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  ميهنان، مردم آزاده  هم
فاجعه زلزله بم و منطقه آرمان با بيش از صدهزار . ای ديگر نشت بازهم ميهن بالزده ما در سوگ فاجعه

  .دوست درايران  و سراسر جهان را به درد آورد های نوع  خانمان قلب تمام انسان آشته، زخمی وبي
سيل . زدگان شتافتند ه، مردم با حرآتی خودانگيخته به ياری زلزلهاز اولين ساعات رسيدن خبرفاجع

مردم چه به صورت منفردو چه . ها از شهرها و روستاهای دور ونزديك و سراسر جهان سرازير شد آمك
اما مسئوالن تنها . های مردمی برای هرگونه ياری اعالم آمادگی آردند ها و تشكل از طريق سازمان

های مردمی و افراد، حتی متخصصان مورد نياز  ی را پذيرفتند و مانع ورود تشكلهای نقدی و جنس آمك
ها و نهادهای دولتی در همان يكی دو روز اول نشان دادند  اين درحالی بودآه سازمان. به منطقه شدند

  . مديريت هستند تا چه حددر مواجهه با بحران ناتوان، ناآارآمد؛ ناهماهنگ و دچار سوء
 ريشتر وبيشتر در ايران رخ داده آه طی آن هزاران خانه 7 تا آنون پنج زلزله به قدرت 57تنها از سال 

خشتی وگلی وفاقد استانداردهای ساخت وساز برسرساآنانشان فروريخته وصدها هزار آشته 
ای از آن فجايع آموختند و چه اقداماتی  مسئوالن چه تجربه. خانمان برجای گذاشته است وزخمی و بي

زلزله بم نشان داد . های مالی و جانی در چنين مواردی انجام دادند  يشگيری و آاهش بار خسارتبرای پ
  .آه هيچ، هيچ و هيچ

هايی  آند آه چنين زلزله های زخم خورده درهرآوی و برزن اين واقعيت تلخ را تكرار مي امروز دل
پرسند  مردم از خود مي. آورد ای همچون ژاپن خسارت بسياری ناچيزی به بار مي درآشورهای پيشرفته
ايم؟  ای برده های علمی و تكنولوژيكی روز چه بهره های ملی چيست واز پيشرفت پس سهم ما از ثروت

  . ها باشند مسئوالن و متوليان جامعه بايد پاسخگوی اين پرسش
بندی  عجويی اقتصادي، سرعت عمل، همدلی و بكارگيری جم ما نيزاز اين تجارب آموختيم آه برای صرفه

به همين . طور مستقل و سازمان يافته عمل آنيم ها، بايد دست به دست هم دهيم و به نظرسنجي
منظور و با هدف ايجاد پايگاهی دائمی و مردمي، ودر مقطع آنونی با هدف ياری رسانی به مردم زلزله 
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. ياری بلند مدت به ما بپيوندندآنيم در اين هم های مردمی نيز دعوت مي گردهم آمده و از ساير تشكل
پذيرترين اقشار  براساس تجارب گذشته و برآورد وضع موجود درحال حاضر محور فعاليت خود را آسيب

  . ايم بالديده، يعنی زنان و آودآان انتخاب آرده
  
های نقدی مردمی  آوری همياري منظور جمع به"  ياری به بم-های مردمي شورای هماهنگی تشكل"

 به نام فاطمه حميدي،  67033، بانك ملت شعبه ميدان انقالب آد 3011500انداز شماره  حساب پس
  .منصوره بهكيش و عليرضا ثقفی خراساني، را افتتاح نموده است

  
  .باشد  ميshowra.comسايت در حال راه اندازی : های مردمي  نشانی شورای هماهنگی تشكل

  
  . تهران ارسال فرمائيد– 15815/1799پستی لطفا آپی رسيد واريزهای خود را به صندوق 

  
های مردمي، خود نيز شماره حساب  گروه سيب عالوه برحمايت از شورای هماهنگی تشكل* 

های نقدی برای زلزله زدگان بم اعالم   را جهت دريافت آمك328 گيشا - بانك تجارت32809820مستقل
  .نموده است

  
  لزله زده بم وارد آار عملياتي شده است  ستاد ياري به آودآان ز: فريبرز رييس دانا

  2004 ژانويه 4 -1382 دي 14يكشنبه 
در . ستاد ياري به آودآان و نوجوانان زلزله زده وارد آار عملياتي شده است: فريبرز رييس دانا گفت

  .حالي آه ساير ستادها، وجوه نقدي جمع آوري شده را در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار مي دهند
رز رييس دانا، جامعه شناس و آارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار سرويس فريب

من آميته امداد و هالل احمر را به عنوان نهاد عمومي مردم آه بتوانند : اجتماعي ايلنا، خاطرنشان آرد
  .نيروهاي داوطلب را جذب آنند، موثر نمي بينم

احمر هر يك ساز خود را مي زنند و دستگاه هاي دولتي آميته امداد و سازمان هالل : وي تصريح آرد
  .هستند آه سياسي عمل مي آنند

به اعتقاد رييس دانا اين سازمان ها بايد وابسته به مرآز متمرآزي باشند آه در قبال مردم مسئوليت 
  .داشته و پاسخگوي مجلس باشند

 نبود اين سازمان ما نمي توانيم در با: وي با اشاره به نبود يك سازمان دفاع غيرنظامي در آشور گفت
  .زمان ضروري نيروها را ساماندهي آرده و به آسيب ديدگان آمك آنيم

 بانك تجارت، شعبه گيشا به نام 3280982اين آارشناس مسائل اقتصادي با اعالم شماره حساب 
اين ستاد مرآب : دفريبرز رييس دانا از سوي ستاد ياري به آودآان و نوجوانان زلزله زده، خاطرنشان آر

اين ستاد مرآب از سازمان غيردولتي : از ستاد ياري به آودآان و نوجوانان زلزله زده، خاطرنشان آرد
  .اجتماعي زنان، آودآان، گروه هاي امداد، چند اتحاديه آارگري، نويسندگان استادان دانشگاه است

يل گرما زا در روزهاي اول زلزله به آسيب  تريلي دارو، مواد غذايي و وسا3رييس دانا با اشاره به ارسال 
اما با اين وجود بعد از توزيع مواد . در آرمان سه تريلي مزبور با مشكالتي مواجه شدند: ديدگان بم، گفت

 تريلي ديگر وارد بم شده و مواد مورد 2موجود در يك تريلي بين سالمندان و همراهان آنان در آرمان آه 
  .هر و روستا توزيع شدنياز بين زلزله زدگان در ش

مردم محروم و فقير بم : رييس دانا همچنين به ناامني موجود در شهر بم قبل از زلزله اشاره آرد و افزود
  .آه هم اآنون زير آوار مانده اند، از دست اشرار و قاچاقچيان در رنج بودند

