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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 

  
  نشست اضطراری شورای امنيت در مورد حمله اسرائيل به سوريه

  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه  -بي بي سي 
درخواست سوريه برای تشکيل نشست اضطراری در مورد حمله شورای امنيت سازمان ملل متحد با 

  .هوايی اسرائيل به خاک اين کشورموافقت کرد
تشکيل اين نشست پس از آن صورت می گيرد که فاروق الشرع، وزير امور خارجه سوريه در نامه ای به 

ی در نزديکی کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد از حمله هوايی اسرائيل به منطقه ای غيرنظام
  .دمشق، پايتخت اين کشور خبر داد

وی در اين نامه، حمله اسرائيل به خاک کشور خود را نشانه اوجگيری بحران در خاورميانه دانسته و 
  .خواستار نشست اضطراری شورای امنيت سازمان ملل در اين زمينه شده بود

مبگذاری انتحاری که يک روز پيش از اين در حالی است که ارتش اسرائيل اعالم کرده است به تالفی ب
اين حمله در حيفا به کشته شدن نوزده تن در شهر حيفا در شمال اسرائيل انجاميد به اردوگاه آموزشی 

  .سازمانهای فلسطينی جهاد اسالمی و حماس حمله کرده است
کرده بود که سازمان فلسطينی جهاد اسالمی مسئوليت بمبگذاری انتحاری در حيفا را پذيرفته و اعالم 

  .اين عمليات را زنی جوان انجام داده است
سخنگوی دولت اسرائيل هدف از حمله را سوريه ندانسته بلکه هدف را کسانی دانسته است که به 

  .گفته او، سوريه به آنها پناه می دهد
طی بيش از بيست سال گذشته، اين نخستين بار است که خاک سوريه هدف حمله اسرائيل قرار می 

  .ردگي
دولت سوريه محلی را که اسرائيل از آن به عنوان اردوگاه آموزشی نامه برده و به آن حمله کرده است 

رااردوگاه آوارگان اعالم کرده و سازمان جهاد اسالمی نيز اعالم کرده است که در سوريه اردوگاه نظامی 
  . ندارد

ا نيروی هوايی اسرائيل انجام داده يا بيانيه دولت اسرائيل مشخص نکرده است که آيا حمله به سوريه ر
  .از توپخانه استفاده شده است

اسرائيل همواره سوريه را به حمايت از دو سازمان فلسطينی حماس و جهاد اسالمی و احداث پايگاه 
  .آموزشی در خاک خود برای آنها متهم کرده است اما سوريه اين اتهام را بی اساس می داند

ت جنگی اسرائيل عليه سوريه، رسانه های اين کشور نوشته اند که هدف در واکنش نسبت به عمليا
  .حمله اسرائيل، اردوگاه آموزشی نبوده است

خبرنگار بی بی سی در بيروت از قول منابعی در سوريه که با آنان تماس گرفته است می گويد که 
 بلکه موضوع را از طرق احتماًال اين کشور به مقابله به مثل نظامی عليه اسرائيل دست نخواهد زد

  .ديپلماتيک پيگيری خواهد کرد
قبل از حمله به سوريه، هلی کوپترهای ارتش اسرائيل به حمله به نقاطی در شهر غزه دست زدند اما 

  .آن را عمليات متعارف اعالم کردند و گفتند اين حمالت به تالفی بمبگذاری در حيفا نبوده است
ود به شهر جنين در کرانه باختری رود اردن، خانه زنی را که عامل همچنين، نظاميان اسرائيلی با ور

  .بمبگذاری روز شنبه بود ويران کردند
  واکنشها

آمريکا در واکنش به حمله اسرائيل به خاک سوريه از طرفين خواست خويشتنداری نشان دهند اما در 
کا آنان را تروريست می داند دست عين حال اعالم کرد که سوريه بايد از پناه دادن به گروههايی که آمري

  .بردارد
دولت بريتانيا نيز خواهان خويشتنداری هر دو طرف شده و اعالم کرده است که اسرائيليها حق دارند 

طبق قوانين بين المللی اقداماتی برای حافظت از خود انجام دهند اما مشخص نکرده است که آيا 
  .ه پشتيبانی می کند يا خيرقوانين بين المللی از حمله اسرائيل به سوري

حسنی مبارک، رييس جمهور مصر حمله اسرائيل به سوريه را محکوم کرده و اين اقدام را حمله به 
  .خوانده است" کشور برادر"

گردهارد شرودر، صدر اعظم آلمان که به همراه آقای مبارک در نشستی خبری در قاهره، پايتخت مصر 
ول توصيف کرد و گفت نقض حريم هوايی کشوری ثالث، روند صلح شرک داشت اين حمله را غيرقابل قب

  .خاورميانه را پيچيده تر خواهد کرد
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شعله ور "کمال خرازى وزير امورخارجه ايران نيز حمله اسرائيل به سوريه را بشدت محکوم کرده و آن را 
  . توصيف کرده است" ساختن تشنج و درگيرى در منطقه

کنی و فراز از واقعيتها و مشکالت ناشی از اشغال سرزمينهای فلسطينی وی هدف از اين حمله را فراف
  .و آنچه دفاع مشروع ملت فلسطين از هويت و موجوديت خود دانسته قلمداد کرده است

عمرو موسی، دبيرکل اتحاديه عرب اين حمله را محکوم کرده و آن را تروريسم دولتی توصيف کرده 
  .است

   نيات تجاوزکارانه اسرائيل در قبال اعراب می داند خوانده استوی اين حمله را نشانگر آنچه

  

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

     دهيم  مي  پاسخ  از ايران  ارسالي  عاليم به:  امريكا وزير خارجه
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه 

   مسائل  در قبال  ايران  از سوي  ارسالي  عاليم  خواندن  امريكا، با شجاعانه ، وزير خارجه»  پاول آالين«: ايلنا
  .  داد  خواهيم  آنها پاسخ  به  آه شده  ما ارسال  براي  ايران  از سوي عاليمي:   گفت يي هسته
 با  خواستار رودر رويي  واشنگتن«:  ، اظهار داشت پست  واشنگتن  امريكايي وگـو با روزنامه  در گـفـت وي
 ما در  آنچه«:  امريكا، افزود  براي  ايران  از سوي  عاليم  اين  ارسال  خواندن  با شجاعانه پاول» .  نيست ايران
  ». ها نيست  بحران  آشاندن  فعليت  و به  با ايران  رودررويي  هستيم  آن  در راستاي تالش
  هاي  فعاليت  بودن  در مورد غيرنظامي  ايران  از سوي  تعهد آاملي نيازمند بوش  جرج دولت«:  داد  ادامه وي

 ».  آشور است  اين يي هسته
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  معلمان تهران در روز جهاني معلم
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه 

بح امروز با تجمع در تعداد زيادي از فرهنگيان سراسر آشور ص, روز جهاني معلم ,  مهر13همزمان با 
مقابل سازمانهاي آموزش و پرورش آشور نسبت به وضعيت معيشتي و اجراي سريع تر نظام هماهنگ 

  .  پرداخت حقوق اعتراض آردند 
معلمان تهران در اين تجمع با سردادن شعارهايي خواستار رفع تبعيض و بي عدالتي بين ميزان دريافتي 

  .اير ارگان ها و شرآت هاي دولتي شدند و تسهيالت فرهنگيان با آارآنان س
اين , در گفت و گويي با خبرنگار ايلنا, دبير آل آانون صنفي معلمان ايران, محمود بهشتي لنگرودي 

مديران نظام نتوانسته اند با قشر فرهنگي تعاملي   :تجمع را بازتاب عملكرد مسئوالن دانست و گفت 
  .منطقي برقرار آنند
بخش گسترده اي از مشكالت معيشتي خود را , علمان شرآت آننده در اين تجمع يادآور مي شود آه م

  .به ضعف هاي مديريتي در آموزش و پرورش مربوط مي دانند 
همچنين ابوالقاسم رئوفيان قائم مقام جامعه اسالمي فرهنگيان با تاآيد بر لزوم حفظ آرامش از سوي 

  . بايد به نقش سرنوشت ساز معلمان پي ببرنددست اندآاران نظام:  ، گفت   معلمان به ايلنا
شرايط الزم را براي   ,مجموعه دولت و ملت بايد در عمل و نه در حرف و شعار:رئوفيان ابراز عقيده آرد 

  .دستيابي معلمان به رفاه و عدالت اجتماعي فراهم آنند
 آننده در همايش در تعدادي از افراد شرآت, گفتني است در پايان همايش صبح امروز در شهر تهران

  .  خيابان طالقاني به سردادن شعار پرداختند 
 نفر از اين افراد به دليل نداشتن آارت وزارت آموزش و پرورش توسط نيروي 4بر اساس اين گزارش 

  .انتظامي بازداشت شدند 
اين دفتر از   :در اين رابطه يك مقام مسئول در دفتر مرآزي حراست آموزش و پرورش به خبرنگار ايلنا گفت

نيروي انتظامي درخواست آرده تا پس از ارائه مدارك مربوط به آموزش و پرورش از سوي خانواده 
  .اين افراد تا پايان امروز آزاد شوند   ,بازداشت شدگان 

همچنين معاون سياسي امنيتي وزارت آشور در گفت و گو با ايلنا اين بازداشت را به دليل سرپيچي از 
بازداشت شدگان تا صبح : تعالي اعالم آرد .ني بر متفرق شدن تجمع آنندگان دانست تذآر پليس مب

  پايان پيام . فردا آزاد خواهند شد 
  

  آموزش و پرورش استان    تجمع فرهنگيان اردبيل در مقابل سازمان
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه 

فرهنگيان اردبيل با تجمع در مقابل سازمان  نفر از 500همزمان با سيزده مهر روزجهاني معلم بيش از 
تر نظام هماهنگي پرداخت حقوق   آموزش و پرورش استان نيست به وضعيت معيشتي و اجراي سريع

  .اعتراض آردند
عدالتي بين ميزان   به گزارش خبرنگار ايلنا، معلمان اردبيل در اين تجمع خواستار رفع تبعيض و بي

  .هاي دولتي شدند  ها و شرآت  ا آارآنان ساير ارگاندريافتي و تسهيالت فرهنگيان ب
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فرهنگيان اردبيل ضمن انتقاد شديد از عملكرد چندين ماهه وزير آموزش و پرورش اجراي هرچه سريعتر 
  . آبان خواستار شدند15نظام هماهنگ پرداخت حقوق آارآنان دولت را تا 

