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   2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29شنبه  دو

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

   نفر از مقامات ارشد دولت و ارتش سابق عراق خود را تسليم آرده يا دستگير شده اند23
  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28  يكشنبه -راديو فردا

 نفر مقامات بلندپايه ارتش و دولت 55 نفر از 23فرماندهي نيروهاي آمريکايي درعراق اعالم کرد تاکنون 
تعداد کل نيروهاي آمريکايي مستقر در بغداد هم با . عراق خود را تسليم کرده و يا دستگير شده اند

 24به گفته مقامات آمريکايي در .  هزار نفر رسيد25تخت عراق به  هزار سرباز آمريکايي به پاي9اعزام 
 نفر در بغداد به اتهام تيراندازي به سوي سربازان آمريکايي و يا شرکت در 130ساعت گذشته بيش از 

وزير خزانه داري آمريكا از وزراي دارائي شش . غارت و چپاول مراکز تجاري و فرهنگي بازداشت شده اند
 شرآت داشتند، خواست در يافتن G8عتي و روسيه آه در آنفرانس وزراي دارائي آشور بزرگ صن

  .حساب هاي بانكي مخفي صدام حسين همكاري آنند
  

 عراقي عليه فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق را سوء استفاده از قوانين 17نخست وزير بلژيك شكايت 
  محلي دانست

  2003 مه 18 -1382بشت  اردي28   يكشنبه- راديو فردا-جمشيد زند 
 عراقي از ژنرال تامي فرنكس، فرمانده نيروهاي آمريكا در منطقه، آه در يك دادگاه بلژيكي 17شكايت 

نخست وزير بلژيك گفت اينگونه شكايت ها سوء . مطرح شده، براي بررسي به آمريكا ارسال مي شود
مي دهد خارجيان را به اتهاماتي نظير استفاده از قوانين بلژيك است آه به دادگاه هاي بلژيك اجازه 

  .نقض حقوق بشر و جرائم جنگي محاآمه آنند
  

ي آمريكا  ترين شخصيت ليست ده نفره ي خبري العربيه از دستگيري عزه ابراهيم الدوري برجسته شبكه
  .خبر داد
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ي تلويزيوني العربيه، عزه ابراهيم الدوري  قل از شبكهبه ن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي مسوول به صدام رييس جمهور سابق عراق و معاون وي آه رياست هيات  ترين مقام يكي از نزديك

اعزامي عراق در نشست سران آشورهاي عرب در شرم الشيخ را به عهده داشت، توسط نيروهاي 
  .آمريكايي دستگير شد

ي عفر واقع در  ه به نقل از رهبران عشاير عراق بيان داشت، الدوري در منطقهي خبري العربي شبكه
  .شمال عراق توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شد

ترين مقام  الدوري دهمين نفر از ليست ده نفري ارائه شده عراق توسط آمريكاست، و به عنوان برجسته
  .شود عراقي دستگير شده بعد از طارق عزيز محسوب مي

ي حزب بعث و سفير سابق عراق در  چنين نبيل نجمر يكي از اعضاي برجسته وهاي آمريكايي همنير
  .مصر را دستگير آردند، اما تاآنون رسما دستگيري اين افراد را اعالم نكرده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  ه آمريكادر روزنامه هاي روز شنب.......دولت آينده عراق، وضع زنان و

  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28  يكشنبه): راديوفردا(بهنام ناطقبي 
 روزنامه نيويورک تايمز نوشت آمريکا و بريتانيا طرح تشکيل حکومتي متشکل از نيروهاي مخالف صدام 

 به جاي يک دولت از افراد محلي، ديپلماتها و. حسين در عراق را براي مدت نامعلومي به تعويق انداختند
غيرنظاميان آمريکائي و بريتانيائي مقامات ارشد دولت موقت عراق را براي مدت نامحدودي اشغال 

اعضاي تشکل هاي سياسي عراقي که جمعه شب در جلسه مشترکي با آقاي ال پال . خواهند کرد
 يک برمر، فرمانده غيرنظامي عراق شرکت داشتند، به خبرنگاران گفتند که اداره عراق فعال تحت نظارت

