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  عراقي را در تكريت بازداشت آردند 200آمريكائيها 
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه : خبرگزاري فارس 

 عراقي را به همراه يك مقام حزب بعث 200سربازان آمريكايي با حمله به يك روستا در حوالي تكريت 
  دستگير آردند

به گزارش آسوشيتدپرس ، در بين دستگير شدگان يكي از مقامهاي عالي رتبه حزب بعث عراق وجود 
  . دارد، اما نام وي فاش نشده است

ان آمريكايي در اين حمله با هيچ گونه مقاومتي مواجه نشدند به گفته يكي از بنابر اين گزارش ، سرباز
مقامهاي نظامي آمريكايي ،شمال تكريت آه محل تولد صدام حسين است يكي از مناطقي است آه 

  . اند بيشترين مقامهاي حزب بعث در آنجا متمرآز بوده
 يك افسر امنيتي سابق نيز جزء دستگير در اين حمله سربازان آمريكايي ،دو ژنرال سابق حزب بعث و

    .شدگان هستند

  
 واآنش چند نشريه معتبر آمريكايي: بحران امنيتي عراق

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  - راديو فردا – نازي عظيما
 ترك به واحد سوم توپخانه آمريكا آه قرار بود امشب عراق را بسوي آمريكا: روزنامه نيويورك تايمز نوشت

به گفته اين روزنامه اين امر . آند فرمان داده شد آه باز گرداندن نيروهاي خود به آمريكا را متوقف آند
. حاآي از شدت گرفتن دار و دسته هاي تبه آار دولت صدام حسين و بحران امنيت عراق است

 هاي خياباني بقاياي حكومت صدام بيش از خشونت: واشنگتن پست در مقاله از پيتر اسله وين نوشت
ژنرال ديويد مك آرنان گفت نيرو هاي وفادار به نظام صدام . در بغداد بازسازي عراق را تهديد مي آند

به گفته او فداييان حزب بعث خود را موظف به . حسين دست در آار بازسازي تشكيالت خود هستند
عراقي ها و مشاوران آمريكايي . نبرد مي دانند و اين ماموريت نيروهاي آمريكا را پيچيده خواهد ساخت

واشنگتن پست در . آنها مي گويند بدون برقراري امنيت هيچ تولد دوباره اي در عراق ممكن نخواهد بود
مقاله ديگري به فشار دولت بوش به شوراي امنيت سازمان ملل براي تصويب قطعنامه لغو تحريم عراق 

  .نوشت

  
  يتبرقراري نظم و امن: مهمترين مساله در عراق

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه ): راديو فردا(ژان خاآزاد 
بازسازي عراق مهمترين چالش پل برنر، مسئول غيرنظامي اداره امور عراق است که از سوي کاخ 

نخستين اولويتي که در برابر او قرار دارد، استقرار . سفيد واشنگتن، به اين کشور اعزام شده است
کشوري که پس از جنگ، . اق است تا مردم اين کشور در امنيت کامل به سر برندامنيت وثبات در عر

که ادامه اين وضع نه تنها براي مردم عراق قابل تحمل نيست، بلکه . دچار آشوب و ناامني شده است
  . انتقادهاي بين المللي از اياالت متحده آمريکا را نيز افزايش مي دهد

ر عراق، دانالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، در مقابل نمايندگان کنگره براي جلوگيري از ادامه ناامني د
نيروهاي آمريکا مستقر در عراق، از اين پس با کساني که قصد دارند آرامش زندگي مردم «: آمريکا گفت

آنها را بازداشت و يا هدف شليک گلوله قرار خواهند . عراق را برهم زنند، برخورد سختي خواهند داشت
   ».داد

همزمان پل برنز قصد دارد با همکاري با هماهنگ کننده آمك هاي انساني سازمان ملل متحد درعراق، 
در اين حال کولين پاول وزير . راميرو لوپز دا سيلوا، راههاي رساندن کمک به مردم عراق را هموار سازد

پس از جنگ گفتگو کرد، در امور خارجه آمريکا که در مسکو با همتاي روسي، ايگور ايوانف در مورد عراق 
مهمترين مساله اين است که قطعنامه شوراي «: يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک به خبرنگاران گفت

امنيت سازمان ملل متحد بايد پايه اي قانوني براي مشارکت گسترده جهاني در بازسازي عراق را 
منافع .  مشکلي بيافرينيمما نمي خواهيم اين وضعيت را پيچيده کنيم يا براي کسي. فراهم آورد

  ».مشترک همه ما بازگشت صلح در عراق است
ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه نيز در مورد قطعنامه تازه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در عراق 

براي ما هم مهمترين مساله اين است که قطعنامه تازه شوراي امنيت؛ پايه هاي «: به خبرنگاران گفت
اين هدف ماست و روسيه قصد ندارد مشکالتي مجازي در اين . راق پس از جنگ را فراهم کندقانوني ع

  ».زيرا منافع مشترک ما نيز بازگشت صلح به عراق است. راه ايجاد کند
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بايد سريع «: جان نگروپونته سفير آمريکا در سازمان ملل متحد نيز در اين زمينه به خبرنگاران گفت
ليه عراق هر چه زودتر بايد لغو شود و ما بايد سريعا فعاليتهاي اقتصادي را به تحريمها ع. حرکت کنيم

  ».دست مردم عراق بازگردانيم
 کيلومتري بغداد که 90تمام اين سخنان زماني گفته مي شود که با کشف يک گور دستجمعي بزرگ در 

ت رژيم صدام حسين در اين  هزار جسد در آن قرار گرفته است، پرده ديگري از جنايا10احتماال بيش از 
  .کشور، برداشته شده است

  
 سربازان آمريکائی نظم را در بغداد بر قرار خواهند کرد: وزير دفاع آمريکا

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  -راديو آمريكا 
 در بغداد بر دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا می گويد سربازان آمريکائی با استفاده از نيروی خود نظم را

آقای رامسفلد که روز چهارشنبه در جلسه ويژه سنای آمريکا سخن می گفت، اظهار . قرار خواهند کرد
داشت نيروهای نظامی آمريکا مسئولند آنهايی را که در پايتخت عراق مخل نظم و امنيت هستند را 

