
  )68(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  
   2003 مه 26 -1382  خرداد5 شنبهدو

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

هايش تنبيه و مجازات و مواضع  روسيه بخشيده، فرانسه به دليل موضع گيري«: آونداليزا رايس گفت
  » .شود  گرفته ميآلمان ناديده

   2003 مه 25 -1382  خرداد4 يكشنبه
وي آلمان، آونداليزا رايس، .تي.به نقل از شبكه خبري ان) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

روابط جورج «: وگو با نشريه فوآوس آلمان اظهار داشت مشاور امنيت ملي رييس جمهور آمريكا در گفت
 و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان به مانند گذشته نخواهد بود و اين روابط آن بوش، رييس جمهور آمريكا

  » .گيرد طور آه شايسته دو آشور است بايد صورت مي
آند و بحران موجود بين روابط جورج بوش و  وي افزود، آمريكا به سوي بهبود روابط با آلمان حرآت مي

  . رود گرهارد شروردر از بين مي
ها همكاري خود را با آلمان بهبود  ش دولت آمريكا بر اين است آه در تمامي زمينهتال«: رايس افزود

  ».بخشد
  

  . ژاك شيراك اعالم آرد، پاريس نسبت به موضع خود در قبال جنگ عراق عذرخواهي نخواهد آرد
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 

ي الوطن چاپ عربستان، ژان پير رافرين،  مهبه نقل از روزنا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نخست وزير فرانسه آه در يك آنفرانس خبري مشترك با ژان ژاريت، نخست وزير ايالت آبك آانادا 

گفت اظهار داشت، موضع فرانسه در برابر بحران عراق براساس ارزشهايي آه پاريس به آن  سخن مي
  .  اين موضع پشيمان نخواهد شدمعتقد است صورت گرفته و اين آشور هرگز نسبت به

هاي فرانسه با جنگ عراق فرانسه آمريكا را به عنوان دوست خود تلقي  رافرين افزود به رغم مخالفت
  .آند مي

 واشنگتن -هاي آه در روابط پاريس  رافرين اظهار داشت، فرانسه معتقد است آه نبايد براي رفع بحران
  .به وجود آمده است عذرخواهي اقدام آند

هاي آانادا با جنگ عراق وجه اشتراآات زيادي ميان  از سوي ديگر ژاريت نيز تاآيد آرد، به رغم مخالفت
  . آمريكا و آانادا وجود دارد و روابط اين دو آشور به حالت طبيعي باز خواهد گشت

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

 نظامي آمريكا قصد دارند طي چند روز آينده روش افسران ارتش آمريكا اعالم آردند آه فرماندهان
  .نيروهاي اشغالگر اين آشور را به طور اساسي تغيير دهند

   2003 مه 25 -1382  خرداد4 يكشنبه
نيروهاي آمريكايي  ي واشنگتن پست،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  را در قلب پايتخت عراق افزايش دهند؛ اين تغييرات نشان دهندههاي خود  زني قصد دارند تعداد گشت
  .هراس آمريكا از واآنش پذير بودن نيروهاي اشغالگر اين آشور است

يابد  هاي پياده در سطح شهر بغداد افزايش مي زني ها اعالم آردند، عملياتهاي شبانه و گشت آمريكايي
  . هر به پرواز درخواهند آمدآوپترهاي ارتش بر فراز ش و طي ماه آينده هلي

. آنند هواپيماها نيز از پرتاب بمب خودداري خواهند آرد، اما نيروهاي تجسسي و زميني را حمايت مي
-Mي اشغالگرايانه خود بكاهند قصد دارند تانكهاي  ها هم چنين براي اين آه تا حدودي از جنبه آمريكايي

  .هاي ديگري منتقل آنند به مكاناند   خود را آه در پستهاي بازرسي قرار داده1
هاي  يابد و واحدهاي آوچكي را در پايگاه عالوه بر اين ردپاي حضور آمريكا در شهر بغداد افزايش مي
انجام ) يكشنبه(اين تغييرات از امروز . عملياتي دائم از جمله دانشگاه بغداد مستقر خواهند آرد

  .شوند مي
عراق اعالم آرد، لباسهاي رسمي نيروهاي پليس عراق تعويض ي آمريكا در  سخنگوي وزارت امور خارجه

  . شود و اين نيروها لباسهاي جديدي را آه واشنگتن آنها را در نظر گرفته است، خواهند پوشيد مي
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 

