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   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  مجاهدين بخاطر قربانيان زمين لرزه ايران بسيج مي شوند: اور

   )2003 دسامبر 29 (1382 دي ماه 8 -خبرگزاري فرانسه 
, يك صندوق آه با پرچم فرانـسه تـزيين شـده         . ندآارتن ها روي هم چيده شده ا      , در سالن شهرداري اور   

, مستقر در اور را جهـت آمـك بـه زلزلـه زدگـان بـم               , آمك هاي مالي تعداد زيادي از مجاهدين خلق ايران        
  . جمع مي آند

مجاهدين عضو شوراي ملي مقاومت ايران مستقر در اور سور اواز براي دادن يـك  , از زمان شروع در صبح  
  . اد غذايي يا پول رژه مي روندمو, يك ساك دارو, پتو

 يـورو از طـرف مـريم        10,000مـن   « يك زن جوان ايراني آه روسري سنتي بسر دارد فروتنانـه مـي گويـد                
  ».رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران را آورده ام, رجوي

ماه ژوئـن هنگـام   آامال همانطور آه در , شهرداري براي آمك به زلزله زدگان با ايرانيان همراه شده است     
هنگام حمله پليس و طي پانزده روز تظاهراتي آه در مقابل مقر جهـاني شـوراي      , بازداشتها در ماه ژوئن   

  . ملي مقاومت انجام شد با آنها همراهي آرده بود
آه پيش بيني آرده آمك ها را تا روز چهارشـنبه تحويـل بگيـرد و         , شهردار سوسياليست اور  , ژان پير بكه  
تقريبا از همين بعد ازظهر بايد محموله اي براي «: تحويل صليب سرخ بدهد بنوبه خود مي گويدبعد آنها را

  ».صليب سرخ بفرستيم
مـا از طريـق صـليب سـرخ اقـدام مـي آنـيم چـون هـيچ                   «: يك ايراني پناهنده سياسي مـي گويـد       , زهره

مـردم در آنجـا   , زير صـفر اسـت   درجه 7آنجا هوا . من لباس و پول آورده ام. اعتمادي به دولت ايران نداريم 
ايـن رژيـم اسـت آـه        . چقدر دوست داريم با آنها مي بوديم تـا بـه آنهـا آمـك آنـيم                . بي خانمان شده اند   

  ».مسئول اين فاجعه است
 سال قبل در فرانسه پناهنده است بنوبه خود رژيم آخوندها را محكوم مي              17دوست او ليال آه او هم از        

ولـي  , من مي توانستم آمك آنم    , من دندانپزشك هستم  , تكه پاره مي آند   آنچه رخ داده قلب مرا      «:آند
شش ساعت از اولين . هر بار آه اخبار را نگاه مي آنم به گريه مي افتم. من نمي توانم به آشورم بروم

  ».زمين لرزه گذشت تا اولين امدادگران به صحنه برسند
  . زه بارها تماس گرفته شدبا سخنگويان شوراي ملي مقاومت ايران از زمان زمين لر

ما تماسهاي زيادي از ايرانيان و فرانسويان       «: :مي گويد , سخنگوي شوراي ملي مقاومت   , افشين علوي 
در . ما از فقدان پيش گيري از جانب دولت ايـران متاسـفيم           . داشتيم آه مي خواستند به ايران آمك آنند       

اين ابنيه مقاومت آافي ندارند در حاليكـه        , دساختمان ها از خشت ساخته شده ان      , منطقه زلزله خيز بم   
  ».زندان بتوني مقاومت آرده بود

يك معلم آه آمـك مـالي خـود را    , ژينت لوفور. ساآنان اور سور اواز و اطراف آن نيز دست در جيب آردند           
 ,قلبش را رها ميكند آـه حـرفش را بزنـد          , وقتي انسان اين را مي بيند     «: به صندوق ريخته بود مي گويد       

  ». ايرانيان دوستان من هستند, همبستگي ناگزير است
مجاهـدين مخـالف    , شوراي ملي مقاومت آه از بيش از بيست سال پيش در اور سور اواز مستقر اسـت                

  .با دولت آخوندها را در خود گرد آورده آه اغلب پناهنده سياسي هستند
ماه ژوئـن دراور دسـتگير و سـپس آزاد        در  , با شك به تروريسم   , مريم رجوي , آنها  ” رئيس جمهور منتخب  ”

