
  )7(حمله به عراق 
  
  

   2003 مارس 26 -1382 فروردين 6چهار شنبه 
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب هفتم
  

بمباران پايگاههاي زيرزميني گارد جمهوري عراق در خارج از بغداد  به منظور حمله به 
، جتهاي B-52هواپيماهاي انگليس و آمريكا از جمله . اين شهر آغاز شده است

 روز بمباران سه ارتش گارد   به طور شبانهA10 وارتوگهاي  هارير وGR7تهاجمي 
  . جمهوري  را به مدت چندين روز ادامه خواهند داد

  
يك زن به نام ميثون حميد :  رساني عراق افزود محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع

ي يك آرپيچي توانست يك دستگاه نفربر زرهي  عبداهللا با شرآت در درگيريها به وسيله
  . ا را به آتش آشدآمريك

  
  

  سرنگون شدن يك فروند هواپيماي بدون سرنشين
   مارس25سه شنبه 

  . تلويزيون عراق گزارش داد اين هواپيما صبح روز سه شنبه در بغداد سقوط آرد
بر اساس گزارش خبرگزاري شينهوا، اين سومين هواپيماي بدون سرنشين نيروهاي 

ز جنگ توسط پدافند هوايي عراق سرنگون آمريكايي و انگليسي است آه از زمان آغا
  . شده است

  
  جنگ در بصره

   مارس25 سه شنبه -شبكه خبري بي بي سي 
نيروهاي انگليسي براي حرآت به سمت بصره شهر جنوبي عراق و تصرف آن آماده 

  . شوند مي
بر اساس گزارش سايت اينترنتي آنانوا، سخنگوي نيروي انگليسي در خليج فارس 

رود، اما بايد مسايل مربوط به حقوق  آنون زمان به نفع انگليس پيش ميهم ا« : گفت
خواهيم به دست  آنچه ما مي« :وي در ادامه گفت» .بشر را نيز مدنظر داشته باشيم

  » .گرفتن بصره در آوتاهترين زمان ممكن است
 رساني و رساندن  سخنگوي ارتش نظامي انگليس همچنين ادعا آرد آه ما براي آمك

  . زات پزشكي الزم به مردم بصره بايد اين شهر را هر چه سريعتر تصرف آنيمتجهي
اند آه اينك بصره، دومين شهر  هم زمان، فرماندهان نيروهاي انگليسي در عراق گفته

  . آنند بزرگ عراق را يك هدف نظامي تلقي مي
خود را براي اند آه در نظر دارند به زودي نيروهاي زميني  در عين حال، آنان تكذيب آرده

  . تصرف بصره به داخل شهر اعزام آنند
در خالل روزهاي اخير، نيروهاي مشترك انگليسي و آمريكايي در اطراف شهر بصره با 

اند آنترل آامل اين  هاي شبه نظامي عراقي در گير نبرد بوده و هنوز نتوانسته گروه
  . شهر را در دست گيرند

 بصره به اين دليل يك هدف نظامي تعيين سخنگوي ارتش انگليس ادعا آرده است آه
  . شده آه براي مناطق اطراف اهميت نظامي و سياسي قابل توجهي دارد

 مارس، آب و برق بخش هاي بزرگي از شهر بصره قطع 22شود از روز شنبه،  گفته مي
  . شده است

سازمان ملل متحد هشدار داده است آه قطع آب آشاميدني سالم ممكن است باعث 
  . هها هزار تن از اهالي بصره گرفتار بيماري شوندشود د

  
  بلر و جنگ در بصره توني

ي بصره توسط گارد جمهوري  و آغاز نبرد سنگين ميان  به دنبال بسته شدن جاده
نيروهاي انگليسي و آمريكايي با نيروهاي عراقي توني بلر به مردم انگليس هشدار 

  . داد آه روزهاي سختي در پيش رو دارند
اي براي اعضاي پارلمان سعي آرد حمايت  وزير انگليس در بيانيه بلر، نخست يتون

  . مردمي براي اقدام نظامي را به دست آورد
بلر به مجلس عوام گفت آه نيروهاي  آمريكايي به  ي اينديپندنت،  ي روزنامه به نوشته

