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

 
 آاظمي)زهرا (يبازپرونده 

  
  قاضي پرونده زهرا آاظمي تغيير آرد 

رود تا  با تقديم اليحه گروه وآالي مادر مرحوم زهرا آاظمي به دادگاه، مي: مجد  رؤيا آريمي-اتفاقيه وقايع
عدم صالحيت ذاتي دادگاه عمومي . شود  آانادايي وارد مرحله جديدي –پرونده قتل اين خبرنگار ايراني 

 قاضي جديدي 83به اين پرونده در حالي از سوي وآال اعالم شد آه از ابتداي سال براي رسيدگي 
  .  دادگاه جنايي تهران را برعهده گرفته است1158مسؤوليت شعبه 

قاضي غنيمي از مدتها پيش از «:  گفت1158يك مقام آگاه قضايي در مورد علت تغيير رياست شعبه 
هاي ديگر را مطرح آرده   تقاضاي انتقال به مجتمع1158شدن مسؤوليت اين پرونده به شعبه  سپرده

  . »بود
آمتر : وي سنگيني آار در مجتمع ويژه قضايي را عامل اصلي اين تقاضاي انتقال دانسته و گفت

  . »اي قادر است بيش از پنج سال در اين مجتمع ادامه فعاليت دهد قاضي
خريدي قاضي غنيمي هيچ ارتباطي با پرونده زهرا تقاضاي انتقال و يا باز « :اين مقام قضايي تأآيد آرد

  . »آاظمي نداشته و قاضي جديد در حال بررسي اين پرونده است
در حالي آه اين منبع آگاه از جانشين قاضي غنيمي اطالع موثقي در دست نداشت ساير منابع خبري 

  .  خبر دادند1158خان بر شعبه  از احتمال رياست قاضي خواجه
 در شرايطي صورت گرفت آه هيچيك از وآالي پرونده از اين نقل و انتقال 1158به تغيير قاضي شع
  . »اين تغيير، در شرايط دادگاه و عدم صالحيت ذاتي دادگاه تأثيري نخواهد داشت. اطالعي نداشتند

طبق قانون، جرايم : زاده يكي از چهار وآيل مادر زهرا آاظمي با اعالم اين مطلب افزود محمد سيف
در اين شرايط در صورتي آه جرم . گيرد ر مهم بدوًا در دادگاه آيفري استان مورد رسيدگي قرار ميبسيا

يك رئيس و چهار (اتفاقي مجازاتي درحد اعدام، رجم يا حبس ابد داشته باشد توسط پنج قاضي 
) يك رئيس و دو مستشار(و در موارد صلب و جرايم مطبوعاتي و سياسي توسط سه قاضي) مستشار

  . يدگي خواهد شدرس
هاي  ترتيب دادسراي عمومي، دادسراي انقالب، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه بدين: زاده تأآيد آرد سيف

  . »نظامي و نيز دادگاه عمومي صالح به رسيدگي به جرايم اين ماده نيستند
هاي عمومي  گاه قانون تشكيل داد20 وآالي مادر مرحوم آاظمي به تبصره يك الحاقي ماده  استناد گروه

رسيدگي به جرايمي آه مجازات قانوني آنها قصاص  : است آه صراحت دارد81و انقالب اصالحي سال 
عضو يا قصاص نفس يا اعالم يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و 

  . سياسي ابتدائًا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد
قتل عمد است و مجازات قتل ) دم يكي از دو ولي(رتيب باتوجه به اينكه شكايت مادر زهرا آاظميت بدين«

  . »عمد قانونًا قصاص است، پرونده بايد در دادگاه آيفري يك استان مورد رسيدگي قرار گيرد
  

 برعهده نفره وآالي مادر زهرا آاظمي، به رياست شيرين عبادي در حالي وآالت اين پرونده را گروه پنج
  . گرفتند آه جلسه اول دادگاه بدون حضور اولياي دم يا وآالي آنها برگزار شده بود

  
العموم داشت،  در اين جلسه آه اختصاص به قرائت آيفرخواست بازپرس جعفرزاده به عنوان مدعي

خواست العموم و آيفر مدعي. از آارمندان وزارت اطالعات به عنوان تنها متهم پرونده معرفي شد» ا.م«
  . اند مجازات را براي وي درخواست آرد، هرچند اتهام وي را قتل شبه عمد اعالم آرده بود صادره شده

با تعيين نوع اتهام، وآيل متهم از قاضي خواست تا قرار بازداشت موقت را به وثيقه تبديل آند قاضي نيز 
  . ي آزاد شد ميليون تومان40با اين درخواست موافقت آرد و متهم با قرار وثيقه 

  . با ورود وآالي جديد پرونده، اولين اتفاق، مطالعه پرونده توسط آنها بود
پرونده آامًال مطالعه شده و پس از اتمام مطالعه، زمان جلسه بعدي : زاده در اين زمينه گفت سيف

ودتر از  تعيين گرديد و ما براي اين آه موجب تجديد جلسه دادگاه نشويم، ز83 تيرماه سال 16دادگاه، 
  . موعد دادگاه اليحه عدم صالحيت را به رياست شعبه تقديم آرديم

  . اند دادخواه، عبدالفتاح سلطاني امضا آرده زاده، محمد علي اين اليحه را شيرين عبادي، محمد سيف
صالحيت پرونده به دادگاه  االصول بايد با صدور قرار عدم علي«: زاده در مورد سرنوشت پرونده افزود سيف

  . »آيفري استان تهران منتقل شود
   

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   ارديبهشت7: ايران در يک نگاه
  2004 آوريل  26  -1383 ارديبهشت 7شنبه   دو-بي بي سي 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


  مصوبه مجلس
  با تصويب نمايندگان مجلس ايران، انتخابات مرحله دوم مجلس هفتم در حوزه انتخابيه تهران،

  . ينده برگزار می شودرياست جمهوری سال آ
نمايندگان مجلس در نشست علنی روز يکشنبه خود، دو فوريت اين طرح را به عنوان طرح الحاقی يک 

   قانون انتخابات تصويب کرده بودند٩تبصره به ماده 
 نفر در حوزه انتخابيه ٢٩در پی برگزاری انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی در اول اسفند، 

  .د مجلس شدند و سرنوشت نفر سی ام به دور دوم کشيدتهران وار
قراراست مرحله دوم انتخابات دوره هفتم مجلس در برخی از حوزه ها در هجدهم ارديبهشت ماه جاری 

  برگزار شود
  پاسخ به استعفای ستاری فر

 فر، رئيس سازمان مديريت و محمد خاتمی، رئيس جمهورايران، در پاسخ به استعفای محمد ستاری 
ريزی،از اوخواست تا پايان تصويب برنامه چهارم در مجلس شورای اسالمی به فعاليت خود در  برنامه

