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   2003 مارس 21 -1382جمعه  اول فروردين 
  

  دومين شب
ي آمريكا بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفته و از سوي بيشتر آشورها از جمله آشورهاي  حمله

  .آلمان و فرانسه اين حمله نامشروع عنوان شده است روسيه، 
عمده اهدافي آه مورد حمله قرار گرفت بغداد و .  انگليس آغاز شد شب گذشته موج دوم حمالت نيروهاي آمريكا و

  .آاخهاي صدام حسين، مخابرات و صداوسيما مورد هجوم قرار گرفت. بصره است
  .بعضي از ساختمانها آتش گرفته در آتش مي سوزد و نيروهاي امدادي نتوانستد به سرعت آتش را خاموش آنند

  .هاي آمريكايي براي دومين شب، بغداد را هدف قرار دادند موشكخبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، 
اي آه پنتاگون قصد انجام آن را دارد،  اند آه اين حمله آغاز تهاجم هوايي گسترده آمريكا اعالم آرده مقامات ارتش 
اي مستقر در  آه اين موشكهاي آروز دقايقي قبل از ناوه يك مقام آگاه در اين زمينه اظهار داشت. شود محسوب نمي

در همين حال خبرگزاري آسوشيتدپرس، در گزارش ديگري از . دريا به سوي مواضع گارد جمهوري شليك شدند
اين گزارش حاآي است آه صداي تيرهاي ضدهوايي . انفجارهاي بسيار شديد و شليك ضدهوايي در بغداد خبر داد

  . روشن آرده استشود، به حدي آه آسمان بغداد را آامال به طور مداوم شنيده مي
. مستقر در شرق مديترانه به سوي عراق حرآت آردند» تئودور روزولت« از ناو F18 و F14هاي  در همين حال جنگنده

  .اند ها با بمب و موشك مجهز شده اين جنگنده
 آمريكا و نيروهاي: در نخستين ساعات بامداد روز جمعه به نقل از تلويزيون عراق گفت" ان .ان.سي"شبكه تلويزيوني 

 فروند موشك به اهدافي در عراق شليك آرده اند آه بسياري از آنها به ٧٢انگليس در نخستين روز حمالت خود تعداد 
از آغاز حمالت آمريكا در روز پنجشنبه، يك افسر و چهار سرباز : اين شبكه تلويزيوني افزود. هدف اصابت نكرده است

  .عراقي آشته و شماري نيز زخمي شدند
حالي آه حمالت هوايي نيروهاي آمريكايي و انگليسي به شهرها و ساختمانهاي دولتي عراق در سرتاسر روز در 

گذشته ادامه داشت، خبرگزاري هاي مختلف جهان، از اصابت بمبها و موشكها به برخي مراآز حساس دولت عراق 
نجشنبه به وقت محلي  از بغداد گزارش  دقيقه شب پ28 و 19گزارشگر تلويزيون اسپانيا، در ساعت . خبر مي دادند

در اين گزارش تاآيد شد آه گزارشگران خارجي در طول . داد آه وزارت اطالعات عراق در بغداد، هدف قرار گرفته است
خبرنگار تلويزيون دولتي اسپانيا گفت آه در اين محل، . روز پنجشنبه از اين محل گزارشهاي خود را مخابره آرده بودند

برنگاران حضور داشتند و اميدوارم آه آنها در لحظه اصابت موشك يا بمب به ساختمان وزارت اطالعات برخي از خ
وي گفت آه اهداف ديگري در بغداد مورد اصابت موشك يا بمب قرار گرفته . عراق، در اين محل حضور نداشته باشند

  .اند آه هنوز موقعيت اين اهداف مشخص نشده است
ميخاييل "ره قطر نيز گزارش داد آه در ادامه حمالت هوايي و موشكي آمريكا به بغداد، دفتر آار شبكه تلويزيوني الجزي

  .معاون نخست وزير عراق، مورد اصابت قرار گرفته است" يوحنا طارق عزيز
ها و  مقامات دفاعي آمريكا اعالم آردند، نيروهاي اين آشور در شمال و غرب عراق حضور دارند؛ اما موقعيت آن

