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

------------------------------------------------------------------------------  
  

   فاجعه ملي– زلزله بم
  

  همه جاي ايران سراي من است: اطالعيه کميته هماهنگي سازمانهاي غيردولتي زنان
  :82 دي 6زنان ايران، 

خاک نشسته آناني را که در ماتم از دست دادن عزيزان شان ميسوزند، تا بياييد بسازيم آشيانه هاي بر 
  .بدين وسيله دست کم همدلي را باور کنند

  .بياييد بضاعت خود را در سبد بگذاريم و بياري شان بشتابيم
بدين منظورتوسط گروهي از سازمان هاي غير دولتي زنان کميته موقتي جهت کمک به زلزله زدگان 

شکيل شده است تا با دعوت از ساير سازمان هاي غير دولتي و افراد عالقمند نسبت شهرستان بم ت
  .به جمع آوري و سامان دهي کمک هاي مردمي اقدام نمايند

  :نگراني ها
به خصوص اينکه بسياري از آنها حتي توانايي يا . زنان و کودکان آسيب پذير ترين افراد جامعه هستند. 1

کمک رساني مستقيم . ر ها و کاميون هاي حامل کمک هاي مردمي را ندارندامکان رفتن به طرف کانتين
  .سازمان هاي غير دولتي زنان ضامن دسترسي زنان و کودکان به اين کمک ها خواهد بود

تجربه زلزله هاي گذشته، به خصوص زلزله رودبار و منجيل نشان مي دهد پس از گذشت چند روز از . 2
احساسات عمومي، ميزان کمک ها کاهش مي يابد، در حالي که اين فاجعه و فروکش کردن شور و 

کميته . درست زماني است که بازماندگان نياز به امکانات اوليه براي بازسازي زندگي خود دارند
هماهنگي سازمان هاي غير دولتي زنان با استقرار در منطقه، در جهت حفظ وتداوم کمک هاي مردمي 

  .بم تالش خواهد کردبه ويژه براي بازسازي شهر 
به خصوص اقالم و . نياز هاي خاص زنان و کودکان معموال در اطالعيه هاي عمومي فراموش مي شود. 3

هم اکنون يک گروه . لوازم بهداشتي مورد نياز آنها کمتر در فهرست کمک هاي مردمي قرار مي گيرند
  . شده استبراي ارزيابي محيطي و نيازسنجي زنان و کودکان به منطقه اعزام 

  اهداف
با توجه به نگراني هاي ياد شده، کميته هماهنگي سازمان هاي غير دولتي زنان هدف اول خود را 

  .بازسازس شهر بم با اولويت رفع نياز هاي زنان و کودکان زلزله زده قرار داده است
  :نياز ها

، نوار شير خشک، شيشه شير، پوشک، لباس نوزاد و کودک: کمک هاي غير نقدي شامل. 1
  ...بهداشتي، مواد شوينده، مواد ضد عفوني کننده، بتادين، باند و گاز، دارو و 

:  بانک صادرات ايران، شعبه ميدان اسدآبادي، کد شعبه8080حساب شماره : کمک هاي نقدي. 2
  ، به نام خانم شيرين عبادي1238

زله زدگان بم هستند، چه براي کليه کساني که عالقه مند به مشارکت در کمک به زل: افراد داوطلب. 3
اعزام به منطقه، چه براي جمع آوري کمک هاي مردمي و ساير کارها، مي توانند به نشاني زير مراجعه 

  .و يا تلفن زير تماس بگيرند
  2285745: تلفن. ، طبقه اول419ميدان نياوران، شماره 

 
  .ه زدگان بم آغاز به کار کردسايت کميته هماهنگي سازمانهاي غيردولتي زنان براي کمک به زلزل

در اين سايت اطالعيه کميته ياد شده درباره چگونگي جذب کمکهاي مردمي و اهدافي که قرار است 
همچنين از . کمکها براي رسيدن به آن هزينه شوند، به دو زبان فارسي و انگليسي گذاشته شده است

ي براي کمک به مردم بم و نيز خبرهاي مهم اين پس کليه اخبار مربوط به فعاليتهاي سازمانهاي غيردولت
  .در مورد زلزله بم منعکس خواهد شد

  :براي بازديد از اين سايت به نشاني زير برويد و سايت را به دوستان ايراني و خارجي خود معرفي کنيد
http://bam.zanan.co.ir  

  
  داولين گروه از پزشکان و امدادگران آمريکايي صبح امروز وارد کرمان شدن

  2003 دسامبر 28 -1382 دي 7ه يكشنب
هواپيماي اولين گروه از پزشکان و امدادگران آمريکايي، صبح امروز در فرودگاه ): راديوفردا(کيوان حسيني 

