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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  ن مازندران و قزوينزلزله در استا
  

 220آشته و  35: ديده مازندران و قزوين آمار تلفات زلزله، وضعيت راهها و امدادرساني در مناطق آسيب
  مجروح
  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 

 2/6دانشگاه تهران و  به روايت موسسه ژئوفيزيك  ريشتري  5/5گزارشها از آخرين آمار خسارات زلزله 
روز گذشته در بلده مازندران در طول  17:8:43يت مراآزي در آمريكا و فرانسه آه ساعت ريشتري به روا

پيوسته و در تعدادي از استانهاي آشور احساس   به وقوع35/36 و عرض جغرافيايي 62/51جغرافيايي 
ان  مجروح در استان مازندر200 آشته و 31و نجات حاآي از  شد، تا آنون بر اساس اعالم سازمان امداد

  .استان قزوين است  مجروح در20 آشته و 4و 
استان مازندران،  همچنين بر اساس اعالم جمعيت هالل احمر بر اثر زلزله روز گذشته تعدادي روستا در

اند آه از ميزان دقيق آنها هنوز  بوده يك روستا در طالقان و تعدادي هم در استان قزوين شاهد خساراتي
  .اطالعي در دست نيست

 جسد سوخته از درون اتومبيلهاي 9: نيز اعالم آرد  مازندران يري رييس جمعيت هالل احمر استانآقام
  .لرزه روز گذشته و ريزش آوه خارج شدند مسدود شده آندوان بر اثر زمين محور

شده اما   درصد تخريب100 تا 80 آيلومتري چالوس 40در » اوشن«همچنين روستاي : وي اعالم آرد
  .فات جاني نداشته استخوشبختانه تل
نيز نسبت به احتمال  ژئوفيزيك دانشگاه تهران نگاري آشوري موسسه رييس مرآز لرزه از سويي ديگر

  .زده هشدار داد مناطق زلزله ها در لرزه وقوع پس
ها از نظر بزرگا و  لرزه زلزله روز گذشته ادامه دارد؛ ولي اين پس هاي لرزه وقوع پس: افزود دآتر ميرزايي

  .خواهند داشت فراواني، سير نزولي
ها تنها در  لرزه پس نگاري آشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران خاطرنشان آرد آه رييس مرآز لرزه

  .آشور ندارند دهد و خطري براي ساير شهرهاي اند، رخ مي شهرهايي آه زلزله زده
  وضعيت راهها

  بسته شدن محوهاي آندوان
هموطنان از مراجعه به محور آندوان : تاآيد آرد مازندران ادث غيرمترقبه استانپورمحمد، رييس ستاد حو

  .آنند پرهيز آنند چرا آه نيروهاي امدادي نيز به سختي در محور حرآت مي به شدت
فروند هليكوپتر در   دستگاه آمبوالنس و دو35 نفر نيروي امدادي، 900وي با بيان اين آه در مجموع 

بسيار بوده و آواربرداري سنگهاي چند  خسارات اتومبيلها تا آنون: ستقر هستند گفتزده م مناطق زلزله
  .تني در محور آندوان ادامه دارد

در حال : آرد زده اعالم ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران در خصوص وضعيت آنوني مناطق زلزله
آجور و چندين راه  ، نوشهر بهآباد حاضر اآثر راههاي ارتباطي به خصوص محور آالردشت به عباس

. تا رزان آماآان مسدود است روستائي بازگشايي شده و محور آندوان به علت ريزش سنگ از ولي آباد
آالت به  مسدود بوده آه ماشين همچنين تعدادي از راههاي ارتباطي روستايي بعلت ريزش سنگ
  .آننداقدام  منطقه اعزام شده تا نسبت به بازگشايي مسيرهاي يادشده

 هفته به 2به احتمال رانش آوه بازگشايي محور چالوس حدود  با توجه: نيز گفت رييس پليس راه آشور
  .انجامد طول مي

در حال حاضر مسووالن وزارت راه در حال مطالعه بخش : افزود وگو با ايسنا در گفت سردار نوروزي
  .هستند ديده جاده چالوس آسيب

نيز  راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ندهي و آنترل ترافيك معاونتسرهنگ خارق، رييس مرآز فرما
اين محور همچنان بسته است و تردد از استانهاي شمالي : جاده چالوس گفت آلود بودن با اشاره به مه
  .شود ديگر انجام مي از محورهاي

  وضعيت امدادرساني
ديدگان مناطق  حادثه ظور امدادرساني بهپس از وقوع زلزله و دريافت گزارشها از خسارات آن به من

 134دستگاه خودرو امدادي،  10 دستگاه آمبوالنس، 7زده تاآنون اآيپي از سگهاي تجسس،  زلزله
درماني پزشكي، چادر، پتو، فانوس،   اآيپ4اي،  امدادگر، يك اآيپ ارتباطات راديويي و ماهواره

  .اند به الموت اعزام و ارسال شده ... آنسروجات، بيل و آلنگ، نان، آب معدني، چراغ قوه و
و خودرو   دستگاه آمبوالنس27 هزار نيروي امدادي، سه اآيپ پزشكي، 2 دستگاه چادر، 50همچنين 

  .شدند  تيم نجات و رهاسازي به جاده چالوس اعزام5امدادي، سه تيم امداد آوهستان، 
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ارسال شده و تا   تن خرما به طالقان5ر و  چاد200: جمعيت هالل احمر ايران نيز در گزارشي اعالم آرد
رساني به  تهران جهت آمك  چادر ديگر در پارك المهدي20 چادر در بلوار اشرفي اصفهاني و 50آنون 

  .اند مردم برپا شده
چادر به همراه   تخته500رسد آه تا آنون  همچنين از جمعيت هالل احمر استان مازندران گزارش مي

  .غذايي در بلده نور و آجور توزيع شده استآليه تجهيزات و مواد 
آليه شعب و نيروهاي امدادي استان تهران از : اعالم آرد نيز رييس جمعيت هالل احمر استان تهران

