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   2003 مه 14 -1382 ارديبشت 24 شنبه  چهار
  

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

    نفره55نفر يازدهم فهرست دستگيري 
  توسط مه12  روز دوشنبه1999از سال  عبدالستار محمد، رييس ستاد مشترك نيروهاي عراق  ابراهيم

  .نيروهاي آمريكايي دستگير شده است
نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا . نيروهاي آمريكايي بود ي تحت تعقيب  نفره55وي نفر يازدهم فهرست 

  .هاي عراق را ارايه دهند  بتوانند اطالعات جامع و مستدلي از سالح دستگير شدگاناميدوارند آه
  

 .مسكو خبر داد ي آمريكا، روسيه و عراق براي انتقال صدام به ي فوآس از توافق سه جانبه  نامه هفته
    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه 

ي آلماني   هفته نامه-چاپ امارات  - ي البيان ، به نقل از روزنامه)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
شيميايي توسط نيروهاي عراق در جنگ، سقوط  ي سالحهايعدم بكارگير« :فوآس در اين باره نوشت

جانبه تاآيد  نفت عراق، بر صحت خبر اين توافق سه سريع بغداد و عدم به آتش آشيده شده چاههاي
 «.دارند

چنين به نقل از سخنان سعيد مجيد؛ يكي از محافظان عدي، فرزند صدام  اين هفته نامه آلماني هم
ي معين به  م آوريل گذشته رخ داد؛ داللت بر آن دارد آه صدام در لحظهدر ماه نه آن چه آه« :نوشت
  «.اش انتقال داده شده است محل تعيين شده به همراه خانواده سوي

ي يك از محافظانش به عدي پيام فرستاد آه براي   آوريل صدام بوسيله9بود آه  سعيد مجيد اعالم آرده
  .آماده باشند حرآت

از طريق سوريه به روسيه را  سازمان اطالعات آلمان احتمال عبور صدام« : شتي فوآس نو هفته نامه
ي اعضاي سازمان  دليلها، فعاليت گسترده داند؛ آه از جمله اين به چند دليل عمده بسيار بعيد مي
  جاسوسي موساد در سوريه است

  
 سال تحريم 12ر پي نماينده کليساي آشوريان عراق در واتيکان، خواستار پرداخت خسارت به عراق د

  شد
    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه ): راديوفردا(فريبا مودت 

نماينده کليساي آشوريان عراق در واتيکان مي گويد جامعه جهاني بايد خسارات وارده به عراق در پيامد 
  .  سال تحريم اقتصادي را به دولت آينده اين کشور پرداخت کند12بيش از 

پدر روحاني آسوري، فيليپ نجيم، در مصاحبه با خبرگزاري واتيکان مي ): اديوفردا، واتيکانر(احمد رافت 
 سال تحريم اقتصادي به هيچوجه قابل مقايسه با خسارات ناشي 12خسارات ناشي از بيش از : گويد

خود جامعه جهاني که با راي : نماينده کليساي آسوريهاي عراق در ادامه مي گويد. از جنگ اخير نيست
در سازمان ملل متحد، تصميم به تحريم اقتصادي عراق گرفت، بايد با احساس مسئوليت، خسارات 

فيليپ نجيم . ناشي از اين تحريم را که موجب فاجعه اي غير قابل تصور در کشور ما شد پرداخت کنند
ما داراي جامعه جهاني تصميم به تحريم اقتصادي عراق گرفت، زيرا گفته مي شد کشور : مي افزايد

  . اسلحه هاي کشتار جمعي است
تا کنون به گفته اين روحاني آسوري، هيچ اثري از اين اسلحه ها به دست نيامده است، در حاليکه به 

به گفته . هيچ وجه نمي توان منکر پيامدهاي اين تحريم بر مردم عراق و به ويژه کودکان اين کشور شد
 سال تحريم 12، بيش از نيم ميليون کودک عراقي در پيامد اين روحاني که در واتيکان به سر مي برد
براي خروج از : در ادامه اين مصاحبه، فيليپ نجيم مي گويد. اقتصادي جان خود را از دست داده اند

بحران اقتصادي و انساني کنوني، که ناشي از اين تحريم است، عراق نياز به کمک فوري و بازسازي 
  . ي نمي تواند و نبايد شانه از زير اين مسئوليت خالي کندروبنايي دارد و جامعه جهان

کليه اقوام عراقي و رهبران مذهبي اين کشور : در رابطه با آينده عراق، پدر روحاني آسوري مي افزايد
هم عقيده اند که تنها با اتحاد ملي مي توان از بحران سياسي کنوني خارج شد و خالء سياسي 

: پدر روحاني فيليپ نجيم معتقد است. سين را در کمترين وقت پر کردناشي از سقوط رژيم صدام ح
رهبران مذهبي مي توانند رهبران سياسي و قومي را در تشکيل دولتي دمکراتيک و پلوراليست که 