هدف از اين برنامه، تامين فرصت براي تدوين . نيروي موقت و نه يک دولت انتقالي شکل خواهد گرفت
يک قانون اساسي جديد براي عراق است و همچنين ايجاد اصالحات در نظام آموزشي و برنامه ريزي 

  . براي انتخابات آزاد و دمکراتيک آينده در عراق است
د در پيامد آزادسازي عراق توسط نيروهاي آمريکائي، حقوق زنان روزنامه واشنگتن پست مي نويس

بنا براين گزارش از . عراقي ممکن است زير فشار بنيادگرائي اسالمي در خطر پايمال شدن قرار بگيرد
 خبرنگار پست در بغداد، به نقل از خانم فريال کليدر، يک طراح لباس براي Carol Morelloکارول مورلو 
اد، که اينک ساختمان محل کار او توسط يک گروه سياسي اسالمگرا تسخير شده است، تئاتر هاي بغد

مي نويسد زنان عراقي به زور بنيادگرائي اسالمي و همچنين تحت فشار مردان مسلحي که با اسلحه 
واشنگتن پست مي نويسد در جامعه اي که زنان . گيرند، خانه نشين شده اند ها را مي جلوي اتوموبيل

اين . ه سطوح اجتماعي و سياسي فعال بودند، اينک غيبت زنان از صحنه، حيرت انگيز استدر هم
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گزارش حاکي است که از هنگام آغاز جنگ رهايبخش آمريکا در بغداد، زنان از خيابان ها و بازارهاي 
شهرهاي عراقي غايب اند، و احزاب سياسي جديدي که يکي پس از ديگري در عراق گشايش مي 

  .ر ميان بنيانگذاران و هواداران خود، جا و مکاني براي زنان قائل نيستنديابند، د
روزنامه باستون گلوب مي نويسد غارت موزه بغداد به اندازه اي که ابتدا گزارش داده شده بود، جدي 
نبود و بسياري از اشيا ذيقيمت و با ارزش و مجسمه ها و جواهرات و ساير عتيقه هاي موجود دراين 

  .  کارکنان خود موزه که آگاهي کامل از نقشه آن داشتند به سرقت برده بودندموزه را
  

 سرباز و مامور گمرکي را در تحقيق در باره غارت 13يک سرهنگ تفنگداران دريائي آمريکا که فرماندهي 
 هزار قطعه که قبال 170از موزه بغداد برعهده داشت اعالم کرد که اوال شمار اشيا سرقت شده به 

رش داده شده بود نمي رسد و ثانيا بيشتر اشيا توسط کارکنان موزه که جاي کليد ها و جاي اشياي گزا
 شي قيمتي از سارقان آنها که ادعا کردند آنها را 951قيمتي را ميدانستند به سرقت رفته بود و تاکنون 

 453 هزار و 39ء، تعداد عالوه بر اين اشيا. براي حراست از موزه خارج کرده بودند، بازگردانده شده است
 هزار و 6 قسمتي گنجينه باستاني نيمرود و 616جلد کتاب خطي و طومار عتيقه و همچنين مجموعه 

  .  قطعه جواهر عتيقه به محل هاي اصلي آنها در موزه وکتابخانه بغداد بازگردانده شده اند744
  

 نيروهاي مسلح خود را از خاک عراق روزنامه لس آنجلس تايمز مي نويسد که آمريکا خروج هزاران تن از
آقاي ال پال برمر . به عقب انداخت تا از آنها در بازگرداندن نظم وقانون به شهرهاي عراق استفاده کند

Bremer فرمانده غيرنظامي عراق روزجمعه در پي تشکيل جلسه اي از فرماندهان نظامي و مديران 
 نيز در آن حضور داشتند، به خبرنگاران گفت هاي سرشناس سياسي عراق بازسازي عراق، که چهره

  .کار عاجل ما برقراري نظم در سراسر عراق است
  

  ي عراق و حاآم جديد آمريكا  ساز ميان هيات منتخب شده نشست سرنوشت: مسعود بارزاني
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ي الشرق االوسط چاپ لندن، مسعود  مهبه نقل از روزنا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آينده با  ساز طي دو هفته اين نشست سرنوشت: بارزاني رهبر حزب دموآرات آردستان اظهار داشت

