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   2003 مارس 25 -1382 فروردين 5سه شنبه  
  

  را در اين مجموعه بخوانيد مراسم اسكار گزارش 
  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب ششم
  

 -نجف– همچنان با دور زدن شهرها از مسير ناصريه نيروهاي زميني آمريكا و انگليس
  آربال به سمت  بغداد در حرآت هستند

  
نيروهاي آمريكايي و براساس گزارش خبرگزاري رويتر، بوش به آمريكاييها هشدار داد، 

  . انگليسي براي سرنگوني صدام با جنگ بسيار سختي روبرو هستند
توانم به مردم آمريكا اطمينان دهم آه  من نمي«: وي در بازگشت به آاخ سفيد گفت

توانيم به آنها اطمينان  ايم و هم چنين مي ما به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يافته
  » . سخت استدهيم آه اين تنها آغاز يك جنگ

  
  هاي آمريكايي و انگليسي  تداوم بمباران بغداد از سوي جنگنده

بغداد را بمباران )  دوشنبه(هاي آمريكايي و انگليسي از بامداد صبح ديروز  جنگنده
  . آردند

بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، انفجارهاي صبح ديروز از بزرگترين انفجارهايي بوده 
  . كا به عراق روي داده استي آمري آه از آغاز حمله

 مارس، نيروهای 23منابع نظامی آمريکا در عراق می گويند که در خالل روز يکشبنه، 
  .آن کشور با شديد ترين نبردها از زمان آغاز عمليات حاضر در عراق مواجه شدند

به گفته آنان، در عمليات ناصريه، چند سرباز آمريکايی کشته و تعداد ديگری نيز مفقود 
  .الثر شده اند که احتمال دارد به اسارت نيروهای عراقی در آمده باشندا

همچنين، بين هلی کوپترهای توپدار ارتش آمريکا و يک واحد از گارد جمهوری عراق در 
  .نزديکی شهر کربال زدو خورد های سنگينی روی داده است

ديک ترين نقطه کربال در حدود هشتاد کيلومتری بغداد واقع است و محل وقوع نبرد نز
  .به شهر بغداد است که نيروهای آمريکايی تاکنون به آن رسيده اند

سپهبد جان ابيزيد، فرمانده نيروهای آمريکايی در خاک عراق، گفته است که گرچه 
عراقيها در برابر سربازان تحت فرماندهی وی به شديد ترين مقاومت خود در جنگ 

همچنان به عمليات تهاجمی خود به تقريبا حاضر دست زدند، اما واحدهای آمريکايی 
  .تمامی نواحی مورد نظر ادامه می دهند

  
  

  نفتهاي  گودال
هاي پر از نفت آه به دست نيروهاي عراقي در اطراف بغداد حفر به گوداليكشن روز از

  . اند سوزند و شهر را در تاريكي شومي فرو برده شده در آتش مي
ها و پس انفجار شود و صداي انفجار، صداي جت ه ميصداي انفجار در تمام روز شنيد

  . ديگر و پس از آن يك دود سياه تقريبا عادي شده است
عراق باتالق آمريكاييها خواهد «: گويد يهاي ارتش عراق م ژنرال حزيم الراوي، از ژنرال

  » .گويند صحت ندارد هاي شما از تسليم شدن هزاران عراقي ميآنچه آژانس. شد
آوپتر را  نيروهاي شجاع و قهرمان ما پنج فروند جنگنده و دو فروند هلي«: افزايد وي مي

  » .اند هي تاجي و بصره سرنگون آرد در نزديكي بغداد موصل و اختر رشيد در حومه
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رسد آه خود  به نظر مي«: گويد محمد سعيد العمان، وزير اطالع رساني عراق نيز مي
   ».اند زده و متعجب شده ها بهت آمريكايي

  
 سرنگوني يك هليكوپتر با تفنگ برنو

عراق اعالم آرد آه هليكوپتر آپاچي ساقط شده در جنوب عراق يك شهروند عراقي و 
  . با استفاده از تفنگ برنو سرنگون شده است

