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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
مردم از طريق مطبوعات از جزييات پرونده مطلع : در صورت عدم قرائت پرونده زهرا آاظمي در مجلس

  خواهند شد  
  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2جمعه 

قطعا پرونده زهرا آاظمي نمي تواند مخفي بماند و در : ترييس آميسيون اصل نود مجلس ششم گف
صورت عدم اجازه قرائت پرونده از سوي هيات رييسه مجلس، مردم از طريق مطبوعات از جزييات آن 

  .  مطلع خواهند شد
حسين انصاري راد نماينده مردم نيشابور و رييس آميسيون اصل نود مجلس در گفت و گو با خبرنگار 

پرونده زهرا آاظمي در مرحله اول به دليل عدم اجازه هيات : گزاري آار ايران ،ايلنا ، گفتپارلماني خبر
  .رئيسه مجلس قرائت نشد و آار غير قانوني صورت گرفت

من به عنوان رييس آميسيون اصل نود و تعدادي از نمايندگان، در قالب تذآر آيين نامه اي اين : وي افزود
  . را تذآر داديماقدام غير قانوني هيات رييسه

وي با اشاره به اينكه خانم آديور نيز در همين خصوص شكايتي را به آميسيون اصل نود ارايه آرده 
مساله جنبه خاصي پيدا آرده است و آميسيون مجبور است شكايت ايشان را در : است تصريح آرد

  .دستور آار قرا دهد و رسيدگي آند
يشان را با تاييد آميسيون به هيات رييسه مجلس تقديم بر همين اساس شكايت ا: انصاري راد گفت

  .آرديم و منتظر اقدام آنها هستيم
رييس آميسيون اصل نود در پاسخ به اين سوال آه عنوان شده هيات رييسه مجلس بدليل مصلحت 

د اگر به هر دليلي هيات رييسه مجاز به اين آار بو: سنجي قرائت پرونده را به تاخير انداخته است گفت
  .من پافشاري نمي آردم ولي در هيچ قانون و مصوبه اي اين اختيار براي هيات رييسه وجود ندارد

اين پرونده خواه ناخواه منتشر خواهد شد ولي همچنين زمانش ممكن است به تاخير : وي تصريح آرد
  . بيفتد آه ما تاخيرش را هم مجاز نمي دانيم

 مذهبي -پرونده ملي : ها در صحن مجلس نيز گفت  مذهبي -انصاري راد در خصوص قرائت پرونده ملي 
ها قرار بود با اجازه هيات رييسه مجلس و با تصويب رييس آميسيون در صحن مجلس قرائت شود، ولي 

برخي از سايتها مطالب پرونده را منتشر آردند و آميسيون مجبور شد مطالب پرونده را به برخي از 
  .سايتها تحويل دهد

  .اگر قرائت پرونده تاثيري داشته باشد در صحن مجلس قرائت خواهد شد: افزودانصاري راد 
 مجلس 90الزم به ذآر است، طبق اعالم اداره قوانين مجلس شوراي اسالمي، گزارش آميسيون اصل 

شوراي اسالمي در مورد رسيدگي به پرونده مربوط به علل و عوامل آشته شدن خانم زهرا آاظمي، 
  پايان پيام. يراني اعزامي از آشور آانادا در دستور هفته جاري مجلس قرار داردعكاس و خبرنگار ا

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  سخنان شيرين عبادی در جمع تعدادی از بانوان

  !اين جايزه متعلق به زن ايراني است نه من : شيرين عبادي 
 اآتبـر   23  –1382 پنج شـنبه اول آبـان        -)) مارس   ٨زنان و مردان عليه خشونت تا       (( نقل از وبالگ کمپين     

2003  
نوبل صلح متعلق به تمام زنان ايراني است آه در طي قرون متمادي براي به دست آوردن جايگاه واقعي 

  .و انساني خود در ستيز بوده اند 
مع تعدادي حقوقدان و برنده نوبل صلح عصر ديروز در ج, )) شيرين عبادي (( ,  مارس 8به گزارش وبالگ 

سرانجام جهان مبارزات بر : (( از نمايندگان سازمانهاي غير دولتي بانوان ضمن اعالم اين مطلب گفت 
زني آه در مرزهاي جمهوري اسالمي تالش مي آند تا هويت , حق زن ايراني را به رسميت شناخت 

  .))شنا باشد اصلي خود را بيابد و صلح محقق نمي شود مگر اين آه هر انسان با حقوق خود آ
هميشه انگهاي مختلفي به من زده : (( گفت , او با تاآيد بر اينكه هيچ وقت اهل سياست نبوده است 

اند و هدفشان ورود من به بازيهاي سياسي بوده ولي هيچ گاه جواب آنها را نداده و نمي دهم چرا آه 
م آه رهايي از آن آار مشكلي اگر پاسخي ولو به جا به آنها بدهم نا خواسته به گردابي فرو مي رو

  . ))ما بايد هميشه بازي خودمان را بكنيم نه بازي را آه ديگران دوست دارند انجام دهيم . است 
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نماينده مردم )) الهه آواليي (( برنده نوبل صلح آه يكي از پاهايش در رفته است براي پاسخ به تبريك 
ه ملت شده و من در مراجعات خود به مجلس با اآنون مجلس خان: (( تهران به سختي ايستاد و گفت 

  . ))سيل عظيم مراجعه آنندگان مواجه شده ام آه نشان از اعتماد مردم به اين قوه مي دهد 
از سالها پيش هرمقاله اي را آه مي نوشتيم با ترس بود و من هيچ گاه تصور نمي : (( او در ادامه افزود 

نم در مجلس مطرح شود ولي اآنون افتخار مي آنم آه بيشتر آردم آه تند تر از حرفهايي آه من مي ز
از حرفهاي من در مجلس و توسط نمايندگان خانم مطرح مي شود و ما بايد حرفهايمان را از طريق 

  . ))مجلس بزنيم نه تك تك و بعضي اوقات نيز با قهر و غضب 
ايت زنان ايران مبني بر قبول مسوول س)) شادي صدر(( عبادي در جواب نماينده مرآز فرهنگي زنان و 

يكي از اخالقهاي حرفه اي من اين است آه وسط آار وآيلي دخالت : (( پرونده افسانه نوروزي گفت 
نكنم و دفاع من از نوروزي بي حرمتي نسبت به همكاري است آه مي دانم تمام تالش خود را براي 

