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  »شوك و وحشت«استراتژي - شب چهارم
   ».بينيها جنگ طوالني و سخت خواهد بود برخالف پيش«بوش گفت 

 
  عمليات وارد سومين روز خود شد

خبرگزاريها گزارش دادند آه، پايتخت عراق بر اثر انفجارهاي مهيبي آه ابر غليظي از 
ر اين حمالت ساختمانهاي براث. دود و ترآش را راهي آسمان تاريك آرد، به لرزه درآمد

  . دولتي و غير دولتي طعمه حريق شدند
ي شمال نيز، شهر موصل بمباران شد و انفجارهايي نيز در شهر  همچنين در منطقه

  . آرآوك به گوش رسيد
 موشك هدايت شونده آروز به اهدافي در 300بيش از : يك افسر ارتش آمريكا گفت

  . داخل و اطراف بغداد شليك شده است
 و معاون او خود را تسليم نيروهاي 51گويند آه فرمانده لشكر  قامهاي آمريكايي ميم

  . اند، ولي مسئوالن عراقي اين خبر را تاييد نكردند آمريكايي آرده
نيروهاي انگليسي و آمريكايي صبح روز شنبه « :مقامهاي آمريكايي مدعي شدند آه 

  » .اند  مايلي شمال بغداد پيش رفته125تا 
يك ستون زرهي آمريكا به سمت صحراي « :ي تايمز بااعالم اين خبر نوشت امهروزن

غربي و يك ستون زرهي ديگر به سمت شهر ناصريه در ساحل رود فرات در حال 
  » .حرآت هستند

منابع غربي به نقل از مقامات نظامي آمريكا و انگليس اعالم آردند آه اين نيروها شهر 
  . ناصريه عراق را به تصرف خود درآوردند
سي از يك طرف و نيروهاي عراقي در طرف ديگر درگيري بين نيروهاي آمريكايي و انگلي

آه اين شهر  ي اين از ديروز شروع شده است و تاآنون طرفين ادعاهاي متعددي درباره
  . اند در آنترل آدام طرف است؛ داشته

شايان ذآر است آه هنوز منابع عراقي خبر اشغال شهر ناصريه توسط نيروهاي 
  . اند انگليسي و آمريكايي را تاييد نكرده

  
   پيشروي به سمت شهر جنوبي بصره -شنبه

رهاي تهاجمي آبري آوپت نيروهاي عراقي، نيروهاي آمريكايي را آه با پشتيباني هلي
آمدند؛ هدف آتش توپخانه قرار دادند، اما نتوانستند به هدف  به سمت بصره پيش مي

  . بزنند
بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، هواپيماهاي آمريكايي نيز تانكهاي عراقي 

  . را آه در اطراف پلهاي شهر بصره مستقر بودند، بمباران آردند
ما « :ي قطر مدعي شد ناخدا فرانك تروپ، در مقر فرماندهي مرآزي آمريكا در دوحه

  » .ايم، اما هنوز مبارزات محدودي در آنجا ادامه دارد شهر بصره را به تصرف درآورده
هواپيماهاي اف به گزارش خبرنگار الجزيره در بصره بيش از پنجاه عراقي طي بمباران 

  .  در بصره جنوب بغداد آشته شدند16
اي استفاده شده است؛   الجزيره گفت آه در اين بمباران آه از بمبهاي خوشهخبرنگار

  . يك خانواده چهار نفره آه در بين آن يك آودك دو ساله نيز بود؛ قتل عام شدند
ري الجزيره در قطر، نيروهاي تفنگداران دريايي آمريكا مقاومت به گزارش خبرگزا

  . القصر در جنوب عراق را تاييد آردند نيروهاي عراقي در بندر ام
يكي از فرماندهان يگانهاي تفنگداران دريايي آمريكا اظهار داشت آه نيروهاي آمريكايي 

طراف بندر ام القصر و هايي آه در ا عراقي را در درگيري450 تا 400د و انگليسي حدو
  . ي فاو رخ داد؛ دستگير آردند شبه جزيره
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همچنين درگيريهاي سختي بين نيروهاي تفنگدار دريايي و نيروهاي عراقي در غرب 
  . بصره اتفاق افتاد

آاپيتان آندرو بيرگن، يكي از تفنگداران آمريكايي گفت آه تانكهاي آمريكايي در حال 
  .  نيروهاي عراقي درگير هستندحاضر در مرزهاي غربي بصره با

