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   2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  جرئيات پيش نويس قطعنامه تازه عراق
های کشتار جمعی عراق با دشواری مذاکرات شورای امنيت بر سر نقش سازمان ملل و مسئله سالح 

  روبرو خواهد بود
  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه -گرگ بارو خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد

يک نسخه از پيش نويس قطعنامه آمريکا در مورد عراق که به دست بی بی سی رسيده است طرحی 
قال کنترل منابع نفتی عراق به يک صندوق ويژه را به منظور لغو تحريم های سازمان ملل متحد و انت

تحت نظارت دبير کل سازمان ملل، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی عراق پيش 
  .بينی می کند

 پاراگراف تشکيل شده است ذکر خاصی از برخی پرسش های 25پيش نويس اين قطعنامه که از 
. ه ادعا شده است عراق در اختيار دارد به ميان نمی آوردالينحل پيرامون سالح های تخريب جمعی ک

  .اما نقشی معين را برای نماينده ارشد دبيرکل سازمان ملل پيش بينی می کند
هدف از پيش نويس اين قطعنامه که توسط آمريکا توزيع شده است، رها کردن عراق از بند تحريم های 

  .بوده است سال برقرار 12سازمان ملل است که برای بيش از 
اين طرح به استثنای تجارت در زمينه مهمات و تسليحات، خواستار لغو کليه تحريم های مالی و 

  .اقتصادی عليه عراق شده است
  .ناميده شده ارائه داده است" صندوق ياری عراق"اين پيش نويس پيشنهادهايی را برای تاسيس آنچه 
کل سازمان ملل، ماموران صندوق بين المللی پول، اين صندوق توسط هياتی متشکل از نمايندگان دبير 
  .بانک جهانی و بانک مرکزی عراق هدايت خواهد شد

کليه درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به اين صندوق واريز خواهد شد و از آن برای رسيدگی به 
ی عراق و نيازهای انسانی مردم عراق، تامين نيازهای اقتصادی، بازسازی و مرمت تاسيسات زيربناي

  .هزينه ايجاد يک دولت تازه استفاده خواهد شد
در اين پيش نويس همچنين نقش روشنی برای هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل در امور عراق پيش 

وی برای کمک به احيای نهادهای دولتی در سطح ملی و محلی با آژانس های کمک . بينی شده است
  . خواهد کردرسانی و نيروهای خارجی در عراق همکاری

قطعنامه ميزان دقيق نقش و نفوذ سازمان ملل در بازسازی سياسی عراق را تشريح نکرده و همچنين 
از پرسش های الينحل پيرامون سالح های کشتار جمعی عراق که ادعا می شود اين کشور به آنها 

  .دسترسی دارد ذکری به ميان نمی آورد
  .ورای امنيت مسائل بالقوه جنجال برانگيزی خواهد بودهر دو موضوع در مذاکرات احتماال دشوار ش

  
  طرح آمريكا براي لغو کامل تحريمهاي عراق به سازمان ملل متحد ارائه مي شود 

  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه - راديو فردا –جمشيد چالنگي
 را براي لغو کامل واشنگتن طي روزهاي آينده طرحي: کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا مي گويد

وزير امور خارجه آمريکا گفت که در عين حال . تحريمهاي عراق به سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد
مايل نيست در مورد جزئيات اين طرح توضيح بيشتري بدهد و اطمينان داد که اين طرح با نگاه به گذشته 

ه اختالفاتي است که در ميان پاره اي از اشاره آقاي پاول ب. تهيه نمي شود، بلکه رو به آينده دارد
اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آمريکا در مورد جنگ براي سرنگوني صدام حسين پديد آمده 

 . بود
  

  ي پيش نويس قطعنامه لغو تحريم هاي عراق به شوراي امنيت  آمادگي آمريكا براي ارائه
ويد آه آماده است تا آخر هفته پيش نويس قطعنامه لغو به گزارش خبرگزاريها اياالت متحده آمريكا مي گ

  .تحريم هاي عراق را به شوراي امنيت پيشنهاد آند
ها عليه رژيم صدام وضع شده بوده است؛ اما در  جورج بوش، رييس جمهور آمريكا گفت آه اين تحريم

  .حال حاضر ديگر اين رژيم بر عراق حاآم نيست
ين موضوع را پس از ديدار با آوفي عنان دبير آل سازمان ملل متحد در آالين پاول وزير خارجه آمريكا ا

  .نيويورك عنوان آرد
سي اين تصميم پس از آن مطرح مي شود آه جان اسنو وزير خزانه داري .بي.بر اساس گزارش بي

  .آمريكا اعالم آرد آه واشنگتن شماري از تحريم هاي خود در مقابل عراق را لغو مي آند
 آمريكا اآنون فرستادن آمك هاي بشردوستانه به عراق به صورت مستقيم مجاز مي اسنو گفت آه

  .  دالر براي خويشاوندان خود به عراق بفرستند500شمارد و شهروندان آمريكا اجازه دارند تا ماهانه 
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انتظار مي رفت ديدار آوفي عنان با آالين پاول پياده سازي طرح صلح جديد خاورميانه و نقش بالقوه 
  . سازمان ملل در عراق متمرآز باشد

تا پيش از اعالم تصميم آمريكا اين مسئله آه چه زماني پيش نويس قطعنامه جديد به منظور رسيدگي 
  .به مسائل پس از جنگ در عراق ارائه خواهد شد، جوي از انتظار در سازمان ملل پديد آورده بود

ملل مي خواند تعهد آرده است؛اما در دولت بوش نسبت به آنچه يك نقش حياتي براي سازمان 
سازمان ملل بسياري نگران آن هستند آه احتمال دارد منظور آمريكا نقشي محوري در فرآيند تصميم 

  .گيري براي آينده سياسي عراق نباشد
ي آمريكا  بر اساس گزارش خبرگزاري يونايتد پرس اينترنشنال، ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه

هايي را  اول، تحريم: ما قصد درايم در عراق به اين اهداف دست يابيم« :  مه اعالم آرد7رشنبه روز چها
المللي را براي آمك در بازسازي  ي بين آه بر مردم عراق تحميل شده است را لغو آنيم، دوم، جامعه

خواسته عراق ترغيب نماييم، سوم، نقش حياتي براي سازمان ملل آن طور آه رييس جمهور آمريكا 
  ».است، تعريف آنيم

