
  )74(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003  ژوئن 1 -1382  خرداد11 شنبه يك 

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  هواداران حزب بعث دستگير شدند

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 
  دوباره به گرفته شده اندماموران پليس عراق 

نيروهای آمريکايی در عراق به دانشکده اصلی پليس اين کشور حمله کرده و پانزده افسر ارشد پليس 
  .را دستگير کرده اند

اين افراد متهم شده اند که جلسات مخفيانه ای در حمايت از حزب منحل شده بعث عراق برگزار می 
  .کرده اند

ی امور انتظامی عراق، در بغداد به خبرنگاران گفت که در ميان افراد برنارد کريک، مسئول آمريکاي
  .دستگير شده رييس دانشکده پليس هم بوده است

آقای کريک که رييس پليس سابق نيويورک است، گفت که تعداد زيادی از افسران پليس عراق در خارج 
  . ، شادی کردنداز محل جمع شده بودند و هنگامی که اين افسران را با دستبند ديدند

حزب بعث در ماه مه رسما غيرقانونی اعالم شد و تحقيقاتی در مورد چگونگی به کارگيری مجدد 
  .افسران اين حزب، آغاز شده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  پايان ماموريت نخستين نماينده آمريكا براي بازسازي عراق پس از جنگ

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -ردا  راديو ف-پيمان پژمان
ژنرال بازنشسته جي گارنر، نماينده آمريكا براي بازسازي عراق پس از جنگ قرار است بزودي به 

وي . گارنر بين مردم و رهبران آردستان از احترام و محبوبيت خاصي بر خوردار است. واشنگتن بازگردد
وي امروز .  آردستان را از دست رژيم صدام خارج آرد1991فرمانده نيروهاي آمريكايي بود آه در جنگ 

  .عازم آردستان شد تا با پيش از بازگشت با رهبران آرد ديدار آند
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  آند  شرآت اني ايتاليا قرارداد نفتي در عراق آسب مي
   2003 مه 31 -1382  خرداد10 شنبه  -خبرگزاري فارس

  . آند  ميليارد دالري در جنوب عراق آسب مي9/1ليا يك قرارداد نفتي شرآت نفتي اني ايتا
 6/2به گزارش روزنامه ام اف چاپ ايتاليا ، اين قرارداد براي بهره برداري از يك ميدان نفتي به ظرفيت 

  . ميليارد بشكه در ناصريه عراق بسته شده است
 ندارم به خاطر حمايت آشورم از آمريكا در ويتوريو مينكاتو رئيس شرآت اني پيش از اين گفته بود قصد

  . جنگ در عراق امتياز بگيريم، ولي در عين حال مايل به همكاري در زمينه نفتي با عراق هستم
بنابر اين گزارش اين روزنامه، چند قرارداد نفتي ديگر با شرآتهاي آمريكايي و انگليسي از جمله اگزون 

  . يوم و بي جي گروپ در شرف امضا شدن استموبيل ، شورون تگزاآو ، بريتيش پترول
  

  از سر گيري فعاليت هاي هواپيمايي در عراق
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  - راديو فردا -بيتا سهند

 سال تحريم 13 شنبه اعالم کرد با پشت سر نهادن سه جنگ و 5مديريت ترابري سراسري عراق روز 
مقامات هاي هوايي . در پي از سرگيري خدمات خود مي باشد ماه وقفه 3هاي سازمان ملل و پس از 

عراق در اعالميه اي به کارکنان خود گفتند، اداره بازسازي و امداد انساني به رهبري آمريکا در پي پايان 
روز چهارشنبه کميته سازمان ملل که مسئوليت اعالم . رساندن تدارکات براي ازسرگيري پروازها است

 بر پروازهاي عراق 1990ا برعهده داشت اعالم کرد محدوديت هايي که از سال تحريم عليه عراق ر
اين تصميم در پي لغو تحريم هاي شوراي امنيت در هفته گذشته . اعمال مي شد حذف شده است

مقامات آمريكايي نگفتند چه زماني فرودگاه هاي بغداد، بصره و موصل را به مهندسان . گرفته شد
  .عراقي پس خواهند داد

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
  بريتانيا، آلمان و فرانسه هزاران پناهنده عراقي را به عراق باز مي گردانند
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  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -  راديو فردا -جمشيد جالنگي 
در اثر اقدام بريتانيا، آلمان و فرانسه اعالم آردند آه در پيامد براندازي نظام صدام حسين در عراق 

اين موضوع در پي . نظامي آمريكا، اين آشورها هزاران پناهنده عراقي را به ميهن خود بازمي گردانند
نشست وزيران آشور بريتانيا، آلمان و فرانسه با مسئول امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو مطرح 

بنابرآمار سازمان ملل، . ع شودقرار است بازگشت پناهندگان عراقي ظرف چند روز آينده شرو. شد
  .چهارميليون پناهنده و پناه جوي عراقي در آشورهاي مختلف جهان، از جمله ايران به سر مي برند

  
  آشف يك گور دسته جمعي در آرآوك 

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  : خبرگزاري فارس
 25واقع در » دبس«ر منطقه  تن از زنان و آودآان ديروز د300يك گور دسته جمعي شامل اجساد 

  .آشف شد » آرآوك«آيلومتري 
، در ميان اين گور دسته جمعي ، اجساد آودآان شيرخوار آه با »الشرق االوسط«به نوشته روزنامه 

  . لباس و اسباب بازي هاي خود دفن شده اند نيز به چشم مي خورد
هاي رژيم اسبق عراق در دهه اين جنايت از طرف نيرو: يك منبع آگاه در شوراي شهر آرآوك گفت

  . هشتاد و طي حمله نظامي اين رژيم عليه آردهها صورت گرفته است
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  رعايت مقررات وضع شده توسط بنيادگرايان شيعي حمايت شده از سوي جمهوري اسالمي
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  

ل آمريکايي، بنيادگراياني آه از سوي جمهوري اسالمي حمايت مي شوند و پس از بنا به گفته يک ژنرا
پايان جنگ وارد عراق شده اند تمامي مقررات وضع شده از سوي نيروهاي ائتالف را رعايت مي کنند و 

  . تالش هايي را که براي ايجاد ثبات در عراق صورت مي گيرد تهديد نکرده اند
ژنرال جيمز کانوي فرمانده اولين نيروي اکتشافي تفنگداران دريايي آمريكا به ): راديو فردا(بيتا سهند 

خبرنگاران گفت مقامات ارشد پنتاگون به ايران هشدار داده اند از برانگيختن احساسات ضد آمريکايي در 
او افزود در حالي که شبه نظاميان طرفدار جمهوري اسالمي حضور سياسي خود . عراق خودداري کنند

  . در عراق حفظ مي کنند تاکنون هيچ مشکلي براي نيروهاي آمريکايي ايجاد نکرده اندرا 
گروه مورد اشاره ژنرال کانوي، مجلس اعالي انقالب اسالمي در عراق است که در زمان رژيم سرنگون 

شاخه نظامي آن به نام سپاه بدر با دولت صدام جنگيد اما . شده صدام حسين در ايران مستقر بودند
دولت بوش به کرات، ترديدهاي خود را در . نگام تهاجم نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا در حاشيه مانده

آنها از سوي . مورد تالش اين گروه براي ايجاد يک دولت بنيادگراي اسالمي در عراق ابراز داشته است
ه مرگبار ضد ژنرال کانوي گفت برخالف خشونت هاي گا. جمهوري اسالمي ايران حمايت مي شوند

آمريکايي در بغداد و ساير مناطق مرکزي و شمال عراق، از تفنگداران آمريکايي در جنوب عراق به گرمي 
  . استقبال شده است

يکي از داليل اين استقبال اکثريت جمعيت شيعه نشين در جنوب عراق است که توسط رژيم صدام به 
چه ما به عراقي ها مي گوييم اين است که ما ژنرال کانوي گفت آن. شدت سرکوب و کشتار شده بودند

براي انجام کاري به اينجا آمديم و اگر در سر راه ما قرار نگيريد هيچکس آسيب نمي بيند، در واقع شما 
اما در صورت دخالت در کارهاي ما يا تهديد نيروهايمان به هر شکلي، . از نتايج کار ما راضي خواهيد بود

  .عواقب آن را خواهيد ديد
  

  تصميم سپاه بدر براي مبارزه سياسي پس از خلع سالح عمومي در عراق
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  - راديو فردا -فريبا مودت 

در حاليكه تنها دو هفته به اعمال ممنوعيت تسليحاتي توسط آمريكا در عراق مانده، آيت اهللا محمد باقر 
مجلس اعالي انقالب «ت جمهوري اسالمي به نام حكيم، رهبر يك تشكل شيعه عراقي مورد حماي

گفت اين تشكيالت در صدد مبارزه اي سياسي براي خاتمه دادن به اشغال عراق » اسالمي عراق
وي گفت سپاه بدر، شاخه نظامي اين گروه، تسليحات سنگين خود را تحويل . توسط آمريكا است

وانايي دفاع دربرابر نيروهايي آه همچنان به وي افزود مردم عراق بايد ت. نيروهاي آمريكا داده است
  .آشتار آنها ادمه مي دهند، داشته باشند

  
  سپاه بدر نيازی به سالحهای سنگين ندارد

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 
  گفتگو با سيد محسن حکيم، از سخنگويان مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق  