  .برند باش به سر مي حالت آماده بعدازظهر ديروز تا آنون در
 امدادگر نيز در 130ه و در سطح استان تهران آماده باش بود  امدادگر600: به ايسنا گفت دآتر دهقان
  .زدگان طالقان هستند زلزله رساني به حال خدمت
مواد غذايي اوليه تحت   خانوار با توزيع چادر، پتو، والر، ظروف و170در منطقه طالقان تاآنون : وي افزود

  .اند و تخريبها متوسط بوده است پوشش قرار گرفته
شاره به اين آه نيروهاي امداد و نجات بعضي با ا نجات دفتري، رييس سازمان امداد و همچنين

 در: باش هستند، اعالم آرد آماده... تهران نظير زنجان، همدان، قم، گلستان ، گيالن و استانهاي حاشيه
انجام عمليات  در حال...  امدادگر در محورهاي الموت، طالقان، تنكابن، نور، آندلوس و 600حال حاضر 

  .امداد و نجات هستند
  .اند اعزام شده همچنين نيروهاي امدادي آمكي نيز از قم و گيالن جهت امداد به مازندران: وي گفت

  .نيز در گزارشي جزئيات زلزله روز گذشته را اعالم آرد ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران
زيربنائي و  لرزه خساراتي به بخشهاي مسكوني، تاسيسات بر اساس اين گزارش به دنبال زمين

چالوس، نوشهر، نور،  اختمانهاي دولتي و تاسيسات آشاورزي در مناطقي از شهرستانهاي تنكابن،س
ستاد حوادث استان و  آمل وارد شده و در همين راستا از لحظه نخست حادثه با تشكيل جلسه

  .شهرستانهاي خسارت ديده اقداماتي انجام شده است
ريزش سنگ  به علت» درجان سه هزار تنكابن«تاي بر اين اساس در شهرستان تنكابن يك نفر در روس

  .اند ديده  درصد خسارت80 تا 30آشته شده و تعدادي واحد مسكوني نيز در اين منطقه بين 
بين  توسط جمعيت هالل احمر استان مازندران نيز تعدادي چادر و مايحتاج اوليه جهت توزيع

شناسايي و  ماآان در مناطق در حالديدگان به منطقه ارسال شده و نيروهاي امدادي آ آسيب
  .امدادرساني هستند

  .است همچنين آب و برق و تلفن اآثر مناطق رفع مشكل شده و وضع به شرايط عادي بازگشته
به  جهت آمك: ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران در خصوص نيازهاي ضروري اعالم آرد

گريدور آاميون از  ، نياز ضروري به لودر، بلدوزر،آالت سنگين اداره آل راه و ترابري استان ماشين
محورهاي ارتباطي  الخصوص تهران، گيالن، سمنان جهت بازگشايي استانهاي همجوار علي

جهت جبران خسارت در بخش  همچنين اعتبارات اضطراري دولت. الخصوص محور آندوان وجود دارد علي
واحدهاي دامي و آشاورزي نيز از ديگر  مردم،تاسيسات زيربنايي، واحدهاي مسكوني و لوازم زندگي 

  .ضروريات است
  لرزه فضاهاي باز را براي استراحت شبانه انتخاب آردند زمين تعدادي از مردم تهران به دنبال وقوع

باز و غيرمسقف را  لرزه روز جمعه در استان تهران، تعدادي از مردم اين شهر فضاي به دنبال وقوع زمين
  .انه انتخاب آردندبراي استراحت شب

اي قابل  زلزله رغم آن آه به لحاظ علمي وقوع هيچ به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، علي
بامداد شنبه را با توجه به   جمعه شب و  ساعات نخست بيني نيست اما اين افراد ترجيح دادند پيش

حياط و پارآينگ منازل، اتومبيلها پارآها،  گرمي و مساعد بودن هوا در فضاهاي باز از جمله فضاي سبز و
  .آردند با رعايت احتياط به سر برند آن مي و نقاطي از منزل آه احساس ايمني بيشتري در

  توصيه به شهروندان
ها در برابر زلزله به  با بيان اين آه آموزش خانواده تهران رييس مرآز پيشگيري و مديريت بحران شهر

 اين : سه شهرك اآباتان، اميد و غرب آغاز شده است، گفتموردي و موضعي از امسال در صورت
  .ها همگاني خواهد شد آموزش بتدريج براي آليه خانواده

ها  خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اين آه آموزش خانواده وگو با خبرنگار در گفت مازيار حسيني
حران مناطق مختلف شهر تهران نيز ستاد ب: عهده جمعيت هالل احمر است، افزود به صورت عمومي بر

در اين زمينه  ها آمادگي الزم دارد آه ساير ارگانها براي ارائه آموزشها به صورت رايگان به خانواده در آنار
شهرآها در آارگاههاي  از امسال در سه شهرك مذآور آموزشها از طريق مربيان و با حضور مديران

هاي شهرآها انتقال  شهروندان محله يز اين آموزشها را بهآموزشي و آارشناسان ارائه شده و آنان ن
  .دهند مي

آه پس از  ساختار اين آموزشها شكل گرفته: وي درباره زمان همگاني شدن آموزشها به مردم افزود
  .يابد تحت پوشش قرار دادن مراآز اصلي به محالت گسترش مي
آموزشها  با توجه به جمعيت تهران اينبه گفته رييس مرآز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 

  .نيازمند زمان بوده و بايد بتدريج انجام شود
عنوان آرد و به  رساني به موقع حسيني همچنين صدا و سيما را از مهمترين ابزارهاي آموزشي و اطالع

ستادهاي مديريت بحران  هاي خبر رساني صدا و سيما بايد به صورت تخصصي با شبكه: ايسنا گفت
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اسرع وقت به اطالع مردم برسد آه  تباط نزديكي داشته باشند تا اطالعات صحيح، علمي و شفاف درار
  .شود اين امر مانع از ترويج شايعات در شهر مي

با : حفظ آرامش گفت اي به مردم با تاآيد بر رييس مرآز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در توصيه
  .مورد نياز را به همراه داشته باشند م بايد هميشه آماده بوده و لوازمخيز بودن آشور مرد توجه به زلزله

