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

------------------------------------------------------------------------------  
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از اکبر علوي، فرماندار کرمـان مـي نويـسد، هرچـه بيـشتر                  

 نفـر بـالغ     40000 اجساد از زير آوار بيرون مي آيند، ترس ما از اينکه تعداد کـشته شـدگان بـر                 
  شود،

  
  زلزله بم 

  
  !  اخبار ويراني بزرگ: گزارش لحظه به لحظه خبرنگاران ايلنا از زلزله بم

  ٢٠٠٣ دسامبر ٢٧ – ١٣٨٢ دی ۶شنبه 
  .  هزار نفررا شامل مي شود17آمار تقريبي قربانيان زلزله اخير اين شهرستان رقمي بالغ بر 

 هزار 17زديد از مناطق آسيب ديده از زلزله، به طور تقريبيبر اساس اظهارات برخي مسئوالن محل و با
نفر از هموطنان ما در اين زلزله جان خود را از دست دادند آه به دليل ادامه عمليات امداد رساني و 

.  مدفون ماندن بسياري از اجساد در زير آوارها، هنوز آمار قطعي و دقيق در اين زمينه وجود ندارد
ايلنا گزارش دادند آه به دليل حجم دور از تصور فاجعه انساني زلزله بم، دفن اجساد همچنين خبرنگاران 

  .به صورت دسته جمعي از اوايل امروز آغاز شده و همچنان نيز ادامه دارد
بر اساس اين خبر، قربانيان اين حادثه دلخراش بدون غسل و آفن به صورت دسته جمعي به خاك 

  .شوند  سپرده مي
هاي مردمي در حال دفن   دگان زلزله بم به بهشت زهراي اين شهر منتقل شده و گروهاجساد آشته ش

  .اين اجساد هستند
اند و   اين در حالي است آه بهشت زهراي شهرستان بم مملو از اجسادي است آه بر روي زمين افتاده

رهاي موجود در لود.  شوند  به علت آمبود جا، در اين قبرستان، اجساد به صورت دسته جمعي دفن مي
 در آن، به  هاي بزرگي هستند تا اعضاي يك خانواده  بهشت زهراي شهرستان بم، مشغول حفر چاله

  . جمعي دفن شوند  صورت دسته
هاي آشته شدگان زلزله بم نيز به وسيله ابزاري مانند بيل و   همچنين، بر اساس اين گزارش، خانواده

  .آنند  آلنگ اقدام به حفر قبر و دفن جسدها مي
رييس ستاد اطالع رساني حادثه بم اعالم آرد آه آمار متناقضي از تعداد آشته هاي زلزله بم ارائه مي 

فضل اهللا ايرانمنش، رييس ستاد اطالع رساني حادثه بم نيز در خصوص .شود و هنوز آمار دقيقي نداريم
اند هنوز   ساني آه زير آوار ماندهمتاسفانه به دليل تعداد زياد آشته ها و آ: آمار تلفات اين زلزله گفت

 هزار نفري آه اعالم شده 7تعداد: وي افزود.آمار مشخصي نداريم و در حال بررسي اين موضوع هستيم
  .اند و تعداد آشته شدگان نيستند  در واقع مجروحيني هستند آه تخليه شده

 هزار نفر 20 آشته شدگان را هاي خارجي تعداد  ايرانمنش در پاسخ به اين سوال آه چرا تمام خبرگزاري
  اعالم 

دهد آه اصال مستند نيست و ما تكذيبيه اين آمار را از سوي   هر آسي آماري ارائه مي: آرده اند، گفت
  .  ايم  وزارت آشور به همه جا ارسال آرده

 هاي امدادرسان خارجي در شهرستان بم همچنان ادامه دارد و بعداز ظهر امروز، يك گروه  حضور گروه
سرپرست اين گروه در گفت و گو با . نفري از امدادگران آشور ترآيه وارد اين شهرستان شدند150

 نفري امدادگران ترآي، پزشك و ساير افراد 150 نفر از گروه22:خبرنگار ايلنا، خاطر نشان آرده است
 آرده است  ساعت طي6اين گروه مسافت بين ترآيه تا شهرستان بم را در : وي افزود.امدادگر هستند

اند، با تجهيز خود، عازم بم   آه روز گذشته خبر زلزله را شنيده  و اعضاي اين گروه، هنگامي
 ترآيه نيز به امدادرساني مشغول بوده و 1997اي، در زلزله سال   گفتني است؛ اين گروه ترآيه.اند  شده

  .اند  داده  در آن زلزله نيز فعاليت مشابهي را انجام مي
هي از امدادگران ايتاليايي و نيز گروهي از امدادگران آشور سوئيس، وارد شهرستان بم همچنين، گرو

  .اند  شده
  .هاي همجوار و نيز استان تهران، همچنان ادامه دارد   حادثه بم به استان  انتقال مجروحين

اند، تا اين   ماندهبا توجه به باال بودن تعداد مجروحين اين حادثه و نيز تعداد باالي افرادي آه زير آوار 
  .هاي اطراف، ادامه دارد  هاي استان  ساعت آار انتقال مجروحين به بيمارستان

هاي آرمان، يزد، شيراز، سيستان و بلوچستان و تهران   بر اساس اين گزارش، انتقال مجروحين به استان
واپيماي نظامي به  نفر از مجروحين زلزله بم با يك ه150گيرد و لحظاتي پيش نيز، حدود   صورت مي

  .تهران منتقل شدند
 ساعت از حادثه زلزله در شهرستان بم، مديريت مناسبي 36بر اساس اخبار موجود با گذشت بيش از
  .براي آمك به حادثه ديدگان وجود ندارد
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  .هاي شهر سردرگم هستند  بسياري از مردم و حتي نيروهاي امدادرساني در خيابان
 فاصله فرودگاه شهرستان بم از محل حادثه و استقرار برخي از مسؤولين بر اساس اين گزارش به دليل

  .در فرودگاه، هيچ فرد پاسخگويي در شهرستان بم براي رسيدگي به مشكالت مردم وجود ندارد
ها،   هاي تخريب شده به بهشت زهرا يا انتقال مجروحين به بيمارستان  به دليل انتقال اجساد از خانه

  . شهر وجود دارد و اين امر امدادرساني را با مشكل مواجه آرده استترافيك سنگيني در
هاي بنزين در استان آرمان بسيار   صف. بنزين از شب گذشته در شهرستان آرمان ناياب شده است

  .هاي طوالني در انتظار هستند  ها براي خريد بنزين در صف  طوالني است و مردم ساعت
آليه مبادي ورودي و خروجي شهرستان بم باز : س راه آشور گفتسردار بهرام نوروزي، معاونت پلي

است و از محورهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جيرفت و خراسان تردد به اين منطقه انجام 
  .شود  مي

به دليل تعداد زياد امدادرسانان و تخليه مجروحين، ترافيك سنگيني در محورهاي بم وجود : وي گفت
  .آنند  س راه، براي آاهش حجم ترافيك تالش ميدارد و مأموران پلي