رهبر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، گفته است که سپاه بدر، شاخه آيت اهللا محمد باقر حکيم، 
  .نظامی اين مجلس نيازی به نگهداری سالحهای سنگين خود ندارد

آيت اهللا حکيم اين سخنان را در اظهاراتی پس از اولين نماز جمعه در نجف که وی در آن حضور داشت 
  .عنوان کرد

  .يکی از دستورات اخير پل برمر، فرماندار موقت عراق، استخلع سالح نيروهای شبه نظامی در عراق 
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اين درحالی است که پيشتر مقامات مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، با اشاره به معافيت نيروهای 
  .مسلح کرد از اين دستور با خلع سالح مخالفت کرده بودند

و در مورد ادامه حضور نيروهای اکنون آيت اهللا حکيم تسليم سالحهای سنگين سپاه بدر را پذيرفته 
  .آمريکايی و بريتانيايی در عراق نيز لحن ماليمتری در پيش گرفته است

سيد محسن حکيم، از سخنگويان مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق به بی بی سی گفت که 
 نيروهای شبه نظامی عراق تا زمان تشکيل ارتش عراق برای کمک به حفظ ثبات و امنيت دارای نقشی

  .به سالحهای سنگين مثل توپ و تانک وجود ندارد) ديگر(فعال خواهند بود و در اين خصوص البته نيازی 
وی گفت که مجلس اعال اعتراضات خود را از طريق نهادهای مدنی ابراز خواهند کرد و نيازی به 

  .عملياتهای مسلحانه نيست
ح نبايد تفاوتی بين گروههای شيعه و آقای محسن حکيم در عين حال تاکيد کرد که در روند خلع سال

  .غير شيعه وجود داشته باشد
  

  شيعيان عراق زير سايه امن آمريکا
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 

  شيعيان در زمان صدام حتی نمی توانستند کتب مذهبی خود را در خانه نگهداری کنند
 شماره خود گزارشی از اوضاع جاری در شهرهای کربال و هفته نامه بريتانيايی اکونوميست در تازه ترين

نجف در عراق به چاپ رسانده که پس از مکه و مدينه، مقدسترين برای اماکن شيعيان به شمار می 
  .روند

گزارش اکونوميست در واقع روايتی است از اينکه چگونه حمله آمريکا به عراق برای شيعيان اين کشور 
مانی از حداقل حقوق اجتماعی خود محروم بوده اند ظرف چند هفته ای که سبب خير شده و آنها که ز

از سقوط حکومت صدام حسين می گذرد و تحت سايه نظاميان آمريکايی به چه دستاوردهای مهمی 
  .نائل شده اند

 در اين گزارش با اشاره به رواج ناگهانی کتابخوانی و روزنامه خوانی که در پی ايجاد فضای باز در عراق
پديد آمده، از خودروهای باری سخن به ميان آمده که از بيروت، پايتخت لبنان و مرکز عمده چاپ نشر 

  .جهان عرب، کتابهای مفاتيح الجنان برای شيعيان عراق می آورند
مفاتيح الجنان مجموعه کاملی از اوراد و ادعيه است که شيخ عباس قمی، محدث و عالم دينی ايرانی 

ت و با اينکه بيش از چند دهه از عمر اين کتاب نمی گذرد، می توان تقريبًا در خانه گردآوردی کرده اس
  .هر فرد شيعه ای آن را در کنار قرآن يافت

اکونوميست می نويسد که با سقوط حکومت صدام حسين روح تازه ای در کالبد حوزه علميه نجف 
  دميده شده است 

تحت سياستهای سرکوبگرانه حزب حاکم بعث که در دوران حکومت صدام حسين در عراق، شيعيان 
اقليت سنی مذهب رهبری آن را در دست داشت، حتی در نشر کتابهای مذهبی خاص خود با 

  .محدوديتهای شديد مواجه بودند
يکی از شيعيان عراق برای خبرنگار اکونوميست تعريف کرده است که چگونه تنها به جرم نگهداری 

  .خانه اش، هشت ماه در زندان ابوغريب بغداد سپری کردتعدادی کتب مذهبی شيعه در 
اکونوميست سپس به فشارهای حکومت حزب بعث بر حوزه علميه نجف و سياست اخراج روحانيانی 

  .می پردازد که تبار ايرانی داشتند
کشتار، حبس و خانه نشين کردن روحانيان شيعه و مهروموم کردن در مدارس علميه از جمله اقداماتی 

 که اکونوميست در مورد سياستهای صدام حسين در قبال شيعيان بر می شمرد، اقداماتی که به است
نوشته اين هفته نامه، سبب شد شمار طالب علوم دينی در نجف در سالهای ميانی دهه هشتاد 

  .ميالدی از چند صد نفر تجاوز نکند
اق که دوازده سال پيش در پی اين هفته نامه همچنين می نويسد که چگونه پس از قيام شيعيان عر

جنگ نخست خليج فارس رخ داد، محله ای در شهر کربال را که بين آرامگاههای امام سوم شيعيان و 
  .برادرش ابوالفضل قرار دارد، با خاک يکسان کردند و به جای آن باغ ملی بنا کردند

ن قرار داشت که از بناهای اين محله عمدتًا سکونتگاه روحانيان شيعه بود و هفت مدرسه علميه در آ
  .باستانی کربال به شمار می رفتند

اکونوميست می نويسد که با سقوط حکومت صدام حسين روح تازه ای در کالبد حوزه علميه نجف 
دميده شده، روحانيان تبعيدی از قم و تهران در حال بازگشتند و طنين زبان فارسی بارديگر مساجد و 

  .زيارتگاهها را فراگرفته است
به نوشته اکونوميست، روحانيان بلندپايه نجف که زمانی زير فشار و سرکوب شديد قرار داشتند اکنون 
هر کدام برای خود هفته نامه و گروه سياسی و حتی امالک و موقوفاتی برای تأمين هزينه فعاليتهای 

  خود دارند  
ار به ترک شهر کربال و اقامت در  سالگی بزور ناچ28اين هفته نامه از تقی مدرسی نام می برد که در 

ايران شد و اکنون به عنوان روحانی ای بلندپايه از تهران بازگشته و دو مدرسه علميه در کربال افتتاح 
کرده است که سيصد طلبه در خود جای می دهند؛ مدارس علميه نجف نيز رونق گرفته و هم اکنون 

  .سه هزار طلبه در آن سرگرم تحصيلند
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ال شدن حوزه علميه نجف از لحاظ سياسی را رنسانسی تعبير کرده که به يمن سقوط اکونوميست فع
حکومت صدام به دست ارتش آمريکا پديد آمده است و روحانيان بلندپايه نجف که زمانی زير فشار و 

سرکوب شديد قرار داشتند اکنون هر کدام برای خود هفته نامه و گروه سياسی و حتی امالک و 
ی تأمين هزينه فعاليتهای خود دارند تا آنجا که کنترل اوضاع از دست آيت اهللا سيد علی موقوفاتی برا

  .سيستانی مهمترين مرجع مذهبی نجف که همواره از سياست دوری کرده خارج شده است
به نوشته اکونوميست اعضای حزب الدعوه که گروهی شيعی و اسالمگراست با الصاق اعالميه های 

 آرامگاه امام اول شيعيان در نجف، برای جلب توجه مردم تالش می کنند؛ در همين خود به در و ديوار
حال روحانيان تالش می کنند هرگونه ارتباط با آمريکاييها را انکار کنند، گويا سرنوشت سيد عبدالمجيد 

نان خويی، روحانی ای که هماهنگ با طرح دستگاه اطالعاتی آمريکا از لندن به عراق آمده بود برای آ
  .درس عبرتی شده است

سيد عبدالمجيد خويی که فرزند يکی از بزرگترين مراجع معاصر شيعی بود در آرامگاه امام علی در نجف 
  .کشته شد و قتل او به شيعيان نسبت داده شد

اکونوميست از قول روحانيان نجف می نويسد که آنان را خدا آزاد کرده است، نه جرج بوش اما هنوز زمان 
  .هاد عليه آمريکاييها فرا نرسيده، يا به عبارت ديگر بهتر است آمريکاييها فعًال در عراق بمانندبرای ج

اين هفته نامه همچنين از طرحهای اصالح طلبانه ای می نويسد که روحانيان بلندپايه نجف اين روزها از 
ارستان در شهر و آن سخن می گويند؛ مانند گشايش مدارس علميه برای زنان، احداث دانشگاه و بيم

  راه اندازی شبکه ای تلويزيونی که به حوزه علميه تعلق داشته باشد
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

 در 1983 تفنگداردريائي آمريكا در حمله تروريستي سال 241يك قاضي فدرال حكومت ايران را عامل قتل 
  بيروت تشخيص داد

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -  راديو فردا–جمشيد چالنگي 
 در بيروت 1983یک قاضی فدرال آمریکا جمهوری اسالمی را عامل انفجار کاميون مملو از مواد منجره در 

قاضي رويس لمبرت، در .  نظامي آمريكائي جان خود را از دست دادند241در اين انفجار . اعالم آرد
ب گذاري در مقابل پايگاه تفنگداران دريائي آمريكا در بيروت دادنامه خود حزب اهللا لبنان را وسيله بم

حجت . دانست و از وزارت اطالعات جمهوري اسالمي به عنوان طراح و عامل اصلي اين حادثه نام برد
االسالم سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، در ديدار اخير خود از بيروت، ادامه حمايت 

