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   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  اند     شده   هزار نفر در زلزله آشته50بيش از 
  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10ه چهار شنب

شدگان زلزله   آخرين آماري آه در خصوص آشته:عضو ستاد بحران مستقر در منطقه زلزله زده بم گفت
  .   هزار نفر آشته است50به اين ستاد مخابره شده، بيش از 

:  خبرنگار اعزامي ايلنا به بم، رضا رجايي، عضو ستاد بحران مستقر در بم خاطرنشان آردبه گزارش
  . وزارت آشور و نهادهاي مسئول نمي توانند آمار دقيقي از ميزان آشته شدگان اعالم آنند

جمعيت شهر بم را با توجه به نقطه آانوني زلزله و ميزان پراآندگي جمعيت محاسبه آنيد تا :وي افزود
  . ه آمار تقريبي تلفات دست پيدا آنيدب

هزار 50چيزي آه به ما اعالم آرده اند اين است آه ميزان آشته شدگان به بيش از : رجايي ادامه داد
  .نفر رسيده است

امنيت در شهر بم : عضو ستاد بحران مستقر در بم همچنين در خصوص وضعيت امنيت اين شهر گفت.
  .  شوند  د غذايي توسط مردم زلزله زده شهر غارت ميهاي موا  برقرار نيست و فروشگاه

نيروي انتظامي در اوايل استقرار خود در گير ورود و خروج مردم به شهر : رضا رجايي، خاطرنشان آرد
  .بوده است

گزارش خبرنگاران ما حاآي است، چادرهاي نيروي انتظامي در ميادين اصلي شهر برپا است و در هر 
  . معموال چند سارق دستگير شده، حضور دارندچادر نيروي انتظامي،

گفتني است؛ در برخي نقاط شهر بم امنيت براي مردم و خبرنگاران وجود ندارد و اين وضعيت در 
  .خورد  حواشي شهر بيشتر به چشم مي

  پايان پيام
 

  !  ام آقا  ام را گم آرده  من راه خانه
   2003سامبر  د31 -1382 دي 10 چهار شنبه -گزارش از مهدي نياآي

نخل هاي ايستاده، نخستين نشانه هاي حادثه، ميدان ورودي شهر، آانكس هالل احمر، تابش نور 
آفتاب بي رمق عصر بر پنجره هاي تيره و آدر، خطي شكسته و آج بر آاغذي چسبيده پشت پنجرة 

  !"  ماسك نداريم: "آانكس هالل احمر
م مي خورد برخي خانه هاي استوار و آسيب نديده در ورودي شهر زلزله زده نخستين چيزي آه به چش

خانه هايي آجري آه احتماال پايه هاي محكم تري از خانه هاي ديگر . در آنار حجم عظيم ويراني هاست
اين خانه ها آه اآثرا با آجرهاي سه سانتي ساخته شده اند آسيب بسيار بسيار آمتري . داشته اند
  .ديده اند

امدادگران، متوليان برقراري . ريج روشن مي آند آه همه چيز آشفته استگشت و گدار در شهر به تد
  .امنيت، بازماندگان، حتي مردگاني آه زير آوار مانده اند وضعي به هم ريخته دارند

شنيده ام در برخي نقاط به دليل عدم وجود امدادگر، . گروهي از امدادگران در حال بازگشت هستند
  آودآان

چرا بر مي گرديد؟ يك :"مي پرسم. ن آشيدن اجساد زير آوار را انجام داده اند ساله آار بيرو15-10
ما امكانات . خارجي ها آمده اند و دارند خوب آار مي آنند: "امدادگر در حال دويدن پاسخ مي دهد 

  ."حضورمان بي فايده است. هيچي نداريم. نداريم
هر چه .  اخبار موثق بي فايده استهمان ابتداي ورود به شهر مي فهمي آه جستجو براي يافتن

اجساد زير آوار و يا بر زمين مانده در سرما و گرماي آويري بم، باد آرده اند . هست مرگ است و ويراني
  .بوي تعفن پيچيده در شهر تنفس را مشكل آرده است. و در حال تجزيه شدن هستند

اي خشن حدود بيست و پنج صد. ورود به منطقه بهشت زهراي بم عمق فاجعه را آشكار مي آند
صداي ناله بازماندگاني . جرثقيل در حال خاك برداري و حفر گورهاي دسته جمعي گوش را پر مي آند

  .  آه بر مزار عزيزان خود نشسته اند، در صداي جرثقيل گم شده است
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ا آار تدفين جنازه هاي انتقال يافته به بهشت زهرا، پيچيده در پتو به ترتيب روي زمين چيده مي شوند ت
  .آنان انجام مي گيرد

مردان . روحانيون حاضر در بهشت زهرا گره پتوها را باز مي آنند تا جنسيت آشته شده را مشخص آنند
روحانيون آف دست را به . را يك روحاني مرد و زنان را يك خانم حاضر در محل با خاك غسل مي دهند

خبرهايي شنيده مي شود آه . د مي آشندحالت تيمم بر خاك مي آشند و بر صورت و دست اجسا
پيش از حضور ما در بهشت زهرا، حاضران با مشاهده حرآاتي از يك جسد آفن شده و در حال دفن 

دو سر آفن را مي گيرند و جنازه ها . گورهاي دسته جمعي آماده است.متوجه زنده بودن وي شده اند
  .را به گورها مي سپارند

شاخه هاي . شده اند توسط خانواده هايشان نشانه گذاري شده اندگورهاي اجسادي آه قبال دفن 
شاخه هاي درختان آه براي نشانه . درختان را بر گورها گذاشته اند تا محل دفن عزيز خود را گم نكنند

آيا اين نشانه ها براي گم نكردن : "گذاري بر گورها نهاده شده آنقدر زياد است آه از خود مي پرسي 
  "؟قبور آافي است

دور گورها را آجر آشيده اند و اآثرا . بر يك گور دسته جمعي، لنگه در يك خانه را نشانه گذاشته اند
بر روي يك گور . سطح آن را با سيمان پوشانده اند و به خط خود اسامي دفن شدگان را نوشته اند

 مريم، "هوالباقي، بسم اهللا الرحمن الرحيم": دسته جمعي اين نوشته ها به چشم مي خورد
  ".عباس، مسعود، صادقي يزدي  معصومه،

همه مي . پيرمردي آه مشغول مرتب آردن آجرهاي اطراف گورهاست به تسليت ما پاسخ مي دهد
آافي است باب . از هر آس جمله اي مي پرسي يك آوله بار برايت حرف مي زند. خواهند حرف بزنند
تمام حرفهايي آه گويي اشك هاي نريخته . ندهمه چيز مي گويند هر چه بردل دار. صحبت را باز آني