نيروهاي محلي عراق «: رساني عراق در بغداد گفت محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع 
به شدت در حال جنگ با نيروهاي آمريكايي و انگليسي در جنوب ناصريه و سوق 

  » .الشيوخ هستند
سربازان آمريكايي در «: بر اساس گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، وي مدعي شد

ي نيروهاي محلي تا اين لحظه   خواهند آرد؛ چرا آه مبارزهنشيني ناصريه عقب
وي هم چنين گزارشاتي مبني بر تصرف بنادر ام القصر و فاو از » .چنان ادامه دارد هم

نيروهاي مهاجم موفق به «: صحاف مدعي شد. سوي نيروهاي آمريكايي را رد آرد
  » .اند نفوذ در ام القصر نشده

ازان عراقي به نيروهاي آمريكايي و انگليسي را رد وي هم چنين تسليم شدن سرب
  .آرد

  
  تكذيب آردعراق 

نيروهاي آمريكايي وانگليسي « :سلطان هاشم احمد، وزير دفاع عراق اظهار داشت
  » .اند عراق، متحمل تلفاتي شدهي گذشته طي حمالت زميني به  پنجشنبه و جمعه
اين در حالي است آه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا » نيوز آسيا«بر اساس گزارش 

در واشنگتن اعالم آرده بود آه نيروهاي آمريكايي و انگليسي بندر آليدي ام القصر را 
  . اند تسخير آرده

  . اند فاو را در اختيار خود گرفتهمقامات انگليسي نيز پيشتر اعالم آرده بودند؛ آه آنترل 
نيروهاي اين آشور پنج خودروي زرهي را در اطراف « : وزير دفاع عراق خاطرنشان آرد

 370اي در  اند و چندين خودروي زرهي را نيز در منطقه ي فاو از بين برده شبه جزيره
  » .اند آيلومتري غرب بغداد و در نزديكي مرز اردن مورد هدف قرار داده

نيروهاي آمريكايي مستقر در نزديكي مرز اردن سعي در از بين بردن « :تصريح آردوي 
اند آه تهديدي براي رژيم صهيونيستي محسوب  سكوهاي پرتاب موشك عراق داشته

  » .شود مي
  

  سقوط يك هواپيماي آمريكايي
نيوز  فاآس. ي العربيه از سقوط يك هواپيماي آمريكايي در جنوب بغداد خبر داد شبكه

گذاري شده در شمال عراق باعث آشته شدن دو  بگزارش آرد انفجار يك اتومبيل بم
رود گروه انصاراالسالم  اين خبرگزاري نوشت آه گمان مي.  تن ديگر شد9خبرنگار و 

  . گذاري باشد مسوول اين بمب
  

  چاههاي نفت
 چاه نفت 7عراق گزارشهاي آمريكا و انگليس را داير براين آه نيروهاي آن آشور حداقل 

: تلويزيون دولتي عراق در اين باره گفت.  به شدت تكذيب آرداند؛ را به آتش آشيده
عراق در تالش براي ايجاد اختالل در هدف يابي نيروهاي آمريكايي و انگليسي، 

ي  ي روزنامه به نوشته. هاي نفت را هاي پر از نفت را به آتش آشيده اند، نه چاه خندق
 چاه 200 آرد تاآنون بيش از يكي از معارضان عراقي ادعا» محمد حريري«ديلي استار 

  ! نفتي به آتش آشيده شده است
عدي، برادر بزرگتر قصي به گردان شبه نظاميان فداييان صدام دستور داده : وي افزود

  . است هيچ شانسي براي حمله به نيروهاي آمريكايي و انگليسي را از دست ندهند
راق تاآنون بارها اخبار الزم به يادآوري است آه از زمان شروع حمله آمريكا به ع

شدن چاههاي نفت عراق پخش شده است، اما  ي به آتش آشيده ضدونقيضي درباره
  .اي دراين مورد ارسال نشده است تاآنون هيچ خبري رسمي تاييد شده
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   مارس22شنبه - فارسيبي بي سيگزارش راديو 
  نيروهاي آمريكايي به سمت بغداد در حرآتند

تازه ترين خبرها از جبهه هاي جنگ در عراق حاآي است آه تفنگداران دريايي آمريكا 
 اين شهر را ترك آردند و اآنون - دومين شهر بزرگ عراق-پس از ورود به شهر بصره 