نهم (ای آمريکائی سقوط کرد بغداد از روزی که به دست نيروه. متوقف کرده، يا دستگير و از بين ببرند
. دستخوش غارت، چپاول، آتش سوزيهای عمدی و جنايات ديگر بوده است) ماه آوريل سال جاری

فرمانده نيروهای زمينی آمريکا در عراق می گويد وی تعداد پليس نظامی را در بغداد دو برابر خواهد کرد 
ژنرال سه ستاره آمريکائی، » يد مک کرنانديو«. تا با موج جنايتی که بوجود آمده است، مبارزه کنند

 بيشتر اين جنايات را به گروه هائی نسبت می دهد که هنوز به صدام حسين وفادار مانده اند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  آردستان اهللا آغاز فعاليت حزب

  سايت بازتاب
 نقش ممتاز در آباداني عراق، اعالم موجوديت اي، براي ابقاي اهللا آردستان عراق با صدور بيانيه حزب
 .آرد

 در آردستان عراق تأسيس شد، خود 1983اين حزب آه در سال » الجزيره«به گزارش سايت اينترنتي 
 .آند هاي سازنده در اداره عراق آينده آماده مي را براي ارايه برنامه

 . رهبري اين حزب را بر عهده داردو برادر مسعود بارزاني،» القريب«رهبر قبيله » ادهم بارزاني«
 1980اهللا آردستان با همكاري شيعيان ايران در خالل جنگ ايران و عراق از سال  به گفته بارزاني، حزب

 فعاليت داشته است، اما در چند سال اخير به دليل اختالفات مذهبي، اين حزب بسيار ضعيف 1988تا 
 .عمل آرده است

هاي شيعه و  اهللا را بر خود دارند، اين حزب از گروه هايي آه نام حزب انگفتني است، برخالف ديگر سازم
 سني تشكيل شده است

  
  کنترل ام القصر به عراقی ها برگردانده شد

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  -بي بي سي 
کنترل آن شهر ام القصر در جنوب عراق اولين شهر اين کشور است که از زمان جنگ به رهبری آمريکا، 

  . به افراد محلی سپرده شده است
سربازان بريتانيايی که به مدت هفت هفته قبل کنترل شهر ام القصر را در دست داشتند، زمام امور آن 
  .را تا انتخابات پنجشنبه هفته آينده به يک شورای موقت متشکل از دوازده فرد متخصص واگذار کرده اند

 ظرف دو روز آينده از ام القصر خارج شوند و تعداد معدودی سرباز دويست سرباز بريتانيايی قرار است
  .بريتانيا برای مقابله با مشکالت احتمالی در شهر باقی خواهند ماند

خدمات عمومی مجددا در ام القصر برقرار شده و يک نيروی جديد پليس که افراد آن محلی هستند، بر 
  . امنيت شهر نظارت دارند

  .  عراق بود که در جريان جنگ به رهبری نيروهای آمريکا در عراق سقوط کردام القصر اولين شهر
 در اوايل ماه جاری ميالدی نيز يک شورای موقت برای شهر موصل در شمال عراق تعيين شد

  
 نخستين وعده های حاکم آمريکايی عراق

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  -بي بي سي 
مريکا به عنوان حاکم عراق برگزيده شده است در نخستين نشست خبری پل برمر که از سوی دولت آ

خود وعده داد که نظم و قانونمداری را در اين کشور تأمين و بقايای حکومت صدام حسين را ريشه کن 
  .کند

سخنان پل برمر در شرايطی ايراد شد که دولت آمريکا به دليل کندی روند بازسازی عراق بشدت مورد 
  .انتقاد است

آقای برمر اعالم کرد که هزاران نفر نيروی نظامی و پليس نظامی برای تأمين امنيت عراق بزودی وارد 
  .اين کشور می شوند

به گفته او هزاران مجرمی که سال گذشته با عفو عمومی صدام حسين از زندان رهايی يافتند نيز 
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  .دوباره بازداشت و پشت ميله های زندان بازگردانده می شوند
ی برمر همچنين گفت که مقامهای سابق حزب بعث که از قدرت خود سوء استفاده کرده باشند بزور آقا

  از کار برکنار می شوند
آمريکاييها هنوز برخی مقامهای حزب بعث را برای سرعت بخشيدن به روند بازسازی عراق بر سر کار 

 نگه داشته اند اما اين اقدام عراقيها را عميقًا خشمگين کرده است
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  خانواده عراقي در بلژيك عليه ژنرال تامي فرنكس19شكايت 
  فريبا مودت، بر اساس گزارش آاتلين ناآس، گزارشگر راديو آزادي -راديو فردا 
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه 

ژنرال تامي فرنكس، فرمانده نيروهاي  نفري عمدتا عراقي در بلژيك رليه 19در هفته گذشته يك گروه 
اين افراد معتقدند آه نيروهاي ائتالف مسول وقايعي هستند آه . ائتالف در عراق اقامه دعوا خواهند آرد

منتقدين مي گويند اين دعوا انگيزه . در جريان آن يوا عزيزابشان را از دست دادند يا خود مجروح شده اند
شكايات آنان . و پدر گزارشگر شبكه الجزيره هم ديده مي شونددر ميان گروه همسر . سياسي دارد

يان فرمان، وآيل مدافع شاآيان در مصاحبه با راديو .  فقره تخلف از قوانين بين المللي است17شامل 
اين شكوائيه بر اساس شواهد و مدارك گردآوري شده توسط پزشكان : اروپاي آزاد راديو آزادي مي گويد

  .ست آه در جريان جنگ در عراق مشغول خدمت بودندبلژيكي تهيه شده ا
  

  قوانين حقوق بشر در عراق
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه 
ي طرح و قوانين حقوق  توسعه ي سخنگوي سازمان ملل، اين سازمان براي اولين بار دست به به گفته

 .هاي غذايي در عراق اشاره آرد ي آمك عادالنه توان به توزيع بشر در عراق زده آه از جمله آن مي
اولين مقام رسمي ” بال آاپور“به نقل از خبرگزاري رويتر، ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 .شنبه وارد شهر اربيل شد آميسارياي عالي سازمان ملل براي حقوق بشر روز پنج از سوي دفتر
قرار است به   نفري است آه7 آاپور اولين نفر از ي لوئيز دياز سخنگوي سازمان ملل، خانم بال گفته به