 تن تجهيزات پزشکي و دارو به ايران مي فرستد 68دولت آمريکا گفته است که . کرمان بر زمين نشست
  . گران را به منطقه زلزله زده بم اعزام کندو آماده است تا عده بيشتري از امداد
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تيمي شامل پزشکان و امدادگران آمريکايي، صبح امروز وارد ايران شد تا در ): راديوفردا(جمشيد زند 
 نفر از امدادگران نيروي ويژه تجسس و نجات 73. عمليات جستجو و نجات زلزله زدگان بم شرکت کند

اين تيم در .  عازم ايران شدندDelaware در ايالت دلور Dover داور ويرجينيا، شنبه شب از نيروگاه نظامي
همزمان با . زمينه جستجو براي يافتن قربانيان عمليات تروريستي و حوادث طبيعي آموزش ديده است

 نفر از پزشکان و متخصصان پزشکي نيز از منطقه 60پرواز اين گروه از امدادگران آمريکايي به ايران، 
 نفر از تيم نجات کاليفرنيا نيز آماده حرکت به سمت ايران بودند 71.  عازم ايران شده اندBostonباستن 

  . که در آخرين لحظه پرواز آنها به تاخير افتاد
 نفره را به عهده دارد، 71به گفته سخنگوي مرکز آتش نشاني لس آنجلس که سرپرستي اين تيم 

، سفر تيم دوم امدادگران به ايران را به تاخير شوراي امنيت ملي آمريکا به درخواست دولت ايران
اين . مقامات ايراني گفتند که در حال حاضر به نيروي تجسس و نجات اضافي احتياجي نيست. انداخت

تيم هم اکنون در حال آماده باش است تا در صورت مقامات ايران و موافقت مقامات آمريکايي، عازم 
  .ايراني شود

  
 نجات و پزشکي آمريکا به ايران، شب گذشته محمد جواد ظريف، نماينده ايران همزمان با سفر تيم هاي

در سازمان ملل، با ريچارد آرميتيج، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در تماسي تلفني درباره کمک به 
 نفره اي که صبح امروز وارد کرمان شد، به گفته سخنگوي گروه، 73تيم . زلزله زدگان بم گفتگو کرد

تيم هاي تجسس . گاه هايي دارد که مي تواند به صداي مردمي که در زير آوار مانده اند گوش کنددست
  . و نجات آمريکا همچنين به دوربين هاي ويژه اي که از باريک ترين منفذها عبور مي کند مجهز هستند

بتوانيم به سرپرست تيم پزشکي آمريکا که از ماساچوست عازم ايران شد مي گويد که ما اميدواريم 
گرچه عده اي هستند که به دليل مشکالت سياسي بين دو : وي مي افزايد. زلزله زدگان کمک کنيم

کشور احساس چندان خوبي ندارند، اما ما اميدواريم که نماينده خوبي از طرف آمريکا باشيم و بدون 
  .هيچگونه فشار سياسي، به مردم ايران کمک کنيم

  
   هزار آشته در زلزله بم خواهيم داشت20بيش از  قه بم اعالم آرد؛رييس ستاد اطالع رساني منط

   هزار جسد تا آنون دفن شده است  15
  2003 دسامبر 28 -1382 دي 7ه يكشنب

به گفته رييس ستاد اطالع رساني مستقر در منطقه بم، مدت زمان بيرون آشيدن اجساد از زير آوار 
  .  الني خواهد بوداصًال مشخص نيست و اين امر قطعًا بسيار طو

فضل اهللا ايرانمنش، رييس ستاد اطالع رساني مستقر در منطقه بم در گفت و گو با خبرنگار اسرويس 
 هزار آشته از حادثه بم 20است و بيش از    هزار جسد دفن شده15تاآنون : اجتماعي ايلنا، تصريح آرد

  .خواهيم داشت
براي بيرون ... ها و   ها، ليفتراك  داد رساني، تريليهاي ام  تمامي دستگاه: ايرانمنش خاطر نشان آرد

  .اند  آشيدن اجساد از زير آوار به آار گرفته شده
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  

  استصوابي را به رفراندوم بگذاريدنظارت : محمد ملکي
  2003 دسامبر 28 -1382 دي 7ه يكشنب

 آه نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان وجود دارد، اصوًال انتخابـاتي             تا موقعي : محمد ملكي گفت  
  . توانيم داشته باشيم  نمي

اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب در گفت و گـو بـا خبرنگـار خبرگـزاري آـار ايـران، ايلنـا، پيرامـون                    
ي يعني اينكـه شـوراي      دانيم نظارت استصواب    همان طور آه مي   : انتخابات مجلس شوراي اسالمي گفت    