ترددهاي : نوروزي با تأآيد بر اينكه بايد از سفرهاي غير ضروري به اين شهرستان خودداري شود، افزود
شود و    خودروها مي  خودروهاي غير امدادي به اين ناحيه موجب تشديد ترافيك و مشكل تأمين سوخت

  .ا ساخته نيستدر آنار آن هيچ آار مفيدي از آنه
در اين مسيرها اولويت با خودروهاي امدادي است، اما از تردد ساير خوروها نيز : نوروزي خاطر نشان آرد
  .آيد  ممانعت به عمل نمي

هاي   ها تحت آنترل نيروي انتظامي است و آنترل  مراقبت از جاده: معاونت پليس راه آشور تصريح آرد
  .شود  انجام ميانتظامي با پشتيباني ستاد حوادث 

  .گيرد  آوپترهاي هوايي ناجا صورت مي  امداد رساني هوايي نيز توسط هلي: نوروزي گفت
اند و عمل انتقال مجروحين به خارج   هاي مختلف به شهرستان بم آمده  امداد رسانان از استان: وي افزود

  .گيرد  از شهرستان صورت مي
ها و مسيرهاي تردد را باز آند و   تر راه  امدادرساني سريعآند براي   نيروي انتظامي تالش مي: وي گفت

  .خواهد از سفرهاي غير ضروري به اين ناحيه خودداري آنند  به همين منظور از آليه هموطنان مي
هاي شهيد باهنر، آيت اهللا آاشاني، افضلي پور و   تاآنون بسياري از مجروحان زلزله بم به بيمارستان

  .اند  قل شدهپيروز شهر آرمان، منت
شوند و تعدادي   تر است به صورت سرپايي درمان مي  از سويي ديگر افرادي آه ميزان جراحات آنها پايين

  . اند   ديگر نيز در مصلي بزرگ آرمان و تكيه عباس مستقر شده
  .در حال حاضر عمده فعاليت امدادرسانان آشف اجساد و نجات افراد از زير آوار است

هاي امداد رسان از آشور سوئيس و ترآيه در حال حاضر در شهرستان بم هستند و بر اين اساس گرو
هايي آه به همراه دارند، درصدد آشف افراد زنده، از زيرآوارها   گروه امداد رساني سوئيس همراه با سگ

  .هستند
 حضور دارد بنابر اين گزارش، احمد خرم، وزير راه و ترابري از طرف دولت و رييس جمهور در شهرستان بم

 هواپيما آار امداد رساني را انجام مي دهند و آليه 37و اعالم آرده است آه در حال حاضر تعداد 
  .هاي آشور نيز آمادگي آمك به مردم شهرستان بم را دارند  فرودگاه

و پس از وقوع زلزله د: رييس مخابرات استان آرمان در اين زمينه به خبرنگار اعزامي ايلنا به منطقه گفت
 خط اضطراري نيز در اين 20مرآز تلفن همراه در شهرستان بم راه اندازي شده است و در حدود 

  شهرستان براي
  .تلفن هاي اضطراري زلزله زدگان راه اندازي شده است

هاي   برخي از آمك: رييس هالل احمر آرمان نيز در ارتباط با روند آمك رساني به زلزله زدگان گفت
يه، آلمان، ترآيه، انگلستان و سوئيس به استان آرمان رسيده است و مابقي امدادي آشورهاي روس

  .آن نيز در راه است
هاي امدادي آاميون و وسايل نقليه   ترين نيازهاي گروه  در حال حاضر يكي از اصلي: وي در ادامه گفت

  .است
  .مسئوالن هنوز آمار دقيقي از مجروحان اين حادثه را نيز اعالم نكردند

   پيامپايان
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ترين دوران تاريخ ايران بود  هفت سال گذشته تاريك: اهللا حسينيان  روح
  ٢٠٠٣ دسامبر ٢٧ – ١٣٨٢ دی ۶شنبه : ايلنا

آزادی و , دوران هفت ساله گذشته آه با شعار اصالح طلبي: گفت رئيس مرآز اسناد انقالب اسالمی 
ترين   طلب درآشور حاآم شدند، اين دوران را به تاريك  شعارهای مشابه، عناصری به اصطالح اصالح

دوران تاريخ اخير ايران تبديل آرده و پروژه توسعه سياسی هم طرحی شكست خورده به حساب 
  .آيد آه آمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات بعد از دوم خرداد نمونه بارز اين مدعاست  مي
اهللا حسينيان، در يادمان شهيد مدرس آه توسط حزب اهللا اصفهان برگزار شد، با تحليل شرايط روز و   روح

ای از شرايط حاآم در دوران اختناق رضاخانی و مبارزات شهيد مدرس بعنوان يك نماينده   با ذآر مقدمه
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 پرداخت و شجاع و يك روحانی متعهد به تعهد نمايندگی به بررسی وضعيت حاآم بر مجلس ششم
هايی آه توسط برخی از نمايندگان در اين مجلس به وقوع   ای از دعواها و باند بازي  ضمن بيان گوشه

هايی از توهين به مقدسات و زيرسوال بردن ارآان نظام مخصوصا واليت فقيه   پيوست، به بررسی نمونه
  .ت به شدت انتقاد آرداز سوی برخی از نمايندگان پرداخت و از اين نوع رفتارها در خانه مل

اند و قطعا   مردم شعارهای دروغين شما را متوجه شده: طلب گفت  حسينيان با هشدار به جريان اصالح
  .دهند  در انتخابات آينده با چشمانی باز به نمايندگانی متعهد و خدوم رای مي

اهللا   های آيت  ايتهای باند مهدی هاشمی و اشاره تلويحی به حم  ای از جنايت  وی با ذآر پيشينه
منتظری و امام جمعه سابق اصفهان از اين باند به بيان چهره واقعی برخی از افراد مدعی اصالحات 

خواهم آه با حضور پرشكوه خود در پای صندوقهای رای با چشمانی باز به   از مردم مي: پرداخت و گفت
  .عناصری با روحيات شهيد مدرس رای دهند

آرامش خودتان را حفظ آنيد و به : اللهی توصيه آرد  ب اسالمی به نيروهای حزبرئيس مرآز اسناد انقال
هيچ وجه در اين ايام درگير مسائل باندی و حزبی يا دعواهای رايج گروههای سياسی نشويد تا مبادا 

خواهم آه   اللهی مي  ای به دست دشمنان نظام داده شود، به جای آن از شما نيروهای حزب  بهانه
  .ن يك وظيفه مهم چهره و عملكرد واقعی مجلس ششم را برای مردم تبيين آنيدبعنوا

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  فرزانه کابلي و اعضاي گروهش موقتا آزاد شدند
  :82 دي 4زنان ايران، 