  پيرمرد هم به حرف مي آيد وقتي. اند
  !."  چه شده است پدرجان شما چند نفر را از دست داده ايد: "مي پرسيم

  ...."اينجا برادر باجناق من خوابيده، اينجا باجنالقم، اينجا پدرعيالم، اينجا مادر عيالم: "مي نالد پيرمرد
يك لحظه . البد پيرمرد از خانوادة خود آسي را از دست نداده. ي تسكين مي يابدخيالمان گويي آم

 5اينجا هم عيالم خوابيده، اينجا هم : "يك قدم از روي قبر آنسوتر مي گذارد و مي گويد. مكث مي آند
  ..."!تا از بچه ها م 

رمرد بقول خودش براي پي." آاش خودم هم رفته بودم" معلوم است آه بعد از اين بايد از او بشنوي 
يعني مجلس ختم يكي از اقوامش از شهر بم خارج شده و روز جمعه خبر را از تلويزيون شنيده " پرسه"

خانه اش آامال بر اثر . گريه اما نيست. بغض در چشمهايش شعله مي آشد. و خود را به شهر رسانده
: دي به تلخي مي زند و مي گويدلبخن. زلزله وارونه شده و سقف خانه به جاي پي قرار گرفته است

  !"خدا خانه ام را شخم زده، مي خواهد بذر بپاشد"
تسليت را آه مي شنود، مي . در محل خدمت بوده آه خبر را شنيده. سربازي آنسوتر اشك مي ريزد

هيچكس را ندارم .... خواهرم و دو برادرم اينجايند،مادر و پدرم هم 5. من ديگر هيچكس ندارم "گويد 
  !".ديگر

سگهاي زنده . پياده مي شويم. در حال عبور از درون شهر هستيم آه امدادگران خارجي را مي بينيم
چرا آه . ياب و امدادگران با لباس هاي مخصوص نارنجي رنگ به آندي قادر به انجام آاري هستند

تعطيل بوده و خوشبختانه روز جمعه . ايستاديم" به مفيد"در حياط خوابگاه دانشجويي . مترجم ندارند
تنها جستجوگران در پي جسد سرايدار هستند آه نزديك غروب . دانشجويان در خوابگاه نبوده اند

  سرانجام جسد او را از اتاقك سرايداري بيرون
  .مي آشند

پيرمردي ايستاده در ترافيك سنگين خيابانهاي شهر از . مردم در حال مهاجرت از شهر ديده مي شوند
مي .  اثاث خانة خود را در آن با حمل آرده نگا هم مي آند و سر تكان مي دهدپشت فرمان خاوري آه

  "  آجا مي رويد؟:"پرسم 
  "داريم جمع مي آنيم و از شهر مي رويم، بمائيم آجا؟: "شيشه را پايين مي آشد و مي گويد

 ماشين حدود غروب آاميوني حامل پتو از هلند به شهر مي رسد به محض ورود مردم آنقدر به دنبال
پتوها از ماشين در حال حرآت به سطح خيابان پرت . مي دوند تا به آن مي رسند و از آن باال مي روند
  .مي شوند و مردم به سمت آن هجوم مي برند

مردم هنوز . در گوشه اي ديگر جمعيتي انباشه روي هم در قسمت باري يك نيسان به چشم مي خورند
نپرسيده . ند و توده جمعيت افتاده روي هم انباشه تر مي شوددارند از دست و پاي هم باال مي رو

  !معلوم است نيسان حاصل چيست؛مواد غذايي
در يكي از ميدان هاي شهر مردي بيل به دست در حال شخم زدن چمنهاست، آرام و بدون حرف آجرها 

  .و زباله ها را از روي چمن برمي دارد
.  ساعت از زير آوار زنده بيرون آشيده اند72له را پس از  سا3هنگام بازگشت از بم خبر رسيد يك آودك 

شهري با ديوارهاي فرو . اينها احتماال از معدود نشانه هاي وجود زندگي در اين شهر مرگ زده است
  .ريخته و خانه هاي ويران

مي گويند احتمال سرقت . اعضاي ستاد بحران به خبرنگاران توصيه مي آنند مواظب وسايل خود باشند
توصيه مي . به خانم ها توصيه مي آنند هنگام غروب به ستاد برگردند.وربين ها و واآمن ها وجود داردد

  .آنند آوله ها و آيفها را را در ستاد بگذاريم و بعد به ميان شهر برويم
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شهر مرده دارد تجزيه مي شود اهالي بم مي گويند بيشتر آساني آه در اينجا حضور دارند از اهالي بم 
  .تعداد زيادي باقي نمانده اند  و گرنه از مردم اينجا،. ند و از روستاها و شهرهاي اطراف آمده اندنيست

شهر نا امن است و چادرهاي نيروي انتظامي مستقر در نقاط مختلف شهر، شاهد دستگيري سارقان 
 را به اين نمي دانم احتياج آنان. به چهره هاي دستگير شدگان نگاه مي آنم. به اموال مردم هستند
  !وضع آشانده يا رذالت

به نظاره عمليات امدادگران مي ايستند و اخبار را به . ساآنان شهر اما گويي هنوز در حيرت حادثه اند
  هم 

واقعه را تماشا مي آنند تا مگر مرده يا زنده اي . در آار جستجوي اجساد دخالت نمي آنند. مي گويند
  . را از چنگال اوار نجات دهند

ان آه مانند بسياري ديگر گوش شنوايي براي گفتن مي طلبيد بي پرسش و حرف شروع به يك جو
 چرا   !من اهل همين جا هستم اما در دو سه روز اول سه بار راه خانه ام را گم آردم آقا: "گفتن مي آند
  !...."بم اينطور شد؟

  پايان پيام
 

  آودآان آوار در چادرهاي همسايه  
  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه 
سرپرست شدن اين آودآان يكي ديگر از   اند، بي   آودك بي سرپرست در بم پيدا شده500يك هزار و 

  .باليايي است آه زلزله به همراه خود به بم آورده است
سرپرست   آودآان بي: به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به بم، نماينده توانبخشي در ستاد بحران گفت

اند، امروز آوچكترين و   ه هاي خود را از دست داده و اغلب اعضاي خانواده آنان زير آوار ماندهآه خانواد
  .ترين بازماندگان حادثه بم هستند  مظلوم

ها در سرماي بم،   شويم و شب  در حالي آه امروز به پايان نخستين هفته حادثه بم نزديك مي
  .شوند  ها ديده مي  ره و تنها در خيابانلرزند، اين آودآان آوا  چادرنشينان از سرما مي

آوري آودآان   چند روزي است آه بهزيستي با آمك نيروهاي داوطلب، اقدام به ايجاد ستاد جمع
  .سرپرست نموده است  بي