پل بريمر حاآم جديد آمريكا در عراق و براي پايان دادن به معضالت و مشكالت موجود اين آشور تشكيل 
  .خواهد شد
هيات منتخب عراق با بريمر بر مسائلي چون سرعت بخشيدن ) نبهش(ديدار روز گذشته : بارزاني افزود

به تشكيل حكومت انتقالي و حل مشكالت موجود براي تشكيل آن، تثبيت امنيت داخلي در عراق و 
  .آماده آردن مقدمات الزم براي برگزاري نشست بغداد در روزهاي آينده متمرآز بود

ترين  ي آينده مهم دو هفته: االوسط اظهار داشت با شرقوگو  از سوي ديگر يك منبع مسوول آرد در گفت
موقعيت زماني عراق خواهد بود، زيرا دراين دو هفته است آه زمان تشكيل حكومت انتقالي و رسيدن 

  .به نتايج مورد نظر مشخص خواهد شد
  

  ديدار مسئول بازسازي عراق از موصل
  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه- راديو فردا –فريدون زرنگار 

پاول برمر، مسئول بازسازي عراق، امروز براي نخستين بار پس از انتصاب به اين مقام، به شهر موصل 
 هوايي آمريکا، که در 101وي قرار است با ژنرال ديويس پتراوس، فرمانده واحد . در شمال عراق رفت

 همچنين با ژنرال بازنشسته آقاي برمر. برگزاري انتخابات محلي در موصل سهيم بود مالقات کند
شهر . عراقي، غنيم الباسو، که در انتخابات ماه گذشته به سمت شهردار موصل انتخاب شد ديدار کند

موصل ماه گذشته شاهد يکي از خونين ترين رويدادهاي عراق پس از جنگ بود، زماني که در جريان 
  . عراقي کشته شدند20 تبادل آتش بين نيروهاي آمريکايي با تظاهر کنندگان، دست کم

  
وجود نيروهاي آمريكا بعد از انتخاب دولت موقت در عراق غيرضروري : ي سابق عراق وزير امور خارجه

  است
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وجود اين : ي سابق عراق با اشاره به حضور نيروهاي آمريكايي در عراق اظهار داشت وزير امور خارجه
ت موقت است، و پس از تشكيل حكومت موقت در عراق ديگر نيازي به حضور آنها نخواهد نيروها به صور

  .بود
ي الشرق االوسط چاپ لندن، عدنان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ودهاي معارض عراقي افز ترين شخصيت ي سابق عراق و يكي از برجسته جي وزير امور خارجه الباجه
حضور آمريكا در عراق موقت است و اين موضوعي است آه واشنگتن نيز نسبت به آن آگاهي دارد؛ 

وجود آيد ديگر هيچ دليلي براي  بنابراين زماني آه امكانات الزم براي تشكيل يك حكومت موقت عراق به
  .ها در عراق باقي نخواهد ماند ماندن آمريكايي

هايي چون بازسازي  دولت آينده عراق بر موضوع:  عراق اظهار داشتي دولت ي آينده جي درباره الباجه
  .ي قانون، برقراري دموآراسي و انجام انتخابات آزاد متمرآز خواهد شد اين آشور، تهيه
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هاي مختلف  ي بغداد تمام نمايندگان گروه آنيم آه در آنفرانس آينده ما سعي مي: جي افزود الباجه
ي  اين آشور را تعيين آنند، تا اين دولت بتواند طي دوران مشخص شده و دولت انتقالي  عراق شرآت

  .ي درست تامين آند در اين وضعيت بحراني امنيت، استقرار و اقتصاد عراق را با اداره
ي عراق بعد از انتخاب  هاي خارجه سياست: ي عراق گفت ي دولت آينده ي سياست خارجه وي درباره

 .اذ خواهد شددولت موقت توسط هيات دولت اتخ
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  هاي اروپايي بستن قراردادهاي عظيم و سودآور با آارخانه
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هاي  مقامات و مسووالن آرد در شمال عراق در حال بستن قراردادهاي عظيم و سودآور با آارخانه
مشورت و ناديده گرفتن مقامات آمريكايي در بغداد يا اروپايي و آمريكايي هستند آه اين امر بدون 