قص هاي فرزانه آابلي طراح حرآات موزون و رقص هاي محلي که شب گذشته هنگام اجراي نمايش ر
محلي ويژه بانوان در تاالر وحدت به همراه اعضاي گروه و چند تن از مسئوالن وزارت ارشاد از سوي 

جلب و راهي زندان شده بودند، امروز ) معروف به وزرا( مسئوالن دادسراي رسيدگي به جرائم منکراتي 
ده به آنها گفته اند صبح روز مسئوالن قضايي پرون.با وساطت وزير ارشاد موقتا و تا روز شنبه آزاد شدند

  شنبه براي پاسخگويي به اتهامات خود در دادسرا حاضر شوند 
آه با طراحي و آارگرداني فرزانه آابلي از سه شنبه گذشته تنها براي زنان " جشنواره آمين"در نمايش 

گيلويه و به روي صحنه رفته بود، گروه فرزانه کابلي به اجراي رقص هاي محلي و سنتي خراسان و آه
اما چهارشنبه عصر، چشنواره آمين با حكم قضايي در . بوير احمد ، سيستان و آردستان مي پرداخت

نيمه اجرا تعطيل شد و اعضاي گروه به همراه جمعي از مسئوالن وزارت ارشاد آه در ميان آنها مجيد 
ي، علي مراد شريف خدايي ريس مرآز هنرهاي نمايشي ، علي آيينه ساز حراست آل ارشاد اسالم

خاني رئيس بنياد رودآي ، مسعود شاهي، مسئول حراست تاالر وحدت و اعضاي گروه از جمله فرزانه 
آابلي آارگردان ، ژيال مهرجويي طراح لباس ، گيتي روحاني مجري ، هادي مرزبان و نزديك بيست نفر از 

ين گزارش احمد مسجد برپايه هم. دختران گروه رقص به چشم مي خوردند، به دادسرا برده شدند
  . جامعي وزير ارشاد نيز به علت صدور مجوز اين نمايش به دادگاه فراخواده شده است

گفتني است آه اين نمايش سال گذشته در جشنواره فجر با همراهي گروه رقصنده مرد و زن همزمان 
  اجرا شد اما اين اجرا ويژه زنان بود

   نمي شودجلسه دادگاه فرزانه کابلي و گروهش برگزار
  :82 دي 5زنان ايران، 

و اعضاي گروهش، فردا، شنبه، برگزار " جشنواره آمين"جلسه دادگاه فرزانه کابلي، کارگردان نمايش 
  .نمي شود

فرزانه کابلي که از عصر روز پنجشنبه تا جمعه در زندان اوين بازداشت شده بود، با وساطت وزير ارشاد 
  .شدو ساير مقامات اين وزارتخانه آزاد 

بقيه اعضاي گروه پنجشنبه : هادي مرزبان، همسر وي ضمن تاييد اين خبر به خبرنگار زنان ايران گفت
  .آزاد شده بودند و فقط خانم کابلي به اوين منتقل شده بود

درباره احتمال ادامه اجراي اين تئاتر که مجوز وزارت ارشاد را داشته ، هنوز خبري : وي همچنين گفت
   .اعالم نشده است

عصر چهارشنبه، فرزانه کابلي، اعضاي گروهش و برخي از مسئوالن وزارت ارشاد در نيمه اجراي نمايش 
  .جشنواره آمين که شامل رقصهاي محلي ايران بود و مخاطبان آن فقط زنان بودند، دستگير شدند

به اتهام گفته مي شود فرزانه کابلي در بندي زنداني بوده که شهال، زني که بيش از يک سال است 
  .قتل همسر ناصر محمد خاني در بازداشت موقت است، در آن به سر مي برد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

براثر وقوع چندين انفجار مهيب در آربال، چهار نظامي بلغاري آشته و شمار زيادي نيز از نيروهاي ائتالف 
  . زخمي شدند
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  2003 دسامبر 27 -1382 دي 6ه شنب
به نقل از خبرگزاري رويتر، يك سخنگوي نظاميان لهستان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما از وقوع چندين حمله و انفجار مهيب در دانشگاه، تاالر شهر و ايستگاه پليس آربال : در عراق گفت
  . ايم اطالعاتي به دست آورده

چهار نظامي بلغاري در اين : رت دفاع لهستان در ورشو، اعالم آردهم چنين يك سخنگوي ديگر وزا
  . اند حمالت آشته و شمار زيادي از مردم نيز زخمي شده

با اين حال از . اند  زخمي در اين حوادث برجاي مانده20حدود : وي در خصوص مجروحان اين حوادث گفت
  . ت نيستها اطالعي در دس ها و زخمي مليت آن و هم چنين تعداد آشته

  .هاي دست ساز در عراق، شش سرباز آمريكايي زخمي شدند ي بمب در سه انفجار جداگانه
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سرهنگ پاتريشيا ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ز آه در پنج سرباز آمريكايي در اثر انفجار دو بمب دست سا: تران ماتئو سخنگوي ارتش آمريكا، گفت

ي  مسير عبور نظاميان در بغداد آار گذاشته شده بود، زخمي شدند و يك سرباز ديگر نيز در اثر حادثه
  .واقع در غرب بغداد، زخمي شده است” هبانيه“ي  مشابهي در منطقه

واقع در جنوب بغداد منفجر شد آه تلفاتي ” لطيفيه“بمب ديگري در نزديكي يك انبار سوخت در نزديكي 
  . نداشت؛ اما باعث آتش سوزي عظيمي گرديددر بر

 انتهاي پيام .دانند ي القالني بغداد نيروهاي آمريكايي را مسوول حمالت مي شاهدان خشمگين منطقه
  

   تن از نيروهاي ائتالف20آشته شدن : تحوالت عراق
  2003 دسامبر 27 -1382 دي 6 شنبه )بغداد(پيمان پژمان

در ايـن حمـالت دو آمـپ نظـامي،          . ن از نيروهاي ائتالف آشته شـدند       ت 20در جريان چند حمله در عراق       
ايـن اولـين بـار اسـت آـه چنـين            . دانشگاه، شوراي محلي و دفتر شهردار آربال مـورد حملـه قـرار گرفـت              

يكي از اين حمله ها عليه دانشگاه آربال بود آـه نزديـك حـرم               . حمالتي در خارج از بغداد صورت مي گيرد       
  .گزارشي از خسارت به اين حرم ها در دست نيست. م حسين بودهاي امام حسن و اما

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   دی۵: هفته نامه های ايران 

  2003 دسامبر 27 -1382 دي 6 شنبه -بي بي سي 
 جايزه صلح هفته نامه های ايران روابط ايران و آمريکا، انتخابات آينده مجلس و ديدار شيرين عبادی برنده

  .نوبل با ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه را در صفحات اول خود بازتاب داده اند
 با الهه کواليی نماينده مجلس در باره سياست خارجی ايران گفتگو کرده و به اميد جوانهفته نامه 

اگزير تن فرصت ها را از دست می دهيم تا در بدترين شرايط به انتخاب ن: "نقل از وی تيتر زده است
  ."دهيم

