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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 رويدادهاي 
  

     عرب  در جهان  روند اصالحات  از آندي  عرب  انتقاد روشنفكران  گرفت  صورت  دوحه  دو روزه  اجالس در پايان
  2004 ژوئن 6 -1383  خرداد17يكشنبه 

 11 قطر   خود در دوحه وزه دور  آنفرانس  در پايان  و روشنفكر عربي  شخصيت70:   اعتمادالملل  بين گروه
  . آردند  اعالم  عربي  در آشورهاي  سياسي  بهبود پيشرفت  را براي محور اساسي

 و   عربي  در آشوهاي العاده  فوق ها لغو وضعيت  خواسته  اين  و مهمترين  اولين  خبري  منابع  گزارش به
  .  آشورهاست ن در اي  دموآراتيك  و جمهوري  سلطنتي  مشروطه  از شيوه پيروي
   اجالس  اين  پاياني در بيانيه:  خبر افزود  اين خود با اعالم(  شنبه) ديروز   در شماره  الوطن  قطري روزنامه
 و   تاآيد آرده  است  فاقد آن  آه  عربي  در آشورهاي  اساسي  قوانين  تدوين  بر اهميت آنندگان شرآت
  . شدند  آامال شفاف  شكلي  به  هم  آن  مشخص ي زمان  در مقاطع  انتخابات  اجراي خواهان
   مشروطه  به  پادشاهي هاي  رژيم  و تبديل  جمهوري هاي  جمهور در نظام  رييس  اختيارات آاهش

  . بود  دوحه  در اجالس  آنندگان  شرآت هاي  از ديگر خواسته پادشاهي
   پادشاهي  آشورهاي  اجرايي  و تشكيالت  موروثي  ساختار پادشاهي  بايد بين آنندگان  اعتقاد شرآت به

 و   مطبوعات  قيد و بندها عليه  آليه  شدن  برداشته  بر اهميت  همچنين  پاياني در بيانيه.  ايجاد آرد جدايي
   و تحوالت  سياسي هاي  در فعاليت  زنان  به  بيشتري  نقش  بشر و اعطاي  حقوق  به ، احترام رساني اطالع

  .  است  تاآيد شده  عربي رهاي آشو دموآراسي
 ديگر از  ، يكي  سرآوب  براي  اهرمي  نهاد به  اين  شدن  از تبديل  و جلوگيري  قضاييه  قوه  بودن مستقل
  . بود  اجالس  در اين آنندگان  شرآت هاي خواسته
 خواستار دور   عربي  آشورهاي گيري  در مراآز تصميم  ارتش  با انتقاد از حضور گسترده  دوحه بيانيه

  . شد  سياسي گيرنده  تصميم  از ساختارهاي  نظامي  نهادهاي ساختن
   به  نسبت  و افراطي  آورآورانه هاي  تعصب  منفي هاي  بازتاب  به  با اشاره  از بيانيه  ديگري در بخش

  . هشدار داد  و تاريخ  زمان  حرآت  انكار تداوم  براي  دين دستاويز قرار دادن
 از   آنفرانس  اين  افتتاحيه  در مراسم  گذشته ، امير قطر نيز پنجشنبه  ثاني  آل خليفه د بن حم شيخ
   براي  عربي  آشورهاي  رهبران هاي  تراشي  بهانه  و بخصوص  عربي  در آشورهاي  اصالحات تحرآي بي

  . انتقاد آرد  بشدت  در آشورهايشان  دموآراسي  از بسط جلوگيري
   بيش يي  را بهانه  رژيم  با اين  صلح  دستيابي  و انتظار براي  با اسراييل  مبارزه  آشيدن ش پي  همچنين وي

  . ندانست
 و  ، دانشگاهي  سياسي هاي  و با حضور شخصيت  فارس  خليج هاي  مرآز پژوهش دعوت  به  آنفرانس اين

   عربي  در آشورهاي  دموآراسي  فقدان  وخيم  عواقب  بررسي  با هدف  عربي  مختلف  آشورهاي متفكران
  .  داد  آار خود پايان  به  گذشته  شب  بود جمعه  قطر برگزار شده در دوحه

  

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

   اي شدند هاي هسته بوش و شيراك خواستار پايبندي ايران به تعهدات خود در قبال برنامه
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جرج بوش و ژاك شيراك روساي جمهوري آمريكا و فرانسه از ايران خواستند به تعهدات : خبرگزاري فارس
  . اي اش عمل آند هاي هسته خود در قبال برنامه

 شب به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، سخنگوي آاخ اليزه با اعالم اين خبر گفت، بوش و شيراك
گذشته با شرآت در مراسم ضيافت شامي در آاخ اليزه آه در آن آالين پاول و ميشل بارنيه وزيران امور 

  . ايش شدند خارجه دو آشور حضور داشتند، خواستار پايبندي ايران به تعهدات خود درباره برنامه هسته
 ماه 14المللي انرژي اتمي در  در آستانه نشست آينده شوراي حكام آژانس بين«: افزود" آاترين آولونا"

  » .ژوئن روساي دو آشور ابراز اميدواري آردند آه ايران به تعهدات خود، به طور آامل عمل آند
آند آه آژانس بين  ايش متهم مي هاي هسته آمريكا ايران را در حالي به پنهانكاري در خصوص برنامه

ر فعاليت غير صلح آميز ايران براي توليد المللي انرژي اتمي بارها اعالم آرده است، مدرآي دال ب
  . اي وجود ندارد هاي هسته سالح

 
ي  المللي انرژي اتمي بتواند بررسي پرونده ابراز اميدواري آرد آه آژانس بين) يكشنبه(البرادعي امروز 

  .ايران را طي چند ماه آينده به پايان برساند
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به نقل از خبرگزاري رويتر، محمد البرادعي، مديرآل ) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ

اميدوارم آه : المللي انرژي اتمي طي نشستي در تالوريه واقع در شرق فرانسه گفت آژانس بين
  .ي ايران تنها چند ماه به طول بينجامد و بتوانيم در اين خصوص به نتيجه برسيم بررسي پرونده

يي آه تهران به آژانس ارايه داده است،   صفحه1000ي  ن ابراز اميدواري آرد آه اظهارنامهوي همچني
  .يي اين آشور ارايه آرده باشد هاي هسته تصوير آاملي از فعاليت