  . ))تبرئه موآل خود به آار گرفته است 
ايرانيان در طول تاريخ با مشكالتي آه : (( ضمن تبريك اين موفقيت گفت )) يالني تهمينه م(( همچنين

آيش پرستي براي آنان به ارمغان آورده مواجه بوده اند و اآنون جاي آن است آه پيشنهادات ونظرات 
  . ))خود را منتقل آنيم 

 ما بايد آموزش را از درون : ((او طرح گفتگوي تمدنها را براي جامعه جهان سوم سنگين دانست و افزود 
  . ))خانواده ها شروع آنيم و انرژي و توان خود را بر روي گفتگو در خانواده متمرآز آنيم 

ما همگي از فرهنگي رنج مي بريم آه قرنها بر : (( شيرين عبادي نيز در تاييد صحبتهاي ميالني گفت 
  . ))ودمان شروع آنيم ما تاخته و در آرزوي تحول آن هستيم و بهتر است آن را از خ

, اگر بخواهيم به يكباره قله دماوند را به زير آوريم : (( گفت )) آوچك زيباست (( او با تاآيد بر جمله 
موفق نمي شويم ولي اگر آارهاي آوچك و در ظاهر بي ارزش را انجام دهيم روزي متوجه مي شويم 

  . ))آه از قله دماوند هم باالتر ايستاده ايم 
و مدافع حقوق بشر به تمام دختران ايراني توصيه آرد آه از نسل مادرانشان بهتر باشند و نويسنده 

  . ))دختران بايد الگوهاي مترقي براي خود انتخاب آنند و از من و امثال من باالتر بروند : (( گفت 
  .به عقيده او انسان زماني خوشبخت است آه نقش بازي نكند 

  
  :در حاشيه 

و )) خوش آمدي به ايران , بانوي صلح جهان (( ام ورود با تشويق حاضران و شعارهاي  عبادي در هنگ-1
  . استقبال شد )) آزادي , وطن , سوغاتي عبادي صلح (( 
از خبرنگاران ,  عبادي ضمن تشكر از تمام روزنامه نگاران آه باعث بازتاب گسترده اين خبر شده بودند -2

به . ايد درج نكنند و اين ديدار آامًال دوستانه وصميمي باشد حاضر در جلسه خواست تا چيزي در جر
  !!!عقيده او مردم از شنيدن و تكرار اين خبر خسته شده اند 

, ) دختر زنده ياد دآتر شريعتي ( سوسن شريعتي , تهمينه ميالني ,  در اين مراسم الهه آواليي -3
, مرآز فرهنگي زنان , زانجمن ايرانمهر ليلي فرهاد پور و نمايندگاني ا, شادي صدر , شهال شرآت 

جمعيت زنان مبارزه با محيط , موسسه مطالعات جامعه هاي مدني ,موسسه مطالعات و تحقيقات زنان 
زنان آزادي , موسسه احياي ارزشها , موسسه مادران امروز , شوراي آتاب , زيست شعبه خراسان 

انجمن دفاع , انجمن جامعه شناس , روه زنان اسفند گ, انجمن دانشجويان افغان , خواه شمال آاليفرنيا 
, انجمن حمايت از زنان سنندج , انجمن دفاع از آودآان و زنان آواره , انجمن حامي , از حقوق آودك 

موسسه فرهنگي تحقيقاتي رشديه و تعداد , آانون هستي وانديشه , آميته دفاع از حقوق زندانيان 
  .ديگري از بانوان حضور داشتند 

  توسط تشکل غيردولتی ایرانمهر20:45نوشته شده در ساعت ¤ 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اعتراف جمهوري اسالمي به قصور در انجام تعهدات مربوط به پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته 
  اي

  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2جمعه ): راديو فردا(امير آرمين 
 خود در انجام تعهداتي که به موجب پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي جمهوري اسالمي به قصور

اظهارات علي اکبر صالحي، نماينده ايران در سازمان بين . هسته اي به عهده گرفته بود، اعتراف کرد
آقاي . المللي انرژي اتمي، در وين نخستين اذعان به نقض پيمان از سوي مقام هاي ايراني است

با . اکيد کرده است که ايران در صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي نمي باشدصالحي در عين حال ت
اين حال برخي ديپلمات ها معتقدند اعالميه تهران يک پيروزي براي ديپلماسي سياسي بوده و 

مريم احمدي . سياست تهاجمي واشنگتن عليه ايران را به ياري ديپلماسي اروپا به انزوا کشانده است
  . ، شما را در جريان اين گزارش قرار مي دهدReutersخبرگزاري با استناد به 

مقامات اياالت متحده تاکيد دارند که ايران آشکارا پيمان منع گسترش سالح ): راديو فردا(مريم احمدي 
 کشور عضو سازمان بين المللي انرژي اتمي با اين نظر 35هاي هسته اي را نقض کرده است و اگر 

کولين پاول، وزير امور .  به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شدموافق باشند، مساله
 چاپ پاريس، تحويل اسناد برنامه هاي هسته اي ايران به Figaroخارجه آمريکا در گفتگو با روزنامه 
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سازمان بين المللي انرژي اتمي را يک گام مثبت خوانده است، اما افزوده است که هنوز به مقامات 
آقاي پاول گفته است آن ها سعي کرده اند برنامه هاي هسته اي خود را از .  اعتماد نداردايراني

  .سازمان بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي مخفي نگاه دارند
 نوامبر، شوراي حکام سازمان بين المللي انرژي اتمي را به اعالم 20واشنگتن اميدوار بود در نشست 

 پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي تشويق کند، اما ديپلمات ها مي گويند با عدم تبعيت ايران از
حرکت هاي عمده ايران در جهت همکاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي، اکنون ارجاع مساله به 

يک ديپلمات غربي عضو شوراي حکام سازمان بين المللي . شوراي امنيت بسيار دشورا خواهد بود
در هر صورت اکنون همه چيز به نفع سياست گفتمان :  گفته استReutersه خبرگزاري انرژي اتمي ب

به گفته اين ديپلمات توافق روز سه شنبه گذشته ايران با وزراي امور خارجه آلمان، بريتانيا، و . است
ماه فرانسه که به بيانيه تهران انجاميد، به اين معنا است که اکنون اين سه کشور اروپايي در نشست 