ما از فرصت های پيش آمده بعد از دوم خرداد و :" خانم کواليی رابطه ايران و آمريکا را مثال آورده و گفته
  ."مصاحبه آقای خاتمی با سی ان ان استفاده نکرديم و فرصت های ايجاد شده را از دست داديم

ايدار نيست و در حالی که دولت کلينتون در روند تحوالت آمريکا اين فرصت ها پ: "خانم کواليی می گويد
سعی می کرد مشکل آمريکا با ايران را از طريق گفتگو با طرف ايرانی حل کند، آن هم در شرايطی که 

  "موثر بودن سياست تحريم زير سئوال رفته بود، چگونه عمل کرديم؟
ظير نگاه ايدئولوژيک که اين مشکالت تحت تاثير مسائل ديگری ن:" اين عضو حزب مشارکت عقيده دارد

ما . به مقوله سياست به وجود آمده و بايد هايی را ترسيم می کند که ارتباطی با واقعيت ها ندارد
به همين دليل . نتوانسته ايم ميان بايدهای ايدئولوژيک و واقعيت های خارجی رابطه معقولی ايجاد کنيم

 هميشگی نيست و روزی اين واقعيت ها خودشان می توانيم تا زمانی واقعيت را انکار کنيم اما اين زمان
  ."را بر ما تحميل می کنند
بين آمريکا و کشورهايی که در تمام سال های گذشته روابطی با آنها داشته : "خانم کواليی می گويد

ممکن است مسائلی را در تاريخ گذشته با امريکا تجربه کرده باشيم ولی . ايم هيچ تفاوتی وجود ندارد
رهايی که با آنها رابطه داريم کم و بيش رفتاری شبيه امريکا داشته اند به همين جهت ادامه ساير کشو

  ."اين تفکيک توجيه منطقی ندارد
 به نقل از قربانعلی دری نجف آبادی رئيس ديوان عدالت اداری نوشته اند همشهری جمعه و ايران

  .دولت حق تفسير، قانونگذاری و توسعه در قانون را ندارد
ای دری نجف آبادی وزير پيشين اطالعات ضمن دفاع از ابطال آئين نامه دولت در باره انتخابات گفته آق

 نفر از قضات برجسته پس از بررسی آئين نامه هيات دولت در خصوص انتخابات رای به ابطال ۴٣:"است
  ."آن داده اند

نش دولت رو به رو شده و عبدالواحد رد آئين نامه اجرايی انتخابات به وسيله ديوان عدالت اداری با واک
از زمانی که آقای دری نجف آبادی اين مسئوليت را : "موسوی الری وزير کشور در اين باره گفته است

برعهده گرفته اند چندين مورد به اين شکل عمل شده و ممکن است از اين رويه جديد نوعی تقابل با 
  ."دولت برداشت شود
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 از وزارت کشور انتقاد کرده شماکل جمعيت موتلفه اسالمی در هفته نامه حبيب اهللا عسگراوالدی دبير 
  .که چرا بر سر ورود چند نفر معلوم الحال و مشکوک الهويه با شورای نگهبان چانه زنی می کند

به گفته آقای عسگراوالدی، راه افزايش مشارکت مردم اجازه دادن به چند ضد انقالب و مخالف نظام 
دان رقابت نيست بلکه اين امر تير خالص به شعار توسعه سياسی است و ما در برای ورود به مي

  .انتخابات شوراها چنين امری را تجربه کرده ايم بنابر اين نبايد از يک روزنه دو بار گزيده شويم
و  ارگان انصار حزب اهللا اصالح طلبان را متهم کرده با بهره گيری از ماشين تبليغاتی يالثاراتهفته نامه 

رسانه ای و بمباران روانی جامعه، در افکار عمومی دستکاری کرده و توانسته اهداف سياسی خود را 
به جای مطالبات واقعی جامعه به خورد مردم دهند و اکثريت کرسی های قرمز مجلس را به دست 

  .آورند
 ششم با متمرکز ها قبل از شروع رقابت های انتخاباتی مجلس اصالح طلبان ماه" :يالثاراتبه نوشته 

کردن فعاليت رسانه ای و تبليغاتی خود بر مسائلی نظير قتل های مشکوک زنجيره ای و حادثه کوی 
دانشگاه و ادعای به هم خوردن تجمعات سياسی و نيز استفاده از ادبيات راديکال و تخريب شديد چهره 

ت، خود را مخالف شديد و ارکان نظام، تالش کرد تا با ايجاد يک شکاف مصنوعی حول محور خشون
  ."خشونت و جريان سياسی مقابل را طرفدار خشنونت جلوه دهد

اين جريان در آستانه مجلس هفتم همان استراتژی فريب را در پيش گرفته است :" می نويسديالثارات
  ."و با طرح موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر سعی دارد اکثريت مجلس را از آن خود کند

مجلس جای :"  سرمقاله خود را به انتخابات مجلس اختصاص داده و تيتر زده استرتوپهفته نامه 
  ."مخالفان نظام نيست

شايسته است هيات های اجرايی منتخب وزارت کشور در ابتدا : " می نويسدپرتوسرمقاله نويس 
وشکافی سپس شورای نگهبان با م. مخالفان نظام و دشمنان را شناسايی کرده و از ليست خارج کنند

بيشتر از ورود عناصر وابسته و نوکران مستقيم و غير مستقيم دشمن که تريبون مجلس را به پايگاهی 
  ."عليه دين و ارزش ها تبديل می کنند، جلوگيری کند

 در صفحه اول خود عکسی از ديدار ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه با شيرين عبادی برنده جايزه پرتو
شيرين عبادی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بايد محاکمه : يتر زده استصلح نوبل چاپ کرده و ت

  ."شود
محمد حسن قديری ابيانه که پرتو او را کارشناس مسائل استراتژيک معرفی کرده، اتهام خانم عبادی را 

وان درخواست وی از رئيس جمهور فرانسه و اتحاديه اروپا برای حمايت از اليحه تغيير قانون انتخابات عن
  .کرده است
ئيس جمهوری در باره عدم وجود زندانی سياسی در  به تحليل سخنان محمد خاتمی ر صداهفته نامه

ايران پرداخته و نوشته، تا همين چند سال پيش سخن گفتن از وجود زندانی سياسی در جمهوری 
اسالمی ايران نه تنها آزادانه صورت نمی گرفت بلکه می توانست واکنش های تندی را از سوی 

  .بسياری از مقامات رسمی در پی داشته باشد
خن گفتن درباره وجود زندانی سياسی در کشور را نشانه فضای آزادی يافته که پس از دوم  سصدا،

  .خرداد بر کشور حاکم شده است
 از گروه های اصالح طلب انتقاد کرده که وقتی از زندانی سياسی سخن به ميان صدامقاله نويس 

زندانيان وابسته به گروه آورده می شود تنها صورت دوستان خودشان را مجسم می کنند و نسبت به 
  .هايی ديگر کم توجه هستند

