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   2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28شنبه  يك

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  دستگيری ژنرال عراقی
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-بي بي سي 

  . که يک عضو ارشد گارد جمهوری عراق خود را تسليم کرده استارتش آمريکا اعالم کرده است
، که از اقوام صدام حسين است خود را در بغداد تسليم "ژنرال کمال مصطفی عبداهللا سلطان التکريتی"

با بازداست وی، .  نفره از افراد تحت پيگرد که آمريکا تهيه کرده، نفر دهم است55او در فهرست . کرد
  .فراد تحت تعقيب عراقی دستگير شده اندتقريبا نيمی از ا

مقامات آمريکايی می گويند که در حال بازجويی افراد دستگير شده هستند و افزوده اند که اين افراد در 
  .دادگاه های عراق محاکمه خواهند شد

  
  حسين الديلمي، مورد اصابت چهار گلوله قرار گرفت دآتر فالح علي

  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-ايسنا 
حسين الديلمي، رئيس دانشگاه المستنصريه در محوطه دانشگاه در حال  در حالي آه دآتر فالح علي

  .آمد مذاآره با مشاور برمر، حاآم آمريكايي عراق بود، مورد اصابت چهار گلوله قرار گرفت و از پاي در
ل اين مطلب در شماره امروز خود در االوسط با نق به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، روزنامه الشرق

اندازي آرد و  بنا بر اخبار واصله، شخصي از ميان دانشجويان به سوي دآتر فالح تير« : اين باره نوشت
  ».سپس با خودرو از محل گريخت

اي اعالم آرد آه حكم  در بيانيه» آميته انقالب دانشجويي«اي به نام  آميته« : االوسط، افزود الشرق
حسين الديلمي، به دليل ارتكاب اعمال غير اخالقي و فاشيستي عليه دانشجويان  ح علياعدام فال

  ».المستنصريه به اجرا گذاشته شده است
اين نخستين بار نيست آه مسؤوالن دانشگاه مورد حمله قرار « :يك منبع آگاه نيز در اين زمينه گفت

دستي هدف قرار گرفت  اين دانشگاه با بمبگيرند، چرا آه روز گذشته نيز رييس دانشكده آشاورزي  مي
  ».آه ترور او ناآام ماند

  
ابراز اميدواري وزير امورخارجه آمريكا نسبت به تصويب قطعنامه لغو تحريم ها عليه عراق در شوراي 

  امنيت سازمان ملل
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه): راديوفردا(امير آرمين 

ريکا درجريان ديدارازآلمان ابرازاطمينان کرد که شوراي امنيت ظرف چند روزيا کولين پاول وزيرامورخارجه آم
اين . يابد چند هفته آينده به توافقي درباره قطعنامه اي که آمريکا باني آن شده است، دست مي

 ساله سازمان ملل متحد عليه عراق، سريعا 12قطعنامه خواستارآن است که تحريم هاي اقتصادي 
  . لغوشود

آلمان که ازاعضاي . کا تا اين لحظه حمايت آلمان را درمورد طرح قطعنامه خود جلب کرده استآمري
  .غيردائمي شوراي امنيت است، به شدت مخالف حمله به عراق بود

  
 عضوشوراي امنيت با بخش هائي ازطرح قطعنامه که 15با اين حال راه درازي درمورد موافقت کليه 

 به آمريکا وبريتانيا داده ونقشي فرعي براي سازمان ملل متحد درعراق کنترل درآمدهاي نفتي عراق را
  .در دوران پس ازجنگ قائل شده است، درپيش است

آمريکا براي تامين نظر روسيه نسبت به تعهدات مربوط به پرداخت بدهي هاي سنگين عراق درآينده، 
اي بحث انگيزقطعنامه دست تغييراندکي درمتن قطعنامه داده است، با اين حال بسياري ازبخش ه

  . نخورده باقي مانده است
: يوري فدوتوف قائم مقام وزارت امورخارجه روسيه به دنبال گفتگوهائي با همتاي چيني خود گفت