  .کليه اقوام و مذاهب را نمايندگي کند، ياري نمايند

  
 تحوالت عراق پس از از جنگ، از ديد روزنامه هاي غربي

     2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه  - ندياريگلناز اسف
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روزنامه نيويورك تايمز صفحه اول سايت خود در اينترنت را به انفجارهاي انتحاري در رياض اختصاص داده 
اين روزنامه به نقل از آولين پاول وزير امور خارجه آمريكا نوشته است آه تروريسم خطري براي . است

آنيم آه تالشهاي خود  رود و حتي در اين لحظات اندوه بار ما تعهد مي ار ميتمام جهان متمدن به شم
نيويورك تايمز در مقاله ديگري به شيعيان عراق پرداخته . را براي مبارزه با تروريسم دوچندان خواهيم آرد

است و نوشته است آه مسلمانان شيعه عراقي آه از چندين سال سرآوب و آشتار رها شده اند، 
هرج و مرج و . با امكان نبرد خطرناك تازه اي ميان روحانيون رقيب راي دسترسي به قدرت مواجهنداآنون 

بي نظمي در بغداد مسئله اي است آه روزنامه واشنگتن پست به آن پرداخته و نوشته است آه 
پايتخت شهروندان بغداد به مقامات آمريكايي هشدار دادند آه نيروهاي آمريكايي براي برقراري نظم در 

عراق آافي نيستند و خواهان نيروهاي بيشتري براي آرام آردن موج خشونتي شدند آه در شهر در 
جريان بوده و تالش براي بازسازي و امداد را مورد تهديد قرار دادند و باعث ايجاد اضطراب در آينده شده 

  . است
 آردستان عراق نوشته است آه روزنامه اينترنشنال هرابيتيون به نقل از مسعود بارزاني رهبر حزب

تواند پيروزي خود بر صدام حسين  اياالت متحده با مقابله نكردن با بي نظمي و هرج و مرج در عراق مي
روزنامه لوموند، چاپ پاريس هم گفتگويي را با دومنيك دوويل پن وزير امور خارجه فرانسه . را برباد دهد

ادي آمريكا به شوراي امنيت سازمان ملل را زير سئوال منتشر آرده آه برخي از اصول قطعنامه پيشنه
  .برده است

  
 آشف گور جمعی در بصره

     2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه  - بي بي سي 
  .يک گور جمعی در شهر بصره، واقع در جنوب عراق، کشف شده است

فر را که در يکی از مناطق متوليان يک مسجد واقع در بصره می گويند که بقايای اجساد يکصد و بيست ن
  .شهر دفن شده بودند به دست آورده اند

  .به گفته آنان، تاکنون تنها اجساد دوازده تن از قربانيان شناسايی شده است
اهالی بصره گفته اند که بقايای اين اجساد متعلق به کسانی است که همزمان با اعدام يکی از 

  .دام شدند اع1999روحانيون برجسته شهر بصره در سال 
وی محمد صادق صدر نام داشت که شيعيان عراق به او لقب شهيد داده و معتقدند که وی به دليل 

  .مبارزه با رژيم صدام حسين، رهبر سابق عراق، زندانی و اعدام شد
تاکنون در چندين نقطه در عراق بقايای اجساد کسانی که گفته می شود توسط رژيم سابق عراق 

  .ست آمده استکشته شده اند به د
به گفته مخالفان صدام حسين، دستگاه های امنيتی رژيم وی مخالفان را بازداشت و بسياری از آنان را 

 بدون محاکمه اعدام می کردند

  

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  روز سقوط بغداد، تعطيلي رسمي اعالم شد

     2003  مه13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه  -بازتابسايت 
 .پارلمان آردستان عراق روز گذشته، نهم آوريل روز سقوط بغداد را روز تعطيل رسمي اعالم آرد

اي آه در شهر اربيل  اعضاي پارلمان آردستان، اين قانون را در جلسه» ايالف«به گزارش سايت خبري 
 .عراق تشكيل دادند، تصويب آردند

ز ملي آردستان است و هر ساله جشن سقوط صدام در مقامات آردستان اعالم آردند، نهم آوريل رو
 .اين منطقه برگزار خواهد شد

پارلمان آردستان همچنين با تصويب قانوني خواستار بيرون راندن نيروهاي حافظ صلح ترآيه از منطقه 
 .اند حايل بين دو حزب آردستان شده

اختالفات دو حزب دموآرات و  براي حل و فصل 1998گفتني است، نيروهاي حافظ صلح ترآيه از سال 
 اند اتحاد ميهني به رياست مسعود بارزاني و جالل طالباني در شمال عراق مستقر شده

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
 هالبيرتون آمريكا قرارداد جديدي در عراق به چنگ آورد

    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه  -خبرگزاري فارس
  . ميليون دالري به شرآت آمريكايي هاليبرتون خبر داد24رارداد جديد ارتش آمريكا از اعطاي ق

 ميليون دالر با شعبه اي 24قرارداد جديدي در عراق براي توزيع مواد سوختي و انرژي بين مردم به ارزش 
  . از شرآت آمريكايي هاليبرتون بسته شده است