آـه توسـط چنـد      , يك بسيج بزرگ ايرانيـان بمنظـور آزاد آـردن رهبرشـان در اور بوقـوع پيوسـت                 . شده بود 
  خودسوزي در پاريس و اعتصاب غذا و تظاهرات در اور همراه بود

 
   بمبار شهرستان  ي فاجعه ي زلزله  آانون نويسندگان ايران درباره2ي  ي شماره اطالعيه

 7/10/1382 -آانون نويسندگان ايران
تر  با گذشت دو روز از وقوع زلزله در شهر بم و روستاهاي اطراف آن، اآنون عمق فاجعه بر همگان روشن

داريم آه فعال  ي بزرگ اعالم مي دردِي دوباره  با بازماندگان اين فاجعه ما ضمن ابراِز هم. شده است
 48به عالوه، در ظرف همين . ازماندگان اين مصيبت شده استمبلغي از حساب آانون صرف آمك به ب
اند  هاي فرهنگي و اجتماعِي داخل و خارج آشور درخواست آرده ساعت اخير بسياري از افراد و سازمان

  . ديدگان برسانند هاي نقدي و غير نقدي خود را از طريق آانون نويسندگان ايران به آسيب آه آمك
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ها برابر شأِن فرهنگي و اجتماعِي آانون نويسندگان ايران،  الم آنيم اين آمكالزم است در همين جا اع
ترين نيازها و در مراحل بعدي صرف ساختن مدرسه يا امور  ي ضروري در نخستين وهله صرف تهيه
  .فرهنگِي مشابه خواهد شد
آنيم و از  قبال ميميهناِن داخل و خارج آشور آه مايل به همكاري اند است از ياري و همراهِي تمام هم

 نزد بانك تجارت، 23529238ي  هاي خود را به  تهران حساب جارِي شماره خواهيم آمك ها مي آن
اشرف درويشيان، ناصر زرافشان، و حافظ موسوي بفرستند و  ي شهيد باقري، به نام آقايان علي شعبه
برداشت از اين حساب با . د فكس آنن8906707ي  يي از رسيد بانكي خود را به تهران به شماره نسخه

  .دو امضا صورت خواهد گرفت
هاِي بعدِي آانون و شرح آامل و مستند مخارِج انجام شده  فهرسِت ناِم اهداآنندگان و نيز شرِح فعاليت

  :از طريق نشانِي زير به آگاهي همگان خواهد رسيد
www.kanoon-nevisandegan-iran.org   

  
   هزار نفر افزايش يابد  50ار آشته شدگان حادثه تا ممكن است آم: مقامات امداد رسان

  2003 دسامبر 29 -1382 دي 8ه دوشنب
به دليل وسعت تخريب منطقه و وقوع زلزله در زماني آه اغلب مـردم  : يك مقام مطلع در منطقه بم گفت      

  .   هزار نفر افزايش يابد50شدگان حادثه بم تا   خواب بودند، ممكن است آمار آشته
ش خبرنگار اعزامي ايلنا به منطقه مصيبت زده بم، يك مقام ارشـد نظـامي آـه در قالـب فرمانـده                      به گزار 

واقعيـت ايـن اسـت آـه روز بـه روز آمـار آـشته شـدگان                  : امدادرسانان منطقه ، در بم فعاليت دارد، گفت       
  .يابد  افزايش مي

 هـزار  20مـار بـيش از   پيشتر وزارت آشور ، متـولي اصـلي و رسـمي و سـتاد سـاماندهي زلزلـه زدگـان آ             
  .آشته را در اين حادثه تأييد آرده بود

هايي مستقل خبري را آه آمار آشته شدگان حادثه را تا             هاي اوليه برخي از رسانه      اين وزارتخانه گزارش  
 هزار نفر تخمين زده بودند، تكذيب و اعالم آرد تا آشف و دفن اجساد بايد منتظر ماند و از اعالم اخبار 20

  .نيني پرهيز آرداين چ
اي از     هـزار نفـري بـم بـوده اسـت و چنـين گـستره               200 درصد شهر    70هاي اوليه حاآي از تخريب        گزارش