وگو با خبرنگار   ساقط آرده است؛ در گفتعلي عبيد منقاش، آه اين هليكوپتر را
من به همراه برادر و پسرعمويم در آمين اين هليكوپترها « :الجزيره اظهارداشت

  » .نشستيم و توانستيم با استفاده از سالح برنو اين هليكوپترها را در آربال ساقط آنيم
سلح جنوب ي خبري الجزيره تصاويري از هليكوپتر آپاچي و تعدادي از مردم م شبكه

  . عراق آه در اطراف اين هليكوپتر حلقه زده بودند؛ را پخش آرد
  
  

  درگيري در جبهه هاي مياني و جنوب عراق
درگيري ميان تفنگدارن دريايي آمريكا و نظاميان عراقي در جنوب عراق و اطراف ناصريه 

  . شود اين شهر دومين مسير آليدي به طرف بغداد محسوب مي. هم چنان ادامه دارد
اند آه واحد تفنگدارن دريايي آه  خبرگزاري رويتر گفت، افسران آمريكايي اعتراف آرده

سرپرستي جنگ را برعهده داشته در رويارويي با نيروهاي فدايي صدام تلفات زيادي را 
  . اند در اين قسمت متحمل شده

 نيروهاي آمريكايي موفق به تصرف دو پل در شرق ناصريه شدند و به اين ترتيب
  . توانستند راهي براي حرآت نيروها به طرف رودخانه تقريس و بغداد ايجاد نمايند

اما نيروهاي فدايي صدام، دست به پاتك زدند و يكي از اين پلها را مجددا به تصرف خود 
  . درآوردند

متجاوزان در ناصريه درسي گرفتند آه «: رساني عراق گفت سعيد الصحاف، وزير اطالع
  » .واهند آردهرگز فراموش نخ
ي خبري الجزيره در قطر، خبرنگار الجزيره از سقوط يك فروند هواپيماي  به گزارش شبكه

  . آمريكايي در آربال خبر داد
تانكهاي آمريكايي و انگليسي به سوي بصره در حرآت هستند، اما گزارشها حاآي از 

ي مهاجم شد از نيروها  در شهري است آه پيش از اين گفته مي ي مقاومت ادامه
  “ .استقبال به عمل خواهند آورد

صداي “: ي اينديپندنت در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده است روزنامه
رسد و نور ناشي از انفجار آسمان دوده  انفجارهاي پياپي در اين شهر به گوش مي

  . آند ي بصره را روشن مي گرفته
شدگان را نشان  وحان و آشتهي تلويزيوني الجزيره تصاوير هولناآي از مجر شبكه
  . دهد مي

جنگ «: گويد آرده مي  ساله آه در شرآت نفت بصره فعاليت مي24حسين مهندس 
  » .در مرآز شهر و در خيابانها جريان دارد، اوضاع وحشتناك است

  . وي مي گويد آه همراه همسر و فرزندش روز شنبه از بصره گريخته است
  » .يكاييها به اينجا بيايند، اينجا عراق استخواهيم آمر ما نمي«: گويد وي مي

فرماندهان بريتانيايی در منطقه می گويند که تک تيراندازان عراقی از مخفيگاه های 
  .خود به سوی سربازان بريتانيايی تيراندازی می کنند

به گزارش نيروهای بريتايی در منطقه، در نبرد روز يکشنبه، دو سرباز بريتانيايی مفقود 
  .شده انداالثر 

همچنين، سخنگوی نيروهای بريتانيايی در جنوب عراق گفته است که حوزه نفتی 
رميله، که در آغاز عمليات در اين منطقه امن اعالم شده بود، توسط قوای آمريکايی 

  . ناامن دانسته شده است
به گزارش خبرنگار بی بی سی، وضعيت در جنوب عراق بدانگونه که نيروهای 

