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   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه
  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  .سربازان آمريكايي با شليك گلوله دو عراقي در شهر فلوجه را آشتند
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد 

به نقل از خبرگزاري رويتر، چندين مرد مسلح عراقي امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي ضد تانكي به سمت يك خودروي زرهي آمريكا شليك آردند آه  در شهر فلوجه موشك) شنبه پنج(

  .در پي اين اقدام، نيروهاي آمريكايي دو مرد عراقي را آشتند
شهروندان فلوجه اظهار . ي اين حادثه ارائه نداده است  هيچ گونه توضيحي دربارهارتش آمريكا هنوز

اند، اما   مايلي شمال غرب بغداد شنيده32داشتند آنها صداي چندين انفجار را از مرآز اين شهر واقع در 
  .ي ميزان تلفات نيروهاي آمريكايي به دست نيامده است تاآنون اطالعاتي درباره

هاي ضد تانك، تانك آمريكايي اقدام به شليك مدام گلوله  ه گفتند پس از شليك موشكشهروندان فلوج
  . آرد آه اين امر باعث آشته شدن دو عراقي شد

  .چنين مانع رسيدن آمبوالنس برسر آشته شدگان و انتقال آنها شد نيروهاي آمريكايي هم

  
  نقش سازمان ملل در عراق

  
ي لغو تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل عليه عراق در شوراي تصويب قطعنامه پيشنهادي آمريكا برا

  امنيت
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  ):راديوفردا(بهنام ناطقي 

 سال 13شنبه، با تصويب قطعنامه پيشنهادي آمريکا و بريتانيا، به  شوراي امنيت سازمان ملل صبح پنج
 به رهبري آمريکا و بريتانيا براي بازسازي عراق شروع تحريم اقتصادي عراق پايان داد و بر تالشي که

 عضو ديگر شوراي امنيت به اين قطعنامه راي 14غير از سوريه، هر . المللي زد است، مهر بين شده
  . سوريه راي ممتنع داد. مثبت دادند

ه اين دو شد، نشان داد ک بيني مي راي کشورهاي فرانسه و روسيه به اين قطعنامه، که از روز قبل پيش
کشور مايل به همکاري با آمريکا هستند و عالقه عاجل آنها فرونشاندن هرج و مرج اقتصادي و اجتماعي 

  .در عراق، بر عدم تمايل آنها به مشروعيت بخشيدن به جنگ آمريکا در عراق چيره شد
ت براي دهد که حکومتي موق اين قطعنامه، به کشورهاي پيروز در جنگ عليه نظام عراق، اجازه مي

قطعنامه . عراق تشکيل دهند و درآمد نفتي اين کشور را براي بازسازي و امداد انساني هزينه کنند
هاي کشورهاي مختلف جهان که حکومت صدام حسين آنها را از فعاليت در  مذکور همچنين به شرکت

  .دهد که در عراق درپي کسب و کار برآيند داشت اجازه مي عراق بازمي
ه فرانسه، که روز قبل از موافقت کشور خود با اين قطعنامه خبر داده بود، گفت اين وزير امورخارج

  .قطعنامه حاصل يک سازش است
محافل ديپلماتيک تصويب اين قطعنامه را يک پيروزي براي دولت جرج بوش دانستند، و تاکيدي بر تعهد 

کتاتوري و منازعات قومي و هاي پياپي، دي آمريکا نسبت به بازسازي کشوري که ده ها سال از جنگ
  .نژادي، رو به انحطاط گذاشته بود

با تصويب اين قطعنامه، به انزواي سازمان ملل در عراق نيز پايان داده شد و عمال سازمان ملل نيز 
کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل نماينده اي براي امور عراق . نقشي در بازسازي عراق بدست آورد

مان ملل براي کمک به بازسازي صندوق خاصي داير مي کند، ولي برنامه نفت تعيين خواهد کرد و ساز
براي غذاي سازمان ملل طي شش ماه آينده خاتمه خواهد يافت و هزينه کردن درآمد نفتي عراق از 

