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  آخرين تحوالت جنگ
  

  طارق عزيز دستگير شد
  2003 آوريل 24 پنجشنبه -بي بي سي

عراق را در بازداشت نيروهای آمريکايی در عراق می گويند که طارق عزيز، معاون پيشين نخست وزير 
  . دارند

" تحت کنترل نيروهای ائتالف"ستاد فرماندهی اين نيروها در قطر در بيانيه کوتاهی گفت که آقای عزيز 
  .است اما هيچ اطالعی از جزئيات بازداشت وی ارائه نشد

يی ها خبرنگار بی بی سی در پنتاگون می گويد که اسارت طارق عزيز بالقوه اهميت زيادی برای آمريکا
او که مسيحی است شناخته ترين چهره از مقامات عراق در جهان خارج پس از صدام حسين . دارد
  .است

  .طارق عزيز که مدت مديدی با رهبر عراق همکاری داشت سالها وزير خارجه عراق بود

از ايـن  آمريکايی ها پيش .  نفره افراد مورد تعقيب آمريکا در جای چهل و سوم قرار داشت           55او در ليست    

  . نفر از اين افراد را در بازداشت دارند11گفته اند که 

  
  گزارش يك روزنامه پرتقالي در مورد پنهان شدن الصحاف

وزير اطالع رساني رژيم سابق عراق، آسي آه اطالعيه » محمد سعيد الصحاف « : خبرگزاري فارس
 داشته تا از طريق برقراري هايش در زمان تهاجم آمريكا به عراق، به وي شهرت جهاني بخشيد،سعي

 .تماس با روزنامه نگاران پرتقالي، خود را تسليم نمايد
نوشت، يك خانواده عراقي آه ادعا مي آنند به الصحاف پنـاه  » دياريو دي نوتي شياس  «روزنامه پرتقالي   

.  است وي در بخش زنانه خانه آنها در يك منطقه فقير نشين بغداد مخفي شده             : داده اند، اظهار داشتند   

افراد اين خانواده در گفتگو با دو تن از خبرنگاران روزنامه پرتقالي به آنهـا وعـده داده بودنـد تـا الـصحاف را                         

براي انجام يك مصابحه نزد اين خبرنگاران بياورند، ولي آنها نتوانسته اند آه وزير سابق عراقي را بـه ايـن      

  . امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازند

شايعه آرده انـد آـه الـصحاف        » ويسائو«و ديگري از هفته نامه      » دياريو«اين گزارشگران، يكي از روزنامه      

ــت     ــده اســــــــــــــ ــي شــــــــــــــ ــدمتكار مخفــــــــــــــ ــك خــــــــــــــ ــزل يــــــــــــــ   . درون منــــــــــــــ

اعضاي اين خانواده عراقي براي مدت پنج روز با گزارشگران پرتقالي در تماس بوده و اظهـار داشـته انـد،                     

ــه اســـــــت     ــام گرفتـــــ ــا انجـــــ ــايت آنهـــــ ــدون رضـــــ ــا بـــــ ــه آنهـــــ ــصحاف در خانـــــ ــود الـــــ   . وجـــــ

 خانواده ادعا آردند، الصحاف قصد دارد خود را تسليم نيروهاي آمريكايي نمايد، اما نمي داند اين امـر                   اين

  . را چگونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

در تماسي آه با الصحاف از طريق اعضاي اين خانواده عراقـي برقـرار داشـته                : اين گزارشگران مي گويند   

 وي به نيروهاي آمريكـايي بـدون وجـود هيچگونـه     اند، الصحاف در ازاء انجام مصاحبه، تدارك تسليم شدن   

ــود     ــده بــــــــــ ــتار شــــــــــ ــگران را خواســــــــــ ــن گزارشــــــــــ ــوي ايــــــــــ ــر، از ســــــــــ   . خطــــــــــ