پيمانانمان مطرح آرديم تا به چنين  ما نظراتمان را براي اعضاي شوراي امنيت و هم« : بوچر گفت
  ».هاي عليه عراق ارايه دهيم اي را براي رفع تحريم قصد داريم به زودي قطعنامه. اهدافي دست يابيم

رسيدن به چنين اهدافي با آوفي عنان، دبير شود پاول روز گذشته وارد نيويورك شد تا براي  گفته مي
  .ي اروپا ديدار آند آل سازمان ملل و خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه

هاي عراق مخالف است و در همين راستا قرار است  روسيه از جمله آشورهايي است آه با رفع تحريم
المللي به مسكو سفري  هاي بين زماني سا ي آمريكا در زمينه آيم هولمز، مشاور وزير امور خارجه

  .داشته باشد تا حمايت روسيه از اين قطعنامه را جلب آند
 

  فرستد  ي عراق افراد بيشتري را به اين آشور مي هاي ممنوعه پنتاگون براي آشف سالح
 آارشناس ديگر از سوي پنتاگون براي آشف 2000به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، قرار است 

اين تيم سه برابر افرادي است آه در حال .ممنوعه و رهبران رژيم صدام، به عراق اعزام شوندهاي  سالح
دهند، نفرات دارد و تعداد اين نيروها بيش از آن چيزي است آه  حاضر چنين جستجوهايي را انجام مي

  .پيش از اين اعالم شده بود
ك ژنرال ارشد اطالتي وزارت دفاع آمريكا  مه  اعالم آرد آه اين تيم از سوي ي7پنتاگون روز چهارشنبه 

  .شود سرپرستي مي
گيرد آه نيروهاي آمريكا پس از گذشت چند هفته با وجود جستجو و بازديد  اين اقدام در حالي صورت مي

هاي آشتار جمعي هنوز هيچ مدرآي دال بر توليد چنين   سايت مشكوك به توليد سالح100بيش از 
  .اند هتسليحاتي در عراق پيدا نكرد

لول جاآوب، رييس سازمان اطالعات وزارت دفاع آمريكا در پاسخ به اين سوال آه آيا اين امكان وجود 
ما در حال سر هم «: ندارد آمريكا جنگ عليه عراق را بر اساس اطالعاتي غلط آغاز آرده باشد؟ گفت
، پس هنوز زود است آه آردن پازلي هستيم آه بسيار بزرگ است و بايد بگويم آه تازه اول راه هستيم

  ».به چنين سوالي پاسخ دهم
گفتني است برخي از بازرسان سابق تسليحاتي سازمان ملل نيز قرار است همراه اين گروه وارد عراق 

  .شوند
  

  گزارش صدور غيرقانوني نفت در دوران تحريم سازمان ملل توسط حكومت صدام حسين
  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه -يو فردا  راد-همايون مجد بر اساس مقاله واشنگتن پست 

. واشنگتن پست گزارش ويژه اي درباره صدور غيرقانوني نفت در زمان حكومت صدام حسين منتشر آرد
بر پايه گفته هاي شماري از مديران، آارگران و پنج شخص آه در صدور غيرقانوني نفت دست داشتند، 

راق توسط شبكه اي از بازرگانان آه بيشترشان عراقي بودند، و داد و ستد نفت در بند زبير در جنوب ع
بيشتر آنها از دفاتري بدون نام و نشان از . دفاتر آنها در دوبي و امارات متحده عربي انجام مي گرفت

گزارش واشنگتن پست حاآي از اينست آه اين بازرگانان با . محله ثروتمند نشين بصره عمل مي آردند
وچك و قديمي متعلق به تايلند، سنگاپور و سوريه و عبور از آبراهه هاي متعلق به آمك نفت آش هاي آ

اين آشتي ها بدون جلب توجه آشتي . جمهوري اسالمي به صدور غرقانوني نفت اقدام مي آردند
عوارض عبور بصورت نقد . هاي بازرسي آمريكايي از فاصله سه مايلي سواحل ايران عبور مي آردند

 . دوبي به جمهوري اسالمي پرداخت مي شدتوسط بانكي در
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

انتقاد برخي از اعضاي حزب دموآرات از قرارداد شرآت نفتي هليبرتون با وزارت دفاع آمريكا براي 
  بازسازي عراق 

  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه - راديو فردا –امير آرمين 
 بازسازي خدمات نفتي عراق با وزارت دفاع آمريكا قراردادهايي شرآت هليبرتون، شرآتي آه براي

دموآرات ها ادعا مي . بسته است، مورد حمله و انتقاد اعضا و هواداران حزب دموآرات آمريكا قرار گرفت
آنند به دليل ارتباط اين شرآت با ديك چيني، معاون رييس جمهوري قراردادهايي پشت پرده با اين 
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.  با تعهدات دولت بوش آه نفت عراق متعلق به عراقي هاست منافات داردشرآت امضا شده آه
اعضاي حزب دموآرات در آنگره مي گويند اين قرارداد بدون رعايت تشريفات و موازين مناقصه به شرآت 

در روند قرارداد هيچ آار غير قانوني : آري فلشر سخنگوي آاخ سفيد گفت. هالي برتون داده شده است
هليبرتون بدليل فعاليت هايش در عراق، ايران و ليبي در دوراني آه اين آشورها . ه استصورت نگرفت

 . مورد تحريم آمريكا بودند، نيز مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت
  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

  از سرگيری کار دادگاه های عراق
  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه  -بي بي سي 

تعدادی از دادگاه های عراق برای اولين بار از زمان سرنگونی حکومت صدام حسين، کار خود را از سر 
  . گرفته اند

مقامات آمريکايی می .  زندانی را آغاز کرده اند13اين دادگاه ها در بغداد هستند و جلسات محاکمه 
آمريکايی ها اين جلسات . هستندگويند همگی اين افراد به ارتکاب جنايات جدی از جمله قتل متهم 

  . محاکمه را آغاز نوسازی سيستم قضايی عراق خوانده اند
قضاتی که اين جلسات محاکمه به رياست آنها انجام شده، از قضات دوره صدام حسين هستند يعنی 
  .زمانی که دادگاه های عراق به طور مرتب متهم بودند که مجازات ها و احکام مستبدانه صادر می کنند

 برمی گردد که شامل مجازات 1969اما قوانينی که در اين جلسات محاکمه به آنها استناد شده به سال 
  .  های اسالمی نيست

  
  دادگاه ويژه برای محاکمه سران پيشين عراق

  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه  -بي بي سي 
 برای محاکمه اعضای دولت صدام حسين يک مقام بلندپايه آمريکا از احتمال تشکيل دادگاه ويژه عراق