  . شان را فاش نكرد ليات ويژهعم
ي امنيتي  ي جمهوري و سازمان ويژه تاسيسات گارد ويژه) جمعه(مقامات آگاه اعالم آردند، اهداف حمالت امروز صبح 

شود و آار نظارت بر اآثر فعاليتهاي اطالعاتي و  اين سازمان از سوي قصي، پسر صدام هدايت مي. بوده است
  . امنيتي را بر عهده دارد

  
  گ زمينيجن

نظام ارتش آمريكا به سوي نيروهاي عراقي، نخستين مرحله از جنگ زميني  ي لشگر سوم پياده با شليك توپخانه
  .عليه عراق آغاز شد

در اين حمله آه ساعاتي پس از آغاز حمالت هوايي آمريكا صورت گرفت، عمليات توپهاي خود آششي پاالدين و 
  .ر گرفته شدانداز چندمنظوره به آا سيستمهاي موشك

 از جنگ  براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، فرمانده اين لشگر اعالم آرد رگبار توپخانه نشانه اولين مرحله
  .زميني عليه عراق است
ي توپ به سوي جنوب عراق پرتاب شدند و آسمان اين منطقه آامال روشن   قبضه گلوله100در اين عمليات بيش از 

  .شد
  .پيشتر اعالم آرده بود آه شليك توپ در سراسر مرز عراق با آويت انجام خواهد شدي اين لشكر  فرمانده

سي به نقل از خبرنگاران خبرگزاري رويتر گزارش داد آه در نزديكي مرز عراق با .بي .ي خبري اي در همين حال شبكه
  .نيده شده استي توپ صورت گرفته است و در اطراف شهر بصره صداي چندين انفجار ش آويت شليك گسترده

نخست انفجارهاي گسترده در اطراف بصره صورت گرفت و پس از انفجارها به : يكي از خبرنگاران رويتر اظهار داشت
  .سمت غرب آشيده شد

آوپترها عليه اهداف زميني  ي تلويزيوني فاآس نيوز نيز گزارش داد آه حمالت هوايي نيروهاي آمريكايي و هلي شبكه
  .ده استدر جنوب عراق آغاز ش

اند و  ي استراتژيك در جنوب عراق را هدف قرارداده يكي از خبرنگاران اين شبكه اظهار داشت آه موشكها يك منطقه
  .دار نيز به اهداف زميني در همين منطقه شليك آردند آوپترهاي توپ هلي

الوقوع به  ا براي تهاجم قريباين شبكه همچنين گزارش داد نيروهاي دريايي آمريكا مستقر در مرز عراق با آويت خود ر
  .آنند عراق آماده مي

www.iran-archive.com 



 عليه عراق  خبرگزاري فرانسه نيز اعالم آرد آه نيروهاي زميني تحت رهبري آمريكا براي آغاز جنگ زميني گسترده
  .اند آماده شده

 تهاجمي ويژه  هزار تن از آنها نيروهاي180اند آه   هزار نيروي آمريكايي و انگليسي در آويت مستقر شده280حدود 
  .هستند و هدف اصلي آنها شرآت در تهاجمي زميني با هدف شكست دادن سريع نيروهاي صدام اعالم شده است

افكنهاي آمريكا و  سي نيز گزارش داد پس از بمباران سنگين موشكي و تهاجم جنگندههاي بمب .بي .شبكه خبري بي
  .انگليس تهاجم نيروهاي زميني به عراق آغاز شد

اند آه پس از اين حمله آسمان منطقه آامال روشن شده و صداي شديد  ران حاضر در منطقه گزارش دادهخبرنگا
  .شود انفجار توپ شنيده مي
ي مرزي جنوب  اند تعدادي از نيروهاي عملياتي واحد يكم دريايي از منطقه اعالم آرده )پنتاگون (منابع وزارت دفاع آمريكا

