمد ياسين و همراهانش، را هدف قرار دادندخودروهاي حامل رئيس 
ياسين مسئول تعداد زيادي از حمالت « :، وي گفت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رهبر حماس مستقيما در . ها شده، بوده است فلسطينيان آه منجر به مرگ تعداد زيادي از اسرائيلي
  ».م اين حمالت دست داشته استطرح ريزي، هدايت و انجا

  .شد به دنبال اين حمله نوار غزه و آرانه باختري به طور آامل بسته 
تشكيالت خود گردان فلسطين پس از آزادي شيخ احمد ياسين بارها وي را تحت حبس خانگي قرار داده 

  . واقع شد2001بود آه آخرين آن ها در دسامبر 
ف حمله موشكي صهيونيست ها در نوار غزه قرار گرفت ولي در سپتامبر سال گذشته شيخ ياسين هد

  .از اين حمله جان سالم به در برد و قول داد آه جهاد ادامه خواهد داشت
گردان عزالدين قسام شاخه نظامي حماس قول داد انتقام خون رهبرمذهبي اين جنبش را آه صبح 

  .يد خواهد گرفتدر حمله هوايي رژيم صهيونيستي به شهادت رس) دوشنبه(امروز 
به نقل از خبرگزاري فرانسه ، گردان شيخ قسام در ) ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

. ما رهبران عزالدين قسام تصميم داريم فورا انتقام خون شيخ ياسين را بگيريم« :اي اعالم آرد اطالعيه
  ».آند ست ها را نابود ميگيرد و حضور صهيوني اي آه همه جا را دربر مي نظير زمين لرزه

  انتهاي پيام
صحنه مبارزه باز : سعيد صيام ،از رهبران حماس، در واآنش به خبر شهادت شيخ ياسين اعالم آرد

  . دانيم چطور به دشمن صهيونيستي جواب دهيم است و ما مي
 نيز اين هاي مبارز مصري آه شيخ ياسين از اعضاي آن بوده است المسلمين از گروه رهبر جنبش اخوان

سياستمداران خاورميانه نيز مسئول شهادت وي هستند، نه فقط اسرائيل : حمله را محكوم آرد و گفت
  .و امريكا

ياسر عرفات، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين ترور شيخ احمد ياسين را محكوم آرده و ضمن اعالم 
  . امي خطوط قرمز گذشتندها از تم اسراييلي: هاي اشغالي، گفت سه روز عزاي عمومي در سرزمين

ي ديلي تلگراف عرفات گفت آه ترور  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .شيخ احمد ياسين بنيانگذار حماس، اتحاد فلسطينيان را افزايش خواهد داد

سطين به همراه ملت عرفات و رهبري فل: اي اعالم آرد تشكيالت خودگردان فلسطين با انتشار اطالعيه
هاي اسالمي جنايت ترور قهرمان شيخ احمد ياسين و ديگر برادران را بعد از اداي نماز صبح در  و گروه

  .آنند مسجد محكوم مي
 اين جنايت بزدالنه پيامدي جز افزايش اتحاد ملي در ميان فلسطينيان  :ي اطالعيه آمده است در ادامه

  .اند، نخواهد داشت ها آه از تمامي خطوط قرمز گذشته يهاي اسراييل براي مقابله با توطئه
خواهند تا بيشتر متحد شده و  عرفات و رهبري فلسطين از مردم مي: در اين اطالعيه تاآيد شده است

  . آيد آنند آه ثبات بدون رفع اشغال به وجود نمي به استواري خود ادامه دهند و تاآيد مي
آنند، سه  ها فلسطيني آه در خارج زندگي مي و براي ميليونهاي اشغالي  عرفات در تمامي سرزمين

  .روز عزاي عمومي اعالم آرده است 
دولت انگليس ترور شيخ احمد ياسين توسط نظاميان رژيم صهيونيستي را محكوم آرده و آنرا اقدامي 

  .غيرقانوني خواند
آرتص، جك استرا وزير امور ي ها ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي اروپا وارد بروآسل شده،  ي اتحاديه ي انگليس آه براي شرآت در نشست وزراي امور خارجه خارجه
آشتن احمد ياسين غيرقابل قبول : در واآنش به خبر شهادت شيخ احمد ياسين، بنيانگذار حماس گفت

