
  )71(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003 مه 29 -1382  خرداد8 شنبه پنج

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

  دو مقام سابق رژيم عراق  دستگير شدند
رشد سابق رژيم عراق را نيروهاي آمريكايي و انگليسي دو مقام ا«: مرآز فرماندهي آمريكا گفت

  » .اند دستگير آرده
مرآز فرماندهي آمريكا اعالم آرد آه اين افراد سيف الدين المشهداني و سعد عبدالمجيد الفيصل، 

  . باشند  ليست مورد تعقيب آمريكا مي55 و 46نفرات 
  

  تونی بلر به عراق می رود
  2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -بي بي سي 

، نخست وزير بريتانيا در بخشی از سفر دو روزه خود به منطقه خليج فارس، وارد کويت شده تونی بلر
  . است

  . هدف از اين سفر نخست وزير بريتانيا، ديدار با نيروهای بريتانيايی مستقر در منطقه خليج فارس است
 از نيروهای بريتانيايی آقای بلر در هواپيمايی که او را به کويت می برد به خبرنگاران گفت که می خواهد

برای ايفای نقش در جنگ با عراق تشکر کند و همچنين اين موضوع را مورد ارزيابی قرار دهد که برای 
  .کمک به عراق و بازسازی اين کشور چه اقدامی می تواند انجام دهد

 پايان تونی بلر نخستين رهبر يک کشور غربی است که پس از. وی تصميم دارد به عراق نيز سفر کند
  .جنگ به رهبری آمريکا، به عراق سفر می کند

  . جان پی ينار، خبرنگار بی بی سی می گويد در حرکات آقای نشانه ای از پيروزمندی ديده نمی شد
به گفته خبرنگار بی بی سی، آقای بلر می داند که در حالی که بی نظمی هنوز يک مشکل بزرگ در 

 اين کشور گامی چنين آرام و کند دارد، چنين حرکاتی عراق است و بازسازی سياسی و اقتصادی
  . چندان مناسب نيست

اما تونی بلر بر اين نکته تاکيد کرد عراق آنطور هم که رسانه ها گزارش می کنند، دچار اغتشاش 
  .نيست

  . نخست وزير بريتانيا همچنين تاکيد کرد که سالح های تخريب جمعی در عراق پيدا خواهد شد
آقای رامسفلد .  او با اظهارات روز سه شنبه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا مغايرت دارداين اظهارات

اذعان کرد که عراق ممکن است قبل از حمله نيروهای به رهبری آمريکا به صدام حسين، اينگونه سالح 
  . های خود را نابود کرده باشد

با ايران می توان مذاکره کرد اما : يران گفتبه گفته خبرنگار بی بی سی، آقای بلر همچنين در مورد ا
اساس اين مذاکرات بايد اين باشد که ايران درک کند که چه چيزی قابل قبول است و چه چيزی را نمی 

  . توان پذيرفت
اين در حالی است که آمريکا، ايران را به پناه دادن به اعضای شبکه القاعده و همچنين بی ثبات ساختن 

  عراق متهم می کند

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  جنگ عراق به زبان آمار

  2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه –روزنامه همشهري به نقل از نيوزويك 
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به ارتش اين آشور دستور داده است تا مطالعه اي درباره عبرتهاي 

ماهها طول خواهد آشيد، اما ژنرال مايكل موزلي از فرماندهان ارتش اين آار . جنگ عراق انجام دهد
. را به آار جمع آوري برخي ارقام خام جنگ گماشت» تجزيه و تحليل و ارزيابي«آمريكا گروهي از بخش 

  : صفحه از اين قرار است١۶برخي از نكات برجسته اين گزارش 
تعداد نيروهاي . ن عمليات به آار گرفته شدند نفر از نيروهاي نظامي آمريكا در اي٩٩٨ هزار و ۴٢٣

 هزار ۴١متحدان بيش از .  ساعت طول آشيد٧٢٠اين جنگ . نفر بود٩٨٧ هزار و ۴٢ غيرآمريكايي عمليات
 تن سوخت مصرف شد آه براي ۶۶٢ هزار و ١٨در اين پروازها، .  سورتي پرواز انجام دادند۴٠٠و 

 ١٨٠١نيروهاي ائتالفي .  سال آافي است١٢مدت  در آسمان به ٧٣٧-١٠٠نگهداشتن يك بوئينگ 
  . فروند بقيه آمريكايي بود١٣٨هواپيما به پرواز درآوردند آه به غير از 

 پيغام متفاوت ٨١ هزار جزوه تبليغاتي بر سر عراقيها فرو ريخته شد آه در برگيرنده ٨٠٠ ميليون و ٣١
  .بود

.  فروند از آنها براثر آتش دشمن بود٧ه سقوط  فروند هواپيما از دست دادند، آ٢٠نيروهاي ائتالفي 
 فروند هواپيما براي جمع آوري ٨٠.  نفر را نجات دادند٧٣ ماموريت هوايي ۵۵گروههاي آاوش و نجات در 
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 ساعت فيلم ٣٢٠٠ هزار عكس از جبهه هاي جنگ گرفتند، 42اين هواپيماها . اطالعات به پرواز درآمد
  .خابرات عراقي ها را شنود آردند ساعت از م٢۴٠٠ويديويي مخابره و 

 ۴۶ دالر برآورد شده آه معادل توليد ٣۶۵ هزار و ٧۴۴ ميليون و ٩١٧) ادوات مصرفي(هزينه ملموس جنگ 
  . است٢٠٠١ ثانيه اقتصاد آمريكا در سال ١٠دقيقه و 

  
  موضع تازه آمريکا در قبال تسليحات عراق

  ی خلع سالح آن کشور استدولت آمريکا می گويد تغيير حکومت عراق، شرط ضرور
  2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -جاناتان مارکوس خبرنگار بی بی سی در امور دفاعی

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، برای اولين بار اذعان کرده است که عراق ممکن است پيش از آغاز 
  .عی خود را نابود کرده باشدحمله آمريکا برای سرنگونی رژيم صدام حسين، سالح های تخريب جم

آمريکا در نيويورک " شورای روابط خارجی"در موسسه معتبر )  مه27(آقای رامسفلد روز سه شنبه 
  .سخن می گفت

آيا اين بدان معنی است که آمريکا ادعای مصرانه خود داير بر اين که عراق در شب آغاز جنگ به سالح 
  رفته؟های تخريب جمعی دسترسی داشته است را پس گ

دولت های آمريکا و بريتانيا جنگ با عراق برای اخراج صدام حسين را با اين ادعا که سالح های تخريب 
  .جمعی اين کشور تهديدی آشکار و قريب الوقوع برای جهان است، توجيه می کردند