ايـن  : اما در محل و زمان موعود، يكي از اعضاي اين خـانواده عراقـي بـه گزارشـگران پرتقـالي مـي گويـد                       

  . موضـــــوع را فرامـــــوش آننـــــد و از درج هرگونـــــه خبـــــر دربـــــاره ايـــــن موضـــــوع خـــــودداري آننـــــد

گزارشگران، گزارش داده اند، الصحاف در اتاق زنانه يك خانه در محله هاي فقيـر نـشين شـهر بغـداد                     اين  

آه بسيار پنهان مـي باشـد مخفـي شـده، و تـاريخ هفـتم اوريـل سـال جـاري بـه هنگـام ورود نيروهـاي                             

يـك دسـتگاه    آمريكايي به پايتخت، عمال با دنياي خارج قطع رابطه نموده و تنها رابطه وي با دنيـاي خـارج                    

  .سي را گوش مي دهد.بي.راديو با موج آوتاه است آه با آن راديو بي
  

  بازداشت سه تن از مقام های حکومت صدام حسين
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  2003 آوريل 24 -1382  اردييهشت4 پنج شنبه-بي بي سي
 آوريل اعالم کرد سه تن ديگر از مقام 23ستاد فرماندهی نيروهای آمريکايی در عراق عصر چهارشنبه 

  .ت شده اندهای حکومت صدام حسين که نام آنها در فهرست افراد تحت تعقيب قرار داشت، بازداش
ژنرال زهير النقيب، فرمانده اطالعات ارتش عراق، يکی از اين سه نفر است که روز چهارشنبه خود را در 

  .شهر بغداد به نيروهای آمريکايی تسليم کرد
 قرار 21 نفره مقام های تحت تعقيب عراق که آمريکا منتشر کرده، در رديف 55ژنرال النقيب در فهرست 

  .داشت
يکايی همچنين از بازداشت حسن التکريتی، فرمانده دفاع هوايی عراق و نفر دهم در مقام های آمر

فهرست افراد تحت تعقيب و محمد مهدی الصالح، وزير سابق بازرگانی عراق که در رديف چهل و هشتم 
  .فهرست قرار داشت خبر داده اند

نظارت بر نيروهای مسلح و وظيفه واحد اطالعات ارتش عراق، عالوه بر حفاظت از اطالعات نظامی، 
  .بررسی ميزان وفاداری آنها به حکومت صدام حسين بود

تا کنون يازده نفر از افراد تحت تعقيب حکومت صدام حسين به اسارت نيروهای تحت رهبری آمريکا در 
  .آمده اند

حسن التکريتی که نفر دهم فهرست اشخاص تحت تعقيب قرار داشت، در ميان يازده بازداشت شده 
  .عراقی، باالترين رتبه را داشته است

مقام های وزارت دفاع آمريکا اسارت اين افراد را گامی بسيار مهـم در دسـتيابی بـه اطالعـات مربـوط بـه         
سالح های کشتار جمعی که اياالت متحده همواره عراق را به توليد و نگهداری انها کرده، معرفـی کـرده              

  .اند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  زمان آغاز به کار دولت موقت عراق اعالم شد
   داد در عراق دخالت نکندگارنر به ايران هشدار

  2003 آوريل 24پنجشنبه -ريچارد گالپين خبرنگار بی بی سی از بغداد
جی گارنر سپهبد بازنشسته آمريکايی که در حال حاضر مسئول اداره امور عراق است، برای اولين بار 

  .نشستی خبری در بغداد، پايتخت عراق برگزار کرده است
  . آقای گارنر در سراسر عراق ترتيب داده شداين نشست پس از سفر يک هفته ای 

جی گارنر در اين نشست خبری تأکيد بسيار داشت که عراقيها از همان اول با دولت جديد همکاری 
  . خواهند کرد و گفت اميدوار است بتواند روند تشکيل دولت را تا اواخر هفته جاری آغاز کند