: دآتر شهبازي، نماينده توانبخشي درستاد بحران با بيان اين مطلب به خبرنگار اعزامي ايلنا، گفت
 12 مددآار و 40ها   وانشناسي در شهر بم مشغول به آار هستند، در اين اآيپهاي مددآاري و ر  گروه

  .زني هستند   نفره مشغول به گشت3 يا 2هاي   روانشناس، در قالب گروه
اند آه اين آودآان اآنون به   سرپرست را پيدا آرده   آودك بي10ها تاآنون   اين اآيپ: وي در ادامه افزود

  .اند  سرپرست در شهر آرمان، تهران و ساير شهرها منتقل شده  ري آودآان بيمراآز شبانه روزي نگهدا
سرپرست نيز   سرپرست، تعدادي از افراد سالمند بي  عالوه بر آودآان بي: شهبازي خاطرنشان آرد

  .شوند  ها شناسايي شده و به مراآز نگهداري اعزام مي  توسط اين گروه
هاي   نياز سنجي وضع خانواده: بخش ديگري از سخنان خود گفتنماينده توانبخشي در ستاد بحران در 

  .هاي مددآاري است  ساآن در بم و همچنين بررسي شرايط بهداشت رواني نيز از ديگر وظايف اآيپ
شود و شايد بازماندگان اين حادثه   غم فراگير زلزله بم، در چهره تك تك بازماندگان اين حادثه ديده مي

رفتگان در اين شهر ويران، برگزار   سكين آالم خود مجلس ترحيمي را براي از دستهرگز نتوانند براي ت
  .آنند

  .اند  زدگان شتافته  هاي مددآاري بهزيستي و نيروهاي داوطلب به ياري مصيب  با اين حال اآيپ
ن اند، برخي از اي  سرپرست در شهرستان بم پيدا شده   آودك بي1500به گفته يك مقام مسئول تاآنون 
  .شوند  شان در اين شهر آه هنوز زنده هستند، نگهداري مي  ها و اقوام  آودآان توسط تعدادي از همسايه

آنند و آنهايي آه   هاي خانه خويش نظاره مي  آنان در چادرهاي همسايه زندگي آرده و هر روز بر ويرانه
  .شوند  ستي منتقل ميهيچ آس را ندارند، با آمك امدادگران بهزيستي به مراآز نگهداري بهزي

سرپرست در شهر بم نگهداري    خانواده آه از آودآان بي70به گفته يكي ديگر از مقامات مسئول، ديروز 
 خانواده آه خود در چادرها و يا مراآز اسكان موقت زندگي 70آنند، شناسايي شده است، اين   مي
هاي نزديك    اغلب اين افراد، از خانوادهاند،  آنند، سرپرستي آودآان بي سرپرست را برعهده گرفته  مي

  .آودآان هستند
  پايان پيام

 
  عدم همكاري مسووالن ايراني فرصت نجات را از دست ربود  

  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه 
  گزارش از عظيم فضلي پور

يران آمده اند، از گروه هاي امداد و نجات آه از آشورهاي مختلف جهان براي آمك به زلزله زدگان بم به ا
  .  نبود مترجم و راهنما در شهرستان بم گاليه آردند

به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به مناطق زلزله زده، در حالي آه لحظه لحظه زمان در چنين شرايطي 
  .را از دست امدادگران خارجي گرفت" فرصت طاليي نجات"عدم حضور راهنما و مترجم , حايز اهميت بود

 قالده سگ زنده ياب از فرانسه به بم آمده 4 نفر آه به همراه 8جوگران بدون مرز متشكل از گروه جست
  . بودند، از معطلي چندين ساعته در فرودگاه مهرآباد و نيز فرودگاه آرمان بسيار شكايت داشتند
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ت، بي باسكل سرپرست گروه آه در حوادث زلزله نيجريه، هند و نيز زلزله اخير ترآيه حضور داشته اس
اگر راهنما و مترجم : نظمي و سردرگمي در بم را بسيار ناراحت آننده توصيف آرد و با افسوس گفت

  .  همراه بود بدون شك به نتايج خوبي دست مي يافتيم
در , همراه گروه نجات باسكل شد, دوشنبه بعدازظهر در حالي آه خبرنگار اعزامي ايلنا به عنوان مترجم

پس از گذشت لحظاتي جسد . ي مدرسه بوده است آار جستجو را آغاز آردمحلي آه به گفته اهال
  . سرايدار مدرسه از زير آوار بيرون آمد

سرپرست گروه اول جستجوگران فرانسوي از طريق بي سيم خبر " دومينيكو"پس از گذشت چند دقيقه 
  .رسانيد" باسكل"خوشي را به 

  ".سگ ها پارس مي آنند, باسكل": دلگرم آننده و اميد بخش بود, جمله خيلي ساده
خبرنگار ايلنا دو آمبوالنس هالل احمر را , در حالي آه آسمان غم گرفته بم چادر سياه را بر تن مي آرد

  . متوقف آرد و از آنها خواست براي روشن آردن منطقه آنها را همراهي آنند" باسكل"به توصيه 
البته تندي . ديم بم، گروه آار خود را آغاز آردبه محض رسيدن گروه به خيابان فخاري در شرق ارگ ق

  .برخورد يكي از امدادگران نظامي آار جستجو را براي دقايقي متوقف آرد
چشمان باسكل و : زماني آه سگ جستجو ياب پس از چند لحظه جستجو شروع به پارس آردن آرد

  . ديگر اعضاي گروه به روشني درخشيد
  . نفره از زير آوار بيرون آمد4و آردند و يك خانواده بالفاصله گروه آن نقطه را آندوآا

 ساله خانواده جان باخته بودند نفس گرم دختربچه سه ساله نويد 2در حالي آه پدر و مادر و دختر بچه 
  .حيات مي داد

باسكل آه سرازپا نمي شناخت دختر بچه را از زير آوار بيرون آشيد و پس از معاينه اوليه آن را تحويل 
  .  هاي امداد هالل احمر دادگروه 

در ترآيه آه زلزله مهيب رخ داد ما : باسكل آه تجربه هاي زيادي را پشت سر گذاشته است گفت
فعاليت خود را به همين شكل آغاز آرديم و در آنجا آار ما بسيار هماهنگ و منظم بود و ما مشكل 

طالعات مفيد را دريافت آنيم و چگونه چنداني نداشتيم در حالي آه در ايران نمي دانيم بايد چگونه ا
  .اقدام آنيم

سرپرست گروه سگ هاي زنده ياب آه از هلند به بم آمده است نيز از فقر اطالعات و " وان دورم"خانم 
  .عدم وجود مترجم و راهنماي دقيق در شهر گاليه آرد