نوامبر از قطعنامه اي که بگويد ايران از پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي تبعيت نکرده است، 
  .حمايت نخواهد کرد

  
  دردسرهای ايران پس از پذيرش پروتکل الحاقی

  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2جمعه  -بي بي سي 
به تجزيه و " آغازی تازه؟"ی با عنوان هفته نامه بريتانيايی اکونوميست در شماره اخير خود در مقاله ا

تحليل واکنش ايران به درخواستهای آژانس بين المللی انرژی اتمی، پس از سفر وزيران خارجه بريتانيا، 
آلمان و فرانسه به تهران پرداخته و ترديدهايی اساسی درباره نيات واقعی ايران از همکاری با اين آژانس 

  .مطرح کرده است
ه خود را با اين پرسش آغاز می کند که آيا ايران خود را برای معامله به منظور دست اکونوميست مقال

  .شستن از توليد بمب اتم آماده می کند يا حاال که چاره ای نمی بيند سعی در وقتکشی بيشتر دارد؟
مان به عقيده اکونوميست عليرغم قول و قرارهايی که دولت ايران در مورد امضای پروتکل الحاقی به پي

" تعليق"منع گسترش جنگ افزارهسته ای جهت بازرسی جدی تر از تأسيسات اتمی خود و همچنين 
برنامه غنی سازی اورانيوم به وزيران خارجه سه دولت مهم اروپايی داده، پاسخ اين پرسش هنوز کامًال 

  .مبهم است
ايران به توضيح کامل و اکونوميست رفع بحران اتمی ايران را تا حدود زيادی بسته به تعهد بيشتر 

  .غيرمغالطه آميز فعاليت گذشته اتمی خود دانسته است
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که متشکل از سی و پنج کشور است تا پايان ماه اکتبر به 

ايران مهلت داده است از اين درخواست اطاعت کند و ايران روز پنجشنبه بيست و سوم اکتبر اسنادی 
  .شفافسازی برنامه هسته ای خود به اين آژانس تسليم کردبرای 

اکونوميست با اشاره به اينکه رد کامل درخواستهای آژانس بين المللی انرژی اتمی می توانست فورًا 
به تحريم ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد منجر شود، می پرسد آيا ايران برای کشف 

  .به خواسته های آژانس کاری جز وقتکشی می کند؟راههای تازه برای تن ندادن 
اين نشريه خود در پاسخ به اين سؤال می نويسد که ادعای ايران داير بر صلح آميز بودن فعاليت اتمی 

اش هرگز رنگ واقعيت نداشته است و برای اثبات غيرصادقانه بودن عملکرد ايران در اين زمينه 
ه می پرسد چرا ايران با اينکه طرحها و ماشينهای پرسشهای بيشتری مطرح می کند و از جمل

سانترافيوژ را از خارج وارد کرده، به آژانس گفته که تجهيزات غنی سازی اورانيوم را در داخل طراحی و 
توليد کرده و تنها زمانی که بازرسان آثار و بقايای اورانيوم غنی شده درجه اول در ايران کشف کردند 

  .ی خود را از خارج وارد کرده استاذعان کرد تجهيزات اتم
به نوشته اکونوميست، کليه اظهارات و ادعاهای ضد و نقيض ايران در گزارش بازرسان آژانس اتمی 

منعکس شده و گزارش بعدی بازرسان قرار است ماه آينده منتشر شود که اگر برداشتهای بازرسان اين 
  . هد افتادبار ماليمتر نباشد، ايران بيش از پيش به دردسر خوا

اکونوميست می نويسد هربار که بازرسان چيزی در ايران يافته اند، اين کشور روايت خود را از ماجرا 
تغيير داده است تا اين يافته را توجيه کند اما پرسش هايی که آژانس بين المللی اتمی اکنون با آنها 

  .دروبروست بيش از پاسخهايی است برای توجيه رفتار ايران الزم دار
يکی از حساسترين اين پرسشها به نوشته اين نشريه اين است که آيا ايران علی رغم تکذيبهای 

آتشين خود، در نطنز و ساير تأسيسات به طور غيرقانونی و مخفيانه به غنی سازی اورانيوم دست زده 
 بين المللی است يا نه که اگر اين ترديد صحت داشته باشد ايران به طور جدی معاهدات خود با آژانس

  .انرژی اتمی را نقض کرده است
به نوشته اکونوميست، اگر چنانکه ايران می گويد آثار اورانيوم غنی شده ای که بازرسان کشف کردند 

سوار بر تجهيزات آلوده وارد اين کشور شده باشد، ايران بايد طبق درخواست آژانس، فهرستی از تأمين 
 ايران تاکنون از اين کار خودداری و ادعا کرده که تجهيزات را با وساطت کنندگان اين تجيهزات ارائه کند اما

  ."دالالن ناشناس خريداری کرده است
اکونوميست علت همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در مقطع کنونی را ناشی از اين می 

اهد ديد، چراکه اين کشور داند که در صورت اعمال تحريم بين المللی، اقتصاد ايران بشدت ضربه خو
  .بخصوص با توجه به بيکاری گسترده، نيازمند سرمايه گذاری کشورهای خارجی و تجارت با آنان است
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اين نشريه همچنين می نويسد که اصرار ايران بر حق خود برای غنی سازی اورانيوم که ادعا برای 
نيوم از سوخت مصرف شده در رآکتورها، تأمين سوخت رآکتورها بدان نياز دارد و همچنين استخراج پلوتو

مهارت و مصالح الزم را در اختيار اين کشور خواهد گذاشت تا بتواند در نهايت از پيمان منع گسترش 
  .جنگ افزارهای هسته ای خارج شود

از پيمان خارج شود بدون آنکه با ) نود روز(هر کشوری می تواند بدون نقض مقررات، با اعالم قبلی 
  .مجازاتی روبرو شودتحريم يا 

اکونوميست تنها راه رفع ترديدها درباره نيت واقعی ايران از همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
مقطع کنونی را اين دانسته که اين کشور بخشهای نگران کننده فعاليت اتمی خود را برچيند و نوشته 

د اين است که آيا ايران در گزارش خود به است آزمونی که می تواند نيت واقعی ايران را محک بزن
  آژانس، حقيقت را درباره گذشته اتمی اش به طور کامل فاش خواهد کرد يا نه؟ 