يحاتی دولت بوش، و به تبع آن دولت بريتانيا، ناکامی های چشمگير عراق در برشمردن برنامه های تسل
گذشته خود نزد بازرسان سازمان ملل را نشانه ای آشکار از تالش صدام حسين برای پنهانکاری تعبير 

  .کردند
اين دولت ها برای اثبات پنهانکاری عراق همچنين به انتشار اطالعات امنيتی درباره برنامه های فعال 

ی صبر کنيد، با ورود نيروهای پيام سرپوشيده آنها اين بود که اگر کم. تسليحاتی عراق پرداختند
آمريکايی و بريتانيايی به خاک عراق و پس از سقوط رژيم، وجود اين سالح ها و برنامه ها فاش خواهد 

  .شد
اما با گذشت چندين هفته، کل مساله برنامه های تسليحاتی عراق همچنان در هاله ای اسرارآميز قرار 

  .دی در اين ارتباط کشف شده استيافته های جدی ناچيز است و تنها اسنا. دارد
کشف شده است که می تواند تشکيالت متحرک توليد سالح های ) تريلر(حداقل دو محفظه باربری 

  . بيولوژيکی باشد
اما به نظر می رسد که جستجو برای يافتن سالح های صدام حسين در بهترين حالت تصادفی بوده 

  .است
 اصرار ورزيده اند که منابع قابل توجهی را برای انجام اين درحالی که بريتانيايی ها و آمريکايی ها

جستجوها اختصاص داده اند، اين واقعيت را که احتماال بسياری از نقاط حساس، از جمله تاسيسات 
  .اتمی عراق غارت شده يا شواهد بالقوه آنها نابود شده است را نمی توان ناديده گرفت

 از مصاحبه با رهبران سابق عراق و احتماال صدها دانشمند و دونالد رامسفلد اصرار می ورزد که پس
  .تکنيسين، اطالعات روشن تری حاصل خواهد شد

اما حتی او نيز اکنون مجبور شده است اذعان کند که عراق احتماال بخش اعظم تسليحات شيميايی و 
  .ميکروبی خود را پيش از جنگ نابود کرده است

د اين وضع چيزی را عوض نمی کند، چرا که عراق همچنان از دانش دولت بوش و حاميان جنگ می گوين
  .الزم و احتماال همچنين تمايل به داشتن چنين سالح هايی در آينده برخوردار می بود

اما بايد يادآور شد که جنگ براساس چنين استداللی توجيه نشد، بلکه گفته شد که تغيير حکومت 
  شرط ضروری خلع سالح آن کشور استعراق، نه به خودی خود يک هدف، بلکه 

  

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  اعضاي اداره موقتي شهر کرکوک انتخاب شدند

   2003 مه 28 -1382  خرداد7  چهار شنبه):راديوفردا، اربيل(پيمان پژمان 
.  شهر انتخاب شددر مراسمي با حضور فرمانده نيروهاي آمريکايي در کرکوک، امروز اداره محلي اين

کرکوک بعد از موصل، اولين شهر عراق است که اداره موقتي خود را تحت نظر و با تاييد نيروهاي 
انتخابات در دومين شهر بزرگ کردستان از اهميت خاصي برخوردار است، . آمريکايي منصوب مي کند

ور يعني کردها، چون يکي از معدود شهرهاي عراقي است که داراي تمامي گروههاي مهم اين کش
عربها، آشوريها و ترکمنها است و برقراري حکومتي با ثبات و ارتباطات عادالنه بين تمامي گروهها در اين 

انتخابات امروز براي منصوب کردن يک شهردار که درهمان . شهر مي تواند مدلي براي بقيه عراق باشد
  .  شهرداري بودحال استاندار هم خواهد بود، يک معاون شهردار و سه کارمند

واحد وي چند ناظر انتخاباتي را : سرهنگ جاستين اي برلي، سخنگوي نيروهاي آمريکا در کرکوک گفت
به موصل، اولين شهري که در آن انتخابات برگزار شد فرستاد تا مدلي يگانه براي انتخابات در عراق 

مثال در . ر خود کامل مي کندوي افزود هر شهر مدل مذکور را با توجه به ويژگيهاي شه. اتخاذ شود
کرکوک با توجه به وجود گروههاي مختلف و وجود ذخائر معدني و نفت، و اهميت براي وجود متخصصين 
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در اداره شهر، تصميم گرفته شد شش تن از اعضاي مجلس محلي به کارمندان حرفه اي در زمينه هاي 
  . مختلف اختصاص داده شود

، فرمانده نيروهاي آمريکا در )Raymond Odierno(، ژنرال ريموند اوديرنواز ابتداي برنامه ريزي انتخابات
 نماينده از بين خود 39کرکوک تصميم گرفت که به کردها،عربها، آشوريها و ترکمنها فرصت دهد هر کدام 

در همين حال ژنرال اوديرنو به .  نفر به شش نفر از همياران خود راي دهند39انتخاب کرده و آن 
حرفه اي مستقل از احزاب سياسي مانند وکال، دکترها، کارمندان اداري، مقامات مذهبي و گروههاي 

 نماينده به کرکوک بفرستند که شش تن از آنها به مجلس محلي 144تجار نيز اجازه داد که آنها نيز 
مي گرچه ژنرال اوديرنو حق وتوي هر يک از اين کانديداها را داشت، سرهنگ اي برلي . انتخاب شدند

  .گويد که به کانديداي هيچ کس اعتراض نشد
در سخنراني امروز خود، ژنرال . سي نماينده مجلس شوراي ملي، چند روز پيش رسما انتخاب شدند

اوديرنو به مجلس محلي نصيحت کرد که اول مسائلي را که مي شود روي آن اتفاق کرد، مانند 
 دشوارتري که محتاج قانون دولتي صادره از بهداشت عمومي، مدارس و امنيت را حل کنند و مشکالت

  .بغداد هستند مانند بازگشت آوارگان به مناطق مسکوني قديمي خود را به آينده موکول کنند
  

  اولويت با برقراری نظم وقانون در کشور است: نماينده سازمان ملل در عراق
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -راديو آمريكا 
 سازمان ملل متحد در عراق می گويد، اولويت درجه اول وی برقراری نظم وقانون در آن نماينده ويژه

سرجيو وی يرا دو ميو، نماينده ويژه سازمان ملل، می گويد وی روز دوشنبه وارد . کشور جنگ زده است
وی که روز سه شنبه با خبرنگاران سخن می گفت اضافه کرد که پس از ورود به . بغداد خواهد شد

داد بال فاصله با رهبران عراق تماس می گيرد و تالش خواهد کرد تا با مقامات آمريکائی و بريتانيائی بغ
وی گفت کوشش خواهد کرد تا در طول مأموريت چهار ماهه خود از کليه . روابط حسنه ايجاد کند