  .سمت فعلی ادامه دهد
همکاريهای ممتاز شما در عرصه اقتصاد و مديريت : "فر آمده است در متن پاسخ آقای خاتمی به ستاری 

خواهم تا پايان مرحله تصويب برنامه   میاز شما. های بزرگی بوده و خواهد بود کشور، پشتوانه موفقيت
چهارم درمجلس محترم، در سمت فعلی و با قوت همکاريتان را ادامه داده و در بقيه مدت مسئوليت، 

  ." بعنوان مشاوری امين و شايسته مرا همراهی کنيد
ن نخستين بار، معاون پارلمانی و حقوقی رييس جمهور، حدود دو هفته قبل از تغيير رييس سازما

  .مديريت و برنامه ريزی خبر داد؛ اما آقای ستاری فر بارها اين خبررا تکذيب کرده بود
استعفای آقای ستاری فر به دنبال ترميم کابينه و تغيير دو وزير، از جمله وزير اقتصاد و دارايی و نيز اظهار 

  .نظرهای گوناگون در مورد تغيير تيم اقتصادی دولت به طور کامل صورت می گيرد
  تذکر به وزير کشور

يازده نماينده مجلس ايران، برای دومين مرتبه در خصوص نابسامانی ترافيک تهران به وزير کشور تذکر 
  دادند

رضا طاليی نيک ، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، به خبرنگاران رسانه ها گفته 
  . انی ترافيک هستنداست، نيروی انتظامی و وزارت کشور، مسئولين قانونی رفع نابسام

  . وضع موجود ترافيک باعث نابسامانی اجتماعی و خسارات جبران ناپذيری می شود ادامه
  . نماينده در اين خصوص تذکر داده بودند١۶سال گذشته نيز 

  درخواست رسيدگی به وضعيت مطبوعات کشور
وقيف برخی از روزنامه های انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه ای به مناسبت سالگرد ت
  . اصالح طلب در ايران، خواستار رسيدگی به وضع مطبوعات در ايران شد

در : " روزنامه است، خاطر نشان شده٢٣در اين بيانيه با اشاره به آنکه ارديبهشت ماه سالگرد توقيف 
  ." چهار سال گذشته، يکصد مطبوعه در ايران توقيف شده است

  لیتحصن در بيمارستان بوع
کارکنان خدماتی بيمارستان بوعلی به دليل از دست دادن شغل خود امروز دست به تحصن زدند و 

  .خواستار رسيدگی به حقوق قانونی خود شدند
علت اخراج اين کارکنان، تعديل نيرو بوده است و اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

  . تحصن خود خاتمه دادندای به  نامه کارکنان بعد از نوشتن شکايت
: در عين حال مسئول حراست بيمارستان بوعلی از وجود چنين تجمعی ابراز بی اطالعی کرد و گفت

قبل : اند و ما نيز در جريان اين تجمع نيستيم اما در عين حال افزود کارکنان ما چنين اقدامی انجام نداده"
  ."اخراج شدند و دليلی برای تجمع اين افراد وجود ندارداز عيد يکی دو نفر از کارکنان به دليل تعديل نيرو 

  انتشار مجدد صدای عدالت
 صدای عدالت پس از حدود دو ماه تعطيلی امروز مجددا با سبک و سياق متفاوت با گذشته  روزنامه

  .منتشر شد
 به صورت ماهنامه صادر شد و نخستين شماره آن در ١٣۶٣مجوز نشريه صدای عدالت نخست در سال 

 شماره، به ٨۴ به روزنامه تغيير يافت ولی پس از انتشار ٧٢ منتشر شد اما بعدها در سال ۶۴سال 
  .علت مشکالت مالی و اداری تعطيل شد

  جايزه به بيضايی
بهرام بيضايی کارگردان ايرانی يکشنبه شب در پايان بيست وسومين جشنواره بين المللی فيلم 

  .ريافت کردد" افتخار تمام عمر"استانبول جايزه 
  . اين جايزه به دليل فعاليت های سينمايی بيضايی و فيلم های مطرح او در جهان اعطا شد

از آثار بيضايی به " مسافران "و" شايد وقتی ديگر"، "باشو، غريبه کوچک "در اين جشنواره فيلمهای 
 نمايش گذاشته شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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  بررسي رويدادها وحوادث امروز عراق 
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آخرين خبر ها از عراق حاکي است که امروز در حوادث مختلف در عراق سه نظامي آمريکايي کشته و 
  .  هشت تن ديگر مجروح شدند 

است که امروز در يک درگيري در به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، آخرين خبرها از عراق حاکي 
  .فلوجه يک نظامي آمريکايي کشته و هشت تن ديگر زخمي شدند 

همچنين بنابر اين گزارش در انفجار يک آزمايشگاه مواد شيميايي در بغداد دو نظامي آمريکايي جان خود 
  .را از دست دادند 

در عراق پنج مرد مسلح را کشته از سويي در يک حمله در شهر ديوانيه يک گشتي نظاميان اسپانيايي 
  .و هفت تن ديگر را دستگير کردند 

گزارشهاي ديگر حاکي است که يک گروه عراقي که خود را گروه سبز مي نامد در يک نوار ويوئويي که 
از تلويزيون العربيه پخش شد تهديد کرد که در صورت عدم اعتراض مردم ايتاليا به حضور نظاميان 

 پنج روز آينده سه گروگان ايتاليايي راکه در بازداشت آنان بسر مي برند را کشورشان درعراق ظرف
  .خواهند کشت 

  
  زندانيان خارجي در عراق شرکت خود در حمالت را تاييد کردند  

اعضاي شوراي حکومتي با زندانيان خارجي که از اتباع :يک مقام برجسته امنيتي عراق امروز اعالم کرد 
 هستند مالقات کردند و آنها نيز در اين ديدار تاييد کردند که در حمالت عليه نيرو ترکيه ، سوريه و مغرب

  . هاي ائتالف شرکت داشتند 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، موفق الربيعي که اخيرا به عنوان مشاور امنيت 

 اعتراف کردند که براي انجام آنها به زبان عربي: ملي انتخاب شده است در جمع خبرنگاران گفت 
  .حمالت و عملياتهاي تروريستي به عراق آمده اند 
تعداد اين افراد که به چند صد تن مي رسد جداي از : وي که زندانيان خارجي رامزدوران ترور خواند گفت 

  .بسر مي برند) واقع در غرب بغداد ( چهارهزارو هفتصد نفري است که در زندان ابو قريب 
  

   از ترکيب احتمالي حکومت آينده عراق خبر داد الوطن
روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه خود از ترکيب احتمالي دولت انتقالي آينده عراق که پس از 

تشکيل خواهد شد خبر داد که در آن احتماال پاچه چي رئيس دولت و ) زمان واگذاري قدرت( تير10
  . ماال نخست وزير اين دولت خواهند شدنماينده عبدالعزيز حکيم هم احت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن، منابع حزبي عراق تاکيد کردند نامزدهاي حکومت 
موقت آينده عراق تا حدودي  براساس گزارش تهيه شده از سوي اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه کوفي 