  .راق شدندشرقي آويت با عراق، وارد خاك ع
هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي نيز به . نيروهاي دريايي آمريكا در مناطق مرزي با نيروهاي عراقي درگير شدند

  .بمباران اين مناطق پرداختند
ان،خبرنگار اين شبكه مدعي شد،نيروهاي آمريكايي به هنگام ورود به عراق  .ان. ي خبري سي براساس گزارش شبكه

  .رو شدند و آنها را منهدم آردند ي عراق روبهبا نفربر هاي زره
اين گزارش همچنين حاآي است، هفت فروند هواپيما آه بر روي ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن مستقر بودند، عملياتي 

  .را برفراز اهداف از پيش تعيين شده در عراق انجام دادند
اي انگليسي نيز در اولين مراحل از جنگ جديد در سي نيز گزارش داد نيروه .بي .ي خبري بي در همين حال شبكه

  .خليج فارسي عليه عراق شرآت آردند
هاي هدايت  جنگندههاي تورنادوي نيروي هوايي انگليس با انجام چندين عمليات برفراز عراق اهداف نظامي را با بمب

  .شونده ليزري بمباران آردند
  

  .عراق تكذيب آرد-القصر اشغال ام
براساس گزارشهاي رسيده . ي پنجشنبه شب آغاز شد زميني آمريكا و انگليس آه از ساعات اوليهي نيروهاي  حمله

شب گذشته خبرهاي ضد و نقيضي از . القصر به تصرف نيروهاي آمريكايي و انگليسي درآمده است شهر مرزي ام
فاو، ام القصر و . آردندمقامات عراقي اين خبرها را در چند مورد تكذيب . سقوط شهرهاي جنوبي عراق منتشر شد

صفوان از جمله شهرهايي است آه گفته مي شود در نخستين حمالت واحدهاي زميني نيروهاي اشغالگر سقوط 
  .آرده اند

القصر گزارشها حاآي است شهر صفوان در  آمريكايي و انگليسي و تصرف بندر ام ي نيروهاي زميني  با آغاز حمله
  .ها درآمده استجنوب عراق نيز به اشغال اين نيرو

ي العربيه پخش شد اعالم گرديد شهر صفوان در جنوب عراق و در نزديكي مرز آويت به  هايي آه از شبكه در گزارش
  .اشغال نيروهاي انگليسي و آمريكايي درآمد

همچنين براساس گزارش منابع خبري منطقه، هواپيماهاي آمريكايي در حال بمباران شديد شهرهاي جنوبي عراق از 
  .مله فاو و بصره هستندج

  .تلويزيون عراق خبر اشغال بندر ام القصر از سوي نيروهاي آمريكايي و انگليسي را تكذيب آرد
  .تلويزيون عراق عالوه بر مطلب فوق از مقاومت شديد ارتش عراق در مرز آويت خبر داد

  
  القصر مقاومت در ام

القصر در برابر نيروهاي مهاجم گفت آه   نيروهاي عراقي در امجف هون، وزير دفاع انگليس نيز با تاييد مقاومت سنگين
  .رود شد، پيش نمي بيني مي جنگ آن طور آه پيش

  .ي اصلي منتهي به بصره در حال پيشروي هستند شود آه نيروهاي انگليسي در جاده گفته مي
انگليس اقرار آرد آه نيروهاي آمريكا جف هون، وزير دفاع .باشد القصر تنها بندرگاه اصلي عراق براي واردات آاال مي ام

  . اند و انگليس در اين بندر با مقاومت شديدي مواجه بوده
 مايلي جنوب بصره واقع شده است؛ شهري آه آمريكاييها اميدوارند با تصرف آن، اولين شهر مهم 30القصر در  ام

  . عراق را تصرف آرده باشند
  

  آوپتر يك فروند هلي سقوط
 سرنشين در مرز عراق و آويت سقوط 12 همراه با CH46Eآوپتر باري  ا اعالم آرد يك فروند هليوزارت دفاع آمريك

  .اند آرده است و تمامي سرنشينان آن از بين رفته
  
  

