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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم دهاي رويدا
  

 تن از اقشار مختلف مردم عراق از ادامه حضور سياسي 250.000ااعالم حمايت بيسابقه بيش از 
  سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق

  2004 آوريل  19  -1383  فروردين 31 دوشنبه -همبستگي ملي 
 فروردين ضمن چاپ بيانيه همبستگي با مجاهدين خلق ايران 31 روز روزنامه الزمان چاپ عراق درشماره

در ميان امضاآنندگان بيانيه همبستگي با مجاهدين خلق ايران شمار آثيري از شيوخ بيش از :نوشت 
انجمن ها و سازمان هاي , تشكالت, شخصيت ها, مجالس شيوخ,  عشيره و همچنين احزاب150

  . استان عراق به چشم ميخورند 12رهنگي از اجتماعي و ف, علمي, ديني, سياسي
با اعتقادات , حضور سياسي مجاهدين خلق بمثابه آنتي تز بنيادگرايي مذهبي:در اين بيانيه آمده است

اصيل اسالمي و ريشه هاي عميق شان در جامعه ايران و پايبنيدي شان به شعائر اسالمي و 
مانع و سد سياسي و فرهنگي , ير اديان و افكارتعهدشان به دموآراسي و بردباري شان در برابر سا

  . .مهمي در برابر نفوذ بنيادگرايي بوده و مي باشد
  بيانيه همبستگي 
تروريسم و ناامني , ميهن ما عراق باچالش هاي فراواني روبروست آه افراطي گري, در شرايط آنوني

 ديرين آشور ماست آه استقرار ريشه اآثر اين مشكالت در برخي از دشمنان. در راس آنها قرار دارد
در اين ميان رژيم حاآم برايران آه از . امنيت و دموآراسي درعراق را در تعارض بامنافع خويش ميدانند

آشكارا روياي تسلط بر عراق و استقرار يك استبداد مذهبي در 1979ابتداي روي آار آمدنش در سال 
 حكام ايران به تجربه در يافته اند آه حضور سازمان .جايگاه ويژه اي دارد, عراق را در سر مي پروراند

مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون يك مانع جدي براي اعمال نفوذ آنها در عراق است و به همين خاطر در 
يكسال گذشته از هيج تالش و توطئه سياسي و تروريستي و نظامي عليه مجاهدين رويگردان نبوده 

  .اند
وظيفه ملي هر عراقي شريف و ,  بويژه آنچه از جانب حاآمان ايران مي آيدمقابله با دخالتهاي خارجي و

در همين چارچوب ما امضاءآنندگان بيانيه حاضر . وطن پرست خواهان ترقي و پيشرفت و استقالل است
  : اعالم ميكنيم آه 

  
  
ه مقابله با آن تهديد اصلي عراق بنيادگرايي اسالمي است و تشكيل يك ائتالف ضد بنيداگرايي تنها را. 1

  . است
با ,  ساله گذشته حضور سياسي مجاهدين خلق بمثابه آنتي تز بنيادگرايي مذهبي17بنابرتجربه . 2

اعتقادات اصيل اسالمي و ريشه هاي عميق شان در جامعه ايران و پايبنيدي شان به شعائر اسالمي و 
مانع و سد سياسي و فرهنگي , ارتعهدشان به دموآراسي و بردباري شان در برابر ساير اديان و افك

لذا ما با تمام قوا خواهان ادامه حضور سازمان . مهمي در برابر نفوذ بنيادگرايي بوده و مي باشد
  .مجاهدين خلق ايران در اراضي عراق تا استقرار دمكراسي در ايران مي باشيم

و هيچكس در عراق اعم سال گذشته ميهمان آريم مردم عراق بوده اند 17مجاهدين خلق ايران طي . 3
لذا احترام مجاهدين و ميهمان , از شيعه وسني و آرد و عرب از آنها جز خير و دوستي نديده است

نوازي آنان يك وظيفه اسالمي و ميهني براي عراقيان است و هر گونه تعدي به جان و مال و ناموس 
  . مجاهدين را بر خالف موازين شرعي و سنت هاي عراقي مي دانيم

اروپايي و آمريكايي و همچنين , شخصيت هاي برجسته سياسي عراقي, همصدا با پارلمانترها. 4
, فدراسيون بين المللي حقوق بشر, سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر مانند عفو بين الملل

آميته بين المللي صليب سرخ و همگام با حقوقدانان و وآالي بين المللي و عراقي هر گونه انتقال 
  . اجباري مجاهدين از عراق را نقض آشكار قوانين بين المللي و معادل جنايت جنگي مي دانيم

وجود نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي بهانه اي براي سوءاستفاده دشمنان . 5
ان بخش از اين رو ما به عنو. آنها و ممانعت از ايفاي نقش واقعي آنان در مقابله با بنيادگرايي است

بزرگي از جامعه عراق خواستار خارج آردن نام مجاهدين از ليست تروريستي مي باشيم زيرا مجاهدين 
  . خلق يك سازمان مبارز با آرمانهاي انساني و آزاديخواهانه است

ما امضاء آنندگان بيانيه حاضر خواستار حضور سياسي مجاهدين در عراق هستيم و آن را تضميني . 6
ناسبات برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار بين دو ملت برادر ايران و عراق مي دانيم براي تحكيم م

و گواهي مي دهيم آه مجاهدين خلق از بدو ورودشان به عراق بعنوان يك نيروي مستقل هرگز در امور 
همبستگي اقشار مختلف مردم عراق از شيعه و سني تا آردهاي . داخلي عراق دخالت نكرده اند

  . قي با اين سازمان گواهي اين واقعيت استعرا
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آل ابراهيم، آل برغس، آل بو سلطان، آل جعفر، آل حمد، آل , :برخي از عشاير امضاآننده عبارتند از• 

رحمة، آل ربيعه، آل شديد، آل عبيد، آل عصفور، آل غالم، آل منصور، ارآاولية، االرآوازي، االسحاقي، 
جالن، باليضائي، الباوي، بابان، پاالني، برزنجي، البدري، البطبوطي، بني االنصارية، األهيب، األوس، با

جميل، بني سعد، بني تميم، البومحمد، البياتي، البيضاني، التكريتي، التميمي، جاف، الجباري، 
الجبوري، الجدوع، جاللي، الجميلي، الجنابي، الجواري، الجيزاني، الجيلي، الحامد، الحديدي، الحربي، 

اوي، الحمادات، الحمادة، الحمداني، حيدر، الخالدي، الخان ربيعه، الخزرج، الخفاجي، الخليوي، الحريش
الخيالنية، الداييني، الداوودي، الدراجي، الدفاعي، الدلوي، الدليمي، الدوري، الراضي، الراوي، الربائي، 

 الساعدي، سالمي، الربيعي، الرحماني، رآابي، الزيد، الزبيدي، زرگوش، زند، زنگنه، الزهيري،
السامرائي، السعدي، السعيدات، السالمي، سنجري، السواعدي، السوراني، سورجي، السيرميري، 

الشمرى، الشميس، الشنايي، الشهوري، صالحي، الصميداع، الطائي، الطعسات، الطي، العجيلي، 
ي، الغراوي، الغزي، العزي، العزه، العبيد، العتبة، العسكري، العقابي، عقالوي، العنبكية، العيساو

الفرطوسي، الفضلي، قره داغي، قره غل، القريشي، قواسم، القوشچي، القيسي، الكبيسي، 
الكرخي، الكروي، الكعبي، الكلهر، الكيالي، گلي، الالمي، اللهيب، المالكي، المجمعي، المحامدة، 

المندالوي، المهداوي، المحمداوي، المحمودي، المساري، المسعودي، المعموري، المفرجي، المكارمة، 
  ...الموسوي، المياحي، النداء، النعيمي، همه وند

حزب صلح عراق، جنبش دمكراتهاي ليبرال، حزب پيشگام :: احزاب و تشكل هاي سياسي امضاآننده• 
، )دبير آل(، انجمن ملي رهبران وشيوخ عشاير عراق )ناسيوناليست عربي(سوسياليست ناصري 

، شوراي مستقل شيوخ عراق ) رئيس شاخه–شاخه ديالي (عشاير عراق انجمن ملي رهبران وشيوخ 
شاخه خان بني (، شوراي شيوخ عراق )دبير آل(، جمعيت عشاير ميهن پرست عراق )رئيس شورا(

، شوراي ملي )دبير آل(، شوراي ملي دموآراتيك مستقل شيوخ عشاير عراق ) رئيس شاخه–سعد 
، شوراي شيوخ عشاير استان صالح الدين، )دبير آل(رآوك ، شوراي عشاير آ)دبير آل(عشاير عراق 

، ) رئيس شاخه–شاخه بابل (، ائتالف عشاير عراق ) رئيس شاخه–شاخه ديالي (ائتالف عشاير عراق 
، )رئيس مؤسسه(، مؤسسه خيريه الوطن )رئيس مؤسسه(مؤسسه فرهنگي اجتماعي انساني صلح 

، آانون مستقل سادات و مشايخ و شخصيتهاي )رئيس انجمن(انجمن اسالمي آمكرساني انساني 
، انجمن اسالمي )آزادگان(عراق، مؤسسه خيريه مستقل شيوخ عراق، سازمان خيريه عراقي االحرار 