  .سازمان ملل به آمريکا منتقل مي شود

  
  قطعنامه جديد عراق تصويب شد

  2003مه  22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  -بي بي سي 
شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه مورد پيشنهاد آمريکا، بريتانيا و اسپانيا را در مورد عراق 

  . تصويب کرده است
تصور بر اين است که سوريه با اين . سوريه که از اعضای اين شورا است، در جلسه شرکت نداشت

  .قطعنامه مخالف بوده باشد
  . اقتصادی سازمان ملل عليه عراق پيش بينی شده استدر اين قطعنامه، لغو تحريم های 

  . جان نگروپونته، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد قطعنامه جديد را نقطه عطفی برای عراق خواند
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وی گفت اين قطعنامه امکان شرکت نيروهای تحت رهبری آمريکا و همچنين سازمان ملل متحد را در 
   .روند بازسازی عراق فراهم می آورد

در همين حال، سفير جديد فرانسه در سازمان ملل متحد گفت اداره امور عراق بايد هر چه سريع تر به 
  . يک دولت فراگير جديد واگذار شود

وی همچنين گفت قطعنامه جديد، اساس حمايت بين المللی از بازسازی عراق را فراهم می آورد اما 
زرسان تسليحاتی سازمان ملل هستند که می توانند وی افزود که اين قطعنامه کامل نيست و تنها با

  منازعه و اختالف بر سر سالح های تخريب جمعی عراق را حل کنند

  
  پاول از حمايت فرانسه از قطعنامه عراق ستايش کرد

  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  -بي بي سي 
از قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا گفته است حمايت فرانسه 

  . ملل متحد درباره عراق، گامی در راه بهبود روابط ميان آمريکا و فرانسه است
آقای پاول که برای آماده ساختن مقدمات اجالس ماه آينده سران هشت کشور صنعتی جهان، موسوم 

 گروه و يک مجموعه برای  به پاريس سفر کرده است گفت سازمان ملل متحد به عنوان يک8به گروه 
  . کمک به مردم عراق متحد شده است

اما وی افزود که اين به آن معنی نيست که اختالفات گذشته اعضای اين سازمان به باد فراموشی 
  . به گفته آقای پاول، هنوز بايد درباره برای حل آنها تالش کرد. سپرده شده است

ن کشور قبل از تصويب قطعنامه جديد عراق تصريح کرده در روسيه، والديمير پوتين، رييس جمهوری اي
  . بود که مايل است اختالفات اخير با آمريکا را کنار بگذارد

وی در پيامی خطاب به جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا گفت عوامل متحد کننده دو کشور بيشتر از 
  . عوامل مورد اختالف آنها است

 در باره عراق که لغو تحريم های اقتصادی اين کشور در آن قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل
  .  مه، با چهارده رای موافق تصويب شد22مطرح شده، روز پنجشنبه، 

  نماينده سوريه که از اعضای اين شورا است، در جلسه حضور نداشت

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
زب بعث نخواهند توانست در پست هاي آليدي فعال مسئول اداره امور عراق اعالم آرد اعضاي ح

  .باشند
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد ): راديو فردا(بهمن باستاني 

 مسئول اداره امور عراق اعالم آرد آه ريشه حزب بعث عراق را خواهد زد L. Paul Bremerپال برمر . ال
  . فعال باشندو اعضاي حزب بعث نخواهند توانست در پست هاي آليدي 

در روزها و هفته هاي اول بعد از ورود نيروهاي ائتالف، نيروهاي ): راديو فردا، بغداد(پيمان پژمان 
بريتانيايي آه در بصره، در جنوب عراق مستقر بودند، علنا اعالم آردند آه عضويت سابق در حزب بعث 

  . به طور اتوماتيك مانع از شرآت افراد در تشكيالت شهري نيست
ر بغداد نيز ژنرال باز نشسته جي گارنر آه واشنگتن وي را مسئول بازسازي عراق ناميده بود، د

