
  )53(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  

   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

 را بر اياالت متحده آمريکا و متحدانش از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواستند که رسمًا کنترل آنها
  کشور عراق به رسميت بشناسد

  2003 مه 10شنبه  -راديو آمريكا 
 اياالت متحده آمريکا و متحدانش از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواستند که رسمًا کنترل آنها را بر

 . کشور عراق به رسميت بشناسد
گروه ائتالف به رهبری آمريکا نيز خواسته است تا به آنان اجازه داده شود که بتوانند در آمد های نفت 

 . عرا ق را برای باز سازی آن کشورجنگ زده به مصرف به رسانند
اضا را با امضاء جان نگروپانته، سفير اياالت متحده آمريکا در سازمان ملل متحد روز جمعه اين تق

اين قطعنامه می خواهد تا . کشورهای بريتانيا واسپانيا نيز به صورت قطعنامه تسليم شورای امنيت کرد
 بعد از اشغال کويت توسط عراق اعمال گرديده بود لغو ١٩٩٠تحريم های نفتی و تجاری را که در سال 

 . گردد
ی سازمان ملل متحد در باز سازی عراق فرانسه، روسيه و برخى کشور هاى ديگر خواهان نقش اساس

 اند
  
  

  هاي عراق  نويس آمريكا براي رفع تحريم  روسيه از طرح پيش ابراز ناخشنودي
  2003 مه 10 شنبه -خبرگزاري اينترفكس 

هاي عراق  نويس آمريكا براي رفع تحريم اش را نسبت به طرح پيش  مه ناخشنودي10روسيه روز شنبه 
  .ابراز آرد

وگويي با خبرگزاري اينترفكس اعالم آرد آه در  ي روسيه در گفت ، معاون وزير امور خارجهيوري فدوتف
نويس نكاتي وجود دارد آه هنوز چندان روشن نيست و به همين دليل به آار جدي و  اين طرح پيش

  .توضيح دقيق نياز دارد
ي آتي در حال  وي خاطرنشان آرد، روسيه هنگامي آه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل هفته

نويس آمريكا هستند، بر نقش محوري سازمان ملل در عراق پس از جنگ تاآيد  مطالعه روي طرح پيش
  .خواهد آرد

ي گذشته يك مقام ارشد را به  چنين گفت چين روز دوشنبه ي روسيه هم معاون وزير امور خارجه
  .گو داشته باشند و ي عراق با هم گفت ي مساله آشورش فرستاده بوده تا دو آشور درباره

  
  اختالف شورای امنيت برسر عراق

 2003 مه 10 -1382 ارديبشت 20شنبه -بي بي سي 
با آغاز بحث شورای امنيت سازمان ملل متحد در باره پيش نويس قطعنامه پيشنهادی آمريکا و بريتانيا در 

  .کرده اندباره عراق، چند عضو اين شورا در مخالفت با محتوای اين قطعنامه اظهار نظر 
  .در اين قطعنامه نقش سازمان ملل در عراق به مشورت و هماهنگی امور آن کشور محدود می شود

، نماينده فرانسه در سازمان ملل، گفته است که آن کشور مايل به افزايش "ژان مارک دو ال سابليه"
  .نقش سازمان ملل در امور عراق، به خصوص در امور سياسی است

ست که مايل به بازگشت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به عراق و ادامه برنامه روسيه نيز گفته ا
  .فروش نفت در برابر غذا تحت نظر سازمان ملل است

پيش نويس پيشنهادی آمريکا و بريتانيا اختيارات گسترده ای را در عراق پس از جنگ به اين دو کشور 
  .رات را هر دوازده ماه يکبار تمديد کنندمحول می کند و به آنان اجازه می دهد تا اين اختيا

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که کنترل ذخاير نفتی عراق به موضوعی سياسی در اين کشور 
  .تبديل شده است

  .بسياری از مردم عراق نسبت به اهداف آمريکا و بريتانيا در کشور خود با ديده ترديد می نگرند
  

  يي عراق غارت شده است    مرآز هسته7: دبازرسان آمريكايي ادعا آردن
  2003 مه 10 -1382 ارديبهشت20شنبه  -ايسنا 

يي عراق در  در تحقيقات بازرسان آمريكايي و ديگر همراهانشان ادعا شده است، هفت مرآز هسته
اولين روزهاي آوريل و هم زمان با ورود نيروهاي آمريكا به بغداد توسط غارتگران، خراب و يا غارت 

