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

  
  

  2004آوريل   20  -1383 اول ارديبهشته بسه شن
  2004آوريل   21  -1383  ارديبهشت2ه چهار شنب

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  در برلين» ميكونوس«نصب لوح يادبود قربانيان ترور 

  2004 آوريل  20  -1383 سه شنبه اول ارديبهشت -راديو آلمان 
 تروريست هاى جمهورى اسالمى ايران به رستورانى بنام ميكونوس در شهر ١٩٩٢بر  سپتام١٧در 

برلين حمله بردند و افراد شرآت آننده در يك گردهم آيى فعاالن سياسى در خارج از آشور را به گلوله 
دادگاهى آه سال ها بطول انجاميد، . هاى مسلسل بستند آه در نتيجه آن چهار تن به آشته شدند

داد آه سران درجه اول جمهورى اسالمى ايران در اين ترور دست داشته و از آمران اين ترور تشخيص 
بدين مناسبت چنانكه شهردارى منطقه اى شهر برلين به تصويب رسانده بود، روز سه شنبه . بوده اند

اسم شمار در اين مر.  آوريل لوح يادبودى در محل اين ترور نصب گرديد٢٠ برابر با ١٣٨٣اول ارديبهشت 
آثيرى از مردم، از مليت هاى گوناگون ساآن شهر برلين در اين مراسم شرآت جستند و ياد اين 

همكارمان بهرام محيى از برلين ازمحل برگزارى مراسم گزارش مى . قربانيان راه آزادى را گرامى داشتند
  .دهد

  
  جايزه بزرگ انجمن قلم امريكا به ناصر زرافشان

  
 مي آيد يادداشت دآتررضا براهني، بيانيه ي انجمن قلم امريكا و پيام دآتر ناصر آنچه در پي: شهروند

شهروند ضمن شادماني از اهداي اين جايزه به وآيل خانواده هاي . زرافشان به اين انجمن است
  .قربانيان قتل هاي زنجيره اي اقدام انجمن قلم امريكا را ارج و قدر مينهد

  
ه هاي ايراني در خارج و داخل آشور، نويسندگان و روزنامه نگاران دوستان عزيز مطبوعاتي، رسان

  ارجمند ايران
  

بسيار خوشحالم طبق خبري آه انجمن قلم جهاني، شعبه امريكا به اطالع من رسانده، آقاي دآتر ناصر 
زرافشان، نويسنده، مترجم، محقق، عضو هيأت دبيران آانون نويسندگان ايران، وآيل برجسته، و وآيل 

انواده هاي شهداي قتل هاي زنجيره اي، جايزه بزرگ انجمن قلم جهاني، شعبه امريكا را از آن خود خ
روز بيستم آوريل طي مراسم باشكوهي در نشست ساالنه انجمن قلم امريكا در پير هتل . آرده است

نه هاي نيويورك، با حضور نويسندگان، شاعران و روزنامه نگاران برجسته امريكايي و در حضور رسا
به ضميمه دو يادداشت، يكي اعالميه انجمن قلم امريكا در رابطه با . جمعي اين جايزه اهدا خواهد شد

جايزه و سبب اهداي آن به دآتر زرافشان، و ديگري يادداشتي آه آقاي زرافشان از زندان براي انجمن 
.  ميدانيد درج آنيدقلم ارسال داشته، براي شما فرستاده ميشود تا آن را به نحوي آه شايسته

اميدوارم هر چه زودتر آقاي دآتر ناصر زرافشان و همه نويسندگان و روزنامه نگاران، و همه زندانيان 
  .سياسي آشور را آزاد، سر حال و در جنب و جوش در ميان مردم خود ببينيم

  
  اراداتمند،

  رضا براهني 
  2004 اپريل 14
  

   جايزه اش را به ناصر زرافشان اهدا ميكندانجمن قلم جهاني، شعبه امريكا، بزرگترين
  

دآتر ناصر زرافشان، نويسنده، مترجم، وآيل دعاوي، و عضو هيأت دبيران آانون نويسندگان ايران، برنده 
اين جايزه، جايزه آزادي نوشتن خوانده ميشود آه . يكي از بزرگترين جوايز جامعه نويسندگان جهان گرديد

؛ نويسنده و مورخ امريكايي بنيانگذاري شده، و مبلغ آن ده هزار »ا گلداسميتباربار«به نام انجمن قلم و 
ناصر زرافشان به جرم انتقاد از نحوه تحقيق دولت در قتل هاي زنجيره اي دهه نود، . دالر امريكايي است

  .به پنج سال زندان محكوم شده است
 انتقادي درباره دولت به چهار سال ، نويسنده ويتنامي نيز آه به خاطر نگارش مقاالت»لي چي آوانگ«

اين .  است2004زندان و سه سال حبس خانگي محكوم شده است، برنده ديگر همين جايزه در سال 
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جوايز به آن دسته از شخصيت هاي ادبي بين المللي تعلق ميگيرد آه به خاطر دفاع از حق آزادي بيان 
  .تحت تعقيب قرار گرفته و يا به زندان افتاده اند

. ربارا گلداسميت، نويسنده و مورخ برجسته و عضو پن، پول اين دو جايزه را هر سال تعهد ميكندبا
نامزدهاي اين جايزه را انجمن قلم جهاني و هر يك از شعبات صد و سي و هشتگانه آن در سراسر 

اين جهان تعيين ميكنند و انجمن قلم امريكا و يك هيأت مشورتي مرآب از برجسته ترين آارشناسان 
اعضاي هيأت مشورتي جايزه پن و باربارا گلد اسميت براي آزادي . عرصه آنها را از صافي ميگذرانند