ولي پل برمر نماينده جديد آمريكا براي اداره موقت عراق و جانشين . سياست مشابهي را اتخاذ آرد
  . ژنرال گارنر فلسفه ديگري دارد

من به زودي دستورالعملي : ي مطبوعاتي گفتچند روز پس از ورودش به بغداد، آقاي برمر در مصاحبه ا
همه و بخصوص بعثي . صادر خواهم آرد آه عراق را براي هميشه از حزب و فلسفه بعث رها آنيم

پس از . هايي آه مقام باالي خود را براي سرآوبي مردم استفاده مي آردند، از آار برآنار خواهند شد
بال در سه رده باالي مقامات اداري بودند، و يا مقام آن آقاي برمر در دستورالعمل خود، آساني آه ق

مهمي در حزب بعث داشتند، اجازه شرآت در حكومت آينده عراق را نخواهند داشت، ولي در عمل 
  . اجراي دستورالعمل آقاي برمر ممكن است مشكلتر از آنچه به نظر مي رسد باشد

ستند آه در قبال شرآت در حكومت آينده، اگر نيروهاي ائتالف به دنبال اشخاص حرفه اي و مطلعي ه
بايد اول وابستگي خود را به حزب بعث، انكار و يا محكوم آند، ممكن است پيداآردن چنين افرادي 

  . آنچنان هم ساده نباشد
به عنوان مثال علي شنان آه آقاي برانينگ وي را براي اداره موقتي وزارت بهداشت انتخاب آرده بود و 

 ائتالف قول داده بود حزب بعث را محكوم آند، در مصاحبه مطبوعاتي حاضر نشد علنا قبال به نيروهاي
من فكر نمي آنم الزم باشد آه اصرار : در عوض وي به خبرنگاران گفت. حزب حاآم سابق را محكوم آند

ه باتوجه به آنكه آمار منتشر شده حاآي از آن داشت آ. آنيم بعثيها در عراق آينده اي نداشته باشند
  پس آنان چه آار بايد آنند؟ آيا بايد از آشور خارج شوند؟ .  ميليون عضو رسمي داشت11حزب بعث، 

آقاي شنان روز بعد از اين مصاحبه مطبوعاتي به تقاضاي نيروهاي ائتالف از سمت خود استعفا داد و 
  .هنوز جانشيني براي وي تعيين نشده است

  
   عراق مداخله رژيم ايران در-آمريكا و ايران 
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  هشدار تونی بلر به ايران

  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  -بي بي سي 
بريتانيا به : " مه و در جريان يک مصاحبه مطبوعاتی گفت22تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، روز پنجشنبه 

  ."طور مشخص به ايران اعالم کرده است که اين کشور نبايد به اعضای شبکه القاعده پناه دهد
آقای بلر اين سخنان را يک روز پس از طرح اتهام های تازه آمريکا عليه ايران که مدعی شده اعضای 

 مه در رياض، پايتخت عربستان را هدايت کرده اند، 12القاعده از داخل خاک ايران عمليات بمبگذاری روز 
  .مطرح کرده است

ی اخير، به ويژه از زمان بحران افغانستان و اين شديدترين موضع گيری بريتانيا مقابل ايران در سال ها
  .عراق است

پيش از اين مقام های بريتانيا همواره از ايران به عنوان کشوری که در بحران های افغانستان و عراق با 
  .نيروهای تحت رهبری آمريکا همکاری هايی داشته ياد می کردند

ولت ايران گفته ايم که پناه دادن به اعضای ما به طور مشخص به د: "آقای بلر در جمع خبرنگاران گفت
  ."القاعده به هيچ وجه قابل قبول نيست

چيزی که رفته رفته در سراسر دنيا پذيرفته شده اين است که کشورهايی : "نخست وزير بريتانيا گفت
  ."که به تروريست ها پناه دهند در روابط بين المللی جايگاه جدی نخواهند داشت