ن، سخنگوي ي الشرق االوسط چاپ لند به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آمريكا افزود، لباسهاي سابق اين نيروها براي مردم عراق يادآور خاطرات بسيار  وزارت امور خارجه

  . تلخي است
نه تنها واشنگتن بلكه نيروهاي پليس عراق نيز خواستار عملي شدن «: اين سخنگو هم چنين افزود

  ». سريع اين تغيير هستند
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عبارت از پيراهن سفيد و شلوارهايي با رنگهاي مختلف آه هر لباس جديد تعيين شده توسط واشنگتن 
  . قسمت از نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي يك رنگ مشخص آن را خواهند پوشيد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  سفر مسئول بازسازي عراق به بندر ام القصر: آخرين تحوالت عراق

  2003 مه 25 -1382 خرداد 4 يكشنبه -  راديو فردا–گلناز اسفندياري 
 ، مسئول بازسازي عراق و کمکهاي بشر دوستانه، پس از سفر به بصره و L. Paul Bremerپال برمر. ال

ديدار با رئيس آژانس آمريکايي براي توسعه بين امللي، امروز به ام القصر، بندر کليدي براي ورود کمکها 
نيروهاي بريتانيايي روز جمعه اين بندر را براي بازسازي در . ق، رفتو وسايل مورد نياز براي بازسازي عرا

نيروهاي بريتانيايي همچنين از انحالل شوراي شهر .  قرار دادندSSAاختيار شرکت خصوصي آمريکايي 
بصره و اداره امور شهر توسط يک کميته موقت، متشکل از تکنوکراتها و به رياست يک فرمانده 

 نفره براي اداره امور شهر 30در شهر کرکوک در شمال عراق نيز يک شوراي . ندبريتانيايي، خبر داد
توسط مقامات اين شهر تعيين شد اما ترکمن ها و اعراب کرکوک به نبودن يک نماينده عرب و يا ترکمن 

 ژوئن، 15مقامات ائتالف اعالم کردند که از . جزو شش نماينده مستقل شوراي شهر اعتراض کردند
. براي حمل سالح سبک به مجوز نياز خواهند داشت و داشتن سالح سنگين ممنوع مي شودعراقيها 

اين ممنوعيت شامل اعضاي حزب دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميهني کردستان عراق را شامل 
وزير موقت نفت عراق . اين مسئله موجب خشم مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق شد. نمي شود

شوراي امنيت سازمان . درات نفت عراق ظرف دو تا سه هفته از سر گرفته مي شوداعالم کرد که صا
ملل با صدور قطعنامه اي، کنترل نفت عراق را به آمريکا و بريتانيا محول کرد تا در آمدهاي نفتي براي 

  .بازسازي عراق استفاده شود
  

اثيرات خود را گذاشته است آه مسعود بارزاني اظهار داشت عمليات آزاد سازي عراق بر اوضاع منطقه ت
  .از جمله اين تاثيرات بهبود روابط آردها با ترآيه است

  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 
 مسعود - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما آنكارا را به از سرگيري روابط دوباره و « :تبارزاني رهبر حزب دموآرات آردستان خطاب به آنكارا گف
  » .آنيم همكاري با آردها دعوت مي

تصورات دو طرف نسبت به « :آرد؛ افزود ي ترآيه ديدار مي بارزاني آه با يك هيات از وزارت امور خارجه
ترك هم در سابق اشتباه بوده و در حال حاضر بايد اين تصورات را آنار بگذاريم و به يك تفاهم مش

  ».برسيم
  ».ما هرگز به عنوان اهرمي براي درگيري و جنگ با آنكارا قرار نخواهيم گرفت« :بازراني تاآيد آرد

  
هاي اقتصادي  ي رفع تحريم حزب دموآرات و ميهني آردستان عراق با انتقاد شديد از تصويب قطعنامه

اند؛  آرده نفتي آه تاآنون دريافت مي منطقه آردها را از درآمدهاي  عراق اعالم آردند؛ مفاد اين قطعنامه
  . سازد محروم مي

  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 
 اين دو - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  ختيار منطقههاي نفتي عراق در ا  ميليارد دالر از دريافت4حزب آرد اظهار داشتند سابقا بيش از 

گرفت، اما در حال حاضر طبق اين قرارداد آمريكا برتمام درآمدهاي نفتي تسلط خواهد  آردنشين قرار مي
  . داشت