 و سايرين از بريتانيا، استراليا و ژاپن هستند، در صدر کارشناسان بلند پايه ای که غالب آنها آمريکائی
  . وزارتخانه ها قرار خواهند گرفت اما آقای گارنر گفت عراقيها مسئول اداره امور خواهند بود

مقامات نظامی آمريکا از کارمندان بخش دولتی عراق خواسته اند هر چه زودتر به سرکار خود بازگردند و 
غی به عنوان حقوق اضطراری به آنها داده شود و پس از آن حقوق ماهيانه مرتب قول داده اند ابتدا مبل
  .پرداخت خواهد شد

تنها کسانی که از اين قاعده مستثنی خواهند بود به گفته جی گارنر اطرافيان نزِدک صدام حسين و 
  . کسانی اند که متهم به نقض حقوق بشرند

 حال حاضر در قسمتی از کشور خود را رهبر اعالم درعين حال در اين نشست خبری به کسانی که در
  .کرده اند نيز هشدار داده شد

آقای گارنر گفت اگر مردم بغداد از محمد محسن زبيدی شهردار خود خوانده بغداد ناراضی باشند اين 
  . مسئوليت از او گرفته خواهد شد

بايد از نفوذش در عراق استفاده کند       آقای گارنر هشدار صريح اللحنی نيز به ايران داد و گفت اين کشور ن             
  و گفت آمريکا و بريتانيا به هيچ کشور خارجی اجازه اعمال نفوذ در عراق نخواهند داد

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
  معامله بر سر بدهی عراق

  گفته می شود عراق يکی از بدهکارترين کشورهای جهان است
  2003 آوريل 24شنبه پنج-مارک گريگوری گزارشگر اقتصادی بی بی سی

اعضای باشگاه پاريس که گروهی غيررسمی و متشکل از نوزده کشور وام دهنده عمدتًا غربی است، 
  .در پايتخت فرانسه گرد هم می آيند تا درباره بدهی خارجی عراق بحث کنند)  آوريل24(روز پنجشنبه 

نده سر به صدها ميليارد دالر ميزان بدهی خارجی عراق که از دوره حکومت صدام حسين به يادگار ما
  .می زند

آمريکا به وام دهندگان عراق فشار می آورد تا بدهی اين کشور را بخشيده يا ميزان مطالبات خود را 
کاهش دهند تا منابع مالی عراق از مقاصد بازسازی پس از جنگ منحرف نشود، اما نخستين قدم، 

  .ن استمحاسبه ميزان دقيق بدهی عراق و شناسايی طلبکارا
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  بخش عمده بدهی عراق به خاطر خريداری سالح از روسيه و فرانسه است    
مرکز "واقعيت اين است که کسی از ميزان دقيق بدهی عراق به وام دهندگان خارجی آگاهی ندارد، اما

 ميليارد دالر برآورد کرده است که اگر صحت داشته 380در واشنگتن اين رقم را تا " مطالعات استراتژيک
باشد، عراق يکی از بدهکارترين کشورهای جهان است، به طوری که بدهی آن به نسبت حجم 

  .اقتصادش، ده بار از برزيل و آرژانتين که به بدهکار بودن شهرت دارند بيشتر است
طلبکاران اصلی عراق فرانسه و روسيه اند که هر کدام هشت ميليارد دالر از آن کشور طلب دارند، که 

  . به خاطر فروش سالح به صدام حسين باشدعمدتًا بايد
اما بزرگترين عنصر بدهی خارجی عراق که با ساير عناصر فاصله زيادی دارد، غرامتی است که اين 

  . بايد بپردازد1990کشور به خاطر حمله به کويت در سال 
رغ سازند، آمريکا مشتاق است طلبکاران، عراق را در پی سقوط صدام حسين از بازپرداخت وامهايش فا

  .اما انتظار می رود مذاکرات باشگاه پاريس با کشمکش همراه باشد
  .معامله بر سر بدهی عراق ارتباط تنگاتنگی با بحث درباره پايان دادن به تحريمهای اين کشور دارد