واقعا به اعضای القاعده پناه داده اند، هرچه زودتر آنها ) ايران(اميدواريم که اگر آنها ما شديدا "وی گفت 
  ."را تحويل دهند زيرا اين افراد بسيار خطرناک و شرور هستند

  
  اتهام های آمريکا عليه ايران 

ارشد گروه در چند روز اخير، مقام های آمريکا يکی پس از ديگری ايران را متهم به پناه دادن به اعضای 
  .القاعده کرده اند

تازه ترين اتهام که شديدترين نيز بود، اين بود که بمبگذاری هفته قبل در عربستان را که به کشته شدن 
 آمريکايی انجاميد آن گروه از اعضای القاعده که در ايران پناه گرفته اند، هدايت کرده 8 نفر، از جمله 34
  .اند

 چهارشنبه به نقل از برخی منابع گزارش داد که مقام های آمريکايی از روزنامه نيويورک تايمز نيز روز
طريق شنود ارتباط های مخابراتی، رد گروه های القاعده را در ايران گرفته اند و بر اساس همين 
  .اطالعات معتقدند که بمبگذاری های هفته قبل در عربستان از داخل ايران هدايت شده است

ما در هفته جاری به روشنی به : "زارت خارجه آمريکا نيز روز چهارشنبه گفتريچارد باوچر، سخنگوی و
ايران گفتيم که اعتقاد داريم اعضای القاعده در آن کشور هستند و ايران بايد به تعهدات بين المللی خود 

  ."در اين مورد عمل کند
ر اعضای ارشد القاعده در شکی در مورد حضو"پيشتر نيز دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا گفته بود 

  ."در ضمن آنها سرگرم فعاليت نيز هستند. ايران وجود ندارد
  

  آمادگی ايران برای اخراج اعضای القاعده
هر کس يا هر سازمان : "در همين حال، عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت ايران، روز چهارشنبه گفت

امنيتی خارجی آه اطالعی از حضور هر عنصر مشكوك به ارتباط با القاعده در ايران دارد، چنانچه اين 
  ."دام خواهيم آرداطالعات را در اختيار ما قرار دهد، به سرعت نسبت به طرد اين عناصر از آشور اق

پيش از اين نيز ساير مقام های ايران از جمله وزارت خارجه ايران، حضور اعضای القاعده در ايران يا پناه 
  دادن ايران به آنها را تکذيب کرده بودند

  
عربستان سعودي در باره حضور طراح اصلي حمله تروريستي به رياض در ايران، از جمهوري اسالمي 

  توضيح خواست
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  ):راديوفردا(يد چالنگي جمش

تن از اجرا کنند گان عمليات انتحاري روز ? نايف بن عبد العزيز وزير کشور عربستان گفت ، هويت 
  . دوشنبه گذشته در رياض شناسا ئي شده است

در جريان عمليات کشته شده  نفر بوده که همگي 9به گفته منابع عربستان، اجرا کنند گان اين عمليات 
وزير کشور عربستان در مورد . گفته مي شود همه آنها از شهروندان عربستان سعودي بوده اند. اند

سيف العدل که از وي به عنوان طراح اصلي عمليات رياض نام برده مي شود گفت عربستان منتظر 
  .پاسخ رسمي حکومت ايران درمورد سرنوشت سيف العدل است

هاي واشنگتن پست و نيويورک تايمز اظهار اطمينان کرده اند که سيف العدل در ايران به سر روزنامه 
از سوي ديگر دانالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا نيز در باره حضور مسئوالن شبکه القاعده در . مي برد

  .ايران اظهار اطمينان کرده است
 تکذيب حضور سيف العدل در ايران گفت ، عبداله رمضان زاده سخنگوي حکومت ايران روز گذشته ضمن