اين اقدام « :ي حزب دموآرات آردستان در اين باره اظهار داشت هوشيار زيباري يكي از اعضاي برجسته
  » .برند؛ ظلم است ميبا توجه به وضعيتي آه آردها در حال حاضر در آن به سر 

قباد طالباني يكي از اعضاي حزب ميهني آردستان نيز در واآنش نسبت به اين قطعنامه اظهار 
آردند؛ در حال حاضر نيـز بايد در اختيار آنها  اين مقـدار از مبلغي آه آردها سابقا دريافت مي« :داشت

  ».گذاشته شـود
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

   در عراقافزايش توليد نفت
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4 يكشنبه -راديو فردا  -)بغداد(پيمان پژمان 

 هزار بشگه نفت 800سامر الجباني، مسول موقتي صادرات نفت عراق گفت اين آشور در حال حاضر 
در روز توليد مي آند و اميداوار است تا اواسط ماه آينده اين رقم به يك ميليون و چهارصد هزار بشگه در 

سامر الجباني گفت توليد نفت عراق ظرف چند هفته گذشته به دليل روي آار آمدن چاه هاي . روز برسد
تمام توليد فعلي در حال حاضر صرف نيازهاي داخلي مي . نفتي آرآوك بيش از دوبرابر شده است

ر بشكه در  هزا800شرآت نفت جنوب در بصره نيز اميدوار است در اواسط ماه آينده توليدش را به . شود
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الجباني گفت عراق تا پايان سال جاري اميدوار است صادراتش را به سه مليون بشكه در . روز برساند
  .روز برساند

  
  اوپک و نفت خام عراق

  2003 مه 22 –راديو آلمان 
روز دوشنبه اين هفته، حمالت تروريستى اخير در رياض و کازآبالنکا باعث آن گشت که بهاى نفت خام 

نفت برنت درياى شمال که بعنوان شاخص عمومى بهاى . هاى جهانى تا حدودى افزايش يابددر بازار
 سنت براى هر بشکه ٣٠ دالر و ٢۶ سنت افزايش يافت و به ١٠نفت در بازارهاى جهانى مطرح است، 

ع نگرانيهاى برآمده از اين حمالت تروريستى بر بى ثباتى بازارهاى جهانى اين فرآورده موثر واق. رسيد
. شدند و عمال علت افزايش نسبى بهاى نفت در هفته جارى را ميبايست در همين رابطه جست
بعنوان . افزايش بهاى نفت خام در بازار نيويورک بيش از افزايش بهاى اين فرآورده در بازارهاى ديگر بود

 ٣٧ دالر و ٢٩ه  سنت افزايش نشان ميدهد و ب٢٣نمونه بهاى نفت سبک آمريکا براى تحويل در ماه ژوئن 
آندورو ويتوک، تحليلگر بازارهاى جهانى نفت خام در همين رابطه . سنت براى هر بشکه رسيده است

بازارهاى نفت خام نسبت به حمالت تروريستى اخير از خود واکنش نشان ميدهند و «: گفته است
با نزديک شدن » .همگان در انتظار آنند که کى توليد نفت عراق به شريانهاى بازار تزريق ميشود

اما، . تابستان که در آمريکا به فصل رانندگى شهرت دارد، ميزان تقاضا براى نفت خام افزايش يافته است
نگرانى برآمده از حمالت تروريستى تاثير درازمدتى بر بازارهاى نفت در سطح جهان نداشت و طبق 

هم براى توليد کنندگان و هم براى گزارش اوپک، بهاى نفت خام در شرايط کنونى در سطح قابل قبولى 
اين در حالى است که کشورهاى عضو اوپک برآنند تا در ماه ژوئن از ميزان . مصرف کنندگان نفت قرار دارد
تصميم مربوط به کاهش ميزان توليد نفت خام کشورهاى عضو اوپک در . توليد نفت خام خود بکاهند

سازمان اوپک، آلوارو سيلوا خطاب به آژانس خبرى رئيس . اجالس گذشته اين سازمان اتخاذ شده بود
دولتى ونزوئال گفت که جدول نوسانات بهاى نفت خام نشان ميدهد که بهاى اين فرآورده در شرايط 

