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   2003 مارس 24 -1382 فروردين 4دوشنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب پنجم
  

  .  هيچ شهر عراق را در اختيار ندارندنيروهاي زميني آمريكا و انگليس
 آربال به سمت  -نجف–اين نيروها با دور زدن شهرها از مسير ناصريه 

  بغداد در حرآت هستند
  
  

  آمريكايي دو خلبان ي دستگير 
ي  ي آمريكايي آه پس از سقوط هواپيماي خود با چتر نجات در رودخانه  جنگندهخلبانان

دجله فرود آمده بودند، توسط نيروهاي نظامي عراق با آتش زدن نيزارهاي اطراف 
  . ي دجله دستگير شدند رودخانه

  
  الجزيره اسيرشدگان آمريکايي را به نمايش گذاشت

تلويزيون عربي الجزيره، تصوير نخستين سربازان امريکايي اسير شده را به نمايش 
از اسرا که اونيفورم نظامي به تن .  يکي از اسيران جنگي، سياه پوست بود.گذاشت

داشتند، در برابر دوربين شماره هويت نظامي، اسامي و محل تولد و زندگي  پرسيده 
سه تن از آنان تگزاسي، يک تن از نيوجرسي و يک سرباز از کانزاس به عراق . شد

 ظاهرا زخمي بودند و دو تن ديگر دوتن از اسيران معرفي شده. اعزام شده بودند
  .توضيح دادند که در واحدهاي تدارکاتي انجام وظيفه مي کرده اند

تصاوير پخش شده همچنين چهار سرباز کشته شده را نشان دادند که به همين گونه 
بنا به گفته منابع عراقي آنان درمنطقه ناصريه . اونيفورم ارتش آمريکا را به تن داشتند

دست يکي از کشته . آثار گلوله بر سر و شکم اجساد ديده مي شد. دکشته شده ان
  . شدگان قطع و بر چهره ي برخي از آنها نشانه هاي سوختگي وجود داشت

 
 

  رامزفلد وجود اسيران جنگي آمريکايي را تأييد مي کند
وزير دفاع آمريکا، دونالد رامزفلد، مدت کوتاهي پيش ازاين از مفقود شدن تعدادي 

. اوگفت آنها مي توانند به دست عراقيها اسير شده باشند.  آمريکايي خبر دادسرباز
رييس ستاد ارتش آمريکا، ژنرال ريچارد ماير در همين رابطه طي يک مصاحبه تلويزيوني 

توضيح داد که متفقين در جنوب عراق در جستجوي ده سرباز مفقوده شده آمريکايي 
  .          هستند

  
  شدطه یاسين رمضان در تلویزیون ظاهر 

خير  در حمالت اطه یاسين رمضان معاون رئيس جمهور عراق که شایعه مرگ ویديروز 
 در شبکه تلویزیونی عراق حاضر شد و به سئواالت خبر گزاريها پخش شده بوداز سوی 

وی در این کنفرانس گفت که آمریکا آنچنان که ادعا می کند توان . خبر نگاران پاسخ داد
وی در این باره افزود که آمریکا علی رغم ادعا های خود هنوز . ارد مقابله با عراق را ند

  .بر نيامده است ودر آنجا زمين گير شده است ) ام القصر(از پس یک قصبه کوچک 
  .وی خبر زخمی شدن صدام را نيز یک شایعه بی اساس خواند
  .رمضان گفت که عراق در برابر این تجاوز مقاومت خواهد کرد
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  اطالعات فقط براي گزارشگران مطيع
گ عراق، خبرنگاران انتقاد شديدي پيرامون جلوگيري ارتش سه روز پس از شروع جن

آنها آمريکا را متهم مي کنند که خبرنگاران . آمريکا ازگزارشگري مستقل ابراز مي کنند
  . گمراه کننده ارائه مي نمايدرا از اطالعات ايزوله کرده و گزارشات 

 
  انسداد خاموش اطالعاتي

گزارش مي دهد، از دسترسي   ARD ن آلمانآنگونه که خبرنگار شبکه ي اول تلويزيو
نمايندگان رسانه . گزارشگران کشورهاي منتقد جنگ  به اطالعات جلوگيري مي شود
 سفيد دريافت مي هاي آمريکايي در عوض اطالعات خود را مستقيما از پنتاگون و کاخ