  .اند دهش
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ي واشنگتن پست، دولت بوش بيم دارد  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .گران افتاده باشد آه اسناد تكنيكي، تجهيزات حساس و منابع راديو اآتيو به دست غارت

يي بغداد  هيي توويثه و مرآز تحقيقات هست گزارشهاي قبلي حاآي از غارت شدن دو تاسيسات هسته
  .بود

ي اين روزنامه، هنوز معلوم نيست آه چه چيزي از اين موسسات ربوده شده، اما آامال  به نوشته
  . اند مشخص است آه غارتگران در ميان عناصر شيميايي و فايلهاي علمي علمي جستجو آرده

 منابع راديو اآتيو بوده در اين تحقيقات ادعا شده است، بسياري از اين فايلها و برخي از آانتينرها حامل
  .آه مفقود شده است

  
نيروهاي مسلح ترآيه در جريان جنگ عراق، همچون ارتش يك آشور دموآراتيك عمـل : عبـداهللا گل

  آردند 
  2003 مه 10 -1382 ارديبهشت20شنبه  -ايسنا 

: ل جنگ عراق گفتي عملكرد ترآيه در طو عبداهللا گل در پاسخ به انتقاد معاون وزير دفاع آمريكا از نحوه
  ».نيروهاي مسلح ترآيه در جريان بحران عراق همچون هر ارتش يك آشور دموآراتيك عمل آردند«

به نقل از منابع خبري ترآيه، پل ولفووتيز، معاون وزير دفاع ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي را آه   اين ارتش نقش رهبري قوي«:يي ضمن ابراز نااميدي از ارتش ترآيه گفت آمريكا در مصاحبه

  ».واشنگتن انتظارش را داشت ايفا نكرد
نيروهاي مسلح ترآيه در «:اش گفت يي با همتاي اآرايني ي ترآيه در جلسه عبداهللا گل، وزير امور خارجه

جريان جنگ عراق نظراتشان را مطابق با حاآميت سياسي زمان تطبيق داده و همچون ارتشهاي 
  ».راتيك عمل آردندآشورهاي دموآ

ما خواهان استقالل و تماميت ارضي در عراق هستيم، اما مشكل ما سازمان تروريستي «:وي افزود
  ».حزب آارگران آردستان و افزايش فعاليت آنها است

  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

 پل برمر عازم عراق شد 
   1382 ارديبهشت ماه 20شنبه 

 پل برمر حاآم آل عراق آه از سوي جرج بوش تعيين شده است عازم آشور عراق -جام جم آنالين 
  .شد

اداره امور عراق روز به گزارش شبكه تلويزيوني آانال دو فرانسه ، پل برمر حاآم انتصابي امريكا براي 
  . مه وارد عراق مي شود11يكشنبه 

وي آه رسما از سوي بوش به اين مقام منصوب شده يك محافظه آار قديمي است آه سالها با اعضاي 
  .تندرو حزب جمهوري خواه همكاري آرده است 

 گارنر  ساله ارشدترين مقام در اداره امور عراق خواهد بود و از نظر سلسله مراتب جي61برمر 
سرپرست بازسازي عراق و زلمي خليل زاد نماينده ويژه بوش در امور افغانستان و عراق زير نظر وي آار 

  .خواهند آرد
  برمر سال ها در وزارت خارجه امريكا امور ضدتروريستي را هدايت مي آرده است

  
  

يل دولت موقت در براي تشك“ مردم عراق”آنفرانس : نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در تهران
  شود  روزهاي آينده برگزار مي

  2003 مه 10 -1382 ارديبهشت20شنبه  -ايسنا 
براي تعيين دولت موقت در روزهاي آينده و آمتر از يك ماه ديگر در بغداد تشكيل “ مردم عراق”آنفرانس 
  . خواهد شد

عالم اين خبر به خبرنگار سياسي دآتر پيرود ابراهيم، نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در تهران با ا
تصميم درباره دولت موقت عراقي در اين آنفرانس آه : گفت) ايسنا(خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران

  .  گروه اصلي عراقي در آن شرآت خواهند آرد، گرفته خواهد شد6
ات مردم برخي تظاهر: وي در خصوص انتصاب پاول برمر به عنوان حاآم غيرنظامي عراق، تصريح آرد