، انجمن دوستي و همبستگي )رئيس جمعيت(چنگ زنندگان به ريسمان خدا، جمعيت خيريه اساهم 
وزگاران و دبيران عراقي با مردم ايران، انجمن مردم عراق با مردم ايران، انجمن دوستي و همبستگي آم

دوستي و همبستگي آارمندان عراقي با مردم ايران، انجمن شغلهاي آزاد عراقيان دموآرات، انجمن 
دوستي و همبستگي مردم روستاي الصدور، انجمن دوستي و همبستگي مردم روستاي عبارة 

گي مردم روستاي پروانهٔ عراق با مردم ايران، الصدرانية عراق با مردم ايران، انجمن دوستي و همبست
انجمن دوستي و همبستگي عشاير سعديه با مردم ايران، انجمن دوستي و همبستگي عشاير جلوالء 

با مردم ايران، انجمن دوستي و همبستگي آموزگاران و دبيران جلوالء، انجمن دوستي و همبستگي 
ي و همبستگي مردم روستاي شوك الريم عراق با عشاير بخش قره تپه با مردم ايران، انجمن دوست

مردم ايران، انجمن دوستي و همبستگي مردم روستاي امام طالب عراق با مردم ايران، انجمن اسراي 
و آسيب ديدگان عراقي، انجمن جوانان و ورزشكاران ) رانده شدگان(عراق، انجمن حمايت از تبعيديان 

، انجمن ) دلي عباس– مندلي – منصوريه – بعقوبه –داديه  مق– بلدروز – آنعان – الشعب –بغداد (
دوستي بين ورزشكاران عراقي و ورزشكاران ايراني، انجمن دوستي بين دانشجويان عراقي و 

، انجمن ملي ضد بنيادگرايي و تروريسم، انجمن جوانان و )بعقوبه(دانشجويان ايراني، آانون هنرمندان 
، انجمن جوانان و دانشجويان )بعقوبه( انجمن جوانان و دانشجويان ،) باب المعظم–بغداد (دانشجويان 

، انجمن دوستي )شاخه ديالي(، انجمن دوستي زنان عراقي با زنان ايراني، آانون هنرمندان )الگوام(
  ...مسيحيان عراق

، استادان دانشگاهها، رؤساي دانشگاهها، )امام جماعتها(ائمه مساجد : اقشار مختلف جامعه عراق
شكان، وآالي مرد، وآالي زن، مهندسين، پليس، آارمندان، اصناف و بازرگانان، دانشجويان، دانش پز

 آموزان، معلمان، زندانيان سياسي سابق، هنرمندان عرب، هنرمندان آرد، روزنامه

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   فروردين31دوشنبه : ايران در يک نگاه
  بي بي سي

  يگری ايتالياايران، آمريکا و ميانج
حميدرضا آصفی، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، طرح هرگونه درخواست ايران براى ميانجيگرى 

  .ايتاليا بين جمهوری اسالمی و آمريکا را تکذيب کرد
وی که همراه کمال خرازی، وزير امور خارجه به ايتاليا سفر کرده است، روز دوشنبه در گفتگو با 

در اين مورد گفت هيچ " کوريره دالسرا"ی، ضمن تکذيب خبر روزنامه ايتاليايی خبرگزاری جمهوری اسالم
درخواستی براى ميانجيگرى از ايتاليا مطرح نشده و اصوال روابط ايران و آمريکا در گرو تغيير رويکرد آمريکا 

  .است و و نيازى به ميانجی ندارد
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ف از جمله سياسی، اقتصادى و فرهنگی آقای آصفی افزود بررسي روابط دوجانبه در زمينه هاى مختل
  .محور مذاکرات کمال خرازى در ايتاليا است

با توجه به عملکرد ايران در همکاری با آژانس بين : "سخنگوى وزارت امور خارجه ايران همچنين گفت
روپا به المللی انرژى اتمی، روابط ايران و ايتاليا در قالب همکارى ايران با اين آژانس و ضرورت پايبندى ا

  ."تعهدهاى خود در قبال ايران، در مذاکرات رم نيز بررسی شد
آقای خرازی در جريان سفر خود به ايتاليا، با سيلويو برلوسکونی، نخست وزير و فرانکو فراتينی، وزير 

  .امور خارجه ايتاليا ديدار کرد
دی به جمهوری اسالمی در پايان اين سفر اعالم شد که نخست وزير ايتاليا تا پايان سال جاری ميال

  .سفر خواهد کرد
  کروبی در سوريه

مهدی کروبی، رييس مجلس شورای اسالمی، در راس يک هيئت پارلمانی وارد دمشق، پايتخت سوريه 
  .شد و با رييس جمهوری و رييس مجلس خلق اين کشور ديدار کرد

ان جمهورى اسالمی ايران و آقای کروبی در جريان اين سفر، يادداشت تفاهم همکاری هاى پارلمانی مي
  .جمهورى عربی سوريه را امضا خواهد کرد
  .وی پس از سوريه راهی لبنان خواهد شد

آقای کروبی در ديدار از لبنان نيز که تا چهارم ارديبهشت ماه ادامه خواهد يافت، با اميل لحود رييس 
ديدار و يادداشت تفاهم جمهورى، رفيق حريرى نخست وزير و نبيه برى، رييس مجلس خلق اين کشور 

  .همکاری هاى پارلمانی ميان ايران و لبنان را امضا خواهد کرد
  جمهوری اسالمی و رعايت موازين بين المللی

علی اکبر ناطق نوری، مشاور آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی گفت ايران هم از نظر حقوق 
تکل هاى جهانی را رعايت می کند، اما آمريکا به بشر و هم از نظر سالح هسته اى، تمام موازين و پرو
  .اشکال گوناگون جمهوری اسالمی را محکوم می کند

وی افزود اين درحالی است که اسراييل با همه آنچه وی آن را جنايت و توسعه طلبی خواند، هيچ گاه 
  .محکوم نشده است

تمين کشور توليد کننده سالح آقای ناطق نوری با بيان اينکه اسراييل ششمين کشور هسته اى و هش
  ." آمريکا بازيچه سياست صهيونيست ها است"در جهان است، اظهار داشت 

به گفته وی، اسراييل با دستان پشت پرده خود در اروپا و آمريکا و به بازى گرفتن رهبران اين کشورها، 
  .سياست هاى توسعه طلبانه خود را دنبال می کند

  نهضت جهانی و مشکل آمريکا
حمدباقر ذوالقدر، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت مقاومت اسالمی که م

امروز در فلسطين جريان دارد، از پيامدهاى ايستادگی ملت ايران است و اگر ملت فلسطين با دست 
  .خالی در برابر صهيونيست ها می ايستد، درسی است که از ايران گرفته است

 اسراييل که مردمی بی دفاع را مورد هجوم قرار می دهند، نماد تروريسم در دنيا وى افزود آمريکا و
  . هستند

وی همچنين گفت مشکل آمريکا صرفا در عراق، فلسطين، لبنان و افغانستان نيست، بلکه امروز نهضت 
  .جهانی اسالم و بيدارى ملتهاى مسلمان است که در مقابل آمريکا ايستاده است

  جالس رسانه ای آسياپيام خاتمی به ا
 در کواالالمپور، ٢٠٠۴محمد خاتمی، رييس جمهورى اسالمی ايران در پيامی به اجالس رسانه اى آسيا 

  .گفتگو را الزمه معرفت و زيستن در دنياى جديد دانست
:  شرکت کننده پخش می شد، افزود۴٠٠آقای خاتمی در اين پيام که به صورت ويديويی برای بيش از 

  .ن ها کوششی مستمر براى نزديک شدن به حقيقت و دست يافتن به تفاهم استگفتگوى تمد
وی گفت حقيقت به تنهايی در اختيار هيچ فرد، انديشه و تمدنی نيست و نمی توان با حذف يا به 

  .حاشيه راندن بخشی از جهان، بر ظرفيت هاى جديد آن افزود
دن و راه با هم انديشيدن، با هم گفتگو کردن به گفته محمد خاتمی، راه با هم زيستن، با هم انديشي

  .است، اما جهان امروز در معرض موقعيت هاى خطرناک ضد گفتگويی قرار گرفته است
  وضعيت نگران کننده داوود ارژنگی

عبدالفتاح سلطانی، وآيل مدافع ارژنگ داوودی، رييس مجتمع فرهنگی معلمان آه از آبان ماه سال 
 اند که وی  برد، با ابراز نگرانی از وضعيت موآلش گفت هنوز اجازه نداده  گذشته در زندان به سر می

  .پرونده آقای داوودی را مطالعه کند و به همين دليل اين پرونده همچنان بالتکليف است
 آبان ماه سال 18وی به سايت اينترنتی رويداد، نزديک به اصالح طلبان گفت آقای داوودی نيمه شب 

 آارگر شمالی دستگير شد و بنابر اظهارات خودش او را در صندوق عقب -ارآشاورزگذشته درتقاطع بلو
  .اند يک پژو قرار داده و به جايی نامعلوم برده و مورد ضرب وشتم قرار داده 