به نوشته اين هفته نامه، هرکاری غير از اين نشان می دهد که ايران سرگرم طفره رفتن است و بايد 
  .خشم شورای امنيت را برانگيزد

 
اجازه نخواهيم داد آه جام زهر ديگري به واليت : روتكل الحاقي مطرح شددر مراسم اعتراض به پذيرش پ

   امروز پروتكل را پذيرفتيم، فردا بايد حجاب را از سر زنان برداريم  -فقيه خورانده شود
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س از پايان نماز جمعه اين به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، صدها تن از نمازگزاران تهراني پ
، در اعتراض به محكوميت »جنبش دانشجويي دفاع از استقالل ايران« هفته به دعوت تشكلي به نام

  .  فشارهاي آمريكا وصهيونيسم و اتحاديه اروپا براي پذيرش پروتكل الحاقي راهپيمايي آردند
ن ختم شد، دآتر محمد صادق در اين مراسم آه از محل نماز جمعه تهران شروع و به ميدان فلسطي

: آوشكي استاد دانشگاه با انتقاد شديد از عملكرد مسؤوالن آشور در پذيرش پروتكل الحاقي گفت
دانم بايد به مسؤولين خسته نباشيد گفت آه پروتكل را امضاء و به آن افتخار هم آردند و يا به   نمي

  .خاطر از دست رفتن استقالل آشور به آنها تسليت گفت
اند   متأسفانه مسؤوالن ما فراموش آرده:اعتراض امروز را به خاطر طمع آفار به اسالم دانست وافزودوي 

آه فشارهاي خارجي تا زماني ادامه خواهد داشت آه ايران هم مثل ترآيه و مصر شود، آن وقت خيال 
  . خواهد شد آنها هم راحت

، » دست آمريكا و اروپا گرفته شد را رد آردبا پذيرش پروتكل بهانه از« آوشكي اين ادعاي مسؤولين آه
اي ديگر عليه ايران باز آرد و ايران را متهم به نقض حقوق بشر،   هفته قبل اتحاديه اروپا پرونده: گفت
  .آنند  سازي مي   زنان و آودآان آرد، آنها باز هم بهانه حقوق

گ بر اسرائيل ندهيم و اسم اين آنها وقتي دست از سر ما برخواهند داشت آه ديگر شعار مر: وي گفت
امروز پروتكل را پذيرفتيم،فردا بايد حجاب را از سر زنان . ميدان ـ ميدان فلسطين ـ را هم عوض آنيم

  .هاي ديگر آنان بدهيم  برداريم و تن به خواسته
د، آفايتي برخي مسؤوالن جام زهر را نوشيدن  وقتي حضرت امام به خاطر بي: اين استاد دانشگاه افزود

  .تلخي آن هنوز هم در آام ماست و ما اجازه نخواهيم داد جام زهر ديگري به واليت فقيه خورانده شود
امنيت ملي بسته به غيرت شماست و نه هيچ چيز ديگري، امنيت ملي ما را امام زمان : آوشكي گفت

  .آند، به شرط اينكه در صحنه باشيم و مقاومت آنيم  تضمين مي) عج(
اي در پنج بند قرائت شد آه در قسمتي   اآي است پس از سخنراني آوشكي، قطعنامهگزارش ايلنا ح

فشاريم آه صيانت از عزت و استقالل اين ملت و نظام در گرو عدم   بر اين نكته پا مي: از آن آمده است
باشد و گر بدنه سست سياست گذاران آشور راهي براي ولي زمان جز   امضاي پروتكل مذآور مي

اند، دست آم بايد شروط وموضع قدرت ملت و رهبري را در ادامه روابط با   ن باقي نگذاشتهپذيرش آ
آژانس بين المللي انرژي اتمي لحاظ نمايند وگرنه به آتش قهر امام و شهدا و ملت پيرو شهيدان خواهند 

  .سوخت
  :  در حاشيه

نه سازش، نه تسليم، " ت من الذلههيها: "شد، عبارت بودند از   ـ شعارهايي آه در راهپيمايي داده مي
اي حق مسلم ماست، پروتكل الحاقي مايه ذلت ماست، مرگ بر آمريكا،    ـ انرژي هستهNPTخروج از 

  .شه  شه نمي  استقالل، آزادي، ديپلماسي ذلت نمي
ـ پالآاردهايي هم آه توسط راهپيمايان حمل مي شد حاوي مطالبي بود در خصوص نفي پذيرش 

اساس . آنيم  از ترس مرگ خودآشي نمي. ت ما سياست آشتي ناپذير با آمريكاستسياس: پروتكل
. ايران را درمقابل اسرائيل خلع سالح نكنيد. صلح حسني در آار نيست، قيام حسيني در راه است

  .تحريم آزادي ـ تسليم هرگز، اعتماد به طناب اروپا يعني سقوط . مجلس انتخاب آن، پروتكل يا استقالل
  . نفر بودند آه تعدادي از آنها آفن پوشيده بودند500د راهپيمايان حدود ـ تعدا

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

  سی و سه ميليارد دالر کمک به بازسازی عراق
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وز دوم همايش بين المللی بازسازی عراق را خوزه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا، کشور نشست ر

ميزبان افتتاح کرد و پس از او به نشانه قائل شدن اهميت برای شنيدن صدای خود عراقيها، اياد عالوی 
  .رئيس دوره ای شورای حکومتی عراق به عنوان سخران اول معرفی شد

وضاع در ماههای اخير گفت که اوضاع امنيتی کشورش رو به بهبود است و تأکيد او با تشريح کلی روند ا
  .کرد که ادامه روند بازسازی عراق بدون کمک مالی جامعه جهانی مقدور نخواهد بود

سخنران بعدی روز دوم همايش، نخست وزير اسپانيا بود که در حقيقت ديدگاه نيروهای ائتالف به 
  .نعکس می کردرهبری آمريکا در عراق را م

 در شورای امنيت سازمان ملل متحد گفت جامعه جهانی با 1511آقای ازنار با تأکيد بر تصويب قطعنامه 
خود را به مشارکت بيشتر در بازسازی عراق متعهد کرده است و افزود که بايد به " اين اقدام عمال

ای قبلی خود سمت بازسازی دراز مدت عراق حرکت کرد و دولت اسپانيا غير از مخارج نظامی و کمکه
  .مبلغ سيصد ميليون دالر ديگر به بازسازی عراق اختصاص خواهد داد