  .  تظار داشتند ثبات نيافته استبريتانيايی ان
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 تن از نيروهاي آمريكايي در درگيري با 10ان اعالم آرد آه .ان.شبكه تلويزيوني سي
  . نيروهاي عراقي آشته شدند

  . ان هم چنين اعالم آرد آه اين درگيري در منطقه ناصريه رخ داده است.ان.سي
شان در جنوب عراق  ربازاناز سوي ديگر مقامات آمريكايي از ناپديد شدن دو تن از س

  . خبر دادند
شبكه تلويزيوني العربيه از اعزام اولين گروه از زخمي شدگان آمريكايي به پايگاه 

  . در آلمان خبر دادند” رامشتاين”هوايي 
  
  

  آنفرانس ژنرال تامي فرانكس، فرمانده نيروهاي مرآزي آمريكا
   مارس 24 دو شنبه -قطر

ي ضدونقيض بودن اخبار  كا در پاسخ به سوالي دربارهفرمانده نيروهاي مرآزي آمري
اآنون چه نقاطي تحت آنترل نيروهاي آمريكايي و  ي جنگ و اين آه هم منتشره درباره

مناطق بسياري وجود دارند آه در تسلط نيروهاي « :انگليسي هستند؟ بيان داشت
روي   پيشبيني آرده بوديم شاهد همانطور آه بيش از اين پيش!باشند ائتالف مي

  » .نيروهايمان در شهرها و روستاهاي عراق خواهيم بود
ژنرال فرانكس در توضيح اين مطلب آه برخالف ادعاهاي اوليه تاآنون هيچ سالح 

آشتار جمعي در عراق يافت نشده است، اذعان آرد آه جستجوهاي انجام شده 
شتار جمعي در نتيجه بوده است، اما اين به آن معني نيست آه عراق سالحهاي آ بي

  . اختيار ندارد
يكي از هليكوپترهاي « :  نيروي عراقي شد و گفت3000وي مدعي به اسارت گرفت 

ما امروز در عراق سقوط آرد و هنوز از سرنوشت دو خلبان اين هليكوپتر اطالعي در 
  » .دست نيست

اضع و ژنرال فرانكس تاآيد آرد نيروي هوايي آمريكا و انگليس همچنان به بمباران مو
نيروهاي عراقي ادامه خواهند داد و مدعي شد آه حمالت عليه رژيم بغداد موثر بوده 

  . است
وي همچنين اعتراف آرد آه در روزهاي آينده شاهد تلفات بيشتر نيروهاي آمريكايي و 

  . انگليسي خواهيم بود
 
  

  جمهور عراق رييسصدام حسين اي   دقيقه20سخنراني 
   مارس24-دوشنبه

عراق  «: زارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، صدام در نطق تلويزيوني خود گفتبراساس گ
گردن همه دشمنان را خرد خواهد آرد؛ به آنها حمله آنيد، به شيطان حمله آنيد؛ آه 

  » .شيطان شكست خورده است
وي از نيروهاي وفادار عراقي خواست تا گلوي دشمن را بفشارند و تاآيد آرد آه 

 با دشمن آه از لحاظ تكنولوژي برتري بيشتري دارند؛ پيروز نيروهاي عراقي در جنگ
  . خواهند شد

وي در سخنان خود به طور مستقيم به تاآتيكها و جنگ نيروهاي آمريكا در ام القصر 
  . اشاره آرد و به اين ترتيب ثابت آرد آه سخنانش از قبل ضبط شده نيست

ساز، دشمن نه  هاي سرنوشتدر اين روز. مومنان پيروز خواهند شد« : صدام افزود
آند؛ بلكه نيروي زميني خود  تنها از موشك و جتهاي جنگنده همچون قبل استفاده مي

  » .اند بار براي حمله و اشغال سرزمين ما آمده را نيز اعزام آرده است، اما آنها اين
اند تا دشمن هر روز  مبارزان عراقي باعث شده« : وي خطاب به سربازان عراقي گفت