ها و وسايل نقليه زرهي، به سمت ايي مشتمل بر تانك نيروهاي آمريكآاروان بزرگ
  .بغداد در حرآت است

پيشتر خبر رسيد آه نيروهاي آمريكايي شهر ناصريه در مرآز عراق را نيز تصرف آرده 
هاي پراآنده البته هنوز مقاومت. اد قرار دارداين شهر در يك سوم راه مرز آويت تا بغد. اند

  .اي عراقي وجود دارداي در شهر ناصريه از سوي نيروه
از بغداد نيز گزارش مي رسد آه موج تازه اي از بمباران سنگين اين شهر آغاز شده 

  . است
ق اين شهر خبرنگار بي بي سي مي گويد آه اين نخستين حمله به تاسيسات بر

هاي شهر از جمله اطراف آاخ هاي رياست جمهوري در است و در بعضي از قسمت
  .طور دائم قطع شده استساحل رود دجله برق به 

از آغاز جنگ، اين . پيش از آن هم بغداد زير موشك باران نيروهاي آمريكايي قرار گرفت
  .نخستين حمله به اين شهر در ساعات روز بوده است

نيروهاي عراقي مستقر در بغداد مخازن نفت را آتش زده اند تا سبب گمراهي خلبانان 
  .رد نظرشان شوندآمريكايي و بريتانيايي از اهداف مو

  
  

  پرچم آمريكا
در پي ارسال گزارشهاي ضد و نقيضي مبني بر سقوط ام القصر توسط نيروهاي 

پس از سقوط اين شهر، بين : نامه القبس چاپ آويت نوشتآمريكايي و انگليسي، روز
  . نيروهاي آمريكايي و انگليسي اختالف پيش آمد

اختالف از آن جا شروع شد آه : گونه اعالم آرد اين روزنامه علت اين اختالف را اين
نيروهاي آمريكايي پرچم خود را در اين شهر به اهتزاز در آوردند، آه اين عمل موجب 

اگر هدف از حمله، آزادي : ها معتقدند انگليسي.  نيروهاي انگليسي شدنارضايتي
پس بايد هر گونه شائبه اشغال از بين برود و ما به شدت با اين عمل . عراق است

  . نيروهاي آمريكا مخالف هستيم
  

  دهد هاي خود را ادامه مي دولتي عراق برنامهتلويزيون 
طي شب و روز گذشته و بمبارانهاي از آغاز جنگ و شدت يافتن حمالت به ويژه 

سنگين در طول ساحل عراقي اروند رود آه مناطق فاو، ابوالخصيب و بصره را در خود 
هاي خود  ادامه  فرو برده است، تلويزيون دولتي عراق همچنان به ارسال برنامه

  . دهد مي
  

  رقابت شبكه هاي تلويزيوني
 2001 افغانستان را در سال دري قطر آه خبرهاي جنگ آمريكا  ي خبري الجزيره شبكه

تقسيم » العربي«و » ابوظبي«نال ي خبر عرب را با دو آا پوشش داد، اآنون حوزه
  . آند مي

ها و تصاوير تعجب  ي خبري فرانسه، اين سه آانال با مصاحبه بر اساس گزارش شبكه
  . برانگيزشان درصدد جذب تمام بينندگان عرب هستند

  
   شمال عراق به ترآيه ورود ارتش

 قبل از ورود نيروهاي ترآيه ي خبري دويچه وله، چندين ساعت براساس گزارش شبكه
ي ترآيه هشدار داده بود آه اين  به داخل خاك عراق، عبداله گل، وزير امور خارجه

هاي تروريستي،  آوارگان عراقي و هم چنين فعاليتآشور به منظور جلوگيري از هجوم
  . به زودي نيروهايش را به داخل خاك عراق خواهد فرستاد
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  . د تحرك نيروهاي ترآيه در شمال عراق را تائيد نكردنداين در حالي است آه منابع آر
قسمت اعظم شمال عراق در اختيار آردها است و ترآيه از اين در هراس است آه 

هاي آردنشين  ثباتي بخش اين امر باعث بي. يي تشكيل دهند آردها دولت جداگانه
  . ترآيه خواهد شد

ك عراق، روسيه اين اقدام را محكوم در پي اعالم خبر ورود نيروهاي ترآيه به داخل خا
  . آرد