  .شود هاي عراقي انجام مي گروه
ي گلف ديلي نيوز، اين اقدام موجب بروز  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .ي منابع وسيع نفت در عراق خواهد شد مشكالت جديد بر سر مالكيت آينده

ي سليمانيه  ي منطقه اي آرد در عراق مامور اداره ان آه به عنوان دولت منطقهحزب ميهني آردست
المللي در استخراج و توليد  هاي بين گذاري از سوي آارخانه هاي اخير به دنبال سرمايه است، در هفته

  .نفت است
  

   به تعويق افتاد2005براساس توافق وزراي اقتصادي هشت آشور صنعتي بدهيهاي عراق تا سال 
  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه–خبرگزاري فارس 

 وزراي دارايي هشت آشور صنعتي جهان در نشست ديروز خود در فرانسه توافق آردند آه بدهيهاي 
  . به تعويق بيفتد2005عراق تا سال 

ر به گزارش سي ان ان ، در نشست ديروز وزراي اقتصاد هشت آشور صنعتي جهان آه در فرانسه برگزا
، تمامي اعضا ابراز اميدواري آردند آه اقتصاد جهاني بار ديگر بهبود خواهد يافت ، ولي وجود موانع و  شد

  . مشكالتي را نيز در اين مسير گوشزد آردند
بنابراين گزارش ، در اين نشست آه در مقدمه اجالس سران آشورهاي صنعتي گروه هفت و روسيه در 

ا متعهد شدند آه براي رفع رآود اقتصاد جهاني با يكديگر همكاري الزم دو هفته آينده برگزار شد ، اعض
  . را داشته باشند

آمريكا آه در سالهاي اخير دچار بحران اشتغال شده است، متعهد شد آه زمينه را براي اشتغال زايي 
  . ژاپن نيز متعهدشد تا تحوالتي را در بخش مالي خود به وجود آورد. فرام آند

 گروه هشت ، همچنين درباره تشكيل آنفرانس آشورهاي آمك آننده به بازسازي عراق وزراي دارايي
  . به توافق رسيدند

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
  ها در آرآوك    درگيري خونين ُآردها و عرب

   2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه-سايت بازتاب 
 آشته بر جاي 5امروز به خشونت آشيده شد و   در آرآوك،  بهاي تاريخي بين ُآردها و اعرا تنش

  .ترين درگيري بين اين دو گروه، بوده است از بعد از جنگ تاآنون، اين وخيم. گذاشت
هايي آه از مردان مسلح عرب پر شده بود، از شهر هويجه به آرآوك وارد  شاهدان عيني گفتند، آاميون

دادند، اين اقدام آنان  ميون در طرفداري از صدام حسين شعار ميشدند و در حالي آه عربها سوار بر آا
  .منجر به جنگ مسلحانه بين دو همسايه شد

توانستيم بگوييم آه آدام طرف عامل حمله بوده و آدام   گفتند، تا بعدازظهر حادثه، نمي ناظران آمريكايي
هرچند شمار . دادند ا تشكيل مييك از آنها اول شليك آرده است، اما بيشتر مجروحان حادثه را ُآرده

  .شدگان از هر دو طرف، به يك اندازه بود آشته
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، درگيري از دو روز پيش، با اذيت و آزار تعدادي عراقي در بازار، در آنار 

  .به وسيله ُآردها، آغاز شده بود» الشهدا«پلي به نام 
و در روز حمله به وسيله ُآردها تهديد شده و مورد ضرب و شتم قرار رواد عزيز از ساآنان قادسيه گفت، ا

ها سر چهار تن از ُآردها را در روز پنجشنبه از بدن جدا  پليس ُآرد اعالم آرده بود آه عرب. گرفته بود
  .آرده بودند آه امروز جسد يك نفر از آنها در شهر تشييع شد

وز تعدادي عرب با جراحات وارده از چاقو به دير: دآتر احمد محمود، سرپرست بيمارستان گفت
 نفر توسط گلوله زخمي 20او گفت آه . بيمارستان آورده شدند، اما امروز بيشتر بيماران از ُآردها بودند

اند آه يكي از آنها تحت مراقبت شديد است و اينك مجبور شده افرادي را به دنبال داروهاي  شده
  . اضطراري و لوازم جراحي بفرستد