توت و آشمكش   ليتري پالستيكي، غذا و يا نان خشك،1/5 هر نفر بايد حداقل يك بطري آب : وي افزود
چراغ قوه و يك راديو آوچك در  حجم هستند را به همراه داشته و همه اين وسايل را با زا و آم آه انرژي

  .ن ساك و در دسترس خود قرار دهددرو
درون اين ساك قرار  بيماران قلبي، ديابتي و نظاير آن بايد حتما داروهاي خاص خود را نيز در: وي گفت

  .باشند ها در صورت داشتن نوزاد شيرخشك به همراه داشته دهند و خانواده
وقت يكبار تعويض   ساك را هر چندتوانند مواد غذايي و آب مورد نياز اين افراد مي: حسيني تصريح آرد

  .آنند
منازل نسبت به  رييس مرآز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با تاآيد بر رعايت نكات ايمني در

آرامي اعضاي خانواده را به  هنگام خروج از منزل بايد افراد به: نحوه چينش وسايل در داخل منزل گفت
صورت نبود امكان خروج، زير ميزها و يا در راه  طراب بپرهيزند و دربيرون هدايت آنند و از فرياد زدن و اض

  .مواقع از آسانسور استفاده نكنند ها پناه گيرند و بطور جدي در اين پله
اي  زلزله پديده: گفت سازي آن در ساير استانها تاآيد آرد و در پايان وي بر تقويت ستاد بحران و فعال

رساني  همين راستا آموزش و اطالع آرده و با آن زندگي آنيم آه درطبيعي است آه بايد به آن عادت 
  .ها بسيار موثر است صحيح از طريق رسانه

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
د و ي اروپا و آمريكاي التين، بدرفتاري نيروهاي آمريكايي را با زندانيان عراقي محكوم آردن رهبران اتحاديه
  .تر در امور جهان شدند هاي چند جانبه گرايانه گيري خواهان تصميم

  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 
ي اروپا و   رهبر اتحاديه58ي پاياني اين اجالس آه از سوي  ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بيانيه
فتاري، شكنجه و ديگر رفتارهاي ما قويا تمام اشكال بدر: آمريكاي التين به تصويب رسيد، آمده است

  .آنيم غيرانساني با افراد از جمله زندانيان جنگي را محكوم مي
چنين . آنيم هاي اخير با زندانيان عراقي اعالم مي ما انزجار خود را از بدرفتاري: در اين بيانيه آمده است

رهبران حاضر در اين اجالس، . المللي از جمله آنوانسيون ژنو است سوء رفتارهايي مغاير با قوانين بين
المللي بيشتر  وگوي بين تر و گفت بدون اشاره به نقش ابرقدرت آمريكا، خواهان سازمان مللي قوي

  .اند شده
 آشور، اين براي اولين بار است آه اجالس سران 25 آشور به 15ي اروپا از  پس از گسترش اتحاديه

  .شود ر ميي اروپا و آشورهاي آمريكاي التين برگزا اتحاديه
: ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه در انتقادي آشكار به مشكالت آمريكا در عراق، اظهار داشت

المللي به منظور  مشكالت امنيتي آه استفاده از زور را افزايش داده، جهاني شده و در يك چارچوب بين
  .مشروعيت بخشيدن به مبارزه با آن، بايد با اين تهديدات مواجه شود

المللي دست پيدا نكنند و تاثير اقدامات يكجانبه   آشورها به ثبات بين اين تهديدات باعث شده: ودوي افز
هاي موقتي، جهان را باثبات  ها و يا ائتالف توانند با ائتالف آشورها نمي. براي اوضاع نيز ثابت شده است

  .دهي آنند ماني سياسي جديد ساز ي جهاني را به عنوان يك جامعه آنها بايد دهكده. آنند
توني بلر، نخست وزير انگليس و سيليو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا آه از متحدان اصلي آمريكا 

رهبر آوبا، رييس جمهور آرژانتين و رييس جمهمور پرو از ديگر . هستند، در اين اجالس شرآت نداشتند
  .غايبان جلسه بودند

  . رد با پليس پرداختند تن در اعتراض به اين اجالس به زد و خو50حدود 
تواند به تنهايي با  هيچ آشوري نمي: رومانو پرودي، رييس آميسيون اروپايي نيز خاطرنشان آرد

  .مشكالت و تهديدات مواجه شود
نخست وزير اسپانيا نيز خواهان تاآيد اين اجالس بر موارد اصولي از جمله اصالحات سازمان ملل، 

  .وريسم و جنايت شداحترام به حقوق بشر و جنگ عليه تر
من قويا به : ي اروپا را بر عهده دارد، گفت يي اتحاديه نخست وزير ايرلند آه آشورش رياست دوره

  .گرايي معتقد هستم آه سازمان ملل در مرآز آن باشد سيستم چندجانبه
 آاراييب، ي درياي ي اروپا، آمريكاي التين و آشورهاي حوزه  اتحاديه :رييس جمهور مكزيك نيز بيان داشت

 .تري در سازمان ملل داشته باشند بايد نقش قوي
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  . همسر تقي رحماني نسبت به وضعيت همسرش ابراز نگراني آرد
  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 
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اني  دادگاه تجديدنظر استان به رحم36ي  آه هنوز حكم صادره از سوي شعبه نرگس محمدي با بيان اين
در مالقاتي : گفت) ايسنا(و وآالي وي ابالغ نشده، طي تماسي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه اخيرا با رحماني داشتيم، متوجه شدم آه وي از لحاظ جسمي شرايط مناسبي ندارد و بنا به 
  .ي همسرم اخيرا بيماري هموروئيدش حادتر شده است گفته

هاي ارسالي خود به دفتر دادستان، فراهم شدن امكاناتي براي انجام  در نامه: وي در ادامه گفت
  .ام آزمايش و درمان وي تحت نظر يك پزشك متخصص را خواستار شده

ي روحانيت  اهللا منتظري توسط دادگاه ويژه مجتبي لطفي مسوول خبر دفتر آيت: احمد منتظري گفت
  .دستگير شده و تا به حال آزاد نشده است