به گفته آقای سلطانی، بر اثر فشار جسمی پرده گوش راست ارژنگ داوودی پاره شده، چشم چپش 
اش باز شده و  فته، چهار دنده از پهلوی وی شكسته، جناق سينه آسيب ديده، هر دو مچ دستش در ر

هايش نيز آسيب ديده و به دليل همين  بر اساس ضربه، پاهايش از شکل عادی خارج شده و دندان
اهللا وابسته به سپاه پاسداران منتقل   بار با عناوين مستعار به بيمارستان بقيه 6آسيب های جسمی 

  .شده است
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باره اتهامات وارده به ارژنگ داوودی گفت او را به اقداماتی ازقبيل جاسوسی، تهيه آقای سلطانی در
  . اند نامه دانشجويان به آوفی عنان، تبليغ عليه نظام و سازماندهی تظاهرات فرهنگيان متهم آرده 

  عوايد موقوفات
ها و  دانشگاه محمد حججی، رييس اداره اوقاف استان اصفهان گفت در آشورهای توسعه يافته هزينه 

 عوايد حاصل از موقوفات 82شود، اما در ايران در سال  يا مراآز بزرگ درمانی از طريق اوقاف پرداخت می 
  . ميليارد تومان بوده است21آل آشور فقط 

تر از آشورهای  به گزارش ايسنا وی آشورهای توسعه يافته را در جذب خيرات و ثروتمندان موفق 
تر آردند و   آشورهايی مانند ايران به خصوص پس از انقالب وقف را دولتی  افزودتوسعه نيافته دانست و 

  . آنندگان خارج آردند به همين خاطر ابتكار عمل را از دست وقف
وقف يک باور انسانی است از ديرباز  آقای حججی از هفته آخر صفر به عنوان هفته وقف ياد آرد و گفت 

  .خاص برخوردار بوده و در دوران مسيحيت آامل شده استدر آشورهايی چون روم از جايگاهی 
به گفته وی، وقف در ايران قبل و بعد از اسالم نيز به لحاظ روح آمال طلبی انسان و خدمت به همنوع و 

  .تقرب به خداوند از ارزش وااليی برخوردار بوده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراق وخيم تر از جنگ ويتنام است  جنگ 
  2004 آوريل  19  -1383  فروردين 31دوشنبه 

زيرا جنگ عراق , مقايسه عراق با ويتنام اشتباه است:"آميسارياي روابط خارجي اتحاديه اروپا تاآيد آرد
  ".وخيم تر از جنگ ويتنام است

بوعاتي پس از نشست وزراي امور اي مط  در مصاحبه" آريس پتن"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
جنگ عراق بسيار وخيم تر از جنگ ويتنام است و اين دو جنگ با :"خارجه اتحاديه اروپا در ايرلند تاآيد آرد

  ".هم قابل مقايسه نيست
به گزارش خبرگزاري رويترز، آميسارياي روابط خارجي اتحاديه اروپا ضمن هشدار به عواقب جنگ در 

  :عراق گفت
  ".اع عراق روز به روز بدتر شود، براي مدتهاي طوالني با عواقب آن مواجه خواهيم شداگر اوض" 

توصيف " جرج بوش"جنگ آمريكا در عراق را به ويتنام , سناتور دموآرات" ادوارد آندي" گفتني است،
  .آرده است

 
  تكليف نيروهاي اشغالگر موجود درعراق بايد روشن شود  

  2004 آوريل  19  -1383  فروردين 31دوشنبه 
اگر نقش نيروهاي : ايتاليا گفت" بولوناي"فرستاده ويژه دبير آل سازمان ملل متحد به عراق در شهر 

اشغالگر در آينده عراق مورد بررسي قرار بگيرد،عراقيها مي توانند به زودي اداره آشورشان را به عهده 
  .  گيرند

ژه آوفي عنان دبيرآل  فرستاده وي" اخضرابراهيمي" ،به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري ايتاليا
عراقيها مي توانند خيلي سريع اداره آشورشان را به عهده :سازمان ملل متحد به عراق اظهارداشت

  .بگيرند اما همواره بايد نقش نيروهاي اشغالگرخارجي مستقر در عراق مشخص شود
نبايد مسئوليت : يروهاي اين آشورازعراق گفتوي درباره تصميم نخست وزيرجديد اسپانيا براي خروج ن

ياد آوري مي شود اسپانيا . خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق برعهده سازمان ملل متحد گذاشته شود
درحال حاضرنزديك به سه هزار سربازدرعراق مستقر آرده است و نخست وزير جديد اين کشور 

  .خواستارخروج آنهاازعراق شده است
  

  درباره اوضاع عراق  آخرين اخبار 
براساس آخرين گزارشهاي دريافتي از عراق امروز هم شهرهاي عراق صحنه درگيري نيروهاي اشغالگر 

  . با افراد مهاجم بود
، صبح امروز دو انفجارنسبتا قوي يكي "الجزيره" به نقل از شبكه خبري" مهر" به گزارش خبرگزاري 

و محل " الخضراء" گري درمنطقه تحت آنترل شديد درمنطقه الكراده واقع درمرآزشهربغداد ودي
  .استقرارمقامات نيروهاي ائتالف تحت امرآمريكا را به لرزه درآورد

بنابراين گزارش، درحالي آه ستوني ازدود آسمان منطقه را پوشانده بود، نيروهاي آمريكايي خود را به 
تاآنون از ميزان .ازباشد، رساندندمحل انفجاردوم آه تصور مي شود اين انفجار ناشي از بمب دست س

  .تلفات وخسارات آن خبري دريافت نشده است
با اينكه اين انفجارها، خساراتهاي فراواني به برخي از منازل مجاور وارد آرد اما سخنگوي نظاميان 

دراين انفجارها به هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و شهروندان عراقي آسيبي نرسيده : آمريكايي گفت
  .است

ساعتي پس ازاين دوانفجار، از شهر نجف خبررسيد صداي انفجاري مهيب در اين شهر شنيده شد آه 
  .هنوز از جزييات اين حادثه  گزارشي دريافت نشده است
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همچنين .عراقي را در نزديكي مرزعراق با سوريه آشتند12: نيروهاي اشغالگر آمريكايي اعالم آردند
جار بمبي درمنطقه القائم آشته شدند، بااين حساب شمارتلفات  تفنگدارآمريكايي براثرانف5ديشب 

  . نفر رسيده است 11 ساعت گذشته تاآنون به 24نيروهاي آمريكايي طي 
روحاني شيعه "مقتدي صدر "درشهرديوانيه واقع درجنوب بغداد، دردرگيريهاي خونين بين طرفداران 

  . تن ديگر نيزمجروح شدند9راقي آشته و ع7عراقي و نيروهاي اسپانيايي مستقردرمنطقه،  دستكم 
نيروهاي آمريكايي درحال حاضرقصد دارند حجم نيروهاي خود را : يك منبع نظامي آمريكا درعراق گفت

 نظامي 500هزار 2اين منبع نظامي افزود آه  . دراطراف شهرمحاصره شده نجف آاهش دهند
هزارنظامي لشگريكم زره پوش اين لشگرسوم ارتش آمريكا طي روزهاي آينده جاي خود را به دو 

  .آشوردرشهرنجف خواهند داد
همزمان با آريش جديد نيروهاي ارتش آمريكا دراطراف شهر نجف، مذاآرات بين مقامات مسئول نيروهاي 
  .اشغالگر آمريكايي و مقتدي صدر روحاني شيعه عراقي باهدف دستيبابي به يك راه حل درجريان است 

حاجم "هياتي ازاين حزب به رياست : رسياسي حزب اسالمي عراق اعالم آردعضو دفت" فواد الراوي" 
عضو شوراي حكومت انتقالي عراق "غازي عجيل الياور"به همراه " محمد فاضل السامرائي"و" الحسني

امروز قصد دارند براي ادامه گفتگوها با رهبران فلوجه به منظور امكان دستيابي به يك توافق آتش بس 
  . اين شهرشونددائمي، راهي

 ارتش 36نيروهاي اشغالگرآمريكايي همچنين پس ازاجتناب ارتش عراق ازحمله به فلوجه، به گردان 
شماري ازنيروهاي اين گردان به . عراق اجازه دادند تا از مواضع خود دراآثر مناطق عقب نشيني آنند

  .امي درشهر بغداد برگشتندمقر نيروهاي آمريكايي درشهر آاظمين وشماري ديگرنيزبه مقردانشكده نظ
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  جلسه سپاه پاسدران براي تشريح خط مشي حكومت ايران در عراق:روزنامه عراقي النهضه
  2004آوريل   19  -1383  فروردين 31ه  دوشنب-همبستگي ملي 

 گذشته در تهران در ماه اوت: روزنامه النهضه چاپ عراق به نقل از منابع مطلع ايراني فاش آرد
جلسهاي با حضور سرتيپ پاسدار قاسم سليماني، سرتيپ پاسدار ايرج مسجدي، سرتيپ پاسدار 

در اين جلسه سرتيپ . احمد فروزنده، سرتيپ جعفري و تعداد ديگري از فرماندهان سپاه تشكيل گرديد
  :العمل آمده استدر بند چهارم اين دستور. قاسم سليماني خط مشي آينده پاسداران را توضيح داد