  نيروهاي ارتش ترآيه
 اند و خود را براي حمالت  هزار تن از نيروهاي ارتش ترآيه، در مرز مشترك اين آشور با عراق مستقر شده70بيش از 

  .اند  نموده ي آردستان شمال عراق آماده  مايلي در منطقه40ي حايل  سبك و ايجاد يك منطقه
ي استفاده  اين تجهيز قوا به همراه اظهارات رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه آه گفته بود نيروهاي آمريكا اجازه

  .از پايگاههاي هوايي اين آشور براي حمله به عراق را ندارند،انجام شد
يك منبع نزديك به دولت ترآيه گفت آه هواپيماهاي آمريكا و انگليس هم اآنون خارج از پايگاههاي اينجرليك ترآيه آه 

شد، حمالتشان را انجام  به مدت هفت سال از آن براي پرواز برفراز منطقه پرواز ممنوع شمال عراق استفاده مي
  .دهند مي

ي حايل نظامي و ممانعت از تكرار بحران آوارگان نظير آنچه در جنگ  طقههدف از استقرار نيروهاي ترآيه، ايجاد من
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  . هزار آرد عراقي وارد ترآيه شدند500باشد؛ آن زمان   خليج فارس رخ داد، مي1991
هدف ديگر ترآيه از اين اقدام، جلوگيري از ايجاد آشور مستقل آردستان در شمال عراق و محقق شدن رؤياي 

  .دباش آردهاي ترآيه مي
شود آه ارتش ترآيه آماده است به طور جداگانه در شهرهاي شمالي عراق وارد عمليات شود تا شهرهاي  گفته مي

  .نفت خيزي نظير آرآوك به دست آردها نيافتد
نمايندگان مجلس ترکيه به توافقنامه ميان دولتهای آمريکا و ترکيه برای صدور اجازه استفاده از حريم :  سي بي بي

مجلس ترکيه همچنين به ارتش اين کشور اجازه داده است .  کشور جهت حمله به عراق رأی مثبت دادندهوايی اين
  .وارد خاک عراق شوند

ه عراق رأی مجلس ترکيه که با موافقت اکثريت نمايندگان به تصويب رسيده است امکان گشودن جبهه تازه ای علي
  .فراهم می آورد اما هواپيماهای آمريکايی هنوز اجازه ندارند در پايگاههای ترکيه فرود بيايند، حتی برای سوختگيری

  
 

 هاي نفتي آرآوك  حوزه
سي آه درخط مقدم منطقه حضور دارد، گزارش داد آه حفظ امنيت  .بي. ي خبري بي خبرنگار شبكه“ جان سيمسون”

هاي نفتي عراق هستند، ممكن است تا به حال به دست نيروهاي  ترين حوزه كي از مهمميادين نفتي آرآوك آه ي
 . ي آمريكايي افتاده باشد ويژه

ي نفتي را  ي تصرف اين حوزه تواند صحت گزارشهاي اطالعاتي درباره سي نمي. بي. ي خبري بي شبكه«: وي افزود
 » .ودش تاييد آند؛ اما صداي شليك توپ از اين منطقه شنيده مي

ممكن است تالشهايي براي تصرف آنها در شرايط آنوني در جريان باشد و به طور قطع اقدامات نظامي «: وي گفت
 » .گيرد ي آرآوك صورت مي در منطقه

هاي نفتي آرآوك مواد منفجره آار گذاشته است؛  تر اعالم آرده بود آه عراق در اطراف حوزه  پيش يك مقام آمريكايي
 . ها شود يابي نيروهاي آمريكايي به آنتا مانع از دست

  
  تظاهرات ضد جنگ

ي نظامي نيروهاي آمريكايي و انگليسي عليه عراق، هزاران تن از مخالفان جنگ در سراسر جهان حمله  با آغاز حمله
  .به عراق را محكوم آردند