شده اند وگزارش وي با تاييد و موافقت اشغالگران و عنان دبير کل سازمان ملل متحد به عراق تعيين 
  .نيروها و احزاب و شخصيت هاي مستقل سياسي و ديني عراق روبرو شده است

احتماال پست رياست : الوطن به نقل از يک مسوول در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نوشت
و جالل ) شيعه(براهيم جعفريخواهد رسيد و ا) سني مذهب(دولت انتقالي عراق به عدنان پاچه چي 

  .هم به عنوان معاونين وي انتخاب خواهند شد) سني(طالباني
نخست وزير دولت انتقالي هم عادل عبدالمهدي نماينده سيد عبدالعزيز حکيم رئيس مجلس اعالي 

انقالب اسالمي عراق خواهد بود و احتماال اياد عالوي دبير کل جنبش وفاق ملي هم با وي رقابت کند 
يرا وي تجربه مسووليت در کميته امنيتي عراق را هم دارا است و با تصميمات هيات پاکسازي حزب ز

بعث مخالفت کرده است، نامهاي ديگري نيز مانند دکتر جاسم حاتم مخلص و عاصم سعد الجنابي دبير 
  .کل تجمع جمهوري عراق مطرح هستند

دولت آينده عراق را بسيار ضعيف دانستند و منابع عراقي شانس احمد چلبي براي ايفاي نقش مهم در 
منابع بعيد دانستند که احمد چلبي رهبر حزب کنگره ملي عراق نقشي در ترکيب حکومت آينده عراق 

  .داشته باشد
خبر ديگري اينکه شوراي حکومت انتقالي عراق در نظر دارد براي بررسي ترکيب حکومت انتقالي  عراق 

تشکيل شود، به مدت سه روز )  تير10( ژوئن 30ت به عراقي ها در که قراراست پس از انتقال قدر
نشست هايي را با شرکت نمايندگان احزاب و نيروها و گروه هاي ملي عراق برگزار کند تا پيشنهادهاي 

  .مربوطه در اين خصوص  بررسي شود
در ) جاري آوريل 29 تا 27(  اين نشست ها روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاري

ساختمان شوراي حکومت انتقالي ميان اعضاي شوراي انتقالي و نمايندگان احزاب و نيروهاي ملي 
  .عراق براي بررسي ترکيب احتمالي حکومت آينده عراق برگزار خواهد شد

شرکت کنندگان در اين نشست ها پاره اي پيشنهادات از جمله تشکيل حکومت موقت در دوران انتقالي 
 بدون وجود مجلس قانونگذاري وپيشنهاد 2005 دسامبر 31 تا 2004)  تير10( ژوئن 30ول بين در مرحله ا

ديگر گسترش ترکيب شوراي حکومت انتقالي عراق به نحوي که نيروها و احزاب و شخصيت هاي 
  .سياسي عراقي خارج از شورا را در بربگيرد، بررسي خواهند کرد

ي که شوراي انتقالي از شخصيت هاي سياسي و ديني و  پيشنهادها بنا بر نظرات و ديدگاه هاي
دانشگاهي طي هفته هاي آينده مي گيرد تعديل و اصالح خواهد شد، نشست هاي سه گانه در بغداد 
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ميان اعضاي شوراي حکومت ) مي (آغاز سلسله نشست هايي است که اوايل ماه آينده ميالدي
ي و ديني و دانشگاهي در تمام استان هاي انتقالي و نمايندگان احزاب سياسي و شخصيتهاي مل

  .عراق برگزار خواهد شد
   

  سفير انگليس در عراق رسما منصوب شد 
ادوارد چاپلين امروز توسط وزارت امور خارجه انگليس رسما به عنوان سفير اين کشور در عراق منصوب 

  . شد 
س امروز سفير جديد اين کشور به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي وزارت امورخارجه انگلي

  . در عراق را تعيين کرد 
ادوارد چاپلين  به عنوان سفير جديد اين کشور جايگزين ديويد ريچموند مي شود ريچموند در هفته هاي 

  . اخير جانشين جرمي گرينستاک نماينده انگليس در عراق شده است  
چاپلين هم اکنون مدير بخش . واهد کرد سفارت جديد انگليس در روز اول ژوالي کار خود را آغاز خ

  . خاورميانه و آفريقاي شمالي وزارت امور خارجه انگليس است 
چاپلين معاون جرمي گرينستاک .وي در دهه پنجاه ، پنج سال از کودکي خود را در بغداد گذرانده است 

  . نماينده سابق انگليس در سازمان ملل بود 
تي در روزهاي اخير ، اياالت متحده آمريکا و انگليس خواهان گفتني است با افزايش مشکالت امني

  .  دخالت بيشتر سازمان ملل در عراق هستند تا بدينوسيله مشروعيت حضور خود را افزايش دهند 
از سوي ديگر امريکا نيز نگروپونتي را که زماني نماينده اين کشور در سازمان ملل بود به عنوان سفير 

   .خود درعراق تعيين کرد
  . دبير اول سفارت انگليس در تهران بوده است1987همچنين چاپلين  در سال 

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت7: روزنامه های تهران
  2004آوريل   26  -1383  ارديبهشت7ه شنب  دو-بي بي سي 

يرشورای نگهبان، تصويب وزيران جديد روزنامه های دوشنبه تهران پاسخ تند رييس مجلس به اظهارات دب
کابينه محمد خاتمی در مجلس، و گزارشی از مرگ های مشکوک در يکی از بيمارستان های تهران را 

  .در صدر اخبار خود آورده اند
 در گزارشی از جلسه ديروز مجلس نوشته گمان می رفت که اعضای فراکسيون اقليت به عنوان شرق

 بگويند اما چنين اتفاقی نيافتاد و رفتار محافظه کاران اين تحليل را قوت می مخالف با وزيران تازه سخن
  . بخشيد که يک ماه مانده به آغاز کار مجلس هفتم آنها ترجيح می دهند مخالفت خود را علنی نکنند

، روزنامه صبح در گزارشی نشان داده که روزنامه های وابسته به حزب محافظه کار در وقايع اتفاقيه
لفت با ترميم کابينه چگونه مخالفت های قبلی خود با تيم اقتصادی دولت خاتمی را به فراموشی مخا

  .سپرده و به تجليل از عملکرد وزير اقتصادی سابق پرداخته اند
با نقل نوشته های اين چند روز روزنامه " يک نفر و اين همه هنر"در سرمقاله ای با عنوان آفتاب يزد 

اران نوشته آنها که معتقدند طهماسب مظاهری چوب مبارزه خود با مفاسد های هوادار محافظه ک
  .اقتصادی را خورده است می توانند برای به کار گيری او در سازمان های نظارتی تالش کنند