" اتوزارت اطالع"فرستنده هاي بزرگ تلويزيوني امريکا در اين ميان به نوعي . کنند
  . تبديل شده اند

از کار . پولمان مي گويد خبرنگاران کشورهاي منتقد جنگ به شدت برافروخته هستند
ه آنها آنها پيش از آغاز جنگ، به دليل مشکالت ظاهرا تکنيکي، جلوگيري به عمل آمد

افکار . بخشي از تاکتيک جنگي باشد" عدم اطالع رساني"به نظر مي رسد. است
  . مي شوندعمومي جهاني، گمراه

 
  تصادف مطلوب نيست

حتي خبرنگاراني که روزانه از سوي پنتاگون به کنفرانس خبري دعوت مي شوند، از 
ان ، جي تاک، که بعنو ARD گزارشگر. امکانات محدود شده ي خود آگاه مي شوند

  � "از ناو هواپيمابر" خبرنگار مجاز"
 از اطالعات و امکان تحقيق گزارش مي دهد، اجازه انتقال بسياري" يو اس اس ترومان

تاک مي گويد آمريکاييها قصد دارند در اين جنگ چيزي . در باره ي درستي آنها  را ندارد
  . را به تصادف وانگذارند

 
  تأييد توسط آشنايان

اگر . ويت، آرنيم اشتاوت، نيز همين محدوديتها را تجربه کرده استدر ک  ARD گزارشگر
دي به سربازان وجود داشت، اکنون به دست پيش از شروع جنگ دسترسي محدو

تنها گاهي . آوردن يک تصوير مستقل از شرايط، به هيچ عنوان امکان پذير نيست
يز فقط اخبار کنفرانسهاي خبري توسط ارتش آمريکا برگزار مي شود که در آنها ن

. اطالعات با کندي غيرقابل باوري جريان مي گيرند. شناخته شده، تأييد مي شوند
ور اصولي اجازه بازديد خبرنگاران از جبهه هاي جنگ داده شده بود، اکنون ديگر از بط

  . اين امر هيچ صحبتي در ميان نيست
. را مقدم مي دانند" ائتالف مطيع ها"در کويت نيز نظامي ها گزارشگران از کشورهاي 

در  شما به اندازه  نيرويي که:" يک افسر مطبوعاتي ارتش انگليس به اشتاوت گفت
ارزيابي اشتاوت اين است که عمليات ". منطقه داريد، اطالعات دريافت مي کنيد

  .  با پايمالي گسترده آزادي رسانه ها شروع شده است" آزادي عراقي"
    
  

   مارس23يكشنبه - يفارس–گزارش راديو بي بي سي 
  

  سخترين روز نيروهای آمريکايی در عراق
  بعد ازظهر يکشنبه هم بغداد زير بمباران بود

  
نيروهای متحدين به رهبری آمريکا که به سوی بغداد، پايتخت عراق، در حال حرکتند 

  .سخترين روز خود را تاکنون پشت سر گذاشته اند
ای نخستين بار تصاويری از مصاحبه پيشتر شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره بر

تلويزيون عراق با چند سرباز آمريکايی، از جمله يک زن که به اسارت نيروهای عراقی 
  .در آمده اند پخش کرد
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اين گروه از سربازان آمريکايی، نخستين سربازانی هستند که به اسارت ارتش عراق 
  .در آمده اند

د مصاحبه قرار گرفتند و گزارشگر تلويزيون سربازان آمريکايی توسط تلويزيون عراق مور
  .عراق از آنها در مورد مليت، نام و دليل شرکتشان در جنگ سوال کرد

در گزارش تلويزيونی گفته شد اين سربازان در اطراف شهر ناصريه به اسارت در آمده 
  .اند
  

  تلفات آمريکا
 از تلويزيون عراق شبکه تلويزيونی الجزيره، که در قطر مستقر است، همچنين به نقل