آرول باجرت، مدير روابط نگهبان حقوق بشر؛ َان آوپر، مدير اجرايي آميته براي حفظ : نوشتن عبارتند از
ــ اآرمن، معاون انجمن قلم جان روزنامه نگاران؛ وارطان گرگوريان، رئيس موسسه آارنگي؛ جوئن ليديم 

  .جهاني؛ و آريا نير، رئيس موسسه جامعه آزاد
ناصر زرافشان، نويسنده، مترجم و وآيل دعاوي، عضو آانون نويسندگان ايران، و عضو برجسته آانون 

 به 1998او نماينده قانوني دو خانواده از پنج خانواده نويسندگاني است آه در سال . وآالي ايران است
آشته شدگان عبارت بودند از مجيد . اين قتلها بعدا به نام قتلهاي زنجيره اي شهرت يافت. سيدندقتل ر

شريف، از شوراي دبيران ماهنامه ايران فردا، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده از نويسندگان و روزنامه 
  .نگاران، و داريوش و پروانه فروهر، دو فعال آزادي بيان

عضاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، دآتر ناصر ، ا2000در اآتبر سال 
زرافشان را پس از ايراد سخنراني در شهر شيراز آه در آن او علنا ماموران وزارت اطالعات جمهوري 

او را به اشاعه اخبار .  متهم ميكرد، بازداشت آردند1998اسالمي را به دخالت در قتل هاي زنجيره اي 
.  زنداني آردند، اما پس از يك ماه آزاد آردند تا بعد محاآمه آنند2000ها متهم و در دسامبر درباره قتل 

وقتي آه او در بازداشت به سر ميبرد، ماموران دولت از دفتر او بازرسي محلي آردند، و او را متهم به 
فشان را پشت ، دادگاه نظامي ناصر زرا2002در فوريه سال . داشتن مشروبات الكلي و اسلحه آردند

رئيس دادگاه و دادستان، سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي . درهاي بسته محاآمه آرد
دو سال به جرم پخش اسرار ( ناصر زرافشان را به پنج سال زندان 2002در نوزده ماه مارس . بود

شالق به خاطر  ضربه 70به پنج سال زندان، و ) محرمانه دولتي، و سه سال به جرم داشتن اسلحه
زرافشان پيوسته اتهام داشتن اسلحه و الكل را رد آرده، و گفته . داشتن مشروبات الكلي محكوم آردند

  .است آه مقامات دولتي اينها را در دفتر او قرار داده بوده اند
اه مقامات دولت ايران هنوز نتوانسته اند توضيح بدهند آه چرا زرافشان، يك فرد غيرنظامي، را به دادگ

در حالي آه وظيفه و هدف اين دادگاه، محاآمه آن عده از اعضاي نيروهاي . نظامي احضار آرده اند
رئيس آميته پارلماني حقوق بشر . مسلح و پاسداران انقالبي است آه از قانون تخطي آرده باشند

رقانوني خوانده ايران نسبت به اين قبيل استفاده ها از دادگاه هاي نظامي اعتراض آرده، و آنها را غي
و هم اآنون منتظر اتخاذ تصميم . از قرار معلوم زرافشان به ديوان عالي آشور شكايت آرده است. است
گزارش هاي رسيده حاآي است آه اآنون زرافشان تحت معاينات پزشكي است تا مقامات زندان . است

  .مطمئن شوند آه ميتوانند حكم شالق او را اجرا آنند
 برنامه آزادي نوشتن، موقع اعالم برندگان جوايز انجمن قلم گفت آه برندگان جوايز ، مدير»لري سيمز«

ناصر زرافشان «:وي افزود. نقش مهمي در رشد دادن آزادي نوشتن در آشورهاي خود بازي آرده اند
او دست . يكي از بزرگترين خطرها را آه يك شهروند امكان دارد با آن روبرو شود به جان خريده است

او . تن مقامات عاليرتبه دولتي و ماموران امنيتي را در سلسله قتل هاي سياسي افشا آرده استداش
بويژه از ديدگاه انجمن قلم يك قهرمان است، به دليل اين آه آنهايي آه به قتل رسيده اند، نويسنده 

  ».بودند
 اين جوايز به جلب توجه مايكل رابرتز، مدير اجرايي انجمن قلم امريكا اظهار اميدواري آرد آه اهداي

هر روز پن و ساير « :وي اضافه آرد. اذهان عمومي آه در اين قبيل موارد حياتي است، آمك خواهد آرد
اما . سازمان ها ميكوشند صدها نفر از نويسندگان و روزنامه نگاران گرفتار در شرايط مشابه را آزاد آنند

ك تك نويسندگان دسترسي پيدا ميكنند، تنها تنها موقعي آه اذهان عمومي به شجاعت و سرنوشت ت
موقعي آه داستان زندگي آنان به خارج از جوامع حرفه اي آنان راه مي يابد، دولتها نهايتا دست از اين 

اهداي اين جوايز دعوت از همه مردم است آه به جمع ما بپيوندند تا آقاي لي و آقاي . تخلفات برميدارند
  ».ا از زندان آزاد آنيمزرافشان و هم بندهاي آنان ر

اين جوايز به آن . باربارا گلداسميت براي آزادي نوشتن است/ امسال هيجدهمين سال اهداي جوايز پن
عده از شخصيت هاي ادبي بين المللي تعلق گرفته است آه به خاطر دفاع از حق آزادي بيان و يا 