هاي  رسد آه اين تنش ا وجود آنكه نيروهاي آمريكايي در اين مناطق بر سر آار هستند، به نظر ميب
  .سنتي، دام باشد
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اين جنگ : او همچنين گفت. درك حقيقت بسيار مشكل بود: اي گفت يكي از اين سربازان در مصاحبه
چ آدام را بگيريم و مانند توانيم طرف هي ما نمي. توان گفت حق با چه آسي است اي است و نمي قبيله

  .ايم اي هستيم آه در بين اين دو گرفتار شده فرستاده
اند و حداقل سه   نفر مجروح داشته آه اآثرا با اسلحه زخمي شده40شود اين حادثه در آل،  گفته مي

  .رسد، زنده بمانند نفر از آنها تحت مراقبت شديد هستند و به نظر نمي
  

  ژيم ايران در عراق مداخله ر-آمريكا و ايران 
  

تروريست هاي دستگير شده يك واحد آردي سازمان القاعده در ايتاليا، در تماس با ايران دستور مي 
  گرفتند

  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه- راديو فردا –) رم(احمد رافت 
ر حمالت احتمالي در اجالسيه شنبه بعد از ظهر مقامات انتظامي و امنيتي ايتاليا، اطالعاتي مبني ب

سازمانهاي افراطي در خاک ايتاليا و يا در کشورهاي عربي عليه منافع يا شهروندان ايتاليايي مورد 
در اين جلسه به کشورهايي که بايد زير نظر قرار گيرند، از جمله جمهوري اسالمي . بررسي قرار گرفت

له نظامي آمريکا بر عليه عراق و رئيس پليس ايتاليا گفت که حمايت ايتاليا از حم. نيز اشاره شد
 تن از اعضاي انصاراالسالم، شاخه کرد سازمان القاعده در ميالن و کريمونا در شمال ايتاليا، 8دستگيري 

به گفته اين مقامات، دستگير . اين کشور را به يکي از اهداف تروريسم اسالمي مبدل کرده است
  .افرادي در ايران، دستوراتي عملياتي دريافت مي کردندشدگان در شمال ايتاليا در تماس تلفني دائم با 

  
  مسئول سازماندهي عمليات انتحاري رياض در ايران پنهان است: مقامات آمريکايي

 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه- راديو فردا -گلناز اسفندياري، بر اساس گزارش واشنگتن پست
2003  

کايي بر اين باورند که سيف العادل، از رهبران مصري روزنامه واشنگتن پست نوشت که مقامات آمري
. القاعده که آنها مي گويند در ايران پنهان است، در سازماندهي عمليات انتحاري در رياض دست داشت

سيف العادل پس از مرگ محمد .  نفر از جمله هفت آمريکايي کشته شدند34در جريان اين حمالت 
به گزارش . در افغانستان، به سومين مقام ارشد القاعده تبديل شدعاطف، از فرماندهان ارشد القاعده 

اين روزنامه، يکي از پسرهاي بن الدن و ابو محمد مصري، مسئول تعليمات القاعده نيز در ايران پنهان 
  .جمهوري اسالمي در گذشته بارها اين گزارشها را رد کرد. هستند

  
  دانجنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمن

  
  بازگويي خاطرات مسئول دستگيري و بازجويي فرزاد بازفت در عراق توسط همکار خبرنگار وي

   2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28  يكشنبه): راديوفردا(سياوش اردالن 
 سال پيش 13خبرنگار هفته نامه آبزرور، چاپ لندن که اخيرا به عراق رفته است، در مورد ماجراي اعدام 

خبرنگار . د فرزاد بازفت، روزنامه نگار ايراني شاغل در آن هفته نامه، تحقيق کرده استهمکار سابق خو
آبزرور موفق شد سرهنگ عراقي را که مسئول دستگيري و بازجويي از فرزاد بازفت بود، پيدا کند و 

  . خاطرات او را از اين ماجرا جويا شود
 سال پيش، 13يس امنيتي صدام حسين در  خادم اصغر، سرهنگ سرو):راديوفردا، لندن(شهران طبري 

هنگامي که . کسي بود که فرزاد بازفت را به خاطر عکس گرفتن از يک تاسيسات نظامي دستگير کرد
 براي تهيه گزارشي در مورد بازسازي عراق پس از جنگ با ايران به عراق رفته بود، 1989بازفت در سال 