ه از ربايش آودآان و زنان در ستاد ياري به آودآان زلزله زده بم از آنجايي آه چند نمون: وي تصريح آرد
  .بم ديده شد، وارد عمل شده و با آمك بهزيستي فعاليت هاي خود را آغاز آرد

به گفته آارشناس مسائل اقتصادي در صورتي آه وجوه نقدي در اين ستاد به اندازه آافي باشد و وعده 
هدآودك ها، مدرسه و هاي داده شده، محقق شود، اين ستاد به احداث محيط هاي آموزش و پرورش، م

  .زمين بازي اقدام خواهد آرد
 14 تا 12شمار زيادي آودآان :  زن براي بهورزي آودآان منطقه بم گفت300وي با اشاره به داوطلبي 

  .ساله نيز براي اينكه با آودآان زلزله زده دوست شده و با آنان بازي آنند، اعالم آمادگي آرده اند
به آودآان زلزله زده هماهنگي هايي با امور مربوط به حمايت از زنان ستاد ياري : وي خاطرنشان آرد

بي سرپرست و ساير سازمان هاي غيردولتي داشته است تا اگر فعاليتي انجام مي دهد به لحاظ 
  .اقتصادي اين فعاليت صرفه مند باشد

 ناباورانه اي به به اعتقاد رييس دانا، فقر و درهم ريختگي آه در مناطق زلزله زده ايجاد شده ضربه
  .موازين و نگهدارنده هاي اخالقي افراد زده و آنان را به سمت انحرافات اجتماعي مي آشاند

روستانشينان اطراف بم هر چند زلزله زده نيستند ولي به دليل آنكه بم مرده، آنان نيز : وي يادآور شد
  .مرده اند

 در بم اتفاق افتاد، آار مردم بم و اطراف آن من اطمينان دارم آه غارت هاي اوليه آه: رييس دانا گفت
  .نبوده است و اين فعاليت ها زير نظر اشرار و آساني آه قدرت اين آار را داشتند، صورت گرفته است
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ستاد ياري به آودآان زلزله زده با بهزيستي آمترين مشكل داشته و اين امر : اين آارشناس تصريح آرد
چرا آه سازمان هاي . ازمان هاي غيردولتي متوقف شوندبه معناي آن نيست آه ياري هاي س

  .غيردولتي بايد به عنوان نيروي آنترل آننده بهزيستي عمل آنند
سازمان بهزيستي بايد ابتدا  حضانت آودآان و سالمندان را برعهده بگيرد و هيچ : رييس دانا يادآور شد

  .ه باشدفرد بي سرپرستي خارج از حضانت آنان باشد نبايد وجود داشت
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  قانون اساسی جديد افغانستان تصويب شد
  2004 ژانويه 4 -1382دي  14 ه يكشنب-بي بي سي 

 هفته بحث و تبادل نظر و چند روز 3اعضای لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان پس از حدود 
د پيش نويس قانون اساسی باالخره قانون اساسی جديد افغانستان را تصويب تنش بر سر برخی از موا

  .کردند
پيشتر يک مقام ارشد دولت افغانستان گفته بود که نمايندگان لويه جرگه قانون اساسی در مورد تصويب 

  .قانون اساسی جديد آن کشور به توافق رسيده اند
شکل می گيرد که شامل " نظام رياستی"اساس با تصويب قانون اساسی جديد، حکومت افغانستان بر

  .نقش محوری و اختيارات گسترده رييس جمهوری منتخب مردم در اداره کشور خواهد بود
حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، از چنين نظامی حمايت می کرده است در حاليکه برخی 

 نظام آينده آن کشور، پارلمان نقشی مهم از گروه ها و شخصيت های افغان خواستار آن بوده اند که در
  .داشته و دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد

  .آنان اختيارات گسترده رييس جمهوری را باعث ظهور ديکتاتوری می دانستند
در مقابل، موافقان نظام رياستی معتقد بودند که تنوع آرا در پارلمان می تواند مانع از استقرار يک 

  .  در کشور شود و به گروه گرايی و قوم گرايی دامن بزندحکومت مرکزی مقتدر
  اختالف نظرها

لويه جرگه قانون اساسی که سه هفته پيش با حضور حدود پانصد نماينده از مناطق مختلف افغانستان 
برای بررسی و تصويب قانون اساسی جديد آغاز به کار کرد از ابتدا با اختالف نظر گروه های مختلف 

  .مواجه شد
 ژانويه، گروهی از اعضای لويه جرگه در اعتراض به بخش هايی از پيش نويس قانون 1وز پنجشنبه، ر

اساسی شرکت در جلسه را تحريم کردند و شورا را به تعطيل کشاندند هرچند با مذاکراتی که با حضور 
ه کار خود نماينده سازمان ملل در افغانستان در خالل روز جمعه صورت گرفت، شورا توانست مجددا ب

  . ادامه دهد
صبغت اهللا مجددی، رييس لويه جرگه قانون اساسی، گفته بود که هرگاه نمايندگان نتوانند به توافق در 

  .مورد قانون اساسی جديد دست يابند، شکست خود را به جهانيان نشان داده اند
  .ندوی از نمايندگان خواسته بود به تفاهم بينديشند و قانون اساسی را تصويب کن

عالوه بر نقش رييس جمهوری در نظام آينده، در باره مواد ديگری از پيش نويس قانون اساسی هم 
  .اختالف نظرهايی وجود داشته است

از جمله موارد عمده اختالف بين که ظاهرا در آخرين جلسه لويه جرگه حل شده حال حاضر مساله 
  .ده استتعيين زبان های رسمی کشور و تابعيت دوگانه وزيران بو

  زبان و تابعيت
نمايندگان قوميت ازبک، که در شمال افغانستان سکونت دارند، اصرار داشته اند زبان ازبکی نيز به عنوان 

زبان رسمی افغانستان شناخته شود و در مقابل، نمايندگان پشتون، که بزرگترين قوميت افغانستان 
زبکی می تواند ساير گروه های قومی را است، بر اين نظر بوده اند که رسميت بخشيدن به زبان ا
  .تشويق کند که خواستار دريافت حق مشابهی شوند

  .به نظر آنان، تعدد زبان های رسمی می توانست باعث بروز هرج و مرج در اداره امور کشور شود
  .همچنين، موضوع تابعيت دوگانه وزيران نيز از مسايل مورد اختالف بوده است

جام توافق کرده اند که در هر منطقه ای که اکثر ساکنان آن را يکی از اقليت های ظاهرا نمايندگان سران
  .قومی تشکيل می دهد، زبان آن قوم از جمله زبان های رسمی همان منطقه باشد

در مورد تابعيت دوگانه وزيران نيز توافق شده است که پارلمان در مورد هر وزير جداگانه تصميم بگيرد و 
  . ودن تابعيت دوگانه در قانون اساسی مسکوت بماندمجاز بودن يا نب