التدريسان را خواستار    ازنشستگان و حقفرهنگيان اردبيل توجه مسئوالن زيربط به وضيعت معيشتي ب
اي آه معلمان نقش اصلي را در انتخاب   شدند و براصالح اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به گونه

  .هيأت مديره داشته باشند تأآيد آردند
 امروز صبح در محوطه سازمان آموزش و پرورش 11 تا 9الزم به ذآر است در اين تجمع آه از ساعت 

اردبيل برگزار شد، هيچ يك از مسئوالن آموزش و پرورش استان حاضر به جوا بگويي به معلمان استان 
  پايان پيام . معترض نشدند

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  مذاآره با اتحاديه اروپا ادامه دارد
  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه  -روزنامه شرق 

پس از انتشار بيانيه وزارت خارجه اتحاديه اروپا آه ادامه مذاآره جامعه با تهران را مشروط به يك هفته 
اي ايران آرده بود، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در پاسخ   هاي هسته توقف برنامه

 ما با اروپا مذاآره به سئوال روزنامه شرق، اعالم آرد آه مذاآره ايران و اتحاديه اروپا جريان دارد و
هاي مختلف برگزار شود و با  هاي نزديك است تا آميته اتحاديه اروپا با ما در حال گفت و گو«.داريم

  ».مسئوالن مختلف اتحاديه اروپا در بروآسل در حال رايزني هستيم
  
ه انفجار آميـا را حـل   نظر ايران درباره اين آه آرژانتين تمايل دارد از طريق آشور ثالثي قضي           : خبرنگار ايرنا • 

 و فصل آند چيست؟
به هيچ وجه چنين مذاآراتي با آشور ثالثي نداشتيم و چنين درخواست و پيشنهادي را قبـول نكـرديم و                    

موضع ما از ابتدا در قبال اين پرونده روشن . گناه هستند  اعتقاد داريم افرادي آه نامشان مطرح شده بي       
ايـن داسـتان را سـاخته و پرداختـه رژيـم           . ايـم   قـضايي دانـسته    بوده و موضـوع را از ابتـدا سياسـي و نـه            

. خدمتي به اين رژيم بوده اسـت      صهيونيستي دانسته بوديم آه قوه قضائيه آرژانتين در حال انجام خوش          
بـه خـصوص در روزهـاي    . از ابتدا مدارك را سياسي خوانده بوديم و مرور زمـان ايـن اظهـارات را تاييـد آـرد           

ضي پرونده به افراد مختلف در اين پرونده رشوه داده است، نـشان داد اظهـارات              اخير آه مشخص شد قا    
قوه قضائيه آرژانتين بهتر    . ما درست بوده است و اين دادگاهي سياسي بدون مبناي حقوقي بوده است            

شود و غير واقعي است به سروسامان        است به جاي طرح اين گونه ابتكارات آه مورد پذيرش واقع نمي           
  .آن قوه و دستگاه بپردازد و از افتضاحي آه به بار آمده است جلوگيري آنددادن به 

اخبـاري مبنـي بـر آغـاز مـذاآرات ايـران و آمريكـا در ژنـو در خـصوص شـرآت ايـران در                          : روزنامه خراسان • 
   آيا صحت دارد؟ بازسازي عراق منتشر شده است،

البتـه از جمهـوري اسـالمي       . غـاز نـشده اسـت     مذاآراتي بين آمريكا و ايران در ژنو براي بازسازي عـراق آ           
ايران دعوت شده است در اجـالس بازسـازي عـراق در اسـپانيا شـرآت آنـد آـه مـا در حـال بررسـي آن              

  .هستيم
  آنيد؟ اظهارات آقاي پاول را چطور ارزيابي مي• 

ا بايـد رويكـردش     آمريك. رسد ما از ابتدا گفته بوديم آه آمريكا با رويكرد منفي در قبال ايران به جايي نمي               
گرايانه به مسايل منطقه نگاه آند، در اين صـورت اسـت     را نسبت به منطقه تغيير دهد و به صورتي واقع         

اگر آمريكا واقعيات را آن طـور آـه هـست ببينـد و از رويكـرد           . اش را حل آند    تواند مشكالت  آه آمريكا مي  
يكا منجر شود تـا اقـدامات عملـي در قبـال     بردارد و اظهارات پاول به رويكرد مثبت در آمر   اش دست  منفي

آنيم اما بايد ديد آه در صـحنه عمـل چـه     ايران صورت بگيرد، طبيعي است ما از اين رويكرد استقبال مي          
. اند  ها با رويكرد غلط خود را از نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه محروم آرده          آمريكايي. شود مي

اگـر  . ايـم  ه صورت مستقيم و رسـمي چيـزي از آمريكـا دريافـت نكـرده              ما البته درباره دعوت به همكاري ب      
آمريكا رويكردش را عوض آند و تغيير سياست عملي را در آمريكا شاهد باشـيم، موضـوع جديـدي پـيش                     

  .آيد آه به تناسب آن عمل خواهيم آرد مي
البرادعـي بـراي متوقـف      جزييات مذاآره ايران و آژانس درباره چه مواردي است و ايران در برابر خواست               • 

  سازي اورانيوم به صورت موقت چه موضعي دارد؟ آردن غني
آميـز   مواضـعمان در خـصوص اسـتفاده از فنـاوري صـلح           . آـنم  در خصوص جزييات مذاآرات صـحبتي نمـي       

اين حق ما است آه از اين فناوري استفاده آنيم و اين حـق بايـد از سـوي    . اي تغيير نكرده است   هسته
  .ه رسميت شناخته شودديگر آشورها ب

چيـست؟ آيـا ايـن      » آـاالي بـرق   «بـرداري از شـرآت       موضع ايـران دربـاره ادامـه نمونـه        : خبرنگار خارجي • 
  شود؟ موضوع در جزييات مذاآره با آژانس هم مطرح مي

بايـد صـبر آـرد تـا        . ها فني است و بين آژانس و سازمان انرژي اتمي ايران در حال انجام اسـت                اين بحث 
  .امروز در صدد ارائه جزييات نيستم. اش را طي آند  مسير طبيعياين مباحث

هـاي   آيا همكـاري ايـران بـا آژانـس انـرژي اتمـي فراتـر از معاهـده منـع گـسترش سـالح               : تلويزيون ژاپن • 
  .اي خواهد بود يا خير هسته

  .اش را طي آند اجازه بدهيد مباحثات سير طبيعي
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زراي خارجـه اتحاديـه اروپـا، مـذاآره جـامع تهـران و اتحاديـه اروپـا                  با توجه به بيانيه آخر و     : روزنامه شرق • 
  ادامه دارد يا به حالت تعليق درآمده است؟

اتحاديه اروپا با ما در حال گفت و گوهـاي          . ايم ها داشته  هايي با اروپايي   ما صحبت . مذاآرات جريان دارد  
اتحاديه اروپا در بروآسل نيز در حال       هاي مختلف برگزار شود و با مسئولين مختلف          نزديك است تا آميته   

رايزني مذاآرات متعددي هم با مسئولين اتحاديه اروپا در بروآسل داشتيم و اين مذاآرات همچنان ادامه                
  .ها ادامه يابد طرفين هم اعتقاد دارند آه بايد گفت و گوها و همكاري. دارد

  اي ايران چيست؟ هاي هسته ليتموضع ايران در قبال سخنان بلر درباره فعا: روزنامه رسالت• 
هاي مستقل در خصوص فناوري      آند آه ما به خاطر سياست      اظهارات بلر مواضع گذشته ما را تاييد مي       

گيـريم ايـن اظهـارات در شـانتاژهاي خبـري البـي              اي مـورد حملـه و هجـوم قـرار مـي            آميـز هـسته    صلح
  آشورهاي.  را با خودشان همراه آنند     اند بسياري از آشورها    ها ريشه دارد و آنها توانسته      صهيونيست

دنيا بايد به واقعيات موجود روي بياورند و از اظهاراتي آه واقعـا در سـطح دنيـا هـم پـذيرش نـدارد، پرهيـز            
هـاي غلـط آن      اين اظهارات غيرقابل قبول و گفته يك مقام بلندپايه انگليس، اعترافـي بـر سياسـت               . آنند

  .دولت نسبت به ايران است
موضع ايران در قبال امضاي پروتكل الحاقي چيست؟ آيا ايران اجازه بازرسـي از امـاآن                : اسريراديو سر • 

  دهد؟ مذهبي و سياسي را مي
مـا بايـد    . اي است آنچه آه بايد بگويم اين است آه موضع مـا تـا تغييـر نكـرده اسـت                    ها رسانه  اين بحث 

شـود آـه    ها مطرح مـي   در رسانه اين روزها مطالب زيادي     . شود مطمئن شويم آه حقوقمان ضايع نمي     
هاي ما هر    دستگاه.  نفره و امثالهم اشاره آرد آه اصال درست نيست         5توان به آميته     از جمله آنها مي   

دهنــد و  شــان را انجــام مــي هــاي خــود وظــايف يــك وظيفــه مشخــصي دارنــد و در چــارچوب مــسئوليت 
  .هايي مانند آميته پنج نفره فاقد پايه و اساس است بحث

  منظور از توافق آامل ايران با آژانس انرژي اتمي چيست؟: گار خارجيخبرن• 
مـان سـازمان انـرژي اتمـي         براساس اطالعات اوليـه   . وزارت خارجه تاآنون اطالع دقيقي از مذاآرات ندارد       
  .ايران از فضاي مذاآرات اظهار رضايت آرده است

  آنندگان به سفارت انگليس چيست؟ سرانجام حمله: ايسنا• 
  .شود و طبق قانون با عامالن اين حوادث برخورد خواهد شد ه در وزارت اطالعات دنبال ميپروند

برداري از ميدان گازي مشترك ايـران و آويـت را    آيا اين خبر صحت دارد آه آويت قصد دارد بهره       : العربيه• 
  المللي بگذارد؟ به مناقصه بين

حيطه هر آشوري بايـد مـشخص       . ي ادامه دارد  ها در اين خصوص بين مسئوالن ايراني و آويت         گفت و گو  
  .هاي بعدي وجود داشته باشد تر پايان بگيرد تا امكان برداشتن گام اين مذاآرات بايد سريع. شود