علت دستگيري وي مشخص نيست و از : ، افزود)ايسنا(گو با خبرگزاري دانشجويان ايران و وي در گفت
شنبه بر ما مشخص نبود آه نامبرده در آجاست و بعد از بيست و چهار  صبح چهارشنبه تا صبح پنج

  .ماي اهللا منتظري را ما دستگير آرده ي روحانيت اعالم آرد آه مسوول خبر دفتر آيت ساعت ، دادگاه ويژه
چيزي در رابطه با علت دستگيري به ما گفته نشده است ولي حتما به خودش : وي در پايان افزود

  .شود تفهيم اتهام شده است و اين موضوع پس از آزادي مشخص مي) مجتبي لطفي(
  .دو تن از دانشجويان دانشگاه اروميه به دادگاه انقالب اين شهر احضار شدند

احضار مهدي اردالني و مهدي جبلي ) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگ
هاي وقايع خردادماه سال  شان درخصوص شرآت آنها در ناآرامي اي توضيحات به موارد اتهامي براي پاره
  . است ي اروميه بوده گذشته

  .گاه حاضر شوند مرداد ماه سال جاري در داد4اين دو دانشجوي دانشگاه اروميه در پي اين احضار بايد 
  

   از سقوط بالگرد حامل مسؤالن استان قزوين  جزئيات تازه
  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 

سقوط بالگرد حامل استاندار و جمعي از مسؤوالن استان قزوين بعدازظهر امروز در : خبرگزاري فارس
مامي سرنشينان اين بالگرد انتهاي سفر آنان به مناطق زلزله زده استان صورت گرفت آه منجر به فوت ت

  .شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، مسعود امامي استاندار قزوين آه از صبح امروز به منظور هماهنگي 

در امداد و نجات و همچنين تسريع در ارسال آمكها به مناطق زلزله زده رودبار الموت سفر آرده بود، 
بود تا از طريق بالگرد و همراه تني چند از مسؤولين استان العبور قرار  پس از بازديد از چند روستاي صعب

 رجائي دشت قزوين سفر آند آه بر اثر سقوط بالگرد در روستاي مارآين حد فاصل منطقه  به منطقه
  . معلم آاليه و دشت قزوين درگذشت

روي انتظامي مسعود امامي استاندار قزوين، بيات معاون عمراني استاندار، سردار رحيم فعال فرمانده ني
استان قزوين آه به تازگي به اين سمت منصوب شده و از شب گذشته وارد منطقه شده بود به همراه 

سرهنگ سليماني فرمانده لشكر زرهي قزوين، همچنين سرهنگ اميني خلبان بالگرد، سرهنگ 
و سيماي مرآز محمدي آمك خلبان و سروان عزيززاده تكنيسين پرواز و دو تن از خبرنگاران سازمان صدا 

  . قزوين در اين حادثه جان باختند
 بعدازظهر امروز بوده و به گزارش منابع محلي احتماًال وضعيت 15سقوط اين بالگرد حدود ساعت 

  . نامساعد جوي و مه شديد آه منطقه را فراگرفته بود باعث بروز اين حادثه شد
 

  حداد عادل رئيس، باهنر و ابوترابي نواب رئيس
  2004 مه  29 -1383 داد خر9شنبه 

غالمعلي حداد عادل، محمدرضا باهنر و سيد حسن ابوترابي در جلسه علني امروز : خبرگزاري فارس
مجلس شوراي اسالمي به ترتيب به عنوان رئيس، نايب رئيس اول و نائب رئيس دوم موقت انتخاب 

  .شدند
ي مجلس هفتم شوراي اسالمي، با به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، در اولين جلسه علن

گيري به عمل آمد و غالمعلي حداد عادل با   نماينده براي انتخاب رئيس موقت مجلس راي266حضور 
  .  راي موفق به آسب آرسي رياست مجلس هفتم شد196آسب 

 راي آسب 55حسن سبحاني منتخب مردم دامغان و آانديداي ديگر رياست مجلس شوراي اسالمي 
  . آرد

ين محمدرضا باهنر و سيد حسن ابوترابي به عنوان نواب رئيس اول و دوم موقت مجلس شوراي همچن
  . اسالمي انتخاب شدند

 راي به عنوان نائب رئيس اول 203 راي ماخوذه براي انتخاب نواب رئيس، محمدرضا باهنر با 269از ميان 
  . شدند راي به عنوان نائب رئيس دوم انتخاب 136و سيد حسن ابوترابي با 

  .  راي سفيد نيز به گلدان ريخته شد15.  راي به دست آورد118گيري  غالمرضا مصباحي نيز در اين راي
به گزارش خبرنگار فارس حميدرضا حاج بابايي، جهانبخش محبي نيا، عليرضا زاآاني، حسين سبحاني 

قت مجلس هفتم هاي هيات رئيسه مو نيا، سيد احمد موسوي و الياس نادران نيز به عنوان منشي
  . شوراي اسالمي انتخاب شدند
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 159 راي، زاآاني با 166 راي، محبي نيا با 185 راي ماخوذه، حاجي بابايي با 267بنابراين گزارش از بين 
هاي موقت   راي به عنوان منشي125 راي و نادران با 143 راي، موسوي با 150راي، سبحاني نيا با 

  . هيات رئيسه انتخاب شدند
ر رضايي، حسين سيد هاشمي، رضا طاليي نيك، علي احمدي، جعفر آئين پرست و رفعت بيات اميدوا

  . نيز نتوانستند اآثريت آراي الزم براي حضور در هيات رئيسه را به دست آورند
گيري به   نماينده براي انتخاب سه نفر آارپرداز موقت مجلس هفتم، راي274در ادامه جلسه با حضور 

  . عمل آمد
 راي، احمد ناطق نوري منتخب 166اس آراء ماخوذه، محسن آوهكن منتخب مردم لنجان با آسب بر اس

 راي به 135 راي و حسن نوعي اقدم منتخب مردم اردبيل با آسب 137مردم نور و محمود آباد با آسب 
  . عنوان آارپردازان هيات رئيسه انتخاب شدند