با توجه به نظرات . کند قطعنامه درمحتواي کنوني آن، مشکالتي جدي براي کشورهاي ما ايجاد مي
  . ه تغييراتي عمده درطرح قطعنامه آمريکا داده شودهردوکشور روسيه وچين، نيازبه آن هست ک

به عالوه، روسيه وچين درحال گفتگو درباره زمان تحويل قدرت به يک دولت منتخب عراقي وهمچنين 
  . شرايط تحويل کنترل نفت عراق به دولت اين کشورهستند

. انسه قرارداردموضع روسيه درمورد قطعنامه پيشنهادي آمريکا درشوراي امنيت، مورد حمايت فر
دومينيک دو ويلپن وزيرامورخارجه فرانسه درانعکاسي ازنظرات روسيه گفت تغييرات قابل توجهي بايد 

  .درمتن قطعنامه صورت گيرد
  

تغييرات پيشنهاد روسيه، چين و فرانسه در قطعنامه پيشنهادي آمريکا و بريتانيا براي لغو تحريم هاي 
  سازمان ملل عليه عراق
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   1382 ارديبهشت 27شنبه،  - راديو فردا –جمشيد زند 
روسيه چين و فرانسه خواهان ايجاد تعييراتي اساسي در مورد قطعنامه پيشنهادي آمريکا و بريتانيا 

گفته ميشود که آمريکا خواهان راي گيري در شوراي امنيت در هفته . براي لغو تحريمهاي عراق شدند
. اي امنيت مطالعه قطعنامه پيشنهادي را به پايان رساندندآينده براي لغو تحريمهاست، نمايندگان شور

نمايندگان شوراي امنيت ميگويند سازمان ملل بايد نقش بيشتري در بازسازي عراق داشته باشد و 
وزير خارجه روسيه پس از مالقات با وزير خارجه . نيروهاي ائتالف نيز بايد نقش خود را شفافتر ايفا کنند

وزير خارجه فرانسه هم گفت که . ت اساسي در قطعنامه پيشنهادي انجام شودچين گفت بايد اصالحا
روسيه و فرانسه خواهان . کشورش خواهان نقش کليدي براي سازمان ملل در امر بازسازي عراق است

به تعويق افتادن تحريمها و بازگشت بازرسان تسليحاتي به عراق براي تاييد نابودي کامل سالحهاي 
  . اندکشتار جمعي شده

  
  های عراق شد ی زندان رييس سابق پليس نيويورك، مسوول اداره

   1382 ارديبهشت 27شنبه، 
هاي عراق و بازسازي آنها  ي امور زندان واشنگتن مدير سابق پليس نيويورك را به عنوان مسوول اداره

  .  تعيين آرد
ويك، مدير سابق پليس نيويورك اعالم  برنارد آي-چاپ امارات-ي البيان  به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه

اند و از او خواستند  ي گذشته به وي اين پيشنهاد را داده آرد آه مقامات مسوول دولت آمريكا دو هفته
  .  آه در آنار پل برمر، حاآم جديد آمريكا در عراق با آنها همكاري آند

 آمريكا آه در آنار ديگر قربانيان  تن از نيروهاي پليس23من اين مسووليت را به خاطر «: آيويك افزود
  »  .آنم اند، قبول مي  سپتامبر جانشان را از دست داده11ي  حادثه

هاي نيويورك نيز  ي امور زندان آيويك عالوه بر سمت مدير سابق پليس نيويورك، در سمت مسوول اداره
ي امور پليس و مراقبت از  ههاي عراق، ادار ي امور زندان ي آيويك، اداره وظايف اوليه. منصوب بوده است
  .  مرزهاي عراق است

  
  محروميت اعضای حزب بعث عراق

  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-بي بي سي 
 اعضای حزب گروهی از غيرنظاميان را -دفتر شاخه محلی حزب بعث در شهر حله قبل از سقوط صدام 

  برای جنگ عليه آمريکا سازمان می دهند 
ضای حزب بعث عراق، که در زمان رژيم سابق آن کشور زمام امور را در دست داشت، از هزاران تن از اع

