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

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

نامه اعتراضي  هنرمندان و نویسندگان به کوفی عنان در مورد تصميم غيرقانوني شوراي حكومتي عراق 
  -مبني بر اخراج مجاهدين

  
 عاليجناب کوفی عنان

 محترم سازمان ملل متحددبيرکل 
  

همچنان که مطلع هستيد، چند روز قبل شورای حکومتی انتقالی عراق به دنبال سفر برخی از اعضای 
این شورا به ایران، اعالم داشت؛ اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران می بایستی تا پایان سال جاری، 

و  این خواسته، غير اخالقي و نامشروع . کشور عراق را ترک کنند و اموال آنها نيز مصادره خواهد شد
 .نقض آشكار قوانين بين المللي، از جمله آنوانسيون ژنواست

  
از آنجایی که کشور عراق توسط نيروهای امریکایی و متحدانشان اشغال شده، و شورای مذکور نيز 

ت اعضای منصوب آنهاست، بر اساس کنوانسيونهای بين المللی، دولت امریکا مسئول جان و امني
بنظر می رسد فشارهای شورای حکومتی انتقالی عراق، به خواست و یا در پی . مجاهدین است

مذاکرات و معامالت احتمالی آنان، با رژیم مالیان ایران صورت گرفته و خالف کنوانسيون مذکور و اخالق 
بشر، بيش از بویژه آن که رژیم جمهوری اسالمی ایران تا کنون به خاطر نقض مستمر حقوق . است

 . پنجاه بار در ارگان های مختلف سازمان ملل، محکوم شده است
  

هنرمندان و روزنامه نگاران ایرانی، که نگران سالمتی اعضاء سازمان مجاهدین  از این رو ما نویسندگان، 
 نظارت و پيگيری رعایت    با اعزام هيأتی نسبت به  مستقر در عراق هستيم، از شما تقاضا داریم

 .انسيونهای حقوقی و بين المللی در مورد آنها مطمئن شویدکنو
  

 :رونوشت
 رئيس جمهور ایاالت متحده امریکا . آقای جرج بوش

  
 )به ترتيب حروف الفباء(

  نویسنده و فيلمساز -حسين پویا 
  جراح و نویسنده–دکتر منوچهر ثابتيان 
  ترانه سرا و کارگردان تاتر–ایرج جنتی عطایی 

  مدیر نشریه اصغرآقا–دی هادی خرسن
  هنرمند و روزنامه نگار –جواد دادستان 
  آهنگساز و خواننده–سعيد گيل آوا
  نویسنده و روزنامه نگار–ستار لقایی 

  آهنگساز–اسفندیار منفردزاده 
  سينما گر–بصير نصيبی 

  شاعر و نویسنده–اسماعيل وفا یغمایی 
 

ر اروپا ، آانادا و آمريکا در رابطه با استرداد درخواست فوري فعالين حقوق بشري ايراني د
 اعضاء و هواداران مجاهدين خلق به ايران

   آذر 24 برابر با 2003 دسامبر 16
  آقاي راد ال برس

  رياست آميسيون پناهندگان سازمان ملل متحد 
مجاهدين  "بدينوسيله مراتب نگراني خودمان را از وضعيت به وجود آمده براي اعضاء و هواداران سازمان

مستقر در عراق در پي اعالم حکم شوراي حكومتي مبنی بر اخراج و خطر استراد آنها به رژيم " خلق
  . جمهوری اسالمی ايران اعالم می داريم 

ياد آور ميشويم که در ماه گذشته کميسيون حقوق بشر سازمان ملل رژيم ايران را، با توجه به سابقه 
ه، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر، ناقض حقوق بشر اعالم منفي و دامنه دار در نقض گسترد

  .لذا تحويل اين افراد به ايران خطر شكنجه و اعدام را براي آنان بدنبال دارد. کرد
ما، فعالين حقوق بشري ايراني در اروپا ، آانادا و آمريکا شديدا نگران وضعيت تمامي پناهندگان ايراني 
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   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  اعتراض يک نماينده لويه جرگه را به تشنج کشيد
  2003 دسامبر 17 –1382 آذر 26 چهار شنبه - بي بي سي -ستار سعيدی

ا اعتراض يکی از نمايندگان لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان به حضور کسانی که او آنها ر
  .خواند، لويه جرگه را به تشنج کشيد' جنايتکار'