  .اعضاي شبکه القاعده که به طور غير قانوني وارد ايران شده بودند، پيش از اين ايران را ترک کرده اند
نايف بن عبدالعزيز وزير کشور عربستان گفت ، سيف العدل افسر اخراجي پليس مصر و عضو شبکه 

  . مورد تعقيب پليس و دستگاه قضائي عربستان بوده استالقاعده پيش از عمليات تروريستي رياض نيز
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به گفته وزير کشور عربستان، سيف العدل در عمليات تروريستي ديگري نيز در عربستان دست داشته 
وي از اين عمليات نام نبرد اما گفت، سيف العدل در چند سال گذشته در افغانستان و کي ديگر . است

  .از کشور هاي منطقه بوده است
  

  طرحی تازه برای براندازی حکومت ايران
    گفت و گوی سعيد يکتا با سناتور سام براون بک

  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  -بي بي سي 
در نشستی مطبوعاتی خبر از آماده شدن ) نوزدهم مه(سام براون بک سناتور آمريکايی روز دوشنبه 

 که هدف آن کمک به تشکيل دولتی دمکراتيک و طرحی برای تسليم به مجلس کنگره آمريکا داد
  .غيردينی در ايران است؛ دولتی که از تروريسم حمايت نکند و حقوق بشر را محترم شمارد

در اين طرح همچنين صحبت از کمک مالی به ايستگاههای راديو تلويزيونی مخالف جمهوری اسالمی در 
  .خارج از ايران شده است

هدف از ارائه اين طرح، تسهيل ارتباط ميان مردم ايران با آن دسته از سناتور براون بک می گويد 
گروههای ايرانی خارج از کشور است که از دمکراسی واقعی پشتيبانی می کنند و به دنبال برگزاری 

  .همه پرسی برای انتخاب دولت حاکم بر ايرانند
 و کسانی از داخل ايران با آنها او بنابر نتايج نظرسنجيها و اطالعاتی که در اختيارش گذاشته شده

صحبت کرده است معتقد است مردم ايران می خواهند و بشدت عالقه دارند در کشورشان دمکراسی 
  .واقعی برقرار شود

سناتور براون بک که حکومت ايران را تروريستی می داند و معتقد است مردم نقشی در اين حکومت 
خل امکان پذير است ولی بايد ارتباطی انجام بگيرد و مردم داخل ندارند می گويد تغيير حکومت ايران از دا

  . ايران تشويق به اين کار شوند
او از شش سال تالش دولتمردان آمريکا برای گفت و گو با اصالح طلبان ايران خبر می دهد اما می گويد 

  .اين تالشها نتيجه ای نداشته است
با رهبران جمهوری اسالمی برقرار شد ولی رهبر دولت به اخيرًا تماسهايی : "آقای براون بک می افزايد

  ". اصطالح اصالح طلب می رود در مورد شاهکارهای حماس صحبت می کند
وی همچنين از گزارشهايی در مورد فعاليت القاعده در ايران خبر می دهد که اخيرًا منتشر شده و 

  .ه کشورهای ديگر استحاکی از اين است که اين شبکه مشغول هماهنگی برای حمالتی ب
او با اشاره به اينکه اين اتفاقات شش سال پس از به قدرت رسيدن اصالح طلبان در ايران صورت می 

آنها واقعًا اصالح طلب نيستند، آنها همان تروريستهايی اند که ظاهرشان را عوض کرده : "گيرد می گويد
  ". اند و دولتی تروريست را رهبری می کنند

 در باره طرح پيشنهادی موردنظر سناتور براون بک منتشر شده آمده است که کنگره در خبرهايی که
  .آمريکا قصد دارد به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور کمک مالی کند

آقای براون بک در پاسخ به اينکه آيا چنين کمکهايی سبب نمی شود حکومت ايران اين ايستگاههای 
فکر می کنم دولت ايران قبًال هم چنين ادعاهايی : " امريکا بخواند می گويدراديو تلويزيونی را حقوق بگير

