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

------------------------------------------------------------------------------  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
   هزار نفر بيشتر است  50تعداد تلفات زلزله بم از :رئيس شوراي شهر بم 

  2004 ژانويه 2 -1382دي  12 هجمع
 درصد منازل بر اثر زلزله تخريب 100جه به اينكه در برخي مناطق بم با تو: رئيس شوراي شهر بم گفت

  . هزار نفر است50شده اند به نظر من تعداد تلفات بيش از 
رئيس شوراي شهر بم در جمع , دآتر عباس اسماعيلي, به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به بم 

 25 تا 20 هزار نفر، در اطراف نيز 25هزار نفرجمعيت داشته و شهر بروات 85شهر بم : خبرنگاران گفت
  . هزار نفر بوده است130هزار نفر ساآن بوده اند و جمعيت آل منطقه زلزله زده 

در روزهاي اول هر آس : گفت, وي با اشاره به اينكه تاآنون آمار دقيقي از آشته ها ارائه نشده است
د مي شد و اجساد به طور دسته جمعي به فكر تدفين عزيزان خود بود و بوسيله لودر گودال هايي ايجا

  .به خاك سپرده مي شدند و آسي درآمارگيري دخالت نداشته است
هر آسي : گفت, اسماعيلي در پاسخ به اين سوال آه چند درصد از شهر خاآبرداري شده است

محل دفن آشناهاي خود را نشان داده است ولي آنهايي آه آسي را نداشته اند و از , آشنايي داشته
  .هنوز زير آوارها هستند, شهرهاي ديگر براي مشخص شدن وضعيت آنان به بم نيامده اند

شهر به بهترين , بايد شهر از نو بازسازي شده و براساس نقشه اي جديد و با آاربري تازه, به اعتقاد وي
  .شكل احداث شود

ند بايد اين خيابانها با  خيابان در شهر احداث آن2حتي اگر بخواهند : رئيس شوراي شهربم تصريح آرد
  .اسلوب صحيح و برنامه ريزي بنا شوند

هيچ نقطه اي از ايران مصون از : اسماعيلي انتقال شهر را به نقطه اي ديگر ميسر ندانست و گفت
زلزله نيست و ما نمي توانيم مردمي آه سال هاي سال در جايي زندگي مي آردند را به محلي ديگر 

  .منتقل آنيم
هزينه : ازي شهر را منوط به استفاده مناسب از نيروهاي موجود دانست و افزودوي مدت بازس

  .آواربرداري بيشتر از احداث شهر در نقطه جديد نيست
ويرانه , شهر بم بدون بازسازي ارگ و ساختمان هاي ميراث فرهنگي, به اعتقاد رئيس شوراي شهر بم 

  .و جسدي خواهد بود
به بزرگي زلزله اخير در شهر بم اتفاق نيفتاده بود چرا آه در غير اين زلزله اي : اسماعيلي تصريح آرد

  .بزرگترين زلزله در تاريخ بم بوده است , ويران مي شد و زلزله هفته گذشته , صورت ارگ بم 
مصدوماني آه از : وي با گراميداشت ياد ايرج بسطامي با اشاره به وضعيت مصدومين زلزله گفت

  .نياز به آسايشگاه و مراقبت پزشك و جاي گرم دارند, رخص مي شوند بيمارستان هاي مختلف م
  پايان پيام 

  
 اظهارات پزشک فرانسوی اعزامی به بم

   شنبه  سوم زانویه دو هزار و چهار–  پاریس –عباس بختياری 
 پایان کار اکيپ ما از دیروز به. دیروز آنجا را به مقصد پاریس ترک کردیم. بم دیگر ویرانه ای بيش نيست

یعنی تمام امکاناتی که همراه ما بود برای پنج روز در نظر گرفته شده بود، اما دیروز عمال ما را از . رسيد
چون  بوی تعفن شهر را گرفته و از دیروز شروع کردند با بلدوزور به  صاف کردن ویرانه . آنجا بيرون کردند

از دیروز با بلدوزور به دنبال یافتن اجساد قربانيان البته ارگانهای دولتی تجربه این کار را ندارند و . ها
ما ميتوانستيم ده نفر را نجات بدهيم ولی متاسفانه روز شنبه  من همراه تيم پزشکی مجموعا . بودند