دانند ولي آمريكاييها آار خود را انجام  عراق و مخالفت آنها با حاآم نظامي را علت اين مساله مي
  .دهند مي

وي هم چنين به برگزاري جلسه ساير گروههاي عراقي از جمله حزب الدعوه، چادرچي و ديگر 
  .گروههاي در روزهاي قبل اشاره آرد
تنها به دليل مسلح بودن برخي از مردم عراق، : ابي آرد و گفتوي در پايان وضعيت عراق را آرام ارزي

  . آمي هرج و مرج نيز در برخي نقاط وجود دارد
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
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مسئول آمريكائي بازسازي عراق اعالم آرد تا نيمه ژوئن برق و آب عراق و نظام هاي بهداشتي و 

  موزشي به حال عادي در خواهند آمد آ
  2003 مه 10 -1382 ارديبهشت20شنبه - راديو فردا –مهدي خلجي 

 ژوئن 15جي گارنر، ژنرال بازنشسته، مسئول غيرنظامي بازسازي و توسعه سياسي عراق گفت تا 
د وضعيت بهداشت و آموزش در عراق به حال عادي بازخواهد گشت و تاسيسات زيربنائي تعمير خواه

خطوط برق سراسري تعمير خواهند شد ونظام آموزشي احيا مي شودو آب : وي مي افزايد. شد
آقاي گارنر گفت در عراق بايد شوراهاي . آشاميدني سالم در دسترس مردم عراق قرار خواهد گرفت

وي تاآيد آرد آه دفتر زير نظر وي . شهر تاسيس شوند و محصوالت آشاورزي برداشت و فروخته شوند
بيش از يك ماه از ورود . شك و آمك هاي پزشكي را به طور رايگان در اختيار بيمارستان ها مي گذاردپز

سربازان آمريكائي به بغداد مي گذرد اما بيشتر سرويس هاي دولتي هنوز فعال نيستند و در حالت هرج 
ه آارمندان دولت را مقامات آمريكائي در بغداد آار پرداخت اضطراري پول نقد ب. و مرج به سر مي برند

 دالر مي 20آغاز آرده اند و به هر آارمندي آه در ماه آپريل حقوق ماهانه خود را دريافت نكرده است 
 . پردازند

  
  

 انتشار شفق اولين روزنامه آردي در آرآوك 
  2003 مه 10 -1382 ارديبهشت20شنبه 

ُآرد براي توسعه فرهنگ و ميراث نگاران  گروهي از نويسندگان و روزنامه» الشرق الوسط«به گزارش 
 .اقدام آردند» شفق«ُآردي، به تأسيس اولين مؤسسه فرهنگي ـ اطالعاتي به نام 

 .اين نشريه به طور آزمايشي امروز در شهر آرآوك فعاليت خود را آغاز آرد
 آغاز خواهد» شفق«نامه و ماهنامه فرهنگي خود را با نام  مؤسسه شفق به زودي آار انتشار هفته

 .آرد
هاي تئاتر و  به گفته متصديان اين مؤسسه، تأسيس ايستگاه راديويي و تلويزيوني در آنار فعاليت

 .رود هاي آن به شمار مي نمايشگاه هنرهاي تجسمي، از ديگر برنامه
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  صره شدآيت اهللا حکيم وارد ب
 2003 مه 10 -1382 ارديبشت 20شنبه -بي بي سي 

گروهی از مردم عراق در شهر بصره، واقع در جنوب عراق و مرز آن کشور با ايران، از آيت اهللا محمد باقر 
  .حکيم، از رهبران شيعيان عراق استقبال کرده اند

موسوم به مجلس عالی آقای حکيم رهبری يکی از گروه های عمده شيعه مخالف رژيم سابق عراق، 
  .انقالب اسالمی عراق را بر عهده دارد

  .وی همراه گروهی از هواداران خود با سی دستگاه اتومبيل عازم مرز ايران و عراق شده بود
گزارش می شود که حدود دو هزار تن از طرفداران آقای حکيم در داخل مرز عراق و ايران اجتماع کرده و 

  .به نفع وی شعار می دادند
  .نيروهای بريتانيايی مستقر در بصره شاهد اين اجتماع بودند