با تصويب متن قانون اساسی در لويه جرگه، راه برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن 
  .سال جاری ميالدی هموار می شود

تصويب قانون اساسی بخشی از توافق بن است که مسير تحوالت سياسی افغانستان پس از سقوط 
  .ا ترسيم کردطالبان ر

توافق بر سر قانون اساسی می تواند نشانه ای توانايی گروه های گوناگون افغان برای مصالحه و 
تفاهم باشد و نحوه اجرای آن نشان خواهد داد که آيا افغانستان، پس از سال ها درگيری گروهی و 

  د؟جنگ داخلی، خواهد توانست به همسويی قومی و منطقه ای و وفاق ملی دست ياب

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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از سربازان انگليسي » ته قلب«اش از عراق از  ان گزارش آرد، توني بلر در ديدار غير منتظره.ان.سي

  .مستقر در عراق تشكر آرد
  2004 ژانويه 4 -1382دي  14 هيكشنب

بلر،  ان، توني .ان. ي خبري سي ل از شبكهبه نق) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وزير انگليس در سخنراني خود براي سربازان انگليسي مستقر در پايگاه لجستيك شيبه در بصره  نخست
  .ويكم هستند شما پيشگامان قرن بيست: گفت

المللي براي تبديل رژيم خشونت و  ي بين بلر عراق را يك آزمايشگاه براي نشان دادن توان جامعه
  .ساوت و سرآوب به يك آشور دموآراتيك خواندق

خواهم  براي من بودن در اينجا افتخار بزرگي است، اولين چيزي آه مي: بلر خطاب به سربازان گفت
  .دهيد بگويم تشكر فراوان من از شما به دليل آاري است آه در اينجا انجام مي

ايد، بي  اري آه شما در اينجا انجام دادهدانيم آه مردم انگليس از آ ما مي: وزير انگليس افزود نخست
  . مغرور هستند اندازه

نيروهاي مسلح انگليس پيشگامان نوين سربازان در قرن بيست و يكم هستند؛ چرا آه : وي گفت
  . من ما با آن بزرگ شد تهديدهايي آه امروز با آن روبرو هستيم، تهديدهايي نيستند آه نسل

. شود اين هرج و مرج از جانب تروريسم ايجاد مي:  خواند و گفتوي تهديدهاي آنوني را هرج و مرج
هاي تسليحات آشتار  گري است آه در آار ساخت زرادخانه تهديد ديگر از جانب آشورهاي سرآوب

دهد، ميلياردها پوند را  هيچ آشور دموآراتيكي آه به خواست مردمش اهميت مي. جمعي هستند
  .برند آند، آن هم زماني آه مردمش در فقر به سر مي يي و ميكروبي نمي صرف تسليحات هسته

  .از ته قلبم از شما بسيار متشكرم: وي در پايان سخنان خود گفت
 افسر انگليسي به آموزش پليس غير 24بلر در اين سفر از آآادمي آموزش پليس عراق آه طي آن 

  .و نمودوگ آنند، بازديد آرد و با رهبران سياسي محلي گفت نظامي عراق آمك مي
 انتهاي پيام

 
نخست وزير بريتانيا در سخنراني در بصره، جنگ عراق را مقدمه مقابله با تهديد اتمي از آشور هاي 

  ديگر دانست
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رفت و در بصره توني بلر، نخست وزير بريتانيا، براي دومين بار پس از سقوط صدام حسين، به عراق 
اگر در عراق کوتاه مي آمديم، امروز نمي : آقاي بلر گفت.  هزار سرباز بريتانيايي سخنراني کرد10براي 

وي عراق را يک بوته آزمايش براي نبرد جهاني با ترور و . توانستيم با تهديد کشورهاي ديگر مقابله کنيم
ي کشتار جمعي مي زنند امنيت سراسر کشورهايي که دست به توليد سالح ها: سرکوب ناميد و گفت

وي از سربازان کشورش به خاطر نقششان در جنگ عراق . جهان را به شدت تهديد مي کنند
  .وي در پي ديدار خصوصي از اردن و مصر، از طريق شرم الشيخ در مصر به عراق رفت. سپاسگزاري کرد

  پيامد درگيريهاي خونين در آرآوك: كادستگيري چند تن از مقامات احزاب آرد عراق توسط نيروهاي آمري
  2004 ژانويه 4 -1382 دي 14 يكشنبه - راديو فردا –مهديه جاويد

در پي در گيري هاي خونين در پي تظاهرات قومي در آرآوك، نيروهاي آمريكا در حمله به دفاتر دو حزب 
 تن از رهبران آنها را قدرتمند آرد، حزب دمكرات آردستان عراق و اتحاديه ميهني آردستان عراق، چند

به گفته مقامات ارتش . بازداشت آردند و اسلحه و مهمات موجود در ساختمان احزاب را ضبط آردند
روز . آمريكا يك حزب ارشد حزب دمكرات آردستان عراق بعد از يورش شنبه شب پليس بازداشت شد

قر احزاب آرد مخالفت خود را چهارشنبه در آرآوك عرب ها و ترآمن هاي ساآن شهر با راهپيمائي به م
از آن زمان تاآنون حداقل شش تن در درگيريها جان . با قدرت گرفتن بيشتر آردها در منطقه نشان دادند

  .خود را از دست داده اند
  مرگ سه سرباز آمريكائي: آخرين تحوالت عراق

  2004 ژانويه 4 -1382 دي 14 يكشنبه - راديو فردا –امير آرمين
مقامات نظامي آمريكا گفتند اين سه در حمالت . كائي روز يكشنبه در عراق آشته شدندسه سرباز آمري

  .جداگانه به قتل رسيدند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   دی14: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 4 -1382دي  14 ه يكشنب-بي بي سي 
به درخواست سفر هيات آمريکائی به ايران و نامه رييس روزنامه های يکشنبه تهران پاسخ منفی ايران 

جمهور درباره رد صالحپت نامزدهای انتخابات در مرحله اول را در صدر اخبار خود آورده و به تحليل و 
  .گمانه زنی درباره آينده روابط ايران و آمريکا و انتخابات آينده مجلس ايران پرداخته اند

ن رد درخواست سفر يک هيات آمريکائی به تهران نوشته ايران بدون  در گزارش خبری خود پيراموشرق
ارائه هيچ دليلی درخواست آمريکا برای بازديد رسمی دو تن از مقامات آمريکايی را رد کرد ولی 

  .آمريکايی ها اعالم کردند که نااميد نشده اند و اميدوارند به زودی اجازه ديدار از ايران به آنها داده شود
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 نوشته است هنوز مشخص نشده تصميم ايران براساس حسابگری شرقتوانا در گزارش خبری کامبيز 
  .يا به دليل شرايط بدزمانی بوده است