دنبال حمله به در ضمن، مقامات نظامی آمريکا ميگويند به . استانهای هيجده گانه آن کشور ديدار کند
 تن از آنان ٩ سر باز کشته و ٢ کيلومتری بغداد، ۵٠يک واحد از نظاميان آمريکا در شهر فلوجه واقع در 

  . زخمی گرديدند
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  تحريمهاي تجاري آمريكا عليه عراق لغو شد 
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -خبرگزاري فارس
  .ريكا تحريمهاي تجاري و اقتصادي آمريكا بر عراق را در بيشتر موارد لغو آرد خزانه داري آم

لغو تحريمهاي تجاري : به گزارش رويتر ، جان اسنو رئيس خزانه داري آمريكا با اعالم اين خبر گفت 
آمريكا عليه عراق نشان دهنده تعهد دولت بوش مبني بر بازگرداندن يك زندگي آرام همراه با آزادي 

  . ارت به مردم عراق استتج
بنابر اين گزارش ، تحريمهاي آمريكا عليه عراق در زمينه فروش تسليحات نظامي و تجهيزات برتر 

  . تكنولوژيكي همچنان باقي است
آمريكا آه از مدتها پيش بر لغو تحريمهاي سازمان ملل : افزايد خبرگزاري فارس در ادامه اين گزارش مي

، تحريمهاي خود عليه عراق را يك هفته پس از لغو تحريمهاي سازمان ملل ، آرد  عليه عراق اصرار مي
  . لغو آرد

اين اقدام آمريكا حاآي است آه هدف آمريكا از لغو اين تحريمها تنها بهره برداري اقتصادي از عراق و نه 
  . افزايش رفاه اقتصادي مردم عراق است

  
  ليست جديدي از داراييهاي مسروقه عراق آشف شد

   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -برگزاري فارسخ
آمريكا ليست جديدي از شرآتهاي اروپايي تحت حمايت صدام آه داراييهاي عراق را به سرقت برده اند، 

  .آشف آرد
 آينده منتشر خواهد شد ، در نامه اي از برذان تكريتي  به گزارش فاينشال تايمز، اين ليست آه در هفته

  . دام حسين به خود صدام حسن مشاهده شده استمدير مالي ص
  . اين نامه توسط سربازان آمريكايي آشف شده است: ديويد آفوس مشاور آل خزانه داري آمريكا گفت

بانك تصفيه بين المللي آه تحت آنترل بانكهاي مرآزي هستند، : وي درادامه اين گزارش اظهار داشت
  .  بانك مرآزي عراق را در اختيار دارند ميليون دالر از داراييهاي575نيز مبلغ 

  
  لغو قراردادهاي نفتي سابق عراق غير قانوني است: وزير انرژي اندونزي
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -خبرگزاري فارس

وزير انرژي اندونزي، لغو قراردادهاي نفتي سابق عراق توسط وزير نفت آمريكايي اين آشور را غير 
  .قانوني دانست
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به گزارش داوجونز، به دنبال لغو سه قرارداد نفتي بزرگ عراق با چين و روسيه توسط ثامرقضبان وزير 
نفت آمريكايي عراق، وزير انرژي اندونزي نسبت به احتمال لغو قرارداد نفتي شرآت دولتي پرتاميناي 

  . اين آشور با عراق ابزار نگراني آرد
  . تداوم قرارداد نفتي پرتامينا با عراق شدپورنومو وزير انرژي اندونزي خواستار 

 ميليون بشكه 3با منطقه نفتي و سترن ديزرت بالك با ظرفيت ) 1381مرداد  (2002اين قرارداد در نوامبر 
  . در روز منعقد شده است

مساله لغو شدن قراردادهاي نفتي سابق عراق را در جلسه : بنابراين گزارش، پورنو مو اظهار داشت
  . ك مطرح خواهم آرد و از نمايندگان اوپك مي خواهم در اين باره چاره جويي آنندآينده اوپ

صادرات نفت عراق در : وي در پايان نسبت به عدم آاهش شديد قيمت نفت ابراز اميدواري آرد و گفت
آينده نزديك شروع نخواهد شد و در حال حاضر عراق بايد به فكر تامين سوخت مورد نياز داخلي آشور 

  . دباش
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

حمايت از القاعده و ادامه بلندپروازي هاي : اظهارات وزيردفاع آمريكا و سخنگوي آاخ سفيد در باره ايران
  اتمي

   2003 مه 28 -1382 خرداد 7چهار شنبه ): راديو فردا(بكتاش خمسه پور 
گونه اقدامي از سوي نظام حاآم برايران براي شبيه سازي دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريكا گفت با هر
  . خود درعراق به شدت برخورد خواهد شد

وي در . وي در يك سخنراني در نيويورك گفت ايران امروز نسبت به عراق هيچگونه مساعدتي نمي آند
فتگو پاسخ به پرسشي گفت دولت آمريكا در باره موثرترين سياست در قبال ايران سرگرم بحث و گ

وزير دفاع آمريكا گفت اياالت متحده تصميم نگرفته است آه آيا بايد باب گفتگو را با تندروهاي . است
  . حاآم بگشايد يا با رهبران ميانه رو يا با مردم ايران

سياست آمريكا در سالهاي اخير اين بوده است آه با دو : وي در باره سياست آمريكا در قبال ايران گفت
تالش آند چيزهائي بگويد و آارهائي انجام دهد . كومتي آن آشور سرو آار نداشته باشداليه باالي ح

آه بازتاب درك و دريافت اوضاع مردم آن آشور باشد و اميدوار باشد مردم آن آشور فرصتي داشته 
باشند تا راه هائي براي متقاعد آردن رهبري در آن آشور پيدا آند آه به آن نشان دهد در مسير 

در صورتي آه وارد روابطي نزديك و صميمي و روابطي سياسي و ديپلماتيك . اهي حرآت مي آننداشتب
با مقامات ارشد در آن آشور شويم، ممكن است دريابيم آه در موقعيتي قرار گرفته ايم آه داريم مردم 

و به . يم دادزيرا به رهبري اعتبار خواهيم بخشيد و به آن مشروعيت خواه. آن آشور را نااميد مي آنيم
  .همين خاطر، موضع اياالت متحده تقريبا اينگونه است آه تشريح آردم

ديدگاه شخصي من اين است آه همچنان شگفت زده ام آه اوضاع چه سريع از شاه : رامسفلد گفت
شايد روزي به طور مطلوب شگفت زده شوم آه اوضاع به . ايران به روحانيون، به آيت اهللا خميني رسيد

بازگردد آه در آن مردم آن آشور از صدائي رساتر و فرصتي براي تاثير گذاشتن بر زندگي خود وضعيتي 
  . درحاليكه امروز مردم ايران در اين زمينه ها آشكارا محدوديت دارند. بهره مند شوند