  » .رات زيادي را متحمل شود و رنج و درد بيشتري ببيندخسا
توانند به  شوند و نمي با گذشت زمان آنها خسارات بيشتري متحمل مي« : صدام افزود

  » . .راحتي از اين مخمصه رهايي پيدا آنند
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اند اما در آنجا گرفتار  صدام گفت آه نيروهاي آمريكا و انگليس وارد بيابانهاي عراق شده
  . دان شده

مردم و شهروندان عراقي آنها را محاصره آرده و به طرف آنها شليك « : وي گفت
  » .آنند مي

وي خطاب به مردم شهرهاي بصره، بغداد، موصل و ديگر شهرهاي عراق هشدار داد و 
دشمن حمالتش را شدت خواهد بخشيد؛ چرا آه نيروهايش هر لحظه تلفات « :گفت

  » .صبور باشيد، پيروزي نزديك است، صبور باشيدشوند، اما شما  بيشتري متحمل مي
توانند خسارات  رود و نيروهاي عراقي مي نبرد زميني به خوبي پيش مي« :صدام گفت

  » .فراواني به آنها وارد آنند
وي با تشكر از فرماندهانش با اسم بردن برخي از آنها، گفت آه واحدهاي آنان جنگ 

  . اند داشتهسختي عليه نيروهاي آمريكا و انگليس 
اند؛ با  هر زمان آه آنها به خاك ما نفوذ آرده« :وي با اشاره به استراتژي آمريكا گفت

و نيروهاي امنيتي “ فداييان صدام”مقاومت شديد مردم عراق، قبايل، اعضاي احزاب، 
  » .اند روبرو شده

انگليس را وي از نيروهاي خود به عنوان قهرمانان انسانيت ياد آرد و نيروهاي آمريكا و 
آنها دشمن بشريت و خدا هستند و ما حق داريم و وظيفه « : متجاوز خواند و گفت

  » .داريم آه نظير مومنان واقعي عمل آنيم
سياست ما در آشورمان اجتناب از تجاوز است، اما زماني آه به ما با « :وي تاآيد آرد

  » .ايستيمشود؛ بايد به خواست خدا مقابل آن ب سالحهاي مرگبار تجاوز مي
زنده باد « :ي مستقيم به ضرورت حمايت جهان عرب از عراق اعالم آرد وي در اشاره

  » .فلسطين، آزاد باد اعراب، زنده باد عراق، آشور جهاد
  

  آشته شدن  خبرنگاران  
ي شبكه خبري  يي انگليس روز يكشنبه اعالم آرد يك خبرنگار آارآزموده شرآت رسانه

شده است و سرنوشت دو تن از همكارانش نيز آه روز ان در عراق آشته .تي.آي
  . ي گذشته مفقود شده بودند، نامعلوم است شنبه

جداگانه  ي حادثه گذشته در يك ي ي تلويزيوني استراليا روز شنبه يك تصويربردار شبكه
  . آشته شد و خبرنگاراني نيز آه به همراهش بود، به شدت زخمي شدند

: اي گفت ان با انتشار بيانيه.تي.د تريبيون، شبكه خبري آيي هرال ي روزنامه به نوشته
، خبرنگار »تري ليود«دهد  ان، مدارك آافي در دست دارد آه نشان مي.تي.آي«

  . اي در جنوب عراق آشته شده است اش در حادثه آارآزموده
ما معتقديم جسدش اآنون در بيمارستان بصره آه «: ي اين بيانيه آمده است در ادامه

  » .ز تحت آنترل عراق است، قرار داردهنو
داده   ساله خبرهاي جنگهاي عراق، آامبوج، بوسني و آوزوو را نيز گزارش 50ليود 
  . است

  
  زيانهاي جنگ

به دليل جلوگيري از فعاليتهاي نفتي عراق، يك ميليارد دالر خسارت مالي به شرآت 
 . تات نفتي روسيه وارد شد