يي ايران به اعضاي شوراي حكام  هاي هسته ي فعاليت ي گذشته گزارشي درباره البرادعي آه هفته
ي  گفته بود آه زودهنگام است، اگر آژانس بخواهد مشخص آند برنامهارايه آرده بود، در آن زمان 

  .آميز داشته است يي ايران ماهيتي صلح هسته
نويس  ي اين گزارش آورده است آه فرانسه، انگليس و آلمان در حال تدوين پيش اين خبرگزاري در ادامه

  .ي ايران هستند اي درباره نامه قطع
حكام حضور دارد در حالي آه خواست نامش فاش نشود به خبرگزاري يك ديپلمات غربي آه در شوراي 

هايي  شان قصد دارند بگويند آه ايران در حوزه نويس قطعنامه اين سه آشور اروپايي در پيش: رويتر گفت
  .هايي نيز همكاري نداشته است با آژانس همكاري آرده و در بخش

  .يشتري خواسته شده استها همكاري ب در اين قطعنامه از ايراني: وي افزود
  

  درخواست سازمان ديده بان حقوق بشر از اتحاديه اروپا براى وارد آردن فشار بر ايران  
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سازمان بين المللى ديده بان حقوق بشر از اتحاديه اروپا خواست آه بر ميزان فشار خود بر ايران براى 
يشتر و سريعتر در جهت پايان دادن به شكنجه و بدرفتارى با دگرانديشان بردارد و حق برداشتن گام ب

  .آزادى عقيده و بيان را به رسميت بشناسد
سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه اى آه دربرگيرنده گزارشى در باره چگونگى رفتار با زندانيان 

ديه اروپا و ايران در باره حقوق بشر وارد سومين سياسى در ايران است آورده است آه گفتگو ميان اتحا
  .سال خود شده و اما تاآنون نتيجه قابل توجه اى از اين گفتگو به دست نيامده است

در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است آه در حقيقت وضعيت حقوق بشر در ايران از آغاز 
  .گفتگو حتى وخيم تر شده است

 مدير اجرايى بخش خاورميانه اين سازمان از اتحاديه اروپا خواست معيارهايى خانم سارا لى ويتسون
واقعى را براى ايران تعيين آرده، اين آشور را موظف به رعايت آنها آند تا جلوى سرآوب و شكنجه 

  .گرفته شود
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  غالمعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسالمي شد
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 راي به رياست مجلس شوراي اسالمي دوره هفتم 226غالمعلي حداد عادل با : خبرگزاري فارس
  .انتخاب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، حداد عادل نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
  . خاب شد راي ماخوذه به رياست مجلس انت259 راي از 226اسالمي با آسب 

اميدوارم شايسته اين اعتماد باشم و از همه : وي پس از انتخاب شدن به عنوان رييس مجلس گفت
آنم من و همه اعضاي هيات رييسه را براي اجراي قانون و عمل به آيين نامه ياري  درخواست مي

  . نمايند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اتي از سومين نسخه بازنگري شده قطعنامه عراق را افشا کرد  پاول جزئي
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همزمان با افشاي جزئياتي از سومين نسخه بازنگري شده قطعنامه عراق از سوي پاول ، مشاور 
  . ده است شوراي امنيت به توافق بر سر قطعنامه جديد بسيار نزديک ش: امنيت ملي آمريکا اعالم کرد 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا امروز در گفتگو 
اين هفته يک قطعنامه جديد در مورد عراق در شوراي امنيت : با شبکه تلويزيوني سي ان ان گفت 

روهاي آمريکايي از عراق در سازمان ملل تصويب خواهد شد که در اين قطعنامه تاريخي براي خروج ني
  .نظر گرفته شده است 

در قطعنامه جديد دستوري  براي خروج نيروهاي آمريکايي از عراق تا پايان سال آينده در نظر : پاول گفت 
  . گرفته شده است 
 زمانيکه اين پروسه سياسي به 2005در اين قطعنامه خواهد آمد که در پايان سال : وي در ادامه افزود

  . رسيد و ما يک قانون مکتوب و انتخابات آزاد داشتيم در آن زمان اين دستوراحتماال بايد اجرا شود نتيجه

www.iran-archive.com 



بر طبق گفته هاي پاول اين قطعنامه که در چند روز آينده تصويب خواهد شد بازگشت عراق به حاکميت 
مي پس از اين تاريخ و  ژوئن تاييد مي کند و همچنين بر لزوم حضور نيروهاي نظا30کامل خود را در روز 

  . به درخواست دولت موقت در عراق تاکيد مي کند 
اين قطعانامه همچنين از جامعه جهاني مي خواهد که به آماده سازي نيروهاي مسلح عراق کمک کنند 

  . تا اين نيروها بتوانند مسئوليت تامين امنيت کشور خود را بر عهده بگيرند 
کرده است که اعضاي سازمان ملل کمکهاي ديگر را براي توسعه عراق همچنين قطعنامه در ادامه تاکيد 

  . تهيه کنند 
وي احتمال شرکت کشورهاي فرانسه و آلمان به عنوان بخشي از نيروهاي چند مليتي به رهبري 

  . آمريکا در عراق را رد کرد  
 جزئيات است و هيچ مسئله اساسي در مورد قطعنامه باقي نمانده است و تنهابحث بر سر: وي گفت 

  . ما هم اکنون از لحاظ زبان و نوشتار اين قطعنامه را بررسي مي کنيم 
از سوي ديگر کاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريکا نيز که در مراسم شصتمين سالگرد پياده شدن 

اکس در نرماندي بسر مي برد در گفتگويي با تلويزيون ف"  دي -دي" نيروهاي متفقين در خاک فرانسه 
  .ما به يک توافق برسراين قطعنامه بسيار نزديک شده ايم : نيوز گفت 

که اين شورا از امرور بحث و گفتگو در باره : ديپلماتهاي شوراي امنيت به خبرگزاري فرانسه گفتند 
  .قطعنامه جديد عراق را آغاز خواهند کرد

  
   ساعت گذشته  24آخرين تحوالت عراق طي 
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درحالي که شهرهاي مقدس نجف ، کربال و کوفه براي سومين روز متوالي شاهد برقراري آرامش و 

کنترل اوضاع بدست پليس عراق است،حمالت عليه نظاميان آمريکايي در چند شهر اين کشور از 
  . سرگرفته شد 