دوشيزه ماللی جويا، نماينده منتخب واليت فراه در لويه جرگه، مجلس تصويب کننده قانون اساسی 
  .افغانستان، در آغاز روز چهارم کار اين مجلس، نسبت به ترکيب کميته های ده گانه اعتراض داشت

 لويه جرگه، بر اساس حروف الفبا، در ده کميته جداگانه تقسيم روز سه شنبه، پانصد نماينده حاضر در
شدند تا در هر کدام از اين کميته های پنجاه نفری، بخش های مشخصی از پيشنويس قانون اساسی 

  .مورد بحث و تبادل نظر قرار بگيرد
شما : "فتدوشيزه جويا که از جوانترين نمايندگان حاضر در لويه جرگه است، خطاب به هيات رييسه گ

جنايتکاران و کسانی که دست شان به خون ملت آلوده است را، در تمام کميته ها جای داده ايد، همه 
  ."آنها را در يک جا جمع کنيد تا ببينيم بار ديگر با سرنوشت مردم چه می کنند

  ."آزموده را آزمودن خطاست:" او گفت
  .عتراض شماری ديگر همراه بودسخنان خانم جويا، با استقبال شماری از نمايندگان و ا

لحظاتی بعد از سخنان کوتاه دوشيزه جويا، شماری از نمايندگان با مراجعه به جايگاه هيات رييسه به 
نظر او اعتراض کردند و شماری ديگر از گوشه و کنار مجلس، سعی می کردند فرياد اعتراض شان را به 

  .گوش هيات رييسه و ديگران برسانند
   اسالمی نخستين معترضنماينده جمعيت

نخستين کسی که به سخنان دوشيزه جويا اعتراض کرد، محمد صديق چکری، از اعضای حزب جمعيت 
  .اسالمی افغانستان، گروه اصلی درگير در جنگهای داخلی مجاهدين بود

  .اعتراض کم کم باال گرفت و مجلس به تشنج کشيده شد
  نيروهای امنيتی دخالت کردند

و سربازان ارتش ملی افغانستان که امنيت لويه جرگه را به عهده دارند، وارد تاالر نيروهای امنيتی 
  .شدند و سعی کردند نمايندگان را متفرق کنند

رييس و اعضای هيات رييسه نيز، به طور مرتب، نمايندگان را به آرامش و ترک جايگاه هيات رييسه فرا 
  .می خواندند

  سياف از مجاهدين دفاع کرد
يان، عبدالرسول سياف، از رهبران مجاهدين که گروه تحت رهبری او نيز در جنگهای پنج ساله در اين م

آغاز دهه نود ميالدی شرکت داشت، در جايگاه حاضر شد و ابتدا سعی کرد نمايندگان خشمگين را به 
  .آرامش فرا خواند

کنند پيش از هر چيز به آقای سياف پس از آرام کردن مجلس و تاکيد بر اين که نمايندگان بايد سعی 
بايد سعی کنيم از هر حرکت يا سخنی : وظيفه خود که تصويب قانون اساسی است عمل کنند، گفت

  .که مجلس تصويب قانون اساسی را از مسير آن منحرف می کند بپرهيزيم
 او سپس به دفاع از مجاهدين و مقاومت آنها در برابر تهاجم ارتش شوروی پرداخت و گفت متهم کردن

مجاهدين که با از خودگذشتگی کشور را از دهان اژدهای سرخ بيرون کشيدند به جنايت، خود يک نوع 
  .جنايت است
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مردم نود و پنج درصد نمايندگان خود را از ميان مجاهدين برگزيده اند و اين نشان می : آقای سياف گفت
  .دهد که آنها همچنان به مجاهدين احترام و اعتماد دارند

ی سياف نزديک به ده دقيقه به طول انجاميد و در طول اين مدت، هيچ يک از اعضای هيات سخنان آقا
  .رييسه، در مورد محدوديت زمانی به او تذکری نداد

  خشم رييس مجلس
سپس، صبغت اهللا مجددی رييس مجلس که خود او نيز از رهبران مجاهدين است به انتقاد شديد از 

  .امنيتی مجلس خواست تا او را از اخراج کنندماللی جويا پرداخت و از مسووالن 
شماری از نمايندگان با حضور در جايگاه هيات رييسه، خواستار عفو دوشيزه جويا شدند اما آقای 