. دهنـد   آند و بعد مردم به انتخاب شوراي نگهبان رأي مـي            ها انتخاب مي    اي را از بين داوطلب      نگهبان عده 
  .دانم  اساسًا اين نوع انتخابات را صحيح نمي

 سال و تجربه اين دوران و اين آـه نـسلي آـه    25ام آه پس از گذشت     آنچه آه من بارها گفته    : وي افزود 
 بـه نظـام جمهـوري اسـالمي و قـانون            58تواند در انتخابات شرآت آند، با نسلي آـه در سـال               وز مي امر

 فـروردين  13هاي امام خمينـي در بهـشت زهـرا در      داد، تغيير آرده و با توجه به صحبت       اساسي رأي مي  
ايـد نظـام دلخـواه       آه گفتند، اگر پدران ما به مشروطيت رأي دادند، از طرف ما وآالتي نداشتند و مـا ب                  57

من اعتقـادم بـر ايـن    " ميزان رأي ملت است"خودمان را تعيين آنيم و با توجه به فرمايش ديگر ايشان آه     
است آه براي سنجش رضايت مردم به ادامه وضع موجود و نظارت استصوابي، بايد يك رفرانـدوم آرام در                   

  . مملكت برگزار آنيم
توان انتخاباتي انجـام داد بـا ايـن تعهـد از طـرف داوطلبـان آـه                    در صورت قبول اآثريت مردم مي     : وي افزود 

قبل از مشخص شدن اين امر به نظـر مـن هـر نـوع تعهـدي از          . معتقد و ملتزم به قانون اساسي هستند      
پيش نيازها و پس نيازها دارد . شوند يك نوع تحميل بر داوطلبان نمايندگي است  آساني آه داوطلب مي

  .ث قرار گيردتواند مورد بح  آه مي
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به عقيده من قبل از هر آاري بايد مسأله رفراندوم يا مراجعه به آراي عمومي را                : ملكي خاطر نشان آرد   
به عنوان يك خواست ملي گسترش دهيم تا طبقـات مختلـف روي ايـن مـسئله بحـث آـرده و شـرايط را                         

  . براي انجام آن آماده نمايند
اگر باز هـم اآثريـت مجلـس را اصـالح           : وي در پايان ابراز عقيده آرد آه مشكل ايران بنيادي است و گفت            

  .طلبان در دست بگيرند، تغييري در وضعيت موجود بوجود نخواهد آمد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار بمب در بغداد جان سه تن را گرفت  
  

  . گوي ارتش آمريكا از انفجار بمب در بغداد خبر مي دهدسخن
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در انفجار امروز دست آم دو آودك عراقي و يك سرباز آمريكايي 

  . تن زخمي شده اند14آشته و 
دن به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك مقام بلند پايه ارتش آمريكا با اشاره به جزئيات چگونگي حادث ش
  .اين انفجار تصريح آرد سربازان آمريكايي در حين گشت زني دچار اين عمليات تروريستي شده اند

به گزار ش اين خبرگزاري با آشته شدن اين سرباز آمريكايي شمار آشته شدگان سربازان آمريكايي به 
مي سال جاري، از زمان اعالم پايان جنگ توسط جرج بوش رييس جمهوري آمريكا در يكم ماه ,  نفر210

  .رسيده است
  . تن ديگر زخمي شده اند8 سرباز آمريكايي يك مترجم عربي و 5همچنين در انفجار اين بمب 

  پايان پيام
 

  ادامه خشونت در عراق
  2003 دسامبر 28 -1382 دي 7ه  يكشنب-بي بي سي 

  .در اثر دو حمله جداگانه در عراق عده ای کشته و تعدادی زخمی شده اند
 اين حمالت که در بغداد رخ داد در اثر انفجاری يک سرباز آمريکايی و دو کودک عراقی کشته در اولين
  .شدند

  . آمريکايی ديگر، مترجم آنها و هشت کارمند وزارت دفاع زخمی شدند5در اثر اين انفجار 
  .نددر يک حمله دوم در شهر فلوجه در غرب بغداد يک سرباز آمريکايی کشته و سه نفر ديگر زخمی شد

  .اين حمله هنگامی رخ داد که بمبی در کنار اتومبيل اين سربازان منفجر شد
در همين حال گزارشها حاکی است که پنج عراقی ديگر و يک سرباز بلغار که در اثر حمالت روز شنبه 

  .در کربال زخمی شده بودند در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند)  دسامبر27(
  . نفر می رسد19تساب تعداد تلفات حادثه روز شنبه در کربال به با اين اح