  . خبر داده است
کلينت ويليامسون، از مشاوران وزارت دادگستری عراق، گفت اين توافق نظر وجود دارد که جنايات 

اما وی گفت جزئيات اين موضوع .  مقامات سابق عراق توسط دادگستری خود اين کشور بررسی شود
  . بايد بررسی شود

ر امور ديپلماتيک گفت اينکه تا چه حد دادگاه های عراقی قادر به تشکيل چنين خبر نگار بی بی سی د
  .محاکمه هايی باشند زير سوال است

اين خبرنگار افزود درخواست هايی شده است مبنی بر اينکه سران پيشين رژيم عراق توسط يک دادگاه 
اجرای اين محاکمات در امان بی طرف بين المللی محاکمه شوند تا از اتهام دخالت آمريکا در نحوه 

  .باشند
آقای ويليامسون در عراق در حاليکه نخستين دادگاه های عراقی پس از سرنگونی صدام حسين 

  .بازگشايی شدند سخن می گفت
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  مورد بيماري وبا دربصره گزارش شد 11
  2003 مه 8 -1382ت  ارديبش18پنج شنبه - راديو فردا –جمشيد چالنگي 

 مورد بيماري وبا در اين شهر را گزارش کرده 11به گزارش برخي از خبرگزاريها، پزشکان بصره، مشاهده 
. پزشکان بصره مي گويند احتمال دارد تعداد بيشتري در اين شهر به اين بيماري مبتال شده باشند. اند

 علت اصلي آن را آلوده بودن آب آشاميدني سازمان بهداشت جهاني نيز ضمن تاييد شيوع وبا در بصره،
 . در اين شهر جنوبي عراق دانسته است

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

 البي ايراني شعيان عراق، وزنه مثبت براي واشنگتن؟ 
 گزارش نيويورك تايمز از مجلس اعال

 بازتاب
بود، به پنتاگون آمد تا دولت بوش را از ارزش يك روحاني شيعه هفته پيش در حالي آه حامل يك فتوا 

 .آرد اهللا عراقي ـ آه توسط ايرانيان سر آار آمده ـ با خبر آند؛ آسي آه وي، او را رهبر صدا مي يك آيت
اعتمادترين مقام رسمي از ديد آمريكا  اهللا حكيم به عنوان غير قابل  هاي عراقي، آيت در ميان رهبران گروه

ساالرانه و  هاي دين وه او ـ مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ـ معتقد به ديدگاهگر. شود شناخته مي
 .مآب است، چيزي آه دولت بوش قبول ندارد برقراري يك عراق ايراني
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آند و  اي اظهار عقيده مي العاده اهللا حكيم با احترام فوق اند آه آيت اآنون مقامات دولتي قبول آرده هم
در مورد اينكه نقش آينده اين گروه در عراق .  بين مردم ـ اآثرا شيعيان ـ داردبيشترين طرفداران را در

اند آه هر دو طرف، نتايج و  وگوهايي شده  وارد گفت چيست، مقامات دولتي و خود اين گروه با احتياط
 .آنند بيني مي پيامدهاي آن را عالي پيش

 
نيروهاي آمريكايي، هشام الحسيني در تالش اهللا حكيم مبني بر همكاري مردم با  بر اساس فتواي آيت
اهللا حكيم ميدان دهد، او تبديل به يك نيروي  ها را متقاعد آند آه اگر واشنگتن به آيت است تا آمريكايي

 .مثبت و مفيد در آينده عراق خواهد شد
 

آه او در همين حال، هشام الحسيني آه به عنوان يك شيعه، روابط نزديكي با مجلس اعال دارد، گفت 
ها توضيحات زيادي نداده  درباره عواقب و خطرات ناشي از سياست اشتباه و برخورد غلط آمريكايي

 .است
هاي مخالف مانند مجلس اعال ـ آه  به گروه: او در ديدار خود از پنتاگون، وزارت آشور و آاخ سفيد گفت

 .شود نقش زيادي در جامعه عراق دارند ـ توجه زيادي نمي
با مقامات دولتي همچون پل ولفوويتز گفت آه اگر شما با نمايندگان اين مجلس توافق نكنيد، او در ديدار 
 .ها افزايش خواهد يافت ناآامي

رابطه بين . آنند و اوضاع آرام خواهد شد اما با انجام توافقات، آنها از نفوذ خود در بين مردم استفاده مي
اي آه آمريكا با وجود نگراني از گروه  دوره. گردد يآمريكا و مجلس اعال به بيش از ده سال قبل برم

 .اهللا حكيم و خود او ـ به عنوان يك رهبر روحاني سياسي ـ ساآت بود آيت
 

 به بعد، توسط ايران تأمين 1980هاي اين گروه از سال  بر طبق گفته مقامات دولتي آمريكا تمام هزينه
وزش نظامي و غيرنظامي را از سپاه پاسداران انقالب گويند آه گروه بدر نيز آم همچنين آنها مي. شد مي

هاي عربي و ديگر شاهدان، مقامات ارشد اين گروه در  به گفته ديپلمات. اند اسالمي ايران ديده
 .اند آرده  هاي ديپلماتيك ايران استفاده مي هاي خود از پاسپورت مسافرت

 
مخالفت شديد هر دو گروه با صدام بود و يكي از وجوه مشترك آمريكا و مجلس اعال در سالهاي قبل، 

 بود آه آلينتون به طور 1999اوج اين نزديكي در سال . اين دليل، باعث نزديك شدن آنها با يكديگر بود
رسمي مجلس اعال را به عنوان يكي از هفت گروه مخالف عراقي آه شايسته دريافت دهها ميليون دالر 

اين امر در راستاي فعاليت آمريكا براي آزادي . ند، معرفي آرداز سرمايه آمريكا براي آزادي عراق هست
 . بود1998عراق در سال 

ها عراقي نام برد و  اهللا حكيم از او به عنوان رهبر روحي و معنوي ميليون اي به آيت بيل آلينتون در نامه
 .شود اين ديدگاه آلينتون هنوز نيز از طرف مقامات رسمي صحيح تلقي مي

نظر آردن  ، بسيار حساس است و قابل صرف مقام او در بين شيعيان جنوب عراق: تاو همچنين گف
 .نيست

 
اما به هر حال نقش اين گروه، . اند آردند آه هيچ وجهي از آمريكا دريافت نكرده رهبران اين گروه ادعا مي

