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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  يران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگيران ا

------------------------------------------------------------------------------  
  

با تسليت به بازماندگان زلزله امروز، مردم ايران را به آمك مستقيم به زلزله زدگان فرامي 
  خوانيم

 2003مبر  دسا26 -1382 دي 5جمعه  -سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 6بـيش از   قـدرت  شـديد بـا   زلزلـه اي   1382 دي 5 ثانيـه بامـداد امـروز جمعـه     59 دقيقه و 38 و 5ساعت  

  .  را به لرزه در آورد به ويژه شهر بم  در استان آرمانهايدرجه ريشتر شهر
زلزلـه طفـره   اين زلزله مهيب تاآنون هزاران تن قرباني داشته آه رژيم ايران از ارايه آمـار واقعـي قربانيـان                

 شـمار تلفـات زلزلـه بـم را بـيش از ده       رژيـم  تلويزيون بي بي سي به نقل از يك نماينده مجلس          .مي رود 
  .هزار نفر برآورد آرد

بر اساس اخبار انتشار يافته به وسيله رسانه هـاي بـين المللـي، در جـاده هـاي منتهـي بـه شـهرهاي                         
 طور مستقل براي آمـك بـه زلزلـه زدگـان راهـي      استان آرمان ترافيك گسترده اي ديجاد شده و مردم به  

  .اين استان مي شوند
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با ابراز تاسف و تاثر ، به بازماندگان اين زلزله مهيب تـسليت گفتـه و               

  .مردم ايران را به آمك مستقيم و بالواسطه به زلزله زدگان فرامي خواند
  

  ايرانزمين لرزه های اخير در  -بي بي سي 
  . قربانی گرفت300زلزله در قزوين حدود : 2002ژوئن 
  .زلزله در شمال غربی ايران حدود هزار قربانی گرفت: 1997فوريه 

  . نفر در زلزله ای در شرق ايران کشته شدند1500بيش از : 1997مه 
گيالن و زنجان  هزار نفر در بدترين فاجعه طبيعی ثبت شده در تاريخ ايران در استان های 35: 1990ژوئن 

  .آن زلزله بيش از نيم ميليون بی خانمان به جا گذاشت. کشته شدند
 .بيش از هزار نفر در زلزله ای که شهر گلباف را ويران کرد جان باختند: 1981ژوئن 

  
   هزار نفر رسيد20شمار قربانيان زلزله به 

  2003 دسامبر 26 -1382 دي 5ه  جمع-بي بي سي 
رئيس جمهوری ايران .  هزار نفر جان باخته اند20 که در زلزله بم دست کم مقامات ايران می گويند

  .خواستار امداد جهانی شده است
 50در حال حاضر .  هزار نفر اعالم شد15اين رقم ساعاتی پس از آن اعالم می شود که رقم قربانيان 

  .هزار نفر نيز مجروح هستند ولی حال گروههايی از آنها وخيم است
ستادار کرمان دو بيمارستان شهر بم بکلی از بين رفته است و ارگ باستانی بم نيز تخريب به گفته ا

  .شده است
بازماندگان حادثه از سويی نگران خويشاوندان بيمار و مجروح خود هستند که به دليل کمبود امکانات و 

سرمای کويری در حجم باالی مجروحان از رسيدگی الزم برخوردار نمی شوند و از سوی ديگر بايد با 
  .طول شب دست و پنجه نرم کنند

  . تعداد بی شمار قربانيان خطر تعفن اجساد و آلودگی شهر را نيز افزايش داده است
محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران، ضمن تالش برای هماهنگ کردن امور مربوط به کمک به زلزله 

  .زدگان از جامعه بين المللی تقاضای کمک کرده است
 ايرانی وسايل و تجهيزات خاص امداد و بويژه سگ های تربيت شده ای را تقاضا کرده اند که با مقامات

  .بو کشيدن به يافتن افراد زنده مانده يا قربانی در زير آوار کمک می کنند
روسيه اعالم کرده است که امروز دو هواپيمای حامل کمکهای ضروری و امدادگران را به ايران اعزام می 

 نفر از امدادگران برای جستجوی قربانيان 55يتانيا گفت در حال فرستادن گروهی متشکل از بر. کند
  . است

سازمان ملل متحد نيز با . يونان و آلمان و ايتاليا نيز اعالم آمادگی کرده اند که به ايران کمک کنند
به ايران اعزام می  هزار دالری فوری يک تيم از کارشناسان خود را برای ارزيابی 90اختصاص يک کمک 