  . اشتغال به سمت های دولتی محروم شده اند
، مامور آمريکايی اداره موقت امور عراق، با انتشار بيانيه ای، اعالم کرده است که اين "پل برمر"دفتر 

  .ين، رهبر سابق آن کشور، منجر می شوداقدام به ريشه کن شدن مبنای قدرت رژيم صدام حس
  دفتر پل برمر محروميت اعضای حزب بعث را اعالم کرده است 

همزمان، نيروهای آمريکايی به اقدامات جديدی برای مقابله با بی قانونی دست زده اند تا هرج و مرجی 
  .ان بردارندرا که از زمان سقوط رژيم عراق، در پنج هفته پيش، در آن کشور ايجاد شده از مي

به گفته مقامات آمريکايی در عراق، اعضای حزب بعث در گسترش موج بی قانونی و خالفکاری و 
  .برگزاری اقدامات اعتراضی خشونت آميز عليه آمريکا دست داشته اند

انتظار می رود ممنوعيت عليه اشتغال اعضای حزب بعث در حکومت عراق شامل حدود پانزده تا سی 
  .امل وفادار به صدام حسين شودهزار نفر از عو

 مه، دفتر خاصی برای مصاحبه و بررسی پرونده ها به منظور شناسايی اين 17قرار است از روز شنبه، 
  .افراد کار خود را آغاز کند

وظيفه اين دفتر شناسايی اعضای حزب بعث و تصميم گيری در مورد تصدی مقامات دولتی توسط آنان 
  . است

ز هم حدود دو هزار تن از اعضای ارشد حزب بعث در مقامات عالی وزارتخانه های گفته می شود که هنو
  .عراق خدمت می کنند

گرچه مقامات آمريکايی اذعان دارند که ممنوعيت اعمال شده عليه اعضای حزب بعث و برکناری آنان 
  .نندممکن است باعث کاهش کارآيی تشکيالت دولتی شود، اما آنان اين مشکل را موقتی می دا

اين بهايی است که بايد برای ريشه کن کردن نظام بعثی از عراق "به گفته سخنگوی دفتر پل برمر، 
  ."پرداخت شود

در زمان صدام حسين، عضويت در حزب بعث يکی از شرايط اصلی استخدام و ترفيع به مقامات مهم 
  دولتی بود

  
  

  م در عراقگزارش ويژه راديوفردا از نا امني و تالش براي برقراري نظ
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه - راديو فردا –پيمان پژمان 

آمتر از دوماه بعد از سقوط رژيم صدام حسين، بسياري از مردم بغداد مانند ساآنان شهرهاي ديگر 
عراق، خود را در چهارراهي بين فضاي سياسي آه قبال از آن محروم بودند و ناامني آه زندگي روزمره 
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اين جو به آنها امكان مي دهد شكايات خود را آشكار بيان آنند . ا به خطر انداخته قرار داده استآنها ر
واز طرف ديگر از خود مي پرسند آيا وجود نيروهاي ائتالف با به حكومت صدام ترجيح مي دهند؟ زندگي 

قريبا نيمي از ت. روزمره بهبود يافته است و مناطق خاصي از بغداد روزي سه چهار ساعت برق دارند
در . مغازه ها باز هستند و عده اي مانند فروشندگان بشقاب هاي گيرنده ماهواره اي بازار پررونقي دارند

بصره،دومين شهر بزرگ عراق مردم بيش از زمان صدام برق دارند و آب آشاميدني آنها سالم تر از 
زيرا هر . وهاي آمريكا اشتباه استبسياري از مردم بغداد شكايت مي آنند آه اولويت نير. گذشته است

يك ساآن بغداد به . چند واحدهاي تجاري و آموزشي باز شده اند اما فعاليت آنها عادي نشده است
راديوفردا مي گويد آمريكا آه تانك آورده است نمي تواند ژنراتور برق بياورد؟ وي مي گويد امنيت با آمدن 

  .ان يغماي خود را به فروش مي رسانندغارتگران در بازار دزد. برق تامين مي شود
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