 . ود به تعدادي از آشورهاي عربي را لغـو آردخطوط هوايي هلند، چند پرواز خ
ي ترآيه به  ي تهاجم آمريكا به عراق، ليره ي تلويزيون الجزيره، با ادامه به گزارش شبكه

 . ترين سطح خود در چند سال گذشته رسيد پايين
همچنين اين شبكه تلويزيوني از درخواست آمريكا از سويس مبني بر مسدود آردن 

 . قي در سويس خبر دادتمام حسابهاي عرا
  

  جورج بوش و تخمين خسارتهاي جنگ 
ي اجبار بوش براي تخمين ميزان  درباره خبرگزاري آسوشيتدپرس ضمن گزارشي

آاخ سفيد طي ماههاي اخير به طور مرتب «: هاي جنگ آورده است ي خسارت هزينه
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تغيرهاي ي جنگ در عراق امتناع ورزيده و خاطرنشان آرده است م ي هزينه از ارايه
اين سياست آنگره را بر آن داشت بدون توجه به . زيادي در اين امر دخالت دارند

يي آه به آاهش ماليات پيشنهادي بوش ختم  هاي بودجه هاي جنگ به قطعنامه هزينه
ي جنگ از مباحث عمومي آنار زده  به اين ترتيب سوال هزينه دهد؛ شد، راي مي
  » .شد

  » . ميليون دالر خواهد بود90 تا 70ين بودجه بين مشاوران بوش اعالم آردند، ا
  

  قيمت نفت و اوراق قرضه
قيمت نفت و اوراق قرضه از پايينترين سطح خود در ماههاي اخير باالتر رفت و اين در 

حالي است آه در پي انتشار اخبار مقاومت عراقيها در برابر نيروهاي مهاجم آمريكايي، 
  . آاهش يافت) هدوشنب(ارزش دالر و سهام ديروز 

بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، با اين آه تصاوير مربوط به تلفات و اسراي نيروهاي 
آمريكايي روز گذشته پخش شد اما شواهد حاآي است آه بازار سهام وال استريت 

  . تغيير چنداني نداشته است
ش يافت ي گذشته آه به باالترين حد خود رسيده بود، آاه قيمت دالر نسبت به جمعه

  . و قيمت طال نيز با آاهش مواجه شد
 سنت افزايش به 51نفت سبك آمريكا با . قيمت نفت نيز دو درصد افزايش داشته است

  .  سنت رسيد40 دالر و 27اي  شبكه
ها در شهر بصره، باعث آاهش ارزش  جنگ سخت در شهر ناصريه و مقاومت عراقي

  . ده استداري آمريكا در بازارهاي سهام ش سهام خزانه
  

  سربازان قديمي آمريكا عليه جنگ
تعدادي از سربازان قديمي آمريكا آه به دليل جنگ در آلمان، آره و ويتنام به آنها مدال 

  . داده شده با در دست گرفتن تصاويري از بمبارانهاي بغداد دست به تظاهرات زدند
يا تا ايتاليا دست به معترضان به جنگ آمريكا و انگليس با عراق روز يكشنبه از استرال

  . تظاهرات زدند و با سر دادن شعارهاي ضدجنگ مخالفتشان با حمله را اعالم داشتند
  

  واآنشها در مقابل نمايش پنج اسير آمريكايي در تلويزيون
تلويزيون عراق اجساد آغشته به خون هشت آمريكايي و پنج سرباز اين آشور از جمله 

  . ديك زن زخمي را نشان دا
ي عراق به اسارات نيروهاي عراق  اين سربازان آمريكايي طي درگيريهاي شهر ناصريه

  . اند درآمده
بعد از اين آه عراق پنج اسير و چندين جسد خونين آمريكايي را در تلويزيون نشان داد 
جورج بوش به عراقيها هشدار داد، در صورتي آه زندانيان مورد اذيت و آزار قرار گيرند، 