در همين حال، در اظهارات ديگري در باره ايران، از سوي يك مقام آمريكائي، آري فلشر، سخنگوي آاخ 
فيد گفت واشنگتن تهران را در فشار گذاشته است آه به حمايت از تروريسم، از جمله پناه دادن به س

آري فلشراقدامات بازگو شده از سوي مقامات جمهوري اسالمي . اعضاي شبكه القاعده پايان دهد
  . عليه شبكه القاعده را آافي ندانست

و گفت اياالت متحده در مسائل تروريسم و سخنگوي آاخ سفيد توسل به زور را فعال منتفي دانست 
آري فلشر در اظهارات خود نگراني واشنگتن را از بابت . هسته اي از طريق ديپلماسي اقدام مي آند

  . برنامه هاي هسته اي ايران تكرار رد
ت وي گفت با اينكه ما هنوز گزارش نهائي را از آژانس انرژي بين المللي دريافت نكرده ايم، حقيقتا نسب

در حاليكه . به توليد انرژي هسته اي توسط آشوري آه سرشار از نفت و گاز است نگراني هائي داريم
آنها براي توليد انرژي داراي منابع سوخت . آنها براي توليد برق خود نيازي به انرژي هسته اي ندارند

همين خاطر ما در به . فسيلي از جمله نفت و گاز آافي هستند و اين يك نگراني به وجود مي آورد
انتظار نتايجي خواهيم بود آه آژانس انرژي اتمي بين المللي به آنها دست يافته است و يادآوري مي 
آنم آه آژانس بين المللي انرژي اتمي در صورت عدم راهنمائي گروه هاي ايراني مخالف، حتي نمي 

  . توانست در موقعيتي باشد آه بتواند اين تاسيسات را پيدا آند
ارات سخنگوي آاخ سفيد و وزير دفاع اياالت متحده در حالي بيان شد آه آولين پاول، وزير اظه

  .امورخارجه اياالت متحده پيشتر به خبرنگاران گفت تماس هاي اياالت متحده با ايران ادامه خواهد يافت
  

  آمريكا و ايران 
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -راديو آلمان

ده آمريكا، صداى آسانيكه خواستار در پيش گرفتن رويه شديدترى در مقابل جمهورى در اياالت متح
اسالمى ايران ميگرد ند رساتر ميشود و گويا حال در دولت آمريكا بعمل آوردن اقدامات مختلفى براى 

ريكا ، ايجاد بى ثباتى در دولت ايران مورد بررسى قرار ميگيرند و ديروز نيز وزراى امور خارجه و دفاع آم
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 مشاور امنيتى رئيس جمهورى آمريكا Condoleezza Riceآالين پاول و دونالد رامسفلد و همچنين خانم 
آمريكا جمهورى اسالمى ايران را متهم ميكند باينكه به . ، همين موضوع را مورد بررسى قرار دادند 

مه ميدهد و در زمينه همين تروريست هاى شبكه القاعده پناه و بطور محرمانه به برنامه اتمى خود ادا
همكارما . برنامه نيز اپوزيسيون برون مرزى دولت ايران ، گويا روز گذشته مدارآى را ارائه داشته است 

DanielScheschkewitz از واشنگتن گزارشى تحليلى در اينباره ارسال داشته آه حال ترجمه خالصه آن 
يكا تاييد نمود آه مذاآراتى در سطح عالى سياسى دونالد رامسفلد ، وزير دفاع آمر. بسمعتان ميرسد 

در باره ايران انجام شده اند ، چرا آه ايران آشور مهمى است و دولت آمريكا نيز چند وقت يكبار ، اوضاع 
رامسفلد در باره تغيير مشى اياالت متحده آمريكا در مقابل . آن آشور را مورد بررسى قرار ميدهد 

 توجه ما به دولت جمهورى اسالمى ايران آنهم از لحاظ سياسى و شايد: جمهورى اسالمى گفت 
حال چنين بنظر ميرسد آه دولت آمريكا . ديپلماسى ، باعث ياس و سرخوردگى مردم ايران شده باشد 

از مشى بيل آلينتون رئيس جمهورى پيشين آن آشور در مقابل ايران ، يعنى با تقويت توانهاى اصالح 
ذهبيون گردد، فاصله گرفته است و بجاى آن به تعويض رژيم از داخل آشور طلب باعث ضعف حكومت م

ترديدى نيست آه در ايران : توجه ميكند وآرى فاليشر سخنگوى رئيس جمهورى آمريكا در اينباره گفت 
مذاآراتى آه بايد آنرا جدى گرفت در باره سرنوشت و آينده آنكشور انجام ميشوند و در صد ايرانيان آمتر 

ى سال در قياس با جمعيت ايران ، بسيار باال است و شمار آثيرى از آنها بر اين عقيده اند آه رژيم از س
ايرانيان ، خود سرنوشت . روحانيون ، دولتى مناسب با مقتضيات عصر حاضر براى آشورشان نيست 

ت از حمايت از همگام با آن دولت آمريكا به ايران هشدار ميدهد آه دس. آشورشان را تعيين خواهند آرد
تروريستها بردارد ، به اعضاى شبكه تروريستى القاعده منبعد پناه ندهد و برنامه اتمى محرمانه خود را 

اپوزيسيون برون مرزى و مخالف رژيم ايران نيز مدارآى را ارائه داشته آه بايد دال بر وجود . متوقف سازد 
يا از جمله در لشكر آباد واقع در چهل آيلو مترى داشتن چنين برنامه اتمى باشد و آنهم بدينگونه آه گو

تهران ، اورانيوم تغليظ شده توليد ميشود و آنهم براى توليد بمب اتمى آه البته بگفته يك سخنگوى 
شوراى مقاومت ايران در آمريكا ، اين بمب اتمى نيز تا سال دو هزار و پنج ميالدى در جمهورى اسالمى 

ان ديگرى آه حال در دولتآمريكا مورد بررسى قرار ميگيرد ، جلب نظر امك. ايران توليد خواهد شد 
آشورها ، در سازمان ملل متحد ، در زمينه اتخاذ تدابير تنبيهى تحريمى در مقابل ايران است ولى در 

عين حال در محافل نزديك به دولت آمريكا نيز گفته ميشود آه در پيش گرفتن رويه افراطى از طرف 
چنين بنظر ميرسد آه در دولت اياالت متحده . بل جمهورى اسالمى ايران نيز بعيد نيست آمريكا در مقا

آمريكا ، تحت رهبرى جرج دبليو بوش ، تصميم قطعى در باره مشى آتى آن آشور در مقابل دولت 
  .جمهورى اسالمى ايران ، اتخاذ نشده است 

  
اتهام حمايت از القاعده و پيگيري برنامه تسليحات : باالگرفتن تنش در روابط آمريكا و جمهوري اسالمي

  اتمي
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7چهار شنبه ): راديوفردا(همايون مجد 