هرچه اوضاع . بايستي از برقراري آرامش و ثبات اوضاع عراق طي ماههاي آينده جلوگيري به عمل آورد
  .بحراني و ناآرام شود وضعيت بيشتر به نفع ايران و نيروهايش در صحنه ميشود

  
  :يح دادسرتيپ قاسم سليماني مشي آينده پاسداران در عراق را به شرح زير توض:روزنامه النهضه

  ايجاد مقرها و پايگاههاي تاآتيكي در مرز ايران و عراق. 1
فرماندهان نيروهاي قدس و قرارگاههاي رمضان، ظفر، فجر و نصر مستقيما در اين مقرها و پايگاههاي . 2

  .مرزي مستقر ميشوند تا نيروها و عناصر خودشان در داخل عراق را توجيه آنند
   نيروهاي قدس و قرارگاه رمضان به داخل شهرهاي عراقانتقال تعدادي از فرماندهان. 3

  :بر اساس منابع فوق الذآر، سليماني در اين جلسه حاضران را به شرح زير توجيه نموده است
  .اجراي عمليات تهاجمي عليه امريكاييان به نفع ايران است. يكم
عث از پاي افتادن و فرسوده عملياتي آه در حال حاضرعليه امريكاييان در عراق انجام ميشود با. دوم

  شدن نيروهاي امريكايي و حريفان آنها مي شود آه الزم است ادامه يابد
بر اين اساس نيروهاي باقيمانده از رژيم سرنگون شده نمي توانند در آينده خطري براي طرحهاي . سوم

  ايران در عراق محسوب شوند
هرچه . طي ماههاي آينده جلوگيري به عمل آوردبايستي از برقراري آرامش و ثبات اوضاع عراق . چهارم

  .اوضاع بحراني و ناآرام شود وضعيت بيشتر به نفع ايران و نيروهايش در صحنه ميشود
بايستي سطح نيروهاي داخل عراق را حفظ آرد و نيروهاي جديدي را عضو گيري نمود و آمادگي . پنجم

  .ارگيري آنها در صورت نياز، آسب نمودبيشتري را براي تظاهرات و اعتراضات و عمليات جهت بك
و بدين ترتيب بخش اصلي ستاد فرماندهي نيروهاي قدس از تهران به شهر مرزي مهران منتقل گرديد و 

عالوه بر آن بنا به گفتهٔ منابع داخلي . به راحتي اعضاي فرماندهي آن به شهرهاي عراق منتقل شدند
خانه هايي را اجاره آرده اند آه مي توان اسامي تعداد زيادي آه اين اطالعات را داده اند برخي از آنها 

به عنوان مثال . از افسران اطالعاتي ايران را آه در بسياري از شهرهاي عراق ساآن هستند ارائه نمود
سرهنگ مصطفي پور در آربال آه برخي از عراقيان وي را عامل اصلي وقايع اين شهر به شمار مي 

 .آورند 
 

  جعه ملي فا-زلزاه بم
  

 شمارش معكوس ؛ بم آماده انفجار
  

 از شهرستان زلزله زده بم  اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد2گزارش شماره 
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ديگر از آن همه آمكها و  . اين جمله اي است آه بر زبان مردم بم جاري است. بم فراموش شده 

ديگر آسي صداي .  فهمد نمي ديگر آسي تنهايي زن بمي را. احساسات بشردوستانه خبري نيست 
مردم بم هم توجه آسي را جلب نميكند  حتي فرياد محروميت و رنج. ناله هاي آودك بمي را نميشنود 

نه ، به نظر مي آيد انگار يك قرن از !! . همين ديروز بود  انگار.  ماه از فاجعه زلزله بم گذشته 3هنوز . 
اآنون خبرهاي مربوط به بم ، . اريخ سپرده شد بم فراموش شد و به ت چه راحت. اين اتفاق گذشته 

 درست مانند اخبار مربوط به بازداشت و دادگاه و زندان و شكنجه. آننده شده  ديگر تكراري و خسته
 بم فراموش شد ، به. سياسي آه ديگر تبديل به آليشه شده و براي مردم جذابيتي ندارد  زندانيان

حوصله  شايد ديگر آسي. اسي فراموش شدند و ميشوند همان آساني آه مبارزان و زندانيان سي
گزارش در بين سيل  خواندن مطالب و گزارشهاي مربوط به بم را نداشته باشد و ما ميدانيم آه اين

اما ما وظيفه داريم . توجه نميكند  حجيمي از اخبار و گزارش و مقاله در دنيا گم ميشود و آسي به آن
گرچه ميدانيم صداي فرياد ما و مردم بم در . برسانيم  را به گوش همهفرياد رنج و محروميت مردم بم 
ميشود و شايد تنها چند نفر در داخل ايران و خارج ايران آن هم با بي  ميان هياهوي خبرهاي ديگر گم

  . مطلب توجه آنند حوصلگي به اين
ه نظر ميرسد آه براي اعزام مسخره ب خيلي احمقانه و. اينبار براي رفتن با مشكالت زيادي روبرو شديم 
ميكرديم تا از فيلترهاي هالل احمر رژيم اسالمي رد شويم  داوطلب به بم بايد به قول معروف پارتي بازي

  . براي بار دوم مدت زيادي طول آشيد به همين دليل سفر ما به بم. 
 دارد آه هنوز پس از زلزله بم وجود واقعيتهاي احمقانه و دردناآي در ادامه فاجعه براي بازماندگان

  . گذشت سه ماه از زلزله برطرف نشده است
پنهانكاري هالل احمر شديم  از همان ابتدا متوجه باند بازي و فسادهاي مالي و : هالل احمر و داوطلبين

روي آساني آه به عنوان داوطلب به بم  اينبار بر خالف روزهاي اول بعد از زلزله ، آنترل شديدي. 
پارتي بازي توانسته بوديم با اآيپ هالل احمر به بم  تقريبا به غير از ما آه با.  داشت ميرفتند وجود

داوطلبان هالل . محسوب ميشدند و ما تنها غير خودي در جمع آنها بوديم  بياييم ، بقيه داوطلبان خودي
 ه داوطلبانبه دو گروه اآثريت آه داوطلبان عادي و آزاد محسوب ميشوند و اقليت ، آ احمر در واقع

از طيف  گروهي آه با ما به بم اعزام شده بود. دائمي و خودي هالل احمر هستند ، تقسيم ميشوند 
هستند آه به نوعي  آنها گروههايي. گروه دوم بودند آه خودي هالل احمر و رژيم محسوب ميشدند 

فرهنگي و بعضي اوقات مذهبي ،  در تمام اردوها و فعاليتهاي. حالت نيمه رسمي در هالل احمر دارند 
بابت مدتي هم آه در بم هستند پول دريافت  . امدادي هالل احمر شرآت ميكنند و پول دريافت ميكنند

خاطر بشردوستي و به صورت رايگان به مردم بم آمك  برخالف داوطلبان عادي آه صرفا به. ميكنند 
ردوستي به بم نيامدند بلكه به قصد آه نه تنها به قصد آمك و بش اين افراد آدمهايي هستند. ميكنند 

 آنها نه. بودن و مدتي را مانند پيك نيك دور هم خوشگذرانيدن ، به بم آمده بودند  تفريح و دور هم جمع
به نوعي از  تنها براي مردم بم احترامي قائل نبودند و حس بشردوستي نسبت به آنها نداشتند ، بلكه

بودند آه به به خوبي تحت  آنها يك مشت بچه مذهبي.  بودند مردم فاجعه ديده و محروم بم طلبكار هم
مردم بم ، انسانهاي غير مذهبي هستند و  آنها معتقد بودند چون. ايدئولوژي اسالمي تعليم ديده بودند 

بيشتر مردم بم نماز نميخواندند و به خدا فحش  در شهرشان تعداد خيلي آمي مسجد وجود داشته و
خيلي از آنها ميگفتند ، اي آاش همه . آمده عذاب الهي بوده   زلزله اي آهميدادند ، به همين علت
آنها ميگفتند مردم بم . و ميگفتند آه بمي ها لياقت زنده ماندن ندارند  مردم بم در زلزله ميمردند

شايد غير قابل باور باشد ، ولي به . ندارند ، ميگفتند آنها وحشي و رذل هستند  استحقاق آمك
 شبها دور هم جمع ميشدند و به جك گفتن در مورد بمي ها. ا همينگونه فكر ميكردند آنه راستي

اين داوطلبين  در واقع. ميگفتند بمي ها دروغ ميگويند آه آمك زيادي دريافت نكردند . ميپرداختند 
برخالف دفعه . بودند  رسمي و نوچه هاي هالل احمر و مسئولين آنها به نوعي از مردم بم طلبكار

قديم اقامت داشتيم ، اينبار داوطلبين  شته آه ما در ستاد هالل احمر خراسان در خود شهر بم و ارگگذ
انبار مربوط به هالل احمر خراسان در ارگ . ميبردند  را به ارگ جديد واقع در بيست آيلومتري شهر بم