  .آند  ها را به واقعيت نزديك مي   هزار نفري آشته50ها و بناها احتمال صحت آمار   تخريب ساختمان
هـاي    زلـه، احتمـال بيـرون آـشيدن انـسان     با وارد شدن به روز چهارم پس از وقوع زل     : گويند  امدادگران مي 

  .زنده از زير آوار آاهش يافته است
  پايان پيام

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ژاپن بخش اعظم بدهی عراق را بخشود 
  2003 دسامبر 29 -1382 دي 8ه   دوشنب-بي بي سي 

ی های رژيم سابق عراق به آن کشور را ناديده خواهد دولت ژاپن اعالم کرده است که بخش اعظم بده
  .گرفت

اقدام ژاپن در پی مذاکرات جونيچيرو کويزومی، نخست وزير، با جيمز بيکر، نماينده ويژه رييس جمهوری 
آمريکا، اعالم شده که به منظور جلب موافقت کشورهای اصلی طلبکار عراق به اين کشورها سفر کرده 

  .است
ور اروپای غربی و روسيه اعالم کرده اند که به عنوان کمک مالی به بازسازی عراق، تاکنون چندين کش

  .بخش هايی از بدهی های رژيم سابق آن کشور را ناديده می گيرند
در عين حال، مقامات ژاپنی بخشودگی بدهی های عراق را به اقدام مشابه از سوی ساير کشورهای 

  .عضو کلوب پاريس مشروط کرده اند
  .بيکر گفته است که مذاکرات وی با ژاپن بسيار ثمربخش بوده استآقای 

رژيم سابق عراق حدود هشت ميلياردر دالر به ژاپن بدهکار بوده است که بخش عمده آن از مشارکت 
و 1970ژاپن در اجرای طرح های ايجاد نيروگاه های برق و ساختن بيمارستان در عراق طی دهه های 

  . ناشی می شود1980
دولت ژاپن گفته بود که با توجه به تعهد خود برای اعطای يک کمک پنج ميليارد دالری برای بازسازی قبال 

  .عراق نمی تواند بدهی های آن کشور را ناديده بگيرد
موافقت ژاپن با بخشودگی اين بدهی ها را می توان گامی ديگر در راستای حمايت معنوی از موضع 

  . کرداياالت متحده در قبال عراق تلقی
دولت ژاپن ضمن وعده پرداخت کمک مالی به روند بازسازی، موافقت کرده است که واحدی متشکل از 

  .حدود يکهزار تن از نظاميان خود را نيز به منظور مشارکت در طرح های بازسازی به عراق اعزام کند
ج از مرزهای آن از زمان خاتمه جنگ دوم جهانی، اين بزرگترين نيروی نظامی ژاپنی است که در خار

  .کشور مستقر می شود
به گفته مخالفان اعزام نيروهای ژاپنی به عراق، تصميم دولت با مفاد قانون اساسی آن کشور که 

  .صراحتا مشارکت نظامی ارتش دفاعی ژاپن را در خارج منع می کند منافات دارد
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عراق در عمليات نظامی در مقابل، دولت ژاپن تضمين کرده است که سربازان اعزامی آن کشور به 
  .شرکت نخواهند داشت

   
     در عراق  دالري  ميليون40  اختالس

  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9ه  سه شنب-روزنامه اعتماد 
   دالري  ميليون  چهل  اختالس  از قضيه  عراق  انتقالي  حكـومت  شـوراي مسـووالن:  الـمـلـل  بـيــن گــروه

  .اند  آشور خبر داده  ايـن ـانـي بـازرگ  وزارت مسـووالن
 آشور، با   اين  و وزير بازرگاني  عراق  حكومتي ، عضـو شوراي» اياد عـالوي«،   خبري  منـابـع  گـزارش بـه

  .  هستند  متهم  بلندپايه  مسوول  چنـديـن  وزارتخـانـه  ايـن  اخـتـالس در قضيه:  خبـر افـزود  ايـن اعـالم
آرد   مي  ثابت  آه  اطالعاتي  و سقم  صحت  بر روي از ماهها پيش:   افراد گفت  از اين ي ذآر نام  بدون وي
 و  اند، مطالعه  آرده  دالر اختالس  ميليون80   قيمت  بـه  چـوبـي  خريد درهاي  معامله  افراد در جريان اين