  . روزسه شنبه ايران يکي از اصلي ترين موضوعات رسانه هاي آمريکا بود
و گفت ادعاي سازمان روز گذشته بار ديگر دولت بوش، ايران را به پناه دادن به اعضاي القاعده متهم کرد 

مجاهدين خلق داير بر اينکه ايران مخفيانه دو کارخانه غني سازي اورانيوم مي سازد نياز به بررسي 
 آري فالشر سخنگوي کاخ سفيد گفت ما ايران را براي توقف حمايت از گروه هاي تروريستي از .دارد

  جمله 
آقاي فالشر ادعاي ايران را که گفته است گام . پناه دادن به اعضاي شبکه القاعده زير فشار مي گذاريم

هايي جهت مهار کردن گروه هاي تروريستي برداشته است رد کرد و گفت اقدامات ايران در اين رمينه 
  . کافي نبوده است

آقاي فالشر احتمال استفاده آمريکا از نيروي نظامي عليه ايران را در حال حاضر منتفي دانست و گفت 
  . اين مسائل را از طريق ديپلماتيک حل کندآمريكا مي خواهد 

  
در وزارت امور خارجه آمريکا، کولين پاول به خبرنگاران گفت تماس هاي ايران و آمريکا ادامه خواهد 

  . آقاي پاول درمورد هرگونه تغيير سياست آمريکا در قبال ايران اظهار بي اطالعي کرد. داشت
نگره آمريکا گفت تصور مي کنم نبايد لقمه اي برداريم که در همين حال سناتور بايدن عضو دموکرات ک

و سناتور سم بران بک، عضو ديگر کميته روابط خارجي گفت وضعيت ايران يک . جويدن آن مشکل باشد
وي گفت ايران معرف حضور تروريسم در منطقه اي است که . مشکل اساسي در سياست آمريکاست
  . ين افغانستان و عراقما مي خواهيم ثبات برقرار کنيم يعني ب

 تاکنون ايران شماري از اعضاي القاعده را دستگير کرده و تحويل داده است و 2001 سپتامبر 11از 
هميشه پناه دادن به اعضاي اين شبکه را رد مي کند، اما مقامات آمريکايي در اين مورد ابراز ترديد مي 

پس از آن افزايش يافت که گزارش هاي اطالعاتي، نگراني در مورد رابطه ايران با اعضاي القاعده . کنند
اعضايي که گفته مي شود در طراحي عمليات . از حضور عوامل عملياتي القاعده در ايران خبر داد

 آمريکايي 8 نفر از جمله 34در آن بمب گذاري ها . انتحاري دوازدهم ماه مي در رياض دست داشته اند
  . کشته شدند
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يند به رغم شباهت هايي که از جهت ارتباط با القاعده و تالش براي مقامات بطور خصوصي مي گو
دستيابي به سالح هاي هسته اي ميان ايران و عراق پيش از جنگ وجود دارد تصور توسل به نيروي 

  . نظامي در ايران به شکلي که در مورد عراق اجرا شد، اشتباه خواهد بود
  

ه در کنترل سازمان مجاهدين خلق است، روز سه به گزارش آسوشيتد پرس، شوراي ملي مقاومت ک
شنبه گفت از طريق عوامل خود در ايران اطالع يافته است که ايران در حال ساختن دو کارخانه غني 

  .  کيلومتري غرب تهران است40سازي اورانيوم در 
 به سالح هسته اي دست 2005سخنگوي شوراي ملي مقاومت گفت برآورد مي شود ايران تا سال 

همچنين در بيانيه اي که روز سه شنبه از سوي وزارت امور خارجه روسيه منتشر شد، از ايران . پيدا کند
  . خواسته شده در مورد نداشتن توليد سالح هسته اي تضمين بيشتري بدهد

حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي، اتهامات مطرح شده از سوي مقامات 
  .د کرده، و عليه مداخله آمريکا در ايران هشدار دادآمريکايي را ر

  
  برنامه هسته اي جمهوري اسالمي و فشارهاي آمريکا، از ديد روزنامه هاي آلماني

   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه - راديو فردا -)کلن(شهرام ميريان 
آمريکا با اخطارهاي : ه کرده و نوشته است در تفسيري برنامه اتمي ايران را برجستروزنامه فرانکفورتر الگماينه

برنامه اي که به زعم . فزاينده اي، برنامه اتمي ايران را که به سرعت در حال پيشرفت است دنبال مي کند
اين روزنامه آلماني آنگاه اين پرسش را مطرح . قدرتمندان ايران در جهت اهداف غير نظامي به کار گرفته مي شود

  . ينکه ممکن است يک درگيري ميان آمريکا و ايران بروز کند، بستگي به عوامل فراوان داردمي کند و مي نويسد ا
اين موضوع بايد براي ايران روشن شود که آمريکا، منتظر : دي ولت، روزنامه ديگر آلماني در همين راستا مي نويسد

اين روزنامه با اشاره به اين . ردآن نخواهد شد که تهران، از طريق سالح اتمي خود واشنگتن را زير فشار بگذا
موضوع که در وزارت دفاع آمريکا بار ديگر واژه تغيير حکومت در ايران شنيده مي شود، به تالشهاي صلح آميز ميان 

  .اسراييل و فلسطين مي پردازد
ازهاي جناح موسوم به ب: ، چاپ دوسلدورف نيز در همين ارتباط مي نويسد اقتصادي هاندلزبالت–روزنامه خبري 

پس از افغانستان، عراق، و يک . امريکا در منطقه خاور ميانه، تنها يک طرح را مي شناسد و آن تغيير حکومت است
اين روزنامه آلماني با اشاره به اين نکته که موضوع . کشمکش مختصر با سوريه، آمريکا حال به ايران پرداخته است

البته در جنگ عراق نيز داليل ديگري از سوي آمريکا، : و مي نويسدتنها بر سر تغيير رژيم است به عراق مي پردازد 
  .مطرح شد

علي رغم سخنان تهديد آميزي که از سوي واشنگتن عليه :  در اين پيوند مي نويسدروزنامه زو دوچه چاپ مونيخ
ي نيز هر گاه چنين حمله ا. تهران شنيده مي شود، با اين حال دخالت مستقيم سياسي بعيد به نظر مي رسد

از طرفي مداخله نظامي آمريکا عليه ايران، منسبات واشنگتن . صورت گيرد، آمريکا بايد بدون بريتانيا وارد کارزار شود
  .و مسکو را نيز دستخوش تزلزل مي کند

از آيا برنامه اتمي ايران دليلي است بر بي صبري آمريکا در مراوده با تهران؟ :  مي نويسدروزنامه فراکفورتر روندشاو
هنگامي که محمد خاتمي در اغاز سال، کوششهاي اتمي کشورش را ظاهرا براي اهداف غير نظامي، آشکار 