 اين جوايز در ادامه آار تبليغ همه روزه .استفاده از اين حق تحت تعقيب قرار گرفته يا زنداني شده اند
 نويسنده و روزنامه نگار آه هم اآنون جانشان در 1150اي است آه انجمن قلم براي دفاع از بيش از 

  .خطر است و يا در زندان به سر ميبرند به آن دست زده است
 نفري آه 27 تن از 23.  تاآنون سي و پنج نويسنده زن و مرد اين جايزه را دريافت آرده اند1987از سال 

  .موقع اهداي جايزه در زندان به سر ميبردند، متعاقبا آزاد شده اند
  

  پيام ناصر زرافشان از زندان اوين
دل من در ميان شماست و . گردهمايي ساالنه شما ياران ناديده ام را از صميم قلب شادباش ميگويم

ساني، مرا با شما پيوند ميدهد؛ نيرويي بسيار چيزي قدرتمند، تبلور دردهايي مشترك، و آمال مشترك ان
آهن، به قدمت نفرت انسان از بردگي و بيدادگري، و عشق او به رهايي و آزادي، نيرويي چنان عميق و 
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قدرتمند آه بين آساني آه تاآنون يكديگر را نديده اند، و قاره هاي گسترده و اقيانوس هاي بزرگ بين 
  .لي عميقي را به وجود مي آوردآنان قرار گرفته است، چنين همد

من و هم بندانم، و همه ياران هم قلم ايراني شما، در تالش نجيبانه اي آه در پيش داريد، در آنار شما 
  .ايستاده ايم و آرزوي بهروزي شما و آمال انساني و بلندتان را داريم

  
  از دور همه شما را ميبوسم
  ناصر زرافشان، زندان اوين

 83چهارم فروردين 
 

  برگزاري مراسم پرده برداري از لوح يادبود قربانيان رستوران ميکونوس در برلين، از ديد يک فعال سياسي
بعد از ظهر سه شنبه، طي مراسمي بـا حـضور شخـصيت هـاي سياسـي و                  ): راديوفردا(علي سجادي   

 در حالي کـه ايـن   .مدافع حقوق بشر، از لوح يادبود قربانيان رستوران ميکونوس در برلين پرده برداري شد  
  . مراسم ادامه داشت، همکارمان در آلمان، گزارشي ارسال داشته است

 روز سه شنبه، به وقت اروپاي مرکزي، از لوح يادبود قربانيـان             17ساعت  ): راديوفردا، کلن (شهرام ميريان   
ينطـور بـا    رستوران ميکونوس با حضور نمايندگان احزاب و سازمان هاي مدافع حقوق بشر در آلمان، و هم               

 سال پيش در اين رستوران،      12در پائيز   . شرکت ايرانيان، در برابر اين رستوران در برلين، پرده برداري شد          
دکتر صادق شرافکندي، دکتر مفتاح عبدلي، و همايون اردالن، از سران حزب دمکرات کردسـتان ايـران، و                  

  . و امنيتي ايران، کشته شدندنيز نوري دهکردي، فعال سياسي، در برلين توسط دستگاه اطالعاتي
  

 روز پيش صورت گيرد، ولي بنا به مالحظـات امنيتـي، بـه           20مراسم پرده برداري از لوح يادبود قرار بود که          
از آغاز تهيه اين لـوح، جمهـوري اسـالمي بـا نـصب آن در برابـر رسـتوران ميکونـوس در                       . امروز موکول شد  

امـه اي، از شـهردار بـرلين خواسـت تـا از نـصب ايـن لـوح                   برلين مخالفت کرد، و حتي شهردار تهـران در ن         
، شـهردار منطقـه شـارلوتنبرگ    Monika Thiemenچشمپوشي کند، ولي سر انجـام خـانم مونيکـا تـيمن     

، اعالم کرد که از ايـن لـوح يـادبود در اول ارديبهـشت مـاه پـرده       Charlottenburg Wilmersdorfويلمرزدورف 
  . برداري خواهد شد

  
مراسم پرده برداري، حدود يک ساعتي مي گـذرد، و مـن از آقـاي حميـد نـوذري، سرپرسـت       هم اينک از  

کانون پناهندگان سياسي در برلين خواهش مي کنم که بگويند اين مراسم چگونه جريـان يافـت و خـانم               
  مونيکا تيمن، شهردار منطقه ويلمرزدورف، در آغاز اين مراسم چه گفتند؟

  
 300شهردار اعالم کردند که با وجـود اينکـه          ): اهندگان سياسي، برلين  سرپرست کانون پن  (حميد نوذري   

لوحه در اين منطقه هست، اين لوحه يکي از جنجال برانگيزترين آنها بوده، و اين بيشتر به خاطر ماهيـت                    
مداخالت زيادي از طرف دولت     . ترور و ماهيت تروريسم اسالمي است، که پشت ترور ميکونوس قرار دارد           

ي جلوگيري از اين امر انجام شد، که همه با مخالفت چه شهردار منطقه، و چـه شـهردار، بلکـه                     ايران برا 
استاندار برلين انجام شد، و اين لوح به اين خاطر نصب مي شود تا نام قربانيـان و نـام عـامران و عـامالن       

ينجـا، بـاالتر از     اظهار خوشوقتي کرد که اين همـه جمعيـت آمـدن ا           . آن براي هميشه در تاريخ برلين بماند      
 نفر جمعيت اينجا بودند، و از گروه هاي مختلف، ايراني، آلمـاني، نماينـدگان پارلمـان، بـسياري                   700،  600