  .کند تا به دنبال آن به بسيج امداد جهانی بپردازد
بسياری از .  ريشتر بوده است6.3شدت اين زمين لرزه که در بم در استان کرمان رخ داده است 

  .مجروحان حادثه به شهرهای اطراف انتقال داده شده اند
مام راههای منتهی به بيمارستانهای علی تيموری ، روزنامه نگار در کرمان به بی بی سی گفت که ت

مسدود است و فقط عابرين پياده می توانند خود را به )  کيلومتری بم و مرکز استان180در ( کرمان 
  .نحوی به اين مراکز برسانند
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وی افزود که بيمارستانهای شهر کرمان ديگر ظرفيت پذيرش بيمار را ندارد و بسياری از بيماران در 
  .تی حياط بيمارستان خوابيده اندراهروهای بخش و ح

  .وی افزود که زندان بم نيز تخريب شده و زندانيان نيز از زندان فرار کرده اند
اول ) يعنی(زمان حادثه بد بوده، : "مصطفی محقق از سازمان هالل احمر ايران به بی بی سی گفت

  ." صبح بوده و بسياری از مردم در خانه بوده اند
ده است که ستادی برای هماهنگی کمکها به آسيب ديدگان به رياست در همين حال خبر رسي

  .عبدالواحد موسوی الری تشکيل شده است
در همين حال ايرنا همچنين به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارش کرده است که 

  .است" وخيم"حادثه زلزله "  درصد از مجروحين90حال عمومی بيش از "
  .ين لرزه ارتباط تلفنی با اين استان قطع شده است و امدادگران به سوی منطقه رفته اندبر اثر زم

همچنين اعالم شده که پنج هلی کوپتر و دو هواپيمای باربری حامل وسايلی از قبيل چادر، پتو، دارو و 
  .غذا به منطقه اعزام شده اند

  .حان حادثه درخواست خون کرده اندگزارش تلويزيون ايران حاکی است که مقامات کشور برای مجرو
  . درصد خانه ها در بم تخريب شده است75يک مقام هالل احمر ايران گفت که 

  . کيلومتری جنوب شرقی تهران واقع است1000بم در حدود 
  نگرانی از زلزله در تهران

م بار ديگر مطرح مساله زلزله در تهران از مسائل مورد بحث در سالهای اخير بوده و با زلزله امروز در ب
با توجه به ضعف ساختاری بناسازی در ايران اين نگرانی وجود دارد که در صورت وقوع زلزله . شده است

  .مشابهی در تهران ابعاد فاجعه غير قابل تصور باشد
خبرگزاری کار ايران در گفتگو با رئيس مرکز مديريت بحران در شهر تهران اين نگرانی را طرح کرده است 

   ممکن است زلزله بم به تهران هم برسد؟که آيا
ای که در   از نظر علمی امکان ندارد که زلزله: رئيس مرکز مديريت بحران شهر تهران در پاسخ گفته است

  .بم اتفاق افتاده به تهران برسد چرا که خط لرزه در زلزله بم متفاوت از خط لرزه تهران است
ولی . م نيز دارای ويژگی لرزه شناسی مخصوص خود استدکتر مازيار حسينی، تاکيد کرد که منطقه ب

  .گفت مرکز مديريت بحران شهر تهران در حالت آماده باش زرد قرار دارد
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  نامه به رئيس جمهور آمريكا
  .حقوق بشر  استتصميم شوراي حكومتي انتقالي عراق نقض اشكار حقوق بين المللي و نقض 

  آقاي جرج بوش، رياست جمهوري آمريكا
بيانيه اي صادر آرد آه بالفاصله » شوراي حكومتي انتقالي عراق«) 2003 دسامبر 9 (1382 آذر 18روز 

بر اساس اين بيانيه شوراي حكومتي تصميم . مورد استقبال رژيم تروريستي حاآم بر ايران قرار گرفت
  .»ان را تا آخرسال از عراق اخراج آندمجاهدين خلق اير« گرفته آه 

اين تصميم تنها بر اساس منافع استبداد مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران و بنا بر مذاآرات با رژيم 
ابطحي معاون حقوقي و پارلماني خاتمي بالفصله پس از انتشار اين بيانيه . ايران صورت گرفته است