ي آينده عازم بغداد خواهند  هفته عنوان ماموران حقوق بشر به عراق فرستاده شوند، و يك گروه ديگر نيز
 .بود

ي  دوستانه هاي انسان خود را به عنوان قسمتي از فعاليت طبق اظهارات دياز، ماموران حقوق بشر آار
ي آن است آه سازمان ملل حفاظت از  دهنده خواهند آرد، و اين امر نشان ل آغازمتعلق به سازمان مل

 هاي انسان ي مجمع فعاليت ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر را به طور آامل در برنامه حقوق مردم و
 .اش گنجانده است دوستانه

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
برنامه مجلس اعال براي حفظ و تثبيت وحدت ملت : ا خبرگزاري فارسگفتگو ي يك عضو مجلس اعال ب

  .عراق اعالم شد
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  :خبرگزاري فارس

ما از تمامي راهكارها براي دست يافتن به حقوق : يك عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت
طريق مردمي آه مي توانند اظهار نظر آنند، ما راه خويش را از .ملت عراق بهره خواهيم جست

 تظاهرات به راه بيندازند و مطالبات مشروع خود را به طور شفاف بيان آنند، ادامه خواهيم داد
، عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در نجف »عمار حكيم « 

حضور انبوه مردم در شهرهاي : ر حكيم اظهار داشتدر خصوص استقبال گسترده مردم از محمد باق
  . مختلف بهترين نشانه وحدت نه تنها ميان شيعيان بلكه بين عموم ملت عراق است

با توجه به فراهم شدن بستر آزادي ابراز : وي در خصوص اختالف عقايد ميان گروههاي عراقي، گفت
ند آه اين خود، نقطه قوتي براي ما است و ديدگاهها طبيعي است آه ديدگاههاي متفاوتي نمود پيدا آ

  . تنها زماني ابعاد منفي مي يابد آه اين ديدگاهها در تضاد و تنش با يكديگر قرار گيرند
عمار حكيم ، ايجاد ارتباط با علما و مرجعيت، تعميق بخشيدن به روابط با نخبگان و ارتباط با عشايروآحاد 

 شفاف را برنامه اصلي مجلس اعال براي حفظ و تثبيت وحدت ملت عراق و اتخاذ موضع گيريهاي صحيح و
  . ملت عراق دانست

تمامي تشكلها، احزاب و : وي در خصوص حضور نيروهاي امريكايي در شهرهاي عراق خاطر نشان آرد
حتي آارشناسان امريكايي معتقدند آه اين آشور به وعده هايي آه داده بود، نتوانسته عمل آند و 

  . ينه خود امريكايي ها مبادرت به تغيير دولتمردانشان در عراق آردندحتي در اين زم
اين عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تنها راه رفع مشكالت عراق را ايجاد حكومت ملي و 
تكثرگرا آه تنوع قومي عراق را در برگيرد، عنوان آرده و در مورد قطعنامه اخير امريكا و انگليس در 

ما اصل حضور نظامي يك بيگانه در عراق را نمي : بع انرژي عراق خاطر نشان آردخصوص آنترل منا
  . پذيريم چه رسد به اينكه يك بيگانه ثروتهاي عراق را طبق خواسته خود مورد استفاده قرار دهد
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حمايتهاي امريكا از منافقين با اهدافي مشخص : وي در مورد چگونگي رفتار امريكا با منافقين تصريح آرد
نبال مي شود و اين امر نيز آشكار است آه اين آشور در صدد اعمال فشار بر آشورهاست تا آنها را د

  . متقاعد آند تا طبق خواسته آنها رفتار آنند
پس از سرنگوني حزب بعث دليلي براي  :اين عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اظهار داشت

قد مقبوليت و محبوبيت مردمي هستند و همواره با آنها فا.حضور نيروهاي منافقين در عراق نيست
  . همراهي حزب بعث مبادرت به آشتن مردم عراق آرده اند

اگر اين موضوع هر چه سريعتر حل و فصل نشود و امريكا نيز اقدامي : خاطر نشان آرد" عمار حكيم"
  .ق بيرون خواهند آردصورت ندهد، مردم عراق در مقابل اين گروه تروريستي ايستاده و آنها را از عرا

  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

خبر ) شمال عراق(منابع رسمي آردستان عراق، از بسته شدن يك دفتر اطالعاتي ايران در شهر هوك 
 .دادند

   -سايت بازتاب 
مي ايران ، فعاليت اين دفتر آه وابسته به وزارت اطالعات جمهوري اسال»الحيات«به گزارش روزنامه 

است، از هشتم ماه جاري به حالت تعليق درآمده و منابع آردستان، روز گذشته از بسته شدن آامل 
 .اين دفتر خبر دادند

سه دفتر : از اعضاي برجسته اتحاديه انقالبيون آردستان، در اين زمينه گفت» حسين يزدنبانه«
 . در شمال عراق مستقر هستند)  سال7(اطالعتي ايران از مدتها 

دهند آه در شمال عراق، مداخله آنند و دفاتر  گاه به ايران اجازه نمي وي تأآيد آرد، آردهاي عراق هيچ
 .اين آشور همچنان بسته خواهند ماند

خواسته است تا مانع از ) ميهني و دموآرات(آمريكا از دو حزب اصلي آردستان :  افزود »يزدنبانه«
 .هاي ايران در شمال عراق شوند فعاليت

هم نوشت، ايران بنا به درخواست آمريكا، اقدام به تعطيلي دفتر » الزمان«از سوي ديگر روزنامه 
 .اطالعاتي خود، در شمال عراق آرده است
 ها به عدم ورود ايرانيان به شمال عراق، خبر داد اين روزنامه همچنين از هشدار آمريكايي

 
  تهيه سالح هاي ميكربيجمهوري اسالمي در آار: هشدار سازمان مجاهدين خلق

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  - راديو فردا –نازي عظيما بر اساس مقاله واشنگتن پست 
سازمان مجاهدين . نشريه واشنگتن پست به تحليل اعالميه سازمان مجاهدين خلق پرداخته است

واشنگتن پست نوشت . استخلق ادعا آرده اند آه جمهوري اسالمي در آار تهيه سالح هاي ميكربي 
سازمان مجاهدين خلق به نقل از گزارشگران خود از ايران ادعا آرد حكومت ايران در تالش براي توليد 
سالح ميكربي، توليد سالح هاي ميكربي سياه زخم را آغاز آرده و برنامه توليد پنج سالح ديگر را هم 