پس از اين سخنرانيهای نمادين، در فصلی با عنوان چشم اندازهای عراق، عدنان پاچه چی، ديپلمات 
پرسابقه عراقی و هوشيار زيباری، وزير خارجه اين کشور که هر دو عضو شورای حکومتی عراقند در 

ای مشخصتری به جامعه بين المللی تضمين دادند که در عراق اراده سياسی الزم برای سخنرانيه
هزينه کردن اصولی کمکهای خارجی وجود دارد و مسير حرکت آنها به عنوان اداره کنندگان جديد عراق 
  . بنای جامعه ای دمکراتيک و دولتی، مسئول و صلحدوست در سطح منطقه و جامعه بين المللی است

ما نمی توانيم و نمی خواهيم و جرائت آن را : "ن پاچه چی سخنرانی خود را با اين جمله تمام کردعدنا
  ".نداريم که در اين مأموريت خطير شکست بخوريم

فصل بعدی جلسه تحت عنوان واکنشهای بين المللی در حقيقت مجموعه ای بود از سخنرانی 
و برگزارکننده همايش که از جمله آنها، وزيران خارجه نمايندگان کشورها يا نهادهای بين المللی مبتکر 

آمريکا، اسپانيا، ايتاليا، نمايندگان اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و باالخره روسای بانک جهانی و 
  .صندوق بين المللی پول بودند

رچوب رؤسای دو نهاد مالی اخير به همراه سازمان ملل مسئول مطالعه و تنظيم نيازهای مالی و چا
 ميليارد دالر 56طرح بازسازی عراق بوده اند و در سخنان خود ضمن ارائه گزارشی در اين مورد به رقم 

  .اشاره کردند که عراق طی چهار سال آينده به آن نياز خواهد داشت
نکته مهم ديگر در اين سخرانيها بدهی خارجی عراق بود که بر مبنای توصيه اين دو نهاد و سران هفت 

مده صنعتی جهان قرار شده بازپرداخت آن به تأخير بيفتد و از وامدهندگان درخواست شد با کشور ع
  .سخاوت، امکان بخشودگی برخی از اين بدهی را مورد مطالعه قرار دهند

سخنران مهم ديگر اين فصل همايش کولين پاول، وزير خارجه آمريکا بود که با اشاره به تصويب قطعنامه 
ديگر " يت گفت راه برای مشارکت همه کشورها در بازسازی عراق باز شده و قاعدتا در شورای امن1511

  .نبايد در اين زمينه مشکل و اختالف نظری وجود داشته باشد
آقای پاول در مورد کمک مالی گفت که دولت آمريکا با تقبل بيست ميليارد دالر از اين کمک در اين زمينه 

  .ن مبلغی در تاريخ مساعدات بين المللی سابقه نداشته استپيشگام شده است و افزود اهدای چني
آقای پاول گفت که البته هدف از نشست مادريد، جمع آوری کل اين مبلغ نيست ولی برگزاری اين 

همايش را سنگ بنای روند بازسازی عراق خواند و اظهار اطمينان کرد که در نتيجه اين نشست، 
  .دکمکهای ديگرکشورها چشمگير خواهد بو

شايد بتوان نقطه مقابل اظهارات کولين پاول را در سخنان کريس پتن مسئول سياست خارجی 
کميسيون اروپا مشاهده کرد که نگاه خود به بازسازی عراق را از اوضاع جاری در آن کشور و نيازهای 

ی بازسازی آنان شروع کرد و با اشاره به تداوم مشکالت امنيتی در اين کشور، شرط کميسيون اروپا برا
  .عراق را تعيين جدول زمانی مشخصی برای تأسيس دولت مستقل در اين کشور اعالم کرد

آقای پتن با اعالم رقم هفتصد ميليون دالری کمک اتحايه اروپا در کنار کمکهای جداگانه کشورهای عضو 
فقط برای کمک به  ميالدی است و تأکيد کرد که کميسيون اروپا 2004افزود اين مبلغ فقط تا پايان سال 

  . توافق کرده است2004نيازهای عراق تا پايان سال 
فصل بعدی جلسه با عنوان بيانات و تعهدات به سخنرانيهای کوتاه رؤسای هيأتهای نمايندگی حدود 

پنجاه کشور از مجموع هفتاد و سه دولت شرکت کننده در همايش اختصاص يافت که هريک از آنان با 
 در مورد روند بازسازی عراق ميزان کمکهای کنونی که تاکنون پرداخت کرده و بيان ديدگاههای خود،

  .همچنين تعهداتی که برای مشارکت در بازسازی اين کشور در آينده داده اند را عنوان کردند
تشخيص دقيق رقم کمکهای مالی ارائه شده کار ساده ای نخواهد بود چون هريک از دولتها فهرست 

 را به شکل مجموعه ای از ارائه کمکهای عملی، سرمايه گذاری مشترک، وام و رقمهای اهدايی خود
  .باالخره کمکهای بالعوض عرضه کرد

کمال خرازی، وزير امورخارجه ايران بدون ارائه رقم دقيق گفت که ايران می تواند از طريق کمک به 
فت عراق به بازار جهانی در افزايش رقم زائران، انتقال گاز و برق و از همه مهمتر، کمک به صدور ن

  .بازسازی آن کشور مشارکت کند
در پايان اين سخنرانيها و پس از تنفسی کوتاه، نتايج کار همايش دو روزه مادريد عنوان شد که وزير 

اقتصاد اسپانيا به عنوان ميزبان جلسه و سخنگوی هيأت رئيسه همايش اعالم کرد کليه شرکت 
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ی و سه ميليارد دالر تقبل کرده اند و از تشکيل هيأت مستقلی خبر کنندگان در مجموع رقمی حدود س
  .داد که مسئول تخصيص اين بودجه و نظارت دقيق بر نحوه هزينه آن خواهد بود

به گفته وزير اقتصاد اسپانيا، اين هيأت در مشورت و همکاری نزديک با بانک جهانی و سازمان ملل 
ظارت دقيق و شفاف همه کشورهای کمک کننده فراهم خواهد فعاليت خواهد کرد و شرايط الزم برای ن