د، افزايش پيدا ان ها درگير اصالحات پيچيده رياست در عراق شده در ماه گذشته و در حالي آه آمريكايي
شايد اين مشكل گروهي از رهبران عراقي را بر اين داشته است تا قوانين حكومتي صدام . آرده است

 .را دوباره اجرا آنند
 

مدت زمان زيادي بود آه مجلس اعال خود را از جريان حكومت دور نگه داشته و با اظهار اين مطلب آه 
 شرآت در دو آنفرانس اخير براي  ق تشكيل و اداره شود،هايي بايد توسط خود مردم عرا چنين آنفرانس

گيري به عهده  گويند آه تصميم مقامات رسمي مي. گيري درباره آينده ملت عراق را رد آرده بود تصميم
مجلس «خود مجلس است اما گروهي از مقامات ارشد پنتاگون در حال بحث روي اين نكته هستند آه 

 خاطر ارتباطات نزديك اين گروه با ايران و حمايت آنها براي تشكيل يك دولت ، اين امر به»اعال آري يا نه؟
 .باشد اسالمي در عراق ـ آه در تمامي مسايل حساس عراق دخيل خواهد بود ـ مي

 
تواند در بازسازي  يكي از مقامات وزارت دفاع گفت، ما در حال بررسي هستيم آه ببينيم آيا اين گروه مي

توانيم آنها را تحمل آنيم؟ آاخ سفيد گفته است آه اجازه نخواهد داد يك  ا ما ميعراق شرآت آند و آي
 .حكومت ديني ـ به شيوه ايراني ـ در عراق شكل بگيرد

 
پاتريك آالوسن ـ يك محقق برجسته مسايل ايران و عراق آه مشاور مرآز آنترل مسايل سياسي خاور 

هاي  بار مجلس اعال در داخل عراق به خاطر همكاريميانه در واشنگتن است ـ گفت آه به نظر او، اعت
تواند يار و متحد قدرتمندي  درازمدت اين گروه با ايران، آمرنگ شده است و به همين دليل اين گروه نمي

 .براي آمريكا به حساب آيد
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ي نظامي شيعه ها اما او در مقابل براي آار با آنها به يك دليل اشاره آرد و آن اينكه آنها در بين ديگر گروه

 .عراقي، آمترين مخالفت با آمريكا را دارند
 
ولي او انتظار دارد آه تا هفته بعد به . برد اهللا حكيم در مرآز اين گروه در تهران به سر مي اآنون آيت هم

عراق برود ـ البته نه به بغداد بلكه به شهر مقدس نجف ـ تا در اداره مسايل سياسي و مذهبي نقش 
 .آندخود را ايفا 

 
اهللا حكيم ـ آه او نيز به عنوان يك روحاني مهم شيعي مطرح است، توانسته  عبدالعزيز حكيم ـ برادر آيت

. به عنوان نماينده مهمترين گروه مخالفان عراقي، يك آرسي در آميته بغداد به خود اختصاص دهد
مد چلبي نيز در آن حضور اي آه اح آميته. مجلس اعال تقريبا تنها گروه شيعي مهم در اين آميته است

 .اين آميته براي تشكيل مجلس ملي عراق، پايان اين ماه ديدار خواهند آرد. دارد
از به  هاي اخير،  ها در هفته يك مقام دولتي واشنگتن آه خواست نامش فاش نشود، گفت آمريكايي

وارد شدن به يك گروهي آه با . قدرت رسيدن مجلس اعال به خاطر روابطش با ايران، ناراحت هستند
هاي آمريكا هستند مقامات  هاي جديد، در حال مقابله با خواسته سري مسايل جديد و انجام فعاليت

 هزار نفره بدر آه در ايران آموزش 15گويند بعد از سقوط صدام، هزاران نفر از اعضاي تيپ  دولتي مي
هاي  گزارش. اند  به عراق بازگشته و با مجلس اعال آشنايي آامل دارند، از مواضع خود در ايران ديده

نشين  دوستانه، در مناطق شيعه دهد آه هدف آنها، تحريك احساسات ايران اطالعاتي آمريكا نشان مي
 .و مهم جنوب عراق است

 
ها اين گروه آوچك آه توسط سازمان اطالعات ايران و تيپ  گويند، طي اين تالش مقامات دولتي مي

 .باشند د، در حال ايفاي نقش محوري ميان نظامي قدس سازماندهي شده
مقامات مجلس در پاسخ به اين اتهامها گفتند آه در تهران بسياري از اعضاي گروه بدر، از جمله 

اهللا حكيم ـ واقعا به قصد بازگشت براي هميشه به ميهن وارد عراق   برادرزاده آيت سيدمحسن حكيم ـ
 آنها تعليمات غيرنظامي زيادي براي انجام آارهاي اي گفت آه اند، اما محسن حكيم در مصاحبه شده

 .اند و اين گروه يك تشكيالت جديد، غيرانقالبي و آارآمد دارد اجتماعي ديده
 
خود را هم به عنوان مدافع دموآراسي و هم رهبري  اي در ماه فوريه در تهران، اهللا حكيم در مصاحبه آيت

 .آه آامال مستقل از نفوذ آمريكاست، معرفي آرد
 

آمريكا . توانند يك سيستم دموآراسي برقرار آنند تنها خود مردم عراق هستند آه مي: او گفت
دموآراسي زماني . تواند دموآراسي را پياده آند و مردم حضور بيگانگان را تحمل نخواهند آرد نمي

 هاي سنتي و مذهبي اعم از شيعه، سني، آرد، ترآمن و آشوري، گيرد آه تمامي گروه شكل مي
 .نمايندگان خود را داشته باشند و هيچ گروه قومي از قلم نيفتد

يكي از مقامات وزارت آشور آمريكا در تشريح ديدار هفته گذشته در واشنگتن گفت آه امام الحسيني ـ 
محورترين جناح در بين هفت گروهي آه  ترين و دين فرستاده غيررسمي مجلس اعال ـ نمايندگي مذهبي

 .مريكا دعوت شده بودند را دارداز طرف آانادا و آ
 

وي گفت آه هدف از ترتيب دادن اين ديدار آن است آه به رهبران شيعي اطمينان دهد آه آمريكا 
هاي شيعي در ساختار جديد عراق  آنهاست و به دنبال مشارآت گروه هاي  مشتاق شنيدن ديدگاه

جيمز الروآا معاون وزير آشور در خالصه پيغام او توسط . ما ترسي از شيعه نداريم: او گفت. است
از نظر ما همه شيعيان، براي برقراري يك : اين مقام ارشد ادامه داد. مسايل خاورميانه تحويل داده شد