  .آيت اهللا حکيم بخش اعظم بيست و سه سال گذشته را به حالت تبعيد در ايران به سر برده است
ناظران می گويند که انتظار می رود آمريکا از نزديک بازگشت آقای حکيم به عراق را زير نظر داشته 

  .باشد
 آن است که ممکن است اين روحانی شيعه در نظر داشته باشد برای استقرار يک اياالت متحده نگران

  .نظام سياسی مبتنی بر حکومت روحانيون، نظير رژيم ايران، در عراق تالش کند
آقای حکيم پس از ورود به بصره، که از شهرهای عمده شيعه نشين عراق است، در مراسم استقبال 

  . ازم شهر مذهبی نجف، زادگاه خود، خواهد شدويژه ای شرکت خواهد کرد و سپس ع
  .وی قبل از عزيمت از تهران به مقصد عراق گفته بود که آينده عراق در دست اسالم است

  
  بازگشت آيت اهللا حکيم به عراق

     - بي بي سي -گزارش محمد منظر پور
ف رژيم سابق عراق، به  سال تبعيد، آيت اهللا محمد باقر حکيم، رهبر گروه اصلی شيعه مخال23 پس از 

موطن خود بازگشته است و بدين ترتيب، مقر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق از ايران به عراق 
  . منتقل شده است

طبعا اين بازگشت بر آرايش و نحوه فعاليت مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق تاثيرات مهمی برجای 
  .خواهد گذاشت

 واقع می توان یک گام نمادين برای انتقال رسمی مجلس اعالی ورود آيت اهللا حکيم به عراق را در
  . انقالب اسالمی عراق به خارج از ايران تلقی کرد
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 حيات سياسی خود را در ايران به عنوان یک سازمان چتری برای تحت 1981اين سازمان در سال 
ن یک تشکل مستقل از به مرور، این مجموعه به عنوا. پوشش گرفتن تمام احزاب شيعه عراقی آغاز کرد

سایر احزاب شيعی به فعاليت خود ادامه داد و از این مرحله به بعد، ارکان رهبری آن عمدتا به اعضای 
  . خانواده آیت اهللا حکيم محدود شد

سيد محسن حکيم، برادرزاده آیت اهللا حکيم می گويد با بازگشت این سازمان به عراق نيروهای جديدی 
انتقال مرکز عملياتی مجلس اعالی : "وی در این خصوص می گويد.  می شوندوارد ارکان اين سازمان

  ."انقالب اسالمی عراق به عراق می تواند در سطوح مختلفی مورد بررسی قرار بگيرد
با توجه به اینکه بيشتر کادر مجلس اعال . سطح اول سطح ساختاریست: "به گفته آقای محسن حکيم

ل شده اند، در حال حاضر ما شاهد فرايند وسيع جذب نيرو به اين از افراد تبعيد شده عراقی تشکي
سطح دوم به اهداف و استراتژيهای راهبردی مجلس اعال باز . سازمان از شهروندان داخل عراق هستيم

تا پيش از این مهمترین هدف راهبردی مجلس اعال سرنگونی رژیم صدامی بوده است ولی . می گردد
ان به تشکيل دولت منتخب مردم، تحقق استقالل، عدالت و رفاه اجتماعی در آینده اهداف این سازم

همچنين در سطح فرايند سياسی، رسيدن به همزيستی سياسی مسالمت آميزی با . تغيير می کند
  ."ساير احزاب و گروه ها در دستور کار مجلس اعال قرار خواهد داشت

 سال گذشته بيشترين حمايت را 23طول محسن حکيم همچنين می گويد اگر چه جمهوری اسالمی در 
از معاودين عراقی کرده ولی مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق همواره استقالل خود را از ايران حفظ 

  .کرده است
يکی از مسائلی که در رابطه با بازگشت مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق حساسيتهائی را بويژه در 

اين حساسيتها در . وضوع شاخه نظامی آن يا لشگر بدر استمقامات آمريکايی برانگيخته است، م
حدی بوده که مقامات آمريکايی در چند مورد علنا نسبت و تحرکات اين لشکر در عراق به ايران هشدار 

  . داده اند
اما سالم مشکور، روزنامه نگار در لبنان، با اشاره به تحوالت اخير در عراق اعتقاد دارد اين لشکر طبعا 