الري با اين شرآت براي خاموش آردن چاههاي  ميليارد د7به گزارش رويترز ، پيش از اين نيز يك قرارداد 
  .  ميليون دالر آن تحويل اين شرآت شد75عراق بسته شده بود آه تاآنون 
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اين در حالي است آه آارشناسان همين شرآت، پس از انعقاد قرار داد هزينه الزم براي خاموش آردن 
   ميليون دالر برآورد آردند600چاهها را حداآثر 

  
ميليون بشكه  ١٢  تايم به نقل از وزير نفت سابق عراق نوشت، عراق قادر است روزانه ي آمريكايي مجله

  .نفت توليد آند
تواند  اين آشور مي مجله آمريكايي تايم در آخرين شماره خود به نقل از وزير نفت سابق عراق گفت آه

  . در جهان باشدهاي نفت توليدآننده  ميليون بشكه نفت يكي از بزرگترين١٢ با توليد روزانه 
 ٤٠  تا ٣٠ روزانه شش ميليون بشكه نفت نياز به  وزير نفت سابق عراق افزود آه عراق براي توليد

 .دارد ميليارد دالر سرمايه گذاري
پمپاژ اختصاص داده شده   حلقه چاه نفتي براي١٧  حلقه چاه نفتي تنها ٨٠ وي اشاره آرد آه در بين 

  .است
تواند به عنوان بزرگترين توليد آننده در جهان  مي اشتن بزرگترين چاههاي نفتيتايم نوشت آه عراق با د

  .باشد
 بشكه در ٥/١ مسوول صنايع نفتي عراق اظهار داشت آه انتظار توليد روزانه  از سوي ديگر ناصر غضبان،

  .جاري امري غيرممكن است پايان ماه
آمريكايي گفت آه با فرا رسيدن اواسط ماه  ايمايكل مور، معاون ژنرال تامي فرانكس، فرمانده نيروه

  .خواهد رسيد  هزار بشكه٨٠٠ جاري توليد نفت به روزانه 
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  حمايت همگان را نسبت به آودآان خواستاريم
    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه 

به درگيري در   مربوط هاي مسلحانه همه مسووالن معاون دبيرآل سازمان ملل در امور آودآان و درگيري
 .فراخواند عراق را به فراهم آردن شرايط مناسب براي آودآان و ارايه خدمات اجتماعي

الشرق االوسط، اوالرا اويتونو،  به نقل از پايگاه اينترنتي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي مسلحانه اظهار داشت آه آودآان عراقي آه  درگيري ان ومعاون دبيرآل سازمان ملل در امور آودآ
شوند به دليل در معرض قرار گرفتن آشورشان در  محسوب مي به عنوان نيمي از جمعيت اين آشور

 .برند اقتصادي از مشكالت زيادي رنج مي  سال تحريم15سه جنگ بزرگ و 
از شروع جنگ از همگان در عراق قبل «: شد گفت وگوي مطبوعاتي آه در دبي برگزار وي در گفت

و از آودآان و غيرنظاميان حمايت آنند و االن بعد از پايان جنگ  خواستيم تا به قوانين جنگ متعهد بمانند
  .تكرار و حمايت همگان را نسبت به آودآان خواستاريم هم اين مساله را

ودآان عراق و چگونگي ارايه دارد به زودي براي بازديد از وضعيت آ اوتينو اظهار داشت آه وي قصد
  آنها وارد عراق شود هاي انساني به آمك

 
 هزار پناهنده ايرانی در عراق تحت فشارند20

     2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه  - بي بي سي 
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، يو ان اچ سی آر، می گويد که بشدت نگران وضع پناهندگان ايرانی 

  .ستدر عراق ا
 هزار نفر است در معرض تهديد با اسلحه و رانده شدن از خانه 20اين پناهندگان که شمار آنها بيش از 

  .های خود هستند
آژانس پناهندگان گفت که صدها تن از ايرانيان پس از آن که خانه ها و لوازم زندگی آنها مصادره شد از 

  .ديک اردوگاه در نزديکی الکوت در مرکز عراق گريخته ان
اين آزانس همچنين خبر می دهد که چند صد پناهنده ايرانی ديگر پس از گريختن از اردوگاهی در جنوب 

  .در کنار مرز ايران تجمع کرده اند
آزانس پناهندگان هفته پيش در باره وضع پناهندگان فلسطينی نيز ابراز نگرانی کرده بود که آنها هم از 

  .خانه های خود بيرون رانده شده اند
يکی از مسئوالن اين آژانس گفت که پس از سقوط صدام حسين پناهندگان به چشم خارجيانی ديده 

  . می شوند که از حکومت او برخوردار می شدند
  پيشينه

 16 هزار پناهنده ايرانی در عراق زندگی می کنند که قريب به 23از زمان جنگ ايران و عراق نزديک به 
 اردوگاه العطاش در نزديکی شهر اربيل در شمال عراق اسکان داده هزار نفر ازآنان کرد هستند و در

  . شده اند
  . هزار نفر ديگر ايرانيان عرب هستند و در اردوگاه مجهزتری در جنوب عراق به سر می برند7