کرده است و نشانه های آشکاری که از مردم داخل ايران دريافت کرده ام اين است که آنها می خواهند 
بدانند بقيه کشورهای جهان مخصوصًا اياالت متحده از برقراری دمکراسی واقعی در ايران حمايت می 

فکر می کنم بسيار مهم است که جامعه کشورهای اروپايی هم بيايند و بگويند که آنها هم به کنند، 
جای حمايت از رژيمی ديکتاتوری که مردمش را سنگسار می کند و حقوق زنان و کودکان را نقض می 

هم اميدوارم کشورهای اروپايی . کند از برقراری دمکراسی، دمکراسی واقعی در ايران حمايت می کنند
  ".  بيايند و بگويند که اين کارها برخالف اصولی است که ما به آنها پايبنديم

  
  جهان پس از جنگ

  
تالش فرانسه و آلمان براي ترميم رابطه با : ديدار وزراي امورخارجه هفت آشوربزرگ صنعتي و روسيه

  آمريكا
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد ): راديوفردا(ژان خاآزاد 

 کشور جهان امروز درباره آماده ساختن مقدمات برگزاري کنفرانس سران، که در ماه 8 امور خارجه وزراي
  . ژوئن در شهر اويان فرانسه برگزار مي شود، گفتگو مي کنند

برخي گزارشها خبر از آن مي دهد که رابطه آمريکا و فرانسه به قدري تيره ): راديوفردا(شهران طبري 
 کشور صنعتي در کوههاي آلپ فرانسه 8شب پيش از شرکت در مالقات سران است که پرزيدنت بوش، 

آري فلشر سخنگوي کاخ . کاخ سفيد اين گزارشها را تکذيب مي کند. را در سوئيس به سر خواهد برد
در اتاق . سفيد روز سه شنبه با فرانسه شکسته بسته اي گفت او در فرانسه اقامت خواهد کرد

  . خودش در فرانسه
جه به اين که آري فلشر مذاکرات مستقيم بين جرج بوش و ژآک شيراک را در اويان فرانسه تاييد با تو

نکرد، دشوار بتوان گفت که رابطه آمريکا و فرانسه که به همراه آلمان بر سر جنگ عراق به سردي 
  . گرويد، در حال مرمت است
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کولين پاول وزيرامور . طه خود هستندبا اين حال، تحليلگران معتقدند که سه کشور در حال ترميم راب
 در پاريس مالقات G8خارجه آمريکا، قرار است وقتي امروز و فردا با ساير وزراي امور خارجه کشورهاي 
  . مي کند، زمينه را براي اين نزديکي در مالقات سران در هفته آينده مهيا سازد

نسه ممکن است به خاطر مانع تراشي در کولين پاول و ساير مقامات آمريکا پيشتر گفته بودند که فرا
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه . مقابل جنگ عراق با عواقب نامعلومي مواجه شود

  . گفت که ديدار اين هفته در پاريس مي تواند پل روابط تيره دو کشور را تعمير کند
 گويد دو طرف در حال مرمت روابط خود تد گالين کارپنتر، از مرکز کاتو در واشنگتن در اين مورد مي

آمريکا خواهان شکاف در . هستند و من احتمال مي دهم که به تالش خود در اين زمينه ادامه دهند
در نتيجه به نفع آمريکا نيست که درگير انتقامجويي هاي . روابطش با مهمترين متحدانش در ناتو نيست

  . کوچک در مقابل فرانسه و آلمان شود
و آلمان روز چهارشنبه به نشانه کمک به بهبود روابط خود با آمريکا گفتند که به همراه روسيه فرانسه 

  .پيش نويس لغو تحريمها عليه عراق را امضا مي کنند
  

مبارزه با تروريسم و بهبود : آنفرانس دو روزه وزراي امور خارجه هشت آشور صنعتي جهان در پاريس
  مناسبات فرانسه با آمريكا

  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  - راديو فردا -)پاريس(آزاد ژان خا
وزراي امور خارجه هشت آشور جهان امروز و فردا در پاريس درباره آماده سازي مقدمات آنفرانس 