اما پيش از هرچيز بايد ميزان بدهی عراق و هويت طلبکاران مشخص شود کـه موضـوع اصـلی مباحثـات                     
  .نی باشگاه پاريس استنشست غيرعل

  
  تمديد برنامه غذا در برابر نفت براي عراق

شوراي امنيت سازمان ملل متحد باتفاق آراء به تمديد برنامه غذا           ) پنجشنبه(به گزارش خبرگزاريها ديروز     
ــا   ــراق تــــــــــــ ــراي عــــــــــــ ــر نفــــــــــــــت بــــــــــــ ــهريور 13در برابــــــــــــ   . رأي داد1382 شــــــــــــ

 13 توافقنامـه اي درهمـين رابطـه بـراي بعـد از              شوراي امنيت قصد دارد آه دراين مدت بطور فشرده روي         
ــار آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   .خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداد آـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماينده آمريكا در شوراي امنيت گفت آه ما معتقديم آه در پايان ايـن دوره تحريمهـا ميبايـست برداشـته                     
  .شـــــود و راه حـــــل هـــــايي بايـــــد پيـــــدا آنـــــيم آـــــه بـــــه ايـــــن موضـــــوع دســـــت يـــــابيم          

  
    ايران-جنگ  

  
  ادعای دخالت ايران در عراق 
  2003 آوريل 24پنجشنبه -پم اتول خبرنگار بی بی سی

بين دولت های آمريکا و ايران بر سر اين ادعا که ايران در امور جنوب عراق دخالت می کند جنگ لفظی 
  .شديدی درگرفته است

برای تشکيل يک دولت تازه در عراق به ايران آمريکا اخيرا عليه هرگونه مداخله در تالش های آن کشور 
  .هشدار داده بود

روزنامه های آمريکايی طی چند روز گذشته به نقل از مقام های امنيتی آمريکا که از آنها نام برده نشد 
نوشتند که ماموران ايران با گذر از مرز وارد عراق شده و سعی دارند نظر روحانيون شيعه همفکر دولت 

  .ب کنندايران را جل
  .تهران دخالت در امور سياسی عراق را به شدت تکذيب کرده است

  در جنوب عراق" عوامل ايرانی"
" عوامل ايرانی"چندين منبع ناراضی عراقی، چه در ميان شيعيان و چه غيرشيعيان، در خفا آنچه را که 
تظاهرات های در جنوب عراق توصيف کردند، که هدف آنها تشويق يک حکومت اسالمی يا شرکت در 

  .ضدآمريکايی است، به مثابه يک زنگ خطر می دانند
آنها می گويند اين عوامل عمدتا گروه های مخالف عراقی هستند که در گذشته مورد حمايت ايران بوده 

  .اند
شمار اندکی از اعضای سپاه پاسداران ايران در شهرهای جنوبی عراق ديده شده اند که در تظاهرات 

  .    وط می شوندها با مردم مخل
  اپوزيسيون عراق  

به گفته آنها اين افراد همچنين شامل اعضای سپاه بدر، شاخه نظامی مجلس اعالی انقالب اسالمی 
  .عراق هستند

مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق در تهران مستقر است، اما همچنين در فرآيندی برای متحد 
  .ست نيز شرکت داشته استساختن مخالفان عراقی که مورد پشتيانی آمريکا

برخی منابع مخالفان حتی ادعا می کنند که شمار اندکی از اعضای سپاه پاسداران ايران نيز در 
  .شهرهای جنوبی عراق ديده شده اند که در تظاهرات ها با مردم مخلوط می شوند

 بدر به وطن خود ايران عبور نيروهای خود از مرز را بشدت رد می کند، هرچند می گويد که اعضای سپاه
  .عراق بازگشته اند