 ، بازگشت داوطلبانه اين پناهندگان به 2002بر اساس توافق آژانس پناهندگان با ايران در ژوئن سال 
 جوالی سال گذشته آغاز شد و مقامات ايرانی شفاها قول دادند که آنها را تحت تعقيب قرار وطن از ماه

  . ندهند
  پناهنده با کمک آژانس پناهندگان سازمان ملل به ايران بازگشتند1150 بيش از 2002تاپايان سال 
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  داند ترين حزب ملي عراق مي برجسته ترين و ي ن محورحزب الدعوه مجلس اعال را به عنوا
    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23سه شنبه 

اهللا  عراق از آيت ي مردم مسوول اطالع رساني دفتر حزب الدعوه در تهران با اشاره به استقبال گسترده
 دين معروف نسبت به علماي مـردم عراق در حمايت از اسالم و اخالص و عشق« : حكيم اظهار داشت

آشتار علماي دين، و محدود آردن  ي استبدادهاي رژيم صدام در هستند و سالها پيش به رغم همه
آهللا  سوختند؛ بنابراين استقبال از آيت آن مي فعاليتهاي مذهبي مردم عراق در آتش عشق دين و علماي

ت انگيزي نيست و مردم به بازگشت علماي دين چيز شگف ي حكيم با توجه به اشتياق چندين ساله
ي علماي ديگر چنين اشتياق و استقبالي از خود نشان  همه مطمئنا مردم عراق براي ورود به

  «.دادند مي
وگو خبرنگار خبرگزاري دانشجويان  اطالع رساني دفتر حزب الدعوه در تهران در گفت آنـاني، مسوول

 هور سابق عراق افكار، عقايد واز زمان سرنگوني صدام رييس جم« :با بيان اين مطلب گفت ايران
عنوان  اين مردم در تمام شعارهاي خود اسالم را به. هاي مردم عراق آامال روشن است خواسته

محوريت اسالم هستند  اند و خواستار تشكيل يك حكومت با ي عراق معرفي آرده محوريت حكومت آينده
 «.نه با محوريت دموآراسي

« :مربوط به نشست برخي از اعضاي حزب الدعوه با مقامات آمريكا گفت ري رد يا تاييد اخبا آناني درباره
در نشستي شرآت خواهيم آرد؛ آه آامال مستقل باشد و وابسته به نيروهاي  ايم ما بارها گفته

مطمئنا اگر نشستي در آينده صورت گيرد؛ حزب الدعوه به شرط عدم وابستگي اين  خارجي نباشد و
 هايي ي اين آه حزب ادعوه با مقامات آمريكايي نشست رد، اما درباهآن شرآت خواهد آ نشست در

  داشته است؛ بايد بگويم اين حزب از زمان سرنگوني صدام
وگو و به نوعي آشنايي با  ها براي گفت داشته است، اما اين نشست با مقامات آمريكايي نشست

ي عراق و   رسمي جهت تعيين آيندهها است و اين حزب هرگز به صورت آمريكايي ها و مطالبات خواسته
 ها مشورت نكرده است و بارها تاآيد آرده است آه نشست گوههاي ي آن با آمريكايي درباره تصميم

  «.سياسي عراق بايد به دعوت نيروهاي عراقي و به صورت مستقل برگزار شود
عرضه  سالمي عراق درهايي با مجلس اعالي انقالب ا ي اين آه آيا حزب الدعوه رقابت درباره آناني

ترين حزب ملي  برجسته ترين و ي حزب الدعوه مجلس اعال را به عنوان محور« : قدرت دارد يا خير؟ گفت
پيش آمده مشورتهايي صورت  داند و هميشه براي همكاري با اين مجلس، در تمام امور عراق مي

اند و در اين زمينه سبقتي  نكردهرقابت  گرفته، اما اين دو حزب هرگز براي رسيدن به قدرت با يكديگر
  «.هم ندارند نسبت به

ها و طرحهاي مشخص حزب الدعوه جهت تشكيل حكومت موقت عراق  ي برنامه درباره آناني هم چنين
ما براي تشكيل سريع دولت انتقالي عـراق مانند ديگر گروههاي سياسي عراقي  حزب«:گفت

 الشها بايد براي تشكيل سريع اين دولت انتقالي جهتدهد و معتقد است اين ت انجام مي تالشهايي را
 «.تر شوند استقرار عراق گسترده
 عراقي  در نشست آيندي گروههاي معارض ي احتمال شرآت حزب الدعوه آناني هم چنين درباره

بايد تحت نظارت نيروهاي عراقي و به  حزب الدعوه معتقد است نشست گروههاي سياسي« :گفت
  .رگزار شوددعوت اين نيروها ب

  «.حزب در نشستي شرآت خواهد آرد؛ آه تحت نظارت نيروهاي خارجي صورت نگيرد بنابراين اين
توان  نمي ي شرآت حزب الدعوه در نشست آينده عراق زود است و تاآيد آرد سخن گفتن درباره آناني