مشاور آمريكايي وزارت نفت عراق گفت، به نفع اين آشور است آه سهميه تعيين شده از سوي اوپك 
  .تواند نفت صادر آند را ناديده بگيرد و تا آنجا آه مي

  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه
به نقل از خبرگزاري رويتر، فيليپ آارول، رييس سابق ) ايسنا(جويان ايران به گزارش خبرگزاري دانش

ي واشنگتن پست گفت، قراردادهاي حفاري و توليد نفت آه  وگو با روزنامه در گفت” شل“شرآت نفتي 
هاي روسي، چيني و فرانسوي امضا شده، بالقوه باطل شده و بايد  توسط دولت سابق عراق با شرآت

  .ي آنها مذاآره شود مجددا درباره
هاي وزارت  مقام«: اپك بوده، گفت” نامرتب و نامناسب“آارول با اظهار اين نكته آه عراق از ديرباز عضو 

نفت عراق بطور فعال درصدد بيرون آشاندن اين آشور از اوپك و صادر آردن هرچه بيشتر نفت خام و 
  ».بازگرداندن توان آامل استخراج نفت هستند

آشد تا عراق به سطح توليد مورد نياز و  گران معتقدند آه يك سال بيشتر طول مي ليلبسياري از تح
  .ي اوپك برسد ي تعيين شده سهميه

اي است آه دولت عراق  المللي مساله نقش عراق در اوپك يا هر سازمان بين«: آارول هم چنين گفت
  ».بايد آن را حل آند

  
نعت نفت عراق، به علت ارتباط مالي اين شخص با يك پس از انتخاب يك تاجر تگزاسي براي احياي ص

  .آمپاني شرآت آننده در مناقصه براي بازسازي اين آشور، دولت آمريكا با انتقادات زيادي مواجه شد
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه

، تاجر »فيليپ آارول«ي گاردين،  ي روزنامه  به نوشته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگو اذعان آرد آه وي به  تگزاسي آه براي احياي صنعت نفت عراق برگزيده شده است، در يك گفت

  .باشد مورد اتهام مي” فلئور“خاطر رابطه با شرآت 
با انتقاداتي آه عليه آارول مطرح شده است، فشارهاي وارده بر دولت آمريكا به دليل به دست گرفتن 

  .راق افزايش يافته استي بازسازي ع انحصاري برنامه
هايي آه اآثرا مرتبط با دولت آمريكا هستند، به  فرايند اعطاي قراردادهاي چند ميليارد دالري به شرآت

  .اي جدي ميان آمريكا و اروپا تبديل شده است مساله
گيرد و يك ميليون سهم اين  مي” فلئور“آارول ساالنه يك ميليون دالر حقوق بازنشستگي از شرآت 

  .باشد  ميليون دالر متعلق به وي مي34 به ارزش حدود شرآت
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

  با بازگشائي دانشگاه بصره هزاران دانشجو بعد از دوماه به آالس هاي درس بازگشتند
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه - راديو فردا-فريدون زرنگار

رئيس . شد و بيش از دوهزار دانشجو به آالس هاي درس بازگشتنددانشگاه بصره امروز بازگشائي 
. دانشكده مهندسي ميكانيك دانشگاه بصره گفت آالس ها از روز يكشنبه از سر گرفته مي شود
  .ساختمان هاي اين دانشگاه در جريان اقدام نظامي آمريكا براي آزادسازي عراق شديدا آسيب ديد

  
  ات عدی را محکوم کردکميته بين المللی المپيک اقدام

  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه
کميته ملی المپيک می گويد اولويت، آماده کردن ورزشکاران برای مسابقات المپيک سال آينده در آتن 

  است 
  هرت پيرت، خبرنگار بی بی سی

 ملی پسر صدام حسين را، هنگامی که وی رييس کميته" عدی"کميته بين المللی المپيک اقدامات 
  .المپيک عراق بود، به شدت محکوم کرده است
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کميته بين المللی المپيک وی را به شکنجه و زندانی کردن ورزشکاران در دفتر خود در بغداد متهم کرده 
  . است