 تمدن، علي دانش منفرد، حسن آامران، محمد عباسپور و رفعت بيات ديگر آانديداهاي مرتضي
 هيات رئيسه موقت مجلس نتوانستند راي الزم براي عضويت در آارپردازي هيات رئيسه را به  آارپردازي

  . دست آورند
 داد در جمع گفتني است موسي قرباني نماينده قائنات آه از نامزدى عضويت در هيات رييسه انصراف

  . خبرنگاران گفت آه اين آار را براى جلوگيرى از اختالف انجام مي دهد
مي خواهم ثابت آنم آه ما درمجلس دنبال قدرت نيستيم و فقط مي خواهيم خدمت آنيم، : وى افزود

  . لذا از نامزدى عضويت در هيات رييسه موقت انصراف دادم
 يا انصراف از نامزدى در هيات رييسه دائم مجلس را به آينده منتخب مردم قائنات تصميم درباره نامزدى و

  . موآول آرد
  . پيش از اين قرار بود آه قرباني نامزد نايب رييسي مجلس شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  وزنه تعادل
  2004   مه30 -1383  خرداد10 يك شنبه - سرمقاله-شرق:مهران آرمى

انتخاب اياد عالوى به نخست وزيرى عراق اگر چه رسمًا اعالم نشده ولى اخبار رسيده از قطعيت آن 
با نخست وزير شدن عالوى اغلب آشورهايى آه در عراق حضور دارند، يا منافعى براى . حكايت دارد

ريكا و خود متصورند و نيز نيروهاى سياسى داخلى در اين آشور، نفس راحتى خواهند آشيد؛ از آم
بريتانيا گرفته تا عربستان و اردن، از ژنرال ها و بازمانده هاى دوران صدام حسين تا شيعيان و سنيان و از 

  . الئيك ها تا اسالمگراهاى ميانه رو
  

تنها دو گروه شيعيان راديكال به رهبرى مقتدى صدر و بنيادگرايان مرتبط با القاعده از اين انتخاب مى 
 ساله از خانواده اى شيعى مرفه و تجارت پيشه آه طب خوانده سابقه ۵٨عالوى .توانند ناراحت شوند

آسى آه همزمان از حمايت هاى مالى و اطالعاتى . عضويت در حزب بعث را در آارنامه اش دارد
 در رأس ١٩٩۶ بهره مند بوده و در سال ١٩٩٠بريتانيا، آمريكا، عربستان و اردن در سال هاى دهه 

  . داشت آه آودتايى را عليه صدام رهبرى مى آردتشكيالتى قرار 
  

بنابراين در شرايطى آه بحران و ناامنى در منطقه سنى نشين عراق به سبب از دست رفتن موقعيت 
پيشين آنها و نيز جنگ قدرت در شهرهاى شيعى نشين ميان ميانه روهاى هوادار آيت اهللا سيستانى و 

قتدى صدر ادامه دارد، انتخاب عالوى مى تواند وزنه اى گروه هاى قديمى تر شيعى با هواداران م
بعثى ها و سنى هاى غيربنيادگرا . اطمينان بخش براى بسيارى از نيروهاى سياسى عراقى باشد

فردى را در مقام نخست وزيرى مى بينند آه اگر چه دشمن صدام بوده ولى ريشه در حاآميت رژيم 
خته يا انقالبى نيست آه رفتارش را در مقام دولتمرد نتوانند گذشته دارد و از اين جهت چهره اى ناشنا

  . پيش بينى آنند
  

او گرچه شيعه اسالمگراى دوآتشه نيست آه بتواند با گروه هايى چون مجلس اعال، حزب الدعوه و يا 
حزب عمل روابط نزديكى داشته باشد ولى وابستگى طبقاتى اش به بازار از او چهره اى مورد اعتماد 

 روحانيت شيعى ترسيم مى آند آه به عنوان وزنه اى قابل اتكا در برابر شاخه راديكال شيعيان براى
آشورهاى عربى نيز اگر چه چندان از يك فرد شيعه مذهب در جايگاه مهم ترين . عراقى ظاهر شود

ر مقام سياسى عراق خرسند نيستند اما اينكه وى وابستگى خاصى به گروه هاى اسالمگرا و نيز آشو
قدرتمند همسايه عراق يعنى ايران ندارد، مى تواند آنها را ترغيب به همكارى بيشتر با دولتى آند آه 

يك فرد شيعه ) صرف نظر از يمن آه شيعيان زيدى در آنجا قدرت دارند(براى نخستين بار در جهان عرب 
  .در رأس آن قرار مى گيرد

  
احمد (قابل اتكا در غياب مهره آارآمد ولى سوخته براى آمريكا و انگليس هم اياد عالوى تنها مهره 

  .است) چلبى
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چلبى هم مانند عالوى چهره اى الئيك بود آه با هر دو آشور و سازمان هاى اطالعاتى آنها روابط 

قرار گرفتن . حسنه اى داشت ولى برخى از آشورهاى منطقه به ويژه اردن نگران موقعيت وى بودند
ين نكته هم هست آه در عراق، وزارت امور خارجه آمريكا و سازمان سيا عالوى در جاى چلبى حاوى ا

  .دست باال را دارند
  

چه پس از افشاى رسوايى زندان ابوغريب، موقعيت دونالد رامسفلد و وزارت دفاع، در آابينه بوش 
  .باشدتضعيف شد و حذف چلبى از معادالت هم مى تواند يكى از نتايج تغيير موازنه به زيان رامسفلد 

  
اما انتخاب عالوى در آنار همه اين معادالت از تضعيف موقعيت شيعيان در ساختار حكومتى عراق و جابه 

تا پيش از درگيرى هاى چند هفته گذشته در . جايى در مرآز ثقل قدرت شيعيان نيز تلقى مى شود
  .دندشهرهاى مقدس عراق شيعيان جايگاه مهمى را در ذهن آمريكايى ها اشغال آرده بو

  
در آن زمان گمان مى رفت آه افرادى وابسته به مجلس اعال يا حزب الدعوه به نخست وزيرى انتخاب 

شوند اما شورش مقتدى صدر تا حدود زيادى در ذهنيت آمريكايى ها نسبت به توانايى اين افراد در اداره 
  . عراق و قابل اتكا بودن آنها ترديد ايجاد آرد