 سنت ٢۴ دالر و ٢۶بهاى ميانگين هر بشکه نفت کشورهاى عضو اوپک . کنونى از ثبات برخوردار است
بايد خاطر نشان ساخت که سازمان اوپک .  قابل قبول استبود و اين بها از سوى کشورهاى عضو اوپک
 دالر براى هر بشکه تعيين کرده است و هرگاه ٢٨ دالر و ٢٢بهاى مورد قبول اين سازمان را بين دو مرز 

  . بهاى نفت خام در اين دو مرز نوسان کند، اين سازمان دليلى براى تصحيح بهاى اين فرآورده نميبيند
نجر به کاهش بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى گشته و از نقش سازمان اوپک در اما آنچه ميتواند م

همگان ميدانند که در شرايط کنونى چاههاى . امر تامين انرژى جهان بکاهد، همانا نفت عراق است
جورج سوروس، مولتى ميليونر و انساندوست روز . نفت عراق در کنترل اياالت متحده آمريکا قرار دارد

ه همين هفته اعالم کرد که وى گروهى را مامور نظارت بر مديريت آمريکا در ارتباط با منابع سه شنب
وى در کنفرانس سازمان ملل گفت ميبايست عراق را از بازپرداخت بدهيهاى . نفتى عراق نموده است
وى بخشش بدهيهاى عراق را عاملى ارزيابى کرد که باعث آن خواهد شد . خارجى اش معاف نمود

وى در ارتباط با اين موضوع که گفته . حبان سرمايه از پرداخت وام به ديکتاتورها خوددارى ورزندصا
ميشود شمارى از شرکتهاى آمريکايى پروژه هاى بس بزرگ مربوط به بازسازى عراق را به خود 

راق اختصاص داده اند، اعالم نمود که نگرانى نسبت به سوء استفاده از موقعيت سياسى آمريکا در ع
بايد خاطر نشان ساخت که براساس طرح قطعنامه هاى پيشنهادى اياالت متحده . بسيار جدى است

آمريکا تا کنون، آمريکا و بريتانيا تا مادام شکل گيرى يک دولت عراقى، از حقوق و امتيازات ويژه اى در 
 .زمينه بهره بردارى از حوزه هاى نفتى عراق برخوردار خواهند بود

  
ها قبل منافع  وزارت نفت عراق به آشورهاي ضدجنگ نظير فرانسه و روسيه آه از دههرييس موقت 

  . قابل توجهي در عراق دارند اطمينان داد آه قراردادهاي ارزشمند نفتي آنها ملغي نخواهد شد
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 

انسه، ثمير غضبان، رييس موقت به نقل از خبرگزاري فر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي نفتي به طور  هاي بين ما با تمامي شرآت«: وزارت نفت عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت

  ».عادالنه و صادقانه برخورد خواهيم آرد
ي سازمان ملل عليه عراق اظهار   ساله13هاي  اش پس از لغو تحريم غضبان در اولين آنفرانس خبري

  . المللي باز گردد ي آينده به بازارهاي بين آه عراق بتواند طي دو هفتهاميدواري آرد 
  

  شرآتهاي فرانسوي و آلماني به عنوان پيمانكار درجه دوم در بازسازي عراق 
   1382 خرداد ماه 3شنبه –جام جم آنالين 

 در لندن  مه در جريان يك گردهمايي23شرآت ساختماني و خدمات زيربنايي امريكايي بكتل روز جمعه 
  .اعالم آرد

  .شرآت هاي فرانسوي و آلماني از طرح هاي بازسازي عراق آنار گذاشته نمي شوند
به نوشته روزنامه تريبون شرآت بكتل غول ساختماني و خدمات زيربنايي بزرگترين قرارداد را از آژانس 

  .  است توسعه امريكايي براي بازسازي سرويس هاي خدماتي حپاتي عراق را به دست آورده
شرآت بكتل روز جمعه در يكي از هتل هاي بزرگ لندن يك جلسه پرسش و پاسخ با حضور حدود هزار 

  .شرآت پيمانكار درجه دوم را برگزار آرد
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تام الكينز نماينده شرآت بكتل در امور اعطاي قراردادهاي پيمانكاري درجه دوم در طرح بازسازي عراق 
ي آه با جنگ عراق مخالفت آرده بودند ، از طرح بازسازي در اين جلسه گفت شرآت هاي آشورهاي

  .عراق آنار گذاشته نخواهند شد
وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا شرآت هاي نيروهاي متحدين از مزاياي ويژه برخوردار خواهند بود؟ 