  .يروهاي پليس پرداختنددر انگليس هزاران تن از مخالفان جنگ، خيابانها را مسدود آردند و به درگيري با ن
آموزان مدارس نيز در آن حضور  در بزرگترين تظاهرات ضد جنگ در لندن آه تعداد بسياري از دانشجويان و دانش

  .در اين تجمع پليس هفت تن را دستگير آرد. داشتند، تظاهرآنندگان با تجمع در ميدان پارلمان لندن، خيابان را بستند
طلبان و مخالفان جنگ، در ديگر نقاط جهان نيز توقف فوري و بدون قيد و  م زمان، صلحبر اساس گزارش منابع خبري، ه

  .شرط حمالت آمريكا عليه مردم عراق را خواستار شدند
آمريكا، اندونزي، پاآستان، هند، فيليپين، استراليا، مكزيك، ونزوئال، ايتاليا، آلمان، فرانسه، روسيه، سوييس، مغرب، و 

  .هايي بودند آه در آنها تظاهرات ضدجنگ صورت گرفتاردن از جمله آشور
در جريان تظاهرات هزاران نفر از مخالفان جنگ با عراق در شهر سانفرانسيسكو آه در اولين روز از تهاجم آمريكا به 

اين تظاهرات آه در .  نفر دستگير شدند500عراق ، برپا شد و به درگيري پليس با تظاهرآنندگان انجاميد، بيش از 
  . نقطه شهر سانفرانسيسكو صورت گرفت ، موجب مختل شدن وضع ترافيك اين شهر شد50بيش از 

عالوه بر سانفرانسيسكو، هزاران نفر ديگر از مخالفان جنگ با عراق ، در ساير شهرهاي آمريكا نظير نيويورك و 
  .واشنگتن دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند

يژه دانشجويان، عصر روز پنجشنبه ، در نزديكي ساختمان سفارت اين آشور در شهر در ايتاليا هزاران تن از مردم به و
شرآت آنندگان در اين راهپيمايي آه در منطقه مرآزي شهر رم پايتخت ايتاليا . رم، تظاهرات ضد جنگ برپا آردند

 با حمل پرچمهاي صلح و صلح طلبان در اين تظاهرات،. برگزار شد، خواستار پايان فوري حمالت آمريكا به عراق شدند
براي "و " جنايت نكنيد"، "جنگ و خونريزي آافي است"پارچه نوشته هاي ضد جنگ و همچنين سر دادن شعارهاي 

هنگامي آه . ، مخالفت خود را با سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا در عرصه بين المللي اعالم آردند"نفت خون نريزيد
ت آمريكا رسيدند، پليس آه به شدت از اين مكان حفاظت مي آند، از آنان تظاهرآنندگان به نزديكي ساختمان سفار
مخالفان جنگ نيز به نشانه اعتراض عليه واشنگتن، با انتقال بيش از هفت . خواست مسير حرآت خود را تغيير دهند

  . تن مواد گياهي، يك ديوار سبز مقابل ساختمان سفارت آمريكا برپا آردند
ح طلبان ايتاليايي در مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق، مقابل ساختمان آنسولگري آمريكا همچنين صدها تن از صل

تظاهرآنندگان آه بخش عمده اي از آنان را دانشجويان تشكيل مي . در شهر ميالن تظاهرات اعتراض آميز برپا آردند
 تهاجم نظامي خود عليه عراق پايان از آمريكا خواستند به" جنگ نمي خواهيم"و " خجالت بكشيد"دادند با شعارهاي 

مخالفان جنگ در تجمع خود مقابل ساختمان آنسولگري آمريكا آه بشدت زير پوشش تدابير امنيتي قرار دارد، . دهد
. با حمل شعار نوشته و پرچم هاي صلح خواستار مقابله با جنگ طلبي آاخ سفيد در عرصه بين المللي شدند

 خود عليه آمريكا، با اشغال ايستگاه مرآزي راه آهن شهر ميالن از حرآت قطارها تظاهرآنندگان در ادامه اعتراض
  .جلوگيري آردند آه پس از مداخله پليس محل را ترك نمودند