واشنگتن سازمان مذآور را يك تشكيالت . هللا لبنان را مورد تاآيد قرار دادحكومت ايران از سازمان حزب ا
  .تروريستي مي داند

  
  ايران مسوول انفجار بيروت است

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 
  اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان انفجار بيروت مقام رييس جمهوری اسالمی را برعهده داشت

 در بيروت، 1983فدرال در آمريکا با صدور حکمی دولت ايران را مسوول انفجار سال قاضی يک دادگاه 
  .پايتخت لبنان، دانسته است

، دويست و چهل و يک تن از تفنگداران دريايی آمريکايی مستقر در بيروت کشته 1983در انفجار سال 
  . شدند

  .بانيان انفجار بيروت محکوم کرده استدادگاه فدرال با صدور اين رای ايران را به پرداخت غرامت به قر
  قاضی آمريکايی آيت اهللا خمينی را نيز مسوول حمايت از انفجار معرفی کرده است 

 به دست گروه تندرو حزب اهللا 1983قاضی رويس المبرت هنگام صدور حکم خود گفت که انفجار سال 
 از جمله آيت اهللا روح اهللا صورت گرفت اما اين حمله توسط مقامات ارشد جمهوری اسالمی ايران،

خمينی، رهبر سابق، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری وقت تاييد و منابع مالی آن تامين 
  .شده بود

  .با صدور اين حکم، راه برای درخواست پرداخت غرامت از دولت ايران هموار می شود
داده است و در گذشته نيز مقامات دولت ايران نسبت به طرح اين پرونده و حکم دادگاه واکنشی نشان ن

  .آمريکايی به ضبط اموال دولت های خارجی برای پرداخت غرامت تمايلی نداشته اند
 در يک مقر سربازان آمريکايی در بيروت توسط يک بمب گذار 1983گفته می شود که انفجار سال 

  .انتحاری صورت گرفت
ی خاتمه دادن به زدوخورد بين مسلمانان و سربازان آمريکايی به عنوان نيروهای پاسدار صلح برا

  .مسيحيان لبنان در جنگ داخلی آن کشور به بيروت اعزام شده بودند
  اين انفجار شديدترين انفجار غير هسته ای تروريستی توصيف شده که تاکنون صورت گرفته است

  
ها در صلح با نماينده جمهوري اسالمي در سازمان ملل گفت حكومت ايران از هر تصميم فلسطيني 

  اسرائيل حمايت مي آند
  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -  راديو فردا -جمشيد جالنگي 
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در حالي که بلند پايگان جمهوري اسالمي ايران طرح جديد صلح خاور ميانه را توطئه آمريکا و اسراييل 
 تهران هر تصميمي را عليه فلسطيني ها خوانده اند، نماينده جمهوري اسالمي در سازمان ملل متحد

جمشيد چالنگي نگاهي دارد به وضعيت جمهوري . که فلسطيني ها در اين مورد اتخاذ کنند مي پذيرد
  . اسالمي ايران در برابر مسئله فلسطين

هرچند مسئوالن جمهوري اسالمي از رهبر و رييس جمهوري، طرح جديد ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
قشه راه را توطئه جديد امريکا برا به گفته آنها پايمال کردن حقوق فلسطيني صلح خاور ميانه مربوط به ن

ها خوانده اند و هر چند علي اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري 
اسالمي در خطبه نماز جمعه از فلسطيني ها خواسته است که زير بار اجراي چنين طرحي نروند اما 

 با C.N.Nماينده حکومت ايران در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه تلويزيوني محمد جواد ظريف، ن
اين به فلسطيني ها بستگي دارد که : اشاره به اين طرح، و تالش آمريکا براي به اجرا در آمدن آن گفت

  . اين درباره تصميم بگيرند
نها، يعني فلسطيني ها، تصميم ما نمي توانيم براي آ: نماينده جمهوري اسالمي در سازمان ملل افزود

. بگيريم و آشکارا گفته ايم با آنچه براي فلسطيني ها قابل پذيرش و قبول است مخالفت نخواهيم کرد
پيش از مصاحبه محمد جواد ظريف، هاشمي رفسنجاني طرح چديد صلح خاور ميانه را کاله گشادي 

  . خوانده است که به گفته او سر فلسطيني ها نمي رود
مات بلندپايه جمهوري اسالمي از جمله و پيشاپيش همه آنها، آيت اهللا علي خامنه اي، پنهان مقاما

نساختنه اند که از اساس، موجوديت اسراييل را به رسميت نمي شناسند و در همين مسير، نه تنها 
بلکه ياسر مصر و اردن را به خاطر امضاي پيمان صلح با اسراييل مورد حمالت کالمي خود قرار داده اند، 

عرفات رهبر فلسطيني ها را نيز به خاطر انجام مذاکرات صلح و امضاي پيمان اسلو با اسراييل، خائن به 
  . فلسطيني ها و مسلمانان خوانده اند

 C.N.Nمحمد جواد ظريف، نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد در گفتگوي خود يا 
ن به گفته او از هرگونه تصميم فلسطيني ها در مورد صلح ميان روشن نساخت که چنانچه حکومت ايرا

فلسطيني ها و اسراييل حمايت مي کند، چرا مسوو الن بلند پايه حکومت تهران طرح جديد صلح خاور 
ميانه را که رهبري فلسطيني ها، مجلس قانون گذاري فلسطيني و نخست وزير دولت فلسطيني آن را 

  .ليه فلسطيني ها مي نامند و فلسطيني ها را از اجراي آن باز مي دارندپذيرفته اند، توطئه جديد ع
  
  

آمادگي جمهوري اسالمي براي امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سالح هاي هسته اي، در ازاي 
   دعوت جمهوري اسالمي از آمريكا براي مشارآت در پروژه نيروگاه برق اتمي بوشهر-لغو تحريم ها 

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  ): راديوفردا (امير مصدق آاتوزيان
به نظر مي رسد جمهوري اسالمي تصميم گرفته است در برابر هر اظهارنظر مقامات آمريکا در باره ايران 

 ساعت 24سخنان کمال خرازي، وزير امورخارجه جمهوري اسالمي، در . بالفاصله واکنش نشان دهد
  . گذشته، حاوي نکات جديدي نيز هست

 آمال خرازي در سخنان پاياني سازمان آنفرانس اسالمي و نيز گفتگوهاي ):راديو فردا(بهمن باستاني 
درباره افراد القاعده گفت آه شماري از . پيامد، آوشيد به سه نكته اصلي اتهامهاي آمريكا پاسخ دهد

به سليمان ابوغيث، او بدون اشاره . آنان در ايران بازداشت شده اند و همچنان تحت بازجويي هستند
فرد سوم شبكه القاعده گفت احتمال اينكه اين افراد در پشت عمليات انتحاري يازده مي رياض بوده اند، 

وزير خارجه جمهوري اسالمي درباره احتمال مبادله . نادرست است زيرا اينان در آن زمان در زندان بودند
ت جمهوري اسالمي هستند و مجاهدين خلق، با آمريكا بر سر مسئوالن ارشد القاعده آه در بازداش

  .اين احتمال را رد نكرد، اما گفت به شرط ها و شروط ها
اين چيزها موارد مطبوعاتي است، خوب هم : ، وزير خارجه جمهوري اسالميصداي آمال خرازي

موقعي اينها معنادار است آه اصوال آمريكايي ها آمادگي . هست، اشكالي ندارد اينها منعكس شود
متاسفانه اين فلسفه در آمريكا . داشته باشند آه شفاف عمل آنند و در مبارزه تروريسم جدي باشند

حاآم است آه اگر تروريستي عليه آمريكايي ها باشد، چيز بدي است، بايد با آن مبارزه آرد و همه دنيا 
رخورد نمي آنند، بلكه بايد با آن مبارزه آند، ولي اگر گروه تروريستي عليه آشور ديگري باشد، آنها ب
  .مشاهده مي آنيم آه با آنها همكاري مي آنند و آتش بس امضا مي آنند

 درباره اتهام مكرر مسئوالن آمريكا مبني بر دخالت ايران در امور داخلي عراق، گفت اظهار اين .:ب. ب
حاال مي گويند ما در آن اتهام آمريكا عليه ايران، مايه خنده ما است، چون آنها عراق را اشغال آرده اند و 

او با اشاره به قطعنامه هاي نشست وزيران خارجه سازمان آنفرانس اسالمي در . دخالت مي آنيم
  .تهران افزود

 حكومت عراق بايد بوسيله مردم انتخاب شود و نيروهاي اشغالگر بايد هرچه زودتر :صداي آمال خرازي
  . آراتيك در عراق برپا شودخارج شوند و استقالل عراق حفظ شود و حكومتي دمو

 اما وزير امور خارجه جمهوري اسالمي، در مورد تاسيسات هسته اي ايران، صرفا به رد ساده .:ب. ب
او در گفتگو با روزنامه آلماني برش پيگل، در عين حال آه گفت جمهوري اسالمي در . اتهام بسنده نكرد

عاليتهاي هسته اي خود را ادامه مي دهد، چهارچوب همكاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي ف
. تصريح آرد آه ايران تسليم فشارهاي آمريكا نمي شود و فعاليتهاي خود را در اين زمينه ادامه مي دهد

www.iran-archive.com 



البته ايران آماده است تا پروتكل الحاقي منع گسترش سالحهاي هسته اي را امضا : آمال خرازي افزود
  . آند