احتمال داده است که بعضی از مخالفت های امروزی با ترميم کابينه کوشش برای آفتاب يزد سردبير 
  .ده استتخطئه مجلس و دولت بو
با اشاره به گفته های رييس دولت هنگام معرفی وزيران جديد دنيای اقتصاد رضا صداقت در سرمقاله 

های اخير آقای  نوشته است هنوز ابهامات فراوانی در رابطه با تغيير تيم اقتصادی وجود دارد که با صحبت
  .خاتمی هم روشن نشده است

 جديد در کابينه انتقاد کرده و آن را حرکتی سياسی  از تغييراتشرقمحمدجواد روح، در سرمقاله 
خوانده که به قصد مقابله با مجلسی صورت گرفته که با حضور اکثريت محافظه کاران از ماه آينده آغاز به 

  .کار خواهد کرد
 به نقل از وابسته مطبوعاتی سفارت آلمان نوشته بسته شدن مؤسسه گوته آلمان ربطی به کيهان

  .وس در برلين نداردنصب لوح ميکون
دايکر پتسل گفته است بسته شدن مؤسسه گوته فقط به دليل بررسی شرق اما به نوشته 

درخواست مجوز بازگشايی مؤسسه گوته است و چون هنوز اين مجوز داده نشده مسئوالن ايران از ما 
  .خواستند که فعال اين مؤسسه بسته شود تا مجوز صادر گردد

 پيشنهاد کيهانيش همزمان با ديدار سفير المان با آيت اهللا منتظری، روزنامه گفتنی است که يک ماه پ
  .کرد که وی به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج شود

هفته گذشته همزمان با نصب لوحه ای برای يادبود قربانيان ترور برلين در برابر رستوران ميکونوس، 
  . بودند که دولت، فعاليت های آلمان ها را محدود کندروزنامه های هوادار محافظه کاران توصيه کرده

روزنامه های مختلف تهران به انعکاس گزارش هائی درباره مرگ چند بيمار در يکی از بيمارستان های 
  .تهران پرداخته اند که گفته شده است در اثر تزريق داروی بيهوشی ناسالم به آنها بوده است

www.iran-archive.com 



زارت بهداشت و مسووالن بيمارستان ايرانمهر نشان داده که دو طرف  با انعکاس نظرات وايرانروزنامه 
  .بر سر مسووليت مرگ ها با هم اختالف نظر دارند

با نام بردن از شرکت هائی که داروهای بی هوشی را به ايران وارد کرده اند نوشته در چند انتخاب 
  .ی بی هوشی بوده استبيمارستان ديگر هم موارد مشابهی پيدا شده که در اثر تزريق دارو

 خبر داده که اجتماع جمعی از خانواده زندانيان سياسی، مطبوعاتی و دانشجويی در مقابل دفتر شرق
  .سازمان ملل در تهران با آرامش برگزارشده است

در اين تجمع، خانواده های اميد عباسقلی نژاد، ايرج جمشيدی، عليرضا جباری و شرق به نوشته 
مراه با اعضای کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، دانشجويان دانشگاه حشمت اهللا طبرزدی ه

آزاد علوم سياسی کرج حضور داشتند و پالکاردهای در دست داشتند که آزادی زندانيان سياسی در آن 
  .درخواست شده بود

 حبس به سر  هزار زندانی در سراسر ايران در١۴٨ از زبان مديرکل زندان های مازندران نوشته کيهان
  .می برند

 نفر زندانی ٢٢ هزار نفر جمعيت در کشور ١٠٠ علی اکبر غفاريان گفته به ازای هر کيهانبه نوشته 
 برابر کشورمان زندانی وجود ۴هستند در حالی که در کشورهايی که داعيه آزادی و دموکراسی دارند 

  . دارد
شم هايمان را به روی پيشرفت های مملکت در ستون ثابت خود نوشته ما بايد چآفتاب يزد ظنز نويس 

  .می گشوديم که از اين کار غفلت کرده ايم
به طعنه از به بازار آمدن پيکان های جگری رنگ آفتاب يزد محمد حسن روان بخش در ستون طنز 

ده متاليک و به پرواز آمدن کالغ ها در باالی فرودگاه بين المللی جديد تهران که قرار بود دو ماه قبل آما
شود و افتتاح يک پل برقی عابر پياده در خيابانی در تهران به عنوان پيشرفت هائی نوشته که با شرح 

آن می توان مشت محکمی به دهان دشمنان داخلی و خارجی کوبيد و از اصالحات سياسی هم برائت 
  .جست
ن به راه انداخته و  در عنوان اصلی خود از جنجالی نوشته که پخش يک برنامه طنز در تلويزيواعتماد

  .طی آن مهران مديری به سينماگران بلند آوازه حمله و آن ها را تخطئه کرده است
 طنز پنجشنبه شب اعتماددو هفته بعد از احزار مهران مديری به خاطر شکايت نيروهای انتظامی، 

ن صدا و سيما برنامه نقطه چين را عملی سياسی دانسته و با اشاره به تسلط محافظه کاران بر سازما
  .احتمال داده که اين کار به سفارش سياسی مديران انجام شده باشد

 انتقاد مهران مديری از هنرمندان کشور را با برنامه هويت که از اثر اعتمادجعفر گالبی در مقاله ای در 
همکاری بخش های اطالعاتی و رسانه ای عليه روشنفکران و هنرمندان تهيه می شد قابل مقايسه 

  .انسته استد
 تاکيد کرده که ما می توانيم با عقايد کسانی مانند کيارستمی و مخلمباف و اعتمادنويسنده مقاله 

 از طنز و هجو،   ای  در لقمه  سياسی  زشت  چند پيام  و پيچاندن پناهی مخالف باشيم اما جسارت به آنان
   عفو بر آن  قلم  و آيندگان  دوران  اين  آگاه  از اهالی  و هيچيک  است  محض فرهنگی  و بی   اخالقی  بی يک

  . نخواهند کرد  ديار گذشت  اين فرهنگ  بر چهره  نخواهند کشيد و از خراش
مخالفت هنرمندان را به دنبال آورده، مجری برنامه در نقش  در برنامه ای که جنجال و اعتمادبه نوشته 

يک کارگردان لغاتی به ايتاليائی بر زبان آورده که به گفته يک ايتاليائی مقيم تهران مستهجن ترين 
 .ناسزاها در آن زبان است

  
  الجزیره، برمر را به زانو در آورد  

  2004 آوريل  27  -1383 ارديبهشت 8شنبه  سه
وگو آرد و  پل برمر حاآم آمريكايي عراق براي اولين بار با شبكه تلويزيوني الجزيره گفت: اقيهوقايع اتف
تا پيش از . هاي خود درباره عراق را از طريق اين شبكه بانفوذ تلويزيوني منتقل آرد ها و نگراني اميدواري