  . ه جنايتكاران جنگي متهم خواهند شدب
من انتظار دارم همان گونه آه «: جمهور آمريكا به خبرنگاران ادعا آرد جورج بوش، رييس

آنيم آنها نيز با اسرايمان به طرزي انساني برخورد آنند؛  ما با اسراي جنگي رفتار مي
ران جنگي متهم در غيراين صورت افرادي آه با زندانيان بدرفتاري آنند به جنايتكا

   ».خواهند شد
اين در حالي است آه قبال سازمانهاي مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بدرفتاري 

  . اند آمريكاييها با زندانيان گوانتانامو اعتراض آرده
پخش تصاويري از به اسارت گرفته شدن سربازان آمريكايي در «: دونالد رامسفلد گفت
شود جاي  ي الجزيره مخابره مي ايي آه از شبكههاي خبري آمريك بغداد توسط شبكه

  » .تاسف دارد
ان ابتدا اعالم آرده بود آه . ان. ي خبري سي براساس گزارش خبرگزاري رويتر، شبكه

شدگان يا اسراي جنگ نشان نخواهد داد، اما روز يكشنبه  هيچ تصويري از آشته
  . ا نشان دادفيلمي از به اسارت گرفته شدن يك سرباز و بازجويي از وي ر
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ما تصميم نشان دادن فيلم را عملي آرديم؛ «: ان آمده است. ان. ي سي در اطالعيه
  » .ي برخورد با زندانيان بخش مهمي از پوشش خبري جنگ در عراق است چرا آه نحوه

  » .نشان دادن فيلم از زندانيان ارتش آمريكا نقض آنوانسيون ژنو است«: رامسفلد گفت
هايي از بازجويي از برخي سربازان و هم چنين آشته شدگان جنگ  در اين فيلم صحنه
  . شود نشان داده مي

هاي شديد با نشان دادن تصاوير اسراي آمريكايي،  به گزارش رويتر، به رغم مخالفت
هاي آمريكا و انگليس بخش شده  تاآنون تصاوير زيادي از اسراي عراقي در رسانه

  . است
  

  اصابت موشك به يك دستگاه اتوبوس در سوريه
يكايي به  اعالم آرد، برخورد يك فروند موشك آمرروز دوشنبهخبرگزاري رسمي سوريه 

 زخمي بر 10يك دستگاه اتوبوس مسافربري سوري در مجاورت مرز عراق پنج آشته و 
  . جاي گذارد

اين اتوبوس در حال حمل «: خبرگزاري رسمي سوريه در ادامه خاطرنشان آرد
  » .شهروندان سوري بود آه در حال فرار از عراق بودند

 مصدوم به يك بيمارستان سوري ي گزارشش اعالم آرد، افراد اين خبرگزاري در ادامه
  . اند واقع در مرز عراق و سوريه انتقال داده شده

ي دمشق، پايتخت  شدگان به بيمارستاني در حومه اين در حالي است آه آشته
  . اند سوريه منتقل شده

اين در حالي است آه سخنگوي مقر فرماندهي مرآزي آمريكا اعالم آرده است، 
دهند و اهدافشان را با دقت  ن را مورد هدف قرار نمينيروهاي آمريكايي شهروندا

  . آنند ي دقيق استفاده مي انتخاب آرده و در اين حمله از موشكهاي هدايت شونده
  

  وزارت امور خارجه سوريهاعتراض 
ي  وزارت امور خارجه سوريه رسما سفيران آمريكا و انگليس را براي توضيح درباره حادثه

  . ه اتوبوس در سوريه فرا خوانداصابت موشك به يك دستگا
ي رطبه  به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، اتوبوس حامل شهروندان سوري در منطقه

 آيلومتري مرزهاي عراق مورد اصابت موشك قرار گرفت و تاآنون خشم فراوان 160در 
  . مردم سوريه را به همراه داشته است

 سريعا سفيران انگليس و آمريكا در اين ي سوريه بعد از وقوع اين حادثه وزارت خارجه
  . اي توضيحات احضار آرد آشور را براي دادن پاره