درگيري بين پليس و . در اسپانيا نيز تظاهرات ضدجنگ برپا شد آه توسط پليس ضد شورش اسپانيا سرآوب شد
اي پليس با شليك گلوله هاي پالستيكي تالش آردند تا اجتماع دانشجويان را تظاهرآنندگان زماني رخ داد آه يگانه
منابع رسمي تاييد آردند آه در اين درگيري آه در محدوده مرآزي شهر مادريد . در برابر آنگره اسپانيا پراآنده سازند

 عليه عراق و پشتيباني تحرآات دانشجويي در اعتراض به حمله آمريكا. رخ داد، چند تن از دانشجويان زخمي شدند
به دنبال سرآوبي تظاهرات، . دولت اسپانيا از اين اقدام، از بامداد روز پنجشنبه در سراسر اين آشور شدت گرفت

رييس دولت اسپانيا بودند در خيابان مقابل آنگره بر " خوسه ماريا اسنار"دانشجويان معترض آه خواستار استعفاي 
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دانشجويي به طور جدي آمد و شد خودروها در محدوده مرآزي شهر مادريد را اين تظاهرات . روي زمين نشستند
  .مختل آرد

در قسمت ديگري از شهر مادريد نيز دانشجويان ورودي يك بزرگراه مهم از شمال اسپانيا به مادريد را به روي تردد 
 به وقت محلي همچنان ١٨خودروها مسدود آردند و اين وضعيت آه از نيم روز پنجشنبه شروع شده بود تا ساعت 

. بسته شدن اين بزرگراه به روي تردد خودرو، سبب ايجاد يك صف طوالني از اتومبيلها در اين مسير شد. ادامه داشت
خبرگزاري دولتي . سر مي دادند" به نام ما جنگ موقوف "و " به ما بپيونديد"دانشجويان در اين محل شعارهايي مانند 

ود جوي بسيار متشنج درگيري ميان نيروهاي پليس و تظاهرآنندگان در بارسلون رخ نداده گزارش داد آه باوج" افه "
اين حوادث در حالي روي مي دهد آه حزب ائتالفي چپ متحد آه نفوذ زيادي در ميان دانشجويان دارد، . است

  .خواستار سرپيچي مردم از دولت اين آشور شده است
ري و طرفدار صلح در اسپانيا، دو ميليون امضاي مردم اين آشور را آه در همچنين سازمانهاي آارگري، اجتماعي، هن

در مراسم تحويل اين امضاها آه اسناد آن در . اعتراض به جنگ جمع آوري آرده بودند، تحويل پارلمان اين آشور دادند
نما و  بسته جمع آوري شده بود، تعدادي از شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و هنرپيشه هاي معروف سي800

افراد شرآت آننده در اين مراسم، در شعارهايي ضمن محكوم آردن حمله آمريكا . تلويزيون اسپانيا شرآت داشتند
در بيانيه يي آه در اين مراسم خوانده . رييس دولت اسپانيا شدند" خوسه ماريا اسنار"به عراق، خواستار استعفاي 

. ، ناعادالنه و برخالف ارزشهاي انساني حمايت آرده استشد، آمده است آه دولت اسپانيا از جنگي غيرقانوني
بايد توجه داشت آه دو ميليون امضا تنها در مدت دو : از هنرپيشگان حاضر در محل، در اين باره گفت" روسانا پاستور"

  .هفته جمع آوري شده است و اين برنامه همچنان ادامه خواهد داشت و امضاهاي ديگري تحويل آنگره مي شود
 آلمان به دنبال درخواست آليه سازمانها و سنديكاهاي صلح طلب و ضد جنگ در سراسر آلمان براي برگزاري يك در

. تظاهرات گسترده بر ضد جنگ عراق، پيش بيني مي شود آه بيش از يك ميليون نفر در اين تظاهرات شرآت آنند
سنديكاها و اتحاديه هاي آارگري و آارمندي، : دآلمان، روز پنجشنبه همچنين اعالم آر" اف. د. زد"شبكه تلويزيوني 