 هزار تن از نيروهاي ترآيه به 12ها حاآي از ورود  شايان ذآر است آه آخرين گزارش
  .شمال عراق است

خاك عراق نشده است و سخنگوي ستاد مشترك ارتش ترآيه اعالم آرد ترآيه وارد 
  . اينگونه اخبار آذب محض است

ي هاآرتص، در شهر مرزي زاخو، در شمال غربي عراق هيچ  بر اساس گزارش روزنامه
يي مبني بر حضور نيروهاي آرد و همچنين بسيج نيروهاي آرد عراق مشاهده  نشانه
  . شود نمي

آالين پاول، . يا مخالف استواشنگتن با هرگونه اقدام ترآيه براي ورود به خاك عراق قو
ي آمريكا اظهار داشته است؛ آه هيچ نيازي به تهاجم نيروهاي ترآيه  وزير امور خارجه

  . به شمال عراق وجود ندارد
تعدادي از تانكها، توپخانه و نفربرهاي زرهي در نزديكي شهر مرزي سيلوپي مستقر 

لومتري مرز عراق مستقر همچنين هزاران تن از نيروهاي ترآيه در هفت آي. اند شده
  . هستند

اين در حالي است آه يك مقام رسمي ترآيه روز گذشته اعالم آرده بود، سربازان، 
 از نزديكي شهر آوآورآا، وارد مناطق شمال شرقي عراق M-113نفربرهاي زرهي 

  . باشد يي مرزي ميان ترآيه، ايران و عراق مي آوآورآا، نقطه. اند شده
 
  

  اصابت  راآت به آبادان و سردشت
دو « :وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت گفتحميد آهرام، نماينده مجلس از  اهواز در 

راآت در شهر آبادان فرود آمده است آه يكي از آنها ايجاد مشكل نكرده است، اما 
  » .يكي ديگر دو زخمي بر جاي گذاشته است

دو راآت به مناطق بياباني  «:خانجاني، مدير آل روابط عمومي وزارت آشور تصريح آرد
آتها عمل نكرده و هم اآنون آارشناسان نظامي در حال  اين را. سردشت اصابت آرد

  » .بررسي محل ساخت و منشاء اين راآتها هستند
راآتي آه شب گذشته به انبار تعميرات فلزي پااليشگاه آبادان « :وي در ادامه گفت

  » .خورده بود، تنها دو زخمي برجاي گذاشت
رار دادن عراق شليك شده مقامات پنتاگون با اعالم اين آه اين موشكها با هدف ق

  . اند بودند، گفتند آه اين موشكها اشتباها به ايران اصابت آرده
خبرگزاري آسوشيتدپرس با مخابره اين خبر به نقل از دو مقام وزارت دفاع آمريكا آه نام 

ايران و آمريكا در حال بررسي موضوع هستند و ايران به اين «:آنها را اعالم نكرد نوشت
  » .اند ت؛ آه اين موشكها بدون هدف شليك شدهامر واقف اس

ايران . گزارشهاي ضد و نقيضي در اين مورد وجود دارد« :اين خبرگزاري ادامه داد
چنين اعالم آرده است آه هواپيماهاي نيروهاي آمريكايي و انگليسي حريم هوايي  هم

ريم هوايي خود ايران ح. اند اين آشور را در نزديكي بندر جنوبي عراق، بصره نقض آرده
   ».را به روي هواپيماهاي جنگي عراق،انگليس و آمريكا بسته است

ساعت گذشته يك راآت آمريكايي به شهر آبادان،  48ظرف » بازتاب«به گزارش شبكه 
  .موشك به سردشت اصابت آرده است 3راآت به خسروآباد و  3

چنين وضعيت در هم. زخمي در آبادان گزارش شده است 2تلفات جاني حمالت مذآور 
  .شهر آبادان متشنج مي باشد

شب گذشته صداي انفجارها و نور بمباران نيروهاي آمريكايي آامال توسط مردم آبادان 
  .شد و موجب اضطراب و نگراني مردم آبادان شده بود ديده و شنيده مي
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از مردم شهرهاي آبادان و خرمشهر اين شهرها % 30به گزارش خبرنگار بازتاب بيش از 
از سوي استاندار يا يكي از مسئولين (اند اما تاآنون هيچ اقدام دولتي  را تخليه آرده

  .براي ايجاد آرامش در اين شهرها صورت نپذيرفته است) دولت
هاي آمريكا،  ساعت از اصابت اولين موشك 48بنا بر اين گزارش به رغم گذشت بيش از 