  
عه مذهب است ولى به سبب ماهيت سكوالر و نيز ارتباطات گسترده اش عالوى گرچه خود فردى شي

با بعثى هاى ناراضى از رژيم سابق، آشورهاى عربستان و اردن و ديگر بازيگران بين المللى، منطقه اى 
هرچند آه مى تواند . و داخلى عراق فراتر از وابستگى قومى اش به شيعيان يا روابطش با ايران است

عالوى درست در جايى ايستاده . يت مراجع شيعى عراق و نيز آشور ايران را جلب آندبه آسانى حما
است آه نقطه تالقى و تعاطى همه نيروها و آنش هاى سياسى است و در جايگاه وزنه تعادل بخش 

  . قرار گرفته است
  

آه دورنماى از اين رو انتخاب وى به نخست وزيرى عراق را مى توان اقدامى برنامه ريزى شده دانست 
اما اين انتخاب بيش از . برقرارى ثبات و امنيت در عراق و روابط آن با همسايگان را روشن تر ترسيم آند

آنكه ناشى از ماهيت دموآراتيك حكومت آينده عراق باشد تداوم اين سنت در جهان عرب است آه 
ستگى هاى قومى و مذهبى تعيين سهم افراد و گروه ها را در قدرت نه تفكرات و برنامه هاى آنها آه واب

  .پيشتر لبنان شاهد چنين تقسيم قدرتى بود و هم اآنون عراق. مى آند
  

اما عراق هم مى تواند مانند لبنان الگويى از برقرارى نظامى مبتنى بر پلوراليسم قومى و مذهبى باشد 
 .آه در بطن خود زاييدن فرزندى به نام دموآراسى را نويد مى دهد

  
  قطعنامه جديد سازمان ملل متحد در باره عراقپيش نويس 
  2004 مه  29 -1383  خرداد9 شنبه -راديو آلمان 

اختالف نظر در باره مفاد پيش نويس قطعنامه مذآور و ارائه شده از طرف آمريكا و انگلستان به شوراى 
  . امنيت سازمان ملل متحد هنوز رفع نشده است

 و سفير آينده آشورش در عراق John Negroponte ملل متحد سفير اياالت متحده آمريكا در سازمان
بنظر ما بايد قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در باره عراق يك چارچوب سياسى : گفت 
وى  نظر مساعدى در باره  پيشهادهاى فرانسه ، آلمان ، روسيه و همچنين چين در باره جزئيات . باشد

جوديكه آمريكا خاطر نشان ميسازد آه تغيير جزئيات پيش نويس قطعنامه اين قطعنامه ندارد و آنهم باو
عراق « و چگونگى چنين تغييرى را نيز چين در طرح پيشنهادى خود تحت عنوان .مذآور ميسر است

 Gunter Pleugerمطرح ميسازد و سفير آلمان در سازمان ملل متحد « رهبرى شده از طرف مردم عراق 
اين : را پايه و اساسى مساعد براى انجام گفتگودر اين باره ميخواند و ميگويدنيز طرح پيشنهادى چين

طرح شامل مطالبى است آه در حال حاضر در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مورد بررسى قرار 
  .ميگيرند و برخى از همين مطالب نيز از طرف ديگر آشورها و منجمله آلمان مطرح شده اند

  
دولتى عراق دارد ، اختيار تام قواى چند _  رابطه مستقيم با حاآميت ملى مهمترين موضوع نيز آه

مليتى تحت رهبرى آمريكاست آه در انطباق با مفاد همين قطعنامه نيز در چارچوب مبارزه با تروريسم ، 
ميتواند تدابيرى را آه الزم بداند براى حفظ امنيت و ثبات عراق با تكيه بر همكارى با دولت موقت 

عراق اتخاذ نمايد آه بنظر اآثر آشورهاى عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد آفايت _قالى انت_
نميكند ونماينده فرانسه بعنوان مثال اظهار ميدارد آه در اين ماده بايد عليرغم نظر دولت آمريكا تغييراتى 

ده مقررات و موازينى آنچه آه بنظر ما مهم است اينستكه اين قطعنامه در برگيرن: وى ميگويد. داده شود
  .در رابطه با قراردادهاى قواى چند مليتى و دولت موقت عراق باشد

نماينده آلمان در سازمان ملل متحد ونمايندگان شمار ديگرى از آشورهاى عضو شوراى امنيت اين 
 سازمان جهانى مايلند آه در چنين قطعنامه ائى ميزان و چگونگى نفوذ و تاثير گذارى دولت انتقالى
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عراق در عمليات نظامى قواى اشغالگر پيشين ، دقيقا تشريح گردد و دولت جمهورى خلق چين بر اين 
  .عقيده است آه عمليات نظامى اياالت متحده آمريكا در عراق فقط در صورت دفاع از اين قوا انجام شود

مريكا و انگلستان موضوع مورد مشاجره ديگر مدت ماموريت قواى بيگانه در عراق است زيرا درحاليكه آ
پيشنهاد ميكنند آه فقط بررسى اين امر پس از يكسال مقدور است  و آمريكا نيز با استفاده از حق 

وتوى خود ميتواند بر آن تاثير بگذارد ،شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر اين عقيده است آه پس از 
اما هيچ آشورى باتوجه به . ميم گرفتيكسال و يا پس از درخواست دولت عراق بايد بتوان در اينباره تص

هرج و مرج آنونى در عراق مايل به در نظر گرفتن موعدى قطعى براى خروج قواى مذآور از عراق 
 .نيست

 
  غازي عجيل الياور، فرد شماره يک براي تصدي رياست جمهوري آينده عراق 

  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 
ز افزايش شانس غازي عجيل الياور براي تصدي پست رياست يک عضو شوراي حکومت انتقالي عراق ا

  . جمهوري آينده عراق خبر داد
اسامي : به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي شبکه الجزيره، محمود عثمان امروز تاکيد کرد
واهد گرفت، اعضاي نهائي دولت آينده عراق که پس ازانتقال قدرت به عراقي ها زمام امور را به دست خ