  .مجددی او را کافر، کمونيست و تحريک شده خواند
 داشته ميانجيگری نمايندگان سرانجام نتيجه داد و رييس مجلس گفت که او می تواند در جلسات حضور

  .باشد
  ماللی عذرخواهی نکرد

  .يکی ديگر از نمايندگان به رييس پيشنهاد کرد که خانم جويا بايد از مجاهدين عذر خواهی کند
رييس مجلس از اين پيشنهاد استقبال کرد، اما اين نماينده جوان، حاضر به عذرخواهی نشد و 

 نمايندگان خواست تا به کار عادی خود سرانجام، رييس مجلس موضوع را پايان يافته اعالم کرد و از
  .ادامه دهند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ، از ديد خبرگزاري فرانسه2003بررسي تحوالت ايران در سال : رژيمي تحت فشار، از درون و از بيرون
  2003 دسامبر 17 –1382 آذر 26چهار شنبه 

گذراند؟ مريم احمدي برگردان جمع بندي  ميالدي را 2003ايران سال ): راديو فردا(علي سجادي 
  . خبرگزاري فرانسه را در اين باره به اگاهي مي رساند

رژيم صدام حسين طي سه .  سال سختي بود2003براي رهبران ايران، سال ): راديو فردا(مريم احمدي 
ايران که اکنون با هفته در مقابل نيروهاي امريکا از پاي در آمد و براي بسياري اين سوال پيش آمد که آيا 

نيروهاي آمريکايي احاطه شده است، کشور بعدي است که مورد حمله آمريکا قرار خواهد گرفت؟ به 
عالوه، ايران متهم به انجام همان کارهايي بود که آمريکا از آن ها براي توجيه اشغال عراق استفاده 

اني که روند صلح خاورميانه را برنامه توليد سالح هاي هسته اي، حمايت از ستيزه جوي. کرده بود
در داخل کشور نيز رژيم با تظاهرات . تضعيف مي کنند، و پناه دادن به اعضاي شبکه تروريستي القاعده

دموکراسي خواهانه بيشتر دانشجويان روبرو شد، گرچه سه هزار نفر دستگير شدند و قوه قضائيه 
  .بسياري از ناراضيان و اصالح طلبان را سرکوب کرد

  
ا دو مسئله اي که بيش از همه موجب قرار گرفتن پرونده حقوق بشر ايران در کانون توجه بين المللي ام

 کانادايي، در زندان جمهوري اسالمي بود و ديگري –شد، يکي قتل زهرا کاظمي، خبرنگارعکاس ايراني 
 زنان، کودکان، و اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، زني که فعاليت هايش در زمينه اعاده حقوق

  .دگرانديشان، تندروها را به خشم آورده است
  

 موضع اصالح طلبانه 2003در سال . تنش ميان محافظه کاران و اصالح طلبان نيز همچنان ادامه داشت
محمد خاتمي و وعده هاي او در زمينه پيشبرد اصالحات، در مقابل مخالفت ها و مانع تراشي هاي 

 قدرتمندي که قوه قضائيه و شوراي نگهبان را در کنترل دارند، بيش از هميشه تندروهاي عير منتخب اما
  . کمرنگ شد

  
سرخوردگي مردم و خستگي از کشمکش هاي سياسي جناحي همراه با اقتصادي راکد، در انتخابات 

ر نتيجه پيروزي محافظه کاران د. شهر و روستا بازتاب پيدا کرد و ميزان مشارکت را به شدت پايين برد
تحليلگران معتقد هستند اصالح طلبان در انتخاباتي پارلماني اسفند ماه احتماال با . شهرهاي بزرگ بود

عدم مشارکت مردم که رژيم را با بحران مشروعيت روبرو خواهد : وضعيت مشابهي روبرو خواهند شد
  .کرد

تالش ايران براي پيشبرد . در عرصه جهاني بيشترين فشار بر ايران به خاطر برنامه هاي هسته ايش بود
 –برنامه هاي هسته اي بيش از همه اسرائيل را نگران کرد، به ويژه از آن رو که ساخت موشک شهاب 