المللي در  ملل و نهادهاي بينهنوز هيچ گزارش رسمي يا شكايت ايران به سازمان 
  .رابطه با ادعاي خسارت انجام نشده است

  
 

  تظاهرات ضد جنگي  موج گسترده
هاي سنگاپور،  نيز هزاران نفر در پايتخت) شنبه(روز دينيوز گزارش داد آه  فاآس

ي  طلبانه هاي جنگ ي جنوبي، هند و استراليا عليه سياست اندونزي، مالزي، آره
آمريكا و انگليس تظاهرات آردند و قطع فوري حمالت اين دو آشور به عراق را خواستار 

  . شدند
  استراليا
هاي شهر پرث، پيامي را روز با حضور در خيابان هزار نفر از مردم استراليا دي10 بيش از

  . مبني بر تداوم مخالفت مردم استراليا با جنگ به حكومت خودشان ارسال آردند
هايي به بلندي دو متر  پارچه« :ي اين خبر نوشت سي با مخابره.بي.ي خبري اي شبكه

شد؛ بر روي سه  ها امضاهاي براي نشان دادن مخالفت با جنگ ديده مي آه بر روي آن
  » .ساختمان مهم شهر شامل ساختمان مجلس نصبت شد

 شلوغ يهاياباننيز در حدود چهار هزار نفر با حضور در يكي از خ“ بريسبان”چنين در  هم
  . شهر به ابراز مخالفت با جنگ پرداختند

ش احساسات اين گزارش حاآي است جان بل، بازرس پليس اعالم آرد آه با افزاي
  . هاي اجتماعي استمردمي، منتظر ناهنجاري

جا  آنند و ما اين صورت آشكار دليل خود براي اعتراض را مطرح مي ها بهآن«: وي گفت
ي  شود و وظيفه يم آه اين عمل به صورت درست انجام ميهستيم تا مطمئن شو

  » .ها را نداريم مقابله با آن
 ایتاليا

از  برگزار شد،  ان تنهزار با حضور  ، که  ايتاليا در روز شنبه  شهر ناپل مردمتظاهرات 
 آغاز کرد، صدها   عراق  خود را عليه  يکجانبه  آمريکا جنگ  که  گذشته بامداد پنجشنبه

  کاخ  طلبی راض آميز، جنگ اعت  تظاهرات  شهر ايتاليا با برگزاری١۴١   از مردم هزار تن
 . اند  کرده ، محکوم  عراق  در قبال  بويژه المللی  بين سفيد را در عرصه

   نيويورک
 و   پرچم  هزاران  داشتن با در دست   نيويورک  هزار نفر از مردم200بيش از   شنبهروز 

، ايجاد کار   جنگ  جای به"، "  نريزيد  نفت  را برای  مردم خون "   شعارهای پالکارد حاوی
،   تظاهرکنندگان در ميان.  زدند  تظاهرات  به  دست ناتا منه  منطقه ر خيابانهای، د"کنيد
 ضد   شعارهای  با سردادن  سپتامبر نيز بودند که١١   حادثه های  خانواده  از اعضای برخی
   کشور، نگرانی  اين  در بغداد و ديگر شهرهای گناه  بي  کشتار غير نظاميان  عليه جنگ

، سانفرانسيسکو،   آنجلس لوس   در شهرهای  مشابهی تظاهرات.  کردند خود را اعالم
  . آمريکا برگزار شد  و ديگر شهرهای ميشيگان

  
  گزارش  بي بي سي فارسي از تظاهرات روز شنبه

هزاران تظاهر کننده مخالف با جنگ در عراق در خيابان های لندن و ساير شهرهای 
اين بزرگترين مخالفت عمومی از هنگام آغاز حمله . بريتانيا به راهپيمايی پرداخته اند

  .عليه عراق است
 22 در سخنرانی ای که قرار است بعد از ظهر شنبه گروه های ضدجنگ اميدوارند که

  . هزار نفر شرکت کنند500مارس در هايد پارک لندن برگزار شود، 
 مامور پليس در مسير برگزاری اين راهپيمايی مراقب اوضاع هستند، اداره 3500حدود 