نون از سوي مسئوالن جمهوري اسالمي رد شده، زيرا با امضاي اين امضاي اين پروتكل الحاقي تاآ
پروتكل سازمان انرژي هسته اي اجازه خواهد داشت اقدامات محدود آننده تري را در مورد فعاليت هاي 

هسته اي ايران اعمال آند و بازرساني را براي نظارت دقيقتر و منظمتر بر تاسيسات هسته اي ايران 
  . اعزام آند

: ي بدون اشاره به آمريكا، اما با مورد نظر قرار دادن تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، اظهار داشتخراز
  . شرط امضاي پروتكل منع گسترش سالحهاي هسته اي، لغو تحريمها و فشارها عليه ايران است
 آمال خرازي حتي از اين هم فراتر رفت و موافقت جمهوري اسالمي را با شرآت آمريكا در ساخت

اين . او گفت ما مخالف پيوستن غربيها و آمريكاييها به اين پروژه نيستيم. نيروگاه اتمي بوشهر اعالم آرد
پيش از اين اظهارات خرازي، الكساندر . آمريكاييان هستند آه نمي خواهند به ما آمك آنند
ا براي قطع آشورش در برابر فشارهاي آمريك: روميانتنسف، وزير انرژي هسته اي روسيه گفته بود

همكاري هسته اي روسيه ايران، به واشنگتن پيشنهاد آرده است آه در پروژه تكميل نيروگاه اتمي 
خبرگزاري فرانسه از قول خبرگزاري ايتارتاس روسيه گزارش مي دهد آه . بوشهر شريك شود

  .روميانتسف گفته است آمريكا اين پيشنهاد را در دست بررسي دارد
  

  عليه شرآت ايرانيتحريم مجدد امريكا 
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  : خبرگزاري فارس

  .ها را عليه يك شرآت ايراني تحميل آرد آمريكا آمتر از يك هفته دو رشته تحريم
تحريم محصوالت نظامي اين شرآت : به گزارش ميدل ايست نيوز الين، مقامات امريكايي اعالم آردند

  . ولوژي موشكي بوده استدولتي ايراني به سبب تجارت تكن
  .  آاربرد داشته است3 -هاي ميان برد شهاب اين تكنولوژي براي تهيه موشك: آنها افزودند

هاي  گروه صنعتي شهيد همت متهم به تهيه موشك و تكنولوژي سالح: مقامات امريكايي ادعا آردند
  . آشتار جمعي و ترآيبات آنهاست

 تلقي 3_ هاي ميان برد شهاب ليدي توسعه موشكگروه صنعتي شهيد همت به عنوان عامل آ
  .  آيلومتر برد دارد1300 ، 3-موشك شهاب . شود مي

  
  رييس جمهوري آمريكا احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران را شايعه خواند

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  ): راديو فردا: ( علي سجادي
 خود را بر ايران در مورد همكاري با تروريسم و جلوگيري از با وجود اينكه آاخ سفيد در نظر دارد فشار

گسترش سالحهاي اتمي افزايش دهد، رئيس جمهوري آمريكا در مصاحبه اي احتمال حمله به ايران را 
  . رد آرد و چنين نظري را صرفا مبتني بر حدس و گمان دانست

نامه هاي گفتگوي روز يكشنبه پرزيدنت پيش بيني مي شود موضوع ايران در بر): راديو فردا(امير آرمين 
قرارداد پرسود . بوش، رئيس جمهوري آمريكا و والديمير پوتين، همتاي او در سن پترز بورگ گنجانده شد

مسكو با تهران در مورد آمك به احداث نيروگاه آب سبك در بوشهر، به صورت منبع تنش در مناسبات 
را نسبت به ادعاي جمهوري اسالمي در اين مورد آه دولت بوش آشكا. آمريكا و روسيه درآمده است

واشنگتن نگران آن است آه . اين آشور به نيروگاه اتمي براي توليد برق نياز دارد، ابراز ترديد آرده است
تهران، دست اندر آار برنامه اي براي توليد سالحهاي اتمي باشد و بيم آن دارد آه همكاري روسيه 

  .  به اين مقصود آمك آندبراي احداث نيروگاه بوشهر
يك مقام بلندپايه آمريكا، روز شنبه درحاليكه آقاي بوش عازم سن پترز بورگ بود، گفت روسيه اينك 

دست آم پذيرفته است آه نگرانيهاي آمريكا موجه و قابل قبول است و آمريكا اميدوار است اين موضوع 
 رئيس جمهوري آمريكا در مصاحبه با تلويزيون از سوي ديگر. اقدامات قاطع روسيه را در پي داشته باشد

RTRما انواع گزارشها را :  روسيه در پاسخ به سئوالي درباره احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران گفت
دريافت مي آنيم آه مي گويند ما مي خواهيم به ايران و جاهاي ديگر حمله آنيم، اما چنين نظراتي، 

  . شايعاتي مهمل بيش نيست
مهوري آمريكا انديشه توسل به نيروي نظامي را رد نكرد اما در مقايسه با جنگ در عراق گفت رئيس ج

دولت آمريكا اخيرا با . ما پس از دوران طوالني از اقدامات ديپلماتيك، متوسل به نيروي نظامي شديم
  . لحن تندي رهبران ايران با متهم به پناه دادن به تروريستهاي شبكه القاعده آرده است

پرزيدنت بوش در مصاحبه هاي ديگري با مطبوعات عرب و فرانسه، پيش از آن آه سفر خود را آغاز آند، 
 تلويزيون فرانسه 3آقاي بوش به آانال . ابراز اميدواري آرد ايران به نگراني آمريكا در اين مورد پاسخ دهد

مهاي ايراني آنها را بازداشت آنند و گفت در رابطه با حضور اعضاي القاعده در ايران، ما انتظار داريم مقا
  .به آشورهاي اصلي خودشان تحويل دهند

  
  نظرات پاول در مورد اعضاء القاعده در ايران

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -راديو آمريكا 
آالين پاول ، وزير امور خارجه آمريكا، از ايران خواست، اعضاء شبكه تروريستى القاعده را آه : واشنگتن

پاول ديروز طى مصاحبه اى با نمايندگان مطبوعات محلى آمريكا . در ايران حضور دارند، دستگير نمايد
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گفت، اگرچه ما اطالع داريم آه در ايران چند تن از اعضاء سازمان القاعده بازداشت شده اند، اما هنوز 
  .تعداد ديگرى در اين آشور هستند آه بايد دستگير شوند

  
  آند  اي ايران را اعالم مي يگر گزارش خود در خصوص فعاليتهاي هسته روز د16البرادعي 

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  –خبرگزاري فارس 
رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي ، گزارش » البرادعي«: سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران گفت 

 آژانس بين المللي انرژي اتمي ، اعالم ، به شوراي حكام)ژوئن16( خرداد 26بازرسان اين آژانس را در 
  . خواهد آرد

البرادعي هر سه ماه يكبار : در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود» سيد خليل موسوي«
گزارش فعاليتهاي خود و بازرسان را به برد يا همان شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم 

  . ايران خواهد بود"  گزارش آينده ، قطعاآند و يكي از محورهاي مي
فرستد بايد گزارش آنها را نيز  وقتي آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران بازرس مي" طبعا: وي گفت 
  . اعالم آند

تاريخ دقيق آن مشخص نيست و هر وقت زمان : موسوي در خصوص زمان افتتاح آارخانه اصفهان گفت
  . م آردافتتاح مشخص شد اعالم خواهي

الزم به ذآر است البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ دوم اسفند ماه سال گذشته 
اي ايران داشته باشد آه اين سفر را  اي از فعاليتهاي هسته به ايران سفر آرد و قرار بود بازديد سه روزه

  . ناتمام گذاشت
 مجلس شوراي اسالمي ايران داشت ضمن ابراز اي آه البرادعي با رئيس در همين رابطه در جلسه

خرسندي از پيشرفتهاي چشمگير جمهوري اسالمي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي 
تر  اي ، از شفافيت عملكرد تهران در اين زمينه تقدير و تشكر آرد و خواستار همكاري گسترده هسته

  . المي ايران شداي با جمهوري اس المللي انرژي هسته سازمان بين
البرادعي اعتقاد داشت چون : همچنين آفريده رئيس آميسيون انرژي مجلس نيز در همان زمان گفت

در از بين بردن " تبليغات بسياري عليه ايران منتشر شده ، اين بازديد و همكاري خوب ايران، قطعا
  . هاي منفي موثر خواهد بود ذهنيت

الزم به ذآر است البرادعي سالها است آه در آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و منتخب آشورهاي 
  . عضو اين سازمان است

  
  آمريکا پيشنهاد همکاری هسته ای با ايران را رد کرد

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 
 پيشنهاد آلکساندر رومنياتسف وزير انرژی اتمی مسئوالن وزارت خارجه آمريکا در گفت و گو با خبرگزاريها

  .روسيه را برای مشارکت در تکميل طرح ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر در ايران را رد کردند
سی ام (پيشنهاد وزير انرژی اتمی روسيه در مورد مشارکت در برنامه های هسته ای ايران روز جمعه 