 با اشاره به دور ماندن مردم از تصميم گيری ها نوشته مردم نفهميدند چرا کمک آفتاب يزدسردبير 
ات آمريکائی برای تداوم کمک ها رد های آمريکا برای زلزله بم پذيرفته شد و چرا درخواست سفر هي

  .شد
 با اشاره به از دست رفتن فرصتی که در زمان بيل کلينتون برای اصالح روابط ايران و آفتاب يزدسرمقاله 

آمريکا وجود داشت نوشته مبادا در آينده عده ای بگويند در وقت زلزله که جرج بوش به چراغ سبز ما نياز 
  .م بدهد آن را از دست داديمداشت و حاضر بود امتيازاتی ه

 در انعکاس بازتاب های پاسخ منفی ايران به سفر هيات آمريکائی از زبان رييس کميسيون آفتاب يزد
امنيت ملی مجلس نوشته ما بايد با بهره برداری از جو موجود در راه تنش زدائی در روابط خارجی حرکت 

  .ه وجود آمده را با آمريکا طی کردکنيم و در اين صورت است که می توان مسير فرآيند ب
 نکته مهم، پاسخ های مثبت به گام های مثبتی است که آفتاب يزدبه گفته محسن ميردامادی به 

  .دولت آمريکا بر می دارد
 درباره اثر توقف سه ماهه تحريم های آمريکا بر اقتصاد ايران با شرقسعيد ليالز در تحليل اقتصادی 

ر در مقابل يورو نوشته هر گونه کاهش تحريم اقتصادی اياالت متحده بر ايران اشاره به ارزش برابری دال
 ميليارد دالری ساالنه وارده بر ١٠حتی اگر موقت و محدود باشد، می تواند بخش چشمگيری از زيان 

اقتصاد ايران را جبران کند و شايد بتوان به فوريت به بخشی از محدوديت های تکنولوژيک سنگين ناشی 
  .اين تحريم ها مانند صنعت هواپيمايی و کامپيوتر غلبه کرداز 

 - آمده اقتصاد ايران، بدون اياالت متحده نيز به هر حال زنده خواهد ماند وشرقدر پايان مقاله اقتصادی 
شايد يک انگيزه نيرومند کاخ سفيد در لغو تحريم ها هم .  رشد خواهد يافت-چنانکه تاکنون چنين کرده

 روز نيز ولو به طور محدود، برای اقتصاد ايران غنيمتی ٩٠اما به هر حال، همين . باشدهمين واقعيت 
  .است

روزنامه های مختلف تهران سخنان تازه وزير اطالعات را با تيترهای مطابق سياست خود منعکس کرده 
عات اين بوده که وی گفته است وزارت اطالياس نو مهم ترين بخش سخنان علی يونسی به نظر . اند

برای پاسخگويی به استعالم ها وظايف ذاتی دارد و از اين رو پذيرش شريک را به صورت موازی قانونی 
  .نمی داند و خود را مرجع صالحيت دار در اين موضوع برمی شمارد

در صورت تشخيص اين امر که شخصی هوادار و يا عضو اين گروه :  وزير اطالعات گفته کيهانبه نوشته 
بعد از تشکيل مجلس هم شخص براندازمصونيت ندارد .  او به مجلس جلوگيری می شودهاست از ورود

و قانون اين حق را به وزارت اطالعات می دهد که بعد از نمايندگی فرد را دستگير کند تا مقدمات 
  .محاکمه اش فراهم شود

ارت بر قانون اساسی در حالی که روزنامه های هوادار اصالحات نامه رييس جمهور به هيات پيگيری و نظ
را به عنوان موضع گيری وی در برابر رد صالحيت ها ستوده اند، روزنامه های هوادار محافظه کاران به 

شدت از رد صالحيت ها توسط هيات های اجرائی دفاع کرده و با فعاليت های دولت در مورد انتخابات به 
  .مخالفت پرداخته اند

را منعکس کرده که در پايان آن از هيات پيگيری و نظارت بر قانون  متن کامل نامه رييس جمهور انتخاب
اساسی خواسته شده تا نتيجه مطالعات خود را به او منتقل کنند تا از اختيارات محدودی که بحمداهللا 

  .هنوز برای رييس جمهور باقی مانده استفاده شود
يت شده در مرحله اول به معنای  اقدامات وزارت کشور را بر اساس شکايت نامزدهای رد صالحرسالت

اعتراض به «دخالت دولت دانسته و در عنوان اصلی خود نظر چند تن از محافظه کاران را با عنوان 
  .منعکس کرده است» عمليات غير قانونی وزارت کشور

  مقاومت وزارت کشور در برابر رد صالحيت نامزدهای انتخابات را ازرسالتامير محبيان در مقاله ای در 
بلند شدن صدای پای « اثر اعتراض بهزاد نبوی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی دانسته و آن را به 

  .معنا کرده است» ديکتاتوری سازمانی 
 تاکيد کرده انتقال رهبری اصالحات از خاتمی به بهزاد نبوی به معنای جايگزينی روش رسالتنويسنده 

راتيک است در حالی که ديکتاتورها قادر به تنفس در فضای های دموکراتيک به روش های تند و غيردموک
  .آزاد و باز نيستند بايد خاتمی مردانه با کنترل حرکات راديکال ها از آزادی و دموکراسی دفاع کند

اعتراض محافظه کاران به عمل معاون سياسی وزارت کشورست که رد صالحيت نامزدها را که توسط 
 کافی صورت گرفته نپذيرفته و دستور تغيير دو فرماندار را به عنوان هيات های اجرائی و بدون مدرک

  .تخلف از وظايف خود، صادر کرده است
طلبان، مدتها هياهو کردند که نظام به بن بست  اصالح کيهانبه نظر محمد مهاجری نويسنده سرمقاله 

مثًال از طريق انتخابات و با اعمال (حاال از حرفشان برگشته اند و دنبال آنند که سوراخی . رسيده است
  .بيابند و از بن بست خارج شوند) نفوذ در آن

المی ايران  به اولين رييس جمهوری اس١٣۶٠ از نامه محمد خاتمی در سال کيهاننويسنده سرمقاله 
اشاره کرده که در آن آمده است اگر قانون اساسی و نظرات بنيانگذار جمهوری اسالمی مالک عمل قرار 

  .گيرد بن بستی در کشور وجود نخواهد داشت
 با اشاره به مقاومت وزارت کشور در برابر رد صالحيت ملی مذهبی ها نوشته کيهاندر پايان سرمقاله 

هيچ ) دست کم پاره ای از مسئوالن آن(ی توان نگفت که وزارت کشور تلخ است اما چطور م: شده 
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انتخابات مجلس هفتم، اگر اينطور پيش . اعتمادی را برای درست برگزارکردن انتخابات بر نمی انگيزاند
  .رود رسوايی اش عالمگير خواهد شد