بيست و سه ساعت را در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه کرمان به دليل موانعی که نظاميان مستقر در 
تنها طی چهار روز توانستيم با کمک سگ های تربيت .  ند، از دست دادیمفرودگاهها برای ما ایجاد کرد
از کنار خانواده بودن در شب سال نو محروم شدیم ولی بسيار خوشحاليم .شده،  دو نفر  را نجات دهيم
آنجا عواملی وابسته به ارگانهای دولتی وجود داشتند که مرتب شایع می . که پانصد نفر را مداوا کردیم

 پنج نفر یا مثال هفت نفر یا نه، ده نفر در یک ساعت گذشته نجات پيدا کرده اند تا به این وسيله کردند،
اخبار فعاليت آنها از طریق خبرنگاران خارجی به بيرون انتقال داده شود  و دست به یک قدرت نمایی 

که  با این احتمال وجود دارد . دروغين زده بودند، در صورتی که چنين موضوعی صحت نداشت
در زمان ورود به بم مهمترین مسئله . روستاهای اطراف هشتاد هزار نفر جانشان را از دست داده باشند

برای ما  اشاره  به یک خانه بود که مثال چند نفر در این خانه زندگی می کرده اند و چند نفر نجات پيدا 
 اطالعاتی داشتند و نه مردمی وجود کرده اند ولی متاسفانه نه افراد وابسته به ارگانها در این مورد

ماموران ارگانهای نظامی دولتی در فرودگاه . داشتند که اطالعاتی در این زمينه در اختيار ما بگذارند
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وظيفه اتان است « یک نظامی با ما گفت که . مهرآباد در پی اعتراضهای ما حتی به ما توهين هم کردند
یک روحانی هم دیروز گفته است ما از . ».نفت ما را برده ایدشما یک عمر . که این کار را انجام دهيد

اما مردم واقعا بسيار بسيار . مردم  برای حضور سگ های خارجی در ایران معذرت خواهی ميکنيم
تنها چيزی که ارزش و معنا نداشت پول . در بم تجربه جدیدی را در زندگی بدست آوردم. مهربانی دارید

مردم به غذا و گرما نياز خيلی فراوانی . چيزی برای فروش وجود داشتنه خرید ميشد و نه . بود
ما . دیشب در فرودگاه مهرآباد با ماموران شرکت هواپيمایی ایران ایر مشکل عجيبی داشتيم. داشتند

چهار سگ تربيت شده را همراه خود برده بودیم که دیشب زمان خروج از ما درخواست یک ميليون و 
خود را به آنها » کردیت کارت« ما مخالف نبودیم و . ابت هزینه بليط برای سگها کردندسيصد هزار تومان ب

مترجم ما . و نه یورو و دالر بلکه فقط تومان»  کردیت کارت« دادیم ولی آنها فقط تاکيد ميکردند که نه 
ه تومان دست فقط صد و پنجاه هزار تومان همراه داشت و ما تا از طریق دوستان ایرانی خود در تهران ب

لحظه ای که با سگهای همراه  سالن فرودگاه را به قصد سوار . یافتيم یک ساعت و نيم به طول انجاميد
 .شدن هواپيما ترک می کردیم، مردم یکپارچه برای ما دست می زنند

. روز اول که وارد شهر بم شدیم، دختر یازده ساله ای پای مرا در آغوش گرفته بود  و گریه می کرد 
او شبها نمی خوابيد و به نظرم مهمترین . ترجم ما می گفت او از شما پدر و مادرش را می خواهدم

  .من آن دختر را هرگز فراموش نخواهم کرد. مسئله در چنين لحظاتی وجود روان پزشک است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

   يک هيات بلندپايه آمريکايی به ايران پيشنهاد اعزام
  2004 ژانويه 2 -1382 دي 12 جمعه -بي بي سي 

روزنامه های عمده چاپ آمريکا روز جمعه دوم ژانويه گزارش داده اند که دولت اين کشور پيشنهاد کرده 
ون به اين ايران تاکن. است يک هيات بلندپايه رسمی را با ماموريتی انساندوستانه به ايران اعزام کند

  .پيشنهاد پاسخ نداده است
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های آمريکايی و ايرانی گزارش داد که قرار است سناتور اليزاب 
دول، رياست چنين هياتی را به عهده داشته باشد و اين هيات احتماال شامل يکی از اعضای خانواده 