 حاکيست درمنطقه التاجي واقع به گزارش خبرگزاري مهر،به نقل از رويترز، گزارشهاي دريافتي ازعراق
درشمال بغداد دستکم شش تن براثرانفجاريک خودروبمب گذاري شده درمقابل اردوگاه آموزش نيروهاي 

  .عراق کشته شدند
يک خودروبمب گذاري شده هم درمسافتي دورترمنفجر شد که منجر : سخنگوي ارتش آمريکا اعالم کرد

  .امي آمريکايي شد تن از جمله دو نظ20به مجروح شدن دستکم 
 عراقي درحمله افراد مسلح به يک مرکزاستخدام 16منابع امنيتي عراق ديروزاززخمي شدن دستکم 

  .ارتش عراق درشهرموصل واقع در شمال عراق خبرداد 
درحمله افراد مسلح به يک خودرو در شهر موصل دستکم : سخنگوي نظاميان آمريکايي ديروزاعالم کرد

  .ه و سه شهروند ديگر مجروح شدند يک کارمند خارجي کشت
برادر نواف الزيدان يکي ازنزديکان صدام " صالح الزيدان "افراد مسلح :منابع خبري همچنين اعالم کردند
  .رئيس جمهوري عراق را ترورکردند

صالح الزيدان ازجمله افرادي بود که محل اختفاي عدي : اين منابع بدون اشاره به مکان اين حمله گفتند
  .ي پسران صدام را به نيروهاي اشغالگر آمريکايي اطالع دادو قص

درحمله ديروزافراد مسلح به مرکزپليس عراق درجنوب بغداد : يک افسرپليس عراق هم خبرداد
  . تن ازماموران پليس عراقي کشته ودوشهروند زخمي شدند10دستکم

" المسيب"پليس درشهربه گفته اين افسرعراقي، مهاجمان با پوشش لباس پليس وارد ساختمان 
شدند وماموران پليس را با تهديد به مرگ دراتاقي زنداني کرده ، سپس با بمب اين مرکز پليس را 

  .منفجرکردند
هنگامي که ساکنان محلي ماموران پليس عراق را نجات مي دادند، بمب ها : شاهدان عيني گفتند

  .منفجرشده بود
زارش مي دهد که  افراد ناشناس با گلوله خمپاره کاروان با اين حال خبرنگار الجزيره ازشهرفلوجه گ

  .نيروهاي آمريکايي را در شاهراه شمالي اين شهرمورد حمله قرار دادند
  .شاهدان عيني هم از آتش سوزي يکي ازکاميونها دراين شاهراه خبر دادند
 عراقي 335هاي آمريکايي نيرو: خبرديگراينکه فرمانده گردانهاي آمريکا ومسئول زندان ابوغريب اعالم کرد

  .ازجمله شماري از اهالي شهر فلوجه را اززندان آزاد کردند
ازشهرکروک نيز خبرمي رسد براثر انفجار .اين منابع به جزييات بيشتردرباره اين خبر اشاره اي نکردند

 کيلومتري جنوب شهرنفت خيرکرکوک حداقل دو پليس و شهروند 75واقع در" طوز" بمب درمنطقه 
  . تن ديگرکه اکثرا پليس هستند مجروح شدند9قي کشته وعرا

ازاحتمال کشته شدن دوشهروند اين کشورکه براي شرکت )يکشنبه(وزارت امورخارجه لهستان امروز
  .آمريکا کارمي کردند در شهربغداد خبرداد"  پالکووتو"خدماتي امنيت

ادثه به شهربغداد منتقل شدند اجساد چهارنفراکنون ازمحل ح: يک مسئول وزارت خارجه لهستان گفت
  اما ما هنوز شک داريم که دو نفراز کارگراني 

  
  شوراي همكاري خليج فارس از تشكيل دولت جديد عراق استقبال آرد
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وزراي امور خارجه آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس روز گذشته در پايان : خبرگزاري فارس

  .اي از تشكيل دولت جديد عراق استقبال آردند خود با انتشار بيانيهنشست 
به عنوان رييس " غازي الياور"به گزارش خبرگزاري فرانسه از جده، در اين بيانيه آمده است، انتخاب 

جمهوري عراق و تشكيل دولت جديد اين آشور به رياست اياد عالوي گام مهمي براي انتقال حاآميت 
  . رود ه شمار ميبه مردم عراق ب

ها و موانع فراروي خود غلبه آرده و  در اين بيانيه ابراز اميدواري شده است مردم عراق بتوانند بر چالش
عراق جديد را آه برخوردار از ثبات و آسايش باشد، بسازند و زندگي توام با صلح در آنار آشورهاي 

  . ريزي آنند همجوار و جهان را پايه
مكاري خليج فارس در نشست روز گذشته خود در جده همچنين بر نقش آشورهاي عضو شوراي ه

 ژوئن و 30محوري سازمان ملل متحد در فراهم آوردن شرايط الزم براي انتقال حاآميت به مردم عراق در 
  . المللي در اين آشور تاآيد آردند ايجاد سازمانهاي بين

ترين زمان ممكن تاآيد شده  اره عراق در آوتاهدر اين بيانيه بر وحدت و انتقال حاآميت و استقالل دوب
  . است

وزراي امور خارجه آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس همچنين در اين بيانيه حمالت 
تروريستي در عراق و شيوه برخورد غيرانساني نيروهاي اشغالگر با زندانيان عراقي را محكوم آرد و آن 

  . المللي خواندند اي بينرا نقض آشكار توافقنامه ژنو و منشوره
وزير امور خارجه آويت آه رياست جلسه را بر عهده داشت در جمع " محمد الصباح"از سوي ديگر شيخ 

اي در شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر به رسميت  خبرنگاران اعالم آرد، به محض تصويب قطعنامه
  . خواهد گرفتشناختن دولت جديد عراق آشورش روابط خود را با بغداد از سر 

  .  سال پيش مناسبات ديپلماتيك خود را با عراق قطع آرد14آويت 
  

  قاضي عراقي حكم دستگيري دستيار آمريكايي چلبي را صادر آرد
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، دستيار آمريكايي احمد چلبي »فرانسيس بروك«يك قاضي عراقي، حكم دستگيري : خبرگزاري فارس
  .اد صادر آردرا در بغد

رسد بروك به واشنگتن  به نظر مي: در شماره امروز خود نوشت» تلگراف ديلي«روزنامه انگليسي 
بازگشته است و رئيس سابق خود را به منظور برخورد با اين ادعاها آه آنگره ملي عراق به رهبري 

