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   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

پيام خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مبني بر درخواست از هموطنان و ياران 
  :  زده به شرح زير پخش آردمقاومت براي آمك به هموطنان زلزله

  
  هموطنان عزيز 

از همه هموطنان و ياران ارجمند مقاومت در سراسر , با تسليت مجدد به خاطر فاجعه بزرگ زلزله بم
مخصوصا خانواده هاي شهيدان وزندانيان سياسي و بازاريان و صاحبان صنايع , ميهن و خارج از آشور

, قاومت را مساعدت و بالوقفه و تامين آرده اندجنبش م, محترمي آه با آمك هاي مالي خود
, درخواست و تمنا مي آنم آه با توجه به ابعاد عظيم رنج و محنت هموطنان زلزله زده دربم و آرمان

  . معادل يك ماه آمك ها ي مالي خود به شو راي ملي مقاومت را به هموطنان زلزله زده اختصاص دهند
رايط و اوضاع و احوال سياسي آنوني به غايت نگران مقاومت درست است آه همه شما با توجه به ش

تمامي اعضاي خانواده بزرگ مقاومت را در هر , اما حقيقت اين است آه اين فاجعه عظيم ملي, هستيد
در اندوه هموطنان زلزله زده فروبرده و آرزوي قلبي همگي آنها اين است آه اي آاش , آجا آه هستند

  .يب ديدگان بشتابند و ازدل و جان براي التيام درد بزرگ آنها مايه بگذارندمي توانستند به امداد آس
با قدرداني از همه هموطنان عزيز آه تا اين لحظه درنثار آمك ها بيدريغ به وظيفه ملي و انساني خود 

توصيه مي آنم آه آمكها را مستقل وبدور ازدستبرد رژيم و عواملش به سرعت و , قيام آرده اند
هموطنان خارج از آشور نيز مي . ه زلزله زد گان برسانند و يكديگر را در اين زمينه ياري آنندسالمت ب

توانند آمك هاي خود را از طريق صليب سرخ و يا ديگر ارگان هاي بين المللي به هموطنان زلزله زده 
 برسانند

  
  يوسنيف نسبت به شيوع بيماري در بم هشدار داد  
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  .دار در شهر بم ايران، هشدار داد  هاي خطرناك و واگير  يونيسيف نسبت به شيوع بيماري
تمامي پزشكان : ، سخنگوي يونيسيف در بم گفت"حميد مرعشي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،

واگيردار را هاي   توانند شرايط شيوع و گسترش بيماري  اندرآاران بهداشتي و درماني نيز مي   و دست
  .فراهم آنند

زده، خطر جاني به   تواند براي هر شخصي در اين منطقه زلزله  به گفته مرعشي، حتي يك عطسه مي
  .همراه داشته باشد

به گزار ش خبرگزاري فرانسه، تمام مردم در بم بايد روي زمين خالي بخوابند و به واسطه آمبود امكانات 
  .طر ابتال به اسهال شديد و التهاب روده هستندبهداشتي بسياري از مردم در معرض خ

 ريشتر، 3/6اي به بزرگي    هزار در شهر بم به واسطه وقوع زلزله100الزم به ذآر است آه بيش از 
  .اند   هزار نفر آشته شده25خانمان و بيش از   بي

  پايان پيام 
  

  بم و آرمان منع شدند اي وسايل نقليه امدادي از حرآت مستقيم به سوي     با صدور بخشنامه
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به دليل ترافيك ايجاد شده در جاده منتهي به بم، در : يكي از مسئولين سازمان هالل احمر گفت
 دي ماه، آليه وسايل نقليه امدادي از حرآت مستقيم به سوي بم و آرمان منع 8اي از روز   بخشنامه

احمر   هاي اقماري آه سازمان هالل  آوري شده را به پايگاه  هاي جمع  آمكشده و هر پايگاه موظف است 
  .معرفي آرده، ارجاع دهد

به :  در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، افزود7پور، مدير پايگاه هالل احمر امور جوانان منطقه   مهدي صادق
 از جمله پتو، آب معدني، هاي غيرنقدي مردم  هايي آه حامل آمك  دنبال اين بخشنامه آليه آاميونت

آنسرو و ساير مايحتاج زلزله زدگان بودند، بارهاي خود را بايد به چهار پايگاهي آه سازمان هالل احمر 
  .اعالم آرده، منتقل آنند

هاي   اين حجم از آمك: هاي معين را قابل توجه اعالم آرد و افزود  هاي ارسالي از استان  وي آمك
  .ها منجر به اتخاذ اين تصميم از سوي مسئوالن شده است  يونتمردمي و تردد فراوان آام
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هاي مردمي به منطقه بم ارسال شده،   صادق پور با بيان اينكه در پايگاه خيابان ترآمنستان آليه آمك
در اين پايگاه داوطلبين به تفكيك آمك هاي ارسالي پرداخته و ارسال اقالم آهنه و فاسد به : گفت

  .آنند  ي ميشهرستان بم جلوگير
هاي مردمي را نبودن وسايل نقليه آافي براي حمل اجناس   وي تنها مشكل موجود براي ارسال آمك

هايي آه   آليه وسايل نقليه سازمان هالل احمر در منطقه بم مستقر است و آاميونت: اعالم آرد و گفت
  .اند  ها قرار گرفته  يار اين پايگاهآنند، توسط افراد خير در اخت  ها تردد مي  در سطح شهر براي ارسال آمك

  پايان پيام
 

  هزارنفر رسيد27آماررسمي قربانيان بم تا ظهر امروز به حدود 
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زده بـم تا  از آغاز عمليات آواربرداري در منطقه زلزله: معاون سياسي امنيتي استانداري آرمان اعالم آرد
  .ر از زير آوار زنده نجات يافتند هزار نف3آنون حدود 

آماررسمي قربانيان زلزله بم به : فرشاد در گفت و گو با خبرنگار اعزامي ايسنا به بم همچنين افزود
  .هزار تن رسيده است15 هزار نفر و شمار رسمي مجروحان به 27حدود 

  .نان ادامه داردبيشتر اجساد يافت شده دفن شده اند و عمليات آواربرداري همچ: وي يادآور شد 
بديهي است با توجه به روند آواربرداريها و براساس قربانيان احتمالي آه پس از اين : فرشاد توضيح داد 

از زير آوار بيرون آورده شوند وهمچنين افراد مجروحي آه پس از اعزام درگذشته باشند در صورت بدست 
  .آمدن آمار جديد، اين آمار ارائه خواهد شد

مرحله اول آواربرداري آه شامل خروج اجساد قربانيان و افراد زنده است، احتماال امروز به : فرشاد افزود
  .رسد؛ اما پاآسازي منطقه قطعا به زمان بيشتر نياز دارد پايان مي

آبرساني سيار و : وي وضعيت آبرساني، بهداشتي و ارتباطي منطقه را مطلوب ارزيابي و تصريح آرد
 درصد 60همچنين تا روز گذشته .  به صورت مطلوب در حال توزيع استبندي شده بهداشتي بسته

  .شبكه آبرساني منطقه ترميم و پرسنل آبرساني در تالش براي بهبود اين وضعيت هستند
مجروحاني آه در : ديده بم را نيز مطلوب عنوان آرد و گفت فرشاد وضعيت رسيدگي به مجروحان حادثه

اي آه براي استراحت و درمان آنها اختصاص  د، به نقاهتگاه ويژهبيمارستانهاي آرمان بستري هستن
  .شوند يافته است، منتقل مي

معاون سياسي امنيتي استانداري آرمان در ادامه با اشاره به آافي بودن شمار امدادگران در منطقه و 
ن شده و تا نياز منطقه به حضور امدادگران تامي: قدرداني از مردم براي امدادرساني خاطرنشان آرد