 چندي پيش از غني آردن پنهان اورانيوم خبر اين سازمان. آه آبله از آنجمله است در دست اجرا دارد
عليرضا جعفرزاده نماينده شوراي ملي مقاومت در آمريكا گفت ما با قاطعيت مي گوييم آه . داده بود

  .حكومت ايران در حاك حاضر قدرت توليد سالح هاي ميكربي را دارد
  
  

ازمان هاي تروريستي، از ديد نگراني آمريكا از فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي و ارتباط با س
  مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريکا

  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  ):راديو فردا(مريم احمدي 
مشاور امنيت ملي کاخ سفيد گفت حکومت ايران همچنان به فعاليتهائي عميقا دردسرآفرين و عليه 

 ، امروز در يک مصاحبه Condoleezza Riceيس خانم دکتر کاندوليزا را. منافع آمريکا مشغول است
مطبوعاتي در باشگاه مطبوعات واشنگتن برنامه هاي توليد سالح هاي کشتار جمعي و همچنين برنامه 

هاي اتمي جمهوري اسالمي را مثال آورد و گفت آمريکا مدتهاست نسبت به برنامه هاي اتمي 
  . جمهوري اسالمي ابراز نگراني کرده است

خانم رايس مشاور امنيت ملي کاخ سفيد به سفر اخير رييس سازمان بين ): راديو فردا(ودي بيژن فره
اين سفر سواالت بسياري درباره آنچه حكومت ايران : المللي انرژي اتمي به ايران اشاره آرد و گفت

  . ده شودتحت لواي برنامه هاي اتمي غيرنظامي دارد انجام مي دهد، برانگيخت آه بايد به آنها پاسخ دا
  

مشاور امنيت ملي کاخ سفيد افزود سازمان بين المللي انرژي اتمي بايد با سختگيري در صدد يافتن 
جواب اين سئوالها باشد زيرا ما فکر مي کنيم که اين برنامه ها، پرده پوشي براي برنامه توليد سالح 

  .اتمي است و شواهد زيادي در اين مورد داريم
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ه سفر اخير آقاي محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرِژي اتمي به خانم رايس يادآور شد ک
ايران انگيزه تازه اي به دنيا دارد براي يافتن پاسخ به اين سئوالها و حکومت ايران مي تواند به اين 

  .سئوالها پاسخ دهد
  

ت پنهاني آمريکا و خانم رايس، که به يک سئوال آقاي پاتريک جارو، خبرنگار لوموند در باره مذاکرا
جمهوري اسالمي در ژنو، پاسخ مي داد، بارديگر جمهوري اسالمي را يکي از حاميان اصلي تروريسم 

خانم رايس گفت حکومت ايران نمي تواند . بين المللي ناميد و گفت حزب اهللا از داخل ايران عمل ميکند
خالف روند صلح خاورميانه، يا به در حالي که ما در پي صلح در خاورميانه هستيم، از سازمانهاي م

خانم رايس گفت دولت ايران که دولتي منتخب است و با راي . حمايت کند» جبهه امتناع«اصطالح 
اکثريت مردم براي برآوردن تمايل آنها به دمکراسي و حقوق بشر انتخاب شده، کاري جز نوميد کردن 

  . مردم ايران انجام نداده است
مهوري آمريکا تاکيد کرد که آمريکا با سرسختي از آرمانهاي مردم ايران براي مشاور امنيت ملي رئيس ج

  . دستيبابي به آزادي و دمکراسي حمايت مي کند
خانم کاندوليزا رايس، مشاورامنيت ملي رئيس جمهوري آمريکا، بخشي از سخنان امروز خود در باره 

ما به فعاليت : اعده اختصاص داد و گفتايران را به ارتباط جمهوري اسالمي و سازمان تروريستي الق
سازمان القاعده از داخل خاک ايران نگران هستيم و اين پرواي خود را بارها با مقامات ايران در ميان 

وي گفت انتظار ما اين است که ايران در ارتباط با حکومت جديد در عراق مثل يک همسايه . گذاشته ايم
فت جمهوري اسالمي که همسايه عراق و افغانستان است، وي گ. خوب رفتار کند، به صورتي شفاف

بايد رابطه اي شفاف با اين دو کشور داشته باشد نه اينکه بخواهد نوع حکومت ايران را به عراق صادر 
  . خانم رايس گفت ما با ايران مسائل متعددي داريم که رابطه را دشوار ميکند. کند

 در واشنگتن پرداخت که از وي در باره مذاکرات ميان آمريکا و وي آنگاه به موضوع سئوال خبرنگار لوموند
گفتگوهاي ژنو در باره رابطه ايران و آمريکا : خانم رايس گفت. جمهوري اسالمي در ژنو سئوال کرده بود

اين گفتگوها صرفا در باره موضوعهاي مشخصي مربوط به افغانستان است و ما د رحال حاضر . نيست
وي گفت ما و . نها را به موضوع هاي مشخصي در باره عراق هم تعميم بدهيمعالقمند هستيم که آ

ايران حاال به اصطالح در يک منطقه يا محله همسايه هستيم و مهم است که سوء تفاهمي بين ما 
وي تاکيد کرد که هيچکس نبايد از مذاکراتي که در ژنو جريان دارد چنين استنباط کند که اين . نباشد

  .هدف اين مذاکرات اين نيست. وعي به عادي سازي روابط آمريکا با ايران منجر خواهد شدمذاکرات به ن
  
  

 برنامه ای برای حمله به ايران نداريم: آمريکا
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  -بي بي سي 

نامه ای برای متوسل شدن به کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، بار ديگر گفته است که کشورش بر
  .اقدام نظامی عليه ايران در دست ندارد

آقای پاول گفت که آمريکا با جامعه بين المللی همکاری خواهد کرد تا ايران را به خودداری از ساخت 
  . وی گفت که در حال حاضر نياز به استفاده از نيروی نظامی نيست. سالح های هسته ای، ترغيب کند

روسيه سخن می گفت، افزود که در جريان ديدار خود از مسکو " اکو مسکوی" با راديو آقای پاول که
  .نگرانی های آمريکا را با مقامات آن کشور مطرح کرده است