اما . خواهيم آه نقشي براي شيعه در نظر بگيريم ما مي. انقالب اسالمي در عراق مشتاق نيستند
گيري دولتي يك انقالب  رهبران عراقي در مورد شكلاي آه برخي از  اصل مطلب اين است آه ما از ايده

به عقيده ما . اند، خشنود نيستيم اسالمي ـ مانند آنچه در ايران است ـ براي عراق پيشنهاد آرده
اي در اقليت هستند و ما همچنين اعتقاد داريم آه ايران در حال ايجاد يك سري  صاحبان چنين ايده

گويند آمريكاييان براي  برخي مقامات ايراني مي«مطلب را آه وي اين . مسايل رواني در عراق است
 ، به عنوان يك نمونه ذآر آرد»مانند، اما با رفتن آنها، ما هنوز اينجا هستيم هميشه در آنجا نمي

 
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  نگراني رئيس جمهوري آمريکا از برنامه هسته اي جمهوري اسالمي 
  ): راديوفردا(امير آرمين 

برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي مايه نگراني است و اياالت متحده در : پرزيدنت بوش گفت
قهاي انتظار انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد پيروي يا عدم پيروي ايران از ميثا
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آقاي بوش اين مطلب را در جريان مالقات روز پنجشه با امير قطر در کاخ سفيد بيان . مربوطه خواهد ماند
 . داشت

 روز پنجشنبه گزارشهايي منتشر شد حاکي از اينکه جمهوري اسالمي ايران ):راديوفردا(بيژن فرهودي 
 هسته اي خود سرعت ممکن است در تالش براي دستيابي به سالحهاي هسته اي، به برنامه

 . بخشيده باشد
پرزيدنت بوش در پاسخ به اين سوال که اين امر به ويژه با توجه به اينکه اياالت متحده سعي دارد با 

من : وضعيت مشابهي در کره شمالي برخورد کند، براي شخص وي مايه نگراني است يا نه، گفت
کن است يک برنامه هسته اي را دنبال کنند، چه هميشه نگرانيهاي خود را در اين زمينه که ايرانيها مم

 . به صورت علني و چه به صورت خصوصي، ابراز داشته ام
اگر شما به ياد داشته باشيد، در سفري که به روسيه داشتم، نگرانيهاي خود را در اين زمينه به اطالع 

 اتمي، قرار است در ماه والديمير پوتين رساندم و تا آنجا که من مي دانم، آژانس بين المللي انرژي
ژوئن، گزارشي در مورد ايران انتشار دهد و ما منتظر خواهيم ماند تا بدانيم گزارش حاوي چه نکاتي 

اما يکي از کارهايي که ما بايد انجام دهيم، همکاري براي متوقف : رئيس جمهوري آمريکا افزود. است
ست که جهان با آن روبرو است و اين مسئله مهمي ا. کردن گسترش سالحهاي کشتار جمعي است

  .مسئله اي است که اياالت متحده آمريکا همچنان تالشهاي مربوط به آنرا رهبري خواهد کرد
  

  اعالم آمادگی ايران برای رابطه با آمريکا
  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه  -ي بي سي  راديو ب–مهرداد فرهمند 

در جمع خبرنگاران در کشور لوکزامبورگ گفت ) هفتم مه(کمال خرازی وزير امورخارجه ايران عصر ديروز 
  .که کشورش تمايل دارد روابط خود را با همه کشورها حتی با آمريکا گسترش دهد

ايرانی بصراحت و بدون قيد و شرط از رابطه با آمريکا اين نخستين بار است که يکی از مقامهای بلندپايه 
سخن می گويد؛ پيش از اين هرگاه يکی از مقامهای ايرانی موضوع رابطه با آمريکا را مطرح می کرد آن 

  .را به شروطی منوط می ساخت که آمريکا بايد برای از سرگيری رابطه با ايران برآورده کند
با آمريکا فقط خواست اصالح طلبان ايران نيست و تمايل يا عدم آقای خرازی همچنين گفت که رابطه 

  .تمايل به رابطه با آمريکا ميان همه مردم وجود دارد
مردمی که : "وی در مورد کسانی که به گفته او با رابطه با آمريکا موافق نيستند اين عنوان را به کار برد

  .ه شودکه رابطه با آمريکا از سرگرفت" معتقدند زمان آن نيست
بدين ترتيب آقای خرازی حتی مخالفتها را نيز به شرايط زمانی کنونی نسبت داد نه به ديدگاههای 

  .ايدئولوژيک و سياسی
آقای خرازی در توضيح اينکه چرا عده ای شرايط کنونی را برای رابطه با آمريکا مناسب نمی دانند گفت 

ه با ايران بر اساس احترام متقابل و مناسبات برابر مردم به اينکه آمريکاييها عالقه مند به گسترش رابط
  .باشند، اطمينان ندارند

وی با اشاره به آنچه نقش مثبت ايران در طول جنگ افغانستان خواند، رفتار آمريکا با ايران را در شرايط 
توصيف کرد و گفت اين مسئله موضع کسانی را که معتقدند " بسيارشديد و غيرقابل باور"کنونی 

  .يکاييها به دنبال رابطه بر مبنای احترام متقابل نيستند را تشديد کرده استآمر
وزير خارجه ايران از توافق ميان آمريکا و سازمان مجاهدين خلق که گروهی مخالف با حکومت ايران 

است و حتی آمريکاييها آن را رسمًا سازمانی تروريستی می دانند، به عنوان دليلی ياد کرد که باعث 
  .عتمادی به آمريکا می شودبی ا

اين در حالی است که مقامهای جمهوری اسالمی پيش از اين در نفی رابطه با آمريکا به جای شواهد و 
  .قرائن مقطعی از موانعی آرمانی و ايدئولوژيک همچون حمايت از حکومت اسرائيل ياد می کردند

 آمريکا می گذرد حتی مطرح کردن در طول بيش از بيست و سه سال که از قطع رسمی روابط ايران و
موضوع مذاکره مستقيم با مقامهای آمريکايی در قالب مقاله يا سخنرانی تعارض شديد با خط مشی 

  .رهبران ايران داشته و با واکنش شديد مراجع رسمی و حتی پيگرد قضايی مواجه می شده است
يکا را به رابطه گرگ با ميش تشبيه کرده آيت اهللا خمينی بنيانگذار جمهوری اسالمی، رابطه ايران با آمر