اما دستگاه .  نفر در آن کشته شدند700 که گفته شد در يک پايگاه نظامي اين کشور انفجاري رخ داد
بازفت و عده اي از خبرنگاران .  نفر اعالم کرد17اطالعاتي صدام حسين، تعداد کشته شدگان را فقط 

. برخي مشکالت را دريافتند و از ادامه کار منصرف شدند. ديگر بالفاصله در پي کشف حقيقت بر آمدند
او از اين تاسيسات عکسبرداري کرد و در هتلي که بود از مردم . ا نکرداما بازفت تحقيقات خود را ره
  .درباره انفجار پرس و جو کرد

او پس از . فعاليتهاي او به اطالع ماموران امنيتي رسيد و خادم اصغر دستور دستگيري او را صادر کرد
 به دار 1990 مارس 15 دستگيري به اتهام جاسوسي براي بريتانيا و اسرائيل به اعدام محکوم شد و در

خادم اصغر مي گويد پس از آنکه يک حلقه فيلم عکاسي او را مشاهد کرد، دريافت که او . آويخته شد
اما بازفت که . هيچ کسي که در پي جاسوسي باشد، چنين عکسهايي نمي گيرد. جاسوس نيست

. حسين شکار خوبي شدهم ايراني االصل بود و هم شهروند بريتانيا، براي دستگاه تبليغاتي صدام 
عليرغم آنکه در گزارش خود او را بي گناه خواند، صدام حسين حاضر نشد از : خادم اصغر مي گويد

  .چنين طعمه تبليغاتي چشم پوشي کند
ما هميشه گفتيم که پسر من جاسوس نيست و فقط کار خبرنگاري خود : پدر بازفت به خبرنگاران گفت

.  کشته شد که هيچگونه حرمتي براي قانون و انسانيت قائل نبوداو به دست کسي. را دنبال مي کرد
  .جاي شرمساري است که مقامات بين المللي براي جلوگيري از اين جنايت، به موقع اقدامي نکردند

  
  جهان پس از جنگ
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  آشته حاصل سو قصدهاى بيت المقدس

  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه-راديو آلمان 
 نفر آشته ٨ سوقصد انتحارى در فاصله چند دقيقه در بيت المقدس، ٢بر اثر :  المقدسبيت/ اورشليم 
 تن مجروح شدند، ٢٠ اسرائيلى آشته و ۶بر اساس گزارشهاى پليس، طى اين انفجارها . شدند

در يك سو قصد ديگر، . زمانيكه يك فلسطينى در يك اتوبوس مملو از سرنشينان، خود را منفجر ساخت
اين سو قصدها، ساعاتى چند پس از . ت المقدس عامالن اين عمليات آشته شدنددر شمال بي

نخستين مالقات نخست وزير اسرائيل آريل شارون و همتاى جديد فلسطينى او، محمود عباس در بيت 
شارون . هر دوى اين سياستمداران، درباره برنامه صلح خاور ميانه سخن گفتند. المقدس روى دادند

او قرار بود روز سه شنبه . ه شده خود به آمريكا را، به خاطر موج سو قصدها لغو آردسفر تدارك ديد
آينده، در آمريكا با رئيس جمهور اين آشور جورج دبليو بوش ديدار آرده و درباره برنامه صلح خاور ميانه 

  .گفتگو نمايد
  

  دستگيرى افراطيون اسالمى در مراآش
  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه-راديو آلمان 

پس از سرى سو قصدها در شهر آازابالنكاى مراآش، تحقيقات مقامات مسئول توجه خود را بروى : رباط
 تن از ٣٠به گزارش محافل دولتى ، پليس مراآش بيش از . گروههاى افراطى مسلمان متمرآز ميكنند

، اين سو قصدها از جانب يك وزير آشور مراآش، مصطفى ساحل اعالم آرد. افراد مظنون را دستگير آرد
 تن از آنها، در اين سو قصدها آشته شده و يك تن ديگر ١٣.  نفره انجام گرفته اند١۴سلول تروريستى 