همچنين گزارشها از عراق حامی است که يکی از مقامات امنيتی کرد در شمال عراق در اثر حمله عده 
  . محافظ اين مقام کرد کشته شدند3در اين حادثه . ای مهاجم کشته شدند
  جايزه يک ميليون دالری

 است که نيروهای آمريکايی يک ميليون دالر برای تعدادی از مقامات عراقی در همين حال اعالم شده
  .که تحت تعقيب هستند اما هنوز دستگير نشده اند، جايزه تعيين کرده اند

  . نفر تحت تعقيب آمريکاييان دستگير و يا کشته شده اند55 نفر از 42مقامات گفته اند که 
  .رند که اين جايزه به دستگطری اين افراد کمک کندمقامات امنيتی عراقی و آمريکايی اميد وا

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   دی7: روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 28 -1382 دي 7ه  يكشنب-بي بي سي 
روزنامه های يکشنبه تهران عنوان ها و عکس های صفحه اول خود را به فاجعه زلزله بم اختصاص داده و 

 مقاالت و گزارش های خبرنگاران اعزامی خود از ناهماهنگی از عمليات امدادی نوشته اند و از احتمال در
  .وقوع زلزله های ديگر در شهرهای بزرگ تری مانند تهران نوشته اند

در عنوان بزرگ صفحه اول خود که همراه عکسی از ويرانه های بم چاپ شده، خبر داده که ياس نو 
  .نی می گيردهنوز زلزله قربا

 در گزارشی از نامعلوم بودن آمار واقعی کشته شدگان زلزله نوشته و از قول مقامات ايرانروزنامه 
دولتی تعداد کشته شدگان را بيست هزار ذکر کرده است در حالی که روزنامه های ديگر از قول مقامات 

  .مجلس از احتمال کشته شدن تعداد بسطار بطشتری خبرداده اند
 هزار جسد از زير خاك است، در حالي آه با توجه به اين ۴ته آخرين آمار بيانگر خارج آردن  نوششرق

 درصد اجساد زير آوار ٨٠ درصد بافت اصلی شهر آامًال تخريب شده برآورد می شود هنوز ٩٠آه بيش از 
  .مانده باشند
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تجوی اجساد تنها  به دليل تنگی معابر و بافت قديمی شهر اآيپ های جسشرقبه نوشته گزارشگر 
می توانند در خيابان های اصلی شهر به جستجو بپردازند و در آوچه ها و معابر بيشتر کاوش ها از 

طريق خانواده ها و خويشاوندان آنها آه از شهرهای اطراف برای آمك آمده اند، با وسايلی مانند بيل و 
  .آلنگ صورت گرفته و تمام اجساد به صورت دسته جمعی دفن می شود

در سرمقاله خود نوشته در حالی که انسان دوستی ايرانی نمود برجسته ای يافته ولی ياس نو 
وسعت فاجعه و ضعف و ناکارآمدی کافی قطب ديگر سبب شده است که کمک های مردمی به طور 

  .شايسته ای مورد بهره برداری قرار نگيرد
ز اين باليا به خشم طبيعت می توان  نوشته با نسبت دادن بسياری اشرقمهران آرمی در سرمقاله 

اما وقتی می بينيم و می خوانيم آه اين قهر طبيعت چگونه . تسلی يافت و تسليم قهر طبيعت شد
مقهور اراده و تدبير انسانی در ژاپن، آمريكا يا چين و هند می شود آه همگی جمعيت های انسانی 

  .طبيعی ناميدچندين برابر ايران دارند، ديگر نمی توان آن را بالی 
 سال، زلزله ای مرگ بار جان ده ها هزار ١٠ نظر داده در آشوری آه بر طبق آمارها هر شرقنويسنده 

 ريشتر به وقوع می پيوندد ديگر نمی توان ۶انسان را می گيرد و ساالنه يك زمين لرزه با شدت باالتر از 
 و ساخت و سازها نظارت دقيقی وقتی بر مصالح ساختمانی و سازه ها. از اين توجيهات دفاع آرد

  .صورت نمی گيرد، بايد از جنايتی انسانی سخن گفت
دو . نزديك ظهر به سمت قرارگاه می رويم:  از بم درباره ناهماهنگی در عمليات نوشتهشرقگزارشگر 

گروه های خارجی . گروه تجسس سوئيسی هم را گم آرده اند تا به هم برسند مدتی طول می آشد
گويی هيچ برنامه ای . حتی يك مترجم هم ندارند. و نمی دانند آه چه بايد بكنند. جا هستندديگر نيز آن