خراسان تقريبا در دست نيروهاي ماموريتي و پرسنل رسمي اداره  ارگ قديم و ستاد. جديد واقع بود 
  . گفته خود مسئولين ، دفعه آخري بود آه داولب به بم اعزام ميكردند به. جات قرار گرفته بود 

از دزديهاي آوچك رژيم  در ارگ جديد آه محل اسكان ما بود با يك سري از موارد مشخص و عيني
. آمكهاي مردمي و خارجي را ديد  ر هالل احمر ميشد انواع و اقسامدر انبا. اسالمي آشنا شديم 

مربوط به زلزله رودبار بيشتر از ده سال پيش  بخش عظيمي از انبار را چادرهاي آمريكايي و زاپني آه
ايراني ، آيسه هاي آرد ، نخود و لوبيا ، بسته هاي چاي خارجي  تعداد زيادي آيسه برنج. ميشد ، بود 
لباسهاي مردانه و زنانه خارجي ، تعداد زيادي مانتوهايي آه مردم براي دختران  اي خارجي ،، نوشابه ه

 اين در حالي بود آه هيچ آدام از اين آاالها …  .و نايك آرده بودند ، آفشهاي آره اي و آفش بم اهدا
زلزله رودبار بود  تعداد محدودي از چادرهاي آبي رنگ ژاپني آه مربوط به. به دست مردم بم نرسيده بود 

اشناي مسئولين محلي بودند با  ، در اختيار برخي مسئولين هالل احمر و تعداد آمي از مردم بم آه
  . پارتي بازي قرار گرفته بود

آه هالل احمر بسياري از اين اجناس را  تعدادي از پرسنل و راننده ها ، زير لبي و مخفيانه به ما ميگفتند
قرار بود حتي فقط همين آمكهاي آااليي و غير نقدي به طور  اگر. ارد ميفروشد آه در داخل انبار قرار د

اآنون مردم بم نه تنها در فقر مطلق و محروميت به سر نميبرند ، بلكه تا حدود  آامل به مردم بم برسد ،
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ين ا بلكه به قول خود مردم بم با. ميتوانستند ، در حد متوسط ، رفاه نسبي را داشته باشند  زيادي
  . آمكها ميتوان دو شهر حتي توسعه يافته و مدرن به اندازه بم ساخت

ستادهاي معين هالل احمر و گروههاي  مسئله ديگر در هالل احمر اين بود آه آنان قصد داشتند آه آليه
مردم بم به حال خودشان رها ميشوند و حتي همين  با اين عمل. امداد رساني را از بم جمع آوري آنند 

معلوم نيست از اين به بعد مردم محروم بم . نخواهد رسيد  ي معمولي و ناچيز هم به دست آنهاآمكها
مسئولين هالل احمر و نهادهاي دولتي مستقر در . غذايي براي خود بخرند  با آدام پول ميتوانند جيره

 ه خريد لوازم وماموريت ما تا اسفند ماه بوده و از اين پس مردم بايد خودشان اقدام ب بم ميگفتند آه
ساختمان آنها به آل  البته تعدادي فروشگاه در زير چادر و برخي فروشگاههايي آه. مواد مورد نياز آنند 

پرسنل و آساني هستند آه به بم رفت  ولي مشتري آنها همه. فرو نريخته ، در بم شروع به آار آرده 
دگي خود را از دست دادند و پس انداز به آلي زن با توجه به اينكه مردم محروم بم. و آمد ميكنند 

نيست چگونه خواهند توانست خودشان اقدام به خريد مواد مورد  چنداني هم در بانكها ندارند ، معلوم
مقرري ده هزار توماني آه دولت اسالمي لطف آرده و از ته مانده ميلياردها  نيازشان آنند ، آن هم با

ه دار و سگان دربارشان ميكنند ، مانند يك تكه گوشت خرج خودشان و نوچه هاي سرماي توماني آه
با ده هزار  اگر آسي در ايران بتواند. آه جلوي سگان ولگرد مياندازند ، جلوي مردم بم مياندازند  فاسد

انسان نيست يا از  توان مقرري آه آن هم به دست همه مردم بم نرسيده بتواند زندگي آند احتمال
  . مريخ آمده

ماه امسال بيشتر جنبه سمبليك  ر هالل احمر و ديگر سازمانهاي دولتي در بم در فرورديناما علت حضو
 براي خودشان 83گرفتن رديفهاي بودجه اي سال  هدف اصلي آنها از حضور در بم و اعزام نيرو ،. دارد 

د اصطالح داوطلب به بم بودجه هاي هنگفتي را به خو مثال هالل احمر با اعزام نيروي به. است 
خود خواهند نوشت آه مثال چندين ميليون تومان خرج داوطلبان  اختصاص ميدهند و در گزارشهاي مالي

رسمي هم ميتوانند تا حدي از اين سفره گسترده مافيايي رژيم اسالمي  از طرفي پرسنل. خود آرده 
 از روز را بچه شاهد اين مدعا اين است آه در واقع نيمي. ماموريت دريافت آنند  منفعتي ببرند و حق

جابجايي  نيم ديگر روز نيز به. داوطلب در چادر خود در ارگ جديد مستقر بودند و تفريح ميكردند  هاي
آاالهاي انبار را بين مردم بم  در ابتدا ما تصور ميكرديم آه قرار است. آاالها در انبار ستاد ميپرداختند 

از اين اجناس به مردم بم نخواهد رسيد ،  داماما بعد متوجه شديم آه نه تنها هيچ آ. تقسيم آنيم 
در انبارهاي مرآزي خود جهت فروش نگهداري آند و آار ما  بلكه هالل احمر تنها قصد دارد اين اجناس را

طبق دستور مسئولين هالل احمر رژيم . است نه آمك به مردم بم  صرفا حمالي براي هالل احمر
در مدتي هم آه ما در آنجا .  و آنسرو انجام خواهد شد توزيع آب معدني اسالمي ، فقط تعداد آمي

 تعداد محدودي آب معدني و از آن آمتر آنسرو و شيرخشك و تعداد آمي روغن نباتي چيز بوديم غير از
با اين . نميرسيد  آن هم به قدري آم بود آه در هر محله به تعداد زيادي از مردم. ديگري توزيع نشد 

  . حال خود رها ميشوند از اين پس مردم بم به. آخرين توزيع ها بود حال اين توزيع آاال هم 
 آانكس  به همه مردم بم83 فروردين 15اسالمي قول داده بودند آه تا  مسئولين رژيم : اسكان موقت

 حتي يك عدد آانكس. پرمدعايي و دروغگويي مسئولين رژيم اسالمي حدي ندارد . خواهد شد  تحويل
صورت اردوگاهي   آانكس آهنه و قديمي به300تعداد محدودي آمتر از . ده نشده بود نيز به مردم بم دا

خارج بودن و خرابي تقريبا غير  اما به علت از رده. در برخي ستادها مثل ستاد اصفهان قرار گرفته بود 
بتدايي ساختن آانكس آرده بودند آه تنها اسكلت ا در برخي مناطق نيز اقدام به. قابل استفاده بودند 
طرف آشورهاي اروپايي در روزهاي اول بعد از زلزله در اختيار  آانكسهايي آه از. آن ساخته شده بود 

  . گرفته بود در بم ديده نميشد رژيم جمهوري اسالمي قرار
 500بم به براوات حدود  در ابتداي جاده. طرح خانه هاي پيش ساخته نيز بسيار آند پيش ميرفت 

شبيه زندان و سلول انفرادي  خانه هايي آه بيشتر. اخته در حال ساخت بود دستگاه خانه پيش س
نيز با توافقات و معامالت پنهاني بين  ساختن و تمام شدن و آماده تحويل شدن اين ساختمانها. است 

روزه زوديها به پايان نميرسد و شايد با حيف و ميل بودجه ها اين پ پيمانكاران و آارفرمايان ، احتمال به اين
اگر هم . باقي پروژه ها در ايران مواجه شود و ساخت و ساز نيمه آاره رها شود  با آمبودهايي نظير

  . پروژه را به پايان برسانند حداقل يكسال طول خواهد آشيد تا آار آماده تحويل شود بتوانند
. نوار در بم بود  خا800اسكان  طرح ديگري هم آه تازه شروع شده بود طرح خانه هاي استيجاري براي

آنها پولي . چيزشان را از دست داده اند  دولت احمق جمهوري اسالمي انگار نميفهمد آه مرد بم همه
سر آار خود باز گردد تا بتواند پول اجاره اين خانه هاي  بايد سرپرست هر خانوار بتواند به. ندارند 

  . استيجاري را پرداخت آند
مشخصي برخوردار نيست ، زمان بهره   در ايران از زمان استاندارد واز طرفي از آنجا آه ساخت و ساز

از سوي ديگر طبق آمار خود دولت . نيست  برداري و آماده شدن اين واحدهاي استيجاري نيز مشخص
خانوار و مجموعا هشتادهزار نفر ،از ساآنان   هزار22جمهوري اسالمي و و زارت آشورش بيش از 

هزار خانه 22يعني براي اسكان اين جمعيت به . ميباشند  ازمانده هاواقعي بم هستند آه جزو ب
با آمكهاي فراوان انسانهاي بشردوست ايران و جهان و با مديريتي  با وجودي آه. مسكوني نياز است 