 ۴١طى اين انفجارها جمعه شب گذشته، حداقل . آه بسختى مجروح ميباشد دستگير گرديده است
ج دبليو بوش بر اعالم جنگ خود عليه رئيس جمهور آمريكا جور.  نفر مجروح شدند١٠٠نفر آشته و حدود 

وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر گفت، مجمع ملل نبايستى در . تروريسم بين المللى تاآيد ورزيد
  .مبارزه عليه ترور، تالش خود را آاهش دهد

  
  هشدار سازمان سرويس مخفى آلمان درباره سوقصدهاى تروريستى آتى

  2003 مه 18 -1382  ارديبشت28   يكشنبه-راديو آلمان 
پس از بمب گذاريهاى اخير در مراآش بخش خارجى سازمان سرويس مخفى آلمان، به : نيويورك/ برلين

بطوريكه . روى سو قصدهاى شديدتر بعدى حساب ميكند” Welt am Sonntag“گزارش روزنامه آلمانى 
فى آلمان، نه تنها درباره سو در اين مقاله با اتكا بر يك گزارش محرمانه آمده است، سازمان سرويس مخ

قصدها در شمال و شرق آفريقا هشدار ميدهد بلكه همچنين، درباره خطرات موجود در افغانستان و 
سازمان تروريستى القاعده نيروهاى پرسنلى خود را مجددآ سازماندهى آرده و از . عربستان سعودى

ر جهان همزمان، چندين سو قصد را به لحاظ مالى نيز در موقعيتى قرار دارد آه قادر است، در سراس
روزنامه نيويورك تايمز نيز، با استناد بر آارشناسان تروريسم مينويسد، القاعده يك خطر . انجام رساند

پس از بريتانياى آبير، اسرائيل نيز در پى هشدارهاى موجود در مورد عمليات . بسيار بزرگ ميباشد
وزارت امور خارجه آلمان همگان را از سفر به .  لغو آردتروريستى، پروازهاى خود را به آشور آنيا
  .آشورهاى تانزانيا و جيبوتى برحذر داشت

  
   کشور صنعتی جهان می گويند که اقتصاد جهان بار ديگر سامان خواهد گرفت٨وزرای دارائی 
  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28  يكشنبه  -راديو آمريكا

 گويند مطمئن هستند که اقتصاد جهان بار ديگر سامان خواهد  کشور صنعتی جهان می٨وزرای دارائی 
  . گرفت ولی اخطار کردند که در اين راه موانعی موجود است که بايد برطرف شوند

وزرای هفت کشور صنعتی جهان بانضمام روسيه روز شنبه در فرانسه متعهد گرديدند تا با همکاری 
  . ورنديکديگر موجبات رونق اقتصادی جهان را فراهم آ

آمريکا قول داد تا مشاغل بيشتری ايجاد کند، کشورهای اروپائی گفتند در زمينه ايجاد تحوالت کارگری 
  . تالش خواهند کرد و ژاپن نيز متعهد گشت تا تحوالتی در بخش مالی آن کشور به وجود آورد

اق ديوان بين المللی جان اسنو، وزير خزانه داری آمريکا گفت اين گروه همچنين توافق کرده است که عر
از جنگ عراق به بعد اين نخستين کنفرانسی است که بر .  شروع به پرداخت کند٢٠٠۵خود را از سال 

قرار ميشود تا مقدمات الزم را جهت برگزاری اجالس با صطالح گروه هشت را برای دو هفته ديگر فراهم 
  . آورند

  
  سو قصدهاى آازابالنكا، نتايج دردناك جنگ عراق

  2003 مه 18 -1382 ارديبشت 28   يكشنبه-يو آلمان راد
شيوه عمل شبيه يكديگر ميباشد و واآنش سياستمداران نيز . دوشنبه در رياض، جمعه در آازابالنكا

اينكه آيا سو . اين بدان معناست آه تروريسم بين المللى دوباره به ضربه زدن مشغول است. همينطور
توريستهاى خارجى در الجزاير يا سو قصدها در عربستان سعودى قصدهاى انتحارى شنبه، ربوده شدن 