اما ساير گروه های مخالف عراقی که در جنوب پايگاه هايی دارند می گويند هيچ نشانی از نفوذ موثر و 
  .جدی ايران مشاهده نکرده اند
  منافع مشروع ايران در عراق
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ق متهم کند، چون اين آنها ابراز عقيده می کنند که انصاف نيست آمريکا ايران را به دخالت در امور عرا
  .همان کاری است که واشنگتن خود سرگرم انجام آن است

ايران مظنون است آمريکا احتماال قصد استفاده از مجاهدين به عنوان يک عامل بازدارنده را دارد، تا اين 
  .    کشور را از تشويق هرگونه افراط گرايی در ميان شيعيان عراق منصرف کند

 ايران به شمار بزرگی از آوارگان عراقی پناه داده است و به عنوان يک همسايه، به گفته اين گروه ها
  .منافع مشروعی در عراق و نوع دولتی که پس از جنگ در اين کشور روی کار می آيد دارد
 قرارگاه هايی 80در همين حال آينده مجاهدين خلق، عمده ترين سازمان مسلح مخالف ايران که از دهه 

  .اين سازمان در هفته جاری با آتش بسی با آمريکا موافقت کرد. ه است، نامعلوم استدر عراق داشت
اما شروط آتش بس هنوز علنی نشده است و گزارش های تاييد نشده حاکيست که چريک های اين 

ايران از هم اکنون درباره اين . سازمان ممکن است اجازه يافته باشند سالح های خود را حفظ کنند
  .ابراز نگرانی کرده استگزارش ها 

برخی منابع مخالف می گويند ايران مظنون است آمريکا احتماال قصد استفاده از مجاهدين به عنوان يـک             
عامل بازدارنده را دارد، تا اين کشور را از تشويق هرگونـه افـراط گرايـی در ميـان شـيعيان عـراق منـصرف            

  .کند
  

  تقبال کندآمريکا بايد از نقش ايران در عراق اس: خرازی
  خرازی آمريکا و بريتانيا را به انحصارگرايی در عراق متهم کرد

   2003 آوريل 24پنجشنبه -بی بی سی
کمال خرازی وزير امورخارجه ايران پس از گفت و گو با دومينيک دو ويلپن همتای فرانسوی اش در تهران 

  . عراق ابراز تأسف کردبا شرکت در نشستی خبری از ادعاهای آمريکا مبنی بر دخالت ايران در
آمريکا طی روزهای اخير بارها ايران را به دخالت در عراق متهم کرده است که در تازه ترين مورد اين 

اتهامات، آری فليشر، سخنگوی کاخ سفيد ديروز اعالم کرد که آمريکا از طريق راههای معمول ديپلماتيک 
ارجی در روند حرکت عراق به سوی دمکراسی برای ايران روشن ساخته است که با هر گونه مداخله خ

  . مخالفت خواهد کرد
وی ايران را متهم کرد که عوامل نفوذی به عراق می فرستد تا بخشهای شيعه نشين اين کشور را بی 

  . ثبات کند
اظهارات آری فليشر در واقع تأييدی بود بر گزارشهای غيررسمی که از تالش ايران برای روی کار آمدن 

  .المی در عراق حکايت می کندحکومت اس
فرماندهی نيروهای آمريکايی مستقر در عراق که در قطر استقرار دارد نيز اعالم کرده که برای جلوگيری 

از نفوذ عوامل ايران به خاک عراق، بخشی از تفنگداران دريايی را مأمور گشتزنی در مرز اين دو کشور 
  .کرده است

  ذی ايران گشتيهايی در مرز اين کشور با عراق مستقر می کند    آمريکا برای جلوگيری از عوامل نفو
اين در حالی است که وزيرامور خارجه ايران می گويد خيلی جالب است که آمريکاييها عراق را اشغال 

  .کرده اند و به همسايه عراق تهمت دخالت در اين کشور می زنند
جای اتهام زدن به همکاری روی آورد و از نقش آقای خرازی در نشست خبری امروز از آمريکا خواست به 