  .ارتاس مطرح شده بوددر گفت و گوی وی با خبرگزاری روسی ايت) مه
به گفته اين مسئوالن تا زمانی که دولت ايران در مقابل اتهامات آمريکا مبنی بر تالش برای دستيابی به 
سالح هسته ای پاسخ قانع کننده های ندهد، هيچ کشوری نبايد در برنامه های هسته ای اين کشور 

  .مشارکت داشته باشد
لحاقی به معاهده منع گسترش سالحهای هسته ای را امضا کند آمريکا از ايران خواسته است پروتکل ا

که به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان می دهد به صورت سرزده و اعالم نشده از 
  .تأسيسات هسته ای اين کشور بازرسی کنند

ن رفع ولی کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران، روز جمعه در يک نشست خبری گفته است که بدو
  .تحريم های موجود عليه ايران، اين کشور معاده يا پروتکل جديدی را قبول نمی کند

وی گفت هم اکنون محدوديت ها و فشارهايی عليه ايران اعمال می شود که ناقض معاهدات بين 
المللی است، زيرا بر اساس معاهده منع اشاعده سالح های هسته ای، کشورها حق دارند از فن 

  . ای برای مصارف صلح آميز استفاده کنندآوری هسته
ولی انواع تحريم ها و فشارها عليه ايران وجود دارد و امضای يک پروتکل تازه در افکار : آقای خرازی افزود

عمومی ايران قابل قبول نيست و بدون رفع اين تحريم ها نمی توانيم معاده يا پروتکل جديدی را قبول 
  کنيم

  
  مان محض استگ'حمله به ايران : بوش

   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -بي بي سي 
  تازه ترين اتهام آمريکا عليه ايران، دخالت در عراق و دامن زدن به مخالفت با حضور نيروهای غربی است

جرج بوش، رييس جمهور آمريکا، گفته است که گزارش های مربوط به حمله احتمالی آمريکا به ايران 
  . است" حدس و گمان محض"

ما گزارش هايی شنيده ايم : وی روز جمعه در گفتگويی با يک شبکه تلويزيونی روسيه اظهار داشت
حاکی از اينکه قرار است عليه سوريه به زور متوسل شويم و اکنون برخی می گويند که عليه ايران هم 

  .اين کار را خواهيم کرد، ولی همه اينها حدس و گمان محض است
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 جنگ طلبان دولت بوش اظهارات تندی عليه ايران بيان کردند و اتهاماتی را شبيه در هفته های اخير
  . آنچه پيش از حمله به عراق عليه آن کشور بيان می شد، در مورد ايران مطرح کردند

به اين ترتيب اين گمان که ممکن است ايران هدف بعدی حمله نظامی آمريکا باشد، تقويت شده است، 
 برعکس شرايط پيش از جنگ عراق، اين بار ميانه روهای دولت آمريکا مخالفت ولی به نظر می رسد

  .شديدی با اين پيشنهادها کرده اند
پيش از اين هم مقامات آمريکايی احتمال حمله به ايران را رد کرده بودند، هر چند بعضی کارشناسان 

ى بوده است آه با تند شدن معتقدند که رد احتمال حمله به ايران، بيشتر به منظور آاهش تنش هاي
لحن مقامات ايرانى و آمريكايى در روزهاى اخير پيش آمده و پاسخی برای نگرانى های موجود در مورد 

  .دخالت نظامى آمريكا در ايران است
  محافظه کاران جديد

و نئ(گفته می شود که طرح احتمال حمله آمريکا به ايران از سوی جناح موسوم به محافظه کاران جديد 
نزديک به دولت جرج بوش بيان شده باشد که مدافع استفاده از قدرت نظامی آمريکا در ) کنسرواتيو

اين جناح بيشترين نفوذ را در وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، . جهان به منظور حفظ منافع اين کشور هستند
  .دارد

ته ای، پناه دادن به اعضای اتهامات اصلی آمريکا عليه ايران، تالش برای دستيابی به سالح های هس
القاعده که در انفجار اخير رياض دست داشته اند، حمايت از تروريسم و اخيرا، دخالت در امور عراق 

  . است
ايران همه اين ادعاها را بارها رد کرده، هر چند اخيرا گفته است که تعدادی از اعضای القاعده در ايران 

ش از حمالت رياض بوده و طراحی حمالت رياض، که به دستگير شده اند ولی اين دستگيری ها پي
  . نفر از جمله چند آمريکايی انجاميد، از ايران صورت نگرفته است34کشته شدن 
  نگرانی بوش

آقای بوش روز پنج شنبه در آستانه سفر به اروپا و خاورميانه در گفتگو با يك شبكه تلويزيونى فرانسه 
ده در ايران هستند او را نگران مى آند و ايران بايد اين افراد را گفته بود اين آه عوامل شبکه القاع

  .او نيست" دغدغه ذهنى"دستگير و تحويل آشورهاى متبوعشان بدهد اما افزود آه ايران 
اتهام حضور بعضى سران شبكه القاعده و نگرانى هاى آمريكا از برنامه هاى انرژى هسته اى ايران، 

آمريکا پيشنهاد سرمايه گذارى برای ساقط آردن جمهوری اسالمى باعث شده که تندروهای دولت 
  .ايران را مطرح کنند

گزارش ها حاکی است که جلسه ای که قرار بود پنجشنبه هفته قبل برگزار و در آن سياست آمريکا در 
قبال ايران مشخص شود، به دليل سفر جرج بوش به اروپا و خاورميانه و همچنين اختالف نظر شديد در 

  مورد ايران در ميان مقامات آمريکايی، فعال لغو شده است
  

  رويارويی اروپا و آمريکا بر سر ايران
  برخی از ديپلماتهای اروپا بيم از آن دارند که ايران موضوع ديگر رويارويی آمريکا و اروپا شود

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -پم اتول خبرنگار بی بی سی
خود را در تهران آغاز می " گفتگوهای مشروط"پا روز يکشنبه، اول ژوئن، تازه ترين دور ايران و اتحاديه ارو

  .کنند
اما اين گفتگوها تحت الشعاع رشته اتهاماتی قرار گرفته است که دولت آمريکا عليه ايران مطرح می 

  .هکند، اتهاماتی چون برنامه های هسته ای دولت ايران و پناه دادن به اعضای شبکه القاعد
اين اتهامات پيشتر نيز مطرح شده است اما اين بار اين ادعاها به وسيله يک رشته گزارشها در 

مطبوعات آمريکا تقويت می شود مبنی بر اينکه مقامات واشنگتن اتخاذ سياست سخت تری در قبال 
  .ايران را مورد بررسی قرار داده اند

  . ايران را بررسی می کنندبرخی می گويند که اين مقامات سياست تغيير رژيم در
در همين حال برخی از ديپلماتهای اروپا بيم از آن دارند که ممکن است ايران موضوع ديگر رويارويی بين 

  .آمريکا و اروپا شود
  .منازعات اخير بين مقامات ايران و آمريکا زنگ خطری قطعی خواهد بود

 همچنان به ايران فشار می آوريم تا به ما: "آری فليشر، سخنگوی کاخ سفيد، در اين باره می گويد
برنامه های تسليحاتی خود خاتمه بدهد و همچنان به ايران فشار می آوريم تا از حمايت خود از 

  ."تروريستها دست بکشد
مرتضی سرمدی، سفير ايران در لندن، می گويد که . اما ايران همواره اين اتهامات را رد کرده است

. سالح های کشتار جمعی در رويه دفاعی ما جايی ندارد: " صلح آميز استفعاليتهای هسته ای ايران
  ."ما در اين زمينه کامال شفاف عمل کرده ايم و يک برنامه صلح آميز را دنبال می کنيم

اين بار تفاوت در آن است که برخی محافظه کاران در آمريکا می خواهند سياست آمريکا بر عليه ايران با 
  .ال شوداقدامات عملی دنب

گزارشاتی رسيده است مبنی بر آنکه عواملی در پنتاگون، سياست تغيير رژيم ايران را دنبال می کنند و 
  .يا حداقل به دنبال راههايی برای متزلزل کردن حکومت روحانيون هستند

يت برای بسياری از دولتهای اروپايی که از دولت اصالح طلب محمد خاتمی در برابر روحانيون تندرو حما
  .می کنند، اين مسئله يک زنگ خطر محسوب می شود
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خطر واقعی اين نوع خصومت های لفظی که از : "رابين کوک، وزير امور خارجه سابق بريتانيا گفته است
واشنگتن سرچشمه می گيرد اين است که در ايران اين مسئله باعث تقويت دستهای محافظه کاران 

  ."ترل امنيت و تجهيزات نظامی را در دست دارندمی شود يعنی آيت اهللا ها که هنوز کن
خوب، اين اصالح طلبان در واقع کسانی هستند که با آمريکا همدست : "اين افراد بعدا خواهند گفت

  ."هستند، شما بايد از ما حمايت کنيد نه از آنهايی که طرفدار تجدد در ايران هستند
گذاشتن اهدافی باشد که در طول سالها سياست و اين قضيه می تواند گام بسيار جدی در جهت کنار 

اروپا و بريتانيا بوده است، يعنی تشويق اصالح طلبان برای آنکه خيال پردازی های گروه های تندرو را به 
  .واقعيت تبديل نکنند

سياست جاری اروپا در قبال ايران موسوم به گفتگوی مشروط ارتباطی ميان پيشرفت پيوند با ايران و 
ای موازی در زمينه های سياسی ايجاد می کند و اين به معنای تشويق در ايجاد تغييراتی پيشرفت ه