آمريکا بر آن است تا در صورتي . ساخت، واشنگتن از بمبي که در دست روحانيون ايران است هراسناک شده است
  .شودکه ايران حاضر به چشم پوشي از اتم باشد، برايش يک نقش منطقه اي قائل 

  
هاي افغانستان و عراق را تغيير داده است،  اش حكومت جورج بوش آه از زمان آغاز رياست جمهوري«

  » .عالقمند است اين سياست را در قبال ايران نيز در پيش بگيرد
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7چهار شنبه 

با بيان اين مطلب در ) Rediff(” رديف“، پايگاه اينترنتي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گويند در صورتي آه ايران اقدامي  تندروهاي دولت جورج بوش مي«: گزارشي در اين باره آورده است

  . اي عليه اين آشور اتخاذ آند عليه اعضاي القاعده انجام ندهد، دولت آمريكا بايد موضع خصمانه
اند آه سال گذشته نيز اين اتهامات را  آردهمقامات دولت بوش در حالي اتهامات عليه ايران را آغاز 

  » .آردند متوجه عراق مي
آنند از  مقامات اطالعاتي آمريكا به رغم ادعاهايي آه مي«: اين پايگاه اينترنتي در ادامه آورده است

هاي حال حاضر ايران و  گويند تنش ها با اعضاي القاعده اطالعي ندارند، اما مي ميزان همكاري ايراني
هاي قبل از جنگ  اند آه به قول مقامات ايراني، آمريكا را متهم آرده. گردد ا به حوادث عراق باز ميآمريك

از سوي ديگر جنگ در . اند عمل نكرده) گروهك منافقين(خود مبني بر از ميان بردن گروه مجاهدين خلق 
دام شيعيان عراق آه ي براي آمريكا به همراه داشته است؛ با سقوط حكومت ص ا عراق نتايج ناخواسته

اند و به همراه شيعيان ايران اآثريتي را تشكيل  ها تحت فشار بودند، آزادي عمل بيشتري يافته سال
اند و ممكن است در آينده شيعيان بحرين، لبنان، سوريه و عربستان نيز در آشورهايشان داراي  داده

 ».قدرت شوند
  

ي اياالت متحده در مبارزه با القاعده را محكوم آرد و  ي ايران معيارهاي دوگانه سخنگوي وزارت خارجه
  . گفت آه ايران در دستگيري و بازجويي از اعضاي القاعده جدي است
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ي ايران در  ،حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين آمريكا است آه در جنگ عليه القاعده جدي نيست، اما « :نسه اظهار داشتوگو باخبرگزاري فرا گفت
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ايم و جنگ  ما اولين قربانيان القاعده بوده. الملل نشان نداده است ي بين آمريكا همكاري خود را با جامعه
  » .ايم با آنها را از ابتداي پيدايش آنها آغاز آرده

برخي از آنها در « :اند؛ خاطرنشان آرد سوي ايران دستگير شدهي اعضاي القاعده آه اخيرا از  وي درباره
  ».برند و ما هويت آنها را مشخص خواهيم آرد بازداشت به سرمي

ي دستگيرشدگان در تماس نزديك  وي گفت آه ايران با آشورهاي دوست از جمله عربستان درباره
  . است

يابد؛ از واشنگتن خواست از اتهامات  دامه ميا از دستگير شدگان ا ه آصفي با اشاره به اين آه بازجويي
  . ي خود پايان دهد خود دست بردارد و به نگرش يك جانبه گرايانه

  
  ايران اعضاي القاعده را تحويل دهد  : سعودالفيصل

   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه --خبرگزاري آار ايران
اي رياض و آساني را آه به آنها آمك آردند ما عوامل انفجاره: سعودالفيصل وزير خارجه سعودي گفت

  .دهيم  گونه ترديدي به خود راه نمي  آنيم و در مبارزه با مظاهر اين جنايات و مرتكبان آن هيچ  دستگير مي
الملل ايلنا، وي با اشاره به دستگيري تعدادي از اعضاي مشكوك به عضويت در   بين  به گزارش سرويس

اميدوارم ايران هرآدام از اتباع سعودي را آه در زمره اين : " اخير، تصريح آردالقاعده در ايران طي هفته 
  .افراد هستند تحويل دهد

گفت،   به گزارش رويترز، وزيرامورخارجه عربستان سعودي آه در يك آنفرانس خبري در رياض سخن مي
يران نيز در مورد تحويل ما و آمريكا در حال تحقيق درباره انفجارهاي رياض هستيم و با ا: اظهار داشت

  .ايم  اعضاي القاعده توافق آرده
شوند گه وجهه   ها باعث مي  اين تروريست: به نوشته روزنامه الرياض چاپ عربستان سعودي وي افزود

  .آشور مخدوش شود و آن را به عنوان منبع تروريسم در منطقه جلوه دهد
ن آفت متحد هستيم و با مجرمان با جديت برخورد ماهمگي براي مقابله با اي: سعودي الفيصل ادامه داد

  .خواهيم آرد
ما آنها را دستگير آرده و در حال بازجويي از آنها : هاي دستگير شده در جده گفت  وي درباره مراآشي

  .هستيم
فيصل به قاچاق اسلحه از عراق به عربستان پس از سقوط رژيم صدام اشاره آرد و گفت ما در اين باره 

 .ران صحبت خواهيم آردبا اشغالگ
  

  جهان پس از جنگ
  

  8در حاشيه اجالس گروه
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -روزنامه آيهان 

در شهر ) خرداد13تا 11(رؤساي هفت آشور صنعتي به عالوه روسيه، از اول تا سوم ماه ميالدي آينده 
سليحاتي اتمي و آشتار جمعي، فرانسه گردهم مي آيند تا در خصوص بازسازي عراق، ت» اويان«

وضعيت ژئوپليتيك خاورميانه، ايران، آره شمالي، اروپاي آينده و حضور نظامي آمريكا در آن، گفت وگو 
  .آنند

جهان » تنها تصميم گير«اهميت اين نشست در آن است آه شرايط آنوني دنيا، آمريكا را در موقعيت 
مان بنا دارند نظام تك قطبي جهان را به نظامي چند نشانده و فرانسه و برخي آشورهاي ديگر چون آل

مجبور به ترك منطقه شده » اويان« تن از ساآنان 7500به دليل برگزاري اين نشست، . قطبي بدل آنند
در اين حال، . و اين ناحيه خوش آب و هوا خالي از سكنه و به امنيتي ترين شهر جهان تبديل شده است

ون در منطقه پراآنده و انواع دستگاه هاي رادار و هوشمند براي مراقبت و نيروهاي پليس و امنيتي گوناگ
هزار نظامي، چندين ميراژ 11به اين ترتيب، فرانسويان . نظارت بر هر نقل و انتقالي استقرار يافته است