وي اضافه آرد آه مذاآراتي در مورد مجاهدين » ي داريمما روابط خيلي خوبي با شوراي حكومت«:گفت
  ».تصميم حاضر نتيجه اين مذاآرات است«خلق با شوراي حكومتي داشته و

شوراي حكومتي عراق با اين تصميم ضد انساني عمال در جهت آمك به اقدامات تروريستي و صدور 
توسعه تروريسم توسط رژيم ايران بنيادگرايي جمهوري اسالمي گام برداشته و اين تصميم به صدور و 

  .منجر خواهد شد
واقعيت اين است آه شوراي حكومتي عراق از طرف نماينده دولت آمريكا در عراق منصوب شده و از نظر 

 ژنو مسئوليت 1949عراق يك آشور تحت اشغال است و بر  طبق آنوانسيون , حقوق بين الملل
 آنوانسيون چهارم ژنو 49بر اساس ماده . ت آمريكا استحفاظت و امنيت افراد  غيرنظامي به عهده دول

هرگونه انتقال يا اخراج اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران  به خارج سرزمينهاي عراق يا استرداد آنها 
  . به ايران ممنوع است

و اعضاي سازمان مجاهدين پناهنده در عراق بوده و تمامي قوانين بين المللي ناظر بر حقوق پناهندگان 
  .حفاظت از جان آنان بايد تضمين شود

شوراي ) 2003 دسامبر 9 (1382  آذر 18ما امضا آنندگان اين نامه از دولت آمريكا مي خواهيم آه بيانيه 
حكومتي را آه ناقض اساسي ترين قوانين  بين المللي و نقض آشكار قوانين جنگي است مردود اعالم 

للي از جمله آنوانسيونهاي ژنو ، آنوانسيون پناهندگان  و آند و اجازه ندهد آنوانسيونهاي بين الم
  .آنوانسيون منع شكنجه در عراق نقض شود

  
  :با احترام

يد المحدثين ،  زينت ميرهاشمي، محمد س,مهدي سامع ,  محمد رضا روحاني , منوچهرهزارخاني 
محمد شمس ,سهيال صادق، حسين اسكندريان ,مهناز سليميان ،  يزدان حاج حمزه,سروناز چيت ساز 

جالل گنجه , زهره ساعتچي , محمد علي شيخي ,ابراهيم مازندراني ,علي معصومي , سليمه رضايي,
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صمد , حميد رضا اسحاقي , مايي اسماعيل يغ,   مهندس هوشنگ رجوي , حميدرضا طاهر زاده , اي 
, منصور قدرخواه , آريم قصيم ,پرنيان سرآمد نصراهللا اسماعيل زاده ,پرويز خزايي ,فتح پور فلورصدودي 

منوچهر , محسن عضدانلو , بهرام عاليوندي  سوسن عضدانلو , ناهيد همت آبادي , بهرام مودت 
سرهنگ معزي، محمد پروين، جواد , ساطوريان آندرانيك آ, منوچهر سخايي , امير آرام , ارسطوپور 

  يوسف معمار 
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  دستگيرى آارگردان و اعضاى گروه رقص نمايش آمين
  2003 دسامبر 26 -1382 دي 5 جمعه - راديو آلمان-آيواندخت قهارى

آه مى خواست نمايش  قص زنانى تن از اعضاى گروه ر٢۵، ١٣٨٢چهارشنبه شب، سوم دى ماه 
وحدت تهران اجرا آند، به تصميم مقام  رقصى به نام آمين را به آارگردانى خانم فرزانه آابلى در تاالر

اعضاى اين گروه رقص ديروز پنج شنبه به .شد خانم فرزانه آابلى نيز دستگير. قضايى جلب شدند
ان اعضاى گروه رقص آزاد شده اند، خانم در اين مي .دستور مسئوالن مجتمع قضايى بازجويى شدند

رسيدگى قضايى به اين پرونده از روز . ارشاد موقتا آزاد شده است فرزانه آابلى هم با وساطت وزير
 .يافت شنبه ادامه خواهد

   .بوده است همه اعضاى اين گروه را زنان تشكيل مى دادند و اجراى نمايش رقص نيز ويژه بانوان
نمايش جشنواره آمين  در“: نترنتى زنان ايران از اين ماجرا منتشر آرده، آمده استدر خبرى آه سايت اي