تی را برای کمک به اکنون کميته ملی المپيک عراق منحل شده و کميته بين المللی المپيک هيا
ورزشکاران عراقی برای آماده کردن خود برای بازی های المپيک سال بعد که در آتن برگزار می شود، 

  .اعزام کرده است
با ورزشکاران نقض آشکار " عدی حسين"کميته بين المللی المپيک اعالم کرده است که سوء رفتار 

  .مفاد منشور المپيک است
انيان ابراز همدردی کرده و گفته است هيچ يک از کسانی که در اين بدرفتاری اين کميته همچنين با قرب

  .ها دست داشته اند، اجازه نخواهند داشت در بازسازی کميته المپيک عراق نقش داشته باشند
چندين ورزشکار عراقی که در تبعيد بسر می برند، چگونگی شکنجه شدن خود به دستور عدی حسين 

  .را فاش کرده اند
 اين گزارش ها، گفته شده که چگونه ورزشکاران را مجبور می کردند روی جاده ای پوشيده از قير در

  . داغ، سينه خيز حرکت کنند و چگونه آنها را در فاضالب انداخته يا کتک می زده اند
مقر کميته المپيک عراق تا حد زيادی در اثر حمالت هوايی تخريب شد، ولی وسايل شکنجه در زير زمين 

  .اين ساختمان يافت شده است
کميته بين المللی المپيک می گويد که الويت اين سازمان آماده کردن ورزشکاران عراقی برای شرکت 

  .در بازی های سال آينده است، و پس از آن تجديد ساختار کميته المپيک عراق مطرح است
ی ورزشی را نيز مورد بررسی کميته بين المللی المپيک ارائه کمکهای مالی برای گسترش برنامه ها

  .قرار خواهد دارد
  . تعدادی از از عراقی های مقيم اروپا يک گروه موقت برای اين منظور ايجاد کرده اند

عراق به طور سنتی از ورزشی قوی برخوردار است، اين در حالی است که سه سال پيش تنها سه 
  روزشکار به بازی های المپيک در سيدنی اعزام شده بودند

  
  آميسر عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر در عراق

  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه
، آميسر عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر، »جرجيو وييريا دي ملو«دولت بوش تاآيد دارد آه 

 ي دولت بوش، اين انتصاب نقش ي مقامات بلند پايه به گفته. ي اين سازمان در عراق باشد نماينده
  . دهد سازمان ملل در بازسازي عراق را گسترش مي

، از زمان ورود پل برمر، حاآم تحت امر آمريكا به عراق، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .ي ويژه در عراق ضرورت پيدا آرده است تصميم آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل براي انتصاب نماينده

ي  ي عالي رتبه گويند آه يك نماينده  مي د تريبون، ديپلماتهاي بلند پايهي هرال ي روزنامه به نوشته
سازمان ملل هر چه سريعتر، به عنوان شريك برمر و به منظور تقويت عملياتهاي پس از جنگ، عازم 

  .عراق خواهد شد
د افتاد و ي دولت آمريكا قول داد آه عراق تحت لواي سازمان ملل نخواه يك ماه قبل، يك مقام عالي رتبه

ها در ايجاد ثبات در عراق،  سازمان ملل شريك نخواهد شد؛ اما اآنون به دليل عدم موفقيت آمريكايي
مقامهاي دولتي آمريكا تمايلشان را براي حضور آارشناسان سازمان ملل در بازسازي عراق اعالم 

  .اند آرده
نبـايد به » وييرا دي ملو«ت و اين مقامات تاآيد دارند آه عنان خودش مسئول انتصاب اين شخص اس

  .ي آمريكايي تصور شود عنوان يك نماينده
 سال است آه در 30باشد،  برزيلي آه به زبانهاي فرانسوي و انگليسي مسلط مي» وييرا دي ملو«

اش در تالشهاي بازسازي در تيمور شرقي  آند و به دليل ايفاي نقش برجسته سازمان ملل فعاليت مي
  .، مورد تقدير قرار گرفته است2000اه مه  تا م1999از سال 