  .اطالع ثانوي بايد از اعزام امدادگر به منطقه خودداري شود
هايي در بم داير شده و نان با به  نانوايي: ديدگان فاجعه بم گفت وي درخصوص وضعيت تغذيه آسيب

  .آند صورت مستقيم عرضه مي
  . هستندترين مايحتاج غذايي بازماندگان فاجعه بم به گفته وي برنج و حبوبات از جمله عمده
هاي نقدي به منطقه بم جهت تسريع در امر بازسازي منطقه  فرشاد همچنين خواستار اختصاص آمك

هاي نقدي در اين  ديدگان فراهم نشده است، آمك از آن جا آه امكان سكونت دائم حادثه: شد و گفت
  .گشا خواهد بود زمينه بسيار مشكل

آالت، سيمان ،  سال مصالح ساختماني، آهنمعاون سياسي امنيتي استانداري آرمان همچنين ار
به پيشنهاد : چادرهاي صحرايي و غيره را نيز آمك موثري به بازسازي منطقه عنوان آرد و گفت

مرعشي نماينده آرمان در مجلس شوراي اسالمي طرحي در حال تهيه است آه بر اساس آن عناوين 
 .خواهد گرفتنيازهاي ساخت و ساز منطقه بر روي سايت اينترنتي قرار 

  
 دانشجوي دختر در خوابگاه خودگردان دانشگاه 38: رييس دانشگاه پيام نور منطقه چهار آشور، گفت

 تن ديگر مجروح هستند و دو دانشجوي 18 تن از آنان جان باخته و 18پيام نور واحد بم ساآن بودند آه 
  .اند ديگر نيز ميهمان دوستان خود بوده
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عالوه بر خوابگاه خودگردان : ، افزود)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران دآتر آريمي در گفت

هاي دانشجويي اسكان داشتند آه درحال حاضر اطالع دقيقي از آنها  عده زيادي از دانشجويان در خانه
  .اند ي روز جمعه جان باخته ز در زلزلهدانيم اآثر آن دانشجويان ني ولي تا جايي آه مي. در دست نيست

 دانشجويي دختر و پسري را در خوابگاه 22رييس دانشگاه پيام نور منطقه چهار آشور اسامي 
سعيد «، » مينومختاري«: اند بدين شرح اعالم آرد هاي دانشجويي جان باخته خودگردان و خانه

، » سعيد جعفري«، » ريم فراستم«، » صوفيه ابراهيمي«، » مهديه محمودي«، » الديني شجاع
مهري صادق «، » فاطمه سادويي«، » فهيمه ميجاني«، » زهرا ميجاني«، » مرغكي سميرا حاجي«

فاطمه « ،  »فاطمه آذربيك«، » زهرا صادقي«، » ليال آذربار«، » زهرا رضايي«، » اعظم اميري«، » اميري
  ،» مجيد محمدآبادي«، » آبادي مجيد برون «،» آابلي زاده زهرا حسين«، » فر اسماء حميدي«، » قطبي

  .»يعقوب دريني«
اي نيز در  اند و عده اي از دانشجويان مجروح نيز به شهرستانهاي خود منتقل شده عده: وي تصريح آرد

هاي امداد و دانشجويان در حال تفحص  همچنين گروه. بيمارستانهاي شهرهاي اطراف بستري هستند
اي را شناسايي  توان هر خانه ، ولي مشكل اين است آه به راحتي نميهاي دانشجويي هستند خانه
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توانيم آمار دقيقي از  اند و ما نيز تا مدتي نمي هاي به تلي از خاك تبديل شده آرد، چرا آه همه خانه
  .هاي دانشجويي تهيه آنيم شدگان خانه آشته

 70 ما بومي هستند آه بيش از اآثر دانشجويان: دآتر آريمي درخصوص آمار دانشجويان پسر، افزود
اند در دست  ولي آمار دقيقي از دانشجويان پسري آه شب حادثه در بم بوده. درصد آنها دختر هستند

  .نيست
شب حادثه تنها يكي از اساتيد در مهمانسرا بود آه او نيز مجروح شده : وي در مورد استادان گفت

ادي از آارآنان دانشگاه از جمله آقاي عابديني ولي تعد. است و در بيمارستان رفسنجان بستري است
  .اند ، آقاي الهاميان و خانم فاني جان باخته

دانشگاه پيام نور واحد بم براي بازسازي : رييس دانشگاه پيام نور منطقه چهار آشور در پايان گفت
راي هاي مالي است و قصد دارد ساختماني ب هاي آامال تخريب شده خود، نيازمند آمك ساختمان

  .اند و مايل به ادامه تحصيل هستند، بسازد سرپرست شده دانشجوياني آه بي
 انتهاي پيام

  
شهرستان بم در طول تاريخ از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است و اوج و حضيض تاريخى بسيارى 

  . داشته است
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قى ايران واقع شده و در اثر زلزله مهيب چند روز پيش با خاك يكسان شهرستان بم، آه در جنوب شر
بخش قديمى شهر آه داراى ارگ تاريخى . شد، سابقه اى تاريخى در ويران شدن و بازسازى مجدد دارد

اگرچه مرآز فرماندهى ساسانيان در عراق امروز . و بسيار زيبايى بود، در دوران ساسانيان ساخته شد
اين سلسله تا زمان شكست از . فرمانروايى ساسانيان به شرق نيز آشيده مى شدبود، اما حيطه 

 ميالدى بر ايران فرمانرويى آردند و ۶۴٢ و ۶٣٧لشكريان اسالم در دو جنگ قادسيه و نهاوند در سال 
پس از شكست، دين زرتشت آه تا آن زمان مذهب رسمى ايرانيان بود و عامل مهمى در فرهنگ اين 

شهرستان بم صدها . مى شد،  مضمحل گشت و اسالم دين رسمى آشور گشتآشور محسوب 
سال به عنوان شهرى در مسير جاده ابريشم، مرآز تجاري، اطالعاتى و خريد و فروش توليدات هند، 

سابقه تاريخى ارگ بم از قرن دهم مسلم است و منابع نوشته شده دال بر . آسياى صغير و اروپا بود
اختمان جديد ارگ بم آه در اثر زلزله مهيب  چند روز پيش ويران شد، به اوايل اما س.اين موضوع اند

سلسله اى آه  مذهب شيعه را در آشور مذهب . دوران صفويه درقرن شانزدهم ميالدى باز مى گردد
آنها در محاصره دشمنان ريز و . صفويان بيهوده به ساختن اين قلعه دست نزدند. رسمى مسلمانان آرد

چندى بعد نيروهاى مهاجم .  داشتند و براى حفظ خويش به ساختن ارگ بم همت گماشتنددرشت قرار
 ميالدى آنجا را در اشغال ١٧٢١ ميالدى ارگ بم را فتح آنند و تا سال ١٧١٧افغانى موفق شدند در سال 

 مراآز بم به تدريج موقعيت ويژه اقتصادى خود را از دست داد، اما به عنوان يكى از. خود داشته باشند
 ميالدى هجوم نظامى ديگرى به بم شد و در جريان آن آغامحمد ١٧٩۵در سال . مهم آشور باقى ماند

خان قاجار بر آريم خان زند، آه به ايران آرامشى نسبى داده بود، فائق آمد و چه ديده ها آه به 
چرا نشده بودند، مناسبت پيروزى او از آاسه چشم بينوايان بى گناهى آه حاضر به تسليم بى چون و 

در دهه سى ارگ بم به عنوان قلعه اى نظامى و سربازخانه مورد بهره بردارى قرار گرفت، ولى . در نيامد
 ميالدى به بعد ديگر غير مسكونى شد و در نزديكى  آن، شهر جديد بم ١٩٣٢چندى بعد، از سال 