  . هدفي بدست آيدرسد آه از اينگونه اقدامات و غيرموجه است و بعيد به نظر مي
دانيم آه اسراييل براي دفاع از خود در برابر تروريسم در چارچوب قوانين  ي ما مي همه: وي افزود

المللي بايد اقدام آند؛ اما اسراييل مجاز به انجام اين نوع آشتارهاي غيرقانوني آه ما آنرا محكوم  بين
  .آنيم، نيست مي

 مشابهي داشته و نگراني خود را از انتقام حاميان شيخ احمد ي اروپا نيز اظهارات ديگر وزراي اتحاديه
  .ياسين در سراسر اروپا اعالم داشتند

بيم آن دارم آه اين اقدام پيامدهاي بسيار بسيار منفي نه : ي لهستان در اين باره گفت وزير امور خارجه
روريستي در ديگر آشورها هاي اسراييل و فلسطين داشته باشد؛ بلكه به انجام حمالت ت تنها بر درگيري

  .از جمله اروپا بيانجامد
  .هاي تازه باشيم واقعا بيم آن دارم آه شاهد درگيري: ي لوآزامبورگ نيز گفت وزير امور خارجه

تواند بهترين راه براي گسترش  تصوير آشته شدن يك رهبر توسط يك موشك به يقين نمي: وي گفت
  . امنيت اسراييل باشد

اين راهي نيست . ما به يقين مخالف ترورهايي نظير اين هستيم:  دانمارك نيز گفتي وزير امور خارجه
  .ما تنها يك راه پيش رو داريم و آن راه حل سياسي است. آه ما بايد در آن حرآت آنيم

  .اتحاديه اروپا ترور شيخ احمد ياسين را خبر بسيار بسيار بد براي روند صلح خاورميانه اعالم آرد
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،بسياري از دولتهاي ABCبه نقل از شبكه خبري ) ايسنا(نگار خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
جهان پس از دريافت خبر شهادت شيخ احمد ياسين رهبر مذهبي حماس خواستار آرامش در خاورميانه 

  . شدند
اين گونه اقدامات هيچ ارتباطي با : خاوير سوالنا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين رابطه گفت

  . اين اقدام خبر بسيار بسيار بدي براي روند صلح بود. ايجاد شرايط صلح ندارد
استار يوشكافيشر وزير امور خارجه آلمان نيز نگراني عميق دولت آلمان را از اين ترور اعالم داشت و خو

  . آرامش شد
. هاي بيشتر هرگونه اقدامي انجام شود اي است آه بايد براي جلوگيري از خشونت شرايط به گونه
  .  درباره اين تحوالت نگران استðدولت ما عميقا

  .المللي عنوان آرد دولت فرانسه نيز ضمن محكوم آردن اين ترور آن را اقدامي مغاير با قوانين بين
داري پيشه آنند و در پي تسريع خشونت در خاورميانه  طرفين خواست خويشتندولت ژاپن نيز از 

  . نباشند
خواهد براي به آنترل  آشور من از دولت اسرائيل مي: ياسو فوآودا رئيس آابينه ژاپن در اين رابطه گفت

  .داري پيشه آند گرفتن اوضاع خويشتن
و فلسطينيان خواست در پي آرام آردن اوضاع يوريكو آاواآوچي وزير امور خارجه ژاپن نيز از اسرائيل 

  .باشند
 در اين ðرسد دور خشونت و نفرت در حال گسترش است و دولت ژاپن عميقا به نظر مي: وي گفت

  .رابطه نگران است
  .وي تأآيد آرد آه فلسطينيان و اسرائيليان بايد براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع تالش آنند

تواند به گسترش خشونت در  ق نيز هشدار داد آه ترور شيخ ياسين ميشوراي حكومت انتقالي عرا
  .عراق و به خطر انداختن منطقه منجر شود

چرا . تواند در عراق نيز رخ دهد اين اقدام مي: عدنان اسعدي از مقامهاي حزب الدعوه در عراق نيز گفت
آند و  كه تروريستي را بارور مياين ترورها فقط شب. ها در عراق بسيار آسيب پذير هستند آه امريكايي

  . تواند توجيهي براي حمالت بعدي باشد مي
دولت نروژ آه سالها به عنوان ميانجي صلح در خاورميانه فعاليت آرده ترور شيخ احمد ياسين را محكوم 