  .ايران در عراق استقبال کند، چرا که به گفته او، ايران می تواند نقش مثبتی در عراق داشته باشد
وزير امور خارجه ايران همچنين آمريکا و بريتانيا را به تالش برای حاکم کردن انحصارگرايی در عراق متهم 

های آمريکايی برای فعاليت اقتصادی در عراق منعقد می کنند را در راستای کرد و قراردادهايی که شرکت
  .به تاراج بردن ميراث مردم اين کشور ارزيابی کرد

 
  داند ي نزديك با ايران را ضروري مي نسه رابطهفرا: دوويلپن پس از ورود به تهران

  2003 آوريل 24 -1382  اردييهشت4 پنج شنبه-ايسنا
ي نزديك با آشورهايي آه  فرانسه در اين مرحله، رابطه: ي فرانسه تأآيد آرد وزير امور خارجه

آشوري مهم داند و ايران در اين ميان  دانند، ضروري مي تأثيرگذارند، نگرانند و خود را مسوول مي
  . شود محسوب مي

اجالس اخير وزراي امور : وي با اشاره به اين آه ديدگاه ايران در بحران عراق مسووالنه بوده است، افزود
ي عراق در رياض، و اين مساله آه اين آشورها توانستند به موضعي  ي آشورهاي همسايه خارجه

  . ن آشورها سفر آنمعمومي دست پيدا آنند، يكي از داليل مهمي بود آه به اي
  . دوويلپن گفت روز گذشته پيش از سفر به تهران، از ترآيه و اردن ديدن آرده است

سفرم به : ي فرانسه بحث و مشورت بين آشورهاي جهان را مهم توصيف آرد و گفت وزير امور خارجه
چنين   و همشود، ايران بسيار مهم است، چرا آه ايران آشوري تأثيرگذار در سطح منطقه محسوب مي

  . هاي متعددي روبروست منطقه با چالش
مطمئنا : وي با اشاره به ديدارش با خاتمي رييس جمهور آشورمان و ديگر مقامات بلندپايه تاآيد آرد

موضوع عراق و وضعيت اسراييل و فلسطين از جمله مباحث مهمي است آه فرانسه قصد دارد در 
  .ل نظر بپردازدباره با مقامات ايران به بحث و تباد اين
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  ي فرانسه با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار آرد وزير امور خارجه
  اي براي خود در عراق تعريف نكرده است  ايران هيچ منافع ويژه: هاشمي رفسنجاني

  2003 آوريل 24 -1382  اردييهشت4 پنج شنبه  -ايسنا
ي فرانسه،  يدار وزير امور خارجهاالسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني، صبح امروز در د حجت

تر  ها و اقدامات آمريكا را در عراق غيردموآراتيك و از روي غرور خواند و آن را موجب بحراني سياست
  .شدن اوضاع در منطقه و جهان ارزيابي آرد

عليرغم تمايل آشورهاي منطقه و بسياري از آشورهاي اروپايي و سازمان ملل، اين : وي تاآيد آرد
  .از شد و اآنون بايد به مسائل پس از جنگ توجه شودجنگ آغ

هاشمي رفسنجاني با اشاره به رضايت مردم عراق از سرنگوني صدام و نارضايتي اآثريت مردم از 
اگر مردم عراق از اشغال آشورشان توسط آمريكا : ي اشغال آشورشان از سوي آمريكا افزود ادامه

اش در  جويانه ي برقراري آزادي و دموآراسي به اهداف سلطهتواند با ادعا راضي نباشند، آمريكا نمي
  .ي عمل بپوشاند عراق جامه

ي آمريكا در قبال مسائلي مانند  هاي دوگانه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از سياست
شدت خواند و به  هايي را آه با آنان در تضاد است، تروريست مي آمريكا از يك سو گروه: تروريسم افزود

آند و بر سر مسلح  آند و از سوي ديگر با گروهك تروريستي منافقين مذاآره مي با آنان برخورد مي
  .رسد  ماندن آنها در عراق به توافق مي