اين مساله آامال منطقي است اما فرانسوي ها و آلماني ها آنار گذاشته : مثبت داد و گفت پاسخ 
  .نخواهند شد

 ماهه بالغ بر 18ارزش قرارداد شرآت بكتل با آژانس توسعه امريكايي براي بازسازي عراق براي يك دوره 
   ميليون دالر است  860

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
  .هاي عـراق را انتخاب آردنـد  استاد دانشگاه در عـراق روسا و مـديران موقت دانشگاه500 بيش از

   2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 
به نقل از منابع خبري دانشگاهي، در بسياري از موارد ) ايسنا(به گزارش خبـرگزاري دانشجويان ايران 

يكي از اين اشخاص منتخب سامـي مظفر . ودندافرادي انتخاب شدند؛ آه در رژيم بعث مطرود شده ب
  .  نيز رييس دانشگاه بغـداد بود1960ي  است، آه در دهه

ي وصـل به  ها امكانات آمي در زمينه  مدرسه عالي فنـي دارد؛ آه اين دانشگاه30 دانشگاه و 15عراق 
  .رندهاي معتبر جهـان دا  تخصصي و ارتباط با دانشگاه-شبكه اينترنت، نشريات علمي 

  
المللي اين آشور  هاي بين ي آارمندان موزه  هزار اثر هنري برجسته در عراق به وسيله170بيش از 

  .اند ي آارشناسان آشف گـرديده اند؛ آه بسياري از آنها به وسيله مخفي شده
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه 

 40 نزديك به - چاپ آلمان-ي اشپيگل  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي جستجوگر در  ي يك تيم دوازه نفره  اثر هنري برجسته به وسيله700هزار شاهكار هنري و حدود 

هاي اين شهر  ي آارمندان موزه بغـداد پيـدا شـده است آه اين آثار يا دزديده شـده و يا اينكه به وسيله
  ». بودند مخفي شده

ي نمرود آه از طال و جواهر ساخته شده، آشف گرديده  نك مرآزي بغداد مجسمهبنابراين گزارش در با
  .است

ي قديمي است؛ پيدا   هزار دست نوشته40 جعبه آه شامل 337همچنين در انباري در شرق بغداد 
  .شده است

غداد هاي ب  تابلوي نفيس و آثار هنري برجسته آه از موزه45 قطعه از 28اند  محققان همچنين اعالم آرده
 هزار سال قبل از 3اند ، آه در ميان آنها گلدان وارگان متعلق به  دزديده شده بودند؛ آشف گرديده

  .خورد مسيحيت به چشم مي
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  تاثيرات متناقض نيروهاي شيعي بر جنوب عراق، از ديد يک روزنامه آمريکايي
   2003 مه 25 -1382 خرداد 4 يكشنبه -، بر اساس مقاله نيويورک تايمز)لندن( شهران طبري -راديو فردا 

شهر آلونک نشين صدر در حاشيه بغداد با دو ميليون شيعه فقير، که قبال شهر : نيويورک تايمز نوشت
اما در هفته گذشته بين . صدام ناميده مي شد، پس از ورود نيروهاي آمريکايي تغييرات زيادي کرد

يکي از روحانيون شيعي اين شهر در .  اين شهر اختالف بر سر ارتباطشان با آمريکا پيدا شدروحانيون
نماز جمعه گفت که آمريکا با شعار آزادي، دمکراسي، فرهنگ و جامعه مدني فساد را وارد جامعه ما 

را اما از طرفي ديگر يک روحاني شيعي به نام الفرطوسي، يک مرکز خيريه اسالمي . کرد و مي کند
اداره مي کند و نيروهاي آمريکايي به اهالي شهر که براي بازسازي مي کوشند، کمکهاي مالي مي 

الفرطوسي . مخالفان و موافقان آمريکا، هر دو مدعي دستور گرفتن از پسر آيت اهللا صدر هستند. دهند
وشند را بر خالف يک روحاني که جواز کشتن زنان بد حجاب و کساني که نوشابه هاي الکلي مي ن

اين مسائل موجب نگراني زنان است که در . صادر کرد، تبليغ کنندگان خشونت را فاقد مشروعيت ناميد
 ساله 43يک زن . زمان حکومت صدام، از حقوق سياسي و اجتماعي برابر با مردان برخوردار بودند

شيعيان وي را خانه نشين کارگردان تئاتر و بالرين، به نام سوره يوسف جاکوب، بيم دارد که قدرت گرفتن 
وي گفت سه تئاتر اصلي در جنوب عراق توسط سه گروه شيعه، از جمله گروه آيت اهللا حکيم، . کند