  .بوش نيز خواهد بود
های آمريکايی گفته اند که سناتور اليزاب دول، رئيس سابق سازمان صليب سرخ بنابه اين گزارش مقام 

آمريکا، مستقال با وزارت خارجه آمريکا تماس گرفت و پيشنهاد کرد در راس يک هيات از صليب سرخ 
  . آمريکا برای ارائه کشورهای بيشتر به ايران سفر کند

مشابهی به نقل از يک مقام دولت بوش در واشنگتن در همين حال روزنامه نيويورک تايمز نيز در گزارش 
نوشت که انديشه اعزام يک هيات امدادرسانی طی روزهای گذشته در داخل دولت آمريکا مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است اما تاکنون نتيجه گيری نهايی درباره عملی بودن يا حتی مصلحت آميز بودن 
  .يران هنوز به اين پيشنهاد پاسخ نداده استوی گفت ا. چنين اقدامی حاصل نشده است

اعزام يک هيات بلندپايه به ايران گام ديگری از يک رشته از اقدامات آشتی : "نيويورک تايمز نوشت
  ."جويانه واشنگتن نسبت به تهران طی دو ماه گذشته تلقی می شود

مالی به اين کشور که روز لغو موقتی تحريم های آمريکا در قبال ايران جهت تسهيل انتقال کمک های 
  .چهارشنبه اعالم شد از ديگر نشانه های برخورد مثبت آمريکا با تهران است

با اين حال مقام های آمريکا به واشنگتن پست گفتند که اين هيات با هدف های انساندوستانه و نه 
  .ديپلماتيک اعزام خواهند شد

را که ارسال کمک برای زلزله زدگان ايران و جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا روز گذشته اين مساله 
دولت : "همچنين لغو موقتی تحريم انتقال پول به معنی بهبود روابط دو کشور است رد کرده و گفته بود

ايران بايد به صدای کسانی که در آرزوی آزادی هستند گوش بسپارد، آن دسته از اعضای القاعده را که 
  ."يد از برنامه سالح های اتمی خود دست بشويدتحت بازداشت دارد تحويل دهد و با

در عين حال ما بابت اين مساله که دولت ايران مايل است اجازه دهد کمک های : "اما وی افزود
  ."انساندوستانه به آن کشور جريان پيدا کند، سپاسگذاريم

دلگرم "ولت ايران را کالين پاول، وزير خارجه آمريکا نيز روز دوشنبه هفته جاری حرکات چند ماه اخير د
  .توصيف کرده و گفته بود واشنگتن از سرگيری مذاکره با ايران را مد نظر قرار خواهد داد" کننده

به گزارش واشنگتن پست محمد رضا خاتمی، نايب رئيس مجلس شورای اسالمی روز پنجشنبه اول 
 بر تهران در زمينه مساله ژانويه گفت که ارسال کمک های آمريکا به ايران به تدريج جو سياسی حاکم

  .حساس رابطه با آمريکا را متحول کرده است
اکنون ما در مجلس درحال ارزيابی رفتار مثبت دولت آمريکا هستيم و من : "وی به خبرگزاری رويتر گفت

  ."مطمئن هستم که حس نيت با حسن نيت پاسخ داده خواهد شد
اول و به خصوص اظهارات روز گذشته آمريکا داير دولت آقای خاتمی اظهارات آقای پ:" وی همچنين گفت

  ."بر لغو تحريم ها را مثبت ارزيابی می کند
وی با اشاره به اين که روابط ايران و آمريکا پس از انقالب اسالمی دچار فراز و نشيب های زيادی شده 

  ."برچيدن ديوار بی اعتمادی است"است گفت تهران اکنون در پی 
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 علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در به گزارش واشنگتن پست
نشانه های مثبتی در ماه های اخير نشان داده "جريان سفر به شهر بم به خبرنگاران گفت که آمريکا 

  ."است
: وی در پاسخ به اين پرسش که آيا تحوالت اخير می تواند بر روابط دو کشور تاثير بگذارد يا خير گفت

  ."نيستم، ولی نشانه هائی حاکی از آن استمطمئن "
  تهران با اعزام يک گروه آمريکايی به ايران مخالفت کرد

مقامات آمريکايی گفته اند که در حال حاضر مقامات حکومتی ايران برنامه دولت آمريکا برای اعزام يک 
  .تيم با هدف کمکهای انساندوستانه به ايران را رد کرده اند