  .بود
از مجموع سخنرانيها در جلسه افتتاحيه و نشست خبری کوتاه پايان همايش می توان چنين برداشت 
کرد که فرانسه، آلمان و روسيه به عنوان سه کشور عمده اروپايی هنوز به درخواست آمريکا در مورد 

ازی عراق پاسخ مثبت نداده اند اما کشورهای عربی حوزه خليج فارس با مشارکت مالی فعال در بازس
تخصيص مبالغ نسبتًا چشمگيری اين اميد را ايجاد کرده اند که آمريکا و متحدان نزديکش مجبور نخواهند 

  .بود بار مالی سنگين بازسازی عراق را به تنهايی به دوش بکشند
ريد بر اين نکته توافق دارند که رقم سی و سه ميليارد دالر خبرنگاران و تحليلگران حاضر در همايش ماد

که البته بيست ميليارد دالر آن بتنهايی اهدايی آمريکاست موفقيت بزرگی برای اين همايش بوده اما در 
مورد اينکه چه بخشی از اين مبلغ کمک بالعوض است و مستقيمًا صرف بازسازی عراق خواهد شد 

  .ترديدهای جدی وجود دارد
ولی در هر حال برای نمايندگانی که از عراق آمده بودند، آن گونه که عادل مهدی، يکی از اعضای هيأت 

عراقی گفت اين همايش در واقع همه پرسی بين المللی در مورد همبستگی جهانيان با مردم عراق 
 جهانيان بود و به اعتقاد او، عراقيها در اين نظرسنجی بين المللی از واکنش مثبت و همبستگی

  .برخوردار شده اند
  

با هدف سرعت بخشيدن به روند ) جمعه(منابع خبري غربي از بغداد گزارش دادند، پل ولفوويتز امروز 
  . انتقال قدرت به مردم عراق وارد اين آشور شده است

  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2جمعه 
ي جنگ، پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع  امهبه نقل از روزن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آمريكا و طراح اصلي سياست جنگ عليه تروريسم واشنگتن آه در ميان نگراني مردم اين آشور نسبت 
ها و  عراقي«: به افزايش ميزان حمالت عليه نيروهاي آمريكايي وارد عراق شده است، مدعي شد

شان  اند آه مخالف رسيدن آنها به هدف غاز آردهها به آمك يكديگر جنگ را عليه دشمني آ آمريكايي
  » .باشد مي

ي لهستاني نيروهاي چند مليتي ديدن خواهد آرد تا از اين طريق بر  طبق برنامه، ولفوويتز با فرمانده
  . المللي در عراق تاآيد آند اهميت مشارآت بين

  . اق حضور دارند، مالقات آندوي هم چنين قرار است با وزراي دفاع لهستان و روماني آه اآنون در عر
 انتهاي پيام

 
  دستگيري عضو برجسته انصاراالسالم در آرآوك  

  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2جمعه 
يك مقام مسئول در اتحاديه ميهني آردستان از دستگيري يك عضو برجسته جنبش انصاراالسالم در 

  .آرآوك خبر داد
هاي   احمد در حالي دستگير شد آه آماده حمله به ساختمانالملل ايلنا، رزآار   به گزارش سرويس بين

  .شد  آميته اولپيك و انجمن فرهنگي آردي و آميته زندانيان سياسي مي
به نوشته روزنامه اماراتي البيان، بعد از آن آه ازآار احمد به عضويتش جنبش در انصاراالسالم اعتراض 

 پايان پيام. ز وي در شهر بغداد تسليم شدآرد و به نيروهاي آمريكايي به منظور بازجويي ا
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان٢: هفته نامه های ايران
  2003 اآتبر 24  –1382 آبان 2 جمعه -بي بي سي 

هفته نامه های چاپ تهران سفر وزرای خارجه اروپا به تهران، پذيرش پروتکل الحاقی منع گسترش 
ای از سوی ايران، دريافت جايزه صلح نوبل به وسيله شيرين عبادی و انتخابات آينده سالح های هسته 

  .مجلس را در صفحات اول چاپ کرده اند
 جمعه گفته های عبداهللا رمضان زاده سخنگوی دولت را نقل کرده اند که گفته، در همشهری و ايران

 حداکثر منافع ملی کشور با حداقل زمانی تصميم به امضای پروتکل الحاقی گرفتيم که احساس کرديم
  .هزينه ها تامين می شود

ايران با :  به نقل از حجت االسالم حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی نوشتههمشهری
به مراکز دينی، ) بازرسان(مالحظات خاصی به دنبال امضای پروتکل الحاقی است و اجازه نخواهد داد 

  .ر نظام در آن باشد، وارد شوندسياسی و هر مکان ديگری که اسرا
پس از ديدار و مذاکره وزرای خارجه اروپايی با مقامات ايران، تهران پذيرفت که غنی سازی اورانيوم را به 

  .تعليق در آورد و پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای را امضا کند
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جه داده است که در بسياری مواقع می  جمعه تصميم تهران را نشانه پيروزی ايران خوانده اما توايران
  .توان از فرصت های مناسب تر و سريع تر دستاوردهای بزرگتری به دست آورد

 ارگان جمعيت موتلفه اسالمی سخنان حميد رضا ترقی عضو اين تشکل را نقل کرده شماهفته نامه 
آن مربوط به فعاليت سفر وزرای خارجه کشورهای اروپايی به ايران سياستی است که ظاهر : که گفته

  .های هسته ای و باطن آن پيرامون مسائل انتخابات و موقعيت اصالح طلبان است
به عقيده آقای ترقی، اين سفر دستاوردی برای ما ندارد بلکه احتماال تنش های پديد آمده بين ايران و 

  .اروپا را کاهش خواهد داد
 نفره در مقابل مجموعه سعدآباد تهران ۴٠٠از تجمع  ارگان انصار حزب اهللا گزارشی يالثاراتهفته نامه 

  .محل مذاکرات هيات اروپايی با مقامات ايرانی را چاپ کرده است
 اين گروه را دانشجويانی معرفی کرده که پذيرفتن پروتکل الحاقی را مغاير مصالح ملی عنوان يالثارات

  .اقی بودندکرده و از دولت جمهوری اسالمی خواستار عدم پذيرش پروتکل الح
 حضور وزرای خارجه کشورهای اروپايی را جنگ سياسی غرب عليه ايران دانسته و به مقامات يالثارات