  ي آن سخن گفت به طور قطعي درباره
  

  يابد دهيم، به اهداف خود در عراق دست به ايران اجازه نمي
  بازتابسايت 

عبدالعزيز حكيم، معاون مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد، اياالت متحده، مردم عراق را در 
نابودي رژيم ديكتاتوري صدام آمك آرد و شايسته نيست آه شيعيان عليه نيروهاي آمريكايي در اين 

 .م آنندآشور قيا
تأآيد آرد، هرچند مجلس » ما نوفستي فري«وگو با روزنامه  ، حكيم در گفت»الوطن«به نوشته روزنامه 

بيند اما در حال حاضر مخالف  هاي خود نمي ها را در درازمدت، موافق با برنامه اعال، حضور آمريكايي
 .دخالت آمريكا در سرنوشت عراق نيستيم

بايست بر  اين تقسيم مي:  قوميت و مذهب را رد آرد و گفتوي همچنين تقسيم عراق بر اساس
 .اساس مناطق جغرافيايي صورت بگيرد

هاي پيش، به شدت از سوي حزب بعث تحت آنترل بوده و  عبدالعزيز حكيم تأآيد آرد، شيعيان در سال
 . اق هستيمما خواهان نقش فزاينده شيعيان در دولت آينده عر. اجازه فعاليت در اين آشور را نداشتند
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تهران با حمايت از مجلس اعالي انقالب اسالمي، : حكيم در مورد تحكيم قدرت ايران در عراق گفت
درصدد ايفاي نقش محوري در امور عراق است ولي، ما اجازه نخواهيم داد تا تهران به اهداف خود در 

 .عراق دست يابد
اش در قبال جنگ آامال  گيري  آه موضعها حتي روسيه وي افزود، درصدد ايجاد روابط با تمام دولت

 دشمنانه بود، هستيم
  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

   به مردم ايران اياالت متحدهپيام وزير امور خارجه
http://persian.usinfo.state.gov  

ليم که فارسی را ما خوشحا. اياالت متحده خوش آمديد به تارنمای جديد فارسی زبان وزارت امور خارجه
عربی، چينی، روسی، اسپانيایی، و فرانسوی در اين سايت ارائه  به ساير تارنماهائی که به زبانهای

اميدواريم شما اين تارنما را منبع خوبی برای اطالعات درباره اياالت متحده و  .می شود اضافه کنيم
  .سياست آمريکا در قبال ايران بيابيد درباره

تصميمات دولت ايران در حمايت از تروريسم، تالش در دستيابی  مردم ايران نيست، بلکهاختالفات ما با 
انکار حقوق بشر به مردم ايران است که مانع بهبودی روابط بين دو  به سالحهای کشتار جمعی، و

  .کشور می گردد
د از آزادی بهره راسخ وجود دارد که مردم سراسر جهان باي در عمق سياستهای اياالت متحده اين اعتقاد

من . خواهان ايرانی دموکراتيک، موفق، و جزئی از ترکيب اقتصاد جهانی است اياالت متحده. مند باشند
 فرهنگهای ما می. روزی هستم که ايران جايگاه بحق خود را در خانواده ملتها بدست آورد در انتظار

  .توانند نکات بسياری به يکديگر عرضه کنند
 11شمع بياد قربانيان حمالت تروريستی به اياالت متحده در که بال فاصله با روشن کردنتصاوير ايرانيانی 

همانطوريکه پرزيدنت بوش . بجای آوردند عميقْا ما را تحت تأثير قرار داد  مراسم همدردی2001سپتامبر 
 مردمهمچنان که . دوستی بين مردم آمريکا و مردم ايران سابقه ای طوالنی دارد"است  روشن کرده

مختلف است،آنها  ايران به سوى آينده اى پيش می روند که به معنی آزادى بيشتر و استقبال از عقاید
تارنما به منزله نشانه ای از اين  اميدوارم به اين." دوست بهترى از اياالت متحده آمريکا نخواهند داشت

 .دوستی بنگريد
   پاول. کالين ل

  
  

  مناسبات ايران و آمريكا 
  2003 مه 13 -مانراديو آل

از زمان انقالب در ايران ، سكوت بر مناسبات اياالت متحده آمريكا و جمهورى اسالمى ايران 
حكمفرماست و آمريكا مناسبات خود را بايران قطع آرد ولى گويا در روزهاى گذشته نمايندگان دو آشور 

 ميشود آه مساله بهيچوجه بر هرچند آه گفته. مجددا با يكديگر مالقات آردند و آنهم بطور محرمانه 
پتر فيليپ . سر از سرگيرى مناسبات ديپلماتيك نيست ولى حداقل اين سكوت طوالنى شكسته شد 

آنچه آه وزير امور خارجه : مفسر دويچه وله صداى آلمان در تفسيرى در اينباره از جمله مينويسد 
رگ گفت غير منتظره بود ، يعنى جمهورى اسالمى ايران آمال خرازى طى ديدار اخيرش از لوآزامبو

اينكه ايران خواستار داشتن مناسباتى حسنه با ديگر آشورهاى جهان ، منجمله اياالت متحده 
صحيح نيست چنانچه بخواهيم مساله از سر گيرى مناسبات با آمريكا را بعنوان : وى افزود . آمريكاست 