  .  است  شده پيگيري
   قضيه  نيز در اين  ائتالف  تشكيالت  اعـضــاي بـــرخــي:  آـــرد ـــالم اع  عراق  حكومتي  عضو شوراي اين

  .اند  داشته دست
   هرگونه  عالوي  سخنان  به  در واآـنش  اشغـالگـر در عـراق  نـيــروهـاي  ائتالف  تشكيالت  حال در ايـن
   از موضعگيري  پس د، عالويشو  مي گفته.  است  رد آـرده  بـاره  خود را در اين  اعضاي  داشتن دست

  . آرد  خود را تكذيب  سابق  اظهارات  فرانسه  با خبرگزاري  در تماس  ائتالف نيروهاي
   پس  قراردادهاي  در چارچوب  چوبي  خريد درهاي ، معامله  عراق  بازرگاني  در وزارت  مسوول  منابع  گفته بـه

  .  است  گرفته  صورت  عراق از اشغال
 و   نفتـي  مـشـتقـات  قــاچــاق  هر گونه يي  با صدور بيانيه  سيستاني اهللا  آيت  خبر رسيد آه حال  در اين
  .  است  آرده  قراردادها را حرام  بـه  در مـوارد مـربـوط خـواهـي  و بــاج رشـوه
   عمومي  اموال  به ي تجاوز و تعد  آرد آه  ابـراز عقيده  نيز با صـدور فتـوايـي  محمدسعيد حكيم اهللا آيت

  .  است شرعا و عرفا حرام
 ديگر  يي  در مصـاحبه ، ايـاد عـالوي  از دستگيري  پس  صدام  وضعيت  به  مربوط  ديگر، در خبرهاي از سوي
  .  است  آرده  اعتراف  بسيـار مهمي  مسـائـل  بـه  بـازجـويـي  در جـريـان  صـدام  آـرد آـه اعــالم
   وي  اعتراف  احتمال  دليل  را به  وي  محاآمه  برگزار شدن ، علني  الحيات  لندني  با روزنامهوگو  در گفت وي
  .  بعيد دانست  آشورها و اشخاص  از برخي  و پاداش  آمـك  دريـافـت به
 افزود  از عراق   خارج  خود به هاي  و دارايي  امـوال  آــردن  خــارج  بــه  صــدام  در مـورد اعتراف  هـمچنيـن وي
  .  است  آرده  اعتراف  خارجي هاي  ميليارد دالر در بانك40  گذاري  سپرده  به  صدام آه

   مناطق  اخير به  در حمالت  داشتن  دست  اتهام  نفر را به  امريكا پنج  نيروهاي  خبر رسيد آه همچنين
   اوليـه  مـراحـل  انجـام  بــه  مظنون گر را آه نفر دي  پنج  همچنين آنان.اند  شـهـر آربال دستگير آرده مختلف
  .اند  آرده  بــودنــد، بازداشت  در آـــرآــوك  انـفجـــاري حمـالت

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   دی8: روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 29 -1382 دي 8ه دوشنب  -بي بي سي 

عصر تهران در صدر اخبار خود گزارش داده اند که آيت اهللا خامنه ای به بم اطالعات و کيهان دو روزنامه 
  .رفته تا از نزديک اوضاع را ببيند

عنوان اصلی گزارش های روزنامه های محافظه کار را کمبود امکانات و ناهماهنگی در عمليات امداد به 
 پس از وقوع زلزله هولناک بم، گروه خود اختصاص داده و روزنامه های ديگر هم خبر داده اند که چهار روز

  .های امداد بين المللی هم که به محل رسيده اند در ميان ناهماهنگی ها سرگردان شده اند
 در عنوان اصلی صفحه اول خود از آمدن هواپيمای حامل کمک های انسان دوستانه آمريکا به اعتماد

  .خبر داده است» آمريکا از در کمک وارد شد« منطقه زلزله زده با تيتر 
 در گزارشی از مناطق زلزله زده نوشته امدادگران خارجی هم در بم سرگردانند و هنوز امور شرق

مربوط به آنها در جائی متمرکز نشده است و با اين همه به نوشته ايران امدادگران بين الملی توانسته 
  .اند عده ای را زنده از زير آوار بيرون آورند