شخصيت هاي ايراني و آلماني، در اين جريان شرکت داشتند و از همه تشکر کرد، و گفت که اين غنـي                     
  .اين منظقه نصب شده استشدن اين منطقه است که اين لوح مبارزان آزادي و حقوق بشر در 

  
  آقاي نوذري، غير از ايشان آيا کس ديگري هم صحبت کرد؟.: م.ش

  
پس از ايشان، وکيل شاکي خصوصي صحبت کرد، و اشاره کرد که مسئولين آن موقع کـه                 : حميد نوذري 

فرمان قتل ميکونوس را دادند، هنوز هم در ايران بر سر قدرت هستند و اشـاره اي جـدي کـرد کـه کـاظم                         
دارابي، نبايستي در پـي هـيچ معـامالتي بـين دو کـشور آزاد شـود، سـپس دکتـر عليـان از طـرف حـزب                            
دمکرات کردسـتان ايـران صـحبت کـرد، و پيـام دبيرکـل، و همچنـين صـحبت هـاي خـود را دربـاره مـسائل                        

و سپس خانم کژال عبدلي، همسر سابق فتاح عبـدلي،          . تروريسم دولتي و دادگاه ميکونوس اعالم کرد      
 کردي متني را در اين مراسم قرائت کرد، و آخـر از همـه، سـارا دهکـردي، دختـر نـوري دهکـردي، بـه                           به

. آلماني به ياد پدر خود صحبتي کرد و از کساني که براي اين جريـان زحمـت کـشيده بودنـد، تـشکر کـرد            
  .مراسم با صميميت و شور بسياري انجام پذيرفت

  
رپرست کانون پناهندگان سياسي در بـرلين، بگوييـد کـه بـر     آقاي حميد نوذري، شما به عنوان س  .: م.ش

  روي لوح چه نوشته شده است؟
  

، 1992 سپتامبر   17در اين محل، در رستوران سابق ميکونوس، در         «: دقيقا نوشته شده که   : حميد نوذري 
 سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران، صادق شـرافکندي، فتـاح عبـدلي، و همـايون اردالن، بـه               
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آنهـا در  . همراه سياستمدار ساکن برلين، نوري دهکـردي، توسـط حاکمـان وقـت ايـران بـه قتـل رسـيدند               
  .»مبارزه براي حقوق بشر، و دمکراسي جان باختند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  “انجمن دفاع از حقوق زندانيان”ي  ي هيات مديره اولين جلسه
  2004آوريل   20  -1383 اول ارديبهشته سه شنب

ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عمادالدين باقي به عنوان رييس هيات  ي هيات مديره در اولين جلسه
دار و  زاده نايب رييس، مرضيه مرتاضي لنگرودي دبير جلسه، محمدجواد مظفر خزانه مديره، جالل جاللي

  .فريده غيرت به عنوان سخنگوي اين انجمن انتخاب شدند
) ايسنا(حث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ي مبا غيرت درباره

چنين قرار شد آه  هم. اي يك بار برگزار شود در اين جلسه مقرر شد آه جلسات انجمن هفته: گفت
ي آتي  ريزي شده و در جلسه بيني شده در اساسنامه طرح اقدامات اين انجمن متناسب با اهداف پيش

  .هاي مربوطه نيز انتخاب خواهند شد ي آتي، آميته نبه مطرح شود، البته در جلسهش روز سه
هاي رفاهي، خدماتي، حقوقي، بهداشت و درمان، اقتصادي و قضايي براي زندانيان را از  وي فعاليت

  .جمله اهداف انجمن دفاع از حقوق زندانيان خواند
ي آه تقريبا آماده است، به اطالع اعضاء رسيد و ي اجراي نامه بعد از اين آه آيين: غيرت اظهار داشت

 .ها مشغول به آار خواهند شد تصويب شد، آار هر گروه مشخص شده و آميته
 

   ارديبهشت1سه شنبه : ايران در يک نگاه
  2004 آوريل  20  -1383 سه شنبه اول ارديبهشت -بي بي سي 

  گفتگوی وزيران امور خارجه ايران و بلژيک
ير خارجه ايران دوشنبه شب با لوئيز ميشل، همتاى بلژيکی خود ديدار و درباره اوضاع کمال خرازى، وز

  .عراق، منطقه و روابط ايران و اتحاديه اروپا بحث و تبادل نظر کرد
  .وی دوشنبه شب، پس از پايان سفر خود به ايتاليا، راهی بلژيک شد

مور خارجه بلژيک، تاکيد کرد که تنها راه حل به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی در ديدار با وزير ا
  .بحران عراق، واگذارى اداره امور عراق به دولت منتخب مردم آن کشور است

آقای خرازی همچنين با تشريح فعاليت هاى هسته ای ايران گفت تهران با شفافيت کامل با آژانس بين 
ال انتظار دارد طرف هاى مقابل نيز حقوق المللی انرژی اتمی و اروپا همکارى صادقانه اى داشت و متقاب

  .ايران را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارند
  .وزير امور خارجه ايران، همچنين روز سه شنبه با هرمان دوکرو، رييس مجلس بلژيک ديدار و گفتگو کرد

کسل ديدار و گفتگو قرار است وی در ادامه سفر خود با تنی چند از مقام هاى اتحاديه اروپا نيز در برو
  .کند

  مخالفت کروبی با طرح خاورميانه بزرگ
ر نشست پرسش و پاسخ مهدى کروبی، رييس مجلس ايران که به سوريه سفر کرده، شب گذشته د

نمايندگان مجلس ملی سوريه بر مخالفت جمهورى اسالمی با طرح آمريکايی موسوم به خاورميانه  با
  .بزرگ تاکيد کرد