 باندبازيهاي معمول سرمايه داري نباشد ، ميتوان ظرف آمتر از شش ماه بهترين خانه ها آارآمد آه دچار
مردم بم  به راستي در خانه اي راحت و زير آولر نشستن و از بي خانماني. دم بم ساخت را براي مر

هالل احمر به عنوان  اين را ما هم ميگوييم آه خودمان مدتها در زير چادرهاي. حرف زدن راحت است 
 چادرهاي آهنه زندگي آردن در باد و واقعا چه آسي ميفهمد آه سه ماه زير. داوطلب زندگي آرديم 
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آويري آه چند وقتي است شروع شده ، يعني  طوفان گرد و خاك و سرماي زمستاني و گرماي شديد
مانند بمي ها با غم از دست دادن خانواده و فاميل و  بايد. بايد فقط بمي باشي تا بفهمي . چه 

شانسي گيرت آمده و تن ماهي و آنسرو لوبياي تاريخ مصرف  دوستان صميمي ، با نان بياتي آه
. آمترين امكانات بهداشتي زندگي آرده باشي تا بتواني رنج آنها را بفهمي  ذشته ، با نا اميدي ، باگ

 رژيم اسالمي آه روزهاي اول زلزله مدام گنده گويي ميكردند ، اآنون ميگويند امكانات اما مسئولين
آليشه اي و  هاينيست و اين آار را يك شبه نميتوان انجام داد و از اين دست مزخرفات و بهانه 

آه مدعي مردمي  دولتمردان اصالحطلب هم. اما بمي ها هنوز در چادر زندگي ميكنند . هميشگي 
تعداد چادرهايي را آه به مردم  آنها حتي حاضر نشدند موقتا. بودن هستند ، فقط دروغ تحويل ميدهند 

 8 يا 7 خانواده و 3 يا 2 در هر چادر هنوز پس از سه ماه واقعا باورمان نميشد. دادند حداقل دو برابر آنند 
هنوز از وانتهاي توزيع آب . آهنه و قديمي هالل احمر زندگي ميكردند  نفر يا حتي بيشتر در يك چادر

 . چادر ميكردند هالل احمر طلب
 فاجعه زلزله بم ميگذرد ، اما هنوز اداره ثبت احوال نتوانسته يك آمار دقيق از گرچه سه ماه از : آمارگيري
گريه و خشم  جلوي در ستادها در بم ميتوان مردمي را ديد آه با. امالك و باغهاي بم ارائه دهد  مردم و

حساب نكردند ، اعتراض  و اعتراض تجمع آردند و نسبت به وضعيت آمارگيري و اينكه آنها را جزو آمار
م نابود شده و فرو ريخته ، اداري در ب از آنجائيكه هم خانه هاي مردم و هم اغلب ساختمانهاي. داشتند 

ساآن بم هستند و خانه اي يا باغ آوچكي يا مغازه  هيچ مدرآي براي مردم باقي نامنده آه ثابت آنند
تقصير دولت مفتخور اسالمي است آه اين همه . مردم نيست  اين مشكل تقصير. اي در بم داشتند 

  . مه آشور آمار دقيقي داشته باشدسيستم مجهز نساخته تا از ه سال يك مرآز اسناد منسجم و با
از شبكه هاي آب رساني در بم توسط اتريشيها راه اندازي  بخشي : سيستمهاي بهداشت و درمان

آب در بم فقط الف زدند و شعار دادند و آار اتريشيها را به حساب خود  وزارت نيرو و شرآت. شده بود 
 الت اداري آه از طرف ايران براي نيروهاي خارجيالبته به علت مشك. ان تبليغ آردند  گذاشتند و روي

صحرايي  دستگاههاي موقت و. پيش آمده شبكه هاي آبرساني هنوز به سيستم تصفيه مجهز نشده 
اهدا شده بود در بم وجود  … تصفيه آب آه توسط بشردوستان آشورهاي فرانسه و ايتاليا و آانادا و

 مكها و پولهاي اهدايي از انبارها و حسابهاي ارزياحتمال اين دستگاهها مانند بقيه آ . نداشت
و  اما مسئوالن حكومت به همين هم اآتفا نكرده. مسئوالن رژيم آثيف اسالمي سر در مياورد 

. هم متوقف آنند ميخواهند به استناد به اينكه شبكهآبرساني بم فعال شده ، توزيع همين آب معدني را
ماه نيز هيچگونه فعاليتي براي  از آار افتاده است و در اين سهسيستم فاضالب نيز آامال خراب شده و 

شده و حمام هاي صحرايي خود منبع آلودگي  دستشوييهاي صحرايي ايجاد. بازسازي آن انجام نگرفته 
. حشرات در اطراف دستشويي هاي صحرايي هجوم آوردند  انواع و اقسام باآتري و. و بيماري شدند 

صحرايي در بم استفاده ميشود ، آب چاه است آه باآتري و آلودگيهاي  امهايآبهايي آه اغلب براي حم
 اين با توجه به گرد و خاك. حمام رفتن شايد نوبت به هر آس در هفته يك بار برسد  براي. خود را دارد 

آردند  صورت و پوست خيلي از آساني آه از اين حمامها استفاده. آثيفي شهر بم بسيار آم است 
گذشته اي آه در  سته شده و بعضيها هم به خاطر استفاده از مواد شوينده تاريخ مصرفپوسته پو

  . اختيارشان گذاشته شده ، دچار بيماريهاي پوستي و قارچ و ريزش مو شدند
هيچكدام از بيمارستانهاي . نيست  هنوز از يك بيمارستان نيمه مجهز و با حداقل امكانات در بم خبري

اآثر . و بيمارستان امام بازسازي نشده اند  انهاي مهم مثل بيمارستان افالطونبم از جمله بيمارست
. واقع در نزديكي ميدان سرداران شهيد مراجعه ميكنند  مردم هنوز به بيمارستان صحرايي صليب سرخ

ي اما اينبار از از پزشكان خارجي خبر. پزشكان خارجي آنها را ويزيت آنند  به اين اميد آه مانند گذشته
 درصد نيروي خارجي باقيمانده10. درصد پرسنل در آمپ صليب سرخ ايراني هستند 90تقريبا  . نيست

درمانگاههاي ايراني  بي نظمي عجيبي در. نيز بيشتر آار مديريت و سرپرستي آمپ را به عهده دارند 
 سه ماه اين لحاظ آه پس از عجيب از. و حتي درمانگاههاي مستقر در آمپ صليب سرخ وجود دارد 

صليب سرخ توسط پرسنل ايراني اين  اما با به عهده گرفتن. ميبايست نظمي حداقلي وجود ميداشت 
پيگير حمايتي از بيماران و مصدومان وجود  هيچ سيستم. بي نظمي به آنجا نيز سرايت آرده است 

اي پياده و آن حال ميخواهند به درمانگاهي مراجعه آنند ، با پ بيماران و مصدوماني آه در بم. ندارد 
با وجودي آه پرسنل . براي رسيدن به نزديك ترين مرآز درماني طي ميكنند  وخيم راهي طوالني را

 سرخ اآنون اآثرا ايراني هستند ، ولي باز هم امكانات بهداشتي و دارويي در مستقر در صليب
. ميدهند  ب سرخ ارجاعدرمانگاههاي ديگر آنقدر آم است آه اآثرا پزشكان بيماران را به آمپ صلي

براي ويزيت وقت  بيماران و مصدومان مجبورند مدتها در صف چادر پذيرش باشند تا نوبتشان شود و
در فضاي باز آنار چادرهاي  بعد هم بايد مدتها در هواي گرم و طوفان خاك. بگيرند و ثبت نام آنند 

ه براي گرفتن دارو به آانكس آ صف عظيمي از مردمي. اورژانس منتظر بمانند تا نوبتشان شود 
  . اآثر داروها ، داروهاي بي آيفيت ايراني است گرچه. داروخانه صليب سرخ مراجعه ميكنند وجود دارد 

آشورهاي اسكانديناوي هم مانند ما از وضعيت اسفناك فعلي و عدم  سرپرست گروه ”پيمپوال“ دآتر
ولي هم او و ديگر پرسنل باقيمانده چنان . بود دولت اسالمي ناراضي و ناراحت  همكاري و برخورد آثيف

روز  83 فروردين 12روز . قرار گرفته بودند آه ترجيح ميدادند آمتر شكايت و اعتراضي بكنند  در تنگنا
اروپايي بيشتر  مردم بم به پزشكان و پرسنل خارجي و به خصوص. بازگشت همه نيروهاي خارجي بود 

چون بي نظمي و بي . است   هم به جا است و حق آامال به آنهاالبته اين اعتماد. اعتماد دارند 
بازگشت آامل نيروهاي خارجي به  علت. برنامگي و آم آاري پرسنل رسمي ايراني را ديده اند 
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شديم ، به ما گفتند آه اين مساله در اختيار  وقتي علت رفتن آنها را جويا. آشورشان آامال واضح بود 
. ابتدا برنامه ريزي آرده بودند حداقل يكسال در بم بمانند  جي صليب سرخ ازنيروهاي خار. آنها نيست 