امروز هيچ زندانی مطبوعاتی در ايران :" آقای خاتمی در اجالس سران جامعه اطالعاتی در ژنو گفته بود
وجود ندارد ولی بعد توضيح داد که بعضی سياست مداران در زندان هستند که خودم هم پيگير قضايا 

  ."هستم
ه آقای خاتمی برای چندمين بار مجبور می شود گفته های اوليه خود را اصالح اين ک:  می نويسدصدا

  .کند نشان از تعارضی درونی دارد که رئيس جمهور را آزار می دهد
   

   دی6روزنامه های تهران، 
  2003 دسامبر 27 -1382 دي 6 شنبه -بي بي سي 

 داده اند که به نوشته آن ها هنوز روزنامه های تهران عنوان های اصلی خود را به زلزله ای اختصاص
ميزان تلفات آن مشخص نشده است و منابع مختلف خبر می دهند که کمبود امکانات نجات، هزاران نفر 

  .از مردم منطقه را دو شب گذشته با خطر مرگ در اثر سرما روبرو کرده است
  . در ايران کشته شده اند هزار ايرانی در اثر زلزله٩٨خبر داده که در چهل سال گذشته آفتاب يزد 
 از مردم برای ارسال کمک های خود به منطقه استمداد کرده و از زبان مردم نوشته لباس و ياس نو

وسايل گرم کننده و پزشک متخصص اورتوپدی و جراح مغز و اعصاب بزرگ ترين کمبود منطقه ای است 
  .که زلزله آن را ويران کرده است

 با اشاره به زلزله های قبلی در رودبار و خراسان و احتمال وقوع عتماداجعفر گالبی در مقاله ای در 
   بزرگی ؟ زلزله  بکنيم  کاری  است  شده  اينها باعث  ميليون نفری تهران نوشته آيا همه١٣زلزله در شهر 

   از وقوع  زيادی  نداشته باشيم؟ هنوز مدت  سنگين  و تلفات  خسارات  الزم  های بيايد ولی بر اثر پيشگيری
   ديگری  خسارت  تقريبا جز چند زخمی  که  است  نگذشته  ريشتر در ژاپن٨   بزرگی  به  وحشتناک  زلزله يک
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 قرار   بر فرازمان  را که  انباشته ای  و بهمن  خود بياييم  به شود که  نمی   سبب  همه آيا اين.  بار نياورد به
   تدبير کنيم؟  است گرفته

از اين که امکانات کشور در زمينه های ديگر هزينه می شود انتقاد کرده و نوشته  اعتمادنويسنده 
 ديگر   های  در راه  تاکنون  و آنچه  است  کشور کامال مشخص  يک ، درجه ، اساسی  اصلی های اولويت 
 باشند و   خاصی  ساليق  خواستار پيگيری  داوطلبانه  مردم ، مگر اينکه  است  واقعا کافی  گرديده مصرف
  . شود ها صرف  جهت   کشور در اين  مايلند امکانات  نمايند که اعالم

   دهنده  تکان  بعدی های  را بيدار کند زلزله   همه  زلزله اگر اين:  با اين جمله پايان می گيرداعتمادمقاله 
  .نخواهند بود

انشجوئی کشور به زودی در در حالی که خبر داده شده بود که دفتر تحکيم وحدت، بزرگ ترين تشکل د
اهواز جلسه ای تشکيل می دهد که اين تشکل را از سکوت و سکونی که به آن دچار شده بيرون آورد 

خبر داده که نماينده ولی فقيه در دانشکده علوم پزشگی دانشگاه اهواز با جمهوری اسالمی روزنامه 
  .برگزاری اجالس دفتر تحکيم وحدت مخالفت کرده است

که از اين تصميم ابراز خوش حالی کرده نوشته دانشجويان تندرو قصد دارند جمهوری اسالمی روزنامه 
  .در اين اجالس تشنج در کشور ايجاد کنند و آرامش را هم به بريزند

بخش عمده ای از اعضای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در روزهای گذشته خواستار تحريم انتخابات اسفند 
مال می رفت که در اجالس اهواز هم همين تصميم به تصويب نمايندگان ماه مجلس شده بودند و احت
  .دانشجويان تمام کشور برسد

در مقاله ای با عنوان جنبش دانشجوئی و زلزله بم به بررسی وضعيت جنبش دانشجوئی ياس نو 
پرداخته که در سکوت و انفعال به سر می برد و نوشته با بررسی سوابق تاريخی روشن می شود که 

که جنبش دانشجوئی هميشه پيشگام کمک رسانی به آسيب ديدگان حوادث طبيعی و نابسامانی 
  .های اجتماعی بوده است

جنبش دانشجوئی با شرکت در عمليات امداد زلزله ديدگان ياس نو به نظر سعيد رضوی فقيه در مقاله 
 با بسيج مردم برای گردآوری بم با آخرين آزمون سرنوشت ساز خود روبروست و بايد بتواند مانند گذشته
  .کمک ها و ارسال مايحتاج و شرکت در اقدامات مددرسانی پيشگام شود

به نوشته سعيد رضوی، جنبش دموکراسی خواهی و از جمله دانشجويان بايد با شرايط تازه در آماده 
ای آزادی باش کامل به سربرند چرا که زلزله ديدگان همان مردمی هستند که نيروهای اصالح طلب بر

  .آن ها کوشش می کنند
انتخابات آينده مجلس و وضعيت نيروها و مردم در آن موضوع اصلی مقاالت و گزارش های روزنامه های 

  .تهران است
از زبان مجيد انصاری نماينده تهران نوشته حاکميت بايد خود را آماده تحمل گزنده های انتقادات ياس نو 

  .مجلس کند
خبر داده که مطابق آن اکثريت مردم تهران، نمايندگان اين شهر در مجلس  از يک نظرسنجی کيهان

  .شورای اسالمی را نمی شناسند و از عملکردشان رضايت ندارند
 ادعا کرده در اين نظرسنجی که به سفارش خبرگزاری فارس و توسط يک مرکز سنجش افکار کيهان

نمی شناسم، نمی «صدشان گفته اند  در۴/۵٨ نفری که جواب داده اند ١٧٩۴انجام شده است از 
درصد به ترتيب نام آقايان ٧/١٨و ٧/١٩در عين حال تنها . درصد پاسخ نادرست داده اند٢/١٧و » دانم

  .کروبی، محمدرضا خاتمی را برده اند
 در پاسخ اين که نمايندگان کنونی شهر تهران چه کسانی هستند، کروبی با کيهانبه نوشته 

درصد، کواليی با ٠/٩درصد، شکوری راد با ٢/۴درصد، افخمی با ٧/١٨تمی با درصد، محمدرضا خا٧/١٩
  .درصد در صدر قرار گرفته اند٣/١درصد، حضرتی با ٩