براى زنان به روى صحنه رفته بود،  آه با طراحى و آارگردانى فرزانه آابلى از سه شنبه گذشته تنها
خراسان و آهگيلويه و بوير احمد ، سيستان و  گروه فرزانه آابلى به اجراى رقصهاى محلى و سنتى

  .دستان مى پرداختآر
گروه به همراه  اما چهارشنبه عصر، جشنواره آمين با حكم قضايى در نيمه اجرا تعطيل شد و اعضاى

مرآز هنرهاى نمايشى،  جمعى از مسئوالن وزارت ارشاد آه در ميان آنها مجيد شريف خدايى رييس
آى ، مسعود شاهى، بنياد رود على آيينه ساز حراست آل ارشاد اسالمى، على مراد خانى رئيس

آابلى آارگردان، ژيال مهرجويى طراح لباس ،  مسئول حراست تاالر وحدت و اعضاى گروه از جمله فرزانه
بيست نفر از دختران گروه رقص به چشم مى خوردند به  گيتى روحانى مجرى، هادى مرزبان و نزديك

  .دادسرا برده شدند
به دادگاه  اد نيز به علت صدور مجوز اين نمايشبرپايه همين گزارش احمد مسجد جامعى وزير ارش

 ”.فراخوانده شده است
اين در . بوده است و اما معلوم نيست آه چرا اجراى رقص توسط گروه زنان براى زنان عملى غير قانونى

در روزنامه ها تعجب ” زنان نمايش آمين فقط براى“ عنوانى چون  حالى است آه هنوز هم انتشار
  .در روزنامه شهروند چاپ شده بود ن عنوان يك روز پيش از قرار اجراى نمايشاي. برانگيز است

مرد، به صحنه  نمايش آمين در سال گذشته با نام جشنواره آمين در جشنواره فجر براى همگان، زن و
در جشنواره فجر و در . بود رفت، اينك پس از يك سال مجوز اجراى اين نمايش تنها براى زنان داده شده

اما امسال . هم اجراى نقش مى آردند اى عمومى بازيگران اين نمايش در دو دسته زن و مرد بااجر
 .جاى بازيگران مرد را هم زنان گرفته بودند

زن و مرد و  شايد آه در جشنواره فجر بازيگران“: نويسنده روزنامه شهروند در اين رابطه مى پرسد
 ”راى عمومى نامحرم؟تماشاچيان عمومى محرم هستند و اآنون و در اج

آارگزاران آنان سعى   قانون و قاعده گزاران سعى در تثبيت آن و١٣۵٧از جمله اصولى آه پس از انقالب 
رفتار براى دو جنس زن و مرد بوده   اقامت و گفتار و  اجراى آن داشته اند، اصل جدا آردن فضاى در

سها و مجالس ميهمانى خارج از پهنه اتوبو جدا آردن فضاهاى آنش زن و مرد در دانشگاهها،. است
 .اين اصل بوده است خصوصى نتيجه تالشهاى خشونت بار براى تثبيت

براى . آرده اند بيش از دو دهه از زمان انقالب مى گذرد و در اين ميان بسيارى به جدايى فضاها عادت
اما . شناسندچيزى را ن برخى ممكن است آه اين تقسيم فضا پديده اى طبيعى باشد و جز آن هم

روى جهان چيزى به جز فضاهاى  حتى براى بسيارى از جوانان ايرانى آه از هنگام چشم گشودن به
ماهواره، ويدئو و اينترنت از شيوه هاى  مختص دو جنس در محيط زندگى شان تجربه نكرده اند، اما با

 در ايران   اين جدايىاين پرسش مطرح مى شود آه چرا ديگر فضابندى در جامعه هاى جهان آگاه اند،
اجتماعى دامن مى زند، به تبعيضها، به پوشيده ماندن جهان زن و مرد بر  صورت مى گيرد و به معضالتى

 .نتيجه به ترسها و نابهنجاريها يكديگر و در
زن و  گفتيم پرسشى آه مطرح است اين است آه چرا حال آه گروه رقص زنان تن به تقسيم فضاى

به دادسراى رسيدگى  حذف آرده، باز گروه رقص را  تماشاگران مرد اين گروه را  ومرد داده و رقصندگان
 به جرائم منكراتى جلب آرده اند؟

عمل زنان  حرآت و گويا مشكل تنها بر سر تقسيم فضا نيست، بلكه تالش براى محدود آردن فضاى 
متحمل بوده اند، باز از  اخيراست به عنوان گروهى از جامعه آه با وجود همه تبعيضهايى آه در دو دهه 