  .آرد
  .اين ترور شرايط بسيار خطرناآي در خاورميانه ايجاد آرده است: وزير امور خارجه اين آشور گفت

 جان aftenpoftenبه نقل از سايت اينترنتي ) ايسنا(ه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ب
حمله موشكي اسرائيل به شيخ احمد ياسين منجر به ايجاد : پترسون وزير امور خارجه نروژ گفت

  .هاي بزرگتر در منطقه خواهد شد تنش
نطقه و حتي عقب نشيني اسرائيل از غزه تأثير اين اقدام بر اجراي تالشهاي صلح در م: وي تأآيد آرد

  .خواهد گذاشت
هاست، اما اين اقدام  دانيم آه حماس مسئول تعداد زيادي از حمالت عليه اسرائيلي ما مي: وي افزود

  . شود هاي غير قانوني نظير آنچه شاهدش بوديم نمي توجيهي براي انجام قتل
  .  ايجاد آردترور ياسين شرايط بسيار خطرناآي را: وي گفت

  انتهاي پيام

  
  زندگينامه شيخ احمد ياسين بنيانگذار حماس  

  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3دو شنبه 
 شيخ احمد ياسين که امروز بر اثر حمله وحشيانه هليکوپترهاي -سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

 روستاي الجوده در استان  ميالدي در1936ارتش رژيم صهيونيستي در غزه به شهادت رسيد، در سال 
  . المجدل واقع در نزديکي عسقالن به دنيا آمد 

 دراثر حمالت نيروهاي صهيونيستي به 1948روستاي محل زادگاه وي و شهرکهاي اطراف آن در سال 
  .کلي ويران شد و او به همراه خانواده خود به غزه منتقل شد 

ي رغم فلج بودن براي ادامه تحصيل راهي قاهره شد تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در غزه گذراند و عل
  .به تحصيل پرداخت " عين الشمس"و به مدت يکسال دردانشگاه 

شيخ احمد ياسين درجريان اقامت در مصر با .او به دليل فقر مادي نتوانست به تحصيالت خود ادامه دهد
رادر " مجمع اسالمي"هفتاد مصر پيوند دوستي برقرار کرد و سپس در دهه " اخوان المسليمن" جمعيت

  .فلسطين تاسيس کرد که بعدها اين مجمع به سازماندهي بسيج نظامي جوانان فلسطين پرداخت 
مجد " و در اوج پيروزي انقالب اسالمي، سازمان اسالمي 80شيخ احمد ياسين در آغاز دهه 

ه توسط رژيم را تاسيس و پس از چهارسال به اتهام داشتن اسلحه و مواد منفجر" المجاهدين
  .صهيونيستي دستيگر و زنداني شد و يک سال را در زندانهاي اسراييلي سپري کرد

 11شيخ احمد ياسين سپس به تشکيل جنبش مقاومت اسالمي فلسطين حماس پرداخت که در 
  . در آغاز انتفاضه اول اين جنبش رسما اعالم موجوديت کرد1987دسامبر 

وي پس از . دستگيرو پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد مجددا1989شيخ احمد ياسين در سال 
 با ميانجيگري شاه حسين پادشاه سابق اردن از زندانهاي 1997 سال در زندان در سال 8گذراندن 

  .اسراييلي آزاد و به اردن تبعيد شد
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راييلي درآن زمان شاه حسين در برابر آزادي شيخ احمد ياسين آمادگي خود را براي آزادي دو مزدور اس
رئيس دفتر سياسي حماس در اردن در بازداشت " خالد مشعل" که به اتهام سوء قصد به جان

  .بودند،اعالم کرد
شيخ احمد ياسين پس از سپري کردن مدت کوتاهي در بيمارستانهاي امان در اردن به غزه بازگشت اما 

وي دردسامبر .ره باقي ماندروابط وي با تشکيالت خودگردان فلسطين به رياست ياسرعرفات همچنان تي
  . از سوي حکومت خودگردان دو بار محکوم به اقامت اجباري شد2002 و ژوئن 2001

 سالگي پس 67احمد ياسين امروز در سن .  دختر به يادگار مانده است 6 پسر و 3ازشيخ احمد ياسين 
 صهيونيستي قرار گرفت و از اقامه نماز صبح هنگام بازگشت به منزلش مورد حمله يک فروند بالگرد رژيم