  
  گونترگراس  مخالفت

  ي افرادي است آه مخالفت ، از جمله9ي و انديشمند آلماني و گونترگراس، نويسنده
  . ي نظامي عليه عراق اعالم آرده است شديد خود را با حمله
اي  نفكر آلماني است؛ آه ماه گذشته با امضاي اعالميه روش19گونترگراس، يكي از 

  . حمايت خود را از موضع ضد جنگ گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان اعالم آرد
ي  جايزه”ي موسوم به  به گزارش منابع خبري، گونترگراس در مراسم دريافت جايزه

ر آمريكا ي جورج بوش، رئيس جمهو ضمن انتقاد از سياستهاي جنگ طلبانه“ شهروندان
  . وي را تهديدي جدي عليه صلح جهاني دانست

ما اينك، آشفته، ناتوان اما با خشم تمام به اضمحالل « :وي در اين مراسم اعالم آرد
نگريم، با اين گمان آه پيامد چنين جنون  اخالقي تنها قدرت جهاني حاآم مي

ونتهاي بعدي يي است براي گسترش تروريسم و توسعه خش يي، انگيزه يافته سازمان
  » .و پاسخ آنها

  

   عراق عليه جنگمراسم اسکار و
   مارس23يكشنبه 
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شرم . آقاي بوش چه وضعيت حاد باشد يا نباشد، ما مخالف جنگ هستيم: مايكل مور
  .شرم بر تو باد. بر تو باد

  
  

 آمريكا به عراق بر آن سايه افكنده بود، در هاليوود ي   در حالي آه حملهمراسم اسكار 
  . زار شدبرگ

، بازيگر نقش اول فيلم »ديآدرين برو« بهترين بازيگر مرد به ي در اين مراسم جايزه
  . داده شد»پيانسيت«

خدا يا اهللا : به هر چه که معتقد هستيد: "او افزود. گفت که از جنگ غمگين استبرودی
) گبرای جن(که او مراقب شما باشد و ما دعا می کنيم که راه حل سريعی ) اميداورم(

  ."پيدا شود
؛ »هاساعت«ي نقش اول فيلم  ، هنرپيشه»نيكول آيدمن«ي بهترين بازيگر زن به  جايزه
، »پيانيست«، براي فيلم »رومن پوالنسكي«ي اسكار بهترين آارگردان فيلم به  جايزه

» مايكل دونوان«و » مايكل مور«جايزه اسكار بهترين فيلم مستند به طور مشترك به 
بولينگ برای "فيلم مستند   در.اهدا شد» بولينگ براي آلمباين «آارگردانان فيلم

  .عشق به اسلحه را محکوم می کند، "کلمباين
، يكي از آارگردانان فيلم »مايكل مور«براساس گزارش سايت اينترنتي اسكار، 

اش با اشاره به جورج بوش، رييس  در بخشي از سخنراني» بولينگ براي آلمباين«
آنيم آه نتايج انتخابات دروغين باعث به  ما در زماني زندگي مي«: جمهور آمريكا گفت

آنيم آه اين  اي زندگي مي ما در دوره. شود جمهور دروغين مي قدرت رسيدن يك رييس
" اسکار"مور به هنگام دريافت جايزه » .آند فرد ما را به يك جنگ دروغين هدايت مي

خواند که سربازان " تقلبی"هور  آقای بوش را رئيس جم،برای بهترين فيلم مستند
  .به جنگ فرستاده است" تقلبی"آمريکايی را برای داليل 

شرم . آقاي بوش چه وضعيت حاد باشد يا نباشد، ما مخالف جنگ هستيم«: وي افزود
  » .شرم بر تو باد. بر تو باد