يران بخوانيم زيرا در اينباره بطور آلى اختالف اختالف نظر اصلى ميان اصالح طلبان و محافظه آاران در ا
حال چنين بنظر ميرسد آه گفتگو در اين . نظرى وجود دارد و گفتگو در اين باره نيز ادامه خواهد يافت 

باره با آمريكا نيز انجام ميشود ، در ژنو ، در آمريكا و ايران و آنهم بشرطى آه بتوان به گزارش هاى جرايد 
حداقل مذاآرات ژنو ميان دو آشور ، فاش شد و نماينده جمهورى . يكا اعتماد نمود اياالت متحده آمر

اسالمى ايران در سازمان ملل متحد جواد ظريف آنرا موضوعى غير عادى نميخواند و ميگويد ، دراين 
مذاآرات تحت رياست عاليه سازمان ملل متحد ، مسائل مورد عالقه دو آشور مطرح شده و خواهند 

اما شمار مسائل مورد عالقه طرفين از زمان لشكر آشى اياالت . جمله در باره افغانستان شد و من
جمهورى اسالمى ايران ، هيچگاه پنهان . متحده آمريكا به عراق ، بطرز چشم گيرى فزونى يافته است 

نساخت آه ازسرنگونى صدام حسين استقبال ميكند ولى آنچه آه بخصوص براى محافظه آاران در آن 
آشور ، هضمش دشوار است اينستكه حال دور جمهورى اسالمى ايران را آشورهائى گرفته اند آه يا 

در بيست دو سالى آه از زمان انقالب . از طرف آمريكا آنترل ميشوند و يا هوادار آن آشور هستند 
مريكا نهاد ه اسالمى ايران ميگذرد ، شيطان بزرگ ، يعنى نامى آه آيت ا هللا خمينى بر اياالت متحده آ

اما از روز يازدهم سپتامبر ماه و بخصوص از زمان . بود ، براى ايران ، آشوري دور دست محسوب ميشد 
تسخير بغداد از طرف قواى اياالت متحده آمريكا ، آن آشور تبديل به همجوار جمهورى اسالمى ايران 

 آنهم اگر قصد اين نباشد آه يعنى همجوارى آه بايد رابطه جديدى با آن برقرار شود و. شده است 
صرفنظر از اينكه اآثريت چشم گيرى در جمهورى اسالمى . مشكالتى با اين همجوار جديد ، بروز نمايند 
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بدين خاطر است آه حال ايران بايد در . ايران خواستار از سر گيرى مناسبات با اياالت متحده آمريكاست 
ميان آن آشور و آمريكا را تحت فشار « عدم رابطه « طالح باره مطالبى موضع خود را اعالم نمايد آه باص

منجمله در باره آنچه آه به برنامه اتمى ، روند و پروسه صلح خاور ميانه اوضاع آتى عراق . قرار داده اند 
يعنى مطالبى آه مقامات اياالت متحده آمريكا به آنها با نظر و . و يا صدور انقالب اسالمى مربوط ميشود 

سيار انتقادى مينگرند و نقشى مهم در اين خصوص ايفاء ميكنند آه جرج دبليو بوش ، رئيس نگاهى ب
اما دولت جمهورى اسالمى ايران اين . خواند « محور شرارت « جمهورى آمريكا ايران را يك آشور عضو 

ت و آن اتهامات را رد ميكند و خاطر نشان ميسازد آه احداث نيروگاههاى اتمى ، بخاطر توليد برق اس
و در ثانى مدتهاست آه ديگر دست از صدور . آشور از همه جهات با سازمان انرژى اتمى همكارى دارد 

ايران به اين موضوع اشاره ميكند آه . انقالب اسالمى بر داشته و اين امر در مورد عراق نيز صادق است 
گشته ، خواستار تاسيس اگر آيت ا هللا حكيم رهبر شيعيان عراق ، آه حال به آشورش عراق باز: 

و همين . آشورى اسالمى است ، اين موضوع مربوط به مردم عراق ميشود آه در اينباره تصميم بگيرند 
امر نيز در مورد روند و پروسه صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان نيز صدق ميكند و هرچند آه ايران ، 

رازى وزير امور خارجه ايران بكرات تاآيد رسما اسرائيل را رد آرده و با آن مخالف است ولى ، آمال خ
نموده آه دولت متبوعش دخالتى نخواهد آرد چنانچه فلسطينى ها خواستار آسب توافقى با اسرائيل 

  . در اين زمينه باشند 
و باوجود يكه بكرات تكذيب شده ، ولى ديدار رئيس جمهورى اسالمى ايران محمد خاتمى از لبنان ، 

 آه گروههائى آه از حمايت ايران برخوردارند و در درجه اول ، حزب ا هللا دعوت منجمله بدين خاطر است
به خويشتن دارى بيشترى در مقابل اسرائيل شوند و آنهم حداقل تا زمانيكه آمريكا ميكوشد اسرائيل و 