واقعآ همه بايستى به حساب گروه تروريستى اسامه بن الدن نوشته شوند يا نه، مطمئن نيست و اين 
زيرا حداقل اين حمالت در مراآش، نتايج بى واسطه يورش آمريكا به . در حقيقت حتى اهميتى هم ندارد
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يه تاسيسات اسپانيائى، بخاطر اين بود آه، اسپانيائيها درخط اول جبهه، حمله عل. عراق ميباشند
همراه آمريكا بودند و حمله برضد يهوديان، به اين دليل آه، از ديد بسيارى از اعراب، جنگ عراق، يك 

براى مراآش آه خود را در راه رسيدن به دموآراسى ميبيند و . حمله انگليسى، آمريكائى،اسرائيلى بود
 برابر سازد، ۵از همه قصد دارد، طى سالهاى آينده ميزان جهانگردان خارجى در اين آشور را پيش 

ما يك آشور صلح ”:از جانب سران مراآش گفته ميشود. عظيمترين حادثه ممكنه، به وقوع پيوست
به اين ترتيب مراآشيها سالهاست آه به خود نيز ” .دوست هستيم، چنين چيزى در نزد ما وجود ندارد

زمانيكه سال گذشته به اصطالح يك هسته از اعضاى غير فعال القاعده در برابر دادگاه . دروغ ميگويند
مدارك ارائه شده . قرار گرفت، هول و هراس زياد بود اما، آسودگى خيال پس از آن هم، به همين نسبت

شكر خدا، آنها . بودندو پيش از همه، مردان تحت اتهام خارجى . عليه اين گروه قليل بودند يا بى اساس
پس از انجام سو قصدها در آازابالنكا اگرچه وزير آشور مراآش اقرار . از اتباع عربستان سعودى بودند

آرد آه، عامالن اين عمليات ترور، اهل مراآش ميباشند، اما او همزمان به سخنان خود افزود، آنها از 
همچون ديگر .  مراآش واقعيت را بپذيرنداينك زمان آن است آه، سران. خارج به مراآش آمده اند

آشورهاى منطقه، در مراآش هم افرادى وجود دارند آه، آماده اند، نفرت خود عليه آمريكا را، به سو 
ماداميكه مراآش به خود دروغ ميگويد، نميتواند با اين خطر بصورت موثر . قصدهاى آشنده تبديل آنند

احتماآل مقدمه عملياتى بودند آه در سالهاى آينده بايستى بمب گذاريهاى شنبه گذشته، . مبارزه آند
روشنفكران عرب هميشه مكررآ هشدار دادند آه، جنگ عراق، هزاران اسامه . انتظارش را داشته باشيم

گروههاى آوچك مستقل، . بن الدن آوچك را بوجود خواهد آورد و به نظر ميرسد آه دقيقآ همينطور است
ما در زمانى نامطئن بسر ميبريم و جنگ عراق آه به سرعت . ابل آنترلبا وسايل ساده و بزحمت ق

اما يك چيز . خاتمه داده شد، در حقيقت پايان نيافته است بلكه، ميدان آشتار آن گسترش يافته است
مبارزه عليه تروريسم، آنگونه آه اينك انجام ميگيرد، پيش از همه مولد تروريسم جديد . مطمئن است

مبها، آارهاى توضيحى و تبليغى ضرورى هستند، بجاى لشكرآشيها ايجاد امكانات در عوض ب. است
اما اينگونه، مبارزه عليه ترور، پيش از همه قهرمانان دروغين . تحصيلى براى توده بيسوادان عرب

اسامه بن الدن در آفريقاى جنوبى همانند يك ستاره موسيقى پوپ، ستايش ميشود و صدام . ميسازد
خشونتى آه آمريكا با .  بسيارى از مردم آفريقاى شمالى، هنوز هم يك قهرمان استحسين، براى

استفاده از آن قصد دارد، تصورات خود از دموآراسى را در آشورهاى عربى بر قرار سازد، خشونت 
متقابل بوجود ميآورد و انتقام افراد آوچك، بمبهاى ارزانى هستند آه، اينك در شهر عظيم اقتصادى 

حتى اگر هنوز، اصآل هم مشخص نيست آه، آدام تاثير مهم را، . آازابالنكا، منفجر ميشوندمراآش 
 .يا از آنزمان، ناامن تر شده استدن. جنگ عراق بر منطقه وارد آورد، يك امر روشن است
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