  .تا پايان هفته جاري اعالم خواهد شد
همچنان ميان غازي عجيل الياور رئيس دوره اي شوراي : اين عضو شوراي حکومت انتقالي ادامه داد

حکومت انتقالي عراق وعدنان پاچه چي عضو اين شورا براي برعهده گرفتن پست رياست جمهوري 
  .ياور براي تصدي اين پست بيشتراستدولت آينده رقابت وجود دارد اما فرصتهاي ال

: محمود عثمان با پيش بيني اينکه تا پايان وقت امروز دراين باره تصميم گيري شود اظهارداشت
اخضرابراهيمي نماينده سازمان ملل متحد درعراق وپل برمرحاکم آمريکايي عراق بايد با تصميم انتخاب 

  .رئيس جمهوردولت آينده به شکل رسمي موافقت کنند
اياد عالوي در حال بررسي اين فهرست با برمر و ابراهيمي : وي درباره فهرست وزراي دولت آينده گفت

  .است و دراين باره امروز يا فردا تصميم گيري نهايي اعمال خواهد شد
گفتني است غازي عجيل الياور سني مذهب، مهندس و از اهالي شهر موصل است که پس از ترور 

  . شوراي حکومت انتقالي عراق را برعهده گرفتعزالدين سليم، رياست
پيش ازاين سازمان ملل متحد و اداره آمريکايي عراق درباره تصدي پست نخست وزيري دولت آينده 

  .عراق توسط اياد عالوي که از سوي شوراي حکومت انتقالي عراق انتخاب شد، به توافق نظر رسيدند
قالي عراق است که رياست شوراي عالي امنيت ملي اياد عالوي از اعضاي شيعه شوراي حکومت انت

  .عراق را نيز برعهده دارد
  

   اياد عالوي، نامزد نخست وزيري موقت عراق آيست؟
  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 

 در يك خانواده شيعه 1945، نامزد نخست وزيري موقت عراق در سال »اياد عالوي«: خبرگزاري فارس
  .ان متخصص اعصاب در انگليس آموزش ديدبدنيا آمد و سپس به عنو

 سال در 20وي پس از آن به مدت : چاپ آمريكا در شماره امروز خود نوشت» بوستون گلوب«روزنامه 
  . لندن زندگي آرد

  .  صدام با وي خصومت آرده و وي اين آشور را ترك آرد1970در دهه 
  .  بود، جان سالم بدر برد صادر آرده از حمله تروريستي آه ظاهرا دستور آن را صدام 1978در سال 
اين تشكل، شامل گروهي از .  اعالم شد آه وي موسس توافقنامه ملي عراق است1990در سال 
شدند و در ميان  هاي عراقي بود آه از سوي سازمانهاي جاسوسي آمريكا و انگليس حمايت مي تبعيدي

  . آنها افسران سابق ارتش و مخالف رژيم بغداد بودند
  . اي براي برآناري صدام شرآت آرد آي  در يك تالش نافرجام از سوي سي1996ال در س

المللي آمك به بازسازي عراق در   رياست گروه بزرگ نمايندگان عراقي را در اجالس بين2003در سال 
  . اسپانيا بر عهده گرفت

ست وزيري عراق روز گذشته شوراي حكومتي عراق وي را به عنوان گزينه مطرح براي احراز پست نخ
  . انتخاب آرد

  
ها  ها و بعثي اعضاي ارتش المهدي را تروريست:يك سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  آنند رهبري مي
  2004 مه  29 -1383  خرداد9شنبه 

نظاميان طرفدار مقتدا  يك سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت شبه: خبرگزاري فارس
  . آنند ها رهبري مي ها و بعثي  را تروريستصدر، روحاني عراقي

: امروز در جمع خبرنگاران افزود » شيخ قاسم الهاشمي«،  به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف
اند و ما فهرستي از اسامي آنان را در  ها در رهبري ارتش المهدي رسوخ آرده ها و تروريست بعثي«

  » .اختيار داريم
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را طراحي آرده و همان " سيد صدرالدين القپانچي" ترور روز گذشته عليه اين گروه عمليات«: وي افزود
  » .را آشته است" سيد عبدالمجيد خويي"و " سيد محمد باقر الحكيم"گروهي است آه 

قپانچي، نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در نجف روز جمعه از عمليات تروريستي پس از به 
  . جان سالم بدر برد) ع(حرم امام علي پايان رساندن نماز جمعه در 

  . محمد باقر حكيم نيز ماه آگوست پس از آشته شدن خويي ترور شد
  . آند آمريكا صدر را به دست داشتن در ترور خويي متهم مي

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   خرداد9: روزنامه های تهران
  2004   مه29 -1383  خرداد9شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران عنوان های اصلی خود را به زلزله روز جمعه در ايران اختصاص داده و در 
گزارش های خبری خود به تحليل و اظهار نظر درباره مجلسی پرداخته اند که با اکثريت محافظه کاران 

  .آخر هفته گذشته آغاز به کار کرد
 هم با همين تيتر به انعکاس خبرهای ايران، روزنامه " ايران لرزيدنيمی از" خبر داده که وقايع اتفاقيه

  .زلزله پرداخته است
، خبر از مقاوم نبودن اکثر ساختمان های "ساختمان هايی که قبل از زلزله می لرزند" با عنوان حيات نو

  .شهری در برابر زلزله داده است
  "آيا زلزله اصلی می آيد؟: " در گزارش اصلی خود با عنوان زنگ خطر پرسيدهاعتماد

را تيتر " وحشت از زلزله "انتخابخبر داده و " هراس در تهران" در صدر اخبار خود از دنيای اقتصاد
  . اصلی خود قرار داده است

 دو روزنامه صبح تهران با عکسی از تهرانی هايی که شب قبل را در هوای باز وقايع اتفاقيه و ايران
  . وقوع زلزله ای ديگر خبر داده اندخوابيدند، از وحشت مردم از

 در گزارش مفصلی نحوه برخورد با زلزله بزرگ و لزوم آماده بودن مردم را مطرح کرده که در آن شرق
توصيه شده مردم همه لوازم ضروری و قيمتی و اسناد خود را در دسترس داشته باشند که در صورت 