به گزارش ايرنا، وی گفت دولت فعلی آمريکا عناد خود نسبت به جهان اسالم و حمايت هاى يک جانبه و 
بی چون و چراى خود از اسراييل را کامال نشان داده و طرحش عليه منطقه و منافع ملت ها و دولت 

  .هاى منطقه است
، نخست وزير اسراييل براى ترور و مشوق و حامی اسراييل و به ويژه آريل شارون"آقای کروبی آمريکا را 

  .معرفی کرد" جنايت عليه ملت فلسطين
  حمله به يک کشتی مسافربری

حسن عليدوست، بخشدار اروند کنار در استان خوزستان در جنوب ايران خبر داد که يک کشتی 
ه وی دوشنبه شب در دهانه آبراه مرزى اروندرود مورد حمله کسانی ک" نگين"مسافرى ايرانی به نام 

  .آنان را راهزنان عراقی خواند، قرار گرفته و خسارات سنگينی به آن وارد شده است
اين کشتی که با بيش از يکصد مسافر از کويت عازم خرمشهر بود، هدف تيراندازى و : "وی به ايرنا گفت

  ." جی راهزنان مسلح عراقی از آن سوى کرانه غربی اروندرود قرار گرفت.پی.موشک آر
 بخشدار اروند کنار، مهاجمان عراقی پس از متوقف کردن اين کشتی ايرانی برخی از اشيا و به گفته

  .وجه نقد مسافران ايرانی و کويتی اين کشتی را با خود بردند
  .از تعداد مجروحان احتمالی اين حادثه گزارش دقيقی مخابره نشده است

  . حمله قرار گرفته بودندپيش از اين نيز شماری از قايق های ماهيگيری ايرانی مورد
ايرنا در همين حال گزارش داده که گارد ساحلی مرزى مستقر در منطقه، از روز سه شنبه تدابيرى را 

  .براى جلوگيرى از حمالت مشابه و برخورد با راهزنان عراقی به مورد اجرا گذاشته است
  برگزاری کنگره هفتم سازمان مجاهدين انقالب اسالمی

ير هفتمين کنگره سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفت همزمان با برگزاری اين بهنام شريفی، دب
  .شود ، انتخابات شورای مرآزی جديد سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نيز برگزار می  آنگره
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وی به ايرنا گفت کنگره هفتم سازمان مجاهدين انقالب، روزهای دهم و يازدهم ارديبهشت ماه برگزار 
آن، عالوه بر اصالح اساسنامه، بررسی عملكرد دبيرآل و ارآان سازمان و تصويب آيين می شود و در 

های مختلف اجرايی، اعضای شورای مرآزی و شورای داوری جديد سازمان برای مدت دو سال  نامه  
  .شوند انتخاب می 

سال گذشته برگزار  دليل تاخير زمان برگزاری اين آنگره آه قرار بود در بهمن ماه  آقای شريفی درباره
ويژه رخدادهای مربوط به انتخابات مجلس   به 82شود، گفت سرعت تحوالت در ماه های پايانی سال 

  .ای بود آه برگزاری آنگره را از نظر اجرايی در آن تاريخ دشوار آرد هفتم به اندازه 
 است و در عين حال، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، از نفوذ عمده ای در جبهه دوم خرداد برخوردار
  . در سال های اخير به شدت از سوی محافظه کاران مورد انتقاد قرار گرفته است

  تهران بيست و نهمين شهر پرجمعيت جهان
 ٢٠٠ را معادل هفت ميليون و٢٠٠٣مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در گزارشی، جمعيت تهران در سال

اساس، تهران بيست و نهمين شهر پرجمعيت جهان در سال هزار نفر اعالم و نتيجه گيرى کرد که براين 
  .گذشته ميالدى بوده است

براساس نمودار تراکم جمعيت شهرى بخش جمعيت اداره امور اقتصادى و اجتماعی سازمان ملل که 
 هزار نفر، ٩٩٧ ميليون و٣۴اخيرا در سراسر جهان انتشار يافته، در سال گذشته ميالدى توکيو با 

 هزار نفر به ترتيب پرجمعيت ٢۵٢ ميليون و١٨ هزار نفر و نيويورک با ۶۶٠ ميليون و١٨ا مکزيکوسيتی ب
  .ترين شهرهای جهان بوده اند

 هزار نفر ۵٠٠ به رقم هشت ميليون و٢٠١۵در اين نمودار پيش بينی شده است جمعيت تهران در سال 
  .برسد

 هزار نفر، اصفهان با ١٠٠ميليون وبراساس اين گزارش، در سال گذشته ميالدى شهرهاى مشهد با دو 
 هزار نفر، به ٢٠٠ هزار نفر و شيراز با يک ميليون و٣٠٠ هزار نفر، تبريز با يک ميليون و۵٠٠يک ميليون و

  .ترتيب پر جمعيت ترين شهرهای ايران بوده اند
  زمين لرزه ديگری در بم

تر، ساعت هفت و يازده دقيقه صبح مرکز ژئوفيزيک يزد اعالم کرد وقوع زمين لرزه اى به قدرت چهار ريش
  .سه شنبه به مدت هفت ثانيه بم را لرزاند

ايرنا به نقل از يک مقام مسئول که نامش اعالم نشده، گزارش داد به علت عدم وجود سازه هاى 
ساختمانی استاندارد، خسارات احتمالی اين زمين لرزه غير قابل برآورد است، اما ريزش ديوارهاى 