  .که از نظر او عقًال ناممکن است
دولتهای مختلفی که طی بيست و سه سال گذشته در آمريکا روی کارآمده اند بارها برای از سرگيری 

  .رابطه با ايران پيشگام شده اما هربار با مخالفت شديد رهبران ايران مواجه شده اند
ه که آمريکا با جای دادن ايران در محور شرارت موضعی تند در قبال اين کشور طی يک سال و نيم گذشت

اتخاذ کرده است، بسياری از مقامهای ايرانی از اينکه ايران در سالهای گذشته فرصت را برای حل 
  .مسائل خود با آمريکا و پيشگيری از بحران کنونی از دست داده است ابراز تأسف کرده اند

جانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در گفت و گوی جنجال برانگيزی که با اکبر هاشمی رفسن
شماره اخير فصلنامه راهبرد، ارگان اين مجمع انجام داد گفته که دست اندرکاران سياست خارجی ايران 

به دليل کم تجربگی فرصتهايی را از دست داده اند اما اکنون به شرايطی رسيده اند که مسائل 
  .ا می فهمند و می توانند تجزيه و تحليل کنندسياسی دنيا ر

اين در شرايطی است که برخی از صاحبنظرانی که همواره از رابطه با آمريکا حمايت می کردند اکنون 
به دليل اينکه معتقدند ايران در موضع ضعف نسبت به آمريکا قرار گرفته است در شرايط کنونی با اين امر 

  . مخالفند
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 يل ترآمانچاي به ايران اروپا در صدد تحم
نويس ارايه شده از سوي اتحاديه اروپا را به قرارداد ترآمانچاي تشبيه  الملل بازتاب ، پيش آارشناس بين
 آرده است

  سايت بازتاب
درحالي آه آريستين پاتن، مسؤول روابط خارجي اتحاديه اروپا، در هفته جاري از امضاي يك قرارداد 

ه اروپا خبر داد و آه طي آن ايران به عنوان اولين آشور به اتحاديه اروپا ، تعهد فراگير بين ايران و اتحادي
دهد،  هاي شيميايي و آشتار جمعي مي آامل در مورد عدم توليد، نگهداري و استفاده از سالح

آسب اطالع آرده است آه عالوه بر اين تعهدات ، موارد متعدد ديگري نيز در سند »بازتاب «   خبرنگار
 شده از سوي اين اتحاديه براي جمهوري اسالمي درج شده و در مقابل، هيچ امتياز قابل توجهي تهيه

 .شود واگذار نمي
 

هاي آشتارجمعي آه مورد اشاره پاتن قرار گرفته بود،  ، خلع سالح»بازتاب« هاي خبرنگار بنابر شنيده
لسطيني و بهبود وضعيت حقوق بشر هاي ف اهللا لبنان و گروه عدم حمايت از تروريسم بويژه در مورد حزب

در مقابل، ايجاد گفتمان براي برقرار . در ايران، از مهمترين محورهاي انتظارات اتحاديه اروپا از ايران است 
جامعه مدني، روابط بين مجلس ايران و پارلمان اروپا و ارتباطات فرهنگي بيشتر امتيازات واگذار شده از 

 .ستسوي اتحاديه اروپا به تهران ا
 

 آن به عنوان امتيازات اتحاديه  نويس قرارداد از نكته مهم ديگري آه هم در اظهارات پاتن و هم در پيش
آه با توجه به اين آه .اروپا به ايران نام برده شده ، واحد بودن سند و شمول آن به آليه توافقات است 

 و در مقابل اتحاديه اروپا ، اقدام قابل آند در صورت امضاي اين سند، ايران امتيازات زيادي را واگذار مي
آند، واحد بودن سند همه امتيازات را به هم گره زده و حتي اگر ايران يكي از انتظارات  توجهي نمي

 .تواند به تعهدات خود عمل نكند اتحاديه اروپا را برآورده نكند، اروپا مي
 

حاديه اروپا را به قرارداد ترآمانچاي تشبيه نويس ارايه شده از سوي ات الملل بازتاب ، پيش آارشناس بين
 آرده است

 
  

  ديپلماسی اتمی ايران و آمريکا
  پس از نيروگاه اتمی بوشهر اکنون تأسيسات هسته ای نطنز نگرانی آمريکا را برانگيخته است

  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه   -بي بي سي 
در گزارشی به قلم خبرنگار خود استيون وايزمن، به )  مه8(روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز روز پنجشنبه 

تسريع برنامه "نقل از يکی از مقامهای آمريکايی بدون ذکر نام او نوشت در پی نگرانيهای دولت بوش از 
های اتمی مخفيانه ايران، آمريکا در پی جلب حمايت گسترده بين المللی از اين نتيجه گيری رسمی 

  ." خود داير بر عدم توليد سالحهای اتمی تخطی کرده استاست که تهران از تعهد
به گزارش نيويورک تايمز، اين مقام آمريکايی گفته است که آمريکا بر کشورهای عضو آژانس بين المللی 

  . انرژی اتمی فشار می آورد تا ايران را متخلف از پيمان منع گسترش سالحهای اتمی اعالم کنند
  .ا کننده پيمان منع گسترش سالحهای اتمی استايران يکی از دولتهای امض

به گفته اين مقام آمريکايی، چنين حکمی می تواند به تدابير تنبيهی سازمان ملل عليه ايران منجر شود 
و اين کشور را که هم اکنون نگران حضور نيروهای آمريکا در عراق است بيش از پيش تحت فشار قرار 

  .دهد
  .ی قرار است ماه آينده نشستی دراين زمينه داشته باشدآژانس بين المللی انرژی اتم

يکی از نکات چشمگيری که نيويورک تايمز به آن اشاره می کند اين است که آمريکا ضرورت مقابله با 
  .برنامه های اتمی ايران را کمتر از ضرورت مقابله با برنامه های اتمی کره شمالی نمی داند

ولت بوش می گويند رسيدگی به مسأله ايران از اين جهت همتراز مقامهای د: "نيويورک تايمز نوشت
  ."بحران اتمی کره شمالی و برنامه اتمی ايران پيشرفته تر از آن است که در گذشته تصور می شد

مسأله فقط اين نيست که ايران طرحهای : "اين روزنامه به نقل از يکی از مقامهای دولت بوش نوشت
بلکه نکته اين است که ما تازه از تحوالتی در برنامه های ايران باخبر شده ايم اتمی خود را تسريع کرده، 