 درصد اين شهر در ٩٠حال حاضر  و در .  هزار نفر جمعيت داشت١٠٠ساخته شد و تا قبل از زلزله حدود 
ساختمان هاى خشت و گلى با نخستين لرزش زمين فروريختند و مردم . اثر زمين لرزه ويران شده است

محمد خاتمي، رئيس جمهور ايران،  اميد . بيگناه آه در خواب ناز بودند، به آام مرگ آسيده شدند
  .يد آه اين قول به واقعيت تبديل شودبا اين ام. برپايى مجدد آن را تا دوسال ديگر داده است

. اما شهر بم آه در حاشيه آوير لوت قرار دارد ، فقط  به خاطر ارگ بم، يكى از مراآز مهم ايرانگردى نبود
آمتر جهانگردى يافت مى شد آه خواهان گردش در مناطق آويرى ايران  باشد و تمايلى به ديدن بم 

 .آيلومتر زمين بى آب و علف آويرى بودشمال اين شهر آغاز صدها . نداشته باشد
  

  ايران، موضوع مقاالت دنيا
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9ه   سه شنب-بي بي سي 

دو روز مانده به آغاز سال نو ميالدی، گزارش ها و مقاالت تحليلی درباره کشته ها و ويرانی های زلزله 
انه های همگانی جهان بيش از بم در ميان شماره های مخصوص سال نو و برنامه های شاد رس

  .هميشه خود را نشان می دهد
روز يکشنبه اين هفته وقتی اروپائيان از تعطيالت کريسمس باز گشتند تيتر اول روزنامه هايشان همان 

  .زلزله مهيب بم: بود که در صدر اخبار روزنامه های ايران قرار داشت
م باورنکردنی سی هزار کشته که در آخرين در اين دو روز، توجه و حساسيت جهانيان نسبت به رق

گزارش ها بر آن تاکيد شده است عالوه بر آن که راديو وتلويزيون های خبری معتبر را به اعزام 
گزارشگرانی به محل زلزله واداشته، مقاالت اصلی روزنامه های پرتيراژی همانند آساهی، لوموند، 

  . را به خود اختصاص داده استهرالد تريبيون، فرانکفورتر الگماينه و گاردين
در مقاالت و يادداشت هائی که به بهانه زلزله بم نوشته می شود، ديگر موضوع اصلی زلزله نيست 
بلکه همه مسائلی است که به نظر نويسندگان چنين سرنوشتی را برای ايران ثروتمند رقم زده که 
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 حاال سی هزار کشته خبرهائی فعاليت های هسته ای، سالح های کشتار جمعی، نقص حقوق بشر و
  .است که از آن جا به جهان می رسد

در مقاالت روزنامه های معتبر اين سئوال تکرار می شود که چرا اين همه انسان در بم کشته شدند، 
همان عنوانی که ديويد آرونويچ مقاله نويس گاردين برای مقاله روز سه شنبه خود برگزيده است، مقاله 

همه چيز :  آن به سفر آيت اهللا خامنه ای به بم و گفته رييس جمهور خاتمی اشاره داردای که در ابتدای
  . برای بازسازی بم مهياست

نويسنده مقاله گاردين با اشاره به زلزله ای که دو هفته پيش با همين شدت در کاليفرنيا رخ داد، يک 
وشته به آسانی می توان در صدهزارم ساختمان ها را خراب کرد و تنها دو کشته به جا گذاشت ن

اما آيا اين پاسخ . مقايسه اين ارقام با ويرانی ها و کشته های بم گفت آمريکا از ايران ثروتمندتر است
  دقيقی است به سئوال؟

به نوشته تحليلگر گاردين، ايران از ربع قرن پيش توسط روحانيونی ناکارآمد اداره می شود که مسئوليت 
مشخصه آن هاست و چنين حکومتی نمی تواند به مردم خود همان ناشناسی و گاهی خشونت 

  .امکاناتی را بدهد که شيطان بزرگ به آمريکائيان داده است
يکی از کسانی که روز يکشنبه در صف دادن خون در تهران ايستاده بود به گزارشگر گاردين گفته 

بيعی خود به دست می آورد، مصيبت اين است که ايران با پولی که از فروش نفت و ساير منابع ط
  کشور ثروتمندی است اما نمی تواند با عوارض سوانح طبيعی مانند زلزله مقابله کند، چرا؟ 

آرنويچ با طرح اين سئوال ها به ناکارآمدی سيستم اداری و ناهماهنگی بخش های مختلف حکومت می 
 اثر زلزله بزرگ طبيعی است اما رسد و به عنوان نشانه می نويسد فروريختن قلعه ای چند صد ساله در

  .بيمارستان های نوساز هم بر پا نمانده اند
به عنوان دليلی برای وسعت ويرانی ها و فراوانی کشته ها، مقاله گاردين به مصالح ساختمان های 

سنتی اشاره می کند با آجرهای سنگين و سقف هائی که وقتی فروافتادند همه چيز را زير خود دفن 
 که بيش تر کشته شدگان در خانه هائی بودند که با ١٩٩۵نان که در زلزله کوبه ژاپن در می کنند، چ

  .همين مصالح سنتی ساخته شده بودند
اما آرونويچ با نقل جمالتی که مردم عادی کرمان و بم به گزارشگر گاردين گفته اند، به نقطه ديگری 

ن شعارهای مرگ بر آمريکا، مرگ بر فريبا همتی گفته است حکومت ما سرگرم داد. توجه می دهد
اسرائيل و مرگ بر اين و آن است و در حالی که سه زلزله مهيب و بزرگ در سه دهه گذشته در کشور 

  .رخ داده، کسی به اين هزاران کشته توجهی ندارد
جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور می گويد دولت ايران از کمک های تمام کشورهای جهان و 

در حالی که اسرائيلی ها به عمليات .  بين المللی استقبال می کند به جز رژيم صهيونيستینهادهای
  .نجات و امداد در مواقع اصظراری در جهان شهرت دارند

بعضی از ايرانيان ممکن است احساس شرمندگی کنند از : مقاله گاردين با اين جمله به پايان می رسد 
  . چون اگر بود ساختمانش سالم ترين جای شهرباقی می مانداين که در بم مک دونالد شعبه نداشت

آيا تجهيزات و روش های هماهنگ : مقاله دوشنبه آساهی شيمبون جمله ای ديگر در پايان داشت
عمليات نجات امدادگران بين المللی که با دعوت دولت ايران به بم رفته اند، ايرانيان را به فکر می اندازد 

  .ديد نظر کنند و دنيا را به گونه ای ديگر ببينندکه در روش های خود تج
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  جهان در سالي آه گـذشت
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9سه شنبه 

گذارد آه بروز حوادث سياسي و  هاي پاياني خود را پشت سر مي سال جاري ميالدي در حالي روز
اين سال آه . است ي اخير تبديل آرده ترين سالها طي يك دهه د، آن را به يكي از برجستهنظامي متعد

با مسائل مربوط به عراق و پس از آن حمله به آن آغاز شد، با اخبار مربوط به دستگيري صدام به پايان 
از اين . ده استي آمريكا بـو گرايانه رسيد تا ثابت شود آه امسال، سال تحوالت عراق و اقدامات يكجانبه

در گزارشي با نگاهي گذرا به بررسي ) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران رو دفتر مطالعات بين
  .حوادث مهم سال جاري ميالدي پرداخته است

  يي و آشتار جمعي ندارد  عراق سالح هسته:  بازرسان سازمان ملل در عراق-1
وگوهاي   ميالدي با آغاز گفت2002 دسامبر 24 - شمسي1381يك سال پيش در سوم دي ماه سال 