  .  هزار در اين مراسم شرکت کنند100پليس لندن گفته است که انتظار دارد حدود 
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 مجموع انتظار می رود که تعداد شرکت کنندگان کمتر از تظاهرات گسترده ماه فوريه در
در ماه فوريه، ترتيب دهندگان تظاهرات گفتند که بيش از دو ميليون نفر . در لندن باشد

  . هزار نفر برآورد کرد750در آن شرکت کردند ولی پليس اين رقم را 
  .مراسم دعا برای برقرار صلح نيز برگزار شددر همين روز شنبه در کليساهای بريتانيا 

در بسياری از کشورهای ديگر دنيا هم تظاهرات در مخالفت با جنگ در عراق ادامه 
  . دارد

در اندونزی چندين هزار تن در مقابل سفارت آمريکا در جاکارتا، پايتخت اندونزی، تجمع 
  .ياالت متحده حمل می کردندکرده اند و چند تن از آنها تابوتی را به عنوان نماد مرگ ا

تظاهرکنندگان در . در داکا، پايتخت بنگالدش نيز راهپيمايی ايی گزار شده است
مخالفت با جنگ آمريکا عليه عراق، آدمک جرج بوش، رييس جمهور آمريکا، را به آتش 

  .کشيدند
ن، تظاهر کنندگان در زالندنو مايع قرمزی به نشانه خون به سفارت آمريکا در ولينگتو

  .پايتخت اندونزی، پاشيدند
در کشورهای تايوان، . در ژاپن صدها نفر در مقابل دو پايگاه نظامی آمريکا تجمع کردند

کره جنوبی، مالزی، تايلند، هند، سرزمين های فلسطينی، ايتاليا و استراليا نيز 
  . تظاهرات ضد جنگ برگزار شد

  
 

  
  
  

   و جنگجشن اسكار در هاليوود
اند، در صورتي آه جنگ غير  سازمان دهندگان جشن اسكار در هاليوود تصريح آرده

 بر همه چيز سايه بيندازد، آنگاه آنها ممكن است اين مشروع در عراق جدي شده و
” نيكول آيدمن”  ،”رئه زلوگر”  ،”جولين مور”امر را آه در جهان چيزهاي ديگري مهمتر از 

  .  نيز وجود دارند؛ بپذيرند2003بازيگران برتر سال 
شب در هاليوود برگزار شود ام رگ اسكار به اين ترتيب هنوز مشخص نيست جشن بز

  يا نه؟ 
ي فيلم اهداي جوايز و  آننده تهيه” گيل آيتز”ي اينديپندنت،  براساس گزارش روزنامه

سي آه مسئول پخش اين برنامه در آمريكا است؛ تا آنون .بي. ي تلويزيوني اي شبكه
  . اند هيچ تصميمي براي پخش اين برنامه اعالم نكرده

شنبه  ما تالشهايمان را براي برگزاري اين جشن در روز يك« : ن باره گفتوي در اي
سي ممكن است بخواهد .بي.ي اي توانيم بفهميم آه شبكه دهيم، اما مي ادامه مي

  ».در صورت لزوم خود را با شرايط جنگ تطابق داده و خبرهاي جنگ را پوشش دهد
 
  

  سخنراني هفتگي جورج بوش 
  » .بينيها جنگ طوالني و سخت خواهد بود برخالف پيش«بوش گفت 

ي  جمهور آمريكا بيان داشت آه تعداد آشورهايي آه از حمله جورج بوش، رييس
  !  آشور است40آنند؛ بيش از  انگليس عليه عراق حمايت مينظامي آمريكا و 

ماموريت يا خلع سالح رژيم عراق از سالحهاي «: چنين مدعي شد بوش هم
  » .آشتارجمعي، قطع حمايت صدام از تروريسم و آزادي مردم عراق است

جمهور آمريكا مدعي شد سربازان آمريكايي و  در بخش ديگري از اين سخنان، رييس
وي بيان داشت آه صدام . ي با شجاعت در حال جنگ و پيشروي هستندانگليس

دستور داده نيروهاي نظامي عراق در مناطق مسكوني مستقر شوند و آنها قصد 
دارند؛ تا از غيرنظاميان و زنان و آودآان به عنوان سپر انساني استفاده آنند، اما 
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 ديدن غيرنظاميان جلوگيري نيروهاي مهاجم تمام تالششان را خواهند آرد تا از صدمه
  . آنند