  اما آيا اين روش کارآيی دارد؟. در درون ايران بوده است
پيشرفت هايی در : "استيون ايورتز از مرکز اطالعات اروپا در لندن به اين پرسش چنين پاسخ می دهد

ر مورد مسئله سالح های کشتار جمعی پيشرفت کمی از سوی زمينه حقوق بشر به وجود آمده اما د
زيرا تندروها و اصالح طلبان هر دو از برنامه های هسته ای حمايت می کنند . ايرانيان وجود داشته است

  ."بنابراين در اين قسمت سياست اتحاديه اروپا کارساز نيست
 شبکه القاعده به ديده شک نگاه می کند، در حالی که اروپا به ادعای آمريکا در باره ارتباط ايران با

  .بسياری از دولت های اروپايی در باه برنامه های هسته ای ايران با واشنگتن همعقيده اند
در . برخی از سياستمداران اتحاديه اروپا بسيار نگرانند از آنکه آمريکا بر متحدين اروپايی فشار وارد کند

من فکر نمی : "لعات بين الملل و استراتژيک واشنگتن می گويداين باره آنتونی کوردزمن، از مرکز مطا
اما قطعا گفتگوهای بسيار زيادی با کشورهای . کنم در اين مقطع آمريکا بخواهد فشاری وارد کند

اروپايی در باره سطح فعاليت های هسته ای در ايران و مشکالت تروريسم در اين کشور صورت می 
  ."رخورد کشورهای اتحاديه اروپا با دولت ايران تاثير خواهد داشتگيرد و اين مسئله بر چگونگی ب

استيون ايورتز معتقد است که اروپا می خواهد از مذاکرات خود با ايران استفاده کند تا ايران را وادار 
سازد پروتکل ديگری را امضا کرده و اجازه دهد از تسهيالت هسته ای اين کشور بازرسی های دقيق 

  .دتری انجام شو
. احتماال اروپا اميدوار است که اگر ايران اين درخواست را بپذيرد، بخشی از منازعات اخير حل خواهد شد

اما اگر ايران نپذيرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آيا اتحاديه اروپا در برخورد با ايران متحد خواهد ماند يا آنگونه 
  يی تلخ بين آنها تبديل خواهد شد؟ که در جنگ با عراق مشاهده کرديم اين روابط به نزاعها

اما اگر ايرانی ها با . من انتظار دارم که در حال حاضر با يکديگر متحد باشيم: "استيون ايورتز می گويد
امضای پروتکل ديگری موافقت نکردند و اگر آمريکا آشکارا بسوی سياست تغيير رژيم در ايران حرکت کند 

يکا بيشتر در باره عمليات دقيق نظامی صحبت کنند، براحتی می و اگر مشاوران محافظه کار جديد آمر
در واقع برای . اين يک فرصت است. توان تصور کرد که در اتحاديه اروپا اختالف نظر بوجود خواهد آمد

در آزمون عراق شکست خورديم، اگر درآزمون . اهداف سياست خارجی اتحاديه اروپا اين يک آزمون است
  ." انيم، ديگر بايد قطع اميد کنيمايران نيز ناکام بم

در حال حاضر تا حل شدن اختالفات داخلی در دولت آمريکا در باره ايران، اتحاديه اروپا و ايران فرصت 
  .دارند

هنوز چند هفته به ارائه گزارش بسيار مهم بازرسين تسليحاتی سازمان ملل در باره برنامه های هسته 
  .ای ايران باقی است

در آمريکا و ايران همچنان به منازعات لفظی خود ادامه می دهند و سرانجام اتحاديه اروپا اما تندروها 
  بايد موضع خود را روشن کند

  
حكومت ايران اميال ملت ايران در باره آزادي و حقوق زنان را سرآوب مي : مشاور امنيت ملي آاخ سفيد

  آند
   2003 مه 31 -1382  خرداد10  شنبه ):رادیو فردا(شهرام ميریان 

خانم کانداليزا رایس مشاور امنيتی جرج بوش در آغاز مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلز بالت، به مسایل 
داخلی و اجتماعی ایران می پردازد و می گوید که به حکومت ایران تمامی مساعی خود را به کار گرفته 

.  و امروزی کردن جامعه، سرکوب کنداست تا اميال و خواسته های مردم ایران را در راستای حقوق زنان
حکومت ایران از تروریسم در خاور «: خانم رایس بار دیگر اتهامهای گذشته را تکرار می کند و می افزاید

این رژیم همچنين به رهبران سازمان . ميانه جانبداری، و برروی برنامه سالحهای اتمی کار می کند
  » .القاعده ماوا و پناه داده است

د با ایران و کره شمالی، مشاور امنيتی جرج بوش گفته است که ما باید وارد عمل شویم و در پيون
ایران خطرات خاصی در خود دارد و عراق خطرهای . نگذاریم که وضع مشابهی چون عراق تکرار شود

 بيش از همه، آنچه که. حکومت آمریکا مدتهاست که می گوید ایران یک مساله است. دیگری را دارا بود
در ارتباط با استفاده به اصطالح پژوهشهای اتمی در جهت اهداف صلح جویانه و ساخت نيروگاههای 

خانم رایس در ادامه این گفتگو، به برنامه اتمی دولت ایران نيز اشاره می کند و می . اتمی می شود
ن هر دو طرف به در این ميا. آمریکا چندیست با روسيه در باره این موضوع در حال مذاکره است«: گوید
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این نتيجه رسيده اند که ایران مجاز نيست برنامه انرژی هسته ای خود را در جهت اهداف نظامی مورد 
  ».آمریکا و اتحادیه اروپا باید فورا جلو روند توليد سالحهای کشتار همگانی را بگيرد. استفاده قرار دهد

ه آلمانی هندلز بالت در پاسخ به پرسشی خانم کانداليزا رایس در بخش دیگری در مصاحبه با روزنام
آمریکا خواهان آن حکومتی در ایران است که با مردم آن «: مبنی بر تغيير حکومت در ایران می گوید

حکومت ایران می بایستی مانند یک حکومت برگزیده به خواسته های مردم توجه . کشور همراه باشد
آمریکا در مورد دو کشور آلمان و فرانسه نيز پرداخته خانم رایس در ادامه این مصاحبه به مضع » .کند

  .است
  

  جهان پس از جنگ
  

  نيروهاي عكس العمل سريع ناتو براي مبارزه با تروريسم تشكيل شد
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  - راديو فردا -احمد رافت

 وزيران پيمان آتالنتيك نيروهاي عكس العمل سريع ناتو، آه تشكيل آنها سال گذشته به تصويب شوراي
وظيفه اصلي اين نيرو پيشگيري و مبارزه با . رسيده بود، از ماه اآتبر آينده آماده فعاليت خواهند بود

اين نيرو در مرحله ابتدايي بين پنج تا شش هزار نفر خواهد . سازمانهاي تروريستي در اروپا است
 به 2006شمار اين نيروها تا سال . واهد آردداشت، تحت فرماندهي ژنرال آمريكايي، جيمز جونز عمل خ

  . هزار نفر افزايش خواهد يافت20
  

رئيس جمهوري آمريكا بر لزوم استفاده از نيروي نظامي براي ريشه آن ساختن نظام هاي مهاجم و 
  تروريستي تاآيد ورزيد

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -  راديو فردا -جمشيد جالنگي 
مهوري آمريكا، طي سخنان در ديدار خود از لهستان گفت بايد با تهاجم و تروريسم جرج بوش، رئيس ج

وي گفت اين . بوش افزود گاه اين امر بايد از طريق اقدامات مستقيم نظامي انجام شود. مبارزه آرد
سياست نظام طالبان افغانستان و نظام صدام حسين در عراق را آه سالح آشتار همگاني داشت و 

  .ميان مردم خود مي آفريد و با سازمان ملل مخالف بود، ساقط آردوحشت در 
  

  نگراني روسيه از گسترش اتحاديه اروپا: نشست سران اروپا، روسيه و آمريكا در سن پترزبورگ
   2003 مه 31 -1382 خرداد 10 شنبه  -): راديوفردا(اميرمصدق آاتوزيان 

 به اتحاديه 2004شور ديگر قرار است در ماه مي سال امروز رهبران آشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ده آ
اروپا بپيوندند، د رشهر سن پطرز بورگ روسيه گرد آمدند تا در مورد ساير مسائل موضوع همكاريهاي 

آقاي بوش نيز به دنبال . ميان روسيه و اتحاديه اروپا و مشكالت حقوقي فيمابين را به گفتگو گذارند
   ساعت آينده با همتاي روسيش به گفتگ 48پطرز بورگ شد تا در طي ديداري از لهستان، عازم سن 

اين نخستين گرد همايي اعضاي اتحاديه اروپا و روسيه پس از جنگ نيروهاي ): راديو فردا: (فريبا مودت
هضم و احتياط از اين نكته نظر . ائتالف عليه عراق بود آه در جوي مملو از هضم و احتياط برگزار ميشد

 حمله نيروهاي ائتالف عليه عراق به انجام رسيده و پرزيدنت بوش نيز تا چند ساعت پس از آه حال آه
آغاز آنفرانس، وارد سن پطرز بورگ ميشد، رهبران اروپا به راي العين، سعي به حاشيه راندن اختالف 