 با  عده ايدر بين حضار آه حالیدر . حرفهاي مور دو واآنش در مراسم ايجاد آرد
  . عده ای نيز با کف زدن او را مورد ستايش قرار دادندن صدا از  مور انتقاد کردند،ورددرآ
ي  نيز ضمن قدرداني از همه» هاساعت«ر نقش اول فيلم ، بازيگ»نيكول آيدمن«

من بايد به خود بگويم، زماني آه جهان در چنين «: اندرآاران اين فيلم گفت دست
هاي  ي خانواده جشن آآادمي بيايم، من همه به گردابي فرو رفته است؛ چرا بايد

 » .سپارم قربانيان جنگ را به خدا مي
  

  اسكار مراسم  ديگر در حال و هوای
همزمانی برگزاری مراسم هفتاد و پنجمين اهدای جوايز اسکار، که مهمترين رويداد 

هنری سال در آمريکا محسوب می شود، و شروع جنگ عراق بازتاب های مختلفی را 
  .ف مردم و دست اندر کاران هاليوود در بر داشته استاز طر

ن آکادمی علوم و هنرهای سينمايی مجبور شدند تغييراتی در حال و هوای مسئوال
  . مراسم اسکار امسال ايجاد کنند

مراسم در هر صورت :" ننده برنامه امسال اعالم کرده بود آهتهيه ک" جيل کيتس"
  . ه هميشگی اين مراسم کاسته خواهد شدبرگزار خواهد شد، و فقط کمی از شکو

از جمله تغييراتی که در مراسم امسال نسبت به سال پيش به چشم می خورد، 
محل برگزاری ( حذف فرش قرمز معروف اين مراسم در مقابل در ورودی سالن کداک

. ستو حذف ورود معمول و نمايشی ستاره ها به سالن ا) مراسم اسکار در هاليوود
  .بودن ها و ازدحام عکاسان خبریف طوالنی ليموزينهمچنين از ص

تعداد زيادی از ستاره های مشهور سينما با برگزاری مراسم امسال، در حاليکه در 
گوشه ديگری از دنيا عده ای بر اثر بمباران جان خود را از دست می دهند، مخالف 

  .بودند
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ه امسال بخت زيادی کارگردان فنالندی فيلم مردی بدون گذشته ک" اکی کوريسماکی"
، از حضور در مراسم امسال ر بهترين فيلم زبان خارجی را داشتبرای دريافت اسکا

  .شدمنصرف 
شون پن، سلما هايک، کوين اسپيسی، مارتين اسکورسيزی، اسپايک لی و مارتين 

  .شين در اطالعيه ای شديدا شروع اين جنگ را از سوی آمريکا محکوم کرده اند
  

  كارسود  يا زيان اس
 اقتصاد شهر لس های مالی قابل توجهی به  زيانمي شد،لغو اگر مراسم اسكار 

ها، رسانه ها، رستورا نها، طراحان لباس، جواهر فروشي. وارد مي شدآنجلس 
آن مي شرکتهای کرايه ليموزين و بنگاه های عکاسی از جمله زيان دهندگان عمده 

   .شدند
 شبکه متحمل مي شد،م، بسيار ضرر از ديگر شرکتهايی که در صورت لغو مراس

  . کردمي ميليون دالر زيان 80 است، که حدود ABCتلويزيونی 
 ثانيه آگهی تلويزيونی که در قبل و ميان برگزاری مراسم دراين 30هزينه پخش برای هر 

 157 اين مراسم درامسال. ميليون دالر خواهد بود1.5شبکه نمايش داده می شود، 
  .  شدخش صورت زنده په  بآشور

 ميليون دالر برای شهر لس آنجلس سود خواهد 118برگزاری اين مراسم ساالنه 
 ميليون دالر، و هزينه تبليغاتی که 41تنها هزينه برگزاری خود مراسم . داشت

 ميليون 54استوديوهای فيلمسازی برای فيلم هايشان که نامزد دريافت اسکار هستند 
 ميليون دالر 4ه برندگان اين مراسم اهدا می شود و ارزش جوايزی که ب. دالر می باشد

  .است
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