 
  ي نيروهاي مرآزي آمريكا در خليج فارس  اولين آنفرانس خبري فرمانده

فارس اهداف آمريكا را از  ژنرال تامي فرانكس،فرمانده نيروهاي مرآزي آمريكا در خليج
ي نظامي به عراق، خلع صدام از قدرت، نابودي سالحهاي آشتارجمعي عراق و  حمله

  . هاي تروريستي در عراق دانست بردن شبكهاز ميان 
ي زنده بودن صدام گفت آه وي اطالعي از اين امر  فرانكس در پاسخ به سوالي درباره

  . ندارد
ي حمالت صورت گرفته به بغداد  فرمانده نيروهاي مرآزي آمريكا در خليج فارس درباره

گيرد و هدف  رت ميشونده صو گفت آه اين حمالت تنها با موشكها و سالحهاي هدايت
  . اصلي حفظ جان غيرنظاميان عراقي است

ما به حمالت خود ادامه خواهيم داد و در حال حاضر در حال انجام عمليات « :وي افزود
  » .در شمال، غرب و جنوب عراق هستيم

  » .ما بدنبال برقراري تماس با مقامهاي ارشد عراقي هستيم« :ژنرال فرانكس گفت
  . بندي قبلي در جريان است آه جنگ براساس زمانوي همچنين مدعي شد 

وي اظهار نظر آرد آه هيچ شكي ندارد آه صدام داراي سالحهاي آشتار جمعي 
  . است

  
  آنفرانس خبري جف هون وزير دفاع انگليس 

   مارس 22شنبه 
: ي حمالت و بمبارانهاي سنگين بغداد در شب گذشته گفت وزير دفاع انگليس درباره

شمار را  ام وقت بغداد را از طريق هوا در هم آوبيديم و اهداف بيشب گذشته تم«
  » .مورد حمله قرار داديم

آه سعي آرديم  چند هدف مورد نظر ماست؛ اول اين« : وي در توضيح اين حمالت گفت
آارگيري سالحهاي آشتارجمعي را به حداقل برسانيم، در ثاني  توان عراق براي به

اق را از ميان ببريم و امكان اعمال فرماندهي و در سعي آرديم خطوط ارتباطي عر
به اين ترتيب هدف . آارگيري سالحهاي آشتارجمعي را به حداقل برسانيم نتيجه به

اصلي ما از ميان بردن امكان برقراري ارتباط بين خطوط نيروهاي عراقي با فرماندهي 
  » .عراق در بغداد و سرتاسر عراق بود

هاي نظامي دولت عراق را مورد  داديم آه چگونه زيرساختما نشان «: وي توضيح داد
آنيم تلفات غيرنظاميان نيز خيلي زياد  در عين حال سعي مي. حمله قرار داديم

  » !نباشد
چنين در توجيه حمالت هوايي سنگين به بغداد و شهرهاي ديگر  وزير دفاع انگليس هم

ل حرآت نيروهاي زميني عراق ظرف شب گذشته و امروز گفت آه اين امر براي تسهي
  . الزم است

نشيني  ون، وزير دفاع انگليس نيز اظهار داشت نيروهاي عراقي از بصره عقبجف ه
  . آنند اند، اما تعدادي از نيروهاي امنيتي صدام همچنان در اين شهر مقاومت مي آرده

  
  ژاك شيراك-لين پاولآا

نستن انتقادات صورت گرفته به ارزش دا ي آمريكا با بي آالين پاول، وزير امور خارجه
: هاي آمريكا عليه عراق از جمله انتقاد ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه گفتطرح

  » .آزادي عراق حتمي است«
در پاسخ به وگو با خبرنگاران  ي الشرق چاپ قطر، وي در گفت ي روزنامه به نوشته

ي مخالفت وي با تصويب سازمان ملل در به دست گرفتن  انتقادات شيراك درباره
آنيم آه بهترين  آاري مي«: حكومت عراق از سوي آمريكا و انگليس مدعي شد

  » !زندگي را براي مردم عراق ايجاد آنيم
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اهد نفت عراق تنها در جهت منافع مردم عراق مورد استفاده قرار خو«: پاول افزود
  » .هاي آشتار جمعي و يا تهديد همسايگان گرفت؛ نه خريد سالح

ها به عنوان آمك و شريك قرار  اميدوار بوديم آه فرانسه در اين گونه تالش«: وي گفت
  ».بگيرد؛ اما اين مساله اتفاق نيفتاد