يک روحاني مسئول : وي افزود. اشغال شد و دانشگاهي که در آن تدريس مي کرد تعطيل گشت
کوب شيعيان جنوب سالها سر. کارهاي آموزشي در بصره، حقوق زنان بي حجاب را پرداخت نمي کند

  .عراق، طبقه تحصيلکرده اين منطقه را از بين برد و اکنون قدرت در دست متحجرين است
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
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  کاخ سفيد در تدارک برنامه ای برای ساقط کردن حکومت ايران
   2003 مه 25 -1382  خرداد4 يكشنبه -بي بي سي 

  از ادامه مذاکره با ايران منصرف شده اندمقام های کاخ سفيد 
منتشر آرده، ) بيست و پنجم مه(روزنامه واشنگتن پست در مقاله اى آه در شماره روز يكشنبه اش 

نوشته است آه مقامات آاخ سفيد " اياالت متحده چشم به جنبش هاى فزاينده ايران دارد"تحت عنوان 
  .اقط آردن حكومت ايران هستنددر تدارک برنامه های تازه اى براى آمك به س

واشنگتن پست در اين مقاله نسبتا مفصل، به تحليل تحوالت اخير در روابط ايران و آمريكا پرداخته و 
نوشته است دولت بوش نگران از اطالعات امنيتى مختلفى آه خبر از حضور عوامل القاعده در ايران مى 

سير اميدوارآننده اى قرار گرفته بود، خاتمه داده و به دهد، به تالش هايش براى تماس با ايران، آه در م
  .نظر مى رسد قصد شروع يك سياست فعال براى بى ثبات آردن حكومت ايران را دارد

مقامات وزارت دفاع آمريكا به شدت طرفدار عمليات آشكار و پنهانى هستند آه به اعتقاد آنها مى تواند 
    قط شدن حكومت ايران شود با حمايت از جنبش هاى مردمى منجر به سا

واشنگتن پست آه اين مطلب را به نقل از مقامات دولت بوش نوشته، مدعى است روز سه شنبه 
مقامات ارشد دولت بوش براى مذاآره درباره سياست هاى در حال تحول اياالت متحده در برابر ايران در 

  .آاخ سفيد جلسه خواهند داشت
ور خارجه آمريكا نيز آه تا کنون از سياست ايجاد ارتباط با دولت ايران به نوشته واشنگتن پست، وزارت ام

حمايت مى آرد، چنانچه قبل از روز سه شنبه شواهدى از اقدام مشخص دولت ايران براى دستگيرى 
  .اعضاى شبكه القاعده پيدا نشود، با اعمال سياست پيشنهادى وزارت دفاع مخالفتى نخواهد آرد

فجارهاى انتحارى رياض آه منجر به آشته شدن سى و چهار نفر از جمله هشت در روزهاى قبل از ان
آمريكائى مقيم عربستان سعودى شد، ايران و اياالت متحده تحت عنوان مذاآرات پيرامون اوضاع 

افغانستان و عراق تا حد گفتگوى متقابل و بدون واسطه پيش رفته بودند اما اين انفجارها آه مقامات 
يكا مى گويند تحت فرماندهى سيف العدل، يكى از رهبران شبكه القاعده آه در ايران اطالعاتى آمر

  .پنهان است، انجام شده باعث قطع مجدد روابط دو آشور شد
ما در همان مسير بيست : "واشنگتن پست به نقل از يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا نوشته است

  ."گفتن" نه"ر و بدون تخيل فقط سياست انعطاف ناپذي. سال گذشته افتاده ايم
به اعتقاد ناظران، آخرين تالش دولت آمريكا براى نزديك شدن به حكومت ايران، خلع سالح نيروهای 

  .مجاهدين خلق در عراق، درست چند روز قبل از انفجارهاى رياض بود
د و از آمريكا خواسته مقامات ايران پيوسته گزارش هاى مبنى بر حضور القاعده در ايران را تكذيب آرده ان

    اند چنانچه شواهدى در اين مورد دارد به آنها ارائه دهد 
مقامات ايران پيوسته گزارش هاى مبنى بر حضور القاعده در ايران را تكذيب آرده اند و از آمريكا خواسته 