افسوس : ه داده است گفت روز آار جستجو را در بم ادام4 نفر ديگر آه به مدت 8به همراه " وان دورم"
مي خورم آه زمان را از دست داديم و سگ هاي ما حتي براي يك بار هم پارس نكردند و نتوانستيم 

  .آسي را زنده از زير آوار نجات دهيم
زلزله بم بسيار وحشتناك بود چرا آه :  زلزله اخير ترآيه را در آوله بار خود داشت گفت2وي آه تجربه 

 در اينجا بدون هيچ پايه و اصولي بوده و مصالحي آه به آار رفته اند مصالح وضعيت ساختمان سازي
  .مستحكمي نبوده است

 نفره 9چيزي آه بيش از هر چيز گروه : وي با تقدير از زحمات سازمان ملل براي انجام هماهنگي گفت
  .ما را آزار داد، عدم هماهنگي در بم و سردرگمي گروه ما بود

وه امدادگران سوئيسي نيز آه آار جستجو را از روز يكشنبه آغاز آرده بودند، در همين حال مسول گر
ما تمام تالش خود را به آار گرفتيم اما افسوس آه زمان از دست رفته بود معطلي چندين : تصريح آرد

  .  ساعته در دو فرودگاه مهرآباد و آرمان، زمان طاليي را از گروه ما گرفت
اهده آردم اآثر جسدها سالم بودند و بر اثر خفگي از بين رفته بودند لذا من تا آنجا آه مش: وي گفت

مقداري از خاك بم را به همراه خود خواهم برد تا پس از تجزيه وتحليل آن بتوانيم به ترآيبات آن دست 
  .پيدا آنيم

 و  ساعت در فرودگاه آرمان معطل شده بودند از شدت ناراحتي24برخي از اعضاي اين گروه آه تا 
  .عصبانيت حاضر به صحبت آردن نبودند و با تاسف سر تكان مي دادند

به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا در حالي آه بسياري از آوچه هاي تنگ و باريك بم دست نخورده باقي 
  .مانده است هيچ آس براي راهنمايي گروه هاي سرگردان امداد و نجات خارجي وجود ندارد

گروه هاي ترآيه، سوئيس، .  فرودگاه بم همه را آالفه آرده استمعطلي گروه هاي نجات در
روز نخست را در فرودگاه بم بر روي باند فرودگاه سپري ... گرجستان و, مجارستان، فرانسه اسپانيا

  .آردند و هيچ وسيله نقليه اي براي انتقال آنها به شهر وجود نداشت
اري نقاط شناسايي شده شهر را از ديگر سرپرست گروه امداد و نجات گرجستان عدم عالمت گذ

همين مساله زمان را از دست ما مي گيرد و در برخي موارد ما مكان هايي را : مشكالت خواند و گفت
  .جستجو مي آنيم آه قبال شناسايي شده اند

در چنين مواردي بايد عالمت هاي خاصي طراحي و ساخته شوند و محل هاي شناسايي : وي گفت
ايراني ها در عالمت گذاري اين نقاط ما را ياري نمي : وي با ناراحتي افزود. اري شوندشده عالمت گذ

  .دهند
گروه مستقر سازمان ملل در بم آه هماهنگي گروه هاي نجات خارجي را برعهده دارد نيز از عدم 

در حالي آه زمان طاليي در روزهاي نخست از دست مي : همكاري مسووالن ايراني گله آرد و گفت
فت، مسووالن با بي تفاوتي از آنار مساله مي گذشتند و حاضر به دادن اطالعات مفيد وامكانات حمل ر

  .  و نقل نبودند
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مرثيه بم سروده شد و گروه هاي امداد نجات خارجي آه به سرعت خود را از دورترين نقاط جهان به 
ان با حسرت به هم مي نگريستند و امدادگر. ايران رسانده بودند با افسوس و حسرت ايران را ترك آردند

اگر مترجم گروه را , اگر معطلي ها نبود، اگر راهنما در اختيار ما بود: "با نگاه هاي خود اعالم مي آردند
  ... همراهي مي آرد، اگر حمل و نقل به سادگي صورت مي گرفت و اگر زمان از دست نمي رفت

. ل مشتاقان در سرتاسر ايران منتظر يك نويد بودندهمه اين اما و اگرها در حالي مطرح مي شود آه خي
داستان بم به گونه , اگر براي يك بار اعالم نياز به مترجم از سوي رسانه هاي گروهي مطرح مي شد

  اي ديگر سروده مي شد 
  .اي آاش سگ هاي زنده ياب پارس مي آردند... و 

  پايان پيام
 

توانم همانند رفقايم به ياري هموطنان   ام آه نمي  ندهشرم:  ناصر زرافشان در نامه اي از زندان اوين
  زده بشتابم    زلزله

  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه 
اي از زندان، با اعالم همدردي خود با زلزله   اي در نامه  ناصر زرافشان، وآيل مقتوالن پرونده قتلهاي زنجيره
  .گان تاآيد آردزدگان شهرستان بم، بر آمك و ياري به حادثه ديد

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در قسمتي از اين نامه آه يك نسخه از آن به دفتر ايلنا ارسال 
اي براي اين بغض فروخفته درگلو و اين اندوه   اآنون اينجا آه هستم ديگر هيچ چاره: شده، آمده است

ام آه   يابم، شرمنده   آمده است نميمصيبت زلزله آه برهم ميهنان شريف و محروم شهرستان بم وارد
  .توانم همانند رفقايم به ياري هم وطنان زلزله زده بشتابم  نمي

آنم با   از همين جا از مردم شريف و پرعاطفه ايران درخواست مي: زرافشان در نامه خود آورده است
 شهرستان بم ادامه انگيز در ياري رساندن به هم ميهنان  همه توان، به اين همدلي و همكاري شگفت

  .دهند، حاصل اين تالش مايه ي بهروزي خلق و آاستن از آالم مصيبت ديدگان باشد
ياري به آودآان "آنم؛ داوطلبان با ستاد  ويژه درخواست مي  به: در قسمت ديگري از اين نامه آمده است

خواهد آودآان و نوجوانان   و مياي موثر و عملي وارد آارزار شده   آه به گونه" و نوجوانان زلزله زده ي بم 
از مخاطرات , اند  بازمانده را آه خود و خانواده شان هميشه طعم فقر و فالآت و محروميت را چشيده

جسمي و رواني برهاند، همكاري آنند و نيروي انساني و تخصصي خود را در اختيار آنان , اجتماعي
  .بگذارند

  
   بر تحوالت ايرانثر و منطقه اي موبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  تعويق راى گيرى درمورد قانون اساسى افغانستان

  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه 
اين مجلس، باعث اخالل در راى گيرى  تهديد بيش از صد نفر از نمايندگان حاضر در لويه جرگه به تحريم