  . چلبي، اطالعات محرمانه آمريكا را به ايران داده، تنها گذاشته است
  . مي شود بروك از حمله به مقر چلبي در بغداد جلوگيري آرده استگفته 

بروك به پليس عراق گفت آنها از نظر «: ، از دادگاه جنايي مرآزي در بغداد گفت»ظهير الملكي«قاضي 
  » .قانوني حق اين حمله را ندارند زيرا وي آمريكايي است و آنها عراقي هستند

  . بيني شده بود، انجام نشد در نتيجه اين حمله همانطور آه پيش
هاي مطرح براي اداره عراق بود، دست برداشته  آمريكا اخيرا از حمايت از چلبي آه زماني يكي از گزينه

آي اآنون در حال بررسي اين ادعاها است آه چلبي اطالعات طبقه بندي شده را به ايران  بي اف. است
  . داده است

 ايران اطالع داده است آه ماموران آمريكايي شبكه هاي براساس اين ادعا گفته مي شود چلبي به
  . مخابراتي ايران را رمز گشايي آرده اند

وي ابتدا به عنوان مشاور سازمان . آند  با چلبي آار مي1990بروك آه يك مسيحي است از سال 
  . فعاليت مي آرد) سيا(جاسوسي آمريكا 

ت آه بروك به عنوان يك ميانجي ميان واشنگتن و به نوشته اين روزنامه، گزارشات از ايران حاآي اس
  . آرده است هاي دو دولت را آه ارتباط دوجانبه ندارند، رد و بدل مي تهران عمل آرده و نامه

  
  احياي مجازات مرگ در عراق
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اي مجازات مرگ در اين وزير دادگستري عراق از تصميم دولت موقت عراق براي احي: خبرگزاري فارس
  .آشور خبر داد

  . تواند پرونده صدام را تحت تاثير قرار دهد احياي دوباره مجازات مرگ در عراق، مي
پس از انتقال آامل قدرت در «:امروز گفت" ملك دوهان الحسن"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 

  » .عراق در سي ام ژوئن، مجازات مرگ در عراق احيا خواهد شد
درست است آه مجازات مرگ در عراق به حال تعليق درآمده است اما با بازگشت حاآميت «:وي افزود

عراق، دليلي براي حفظ اين تعليق وجود ندارد و ما در نظر داريم تا اين مجازات را براي موارد خاص احيا 
  » .آنيم

تور تامي فرانكس رييس  پس از حمله آمريكا به عراق بدس2003مجازات مرگ در عراق در آوريل 
  . فرماندهي مرآزي آمريكا به حال تعليق درآمد

  
  عراق نيازمند همكاري آامل دولت عراق و نيروهاي ائتالفي است:وزير عراق نخست 
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 عراق ،  وزير دولت موقت عراق اعالم آرد پس از انتقال قدرت در نخست" اياد عالوي: "خبرگزاري فارس

  .اين آشور نيازمند همكاري آامل و جامع نيروهاي ائتالفي است
وزير عراق  شنبه گذشته رسما بعنوان نخست  به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، عالوي آه روز سه

سوگند ياد آرد، امروز در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا دولت او اقدام نظامي مانند حمله نيروهاي 
عراق نيازمند هماهنگي و همكاري آامل و جامع «: به شهر فلوجه را وتو خواهد آرد، گفتآمريكايي

  » .ميان دولت عراق و نيروهاي ائتالفي در شرايط دفاعي و تهاجمي است
اي آه روز شنبه به  سي با اشاره به اينكه در نامه بي وگو با شبكه خبري بي  ساله در گفت58عالوي 

ام اعالم آردم  در نامه«: متحد نوشته، موضع خود را روشن آرده است، افزودشوراي امنيت سازمان ملل
هاي دفاعي و تهاجمي ، همكاري  آه اقدامات نظامي بايستي با توافق صورت گيرد و بايستي در زمينه

  » .و هماهنگي جامع و آاملي ميان دولت عراق و نيروهاي ائتالفي وجود داشته باشد
آند اميدوارم آه شوراي امنيت اين مساله را مد نظر قرار   شرايط ايجاب ميدر مواقعي آه« :وي افزود

  » .دهد و توافق حاصل شود
يا غيره استفاده آنيم بلكه واژگاني مانند " وتو"ما دوست نداريم از واژگاني مانند «:عالوي تصريح آرد

  » .ت حاصل شوددهيم و اميدواريم اين امر با آمك شوراي امني را ترجيح مي" توافق آامل "
ما خواستار آن «:االجل براي خروج نيروهاي خارجي از عراق خودداري آرد اما گفت عالوي از بيان ضرب

هستيم آه حضور نيروهاي خارجي در عراق تا زماني آه اين آشور قادر به تامين امنيت و حل مسائل 
گونه بتوانيم تشكيل نيروهاي اين قابليت بستگي به اين دارد آه ما چ. خود نگشته است، ادامه يابد

امنيتي خود را تسريع بخشيم و اميدواريم بتوانيم اين مهم را با آمك جامعه بين المللي و همچنين 
  » .برادرانمان در منطقه در زودترين زمان ممكن محقق آنيم

شد، گفت وي با اشاره به اينكه بعدها درباره زمان خروج نيروهاي ائتالفي از عراق تصميم گيري خواهد 
پس از يك سال همه مسائل با شوراي امنيت سازمان ملل در ميان گذاشته شده و مورد بحث قرار «:

خواهد گرفت اما ما مصمم هستيم آه نيروهاي ائتالفي در خدمت مردم عراق و تامين امنيت آنها قرار 
  » .گيرند

 
  )2(بيوگرافي اعضاي دولت موقت عراق 
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  .روز سه شنبه اول ژوئن اعضاي هيات دولت موقت عراق انتخاب شدند: خبرگزاري فارس

 وزير آشاورزي عراق و خانم دآتر سوسن علي مجيد الشريفيبه گزارش پايگاه اينترنتي اوراق العراقية 
  . مد در بغداد به دنيا آ1956معاون سابق وزير آشاورزي اين آشور است آه در سال 

وي به عنوان مشاور وزير مسئول برنامه ريزي در اجراي طرحهاي بخش خصوصي و تضمين استمرار 
  . هاي توليد ملي بود تحقيقات جديد در جلسات وزارتخانه و برنامه