  . تن از همراهان خود به شهادت رسيد 6به اتفاق 
  

شوراي حکومت انتقالي عراق امروز دوشنبه ترور شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش حماس را 
  . محکوم کرد

اين گونه : اين شورا همچنين اعالم کرد" ايالف "به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي 
قدامات جنايتکارانه نه تنها تنش و خشونت را افزايش مي دهد بلکه منطقه را به سوي هرج و مرج و ا

  .ناامني سوق مي دهد 
افزايش اين گونه اعمال : يک منبع نزديک به شوراي حکومت انتقالي عراق به خبرنگار ايالف گفت 

مي شود و درحقيقت موج اعمال تروريستي عليه مردم بي دفاع فلسطين يک اقدام جنايتکارانه تلقي 
  .تروريستي را در منطقه افزايش مي هد

شيخ احمد ياسين يکي ازمجاهدان مبارز و سمبل مقاومت براي مردم فلسطين است و ترور : وي گفت
  .وي دامنه خشونت را در سرتاسر منطقه توجيه خواهد کرد 

بران جنبش حماس وخانواده هاي اين شورا با ارسال نامه اي به تشکيالت خودگردان فلسطين و ره
شهيد فلسطيني، ترور رهبر حماس را به آنها تسليت گفت و همبستگي مردم و اين شورا را با مردم 

  .فلسطين اعالم کرد 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مهدي فتحي در آخرين ديدار با مردم  
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3دو شنبه 

  ر نقاب خاک کشيد  مرد هزار چهره روي د
پيکر مهدي فتحي بازيگر نام آشناي تئاتر ، سينما و تلويزيون کشورمان صبح امروز با حضور جمع کثيري 

  .  ازعالقمندان از مقابل تاالر وحدت تشييع شد
علي رغم همزماني اين مراسم با تعطيالت نوروزي جمعيت " مهر " به گزارش خبرنگار سينمايي 

. ان اين هنرمند از نخستين ساعات امروز در مقابل تاالر وحدت جمع شده بودند چشمگيري از عالقمند
اين در حالي ست که در ميان حاضرين چهره هاي نام آشناي زيادي از ميان هنرمندان ، کارگردانان و 

  . مسئولين فرهنگي به چشم نمي خورد
مدي ، بيوک ميرزاي ، اکبر زنجانپور ، ايرج راد رئيس هيات مديره خانه تئاتر ، بهراد فرهاني ، مرتضي اح

در اين ميان ايرج راد و . عباس جوانمرد و بهروز غريب پوررئيس خانه هنرمندان  حاضرين در مراسم بودند 
  . بهزاد فراهاني در باره اين بازيگر فقيد سخن گفتند 

غروب : يد کرد و افزود راد با ذکر خاطره اي از همکاري با اين بازيگر بر تعهد حرفه اي مهدي فتحي تاک
  . هنرمندي که با تمام توانايي هايي که داشت به خوبي بکار گرفته نشد . يک هنرمند دلگير است 

در ادامه مراسم فرهاني نيز ضمن ذکر خاطراتي از فتحي و با يادي از آثار ادبي ، اشعار ، نقاشي و 
  . ي هاي  اين هنرمند اشاره کرد تجسمي  اين بازيگر به فعاليت ها و زواياي ديگري از تواناي

وي از باسابقه ترين بازيگران فعال و ماندگار در . مهدي فتحي ايفاگر نقش هاي ماندگار بسياري ست 
بازي فتحي در نقش عمر و عاص در مجموعه . عرصه تئاتر ، تلويزون و سينما به شمار مي آيد 

  .فراموش نمي شود تلويزيوني امام علي از جمله نقش هاي ماندگار اوست که 
اين مشکالت در اواخر عمر شديد . اين بازيگر درطول عمر خود همواره با مشکالت مالي جدي روبرو بود 

  . تر شد و در درمان وي اثر نا مطلوب گذاشت 
  . بازيگر اينبار روي در نقاب خاک کشيد و نقش جاودانگي برگزيد 

   

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  فاف سازى تنها آليد رفع ابهامات عليه جمهورى اسالمى است  ش: البرادعى
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3 دو شنبه -راديو آلمان 

محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى از دولت جمهورى اسالمى خواست آه در 
  . سياست اتمى خود، شفافيت الزم را پديد آورد
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شبكه خبرى آمريكائى سى ان ان، تاآيد ورزيد آه شفاف سازى، تنها آليد وى ديروز در گفتگوئى با 
است آه تهران با استفاده از آن ميتوان به تمامى اتهامات پايان داده و ثابت آند آه برنامه اتمى ايران، 