  .  نيز به اتمام رسيد3
با تالش هاي ديپلماتيک اياالت متحده، سرانجام سازمان بين المللي انرژي اتمي به ايران اولتيماتوم داد 

را بپذيرد، غني سازي اورانيوم را متوقف کند، و در انجام برنامه هاي که بازرسي هاي بين المللي 
مصلحتگرايان رژيم موضع سازش طلبانه اي گرفتند، در حالي . هسته اي شفافيت کامل داشته باشد

که برخي از تندروها خواستار خروج ايران از پيمان منع گسترش صالح هاي هسته اي و پيمودن راه کره 
  . شمالي شدند
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رانجام در ماه اکتبر، با ميانجي گري آلمان، فرانسه، و بريتانيا؛ ايران تصميم گرفت گزينه ديپلماتيک را س
ناتخاب کند و از تحريم هاي احتمالي سازمان ملل متحد و يا حتي حمله اياالت متحده يا اسرائيل بگريزد 

مان منع گسترش صالح هاي  پروتکل الحاقي به پي2003و به نظر مي رسد ايران پيش از پايان سال 
  .هسته اي را امضا خواهد کرد

  .در مجموع تصويري که از ايران مي بينيم، رژيمي است زير فشار، چه در داخل و چه در خارج
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  قوانين زن ستيز و فرهنگ مردساالر، از ديد برنده جايزه صلح نوبل
  2003دسامبر  17 –1382 آذر 26چهار شنبه 

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل، بعد از دريافت اين جايزه در هفته ): راديو فردا(بهمن باستاني 
گذشته در نروژ و در سر راه خود به ايران، به پاريس عزيمت کرد و با رئيس جمهوري، وزير امور خارجه و 

درگراميداشت شيرين عبادي . و گو کردشماري از نهادهاي دفاع از حقوق بشر در فرانسه ديدار و گفت 
. ميهمانيها و مجالسي هم در پاريس برگزار شد و شيرين عبادي در کنفرانسي خبري هم شرکت کرد

همکار ما در پاريس با شيرين عبادي گفت و گويي اختصاصي براي راديو فردا انجام داده که توجه شما را 
  : به آن جلب مي کنيم

شما با توجه به موقعيتي که االن داريد، با توجه به پرونده ) : دا، پاريسراديو فر(مير علي حسيني 
هايي که در دست داريد براي دفاع از کساني که در زندان هستند؛ احساس مي کنيد که اين جايزه چه 

  نقشي به شما خواهد داد؟ پيشبرد کارتان را تسهيل خواهد کرد يا مشکلتر خواهد کرد؟
اين جايزه اين . ه گفتم که همان شيرين عبادي قبل از جايزه نوبل هستممن هموار: شيرين عبادي

امکان را به من خواهد داد که دسترسي من به افکار عمومي از طريق مصاحبه هاي گوناگون بيشتر 
من همان . بنابراين بله، اين جايزه از اين طريق در کار من موثر است ولي افکار مرا تغيير نمي دهد. شود

  .م که بودمآدمي هست
  
از آنجايي که صداي شما در ايران شنيده مي شود از طريق راديو، اگر کساني که االن در زندان : ح.ع.م

  هستند صداي شما را بشنوند، چه اميدي به آنها خواهيد داد؟
من همواره حتي در اولين روزي که اعالم کردند برنده اين جايزه شده ام، تا مصاحبه اي : شيرين عبادي

. امروز در وزارت امور خارجه فرانسه داشتم، آرزوي خودم را براي آزادي زندانيان سياسي اعالم کردمکه 
اما متاسفم که همراه جايزه نوبل يک کليد طاليي به من ندادند که در . اين خواست هميشگي من بوده

  .زندانها را باز کنم
  
شما سئوال شد نظرتان در مورد قانون منع ديشب پانزدهم دسامبر در يک برنامه تلويزيوني از : ح.ع.م

حجاب که قرار است از تصويب پارلمان فرانسه بگذر، چيست؟ شما گفتيد که با ايجاد قانوني که مجبور 
بکند کسي حجاب سرش نکند مخالفيد، فکر نمي کنيد اجازه داشتن حجاب در يک کشور آن کشور را در 

  مسيري قرار دهد که ايران قرار گرفت؟
فراموش نکنيد از بين دختراني که در اروپا به مدرسه مي . من به اين گونه نمي انديشم:  عباديشيرين