وي همچنين در برنامه هاي آژانس توسعه بين المللي آمريكا و تشكيالت ائتالف موقت در عراق و 
  . ي آشاورزي فعاليت مي آردالمللي احيا صندوق بين

دآتر شريفي داراي مدرك آارشناسي درتوليدات دامي از دانشگاه بغداد و داراي مدرك دآتراي 
  . دامپزشكي از دانشگاه ايوا استيت آمريكا است

هاي علمي به  به عراق بازگشت و به عنوان پژوهشگر علمي در شوراي پژوهش1984وي در سال 
به سمت پژوهشگر ارشد دامپروري ابتدا در 1990 مجيد الشريفي از سال .جايگاه مناسبي دست يافت

  . شوراي تحقيقات آشاورزي دولت و سپس در وزارت آشاورزي عراق ارتقا يافت
مهارت ويژه دآتر سوسن در پرورش دام در عراق باعث شهرت وي شده است ، چرا آه بخش توليدات 

  . اق را در بر مي گيرد درصد درآمد حاصل از بخش آشاورزي عر50دامي 
 تحقيق علمي در مجله هاي عراقي و جهاني ارائه داده است و در سالهاي 40دآتر شريفي تاآنون 

  . اخير مسئوليت راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي را بر عهده داشت
  . ستعالوه بر مسئوليتهاي گفته شده وي در حال حاضر سردبير يك مجله آشاورزي در عراق ا

  : دآتر محمد علي الحكيم وزير ارتباطات
  . در نجف متولد شد1952دآتر محمد علي الحكيم در سال 

وي اخيرا به عنوان مشاور دبير آل شوراي حكومت انتقالي عراق و معاون وزارت امور خارجه عراق 
.  بغداد استعلي الحكيم داراي مدرك آارشناسي رشته آمار از دانشگاه المستنصرية. فعاليت مي آرد

وي همچنين داراي مدرك فوق ليسانس آامپيوتر از دانشگاه بيرمنگهام انگليس و داراي مدرك دآتراي 
  . مديريت اطالعات از دانشگاه آاليفرنياي جنوبي است

وي مدير سابق شرآت بين المللي نورتل نتورآس و دانشگاه تكنولوژي و يكي از موسسان شرآت 
وي همچنين يكي از اعضاي هيات نمايندگي عراق در . االت متحده آمريكا بودتكنولوژي انفوآالرس در اي

  . مجمع بين المللي سرمايه گذاري جهاني است
  : دآتر مفيد محمد جواد الجزائري وزير فرهنگ

 ازدانشگاه پراگ مدرك فوق ليسانس 1966در المدحتية عراق به دنيا آمد و در سال 1939وي در سال 
  . تروزنامه نگاري گرف
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، "تموز 14"، "البالد"وي در خالل دهه شصت و هفتاد به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار روزنامه هاي 
  و به عنوان خبرنگار ومجري بخش عربي راديو چك واسلوآي "طريق الشعب "

 به آردستان عراق رفت تا به جنبشهاي زيرزميني 1988تا 1982وي در سالهاي بين .فعاليت مي آرد
م حسين بپيوندد در حالي آه عضو سازمان روزنامه نگاران دموآرات عراق و اتحاديه مخالف صدا

  . نويسندگان و هنرمندان بود
    :سيدحازم شعالن وزير دفاع

وي داراي مدرك فوق ليسانس مديريت بانكداري از انگليس است و .به دنيا آمد1962شعالن در سال 
بعد از اينكه شعالن مجبور به خروج از عراق .اليت آردچند سال در سمت مديريت بانك آوت در عراق فع

وي پس از بازگشت به عراق در ماه .شد ،در لندن مديريت يك شرآت معامالت ملكي را برعهده گرفت
  . ژوئن استاندار قادسيه شد

  
  نگاهي به اقدامات دولت جديد عراق از زمان تشكيل
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شنبه گذشته وظايف خود را به طور رسمي بر عهده گرفت از  دولت جديد عراق آه سه: خبرگزاري فارس

  .روز چهارشنبه گذشته اقدامات عملي خود را آغاز آرد
دولت جديد عراق چه در بعد داخلي و چه در «: نويسد خبرگزاري فرانسه امروز در گزارشي از بغداد مي

در بعد داخلي دولت در صدد آن است آه امنيت را در اين . المللي اقداماتي را انجام داده است بعد بين
آشور بويژه در نجف و آربال برقرار آند و در بعد بين المللي نيز از شرآت رييس جمهوري و معانان وي در 

  » .نشست گروه هشت خبر داده است
وند اقدام به پليس عراق بعد از آنكه نيروهاي آمريكايي حاضر شدند از دو شهر نجف و آربال خارج ش

نيز » مقتدا صدر«استقرار نيروهاي خود در اين دو شهر آرد و اين در حالي است آه شبه نظاميان 
اند به طوري آه جمعه گذشته هيچ آدام از شبه نظاميان طرفدار  هاي اين دو شهر را تخليه آرده خيابان

  . شدند صدر در سطح اين دو شهر ديده نمي
معاون الزرقاوي به عنوان مظنون . خبر داد» مصعب ابو الزرقاوي«عاون پليس عراق هم از دستگيري م

  . شماره يك در انفجارهاي عراق بعد از سقوط رژيم صدام حسين در نظر گرفته شده است
. ، يك تروريست و قاتل شناخته شده را اخير بازداشت آرده است»عمر بازيياني«پليس عراق همچنين 

و مصعب الرزقاوي است آه به دست داشتن با چند گروه تروريستي ديگر در بازيياني يكي از دستياران اب
  . عراق متهم است

به هر حال همه اينها حاآي از عملكرد خوب امنيت دولت جديد عراق و به دست گرفتن آنترل اوضاع 
  . تواند باشد آشور مي

، »الياور«هد و در اولين اقدام المللي نيز حضور خود را نشان د دولت جديد عراق در نظر دارد از نظر بين
نشست گروه . رييس جمهوري و دو تن از معاونانش، در نشست گروه هشت شرآت خواهند آرد

  . ايالت جرجيا آمريكا برگزار خواهد شد" سي ايسلند" ژوئن در 10 تا 8هشت از تاريخ 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  د خردا17: روزنامه های تهران
  2004 ژوئن 6 -1383  خرداد17يكشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های يکشنبه تهران توقيف يک لنج ايران توسط ناوچه های امارات عربی را با اهميت ديده و در 
  .گزارش های خود از دور شدن خطر زلزله تهران خبر داده اند