  ساز ايراني انجام داده است؟ اي براي آزادسازي دو مستند ايران چه اقدام تازه: واحد مرآزي خبر• 
ايي بـود آـه دآتـر خـرازي در نيويـورك داشـت و از آانـال                  هـ  هـا آـه در ايـن زمينـه صـحبت           آخرين پيگيري 

شـان در دسـتور آـار        دفاع از اتباع ايران و سرنوشـت      . آنيم سفارتمان در بغداد اين موضوع را پگيري مي       
  .آشور است و دستگيري اين عزيزان غير قابل پذيرش است

وگـاه بـرق ايـن آـشور انجـام داده           روزنامه هاآرتص اعالم آرده ايران حمله اينترنتي به يـك نير          : خراسان• 
  است اين خبر صحبت دارد؟

اش را عليـه     اين نيز در ادامه ادعاهاي اخير رژيم صهيونيستي اسـت آـه هـراز چنـدگاه هجـوم تبليغـاتي                   
  .اساس در آينده هم خواهيم شنيد از اين ادعاهاي بي. آند ايران متمرآز مي

  يان شورشيان جنوب سودان و دولت خارطوم چيست؟موضع ايران در قبال توافق اوليه م: آيهان عربي• 
از اين بابت خوشحاليم و اميدواريم اين توافق به ثبات بيشتر و توسعه و آبـادي و امنيـت آن آـشور آمـك                       

  .آند
  گيرد؟ سفر سوالنا به تهران امروز انجام مي• 

  . تا به حال تنظيم نشده است برنامه چنين سفري
  

  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر توسط  
  

توافق نهادهاي : هاي انضباطي با دانشجويان و صدور احکام محروميت از تحصيل ادامه موج برخورد کميته
  درون و بيرون دانشگاه براي سرکوب جنبش دانشجويي

  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه ): راديوفردا(نيما تمدن 
 دستوري خواهان برخورد منصفانه با دانشجويان شده عليرغم اينکه محمد خاتمي، رئيس جمهوري، در

است، اما کماکان هر روز اخبار تازه اي مبني بر محکوميت تعدادي از دانشجويان منتشر مي شود و تا 
 دانشگاه ايران، براي دانشجوياني که در اعتراض هاي خرداد ماه 20امروز، کميته هاي انضباطي در 

  . رده استحضور داشته اند، احکامي صادر ک
در حالي که روند صدور احکام کميته هاي انضباطي هنوز متوقف نشده و ): راديوفردا(کيوان حسيني 

برخي صاحبنظران، از انفعال احتمالي دانشجويان در شرايط کنوني سخن گفته اند، بعضي دانشجويان 
خصي خود با اعالم کرده اند که در جريان برخوردهاي اخير، مسئوالن دانشگاه ها مشکالت ش

از جمله در دانشگاه رجايي، معاونت دانشجويي . دانشجويان را نيز به پرونده هاي آنان افزوده اند
 دانشجو را به خاطر ناآرامي هاي خرداد ماه به کميته هاي انضباطي احضار کرده است، اما 30دانشگاه، 

www.iran-archive.com 



ن ارديبهشت ماه دانشجويان تعدادي از دانشجويان معتقدند که بخشي از اين احضارها به خاطر تحص
  .صورت گرفته است

در گزارشي که خبرنامه اميرکبير در اين باره منتشر کرده، آمده است که در جريان تحصن ارديبهشت ماه 
در در دانشگاه رجايي، دانشجويان خواستار انتقال اين دانشگاه از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم 

ه، معاونت دانشجويي با هدف کنترل خوابگاه ها، بيش از نيمي از ظرفيت همچنين در اين دانشگا. بودند
  . خوابگاه دانشجويي را به دانشجويان واگذار نکرده است

 دانشجو به جرم حضور در 21از دانشگاه رازي کرمانشاه نيز خبر مي رسد که حکم محروميت از تحصيل 
در . از دانشجويان نيز به زودي اعالم خواهد شد نفر ديگر 30اعتراض هاي خردادماه، صادر شده و احکام 

ميان محرومين از تحصيل اين دانشگاه، نام تعدادي از انجمن اسالمي دانشگاه کرمانشاه نيز ديده مي 
اين افراد با اتهام اغتشاش در دانشگاه و تحريک دانشجويان به اغتشاش و توهين به مقامات . شود

  .حکومتي روبرو هستند
 دانشگاه کشور رسيده و در جريان صدور 20يته هاي انضباطي با دانشجويان، تا کنون به موج برخورد کم

 نفر از اعضاي انجمن هاي اسالمي دانشجويان، با حکم 90احکام مختلف عليه دانشجويان، تا کنون 
اين احکام تا کنون در دانشگاه هاي بوعلي سينا و علوم . کميته انضباطي دانشگاه خود روبرو شدند

زشکي همدان، زابل، رازي کرمانشاه، علوم پزشکي کرمانشاه، فردوسي مشهد، علوم پزشکي پ
مشهد، تربيت مدرس تهران، لرستان، اصفهان، اروميه، تربيت معلم تهران، صعنتي سهند تبريز، 

سيستانو بلوچستان، صنعتي اصفهان، يزد، علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان و با هنر کرمان صادر 
  .استشده 

برخي از اعضاي دفتر تحکيم وحدت، اعالم کردند که اين احکام حاصل توافقي بين نهادهاي بيرون 
دانشگاه با مسئوالن دانشگاه ها است و با هدف سرکوب دانشجويان و جلوگيري از اعتراض هاي 

 .جنبش دانشجويي صادر شده است
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، با وجود عدم  راي پاسخگويي به پرسشبرنامه جمهوري اسالمي ب
  االجل تعيين شده تقيد به ضرب

  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13 يكشنبه - راديو فردا -گلناز اسفندياري
علي اکبر صالحي، نماينده دائمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است که ايران قصد دارد 

رسش هاي آژانس درباره برنامه هسته اي خود، هر چه زودتر پاسخ دهد، حتي اگر خود را به ضرب به پ
 اکتبر، جزء 31علي اکبر صالحي به خبرگزاري فرانسه گفت که تاريخ . االجل آژانس محدود نمي داند

  . برنامه ما نيست، زيرا ما برنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را نپذيرفته ايم
 سپتامبر، با انتشار قطعنامه اي به ايران تا پايان ماه اکتبر 12 بين المللي انرژي اتمي، در روز آژانس

فرصت داد تا به پرسش هاي اين آژانس درباره برنامه هسته اي خود پاسخ دهد، پروتکل الحاقي پيمان 
.  را متوقف سازدمنع گسترش سالح هاي هسته اي را امضاء کند، و نيز برنامه غني سازي اورانيم خود

گفته هاي علي اکبر صالحي، نماينده دائمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، در حالي منتشر 
مي شود که اگر ايران مهلت تعيين شده از سوي اين آژانس را رعايت نکند، مساله برنامه هسته اي 

  .  شودجمهوري اسالمي، ممکن است به شوراي امنيت سازمان ملل متحد کشانده
در همين حال در حالي که امروز حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته است که مذاکرات 
ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در جو بسيار خوبي برگزار شده و پيشرفت داشته است، روزنامه 

مش فاش نشده، با اشاره انتخاب، وابسته به محافظه کاران نوانديش، به نقل از يک مقام مسئول که نا
شمار قابل توجهي از : به نشست تيم آژانس بين المللي انرژي اتمي با مسئوالن ايراني نوشته است

کارشناسان حاضر در جلسه، با پذيرش پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي، به 
ح هاي هسته اي بوده و شدت مخالف بودند و حتي خواستار خروج ايران از پيمان منع تکثير سال

  .مذاکرات را بي فايده دانستند
اين موضوع را پيشتر نيز برخي مقامات وابسته به جناح محافظه کار در اظهار نظرهاي خود مطرح کرده 

با .  خارج شودNTPبودند، و گفته بودند که ايران بايد موضع کره شمالي را پيش گيرد و کامال از پيمان 
 ايران همواره بر ادامه مذاکرات با آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کردند و اينحال مقامات دولتي

  .اعالم کردند که ايران پروتکل الحاقي را با شرايط خاصي خواهد پذيرفت
ايران براي همکاري با آژانس بين : امروز در تهران، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه گفت

اصولي ندارد و بايد مطمئن شويم که امنيت ملي و حيثيت ما خدشه دار المللي انرژي اتمي، مشکل 
  .نمي شود

  
   توافق  و امنيتي  ديني  سياسي  از اماآن  بازرسي در مورد عدم:   اتمي المللي  بين  در آژانس  ايران نماينده
    ايم آرده

    2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14 دوشنبه -روزنامه اعتماد 
   آژانس  و نمـاينـدگـان ايـران:   گـفـت  اتمي  انرژي المللـي  بيـن  در آژانـس  ايران نماينده»  حياآبر صال علي«

  .اند  آرده  مشخص  آژانس  خود را با اين  و حدود همكاري چارچوب
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   آـــه وگـــوهـــايـــي در گــفـــت: افـــزود»  الـــوطـــن «  سـعــــودي وگو با روزنامه  در گفت صـالحي
  . شد تقويت» ها و اميدها بيني خوش« داد   انجام  در ايران  آژانس  بازرسي  هيات رييس» گــولــد اشميت«

  .ها وجود دارد  برنامه  اين  در خصوص  نامشخصي هنوز مسائل:   گفت ، صالحي با وجود اين
، » محمـد البـرادعـي« و   اتمـي انرژي  المللي  بين  آژانس  با نمايندگان  مذاآرات در خالل:  تاآيد آرد وي

 دهد، هر چند   خود را توضيح يي  هسته هاي  برنامه  و غيرواضح  نامشخص  مسائل  آرد تا تمام  تالش ايـران
  .  قرار نگرفت  مـورد بحـث  الحـاقـي  پـروتكـل  امضاي آه

   ايران  موافقت  آرد و به  ارزيابي  مثبت را  آژانس  بـا نمـاينـدگان  شـده  انجام  مذاآرات  همچنين صالحي
   دارنـد، اشـاره  ايران يي  هسته  با فعاليت  يا غيرمستقيم  مستقيم  ارتباط  آه  اماآني  بر بازرسي مبني