  . تغيير ماهيت خواهد شددچار 
با بازگشتن آنها به عراق، . لشکر بدر از نيروهای متنوعی تشکيل شده است: "آقای مشکور می گويد

من تصور نمی کنم که همان تشکيالت در عراق حفظ شود چون بعضی از افراد لشکر بدر از کادرهای 
جددا در عراق فعال شوند طبعا سابق احزاب ديگری از جمله حزب الدعوه هستند و اگر اين احزاب م

عالوه بر اين با توجه به ماهيت نظامی اين لشکر، . خيلی از نيروهای آنها از لشکر بدر جدا می شوند
  ." قاعدتا با توجه به سرنگون شدن رژيم بعث نقشی برای اين لشکر باقی نخواهد ماند

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 

  
  نيست» خط قرمز«رابطه با آمريكا : ظرياهللا منت آيت

  سايت رويداد 
اين هفته درديدار با جمعي از فعاالن سياسي، دانشجويان و جوانان تأآيد » حسينعلي منتظري«اهللا  آيت

آردند آه رابطه با آمريكا خط قرمز نيست آه نتوان از آن عبور آرد تا ابد نتوان با آمريكا برسر ميز مذاآره 
 .نشست

در سياست » سوزي فرصت«اهللا منتظري منتشر آرده، ايشان با انتقاد از  گزارشي آه دفتر آيتبنا به 
بارها در . ايم سوزي شده ما در ميان انظار داخلي و خارجي معروف به فرصت«: خارجي ايران، گفتند

هيم به توانيم آارهاي اساسي و عاقالنه و دورانديشانه انجام د بسياري از مواقع حساس با اينكه مي
افتيم آه فرصتي نمانده و مجبوريم آوتاه  دهيم و وقتي به فكر عمل مي ها را از دست مي راحتي فرصت

 .»گونه است روابط با آمريكا نيز همين. بياييم بدون اين آه امتيازي گرفته باشيم
خواهي آرد،  مرداد عليه نهضت ملي اعتراف و عذر28زماني وزيرخارجه آمريكا خانم آلبرايت به آودتاي »

اش نشست و  جمهور سابق آمريكا تا پايان نطق رسمي آقاي خاتمي در روي صندلي روز ديگر رئيس
رو شود اما ايشان طفره  چيني آرده بود آه با آقاي خاتمي در سازمان ملل از نزديك روبه حتي مقدمه

.  به دست گرفتندخارجي و داخلي آمريكا را ها از دست رفت، و گروه ديگري سياست رفت، آن فرصت
حال آه اين گونه شده . موقعي ما به فكر مذاآره افتاديم آه ما در موضع ضعف و آنها در قوت بودند

 .»است
رفراندوم براي مسائل آالن و اساسي «: ايشان با اشاره طرح بحث رفراندوم درباره رابطه با آمريكا گفتند

 و آارشناسان – آه مجلس خانه ملت است –در اينجا بايد طبق نظر نمايندگان مجلس . آشور است
آارشناسان بايد با رعايت مصالح آشور و ملت نظر بدهند و بدون هرگونه شعار توخالي و . عمل شود

 .»تهي با رعايت جوانب امر اقدام شود
تفاوتي بين آمريكا و انگليس نيست، اگر مالك و «، »رابطه با آمريكا خط قرمز نيست«ايشان با بيان اينكه 

توان ميان، اين دو آشور  معيار قطع رابطه با آشوري خوي استكباري و استعماري آن آشور باشد نمي
تفاوتي قائل شد و آمريكا را شيطان بزرگ ناميد و انگليس را تبرئه آرد حال آنكه انگليس سابقه 

له به عراق در همين مسأله حم. استكباري و استعماريش بيشتر از آمريكا است و هنوز هم ادامه دارد
مالك بايد . توان ميان ارتباط با آمريكا و انگليس تفاوتي قائل شد نيز انگليس هم شرآت دارد بنابراين نمي

  المللي و ديپلماتيك باشد ساز و آارهاي بين رعايت
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  داند ايران رابطه با آمريكا را در صورت رعايت احترام متقابل و اصل برابري، بدون اشكال مي: خرازي
  2003 مه 9 -1382 ارديبهشت 19 جمعه – ايسنا