 ايرانی، خدمه آن را ربوده و به  يک ناوچه نظامی امارات عربی با گلوله باران يک لنجشرقبه نوشته 
  .بندری در دبی انتقال داده، عملی که در عرف بين الملل تجاوز به حريم يک کشور به شمار می آيد

 در عين حال نظر معاون امنيتی وزارت کشور ايران را نقل کرده که اين حادثه را ضد امنيتی شرق
  .  روی داده استندانسته و گفته که سال های گذشته نيز چنين اتفاقاتی

خبر حمله ناوچه نظامی امارات به يک لنج ايرانی اولين بار در يک سايت اينترنتی عرب زبان منتشر شد 
و روزنامه های تهران به نقل از سايت ايالف آن را منعکس کردند که با تائيد مقامات دولتی ايران روبه رو 

  .شد
تشکليل جلسه شورای " ن امارات عليه ايراناقدام سياسی و نظامی همزما"با عنوان آفتاب يزد 

  .همکاری خليج فارس و حمله به کنج ايرانی در اطراف جزيره ابوموسی را با اهميت دانسته است
ضمن اشاره به مماشات دولت ايران با امارات، آفتاب يزد کارشاسنان مسائل خارجی در مصاحبه با 

  .بايد از سياست ايران سوء استفاده کنندهشدار دادند که شيخ نشين های جنوبی خليج فارس ن
، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با اشاره به خارج شدن نيروهای نظامی مقتدا صدر و آمريکا ايران

  .از شهر نجف خبر داده که آرامش به اين شهر بازگشته است
ا صدر از نجف در عنوان اصلی خود بدون اشاره به خارج شدن نيروهای نظامی مقتدجمهوری اسالمی 

  ."نيروهای آمريکا بدون دستيابی به اهداف خود از نجف خارج شدند"نوشته 
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 از زبان کيهاندو روز بعد از انتشار وسيع اخبار مربوط به نام نويسی از ايرانيان برای عمليات انتحاری، 
است سخنگوی وزارت خارجه نوشته اين جور اقدامات ابراز احساسات مردمی است و مربوط به سي

  .های دولت نيست
 گفته است جمهوری اسالمی ايران در صدد تحميل نظرات خودش به کيهانحميدرضا آصفی به نوشته 

  .عراق نيست اما آنچه برای ما اهميت دارد وجود ثبات و آرامش در همسايگی ايران است
 ايران خبر داده  طايفه عشاير لرستان به سفيربريتانيا در۵٣از نامه سران جمهوری اسالمی روزنامه 

که در آن گفته شده است شرح ابعاد عملکرد نيروهای اشغالگر عراق برای کارگران در اسکله های 
  .بارگيری نفت در ايران، کويت و عربستان می تواند مصائبی به دنبال داشته باشد

ه با آرزوی بدون ذکر نام و طايفه عشايری که از نامه آنان خبر داده نوشته اين نامجمهوری اسالمی 
صلح و عدالت در سايه تعاليم قرآن کريم و پيامبران الهی حضرت محمد و عيسی بن مريم عليه السالم 

  .به پايان رسيده است
 با اشاره به افشاگری های مطبوعات غربی از برخوردهای جمهوری اسالمیسرمقاله روزنامه 

ته از ابتدا روشن بود که اشغالگران سازمان اطالعات مرکزی آمريکا با سيستم اطالعاتی ايران نوش
  .عراق باالخره در فرصت مناسبی زهر خودشان را خواهند ريخت

با اين افشاگری هاو برای خنثی کردن آن بايستی تمامی امکانات و جمهوری اسالمی به نظر روزنامه 
  .ظرفيت های ملی ـ مردمی کشور بسيج شود

به انعکاس گزارش ها و پيش بينی هائی پرداخته که در " يتزلزله تهران، توهم يا واقع" با عنوان ايران
روزهای گذشته درباره احتمال وقوع زلزله در تهران منتشر شده و نگرانی ساکنان تهران را باعث گرديده 

  .بود
 از جانب کارشناسنان و متخصصان نوشته با قطع تشعشعات درونی زمين در اطراف گسل های شرق

  . هديد نمی کندتهران خطر جدی شهر را ت
 در مصاحبه ای با محمدعلی هادی، معاون کنسولی وزارت خارجه از زبان وی نوشته با سياست شرق

های جديد، تعداد بی شماری ايرانی در خارج از کشور بودند که در ابتدای انقالب و ايام جنگ به طور غير 
ان يافته اند که به گذرنامه دريافت قانونی از کشور خارج شده و ترس از بازگشت به ايران داشتند، امک

  .کرده و به کشور مراجعه کنند
محمدعلی هادی در اين مصاحبه تاکيد کرده که بازشدن مرزهای کشور به روی ايرانيان که به طور 

غيرقانونی در زمان انقالب و جنگ از ايران خارج شده بودند حاصل توافق وزارت خارجه با قوه قضاييه 
  .ولت هم تغييری در آن رخ نخواهد داداست و با تغيير د

 در سرمقاله ای از اشتغال نمايندگان مجلس ششم کيهانهمزمان با آغاز به کار مجلس هفتم روزنامه 
در ادارات دولتی انتقاد کرده و نوشته رد صالحيت اين عده از سوی شورای نگهبان آنان را ناصالح نشان 

  .اده شودمی دهد و نبايد شغل های کليدی به آنان د
 در سرمقاله اين روزنامه از مراکز بازرسی و کيهانحسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه 

نظارتی و مجلس هفتم خواسته در جلوگيری از سپردن پست های کليدی و حساس به نمايندگان 
  .  باشنداصالح طلب مجلس ششم که آنها را فراد ناشايسته و ناصالح خوانده، نقش موثری داشته

 خبر داده که وی با باالترين رای بين کيهانبا انتخاب غالمعلی حدادعادل به رياست مجلس هفتم 
  .روسای مجلس ربع قرن گذشته به اين سمت برگزيده شده است

 در صد آرا رأی به رياست ٢/٨٧ در حالی که غالمعلی حدادعادل روز يکشبنه با کسبکيهانبه اشاره 
در صد و ) ٨/۶٠(از آرای نمايندگان و ناطق نوری با ) درصد٨/٧٨(سال پيش با  ۴مجلس، مهدی کروبی 