تصاويری از چند جسد پخش کرد که به گفته مقامهای عراقی، مربوط به اجساد 
  . سربازان آمريکايی است که در نبردهای اطراف شهر ناصريه کشته شده اند

تعداد کشته شدگان آمريکايی در نبردهای اطراف ناصريه تا کنون شش تن اعالم شده 
  .است

ر بر حقوق اسرای جنگی است، پخش تصاوير اسرای طبق کنوانسيون ژنو که ناظ
جنگی يا تحقير آنها خالف قانون است؛ اگرچه شبکه های تلويزيونی آمريکايی نيز در 

روزهای گذشته تصاويری از سربازان عراقی که به اسارت نيروهای تحت فرمان آمريکا 
  .در آمده اند پخش کردند

 گفت که گزارشهايی در مورد ناپديد شدن يک پيشتر دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا،
وی افزود که بعضی از نيروهای . هواپيمای بريتانيايی يا آمريکايی رسيده است

آمريکايی هم در عراق ناپديد شده اند و ممکن است به اسارت ارتش عراق درآمده 
  .باشند

 تن از نيروهاي انگليسي در اولين روزهاي جنگ 14هفت تن از نيروهاي آمريكايي و 
  . آشته شدندآمريكا عليه عراق آشته شدند آه بيشتر آنها بر اثر تصادف 

ها هم چنين يكي از سربازان  ي خلق چاپ چين، در اين درگيري ي روزنامه به نوشته
تفنگدار نيروي دريايي آمريكا روز پنجشنبه و سرباز ديگري نيز روز جمعه در خاك عراق 

  . شته شدندآ
 آيلومتري مرز 16 در CH - 46روز جمعه يك فروند هليكوپتر نيروي دريايي آمريكا از نوع 

 4 تن از تفنگداران نيروي دريايي انگليس و 8عراق در خاك آويت سقوط آرد آه طي آن 
  . آشته شدندتن از تفنگداران نيروي دريايي آمريكا 

  
  

   مارس23يكشنبه - حمله مجدد به بغداد
کی شب در بغداد صدای شليک سنگين ضدهوايی در شهر شنيده می با آغاز تاري

  . شود و آسمان بغداد در اثر آتش دفاع ضد هوايی روشن شده است
همچنين صدای چند انفجار قوی شنيده شد و خبرنگاران می گويند که اين صدها در اثر 

  . فروريختن و انفجار بمب بوده است
در همين حال نيروهای عراقی . ان شده بوددر اواخر بعد از ظهر هم بغداد بمبار

همچنان در حال آتش زدن خندق های پر شده از نفت هستند تا بمب افکنهای 
  .آمريکايی را دچار سردرگمی کنند

در همين حال سخنگوی نظامی بريتانيا گفته است که نيروهای بريتانيايی و آمريکايی 
لوگيری کردند و بدين وسيله از آتش گرفتن معدودی از ميدانهای نفتی درعراق ج

  .توانستند جلوی وقوع يک فاجعه زيست محيطی و اقتصادی را بگيرند
  
  

  اخبار جبهه های جنگ
خبرنگار بی بی سی که همراه نيروهای آمريکايی است که برای کنترل شهر ناصريه 

می جنگند، از قول فرماندهان آمريکايی نقل می کند که اين نيروها باالترين ميزان 
  . لفات را متحمل شده اندت
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نيروهای آمريکايی که در حال نزديک شدن به بغداد هستند برای نخستين بار از آغاز 
  . جنگ، با واحدهای منظم ارتش عراق رو به رو شده اند

نيروهای مهاجم برای تحت کنترل درآوردن دو پل مهم بر رودخانه فرات در نزديکی شهر 
  . اندناصريه وارد درگيری شديدی شده 

گزارش شده در اين درگيريها که پانصد نفر از نيروهای عراقی مسلح به تانک، توپخانه و 
 نيرو از تفنگداران آمريکايی شرکت داشتند، چندين 5000خمپاره انداز در مقابل 

  .آمريکايی کشته شده و پنجاه نفر زخمی شده اند
ای آنان هنوز مشخص ميزان جراحته. سربازان مجروح به پشت جبهه منتقل شده اند