بهداشت به نيروهاي خارجي فشار وارد آرده تا آليه آارهاي بيمارستان صليب  ولي هالل احمر و وزارت
حساسيت و توهم رژيم اسالمي نسبت به نيروهاي . سرپرستي را نيز به عهده بگيرد  سرخ از جمله

به  ث شده آه حتي از خدمات مدرن و رايگان آنها براي مردم بم جلوگيري شود و آنها راباع خارجي
خارجي در بم   فروردين پرسنل باقيمانده12در همان روز . شكلي غير رسمي از ايران اخراج آنند 

 مختصر و دعوت از مردم اطراف بيمارستان و بيمارانشان آمي good bye party تصميم داشتند آه با يك
بله ، باالخره نيروهاي بشردوست آشورهاي ديگر . تسكين دهند و آنها را خوشحال آنند  مردم بم را

  . از زير آار در رو رفتند و مردم محروم بم ماندند با پرسنل و پزشكان ايراني هم
در حالي آه شرآتهاي فرانسوي در . خط تلفني هم محروم شدند  مردم محروم بم حتي از : مخابرات

خطوط مخابرات را راه اندازي آردند و تلفنهاي عمومي رايگان در سراسر شهر  ن روزهاي اول زلزلههما
 مخابرات دولت اصالحطلب تلفنهاي. ، ديگر از آن تلفنهاي عمومي رايگان هم خبري نبود  نصب شده بود

، تماس  نهاگرچه در روزهاي اول با وجود اين تلف. عمومي را هم از سطح شهر جمع آوري آرده بود 
بهتر از اآنون بود آه  گرفتن آسان نبود و اغلب جلوي هر تلفن تعداد زيادي در نوبت بودند ولي وجودشان

بي درد هر سال چندين خط موبايل براي  در حالي آه سرمايه داران و مرفهان. ديگر از تلفن خبري نبود 
ايشان ميايد و ماهانه اين مبالغ آالن را هزار توماني بر خود ميخرند و قبضهاي ده ها هزار و گاهي صدها

اما مردم محروم و فاجعه ديده بم ، حتي نميتوانند براي آارهاي ضروري  به راحتي پرداخت ميكنند ،
  . تلفن برخوردار باشند روزانه از يك

اده و بودجه هاي فراواني به وزارت اطالعات و نيروي انتظامي و سپاه د سه ماه از زلزله گذشته : امنيت
 تا به حال تعداد زيادي چادر و وسايل زندگي مردم. خودشان امنيت بم را برقرار آنند  شده تا به حساب

آيا من حق ندارم براي سر زدن به پسرم به بيمارستان  “ : زني ناله آان ميگفت   . در بم دزديده شده 
 روز چادر خود را 3 يا 2ا براي مدت آساني آه تنه. است  اما اين تنها يكي از صدها موارد “ . آرمان بروم

بيمارستانهاي آرمان براي مداوا بروند يا بيماري آه يكي از افراد خانواده اش  ترك آرده بودند تا مثال به
و زيرانداز  پتو. مالقات آنند ، اما هنگامي آه به بم برگشتند با چادري تقريبا خالي مواجه شدند  بوده را

فراوان توانسته بودند دربياورند و  ير آوار و گرد و خاك و سنگ و با رنج و درد، وسايلي آه به زحمت از ز
گاهي حتي همراه . داشته باشد دزديده شده بود  هر چيزي آه يك انسان فقرزده و محروم ميتواند

  . وسايل چادر آنها را هم ميدزديدند
انسان دزديده ميشدند ،  اناگر در روزهاي اول آودآان بي سرپرست و بي پناه بمي توسط قاچاقچي

آافي است آه خانواده آنها براي . خطرند  اآنون بچه هايي آه خانواده اي براي آنها باقي مانده نيز در
بگذارند ، معموال پيش ميايد و گاهي براي آار ضروري  چند لحظه بچه هاي آوچك خود را در چادر تنها

ك آنند و آسي را هم ندارند آـه از آودآانشان مدت آوتاهي تر ناچار ميشوند آه چادرشان را براي
آوتاه ترك چادر باعث شده آه بعضي از آودآان بمي صاحب خانواده نيز  همين مدت. مراقبت آند 
در واقع پس . اما نيروي انتظامي و پرسنل وزارت اطالعات اصالحطلب در بم چه ميكنند  . دزديـده شوند

ديگر  .  بم به اوج خشم و نفرت و خروش انقالبي رسيده اندطوالني شدن روند آمك رساني ، مردم از
ماشينهاي هالل احمر  آمتر آسي را ميتوان ديد آه مثال براي مقداري آب يا غذا يا لوازم زندگي به دور

اآنون آنقدر خشمگين هستند آه فقط به  مردم. جمع شوند و التماس آنان از آنها مواد غذايي بخواهند 
 “ اگر. چوب به سمت آنها حمله ور ميشوند  ولتي هجوم مياورند و با سنگ وسمت اتومبيلهاي د

به خاطر فشارها و اعتراضات مردم استعفا نميداد ، با اين گسترش خشم و نفرت  فرماندار بم “ شفيعي
 ”شفيعي“ از مسئولين رژيم آثيف اسالمي و سرمايه داران مرفه حاميش ، مردم بم تا آنون مردم بم
اتومبيلهاي مسئولين ، همراه پليس در بم اسكورت و محافظت  اآنون. بم را ترور آرده بودند فرماندار 
اتومبيل استانداري به همراه پرسنل درجه سه استانداري آرمان براي  هنگامي آه مثال. ميشود 

ستاد خراسان مراجعه آرده بمودند با هجوم مردمي روبرو شدند آه از فرت  سرآشي به ارگ قديم
 حتي يك بار ماموران نيروي انتظامي محافظ. انتقام ميخواستند آنها را تكه تكه آنند   و نفرت وخشم

نيروهاي  اين هاست علت علت حضور گسترده. پرسنل استانداري مجبور به شليك تير هوايي شدند 
طالعاتي انتظامي و ا نيروهاي. اطالعاتي اصالحطلب و نيروي انتظامي زير نظر وزارت آشور اصالحطلب 
. مردم ضد مذهب بمي را بگيرند  زژيم آثيف اهللا در بم مستقر شدند تا جلوي شورشها و اغتشاشهاي

مذهب و خدا و ارزشهاي فاشيستي اسالمي و  آري آنها راست ميگويند آه مردم بم در قيد و بند دين و
يچ توجيه و نصيحتي آنترل مردم بم را ديگر نميتوان با ه . تابع سرمايه داران مفت خور بي درد نيستند

ميكنيم ، با وجود اينكه خودمان هم چند بار آه در وانت توزيع آب هالل  ما اين خشم آنها را درك. آرد 
اين  ولي ما نه تنها از. مورد هجوم مردم بم قرار گرفتيم و به سمتمان سنگ پرتاب آردند  احمر بوديم

آنند ، بروند و از   به جاي به ما داوطلبان سنگ پرتابقضيه ناراحت نشديم ، بلكه آنها را تشويق آرديم
مسئولين دولتي اصالحطلب و  روستاييان ايرانشهر و سيستان و بلوچستان اسلحه تهييه آنند و

  . رهبري را ترور آنند اطالعاتيهاي اصالحطلب و پرسنل سپاه زير نظر مقام مزخرف
 ن و آخرين فاجعه در ايران و در جهان نخواهد بودفاجعه زلزله بم اولي : ضرورت تشكيل شوراهاي مردمي

. ريزي ميكند  اگر مردم آشوري تحت يك رژيم انساني و عدالت طلب باشد براي اينگونه از قبل برنامه .
دار و روشنفكران و  مفتخورهاي سرمايه. اصال ضرورت تشكيل يا وجود دولت همينگونه مسائل است 

و مالكيت خصوصي و بازار آزاد   سراسر جهان مرتبا بر خصوصي سازيتئوريسنهاي نوآر و پادوي آنها در
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آدام بخش خصوصي حاضر . ميزنند  و آوچك آردن دولت در جهان سخن ميرانند و حرفهاي مزخرف
خصوصي حاضر است آارهاي بهداشت و  آدام بخش. است آه آارهاي امدادي را به عهده بگيرد 

آدام بخش . سالمت جامعه سرمايه گذاري آند  رد و برايدرمان عمومي و رايگان را به عهده بگي
آدام سرمايه دار مفتخور طرح جامع پيشگيري . بگيرد  خصوصي حاضر است تامين اجتماعي را به عهده

پياده آند و ساختمانهاي ارزان و استاندارد و محكم در اختيار همه  از زلزله را در شهرهاي زلزله خيز
ي مافيايي و حامي سرمايه داري دولتي چون رژيم فاشيستي اسالمي هم دولتها اما. مردم بگذارد 

  . انجام اينگونه آارها نيستند و از مسئوليت شانه خالي ميكنند حاضر به
انسانهاي مدرن و انقالبي را در  اينها همه ضرورت تشكيل يك دولت اومانيستي و سوسياليستي توسط

ميبود ، اگر وزارت بهداشت و درمان دست ما  ر دست مااگر هالل احم. ايران و جهان نشان ميدهد 
شهرداري ، استانداري ، فرمانمداري ، آموزش و پرورش ،  ميبود ، اگر وزارت مسكن و شهرسازي ،