 افشاگری فعاليت  گزارش داده است که بعد از نامه نمايندگان مجلس به رييس جمهور برایياس نو
های پشت پرده مخالفان اصالحات در سايت های اينترنتی که در آن خواستار افشای منابع مالی و 

اطالعاتی اين سايت ها شده بودند، ستاد ضد اصالحات فعال تر شده و عليه چهره های اصلی مجلس 
  .به عمليات تخريبی تازه دست می زند

عاليت های مخالفان اصالحات خبر داده که در چند روز گذشته  در پايان گزارشی درباره فآفتاب يزد
اعالميه هائی عليه مهدی کروبی در قم توزيع شده که با اشاره به مخالفت وی با حکم اعدام آغاجری و 

  .اعتراض وی به گفته های آيت اهللا مشکينی تهديدهائی عليه رييس مجلس صورت گرفته است
های پخش شده در قم خطاب به کروبی نوشته شده که با شما  در اعالميه آفتاب يزدبه نوشته 

  .رفتاری مانند شريعتمداری و منتظری خواهيم کرد
 ساله بم که ٢٧ با اشاره به گفته های شهردار آفتاب يزددر ادامه گزارش ها و مقاالت پيرامون زلزله بم 

ان را جدی بگيريم و يکی از آن فرض کنيم اين بار يافتن مقصر: خود در جريان زلزله کشته شده، نوشته
  .ها به قاعده بايد همين شهردار مرحوم باشد

شهردار کشته شده بم موقع شروع کار خود گفته بود :  سپس در ادامه اين فرض آورده استآفتاب يزد
  .شهرداری يک ميليارد تومان بدهکار است و از چند ماه پيش حقوق کارکنان آن پرداخت نشده است

 با تاکيد بر آن که نظام اداری کشور بايد تغيير کند نوشته در يک فضای کاری آفتاب يزده نويسنده مقال
  .متالطم با چنين امکاناتی شهردار بيچاره چه می توانست انجام دهد

  
  

  گوناگون
  

  ي مطبوعاتي امروز وزير آشور متن آامل گزارش مصاحبه
  2004 ژانويه 4 -1382دي  14 هيكشنب

داند آه نسبت به اجراي قانون حساسيت  ي متبوعش تكليف خود مي د آه وزارتخانهوزير آشور تاآيد آر
  .پذيرد به خرج دهد و هيچ قصوري را در اين زمينه نمي

االسالم موسوي الري، عصر امروز در نشست  ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي برخي از   اظهاراتي مبني تشكيل جلسهي مطبوعاتي آه در محل وزارت آشور برگزار شد، درباره

هاي اجرايي اگر خارج از زمان  در رابطه با تشكيل هيات: شده گفت هاي اجرايي بعد از زمان تعيين هيات
شود، مگر  لم يكن تلقي مي شده آان اي برگزار و تصميمي اتخاذ شده باشد، تصميم گرفته مقرر جلسه

  . هاي اجرايي و نظارت وجود داشته باشد  بين هياتاينكه در امر جلسات برگزار شده، توافقي
ام و بر اساس آنچه از آن اطالع دارم،  تا به حال گزارشي در اين باره دريافت نكرده: وزير آشور افزود

  . اند هاي اجرايي در وقت معين تشكيل جلسه داده ي هيات همه
در طول سه چهار ماه اخير، : انداران گفتي علت اقدام اين وزارتخانه در دوتن از فرم چنين درباره وي هم

دانيم نسبت به اجراي قانون حساسيت به خرج دهيم، اما   بوديم آه تكليف خود مي به همه اعالم آرده
اسدآباد و (  آه بازرسان در اختيار ما قرار دادند، مشخص شد آه در اين دو شهر بر اساس گزارشي

اند و  طرف اقدام نكرده جرايي نسبت به انتخاب افراد بيهاي ا فرمانداران در انتخاب هيات) آبادان
  . تصميمات اتخاذ شده نيز مستند به قانون نبوده است

آنندگان،  شوندگان و انتخاب براي اجراي قانون و جلوگيري از تضييع حقوق انتخاب: وزير آشور افزود
ت از قانون عنوان آرده ي صيان چنين مشخص شدن عزم جدي وزارت آشور در عمل به آنچه درباره هم

بود، فرمانداران اين دو شهر آه در ايفاي وظايفشان آوتاهي آرده بودند را عزل و براي آنها جانشين 
  . تعيين آرديم

اميدوارم تا پايان انتخابات توجه آنيد زيرا هيچ : چنين خطاب به مسووالن اجرايي انتخابات، گفت وي هم
  . دشو قصور و تقصيري ناديده گرفته نمي

هاي  به گزارش ايسنا، وزير آشور در ادامه با تاآيد بر اينكه پس از پايان مهلت مقرر براي اظهارنظر هيات
ها  اگر زمان مقرر براي بررسي صالحيت: هاي نظارت مرجع تصميم گيري هستند، گفت اجرايي، هيات

 نظارت است،  ، هياتتوسط هيات اجرايي تمام شده باشد، از آنجا آه تنها مرجع بعد از اين زمان
  . توانند تصميم بگيرند هاي اجرايي نمي هيات

ها  ي اظهارات يكي از روزنامه اش را درباره چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي ارزيابي وي هم
ها، تهديدها و  به توصيه: مبني درخواست عزل رييس ستاد انتخابات آشور جويا شده بود، گفت

تالش اين است آه بر اساس وظيفه آار را پيش ببريم، در اين راستا نه خود نه . ريمها آاري ندا جوسازي
  . آنيم هيچ يك از همكاران از قانون تخطي نمي

ي برگزاري انتخابات  آه در زمينه وزير آشور با اشاره به تعداد فرمانداران، بخشداران و استانداران و اين
ممكن است دو نفر به دليل آوتاهي در انجام : شان آردهايي به آنها واگذار شده، خاطرن مسووليت

هاي حق را حتما  آنند بماند، لذا توصيه وظيفه شغل خود را از دست بدهند، اما اينكه ديگران چه مي
  . آنيم هاي باطل را حتما رد مي پذيريم و توصيه مي
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مندي از اين  ها با گله  به استعالم گويي چنين در بحث عملكردهاي مراجع چهارگانه در پاسخ وي هم
تالش ما اين بود آه مراجع بر اساس شرح وظايف و با استناد به قانون و مدارك متقن : مراجع اعالم آرد
  . اظهار نظر آنند

زدگان بم  ي اظهاراتش با اشاره به مدت زماني آه به دليل رسيدگي به وضعيت زلزله وزير آشور در ادامه
ضور به عنوان دليلي بر اينكه در اين زمان از مسائل ستاد انتخابات در اين شهر حضور داشت از اين ح