شنبه ديروز در آابل، در اعتراض نمايندگان در روز سه  اين. بر سر قانون اساسى آينده افغانستان شد
در پيشنويس قانون اساسى، و روند مشاوره ها، از شرآت در  به نظام رياست جمهورى پيشنهادى
 .گيرى امتناع آردند جلسه اى براى توضيح شكل راى

در لويه جرگه هيچ » دليل برهان الدين ربانى رييس جمهور سابق افغانستان براى اين امتناع اين بود آه
نظامى وسيع خود در جنوب و جنوب  در اين ميان ارتش آمريكا نيز به عمليات. »فيتى وجود نداردشفا

 .سرنگونى طالبان آغاز شده بود، پايان داد  سال پيش، يعنى از زمان٢شرقى افغانستان آه از حدود 
 شكل طبيعى گيرى  نماينده در گروههاى مختلف اجازه دادند تا روند توضيح راى۵٠٢در حالى آه بيشتر 

اصلى، در برابر در ورودى محل   نماينده به عنوان اعتراض، در چادر١٠٠خود را داشته باشد، بيش از 
مختلف ارتش متحد شمال و همچنين  بيشتر اين عده متعلق به فراآسيونهاى. اجالس تحصن آردند

برى نخست وزيرى نيرومند، و دولتى به ره گروههاى ازبك و قوم هزاره بودند آه خواهان يك مجلس
 .را ايجاد نمايد هستند آه برقرارى تعادل در برابر رييس جمهور

داشتن قدرت  مسئله اى آه بيش از هر چيز مورد بحث و مناقشه است، حد اختيارات رييس جمهور در
افغانستان است،  پيشنويس قانون اساسى آه مورد حمايت حامد آرزاى رييس جمهور آنونى. است

. جمهور، با دو پارلمان رعايت شود ظر دارد آه در آن الگوى آمريكايى قدرتمندى رييسسيستمى را در ن
مجدد خود براى احراز مقام رياست جمهورى  آرزاى تصويب اين سيستم را شرطى براى نامزد شدن

 .اعالم آرده است
ن آميسيو بر اساس گفته هاى ربانى، در پيشنويس قانون اساسى، نتايج حاصله از فعاليتهاى

از نمايندگان عالئق  ربانى به اين نكته اشاره نمود آه برخى. ميانجيگرى، در نظر گرفته نشده اند
نماينده » فرانچز وندرل«ميان،  در اين. »اراده ملت را به بازى مى گيرند«شخصى را دنبال آرده و 

 .نجيگرى بپردازندآردند تا بين دو جناح به ميا اتحاديه اروپا و نمايندگان سازمان ملل متحد تالش
طبق . گرفته بود  ماده از پيشنويس قانون اساسى در فضايى متشنج مورد بحث قرار١۶٠پيش از اين، 

ماده از قانون اساسى آينده  در آابل، قابل تصور نبوده آه چند» لويه جرگه«گفته هاى هيات رييسه ى 
 چهاردهم ماه جارى ميالدى آغاز در روز همچنين، اينكه اين اجالس آه. افغانستان تصويب خواهد شد

 ١٠البته دراصل براى اين امر . اى ناروشن بوده است شد، تا چه هنگام به طول خواهد انجاميد، مسئله
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هر روز، براى نهادهاى بين المللى يى آه مخارج اين اجالس را بر  .روز در نظر گرفته شده بوده است
به خاطر جدالهايى آه بر سر تصويب قانون اساسى . شتهزار يورو هزينه خواهد دا ۴٠عهده گرفته اند، 

يا » جگره لويه«آه به معناى مجلس آبير است را » لويه جرگه«گرفته است، بسيارى از افغانها  آتى در
 .نام نهاده اند» جنگ آبير«
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  . هاي اجرايي اعتراض آرد ها در بعضي هيأت بهزاد نبوي، نسبت به برخي رد صالحيت
  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه 

بهزاد نبوي، در گفت و گويي با خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران و خبرگزاري جمهوري اسالمي 
هاي نامزدها را  هاي اجرايي آه بررسي صالحيت ضمن تشكر و تقدير از اآثريت قريب به اتفاق هيأت

اند و به وظايف قانوني خود عمل آردند؛ با انتقاد از آن  قيقا طبق مفاد قانون موجود انتخابات انجام دادهد
اي نسبت به  آننده هاي نگران گزارش: هاي اجرايي مي خواند گفت چه عملكرد غير قانوني برخي هيأت
هاي اجرايي تهران،  از جمله هيأت. رسد هاي اجرايي به ما مي عملكرد غيرقانوني بعضي از هيأت

هاي غيرمستند  اسدآباد همدان، ماهنشان زنجان، آبادان، نطنز و اهواز آه گويا بر اساس گزارش
هاي شناخته شده  دريافتي از مراجع چهارگانه، صالحيت چند نماينده پرتالش و صالح مجلس، شخصيت

ه اميدواريم تحت فشار اين اند، آ هاي سياسي را به طور غيرقانوني رد آرده و اعضاي بعضي از گروه
  . هاي غيرمستند ارسال نشده باشد گزارش

ها آامال غيرمستند، غير  هاي مذآور ارائه شده از سوي مراجع چهارگانه را، گزارش وي برخي از گزارش
تواند عامل رد صالحيت  موجه و بدون ارتباط با قانون انتخابات دانست آه به فرض صحت آنها هم، نمي

  .باشد
خواهيم آه در آار خود تجديد نظر  ها، مصرانه مي از اين هيأت: رييس مجلس شوراي اسالمي گفتنايب 

آنند ولو زمان قانوني سر رسيده باشد و يا فرصت قانوني نداشته باشند و حتي اگر تجديد نظرشان 
ه طور هاي اجرايي ننشيند آه ب ي نامطلوب بر دامان هيأت منشا اثر قانوني نباشد، حداقل اين لكه

آنند، تا از تأثير اين اقدام بر آاهش مشارآت مردم در انتخابات  هاي افراد را رد مي غيرقانوني صالحيت
  .هاي اجرايي، در تأييد انتخابات سالم و آزاد تأييد شود مجلس آاسته شود و اين موضع قاطع هيات

ه زودتر با اين موارد برخورد  هر چ رتبه نبوي همچنين خواستار آن شد آه وزارت آشور و مسؤولين عالي
  .گيري نمايند آنند و اگر نتوانستند اصالح آنند، حداقل موضع

هاي اجرايي بدون  ي مجلس فعلي از طرف هيأت به قرار اطالع چهار نماينده: وي در توضيح بيشتر گفت
 صالحيت اند و يا اگر مستنداتي دارند اين مستندات طبق قانون، عامل رد آوچكترين مستندي رد شده