ده و آن را مخل امنيت در عراق انجام اين مصاحبه، دولتمردان آمريكايي بارها از رويه اين شبكه انتقاد آر
تعدادي از خبرنگاران . درحين جنگ آمريكا عليه عراق، يك بار به مقر اين شبكه حمله شد. شمرده بودند

اين شبكه بازداشت شدند و حتي يك خبرنگار مرتبط با اين شبكه در اسپانيا به جرم ارتباط با القاعده از 
رسد آمريكا با تغيير رويه خود در مقابل اين شبكه،  ر ميبه نظ. سوي مقامات دولت ازنار دستگير شد

خواهد از نفوذ و تأثيرپذيري آن در جهان عرب استفاده آند تا بتواند پل ارتباطي با اعراب داشته  مي
وگوي اختصاصي خود با شبكه تلويزيوني الجزيره اوضاع شهرهاي فلوجه، نجف  در گفت» پل برمر«. باشد

هاي  ناك توصيف آرد و اظهار اميدواري آرد براي حل مشكل فلوجه، خونو آربال را سخت و خطر
برمر همچنين از اهالي نجف و آربال خواست تالش خود را براي خلع سالح ارتش . بيشتري ريخته نشود
اوضاع آربال و نجف واقعًا سخت و دشوار است و اين دو، شهرهاي : برمر گفت. المهدي به آار گيرند
ايم، اما آينده عراق دموآراتيك با   نيز اين موضوع و ميزان حساسيت آن را درك آردهمقدس هستند و ما

حاآم غيرنظامي عراق ياران . اند منافات دارد هايي آه سلطه خود را بر شهرها تحميل آرده وجود قدرت
دي چنانچه مقت: آميز بحران دعوت آرد و گفت مقتدي صدر را به خلع سالح و مذاآره براي حل مسالمت

در . تواند در آينده سياسي عراق مشارآت فعال داشته باشد  صدر جيش المهدي را منحل آند مي
وگو با خبرنگاران در بغداد ادعا آرد آه طرفداران مقتدي صدر مدارس و مساجد  همين حال برمر در گفت

هاي خارجي و  ريستمردم فلوجه به دست ترو: برمر گفت. اند آربال و نجف را به انبار اسلحه تبديل آرده
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وي خاطرنشان آرد مقتدي صدر بايد خود را به . اند باقيماندگان رژيم سابق عراق به گروگان گرفته شده
اگر : حاآم آمريكايي عراق گفت. هاي عراق معرفي آند و پاسخگوي اتهامات وارده به خود باشد دادگاه
يي حامالن سالح را در فلوجه به عنوان هاي سنگين در فلوجه تحويل داده نشود، نيروهاي آمريكا سالح

  . دشمن تلقي خواهند آرد
سي گزارش داد آه فرماندهان نظامي آمريكا در عراق برنامه حمله گسترده عليه  بي در همين حال بي

با توجه به . اند مواضع شبه نظاميان مسلح در شهر فلوجه، واقع در غرب بغداد را به تعويق انداخته
مسلح در داخل شهر فلوجه و هشدار آمريكا به آنان در مورد تحويل اسلحه سنگين تسلط شبه نظاميان 

رود به زودي نيروهاي آمريكايي آه شهر را در محاصره خود دارند، به حمالت گسترده  خود، انتظار مي
با اين همه، پس از مشورت فرماندهان آمريكايي با بوش، اعالم . عليه مواضع شبه نظاميان دست بزنند

. ه آه به جاي حمله به فلوجه، نيروهاي آمريكايي به گشتزني در داخل شهر خواهند پرداختشد
براساس توافقي آه بين آمريكاييان و نمايندگان شبه نظامي فلوجه صورت گرفته، قرار است گشتزني 

رًا به رئيس جمهور آمريكا ظاه. نيروهاي آمريكايي همراه با مأموران پليس و نظاميان عراقي صورت گيرد
اين . اين نتيجه رسيده آه حمله گسترده عليه فلوجه با خطرات و تلفات قابل توجهي مواجه خواهد بود

نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق گرفته شده » اخضر ابراهيمي«تصميم آمريكا پس از هشدار 
منجر به گسترش نارضايتي در پيشتر، ابراهيمي به آمريكا هشدار داده بود آه بايد از هر اقدامي آه . بود

ها  رود طي ساعت با وجود آرامش نسبي در نجف انتظار مي. بين مردم شهر فلوجه شود خودداري آند
اي  شوراي حكومتي عراق بار ديگر با انتشار بيانيه. هايي در اين شهر آغاز شود و روزهاي آينده درگيري

اي اين شورا اعالم  رئيس دوره» بارزانيمسعود «. خواستار رعايت حرمت شهر مقدس نجف شده است
آرده آه شوراي حكومتي عراق بر ضرورت حفظ حرمت نجف و تأمين امنيت و سالمتي شهروندان آن 

به گفته بارزاني اين شورا آماده هرگونه تالش براي حفظ آرامش در اين شهر و ساير . آند تأآيد مي
جيش « مقتدي صدر موسوم به نيروهاي در همين حال شماري از هواداران. شهرهاي عراق است

محل استقرار نيروهاي اشغالگر در حدفاصل شهرهاي » االندس«نيمه شب يكشنبه، پايگاه » المهدي
نيروهاي جيش المهدي در اين حمله، ده گلوله خمپاره به سوي . نجف و آوفه را مورد حمله قرار دادند

سپانيا و هندوراس مستقر هستند آه به زودي از عراق در اين پايگاه نيروهاي ا. اين پايگاه پرتاب آردند
سخنگوي نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا در عراق نيز در واآنش به حضور پر رنگ . خارج خواهند شد

نفرات گروه موسوم به سپاه مهدي در نجف اعالم آرد آه اقدام نفرات سپاه مهدي باعث بروز وضعيتي 
اند آه درصدد دستگيري يا قتل مقتدي صدر  ي آمريكايي گفتهنيروها. خطرناك در نجف شده است

هستند اما صدر نيز هشدار داده آه در صورت حمله نيروهاي آمريكايي به نجف، طرفداران وي دست به 
ها در نجف، بحث پيرامون آينده مقتدي صدر نيز باال   با احتمال افزايش تنش. عمليات انتحاري خواهند زد

ها در  گويند با اين اقدام، درگيري واهان دستگيري و محاآمه وي هستند و ميبرخي خ. گرفته است
شود اما در مقابل برخي معتقدند آه حذف مقتدي  يابد و آشور وارد صلح و آرامش مي عراق آاهش مي

در همين رابطه يك عضو شوراي . صدر از معادالت، آمك چنداني به ثبات و آرامش در عراق نخواهد آرد
به . »مقتدي صدر را نبايد از امور سياسي دور آرد و او را به حاشيه برد«: تقالي عراق گفتحكومت ان

گروه مقتدي صدر، گروه مهمي در توازن قدرت در : گفت» محمود عثمان«نوشته روزنامه الشرق االوسط 
عراق است و هرچند مرجعيت ديني و احزاب شيعي در شوراي حكومتي انتقالي، اقدامات سياسي، 