  .ايران هشدار داده است که آن را دست کم نگيرند
، تضمين های توخالی اروپا و آژانس بين المللی انرژی اتمی تنها به درد خودشان يالثاراتبه نوشته 

 داده است که اين عناصر به اندک اشاره امريکا، محکم ترين معاهدات خود را می خورد و تجربه نشان
  .زير پا گذاشته اند

 از قطعنامه شورای حکام انرژی عليه ايران به عنوان نمونه ای ياد کرده که با اشاره آمريکا صادر يالثارات
  .شده است

به ايران مهلت داده است تا در مورد )  اکتبر٣١( آبان ٩شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی تا 
  .فعاليت های هسته ای خود شفافيت نشان دهد

 اعطای جايزه نوبل به خانم عبادی را يکی از برنامه های غرب معرفی کرده که برای حريمهفته نامه 
بازگرداندن روحيه از دست رفته اصالح طلبان و اعتماد اپوزيسيون داخلی و خارجی به مراکز تصميم 

  .يری در غرب استگ
 ميليون تومان در اختيار خانم عبادی گذاشته اند تا ١٠٠به نوشته اين هفته نامه، غربی ها يک ميليارد و 

شايد خر مهره ای به نام جايزه نوبل در عرصه های فرهنگی ايران، کارکرد زنجير را برای مخالفان حضور 
  .فرهنگ غرب در ايران ايفا نمايد

 که در قم منتشر می شود اعطای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی را طرح جديد  سخنپرتوهفته نامه 
  .آمريکا برای مبارزه با نظام اسالمی دانسته و آن را در صفحه اول خود تيتر کرده است

، موفقيت خانم عبادی در کسب جايزه صلح نوبل را نشاندهنده عزم زنان صدادر مقابل، هفته نامه 
رايط تبعيض آميزی دانسته است که به سبب ويژگی های اجتماعی و سياسی، ايرانی برای تغيير ش

  .زنان ايران را احاطه کرده است
، سکوت برخی مقامات ايرانی نسبت به موفقيت خانم عبادی را اشتباهی خوانده که صدانويسنده 

ادمانی با مردم در ناخواسته شکاف آنها را با مردم پررنگ تر خواهد کرد زيرا آنها به جای همنوايی و ش
  .اين موفقيت ملی، سردرگم و گاه تند با آن برخورد کردند

:  بخشی از ديدگاه های محافظه کاران را نسبت به خانم عبادی منتشر کرده و نوشتهاميد جوان
واکنش های منفی به حدی است که اين تصور پديد می آيد خانم عبادی متهم و اتهامش دريافت جايزه 

  .صلح نوبل است
 در گزارش ديگری از زهرا اشراقی نوه آيت اهللا خمينی به عنوان اولين استقبال کننده خانم اميد جوان

عبادی در فرودگاه تهران ياد کرده که حلقه گل را بر گردن شيرين عبادی آويخت و باعث حيرت خبرنگاران 
  .خارجی شد

ای زنی را تصوير کرده بودند که  برخی رسانه های غربی از شيرين عبادی سيماميد جوان،به نوشته 
با نظام جمهوری اسالمی سر ناسازگاری دارد اما نوه بنياد گذار همين نظام در استقبال از او پيشگام 

  .شده بود
  .خانم اشراقی همسر محمد رضا خاتمی برادر رئيس جمهور و دبيرکل جبهه مشارکت است

مشهد گزارش داده و در صفحه اول تيتر  از نشست سراسری دبيران جمعيت موتلفه اسالمی در شما
  .»گسترده ترين حضور، شايسته ترين انتخاب«زده است، 

دبيران موتلفه سراسر کشور با انتشار قطعنامه ای از نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان تنها 
  .راه پاسداری از نظام در برابر نفوذ عناصر غيرخودی و بيگانه دفاع کرده اند

در شرايطی که دشمن تالش می کند با نفوذ در مراکز قدرت به کشور آسيب بزند : عنامه آمدهدر اين قط
هيچ گونه اهمال و بی دقتی در کسب احراز صالحيت داوطلبان نمايندگی توسط شورای نگهبان از 

سوی ملت پذيرفته نيست و فقدان نظارت استصوابی مثل انتخابات شوراها موجب کاهش مشارکت 
  .د شدمردم خواه
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين، سخنان محمدرضا باهنر دبيرکل اين تشکل را چاپ  جامهفته نامه
  .کرده است

آقای باهنر از مسئله حقوق بشر، انرژی هسته ای و اعطای جايزه صلح نوبل به خانم عبادی به عنوان 
تخابات مجلس با اعمال فشارهای غرب قصد دارد در آستانه ان: فشارهای اروپا و امريکا ياد کرده و گفته

  .سياسی، مسير انتخابات را به دلخواه خود پيش ببرد
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 از اختالفات ميان اصالح طلبان به عنوان فرصتی ياد کرده که محافظه کاران می کوشند با اعمال صدا
رد نفوذ در شورای نگهبان و تائيد صالحيت نامزدهای اصالح طلبان ميانه رويی چون مجمع روحانيون و 

  .صالحيت نامزدهای جبهه مشارکت، اين شکاف را بيشتر کنند
 

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 25  –1382 آبان 3 شنبه - روزنامه اعتماد–خسرو معتضد 

  ، غذايشان  امنيت  سازمان  در زندان فقط.  قرار دارد  پاييني  در سطح  بهداشت  وضع  عراق هاي در زندان
ها دور   در رستوران  لوبياسبز آه  پوست ها اغلب  زنداني  ديگر غذاي هاي  در زندان  بود ولي  خوردن قابل
   اضافه  آن  به پاچه  آله  روغن  و چند قاشق  را جوشانيده  آن  گوشت  بدون  شود با چند استخوان  مي ريخته
 بياورند، در   خرما برايمان  خودمان  با پول يمخواست دادند و اگر از آنها مي ها مي  خورد زنداني  به نموده
   خرماي  مشت  يك  هفته  يك  در عرض  ولي  است  شود و آمياب گفتندخرما در بغداد پيدا نمي  مي جواب
   نصيب  يا سيب  عدد پرتقال  در اعياد يك  فقط  سال  دادند و در عرض ها مي  زنداني  به  آثيف آرموي
  .شد ها مي زنداني