اند به داليلي آه به موجب  هاي سياسي را هم رد آرده ها از احزاب و گروه اي از شخصيت عده. نيستند
  .قانون، باعث رد صالحيت نخواهد بود

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  در عراقتوطئه هاي تروريستي و جاسوسي رژيم آخوندي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران
 1382 دي 8 -سازمان مجاهدين خلق ايران

ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران بار ديگر با اعزام شماري از ماموران و جاسوسان وزارت 
مذبوحانه تالش آرد چنين قلمداد آند آه مجاهدين , اطالعات به عراق تحت عنوان خانواده مجاهدين

در همين رابطه شب و روز . يل خودشان در عراق نگهداشته اندفرزندان آنها را بزور و برخالف م
: راديو و تلويزيون و مطبوعات رژيم آخوندي در يك رشته اخبار آليشه اي اعالم آردند) دي ماه7(گذشته

نجات فرزندان خود از دست , جمعي از خانواده هاي ايراني با اجتماع در برابر دفتر سازمان ملل در بغداد«
    .»خواستار شدندمجاهدين را 

همزمان صبح ديروز يك اآيپ از مأموران وزارت اطالعات با مراجعه به قرارگاه اشرف مدعي شدند آه 
اما در مواجهه با چك هويت و ! مجاهدين در اين قرارگاه آمده اند» زندانيان«براي تحقيق در مورد 

  .زده فرار را بر قرار ترجيح دادندرا فراموش آرده و شتاب» تحقيق«, سئواالتي در مورد فعاليتهايشان
ساعتي بعد يك اآيپ ديگر از مأموران و جاسوسان وزارت اطالعات با اتوبوس به قرارگاه اشرف آمده و 

اين مزدوران هم پس از اندآي . مدعي شدند آه خانواده هاي اعضاي مجاهدين را با خود آورده اند
اي طرح خود شوند مدت آمي بعد به بغداد تحقيق در مورد هويتشان بدون اين آه موفق به اجر

  . بازگشتند
اين اقدامات بخشي از جنگ رواني گسترده اي است آه فاشيسم مذهبي حاآم همزمان با زدو بند و 

بخصوص آه درخواستهاي مكرر رژيم آخوندي , دسيسه چيني عليه سازمان مجاهدين خلق ايران است
با انزجار و محكوميت گسترده جهاني مواجه شده , ينو شخص خاتمي از آمريكا براي استرداد مجاهد

است و حاال رژيم با براه انداختن اين شعبده سازي بيهوده تالش مي آند افرادي را آه خواستار تحويل 
  .همان آساني قلمداد آند آه در عراق بزور نگهداري مي شوند, گرفتنشان بوده است
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همگان مي دانند آه . براي پاسخگويي ندارداين دعاوي آن اندازه مضحك است آه هيچ ارزشي 
مجاهدين يك جنبش تماما داوطلب است آه هيچكس برخالف ميل خود نه وارد آن شده و نه در آن 

آما اينكه مجاهدين از ديدار همه خانواده ها و هموطنان خود بدور از چشم ماموران . نگهداري مي شود
  .وزارت اطالعات قويا استقبال مي آنند

در حاليكه امروز نيروهاي ائـتالف و بويژه , ماه پس از سقوط حكومت سابق عراق9ن دعاوي طرح اي
نيروهاي آمريكاي آنترل همه امور را در دست دارند و در شرايطي آه قرارگاه اشرف مورد بازديد دهها 

 قرار روشنفكران و شهروندان عراق و همچنين نمايندگان نيروهاي ائتالف, هزار نفر از شيوخ عشاير
هذيان گويي هاي رژيمي است آه هرگز از دست مردم ايران و فرزندان مجاهد و مبارز آنان , گرفته است

  .خالصي نخواهد يافت
تروريستهاي رژيم آخوندي به روي ) دي4پنجشنبه (سه روز قبل از اعزام مزدوران به قرارگاه اشرف 

در حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران هزاران تن از مردم شريف عراق آه در ميدان فردوس بغداد 
  .دست به تظاهرات زده بودند آتش گشودند

سازمان مجاهدين خلق ايران بار ديگر توجه مراجع و سازمانهاي ذيربط بين المللي را به تشبثات و توطئه 
 هاي ديكتاتوري تروريستي حاآم بر ايران عليه مجاهدين در خاك عراق و عليه خانواده هاي شان در

ايران آه از بارزترين مصاديق نقض حقوق بشر است جلب مي آند و از آنها مي خواهد تا رژيم ضدبشري 
به هزاران هزار تن از اعضاي خانواده هاي مجاهدين اجازه دهد آزادانه و به دور از , آخوندي را وادار سازند

 و ديدار عزيزانشان راهي نظارت شكنجه گران و دژخيمان اطالعات آخوندي براي زيارت عتبات عاليات
  .عراق شوند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

اعتراض انجمن مطالعات خاورميانه در آمريکاي شمالي به محکوميت شماري از مولفان، منتقدان و 
  ناشران در جمهوري اسالمي

  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10چهار شنبه ): راديوفردا(ليلي آرمان 
، انجمن مطالعات خاورميانه در )Mesa: Middle East Studies Association of North America(ا مس

آمريکاي شمالي، به محکوميت شماري از مولفان، منتقدان و ناشران ايراني به زندان قويا اعتراض کرده 
اينده دائمي مسا در نامه اي خطاب به آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر و محمد جواد ظريف، نم. است

. جمهوري اسالمي در سازمان ملل متحد، نگراني عميق خود را از محکوميت اين عده ابراز کرده است
رونوشت اين نامه را براي محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي نيز فرستاده : اين انجمن مي گويد

  . ايم، اما هنوز پاسخي نگرفته ايم
، مترجم، جعفر همايي، ناشر، بنفشه سام گيس، منتقد ادبي، و مليحه مغازه اي): راديوفردا(نيما تمدن 

مجيد صيادي، مدير فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، محور نگراني هاي مسا يا انجمن مطالعات 
افراد ياد شده بر پايه راي دادگاه به جرم : مسا مي نويسد. خاورميانه در آمريکاي شمالي هستند

م و ناديده گرفتن مقدسات اسالمي و نيز به جرم انتشار متون جعلي و توهين به شخص پيامبر اسال
مسا تاکيد مي کند که اين انجمن که نزديک به سه هزار . اهانت آميز، محکوم به زندان هستند

پژوهشگر و استاد دانشگاه در آن عضو هستند، در پي بررسي افراد ياد شده، دريافته است که اتهامات 
  .يکسره بي پايه استوارد شده به آنها 

پرونده جنايي تشکيل شده براي بنفشه سام گيس، ريشه در نقدي : مسا در همين نامه مي افزايد
دادگاه . نوشته است» زنان موسيقي ايران، از اسطوره تا امروز«دارد که او در روزنامه ايران براي کتاب 