مناسبات فرانسه آمريكا در . سران آه ماه ژوئن در شهر اويان فرانسه برگزار خواهد شدگفتگو مي آنند
صلح خاورميانه و مبارزه با تروريسم از ديگر موضوعات اين آنفرانس .  ها خواهد بودمرآز اين گفتگو

از جنگ عراق به اين سو، اين اولين بار است آه دومينك دو ويلپن با همتاي آمريكائي خود . خواهد بود
با چگونگي باز سازي عراق ، بحرانِ  فلسطيني ها و اسرائيل ، مبارزه . آولين پاول روبرو مي شود

تروريسم ، و برنامه هاي اتمي کره شمالي و ايران ، مهمترين موضوعات مورد بررسي در نشست 
 کشور مذکور نيز در هفته نخست ماه ژوئن در اويان فرانسه در 8قرار است سران . پاريس خواهند بود

، اين کشور به به گفته دومينيک دو ويلپن وزير امورخارجه فرانسه . همين زمينه ها به مذاکره بنشينند
همراه روسيه و آلمان به قطعنامه پيشنهادي آمريکا براي لغو تحريم اقتصادي عراق از سوي سازمان 

وی گفت سازمان ملل بار دیگر به صحنه بازگشته است و ما متقاعد . ملل متحد راي مثبت مي دهد
د به دليل مشروعيت، های جهانی خواهد بو گيری ایم که سازمان ملل در آینده در مرکز تصميم شده

  .تجربه و توانائی اش
  

  » الجزيره«و هشدار آاخ سفيد به » القاعده «2مرد شماره 
  2003 مه 22 -1382پنج شنبه  اول خرداد  -سايت بازتاب 

» ايمن الظواهري«قطر، به خاطر پخش صداي » الجزيره«وزارت امور خارجه آمريكا از شبكه تلويزيوني 
دانند،  ها او را مسؤوالن اصلي حوادث يازدهم سپتامبر مي  آه آمريكايي»القاعده«مرد شماره دو 
 ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا  ،»الجزيره«به گزارش شبكه تلويزيوني . شكايت آرد

آس از صحت يا سقم صداي پخش شده اطمينان ندارد، اما آاخ سفيد  با توجه به اينكه هيچ: گفت
ن اظهارات اين شخص در اين نوار، موجب تحريك احساسات ضدآمريكايي در سطح معتقد است، مضمو
  .جهاني خواهد شد

چنين اخباري را براي تحريك » الجزيره«حق ماست آه سؤال آنيم، چرا شبكه تلويزيوني : وي گفت
  .آند، زيرا اين اقدام از ديدگاه ما آامال غيرمسؤوالنه است مردم پخش مي

مقامات آاخ سفيد در حال تحليل زواياي اين نامه هستند تا از : نيز گفت» ان.ان.سي«شبكه تلويزيوني 
  .طريق آن، هويت سخنگوي اين نوار را مشخص آنند

شود، اين است آه اسامه  موضوعي آه در اين نوار براي آمريكا خطرناك تلقي مي: گفت» ان.ان.سي«
رسد  گويد و به نظر مي ستي سخن ميهاي تروري بن الدن، رهبر القاعده مرتب از اجراي عمليات

  .مراآش و عربستان سعودي، در همين راستا صورت گرفته باشد انفجارهاي اخير پاآستان، 
ـ آه به منظور » الجزيره«هايي به وسيله  بايست از پخش چنين برنامه بوچر افزود، مسؤوالن قطري مي

ر اين صورت، آمريكا اين آار را انجام گيرد ـ جلوگيري آنند؛ در غي تحريك احساسات جهاني صورت مي
  .خواهد داد

هايي از اظهارات ايمن الظواهري را به نقل از  هاي تلويزيوني آمريكا و اروپا، بخش گفتني است، شبكه
  .اند ترجمه و پخش آرده» الجزيره«
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