در چنين : وي تجمع ميليوني شيعيان در آربال و اعتراض به اشغال آشورشان را يادآور شد و افزود
ام در اين آشور قرار داده است در صورتي آه بايد حكومتي شرايطي آمريكا ژنرال گارنر را به جاي صد

  .مطابق با خواست مردم با نقش محوري سازمان ملل متحد در عراق حاآم شود 
اي  ايران هيچ منافع ويژه: ي سياست خارجي ايران در قبال عراق تاآيد آرد هاشمي رفسنجاني درباره

و استقالل و حفظ تماميت ارضي عراق بدون دخالت براي خود در عراق تعريف نكرده و جز آزادي مردم 
  .بيگانگان انتظار ديگري ندارد

ي فرانسه در قبال بحران عراق  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تقدير از موضع اصولي و شجاعانه
تر اتحاديه اروپا و سازمان ملل براي حل مساله  گرايي آمريكا، بر لزوم توجه جدي و سياست يكجانبه

  آمريكا بايد بپذيرد آه نبايد بر خالف آراي مردم عراق، تصميم:  تاآيد آرد و خاطرنشان ساختعراق
  .شود  تر و غيرقابل حل مي ديگري بگيرد واال مسايل منطقه، پيچيده

جمهوري : اي ايران افزود هاي هسته آميز بودن فعاليت چنين با تاآيد بر صلح هاشمي رفسنجاني هم
هاي آشتار جمعي  ر مبناي عقيدتي خود تمايلي به توليد و استفاده از سالحاسالمي ايران به خاط

  .ندارد
 هزار بمب شيميايي در جريان جنگ تحميلي عليه ايران را يادآوري آرد و 13وي استفاده عراق از حدود 

ال هاي شيميايي اهدايي بيگانگان به صدام قرار داشتيم ، هرگز به دنب در شرايطي آه هدف بمب: افزود
  .توليد سالح آشتار جمعي و شيميايي نرفتيم 

هاي مسووالن آمريكايي  گيري ها را در تصميم رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش صهيونيست
مساله پنج ميليون آواره فلسطيني، مهمترين مساله فلسطين است : مهم و موثر خواند و اظهار داشت

  .بينيم  آه هيچ نشاني از توجه جهاني به آن نمي
هاشمي رفسنجاني در ادامه با تاآيد بر تباين فكري و عقيدتي ميان جمهوري اسالمي ايران و گروه 

آمريكا و برخي از آشورهاي منطقه به منظور مقابله با جمهوري اسالمي، القاعده و : القاعده افزود
  . هستنداند ولي اآنون به دنبال مقابله با اين جريان طالبان را در افغانستان ايجاد آرده

در اين ديدار وزير امور خارجه فرانسه با تبيين مواضع آشور متبوعش در قبال بحران عراق و مخالفت اين 
اآنون مهمترين مساله در عراق روي آارآمدن يك حكومت : آشور با آغاز جنگ و اشغال عراق تاآيد آرد

  .مردمي، حفظ تماميت ارضي و استقالل اين آشور است 
 با تاآيد بر ضرورت ايفاي نقش سازمان ملل متحد در حل بحران عراق، مواضع ايران را دومينيك دوويلپن

  . پذير و قابل تقدير خواند در قبال اين بحران، اصولي ، مسووليت
وضعيت : وي با اشاره به اينكه ايران آشوري قدرتمند در منطقه و با تاريخ و فرهنگي آهن است، افزود

  .سازد المللي مضاعف مي ي جهاني و بين يران را در عرصهبحراني منطقه، ايفاي نقش ا
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام دوويلپن تاآيد آرد هر چـه زودتـر حكـومتي آزاد و                 

  .هاي اين آشور، سريعتر انجام شود  مستقل در عراق روي آار آيد و بازسازي و احياي خرابي
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