 هاى نيمه تخريب شده ناشی از زلزله پنجم دى ماه سال گذشته، از اثرات زلزله سست و ساختمان
  .صبح سه شنبه بم بوده است

از هنگام وقوع زلزله مرگبار پنجم دی ماه سال گذشته، شهر بم چندين بار ديگر نيز لرزيده است، اما به 
  . بوده استنظر می رسد که زلزله اخير، قوی ترين زمين لرزه از آن هنگام تا کنون

  لغو سفر تيم ملی فوتبال ايران به آمريکا
تيم فوتبال گاالکسی لس آنجلس که قرار بود ميزبان تيم ملی فوتبال ايران در کاليفرنيا باشد شب 

گذشته اعالم کرد که ملی پوشان فوتبال ايران به علت مشکالت مربوط به اخذ رواديد آمريکا موفق به 
  .انجام اين سفر نخواهند شد

  .به مصاف تيم گاالکسی لس آنجلس برود)  ارديبهشت٩( آوريل ٢٨تيم ملی فوتبال ايران قرار بود روز 
داگ هميلتون، مدير تيم گاالکسی در گفتگو با خبرنگاران در شهر کارسون کاليفرنيا گفت صدور ويزاى 

دت کوتاه باقی مانده آمريکا نيازمند مدت زمان طوالنی بوده و اعضاى تيم ايران موفق نخواهند شد در م
  .ويزاى خود را دريافت کنند

  .وی در عين حال اظهار اميدوارى کرد که اين بازى تا پيش از پايان سال ميالدى جاری برگزار شود
  . بليت هاى اين مسابقه از پيش فروخته شده بودند

  آتش سوزی در پااليشگاه شيراز
 گفت آتش سوزى روز گذشته دراين واحد مرتضی مکارمی، مسئول روابط عمومی پااليشگاه شيراز

  .توليدى جزئی بوده و خسارت چندانی در پی نداشته است
وی به ايرنا گفت بر اثر اين حادثه، بخشی از پااليشگاه و پنج تانکر مواد سوختی دچار آتش سوزى شد 

  .که با تالش کارکنان و واحد آتش نشانی پااليشگاه، اين آتش سوزى مهار شد
ی افزود هنوز علت آتش سوزى و ميزان زيان هاى وارده مشخص نيست و اين امر در دست آقای مکارم

  .بررسی است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  . تن از زندانيان شد21ي خمپاره به زنداني در بغداد باعث آشته شدن   گلوله18اصابت 
  2004آوريل   20  -1383سه شنبه اول ارديبهشت 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال مارك آيميت، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها به مرآز زندان بغداد آه تحت آنترل نيروهاي  اين گلوله: سخنگوي نظاميان آمريكايي اعالم آرد

  .آمريكايي است، برخورد آرد
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  .دهند ندانيان تشكيل ميي اين حمله را ز  آشته21تمام : وي افزود
اند،  اي به اين آه مقتوالن حادثه از مجرمان جنايي و يا امنيتي بوده اين سخنگوي نظاميان آمريكا اشاره

  .نكرد و مليت آنها را نيز مشخص ننمود
  

  نيروهاي امنيتي عراق مجددا آنترل فلوجه را در دست گرفتند
آوري سالح  ي فلوجه و جمع دست گرفتن آنترل دوبارهبراي به ) شنبه سه(نيروهاي امنيتي عراق امروز 

ها، اين  يي آه به دليل درگيري ها خانواده چنين ده نظامي به اين شهر وارد شدند، هم از نيروهاي شبه
شهر را ترك آرده بودند، پس از توافق ميان مقامات آمريكايي و نمايندگان محلي در حال بازگشت به اين 

  .شهر هستند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ايستگاه راديويي ) ايسنا(برگزاري دانشجويان ايران به گزارش خ

شان از جمله مسلسل،  هاي سنگين نظاميان آمريكايي از شبه نظاميان در فلوجه خواسته تا سالح
  .انداز و موشك را به نيروهاي امنيتي عراق تحويل دهند نارنجك

ها  نظاميان فلوجه چنين درخواستي از سوي آمريكايي شبهاين در حالي است آه هنوز مشخص نيست 
  .را بپذيرند

اند اگر خلع سالح در اين شهر به صورت آامل صورت نگيرد، مجددا  نيروهاي آمريكايي تهديد آرده
  .شان را از سر خواهند گرفت حمالت

  .اند  تن از نيروهاي امنيتي عراق به فلوجه وارد شده200اواسط امروز نزديك به 
هاي شديد در فلوجه از اين شهر فرار  هايي آه به دليل وقوع درگيري چنين تعداد بسياري از خانواده هم

  .آرده بودند با توافقات صورت گرفته در حال بازگشت به فلوجه هستند
  

يک سخنگوی کنگره ملی عراق، جزئيات تشکيل دادگاه تازه ای را برای محاکمه کردن صدام حسين، 
  .ق، اعالم کرده استرهبر سابق عرا

  2004 آوريل  20  -1383 سه شنبه اول ارديبهشت -بي بي سي 
همچنين انتظار می رود اين محکمه، آن دسته از اعضای رژيم صدام حسين را که متهم شده اند مورد 

  .محاکمه قرار دهد
يين نشده وی در يک نقطه نامعلوم نگهداری و بازجويی می شود و هنوز تاريخی برای محاکمه او تع

  .است، با اين حال مقدمات محاکمه او به تدريج چيده می شود
يک سخنگوی کنگره ملی عراق، يک حزب عراقی متمايل به آمريکا، که تا پيش از سقوط حکومت صدام 
حسين در خارج از عراق فعاليت می کرد، گفته است که سالم چلبی، برادرزاده احمد چلبی، رهبر اين 