   همه  اين  برای  محکم  طاق  يک  ساختن  عرضه  مملکت آيا"رشگر اعزامی خود نوشته  از زبان گزااعتماد
در .  باشد تواند درست  نمی   شدگان  آمار کشته  که  بگويم  جرات  را ندارد؟ به  کشورشان  محروم مناطق

  ما شاهد دفن. ر هزار نف١٠٠ از   بيش  آن  اطراف کردند و در روستاهای  می   هزار نفر زندگی٢٢٠  بم
  ." شدند  می  سپرده  خاک  به  پتوپيچ  که  اجساد بوديم  جمعی دسته

   تعفن شهر را بوی. کرد  نمی   را شمارش  اجسادشان  کسی  را ها  نوشته است گودال اعتمادگزارشگر 
  .  است ن بسيار سنگي  بم  کرمان ترافيک. رسد  می  از راه  ها با کندی کمک.   است  گرفته مردگان

در مقاله ای با اشاره به همدلی و همکاری مردم در جريان امداد به زلزله زدگان بم نوشته ياس نو 
احساس شيرين نوع دوستی هويدا شده و شکوفه زده و بدون شک زود به بار خواهد نشست اما مهم 

  .آن است که اين روحيه را حفظ کنيم
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ه که بهتر است از سطح عواطف به خرد ورزی برسيم و تاکيد کردياس نو سعيد رضوی فقيه در مقاله 
  .حس انسان دوستی خود را چنان خواب نکنيم که تنها زلزله ای با مصيبت بزرگ آن را بيدار کند

عماد الدين باقی با اشاره به مصيبت هائی که زلزله بم به وجود آورده و مردم را با هم متحد کرده 
به جای کاشتن نفرت، مدارا و محبت بکارند و به جای زور، تمکين به نوشته است اگر آنان که در قدرتند 

رأی مردم را پيشه کنند تا جامعه همواره مستعد همبستگی مستمر باشد و دولت و ملت با همين 
  . روحيه کمر به عمران و سازندگی و پيشرفت ببندند ديگر غم بم نخواهيم داشت

گرچه زلزله و مصايب طبيعی با زندگی بشر عجين شده  در تحليلی درباره زلزله بم نوشته همشهری
  .می توان با تدابير عقالنی از شدت فاجعه کاست

 مصيبت زلزله بم مسئولين نظام را متوجه کرده است که اگر امروز زمام امور را به همشهریبه نوشته 
واهد شد و آنگاه بايد دست دارند، اين دوران دير يا زود و بسيار سريعتر از آنچه تصور می کنند سپری خ

  به اين سئوال اساسی پاسخ گويند که آيا قدرت را برای ملت خواستند يا ملت را برای قدرت؟
 درصد مدارس موجود در ١۵ از زبان يک مسوول دولتی نوشته است شرقآزاده مقدم در گزارشی در 

 مدرسه چادری و ٢۶١٣ سال و ۴٠ مدرسه با قدمت باالی ۵۵٠٠. کشور، مدارسی خطر آفرين هستند
  .کپری که بدون مالت ساخته شده اند در ايران وجود دارد

 ٨٠ گرچه بودجه ای که برای جمع آوری مدارس خطرآفرين تعيين شده نسبت به سال شرقبه نوشته 
دو برابر و نيم افزايش يافته است اما فقط توان جمع آوری يک هفتم فضاهای آموزشی غيراستاندارد 

  .موجود را دارد
ر ميان اخبار انتخابات، روزنامه های دوشنبه که تحت الشعاع گزارش های زلزله بم قرار گرفته اند، اين د

نگرانی به چشم می خورد که محافظه کاران شورای نگهبان و ناظران تعيين شده آنها در صدد حذف 
  .عده زيادی از اصالح طلبان از دور انتخابات باشند

ی محمد خاتمی و مهدی کروبی از دخالت دادن پرونده های قضائی در رد  که از ابراز نگرانآفتاب يزد
صالحيت نامزدها خبر داده، از زبان يکی از مقامات وزارت کشور نوشته دولت از پرونده های سنگينی که 

  .برای برخی از کانديداهای شناخته شده تهيه کرده اند نگران است
ورای نگهبان گفته است که هزار و دويست پرونده قضائی در حالی که يکی از محافظه کاران حاضر در ش

 مهدی کروبی گفته است نظر يک نفر را نمی توان به اعتمادبه شورای نگهبان رسيده، به نوشته 
  . معنای رد صالحيت گسترده نامزدها تلقی کرد و بايد اين موضوع بررسی شود