ي ايران  ي رابطه  پس از بازگشت از لوگزامبورگ و ايتاليا درباره )جمعه(ي آشورمان امروز  وزير امور خارجه
ايم آه آمادگي داريم با تمام آشورهايي آه به رسميت  ما هميشه اعالم آرده« : با آمريكا گفت

 اما اين گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و اصل برابري شناسيم، روابطمان را گسترش دهيم؛ مي
  ».خواهد بود

اگر آمريكا آماده باشد بر اساس احترام متقابل « : ي آشورمان گفت دآتر آمال خرازي، وزير امور خارجه
  ».و اصل برابري با جمهوري اسالمي ايران رابطه داشته باشد، ما مشكلي نداريم

اين است آه چنين آمادگي در آمريكا وجود ندارد، مهم اين است آه آنها مشكل عمده « : وي افزود
هايي بردارند و اين فضا را تغيير دهند و ثابت آنند آه آماده هستند روابطي مبتني بر احترام متقابل  گام

  ».و اصل برابري داشته باشند
وگوها با  مجموع گفت« : و گفتدآتر خرازي نتايج سفرش به لوگزامبورگ و ايتاليا را مثبت ارزيابي آرد 

تواند باعث ارتقاي سطح روابط ايران با اين اتحاديه شود، سياست  ي اروپا مي هر يك از اعضاي اتحاديه
  ».ي اروپا گسترش دهيم ما اين است تا روابطمان را با هر يك آشورهاي عضو اتحاديه

هاي ايران با اين دو  ي رايزني تاي ادامهي آشورمان مذاآرات با اين دو آشور را در راس وزير امور خارجه
حاال آه جنگ عراق به پايان « :ي اين آشور عنوان آرد و گفت ي مسايل عراق و آينده آشور در زمينه

هايي با ساير  اش مشورت ي بازسازي اين آشور و تشكيل دولت آينده رسيده است؛ بايد درباره
  ». ايران نسبت به اين آينده تبيين شودآشورهاي جهان صورت گيرد و مواضع جمهوري اسالمي

اي  ي دوم سال ميالدي جاري رياست دوره دآتر خرازي با اشاره به اين مطلب آه ايتاليا در نيمه
هايي داشته باشيم  ريزي الزم بود آه پيشاپيش برنامه« : گيرد، تصريح آرد ي اروپا را به عهده مي اتحاديه

  ».ي اروپا به نتايج مناسبي برسيم بر اتحاديهاي ايتاليا  تا در دوران رياست دوره
ي روابط دوجانبه، امحاء  ي آشورمان موضوعات مورد بحث در اين سفر را توسعه وزير امور خارجه

آميز جمهوري اسالمي ايران از دستيابي به فناوري  هاي آشتار جمعي، تبيين اهداف صلح سالح
  .استانداردهاي دوگانه در برخورد با اين پديده ذآر آرديي، مبارزه با تروريسم و پرهيز از اعمال  هسته

ما در صدد « : يي تاآيد آرد وي با اشاره به گسترش سطح روابط ايران با آشورهاي همسايه و منطقه
ي آشورهاي جهان هستيم و سطح روابطمان با آشورهاي اروپايي و  گسترش روابطمان با همه

  ».گيري داشته است غيراروپايي، نسبت به گذشته ارتقاي چشم
ي سازمان آنفرانس اسالمي  ي دستور آار اجالس وزراي امور خارجه ي آشورمان درباره وزير امور خارجه

ي اين  ي عراق، دولت آينده ترين موضوع اين اجالس، مساله با توجه به بحران عراق، اصلي« : گفت
  ».آشور و تحوالتي آه ممكن است در منطقه پديد آورد، خواهد بود

تر خاك عراق را ترك آنند و سازمان ملل  وي بار ديگر تاآيد آرد آه نيروهاي ائتالف بايد هر چه سريع
  .محوريت امور در عراق را به عهده بگيرد تا مردم اين آشور بتوانند بر سرنوشت خود حاآم شوند

  
  جهان پس از جنگ

  
  تصويب لغو ممنوعيت تحقيق و توليد سالح هاي اتمي آوچك در يك آميته مجلس سناي آمريكا 

  2003 مه 10 -1382 ارديبشت 20 شنبه - راديو فردا -مهدي خليجي
 لغو قانون ممنوعيت تحقيق و توليد سالح هاي اتمي آميته نيروهاي مسلح مجلس سناي آمريكا، به