  
  روسيه و فرانسه، همچنان مخالف

د فرانسه با هر اقدامی در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای روسيه هم مانن
مشروعيت دادن به جنگ به رهبری آمريکا عليه عراق و هر تشکيالت سياسی که پس 

  . از جنگ در عراق بر سر کار آيد، مخالفت کرده است
وزير امور خارجه روسيه، گفت که کشورش از منافع خود در مورد " ايگور ايوانوف"

دهای نفتی که با دولت صدام حسين، رييس جمهور عراق، به امضا رسانده، قراردا
  .دفاع می کند و اصرار دارد که بدهی هنگفت عراق به روسيه در نظر گرفته شود

روز جمعه، ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، گفت که کشورش هر گونه قطعنامه 
ه عراق به آمريکا و بريتانيا را تازه برای قانونی کردن جنگ عليه عراق يا دادن حق ادار

  . نمی پذيرد
  
  

  نماينده حزب دموآرات آردستان عراق موضع 
وگو با خبرنگار  دآتر پيرود ابراهيم، نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در گفت

« : خارجي ايسنا، در ارزيابي استراتژي آمريكا در حمله به عراق، گفت-سياسي 
قاومت نيروهاي عراقي در چند روز گذشته نسبت به ورود و حمله آمريكا به بغداد م

  » .اند، اما در طوالني مدت آمريكا دولت عراق را شكست خواهد داد آرده
آنند،  وي با بيان اين آه جنگ آمريكا عليه عراق بيش از آنچه آه مردم عراق فكر مي

حضور آمريكا در عراق به زودي به پايان نخواهد « : طول خواهد آشيد؛ ادامه داد
  » .رسيد

 فدرالي در عراق هستيم، ادامه -ار يك حكومت دموآرات وي با بيان اين آه ما خواست
حزب دموآرات آردستان عراق، اتحاديه ميهني، مجلس اعالي انقالب اسالمي « :داد

عراق و همه طرفداران اين مجامع ، خواستار نابودي صدام و تشكيل يك حكومت 
  » . فدرالي بوده آه مردم عراق در آن شرآت داشته باشند-دموآرات 

ي اين آه آيا با حضور نيروهاي آمريكايي در عراق اقدام به تشكيل   ابراهيم دربارهدآتر
قطعا اگر آمريكا دولت عراق را سرنگون آند به زودي از « : اين دولت خواهند آرد، گفت

. اين آشور نخواهد رفت، ولي ما از ماندن طوالني آمريكا در عراق راضي نيستيم
  » .ضان عراقي به يك توافق برسدبنابراين آمريكا بايد با معار

ي رويكرد مردم عراق  نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در تهران در پايان درباره
نسبت به تجاوز آمريكا و خواست آنها نسبت به تشكيل دولت دموآرات از سوي 

مردم عراق از حضور آمريكا هراس داشته و دارند و البته « : نيروهاي معارض، گفت
بنابراين اگر ما بتوانيم براي آنها يك حكومت دموآرات . خواهند صدام را نيز مينابودي 

  » .تشكيل دهيم، قطعا از ما راضي خواهند بود
  

  محمدباقر حكيم و حمله آمريكا به عراق 
ي  اي با شبكه محمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در مصاحبه

ي صدام  آه مسووليت شروع جنگ بر عهده رغم اين به« :خبري الجزيره تاآيد آرد
  » .دانستاست، با اين حال آمريكا را نيز نبايد مبري 

ويژه مسلمانان و اعراب را  آمريكا احساسات و افكار عمومي جهان به«:وي توضيح داد
  » .المللي و سازمان ملل را نديده گرفت زير پا گذاشت و قوانين بين

آور است اين است آه آمريكا موضع اروپا  چه آه شگفت آن« : اهللا حكيم بيان داشت آيت
  » .ه استرا نيز در قبال جنگ ناديده گرفت
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توان گفت اين جنگ با توجه به  مي«: رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزود
المللي و نيز اهداف آمريكا در جنگ، جنگي تجاوزآارانه است و از  مخالفت با قوانين بين
  » .چنين، جنگ سلطه است؛ نه جنگ آزادي ديدگاه ما جنگي اين

رغم مخالفت با حكومت صدام، مجلس   شده و بهبا توجه به داليل ارايه« :وي تاآيد آرد
  » .اعالي انقالب اسالمي عراق در جنگ شرآت نخواهد آرد
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