روند، زماني که دبيرستان را تمام مي کنند، خيلي از اينها آزادانه حجابشان را برمي دارند و يا به آزادي 
و مادرش را گوش نکند و  ساله چه انتظاري داريد که حرف پدر 7اما شما از يک دختر . حجاب مي گذارند

آنها عالقه دارند که بچه هايشان . اگر اين قانون تصويب شود هماني مي شود که مرتجعين مي خواهند
بنابراين من با هر نوع قانوني که آزادي زن را لطمه بزند مخالف . خصوصا دخترهايشان زياد تحصيل نکنند

مردساالري است که همواره من از آن اين قوانين ضد زن است، پشت اين قوانين فرهنگ . هستم
  .صحبت کردم

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
اطالعيه دفتر سياسى حزب دمكرات آردستان ايران به مناسبت انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى 

  اسالمى
  ٢٠٠٣ دسامبر ١٧ – ١٣٨٢ آذر ٢۶چهارشنبه 

  
  !هم ميهنان گرامى

  !واه آردستانمردم آزاديخ
 شمسى انتخابات 1382طبق اعالم وزارت آشور جمهورى اسالمى ايران، قرار است اوايل اسفندماه 

  . هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمى برگزار گردد
در اين رابطه آاربدستان بلندپايه رژيم و بسيارى از دم و دستگاه های غيرانتخابى اما قدرتمند، هر آدام 

و افتاده اند تا از سويى مردم بيشترى را بسوى صندوقهاى راى بكشانند و از سوى به شيوهاى به تكاپ
  . ديگر مىكوشند افراد وابسته به خود را از صندوقهاى راى خارج نمايند

بر تمامى مردم ايران و حتى افكار عمومى جهان نيز روشن است که انتخابات در جمهورى اسالمى 
ه انتخابات مجلس که در جريان آن نيز اجازه داده نشد نمايندگان مردم ايران، پس از برگزاری نخستين دور
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آردستان به مجلس بروند، هيچ گاه به شيوه اى دمكراتيك و آن گونه که در آشورهاى دمكرات و 
  .پيشرفته برگزار مىگردد، برگزار نشده است

بان مواجه بود و بهانه طلب که با يك مجس وابسته به انحصارط پس از انتخاب خاتمى باصطالح اصالح
اش براى اقدام نكردن در راستاى تحقق وعده وعيدهايش، آارشكنى مجلس و تضاد مجلس و دستگاه 
اجرايى بود، مردم ايران و از جمله مردم آردستان به گرمی در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى 

لبان بسپارند و اين بهانه را نيز ط اسالمى شرآت آردند تا به حساب خود قوه مقننه را نيز بدست اصالح
  .از وى سلب نمايند تا وعده هايش را عملى سازند

هنگام از مردم خواست که در انتخابات شرآت آنند و بدور از  حزب دمكرات آردستان ايران نيز آن
 در نتيجه اين برداشت و اقدام. بنديهاى درون حاآميت به نمايندگان مورد اعتماد خود راى بدهند جناح

طلبان يا   درصد از نمايندگانش وابسته به اصالح75مردم در اين رابطه مجلسى انتخاب شد که 
  .شخصيتهاى مستقل بودند

اما با اين وجود مشاهده آرديم که نه رئيس جمهور باصطالح رفرم خواه و نه مجلس رفرم خواهان در 
دستشان بر نيامد و آنكه در اين راستاى ايجاد تحوالت مثبت و تحقق حداقل خواستهاى مردم آارى از 

ميان تصميم گرفت و قانون وضع آرد و به اجرا درآورد، تنها افراد و طرفهاى غيرقانونى و غير منتخب 
به عنوان نمونه چه آسى به اين همه اعتراض و انتقاد و فريادهاى فراآسيون آرد مجلس در . بودند

د و غيره توجه آرد و پاسخ داد؟ بنابراين بايد خصوص جنايات رژيم در شهرهاى سنندج، سردشت، مهابا
همگی دريافته باشند که مجلس با هر ترآيب و اعضايى که داشته باشد، اين تنها ارگان ها، نهادها و 
دم و دستگاه های فراقانونى هستند که حكومت مىكنند، همانها تصميم مىگيرند و همانها آنرا اجرا 