اآنون اين اليحه به آميته نيروهاي مسلح . اين تحقيقات ده سال پيش ممنوع شده بود. آوچك راي داد
در صورت تصويب اين اليحه در . مجلس نمايندگان آمريكا مي رود و سپس در آنگره طرح خواهد شد

، آه لغو ممنوعيت مذآور را خواستار شده بود، آن را امضا آنگره آمريكا، جرج بوش، رئيس جمهوري
  .خواهد آرد

  
  نگراني غول هاي اقتصاد اروپا از سقوط شديد ارزش دالر در برابر يورو و آاهش درآمد صادراتي اروپا 

  2003 مه 10 -1382 ارديبشت 20شنبه ): راديوفردا(مهدي خلجي 
 . اني شديدي را در محافل اقتصادي اروپا به وجود آورده استتداوم اوجگيري ارزش يورو در برابر دالر نگر

 سنت بود، حال 82 ميالدي هر يورو معادل 2001 در پايان سال ):راديوفردا، پاريس(دآتر فريدون خاوند 
به بيان ديگر در فاصله ي دو سال و نيم . آنكه امروز بهاي يورو به مرز يك دالر و پانزده سنت رسيده

  سبز آمريكا حدود چهل در صد ارزش خود را در برابر پول واحد اروپا از دست دادهگذشته، اسكناس 
هر روز . آيا آشور هاي عضو منطقه پولي اروپا، دارندگان يورو، از اين تحول شادمانند؟ اصال و ابدا. است

لي ي پو آه ميگذرد، خبر تضعيف باز هم بيشتر دالر دوش آب سردي است براي محافل اقتصادي منطقه
اروپا، به اين دليل آه صادرات آنها، يعني تنها لكوموتيو فعاليت اقتصادي شان در حال حاضر، با گرانتر 

شدن يورو، بيش از پيش از نفس مي افتد و خطر آند تر شدن آهنگ رشد براي آنها نزديك و نزديك تر 
 . مي شود

چاپ » لوموند«معتبري همچون آار به جايي رسيده آه مفسران سخت جدي اقتصادي در روزنامه هاي 
پاريس مي پرسند آه آيا ضعف آنوني دالر توطئه آمريكا براي مجازات آشور هايي نيست آه با جنگ 
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واشنگتن براي تنبيه فرانسه و : عليه نظام صدام حسين به مخالفت برخاستند؟ استدالل چنين است 
آافي است . و صداي تالفي جويانه نداردآلمان بر سر قضيه ي عراق اصوال نيازي به ابتكار هاي پر سر 

تنها زمينه ي تضعيف دالر و اوجگيري يورو را فراهم بيآورد تا توان صادراتي اين دو غول اقتصادي اروپا را در 
 . هم بشكند

ولي در وراي تئوري توطئه، آه ظاهرا حتي آشور هاي پيشرفته نيز از تأثير آن در امان نيستند، ضعف 
ورو دليل قابل قبول تري دارد و آن تفاوت نرخ بهره ميان دو ساحل اقيانوس اطلس دالر و قوي شدن ي

در اين شرايط سرمايه گذاران ترجيح مي دهند .  در صد در اروپا2.50 در صد در آمريكا و 1.25: است 
اروپا در با اينهمه بانك مرآزي . ي خود را به يورو بدل آنند تا از بهره ي باال تر برخوردار شوند سرمايه 

اش را ثابت نگهدارد و همين تصميم، به    خود تصميم گرفت نرخ بهره ي پايه نشست روز پنجشنبه
  .اوجگيري باز هم بيشتر يورو دامن زد

  
   ميليارد دالري ماليات 550ي آاهش  ي آمريكا با اليحه موافقت آنگره

 10 ميليارد دالري ماليات طي 550 ي آمريكا با آاهش به گزارش خبرگزاري فرانسه، در پي موافقت آنگره
  .اش بپردازد دهي طرح اقتصادي تواند با آزادي عمل بيشتري به سامان سال آينده، جورج بوش مي

  . راي مخالف به تصويب رسيد203 راي موافق در برابر 222اين اليحه با 
 ميليارد دالر 430ت بيش از اند با آاهش ماليا اعضاي سنا تعهد داده.اين اليحه هنوز بايد از سد سنا بگذرد

  .موافقت نكنند
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