ي جديد و حساسي از  بازرسان تسليحاتي سازمان ملل با آارشناسان انرژي اتمي عراق، مرحله
با اين حال تنها با گذشت يك هفته . هاي اين سازمان براي خلع سالح اين آشور آغاز شد ي تالش ادامه

ي آمريكا مبني بر وجود   ميالدي، ادعاهاي شكست خورده2003ي سال  از اين تاريخ، يعني در اول ژانويه
هاي در عراق بيش از پيش آشكار شد و اين زماني بود آه يكي از بازرسان سازمان ملل  چنين سالح
وي در ادامه گفته . اند هاي تسليحاتي سازمان ملل در عراق هيچ مدرآي آشف نكرده تيم: اعالم آرد

في آنها بود ما در اين راه شكست خورديم، چرا آه ما حتي يك بود آه اگر هدف ما آشف منابع مخ
ي گاردين اين اظهارات، اولين اظهارنظر  به نوشته. ايم يي غيرمجاز پيدا نكرده سرسوزن سالح هسته

  . هاي بازرسي در عراق بود ي شكست تيم مستقيم درباره
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 ملل هيچ ردپايي از چند صدتن درآن زمان متخصصين شيميايي سازمان نظارت بازرسي و تاييد سازمان
در اوايل سال جاري ميالدي نيز هانس . مواد شيميايي اعالم شده از سوي آمريكا در عراق پيدا نكردند

درآن . اند بليكس نيز اعالم آرد آه تيمش هيچ سالح آشتار جمعي و غيرمجازي در عراق پيدا نكرده
هاي  تيار داشتن وقت بيشتر براي يافتن سالحهاي سياسي جهان بر لزوم دراخ زمان تاآيد اآثر چهره

هاي آنها نيازمند وقت بيشتري براي يافتن  بليكس و البرادعي بر اين باور بودند آه تيم. خطرناك بود
بليكس گفته بود آه حدود دوماه است آه در عراق هستيم و مناطق . هاي خطرناك بودند سالح

ازآن زمان به بعد بود آه بسياري . ايم اما هيچ مدرآي نيافتهايم،  ي از اين آشور را بازرسي آرده گسترده
هاي اعالم شده در اين آشور، تاآيد  ي نظامي به عراق، در صورت پيدا نكردن سالح بر عدم لزوم حمله

ي آلمان در سازمان ملل نيز گفته بود، بازرسان بايد به آار خود پايان  به طوري آه نماينده. آردند مي
سوالنا نيز اظهار داشته بود آه اعالن . ن دليل، دليلي براي اقدام نظامي وجود ندارددهند و به همي

هاي ممنوعه دارد،  ي سند و مدرآي براي اثبات اين آه صدام هنوز سالح جنگ عليه عراق بدون ارايه
ي سياسي جهان از جمله شيراك، اميل لحود،  هاي برجسته بدين ترتيب چهره. مشكل است

هاي شخصي براي بوش از وي خواستند قبل از تصميم براي آغاز حمله  ره با ارسال پيامعمرموسي و غي
هاي ممنوعه در عراق بدهد، با  به عراق به بازرسان فرصت بيشتري را براي يافتن مدارك محكم از سالح

ق  به عرا2002 مارس سال 20اين حال بوش در تهاجمي يكجانبه گرايانه با همكاري انگليس در تاريخ 
  . حمله آرد

  چون ويتنام ي آمريكا به عراق، آغازجهنمي هم  حمله-2
 20( شمسي 1381 بامداد به وقت تهران در آخرين روز از سال 4:30ي آمريكا به عراق، ساعت  حمله

صداي آژير . آرد، تكان داد ، جهاني آه خود را براي اين حمله آماده مي) ميالدي2002مارس سال 
آمريكا . هاي آروز آمريكايي قرار گرفت اد شنيده شد، در پي آن بغداد هدف موشكي هوايي در بغد حمله

اي آه  از شمال و انگليس از جنوب حمله به اهداف سياسي و اقتصادي عراق را آغاز آردند؛ اما نكته
مقامات آاخ سفيد شايد جايي بر روي آن باز نكرده بودند مقامات نيروهاي داخلي و حتي فداييان صدام 

هاي روزانه از آشته و زخمي شدن نظاميان آمريكايي و انگليسي  انتشار گزارش. جاي عراق بود ر جايد
ي نخست آماج حمالت و اصابت  بغداد طي چند هفته. از ابتداي حمله به عراق، خود مبين اين امر است

دن آشورهاي آه با ناآامي آمريكا در متقاعد آر) 2003(سال نو ميالدي . هاي آمريكايي بود موشك
ي بدون  هاي بعد حمله هاي غيرقانوني در عراق آغاز شده بود، در ماه ح جهان در خصوص وجود سال

در اين ميان آاهش محبوبيت سياسي و اجتماعي بوش . توجيه آمريكا و انگليس به عراق را شاهد بود
اين نكته بود آه آمريكا و الملل خود دليل ديگري بر  و بلر در نزد مردم آشورهايشان و حتي در سطح بين

  . يي غيرموجه به عراق حمله آردند انگليس به گونه
   شيوع سارس، اولين اپيدمي قرن بيست و يكم-3

چون طاعون در قرن پنجم و آنفوالنزا  شيوع بيماري مهلك سارس آه به ادعاي يك دانشمند برجسته هم
در آنار رخدادهاي سياسي و نظامي جهان هاي متمادي  ، براي ماه(!)در قرن بيستم از فضا آمده بود

هاي  اي مهلك در چين و هنگ آنگ شيوع يافت طي هفته گونه سارس آه در ابتدا به. تيتر اول اخبار بود
چنان از شيوع اين بيماري  پكن آن. ي منفي جاني و اجتماعي برجاي گذاشت نخست عوارض گسترده

سابقه پزشكان آشورهاي مختلف جهان  اي بي ونهبه گ. صدمه ديد آه شهردارش مجبور به استعفا شد
اين . هاي مقابله با اين بيماري پرداختند اي به بررسي راه در ماه آوريل سال جاري با تشكيل جلسه

تر از ميزاني آه پيش  چنان به سرعت شيوع يافت آه آالج امپريال در گزارشي آن را آشنده ويروس آن
 تن در جهان مبتال و 5500 آوريل اعالم آرد آه22داشت جهاني در سازمان به. بيني شده بود اعالم آرد

در همين روز سران آشورهاي جنوب شرق آسيا با برگزاري اجالسي . اند  تن نيز تاآنون جان باخته321
از اوايل ماه آوريل بود آه اخباري مبني بر . در تايلند به بررسي ابعاد مهلك اين بيماري پرداختند

اي آه اروپا نيز رسما  هايي از سارس در اروپا و ديگر مناطق منتشر شد، به گونه ي نشانه مشاهده
اما اعالم رسمي سازمان بهداشت جهاني در پنجم ژوئيه مبني بر . نگراني خود را در اين باره اعالم آرد

المللي آه گفته  اين آه سارس در جهان آنترل شده است، خبر خوشي براي صنعت گردشگري بين
 ميليون فرصت شغلي نيز در اين صنعت از ميان رفته 3ررهاي فراواني را متحمل شده و حتي شد ض مي

  . شد است، محسوب مي
. سخنگوي بهداشت جهاني پيش از اين اعالم آرده بود آه شيوع سارس در چين نيز متوقف شده بود

ندگان خارجي به چين را به ماه از انتشار اين خبر، ورود نخستين گروه از بازديدآن گذشت نزديك به دو
در . همراه داشت و بدين ترتيب شرق آسيا به اين باور رسيد آه بحران سارس ديگر پايان يافته است