آمريکا به دليل همکاری روسيه با ايران در زمينه ساخت نيروگاه هسته ای در بوشهر، از روسيه به 
که بعضی از دانشمندان روسيه به طور پنهانی فن آوری آمريکا مدعی است . شدت انتقاد کرده است

  .ساخت سالح های هسته ای را در اختيار ايران می گذارند
  .ايران درمقابل اصرار می ورزد که برنامه هسته ای آن کشور تنها برای مقاصد غيرنظامی است

 که قرار است در سال مقامات ايران گفته اند تاسيسات هسته ای ايران، به ويژه نيروگاه اتمی بوشهر
اين تاسيسات شامل امکانات غنی سازی اورانيوم و .  به بهره بردای برسد، برای توليد برق است2005

  . دستگاه های گريزاز مرکز گازی است
  

  تهديد عليه ايران؟
، آغاز جنگ عليه تروريسم را مطرح کرد، 2001از هنگامی که آمريکا، به دنبال حمالت يازدهم سپتامبر 

مواره گروه های سياسی ايران ابراز نگرانی می کردند که ممکن است ايران هدف حمله نظامی ه
اين نگرانی ها هنگامی بيشتر شد که جرج بوش، رييس جمهور آمريکا، ايران را به . آمريکا قرار بگيرد

  . نام گذارد" محور شرارت"همراه عراق و کره شمالی، 
هدف بعدی "آغاز شد، بسياری تقريبا با اطمينان می گفتند که و هنگامی که جنگ آمريکا عليه عراق 

اين نگرانی ها سبب شده است که بسياری از اصالح طلبان حکومت ايران ". آمريکا، ايران است
هشدارهايی به رقيبان محافظه کار خود بدهند و بگويند اگر نظام اصالح نشود، تهديد عليه اين کشور 

  .جدی خواهد بود
آيت اهللا علی خامنه ای چند روز پيش . ا حتی از سوی رهبر ايران نيز جدی گرفته شده استتهديد آمريک

اياالت متحده آمريکا را دشمن اصلی و تهديدی جدی برای جمهوری اسالمی معرفی کرد و تنها راه عالج 
  .خواند" مستحکم کردن ساخت داخلی نظام و کشور"آن را 
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را سست کند ) جمهوری اسالمی(ر تالش است تا پيوند مردم و نظام آمريکا د: "آيت اهللا خامنه ای افزود
دست ) عليه ايران(و سپس با آماده سازی افکار عمومی جهانی، به اقدام نظامی يا شبه نظامی 

  ."بزند
همچنين هفته گذشته، يکصد و پنجاه و چهار نفر از نمايندگان مجلس ايران در نامه ای خواستار پيشبرد 

" تهديدهای خارجی"در سطح ملی و بين المللی، به منظور مقابله با " اعتماد سازی"و " اصالحات"
  .شدند

نمايندگان اصالح طلب در نامه خود هشدار دادند که تحوالت داخلی و خارجی در اطراف ايران طی دو 
سال اخير، کشور را در شرايط بسيار حساسی قرار داده است و هر گونه خطا و لغزشی از سوی 

فاجعه ای منجر شود که هيچ ايرانی خواهان آن "از حاکميت يا نيروهای سياسی، می تواند به بخشی 
  ".نيست

اين هشدارها در حالی مطرح می شود که مقامات آمريکايی و بريتانيايی بارها گفته اند که برنامه ای 
 متهم به همکاری با برای گسترش جنگ در منطقه و اقدام نظامی عليه ايران يا سوريه، که آمريکا آن را

  . عراق کرده بود، ندارند
ولی برخی معتقدند که اظهارات مقامات آمريکايی که گاهی از عدم قصد حمله به ايران سخن می 
گويند و گاهی اخطار عليه ايران صادر می کنند، نمی تواند حس تهديدی که به دنبال جنگ عراق در 

 ايران حاکم شده است را از بين ببرد
  

  مقامات آمريکا و جمهوري اسالمي، از ديد سرپرست هيئت آمريکاييديدار 
  2003 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  -مهتاب فريد، مصاحبه با زلماي خليل زاد 

 زلماي خليل زاد، فرستاده ويژه پرزيدنت بوش در امور افغانستان و عراق در ):راديوفردا(امير آرمين 
ردا، در مورد مسائل ايران و آمريکا و مالقاتهاي خصوصي نمايندگان مصاحبه اختصاصي خود با راديوف

آقاي خليل زاد مي گويد که مجاهدين خلق يک گروه تروريستي . رسمي اين دو کشور صحبت مي کند
  . اند که اکنون در عراق زنداني نظامي آمريکا هستند

 نوشته USA Todayه مقاله اي که در  آقاي خليل زاد، من مي خواهم اول راجع ب):راديوفردا(مهتاب فريد 
بود با شما صحبت کنم، که مقامات آمريکايي به سرپرستي خود شما در سال اخير سه بار با مقامات 

دقيقا مي توانيد توضيح بدهيد که چه . ايراني صحبت کرده اند، در رابطه با مسائل افغانستان و عراق
  نيد؟مسائلي راجع به اين دو کشور را شما مطرح مي ک

 ما در اين مالقاتها با نماينده هاي ):فرستاده ويژه جورج بوش در امور افعانستان و عراق(زلماي خليل زاد 
ايران که در چهارچوب بحثهاي درباره افغانستان از چند وقت به اين طرف ادامه داشته و ملل متحد هم 

ري که به خصوص رابطه دارد با در آن رل داشته، پيشرفت اوضاع در افغانستان و عراق و مسائل ديگ
  .فعاليت خرابکارها يا تروريستها و به خصوص القاعده، با نماينده هاي دولت ايران صحبت کرديم

 بنا به برخي گزارشها، موافقت کامل بين شما و مقامات ايران وجود ندارد بر سر بعضي از اين .:ف.م
  چيست؟مي توانيد توضيح دهيد که اين مخالفتها بر سر . مسائل

ما تشريح .  بحثها درباره نقاط نظري است و نگرانيهايي است که آمريکا از طرف ما دارد:زلماي خليل زاد
مي دهيم به مقامات ايراني که نگرانيهاي ما چي هست و تقاضاي ما از آنها چي هست که چه 