به خبرگزاری جمهوری اسالمی بابت انتشار يک نظرسنجی که نشان می دهد جمهوری اسالمی 
گهبان با خبر شوند اعتراض کرده هفتاد در صد مردم برای شرکت در انتخابات منتظرند تا از رای شورای ن
  .و آن را نشانه جهت گيری سياسی سازمان خبری دولت دانسته است

به نوشته روزنامه هوادار محافظه کاران اين که در نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسالمی معلوم شده 
ابات حق داوطلبی نامزدهای همه گروه های سياسی در انتخ«  درصد شهروندان تهرانی با ٨۴،۵که 

  .معنای فضاسازی به نفع گروه های غيرقانونی و دارای سوابق سوء است» موافق بوده اند
 مقاله ای را به چاپ رسانده که در آن استدالل کسانی که معتقد به تحريم انتخابات هستند رد شرق

يار شده و در مقابل آن تاکيد شده است که شرکت در انتخابات و مانع شدن از آن که مجلس در اخت
  .محافظه کاران قرار گيرد شرايط بهتری را برای پيشبرد اصالحات فراهم خواهد آورد

 استدالل کرده است که نه تنها در ايران بلکه در همه کشورها، شرقمصطفی تاج زاده نويسنده مقاله 
 .رفتار حکومت ها را مناسبات حقيقی قدرت تعيين و تعديل می کند نه مناسبات حقوقی نظام سياسی

قانون اساسی . پس بايد کوشيد در آن ميدان در جايگاه مناسب قرار گرفت تا قدرت، قدرت را کنترل کند
  . به تنهايی قدرت را مهار نمی کند

 در مقابل کسانی که تغيير قانون اساسی را شرط اول تحقق شرقنويسنده اصالح طلب مقاله روزنامه 
ن که تاکيد همه قانون های اساسی دنيا دفاع از حقوق دموکراسی در ايران می دانند نوشته با وجود آ

يعنی نسبت مستقيمی بين . مردم است اما در بسياری از کشورها اقتدارگرايی حاکم است
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برای مثال انگلستان قانون اساسی ندارد اما قديمی ترين . دموکراسی و قانون اساسی وجود ندارد
  . دموکراسی کنونی در آن کشور مستقر است

 تاکيد شده است که آن اراده ای که موافق تفسير دموکراتيک قانون اساسی شرقتهای مقاله در ان
است، در کجا بهتر از نهادهای انتخابی همچون مجلس می تواند متشکل و منشاء اثر شود؟ به عالوه 

مقدم بر اصالح قانون اساسی، تفسير صحيح و مردم ساالر قانون اساسی و لغو نظارت استصوابی 
  . و هيچ نهادی به اندازه مجلس در اين زمينه واجد اقتدار و حتی قدرت نخواهد بوداست

 از ايراندر حالی که گمانه زنی ها در مورد شرکت مردم در انتخابات آينده مجلس ادامه دارد، روزنامه 
س زبان وزير کشور نوشته در انتخابات اسفند ماه حدود شصت در صد واجدين شرايط در انتخابات مجل

  .شرکت خواهند کرد
پيش بينی موسوی الری در همان روزی انتشار می يابد که دبير شورای نگهبان با تصميم ديگر وی 

مخالفت کرده و اين بار با اشاره به عرف سال های گذشته اين که بازرسان وزير کشور برای نظارت بر بر 
  .انتخابات در جلسه ناظران حاضر باشند مخالفت کرده است

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که سفر حسنی مبارک رييس جمهور مصر به ايران
تهران که بعد از ديدار روسای جمهور دو کشور در ماه گذشته خبر آن پخش شده بود قطعی شده 

  .است
ان و  در آن است که از مخالفت جناح تندرو و محافظه کاران با تجديد روابط ايرايراناهميت خبر روزنامه 

مصر کاسته نشده است و آنان همچنان با اشاره به قطع روابط تهران و قاهره که بيست و چهار سال 
پيش به دستور آيت اهللا خمينی انجام شد، تنها راه تجديد روابط را دست شستن مصر از قرارداد صلح با 

يلی است از عامل ترور رييس اسرائيل می دانند و با تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی در تهران، که تجل
  .جمهور سابق مصر مخالفت می کنند

  
  گوناگون

  
   قسمت اول-تكرار نورنبرگ در عراق
  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3 چهار شنبه -شرق *: مهرداد رايجيان اصلي

دانشجوي دآتري حقوق آيفري و جرم شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي،عضو انجمن ايراني * 
  .ميته حمايت از بزه ديدگان شوراي عالي توسعه قضاييحقوق جزا،دبير آ

  
دستگيري صدام، گذشته از بحث هاي گوناگوني آه درباره خونريزي ها و جنايت هايش به همراه 

به ويژه حقوق بين الملل _ داشت، دربر دارنده موضوعي حقوقي است آه فصل نويي را در تاريخ حقوق 
در سطح ماهوي، يعني از ديدگاه جرم بودن (رهاي ارتكابي او ماهيت حقوقي رفتا. مي گشايد_ آيفري 

در سطح شكلي، يعني از (و تشكيل دادگاه صالحيت دار براي رسيدگي به اتهام هاي او ) يا نبودن آنها
هر آدام، مسائلي است آه ضلع هاي اين موضوع حقوقي را ) ديدگاه تشكيالت و آئين دادرسي آيفري

در . بي درنگ پس از دستگيري صدام بحث درباره آنها به جريان افتادتشكيل مي دهد؛ مسائلي آه 
 بيشتر اين سخن به گوش مي رسد آه آنها -» جنايت هاي صدام«: يا بهتر بگوييم_ مورد ماهيت جرايم 

دانست آه از قالب يك درگيري مسلحانه داخلي يا بين المللي خارج نبوده » جنايت هاي جنگي«را بايد 
ان آسي را يافت آه با محاآمه او اينچنين اجراي هر چه قاطعانه تر عدالت درخواست شايد نتو. اند

به همين جهت، محاآمه صدام با گذشت زماني آوتاه از دستگيري او به مهمترين بحث . شده باشد
به طور آلي، به منظور شناختن دادگاه صالحيت دار براي .محافل سياسي، حقوقي، تبديل شد

  :هاي صدام، سه راه را مي توان تصور و بررسي آردرسيدگي به اتهام 
  
  محاآمه از راه يك دادگاه بين المللي آيفري _ ١
  محاآمه از راه تشكيل يك دادگاه ويژه _ ٢
  محاآمه از راه دادگاه داخلي _ ٣
  

  دادگاه بين المللي آيفري
 بين المللي،  آرماني تشكيل دادگاه بين المللي آيفري با ويژگي دايمي براي رسيدگي به جنايت هاي

است آه بشر از ديرباز در جست وجوي آن بوده، به گونه اي آه در سده بيستم، به ويژه پس از دو 
اگرچه نيروهاي پيروز پس از جنگ جهاني دوم با تشكيل . جنگ جهاني با جديت بيشتري دنبال شد