همچنين اسرائيليها اصرار می ورزند که اين مسأله را جدی . که از دو سال قبل در جريان بوده است
  ."بگيريم

مرکز نگرانی اصلی آمريکا به فاش شدن برنامه احداث تأسيسات غنی سازی اورانيوم در شهر نطنز در 
  .ايران مربوط می شود که تا سال گذشته کسی از وجود آن خبر نداشت

بنابر گزارشها، نطنز دارای تأسيسات بزرگ زيرزمينی است که کارشناسان امنيتی گمان می کنند 
حاوی دستگاههای سانتريفوژ برای توليد اورانيوم غنی شده درجه اول است که در توليد سالح اتمی به 

  .کار می رود
وهی از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی ماه فوريه گذشته تحت سرپرستی محمد برادعی، گر

  .مدير اين آژانس از تأسيسات نطنز ديدار کردند

www.iran-archive.com 



آقای برادعی در پی آن ديدار، تأسيسات ايران را پيشرفته توصيف کرد اما ادعا نکرد که از آن برای توليد 
  .سالح اتمی استفاده می شود

  . همواره ادعا کرده است که تأسيسات نطنز تنها برای مقاصد صلح آميز به کار گرفته خواهد شدايران
مقامهای آمريکايی می گويند ارزيابيهای تازه از يافته های دکتر برادعی و : "نيويورک تايمز می نويسد

 علنًا دارای اطالعات ساير کشورها، کارشناسان آمريکايی و غيرآمريکايی را متقاعد کرده که نطنز
تاسيساتی تسليحاتی است که می توان آژانس بين المللی انرژی اتمی را برای دست زدن به اقدام 

  ."عليه آن قانع کرد
ابعاد : "مقام آمريکايی که نيويورک تايمز گزارش خود را براساس گفته های او تنظيم کرده گفته است

ا می دانستيم ايران روی برنامه سانتريفوژ کار می م. يافته های آقای برادعی ما را غافلگير کرده است
آنها بيش . کند اما شمار قطعات دستگاههای سانترافيوژ که در انتظار مونتاژ بود ما را غافلگير کرده است

  ."از يکصد دستگاه سانتريفوژ آماده کرده بودند و در حال ساخت تعداد بيشتری اند
ی گفتند که به نظر می رسد احتمال آنکه محمد برادعی در به نوشته اين روزنامه، مقامهای آمريکاي

نشست اعضای آژانس در اواسط ماه ژوئن، تصويری ناخوشايند از تأسيسات نطنز ارائه کند بيشتر 
در همين حال، دولت آمريکا به روسيه، کشورهای اروپای غربی و ديگر کشورها فشار می آورد . است

  .يری از برنامه های ايران قانع کنندآقای برادعی را به ارائه چنين تصو
نيويورک تايمز به نقل از مقامهای دولت آمريکا همچنين به اين مسأله اشاره می کند که برنامه اتمی 

  .ايران بار ديگر باعث اختالف نظر و کشمکش در داخل دولت بوش شده است
کند، طرفدار رسيدگی به به نوشته اين روزنامه، جناح جنگ طلب دولت که در پنتاگون فعاليت می 

مسأله ايران از طريق سازمان ملل است، به اين اميد که فشار بين المللی باعث خواهد شد ايران 
اين گروه استدالل می کند که به دليل حضور ارتش آمريکا در عراق، ايران . برنامه اتمی خود را رها کند
  .مايل به همکاری خواهد بود
ولت بوش خواهان مذاکره آمريکا با ايران درباره کليه مسائل مورد نگرانی در مقابل، اعضای ميانه رو د

آمريکا هستند که عالوه بر موضوعات اتمی، نگرانی پيرامون نفوذ بنيادگرايی اسالمی در عراق را در بر 
  .می گيرد

قامهای به نوشته نيويورک تايمز، مقامهای دولت آمريکا می گويند که سال گذشته به طور غيرعلنی با م
  .ايران روبرو شده اند

هم زلمی خليلزاد، فرستاده کاخ سفيد، و : "اين روزنامه به نقل از يکی از مقامهای دولت آمريکا نوشت
هم رايان کروکر، قائم مقام معاون وزارت خارجه، تماسهای مخفيانه ای با مقامهای ايرانی داشته اند که 

  ."يويورک و اروپا انجام شده استبرخی از اين تماسها طی چند ماه گذشته در ن
بنابر اين گزارش، مقامهای آمريکايی می گويند اين تماسها نتايج يکسانی نداشته است؛ در برخی ابعاد 
از جمله مسأله طالبان و القاعده و ايجاد ثبات در افغانستان ايران همکاری کرده است اما در موارد ديگر، 

بيون شيعه عراقی که عالقه ای به نفوذ آمريکا در عراق ندارند، ابراز آمريکا نسبت به حمايت ايران از انقال
  .نگرانی کرده است

به نوشته اين روزنامه مقامهای دولت بوش امضای قرارداد آتش بس با سازمان مجاهدين خلق در عراق 
  .را هشداری جدی به ايران توصيف کرده اند

  .  وزارت خارجه آمريکا قرار داردسازمان مجاهدين خلق در فهرست گروههای تروريستی 
   

   نماينده مجلس شوراي اسالمي154لزوم حاآميت مردم وعادي سازي روابط با آشورهاي جهان، نامه 
 نماينده مجلس شواري اسالمي در نامه اي سرگشاده خطاب به مردم ايران بر موضوع استقرار 154

 . اآيد ورزيدندحاآميت ملي و عادي سازي روابط ايران با آشورهاي ديگرت
  ): راديو فردا(امير آرمين 

در نامه اي که مي توان آن را سرآغاز تهاجم تازه اي از سوي اين جناح عليه محافظه کاران به حساب 
آورد، امضا کنندگان بر حاکميت ملي تاکيد کرده اند و مي گويند که تقويت مشروعيت مردمي نظام، تنها 

 و تجديد نظر در روشهاي ناکارآمد و شکست خورده در از طريق کاهش شکاف حاکميت با ملت
 .بخشهايي از حکومت و تن در دادن به اراده ملت ميسر است

تاکيد نمايندگان بر حاکميت ملي و ملت و اين که ميان حاکميت و ملت شکافي وجود دارد را مي توان از 
ه تمام اقدامهاي اصالح که را. نخستين نشانه هاي دور شدن اين طيف از حاکميت به حساب آورد

 . طلبانه را سد کرده و کار مجلس و دولت را فلج ساخته است
شايد بتوان اقدام نمايندگان مجلس در انتشار اين نامه و نيز خواندن گزارش تخلفهاي سرسام آور صداو 