ن واضح و مستقيم کوشش يا هدف از اين بحثها اين است که دولت ايرا. قدمهايي را ايران بايد بگيرد
ما چه . بداند که نگرانيهاي آمريکا در قسمت مسائل مربوط به افغانستان و عراق و القاعده چي هست

اين مالقاتها چون امکان اين را مي دهد که نگرانيهايي که ما داريم درباره اين . تقاضاهايي از ايران داريم
  .موضوعها با آنها در ميان بگذاريم

در بازسازي اين دو کشور . ي را در بازسازي افغانستان و عراق بازي مي کنيد شما رل بزرگ.:ف.م
چه . هميشه آمريکا از نفوذ ايران، به خصوص کشور عراق، براي نفوذ شيعيان ابراز نگراني مي کند

  .تصميماتي در اين مورد گرفته مي شود
ور دمکراتيک، يک کشور  سياست آمريکا در عراق اين است که عراق جديد يک کش:زلماي خليل زاد

پيشرفته، کشوري که با جهان و با منطقه در صلح باشد و در او اسلحه اي که شيميايي و بيولوژيکي و 
و همچنين آنطور که گفتم، ما يک عراق دمکراتيک مي خواهيم، معنايش اين . اتمي وجود نداشته باشد

 ديگري که در عراق هستند احترام است که حقوق همه مردم چه عرب سني و شيعه و چه کرد و اقوام
نگراني که هست . نگراني به خصوص منفي در قسمت شيعه ها در عراق در آمريکا وجود ندارد. شود

اين است که گروههايي که بر ضد پرنسيپ هاي دمکراتيک مي خواهند فعاليت بکنند، جلو آنها گرفته 
 عراق و در پيشرفت عراق به سوي شود و همچنان مداخله اي از طرف کشورهاي همسايه در امور

  .اهدافي که من ذکر کردم صورت نگيرد
دولت آمريکا بارها به خصوص در .  شما گفتيد که فعاليتهاي هسته اي ايران و بمبهاي شيميايي.:ف.م

هفته هاي اخير در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران ابراز نگراني مي کند و شديدا در انتظار شنيدن 
دقيقا فکر مي کنيد که در اين گزارش . ، سازمان بين المللي انرژي اتمي استIAEAن  ژوئ16گزارش 

  چي خواهد بود و آمريکا چه انتظاري دارد که در اين گزارش ببيند در رابطه با ايران؟ 
 شما مي دانيد که سياست آمريکا را در قسمت پخش بمب اتم در کشورهاي ديگر، به :زلماي خليل زاد

ي که رابطه دارند با گروههاي تندرو و گروههاي تروريست و کشورهايي که رژيمهاي خصوص کشورهاي
بدست ) برنامه(در قسمت ايران، نگرانيهاي اين قسمت وجود دارد، در قسمت پروگرام . تندرو دارند
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 مسئوليت در قسمت سرپرستي پروگرام IAEAآوردن بمب اتم از طرف ايران و ملل متحد، به خصوص 
ورهاي مختلف و شامل ايران دارد که ببينند آيا از پروگرامهاي صلح و برق توليد کردن است؟ اتمي در کش

در قسمت پروگرام ايران، سوالهايي وجود دارد و . آيا براي اهداف غير صلح آميز استفاده مي شود يا نه
حي در اين اميدواري ما اين است که اين تشکل بين المللي، از حقايق صحبت بکند و موضع گيري واض

  .قسمت بنمايد
  
 سياست آمريکا در قبال مجاهدين خلق چي هست؟ چون اوايل جنگ نيروهاي آمريکايي پايگاه .:ف.م

يک کم بعد از آن، فرماندهي مرکزي آمريکا و سازمان . مجاهدين خلق را در عراق بمباران کردند
هاي خود را نگاه دارند که اين مجاهدين خلق به توافق رسيدند که به مجاهدين اجازه بدهند که سالح

مي توانيد توضيح دهيد که اصوال سياست . باعث تعجب خيلي از کارشناسان ايران و آمريکا شده بود
  آمريکا نسبت به مجاهدين خلق چيست؟

  
 آمريکا مجاهدين خلق را يک گروه تروريست مي شمارد و همانطور که اطالع داريد، يک :زلماي خليل زاد
و آمريکا . ز اين گروه در عراق بودند و از طرف رژيم صدام حسين طرفداري مي شدندتعداد زيادي ا

آمريکا چون اين گروه يک گروه . اسلحه اينها را ازشان گرفته است و آنها فعال زنداني نظامي مي باشند
اما در . تروريست است، رفتارش مطابق سياست عمومي آمريکا درباره چنين گروههايي مي باشد

ايران بايد گفت که موضع گيري ايران در مقابل گروههاي تروريست فرق دارد با موضع گيري قسمت 
آمريکا و يکي از بحثهايي که ما با ايران داشتيم، سياست طرفداري آنها از گروههاي تروريست است که 

سياستي است که خطر بزرگي براي منطقه و دنيا دارد و همچنان در شرايط جديدي که در منطقه 
بوجود آمده، وقت اين رسيده است که ايران هم درباره سياستهاي خود توجه بکند و تغيير الزم در آن 

  .سياستها و شمول سياست طرفداري از گروه تروريستي را به وجود بياورد
  

  ارتباط نزديك رئيس جمهوري اسالمي و حزب اهللا: بحران در روابط ايران و آمريكا:گزارش ويژه
 مه 15 -1382 ارديبشت 25پنج شنبه  ):راديو فردا(با محمدرضا جليلي و صادق زيبا آالم بهمن باستاني 

2003  
سفر محمد خاتمي به لبنان و سوريه و ديدار او با شيخ حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا لبنان و صحبتهايي 

 دوباره آه در اين سفر شد، به نظر مي آيد آه جمهوري اسالمي را در سياست خارجي خود با چالش
بعضي از ناظران اين سفر را در مسير مخالف تالشهاي ديپلماتيك آمريكا در خاورميانه . اي روبرو مي آند

  . مي دانند
پيش از محمد خاتمي آولين پاول وزير امور خارجه آمريكا به سوريه و بعد به اسرائيل رفته بود و امروز در 

مسئوالن . نامه اي براي اقدام نظامي عليه ايران نداردمسكو براي اولين بار گفت درحال حاضر آمريكا بر
اما اين . دولت آمريكا در دوماه گذشته بارها از فقدان برنامه حمله نظامي به ايران سخن گفته بودند