  .نشده است
از جبهه های جنگ همچنين گزارش می رسد که نيروهای تحت رهبری آمريکا به 

اين نيروها هم اکنون به نجف رسيده اند، اين شهر در . سوی بغداد پيشروی می کنند
  .  کيلومتری بغداد قرار دارد160

نيروهای عراقی ساير واحدهای آمريکايی هم در جنوب درگير مبارزه شديدی با 
تنفگداران دريايی در ناصريه می گويند که که کنترل يک پل اصلی را به دست . هستند

  . گرفته اند، ولی بيش از پنجاه نفر از آنها در عرض هشت ساعت زخمی شدند
دو روز پيش سربازان آمريکايی وارد اين شهر . در شهر ام القصر نيز در گيری ادامه دارد

  .شده بودند
  

  شدن خبرنگار بريتانيايیکشته 
بريتانيا اعالم کرد که يکی از خبرنگارانش در عراق کشته شده " آی تی ان"تلويزيون 
  . است

، در "تری لويد"اين شبکه تلويزيونی در بيانيه ای گفت که جسد اين خبرنگار، به نام 
  . بيمارستانی در بصره است که اکنون تحت کنترل عراق است

است که از سرنوشت دو همکار اين خبرنگار اطالعی در دست در اين بيانيه آمده 
خودروی حامل آنها در جنوب عراق در جاده ميان مرز کويت به بصره هدف آتش . نيست

  . قرار گرفت
  

  هاي غيرنظامي تخريب خانه-خبرگزاري رويتر 
هاي غيرنظامي در عراق  ي گزارشي در خصوص تخريب خانه خبرگزاري رويتر با ارائه

ي اين شاهدان عيني به آلي تخريب شده است و برخي ديگر از  خانه « :آورده است
  » .يدندها هم به سختي خسارت د اين خانه

گيرد آه نيروهاي زميني  بر اساس گزارش اين خبرگزاري، اين وقايع در حالي صورت مي
  .  هستند اند و به سوي شهر نجف در حرآت القصر را در اختيار گرفته آمريكا و انگليس ام

اند، اما هنوز ميزان دقيق تلفات   آشته شده غيرنظامي77اعالم شد آه يكشنبه روز 
  . ميان در اين گونه حمالت مشخص نشده استغيرنظا

  
  

  بصره جنگ در اطراف 
منابع نظامي آمريکا و انگليس مي گويند که واحدهاي زميني آنان به بصره، دومين 

 چند پل ارتباطي در حومه شهر را در شهر بزرگ عراق، رسيده و کنترل فرودگاه و
  . دست گرفته اند

يي و نيروهاي آمريکا: درياساالر سر مايکل بويس، رييس ستاد مشترک ارتش گفت
هاي نفتي بصره را در دست گرفته اند، هرچند انگليسي کنترل بخش اعظم چاه

به گفته وي، در عمليات بصره .نيروهاي عراقي قبال چند چاه نفت به آتش کشيده بودند
  .تاکنون صدها تن از نفرات ارتش عراق به اسارت در آمده اند

  .پيشتر، سخنگوي ارتش آمريکا از تصرف شهر ناصريه نيز خبر داده بود
اين شهر در نقطه کليدي گذرگاه رودخانه فرات واقع است و کمابيش در يکسوم فاصله 

  .بغداد از مرز کويت قرار دارد
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ها رسانه گفته مي شود تنيره، که مقر آن در قطر واقع است و شبکه تلويزيوني الجز
که رقم کشته  :گزارش کرد خارجي است که هنوز خبرنگار آن در بصره فعاليت دارد

  .هاي شهر به دست آورده استشدگان را از مراجعه به بيمارستان
ارس، آغاز شد و در اين  م22به گفته اين شبكه ، بمباران بصره قبل از ظهر شنبه، 

  .هاي خوشه اي به کار رفتحمله، بمب
به ) يكشنبه(روز ش داد تفنگداران دريايي آمريكا ديان، نيز گزار.ان.ي خبري سي شبكه

القصر درگير شدند و مقاومت سربازان را  مدت چهار ساعت با سربازان عراقي در ام
  ! ددرهم شكستن