ها حاآي از آن است آه مراجع استعالم در بعضي از موارد شرح  گزارش: فاصله گرفته، نام برد و گفت
ها مبتني بر قانون نبوده آه وزارت آشور  اند و در برخي موارد نيز استعالم وظايف خويش را رعايت نكرده

  . ها را به همراه توضيحات مستند براي هيات اجرايي ارسال آرد ين استعالمنتايج ا
اند، لذا از عملكرد آنها با  هاي اجرايي به صورت عام وظايفشان را خوب انجام داده هيات: الري تاآيد آرد

  . توجه به قانون و مقررات سپاسگزارم
دانست، تصريح  هايي مي  را حاوي ضعفها وزير آشور آه عملكرد سه مرجع پاسخگو در زمينه استعالم

  . هاي نظارت توقع داريم قانون را مدنظر قرار دهد هم آن زمان و هم در حال حاضر از هيات: آرد
آند، در  هاي اجرايي و نظارت ايجاد نمي هاي تنظيم شده تكليفي را براي هيات وي با بيان اينكه استعالم
پردازند لذا  د از آسب استعالم به بررسي صحت و سقم آن ميها بع اين هيات: بيان داليل اين امر گفت

هاي اجرايي با دقت آافي به مسائل نگاه آنند تا حقي  هاي نظارت نيز همانند هيات ما اميدواريم هيات
  . ي گزينش مردم نيز محدود نشود از آسي ضايع نشود و حوزه

ت آزادي از سوي هيات اجرايي ي موضوع بررسي صالحيت اعضاي نهض چنين درباره وزير آشور هم
همانطور آه سخنگوي اين هيات عنوان آرده بود صالحيت تك تك آانديداها در : استان تهران اعالم آرد

شان رد شد، اما  هيات اجرايي اين استان بررسي شد و تعداد آمي نيز به داليل مختلف صالحيت
ناح و گروه خاص صالحيتش رد نشده ي وابستگي به ج آس به واسطه هاي اين هيات هيچ مطابق گفته

  . است
ي اخير دبير شوراي نگهبان در موضوع شمارش ماشيني آراي تهران با بيان  ي نامه چنين درباره الري هم

در : ي مجلس ششم در اين موضوع نگران بوده است، گفت اينكه از دو هفته قبل نسبت به تكرار تجربه
  . به نهايي شدن اين مساله را آم آرده استشنويم اميد  هايي آه مي حال حاضر زمزمه

ي قبلي رييس هيات نظارت تهران و فرماندار و استاندار در اين  وي با اشاره به اظهارنظرهاي اميدوارانه
ي امروز رييس ستاد انتخابات آشور و مسووالن شوراي نگهبان در جهت دستيابي به  موضوع به جلسه

 در صورتي آه امروز مشخص شود ايراد آار آجاست مشخص :نقطه نظرات نهايي اشاره آرد و گفت
هاي شورا آارشناسانه و اظهارنظري در قالب قانون بوده است، لذا بايد منتظر باشيم،  شود آه نگاه مي

ي امروز مشخص نشود امكان تبديل شمارش ماشيني به شمارش دستي در  زيرا اگر اين امر در جلسه
  . دانم  آه من نيز با آنچه اتفاق افتاده، آار را مطلوب نميحوزه انتخابيه تهران وجود دارد

  
ي ديدگاه اين وزارتخانه در  ي سخنانش درباره به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وزير آشور در ادامه

با استناد به آنچه در گذشته به آرات از سوي مسووالن اين وزارتخانه در : مورد نظارت استصوابي گفت
ي وزارت آشور يك حزب نيست آه نظر واحد داشته باشد،  گويم آه مجموعه بيان شده، مياين موضوع 

  . يك تشكيالت اجرايي است
گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، در  جمهور به هيات پي ي اخير رييس ي نامه موسوي الري درباره

 آنچه آن را خارج از چارچوب جمهور نسبت به هاي خود و رييس بيان داليل تنظيم اين نامه به دغدغه
ناميد، اشاره آرد و  ي صالحيت داوطلبان مي هاي مراجع چهارگانه درباره قانون بودن برخي از استعالم

ي  ي عملكرد اين مراجع درباره جمهور از هيات مذآور خواست تا درباره بر اين اساس بود آه رييس: گفت
  . اند يا غيرقانوني، بررسي آنند چوب قانون عمل آردهها در چار اينكه آنها در پاسخگويي به استعالم

ي صحت مطالبي آه در مورد فشارهاي خارجي براي پذيرش نظارت  چنين درباره وزير آشور هم
اين قدر نهاد نظارتي داريم آه : شود نيز اظهار داشت المللي بر انتخابات مجلس هفتم عنوان مي بين
زيرا هم شوراي نگهبان و هم . از خارج نهاد نظارتي وارد شودتوانيم صادر آنيم، لذا الزم نيست  مي

اند آه جدي بودن امر نظارت بر   قانون، تشكيالت متقني را ايجاد آرده25ي  وزارت آشور بر اساس ماده
  . اجرا را به حدي رسانده آه نياز به هر نهاد خارجي را مرتفع آرده است

نياز به : اي اجرايي و نظارتي ما در مقابل هم قرار دارند، افزوده وي با بيان اينكه به اندازه آافي دستگاه
هاي ايران آامال منتفي است، اما در عين حال  ي برگزاري انتخابات ديگران نيست و اين امر حداقل درباره

در ستاد انتخابات باز است و در آن به مطبوعات به عنوان بهترين ناظران افكار عمومي ميزي جداگانه 
  . داده شده استاختصاص 

هاي اجرايي و قاطع نبودن آنها  ي عملكرد هيات وزير آشور در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي درباره
هاي اجرايي معتمدان مردم هستند و از اقشار مختلف  هيات: در ايفاي وظايفشان سوال آرده بود، گفت

ه آه بر مدار قانون تصميم بگيرند، دنبال هاي اجرايي نيز اين بود ي ما به هيات توصيه. شوند انتخاب مي
ي حضور و مشارآت حداآثري  حذف ديگران نباشند و سياست آلي وزارت آشور نيز بر محور ايجاد زمينه
  . مردم از طريق حضور داوطلبان داراي صالحيت مختلف استوار بوده است

هاي  ي عملكرد هيات ه ما، دربارهآننده هستند و ن وي با تاآيد بر اينكه بايد بپذيريم آه مردم انتخاب
ممكن هم هست آه اشكاالتي وجود داشته باشد آه : اجرايي ضمن قوي ارزيابي آردن آن گفت

  . آنند هاي مربوطه برخورد مي دستگاه
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ي نظم تجمعات  ي برخورد با عامالن برهم زننده ي رويكرد اين وزارتخانه درباره چنين درباره وزير آشور هم
 زمان انتخابات با بيان اينكه موضع وزارت آشور در اين موضوع مشخص است، به آنچه به قانوني در طول