در . وش و عملكرد صدر را قبول ندارند اما اين عوامل نبايد باعث به حاشيه راندن مقتدي صدر شودر
تحولي ديگر بريتانيا اعالم آرد آه اين آشور احتماًال به تقويت حضور نظامي خود در عراق خواهد 

آمريكا در عراق ها، دولت بريتانيا به مشورت با اعضاي ائتالف به رهبري  براساس برخي گزارش. پرداخت
پرداخته تا به منظور جبران خروج نظامي اسپانيا از عراق، نفرات نظامي خود را در اين آشور افزايش 

.  نيروي نظامي را در عراق مستقر آرده است7500درحال حاضر، بريتانيا واحدهايي متشكل از . دهد
  . دبخش اعظم اين نيروها در نواحي جنوبي عراق و شهر بصره مستقر هستن

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  هاي بم تا ديدار خاتمي  وجوي زندگي يك دانشجو در ويرانه لحظه به لحظه در جست

  نويسد  پيشگوي مرگ هنوز خاطره مي
  2004 آوريل  26  -1383 ارديبهشت 7شنبه  دو - وقايع اتفاقيه -عذرا فراهاني

نور ايستاده بودم فكر  ي خوابگاه دانشجويي پيامها در آغازين روزهاي زلزله بم وقتي روي آوارها و ويرانه
  . چون همه جا صاف صاف شده بود. آردم چند دانشجو بايد در زير اين آوار جان داده باشند

  
با همراهانم آه به شدت از ديدن اين صحنه متأثر شده بودند، دقايقي آنجا مانديم و براي دانشجويان 

  . اي قرائت آرديم آشته شده فاتحه
  

  . آرد نظرم را جلب آرد  از خروج، دفترچه سالمي آه از زير آوارها خودنمايي ميقبل
  

. هاي مختلف و مسائل سياسي روز در آن به ثبت رسيده است آن را ورق زدم و ديدم خاطرات خواب
 18 الي 17خاطره خواب مرگ دسته جمعي آه صاحب آن دو ماه قبل از زلزله ديده بود، تحليل يك دختر 
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ز آنفرانس برلين، شرآت او در انتخابات رياست جمهوري و اينكه او آن روز را بهترين روز ساله ا
اش ناميده بود، مرا بر آن داشت تا خانواده دختر را شناسايي آرده تا دفتر دخترشان را به عنوان  زندگي

  . يادگار تحويلشان دهم
  

زلزله بم من مقابل صاحب دفترچه وجوي چهارماهه من به ثمر نشست تا اينكه در صدمين روز  جست
  . وگو نشستم ها با او به گفت قرار گرفتم و ساعت

  
: اش را برايم شرح داد و گفت او خاطرات تلخ زلزله، خاطره خواب مرگ دسته جمعي و خاطرات سياسي

  . دادن امكانات مالي ديگر حاضر به ادامه تحصيل نيست به لحاظ از دست
  

: جمهوري بازگو آردم، ايشان گفت  او را براي سيدمحمد خاتمي رئيسهاي هنگامي آه من عين صحبت
  . »من اجازه نخواهم داد او ترك تحصيل آند هزينه دانشگاه او به عهده من«
  

هاي خوابگاه دختران دانشگاه پيام نور بم قرار  سه روز پس از زلزله ويرانگر بم وقتي روي آوارها و ويرانه
  . جا مانده از يك دختر دانشجو توجهم را جلب آردآلوده به  گرفتم دفترچه خاك

  
اي از دفترچه آه در آن خاطره خواب مرگ  آن را از زير آوار بيرون آورده و ورق زدم نگاهم روي صفحه

  . جمعي ثبت شده بود، خشك شد دسته
  

23/7/82   
  
ور يك هندونه خواب ديدم من، صديقه و بابا د.  يه خواب خيلي بد ديدم4امروز صبح نزديك ساعت «

يك دفعه احساس آرديم مهمونمون برگشت و بعد هر سه . نشستيم و قبلش هم يك مهمون داشتيم
تو خواب . نفر به طرف در نگاه آرديم آه يك دفعه يك هيكل گنده و بزرگ با لباس زرد جلوي در ديديم

ه من گفتم ول يك دفع. همه مطمئن بوديم اون مرگه و سه نفري شروع آرديم از ترس به جيغ زدن
وقتي . مون بميريم و راحت شيم و به راحتي مرگ اومد و از ما گذشت و ما هم مرديم بذارين همه. آنين

  . »از خواب بيدار شدم خيلي ترسيده بودم، زود دوباره خوابيدم
  

دهنده مرگ دسته جمعي آن هم دوماه قبل از زلزله وادارم آرد بدون درنگ صفحات ديگر  خواب تكان
  . ه را ورق بزنمدفترچ

  
21/3/1380   
  
اين هفته روز جمعه انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و من خوشحالم از اينكه براي اولين بار «

 نفر آانديداي رياست جمهوري به خاتمي رأي 10توانستم در انتخابات آشورم شرآت آنم و از بين 
  . اسامي نامزدها به اين شرح است. دهم

  
 سيدمحمد خاتمي -3 259759 عبداهللا جاسبي -2 4387112 احمد توآلي -1 )طبق حروف الفبا(

21659053   
  
 حسن -7 60546الدين صدر   سيدشهاب-6 37051 علي شمخاني -5 114616 سيدمنصور رضوي -  4

   129155غفوري فرد 
  
   27949هاشمي طباء -10 237660سيد محمد آاشاني -9 552259 علي فالحيان -8
  

 رأي 28160405 رأي از 21659053ها معلوم شد آه آقاي خاتمي دوباره با آسب امتياز  رأيبعد از اعالم 
  . »جمهور شدند رئيس

  
همانجا با مرور سطحي ديگر صفحات دفترچه و احتمال اينكه او دانشجوي سال اول يا دوم است با يك 

 سال داشته 16ابات  و زمان انتخ19حساب سرانگشتي حدس زدم آه صاحب دفترچه بايد زمان زلزله 
  . باشد

  
چون او خاطرات سياسي خود را ثبت و . تر شد حاال ديگر دفترچه خاطرات دختر دانشجو برايم خواندني

  . تر بازگشتم به چهار ماه عقب. نمود ضبط مي
  

27/11/1379   
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رفتيم تا  به مصلي 12چون آقاي خاتمي به زرند آمده بود و ما هم ساعت . ديروز يك روز خوب برام بود«
تازه من دو تا عكس هم . واقعًا خيلي خوش گذشت. او را ببينيم تا ساعت سه منتظر مانديم تا او بيايد

. آوپتر را از راه دور ديدم و خاتمي بعد از مدتي به جايگاه رفت باالخره ساعت سه چند تا هلي. گرفتم
راه جمعيت از اين طرف به آن طرف شدم و به هم من بين جمعيت داشتم له مي. واقعًا خيلي نوراني بود