 را سازمان دهـي آرده است و در 1992وي مسئول نهاد بازگردانـدن آوارگان به آامبـوج در سال 
  .يوگسالوي سابق نيـز فعاليت داشته است

بسيار مورد توجه آونداليزا رايس، مشاور امنيت ملي بوش » وييرا دي ملو«گويند  مقامهاي آمريكايي مي
  .ستا

 به عراق تصميم نگرفته است» وييرا دي ملو«ي اعزام  با اين حال عنان هنوز درباره
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  آشف يك گور دسته جمعي ديگر در آربال
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-ايسنا 

يگر عراقي از گودالي در ي د  شيعه45با آشف يك گور دسته جمعي ديگر در آربال، بقاياي اجساد 
  .از زير خاك بيرون آشيده شد) ع(نزديكي بارگاه مقدس امام حسين 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حدود يك هزار تن از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نخواهد خون مردم بيگناه هدر «: زدند مردم آربال با تجمع در محل اين گور دسته جمعي، فرياد مي

  .»مرگ بر اعضاي حزب بعث«؛ » آاران بايد محاآمه شوند جنايت«؛ »رفت
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گويند آه احتماال حدود پنج هزار جسد در اين ناحيه دفن شده است؛  آربال مي» موخييم«ي  مردم ناحيه
  .اما هنوز هيچ گور ديگري پيدا نشده است

 3100قط در يكي از آنها، شود آه ف اين سومين گور دسته جمعي است آه توسط مردم آشف مي
  . جسد يافت شد

  
اعالم آرد غيـر نظاميان و سـربازان عـراقـي، نيـروهاي آمـريكا ) جمعه(الملل روز گذشته  سازمان عفو بين

  .اند و انگليس را به شكنجه دادن آنها براي گرفتن اطالعات در جنگ عـراق متهم آـرده
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-ايسنا 

به نقـل از خبـرگزاري رويتر، سعيد بومدوحه، آارشناس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 عراقي آه گفته بودند شكنجه 20گروه تحقيقاتي اين سازمان با حدود «: الملل گفت سازمان عفو بين

  ».اند، مصاحبه آرده است شده
  .اند آمريكايي هيـچ نظري در اين باره نـدادهبا اين حال، نه وزارت دفاع انگليس و نه مقامهاي 

گويند؛ ولي اين آه جزئيات شكنجه تا چه حد  آنم آنها حقيقت را مي فكر مي«: اين آارشناس گفت
  ».اش بيش از اين تحقيق آرد صحت داشته باشد، چيزي است آه بايد درباره

جنگي زنداني شده بودند، شكنجه اند آه وقتي در بصره و ناصريه به عنوان اسير  ها گفته اين عراقي
  .شدند

الملل، همچين از نيروهاي آمريكا و انگليس خواست تا فعاليت بيشتري براي تامين  سازمان عفو بين
هايي آه گورهاي دسته جمعي در آن آشف شده است،  امنيت مردم عراق داشته باشند و از محل

 ».حفاظت آنند
  

   عراق مداخله رژيم ايران در-آمريكا و ايران 
  

 ايران تبديل به يك قدرت هسته اي در جهان خواهد شد
   1382 ارديبهشت 27شنبه،  : خبرگزاري فارس

   . شود ايران به يك قدرت هسته اي تبديل مي: نشريه اقتصادي بيزينس ويك گزارش داد
سي به هرچند آمپانيهاي رو: نويسد گيري نيروگاه اتمي بوشهر مي اين نشريه در تحليلي از روند شكل

 براي ساخت 1996 ميليون دالر در سال 800قراردادي به ارزش » اتو استوري اآسپورت«رهبري آمپاني 
اند، اما ترس آمريكا از اين است آه ساخت   مگاوات امضا آرده1000يك نيروگاه اتمي به ظرفيت توليد 

   . اي را براي ايران فراهم آورد اين نيروگاه، توانايي ساخت سالحهاي هسته
آرد ، ايران به  رسد بيش از آنچه آمريكا فكر مي اآنون به نظر مي: افزايد اين نشريه در گزارش خود مي