شود، آمار  هايي از سارس در گوشه و آنار جهان ديده مي اي پراآنده و نادر، نمونه حالي آه به گونه
 مبتال به سارس در جهان 8000 قرباني و 700 مربوط به تلفات و مبتاليان سارس اعالم آرد آه بيش از

ي اقتصادي شرق  شيوع سارس آن هم تنها در عرض چند ماه آن چنان به پيكره. گزارش شده است
  . ي آسيا از آاهش رشد اقتصادي در اين قاره خبر داد آسيا و جهان ضربه زد آه بانك توسعه

  ي بوش و بلر   مرگ ديويد آلي، رسوايي پايان نيافته-4
ديويد آلي، شش ماه قبل از آشته شدنش گفته بود، در صورتي آه در عراق جنگي رخ دهد جسد مرا 

ي بحث برانيگز و به دنبال آن رسواآننده براي  اما نكته. ها خواهيد يافت و اين گونه نيز شد در جنگل
ي  روزنامه. استدولت بلر آن بود آه پليس اين آشور ابتدا اعالم آرد آه علت مرگ آلي خودآشي بوده 

. شده است اينديپندنت در آن زمان نوشت آه آلي براي دولت انگليس، دانشمندي مزاحم محسوب مي
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ها  ي آمريكا و انگليس به عراق، درصدر اخبار رسانه مرگ اين دانشمند آه در آنار اخبار مربوط به حمله
 59به گونه آه حتي در آن زمان قرار داشت، بيش از هر چيزي آاهش محبوبيت بلر را به همراه داشت، 

آاهش فاحش ارزش پوند نيز از ديگر . درصد از مردم انگليس بلر را مسؤول مرگ آلي عنوان آرده بودند
ها و  اما انعكاس اخبار مربوط به اين حادثه در روزنامه. شد تبعات منفي مرگ آلي محسوب مي

 را به همراه داشت آه باز شدن پاي سي و گاردين، خشم دولت انگليس.بي.چون بي هايي هم رسانه
دولت بلر اين شبكه خبري را دخيل در مرگ آلي عنوان . سي در اين حادثه از نتايج اين امر بود.بي.بي

چون مشاوران و  قاضي پرونده بلر را نيز هم. آردند آرد حال آن آه بسياري آن را تنها يك توجيه عنوان مي
در اين ميان آليسرآمپل نخستين قرباني اين پرونده لقب گرفت تا دستيارانش به دادگاه فرا خواند اما 

شايد دولت بلر تصور آند آه از اين بحران خارج شده باشد؛ اما اين امر اتفاق نيفتاد و هنوز هم همگان 
  . آنند دولت بلر را مسؤول مرگ آلي عنوان مي

  ... و ديوار امنيتي، ي راه  نقشه-5
جاري ميالدي و پيچيدگي نهفته در آن از جمله اخباري بود آه توجه اآثر ي راه در سال  ي نقشه ارايه

چون طرح صلح آمپ  هايي هم ي طرح خاورميانه همواره با ارايه. هاي خارجي را به آن جلب آرد رسانه
ي راه آه پيشنهادي ارايه  نقشه. ي راه آانون توجه و بحران سياسي بوده است ديويد و اخيرا نقشه

هاي فراواني از سوي  ي اروپا و سازمان ملل است، با اميدواري آمريكا، روسيه، اتحاديهشده از سوي 
ي خاورميانه باشد، اما  پيمانانش ارايه شد؛ به اميد آن آه مرحمي بر بحران فروآش نيافته آمريكا و هم

اي ه ابهامات موجود در اين طرح و يكجانبه گرايي رژيم صهيونيستي در توسعه طلبي در سرزمين
اشغالي و در نهايت آشتار فلسطينيان در حالي آه اين رژيم متعهد به اجراي اين طرح شده بود، همه 

ي مهم سال  ي راه سوژه اما اخبار مربوط به ديوار امنيتي نيز در آنار نقشه. از ناآامي اين طرح خبر دادند
ظر برسد، اما اين اقدامي است شايد تصور آشيدن ديواري دورتادور يك سرزمين در ابتدا سخت به ن. بود

گرايانه در حال انجام آن است، بدون توجه به انتقادات و  جانبه اي يك آه رژيم صهيونيستي به گونه
چون ديوار چين را  بسياري براي ديوار امنيتي آه شهرتي هم. هاي جهاني نسبت به اين اقدام مخالفت

  . آنند ا عنوان ميچون سرانجام ديوار برلين ر يافته است سرانجامي هم
   استعفاي شورادنادزه، سياستمداري آه پايان حكومتش را باور نداشت-6

حكومتي آه شواردنادزه از بقاياي نظام آمونيستي شوروي سابق به ارث برده بود، اين گونه گمان 
امپراطوري اما تنها در عرض آمتر از دو ماه اين . رفت آه تا ساليان متمادي در اختيار وي باقي بماند مي

برگزاري انتخابات پارلماني در دوم نوامبر سال جاري و به تبع آن اعالم مخالفت مردم . از هم پاشيد
. رساند ي شورادنادزه را به گوش مي هاي پايان حكومت شش ساله ي نتايج آن زمزمه گرجستان درباره

رش در عرض آمتر از دو ماه ي آنوني، دولتي با آشوب مردم آشو ي جالب آن است آه در برحه اما نكته
بسياري فساد اقتصادي و سياسي موجود در اين آشور و عدم تحقق مطالبات مردم . شد ساقط مي

گذشته از آن حمايت آمريكا از دولت جديد . آنند گرجستان را عامل اصلي اين آودتاي مردمي عنوان مي
چنان  دزه بي تاثير نبوده است، آنگرجستان حاآي از آن است آه واشنگتن در براندازي دولت شواردنا

 نوامبر سال جاري رسما از مقام خود 24شواردنادزه در . آه ايگورايوانف نيز بر اين نكته تاآيد آرده است
. ترين خبرهاي سياسي جهان در سال جاري ميالدي، رقم بخورد استعفا آرد تا بدين ترتيب يكي از مهم

كي از داليل اين امر عنوان آرد تا بدين ترتيب بسياري از شواردنادزه پس از استعفايش آمريكا را ي
آشورهاي مستقل مشترك المنافع نيز پس از اين حادثه نسبت به آن احساس خطر آرده و تشكيل 

  . اجالس دهند
   دستگيري صدام پايان يك تراژدي-7

ي تاريك است   آن حفرهتوانستند باور آنند، موجودي آه در حال باال آمدن از نظاميان آمريكايي هنوز نمي
براي تاييد دستگيري صدام حتي آنفرانس خبري . ها به دنبال آن بودند آسي نيست جز صدام آه ماه

صدامي آه ريش گذاشته و گويي ماهها از دنياي خارج، قطع ارتباط آرده بود دنيا را در . نيز تشكيل شد
تواند تصور آند آه فارغ التحصيل  ميشايد آمتر آسي . هاي سال جاري ميالدي تكان داد آخرين هفته

ي تاريكي از خود  هاي فراوان، گذشته ي حقوق، ديكتاتوري لقب بگيرد آه سالها با انجام قتل و عام رشته
دستگيري . ترين خبر سال را رقم بزند  دسامبر سال جاري دستگير شد تا مهم14صدام در . برجاي گذارد

برند تا به نوعي بر جنايات و  ريكا و انگليس از آن بهره ميهاي تبليغاتي آه آم وي گذشته از جنجال
ي وي و  هايشان در عراق سرپوش گذارند، مسايل گوناگوني از جمله چگونگي محاآمه يكجانبه گرايي