  . »ديروز بهترين روز زندگيم بود. ديدم خيلي خوشحال بودم از اينكه خاتمي را از نزديك مي. رفتم مي
  

اي آه به سختي در دست فشرده بودم و قصد داشتم آن را حفظ آنم  همراهانم به من و دفترچه
  . سرجايش بگذارمنگاهي آردند و با نگاه خود فهماندند آه بايد آن را 

  
شايد با اين دفترچه بتوان خانواده اين دختر را پيدا آرد و يادگار دخترشان را به آنها . توانم نمي: گفتم
خواستم آن را  مي. توان آن را منتشر آرد گفتند دفترچه نه نامي دارد و نه نشاني و نه اخالقًا مي. رساند

خاطره بعدي را آه ديدم براي . يگر دفترچه انداختمهاي د زمين بگذارم ولي با حسرت نگاهي به ورق
  . برداشتن دفترچه مصمم شدم

  
  

31/1/1379   
  
در اين آنفرانس درباره ايران . در آلمان را ديدم[ ايران بعد از انتخابات ] بعد از اخبار، من آنفرانس برلين «

ه خاطر اين موضوع فكر آنم امروز ب... هاي ايراني در آنجا بدون حجاب بودند و خيلي بد گفته بودند و زن
  . »به اميد پيروزي اسالم و نظام جمهوري اسالمي. اي در تهران سخنراني داشته باشد اهللا خامنه آيت

  
چندي بعد خالصه قابل . اما برداشتن همان و آغاز مشغوليت ذهني همان. دفترچه خاطرات را برداشتم

هاي  ي صبح قرار دادم و منتظر ماندم تا با انتشار خاطرهانتشاري از آن را در اختيار يك روزنامه سراسر
مندرج در دفترچه شايد دوست يا آشناي اين دختر با روزنامه تماس بگيرد ولي گذشت روزهاي متمادي 

  . مرا از برقراري اين ارتباط نااميد آرد
  

ست آورم ولي بارها به سراغ دفترچه رفتم تا شايد بتوانم اسم يا آدرس مشخصي از صاحب آن به د
اشان در  خانه. فقط پي بردم آه او دانشجوي رشته حسابداري بم است. حتي دريغ از نام آوچك او

هايش صددرصد مطمئن شدم آه او  نوشته از دست.  آيلومتري بم قرار دارد200راورآرمان و در فاصله 
  . دختري آرام، باايمان و آشنا به مسائل سياسي روز بوده است

  
ها متعلق به آرمان  دانستم شماره از دفترچه به چند شماره تلفن برخورد آردم ولي نمياي  در صفحه

هاي اين چهار  چند شماره موجود را با پيش شماره. است يا راور، بم است يا زرند و يا شهري ديگر
  . منطقه گرفتم ولي موفق به برقراري ارتباط نشدم

  
 رفتم از چند مسؤول و چند بمي مرتبط با دانشگاه پيام نور چهل روز پس از فاجعه بم آه دگر بار به آنجا

اش را  بايد خانواده. آرد احساس غريبي مرا تحريك مي. وجو آردم ولي باز دست خالي برگشتم پرس
هاي الزم به سراغ  بعد از هماهنگي. يك روز تصميم گرفتم از سازمان سنجش آمك بگيرم. آردم پيدا مي

او با شنيدن ماجراي اين دفترچه قول داد براي پيداآردن .  سازمان رفتمبسطامي مدير روابط عمومي
مدير روابط عمومي از اتاق خارج شد و دقايقي بعد با يك بغل دفترچه . آدرس صاحب آن مرا ياري آند

هاي اين سه سال در رشته   وارد اتاق شد و تمام ورودي82 و 81، 80هاي  آنكور متعلق به سال
  . ير و رو آرد ولي او هم در قدم اول ناآام ماندحسابداري بم را ز

  
در اين هنگام ناگهان به ياد يكي از خاطرات صاحب دفترچه آه با خطي بسيار ناخوانا و بدون رعايت 

بارها و بارها آن خاطره را مرور آردم و از آن به چنين مطلبي دست يافتم . بندي بود افتادم جمله
ناگهان . ياد بگيريد) آرون، آرمون، آروم(ها از  خانم گفت بچه. دآردن سرآالس درس همه شيطنت مي]

ها براي  بچه. همه به سمت عقب برگشتند و شروع به خنديدن آردند من از حرآت آنها ناراحت شدم
  .[ ها آروم بگيريد خانم گفته بچه: اينكه آار خود را ماست مالي آنند، گفتند

  
ها يا  بد نيست آرمون. باشد» آرون«يا » آرمون«اميل او شايد نام ف: به مدير روابط عمومي گفتم

فردي آه مأمور .  دقيقه به طول انجاميد20وجوي آنها  جست. آننده در دانشگاه را ببينيد هاي شرآت آرون
 در دانشگاه شرآت آرده آه 81 نفر با نام خانوادگي آرمون در سال 80«اين آار شده بود گزارش داد 

  . »ها پذيرفته شدندتنها چهار نفر از آن
  

. آند سه نفر آنها دانشجوي پسر و چهارمي دختري به نام فاطمه آرمون است آه در مشهد تحصيل مي
دانستم اگر از سازمان دست خالي  مي. او گمشده ما نيست: با تأسف سرم را تكان دادم و گفتم

  . برگردم ديگر هرگز آدرسي از او به دست نخواهم آورد
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آن را به مدير . وجو به دست آورديم رتبه او بود و من به آن اميد زيادي بستم براي جستآخرين چيزي آه 

  » 18903«.روابط عمومي دادم
  

بخشي وارد اتاق شد و   دقيقه به انتظار نشستم تا اينكه فرد پيگيري آننده اين بار با لبخند رضايت45
اين : با خوشحالي گفتم» .سابداري بماشرف آرمون اهل راور آرمان دانشجوي ترم اول رشته ح«: گفت

  . گمشده ماست
  

روي چشمانم قرار گرفت و من  دقايقي بعد آدرس و شماره تلفن او روي يك تكه آاغذ، درست روبه
  . صميمانه از مدير روابط عمومي سازمان و همكاران ايشان تشكر آردم

  
. اسم را در ذهن مرور آردمبارها و بارها اين » اشرف آرمون«، »اشرف آرمون«، »اشرف آرمون«

وجو پس از چهار ماه به ثمر نشست ولي فكر اينكه در تماس با  خوشحال بودم آه اين همه جست
اي نرسيدم دلم را به  ها فكر آردم وقتي به نتيجه ساعت. خانواده او چه بگويم، خنده لبانم را محو آرد