اين در حالي است آه روز گذشته مقات نظامي آمريكا و انگليس مدعي شده بودند 
  آه نيروهاي انگليسي اين بندر استراتژيك را به تصرف خود 

  . اند درآورده
  

  پرتاب نارنجك در يك آمپ نيروهاي آمريكايي در آويت
 گزارش آرد يك سرباز آمريكايي آه متهم به پرتاب نارنجك در يك آمپ فاآس نيوز

 بر اثر انفجار  صبح روز يكشنبه.نيروهاي آمريكايي در آويت است، بازداشت گرديد
منابع نظامي .  تن از سربازان آمريكايي آشته و يا زخمي شدند13نارنجك در اين آمپ 

ي آنها در اثر انفجار نارنجك   سرباز مجروح شده13آمريكايي گزارش آردند؛ آه يكي از 
  .در آويت آشته شد

  
  حمله گسترده به انصار االسالم

آخرين گزارشها از عراق حاکی است : سی گزارش داد.بی.شبکه خبری بی
" انصار االسالم"مريکايی مناطقی را در شمال عراق که تحت کنترل گروه هواپيماهای آ

  . است، بشدت بمباران کرده اند
  .با شبکه القاعده ارتباط دارد" انصار االسالم"گفته می شود که گروه 

 نفر در اثر 60اين حمله در زمانی صورت گرفته است که براساس گزارشها حداقل 
در همين حال منابع گروههای کرد در . ه شده اندحمالت موشکی در منطقه کشت

  .عراق آمار کشته شدگان را بيش از اين می دانند
  

  گروه انصار االسالم تحاريعمليات ان
تحاري در شهر گزارشات رسيده از شمال عراق حاآي است آه عمليات ان
 9نگار و زخمي شدن  حلبچه در شمال عراق منجر به آشته شدن يك روزنامه

  . تن ديگر شده است
. فجار يك تاآسي روي دادبه گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره در قطر، اين حادثه در پي ان

هاي  آه به عنوان يكي از پايگاه» حورمال«ي خبرنگاران، اين انفجار در شهر  به گفته
  . گروه انصار االسالم رخ داد

ي القاعده به سرآردگي اسامه بن الدن  واشنگتن انصار االسالم را به ارتباط با شبكه
  . متهم ساخته است

ل اين عمليات انتحاري اق نيز اين گروه را مسئوسخنگوي اتحاديه ميهني آردستان عر
  . داند مي

ژنرال تامي فرانكس، فرمانده نيروهاي آمريكايي و انگليسي در جنگ عليه عراق 
مسووليت حمله موشكي به انصار االسالم را بر عهده گرفت و دليل اين اقدام را ارتباط 

  . اين گروه با سازمان القاعده عنوان آرده است
  
  

  گودال هاي حاوي نفت-حصار آتش
هاي حاوي نفت را در لگزارش داد که نيروهاي عراق گوداخبرنگار بي بي سي در بغداد 

  .ها قبال حفر و از نفت پر شده بوداين گودال. شهر به آتش کشيده انداطراف

www.iran-archive.com 



 اين اقدام کور کردن ديد خلبانان آمريکايي است که عازم هدف نيروهاي عراقي از
  .بمباران نقاط خاصي از شهر مي شوند

  
   هاي پاتريوت آمريكا قرار گرفت شكهدف مو انگليسي اپيماي هو

هاي پاتريوت آمريكا هدف موشك) يكشنبه(روز اپيماي تورنادوي انگليسي دييك فروند هو
  . قرار گرفته و منهدم شد آه از سرنشينان آن هنوز خبري در دست نيست

سقوط هواپيما واقعا وحشتناك بوده « :ويليام فاريش، سفيرآمريكا در انگليس گفت
  » .است

سي،سخنگوي نيروهاي انگليسي اظهار  .بي .ي خبري بي اساس گزارش شبكهبر 
اين حاثه يك تراژدي است و ما به سرعت در حال پيدا آردن علت آن «:داشت
  » .هستيم