د خاتمی رييس جمهور نوشته خاتمی  در نقد سياست های محمشرقمحمدجواد روح در مقاله ای در 
از زمان حادثه کوی دانشگاه به تدريج از هيأت يک اصالح گر و رفرميست به قامت رئيس جمهوری و 

سپس رئيس قوه مجريه فرو غلطيده است و به اين ترتيب گسست پايدار و هميشگی ميان ساختار 
  . سياسی با جامعه را دوباره به وجود آورده است

 گسست فعلی ميان حکومت و مردم چنان پايدارست که در آستانه شرقنده مقاله به نظر نويس
انتخابات مجلس هفتم، گروه های سياسی اصالحگر، نا اميدانه خشت بر آب می زنند تا معجزه ای رخ 

  .دهد وانتخاباتی پر شور حاصل شود تا در نتيجه آن، زمستان اصالحات را بهاری دگر آيد
قام قضائی نوشته ورود سالح از مرزکشورهای همسايه به استان خوزستان بی از زبان يک مياس نو 

سابقه است و با هيچ زمانی قابل مقايسه نيست؛ به گونه ای که اگر فشار موجود را برداريم جنازه 
  .است که در خيابان ها می افتند

اطر تهاجم آمريکا به رئيس دادگستری خوزستان گفته ميزان نا امنی در استان به خياس نو به نوشته 
در هر خانه ای سالح وارد شده و به مناسبت های مختلف . عراق و ورود اسلحه بسيار باال رفته است

  . اسلحه از خانه بيرون می آيد
دو روز پس از اعالم مخالفت نماينده ولی فقيه در دانشکده پزشگی اهواز با برگزاری اجالس دفتر تحکيم 

از زبان يک مقام آگاه در جمهوری اسالمی يان روبرو شده است، روزنامه وحدت که با اعتراض دانشجو
استان خوزستان نوشته به داليل مختلف امنيتی و بخصوص مخالفت های موجود در استان و نيز لزوم 
حفظ آرامش کشور برای رسيدگی به وضعيت زلزله زدگان، شورای تامين با هرگونه نشست اينچنينی 

  .مخالفت خواهد کرد
بر مربوط به آزادی جهانگردان ايرلندی و آلمانی که در بم به گروگان گرفته شده بودند در روزنامه های خ

  .مختلف تهران بدون تفسيری منعکس شده است
 هستند،   القاعده  با سازمان  ارتباط  مدعی گروگانگيران:  از زبان سخنگوی وزارت اطالعات نوشتهانتخاب
   به  ذکر است قابل.   است  بررسی  امر در دست  و اين  نرسيده  اثبات  به  تاکنون  آنان  ادعای ليکن

  .  است  نشده  داده  دولت  از جانب  باجی گونه  هيچ  گروگانگيران
در خبری اعتراض آميز، نوشته سازمان ايرانگردی کردستان در تدارک جمهوری اسالمی روزنامه 

 از رقص و آواز کردی و موسيقی اصيل ايران و دست نمايشگاهی در کردستان عراق است که در آن
  .نوازی برای ايجاد جاذبه استفاده شده است

اين که سازمان ايرانگردی و جهانگردی برای معرفی جمهوری جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه 
 اسالمی ايران به همسايگان متوسل به رقص می شود و خبری از معرفی ارزشها و آرمانها نيست جای

  .تاسف بسيار است
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 خبر داده که کميسيون امنيت ملی مجلس با ادامه توقف عمليات غنی سازی اورانيوم و رآکتور کيهان
آب سنگين در ايران مخالفت کرده و رييس اين کميسيون گفته است ايران نبايد خود را از تکنولوژی صلح 

  .ين المللی قيد نشده و نيامده بپذيردآميز هسته ای محروم کند و تعهد بيشتری را که در پيمان های ب
 محسن ميردامادی گفته است اگر امروز مسئوالن تشخيص داده اند برای مدت کيهانبه نوشته 

کوتاهی و به داليلی غنی سازی را به حالت تعليق درآورند تا اين مسايل ترميم شود، برای مدت موقت 
 .ايرادی ندارد، اما اين مدت نبايد خيلی طوالنی باشد
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