  . درصد آرا به عنوان رئيس انتخاب شده بودند۶/٧۵هاشمی رفسجانی درمجلس اول با 
خبر داده که قانونی برای برخورد با نوشته های سايت های اينترنتی و پيام های تلفنی کوتاه حيات نو 

  . از انتشار توهين و افترا و اخبار تحريک کننده در اينترنت جلوگيری کنددر دست تهيه است تا 
   

     ايران  خارجي  سياست  براي  سخت سال
  2004 ژوئن 6 -1383  خرداد17يكشنبه 

 و   ايران يي  هسته هاي  فعاليت ، پرونده1382   سال  وقايع  از مهمترين ترديد يكي بي:   اعتماد سياسي گروه
   در تاسيسات  شده  غني  اورانيوم  به  سانتريفوژ آلوده هاي  دستگاه در ابتدا بحث.  بود  آن اموني پير مسائل

 آرد   جديدي  را وارد مرحله  ايران يي  هسته هاي  فعاليت ، پرونده  تهران  آاال الكتريك  و شرآت نطنز اصفهان
   منتسب  صادرآننده  آشورهاي  سانتريفوژ را به هاي  دستگاه  آلودگي ايران.  داد  آن  به المللي  بعد بين و يك
   منشا اورانيوم  شد آه  تاييد شد و مشخص  ليبي  آلوده هاي  دستگاه  اخيرا با بررسي  انتساب اين)آرد 

   را تكذيب  اورانيوم سازي  غني  به و اقدام(   است  بوده  پاآستان هاي  دستگاه  به  مربوط  در ايران پيدا شده
   براي  در تالش  آاري  پنهان  را به  و تهران  نشده  امريكا قانع  رهبري  از آشورها به  برخي ليكن. ردآ

  . آردند  متهم يي  هسته  تسليحات  به دستيابي
   پروتكل  پذيرش  را براي االجلي  برگزار شد و ضرب  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي جلسه
 آشور   سه  امور خارجه ها آغاز شد و با سفر وزيران رايزني.  آرد  تعيين  ايراني هاي  مقام  توسط الحاقي
   ارجاع  امريكا براي  سعدآباد، دستاويزهاي  توافقنامه  و تنظيم  تهران  به  و فرانسه ، انگليس  آلمان اروپايي
   جديد از جمله  آشفيات  برخي ليكن.   رفت  از بين  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به  ايران يي  هسته پرونده
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  هاي  درصد، زمينه80   باالي  با غناي و اورانيوم» 2 پي «  به  موسوم  سانتريفوژ پيشرفته هاي دستگاه
  .  آرد  فراهم  آژانس  حكام  شوراي  گذشته  اسفندماه  را در نشست  ايران محكوميت

   دوباره  از مدتي  پس  آرد، ولي را معلق(  ماه در فروردين ) ملليال  بين هاي  روند بازرسي  بطور موقت يران
 بار   بعد، چندين  به  زمان  از آن  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس ، رييس البرادعي. ها آغاز شد روند بازرسي

  اين.  آند  آماده  مه  ماه  را براي  ايران يي  هسته هاي  خود در مورد فعاليت  دوم  سفر آرد تا گزارش  تهران به
 خواهند آمد تا   گردهم  ژوئن14در (  عضو35 )  حكام  شوراي  و اعضاي  است  شده  آماده اآنون  هم گزارش

 تقريبا   مدت در اين.   آننده گيري  تصميم  احتمالي هاي  و اقدام  ايران  همكاري  يا عدم در مورد همكاري
 در   ايران يي  هسته  پرونده  را در قبال  متفاوتي  و ديدگاه تغيير آرده از آشورها   بسياري ، موضع ساله يك

 و  ، فرانسه  آلمان  آشور اروپايي  سه  بويژه  در اروپاييان توان  را مي  تغيير ديدگاه بزرگترين. اند  گرفته پيش
   پشت در سعدآباد تهران   اآتبر گذشته  توافقات  آشكار، به  تغيير جهت آنها در يك. وجو آرد  جست انگليس

   در مسائل اروپاييان.  صادر آردند  ايران  را عليه  شديداللحني  بيانيه  جاري  سال  ماه آردند و در فروردين
 گرفتند و   را در پيش  انتقادي  و ساير موارد ديدگاهي  هفتم  مجلس  بشر، انتخابات  حقوق ديگر نيز از جمله

 را   ژوئن14   در جلسه  شديد تهران  محكوميت ، زمينه  ايران  بموقع  اقدام دم ع  در صورت  دادند آه نشان
 امريكا در   تخاصمي  ديدگاه  را برخالف رو و سازنده  ميانه  ديدگاهي پيشتر اروپاييان.  خواهند آرد فراهم
   آشور مفيد فايده اين   رويكرد امريكا در قبال  بودند و اعتقاد داشتند آه  اتخاذ آرده  تهران  دولت قبال

   اروپا و امريكا برعكس  ديدگاه رسد آه  نظر مي  و به  حاضر تغيير يافته  در حال  ديدگاه  اين ليكن. نخواهد بود
   آه آرد و اعتقاد داشت  مي  را دنبال  بسيار خصمانه  ديدگاه  يك  گذشته  در سال امريكا آه.   است شده
   و بنا به  فعلي  شود، در مقطع  محكوم  امنيت  و بايد در شوراي  است يي هسته   تسليحات  دنبال  به ايران
 شود و   ارسال  امنيت  شوراي  نبايد به  ايران يي  هسته  پرونده  آه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  عديده داليل
   جاي آنها به.   است  توجه  قابل  اعراب  موضع  ميان در اين. ها تاآيد شود  بازرسي  بايد بر ادامه  آن  جاي به

  اند آه  خواسته  مصرانه  آنند، از ايران  تاآيد و حمايت  اسراييل  در مقابل  ايران  واقعي  شدن  بر اتمي اينكه
. پايبند باشد(  يي  هسته  تسليحات  گسترش  عدم پيمان) خچج   تعهدات  را امضا آند و به  الحاقي پروتكل
   ايران  اروپا برگزار آرد، از مجلس  با اتحاديه  آه در نشستي( ططپ )  فارس ليج خ  همكاري شوراي
   نشان  مساله اين.  آند  را تصويب يي  هسته هاي  سالح  گسترش  منع  معاهده  الحاقي  تا پروتكل خواست
   جان  به ، تعرض  اسراييل هاي  بيشتر از زرادخانه  مراتب  به  ايران يي آميز هسته  صلح  فعاليت  اهميت داد آه
   همگرايي  يك  به  فارس  خليج  همكاري شوراي.   است  عربي هاي  سرزمين ها و اشغال  فلسطيني و مال
   از ادعاي  اروپا در حمايت  شد آه  سبب  دوستانه  رابطه  و اين  اروپا رسيده  با اتحاديه  خوب  نسبت به