ع غير علمي و بي اعتبار کرده و در جنايي در تهران، خانم سام گيس را متهم به بهره گيري از مناب
به حکم دادگاه بنفشه سام گيس با . نتيجه، مايه ناخرسندي عميق علماي بلندپايه روحاني شده است

اين يادآوري که پيامبر اسالم به شنيدن موسيقي زنان نوازنده عالقه داشته و زنان موسيقيدان در 
  . فته استسراسر تاريخ اسالم هنرنمايي کرده است، راه خطا ر

از سوي ديگر، به نوشته مسا، اتهامات ايراد شده به مليحه مغازه اي، مترجم، جعفر همايي، ناشر، و 
زنان پرده نشين و مردان جوشن «مجيد صيادي، يکي از مسئوالن بلندپايه وزارت ارشاد، به انتشار کتاب 

مغازه اي به حکم دادگاه خانم . ، نوشته فاطمه مرميسي، جامعه شناس مغربي مربوط مي شود»پوش
جنايي تهران با ترجمه اين کتاب که بيشتر آن با علم و عمد سيماي اسالم را مخدوش مي کند و با 

خانم مغازه اي، مترجم و مجيد . سوء تفسير آيات قرآني همراه است، مجرم شناخته شده است
ه يک سال زندان و جعفر صيادي، صادر کننده مجوز انتشار زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش، ب

  .همايي، ناشر همين کتاب، به يک سال و نيم زندان محکوم شده اند
صدور چنين احکامي يادآور تاريک ترين و سياه ترين لحظات قرون پانزدهم و : مسا سپس مي نويسد

از مسا در پايان از رهبر و رئيس جمهوري و نيز . شانزدهم ميالدي و اوج تفتيش عقايد در اروپا است
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمي خواسته است تا فورا به پرونده هاي ياد شده مجددا رسيدگي 
  .شود، وگرنه احترام و آبروي جمهوري اسالمي آسيب هاي بيشتري در مجامع جهاني خواهد خورد

 
طبوعات اي، به دادگاه م به دنبال دريافت احضاريه» فكر روز«ي  نامه صاحب امتياز و مديرمسوول هفته

  .احضار شد
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  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10ه چهار شنب
اي  در احضاريه: با اعالم اين خبر، گفت) ايسنا(مرجانه سخاوتي در تماس با خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه امروز به دستم رسيد، آمده است آه بايد براي اداي توضيحات بيشتر در خصوص اين نشريه روز 
  .ادگاه عمومي تهران مراجعه آنم د1083ي  شنبه به شعبه

داند اين احضار پيرو دادگاه قبلي اين نشريه بوده يا موضوع جديدي است، يادآور  وي با بيان اين آه نمي
  .شود نامه منتشر مي حدود دو ماه است آه به صورت گاه» فكر روز«شد آه 

ه دليل چاپ عكس يك زن چند ماه گذشته ب:  متذآر شد نامه صاحب امتياز و مديرمسوول اين هفته
  .موتورسوار به دادگاه احضار شدم اما پرونده مفتوح ماند

  انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دو تن در درگيری فرقه ای در کرکوک کشته شدند
  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10ه  چهار شنب-بي بي سي 

راتی که عرب ها و ترکمنها در آن شرکت داشتند، در شهر کرکوک در شمال دست کم دو تن در تظاه
  .عراق کشته شده اند

با اين حال هنوز مشخص نيست چه کسی تظاهرکنندگان را به .  زخمی به جا گذاشت25اين درگيری 
  . گلوله بسته است

ک منطقه خودمختار اين تظاهرات در مخالفت با خواست کردها برای گنجاندن شهر نفتخيز کرکوک در ي
  . در چهارچوب يک حکومت فدرال در عراق صورت گرفته بود

  . اين تظاهرات بيرون مقر گروه اتحاديه ميهنی کردستان برپا شده بود
اما يک مقام کرد می گويد . پليس، پيشمرگه های مسلح کرد را به انجام تيراندازی متهم کرده است

  . افراد مسلحی در ميان جمعيت بودند
  . هدان ديگر، پليس را به تيراندازی متهم کرده اندشا

  . گفته می شود تانکهای آمريکايی برای برقراری امنيت وارد شهر شده اند
در همين حال، در بغداد، انفجار بمبی که برای انهدام يک ستون خودروی آمريکايی کار گذاشته شده 

 . بود، باعث قتل يک کودک شد
 

  اردات نفت عراق تغيير ناظران آمريکا بر و
  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10ه  چهار شنب-بي بي سي 

  .وزارت دفاع آمريکا تغييراتی را در نحوه اداره و سرپرستی واردات نفت عراق اعالم کرده است
براساس تصميم جديد وزارت دفاع، لشکر مهندسی نيروی زمينی که تاکنون بر جريان واردات نفت عراق 

ن مسووليت برکنار شده و به جای آن، يک واحد تخصصی ارتشی در امور انرژی اين نظارت داشته از اي
  .مسووليت را برعهده گرفته است

از اين پس، واردات نفت عراق تحت نظارت و سرپرستی مرکز دفاعی پشتيبانی انرژی قرار خواهد 
  .داشت

يير در مديريت واردات نفت عراق با  در بيانيه خود تاکيد داشته است که تغ- وزارت دفاع آمريکا -پنتاگون 
شايعات مربوط به امضای قراردادهای لشکر مهندسی نيروی زمينی با مقاطعه کاران خارجی برای 

  .واردات نفت ارتباطی ندارد
اخيرا يک گزارش رسمی در اياالت متحده به اين مساله پرداخت که ممکن است يکی از شرکت های 

  .ق بهايی را حساب کرده باشد که رقابتی نبوده استطرف قراردادهای واردات نفت عرا
  .شرکت مورد نظر کی بی آر نام دارد و وابسته به شرکت بزرگ هاليبرتون است

اين شرکت با دولت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ارتباط نزديکی دارد و قرارداد اخير را بدون برگزاری 
  .مناقصه دريافت کرده بود
ردات نفت عراق گفته است که برای عقد قراردادهايی در اين زمينه می کوشد سازمان جديد مسوول وا

  . قيمت های رقابتی را به دست آورد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   دی10: روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 31 -1382 دي 10ه  چهار شنب-بي بي سي 
ی اصلی خود را به انعکاس نظرات رييس جمهور خاتمی داده روزنامه های چهار شنبه تهران عنوان ها

  .اند که بعد از بازديد از مناطق زلزله زده از فعاليت ها و تصميم های دولت سخن گفته است
در سرمقاله خود با عنوان خودآگاهی بم نوشته بم که امروز مرکز اندوه و غم ايران و جهان ياس نو 