  .اند چنانچه شواهدى در اين مورد دارد به آنها ارائه دهد
 از مقامات وزارت خارجه آمريكا نوشته است بعيد به نظر مى رسد آه واشنگتن پست نيز به نقل از يكى

  .دولت مرآزى ايران چيز زيادى در باره اعضاى شبكه القاعده آه در ايران هستند بداند
به گفته اين مقام، اين افراد در نقطه دور افتاده اى در شمال شرق ايران در نزديكى مرز افغانستان آه 

 تروريست هاست پنهانند و مأمورين سپاه پاسداران نيز با دريافت رشوه و مخفيگاه قاچاقچى ها و
  .اخاذى، حضور آنها در منطقه را ناديده مى گيرند

به گفته فيليپ لورت، يكى از مشاوران سابق آاخ سفيد، دنبال آردن اين سياست تازه از جانب دولت 
  . بوش نوعى قمار است

ود حكومت اسالمى در يك فاصله زمانى آه براى اياالت متحده اشتباه است اگر تصور ش: "او مى گويد
اين سياست ممكن است به ايرانى بينجامد آه سالح هسته اى . معنا داشته باشد فرو خواهد ريخت

  ."دارد و با ما هم در مورد نگرانى هايمان در باره تروريسم در هيچ گفتگو و رابطه اى نيست
  

  ي استراليا ير امور خارجههاشمي رفسنجاني در ديدار با  وز
   2003 مه 25 -1382 خرداد 4 يكشنبه -ايسنا 
ي استراليا با اشاره  االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني عصر امروز در ديدار وزير امور خارجه حجت

ايران بيش از هر آشوري در منطقه از رژيم : به اشغال عراق و حضور نظامي آمريكا در منطقه تأآيد آرد
ي مردم  تواند نسبت به شرايط نامناسب زندگي و سرنوشت آينده  عراق آسيب ديده، اما نميبعثي

  .تفاوت باشد عراق نيز بي
  به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مشكالت عديده

مردم : ي عراق، تأآيد آرد همردم عراق در زمان رژيم بعث و در زمان آنوني اشغال، درباره حكومت آيند
اند و بهترين راه آاهش آالم آنان، روي آار آمدن حكومتي  ها بوده ها تحت ديكتاتوري بعثي عراق سال

  .مردمي در اين آشور است
  .استقالل، حفظ تماميت ارضي و امنيت عراق براي ما و منطقه مهم است: وي افزود
رد اتهامات آمريكا عليه ايران در مورد پناه دادن به االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني ضمن  حجت

طالبان و : گروه القاعده، اختالفات عقيدتي و مبنايي گروه القاعده با ايران را يادآور شد و تأآيد آرد
القاعده با حمايت آمريكا و با هدف مقابله با انقالب اسالمي ايران به وجود آمد و اآنون نيز هر عضو 

  .شود ران دستگير شود، به آشور متبوع خود تحويل داده ميالقاعده آه در اي
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آمريكا در شرايطي شعار : وي توافق مقامات آمريكايي و گروهك منافقين در عراق را يادآور شد و افزود
هاي تروريستي مذاآره آرده و با آنان  ترين گروه دهد آه خود با يكي از بزرگ مبارزه با تروريسم را سر مي

  .آند در عراق توافق ميبر سر ماندن 
  

  جمهوري اسالمي اعضاي القاعده را تحويل آمريكا نمي دهد
جمهوري اسالمي اعضاي القاعده را تحويل آمريكا : نماينده دائمي جمهوري اسالمي در سازمان ملل

  نمي دهد
   2003 مه 25 -1382 خرداد 4يكشنبه ): راديو فردا(مهتاب فريد 

 در آمريكا ABCري اسالمي در سازمان ملل در گفتو با شبكه تلويزيوني محمد جواد ظريف، نماينده جمهو
جمهوري اسالمي در چهارده ماه گذشته احتماال بيش از هر آشوري اعضاي القاعده را : اظهار داشت

ابتدا از آنها . وي گفت ما اين افراد را در بازداشت نگاه خواهيم داشت. در ايران دستگير آرده است
  . يم و سپس به آشورهاي متبوعشان تحويل مي دهيمبازجويي مي آن

ما قادر به : وي در پاسخ به اين سوال آه آيا سيف العدل، نفر سوم القاعده، در ايران است، گفت
شناسايي او در ميان دستگير شدگان نبوديم، اما اين بدان معنا نيست آه وي در بازداشت بسر مي برد 