را به محاآمه آشاندند، ولي دادگاه هاي توآيو و نورنبرگ، تني چند از عامالن و جنايتكاران جنگي 
. تشكيل اين دادگاه ها نتوانست وجدان زخم خورده جامعه بشري را به نحو شايسته اي خرسند سازد

آنوانسيون پيشگيري از «، مجمع عمومي اين سازمان با تصويب ١٩۴۵با تأسيس سازمان ملل متحد در 
دادگاه بين المللي را براي محاآمه ، تشكيل يك ١٩۴٨ دسامبر ٩در » جنايت نسل زدايي و مجازات آن

بر همين اساس، مجمع عمومي در همان سال از ). ۶ماده (مرتكبان اين جنايت پيش بيني آرد 
. آميسيون حقوق بين الملل خود خواست تا امكان تشكيل يك ديوان بين المللي دايمي را بررسي آند

ي آيفري در آنفرانس ديپلماتيك رم اين تالش ها سرانجام با تصويب سند تأسيس ديوان بين الملل
دادگاهي آه .  به ثمر نشست١٩٩٨ جوالي ١٧به تاريخ )  ممتنع٢١ رأي مخالف و ٧ رأي موافق، ١٢٠با(
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بر . با تصويب شصتمين آشور الزم االجرا شد) ١٣٨١فروردين ماه  (٢٠٠٢اساسنامه آن در بهار سال 
صالحيت دارد ) با عنوان جنايت هاي بين المللي(م  جر۴ اساسنامه، ديوان براي رسيدگي به ۵پايه ماده 

  :آه عبارتند از
  
  )Genocide(  نسل زدايي -
  )Crimes against humanity(  جنايت هاي عليه بشريت -
  )War Crimes(  جنايت هاي جنگي -
  ).Crime of aggression(  جنايت تجاوز -

اتي شامل تعريف آن و تعيين شرايطي آه ديوان آه ديوان تا زمان تصويب مقرر(صرف نظر از جنايت تجاوز 
، صالحيت ديوان براي رسيدگي به سه )برپايه آنها نسبت به اين جنايت اعمال صالحيت خواهد آرد

بر اين اساس، ديوان، . ياد مي شود» صالحيت زماني«جنايت  نخست، شرط مهمي دارد آه از آن به 
بند يك (زم االجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند تنها نسبت به جرايمي صالحيت دارد آه پس از ال

اين ) صالحيت(به همين جهت، رئيس دادگاه بين المللي آيفري محاآمه صدام را از وظايف ). ١١ماده 
، زيرا جنايت هايي آه امروز صدام به آنها متهم است، پيش از الزم االجر ١دادگاه خارج دانسته است

به بيان ديگر، ديوان . ارتكاب يافته بودند) ٢٠٠٢يعني پيش از بهار (اه شدن اساسنامه و تأسيس دادگ
براي رسيدگي به اين اتهام ها صالحيت زماني ندارد، مگر آنكه داليل و مدارآي درباره يكي از جنايت 

  . ميالدي حكايت آنند٢٠٠٢هاي داخل در صالحيت ديوان يافت شوند آه از ارتكاب آنها پس از بهار 
  
  ل يك دادگاه ويژهتشكي _ ٢

يكي ديگر از راه هايي است آه جامعه جهاني در گذشته براي ) ad hoc(تشكيل يك دادگاه ويژه 
تشكيل دادگاه بين المللي براي پيگرد عامالن . رسيدگي به جنايت هاي بين المللي تجربه آرده است

لي براي پيگرد عامالن جنايت و نيز دادگاه بين المل) ١٩٩٣در (جنايت هاي ارتكابي در يوگسالوي سابق 
تشكيل دادگاه هاي ويژه براي . دو نمونه آشكار از اين تجربه است) ١٩٩۴در (هاي ارتكابي در روآندا 

 منشور ملل متحد از اختيارات شوراي امنيت به ٢٩رسيدگي به جنايت هاي بين المللي بر پايه ماده 
رعي شورا بايد دانست آه تشكيل آنها در اجراي پس، چنين دادگاه هايي را از ارآان ف. ٢شمار مي رود

صالحيت . امكان پذير است) اقدام براي تهديد به صلح، نقض آن و اعمال تجاوز(فصل هفتم منشور 
دادگاه ويژه از نظر زماني و مكاني، به زمان ارتكاب جنايت هاي بين المللي و سرزمين محل وقوع آنها 

ادگاه يوگسالوي از اين جهت، به اعمالي محدود است آه در براي نمونه، صالحيت د. محدود مي شود
 تا تاريخي آه شوراي امنيت پس از ١٩٩١در فاصله زماني يكم ژانويه «سرزمين يوگسالوي سابق 

به _  شوراي امنيت ٨٢٧قطعنامه  _ ٨ماده (ارتكاب يافته و مي يابد » استقرار صلح تعيين خواهد آرد
ذشته از اينها، دادگاه ويژه، بر خالف ديوان بين المللي آيفري، دايمي گ). ٢بند  _ ١٩٩٣ مه ٢۵تاريخ 

نيست؛ يعني شوراي امنيت مي تواند  آن را در صورت لزوم منحل آند، همچنان آه مي تواند اختيارات و 
بدين ترتيب، درباره امكان تشكيل چنين دادگاهي براي رسيدگي به اتهام هاي . وظايف آن را تغيير دهد

ايد گفت اگرچه شوراي امنيت بر پايه وظايف خود در اجراي فصل هفتم منشور ملل متحد همواره صدام ب
براي تشكيل يك دادگاه ويژه اختيار دارد، ولي در مورد موضوع عراق به دليل ويژگي هاي خاص سياسي 

 يك دادگاه زيرا، توافق الزم ميان اعضاي شوراي امنيت براي تشكيل. چنين امكاني بعيد به نظر مي رسد
وانگهي، در صورت تشكيل چنين دادگاهي، پديد . ويژه در شرايط آنوني دشوار به نظر مي رسد

به بيان ديگر، . آورندگان و گردانندگان آن از آماج انتقادها و فشارهاي سياسي مصون نخواهند ماند
راي هر چه بهتر جوامع جهاني تشكيل يك دادگاه ويژه را نسبت به يك دادگاه بين المللي براي اج

به همين خاطر، اظهارنظرها و . عدالت، چندان مناسب نمي بينند و از تأسيس آن استقبال نمي آنند
بحث هايي آه پس از دستگيري صدام مطرح شده، بيشتر پيرامون محاآمه وي در يك دادگاه بين 

  .المللي يا داخلي بوده است
  

صالحيت دار، ساده ترين و در عين حال، عادالنه ترين رسيدگي به اتهام هاي صدام در يك دادگاه داخلي 
  .به نظر مي رسد_ در شرايط آنوني _ راه 