 و  ، رد آرده  است  الحاقي  از مفاد پروتكل  يكي  را آه  نشده بيني  پيش هاي  بـازرسـي ايران:  آـرد و گفـت
  . خواند  و اضافي معني  بي  مـوجـود در رآآـتورها، آاري هـاي  و دوربـيـن  مــداوم هاي  وجود بازرسي را با آن

 و در   دانست  شده  آنها را صادر خواهد آرد تمام  بازرسي  اجازه  ايران  آه  اماآني  در خصوص  بحث صالحي
:   يا خير، گـــفــــت  است  رسيده  پايان  به  شده  تعيين  اماآن  آردن  آيا مشخص  آه  سوال  اين  به پاسخ

  . پيدا خواهد آرد  ادامه السابق  آمافي  بـــازرســـي عــمــلـيـــات
:  ، گفت  خواهند بود يا نه  مستثني  و امنيتي  و ديني  سياسي  آيا اماآن  آه  ديگري  سوال  به  در پاسخ وي

   بين  توافقي  زمينه  در اين  ولي  نشده  تصويب  ايران يي  هسته يت با فعال  غير مرتبط  اماآن  به وارد نشدن
  .ما و آنها وجود دارد

 از   شده  خواسته هاي  و گزارش  نشده بيني  پيش  صورت  به يي  هسته  تاسيسات  در مورد گشودن صالحي
:  آرد داند تصريح  مي ير قانوني را غ  آن  سازمان  آه  اورانيوم سازي  مانند غني هايي  در مورد فعاليت ايران

 و ديگر  شود و نيز در اصفهان  مي  انجام  در آن  اورانيوم سازي  غني  نطنز آه  از نيروگاه  بطور مداوم بازرسي
  معني  بي  نشـده بينـي  پيـش  مــوجـود بـازرسـي هاي  و با وجود دوربين  خواهد پذيرفت  انجام  مربوط اماآن
  . است

 از   قطعات  اين  آه  آشورهايي  نام  همراه  را به  از خارج  وارداتي  قطعات ايـران:  آـرد  تـصـريـح يصــالـحــ
  . خواهد داد  تحويل  سازمان ، به  است  آنها وارد شده سوي

 
  واکنش ايران به متهم شدن قاضی آرژانتينی
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 1994تهام هايی عليه قاضی آرژانتينی رسيدگی کننده به پرونده بمب گذاری سال به دنبال طرح ا

بوئنوس آيرس مبنی بر پرداخت رشوه به شاهدان جهت دادن شهادت عليه ايران، اين پرونده دچار 
  .پيچيدگی های تازه ای شده است

ی اساس بودن پرونده ای وزارت خارجه ايران اتهام های مطرح شده عليه قاضی آرژانتينی را دليلی بر ب
معرفی کرده که اين قاضی عليه برخی مقام های ايرانی تشکيل داده و آنها را متهم به دست داشتن 

  .در انفجار کرده است
قاضی گاليانو، قاضی آرژانتينی رسيدگی کننده به انفجار مرکز يهوديان شهر بوئنوس آيرس که به کشته 

ر انجاميد، هشت ديپلمات و چند مقام ارشد ايران شامل  نفر و زخمی شدن ده ها تن ديگ85شدن 
علی فالحيان، وزير پيشين اطالعات جمهوری اسالمی را متهم به دست داشتن در اين انفجار کرده و 

  .حکم بازداشت بين المللی آنان را صادر کرده است
  .اين اقدام خشم شديد دولت جمهوری اسالمی را به دنبال داشت

نو متهم شده که به شاهدان اين پرونده پول پرداخته تا عليه ايران شهادت دهند و به اکنون قاضی گاليا
نوشته برخی روزنامه ها، تعدادی از ماموران امنيتی آرژانتين گفته اند قاضی گاليانو آنها را تحت فشار 

  . گذاشته است
ور خارجه ايران روز به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، حميدرضا آصفی، سخنگوى وزارت ام

در زمان حاضر صحت اظهارات جمهورى اسالمی و خوش خدمتی : "يکشنبه پنجم اکتبر اعالم کرد
  ."دستگاه قضايی آرژانتين به رژيم اسراييل آشکار شده است

اين ماجرا داستان سرايی رژيم صهيونيستی بود و دستگاه قضايی آرژانتين هم با خوش : "وى افزود 
مرور زمان صحت اظهارات ما را تاييد کرد بخصوص که ماجراى رشوه قاضی اين . را کردخدمتی آن را اج

  ."پرونده هم مشخص شده است
البته اتهام پرداخت رشوه در جريان رسيدگی به اين پرونده نخستين بار نيست که مطرح می شود، قبال 

 ميليون دالر از 10بنی بر اينکه نيز اتهام هايی به کارلس منم، رييس جمهور پيشين آرژانتين وارد شد م
  .ايران دريافت کرده تا جلوی به جريان افتادن اين پرونده را بگيرد

پرونده بمبگذاری در بوئنوس آيرس اگرچه اندک زمانی پس از انفجار تشکيل شد اما برای مدتی 
ات ها و مقام مسکوت مانده بود تا اينکه چند ماه قبل با صدور حکم بازداشت بين المللی برای ديپلم

  .های ايرانی بار ديگر به جريان افتاد
ايران در اعتراض به اين اقدام دستگاه قضايی آرژانتين، روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با آرژانتين قطع 

  . کرد
آقای آصفی اکنون نيز تاکيد کرده که ايران هيچگونه پيشنهاد ميانجيگرى ميان آرژانتين و ايران را نخواهد 

وی اين نکته را در پاسخ به سوال خبرنگارانی داد که از او در مورد احتمال بهبود روابط دو . تپذيرف
  .کشور، از طريق ميانجيگری ساير کشورها ابراز کرد
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در نتيجه صدور احکام بازداشت، هادی سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين که اکنون برای تحصيل 
 پليس بازداشت و دادگاهی در لندن در حال بررسی مساله استرداد او در بريتانيا بسر می برد، توسط

  .به آرژانتين است
اين اقدام پليس و دستگاه قضايی بريتانيا روابط ديپلماتيک ايران و بريتانيا را دچار بحرانی کرد که هنوز آثار 

  .آن باقی است
دا اعالم کرديم که اين يک موضوع ما از ابت: "حميرضا آصفی در ادامه صحبت های روز يکشنبه خود گفت

  ."سياسی و نه قضايی است و افرادى که متهم شده اند از جمله آقاى سليمانپور بی گناه هستند
ايران همواره آرژانتين را متهم کرده که تحت فشار البی طرفدار يهوديان اين پرونده را به جريان انداخته و 

  داردشواهد کافی عليه مقام های ايرانی در دست ن
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  بنيانگذار گروه افراطي انصاراالسالم از حضور کوتاه مدت عناصر اين گروه در ايران خبر داد
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه ): راديوفردا(کيوان حسيني 

السالم در کوه هاي کردستان عراق، مسئوالن اگرچه پس از حمله نيروهاي ائتالف به پايگاه انصارا
جمهوري اسالمي خبرهاي مربوط به ورود نيروهاي بينادگراي اسالمي به ايران را تکذيب کردند، اما حاال 
پس از چند ماه، پايه گذار انصاراالسالم در گفتگو با نيوزويک، از حضور کوتاه مدت اين افراد در خاک ايران 

هاي مال کرکر، که نام واقعي اش نجم الدين فرج احمد است را از نيما تمدن خالصه حرف . خبر مي دهد
  . بشنويد

نيروهاي آمريکايي بايد هرچه : مال کرکر در گفتگو با نيوزويک، با تاکيد مي گويد): راديوفردا(نيما تمدن 
اق باز گردند و زودتر از عراق خارج شوند و در پاسخ به اين سوال که اگر جنگجويان انصاراالسالم به عر

: به مبارزه عليه نيروهاي آمريکايي بپردازند، آياي شما کار آنها را محکوم مي کنيد يا نه، پاسخ مي دهد
 تن را 253وقتي آمريکايي ها به منطقه تحت نفوذ انصاراالسالم يورش بردند، همه چيز را نابود کردند و 

انصاراالسالم عليه آمريکايي ها، واکنشي بسيار من فکر مي کنم که مبارزه باقيمانده نيروهاي . کشتند
  .طبيعي باشد

  
نيروهاي ائتالف، پس از حمله به عراق، منطقه تحت نفوذ انصاراالسالم در کردستان عراق را پاکسازي 
کردند و مالکرکر در پاسخ به اين سوال که پس از آن واقعه، نيروهاي انصار چه شدند و آيا به مرزهاي 

ساکنان دو طرف نوار مرزي ايران و عراق، از مذهب، مليت و عقيده اي يکسان :  مي گويدايران رفته اند،
به همين . سني اند و کرد، درست مثل مامردم روستاهاي ايراني در آن طرف مرز مسلمان . برخوردارند

پس از حمله آمريکا به مقر ما، بخشي از نيروهاي انصار به ايران . دليل برخوردهاي خوبي با آنها داشتيم
  .وارد و در روستاهاي کردنشين آنجا ساکن شدند و برخي از آنان، شبانه به جاي نخست خود بازگشتند

 که اسامه بن الدن، مسلماني است مثل همه مسلمانان، اما اين مال کرکر در ادامه با ابراز اين نظر
 1998بن الدن را يک بار در سال : بدان معنا نيست که هر عمل يا گفته بن الدن را بپذيرد، مي گويد

اين ديدار به زماني بر مي گردد که ما تالش مي کرديم براي حمايت از . ديدم، اما صحبتي با او نکردم
  .ک مالي از خانواده آل سعود دريافت کنيمبي سرپرستان، کم

آخرين باري که : ، در ادامه از مالکرکر مي پرسدMark Hosenballخبرنگار نيوزويک، آقاي مارک هازنبال 
با شخصي در عراق ارتباط داشتيد، چه زماني بود؟ و اين پايه گذار گروه انصاراالسالم که از زندگي در 

، ارتباطي با هيچ فردي 2002از سال :  خرسند است، پاسخ مي دهدمملکتي دمکراتيک در شمال اروپا
نداشته ام و نمي خواهم کسي از عراق با من در ارتباط باشد، چرا که حاال در نروژ هستم، اينجا 

 .کشوري دمکراتيک است و هنوز دليلي براي دستگيري من به دست نياورده اند
  

  اقي  درگيري نيروهاي آمريكايي و نظاميان سابق عر
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه 