نخستين بار بود آه امروز وزير امور خارجه آمريكا گفت درحال حاضر چنين برنامه اي وجود ندارد و بنابراين 
محمد خاتمي هم در اين سفربه لبنان به آمريكا هشدار داد . ين برنامه در آينده را رد نكرداحتمال وجود ا

  . آه به گفته او بعد از عراق به بحران سازي ديگري در منطقه دست نزند
  

گفته مي شود حمايت صريح خاتمي از حزب اهللا لبنان آه آمريكا آنرا تروريست مي داند يكي از داليلي 
اآنش دولت آمريكا و آاندليزا رايس مشاور امنيت ملي آاخ سفيد را برانگيخته به طوري بوده است آه و

آه خانم رايس گفت، رفتار همچنان ايران در پيشبرد برنامه هاي هسته اي و آمكهاي احتمالي به 
ي اما در يك سر اين روياروي. گروههاي تروريست از جمله القاعده، آمريكا را عميقا دچار مشكل مي آند

محمد خاتمي در . آنوني حكومتهاي ايران و آمريكا براي نخستين بار است آه محمد خاتمي قرار دارد
مقام رياست جمهوري اسالمي تا آنون مكرر از تنش زدايي در رابطه با همه آشورهاي جهان سخن 

 و آمريكا گفته و به عنوان چهره اي آه در حكومت ايران آوشيده است ميزان دشمني در مناسبات ايران
  . را آاهش دهد شناخته شده است

اعالم حمايت محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي از حزب اهللا لبنان در بيروت و هشدارهاي خاتمي 
در سوريه و لبنان به آمريكا آه از سوي متجاوزان در عراق و نيز بحران سازان در منطقه سخن گفت و از 

كا است به خاطر ايستادگي در دفاع از اصول ستود، به نظر سوي ديگر سوريه را آه مورد انتقاد آمري
  .برخي ناظران نشانه تغيير در سياست خارجي جمهوري اسالمي است

  
چيزي آه من را در اين سفر متعجب آرده ارتباط : دآتر محمدرضا جليلي استاد روابط بين الملل در ژنو

ر اين موقعيت خيلي مشكل است آه قبول د. بسيار نزديك دوستانه بين آقاي خاتمي و حزب اهللا است
آرد آه آقاي خاتمي واقعا يك آدم معتدل و ميانه رويي است که آوشش مي آند آه يك مقدار آرامش 

اين سفرها و اين گفته ها در اين جهت نيست و اين نشانگر اين . در روابط ايران وآمريكا بوجود بياورد
  .ر سياست خارجياست آه يك مقدار تغييراتي ممكن است باشد د

  
  دليل اين را شما چه مي بينيد؟: ب ب
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به نظرمن فاصله اي آه تا حاال بين اصالح طلبان و تندروها در ايران در مورد سياست : محمدرضا جليلي
خارجي بود درحال ازبين رفتن است و خود آقاي خاتمي ممكن است ديگر به اصالح طلبي اعتقاد 

ممكن است آنها هم تصميم گرفته باشند از اين به . ه اين اصالحاتنداشته باشند چون به جايي نرسيد
بعد همان حرفهايي آه معموال جمهوري اسالمي بيست سال است مي زند، ادامه دهند و با خطرات 

ومشكالتي آه ممكن است اين صحبتها و اقدامات در سطح بين المللي و منطقه و بخصوص آمريكا 
  .برايش بوجود بياورد

  
ون دآتر محمدرضا جليلي استاد روابط بين الملل در ژنو، دآتر صادق زيبا آالم استاد روابط همچ: ب ب

بين الملل در تهران نيز معتقد است جناح اصالح گراي حكومت جمهوري اسالمي به رياست آقاي 
  .خاتمي به سياستها و مواضع جناح محافظه آار حكومت به رهبري آيت اهللا خامنه اي تن داده است

آقاي خاتمي و وزارت خارجه صرفا بخشي از تعيين آنندگان سياست خارجي ايران : دق زيبا آالمصا
بخشهاي عمده تر و به مراتب مهمتري از آقاي خاتمي وجود دارد آه شخص مقام رهبري . هستند

هستند، شوراي امنيت ملي هست، مجلس هست، گروههاي فشار هستند، مطبوعات هستند، اينها 
ت چه بخواهيم و چه نخواهيم، خيلي بيشتر از آقاي خاتمي تعيين آننده هستند در همه در حقيق

از زماني آه حمله آمريكا به عراق شروع شده، يعني ظرف يكي دوماه گذشته، در . سياست خارجي ما
مجموع تحوالتي آه در عراق بوجود آمده به نفع محافظه آاران تمام شده و باعث شده آه يك مقداري 

آاران حداقل در سياست خارجي، اصالح طلبان را يا پس زدند و يا وادار به پيروي از خودشان محافظه 
  .مي آنند

  
برخي از تحليلگران معتقدند آه عواملي آه باعث تشديد روابط ايران و آمريكا شده در طول تمام : ب ب

سته نكرده و اتهامات ولي آمريكا هيچگاه به طور جدي اين عوامل را برج. سالهاي گذشته وجود داشته
بنا براين نظر، هرگاه آمريكا بر اين اتهامها مانند تالش جمهوري . خود عليه ايران را پيگيري نكرده است

اسالمي در گسترش تسليحات غير متعارف و نيز حمايت از تروريسم پافشاري مي آرد، زمينه تشديد 
ه سازشهاي حتي مقطعي بين دو آشور رويارويي ميان دو آشور همچون اآنون آماده تر مي شد و را

اما با اين وجود دآتر محمدرضا جليلي مي گويد آمريكا اگرچه تهديد آميز صحبت مي . هرچه محدودتر
  . آند اما آمادگي اقدام نظامي عليه ايران را ندارد

به نظر مي رسد آه اين جنبه هاي بين المللي در جهت گسترده تري نسبت به : محمدرضا جليلي
ه رسيده، يعني اعتقاد محققين در غرب اين است آه واقعا ايران آوششهايي در جهت سالحهاي گذشت