  .برای اسكان و بردن اين افراد به شهر ندارند
روزنامه صبح نوشته در شهر بم مسئوالن جمعيت هالل احمر در اظهارنظرهای جمهوری اسالمی 

فرمانده . بمی سخن به ميان می آورند هزار شهروند 50غيررسمی از احتمال آشته شدن بيش از 
قرارگاه عملياتی جنوب شرق ارتش جمهوری اسالمی ايران نيز گفت تعداد آشته شدگان زلزله بم به 

  . هزار نفر می رسد 30
  اآثر ساختمانهايی: گويد  می   در ايران  زلزله  مرآز تحقيقات فر موسس  اآبر معين   از زبان علیاعتماد

   از يک و نيم ميليون بيش.  نخواهند بود  مقاوم  بزرگ  هستند در برابر زلزله ای ر در تهران حاض  در حال آه
 و ساير   تهران ، شمال  ری های  گسل  شدن  فعال  محض  به  اند آه  شهر قد برافراشته  در اين ساختمان

  .  شهر فرو خواهند ريخت  اين  بزرگ،  های گسل
.   است  روشن  بر همگان  شهر تهران پذيری  گفته است ميزان آسيب اداعتمکارشناس زلزله به نوشته 

 در برده   به  سالم  جان  آه  و مردمی  چادر بزنيم  در آن  بتوانيم  آزاد آه  منطقه ای  بيايد ما حتی  ای اگر زلزله
،   تهران  جنوبی ناطق در م  و گلی  خشت ، ساختمانهای معابر باريك.  ، نداريم  دهيم  اسكان اند را در آن 

.   خواهند رفت  تماما از بين  زلزله  وقوع  در صورت  جنوبی  کوچک مناطق  های خانه.   است  آفرين فاجعه
  .  است  وحشتناك  هم  تصور آن  آه  بزرگی فاجعه

زلزله تهران را چکنيم رئيس مرآز .  نوشته حاال همه ناراحت و نگران هستندشرقسعيده اسالميه در 
ديريت بحران شهر تهران در پاسخ می گويد آه از نظر علمی امكان ندارد زلزله ای آه در بم اتفاق م

افتاده به تهران برسد چرا آه خط لرزه در زلزله بم متفاوت از خط لرزه تهران است و منطقه بم دارای 
اده باش زرد ولی مرآز مديريت بحران شهر تهران در حالت آم. ويژگی لرزه شناسی مخصوص خود است

  . قرار دارد
همه می دانند آه اين زلزله، زمين لرزه آخرين .  چهره ايران تغيير آرده استشرقبه نوشته گزارشگر 

 نوع از آن سرزمين ٣٠ مجموعه باليای طبيعی در سطح جهان وجود دارد و حدود ۴٠بيش از . نيست
  .ندايران را به دليل شرايط آب و هوايی و جغرافيايی تهديد می ک

با اشاره به شوق مردم برای دادن خون و کمک رسانی به زلزله زدگان بم و يادآوری آفتاب يزد سردبير 
از سخنان محافظه کاران نوشته شايد کسانی که می گويند در جامعه فاسد نمی توان اصل را بر برائت 

  .مردم گذاشت اگر صحنه های اين دو روز را می ديدند از خدا طلب عفو می کردند
نوشته ای کاش دوربين هائی که در خيابان ها می گردد تا تار موئی از آفتاب يزد به نوشته سردبير 

دختری را شکار کند و آن را نشانه ترويج فساد در کشور بگيرد روزهای گذشته در کنار مراکز انتقال خون 
  .حاضر بودند و دختران و پسران را تماشا می کردند

ته است تنها فاجعه ای به اين بزرگی می توانست همه گروه های اصالح در مقاله ای نوشياس نو 
طلب و محافظه کار، راست و چپ، اوپوزيسيون و پوزيسيون را گرد هم آورده و چقدر ناگوارست که در 

  .اين شرايط بخواهيم تحليل هائی به نفع خود فراهم آوريم
را به موضوعی جز زلزله اختصاص داده و در  تنها روزنامه يکشنبه تهران است که سرمقاله خود کيهان

آن با عمل مجلس در رد افراد معرفی شده از سوی قوه قضاييه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان را 
  .نقص قانون اساسی خوانده است

 با تصميم مجلس بايد قوه قضاييه به اين بازی پايان دهد چرا که از اين پس هيچ کيهانبه نوشته 
 مجلس و شورای نگهبان جنبه قانونی ندارد و با نبودن عضو حقوقی شورای نگهبان تصميمی از سوی

  . عمل قانونگزاری در کشور تعطيل است
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