   محكوميت  احتمال ، افزايش  تحوالت  اين  همه ماحصل. انتقاد آند  ايران، از گانه  در مورد جزاير سه امارات
   براي  پرچالش  سال  نيز يك83   سال رسد آه  نظر مي  و به  است  حكام  شوراي  ژوئن14   در جلسه ايران

   براي الزم  المللي  نظر بين  امريكا اجماع دهد آه  مي  نشان روند تحوالت.  باشد  ايران  خارجي سياست
   امريكا چندان  با تهديدهاي  مقابله  بر اروپا براي  تكيه  مدت  خواهد آرد و در اين  را آسب  تهران  عليه اقدام

  .  است موثر نبوده
  

   زلزله-گوناگون
  

امداد رساني در شهر پر گسل تهران با بافتهاي فرسوده غير ممكن :المللي ژاپن آژانس همكاريهاي بين
  است
  2004 ژوئن 6 -1383  خرداد17ه يكشنب

آه پيشتر هيات تحقيقاتي خود را براي ) جايكا(المللي ژاپن  آژانس همكاريهاي بين: خبرگزاري فارس
بررسي زلزله بزرگ تهران روانه ايران آرده بود، گزارش جامعي از عواقب خطرناك زلزله بزرگ تهران با 

  . تارايه آرده اس» تهران شهري محصور گسلها«عنوان 
اين گزارش را ) جايكا(المللي ژاپن  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آژانس همكاريهاي بين

منتشر آرد آه هدف از اين طرح ارايه » زلزله بزرگ تهران« پس از پايان طرح مطالعاتي خود با عنوان 
سازي شهر تهران در  يمنآمك و مشاوره براي اجراي طرح جامع اضطراري هنگام وقوع زلزله تهران و ا

  . برابر زلزله عنوان شد
شهر تهران در جنوب رشته آوه البرز بر روي يك گسل بزرگ در اين : در بخشي از اين گزارش آمده است

رشته آوه واقع شده است و چندين گسل نيز در جنوب شهر تهران قرار دارند آه اين شهر را در واقع 
  . اند بين خود محصور آرده

 170 سال در معرض خطر يك زلزله بزرگ قرار دارد و با توجه به اينكه طي 150ن گزارش، تهران هر بنابراي
سال گذشته هيچ زلزله بزرگي در تهران رخ نداده است، آارشناسان زلزله نسبت به يك زلزله بزرگ در 

  . تهران در آينده نزديك هشدار داده اند
رگترين شهر ايران است، از هيچ نظام و سيستم مشخصي تهران در عين حالي آه بز: اين گزارش افزود

  . براي جلوگيري از عواقب خطرناك اين حادثه طبيعي برخوردار نيست
 آغاز آرده 1999پروژه مطالعاتي خود را از اوايل تابستان سال ) جايكا(المللي ژاپن  آژانس همكاريهاي بين

  . بود
 و يك عضو تيم مطالعاتي جايكا آه خود به »چيشيتسو« شناسي  از شرآت زمين» يوتاآا آويك«

 تهران پرداخته بود، از باريكي خيابانهاي شهر متعجب 12بازرسي دقيق ساختمانهاي بخشي از منطقه 
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رديفهاي تير برق و تلفن در وسط خيابانهاي شهر، مانع از : شده و شهر تهران را اينگونه توصيف آرد
شود و ساختمانها آنچنان نزديك به يكديگر ساخته  سها ميعبور آسان ماشينهاي آتشنشاني و آمبوالن

  . اند آه به ندرت يك فضاي خالي براي فرار مردم در مواقع اضطراري پيدا مي شود شده
يوتاآا آويك با اين تصور آه در صورت وقوع يك زلزله بزرگ چه اتفاقات مهيبي رخ خواهد داد، به خود 

  . لرزيد
 چندين نمودار ارايه شد آه در اين نمودارها نقشه عوارض زمين، انواع طرح مطالعاتي جايكا به صورت

  . ساختمانها و ساختارهاي جمعيتي و اجتماعي تهران شرح داده شده است
آوري اطالعاتي از تغييرات جمعيتي تهران در مقاطع زماني مختلف نشان داد آه جمعيت زيادي پس  جمع

  . اند هجوم آورده و در بخش جنوبي شهر متمرآز شدهاز پيروزي انقالب اسالمي به شهر تهران 
 سال 70اآثريت مردم تهران با درآمد آم و در ساختمانهايي آه بيش از : در گزارش جايكا آمده است
آنند آه آمترين مقاومت را در برابر زلزله دارد و به ندرت پارآي در شهر تهران  قدمت دارند، زندگي مي

  . عنوان محلي جهت اسكان آوارگان استفاده شوديافت مي شود تا بتواند به 
بر اساس تخميني آه در نتايج طرح مطالعاتي جايكا آمده است، اگر گسل شمال شهر تهران فعال شود 

اي رخ دهد، تقريبا نيمي از ساختمانهاي مناطق ثروتمند نشين در شمال شهر تهران فرو مي  و زلزله
 هزار نفر فراتر 120 را از دست مي دهند و آل تلفات زلزله از ريزند، يك درصد مردم جنوب شهر جان خود

  . خواهد رفت
 هزار خانه 480 درصد ساختمانها آه 80اي رخ دهد،  اما اگر گسل جنوب شهر فعال شود و زلزله

 درصد مردم اين مناطق نيز جان خود را از دست مي 20شود، خراب خواهد شد و  مسكوني شامل مي
  .  هزار نفر خواهد گذشت380ت از دهند آه مجموع تلفا

بر اساس اين طرح مطالعاتي، اگر هيچ اقدامي براي ايمن سازي شهر انجام نشود، زلزله تهران حداقل 
توان به   هزار نفر را خواهد گرفت، ولي اگر اقدامات احتياطي صورت گيرد شمار تلفات را مي380جان 
  .  هزار نفر آاهش داد200
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