اعالم کرده بودند که هدف از اعزام اين هيات عاليرتبه به ايران کمک به دولت ايران مقامات آمريکايی 
  .بدنبال حادثه زلزله در بم است

گفته شده بود که سناتور اليزابت دول، رئيس سابق سازمان صليب سرخ آمريکا، رياست اين هيات را 
  . برعهده خواهد گرفت

است مقامات ايرانی گفته اند که اکنون زمان مناسبی برای يکی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا گفته 
  .اعزام اين هيات نيست 

  . قبال آيت اهللا احمد جنتی آمريکا را متهم کرده بود به بهربرداری از حادثه زلزله برای ايجاد زابطه با ايران
  سياست آمريکا در قبال ايران تغيير نکرده است: بوش

وری آمريکا می گويد اقداماتی که به دنبال زلزله اخير برای کمک به پيشتر جورج دبليو بوش رئيس جمه
  .ايران انجام شده، نشانه بهبود در روابط واشنگتن با تهران نيست

مقامات آمريکا روز چهارشنبه اعالم کرده بودند که تحريمها در مورد انتقال پول به ايران، به منظور تسهيل 
  . ت لغو شده استکمک رسانی به زلزله زدگان بطور موق

مقامات ارشد ايران از اين اقدام استقبال کردند و آن را گام مثبتی در جهت بهبود روابط ايران و آمريکا 
  . توصيف کردند

اما آقای بوش اين نکته را روشن کرد که رفع موقت تحريمها عليه ايران نشانه ای از تغيير در سياست 
  .واشنگتن نيست 

  .ن خواهان روابط بهتر با واشنگتن است، بايد اقدامات بيشتری انجام دهداو می گويد که اگر تهرا
از جمله اين اقدامات، تحويل افراد مظنون به عضويت در سازمان القاعده به آمريکا و پايان دادن به پروژه 

  . ای است که آقای بوش آن را برنامه هسته ای ايران ناميد
  سه ماه بدون تحريم

در واشنگتن می گويد فهرست خواسته های آقای بوش از ايران محدود است و يک خبرنگار ی بی سی 
شامل موضوع بحث انگيز اتهام حمايت ايران از گروههای ستيزه جويی که عليه اسرائيل فعاليت می 

  . کنند، نمی شود
حال، دانست؛ با اين " آشتی بزرگ"به گفته خبرنگار بی بی سی، درحاليکه نمی توان پيام بوش را پيام 

  . روشن است که رئيس جمهور آمريکا در فکر رويارويی با ايران هم نيست
آقای بوش اين سخنان را در روزی ايراد کرد که در ايران يک مراسم ترحيم برای قربانيان زلزله جمعه 

  . گذشته در شهر بم برگزار می شد
گوار بود، اينکه چند تنی پس از درحاليکه شهر به خاطر پنجاه هزار تنی که در زلزله کشته شده اند سو

  . روزها زنده از زير آوار بيرون کشيده شده بودند، فضا را آکنده از اميد کرده بود
 روز آينده کمکهای اهدايی از سوی شهروندان 90لغو محدود تحريمهای آمريکا بدان معنی است که طی 

ه اجازه اداره خزانه داری اياالت متحده، آمريکايی و سازمانهای غير دولتی آمريکا می تواند بدون نيازی ب
  . به نيازمندان برسد

همچنين در اين مدت، امکان صدور فن آوری حساس، از جمله رايانه و تلفنهای ماهواره ای به ايران 
  . برقرار خواهد بود
ميت ما در ايران داريم نشان می دهيم که مردم آمريکا مهربانند و به رنج انسانها اه: "آقای بوش گفت

  ."می دهند
با پيوستن امدادگران آمريکايی به تالشگرانی که به بازماندگان زلزله کمک می کنند، می توان گفت که 
اين نخستين حضور رسمی واشنگتن در ايران به دنبال قطع روابط تهران و واشنگتن در بيش از دو دهه 

  . پيش است
  

  يران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ا
  

  اعضاي جديد شوراي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي معرفي شدند  
  2004 ژانويه 2 -1382دي  12 هجمع

  .اعضاي جديد شوراي مرآزي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي انتخاب شدند
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اسامي اعضاي جديد شوراي مرآزي جمعيت ايثارگران 