  .گشودن نيروهاي آمريكايي برگروهي از نظاميان سابق عراقي خبردادند  منابع خبري از آتش
الملل ايلنا، نيروهاي آمريكايي برگروهي از نظاميان سابق عراقي آه در   بين  به گزارش سرويس

  .گشودند  شان بودند آتش   ماهيانه  تظاهراتي خواستار حقوق
گشودن نيروهاي آمريكايي بر نظاميان سابق   به نوشته روزنامه الشرقي االوسط چاپ لندن درپي آتش

  پايان پيام .  تن زخمي شدند24عراقي چندتن آشته و 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

يادين من از اين سفر، هدف بن: رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پس از ورود به تهران گفت
ابراز تشكر از ملت شريف ايران است آه همواره در طول ساليان گذشته يار و ياور ملت عراق بوده 

  .است
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سيدعبدالعزيز حكيم ـ رييس ) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 

سالمي عراق ـ عصر امروز پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد در جمع مجلس اعالي انقالب ا
خبرنگاران، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درخصوص ارتباط ايران با مجلس شوراي حكومت انتقالي 

اين شورا روابط خاصي با . روابط شوراي حكومت انتقالي عراق با ايران بسيار خوب است: عراق گفت
  .آند مانند آشور دوست و همسايه نگاه مي  و به ايران بهايران دارد

آه ايران آشور بزرگي در منطقه است و همواره در آنار مردم عراق بوده،  با توجه به اين: وي ادامه داد
يي ميان ايران و عراق برقرار شود آه  اند آه روابط بسيار خوب و دوجانبه همه به اين اتفاق نظر رسيده

بسيار مهمي را در بازسازي عراق داشته باشد و در حال حاضر اين، نگرشي است آه تواند نقش  مي
  .در شوراي حكومت انتقالي عراق مطرح است

هنوز تحقيقات : اهللا حكيم به خبرنگار ايسنا گفت عبدالعزيز حكيم همچنين درخصوص عامالن ترور آيت
چه آه  ايم؛ اما آن ين تحقيقات نرسيدهدرخصوص اين موضوع تمام نشده يا حداقل ما به نتايج نهايي ا

  .اند مشخص است اين است آه نظام سابق عراق و اتباع آن در اين جنايت دست داشته
شود آه در اين جنايت بزرگ گروههاي خارجي نيز  البته سخنهايي در اين زمينه گفته مي: وي افزود

  .اند دست داشته
هدف : دف از سفرش به تهران همچنين گفترييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق درخصوص ه

اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران، و تشكر از سيدمحمد  اهللا خامنه  تشكر از آيت ديگر من از اين سفر،
خاتمي، رياست جمهور محبوب ايران، و ديدار با مسووالن و مطرح آردن امور عراق و مسائل مرتبط با 

  .اين آشور است
زيادي از من ازسوي بسياري از آشورها براي رايزني با آنها انجام شده دعوتهاي : حكيم يادآور شد

است آه ترجيح دادم با توجه به مواضع اصولي و گرانسنگي آه همواره ايران نسبت به ملت عراق 
  .داشته، سفر خودم را از ايران شروع و بعد به آشورهاي ديگر سفر آنم

 در عراق قانون اساسي آمريكايي و جود ندارد و به هيچ وجه: وي درخصوص قانون اساسي عراق گفت
 نفره تشكيل شده تا در رابطه با تعيين مكانيزمهاي چگونگي 25اي  چه آه بوده اين است آه آميته آن

  .تدوين قانون اساسي نظر دهد
هايي از سوي اين آميته به شوراي حكومتي داده شده آه شوراي  در واقع توصيه: حكيم ادامه داد

  .ها و آارهاي آارشناسي نظر قطعي خود را تعيين خواهد آرد ر اساس آن توصيهحكومتي ب
از ديدگاه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، : رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد

ي تدوين قانون اساسي يا مجلس موسسان، به انتخاب ملت عراق باشد آه بعد از اين  بايد آميته
 انتهاي پيام. سي مشروعي خواهيم بودشاهد قانون اسا

  
  خاك ايرانى ريشه عراقى● 

  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه  -روزنامه شرق 
 چهل روز از شهادت آيت اهللا محمد باقر حكيم رئيس مجلـس اعـالي   :فيروز مهدىخاآى- مهران قاسمى

وه تعامل او در حكومت آينده عـراق  درباره پيوندهاي حكيم با ايران و نح. انقالب اسالمي عراق مي گذرد    
با تهران پس ازسقوط صدام گفت و گويي با سيد محسن حكيم سخنگوي مجلس اعـال در تهـران انجـام                     

 .داده ايم
•••  

هـا حـضور     سـال . شدند اهللا حكيم به نحوي پل ارتباطي ميان شيعيان ايران و عراق محسوب مي             آيت• 
ه شهادت ايشان باعث ايجاد لطمات جدي در روابط ميان          در ايران باعث تداعي اين مسئله شده است آ        

آنيـد؟ تـأثير شـهادت ايـشان بـر روابـط ميـان دو          اين مسئله را چگونه ارزيابي مـي      . دو آشور خواهد شد   
  آشور چه در سطح مردمي و چه در سطح سياسي چيست؟

بـه جهـان تـشيع نيـز        روابط ايشان حتـي     . اي با آل جهان اسالم داشتند      ه  گسترد  اهللا حكيم رابطه   آيت
اهللا حكـيم    آيـت . هاي مختلف نيز با ايشان در ارتباط بودنـد         حتي نخبگان سني و طيف    . شد محدود نمي 

اما در اين ميان رابطه ايشان و ملـت شـريف           . رياست شوراي عالي مجمع تقريت مذاهب اسالمي بودند       
گيـري در    اي آه بـراي تـصميم      در جلسه هنوز در خاطر دارم آه      . آور و ژرف بود    و بزرگوار ايران واقعا حيرت    

مورد زمان عزيمت ايشان به عراق تشكيل شـده بـود، ايـشان بـا تـأثري آـه آمتـر نمونـه آن را بـه خـاطر                    
ايـشان تعبيـر بـسيار زيبـايي        «،  ».دانـم چگونـه بايـد بـا ملـت ايـران وداع آـنم               نمي«گفتند   آورم مي  مي

هاي خود را در ايران دوانـده و اآنـون بايـستي             هگفتند ما همانند درختي هستيم آه ريش       داشتند و مي  
در ايـن جـا، بايـد بـا تمـام ملـت ايـران، بـا         . هـاي آن بـه عـراق منتقـل آنـيم         آل درخت را با تمامي ريشه     

دانم تحمل اين وداع را      نمي. ايم، وداع آنيم   اي صميمي برقرار آرده    دوستانمان و با برادرانمان آه رابطه     
  ».خواهم داشت

ان براي ايشان به شدت دشوار بود، اما تكليف شرعي خود را در نزديك بـودن بـه ملـت عـراق       دوري از اير  
ايشان نسبت به تمامي مخاطرات حضور در عراق نيز آگاه بودند اما بـاز هـم بـر بازگـشت بـه                      . ديدند مي

م ايـن  آـن  امـا در مـورد رابطـه ميـان دو ملـت، تـصور مـي       . آشور و قرار گرفتن در جوار مردم اصرار داشتند   
طاق . رسد ارتباط ميان دو آشور به هزاران سال مي. ارتباط تنها به حضور يك شخص ويژه بستگي ندارد

بخت النصر از پادشاهان نامي ايران، در بغـداد حكومـت           . آسري از نمادهاي تاريخي ايران در عراق است       
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پـس از اسـالم و   . د استآرد و موارد بسيار ديگري از اين همگني و تطابق فرهنگي و تاريخي موجو              مي
  .به ويژه در دوران صفويه، مذهب تشيع نيز باعث نزديكي بيش از پيش اين دو ملت شد

اهللا حكــيم بــراي ارتبــاط و تعامــل جمهــوري اســالمي و مجلــس اعــال و بــه طــور عــام بــر   شــهادت آيــت• 
  هاي سياسي عراقي چه تأثيري گذاشته و يا خواهد گذاشت؟ گروه

ايـن  . گيـرد   ايران تنها به شيعيان محدود نشده و تمامي ملت عراق را در برمـي              روابط جمهوري اسالمي  
اين روابـط نـه تنهـا بـا مجلـس اعـال             . ها نيز بسيار سازنده است     ها و آشوري   روابط حتي در مورد ترآمن    

 هاي سياسي حاضر در عراق، قطعا در آينده نيز سازنده و برادرانه باقي خواهد ماند               بلكه با تمامي گروه   
دهند تا در روابط ميان دو آـشور، ايجـاد گسـست        هايي آه برخي جاهالن و دشمنان انجام مي        و تالش 

  .آنند، با شكست سختي مواجه خواهد شد
شـود آـه بـا توجـه بـه مـشكالت ايـاالت متحـده و              اين ديدگاه بعضا از سوي برخي تحليلگران ابراز مـي         • 

وعي دموآراسـي واقعـي آـه بـالطبع قـدرت را بـه          جمهوري اسالمي، اين آشور هرگـز اجـازه برقـراري نـ           
چرا آه تشكيل محور قدرت شيعي ميان دو آشور پرجمعيت          . آند نخواهد داد   اآثريت شيعي منتقل مي   

آيا واقعا بر اين باور هستيد آـه ايـاالت متحـده در مـورد آينـده                 . و مهم منطقه براي آمريكا، مطلوب نيست      
اذ خواهد آرد يا اينكه تالش خواهد آرد وضعيت را به نفع خود اي را اتخ طرفانه سياسي عراق موضع بي

  و در راستاي منافعش تغيير دهد؟
اهللا حكيم در گفتمان سياسي خود همواره بر اين مسئله تأآيد داشتند آه دولت آتـي بايـد نماينـده                     آيت

. شـند دهنـده جامعـه عراقـي در آن نقـش داشـته با             هاي تشكيل  واقعي ملت عراق بوده و همه هسته      
بـاور داشـتند آـه عـراق        . آردنـد  ايشان واقعا رهيافتي مردسـاالرانه و همزمـان تكثرگرايانـه را دنبـال مـي              