آوپتر نيروهاي آمريكا و  اين اتفاق در حالي روي داد آه پيش از اين دو فروند هلي
 تن از نيروهاي اين دو آشور 19ي آن انگليس نيز با يكديگر برخور آرده بودند آه ط

  . آشتـه شدند
  

   المللي  قوانين بين تبعيض در اجراي
هاي پرتاب موشك) آنموويك(سازمان ملل سخنگوي آميته تحقيق، نظارت و بازرسي 

  . المللي دانست اسكاد عراق به خاك آويت را نقض قوانين بين
هاي عراقي آه به سوي آويت پرتاب شده است از نوع اآيد بر اين آه موشكت
اوين « بوده گفت آه اين امر نقض آشكار قوانين شوراي امنيت سازمان » اسكاد«

  . ملل استي تحقيق، نظارت و بازرسي سازمان ملل با  سخنگوي آميته» بوآانن
» آونا«ت وگو با خبرگزاري آوي ي الوطن چاپ آويت، وي در گفت ي روزنامه به نوشته

هاي معني استفاده از موشكراق به هاي اسكاد از سوي عگفت آه استفاده از موشك
  . المللي است ممنوعه در نقض آشكار قوانين بين

هاي پرتاب شده به آويت از نوع اسكاد باشد يص اين آه موشك تاآيد آرد آه تشخوي
ها شكهاي مو يا خير بسيار مشكل است اما بر اساس تحقيقات انجام شده بر روي تكه

  .  نوع اسكاد باشندها ازرود آه اين موشك احتمال مي
نيروهاي عمليات «:  گفتفسر ارشد ارتش آمريكا روز گذشته شنبهيك ا هم زمان 

هاي  هاي اسكاد و سالح ي آمريكا آه مسوول تجسس براي آشف موشك ويژه
ها در اين آشور  شيميايي و ميكروبي در عراق هستند تاآنون هيچ اثري از اين سالح

  » .اند پيدا نكرده
ها عراقي«: اد مشترك به پنتاگون گفت، معاون رييس ست»استنلي مك آريستال«ژنرال 

اند و نيروهاي آمريكايي آه مسوول تجسس حريم  هيچ موشك اسكادي را پرتاب نكرده
  » .اند هوايي بيابان غربي هستند هيچ موشك يا سكوي پرتابي را آشف نكرده

وشيتدپرس، عراق داشتن هر گونه موشك اسكاد را رد بر اساس گزارش خبرگزاري آس
عراق «: آرده است، اما تامي فرانكس آه اداره جنگ را بر عهده دارد، روز گذشته گفت

 فروند موشك اسكاد آه بازرسان سازمان ملل معتقدند از جنگ خليج فارس در 24هنوز 
هاي  جود سالحاما عراق هم چنان و.  به جاي مانده است، در دست دارد1991سال 

  » .شيميايي يا ميكروبي را رد آرده است
  

   و اسكارهاليوود
هاي شديدتر در مراسم  اي براي مخالفت تواند مقدمه هاليوود در اعتصابي آه مي
  . ي غيرمشروع به عراق پرداخت  با حمله اسكار باشد، به مخالفت
هاي معروف در  در ضيافت هنرپيشه سي.بي.ي خبري اي بر اساس گزارش شبكه

 شرآت آنندگان به شدت از جورج بوش، رييس جمهور Independent Spirit Awardsجشن 
  . ي اين آشور به عراق انتقاد آردند آمريكا و حمله
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 Bowling For، آارگردان فيلم مستند »مايكل مور«مشهورترين ميهمان اين جشن 
Columbineبود  .  