  . هر چه باداباد: دريا زدم و گفتم
  

   0342372... گرفتم  و با دقت ميها را يكي يكي شماره
  

  منزل آقاي آرمون؟ 
  
  . بله

  
  شناسيد؟  شما خانم اشرف آرمون مي

  
  بله چطور؟ 

  
  آرد؟  دختر شما در دانشگاه بم تحصيل مي

  
  ) دانستم چگونه ادامه دهم آم آورده بودم نمي(بله 

  
  ... خواستم ببينم آيا در زلزله براي ايشان اتفاقي افتاده مي

  
ن حالش خوبه و همين االن اينجا نشسته است گوشي دستتان صداي آرام دختري از آن سوي او. نه

  . خط آرامش را به من بازگرداند
  

  . بفرماييد
  

  اشرف خانم شما زنده هستيد؟ 
  

  ببخشيد شما؟ 
  

. گردم من خبرنگارم و از زمان زلزله دفترچه خاطراتت در دست من است و مدتي است آه به دنبالت مي
اي آه من ديدم شك  اي آه از خواب مرگ دسته جمعي ديده بودي و با آن خوابگاه ويرانه خاطرهبا 

  . اي نداشتم آه زير آوار جان داده
  

ولي دوستان زيادي را از دست دادم دوستاني آه من شاهد جان دادنشان بودم و . ام به لطف خدا زنده
  . خود جسد آنها را بيرون آوردم

  
) 20/1/83(همان موقع با او قراري در آرمان گذاشتم و فرداي آن روز يعني . ق شدمبراي ديدن او مشتا

روزي آه «اولين چيزي آه گفت اين بود . اي آرام و لباسي ساده به استقبالم آمد با چهره. عازم شدم
ه آردم اينقدر مهم باشد آه خبرنگاري به خاطر آن اين همه راه ب نوشتم هرگز فكر نمي خاطراتم را مي

هاست آه خبرنگاران به خاطر يك چيز از اين طرف به  آردم اين مسائل فقط در فيلم فكر مي. ديدنم بيايد
  . »روند آن طرف مي

  
او خاطرات تلخ شب زلزله را با اندوهي وصف نشدني برايم تعريف آرد و . ها با اشرف حرف زديم ساعت

آسا از  او گفت آه چگونه به طور معجزه. گفت آه همه آنها را در دفترچه خاطرات جديدي نوشته است

www.iran-archive.com 



ها از سقاخانه حضرت  دانند آه پدر او شب مرگ نجات يافته و آشنايانش اين معجزه را به خاطر اين مي
  . آند ابوالفضل در راور مراقبت مي

  
او گفت آه چگونه از همان لحظات اول زلزله با آمك چند تن از دانشجويان، دانشجوهاي زخمي و 

  . الي آوار بيرون آشيده است رخي از آنها را از البهاجساد ب
  

اشرف گفت آه تا يك ساعت اول زلزله هيچكس در خيابان نبود و بعد از آن هم ما جلوي هرآس را 
و ! دادند مگر اينجا خوابگاهي هم بوده؟ ها آمك آند، پاسخ مي گرفتيم آه به خوابگاه بيايد و به بچه مي

  . اي خودشانرفتند دنبال آشناه بعد مي
  

وجو در اتاقشان تنها موفق  ها جست از اينكه آن روز پس از ساعت: اشرف از بهترين دوستش زهرا گفت
ها از خارج آردن جسد  شدند مچ دست زهرا را از زير خروارها خاك ببينيد و گفت وقتي پس از ساعت

 آمدند و مرا با خود بردند و من زهرا نااميد شديم، زماني بود آه اقوام دوست ديگرم بهاره به دنبالمان
  . هرگز نديدم آي و چگونه جنازه بهترين دوستم را بيرون آشيدند و به رفسنجان منتقل آردند

  
. آردم چند جنازه مقابل آنجا گذاشته بودند اي آه عبور مي آن روز از در هر خانه يا ويرانه«اشرف گفت 

  .  فقط خاك بود و ويرانه و جنازههاي زيادي مقابل ديدگانم جان دادند آن روز زخمي
  

  ! گو اينكه اشك جانش نيز به اتمام رسيده بود. اي اشك بريزد آنكه قطره زد، بي اندوه در صدايش موج مي
  

انگار آن روز زمين دچار تشنج شده بود و اين تشنج هنوز آه هنوز است زمين ما را رها : اشرف گفت
  . ديدم  گرفتار شده بودم تا اين همه مصيبت نمياي آاش من هم در دام اين تشنج. آند نمي

  
چون فكر . نه«: ات فكر آرده بودي؟ گفت از او پرسيدم آيا هيچ وقت به خواب مرگ دسته جمعي

  ! »آردم خواب زن چپ است مي
  

 دي ماه 5حتي روز . هايم ايمان آوردم حاال ديگر نه من به خواب«پنداري؟  هنوز هم خواب زن را چپ مي
  . » دقيقه، زمان زلزله خواب مرگ ديدم20/5 تا 30/4شوم من بين ساعت آن روز 

  
آردم قصه دفترچه خاطرات اشرف آرمون اينقدر طوالني شود آه روزي رودرروي  و من هرگز فكر نمي

جمهوري قرار بگيرم و از اشرف و خاطراتش بگويم ولي اين اتفاق سه روز بعد  سيدمحمدخاتمي رئيس
  . جمهور خاتمي از بم به وقوع پيوست هنگام بازديد رئيس

  
: گويد او مي. من توضيحات مفصلي در مورد اشرف دادم و گفتم آه او ديگر حاضر به ادامه تحصيل نيست

 هزار تومان براي 300پدرم . ام بتراشم  هزار توماني براي خانواده500زلزله بم باعث شد من يك هزينه 
پس از زلزله وقتي به خانه رفتم برايم گوسفندي را نذر .  بين رفتدانشگاه وام گرفته بود آه با زلزله از
هايم زيرآوار مانده بود، برايم لباس خريدند و من از اين همه  آرده بودند، سربريدند و چون لباس

  . زده آنها هستم تراشي خجالت خرج
  

دي است آه جمهور آه به فكر عميق فرو رفته بود و مشخص بود در انديشه دستگيري فرزن رئيس
  . دهم او ترك تحصيل آند من به هيچ وجه اجازه نمي: داند، گفت بهترين روز عمر خود را ديدار خاتمي مي

  
  . آنم هزينه ادامه تحصيل او و مخارج سفرشان را خودم تقبل مي

  
خاتمي آه بعد از توضيحات من مشتاق ديدن اشرف و والدين جوان او شده بود، قرار است در يكي از 

انديشم آه شايد قصه اين  ن روزها آنها را در تهران در دفتر آارش به حضور بپذيرد و من به اين ميهمي
  . دفترچه خاطرات خاك آلود همچنان ادامه داشته باشد و سبب خير براي همه دانشجويان بمي گردد

  
يع اتفاقيه هاي آينده در صفحه اجتماعي روزنامه وقا وگوي مفصل با اشرف آرمون را در شماره گفت

  . مطالعه آنيد
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