  .مىكنند
ى حق نيست که مردم با شرآت در انتخابات، به جمهورى اسالمى به همين جهت در چنين حالت

مشروعيت آاذب ببخشند و بهتر است اجازه دهند که انحصارطلبان مجلس را با حداقل راى حائزين حق 
به همين . راى تشكيل دهند و در برابر افكار عمومى داخل و خارج به شرآت مردم در انتخابات نبالند

د خوشنام و شخصيتهاى سرشناس جامعه که از نفوذ و اعتبار ويژه ای جهت انتظار مىرود افرا
برخوردارند از نام نويسى و قبول آانديداتورى خوددارى نمايند و اعتبار خود را در راه تحقق اهداف رژيم 

همچنين توده هاى مردم آردستان نيز بايد از رفتن به پای صندوقهاى راى و شرآت در . قربانى نكنند
 پرهيز آنند و اجازه ندهند جمهورى اسالمى ايران در برابر افكار عمومى، راى و شرآت آنان در انتخابات

  .انتخابات را در جهت تحقق اهداف خويش به بازى بگيرد
بايد توجه داشت که شرآت در انتخابات حتما اگر با راى سفيد و شعار نويسى عليه رژيم نيز باشد، باز 

د که از طريق دستگاههاى تبليغاتى خويش ادعاهاى گوناگونی را اين هدف رژيم را تحقق مىبخش
بنابراين بايد با هوشيارى بيشتر با اين انتخابات و مقاصد رژيم در اين رابطه برخورد شود . مطرح مىسازد

ديگری به آليت رژيم گفته شود و هم از اينطريق فاصله ای " نه"و با خوددارى از شرآت در انتخابات هم 
بيشتر به افكار , حاآميت جمهورى اسالمى و مردم آزاديخواه ايران و بويژه آردستان وجود داردکه ميان 

عمومى نشان داده شود و به زير سؤال رفتن مشروعيت رژيم را بيش از آنچه که هست به نمايش 
  .بگذارند

  حزب دمكرات آردستان ايران
  دفتر سياسى

  ميالدى16/12/2003 - شمسى 25/9/1382

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق هاي رويداد
  

  گزارش آوفى عنان به شوراى امنيت درباره عراق
  2003 دسامبر 17 –1382 آذر 26چهار شنبه  -راديو آلمان 

حسين را براى تحولى در عراق  آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل متحد، در عين اينكه دستگيرى صدام
ملل به اين آشور هيچ موضعگيرى  ارتباط با بازگشت آارآنان سازمانخوش يمن خواند، اما در 

از اين . عراق موقعيت امنى وجود ندارد زيرا براى بازگشت آارآنان سازمان ملل به. مشخصى نكرد
 .چه نقشى در اين آشور ايفا خواهد آرد گذشته، هنوز هم آامال مشخص نيست آه سازمان ملل

گزارش رسمى : يافت شده بود، از طريق وقايع چند روز گذشته ابعادى تازهآنچه آه از پيش برنامه ريزى 
عراق مصادف شد با دستگيرى  آوفى عنان در برابر شوراى امنيت سازمان ملل در رابطه با موقعيت

دستگيرى تنها نمادى براى حضيض رژيم  اين“: دبير آل سازمان ملل گفت. ديكتاتور پيشين آن آشور
امكانى مجدد است براى آمك به عراقى ها تا عراقى  اين امر همچنين آغاز و. تگذشته در عراق نيس

 .”امن و مستقل را بسازند
اعالم آرده بود آه  آوفى عنان در ارتباط با امكان محاآمه ديكتاتور پيشين عراق نيز، گرچه پيشتر هم

كم اعدام صادر آند، حسين ح سازمان ملل نمى تواند از دادگاهى حمايت آند آه بخواهد براى صدام
بپذيرد، از طريق دادگاهى آه با باالترين  حسين بايد مسئوليت اعمال خود را“: موضع گرفت و گفت

بررسى گذشته سهمى را در آشتى ملى تشكيل مى  .هنجارهاى بين المللى مطابقت داشته باشد
 .”برخوردار است دهد آه براى عراق از اهميتى حياتى
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از احساس  ن ملل اين بود آه با دستگيرى صدام حسين بسيارى از عراقى هاخبر خوش دبير آل سازما
خبر بد اين بود آه معضل  و اما. ناامنى بزرگى در رابطه با آينده ى آشورشان براى هميشه آزاد شدند