  . وقوع زلزله بتوانند به سرعت از محل دور شوند
وزنامه های شنبه به انعکاس گزارش وزير کشور درباره انتخابات اخير مجلس و تشنج مجلس در زمان ر

  .قرائت آن پرداخته و از ديدگاه های مختلف به تحسين و يا نقد آن پرداخته اند
 شرح مستند و آاملی از روند انتخابات مجلس هفتم بود که وقايع اتفاقيهگزارشی که به نوشته 

 های سياسی در سطح سران مملكت و نيز مشكالت مرتبط با  م خون دل ها و آشمكشعليرغم تما
  .آم و آاست بيان شد  های نظارت بی  هيئت

 در گزارشی از اولين جلسه مجلس هفتم از متشنج شدن مجلس توسط محافظه کاران وقايع اتفاقيه
شورای نگهبان در جريان منتخب مجلس هفتم خبر داده و در مقاله ای نوشته اين گزارش و آنچه 

  .انتخابات اخير انجام داد، در سينه تاريخ به يادگار می ماند
های تاريخی جدا از ميل افراد و اآراه آسانی آه از يادآوری آنها بيزارند،   واقعيتوقايع اتفاقيهبه نوشته 

ندان به سرنوشت غيرقابل تغييرند از جمله تلخی خاطرات مربوط به انتخابات مجلس هفتم در آام عالقم
  .ها قابل برطرف شدن نيست آشور به اين سادگی 

 با اشاره به تشنج جلسه اول مجلس در مقابل گزارش وزير شرقبدرالسادات مفيدی در مقاله ای در 
کشور نوشته اين ماجرا حكايت از اين دارد آه احتماال نه تنها محدوديت آزادى هاى سياسى افزايش 

ژه گسترش نسبى آزادى هاى اجتماعى آه بسيارى از تئوريسين هاى محافظه مى يابد بلكه اجراى پرو
  .آار آن را در قالب الگوى چينى دنبال مى آنند، نيز به ضد خود تبديل خواهد شد

" صحنه ای تاريخی" در سرمقاله خود از گزارش وزير کشور در جلسه افتتاحيه مجلس به عنوان رسالت
ارت کشور نگران چند صد نفری از مخالفان نظام است که چرا در نام برده که نشان می دهد که وز

  .انتخابات شرکت داده نشدند در حالی که شورای نگهبان اصرار بر حقوق ميليون ها ايرانی دارد
 بدون اشاره به رد صالحيت های گسترده نوشته انتخابات مجلس رسالتکاظم انبارلوئی در سرمقاله 
ودی روند سکوالريزاسيون را متوقف کرد و آشکار شد که شورای نگهبان هفتم با رد صالحيت ها تا حد

  .صيانت از انقالب را به عهده دارد
 پرسيده آيا نمايندگان مجلس هفتم آه آار خود را با محروم وقايع اتفاقيهعباس نخعی در مقاله ای در 

های اجتماعی  دهنده آزادی  توانند بسط  غاز آردند، می  آردن يك خبرنگار خانم برای ورود به مجلس آ
  باشند؟ 

طلب را   اين است که آيا آساني آه همواره مطبوعات اصالح وقايع اتفاقيهسئوال ديگر نويسنده مقاله 
مروج ليبراليسم خواندند و به تخطئه آنان پرداختند، از اين پس تحمل رواج اين تفكر را در جامعه خواهند 

  داشت؟ 
د که به مناسبت آغاز به کار مجلس هفتم نوشته شده، اظهار نظر کرده  در سرمقاله خودنيای اقتصاد

آاری، تورم و  که منتخبان مجلس هفتم نخواهند توانست به وعده های خود عمل کنند چرا که بی 
 آارنامه   ها به ها بدون از بين بردن علت گرانی، فساد، فحشا و غيره، همه معلولند و مبارزه با معلول 

  .تر از آارنامه رفتگان نخواهد انجاميد ای درخشان  
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 نمايندگان مجلس ششم از اهدافی سياسی سخن دنيای اقتصادبه نوشته علی ميرزاخانی در 
اند  آنكه الزامات آن را سراغی بگيرند و آمدگان، اهدافی اقتصادی و اجتماعی را نشانه گرفته  گفتند بی 

  .اند تا آنان را آه بايد، با خود همراه آنند آارها سخنی نگفته  و هنوز از الزامات و راه 
 علی الريجانی که بعد از فراغت از رياست صدا و سيما به نطق در  جمهوری اسالمیبه نوشته

دانشگاه ها پرداخته در اولين سخنرانی دانشگاهی خود گفته است دانشگاه محل بحث و گفتگو است 
  .و جای بيانيه دادن نيست

 رييس سابق صدا و سيما در پاسخ سئوال دانشجويی گفته ری اسالمیجمهوبه نوشته روزنامه 
است که قصد نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری ندارد و اين خبر را که وی از رياست سازمان صدا 

  .و سيما برای انتخابات رياست جمهوری آناره گيری آرده، اشتباه خوانده است
رياست بر سازمان صدا و سيما با حکم رهبر جمهوری علی الريجانی هفته گذشته پس از ده سال 

اسالمی به عنوان نماينده واليت فقيه به عضويت شورای عالی امنيت ملی و شورای عالی انقالب 
  .فرهنگی درآمد و جای خود را به معاونش عزت اهللا ضرغامی داد

رانس دموکراسی در  از اعظم طالقانی به خاطر شرکت در کنفرسالتصادق مسعودی در مقاله ای در 
ايران که در واشنگتن برپا شده، انتقاد کرده و نوشته وی با اين کار خود به خاطره آيت اهللا طالقانی که 

  .ضد آمريکايی بود، خيانت کرده است
  . پالوده خوردن با عوامل اسکتبار در دو قدمی کاخ سفيد خفت عظيمی استرسالتبه نظر نويسنده 

 های عصر، از انتخاب غالمعلی حداد عادل به عنوان رييس موقت مجلس  روزنامهاطالعات و کيهان
  .هفتم خبر داده اند و آن را در صدر اخبار خود آورده اند
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