 نيز با توجه به همين نكات. نمايد « نقشه راه « فلسطينيان را موظف به قبول برنامه صلح و يا باصطالح 
ميتوان از تعداد موانعى آه بر سر راه نزديكى ميان جمهورى اسالمى ايران و اياالت متحده آمريكا وجود 

اما دو طرف بسيار محتاطانه رفتار ميكنند و يك سخنگوى دولت ايران ، در باره اظهارات . دارند آاست 
ناسبات با آ مريكا نيز هست ، مآمال خرازى در لوآزامبورگ مبنى بر اينكه ، ايران حاضر به برقرارى 

  :گفت
از سوى ديگر وزير امور خارجه آمريكا ، آالين پاول . جرايد از آنچه آه وى گفته به غلط نقل قول آرده اند 

  نيز اظهار داشت آه تماس داشتن با ايران ، بمعناى از سر گيرى مناسبات ديپلماتيك نيست 
 

  في آن بر منافع ايران از ديد وزير نفت جمهوري اسالميافزايش آتي توليد نفت عراق و پيآمد هاي من
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهوري اسالمي نگران افزايش آتي توليد نفت عراق و پيآمد هاي احتمالي 

  . گزارشي را، در همين زمينه، از فريدون خاوند مي شنويم. آن براي منافع ايران است
    2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23ه شنبه س): پاريس(فريدون خاوند -راديو فردا

به گفته بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهوري اسالمي، آمريكا مي خواهد توليد نفت عراق را به گونه اي 
خبرگزاري جمهوري اسالمي . چشمگير افزايش دهد و اگر چنين شود، منافع ايران به خطر مي افتد

نويسد آه آمريكا، براي آنكه عربستان سعودي ديگر سردمدار به نقل از بيژن نامدار زنگنه مي ) ايرنا(
 ميليون بشكه خواهد 6.5 ميليون بشكه در روز به 2.5توليد نفت در جهان نباشد، توليد نفت عراق را از 

  . رساند
زنگنه آه در گردهمايي ائمه جمعه استان هاي شمالي در ساري سخن مي گفت، افزود آه افزايش 

د ضرر براي ايران دارد آه نخستين آن ايجاد تفاوت فاحش از لحاظ در آمد و قدرت توليد نفت عراق چن
وزير نفت جمهوري . ملي ميان دو آشور است و در نتيجه باعث برهم خوردن تعادل منطقه اي مي شود

اسالمي افزود آه بزرگترين ميادين نفتي ايران با عراق مشترك است و آمريكا، حتي اگر نخواهد ما را 
  . ت آند، از آنجا آه استفاده از اين ميادين با صرفه است، افزايش توليد را از همان ها آغاز خواهد آرداذي

براي رويارويي با اين چشم انداز، ايران چه مي تواند بكند؟ نخستين ابتكار، از ديدگاه بيژن نامدار زنگنه، 
سرمايه گذاري هاي . ن و عراق استتالش سريع براي افزايش ظرفيت توليد در ميادين مشترك ميان ايرا

الزم براي دستيابي به اين هدف چگونه تأمين خواهد شد؟ راه چاره، براي وزير نفت جمهوري اسالمي، 
بهره برداري از مسائل موجود ميان اتحاديه اروپا وآمريكا است آه به ايران امكان مي دهد از سرمايه 

  . گذاري اروپا استفاده آند
ايران در بيست و پنج سال گذشته از شش ميليون بشكه در روز به زير چهار ميليون ظرفيت توليد نفت 

بشكه آاهش يافته و تالش جمهوري اسالمي براي جذب سرمايه گذاري خارجي به منظور حفظ ميدان 
اگر آمبود شديد . هاي قديمي و بهره برداري از ميدان هاي تازه در بسياري موارد ناآام مانده است

 ميالدي به يك 2015ذاري و افزايش شديد مصرف داخلي همچنان ادامه يابد، ايران تا سال سرمايه گ
  .آشور وارد آننده نفت بدل خواهد شد

  
محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران که از لبنان ديدن می کند، با شيخ حسن نصراهللا، دبيرکل حزب اهللا 

 .لبنان ديدار کرده است
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  .حزب اهللا لبنان از جمله گروه های اسالمگرای تندرو تلقی می شود که از حمايت ايران برخوردار است
اين مالقات در دومين روز از سفر آقای خاتمی به لبنان صورت گرفت که برخی از رسانه های آن کشور از 

  .آن با عنوان ديداری تاريخی ياد کرده اند
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 پس از گفتگو با شيخ نصراهللا در مصاحبه با تلويزيون حزب اهللا گفت که بين اين گروه و دولت آقای خاتمی
  .ايران هيچ اختالف نظری وجود ندارد

دولت های ايران، سوريه و لبنان از سوی آمريکا تحت فشار قرار بوده اند تا از حمايت از حزب اهللا دست 
  .بردارند

ريکا عليه ايران، سوريه و حزب اهللا موضوع جديدی نيست و بين شيخ نصراهللا گفته است که تهديد آم
  .آنان وحدت نظر و همبستگی وجود دارد