 قوه سيما زير نظر مستقيم آيت اهللا خامنه اي رهبر نظام را واکنشي به اقدامات اخير محافظه کاران
قضائيه به حساب آورد که سعيد مرتضوي قاضي مخالف آزادي مطبوعات و مجلس ششم را به 

 . دادستاني کل عمومي و انقالب تهران منصوب کرده اند
امضا کنندگان مي گويند تنها راه برون رفت از وضعيت حساسي که نيروهاي امريکايي در غرب و شرق 

وگرنه اعتماد سازي نه در سطح ملي . ات به پيش برودايران مستقر شده اند اين است که اصالح
 . ممکن است و نه در سطح بين المللي

همه ديديم که رژيم سي ساله و : نمايندگان با شبيه سازي نظام ايران با حکومت صدام مي نويسند
ت  درصد مردم در انتخابا85امضا کنندگان با اشاره به اين که . مستبد صدام حسين چگونه فرو ريخت
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شوراهاي روستاو شهر شرکت نکردند، مي نويسند همراه با اينها گزارشهاي نقض حقوق بشر از سوي 
مجامع بين المللي عليه ايران صادر مي شود و اين فضاي بي اعتمادي باعث شده در مورد نقض حقوق 

 آگاه با ناظران. بشر، حمايت از تروريسم و سالحهاي کشتار جمعي عليه ايران دست به تبليغ بزنند
توجه به نزديک شدن پايان عمر مجلس ششم معتقدند که مجلس با توجه به تجربه تلخ کوتاه آمدن در 

 .برابر خواستهاي جناح اقتدارگرا تصميم گرفته است حريف را در موضع انفعالي قرار دهد
  

  جهان پس از جنگ
  

  تصويب مجازات هاي بازرگاني عليه آمريكا توسط سازمان جهاني تجارت 
  2003 مه 8 -1382 ارديبشت 18پنج شنبه - راديو فردا –)پاريس(فريدون خاوند 

سازمان جهاني تجارت به اتحاديه اروپا اجازه داد يك سلسله مجازات هاي بازرگاني را عليه آمريكا اعمال 
 . جزييات را، در همين زمينه، از فريدون خاوند مي شنويم. آند

 جهاني تجارت، اتحاديه اروپا از اين پس مي تواند يك سلسله مجازات با برخورداري از چراغ سبز سازمان
شماري از شرآت : مطلب از اين قرار است . هاي بسيار سنگين بازرگاني را عليه آمريكا به اجرا بگذارد

هاي بزرگ آمريكايي، از جنرال موتورز و آرايسلر گرفته تا مايكروسافت و بويينگ، در سال هاي اخير با 
شعبات آاذب در مأمن هاي مالياتي مانند بارباد، جزاير بكر يا گوآم، از ماليات بر صادرات مي ايجاد 

. گريختند و به اين ترتيب مي توانستند آاال هاي خود را به بهاي ارزان تر روانه بازار هاي جهاني آنند
 داد و به نهاد حل اختالف ها اتحاديه اروپا اين رفتار را مغاير قوانين ناظر بر بازرگاني بين المللي تشخيص

در سازمان تجارت جهاني شكايت برد، با اين استدالل آه شرآت هاي آمريكايي به برآت اينگونه 
رأي سازمان جهاني تجارت به زيان آمريكا . معافبت هاي مالياتي در واقع نوعي يارانه دريافت مي آنند
 هاي گمرآي را، معادل چهار ميليارد دالر، عليه صادر شد و اتحاديه اروپا اجازه يافت يك سلسله مجازات

اين باال ترين رقم مجازات هاي بازرگاني است آه از سوي نهاد حل اختالف . واشينگتن به اجرا بگذارد
آميسيون اروپا ديروز تا پاييز آينده به واشينگتن . هاي سازمان جهاني تجارت مجاز شمرده شده است

 شرآت هاي آمريكايي اجازه مي دهد از فرار مالياتي برخوردار شوند، مهلت داد قوانين خود را، آه به
در غير اين صورت، مجازات هاي بازرگاني اروپا عليه شماري از آاال هاي آمريكايي به اجرا . تغيير دهد

 .گذاشته خواهد شد، از مواد آشاورزي گرفته تا آاال هاي الكترونيك و اسباب بازي
 

  ي آمريکا آلمان و فرانسه را متهم به بهره برداي سياسي از ناتو آرد مشاور امنيتي رئيس جمهور
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آانداليزا رايس مشاور امنيتي جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا در گفتگو با روزنامه ال پائيس چاپ 
ه است که در مورد بحران عراق با پيمان نظامي ناتو مانند يک مادريد، آلمان و فرانسه را متهم کرد

 . گروگان رفتار کرده اند
خانم کانداليزا رايس مشاور امنيتي رئيس جمهوري آمريکا در اين مصاحبه ابراز اميداوري کرد که به زودي 

 يافت خبر يا نشانه اي از سالحهاي کشتار جمعي عراق که تا کنون از آنها خبري در دست نيست،
وي سپس رو به . وي مي گويد احتمال دارد اين سالحها به خارج از عراق انتقال داده شده باشند. شود

برلين و پاريس : آلمان و فرانسه، دو کشوري که به همراه روسيه مخالف جنگ عراق بودند کرد و گفت
رفته بودند ولي با اين حال در زمان بحران عراق پيمان نظامي ناتو را به عنوان گروکان در اختيار خود گ

 .آمريکا همچنان با برلين و پاريس هم پيمان است
 

  ترآيه حاضر نيست مخالفت با حضور نيروهاي نظامي در ترآيه را در جريان جنگ اشتباه تلقي آند 
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ع آمريکا که گفته بود آنکارا بايد اذعان کند در جريان جنگ عراق در پاسخ به اظهارات قائم مقام وزارت دفا
اشتباه شده که پايگاههاي نظاميش را در اختيار امريکا قرار نداده است، نخست وزير ترکيه رجب طيب 
اردوغان، در گفتگو با خبرنگارن گفت که ترکيه اشتباهي را در اين زمينه مرتکب نشده است و اقدامات 

مال صداقت انجام داده است و اين سياست را تا کنون بدون هيچ چشمداشتي دنبال کرده الزم را با ک
پل ولفوويتس گفته بود که ناراحتي من از اين است که کشور ترکيه که مورد ستايش من است . است

 . در صدد معامله با يکي از بدترين ديکتاتورها بود
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