ي نهادهاي عضو در  خوشبختانه همه: ناميد، اشاره آرد و گفت عنوان آخرين مورد اين اقدامات در يزد مي
 قرار شوراي تامين اين استان بسيج شدند و عوامل را شناسايي، دستگير و در اختيار دستگاه قضايي

  . دادند
ي قضاييه آه قبل از  به گزارش ايسنا، موسوي الري با اشاره به نشست مشترك خود و رييس قوه

در اين جلسه عنوان آرديم در بحث برگزاري انتخابات، : ي بم برگزار شده بود، اظهار داشت حادثه
قضايي در اين هاي قضايي هستيم و خواستار آن شديم تا مراجع  ي دستگاه خواهان همكاري همه

آنند با  ي برهم زدن نظم تجمعات عمل مي چنين با عواملي آه در زمينه زمينه با ما مساعدت آنند، هم
  . سرعت برخورد شود

هاي سراسر آشور ابالغ شود تا آنها  در اين جلسه قول داده شد تا اين موضوع به دادگستري: وي افزود
اي در اين زمينه  اين مساله اقدام آنند و نگذارند فاصلهنيز با سرعت عمل بيشتري نسبت به برخورد با 

  . ايجاد شود
برهم زنندگان نظم تجمعات در هر شهري معدود و شناخته شده : چنين عنوان آرد وزير آشور هم

  . هستند
ي  چنين در پاسخ به اين سوال آه اگر شوراي نگهبان خالف قانون عمل آند، موضع وزارتخانه الري هم

آورد،  آنيم آن چيزي آه تكليف مي ايم و مي ما از اول هم اعالم آرده: ه خواهد بود، گفتمتبوع وي چ
هاست، لذا اگر دستگاهي تصميم خالف قانون بگيرد، اجراي اين تصميم  انجام وظايف قانوني دستگاه

  . آور نخواهد بود براي ما الزام
ي ليستي  ي امكان ارائه زارت آشور دربارههايي آه در گذشته به نقل از مسووالن و وي با اشاره به بحث

جداگانه از سوي اين وزارتخانه در صورت اقدام شوراي نگهبان در حذف بدون دليل آانديداها مطرح شده 
شود و از آنجا  هاي اجرايي ارائه مي ام آه ليست داوطلبان از سوي هيات قبال هم توضيح داده: بود، گفت

دانند بر انجام امور خالف قانون صحه  تاآيد دارند، خود را موظف نميها بر اجراي قانون  آه اين هيات
  . بگذارند

  
چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي  ي اظهاراتش، هم به گزارش ايسنا، وزير آشور در ادامه

هاي راي سوال آرده  ي رويكرد اين وزارتخانه در ايجاد آشتي ملي و آشتي دادن مردم با صندوق درباره
آنها . دانند، قبول ندارم اين اظهارنظر را آه مردم براي حضور در صحنه، تكليفشان را نمي: بود، گفت

ي انتخابات به معني تامين منافع ملي است و عدم حضورشان، پشت  دانند حضورشان در عرصه مي
جاد شده باشد ي رفتار مجريان و مسووالن در مردم اي شايد ترديدي به واسطه. پازدن به اين منافع است

ها بر مدار قانون حرآت آنند و آسي را خارج از اين مدار حذف نكنند،  آه ايجاد مشكل آند، اما اگر جريان
آيند و آنچه آه دولت نيز  مردم با ايجاد اين احساس آه عرصه براي انتخابشان باز است، به صحنه مي

  .  ساليق مختلف استبدان پايبند است، اجراي قانون و بازگذاشتن عرصه براي حضور
جمهور و خودش ياد  ي رييس موسوي الري از حذف بدون دليل داوطلبان مجلس هفتم به عنوان دغدغه

هاي اجرايي با  هاي نظارتي اين است آه همانند سياق هيات  انتظار ما از دستگاهž:آرد و گفت
نها بتوانند هر گروهي آه ي انتخاب مردم محدود نشود و آ ها برخورد آنند تا عرصه ي صالحيت مساله

  . دانند، انتخاب آنند را به بخشي از نيازهاي خود پاسخگو مي آن
بايد شرايط حضور مردم را فراهم آنيم و اين شرايط نيز از طريق بازگذاشتن ميدان حضور : وي تاآيد آرد

  . شود هاي مختلف فراهم مي ديدگاه
ي وزير اطالعات مبني بر داراي  ارات روز گذشتهي اظه چنين درباره به گزارش ايسنا، وزير آشور هم

ها،  در بحث استعالم: ي امنيتي بودن يك درصد از نمايندگان فعلي مجلس، اظهار داشت پرونده
هاي  ها تكليفي را براي هيات هايي دادند اما اين پاسخ هايي آه طرف استعالم بودند، پاسخ دستگاه

وزارت اطالعات و نيروي انتظامي اظهار نظر آرده باشند، اما آند؛ چه بسا  اجرايي و نظارتي ايجاد نمي
به } لزوما{ي صالحيت داوطلبان  آننده هاي بررسي مبتني بر قانون نباشد، لذا طبيعي است آه هيات

  . آنند ها توجه نمي اين استعالم
 بودن اين آن چيزي آه بايد در نهايت مورد توجه قرار گيرد، مبتني بر قانون و سند: وي تصريح آرد

ي  گيري درباره ها يك بحث است و تصميم ها است، لذا بايد عنوان آرد آه پاسخ اين استعالم استعالم
  . ي ديگر ا صالحيت داوطلبان مساله

ي  هايي ارايه آرده، اما مرحله  پاسخ وزارت اطالعات به عنوان يكي از مراجع استعالم: وزير آشور افزود
  . گردد يي و نظارتي بازميهاي اجرا بعد به تصميم هيات
هاي نماز جمعه مبني  ي آنچه آن را اظهارات دبير شوراي نگهبان در خطبه چنين درباره موسوي الري هم

ناميد، با تاآيد بر اينكه هر آسي  مي“ آنيم شناسيم تاييد نمي صالحيت آساني را آه نمي“آه  بر اين
ها بايد مستند به قانون و  رد صالحيت: فتمسوول پاسخگويي در برابر اظهار نظرهاي خود است، گ

متكي به اسناد باشد، لذا اگر صالحيت آسي رد شد بايد مطابق قانون داليل اين امر نيز به رد صالحيت 
  . شده توضيح داده شود

آننده در برابر داليل رد صالحيت داوطلبان به عنوان يك  هاي رسيدگي وي آه از پاسخگو بودن دستگاه
محروم آردن افراد بايد با : برد، گفت ها و حق براي رد صالحيت شدگان نام مي ين دستگاهوظيفه براي ا
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مجوز صورت بگيرد و در مواردي آه رد صالحيت به داليل امنيتي انجام شده آه به هر دليلي امكان اعالم 
رسي قرار اي با حضور هياتي آه قانون مشخص آرده مورد بر آن وجود ندارد، بايد اين مساله در جلسه