همين دليل نيز تغييرى در امكان  و به. عدم وجود امنيت در عراق در اساس تغييرى نكرده است
. آمريكا دوباره درخواست آرده نيز داده نخواهد شد ر سازمان ملل در عراق آنگونه آهفعاليتهاى بيشت

نمى توانيم با يقين بگوييم، موقعيت چه هنگامى به آارآنان  ما“: آوفى عنان در همين رابطه گفت
روهاى همزمان ما در رابطه با انتظار عراقى ها و ني. دد تا به عراق بازگردند سازمان ملل اجاازه خواهد

 .”از سازمان ملل، نيازمند وضوح خيلى بيشترى هستيم اشغالگر
 در ضمن هوشيار زيبارى سخنگوى سياست خارجى شوراى موقت حكومتى عراق نيز، ديروز سه

زيبارى در  پيش از سخنرانى. شنبه، براى نخستين بار در برابر شوراى امنيت سازمان ملل سخن گفت
شوراى موقت  ر شوراى امنيت اختالف نظر وجود داشت، زيرامورد مشروعيت اظهارنظرهاى وى د

توانست در برابر شورى  اما در نهايت نماينده عراق. حكومتى عراق منتخب مردم اين آشور نيست
شوراى موقت حكومتى عراق مى  امنيت ظاهر شود و مهلت زمانى يى را تعيين آرد آه بر اساس آن

 .را در آشور برقرار آند الل و مردم ساالرى ميالدى استق٢٠٠۵خواهد تا پايان سال 
اما ما بايد  .دستگيرى صدام حسين ضربه اى سنگين بر طرفداران فريب خورده ى او بود“: زيبارى گفت

اين برنامه ى زمانى براى . آنند اينك براى عراقى هاا اين امكان را فراهم آنيم آه خود امنيت را برقرار
 .” مى آندهمين امر مهلتى روشن را تعيين

. ناپذيرند اميدى خوش بينانه در اين سخنان هست، اما در عين حال بسيارى از مسايل نيز محاسبه
هشدار داد آه نبايد مشكالت   پلويگر نماينده ى آلمان در سازمان ملل متحد نسبت به همين امر گونتر

يم آه معضالت روند نبايد فراموش آن البته ما“: پلويگر گفت. چنين وظيفه اى را دست آم گرفت
مشكالت زيادى به بار خواهند آورد و به احتمال  سياسى و معضالت بازسازى اقتصادى عراق هنوز هم

خواهد داشت، و نيز اينكه عراق آماآان مكانى خطرناك  قوى باز هم اعمال خشونت در عراق وجود
 .”باقى خواهد ماند

شوراى موقت   حمايت رسمى از پيشنهادى آهو اينك شوراى امنيت در پشت درهاى بسته، در باره ى
 .پرداخت حكومتى عراق به همراه آمريكا داده است، به مشورت خواهد

  انفجار يک کاميون حامل مواد منفجره در بغداد
  2003 دسامبر 17 –1382 آذر 26چهار شنبه  -راديو آمريكا 

 نفر مجروح ١٢ن باختند و بيش از  تن جا١٠در انفجار يک کاميون حامل مواد منفجره در بغداد دست کم 
  . شدند

به گفته شاهدان، کاميون روز چهارشنبه در نزديکی يک چهار راه عمده در جنوب غربی پايتخت عراق 
منفجر شد، و اتومبيل هائی را که نزديک آن در حرکت بودند و يک مينی بوس حامل چند مسافر را به 

  . آتش کشيد
. ه که در آغاز گزارش داده شده بود يک حادثه بود، نه يک بمب گذاریارتش آمريکا می گويد برخالف آنچ

يک سخنگوی نظامی آمريکا گفت تحقيقات نشان داد که کاميون حامل نفت بود و در پی تصادف با يک 
پيشتر، پليس عراق گفت کاميون حامل مواد منفجره بود و هنگامی که منفجر شد . اتوبوس منفجر شد

  .النتری در حرکت بوداحتماال به سوی يک ک
در اين ميان، سربازان آمريکائی در عمليات جديدی برای يافتن شورشيان در شهر سامره ، در شمال 

  .  نفر را دستگير کردند١٢بغداد، 
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