  :الب اسالمي آه در دومين آنگره اين تشكل انتخاب شدند به شرح زير استانق
 نفيسه فياض -5 عبدالحسين روح االمين -4نژاد    محمود احمدي-3 علي دارابي -2 حسن فدايي -1

 سيد رمضان -10 عليرضا سربخش -9 مجتبي شاآري -8 صديقه شاآري -7 فاطمه آليا -6بخش 
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 -15 احمد صديقي -14 هادي ايماني -13پور    مسعود سلطان-12ان  مصطفي توآلي-11موسوي مقدم 
 -20 مهدي آوچك زاده -19 علي ذبيحي -18 علي احمدي -17پور    علي يوسف-16داود دانش جعفري 

  . بيژن مقدم-24 عباس درويش توانگر و -23بافان    مسعود زري-22 سيد صولت مرتضوي -21داود جعفري 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراق آيندهدولت،عراق رويدادهاي 
  
  2004 ژانويه 2 -1382 دي 12 جمعه - خبر از راديو فردا 6

  آشف سالح و مهمات در يك مسجد در بغداد
   -مريم احمدي

در يورش سربازان آمريکائي به يک مسجد در بغداد مقدار زيادي سالح و مهمات به دست سربازان افتاد 
 ميليمتري، 60در اين مسجد، مواد منفجره، گلوله خمپاره . زداشت شدند نفر در اين رابطه با32و 

  . گوني باروت کشف و ضبط شد2نارنجک، دستگاههاي بمب سازي و 
  امتناع سربازان بلغار از حضور در سر آار، در واکنش به حمله هاي مرگبار شورشيان در عراق

 سرباز آن کشور در عراق 5 که به کشته شدن مريم احمديسربازان بلغار در واکنش به حمله هاي مرگباِر
 500 نفر از افراد واحد 30 تا 25بين . انجاميد، از حضور در سر پست و انجام وظيفه خودداري مي کنند

نفري بلغار به گفته ژنرال نيکوال کولف در روز جمعه، زير فشار خانواده هاي شان از انجام وظيفه 
  . اندخودداري مي کنند و در پادگان مانده
  ادامه خشونتهاي قومي در کرکوک

  مهديه جاويد 
عربهائي که به دستور صدام حسين در کرکوک مستقر شده . خشونتهاي قومي در کرکوک ادامه دارد

اند تا ترکيب قومي اين شهر عمدتا کردنشين را بر هم بزنند ونيز ترکمنها، اکنون در برابر اين خواست 
به گفته . از منطقه خودمختار کرد عراق باشد مقاومت مي کنندکردها که مي خواهند کرکوک بخشي 

شرآو شاآر، فرمانده پليس آرآوك، در محل درگيري گروه هاي مختلف شهر در پي تظاهرات و نا آرامي 
  .وي افراد وفادار به صدام حسين را مسئول خشونت ها خواند. ها، يك تن آشته شد

  وسط دولت نروژبازداشت بنيانگزار انصار االسالم عراق ت
  مريم احمدي 

مال کرکار که از او به عنوان پايه گزار انصار . دولت نروژ بنيانگزار انصار االسالم عراق را بازداشت کرد
انصار االسالم بنا به گزارشها . االسالم نام برده مي شود از دولت نروژ درخواست پناهندگي کرده بود

ت و با شبکه تروريستي القاعده به سرکردگي اسامه بن يک گروه اسالمگراي کرد تندرو در عراق اس
  .الدن ارتباطهائي دارد

  بازداشت فرد مظنون به استخدام و انتقال جنگجويان از سوريه در عراق
  مريم احمدي 

ارتش آمريکا درعراق اعالم کرد فردي را بازداشت کرده است که در استخدام جنگجويان از سوريه و 
ست داشته است اين جنگجويان درعراق خاصه در بخش سني نشين مرکز کشور انتقال آنان به عراق د

  با نيروهاي ائتالف و عمدتا آمريکائي مي جنگند
  سقوط يك فروند هلي آوپتر نظامي ارتش آمريكا در فلوجه

 ليلي صدر
تر ارتش آمريكا خبر سقوط يك فروند هلي آوپتر نظامي را در فلوجه تاييد آرد و اعالم داشت هلي آوپ