رسد نيروگاه اتمي بوشهر و همكاري با روسيه  دستيابي تكنولوژي اتمي نزديك شده است و به نظر مي
   . اند آفريني آرده در اين مسير نقش

ران به همكاري با روسيه و ساخت نيروگاه بوشهر محدود اي اي توان هسته: بيزينس ويك مي نويسد
   . سازي اورانيم در حوالي شهر نطنز دست يافته است نشده و اين آشور اعالم آرده به توانايي غني

، ايران توانايي توليد 2005به عقيده بيزينس ويك بعد از اتمام تجهيزات ايجاد شده در نطنز در سال 
   .  خواهد داشتچندين بمب اتمي در سال را

به عقيده آارشناسان تجهيزات ايجاد شده براي : آند بيزينس ويك در ادامه گزارش خود خاطرنشان مي
سازي اورانيم در ايران بر اساس تكنولوژي پاآستاني ايجاد شده است و چين نيز در اين ميان هگزا  غني

   . نيم است را به ايران داده است اورا235فلوريد اورانيوم آه شامل گازهايي براي توليد ايزوتوپ 
چندين بار به چين در خصوص همكاري اتمي با : نويسد اين نشريه به نقل از يك مقام آگاه در آمريكا مي

   . آنند ايم، هرچند اطالع داريم ، چندين شرآت اروپايي نيز با ايران همكاري مي ايران هشدار داده
 

 آند  ا در برابر تهديد و امتيازگيري آاخ سفيد دنبال ميايران، سياست تقابل بازدارنده ر: شمخاني
   1382 ارديبهشت 27شنبه، 

جمهوري اسالمي ايران سياست تقابل بازدارنده را در : وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعالم آرد
   . آند برابر تهديد و امتيازگيري آاخ سفيد دنبال مي

ليغات دفاعي وزارت دفاع، دريابان علي شمخاني آه در جمع  به نقل از اداره آل تببه گزارش ايسنا
آمريكا از يك سو در پي اتهام : گفت، افزود هاي آشور سخن مي گروهي از اساتيد مسلمان دانشگاه

المللي براي محكوم آردن جمهوري اسالمي ايران است و از سوي ديگر  زني و فشار به نهادهاي بين
   . مي ايران را در صف واحدي سازماندهي نمايدتالش دارد مخالفان جمهوري اسال

اي عليه  هاي رسانه وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ضمن اشاره به تقويت و افزايش فعاليت
اي را عليه جمهوري اسالمي  آمريكا ضمن آنكه عمليات رواني گسترده: جمهوري اسالمي ايران، گفت

   . به عمليات نظامي نخواهد زدايران آغاز آرده است، در قبال ايران دست 
هاي گسترده مردم از نظام مقدس جمهوري  دريابان علي شمخاني، در عين حال با اشاره به حمايت

عوارض جغرافيايي، توان : اسالمي، بروز چنين حرآاتي از سوي آمريكا را غير محتمل دانست و افزود
رنده آمريكا براي اقدام نظامي عليه دفاعي و ساختار مردمي نيروهاي مسلح از ديگر عوامل بازدا

   . آشورمان است
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پذيري داخلي در قبال آمريكا به حداقل تقليل يابد و يكي از  بايد آسيب: هيان گفت وي خطاب به دانشگا
توانند بحران اخير عراق را تبيين و تجارب قابل  صفوف مقدم مبارزه در اين راه دانشگاهيان هستند آه مي

   . راج آننداتكايي از آن استخ
بخش قابل توجهي از تهديدات : وي با اشاره به تهديدات فراروي جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت

هاي امنيتي و دفاعي نسل اجتماعي و  دوران موجود، مجازي به شمار مي ايند و ريشه در واقعيت
   . اجرايي موجود ندارد

در دوراني آه تهديدات با ابهام، : ي تصريح آردوي با اشاره به ضرورت مديريت تهديدات در چنين شرايط
   . شوند، نمي توان انتظار داشت آه الگوهاي سنتي تهاجم انجام پذيرد پوشش و پيچيدگي ظاهر مي