. ي آشورهاي لطمه ديده از حكومت صدام از جمله ايران را مطرح آرده است ي حقوق تضييع شده اعاده
هاي سياسي  اهي عادله و با حضور آارشناسان قضايي جهان و بدور از جنجالاين آه صدام بايد در دادگ

حال آن آه به نظر . هاي سياسي جهان است محاآمه شود، خواست بسياري از آشورها و شخصيت
بيند حساب  ي خود براي حضور در عراق را پايان يافته مي ترين بهانه رسد اآنون آه آمريكا، مهم مي
ي صدام و به درازا آشيده شدن آن باز آرده باشد تا افتضاحاتي از  نگي محاآمهاي بر روي چگو ويژه

ي اين آشور به آشورمان برمال  شمار تسليحاتي واشنگتن به عراق در طول حمله هاي بي جمله آمك
  . نشود

 انتهاي پيام
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  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  
 
پست از تشكيل تيم بررسي روابط با ايران    واشينگتن-وگو با ايران سخن گفت   اول از آمادگي براي گفتپ

  در آمريكا خبر داد  
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9سه شنبه 

 آه به قطع روابط 1358گيري در سال   بار پس از بحران گروگان  اياالت متحده آمريكا براي نخستين
ن انجاميد، رسمًا آمادگي خود را براي آغاز مذاآرات با ايران به دليل آنچه تحرآات ديپلماتيك با تهرا

  .  هاي اخير خواند، اعالم آرد  اميدوار آننده در ماه
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، آالين پاول، وزيرامورخارجه آمريكا با بيان اين 

وگو با ايران را بر سر يك    افتاده و بنابراين ما بايد باب آغاز گفتمسائلي اتفاق: مطلب، اظهار داشت
  .موضوع مناسب در آينده باز آنيم

گذراند، در   جراحي پروستات را مي  پست، پاول آه دوران نقاهت پس از عمل  به نوشته روزنامه واشينگتن
سائل آه در آنار هم قرار مي گيرند تمام م: اي در مورد تغيير نگرش آمريكا به ايران، تأآيد آرد  مصاحبه

وجود آمده آه البته مشت نمونه خروار   دهد آه نگرش جديدي در برخورد ايران با مسائل به  نشان مي
  .است

  .آنها مي فهمند آه جهان شاهد است و آماده است آه ابتكار عمل را در دست بگيرد: وي افزود
شود   اين سخنان در حالي بيان مي: نويسد  رات پاول ميپست در ادامه در مورد اظها  روزنامه واشينگتن

بار از زمان آغاز   هاي خود در قبال ايران براي سومين  سفيد در سياست  آه مقامات آمريكايي معتقدند آاخ
  .آند  جمهوري بوش تجديد نظر مي  رياست

هايي در مورد   گرانيما هنوز ن: هاي دولت آمريكا در اين خصوص اظهار داشت  پاول در مورد نگراني
هاي تروريستي داريم و البته مسائل ديگري مانند القاعده وجود دارد آه ما بايد آنها را هم در نظر   فعاليت
  .بگيريم

عبداهللا، پادشاه اردن و   مقامات آمريكا نسبت به ديدار اخير خاتمي با ملك: افزايد  پست، مي  واشينگتن
  .اند  غاز مذاآرات با ايران اميدوار شدهجمهور مصر و آ  حسني مبارك، رئيس

نويسد آه   هاي عرب به آمريكا براي آغاز مذاآرات با ايران مي  اين روزنامه در ادامه با اشاره به اصرار دولت
خارجي در مورد اين موضوع با يكديگر مشغول بحث هستند ولي به نهادي آه اين تيم   يك تيم سياست

  .اي نكرده است  است اشاره  در آن تشكيل شده
اظهار تمايل براي نگاهي دوباره : يك مقام ارشد آمريكايي در خصوص وظايف اين تيم جديد، اظهار داشت

هايي را   آنيم، چگونه گام به روابط با ايران وجود دارد فقط مهم اين است آه ما چگونه اين مذاآره را آغاز 
  .وگو بنشينيم  در اين راه برداريم و در مورد چه مسائلي به گفت

اما من قبًال اين را ديده ام و همچنين نگراني هايي ايران را در خصوص اين : اين مقام آمريكايي افزود
  .ام  مطلب هم ديده

دولت : امورخارجه آمريكا در مورد آغاز اين مذاآرات با ايران اظهار داشت  يكي از مقامات ارشد وزارت
ايم و   ها زياد شنيده  بيني  ها و پيش  يز نياز دارد؛ ما درباره اميدواريهاي ديگري ن  بخشي  آمريكا به اطمينان

  .خواهيم اقدامات بعدي را ببينيم  مي
اگر ما آغازآننده مذاآرات باشيم، در مورد القاعده، : هاي آمريكا گفت  شرط  وي در ادامه در خصوص پيش

  .توانيم انجام دهيم  نيم چه آارهايي مياهللا صحبت آنيم تا ببي  اي، حماس و حزب  هاي هسته  برنامه
وگو با ايران وجود دارد اما ما نياز داريم آه   مسائل زيادي براي گفت: اين مقام ارشد آمريكايي افزود

  .هاي مثبتي از سوي تهران در اين خصوص مشاهده آنيم  گام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  جهانگيز افكاري  درگذشت
  . درگذشت1382 دي ما 7 بعدازظهر يكشنبه - مترجم -جهانگيز افكاري 
 در تهران به دنيا آمد، از جواني وارد مبارزات سياسي شد و چند سالي به زندان 1296افكاري در سال 

  .افتاد
جويانه سپرد و در جريان آشتار آذربايجان در سن بيست و  هاي عدالت در دوران شور جواني دل به آرمان

 مرداد، از بلغارستان به ايران بازگشت 28 همزمان با آودتاي 1332سال . شدهشت سالگي بازداشت 
  . به زندان افتاد1336و مجددا تا سال 

ي  او آه زبان فرانسه را از دوستي فرانسوي ياد گرفته بود آارش خود را به عنوان مترجم در روزنامه
  .آيهان آغاز آرد

او طي . ه بود و سه، چهار سالي به آلزايمر مبتال بوداش را از دست داد وي چندين سال بود آه شنوايي
  .شناخت شنود و آسي را نمي دو ماه گذشته در آسايشگاهي بستري شده  و ديگر چيزي نمي

گي (سرگذشت دختر روستايي : توان به موارد زير اشاره آرد هاي جهانگير افكاري مي از ترجمه
آنتوان (زندگي من و پنج داستان ) 1325دانم  ميي چه  از مجموعه(ها  نبرو تاس) 1318دوموپاسان 

آانديد يا خوشبختي ) 1336آاراالنكو (ي نابينا  بيتا، نوازنده) ژژو پوليستر(اصول مقدماتي فلسفه ) چخوف
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آور سرگذشت هنرپيشه  ماجراي خنده) 1340ي بلغاري  پنج نويسنده(پرستوك سفيد ) 1340ولتر (
) 1352 نويسنده 12(وجدان سياسي عصر ما ) 1345ژرژ مول (نامه ي شاه ديپاچه) 1345آناتول فرانس (

 آتابي آه -، جنگ شكر در آوبا )1352(ژال پل سارتر (جنگ لشكر ) 1352(روزنه به جهان چند نويسنده 
امينه پاك روان زوار ( آقامحمد قاجار -به نفع آوبا نوشته شده بود و افكاري به خاطر آن زنداني شد 

داودي آبي ) 1361نگووين خاك وين (ويتنام، ميهن بازيافته ) 1357استاندال (استرو ي آ راهبه) 1353
و ) 1367الژوزي (هاي اقتصادي  مكتب) 1365لويي ژوليا (آوه نشينان خوش اميد ) 1363آارل چابك (