 تن را قتل عام 13، 1999پردازد آه در سال   دو نوجوان ميداستان اين فيلم به زندگي
  . آردند

ي پذيرفته  لهدهد آه خشونت به يك وسي اين فيلم نشان مي« : وي در اين باره گفت
  » .ها شناخته شده استشده براي حل درگيري

نامزد بهترين فيلم مستند اسكار شده است، اما وي براي اين پيروزي در » مور«فيلم 
  . امروز ترديد داردجشن 

ما پدر و مادرها به فرزندانمان « : ي سينماي هاليوود نيز گفت ، ستاره»جولين مور»
 » .ايم هيچ گاه جنگ نكنند؛ چرا آه جنگ پاسخ درستي نيست آموخته

  . ساير بازيگران نيز هدف اين جنگ را نفت و تسلط بر جهان خواندند
بياييد با استفاده از قدرتمان بوش را از « : ت، هنرپيشه و آارگردان نيز گف»مايك وايت»

 » .مسند قدرت آنار بزنيم
  

  پاپ ژان پل دوم
اي  هاي جهان جنگ عليه عراق را تقبيح آرد و در بيانيه پاپ ژان پل دوم، رهبر آاتوليك

  . خواند» مرگ بشريت«آن را 
وقتي آه جنگ، « :پاپ ژان پل دوم گفت ي واشنگتن پست بر اساس گزارش روزنامه

تهديد ي بشريت را  چنان چه اين روزها در عراق شاهد آن هستيم، حيات جامعه
شود آه با صدايي قاطع و قدرتمند اعالم آنيم آه  آند، لزوم بيشتري احساس مي مي

   ».صلح تنها راه ساخت، تنظيم و ايجاد اعتماد بين جوامع بشري است
  » .تواند مشكالت بشر را حل آند خشونت و اسلحه هرگز نمي«: وي افزود

ي نظامي هيچ توجيه قانوني و اخالقي  م در ادامه اعالم آرد آه حملهپاپ ژان پل دو
  . ندارد

  
  روسيهيك مقام  هشدار

ي روسيه هشدار داد آه در صورت استقرار نيروهاي ترآيه در  يك مقام بلند پايه
  . ي جنگ عراق ممكن است به ترآيه آشيده شود آردستان شمال عراق، دامنه
تي روسيه هشدار داد؛ آه ي دوماي دول ي روابط خارجه ديميتري روگوزين، رييس آميته

  . آتش جنگ ممكن است به ترآيه نيز آشيده شود
يك « :ي ديلي نيوز، خبرگزاري اينترفكس به نقل از وي اعالم آرد ي روزنامه به نوشته

  » .جنگ آغاز شده است و جنگ ديگري نيز ممكن است در داخل آن آغاز شود
ه نيروهاي ترآيه وارد شمال تر اعالم آرده بود آ جف هون، وزير دفاع انگليس پيش

  . اند؛ اما ترآيه اين خبر را تكذيب آرده است عراق شده
  

  ي آشورهاي عرب وزراي خارجه
هاي تمام  راهوشنبهدروز امي آشورهاي عرب قصد دارند طي نشستي  وزراي خارجه

  . جنگ آمريكا عليه عراق را بررسي آنندشدن 
 برگزار ي عرب در قاهره قرار است نشست فردا در مقر اتحاديه هابه گزارش خبرگزاري
ها بين اختالف نظرهاي آشورهاي عربي پلي زده و باعث ي ديپلمات شود و به گفته

  . ر جنگ عليه عراق شوداتخاذ موضعي واحد در براب
ي آشورهاي عرب  چنين وزراي امور خارجه  اساس گزارش خبرگزاري رويتر، همبر

هاي ناراضي خود را متقاعد آنند؛ آه تمام ي دارند با برگزاري اين نشست ملتسع
  . دهند تالششان را براي متوقف آردن جنگ آمريكا عليه عراق انجام مي

ي  امور خارجهوزراي « : عرب اظهار داشت ي هاشم يوسف، سخنگوي اتحاديه
ي جنگ  آشورهاي عرب خواستار بررسي اقدامات ممكن براي جلوگيري از ادامه

  » .هستند
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ي طرح براي توقف جنگ  ي ارايه ي يوسف، آشورهاي عربي قصد دارند؛ درباره به گفته
  . وگو نمايند از طريق سازمان ملل بحث و گفت

از آغاز جنگ تشكيل شود، ي آشورهاي عرب پيش  خارجه قرار بود اجالس وزراي امور
  . اما شروع جنگ برگزاري آن را به تعويق انداخت

ي خاصي در پي داشته  رود اين اجالس نتيجه انتظار نمي« : يك ديپلمات غربي گفت
توانند نظرات خود را با يكديگر يكي  باشد، اما آشورهاي عربي در اين نشست مي