ی هم باشد و به اين ترتيب شايد بتوان از هزينه های اين غم بزرگ است، می تواند مرکز تجربه اندوز
  .کاست

www.iran-archive.com 



نوشته زلزله دومی که با وقوع ياس نو در » اين جا بم است ارگ تمدن ها«سعيد رضوی فقيه با عنوان 
  .زلزله در بم اتفاق افتاد هجوم بی امان امدادگران و نمايش عزمی ملی بود

کنش های مردمی و جهانی نشان داد که بم در تنهائی نمانده و از واياس نو به نظر نويسنده مقاله 
  .يادها نرفته است

 نوشته به نظر می رسد هنوز مسووالن کشور و جناح های مختلف اعتمادجعفر گالبی در مقاله ای در 
  .نياز به هماهنگی و ايجاد نهادی مناسبت برای مقابله با حوادث ناگهانی را درک نکرده اند

   طلبان  اصالح  متوجه  ديگر انتظار اصلی  از هر آس  بيش  ميان  تاکيدکرده است در ايناعتمادنويسنده 
 و   و روشنگری شناسی  تعهد و وقت   اينكه  برای  مردمند و ثانيا حداقل  از متن  اوال برخاسته  آه است

   از خود نام  برجا است د و تا ايران شون  پيشقدم  راه  نمايند در اين  اثبات  جامعه  خود را به  درست تشخيص
  . يادگار بگذارند  به نيكی

برای دومين روز پی در پی روزنامه های تهران از تغيير در مناسبات ايران و آمريکا گفته و به پيام های 
  .مسووالن آمريکائی به مناسبت زلزله بم اشاره کرده اند

د، از واکنش های مقامات ايرانی به گفته همتايان  در گزارشی با عنوان آمريکائی ها چرا آمدناعتماد
  .آمريکائی خود خبر داده و آن را نشانه ای بر آب شدن يخ های بی اعتمادی بين دو کشور دانسته است

 در صدر اخبار خود در گزارشی از گفتگو ها و پيام های مقامات ايرانی و آمريکائی، آن را زلزله ای شرق
  .نبال زلزله بم اتفاق افتاده استسياسی خوانده است که به د

عکسی را به چاپ رسانده که يک افسر آمريکائی را در کنار هوای نظامی آمريکائی در آفتاب يزد 
  .فرودگاه بم نشان می دهد

در سرمقاله اين روزنامه با اشاره به حضور امدادگران آمريکائی در بم و استقبال آفتاب يزد سردبير 
سامحی که امروز با وقوع زلزله نسبت به حضور خارجی ها اعمال می شود حکومت از آن ها نوشته ت

اگر در گذشته در زمينه های اقتصادی و جهانگردی و سرمايه گذاری خارجی ديده می شد وضعيت 
  .کشور متفاوت بود

با اشاره به جنجالی که محافظه کاران چهارسال پيش بر سر سفر جهانگردان آفتاب يزد سرمقاله 
ی به تهران برپا کردند و برای توجيه کار خود جهانگردان را جاسوس نام نهادند، نوشته شرايط آمريکائ

بحرانی بهترين زمان برای جاسوسان است پس شايسته تر آن است که روش های خود را تغيير بدهند 
  . مردم را به دست آورداعتمادو 

تمداران پرداخته و نوشته اقليت محافظه  در سرمقاله خود به بررسی اثر زلزله بم در رفتار سياسشرق
کار چون قرارست رييس جمهور بعدی را انتخاب کند و به رای مردم نياز دارد فرصت را غنيمت شمرده و 

  .وارد صحنه بم شده تا نشان دهد که بر خالف اصالح طلبان، اهل عمل است
ه ادعا می کنند نيازی به رای  سياستمداران جناح اکثريت هم با آن کشرقبه نوشته محمد قوچانی در 

در اوپوزيسيون خارج از کشور هم . مردم ندارند ولی مشتاقانه برای محبوب شدن وارد صحنه شده اند
  .زلزله باعث انباشت انرژی های نهفته و نيروهای سرکوب شده آنها شده است

 امداد و نجات زلزله  با اشاره به شرکت همه مردم در عملياتياس نومرتضی کاظميان در مقاله ای در 
  .نوشته ايران را بايد با همين الگو ساخت نه چنان که اقتدارگرايان می خواهند با عده ای معدود

تاکيد کرده که بازسازی کشور کمتر از بازسازی بم نيست و نياز به فعاليت ياس نو نويسنده مقاله 
بيش از منافع ملی اهميت می مشترک همه نيروهای جامعه ندارد و فقط کسانی که به منافع خود 
  .دهند از مشارکت همه مردم در بازسازی کشور جلوگيری می کنند

 در سرمقاله خود وضعيت امدادهای مردمی زلزله را با عمليات زلزله طبس مقايسه کرده و نتيجه کيهان
ی گرفته که در آن زمان چون مردم با رژيم سلطنتی نزديک نبودند کمک های خود را به دولت نم

  .سپردند
 نوشته در زلزله طبس از هر محله، آاروانی راه می افتاد با چند کيهانحسين صفارهرندی در سرمقاله 

آاميون بار و پيشاپيش آن مردی آه لباس پيامبر بر تن داشت اما امروز چادرهای دولتی مملو از آمك 
 زيبايی هرچه تمامتر جلوه مردم، شكوه پيوند ملت و حكومت را در قاب چشمان مردم داخل و خارج به

  .گر آرده است
به دنبال تهديد مهدی کروبی به استعفای مديران اجرائی نزديک به مجمع روحانيون مبارز در صورت رد 

 در مقاله ای به انتقاد از انتخابصالحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس توسط شورای نگهبان، 
  .ديشی خوانده استرييس مجلس پرداخته و آن را خالف مصلحت ان

 در عين حال تهديد رييس مجلس را سنگی بزرگ دانسته که نشانه انتخابعلی شکوهی نويسنده 
  .نزدن است

تا . هفته گذشته مهدی کروبی برای اولين بار از احتمال استعفای مقامات اجرائی و دولتی سخن گفت
يده بودند که آن هم به عمل کنون بارها اصالح طلبان طرح استعفای نمايندگان مجلس را پيش کش

  .نزديک نشد
 خبر داده که اعضای نهضت آزادی توسط وزارت کشور برای نامزدی کيهانيک روز پس از آن که روزنامه 

وزات کشور اعالم کرده است که هيچ کس آفتاب يزد انتخابات مجلس رد صالحيت شده اند، به نوشته 
  .ه استتا کنون در تهران به طور قطعی رد صالحيت نشد

 يک نماينده اقليت محافظه کار مجلس گفته است شورای نگهبان صد نفر از انتخاببه نوشته 
  .نمايندگان فعلی مجلس را که از جناح اصالح طلب هستند رد صالحيت می کند
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