  ) 1370استفان تسواگ (تولستوي 
است آه ” ريش تراش سوئل“ش و از پيدرو” آازما“و “ باغ و بوستان“ي او نيز شامل  آثار منتشر نشده

  .دانسته است ي زمان خويش مي عبدالحسين نوشين اين آخري را بهترين ترجمه
 
 

  .هاي اجرايي در آل آشور رد شده است صالحيت نامزدهاي نهضت آزادي از سوي هيات
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9ه سه شنب

آه دليل رد صالحيت اين افراد در تهران و برخي اطالع يافت ) ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها، اقدام آنان در خط زدن بخش التزام عملي به اصل واليت فقيه و قانون اساسي در  از شهرستان

  . نام بوده است هاي ثبت فرم
بر اساس اين گزارش پيش از اين سخنگوي هيات اجرايي استان تهران اعالم آرده بود صالحيت 

  . بان در حوزه تهران به شكل قطعي رد نشده استهيچكدام از داوطل

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   آبري رهنما سحرگاه فردا اعدام خواهد شد-شود افسانه نوروزي به زندان اوين منتقل مي
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9 سه شنبه -ايلنا 

 به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران عبدالصمد خرمشاهي، وآيل مدافع افسانه نوروزي
دنبال درخواست افسانه نوروزي و موافقت مسووالن مربوطه، مقدمات انتقال وي از  به: گفت) ايسنا(

  .شود زندان بندرعباس به تهران فراهم شد و به زودي به زندان اوين منتقل مي
: به انتقال افسانه نوروزي به اوين گفتي رسيدگي به پرونده موآلش با توجه  خرمشاهي درباره نحوه

هنوز هيچ اقدامي براي رسيدگي مجدد به اين پرونده صورت نگرفته و در صورت اقدام احتمالي براي 
  .جا رسيدگي خواهد شد رسيدگي مجدد، پرونده در همان

 خرمشاهي همچنين از تاييد حكم اعدام آبري رهنما نوعروسي آه مادر همسرش را به قتل رسانده
ي رهنما حكم اعدام وي  گرفته براي تبرئه هاي صورت متاسفانه عليرغم تمام تالش: بود، خبر داد و گفت

  .به تاييد مقامات قضايي رسيده و سحرگاه فردا او اعدام خواهد شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .ها تا زمان تعيين شده، تاآيد آرد قدرت به عراقيدولت آمريكايي عراق بر تصميم خود در انتقال 
  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9سه شنبه 

ي ديلي تايمز، چارلز هيتلي  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 ي احترام و پايبندي صددرصد ما مهم است آه مردم عراق درباره: سخنگوي دولت آمريكايي عراق، گفت

  . به اين تاريخ مطمئن شوند و بدانند آه ائتالف، آرزوي ماندن در عراق پس از انتقال قدرت را ندارد
 نوامبر ميان ائتالف و شوراي حكومت انتقالي عراق، شوراي انتقالي تا ماه مه 15براساس توافق 

ه ژوئن به آند و حاآميت تا قبل از ما شود آه اين شورا حكومت موقت را انتخاب مي انتخاب مي
  . ها منتقل خواهد شد عراقي

 برگزار خواهد 2005انتخابات سراسري تا قبل از پايان سال : آرد، گفت هيتلي آه به عربي صحبت مي
مردم عراق . خواهيم در اين آشور بمانيم ما آمديم آه عراق را از رژيم صدام آزاد آنيم و نمي. شد

  . يشان هستندي حضور ما و احترام به آرزوها خواهان خاتمه
 انتهاي پيام

  
 آخرين آمار تلفات نيروهاي خارجي درعراق؛

  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9سه شنبه 
 تـن از    264خبرگزاري فرانسه در آماري اعالم آرد آه از زمان پايان جنگ آمريكـا عليـه عـراق تـا بـه حـال،                        

  .اند ست دادهنيروهاي ائتالف در جريان حمالت متعدد در اين آشور جان خود را از د
ي الوفد ـ چاپ مصر ـ خبرگـزاري فرانـسه      به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 9 تـن از نيروهـاي انگليـسي،    12 تـن از ايـن قربانيـان از نيروهـاي آمريكـايي،      211اعالم آرد آه نزديك به  
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ي   انـد آـه البتـه دو غيرنظـامي از آـره             ژاپنـي بـوده    ايتاليايي، پنج بلغاري، دو تايلندي و دو         19اسپانيايي،  
  .اي نزديك به شهر تكريت عراق جان باختند جنوبي نيز در حمله

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   دی9سه شنبه : روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 30 -1382 دي 9ه   سه شنب-بي بي سي 
 خود را به سفر مقامات ارشد ايرانی به شهر زلزله زده بم اختصاص روزنامه های تهران عناوين امروز

  . داده اند
 آيت اهللا خامنه ای بعد از بازديد از شهر ويران شده بم با اشاره به اينکه کيهان و  رسالتبه نوشته

رشد بسياری از ملت ها و کشورها از درون همين ويرانه ها آغاز شده گفته است اين مصيبت ها و 
ات بايد ما را قوی کند و با همت مردم باقيمانده، شهری بهتر از اول و اين بار بسيار مستحکمتر از اتفاق

  .قبل ساخته خواهد شد
 با يادآوری از روزهای شادمانی به جهت انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری از وی اعتماد

  .خواسته است که زبان حال مردم ايران شود و با آنها گريه کند
 اما  اکنون:" را با اين جمالت پايان داده است" گريه کن رييس جمهور محبوب من"ود مجاوری مقاله مسع

   و نه خواهم  می  فردی  آزاديهای  تضمين ، نه  اشک  ايی  و قطره عيادتی.   بيشتر از سيد نيست انتظاری
   حال  زبان  که خواهم ز سيد می نگار ا  روزنامه  يک  عنوان  دانشجو به من.   دموکراسی  کردن نهادينه
  ."گريد  می  که يی جامعه.  باشد اش جامعه

 ساعت پس از زلزله بم امکان ٧٢ نفر از زلزله زدگان توسط ارتش خبر داده که ۵١٢ از نجات آفتاب يزد
د  در صدر اخبار خود نوشته هزار نفر مانده از آوار توسط گروه های امدا ايرانپذير شده است و روزنامه

  .بين المللی از مرگ نجات يافتند
مقابله با تبعات حوادث طبيعی از وظايف دولت ها در مقابل مردم :"  در مقاله ای نوشته استياس نو

است و نياز به همکاری بين المللی دارد و هر دولتی که اين را نديده بگيرد و بر طبل نزاع و دشمنی 
  ."ر انداختن امنيت ملی گام برداشته استبکوبد عمال در بی دفاع گذاشتن مردم و به خط

 زمين با همه سخاوت و مهربانی ديگر تحمل نادانی و سهل انگاری  ياس نوبه نوشته احمد زيدآبادی در
  .را ندارد و بدون برنامه ريزی و دقت نمی زندگی امن و راحتی روی زمين داشت

وظيفه انسانی و :" وشته است با ترميم ارگ قديمی مخالفت کرده و نجمهوری اسالمیروزنامه 
اسالمی حاکميت در چنين منطقه ای چيست؟ آيا وظيفه اينست که امکانات رفاهی و تفريحی برای 

مسافران و بازديد کنندگان ارگ فراهم آورد يا اول به مردم برسد، به خانه های مردم، فرهنگ مورد نياز 
  ."مردم، به مشکالت امنيتی مردم

در نظام اسالمی تا زمانی که مردم دچار : "جمهوری اسالمیوزنامه به نظر سرمقاله نويس ر
ارگ " مشکالت معيشتی، مسکن، فرهنگ، امنيتی و رفاهی هستند، اصوال نوبت به مسائلی از قبيل 