  .نظر در مورد بحران عراق داشتند
گرفت، اظهارات بالديمير پوتين، رئيس در مجموع آنچه در اجالس امروز صبح در مقام اهميت قرار 

جمهوري روسيه بود آه نسبت به گسترش اتحاديه اروپا و ورود جمعي از اقمار اتحاد سابق شوروي به 
همچنين مسائلي چند نيز در مورد همكاريهاي استراتژيك، ميان روسيه و . اتحاديه اروپا، ابراز نگراني آرد

  .  ساير نقاط اروپا نيز مطرح گرديداروپا و مسئله مهاجرت اتباع روسيه به
اما احتماال از اين آنفرانس يك روزه مهمتر، مراسم سه روزه سيصدمين سالروز بناي شهر پطرز بورگ 

است آه جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا و سرسخت ترين مخالفانش عليه جنگ عراق در اروپا را 
بوش پس از ايراد سخنراني آشتي جويانه اي در امروز پرزيدنت . شانه به شانه يكديگر قرار داده است

لهستان، عازم سن پطرز بورگ شد تا در ضيافت شامي آه پس از آنفرانس در قصر پطرف برگزار مي 
  . شود، شرآت جويد

آمريكا و آشورهاي اروپايي براي رويارويي با خطر تروريسم : آقاي بوش در اظهاراتش در لهستان گفت
هرآشوري براي توسل به بازوي نظامي با تصميمهاي دشواري روبرو بوده . دندبين المللي فراخوانده ش

و من به لهستان آمده ام تا بگويم اياالت متحده به يك اتحاد . هدف ما اما هدفي واحد است. است
  . آتالنتيك مقتدر متعهد است تا امنيت و پيشرفت بشريت و صلح در جهان تضمين گردد

ش از سن پطرز بورگ، با مخالفين عمده اقدام نظاميش عليه عراق، بويژه حال آقاي بوش در طي ديدار
فرانسه روبرو خواهد شد، اما ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه نيز همانند آقاي بوش، لحن و 

موضعي آشتي جويانه اختيار آرده است آه روز گذشته در پاسخ خبرنگاران در مورد ديدار با آقاي بوش 
ود است آه اگر نه در روسيه، آه در شهر اويان فرانسه آه پس از آنفرانس سن گفت آه بسيار خشن

وي افزود . پطرزبورگ، ميزبان سران هشت آشور قدرتمند جهان است، با آقاي بوش ديدار خواهد آرد
هم او و هم آقاي بوش، از اين فرصت براي مطرح آردن مسائل مورد عالقه شان در فضايي مثبت 

  .رداستفاده خواهند آ

www.iran-archive.com 



  
  بازسازي عراق: چشم انداز نشست رهبران هفت آشور صنعتي و روسيه در اويان، فرانسه

  2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  ): راديوفردا(امير مصدق آاتوزيان 
نشست رهبران آشورهاي صنعتي آه يكشنبه در شهر اويان فرانسه آغاز به آار خواهد آرد، بايد 

خي از آشورهاي اروپايي در پيامد اقدام نظامي در عراق بوجود آمده بود پر شكافي را آه بين آمريكا و بر
در همين حال گروههاي مخالف روند جهاني شدن، از روز جمعه تظاهراتي عليه برگزاري اين . آند

  . نشست را آغاز آردند
در سن  آه روز شنبه g8رهبران هفت آشور صنعتي جهان و روسيه، گروه ): راديو فردا: (احمد رافت

پطرز بورگ به مناسبت سيصدمين سالگرد بناگذاردن اين شهر مالقات داشتند، روز شنبه در شهر اويان 
رفع اختالفات موجود بين برخي از .  به گفتگوهاي خود ادامه خواهند دادG8فرانسه، در آنفرانس 

 نظامي در عراق، يكي از آشورهاي اروپايي چون فرانسه وآلمان با آمريكا و بريتانيا، در رابطه با اقدام
حل اين اختالفات، به نوعي حل ديگر . مهمترين مسائلي است آه در دستور آار اين نشست قرار دارد

مشكالت جهان، چون بازسازي سياسي و اقتصادي عراق و جستجوي راه حلي براي بحران آنوني در 
د روسيه با حذف قروض خارجي در رابطه با بازسازي عراق، مخالفت شدي. خاورميانه به حساب مي آيد

اين آشور نيز، يكي ديگر از مشكالتي است آه در اين نشست در رابطه با آن، بزرگان جهان به گفتگو 
دولت مسكو احتماال تنها، در صورتيكه بتواند نقش مهمي را در آينده اقتصادي عراق . خواهند نشست

سي اقتصاد جهان صنعتي و مشكالت برر. برعهده گيرد، دست از مخالفت آنونيش برخواهد داشت
آنوني آن بويژه آاهش ضريب رشد اقتصادي آشورهاي اروپايي، از ديگر مسائلي است آه در دستور 

  . آار نشست اويان قرار دارد
 مامور انتظامي خود را به 1000، دولت آلمان G8براي تامين امنيت شرآت آنندگان در آنفرانس 

ولين تظاهرات گروههاي مخالف روند جهاني شدن اقتصاد آه با نام جمعه ا. سوئيس اعزام داشته است
تظاهر آنندگان آه اآثر آنها از آلمان به سوئيس . موگلوال يا نيگلوال شهرت يافته اند، درژنو برگزار شد

تظاهرات بزرگ . سفر آرده بودند، مرآز شهر ژنو را به اشغال خود درآوردند و به مراآز تجاري حمله بردند
ي نيز فردا يكشنبه همزمان با آغاز آنفرانس، از سوي روند جهاني شدن اقتصاد برنامه ريزي شده ديگر
  .است

  
  گوناگون

  بيانيه پاياني آنفرانس تهران صادر شد
  2003 مه 31 -1382 خرداد 10شنبه  : خبرگزاري فارس

ارجه آشورهاي آننده در سي امين آنفرانس وزيران امور خ هاي شرآت وزراي خارجه و روساي هيات
  .اسالمي در پايان اين اجالس، بيانيه اي را صادر آردند

نام دارد بر دين اسالم به عنوان دين صلح و » بيانيه تهران«به گزارش خبرنگار ما، در اين بيانيه آه 
آيد و موجبات  شفقت آه بنيان، منبع و نيز الهام بخش حفظ وحدت و عزت امت اسالمي به شمار مي

آميز بين آشورهاي اسالمي و همچنين ميان ملل اسالمي و غيراسالمي را   بات مودتارتقاء مناس
  . آورد، تاآيد شد فراهم مي

همچنين نقش شناسايي سازمان آنفرانس اسالمي به عنوان مجمعي براي همكاري و هماهنگي 
قرار ملل اسالمي در طيفي گسترده از مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اسالمي مورد تاآيد 

  : وزراي خارجه در اين بيانيه.گرفت
هاي  رغم دستاوردهاي عمده و تحوالت مهم در زمينه اين مهم را مورد تاآيد قرار دادند آه علي. 1

مختلف، انسانيت از ناحيه گرايش به سلطه، به وسيله اعمال زور و قدرت، از يك طرف و توسل به 
  . ز جانب ديگر، در معرض تهديد واقع شده استهاي حل اختالف ا خشونت و ارعاب به عنوان شيوه

حل انساني در قبال چالشهاي  تاآيد نمودند آه خشونت و تروريسم آور، دورنماي حصول به يك راه. 2
گرايي و  مشترك، از طريق همكاري را مخدوش نموده و عالوه بر آن توسل به نيروي نظامي، يكجانبه

  . نمايد ضعيف ميساالري را ت ارعاب، آرمان آزادي و مردم
سازد،  توسل به قوه قهريه، و اقدام يكجانبه آه آزادي و حاآميت ملي ملل و آشورها را متزلزل مي. 3

المللي، اهداف و اصول منشور  رد نمودند و نسبت به افزايش تمايل در خصوص ناديده گرفتن حقوق بين
  . ملل متحد هشدار دادند

شري به ايمان، عدالت و تساهل ، هدف غائي اسالم را تشكيل تاآيد نمودند آه دعوت آليه آحاد ب. 4
همچنين تاييد نمودند آه تمدن اسالمي همواره در طول تاريخ به عنوان آئيني در ارتقاء گفتمان . دهد مي

و خردورزي شناخته شده و اينكه ملل اسالمي پيوسته تساهل و تفاهم متقابل را اساس تعامل خود با 
  .  اندساير ملل قرار داده

نگراني عميق خود را نسبت به مترادف دانستن نابجا و مخاطره آميز اسالم و مسلمين با خشونت، . 5
ستيزي و جو انزجار، اعالم داشتند  ساالري با هدف برانگيختن اسالم تروريسم و فقدان مشارآت و مردم

المللي  تر در جامعه بين متعاليو بر عزم راسخ خود در مبارزه با اين نوع تعصب، تبعيض و ارتقاء رهيافتي 
هاي گروهي درخواست نمودند براي اعتالي  تاآيد نموده، و از آليه اعضاي جامعه جهاني و نيز رسانه
  . احترام و تفاهم در ميان آليه فرهنگها و مذاهب بكوشند
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عتالي تفاهم، به منظور ا» گفت و گو ميان تمدنها« المللي در مقطع آنوني به  نياز مبرم در عرصه بين. 6
اي عاليرتبه و فراگير   گرفتند آميته تساهل و احترام متقابل بين تمدنها را مورد تاآيد قرار دادند و تصميم