همـه بايـد در تعيـين سرنوشـت         . ها است نه يك طيف، گروه يـا طبقـه اجتمـاعي            متعلق به همه عراقي   
.  صـوري سياسي و اجتماعي عراق دخالت و مشارآت سازنده داشته باشند بـا مـشارآتي سـازنده نـه             
مسئله . بدين ترتيب مردم بايد براي آينده آشور خود تصميم بگيرند، آن هم همه مردم نه يك گروه خاص                 

ناپايداري در عراق و تحميل شرايطي آه باعث نارضـايتي شـود،       . دخالت بيگانگان نيز آامال منتفي است     
شـود تـا آرامـش و ثبـات      يبا توجه به عمق اسـتراتژيك و تـأثير ايـن آـشور در ژئوپلتيـك منطقـه باعـث مـ            

 درصـد از آـل نفـت جهـان در آن قـرار دارد بـه       67اي آه  ناپايداري در منطقه. اي دچار صدمه شود  منطقه
ديناميـك ثبـات    . گـذارد  الملل تأثير نامطلوب مـي     شود، در آل نظام بين     محسوب مي » هارت لند «نوعي  

هـاي مـردم     و مطلـوب و مطـابق بـا خواسـته     عراقي آرام، با ثبات و توسـعه يافتـه        . هم در عراق قرار دارد    
اقـدامات خودسـرانه و غيـر عقاليـي         . تـر جهـاني شـود      اي و در بعـد وسـيع       تواند باعث ثبات منطقـه     مي

. صـدام سـه جنـگ در منطقـه راه انـداخت     . ثباتي در منطقه شده بود     ديكتاتوري حاآم بر عراق باعث بي     
. ث ايجـاد آشـوب و عـدم ثبـات در منطقـه شـده بـود       برخورد و تعامل او با ساير همسايگانش همواره باعـ         

  .حكومتي متكي بر انتخاب مردم، قطعا منطقه را به سمت ثبات خواهد برد
شايعات بسياري در مورد اين . نام سپاه بدر، همواره با مجلس اعالي شيعيان عراق عجين شده است• 

رفته تا همكـاري ايـن گـروه نظـامي         ايران گ   شود؛ از آموزش و تجهيز آنها توسط       گروه نظامي شنيده مي   
  بااياالت متحده نظر شما در اين مورد چيست؟

مـديريت و   . ايـن سـپاه در خـدمت مـردم عـراق اسـت            . سپاه بدر نه به ايران متمايل است و نه به آمريكـا           
اهللا حكـيم قـرار داشـت آـه نـه يـك ايرانـي بـود و نـه يـك                       فرماندهي اين سپاه نيز بر عهده شـخص آيـت         

حتـي يـك نيـروي ايرانـي يـا          . تمامي آادر سپاه بـدر هـم عراقـي هـستند          . لكه يك عراقي بود   آمريكايي ب 
آموزش اعضا نيز توسط افـسران ارتـشي عراقـي حاضـر در آن صـورت                . آمريكايي در اين سپاه وجود ندارد     

بنــابراين نيــازي بــه آمــك ديگــران . مــا در ســپاه بــدر دانــشكده افــسري تــشكيل داده بــوديم. گرفــت مــي
  .منداشتي

  آنيد؟ پس منبع اين شايعات چيست؟ شما هر نوع ارتباطي را با دو گروه ذآر شده تكذيب مي• 
هاي بسياري وجود دارند آه مايل نيستند منافع ملـت عـراق             گروه. منبع اين شايعات بسيار واضح است     

يـن سـپاه    آيا واقعا سپاه بدر تاآنون اقدامي بـرخالف منـافع ملـت عـراق انجـام داده اسـت؟ ا                   . حفظ شود 
همواره در خدمت ملت عراق بوده، چه در زمان قبل از جنگ و سرنگوني رژيم بعثـي عـراق و چـه بعـد از                         

  .جنگ
شـود، آيـا بـه عنـوان يـك نيـروي              نقش اين سپاه، در دوران پس از سرنگوني صدام چگونه تعريف مـي              •

امي واحـد عـراق جـذب       نظامي مستقل و بازوي نظامي مجلس اعال باقي خواهد ماند يا در سـاختار نظـ               
  خواهد شد؟

  .اهداف اين سپاه از حالت نظامي خارج شده و براي توسعه و بازسازي عراق اقدام خواهد آرد
  وجود نخواهد داشت؟» سپاه بدر«يعني در دوران پس از صدام هيچ گروه نظامي تحت نام • 

د، تنها و تنها در يـك چـارچوب         اهللا حكيم به آرات بيان آرده بودن       بله، سپاه بدر همان طور آه شخص آيت       
اين سپاه تنها با صدام و نيروهاي او و تنها در سرزمين عراق بـه               . تعريف شده بود؛ سرنگوني رژيم صدام     

پرداخت و در هيچ نقطه ديگري خـارج از مرزهـاي عـراق و عليـه هـيچ نيـروي ديگـري فعاليـت                         مبارزه مي 
، اين هدف نيز محقق شده و نيـازي بـه تـداوم    اآنون آه رژيم بعثي عراق سرنگون شده است  . آرد نمي

سپاه بدر، در واقع با توجه به الزامات جديد ملـت عـراق، بـاز تعريـف          . آارآرد نظامي اين سپاه وجود ندارد     
در حال حاضر مهمترين مسئله در مورد عراق ايجاد آشوري توسعه يافته و بازسـازي شـده                 . شده است 

در ايـن راسـتا گـام    ... افـراد متخـصص از جملـه پزشـك، مهنـدس و     سپاه بدر نيز با توجه به حـضور        . است
  ..برخواهد داشت
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تـر   با توجه به شرايط جديد و باز تعريف آارآرد سپاه بدر، پس شايد امكان بررسي آن بـه صـورت آامـل        • 
اي و توسط چه آـساني       پرسش من اين است، سپاه بدر چگونه، براساس چه ايده         . وجود داشته باشد  

  شد؟ مكانات تسليحاتي و محيط الزم جهت آموزش اين نيروها چگونه فراهم ميشكل گرفت؟ ا
ــوار آيــت       ــواي شــهيد بزرگ ــود آــه پــس از صــدور فت ــدر در واقــع ادامــه ســازوآاري ب اهللا  تــشكيل ســپاه ب

آميـز    راهكارهـاي مـسالمت   سپاه بدر زماني شكل گرفت آه تمـامي  . سيدمحمدباقر صدر آغاز شده بود    
بست رسيده و حتي با سرآوب مواجه شده بود، هيچ  تعامل با رژيم عراق به بنسياسي و مدني براي 

در چنين شـرايطي بـود آـه مرجـع     . راهي براي دفاع از مردم عراق مگر مبارزه مسلحانه باقي نمانده بود        
. ، اعالم جهاد مـسلحانه آردنـد  1979اهللا العظمي صدر در فتواي معروف خود در سال   بزرگوار حضرت آيت  

بـه صـورت يـك سـازمان        . تـشكيل شـد   ... هاي متعددي چون جنبش جهـادي عـراق و          زمان هسته  در آن 
  .جهادي شكل گرفت

به تدريج اين گردان توسعه يافتـه و  . اعضاي اين سپاه همگي عراقي بوده و در ابتدا شامل يك گردان بود            
 گرفتـه شـده از      اسـلحه مـورد اسـتفاده نيـز از تـسليحات بـه غنيمـت              . شـد » سـپاه «در نهايت تبديل بـه      

  .تأمين تسليحات تنها بدين صورت بود. شد نيروهاي بعثي تأمين مي
  شويد؟ شما هر نوع ارتباط با نيروهاي نظامي ايران را منكر مي• 

سپاه بدر يك نيروي نظامي آامال عراقي با منابع و پرسنل عراقي است آه در راستاي منافع ملت عراق        
گوني رژيم بعثي در درون عراق و نه فراتر از مرزهاي آن فعاليت داشـته        گام برداشته و تنها در زمينه سرن      

  .آامال نادرست است» سپاه پاسداران انقالب اسالمي«با » سپاه بدر«توهم ناشي از ارتباط . است
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر13: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13يكشنبه  -بي بي سي  

در حالی که بيش تر روزنامه های تهران از توافق های مقامات ايرانی با فرستادگان سازمان بين المللی 
انرژی اتمی خبر داده اند انتخاب در صدر اخبار خود نوشته تصميم به مذاکره با فرستادگان سازمان بين 

  .ده استالمللی با اکثريت شکننده ای به تصويب مسووالن مملکتی رسي
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از پيشرفت در مذاکرات فرستادگان سازمان بين المللی ايران

  . انرژی اتمی خبر داده است
از زبان يک مقام ارشد ايرانی از توافق کامل فرستادگان هيأت بازرس آژانس جهانی انرژی آفتاب يزد 

بودن مصارف انرژی هسته ای در اين کشور را تضمين هسته ای با ايران بر سر معيارهايی که صلح آميز 
  .کنند خبر داده است

 سيد اکبر صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است ايران شرقبه نوشته 
در مورد برنامه های هسته ای اش را روشن ساخته و در کوتاه ترين ) IAEA(پاسخ برخی سئوال های 

  . قی درخواست های آنان نيز واکنش مناسبی نشان خواهد دادزمان ممکن به ماب
 نوشته چند تن از انتخابدر حالی که مذاکرات تهران آغاز شده و خبر از موفقيت های آن می رسد 

اعضای هياتی که مسوول تصميم گيری درباره سياست آينده ايران در برخورد با قطعنامه شورای حکام 
می شده اند معتقدند که ايران بايد از امضای پروتکل الحاقی سرباز زند و از سازمان بين المللی انرژی ات

  .تی هم خارج شود.پی . پيمان ان
 نوشته سرانجام و همزمان با ورود گروه بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی تصميم گرفته انتخاب

يش شرط های ايران را نپذيرد، شد مذاکرات ادامه يابد و اگر آژانس بين المللی زير فشارهای قدرت پ
بررسی مجدد موضوع و عضويت ايران در پيمان منع گسترش سالح های اتمی در دستور قرار خواهد 

  .گرفت
 هيات اعزامی در تهران با مقامات ايرانی به توافق کامل رسيده اند و همچنين يک تيم شرقبه نوشته 

ايران همچنين . سات هسته ای ايران استبازرسی در تهران مشغول بازرسی های معمولی از تاسي
  .پذيرفته است که ليستی از تجهيزات وارداتی آلوده به اورانيوم غنی شده را در اختيار آژانس قرار دهد