دوم اينكه در . هسته اي دارد مي آند و در سالهاي آينده ممكن است به نتيجه اين آوششها برسد
يده، حال حاضر آمريكا هم آن آمادگي را ندارد آه بعد از عراق و وقتي هنوز مسئله عراق به پايان نرس

اقدامات سريعي عليه ايران انجام دهد و از اين فرصت دولت ايران استفاده مي آند تا آنكه موقعيتش را 
  . در جهت گروههاي انقالبي و تندرو در خاورميانه محكم آند

  
و اما دآتر صادق زيبا آالم معتقد است آه نقطه تالقي حكومتهاي ايران و آمريكا در بحران : ب ب

  .ور، عراق استمناسبات دو آش
 make or breakعراق و آينده عراق براي ايران و آمريكا به مثابه به قول انگليس ها : صادق زيبا آالم

به عبارت ديگر ظرف چند ماه آينده مسائل عراق باعث مي شود آه ما باال خره با آمريكايي . خواهد بود
هديد و شعار و اين چيزها بوده، يا اينكه  سال آه ت24ها يك درگيري درست و حسابي پيدا آنيم، بعد از 

 درجه به عكس اتفاقا ما و آمريكايي ها باهم آنار بياييم و در حقيقت 180عراق باعث مي شود آه 
براي اينكه آمريكايي ها هرروز آه مي گذرد دارند بيشتر متوجه مي شوند آه . روابطمان عادي شود

در افغانستان آمريكايي ها يك رژيم را برداشتند و . داستان عراق قابل مقايسه با افغانستان نيست
  . اتحاديه شمال را آوردند سر آار و در مجموع مي شود گفت آه موفق بودند

در عراق شما يك جمعيت بيست و دو سه مليون نفري داريد، يك آشور منسجم هست، اپوزوسيون و 
 عالوه هرروز آه مي گذرد بيشتر به نظر به. نيرويي نيست آه آمده باشد و خال صدام را بخواهد پر آند

مي رسد آه مردم عراق نسبت به اينكه آمريكاييان نباشند درعراق و به آمريكاييان دارند به چشم 
بنابراين به نظر من آينده عراق آينده . اشغالگر نگاه مي آنند، روز به روز اين حالت دارد بيشتر مي شود

  .ي جدي و اساسي ميان آمريكا و مردم عراقاي خواهد بود مملو از درگيريهاي خيل
  

  در اينجا شما جمهوري اسالمي را هم درگير اين آشوبها مي بينيد؟: ب ب
مردم عراق شيعه هستند و در برخي نقاط مثل بصره % 70-60همانطور آه مي دانيم : صادق زيبا آالم

ي رسد آه اين شيعيان م% 90،آربال، نجف و مناطق شرق و جنوب عراق، بعضا جمعيت شيعيان به 
حاال چه آيت اهللا حكيم باشد و چه پسر مرحوم آيت اهللا صدر . عمدتا متاثر از رهبران دينيشان هستند
بنابراين ايران خيلي . اينها تا حدودي از ايران حرف شنوي دارند. باشد، چه رهبران شيعه ديگر باشند

ران شيعه عراق استفاده آند و نگذارد آار بين مي تواند آمك آند به آمريكا و از نفوذ خودش برروي رهب
  . رهبران شيعه و آمريكا به درگيري خونين و به تقابل و رويارويي همه جانبه بكشد
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برخالف دآتر زيبا آالم، دآتر جليلي مي گويد محمد باقر حكيم، رئيس مجلس اعالي انقالب : ب ب
 رابرگزيده و آوشيده است با آمريكا همكاري اسالمي عراق آه از ايران به عراق رفته است جهت تعادل

  .آند، هرچند شايد اين ظاهر امر باشد
به طور آلي تا آنجا آه من مي توانم اظهار نظر آنم اين است آه آقاي حكيم دربازگشتش به : جليلي

عراق يك موضع معتدلي را تا حاال انتخاب آرده و آوشش آرده در جهت ايجاد يك دموآراسي در عراق با 
آمريكا همكاري آند و اگر اين خط را ادامه دهد مشكالت زيادي در آينده براي گروه شيعه عراق وجود 

نخواهد آمد، ولي هنوز هم در اين موارد ترديدهايي هست و برخيها معتقدند آه اين ظاهر امر است و 
ه البته اين آار شيعيان مي خواهند واقعا فعاليتي آنند در جهت ايجاد يك جمهوري اسالمي در عراق آ

آاري است مشكل و با مخالفت بقيه مردم عراق روبرو خواهد شد و خيال نمي آنم آه رهبران شيعه 
  .عراق اين نظر را داشته باشند و اين نوع برنامه ها را دنبال آنند

  
 مي آقاي دآتر جليلي برخي ناظران بر اين عقيده هستند آه آنچه آه آمريكا را در اين شرايط قرار: ب ب

دهد، موضع جمهوري اسالمي و تصريح و تشديد موضع جمهوري اسالمي عليه اسرائيل است آه در 
  .سفر آقاي خاتمي اين موضوع مشخص شد

آار خيلي آساني نيست آه جهت جمهوري اسالمي را در اين مورد تغيير بدهند، زيرا واقعا : دآتر جليلي
ر اين ادامه دارد، و جنبه هاي انقالبي آن اينست آه يكي از موارد اصلي ايدئولوژي اسالمي آه هنوز د

ممكن است آه اگر آمريكا فشار بياورد، يك مقداري جمهوري . يك جديت با جريان اسرائيل باشد
اسالمي در گفته هايشان تعديل بدهد، ولي به نظر من در حال حاضر در عمل يك همچين برنامه هايي 

  . در پيش نيست
  

الم معتقد است آه در صورتيكه روند صلح ميان فلسطين و اسرائيل به سرانجام دآتر صدق زيبا آ: ب ب
  .برسد، جمهوري اسالمي ايران نيز چاره اي جز به رسميت شناختن اسرائيل ندارد

بحث مهمي آه در يك دوسال گذشته در جوامع سياسي تهران مطرح شده همين : صادق زيبا آالم
وقتي فلسطيني ها اسرائيل را به . يان فلسطيني تر شويماست آه ما آه نمي توانيم از فلسطين

رسميت شناخته اند و فقط بحثشان اين است آه يك آشور مستقل فلسطيني بوجود بيايد، نمي شود 
  .آه ما بياييم از فلسطيني ها فلسطيني تر شويم
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