  . تنها اهدافى صلح جويانه را دنبال ميكند
اتمى همكارى آامل را نموده، اما حد و حدود البرادعى يادآور شد آه ايران با آژانس بين الملى انرژى 

وى . تالشهاى اتمى جمهورى اسالمى، باعث برانگيخته شدن ترديد و ابهامات آنونى شده است
  . همچنين اعالم آرد آه در ظرف هفته هاى آينده، جهت انجام مذاآرات راهى تهران خواهد شد

  

  ه عراق  و نيروهاي موثر در آينددولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  يک خودروي بمب گذاري شده در شهر بغداد منفجر شد 
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3دو شنبه 

بر اثر انفجار يک خودروي بمب گذاري شده در خارج پايگاه : ارتش آمريکا امروز دوشنبه اعالم کرد
  . دندنيروهاي آمريکايي در شمال بغداد ، دستکم شش تن از ماموران امنيتي عراق زخمي ش

سخنگوي نظاميان آمريکايي "  نل اوبراين" به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ژنرال
 دقيقه صبح به وقت محلي در ورودي اردوگاه 35/6اين انفجار ساعت : درعراق با اعالم اين خبر افزود

  . کيلومتري شمال بغداد روي داد50واقع در " اناکوندا"
در ميان مجروحان دو تن از نيروهاي دفاع : ه جزييات بيشتر درباره اين خبر افزود وي بدون اشاره ب

  .شهري عراقي ديده مي شود که حال آنها وخيم گزارش شده است 
 

  قتل يك سرباز آمريكائى در بغداد  
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3 دو شنبه -راديو آلمان 

ش اياالت متحده در بغداد، يك سرباز آمريكائى و يك در سوقصدى به يك خودروى گشتى ارت: بغداد
طبق اعالم ارتش آمريكا، سه سرباز ديگر نيز در پى اين سوقصد زخمى . مترجم عراقى آشته شدند

 آيلومترى شمال بغداد، بمبى منفجر ٧٠ديگر گزارشهاى رسيده حاآى از آن است آه در . شده اند
اين محموله مواد منفجره در . امى عراق آشته شده استشده و يكى از اعضاى سازمان پدافند غيرنظ

 .  جلوى يك پايگاه نظامى ارتش آمريكا به انفجار رسيده است
 

در پرتاب موشک به مرکز بغداد دست کم دو نفر کشته و شش نفر زخمی شده اند و در شهر فلوجه نيز 
  . حمله به نظاميان آمريکايی دو کشته و هفت زخمی برجای گذاشته است

  2004  مارس22  -1383  فروردين3 دو شنبه -بي بي سي 
در حمله بغداد، دو فروند موشک به فاصله کوتاهی از يکديگر در نزديکی يک چهارراه در مرکز شهر منفجر 

  .شد و موشک سوم نيز به محوطه ساختمان تفريحگاه ارتش اصابت کرد
مريکايی به طور سطحی زخمی شد و دو به گفته سخنگوی نظامی آمريکا، در اين حمالت يک سرباز آ

  .شهروند عراقی کشته شدند
ظاهرا هدف اصلی پرتاب کنندگان موشک منطقه موسوم به کمربند سبز بوده که يکی از کاخ های 

صدام حسين، رهبر سابق عراق، در آن واقع است و در حال حاضر مرکز تشکيالت آمريکايی اداره موقت 
  .عراق در آن قرار دارد

اين منطقه چندين بار هدف حمله افراد مسلح قرار داشته اما اکثر اين حمالت در ساعات شب گرچه 
  .روی داده است

در حادثه ای ديگر، دو سرباز آمريکايی در شهر فلوجه، واقع در حدود پنجاه کيلومتری غرب بغداد، کشته 
  .و هفت سرباز ديگر زخمی شدند

د حمله نظامی به عراق عمليات مسلحانه گسترده ای توسط مقامات آمريکايی انتظار داشتند در سالگر
  .مخالفان حضور نظامی خارجی در اين کشور صورت گيرد