  . را به عهده خواهد داشتحزب، رياست دادگاه
وی که از سوی يک کميته شورای حکومتی عراق انتخاب شده است، تاکنون هياتی شامل هفت 

  .قاضی را معرفی کرده است
  .انتظار می رود قضات ديگری در اين هيات منصوب شوند

را قضات منتخب قرار است نحوه برگزاری محاکمات مربوط به جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت 
  .آموزش ببينند

 هزار نفر در گورهای 300آمريکايی ها می گويند از زمان سرنگونی حکومت صدام حسين تاکنون، بقايای 
  .جمعی کشف شده است

 
     عراق  همسايگان  به هشدار پنتاگون

  2004آوريل   21  -1383  ارديبهشت2ه  چهار شنب-اعتماد  
   به  نسبت  عراق  همسايه  آشورهاي  امريكا به  ستاد مشترك رييس» ريچارد مايرز « ژنرال:  الملل  بين گروه

  . هشدار داد  در امور عراق دخالت
   در آن  مثبتي تواند نقش  دارد، نمي  در عراق  آه  منافعي  دليل  آشور به اين:   گفت  ايران  به مايرز با اشاره

:  آرد  تصريح وي. شود  مي  وارد عمل  نفوذش  بسط  براي  مناسب هاي  در فرصت  باشد و بطور حتم داشته
  مايرز روند ايجاد دموآراسي. دهيم  هشدار مي  در امور عراق  دخالت  به  نسبت  ايران  باال ما به  داليل بنا به
   ايران  از جمله  منطقه  آشورهاي  و دخالت  آرده  توصيف  و طوالني  را بسيار سخت  در عراق  و صلح و ثبات
   ديني  خبر رسيد، مراجع  هم  نجف  ديگر از شهر مقدس از سوي.   غيرمفيد دانست  را در عراق ريهو سو
   حمله  نخواهند شد و در صورت  خارج  شهر مقدس  از اين  عنوان  هيچ اند، به  آرده  اعالم  اشرف نجف

 در   مقتداصدر هم سخنگوي»   خزعلي قيس«. خواهند ماند  شهر باقي ، در اين  آن  به  امريكايي نيروهاي
   عليه  عراق  مردم  صفر آغاز قيام  ساعت  مثابه  به  شهر نجف  به  امريكايي  نيروهاي حمله:  آرد  اعالم نجف

 شهر مستقر و   اين  نيرو در اطراف  شمار زيادي  از چند روز پيش  امريكايي نيروهاي. خواهد بود اشغالگران
  اهللا شود آيت  مي گفته.اند  داشته  اشرف  نجف  مقتدا صدر در حومه با طرفداران  يي  پراآنده هاي درگيري

 اتخاذ   اشغالگران  را عليه  سختي  شهر، موضع  به  حمله  در صورت  است  تهديد آرده سيستاني
     مي  خود نزديك  اوج  به  در حالي  نجف بحران.آند مي

   توافق  به  امريكايي  با نيروهاي  اوضاع  آردن بر سر آرام   شهر فلوجه ها و معتمدين  شخصيت شود آه
  . اجرا شد  در شهر فلوجه  شنبه  ازسه  مدت  طوالني بس  آتش توافق. رسيدند
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   آرد و به  خود عمل  انتخاباتي  وعده  به  گذشته  يكشنبه وزير اسپانيا هم نخست»  رودريگز ساباترو خوزه«
.  آند  را فراهم  آشور از عراق  اين  نيروهاي نشيني  عقب تور داد، مقدمات جديد اسپانيا دس وزير دفاع

   زمين  بغداد به  در فرودگاه شنبه  ديروز سه  اسپانيايي  نظامي  فروند هواپيماي  منظور يك  اين براي
  . مستقر هستند، آغاز شود  در نجف  آه  اسپانيايي  نظامي1300   انتقال  مرحله  تا اولين نشست

  .  نكنند  حمله  اسپانيايي  نيروهاي  دستور داد ديگر به  نيروهايش مقتدا صدر نيز به
   خدمت  در عراق  اسپانيايي  امر نيروهاي  تحت  نيروهايشان  آه  هم  دومينيكن  و جمهوري ديروز هندوراس

  . خواهند شد  خارج  از عراق  آردند تا اواخر تيرماه آنند، اعالم مي
  
  

  رژيم ايران در عراقمداخله 
  

   ماند؟   ناآام  در عراق  ايران  ميانجيگرانه چرا تالش
  2004آوريل   21  -1383  ارديبهشت2ه  چهار شنب-اعتماد  

  آوشند ترديدهاي  مي  غربي ، منابع  در عراق  ايران  ميانجيگرانه  ماموريت  ناآامي  دنبال به:   الملل  بين گروه
   تهران  به  در حالي  ايران  امور خارجه  وزارت تيم.  آشور ايجاد آنند  در اين  ايران واقعي   در مورد قدرت زيادي

  . و مقتدا صدر نشد  سيستاني  اهللا  ديدار با آيت  به  موفق  آه بازگشت
 و   شيعه  مراجع  يعني  اصلي  و بازيگران  دولتمردان  را در سطح  ايران ، نقش  از آارشناسان بسياري

   و برخي  تنها امريكا و ترآيه  نه اند آه  گفته  صاحبنظران اين. دهند  مورد ترديد قرار مي  سياسي هاي وهگر
 و   سياسي هاي  خود را بر گروه  سابق  نيز قدرت  ايران  هستند، بلكه  عراق  صحنه ديگر از آشورها بازنده