 آرد   مي  پرداخت چي  قهوه  دينار به  نيم  هر زنداني  استحمام  بودند و براي  گرم  فاقد آب ها همگي دانزن
  . آند  سرد حمام  با آب  بياورد و اال بايستي  برايش گرم  نيم  آب  سطل  يك آه

 و   آثيف  پتوي  او يك  به اينكه خوابيد تا   پتو و روباز مي  بدون  چند روزي  زندان  به  ورودش  در اول هر زنداني
   و ملخ ها از پشه  زنداني  در تابستان  آه  است  فاقد شيشه  زندان  آهني هاي پنجره.  شود پر از جانور داده

  . از سرما در عذابند  نيستند و در زمستان  در امان  و مگس و سوسك
 داد و   آفتاب  از طلوع  بودند و قبل  زنداني ديوانه و دو نفر آور و دو نفر   نفر مسلول ها يك  از زندان در يكي
   مي  آنها پرتاب  طرف  به ها بود آه  آفش آردند و لنگه  بيدار مي  را از خواب انداختند و همه  مي  راه بيدادي
  .شد

  
  نجات جهان از راه امپرياليسم

  2003 اآتبر 23  –1382پنج شنبه اول آبان  -بي بي سي 
لمات کهنه کار بريتانيايی که از طراحان سياست خارجی دولت کنونی بريتانيا به شمار رابرت کوپر، ديپ

می رود در مقاله ای در روزنامه گاردين به نقد و بررسی راههايی پرداخته است که برای مقابله با 
  .تروريسم در جهان در پيش گرفته شده و راهکارهايی در اين زمينه پيشنهاد کرده است

مقاله خود را با طرح اين نظر آغاز کرده است که جنگ افزارهای کشتارجمعی برای نخستين رابرت کوپر 
بار در تاريخ بشر پس از قرون وسطا اين امکان را برای افراد بشر فراهم کرده است که قدرتی برابر با 

  .دسترسی به اين جنگ افزارها، قدرتی برابر دولتها داشته باشند
 کوپر هم اذعان کرده، فراهم شدن چنين امکانی هنوز به طور کامل محقق اگرچه همان گونه که آقای

نشده و امکانپذير شدن آن به زمانی طوالنی نياز دارد، اما با توجه به نحوه رشد فناوری، چنين امری 
  .اجتناب ناپذير است

 بزنند و سپس به عقيده رابرت کوپر در دنيای کنونی نمی توان منتظر ماند تا تروريستها دست به حمله
به مقابله با آنها برخاست و همچنين نمی توان دست روی دست گذاشت تا دولتهايی که وی آنها را 

  .دولتهای پرخاشجو خوانده، به جنگ افزارهای کشتارجمعی دست يابند
به باور وی، تنها راه تأمين امنيت در دنيای کنونی اين است که همه کشورهای جهان بخوبی اداره 

  .دولتهايی قانونمند بر آنها حاکم باشند که قوانين و معيارهای بين المللی را رعايت کنندشوند و 
از رابرت کوپر به عنوان فردی ياد می شود که نظريه موسوم به مداخله انساندوستانه را در دولت تونی 

خله در کشورها بلر، نخست وزير بريتانيا شکل داد و او در اين مقاله نيز بصراحت ادعا می کند که مدا
  .برای تأمين امنيت جهان امری گريزناپذير است

او به خاورميانه به عنوان منطقه ای اشاره می کند که تأمين ثبات آن از طريق ايجاد قطبهای متعدد 
قدرت ديگر امکانپذير نيست و هرچه امکان توليد جنگ افزار کشتارجمعی در اين منطقه باالتر می رود، 

  .ستها به اين گونه جنگ افزارها نيز بيشتر می شودخطر دسترسی تروري
رابرت کوپر، تنها راه مقابله با چنين خطری در خاورميانه را گسترش آن چيزی می داند که وی از آن با 
عنوان تمدن ياد می کند و به نظر می رسد، منظور وی، برقراری زندگی مدنی به شيوه مورد تأييد و 

  .اين منطقه استپسند قدرتهای بزرگ جهان در 
وی سپس نتيجه می گيرد که بدين منظور در پيش گرفتن سياست تغيير حکومتها و نظامهای سياسی 

در خاورميانه جای هيچ پرسشی ندارد و پرسش فقط در اين مورد مطرح است که چگونه و از چه 
  .طريقی سياست تغيير حکومتها را بايد پيش برد

ای امپرياليسم و تشکيل دوباره نظام امپراتوری است، اما نه به پاسخ رابرت کوپر به اين پرسش، احي
شيوه ديرينه آن و از طريق اعمال زور و نيروی نظامی، بلکه به شيوه قانونی و با قرار دادن حق انتخاب 

  .پيش روی ملتها
اروپا رابرت کوپر که مشاور خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز هست، اين اتحاديه 

را به عنوان نمونه ای از آن گونه امپراتوريهايی که در نظر دارد مطرح می کند و از کشورهايی همچون 
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بوسنی، کوزوو و مقدونيه ياد می کند که به گفته وی، ايجاد صلح و ثبات در آنها از طريق اعمال زور و 
ه اروپا هستند تا بدين ترتيب به ثبات و نيروی نظامی مؤثر نيفتاد اما مردم آنها به دنبال پيوستن به اتحادي

  .آرامش دست يابند
آقای کوپر در مورد خاورميانه نيز پيشنهاد می کند که ساختاری مشابه اتحاديه اروپا در آن ايجاد شود که 

امنيت آن را تأمين کنند و به آن امکان دسترسی به ) ناتو(آمريکا و سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 
  .ديه اروپا داده شودبازارهای اتحا

او معتقد است که حل مسائل پيچيده ای در خاورميانه، همچون بحران فلسطين تنها از طريق راه حل 
پيشنهادی او امکان پذير است و مقاله خود را با نقل عبارتی از ماکياولی، نظريه پرداز نامدار سياسی به 

ين نمی کند، بلکه با قوانين خوب و ارتشهای پايان می برد که آزادی بشر را سقوط حکومتهای ظالم تأم
  .کارآمد است که می توان به آزادی دست يافت

ديدگاهی که رابرت کوپر در مقاله خود ارائه می کند اين است که دولتهای غربی بايد امنيت خود را به 
 .بهای کمک به برقراری ساختاری تازه، منسجم و قانونمند در خاورميانه برقرار کنند
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