 .نمادى چون رقص نشان مى دهد حرآت بازنايستاده و شوق به پيشرفت و عمل خود را از جمله در
لباسهايى به رنگ سرخ  سايت اينترنتى زنان ايران عكسهايى زيبا اثر اميد صالحى آه رقصندگان را در

 .است ر آرده منتش  و در حرآت نشان مى دهد آتشين، رنگ شوق به زندگى،
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  مردان مسلح روز جمعه يک عضو شورای محلی را در شهر موصل کشتند
  2003 دسامبر 26 -1382 دي 5ه جمع -راديو آمريكا 

وصل پليس عراق می گويد مردان مسلح روز جمعه يک عضو شورای محلی منصوب آمريکا را در شهر م
گزارش می رسد شيخ طالل الخالدی هنگام خروج از يک مسجد هدف گلوله . در شمال عراق کشتند

شورشيان عراق اغلب به سياستمداران، قضات و افراد پليس که با تشکيالت اداری مرکزی . قرار گرفت
 ٢٤عراق در افزون بر اين، به گفته مقامات نظامی آمريکا در . موقت همکاری می کنند، حمله کرده اند

  .  سرباز آمريکائی در حوادثی در بغوبه کشته شدند٤ساعت گذشته 
روز جمعه در برخورد يک خود رو نظامی به بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود، يک سرباز جان 

سرباز ديگری هنگامی که سرگرم خنثی کردن بمب مشابهی بود کشته . باخت و يک نفر مجروح شد
نجشنبه، در جريان يک حمله خمپاره ای به يک پايگاه نظامی در بغوبه، دو سرباز شامگاه پ. شد

 کيلومتری شمال بغداد ۶٠اين شهر که در .  سرباز مجروح شدند٤آمريکائی جان خود را از دست دادند و 
  . قرار گرفته است، يک رزمگاه اصلی در شورش عليه ائتالف به رهبری آمريکا در عراق تلقی می شود

 
  تل پنج سرباز آمريکايی طی شبانه روز گذشته در عراقق

  2003 دسامبر 26 -1382 دي 5 جمعه - خبرنگار بی بی سی در بغداد-کريس هاگ 
اين درحالی است که دو سرباز .  دسامبر سه سرباز ديگر آمريکايی در عراق کشته شدند26روز جمعه 

  .دديگر پنجشنبه شب در حمالت جداگانه ای جان باخته بودن
به اين ترتيب دو روز گذشته شاهد بيشترين تلفات در ميان نيروهای آمريکايی طی ماه جاری بوده 

  .است
حکومت موقتی نيروهای ائتالفی در عراق می گويد طی همين دوره زمانی، بيست و شش حمله در 

  .بغداد صورت گرفته است که نشانه ديگری از اوج گيری حمالت شورشيان در اين مدت است
مريکايی ها اخطار داده بودند که شورشيان خود را برای تشديد خشونت در طول تعطيالت کريسمس آ

  .آماده می کنند و گويی اين پيش بينی درست بوده است
تنها در روز جمعه سه سرباز آمريکايی در حوادثی جداگانه کشته شدند که دو نفر از آنها در اثر انفجار 

  .بمب های دست ساز جان باختند
پنجشنبه شب نيز دو سرباز ديگر در اثر . سرباز ديگر هنگام خنثی کردن بمب مشابهی به قتل رسيد

  .پرتاب خمپاره به پايگاه هايشان کشته شده بودند
 24 بار هدف حمله قرار می گيرند، اما طی 17نيروهای آمريکايی در سراسر عراق به طور متوسط روزانه 

  .رد حمله عليه اهداف گوناگون انجام شده است مو26ساعت گذشته تنها در بغداد 
ستادهای مرکزی نيروهای ائتالفی، سفارتخانه های خارجی، ساختمان های دولتی و هتل های شهر 

  .بغداد از جمله هدف حمالتی به وسيله راکت، خمپاره و نارنجک قرار گرفتند
ايی شورشيان برای نفوذ به هرچند اين حمالت تعداد انگشت شماری مجروح به جا گذاشت، اما توان

شهر، شبيخون زدن و گريز از چنگ نيروهای ائتالفی را نشان می دهد که برای اين نيروها نگران کننده 
  .است
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