 هلي آوپتر جنگي، هواپيماهاي بي سرنشين، موشك هاي 60، موشك، هواپيماهاي آواآس، 2000
. مين به هوا، واحدهاي ضدميكربي و ضدشيميايي در منطقه مستقر آرده اندهدايت شونده ز

 هزار نيروي امنيتي و نظامي را به منطقه 10سوييسي ها نيز آه در آنار منطقه اجالس قرار دارند، 
را بسته و پروازها را به حالت تعليق در آورده اند، در حالي آه در » ژنو«اعزام آرده فرودگاه » اويان«

واقع است، ده ها نيروي غواص ويژه و قورباغه اي و دستگاه هاي » اويان«آه در حاشيه » لمان«چه دريا
از طرف ديگر، يك منطقه دوهزار آيلومتر . زير دريايي تمامي تحرآات آبي را در منطقه زير نظر گرفته اند

» طقه صفرمن«اين منطقه، محل اقامت سران را آه . مربعي خود به سه منطقه تقسيم شده است
وضعيت منطقه از نظر امنيتي در آخرين .  آيلومتر مربع است را نيز در بر مي گيرد30ناميده مي شود و 

درجه ممكن توصيف شده است و به رغم شرآت سران ساير آشورها، امنيت منطقه را فرانسه 
  .، آمريكا و سوييس بطور مشترك تضمين آرده اند)ميزبان نشست(

همه عوامل امنيتي دست اندرآار، مردم و سازمان هاي مختلف براي مخالفت با گروه و اما، در آنار اين 
فضاي سياسي فرانسه آه در اين روزها آه بخاطر . آشورهاي هفت به اضافه يك بسيج مي شوند

اعتصابات پي درپي متشنج است و سنديكاها به استقبال تظاهرات و اعتراض گروه هاي ضدآمريكايي 
  . داي خود را به گوش سران آشورهاي هشت برسانندنيز مي رود تا ص
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از هم اآنون گروه هاي زيادي از جمله سازمان هاي چپ و حقوق بشري از آشورهاي فرانسه، آلمان و 
ايتاليا اعالم آمادگي آرده اند با برپايي تظاهرات ضدآمريكايي در منطقه، صداي مخالفت خود را با 

 هزار نيروي امنيتي نظم منطقه 25هند رساند، در حالي آه سياست هاي جنگي بوش به گوش او خوا
سوييس از هم اآنون . را برعهده خواهند گرفت تا نشست سران با آرامش هرچه بيشتر برگزار شود

 هزار پليس پيش بيني شده اين آشور براي آنترل آشوب هاي احتمالي آافي 12اعالم آرده آه 
سازمان هاي غيردولتي از . ي اضافي به اين منطقه اعزام آندنيست و از آلمان خواسته است هزار نيرو

موضوعات مورد بحث در » اجالس براي دنيايي ديگر«فردا با برگزاري ضداجالس سه روزه اي تحت عنوان 
به طور آلي، برنامه نشست سران و برنامه هاي .  را زير سؤال خواهند برد8اجالس سران گروه 

سوييس به همين مناسبت » لوزان«، فردا قرار است تظاهراتي در پيراموني آن بسيار فشرده است
سراسر جهان برگزار » آتاك«آنفرانسي با شرآت سازمان هاي » ژنو«برگزار شود و فرداي آن روز در 

) اول ماه ژوئن(و يكشنبه .  مشعل اعتراض در اطراف درياچه روشن خواهد شد40شنبه، . خواهد شد
در ساعات افتتاحيه اين » ژنو«و » آنماس«ات دو آاروان بزرگي از روز اول نشست سران، با حرآ

در اين حال، روز آغازين نشست سران به مسئله . نشست، حرآت اعتراضي تكميل خواهد شد
پيوستن پنج آشور توسعه يافته به اين گروه اختصاص خواهد يافت و سران هشت آشور همان شب با 

روز دوم به نشست آاري سران گروه هشت . قات خواهند آردنمايندگان آشورهاي آفريقايي نيز مال
 و مالقات نهايي 11با پايان نشست هاي آاري در ساعت )  خرداد13(اختصاص دارد و در روز سوم ژوئن 

در حاشيه . رئيس جمهوري فرانسه آنفرانس خبري خود را برگزار خواهد آرد» ژاك شيراك«سران، 
 شهر بزرگ جهان از جمله واشنگتن، آنكارا و آديس آبابا با 40 آنفرانس گروه هشت، شهرداران حدود

فرانسه مالحظاتي امنيتي را در فاصله . در رم گردهم خواهند آمد» ايجاد صلح و توسعه بيشتر«هدف 
 ماه مه تا چهار ژوئن در مرزهاي خود اعمال مي آند و نيز مراآز تردد عمومي چون ايستگاه 22روزهاي 

  .  ها و بنادر را با دقت بيشتري زير نظر قرار داده استهاي قطار، فرودگاه
  

 واشنگتن در آستانه سفر رئيس جمهوري آمريكا به سن پيترزبورگ و روانشناسي -رابطه مسكو 
  تروريسم

 مـه  28 -1382 خرداد 7چهار شنبه ): راديوفردا(بررسي روزنامه هاي امروز آمريكا ): نيويورك(بهنام ناطقي   
2003   

انداز ديدار اين هفته جرج بوش، رئيس جمهوري  در گزارشي در باره چشم» ال استريت جورنالو«روزنامه 
نويسد آنها نخواهند توانست مشارکت استراتژيک  آمريکا و والديمير پوتين، رئيس حکومت روسيه، مي

آلکسي آرباتف آقاي . ميان آمريکا و روسيه را که با جنگ عراق به وقفه افتاد، بارديگر روي دور بياندازند
Alexei Arbatov معاون کميته دفاع پارلمان روسيه و عضوحزب ليبرال يوبلوکو Yabloko گفت جنگ عراق 

از سوي ديگر، جنگ عراق نشان دهنده اختالف نظري . ضربه سختي به رابطه مسکو و واشنگتن زد
  . عميق در دستگاه رهبري سياست خارجي روسيه بود

گويد اختالف   ميSergei Karaganovملين، آقاي سرگئي کاراگانوف پژوهشگر سياسي و مشاور کر
عميقي در روسيه وجود دارد بين آنها که هوادار روابط نزديک تر ميان مسکوو واشنگتن هستند و 

ها سال سوءنظر نسبت  هاي باالي وزارت دفاع ووزارت امورخارجه روسيه، که طي ده گرايان در رده سنت
  . نزديکي انتخابات پارلماني در روسيه هم مزيد برعلت شده است. ندا به آمريکا بار آمده

تواند با کارهائي مثل  نزديکان پوتين از هم اکنون به آمريکا هشدار داده اند که به اين خاطر پوتين نمي
جلوگيري از اهداف دورپروازانه اتمي جمهوري اسالمي، خود را هوادار آمريکا نشان دهد زيرا ممکن 