" مبارزه با اشغال"از قول رييس جمهوری ايران نيز نقل شده که حزب اهللا را به دليل نقشی که در 
  .خارجی ايفا کرده مورد ستايش قرار داده است

و اسرائيل حضور نظامی دارد، يکی از متحدان نزديک ايران تلقی می حزب اهللا، که همچنان در مرز لبنان 
 شود

  
  جهان پس از جنگ

  
 »ضرورت مقابله دنياي متمدن با تروريسم«: پيامد حمله تروريستي در رياض
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عودي، ده ها آشته و ده ها شب گذشته، حمله انتحاري تروريستي در رياض، پايتخت عربستان س

بيشتر قربانيان اين عمليات، آمريكائي بودند اما شهروندان ديگر آشورها و . زخمي برجاي گذاشت
انفجار هاي ديشب در رياض مناطقي را در . عربستان سعودي نيز در شمار قربانيان اين حادثه بودند

 پيش از ورود آولين پاول، وزير امورخارجه اين انفجار ها چند ساعت. شرق عربستان به ويرانه تبديل آرد
پاول، امروز هنگام ترك اردن به خبرنگاران گفت همه شواهد نشان مي . آمريكا به رياض صورت گرفت

وي گفت اين . دهد آه دست سازمان القاعده و ديگر سازمان هاي تروريستي در اين آار دست داشتند
جرج بوش، رئيس جمهوري . وريسم را يادآور مي شودعمليات ضرورت مقابله جدي دنياي متمدن با تر

:  آشته برجاي گذاشت50آمريكا، در ارتباط با عمليات انتحاري در عربستان سعودی، آه دست آم 
اين عمليات پست و زبون . دهندگان اين عمليات تروريستي دستگير و مجازات خواهند شد گفت سازمان

اياالت متحده اين قاتالن را خواهند يافت . ان آنها نفرت استتوسط قاتالني ايجاد شده است آه تنها ايم
  .و آنان معناي عدالت آمريكايي را درخواهند يافت

  
حزييات بيشتری در مورد انفجارهايی که در مجتمع های مـسکونی کـارگران خـارجی در ريـاض، پايتخـت                    
  .عربــــــــــــــــــستان ســــــــــــــــــعودی، روی داده انتــــــــــــــــــشار يافتــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــت
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اين حمالت انتحاری، که ساعاتی قبل از ورود کالين پاول، وزير خارجه آمريکا به گفته مقامات سعودی، 

به رياض روی داد، دست کم بيست و نه نفر، از جمله نه بمب گذار انتحاری، کشته و حدود دويست 
 .زخمی شده اند

  . بوده اندده نفر از کشته شدگان شهروندان آمريکايی
  .گفته می شود که ممکن است آمار تلفات اين حمالت بيش ازاين باشد

در اين حمله انتحاری، سه مجتمع مسکونی مورد استفاده کارگران خارجی در رياض همزمان مورد 
  .حمله قرارگرفت

ره را به رانندگان خودروهای انتحاری، با عبور از کنار نگهبانان محافظ، اتومبيل های حامل مواد منفج
  .ساختمان های اين مجتمع کوبيدند

از قول شاهدان عينی گزارش شده که قبل و بعد از وقوع انفجارها، صدای تيراندازی از محل حادثه به 
  .گوش رسيد

  ارتباط القاعده
کالين پاول، وزير خارجه آمريکا که برای گفتگو با مقامات سعودی وارد رياض، پايتخت عربستان شده، 

که براساس شواهد، به نظر می رسد عوامل شبکه القاعده مسوول رشته انفجارهای گفته است 
  .انتحاری در اين شهر بوده اند

وزير خارجه آمريکا، که در آخرين مرحله از سفر خود به خاورميانه عازم عربستان شده است، اين بمب 
  . گذاری ها را حمالتی بزدالنه نام داد که در پوشش شب انجام شده است

وی گفت که اين حادثه نشان می دهد که برای ريشه کن کردن تهديد شبکه القاعده در جهان به 
  .همکاری بيشتری نياز است

  . قرار است وزير خارجه آمريکا از يکی از محل های حمله انتحاری در رياض ديدن کند
ری اسامه بن الدن، را سفير آمريکا در عربستان سعودی هم ارتباط اين حمالت با شبکه القاعده، به رهب

  .کامال محتمل دانسته است
وی گفته است که منابع آمريکايی اخيرا اطالعاتی را دريافت کرده بودند حاکی از اينکه شبکه القاعده 

  .طرحی را برای حمله به منافع آمريکا در منطقه در دست تکميل دارد
 مظنونين ارتباط با گروه های تندرو هفته گذشته نيز پليس عربستان سعودی هنگام جستجو برای يافتن

  .اسالمگرا در آن کشور، مقادير قابل توجهی اسلحه و مهمات را در شهر رياض کشف کرد
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سفارت آمريکا به شهروندان آن کشور در عربستان سعودی توصيه کرده است از خانه های خود خارج 
 نشوند و درها و پنجره های محل سکونت خود را بسته نگه دارند
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