رسانه هاي تصويري و صوتي و مكتوب و غيره و عيره دست ما ميبود و خيلي  وزارت آشاورزي ، بانكها و
اسالمي  ري ميبوديم ، اآنون به جاي انتقاد و غرغر آردن مداوم به رژيمدر مراآز تصميم گي خالصه اگر ما

اگر به جاي يك  . و سرمايه داران مفتخور جهاني ميتوانستيم آاري اساسي براي مردم بم انجام دهيم
ميداشتيم و سرپرستي و  مشت دزد حزب اللهي و خر مذهب در هالل احمر ، ما قدرت تصميم گيري

زلزله ، مردم بم اين همه در فالآت و  دها دست ما ميبود ، اآنون پس از سه ماه ازرهبري اينگونه نها
اينها همه . در هواي داغ آويري بم ، زندگي نميكردند  محروميت و رنج و فقر ، در زير چادرهاي آهنه ،

مت ايران نشان ميدهد ، تا آه نهادهاي تصميم گيري و آل دولت و حكو ضرورت يك انقالب مدرن را در
انقالبي مدرن و هر آسي آه خواهان  تمامي انسانهاي بشردوست و ما منظور از( بيفتد  ما دست

  . ( عدالت مدرن است
سرمايه داران بياندازيم و گوشه اي  اما اينكه ما صرفا فقط تقصيرات را گردن رژيم فاشيستي اسالمي و

ن نشده و قدرت دست ما نيفتاده ، هيچ هست و سرنگو بنشينيم و مرتب غر بزنيم و بگوييم تا اين رژيم
ضرورت تشكيل . خالي آردن از مسئوليتي است آه ما داريم  آاري نميتوان آرد ، اينگونه هم شانه

مردم زلزله زده بم ، بلكه براي هر آسي و هر طيفي از مردم آه دچار  شوراهاي مردمي براي نه تنها
شوراهاي مردمي بايد در محالت و در . و روشن است خود شده اند ، نيز آامال واضح  بحران در زندگي

  . تشكيل شود … اصناف و آارگران و معلمان و دانشجويان و آارمندان و دانش آموزان و بين
شوراهاي مردمي براي آمك به  شوراهاي مردمي براي آمك به اعتصابيون مثال معلمان و آارگران ،

سياسي و انواع و اقسام بحرانها و مشكالت و  ي زندانيانخانواده زندانيان سياسي و براي نجات و آزاد
  . رنجهايي آه براي مردم پيش ميايد

اما تقصير . امروز بم را فراموش آردند  اما در اولويت اآنون شهر زلزله زده بم قرار دارد ، گرچه خيليها
عمده ديگر هم به بخش . رساني آنها در مورد بم است  عمده به گردن عدم تبليغات رسانه ها و خبر

امروز اگر آسي بخواهد به . است آه راه آمك مردم را بسته اند  گردن دولت و مسئولين رژيم اسالمي
بم آند مجبور است يا از طريق هالل احمر يا از طريق آميته امداد اين آار را  هر نحوي آمكي به مردم

زلزله بم ارائه  رنامه سياه خود را در قضيهاز آنجا آه اين نهادها و نهادهاي ديگر دولتي آا. دهد  انجام
از اين رو هم اآنون و . برسانند  آردند ، مردم بيشتر مايلند به طور مستقيم آمكهايشان را به مردم بم

زمينه آمك به مردم بم هستند ، دور هم جمع  در آوتاه ترين مدت بايد آساني آه مايل به فعاليت در
شورا و آميته هاي مختلف زير نظر اين شورا نيز بايد با   تشكيل اينهزينه. شوند و تشكيل شورا دهند 

جزو اقليت گروه سرمايه داران هستند آه به . آه توان مالي دارند  همكاري و مشارآت آساني باشد
اين شورا . بشردوستانه و اومانيستي و جنبه هاي عدالت طلبي جزو اين شورا هستند  لحاظ اخالق

  آوري آمكهاي بشردوستانه از ايران و سراسر جهان و جمع آوري ليستي ازتوانست با جمع خواهد
را به  مشكالت بهداشتي و درماني و آموزشي و تغذيه و مسكن و غيره مردم بم ، مديريت شهر بم

ميگذارد و  شكل غير رسمي به عهده بگيرند و به جاي دولت اسالمي آه مردم محروم بم را سرآار
البته آار . فراهم آورند  ميدهد ، براي آنها حداقلي از امكانات اوليه زندگي راوعده هاي انجام نشده 

بزرگي است آه تنها با گرفتن قدرت توسط  اصلي و توسعه و بازسازي زيربنايي و ساختاري شهر بم آار
در پايان از . اومانيستي و عدالت طلب مدرن ممكن است  نيروهاي انقالبي مدرن و تشكيل يك دولت

اصالحات يعني خاتمي  به خاطر شجاعت و گستاخي اي آه در برابر دلقك ”اعظم جوشايي “ خانم
يك دختر جوان و نسل سومي و خبرنگاري است  ”اعظم جوشايي “ خانم. انجام داد ، حمايت ميكنيم 

از رئيس  توانسته بود به مكان سخنراني هيئت همراه خاتمي در ارگ جديد نفوذ آند و هنگام سوال آه
با گستاخي و جسارت  هور نه تنها دست و پايش نلرزيد و نه تنها به خاتمي خوش آمد نگفت ، بلكهجم

اصالحات او را مورد  مخصوص يك نسل سومي انقالبي و با شجاعت و بي احترامي به مقام دلقك
اينده نم. و رنجهاي مردم بم گفت  خطاب قرار داد بر سر او و دولت فريبكارش فرياد آشيد و از مشكالت

زنده ،   در يك برنامه25/1/83در روز سه شنبه . بود  ”اعظم جوشايي “ واقعي مردم بم در اين جلسه
 اعظم “ پخش شد و سخنراني خاتمي و چند تن از وزيران و مسئوالن رژيم اسالمي از شبكه دو سيما

 سخنان دردناك او .روند آسل آننده و نمايشي اين برنامه را مختل آرد  اين خبرنگار شجاع ”جوشايي
 فريادهاي انقالبي او به همراه سخنان محكم و قاطعش ، تمامي ادعاها و. بم بود  همگي فرياد مردم

 ”آاظمي زهرا “ با وجود اينكه حكومت اسالمي فرياد. آمارهاي دروغين رژيم اسالمي را زير سوال برد 
  اسالمي خود او را به قتل رساند ، اماشجاع را در گلو خفه آرد و در بازداشتگاههاي خبرنگار فمينيست

نشان داد آه با مرگ زهرا آاظمي فريادها هر بار بلندتر ميشود  اين دختر جوان بمي ”جوشايي اعظم “
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رژيم اسالمي براي ثبات  . بم آماده انفجار است. خبر از يك انفجار ميدهد  ”اعظم جوشايي “ سخنان. 
. تا حدي به مردم بم آمك رساني آند  ن انفجار را بگيرد وموقت خود هم آه شده مجبور است جلوي اي

و پرخاش مردم بم عقب نشيني آند و حاضر  اگر جمهوري اسالمي به خاطر فشار و اعتراض و خشم
انسانهاي بشردوست دنيا را اختصاص به مردم بم  شود حتي بخشي از آمكهاي صدها ميليون دالري

رژيم اسالمي در ايران ، يك گام به جلو محسوب ميشود و هر  نبدهد ، اين آار برايمردم بم و مخالفي
  . رژيم اسالمي و مسئولين حكومت را نزديك تر ميكند گام به جلو براي ما ، مرگ

 : براي خواندن گزراش شماره يك ما به آدرس اينترنتي زير مراجعه آنيد
pdf.mashhad/mostaghelin/fr.2tele.home://http  

  انسانهاي محروم جهان به اميد زندگي اي نو و مرفه و شاد براي مردم بم و براي تمامي
زنده باد عدالت مدرن زنده باد  . به اميد نابودي فاشيسم ديني و ملي و سرمايه داري در ايران و جهان

 . ومانيسم و سوسياليسمزنده باد ا. انقالب مدرن 
و فاشيستي اسالمي شد  به ياد زهرا آاظمي خبرنگار شجاع و فمينيست آه قرباني حكومت مافيايي

  . پور به اميد لغو حكم اعدام و آزادي افسانه نوروزي و آبري رحمان. 
وسي مشهد آه جوانان مبارز دانشگاه فرد به ياد. به ياد مقاومت و مبارزات آارگران و معلمان و جوانان 
 : از جمله. از تحصيل محروم شدند  به خاطر فعاليتهاي سياسي توسط آميته انظباطي

 بخارايي ، امير پاآزاد ، محمد لطيف نيا ، رضا قاسمي ، احسان مجيد مقدري اميري ، محمدمهدي
 رئيسي

 توسط 82 بهمن 28اخراج شده ، آه  و به خاطر فعاليتهاي انقالبي و قهرمانانه جوان مبارز ، دانشجوي
 : وزرات اطالعات در مشهد بازداشت شد

 ((احمدرضا شيري))
  

 اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد
21/1/83  
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