سازمانهاي ضد جهاني سازي و صلح طلب و همچنين آليساها، مسئوليت سازماندهي اين تظاهرات را آه امشب 
همچنين در شهر برلين روز گذشته يك تظاهرات ضد جنگ .  شهر آلمان برگزار مي شود، برعهده دارند٢٠٠در بيش از 

  .دگان خواهان توقف حمالت آمريكا به عراق شدندبرپا شد و تظاهرآنن
در فرانسه هزاران تن از مردم فرانسه، به ويژه دانش آموزان مدارس اين آشور، روز پنجشنبه، در اعتراض به حمله 

بيش از چهار هزار نفر . نظامي آمريكا به عراق، در خيابانهاي شهر پاريس و ديگر شهرهاي اين آشور، تظاهرات آردند
انش آموزان دبيرستانها از سراسر استان پاريس، به طور خودجوش با جمع شدن در ميدانهاي مختلف و خيابانهاي از د

تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهاي بزرگ ضد جنگ و . اين شهر، عمليات نظامي آمريكا عليه عراق را محكوم آردند
. انش در حمله به عراق شعار سر دادندرييس جمهوري آمريكا و متحد" جورج بوش "پرچمهاي فلسطين عليه 

همچنين ده ها تن از طرفداران احزاب سوسياليست و سبزهاي فرانسه در ميدان آنكورد شهر پاريس در نزديكي 
عراقيهاي مقيم پاريس نيز به همراه ديگر فرانسويان، با تجمع در ميدان آنكورد، عليه . سفارت آمريكا، اجتماع آردند

  . شعار سر دادنداقدام نظامي آمريكا
ها   تن از تظاهرآنندگان در سان فرانسيسكو آه در اعتراض به آغاز جنگ آمريكا عليه عراق به خيابان1500بيش از 

  .ريخته بودند، از سوي پليس دستگير شدند
ن هاي انساني و زد هزاران تن از فعاالن ضدجنگ در اعتراض به اقدام نظامي آمريكا عليه عراق با تشكيل زنجيره

  .ماسكهاي ضدشيميايي به تظاهرات پرداختند
ترين تظاهراتهاي ضددولتي  براساس گزارش خبرگزاري آسويشتدپرس، شهرهاي آمريكا روز گذشته، شاهد سنگين

  . طي يكسال گذشته بودند
ه در يكي از تظاهرآنندگان سان فرانسيسكو نيز با سقوط از پل گلدن گيت جان خود را از دست داد آه علت اين حادث

  . دست بررسي است
از سوي ديگر هزاران تن از مردم شيكاگو نيز در شاهرگهاي حياتي به تظاهرات پرداختند در واشنگتن نيز در مقابل آاخ 

  .»ها را براي نفت نريزيد خون«دادند آه  سفيد، دهها تن با ايستادن در باران، شعار سر مي
 157هاي ساختمان فدرال، به اعتراض عليه جنگ پرداختند آه پليس  در فيالدلفيا نيز تظاهرآنندگان با بستن ورودي

  .تن از تظاهرآنندگان را دستگير آرد
  

  متحدان آمريكا
بر خالف ادعاهاي رسانه هاي جمعي، اين جنگ به هيچ وجه يكجانبه نيست، بلكه آمريكا از حمايت : رامسفلد گفت

  . آشور جهان برخوردار است35بيش از 
 خليج فارس قوي تر و چند جانبه تر ١٩٩١ائتالف آنوني از ائتالف جنگ سال : ر جزييات بيشتر گفترامسفلد بدون ذآ

  .مي باشد
اند و به اين ائتالف   آشور پيشنهاد آمك نظامي و پشتيباني آرده30 :گفتي آمريكا  آالين پاول، وزير امور خارجه

  ! داند؛ نامشان اعالم گرد  آشور ديگر نخواسته15اند و  پيوسته
: ي آمريكا اين آشورها عبارتند از ي وزارت امور خارجه ي خلق چاپ چين با اعالم اين خبر نوشت آه به گفته روزنامه
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