اي جز تهديدات فراگير براي  نتيجه هر مقدمه و موضوعي آه به غافلگير منجر شود، : شمخاني تاآيد آرد
   . سي نخواهد داشتهاي سيا گروههاي اجتماعي و مجموعه

شود را به عنوان نمادي از  هاي محيطي و اجتماعي مي بايد آنچه آه منجر به آسيب: وي نتيجه گرفت
   . جدال گرايي نهفته تلقي و تالش آنيم تا فضاي مساعد را براي برطرف سازي آن فراهم نماييم

 آمريكـا بـه دنبـال برانـدازي     :وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مـسلح در بخـش ديگـري از اظهـاراتش گفـت      
صدام، قصد دارد، ضمن تاسيس يك حكومت غير متخاصم با رژيم صهيونيستي بـار ديگـر اعـراب را تحقيـر       

  دهند آند، ولي مردم عراق و جامعه بيدار آشورهاي عربي اجازه چنين اقدامي را به آمريكا نمي
  

  جهان پس از جنگ
  

  قرارداد نظامي آمريكا و قزاقستان
   2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27  شنبه - راديو فردا -)مسكو(روي ماني آس

مطابق قرارداد نظامي آمريكا با قزاقستان، استفاده از پايگاه هاي نظامي قزاقستان براي نيروهاي 
قزاقستان نخستين آشور غير عضو ناتو است آه چنين قراردادي را با . آمريكائي امكان پذير مي شود

  .دآمريكا امضا مي آن
  

  حمالت انتحاری مراکش را تکان داد
  2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27   شنبه-بي بي سي 

  بسياری از تلفات در حمله به باشگاه شبانه اسپانيايی جان خود را از دست دادند
براساس گزارش های رسيده از مراکش، تلفات انفجارهايی که در مرکز شهر کازابالنکا در آن کشور روی 

  .ت سی و نه کشته و شصت و پنج زخمی رسيده استداده به دس
پنج مورد حمالت انتحاری، که سه مورد آن با استفاده از اتومبيل های حامل مواد منفجره صورت گرفت، 

  .در ساعات شب مرکز شهر کازابالنکا را به لرزه در آورد
  مرکز فرهنگی يهوديان در کازابالنکا از جمله هدفهای حمالت بوده است 

انفجارها بدون هشدار قبلی و در ساعاتی از شب روی داد که تعداد کثيری از مردم در مرکز تفريحی اين 
  .شهر حضور داشتند

بسياری از کشته شدگان در اثر انفجار مهيبی در يک باشگاه شبانه اسپانيايی جان خود را از دست 
  .دادند

د بسته بود، وارد اين باشگاه شد و اين گزارش شده است که يک نفر، که مقداری مواد منفجره را به خو
  .مواد را منفجر کرد

يک مرکز فرهنگی يهوديان، يک هتل پنج ستاره و کنسولگری بلژيک هم از جمله هدف های ديگر حمله 
  .کنندگان بوده است

مقامات مراکشی می گويند که ده تن از کشته شدگان اين انفجارها عامالن بمب گذاری انتحاری بوده 
  .اند
زير کشور مراکش گفته است که يکی از حمله کنندگان، که زخمی شده است، در بازداشت پليس به و

  .سر می برد و ماموران سرگرم بازجويی از وی هستند
  .وی افزوده است که اين انفجارها تمامی مشخصات حمالت تروريسم بين الملل را برخود دارد

ر شمال آفريقا، که با شبکه القاعده ارتباط هايی خبرنگار بی بی سی می گويد که يک گروه مستقر د
  . دارد، مظنون به برنامه ريزی يا اجرای اين حمالت است

مراکش، که همواره يکی از متحدان جدی آمريکا بوده، از اينکه بحران عراق به نحوی مسالمت آميز حل 
  .و فصل نشده ابراز تاسف کرده است

هرات گسترده ای را عليه حمله آمريکا ترتيب دادند و در يکی از در جريان بحران عراق، مردم مراکش تظا
  اين تظاهرات، حدود دويست هزار نفر شرکت کردند
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