يك سرباز آمريكايي در اين حادثه آشته و سرباز ديگري . روز جمعه بر اثر آتش دشمن سرنگون شد
هلي آوپتر مذآور . به هلي آوپتر شليك شد: يك پليس آه شاهد صحنه بود، گفت. زخمي شده است

: ي گفتمحمد عبدالعزيز، پليس عراق.  مايلي غرب بغداد در نزديكي شهر ناآرام فلوجه سقوط آرد32در 
ما همراه با نيروهاي آمريكايي مشغول يافتن و برچيدن مينهاي زميني بوديم آه من ديدم يك موشك به 

. هلي آوپتر به دو نيم شد و سپس در حالي آه آتش گرفته بود، سقوط آرد. هلي آوپتر برخورد آرد
شهر فلوجه در . ندشورشيان در ماههاي اخير به چندين هلي آوپتر متعلق به ارتش آمريكا حمله آرد

آانون مثلث سني نشين قرار دارد و از زمان سقوط صدام حسين از آوريل گذشته تا آنون نيروهاي 
مقامهاي آمريكايي شورشيان وفادار به . ارتش آمريكا در اين شهر همواره مورد حمله قرار گرفته اند
  .صدام حسين و رژيم بعث او را عامل اين حمله ها مي دانند

 
  از سربازان آمريكايي در عراق جان باختند  تن  327
  2004 ژانويه 2 -1382دي  12 هجمع

  .اش را در عراق منتشر آرد  ارتش آمريكا ليست جديد سربازان آشته شده
 سرباز در پي عملياتهاي نظامي جان 327براساس آمار جديد، , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .باختند
 سرباز قرباني اين جنگ بعد از اعالن پايان جنگ از جانب 327 تن از 212, البيانبه نوشته روزنامه اماراتي 

  .اند  رئيس جمهور آمريكا در ماه مه ،آشته شده" جورج بوش"
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 20اين در حالي است آه تعداد آشته شدگان سربازان نيروهاي انگليس در پي درگيريهاي نظامي به 
تن از سربازان انگليسي در پي 32همچنين. جان باختند تن از آنان پس از ماه مه 12تن مي رسد آه 
  .اند   شده  حوادث ديگر آشته

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  دی١٢: هفته نامه های ايران

  2004 ژانويه 2 -1382دي  12 ه جمع-بي بي سي 
هزار تن را گرفت، عنوان  ٣٠ دسامبر که شهر بم را ويران کرد و جان بيش از ٢۶زلزله شامگاه جمعه 

  .اصلی هفته نامه های چاپ تهران است
جای مرثيه :" با چاپ عکسی از دو زن زلزله زده بم در حال شيون و زاری، نوشته استاميد جوان

در باره زلزله چه می توان گفت و نوشت که دست و دل مان می لرزد و تصاوير مصيب . سرايی نيست
  ."ستديدگان گويا تر از هر نوشته ا

 با اشاره به وقوع زلزله های چهل سال اخير ايران نوشته است بزرگترين و خونبارترين زلزله اميد جوان
  . هزار نفر کشته برجای گذاشت۴٠ در گيالن و زنجان روی داد که بيش از ١٣۶٩ خرداد سال ٣١

نقدر تعداد اجساد آ:"  ارگان انصار حزب اهللا ضمن چاپ گزارشی تصويری از زلزله نوشته استيالثارات
  ."زياد است که بدون هيچگونه غسل و نماز ميتی آنها را با لباس دفن می کنند

اين که از قهر، خشم يا : " به نقل از حبيب اهللا عسگر اوالدی دبير کل جمعيت موتلفه نوشته استشما
ن خاص خود ستم طبيعت گله و شکايت کنيم ادارکی مطابق واقع نيست، طبيعت برای خود نظم و قواني

را دارد و بايد با تجهيز به دانش غنی و پيش بينی های علمی از وقوع و تکرار چنين رويدادهای تلخی 
  ."پيشگيری کنيم

 در سرمقاله خود به دولت پيشنهاد کرده بودجه امور غير ضروری را به مردم زلزله زده بم پرتوهفته نامه 
  .اختصاص دهد

 ميليارد تومانی مرمت تخت ۵/۴ ميليارد تومانی موسيقی، ١٣دجه دولت با حذف بو:"  نوشته استپرتو
 ميليارد تومانی امور مشارکت زنان، می تواند به ياری ٧۶ ميليارد تومانی مجسمه سازی و ٨۶جمشيد، 