اين عقيده، تنها از داوري شخصي نگارنده سرچشمه نمي گيرد، بلكه واقعيت هاي موجود بر آن صحه 
يتكاران بين بي گمان، وجود يك دادگاه بين المللي دايمي را براي اجراي عدالت نسبت به جنا. مي گذارد

المللي بايد ايده آل انگاشت، ولي در شرايطي آه چنين دادگاهي قدرت و صالحيت الزم را براي 
رسيدگي به چنين جنايت هايي ندارد، دادگاه هاي داخلي را بايد بهترين ابزار براي رسيدن به اين هدف 

سيدگي اين دادگاه به وانگهي، حتي در صورت صالحيت داشتن دادگاه بين المللي آيفري، ر. دانست
امكان پذير است؛ يعني تقدم رسيدگي با » اصل صالحيت تكميلي«جنايت هاي بين المللي در چارچوب 

دادگاه هاي داخلي خواهد بود و ديوان، تنها در صورت بي تمايلي يا ناتواني دولت صالحيت دار به 
فت در شرايط آنوني، دادگاه هاي بدين ترتيب بايد گ).  اساسنامه١٧ماده (موضوع رسيدگي خواهد آرد 

داخلي، در آنار دادگاه بين المللي آيفري يا به تنهايي، براي رسيدگي به جنايت هاي بين المللي 
به طور آلي، صالحيت دادگاه . اصالت دارند، اين اصالت بر حق تقدم رسيدگي اين دادگاه ها بازمي گردد

  :زير استوار استهاي داخلي براي رسيدگي به جرايم بر پايه اصول 
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 اصل صالحيت سرزميني آه به موجب آن، قوانين آيفري هر دولت درباره همه آساني آه در قلمرو -
 ٣بنگريد به ماده (مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد ) زميني، دريايي و هوايي(سرزميني آن دولت 

  ).١٣٧٠قانون مجازات اسالمي 
 هر آشور نسبت به جرم هاي ارتكابي اتباع آن در خارج از  اصل صالحيت شخصي آه برپايه آن، قوانين-

گستره اصل صالحيت ). ١٣٧٠ قانون مجازات اسالمي ٧بنگريد به ماده (آشور قابل اعمال است 
در خارج از آشور نيز آشيده شده است آه ) بزه ديدگان(شخصي امروز به جرم هاي ارتكابي عليه اتباع 

يعني صالحيت شخصي فعال (در برابر گونه نخست آن ) Passive(» صالحيت شخصي منفعل«با عنوان 
 :active (هنوز در سطح جهان پذيرش » اصل صالحيت شخصي منفعل«با وجود اين، . قرار مي گيرد

  .عمومي نيافته است
  
 اصل صالحيت واقعي يا حمايتي آه به آشورها اجازه مي دهد تا جرايمي را آه امنيت و حاآميت آنها -

ر مستقيم نشانه مي رود، صرف نظر از تابعيت مرتكبان و محل وقوع آنها، مورد پيگرد قرار دهند را به طو
  ).١٣٧٠ قانون مجازات اسالمي ۵بنگريد به ماده (
 اصل صالحيت جهاني آه بر پايه آن، هر دولت مي تواند صالحيت خود را نسبت به جرم هايي آه طبق -

بنگريد (جنايت بين المللي شمرده مي شوند، اعمال آند ) ون هامانند آنوانسي(قوانين و مقررات خاصي 
  ).١٣٧٠ قانون مجازات اسالمي ٨به ماده 

  
گذشته (با اين توضيح، درباره صالحيت دادگاه هاي داخلي براي رسيدگي به جنايت هاي اتهامي صدام 

  :مي توان گفت) از ماهيت و نوع آنها
  

، دادگاه هاي عراق بر )مانند آنچه در حلبچه رخ داد(ك عراق نخست، در مورد جنايت هاي ارتكابي در خا
پايه اصل صالحيت سرزميني صالحيت خواهند داشت؛دوم، درباره جنايت هاي ارتكابي در خارج از آشور 

مانند جرايمي آه نظاميان عراقي در جنگ با آويت در خاك آويت مرتكب شده (توسط اتباع عراقي 
پايه اصل صالحيت شخصي فعال صالحيت دارند؛ در اين دو مورد، مباشرت ، دادگاه هاي عراق بر)بودند

نكردن در ارتكاب جرم، مسئوليت شخصي صدام را نفي نمي آند، زيرا فرد دستور دهنده مانند مباشر 
ولي، دستور مقام باالتر يا حكم قانون در پاره اي شرايط مي . جرم از مسئوليت آيفري برخوردار است

  ٣. از پيگرد و آيفر برهاندتواند مرتكب را
  

سوم، در صورت فرار صدام يا خروج او از عراق، دادگاه هاي داخلي هر يك از آشورهايي آه صدام در 
  .آنجا دستگير يا يافت شود، بر پايه اصل صالحيت جهاني مي توانند به اتهام هاي او رسيدگي آنند

نگوني رژيم صدام بيش از دو فصل مي گذرد، امروز آه از پايان جنگ آمريكا و متحدانش با عراق و سر
اگر خودداري آمريكا از . جهان در آستانه تجربه اي گران در عرصه تحوالت حقوق بين المللي قرار دارد

تحويل صدام براي محاآمه در يك دادگاه صالحيت دار، پاره اي انتقادها را برانگيخته و بدبيني هايي پديد 
 در برابر تعجيل فاتحان جنگ جهاني دوم در تشكيل دادگاه هاي نورنبرگ آورده است، اين گذشت زمان را

بي گمان، به ثمر نشستن اين خوش بيني در گرو آن است آه . و توآيو مي توان به فال نيك گرفت
را در اختيار دادگاه ) يا متهمان بازداشت شده احتمالي آينده(نيروهاي متحد، متهم بازداشت شده 

چه، در غير اين صورت، برگزاري . رد تأييد عراقيان و جامعه بشري باشد قرار دهندصالحيت داري آه مو
هر دادگاهي، محاآمه اي فرمايشي و تشريفاتي بيش نخواهد بود آه دغدغه  اجراي عدالت بين 

  .المللي را به رويايي تغييرناپذير مبدل خواهد ساخت
  :پي نوشت ها

ود اين سند از نخستين روز پس از شصتمين روز از تاريخ  اساسنامه پيش بيني شده ب١٢۶در ماده . ١
  .توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيرآل ملل متحد الزم االجرا خواهد شد

شوراي امنيت مي تواند به تأسيس ارآان فرعي آن گونه آه براي انجام «:  منشور مي گويد٢٩ماده . ٢
  ».رت آندوظايف خود الزم بداند، مباد

تأثيرناپذيري  (٢٧بازتاب اين مفاهيم پذيرفته شده در حقوق بين الملل آيفري را مي توان در مواد . ٣
دستور مقام  (٣٣و ) مسئوليت فرماندهان نظامي و ديگر مقام هاي مافوق (٢٨) سمت رسمي افراد
 .از اساسنامه ديوان بين المللي آيفري، به روشني ديد) باالتر و حكم قانون
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