 از جمله خبر داده است که هفته های اخير ايران دو مورد کشف قطعاتی را که می تواند در غنی شرق
  .استسازی اورانيوم به کار رود تصديق کرده 

به دنبال اخباری که از وخامت حال محسن سازگارا فعال سياسی که در زندان به سر می برد منتشر 
شده است به نوشته روزنامه های يکشنبه دادستان تهران شايعات مربوط به مرگ سازگارا را بی مورد 

  .دانسته است
ه وضعيت محسن سازگارا  تمامی بخش های قوه قضاييه از دادن پاسخی دربارآفتاب يزدبه نوشته 

خودداری کردند و آن ار مربوط به سعيد مرتضوی دادستان تهران دانستند و گفتند سازگارا نه اعتصاب 
  .غذا کرده و نه در بيمارستان به سر می برد

 دبير کميسيون حقوق بشر اسالمی در ديدار با جمعی از اعضای شبکه مدافعان شرقبه نوشته 
ور خواسته به خاطر خدا و آبروی اسالم در مقابل حقوق ملت متواضع تر حقوق بشر از مسووالن کش

  .عمل کنند
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 با تاکيد بر اين که وجود زندانيانی که عمدتا به دليل ديدگاه شرقمحمدحسن ضيايی فر به نوشته 
های خود دربند افتاده اند بسيار صدمه زننده است گفته مراجع مربوطه وضع زندانيان را روشن نمی 

و امکان بازديد از آنها را فراهم نمی سازند و اين وضعيت حيثيتی برای کشور در صحنه بين المللی کنند 
  .باقی نمی گذارد

 مذهبی، عبدی، امير انتظام، -دبير کميسيون حقوق بشر اسالمی از وضعيت بازداشت شدگان ملی 
ندانيان، خصوصا لهراسبی، مهدی سيدعسگری، مازيار اصالنی و علی خالقی و جمعی ديگر از ز

  . محسن سازگارا ابراز نگرانی کرده است
به دنبال اخباری که از مجازات دانشجويان در آغاز سال تحصيلی در روزنامه های تهران منعکس شده 

 در گزارشی از گسترش برخورد کميته های انضباطی با دانشجويانی خبر داده است که ياس ناست 
  .شته انددر اعتراض های خرداد ماه شرکت دا

رييس جمهور در پی گيری گزارشی درباره دانشجويان اروميه، در دستوری به آفتاب يزد به نوشته 
وزيران علوم و اطالعات خواسته احجافی در حق دانشجويان نشود و کميته های انضباطی با تخفيف در 

  .مجازات دانشجويان موجب تحصيل و اميد به آينده آن ها شود
 خود نوشته فشارها و سخت گيری ها بر دانشجويان دور تازه ای پيدا کرده و در  در سرمقالهياس نو

حالی که انتظار می رود احکام کميته های انضباطی شدت و سنگينی احکام دستگاه قضاييه را نداشته 
باشد گزارش ها حاکی است که اين کميته ها هم با احکامی مانند تعليق تحصيل و محروميت 

  .دان آمده انددانشجويان به مي
اظهار نظر کرده که اگر سخت گيری با دانشجويان » به کجا می رويم «  با عنوان ياس نوسرمقاله 

ادامه يابد نظام سياسی کشور با بی اعتمادی و نوميدی دانشجويان مواجه شده و يکی از قوی ترين 
  . پشتوانه های خود را از دست می دهد

انشجو در دادگاه انقالب که به نوشتن نامه به دبيرکل سازمان ملل و  با اشاره به اتهام دو دآفتاب يزد
تحصن در برابر مجلس مربوط شده نوشته آيا نوشتن نامه به مراجع بين المللی می تواند جرم به 

حساب آيد و آيا اگر دستگاه های مختلف قانون را اجرا کنند نيازی به توسل به مراجع خارجی خواهد 
  .بود

 با نقل دو جمله از رييس قوه قضاييه نشان داده که از نطر  ياس نوقی در مقاله ای درعمادالدين با
  .بخشی از نيروهای مسلط سياسی کشور انعطاف در برابر ديگران به دشمنان جرات می بخشد

با آوردن مثال صدام حسين نشان داده که هميشه » منطق افتدار«روزنامه نگار اصالح طلب در مقاله 
ف هم دشمن را منصرف نمی کند چنان که تاريخ هم نشان از بارها انعطاف رهبران صدر عدم انعطا

  .اسالم در برابر دشمنان دارد
باقی در ادامه مقاله خود به تصميم سازان کشور توجه داده است که بدون مدارای داخلی نمی توانند 

 در برابر همان که دشمن می در برابر فشارهای خارجی انعطاف ناپذير بمانند و سرانجام به تسليم
  .پندارد ناگزير خواهند شد

 سال در مکان های ٢۵ خبر داده که به دستور اداره اماکن عمومی قليان کشيدن جوانان تا اعتماد
  .تفريحی مانند دربند، درکه ممنوع شد

منوع  سال م١٨، پيش از اين اعالم شده بود که کشيدن قليان برای جوانان زير نسيم صبابه نوشته 
است و باالبردن سن مجاز قليان کشيدن باعث نارضايتی کسبه مناطق تفريحی شده است که بيش تر 

  .مشتريانشان را جوانان تشکيل می دهند
 خبر داده است که در جشنواره گردشگری در مجموعه کاخهای سعدآباد، عصر روز جمعه دوخانم کيهان

، در انظار مردم عمومًا شگفت زده، در کنار مردان به جوان آرايش کرده که لباس عشايری پوشيده بودند
  .رقص تند پرداختند

 بسياری از حاضران که برای تفريح به اين جشنواره رفته بودند، منتظر بودند که کيهانبه نوشته 
مسئوالن برگزاری جشنواره، فورًا اين برنامه مبتذل را متوقف کنند، اما با کمال تأسف مجری برنامه از 

 حاضر تقاضا کرد که رقاصان را تشويق کنند تا زمينه اجرای چنين برنامه هايی در سالهای آينده جمعيت
  .هم فراهم شود

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

   2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14 دوشنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
   به  در فرودگاه حسين  صدام  و استقبال  اوپك ران س  در آنفرانس  شرآت  براي  الجزيره  به  از ورود شاه پس

   به  آه  ساعته  چهار و نيم  جلسه  اسفند و آخرين15 و 14 روز   از او و ديدارهاي  بومدين  حواري همراهي
 آغاز  شب  از نيمه  پيش  اندآي  آه شود، در ديدار سوم  مي  منتهي  و عراق  ايران  مناسبات  شروع اعالم

   مذاآره ، به  مترجم  و تنها با حضور يك  دو نفري  وصدام ، شاه  يافت  ادامه  دقيقه  و چهل ار ساعتشد و چه
   الجزاير، به جمهوري ، رييس  بومدين  حواري  بامداد بود آه  دقيقه  چهار و سي در حدود ساعت. پرداختند

   آه  را تا وياليي ، شاه  و صدام  بومدين حواري آمدند و   بيرون  نفر از اتاق  هر سه  آمد و سپس  مذاآره اتاق
  آيهان.  آردند  خداحافظي  از هم  گرمي  به  و صدام  آردند و شاه  همراهي ، پياده  داشت در آنجا سكونت
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، 13  ، شماره  سال آيهان.) داشتند  يكديگر را در دست  دست  ثانيه30   آم  آنها دست  آه  نوشت سال
  .(123122 ، صص1353
   مجلس  آه  عراق  ملي  در مجمع  حسين ، صدام1980سپتامبر 17 ،1359 شهريور 26 بعد، در   سال پنج

 تا 1974  ، از مارس  شمال  با آردهاي  جنگ  سال  يك  مدت در طول «  آرد آه ها بود، اعتراف  بعثي نمايشي
 60 از  ها بيش  غيرنظامي و تلفات بود   شده  و زخمي  هزار آشته16   متحمل  عراق ، ارتش1975  مارس

  ».  است هزار نفر بوده
   او را از خطر قطعي  بفشاردأ زيرا شاه ثانيه  سي  را مدت  شاه  دست  داشت  حق ، صدام  ترتيب بدين

  . بود  او باز گردانده  را به  حكومتش  شدن  زايل  در حال  و رمق  رهانده سقوط
   خوبي ، به  آوهستاني  در نبردهاي شان  ويژه  مهارت  دليل ، به آنان. ودند ب باآي  بي ها جنگاوران بارزاني
  . آنند  مقاومت  عراق  بودند سالها در برابر ارتش توانسته
   از شر تجاوزات  يافتن  رهايي  و براي  خود گذاشت  توپخانه  حساب  آردها را به هاي  مقاومت  همه اما شاه
 در   بعثي  عوامل اهميت  بي خرابكاريهاي(   عراق  آرد طرفدار دولت امياننظ) ها و شبه  عراقي سرحدي
  بينند به  خود را در خطر مي  جان  آه  داد آساني  اجازه  خود رها آرد و فقط  حال ها را به ، بارزاني خوزستان

  . بيايند ايران
 افتخار   به شاه.  شد  و صدام  شاه  و دوستي  ايجاد تفاهم  بود، باعث ، هر چه  طوالني  جلسه  اين نتايج
   بعد به  چندي قرار شد صدام.  درازا آشيد  به  ساعت  درحدود شش  داد آه  ترتيب  ضيافتي ، مجلس صدام
   به  مهمي ، امتيازات  ازآشورش  نمايندگي  به شاه.  شوند  بغداد برود و سفرا مبادله  بيايد و هويدا به تهران
   عراق  ارتش  بود آردها بفهمند آه  زيرا آافي  يافت  رهايي  از خطر سقوط بطور موقت   آورد و صدام دست
   رسانده  مصرف  را به هايش  هواپيماها و موشكها و خمپاره هاي  و بمب  توپ هاي  و گلوله  مهمات آخرين
   آنان  هلهله  آنگاه( بودند  آردها را گرفته فهميدند، زيرا روسها جداص جانب  زود مي  خيلي آه. ) است
   را درهم  بعثي رسيدند و تومار حكومت  بغداد مي  به  آه گذشت  نمي شدند و چيزي  مي  جنوب راهي
  .پيچيدند مي

  
  نبرد برسرقانون اساسىاروپا

  2003 اآتبر 6  –1382 مهر 14دوشنبه  -روزنامه شرق 
  لوموند، آوريه انترناسيونال:منابع