نماينده جمهوري اسالمي در سازمان . گذرنامه با خود به همراه دارندچون اين قبيل افراد چندين . يا نه
ما : ملل در پاسخ به اينكه آيا حاضريد اين قبيل افراد را به عربستان سعودي يا آمريكا تحويل دهيد، گفت
. چون در اين زمينه با آمريكا رابطه اي نداريم به هيچ عنوان آسي را به اين آشور تحويل نخواهيم داد

  . ا در گذشته افرادي را به عربستان سعودي تحويل داده ايمام
وي در مورد امكان برقراري رابطه با آمريكا گفت اين آار مخالف قوانين ايران نيست بلكه تصميمي است 

اگر آمريكا رفتارش به گونه اي باشد آه . آه در چارچوب قانون اساسي و امنيت ملي گرفته خواهد شد
راري رابطه را داشته باشد ما هيچ محدوديتي براي برقراري رابطه با وآشنگتن ارزش مذاآرات و برق

  .نداريم
  

  جهان پس از جنگ
  

  بررسي روزنامه هاي روز يكشنبه آمريكا
  2003 مه 25 -1382 خرداد 4 يكشنبه -راديو فردا 

نشگاه  داKennedy School of Government رئيس دانشگاه دولتمداري Joseph Nyeآقاي جوزف ناي 
اي در روزنامه  ، در مقالهThe Paradox of American Power» تضاد قدرت آمريکا«هارواد و مولف کتاب 

نويسد پيروزي نظامي آمريکا در عراق مهرتائيدي بود بر نظام جديد جهاني، نظامي  پست مي واشنگتن
اکنون در جهان سابقه شود، شرايطي که از روم باستان ت که درآن قدرت يک کشور بر ديگران مسلط مي

نداشت، و به همين سبب واژه امپراطوري که از گنجه بيرون آورد به طوريکه تجزيه وتحليلگران از جناح 
  . اند به صحبت از امپراطوري آمريکا، به عنوان موضوع اصلي قرن بيست و يکم راست و چپ شروع کرده

هاي سياست   گويند، از جمله عقابنويسد آن ها که از امپراطوري آمريکا سخن مي آقاي ناي مي
توجه هستند و بايد در  خارجي در وزارت دفاع، به طرز تلقي افکار عمومي آمريکا نسبت به اين پديده بي

کند ممکن است قدرت کنوني آمريکا نسبت به کشورهاي  وي استدالل مي. استفاده از آن احتياط کنند
ريتانيا در قرن نوزدهم و دوره استعماري در اختيار داشت ديگر جهان به مراتب بيشتر از قدرتي باشد که ب

گذارد، با  اما نفوذ آمريکا در کشورهاي جهان و کنترل آمريکا بر رويدادهائي که در ساير کشورها مي
ها،  مثال برخالف بريتانياي آن زمان که سيستم ماليات. قدرت بريتانيا در قرن نوزدهم قابل مقايسه نيست

کرد، آمريکا  اعي و سياست خارجي کشورهاي مستعمره خود، مثال کنيا را اداره مينظام آموزشي، دف
بر هيچ کشوري کنترل ندارد و از طرف ديگر، هرچند آمريکا در گذشته کشورهائي را در آمريکاي جنوبي 

يا آسيا، مثل فيليپين به صورت مستعمره اداره کرده است، فلسفه آمريکا ضد امپرياليستي است و 
  . ها تجربه راحتي نبود اليسم هرگز براي آمريکائيامپري

از طرف ديگر، هرچند قدرت امپراطوري براي آمريکا خرج چنداني ندارد، و در حال حاضر بودجه دفاعي 
آمريکا به نسبت توليد ناخالص ملي از دوران جنگ سرد کمتر است، گستردن بالهاي قدرت آمريکا به 

ير نيست که افکار عمومي آمريکا هزينه و توجهي که بايد صرف نقاط دوردست از اين نظر امکان پذ
آقاي ناي مي نويسد مشکل به وجود آوردن يک . کند حراست و امنيت امپراطوري شود، قبول نمي

هاي  امپراطوري آمريکائي ناشي از اين است که افکارعمومي و کنگره آمريکا حاضر نيستند هزينه
ت در کشورهاي ديگر را بپردازند و ارتش آمريکا هم براي جنگ قيمومت سياسي وتغيير دولت و حکوم

  .تربيت شده است نه کار پليسي و کشورداري
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