هاي ذيربط آنفرانس اسالمي و مجمع عمومي سازمان  جهت تدوين طرحي جامع براي اجراي قطعنامه
  . ملل را تشكيل دهند

يه صور و اشكال آن را آه تهديدي بر عليه جان و مال افراد و تعهد خود به مبارزه با تروريسم در آل. 7
همچنين حاآميت ملي، تمايت ارضي، ثبات، امنيت آشورها، به همراه ضرورت رسيدگي به علل و 

آميز بر  باشد، مورد تاآيد قرار دادند، و برچسب نهادن تعصب گيري تروريسم مي هاي شكل ريشه
آنند بعنوان تروريست را  ابر اشغال و تجاوز خارجي مقاومت ميآشورها و جنبشهاي اسالمي آه در بر

شمول از  المللي براي ارائه تعريفي جهان رد نموده و عالوه بر آن نياز به تشكيل يك آنفرانس بين
تروريسم و تمايز آن از مبارزه مشروع مردم تحت سلطه و اشغال خارجي براي تعيين سرنوشت خود را 

  . مورد تاآيد قرار دادند
هاي اتمي در سطح جهان، با هدف خلع  هاي آشتار جمعي و عدم تكثير سالح محو آليه سالح. 8

المللي چند جانبه به عنوان  سالح آامل و عمومي را درخواست نموده و بر نقش جايگاه نهادهاي بين
 همچنين حمايت المللي تاآيد نهاده؛ و يگانه ارگانهاي مشروع در تائيد و تضمين رعايت مقررات ذيربط بين

اي در آفريقا، خاورميانه، آسياي ميانه و جنوب  آامل خود را از ايجاد مناطق عاري از سالح هاي هسته
اي درخواست  شرق آسيا اعالم داشتند و در همين رابطه از آليه آشورها به ويژه آشورهاي هسته

و قرار دادن تاسيسات اي  هاي هسته نمودند بر اسرائيل جهت الحاق به پيمان عدم گسترش سالح
  . المللي انرژي اتمي فشار آورند اي خود تحت نظارت آژانس بين هسته

بر عزم راسخ خود جهت پيگيري مجدانه ارتقاء و حمايت آليه آزاديهاي بنياني و حقوق بشر، بدون . 9
اي و محلي، تاآيد نمودند و شفافيت، همكاري و تساهل  هرگونه تبعيض در سطوح جهاني، منطقه

متقابل بيشتر و همچنين احترام به ارزشهاي ديني در راستاي ارتقاء و حمايت جهاني از حقوق بشر را 
  . مورد تشويق قرار دادند

تاآيد نمودند آه جهان در مقطع حاضر با يك بحران هويت و معنويت روبرو است، به نحوي آه نقش . 10
چنين تاآيد نمودند آه اسالم، در اين عصر از دهد؛ و هم نوع بشر را در خانه خود مورد تهديد قرار مي

تواند به منزله منبع نيرومندي براي ارائه پاسخهاي متقن نسبت به  فناوري پيشرفته اطالعات، مي
  . چالشهاي جهاني و اخالقي آه پيش روي بشريت قرار دارد، محسوب گردد

اي و جهاني، به همراه  يت منطقهعزم راسخ خود را براي مشارآت موثر در حفظ و ارتقاء صلح و امن. 11
صيانت از صلح و امنيت آليه آشورهاي اسالمي اعالم داشته و ضمن رد تبليغات سوء و تهديدها عليه 

آشورهاي اسالمي، بر ادامه حمايت آامل توام با همبستگي با آشورهاي اسالمي آه با فشار و 
  . مواجه هستند، تاآيد نمودندتهديد خارجي در امور داخلي خود مطابق با منشور ملل متحد 

هاي فلسطيني و ساير آشورهاي عربي توسط اسرائيل به همراه سياستها  تداوم اشغال سرزمين. 12
و اقدامات آن در سرآوبي و تروريسم دولتي عليه مردم فلسطين را محكوم نموده و عالوه بر آن بر 

عليه تجاوز و اشغال مورد تاآيد قرار همبستگي خود را با مقاومت مردم فلسطين، سوريه و لبنان بر 
المللي درخواست مي آنند اقدامات فوري و موثر جهت حصول اطمينان از تحقق  داده از جامعه بين

المقدس  حقوق مشروع مردم فلسطيني، منجمله حق تعيين آشور مستقل فلسطيني به پايتختي بيت
  . ول دارندو تضمين بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين اصلي خود معم

حمايت آامل خود را از مردم عراق در ايجاد يك دولت مستقل و منتخب مردم، با آمك، حمايت و . 13
نقش محوري سازمان ملل، آه به مفهوم واقعي آلمه، نمايانگر آليه اقشار ملت عراق بوده و از 

واستار آن شدند آه همكاري و روابط دوستانه با همسايگان برخوردار باشد، اعالم داشتند، همچنين خ
حاآميت ملي عراق از طريق ايجاد دولتي مشروع و نيز خاتمه دادن به اشغال آشور، سريعا اعاده 

المللي نيز درخواست بعمل آوردند تا مساعدت الزم را نسبت به اعاده امنيت، نظم  از جامعه بين. شود
  . هاي فوري انساني و بازسازي عراق مبذول دارد عمومي، ارائه آمك

از تاسيس دولت موقت افغانستان به عنوان اقدامي مهم در جهت ايجاد دولت دائمي منتخب و . 14
ارتقاء امنيت و نيز توسعه جامع و مستمر، استقبال و حمايت بعمل آوردند و تصميم گرفتند در جهت 
گزين تحقق سريع تعهد مالي خود به مردم افغان و افزايش مساعدت خود به دولت موقت در آشت جاي

  . خشخاش و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر اقدام الزم معمول دارند
زدائي در منطقه، استقبال  از ابتكارهاي مثبت اخير توسط رهبران پاآستان و هند با هدف تنش. 15

نموده و بر حمايت خود از مردم جامو و آشمير در جهت تحقق حق تبيين سرنوشت خويش تاآيد 
  . نهادند

تواند  ت جديد بين دو طرف ذينفع در قبرس به منزله گامي در جهت اعتالي اعتماد آه مياز تحوالت مثب
به تالشهاي در دست انجام به منظور حصول به رفع اختالف جامعه شتاب بيشتري ببخشد، استقبال 

  . نمودند و همچنين از جامعه مسلمان ترك قبرس در تحقق حقوق مشروع خود حمايت نمودند
  

ودند آه جهاني شدن و آزاديهاي فزاينده موجب گرديده است تا ظرفيت و پتانسيل اعالم نم. 17
اما اين در شرايطي است آه اعضاي سازمان آنفرانس اسالمي در . مناسبي براي توسعه فراهم گردد

لذا . اند پذير شده المللي، جريانهاي مالي و پولي و نيز تغييرات فن آوري آسيب قبال نوسانات تجارت بين
تر اقدام  ز آشورهاي توسعه يافته درخواست نمودند در جهت ايجاد محيطي شفاف تر، برابر و عمليا
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هاي تعديل ساختاري براي حصول به  نموده تا به موجب آن آشورهاي در حال توسعه بتوانند برنامه
  . توسعه همه جانبه را در پيش گيرند

ي را مورد توجه قرار دادند و از دول صنعتي تاثير جامعه اطالعات بر توسعه فرهنگي و اجتماع. 18
آوري ارتباطات براي از   آاري آه دول در حال توسعه را قادر سازد از فن خواستند براي تدوين يك برنامه
همچنين تصميمات الزم را در جهت مشارآت . مند گردند، اقدام نمايند بين بردن فاصله ديجيتالي بهره

  . اخذ نمودند» اجالس جهاني راجع به جامعه اطالعات«د در فعال و هماهنگ ساختن مواضع خو
المللي از طريق گفت   گرفتند در جهت ارتقاء جايگاه سازمان آنفرانس اسالمي در صحنه بين تصميم. 19

المللي، اقدام الزم مبذول دارند و از دبيرآل  و گو و همكاري با آليه نهادها و سازمانهاي ذيربط بين
هاي خود به دول عضو را ارائه  راي بسط هرچه بيشتر اين قبيل تعامالت، گزارش يافتهدرخواست نمودند ب

هاي دائم در نيويورك و ژنو  هاي خارجي خود به ويژه نمايندگي نموده و عالوه بر آن از نمايندگي
هاي مستمر در آليه مسائل حائز اهميت  درخواست نمودند جهت افزايش هماهنگي و انجام رايزني

  . هان اسالم بكوشندبراي ج
المللي پيرامون  هاي بين اشتياق خود را جهت تداوم رايزني و تبادل نظر با اتحاديه اروپا و ديگر گروه. 20

  . هاي ارتقاء اين نوع گفتمان مورد تائيد قرار دادند مسائل واجد عالئق مشترك و همچنين بررسي راه
المللي و نياز سازمان به بازنگري و  جديد بيننقش فزاينده سازمان آنفرانس اسالمي در محيط . 21

هاي خويش را مورد تاآيد قرار دادند و تصميم  عقالئي ساختن دستور آار خود و اجرائي نمودن قطعنامه
 جهت تحقق اين هدف برگزار 2003گرفتند اجالس آارشناسي مقامات ارشد خود را در اواسط سال 

  .نمايند
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