  ."مردم مصيبت زده بم بشتابد
 بر مردم خوف آن می رود آنان که اين روزها به جای گريه:"  همچنين نوشته اشتپرتوسرمقاله نويس 

  ."مظلوم بم، بر خرابی ارگ بم می گريند، قبل از ياری رساندن به مردم، به بازسازی ارگ بم بپردازند
پيشقراوالن عرصه :"  زلزله بم را به انتخابات آينده مجلس پيوند زده و به طعنه نوشته استيالثارات

حران زلزله بم به نمايش توسعه سياسی با محوريت وزارت کشور که کارآمدی خود را در مديريت ب
  ."گذاشتند اين روزها برای حفظ حداقلی کرسی های مجلس شديدا به تکاپو افتاده اند

 لغو بخشی از تحريم های ايران به وسيله آمريکا را در صفحه اول بازتاب داده همشهری جمعه و ايران
  .اند

:" ن تصميم گفته استاکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اي
  ."آمريکايی ها چند ماهی است که عاليم مثبتی در اين رابطه نشان می دهند

آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اين سئوال که آيا اين عاليم راهگشايی برای تجديد روابط خواهد 
  ."من مطمئن نيستم اما عاليم اين طور نشان می دهد: "بود، گفته

ه ايران نيز لغو بخشی از محدويت های مالی آمريکا را مثبت ارزيابی کرده و کمال خرازی وزير خارج
رفع دائمی و کامل تحريم ها از سوی آمريکا می تواند فضای جديدی را در روابط دو کشور ايجاد : "گفته
  ."کند

 روز ٩٠آمريکا برای کمک به بازماندگان زلزله بم بخشی از تحريم های اقتصادی عليه ايران را به مدت 
لغو کرده و به شرکت های خصوصی و شهروندان آمريکايی اجازه داده است مستقيم از آمريکا به ايران 

  .پول ارسال کنند
 با علی اکبر محتشمی نماينده مجلس در باره رابطه ايران و آمريکا گفتگو کرده و نوشته اميد جوان

 رفسنجانی هم فريب خورد که به به رفتار آمريکايی ها نمی توان اعتماد کرد و هاشمی:" است
  ."آمريکايی ها برای آزادی گروگان های آمريکايی در لبنان کمک کرد

آقای هاشمی بر اساس وعده های پرزرق و برق و فريبکارانه آمريکايی ها : "آقای محتشمی می گويد
خ مثبتی به اين کوتاه آمد و اقداماتی در جهت خواست امريکا انجام داد ولی آمريکايی ها نه تنها پاس

موضوع ندادند بلکه حتی پاسخ تندتری دادند و تحريکات ضد جمهوری اسالمی پس از اين واقعه بيشتر 
  ."شد

 سخنان روح اهللا حسينيان رئيس مرکز اسناد انقالب اسالمی را در اصفهان چاپ کرده و به نقل يالثارات
  ." ششم به پايان رسيده استتاريخ مصرف مدعيان اصالح طلبی در مجلس:" از وی نوشته است

 مقتوالن را مرتد معرفی کرده بود با ارائه ٧٧آقای حسينيان که در ماجرای قتل های زنجيره ای پائيز 
آماری از شرکت مردم در انتخابات قبل و بعد از دوم خرداد، شعار توسعه سياسی و مردم ساالری را 

  .شکست خورده خوانده است
ست که روزهای صداعنوان اصلی هفته نامه » ابات مجلس هفتم می شودآيا جناح راست برنده انتخ«

  .شنبه در اصفهان منتشر می شود
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 اصالح طلبان می گويند وقتی که فعاالن جناح راست از پيروزی در انتخابات سخن می صدا،به نوشته 
  .گويند بی ترديد به رد صالحيت اصالح طلبان و کاهش مشارکت مردم دل بسته اند

بيشتر نارضايتی ها که حول قوه مقننه شکل گرفته است ربطی به مجلس و عملکرد :"  نويسدصدا می
اکثريت ندارد بلکه بيتشر از نهادهايی است که به گونه ای موجبات محدود شدن عملی اختيارات 

  ."شدند) اصالح طلبان(قانونی مجلس را فراهم آوردند و مانع عملی شدن برنامه های اکثريت
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