وري آه در آينده عضو اتحاديـه اروپـا خواهنـد بـود روز شـنبه نخـستين نشـست خـود              آش 25 سران   :سهيال قاسمى 
حاصل اين نشـست بـاال گـرفتن اختالفـات بـود و در نهايـت،                . براي بررسي قانون اساسي تاريخي اروپا را آغاز آردند        

وزيـر ايتاليـا    ستسـيلويو برلوسـكوني، نخـ   . آغاز اجالس با آرامش آامل همراه بود    .اجالس با خشونت به پايان رسيد     
. هاي باشكوه آاخ آنگره آه به دستور بنيتو موسوليني ساخته شـده همراهـي آـرد                شخصا ميهمانان را از روي پله     

 رسما اروپايي خواهند شد در 2004 آشور نامزد پيوستن به آن آه روز اول ماه مه 10 آشور عضو اتحاديه و    15سران  
برلوسـكوني در سـالن     . گر را به عهده داشـتند      رآيه نيز تنها نقش نظاره     و ت   روماني، بلغارستان . اجالس حاضر بودند  

مـن افتخـار دارم آـه آغـاز آنفـرانس را      «: هاي ديواري قديمي بود خطاب به ميزبانانش گفـت  بزرگي آه پر از نقاشي    
ت از آغـاز    امـا هنـوز چنـد سـاع       ».اي تاريخي است   آميز نخواهد بود اگر بگويم آه اين لحظه، لحظه         اغراق. اعالم آنم 

آننده طرفدار جهاني شدن   هزار نيروي پليس ناچار به مقابله با صدها تظاهر100نشست نگذشته بود آه نزديك به 
آنندگان اواسط روز به آاخ آنگـره و محـل نشـست سـران آـشورهاي اروپـايي يـورش                   اين تظاهر . از نوع ديگر شدند   

گـروه ديگـري از ايـن    . آور و بـاتوم شـدند    اسـتفاده از گـاز اشـك       نيروهاي پليس براي متفرق آردن آنها ناچار به       . بردند
دهنـدگان، اتحاديـه     بـه گفتـه سـازمان     .يـورش بردنـد   » منطقـه ممنوعـه   «آنندگان نيز بـه يـك بانـك در مجـاورت             تظاهر

 70و طرفداران جهاني شدن از نـوع ديگـر،   » اروپاي اجتماعي« هزار نفر از مخالفان  250سنديكاهاي اروپايي بيش از     
 هـزار   15ها برابر آمتر از اين تعداد يعني         البته آمار ارائه شده از سوي پليس ده       . هزار نفر را گردهم جمع آرده بودند      

 .نفر است
  نتيجه اجالسي بي

سيلويو برلوسكوني، رئيس اتحاديه اروپا اعالم آرد آه اجالس نشان داد هر يك از اعـضا تنهـا از مواضـع خـود در ايـن                           
با ايـن   . اي قطعي برسند   آردند آه تا پايان سال به نتيجه       هر چند همه حاضرين ابراز عالقه مي      آند،   طرح دفاع مي  

و اعـضاي آينـده را از هـم         » آوچـك «،  »بزرگ«حال متن پيشنهادي توسط آنوانسيون مربوط به آينده اروپا آشورهاي           
و انگلـستان مخـالف     ) آشورهاي بنلوآس فرانسه، آلمان، ايتاليا،    (البته بانيان قانون اساسي اروپا      .تفكيك آرده است  

در عين حال آشورهايي مثل اسپانيا، لهستان و ساير آشورهاي بلوك شـرق سـابق               . از هم پاشيدن طرح هستند      
 و همچنين آشورهاي آوچكي مثل اتريش و فنالند جبهه مخالفان را تـشكيل          آه قرار است به اتحاديه اروپا بپيوندند      

ايـن گردهمـايي هـيچ ارزش خاصـي     «: وزير لوگزامبورگ پس از پايـان اجـالس گفـت    نخستژان آلود ژونكر،   . اند داده
» .خواست همه با نظم و بدون اختالف سـخن بگوينـد           برلوسكوني مي «وي در ادامه خاطر نشان آرد آه        . »نداشت

: آـرد، گفـت    مـي  اش را مـسخره    گـويي هميـشگي خـود در حـالي آـه همتايـان اسـپانيايي و لهـستاني                  وي با رك  
 آنهـا   ...واقعـا باشـكوه بـود    . انـد   آنند هيچ چيز ياد نگرفته     ها و مجالت مي    آنهايي آه خود را وقف مطالعه روزنامه      «

  ».رفت ابراز آردند همان چيزي را آه انتظار مي
   اساسي آشورهاي بلوك شرق و مخالفت با قانون

 آـشور  19ديدار سران .  مرآزي صورت گرفت در اروپاي ها، حرآتي غيرعادي  چندي پيش از آغاز آنفرانس بين دولت      
 و  وزيـران و روسـاي جمهـور آـه بـه ترتيـب در جمهـوري چـك               در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل، ديدار نخـست        

اسپانيا صورت گرفت، ديدار روساي دولت آشورهاي مجارستان، لهستان، جمهوري چك واسلواآي در دوبريس واقع              
جمهور چك اعالم آرده بود آه عازم رم نخواهـد شـد، چـرا               رئيس. ها بودند  ن حرآت از جمله اي  ... در نزديكي پراگ و     

 بلنـدي بـه چـاپ     هـاي آـشورش مقالـه    وي در يكـي از روزنامـه  . وگويي حقيقي وجود نـدارد   امكان گفت آه در آنجا  
دم، آرزو آـردم آـه    براي نخستين بار خبر ايجاد قانون اساسي اروپـا را شـني           زماني آه «: رساند آه در آن نوشته بود     

مـن  .  نـشود  روپاي فدراليست باشد و به طرحي قابل تحقق تبديل اي آاش اين آار آرزوي اروپا محوران و طرفداران ا 
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ها باشد، نه فقط وحدت       ملت -  اي اتحاديه اروپا وحدت دولت     وحدت ريشه  آنم   هم مثل اآثريت مردم چك آرزو مي      
 اظهـارات خـود مخالفـت بـا ايـن قـانون اساسـي را             شورهاي بلوك شرق در   در مجموع، اآثر آ   » .هر دولت دموآراتيك  

  .اند اعالم آرده
  اسپانيا و لهستان

وزيران اسپانيا و لهستان يعني آزنـار و ميلـر در رم نيـز بـه آنـار گذاشـته شـدن امتيـازات بـه دسـت آمـده در                                نخست
هـاي شـوراي اروپـا جايگـاه         گيـري   رأي  نـه ايـن معاهـده بـه اسـپانيا و لهـستان در زمي            . معاهده نيس اعتراض آردنـد    

جمهـور   در عـين حـال رئـيس      » .آنـيم   مـي   مـا ايـن جايگـاه را حفـظ        «: گويد آزنار در اين باره مي    . داد تري مي  محكم
خواهيم به معاهده نيس دست بخـورد        دهيم چرا آه نمي     پيشنهاد هيچ گونه توافقي نمي      ما«: گويد لهستان مي 

  آـشورهاي آـم   » يس معاهده بدي بود چرا همه آن را تاييد آردند، چرا به تـصويب رسـيد؟               اگر معاهده ن  . و تغيير آند  
چـرا آـه ايـن قـدرت بـراي          . ينـده شـوراي اروپـا هـستند         آ  تر اتحاديه اروپا خواستار محدود آردن قدرت رئيس        جمعيت

گان خـود را وارد آميـسيون       گيرد و هر يك از روسا نماينـد        به عنوان ابزاري مورد استفاده قرار مي      » آشورهاي بزرگ «
  .آنند مي

 آميسر حق رأي خواهند 15دهد آه بر طبق آن ديگر در بروآسل فقط         در واقع، آنوانسيون سيستمي پيشنهاد مي     
 ورشو نيـز قـصد دارد       -محور مادريد   . حق برابري خواهند داشت   » گردش برابر «هر چند همه آشورها در اين       . داشت

 و بـه      حـق رأي   27ايـن سيـستم بـه آنهـا         . يس مقرر شده بود همچنان حفـظ آنـد        اي را آه در ن     گيري سيستم راي 
دهـد، در    رأي مـي  نهـا حـق   اين معاهده بـدون در نظـر گـرفتن جمعيـت هـر آـشور بـه آ                . داد  حق رأي مي   29آلمان  

ها با جمعيت آشور تناسب داشـته باشـند و دوبـاره           گيري شود تصميم  صورتي آه سيستم آنوانسيون موجب مي     
  .دهد آشورهاي بزرگ حق بيشتري ميبه 

  داران بنيانگذاران اروپاي واحد ميراث
گيري آـنم و   توانم در اين زمينه موضع من به عنوان رئيس اتحاديه نمي «: سيلويوبرلوسكوني به نوبه خود اعالم آرد     

ا و لهـستان را نيـز       آند آـه منـافع اسـپاني       وي خاطر نشان مي   » .توانم در مورد اين اختالفات اظهار نظر آنم        فقط مي 
 اجـالس    وي اميـدوار اسـت در     » .منافع اروپـا مجمـوع منـافع هـر آـشور اروپـايي اسـت              «: مدنظر دارد و معتقد است    

شـود، بتوانـد امـضاآنندگان      سال پس از تاسيس اروپاي واحد برگزار مي     47 سپتامبر يعني    13 و   12بروآسل آه روز    
جمهور فرانسه نيز شرآايش را دعوت آـرده آـه          رئيس. رم دعوت آند   در   2004معاهده جديد را براي گردهمايي بهار       

» .داران شايسته بنيانگذاران قانون اساسي عمل آننـد و از وظيفـه مهـم تـاريخي خودآگـاه باشـند                    به عنوان ميراث  «
شـرودر،  .رو خواهد داشـت     بزرگي را پيش    شيراك معتقد است آه اعتراض به وجوه مختلف مصالحه، خطر شكست          

رونـد  . ماند گسترش قانون اساسي مثل دو روي يك سكه مي     «: گويد م آلمان نيز در تاييد گفته شيراك مي       صدراعظ
  ».آند تر مي  اروپا را وسيع آند و روند تشكيل قانون اساسي نيز تر آردن آن با تقسيم اروپا مقابله مي گسترده
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