  . ت احزاب هوادار دولت را از دست بدهداست حماي
اي مقتدر از خود نشان  المللي چهره نويسد والديمير پوتين که در صحنه بين روزنامه نيويورک تايمز مي

پذير دارد و نتوانسته است در برابر رواج شديد  دهد، در سياست داخلي روسيه موضعي آسيب مي
بود به وعده خود براي تغيير نظام اجتماعي در روسيه فساد اداري و مالي واکنش نشان دهد و قادر ن

گذرد، پوتين، در عمل  گويند در سه سالي که رياست جمهوري او مي کارشناسان روسيه مي. عمل کند
جز حفظ توازن ميان منافع ميان سردمداران سياسي و صعتي روسيه که او را در رسيدن به مقام خود 

اين روزنامه به نقل از آقاي . قدام خود بهره مند شوند، انجام نداده استخواهند از ا ياري دادند و حاال مي
ثبات است و و صرفا بر  نويسد نظام سياسي در روسيه بي نگار روسي مي ماشا ليپمن، يک روزنامه

 يک Michael McFaulآقاي . محبوبيت شخصي پوتين و حالت انفعالي مردم روسيه مبتني است
گويد روسيه به اين دليل به دامان خودکامگي فردي سقوط   ميHooverکارشناس موسسه تحقيقاتي 

دمکراسي در روسيه منتظرنسيمي است . نکرده است که هيچ جناحي قدرت تسلط بر اوضاع را ندارد
  .که آن را به پيش يا به پس ببرد

ت تروريستي هفته نويسد حمال نويس روزنامه فيالدلفيا اينکوايرر، مي ، مقالهJane Eisnerخانم جين آيزنر
نويسند ناشي از  گذشته در رياض و کازابالنکا، را کساني که در باره عمليات تروريستي تحليل مي

مسلکان خود  وطنان و هم ها درپي دستيابي به آن جان خود، هم بينند که ترويست هدفي مشخص مي
گيرد و  د، تروريسم پايان ميخواهند به آنها داده شو پس اگر آنچه مي. کنند ها را قرباني مي و خارجي

  . نشيند ها فرو مي نفرت
 بنيانگذار Willard Gaylinلين  خانم آيزنر با استناد به کتاب جديدي از متفکر آمريکائي آقاي ويالرد گي

 حاليکه نفرت، يک نوع بيماري رواني است از يک فعل و انفعال دروني برخاسته از Hastingsموسسه 
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ولي نفرت هم مثل عشق در جستجوي يک تجسم خارجي براي ابراز خود شود،  محروميت ناشي مي
در ذهن . تراشد شود و براي خود هدفي مي است و به همين خاطر است که متوجه جهان خارج مي

هاي تروريستي مبتني بر فلسفه نفرت، دشمن يک خيال است که صرفا به خاطر اينکه هدف  سازمان
به قول ژان پل سارتر، اگر يهودي وجود نداشت، ضديهود او را خلق شود و  نفرت او قرار گيرد خلق مي

  .کرد مي
  

  گوناگون
  

   مظنون را در ارتباط با بمب گذاری رياض بازداشت کرده اند۵مأموران دولت سعودی 
   2003 مه 28 -1382 خرداد 7 چهار شنبه -راديو آمريكا 

لت سعودی دست کم پنج مظنون را در گزارشهای رسيده از عربستان سعودی حاکيست که مأموران دو
ارتباط با بمب گذاری های انتحاری که اوايل ماه ميالدی جاری رياض، پايتخت سعودی را تکان داد 

  . بازداشت کرده اند
گفته می . روزنامه های عربستان گزارش کرده اند که اين عده ديروز در شهر مدينه بازداشت شدند

 نفر از جمله هشت ٣۴ی حمالت دوازدهم ماه مه بوده که به هالکت شود که يکی از مظنونان طراح اصل
  . آمريکائی منجر شد

وزير کشور عربستان سعودی تأييد کرد که مقامات آن کشور عده ای را در ارتباط با آن حمالت بازداشت 
کا و مقامات آمري. کرده اند اما می گويد مقامات هنوز مايل نيستند جزئيات اين امر را منتشر کنند

سفير آمريکا در . عربستان شبکه تروريستی القاعده را مسئول بمب گذاری های اخير دانسته اند
  . عربستان سعودی می گويد از آن بيم دارد که اين آخرين حمله نباشد

  
  مغز متفكر حمالت رياض دستگير شد 

   1382 خرداد ماه 7 چهارشنبه –جام جم آنالين 
 مه در رياض به 12 مه اعالم آردند مغز متفكر حمالت انتحاري 28 مقامات عربستان روز چهارشنبه

  .همراه تعدادي ديگر از افراد مظنون به فعاليت در شبكه القاعده را دستگير آرده اند
به گزارش راديو بين المللي فرانسه و به نقل از روزنامه عكاظ ، پنج نفر از جمله علي عبدالرحمان 

  . يك خودرو بودند روز سه شنبه توسط ماموران امنيتي دستگير شده اندالغامدي در حالي آه سوار بر
  . مه رياض شناخته مي شود12علي عبدالرحمان الغامدي به عنوان مغز متفكر حمالت انتحاري روز 

اميرنايف وزير آشور عربستان آه در شهر تبوك با خبرنگاران سخن مي گفت ، اعالم آرد در روزهاي 
گير شده و روز سه شنبه نيز ماموران امنيتي در عملياتي موفق در شهر مقدس اخير چندين نفر دست

مدينه تعدادي ديگر از افراد مرتبط با حمالت رياض را دستگير آردند وي جزييات بيشتري را فاش نكرد و 
  .بايد تا هنگام روشن شدن نتايج بازجويي ها صبر آرد: گفت 

ر عضو القاعده آه عامل حمالت رياض بودند ، ديده مي  نف19الغامدي آه نام و عكس وي در فهرست 
  .  شود به عنوان مغز متفكر اين عمليات شناخته شده است 

  

www.iran-archive.com 


	پنج شنبه 8 خرداد 1382- 29 مه 2003 
	پيمان پژمان (راديوفردا، اربيل): چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	راديو آمريكا - چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	خبرگزاري فارس- چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	خبرگزاري فارس- چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	خبرگزاري فارس- چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	بكتاش خمسه پور (راديو فردا): چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	راديو آلمان- چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	همايون مجد (راديوفردا): چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	شهرام ميريان (کلن)- راديو فردا - چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	خبرگزاري كار ايران-- چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	روزنامه كيهان - چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	بهنام ناطقي (نيويورك): بررسي روزنامه هاي امروز آمريكا(راديوفردا): چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 
	راديو آمريكا - چهار شنبه 7 خرداد 1382- 28 مه 2003 