نمی رسد و ارگ قديم و جديد و هتل ها و کارخانه ها و شهرک های اطراف شهر بم، نه تنها دردی " بم 
  ." بلکه فقط نمکی بر زخم های کهنه آنها می پاشداز آنها دوا نمی کند 

 از زبان فرمانده نيروی انتظامی اخبار مربوط به سرقت در نواحی زلزله زده را رد کرده و نوشته شرق
 پاسگاه و مشخص شدن نقاط توزيع، جلوی اين کار گرفته شده تا شاهد اين ۵١با تاسيس :" است

  ."موارد معدود نيز نباشيم
 سردار قاليباف با تائيد اين که تنها ساختمان سالم مانده بم زندان شهر بم است گفته رقشبه نوشته 

در زندان بم کسی کشته نشده است و فقط تعدادی از زندانيان فرار کرده اند که نيروی انتظامی اين 
  .زندانيان را تحت تعقيب دارد

های منطقه زلزله زده بم و جيرفت را  خبر داده است که سازمان اوقاف اعالم کرده تمامی مسجدکيهان
  .ترميم و بازسازی می کند

 در چند شهر کشور مردم به دنبال شنيدن شايعه وقوع زلزله به خيابان ها ايرانبه نوشته روزنامه 
  .ريختند و در سرما در مناطق باز خفتند

 بم و سراوان اين خبر آه منبع مشخصی نداشت به سرعت در کرمان و زاهدان،:"  نوشته ساتايران
  ."پيچيد و در چندين جايگاه توزيع بنزين صف های طوالني بوجود آمد

 نوشته است در زاهدان هم برخی خانواده ها در داخل خودروی خود از جمهوری اسالمیروزنامه 
 نيمه شب تا صبح با تشويق و نگرانی بسر بردند تا راديو زاهدان و نيز بلندگوی خودروهای ٢ساعت 
ظامی به کمک مردم آمده و با تکذيب اين شايعه از آنان خواستند تا موضوع را جدی نگرفته و نيروی انت

  . به منازل خود برگردند
 از زبان گروگان های خارجی آزاد شده که در اختيار سفارتخانه هايشان قرار گرفته اند نوشته آفتاب يزد

  .دگروگانگيرهای ما از اعضای گروه تروريستی القاعده بوده ان
 در سراسر کشور داده که بر اساس   امسال  در آذرماه  ربايی  و آدم گيری  مورد گروگان۴١ آماری از شرق

 ۵  ، تهران  گروگان١١ مــورد و ٩  ، فــارس  گــروگــان١۶ مورد و ١٢   و بلوچستان  سيستان های آن استان
  . گروگان داشته اند٣ مورد و ٣  ، کرمان  گروگان۵مورد و 
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 در ميان اخبار مربوط به فعاليت های پيشرس انتخاباتی از حمالت تازه نظامی های سپاه تماداع 
  .پاسداران و روحانيون محافظه کار به اصالح طلبان خبر داده است

   اصالح نماينده:"  عاشورا گفته است٣١ لشکر   مسئول عقيدتی سياسی سياسیاعتمادبه نوشته 
  ."  است  آورده  را بر سرمان  مصيبت  و اين  داده  آمريکا راپورت  به ن ايرا  ايی  هسته  برنامه طلب

 با اشاره   از سخنـانـش  ديگـری در بخـشاعتماد اين روحانی سپاهی که کوهستانی نام دارد به نوشته 
  ت گفتن ها در انتخابا شيرين  شيرين  خواهـند با این می" گفته است  به برنده جايزه صلح نوبل گـفـــت

 در   استقبال  و در جريان  نموده  حمايت  و يهوديت  از بهاييت  که شيرينی.  کنند  سوءاستفاده  از زنان آينده
  ." بود  مردها سوار شده  بر دوش تهران
 خبر داده که به دنبال اظهار نظرهای مخالف مقامات ايران عليه محدوديت های وضع شده برای کيهان

سوی آيت اهللا مکارم شيرازی به دولت فرانسه هشدار داد با حرکت های دانش آموزان محجبه فران
  .نامعقول و ناپسند، خود را با جهان اسالم درگير نکند

 اين استاد حوزه علميه قم در اطالعيه حجاب را از ضروريات زنان مسلمان دانسته و کيهانبه نوشته 
جوم بيشتر بر فرهنگ اسالم باشد، مسلمانان خواسته چون اين کار ممکن است مقدمه ای برای ه

  .محکم بايستند و از مذهب و فرهنگ خود از هر طريق مشروع دفاع کنند
 تنها روزنامه ای است که خبر داده وزارت کشور بر اساس نظر وزارت اطالعات صالحيت نامزدهای کيهان

  .انتخاباتی نهضت آزادی را برای انتخابات آينده مجلس رد کرده است
 نامزدهای نهضت آزادی به هنگام تنظيم فرمهای ثبت نام انتخاباتی روی عبارت های کيهانبه نوشته 

  .خط کشيده بودند" ابراز وفاداری به قانون اساسی"و " التزام به واليت فقيه"
روزنامه های مختلف تهران خبر داده اند که سوالنا رييس کميسيون خارجی اتحاديه اروپا بزودی برای زير 

تن ايران جهت اجرای تعهدهای خود و بهبود شرايط حقوق بشر که شرط کشورهای اروپائی فشار گذاش
  .برای ادامه روابط اقتصادی و سياسی با تهران است به ايران سفر می کند

 با اشاره به سفر سوالنا به تهران پرسيده وی برای چه به کشور ما سفر می کند و خود جواب کيهان
تن ايران به پروتکل الحاقی، جوابگوی اهداف و نيازهای اتحاديه اروپايی نبوده داده از قرار معلوم پيوس

  .است
 که مخالف جدی امضای پروتکل الحاقی توسط دولت ايران بود در مقاله خود به اروپائيان کيهانروزنامه 

 شعارهای هشدار داده که از دخالت در امور داخلی کشور ما بپرهيزند و تاکيد کرده که چرا که اروپا با
  . مستقلی که می دهد نبايد به نوعی جا پای آمريکا بگذارد

 خبر داده که محسن سازگارا فعال سياسی به دادسرای فرودگاه مهرآباد احضار شده ايرانروزنامه 
  .است بی آنکه موضوع احضار او مشخص شده باشد

سوول ناکارآمدی در نظام محسن سازگارا شش ماه قبل در نامه ای به رهبر جمهوری اسالمی وی را م
و نارضايتی مردم دانست و به دنبال آن دستگير و زندانی شد اما به دنبال دو اعتصاب غذای دوماهه در 

  .حالی که سالمت وی به شدت تهديد می شد، از زندان آزاد شد
در حاليکه به دنبال محکوميت جمهوری اسالمی به نقص حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل 

ه می شد که اقداماتی برای آزادی زندانيان سياسی در دست انجام است خانواده چهار نفر از ملی گفت
مذهبی ها که از ماه ها پيش در زندانی نامعلوم نگاه داری می شوند نسبت به تغيير وضعيت آن ها 

  .ابراز نوميدی می کنند
ندانيش تقی رحمانی نوشته  از آخرين مالقات خود با همسر زشرقنرگس محمدی در مقاله ای در 

در حالی که زندانبانان و مالقات کنندگان لباس های گرم بر تن داشتند زندانيان با تن های الغر و :" است
. تکيده لباس های نازکی داشتند از زندانبان پرسيدم فکر می کنيد زندانی، حق گرم شدن هم ندارد

  ."نچه نياز دارند می پوشند و او هيچ نگفتبازداشت شدگان نه آنچه نياز دارند می خورند، نه آ
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