  . ندارد  عراق  مذهبي مراجع
   صدام  سقوط  در اوايل  و حتي  در قبل  آه  سابقي  قدرت  و امريكا، همان ن ايرا  معتقدند آه تحليلگران
   را در حال ها هر بازيگر خارجي  شديد عراقي  ندارند و ناسيوناليسم  از صدام  پس  داشتند، در دوره حسين
 امريكا و  آردند آه  ادعا مي  سياسي ، اآثر آارشناسان ها پيش از مدت.  است  رانده  حاشيه حاضر به
 از   را يكي  حسين  صدام آنها سقوط.  جديد هستند  عراق  برنده  بزرگترين  و ايران  بازندگان  بزرگترين ترآيه

   تهديد، ايران  اين  از رفع  پس آردند آه  مي بيني دانستند و پيش  مي  ايراني  دولتمردان  آرزوهاي بزرگترين
 از  خواه )  از ايران دعوت.   خواهد داشت  و منطقه  عراق  بر تحوالت ر گذاري را در تاثي  زيادي العاده  فوق قدرت
 باال  هاي  گمانه  نيز دقيقا در راستاي  عراق  اخير شيعيان  در قيام  ميانجيگري براي(  يا امريكا  انگليس طرف
   واقعي  توان  منظور آزمودن ه ب  ميانجيگري  را براي  از تهران ، دعوت  از تحليلگران  برخي حتي.   گرفت صورت

   پاي  را پيش  ماموريت  اين امريكا و انگليس.  آردند  ارزيابي  بر عراق  آشور در تاثير گذاري و جديد اين
   نمايش  را به  ديگر و جديدي هاي  واقعيت  در عراق  ايران  روزه  پنج  ماموريت  نتيجه ولي.  گذاشتند تهران

   خواه  هر دليل  به ، حال  مالقاتي  هيچ  رساند آه  پايان  خود را به  ماموريت لي در حا ايران.  گذاشت
 و تنها   نگرفت  و يا مقتدا صدر صورت  سيستاني  علي  اهللا ، با آيت  فني  و يا موانع  امنيتي مشكالت

   ساينس  از آريستين نقل  به )  امريكايي  ديپلمات  با يك  مذاآره ، انجام  امور خارجه  وزارت دستاورد تيم
   عراق  به  امور خارجه  وزارت سفر تيم.  بود  عراق  حكومتي  شوراي هاي  از مقام و برخي(   آوريل19مانيتور، 
   و تاثيرگذاري  تغيير آرده  حسين  صدام  و بعد از سقوط  در قبل  در عراق  قدرت هاي  مولفه  داد آه نشان
   تاثيرگذاري  براي  بود، ايران  پيشتر ذآر شده  آه گونه همان.  وجود ندارد عراقي   معارض هاي  بر گروه سابق
   سياسي هاي  و گروه  شيعه  مراجع  آشور يعني  جديد اين  بازيگران  به  جديد ناگزير از مراجعه بر عراق
   نشان و آغاز اشغالگري   صدام  رژيم  سقوط  ابتداي  از همان  سيستاني  اهللا آيت.   است  و مستقل وابسته
  گروه.   امريكا است  اشغالگري  تحمل  و معتقد به  نيست موافق»   با اشغال مقابله «  با نظريه داد آه

 را متاثر از   آن توان ها قرار گيرد و نمي  دولت خواهد در معادله  نمي  آه  است  شورشي مقتداصدر نيز جريان
   راه نيز يك»  عبدالعزيز حكيم «  رهبري  به  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي مجلس.   دانست  آشوري هيچ

   در حال  داد آه  آرد و نشان  شرآت  عراق  حكومتي  در شوراي  مجلس اين.   است  آرده  را طي مستقل
  ده  مي  ترجيح  را بر ساير مالحظات  قدرت حاضر، معادله

   حفظ  سياست  اعال تاآنون  و مجلس  امريكا است  نفع ، به  و در عراق  آنوني  در مقطع  قدرت معادله. د
  اند آه  يافته  دست  نتيجه  اين  به  عراقي  شيعه هاي  گروه ، تمام البته.   است  گرفته  موجود را در پيش وضع

. اهند شد خو  حاآم  يكبار ديگر بر آنان  سني  نكنند، اقليت  هستند و اگر آنها چنين  مسامحه آنها مجبور به
   و مشارآتي  دخالت  هيچ  به  آنوني  در موقع  آه  است  داده  ترجيح  جديد عراق  از واقعيت  با آگاهي ترآيه
  آنكارا اميدوار است.  خود را بر مال نسازد  و ضعف  قوت  نقاط ، تمام  اصطالح  نزند و به  آشور دست در اين
   موجود را براي  آند و وضع  مبادرت  در آينده  مناسب گذاري سياست  يك  به  عراق  اوضاع  با تحليل آه

 بطور   عراق  سياسي هاي گروه.   است  حاآم  وضعي  نيز چنين در مورد ايران. داند  نمي  آل ، ايده تاثيرگذاري
 خطر   خود را به خواهند موقعيت  هستند و نمي  قدرت  در ساختار آينده گيري  سهم  دنبال  به طبيعي

   نتيجه ، بلكه  نخواهد داشت يي  تنها فايده ها نه  گروه  بر اين  مستقيم  تاثيرگذاري  حالتي در چنين. ندازندا
  آند؟  را دنبال  و ببين  بنشين  سياست  ترآيه  مثل  آيا بايد ايران بنابراين.  نيز دارد معكوس
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