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

سازمان ملل نبايد قانون اساسي موقت عراق را آه تحت : آيت اهللا العظمي علي سيستاني اعالم آرد
ي اين آشور تحت اشغال  ه، تاييد آند؛ چرا آه اين قانون منجر به تجزيهحمايت دولت آمريكا تدوين شد

  .خواهد شد
  2004  مارس22  -1383  فروردين3دو شنبه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، آيت اهللا العظمي علي  ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
زمان ملل را آه قرار است براي مشاوره سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان اعالم آرد آه حضور تيم سا

در مورد تشكيل حكومت موقت عراق راهي اين آشور شود، تحريم خواهد آرد؛ مگر اين آه سازمان 
  .ملل اعالم آند آه از قانون اساسي موقت عراق حمايت نخواهد آرد

دبير آل سازمان اي براي اخضر ابراهيمي، مشاور عالي آوفي عنان  آيت اهللا العظمي سيستاني در نامه
تشكيالت مذهبي شيعه بيم آن دارد آه دولت هاي اشغالي در تالش باشند آه : ملل متحد اعالم آرد

  .ي جديد سازمان ملل بگنجانند و به آن مشروعيت بين المللي بدهند اين قانون را در قطعنامه
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شود،  وي تصور ميي عراق براي  هاي آينده  ساله آه نقش بسيار بزرگي در سياست73اين روحاني 
دهيم آه هر اقدامي در اين جهت مورد قبول اآثريت مردم عراق نخواهد بود  ما هشدار مي: افزوده است

  . و پيامدهاي خطرناآي خواهد داشت
هاي دولت آمريكا  اهللا العظمي سيستاني از ابراهيمي و عنان به دليل گزارشي آه در آن با مقام آيت

ودند آه برگزاري انتخابات سراسري در عراق به ماهها وقت نياز دارد، انتقاد موافقت آرده و اعالم آرده ب
  .آرد

ي خود تصريح آرده است آه قانون اساسي موقت آارايي نخواهد داشت؛ چرا آه سه  وي در نامه
رييس جمهور، يك سني، يك آرد و يك شيعه براي اتفاق نظر و دادن يك راي واحد در رابطه با عراق نياز 

  . است
با . اي براي فرقه گرايي خواهد شد اين اقدام پايه: اهللا العظمي سيستاني تاآيد آرده است آيت

ثباتي و در نهايت  آيد و يك ضرب االجل باعث بي فشارهاي يك قدرت خارجي اتفاق نظر به دست نمي
  .شود تجزيه آشور مي

  
  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
آيي و جشن نوروزي ايرانيان،هزاران ايراني خواستار خارج شدن نام مجاهدين از ليست در گردهم 

  تروريستي اتحاديه اروپا شدند
  2004 مارس 22  -1383 فروردين 3خبرگزاري همبستگي ـ دو شنبه 

  .  بعدازطهر در نكرهال بروآسل آغاز شد4اجتماع نوروزي ايرانيان روز دوم فروردين از ساعت 
ن، پنج خواننده ايراني و خوانندگاني از انگلستان، يونان، اآراين، ترآيه و ايتاليا هنرنمايي در اين جش

  .آردند
در اين مراسم شماري از شخصيتهاي سياسي و مدافع حقوق بشر از آشورهاي اروپايي ازجمله وين 

ه نماينده مجلس گريفيث نماينده مجلس عوام انگلستان، هرمان اشميد نماينده پارلمان اروپا،الرش ريش
سخنراني ... نروژ،دآتر گزينه لوتس نماينده پارلمان فدرال آلمان، ديرك آالس نماينده مجلس نروژ و 

سم براون بك عضو ارشد آميسيون روابط خارجي سناي آمريكا و باب فيلنر نماينده آنگره به اين . آردند
ور نورم آلمن از مينه سوتا، تامس مراسم پيام ويدئويي فرستادند هم چنين پيامهاي همبستگي سنات

تنكردو نماينده آنگره از آلورادو، ادتاونز نماينده آنگره از نيويورك ، آلي نماينده آنگره از ميسوري قرائت 
  شد

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت در پيامي به ايرانيان شرآت آننده در جشن نوروزي 
 و ضمن سخناني از جمله خاطر نشان نمود آه وجود نام مجاهدين آغاز سال نو را به آنان تهنيت گفت

در ليست تروريستي اتحاديه اروپا دست رژيم آخوندي را در جنايت و توطئه عليه مردم و مقاومت ايران 
  .باز مي گذارد
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