  » .آنند مكاري مي آشورهاي عرب با يكديگر هآرده و نشان دهند آه
م آرد آه مصر مصر امروز اعالجمهور  اين در حالي است آه حسني مبارك، رييس

  . چه آه در توان داشته براي جلوگيري از جنگ انجام داده استهرآن
  ».توانستيم آاري انجام دهيم ما بيش از اين نمي«: وي گفت

  
  ي عربستان سعود الفيصل، وزير امور خارجهموضع 

پايان دهند و » جنگ نامشروع«عربستان سعودي از آمريكا و عراق خواست به اين 
  . موجب خشم بيشتر آشورهاي عربي نشوند

ي عربستان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت آه  سعود الفيصل، وزير امور خارجه
ان ملل بايد به مردم عراق آمك آند آه پس از پايان اين بحران، آنترل آشورشان سازم

  . را به دست گيرند
جنگ را متوقف آنيد و « :ي عرب نيوز، سعودالفيصل افزود ي روزنامه به نوشته

  » .فرستيم اين پيامي است آه ما به هر دو طرف مي. ديپلماسي را در پيش گيريد
صدام اآنون « : آرد گفت برنگاران خارجي صحبت ميوي آه در حضور جمعي از خ

اگر او از مردم آشورش بخواهد آه . داند آشورش با چه چيزي رو به رو است مي
جانشان را قرباني آنند، بايد به اين فكر آند آه خودش چه قرباني براي آشور خواهد 

  » .داشت
گيري صدام حكايت  ي عربستان از تمايل وي به آناره اگرچه اظهارات وزير خارجه

داشت، اما وي تاآيد آرد آه آشورش در صورت تبعيد صدام به وي پناهندگي نخواهد 
  . داد

سعود الفيصل تصريح آرد آه به اعتقاد وي ارتش آمريكا و انگليس دانش آافي براي 
  . بازسازي عراق و يا متحد آردن مردم اين آشور را ندارند

با پذيرش نقش حكميت، بايد شرايط پس از وي اظهار داشت آه سازمان ملل بايد 
  . جنگ در عراق را مشخص آند؛ حتي اگر نتواند مانع از بروز بحران شود

ي  ي عربستان با اشاره به اين آه عربستان طرحي براي تعيين رهبر آينده وزير خارجه
ي عراق  عراق ندارد گفت آه آمريكا بايد اعضاي آنوني دولت بعثي را در حكومت آينده

  . در نظر گيرد
ما خواهان روي آار آمدن دولتي هستيم آه به دست مردم به وجود آمده «: وي گفت
ي امور را بر عهده گيرند و بايد اين اجازه به  توانند خودشان اداره مردم عراق مي. باشد

  » .آنها داده شود
مان آغاز جنگ شدت يافته بود، وي اظهار اميدواري آرد آه خشم مردم عرب آه از ز 

  .فرو نشيند
  

   از بوشانتقاد شديد
هاي سربازان آمريكايي به دليل آشته شدن فرزندشان در سقوط  يكي از خانواده

  .  قرار دادندهواپيماي آمريكا در صحراي آويت بوش را مورد انتقاد شديد
به همراه دوازده تن ديگر از سربازان » بالتيمور« ساله از جزيره 29» آندال واتيرزبي« 

  . آمريكايي و انگليسي در سقوط هليكوپتر آشته شدند
ده ي القبس چاپ آويت، دليل سقوط هواپيما نقص فني گزارش ش ي روزنامه به نوشته

  . است
اين امري « :وگو با تلويزيون محلي اظهار داشت خواهر اين سرباز آمريكايي در گفت

  » .توانم آه برادرم را بازگردانم نمي. ناراحت آننده است آه جنگ هنوز ادامه دارد
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خواهم آه  مي« :پدر اين سرباز نيز با لحني تاسف بار و خشمگين خطاب به بوش گفت
  » .ندم نگاه آند؛ او تنها فرزندم بود و بوش آن را از من گرفترييس جمهور به عكس فرز
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