  ! ي امنيتي داشته يا نه گيرد تا مشخص شود آه آيا اساسا مساله جنبه
ي رد صالحيت وابستگان به نهضت آزادي با تاآيد بر اينكه در بررسي صالحيت اين افراد  وزير آشور درباره

به صورت گروهي تصميم گرفته نشده، در توضيح نقش دفتر حقوقي وزارت آشور آه بعضا از آن به 
برده شده  ي صالحيت آنها نام  ان عاملي در راستاي تاييد صالحيت وابستگان اين گروه بعد از رد اوليهعنو

در اين موضوع از دفتر حقوقي وزارت آشور سوال شد آه در صورت صدور راي اوليه توسط : است، گفت
ن دفتر نيز اعالم آرد توانند دوباره تصميمشان را عوض آنند آه اي ها مي هاي اجرايي آيا اين هيات هيات

  . هاست مبنا همان نظر قبلي اين هيات
هاي  خواهيم دستگاه ها از دستگاه قضايي مي ي انتخابات در مورد احزاب در همه: چنين ادامه داد وي هم

غير قانوني را اعالم آنند، آار ستاد انتخابات اين است و دستگاه قضايي نيز بايد با استناد به قانون 
  . م آندنظرش را اعال
ي دليل رويكرد هيات اجرايي تهران نسبت به تاييد صالحيت اعضاي نهضت  چنين درباره وزير آشور هم
  . اين هيات سخنگو دارد، از او سوال آنيد: آزادي، گفت

ي اقدامات اين وزارتخانه در جلوگيري از تشديد اختالفات شوراي نگهبان و  چنين درباره موسوي الري هم
توانيم با شورا و اعضاي آن تعاملي در مدار قانون داشته باشيم اما  ما مي: تبوعش، گفتي م وزارتخانه

  . اي وجود دارند آتش بيارهاي پشت معرآه
ايم اين شورا چند سخنگو  ي مشترك با شوراي نگهبان نيز عنوان آرده وزير آشور با بيان اينكه در جلسه

ناميد، اشاره  برخي از معتمدان معرفي شده بيان شده، ميي  هايي آه درباره دارد، به آنچه آن را اهانت
  . شود هر وقت جلو اين آتش بيارها گرفته شود، مشكل ما نيز حل مي: آرد و گفت

  
ي  ي حادثه شده، درباره چنين در بخش ديگري از اظهاراتش آه به توضيح اقدامات انجام وزير آشور، هم

 هزار نفر 30در اين حادثه : شدگان اين حادثه عنوان آرد بم اختصاص داشت، در مورد آخرين آمار آشته
اند، البته اين آمار از آساني آه به صورت   هزار نفر نيز مجروح شده15اند و نزديك به  آشته شده

  . اند، جداست سرپايي معالجه شده
ز روز دوم سرپرست به جاي مانده از اين حادثه نيز با بيان اينكه بهزيستي ا ي آودآان بي وي درباره

در صورتي : هاي مجهز خود را به منظور شناسايي اين آودآان در منطقه حاضر آرد، گفت حادثه اآيپ
مند باشند، سرپرستي آنها به  آه اين آودآان از خويشاوندان داراي شايستگي نگهداري آنها بهره

  . شود بستگانشان واگذار مي
 160ي وي، از طريق  هاي خارجي آه به گفته ي آمك ي مراجع تحويل گيرنده چنين درباره وزير آشور هم

ها به دو بخش اعزام امدادگر و انتقال امكانات  اند، با بيان اينكه اين آمك پرواز داخلي وارد ايران شده
در هر دو مرحله، امكانات واردشده در اختيار هالل احمر قرار گرفت و : شود، گفت مورد نياز تقسيم مي
  . ي توزيع اين امكانات، با هالل احمر همكاري آردند  زمينهنهادهاي ديگر نيز در

ها، دستور داده  وزير آشور در ادامه با يادآوري اولين جلسه ستاد بحران آه در آن به برخي از دستگاه
هاي امدادي  زماني آه اآيپ ي مدت هايي انجام دهند، درباره ي نيازهاي منطقه برآورده شد تا در زمينه
بعد از اين جلسه نيز از آنجا آه آار امداد و : نند در منطقه حضور داشته باشند نيز گفتتوا خارجي مي

نجات تمام شد، امدادگران خارجي آه آارشان در منطقه پايان يافته بود، خودشان به تدريج به تهران 
  . آمدند تا از اين طريق به آشورشان منتقل شوند

ن نيروها در منطقه نياز باشد، براي حضور آنها مانعي وجود ندارد، آه به حضور اي وي با بيان اينكه تا جايي
هاي امدادي حتي در روزهاي اول آار خاصي نداشتند، زيرا آادر پزشكي ما  خيلي از اين اآيپ: گفت

  .  درصد از آنها را به مراآز درماني منتقل آرده بود90 ساعت اول 24پذيراي مجروحين بود و در 
 با آنچه در بم  ي بم با بيان اينكه براي مواجهه زده ي زمان بازسازي شهر زلزله دربارهچنين  وزير آشور هم

ي بحران، اسكان موقت و بازسازي شهر در نظر گرفته شده بود، نسبت به  اتفاق افتاده، سه مرحله
ي شوراي عالي شهرسازي و  فردا جلسه: گرفتن امر بازسازي اظهار اميدواري آرد و گفت سرعت
آنيم آار بازسازي اين شهر را با تمام توان انجام  شود و سعي مي ي با حضور من در بم برگزار ميمعمار
  . دهيم

 18ريزي مبني بر بازسازي اين شهر ظرف زمان  وي با اشاره به اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه
ي  بسازيم، زيرا همهاميدواريم بتوانيم به اين وعده عمل آنيم و شهر مستحكمي : ماه عنوان آرد

  . هاي مسوول نيز در اين قضيه عزم جدي دارند دستگاه
ي آشورهاي دوست در اين قضيه  هاي همه چنين اعالم آرد آه از آمك به گزارش ايسنا وزير آشور هم

  . آنيم استقبال مي
تي براي هاي دولتي و غيردول ي مبالغي آه از طريق افتتاح حساب سازمان الري در ادامه گفت آه همه

  . شود زلزله زدگان بم اختصاص يافته است، صرف آنان مي
ي داليل رد درخواست اعزام هيات دوم امدادگران آمريكايي به ايران نيز با استناد به  وزير آشور درباره

نه اعزام اين هيات و نه پاسخي آه به آنها داده شد، : ها مطرح شده بود، گفت آنچه از زبان آمريكايي
  . وده استسياسي نب
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ي ورود امدادگران خارجي به آشور را صادر آرده، نظام جمهوري  وي در پايان گفت آه مرجعي آه اجازه
  . اسالمي بوده است

 انتهاي پيام
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