  . اند نزديكي آربال در  جنوب بغداد رسيده
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اند و تعداد زيادي  از عراقي به محاصره درآمدهوي اظهار داشت آه هزاران سرب
  . اند گريخته
آنند آه احتماال  اند و مقاومت مي اما هنوز نزديكان صدام باقي مانده«: بلر افزود

اي هستند آه مورد نفرت مردم  آنها سربازان آزموده. مقاومت آنها شديد خواهد بود
استراتژي و زمان براساس به هر حال روزهاي سختي در پيش است اما . باشند مي

  » .رود طرحهاي تعيين شده پيش مي
ما به . البته مشكالتي به وجود آمده و تراتژديها و حوادثي رخ داده است«: وي گفت

  » .ايم اندوهناآيم اين خاصيت جنگ است خاطر آساني آه از دست داده
  

حقوق بشردوستانه در بصره، جايي آه امكانات آب و برق به شدت رو به 
  نابودي است

ي وسيعي از اين شهر از روز جمعه با فقدان آب  ي گاردين، منطقه ي روزنامه به نوشته
  . اند مواجه شده

المللي صليب سرخ روز دوشنبه اعالم آردند آه مردم از آب  ي بين يونيسف و آميته
ند توا آنند و اين امر مي شود، ذخيره مي رودخانه آه به عنوان فاضالب نيز استفاده مي

آني آنها  سبب شيوع امراضي شود آه سازمان ملل بيش از يك دهه براي ريشه
  . تالش آرده است

  .  سال در معرض ابتال به اين امراض هستند5 هزار آودك زير 100يونسيف هشدار داد 
رساني به اين مردم  آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد اقدامات فوري براي آمك

  . را خواستار شده است
تواند مدت طوالني بدون آب و برق  شهر آوچكي همچون بصره نمي«: وي گفت
  » .بگذارند

نادا دوماني، سخنگوي صليب سرخ نيز اظهار داشت آه وضعيت اضطراري است و اين 
  . سازمان بايد براي آمك رساني همه جانبه اقدام سريع آند

 چندين ژنراتور به اين رساني از صليب سرخ نيز روز دوشنبه  با انتقال يك تيم آمك
  .  درصد از برق اين منطقه را تامين آرد60شهر، 

اند و به شهروندان  هم اآنون نيروهاي انگليسي و آمريكايي بصره را محاصره آرده
دهند تا از مناطق تعيين شده به داخل و خارج شهر تردد آنند، اما  عراقي اجازه مي

  . اند هنوز آنترل شهر را به دست نگرفته
  

  طوفان شن در اطراف آربال و نجف
   مارس25سه شنبه  -خبرگزاري رويتر

مانع از پيشروي نيروهاي آمريكايي شده و ) شنبه سه(وزش طوفان شن در اوايل ديروز 
  . عمليات نظامي اين نيروها را با مشكل مواجه آرد

امات مق«: يكي از مقامات لشكر سوم پياده نظام آمريكا نزديك نجف در اين باره گفت
  » . آوپترها را مختل آند انتظار دارند آه وضعيت بدتر شده و پرواز هلي

در داخل بغداد نيز شدت وزش باد و گرد و غبار سبب ابري شدن هوا، آاهش دما و 
ي آتش سوزيهاي حاصل از سوختن نفت شده و در نتيجه ديد نظاميان را آاهش  ادامه

  . داده است
ي  بيني آردند آه ادامه ليج فارس روز گذشته پيشفرماندهان ارشد آمريكايي در خ

  . تواند مشكالت زيادي در چند روز آينده به وجود آورد طوفان شن مي
  

   يك سخنگوي ارتش عراق   بيانيه
  خبرگزاري رويتر به نقل از تلويزيون دولتي عراق

   مارس25سه شنبه 
ي آمريكايي  خهيكي از سخنگويان ارتش عراق اعالم آرد آه يكشنبه شب يك سرجو

  . اند دستگير و دو سرباز ديگر در اطراف بصره آشته شده
آمريكاييهاي «: آرد افزود اي آه در تلويزيون دولتي عراق قرائت مي اين سخنگو در بيانيه

ي آتش  گونه راه نجاتي در برابر دهانه نااميد و پيروان انگليسي آنها بدون هيچ
  » .اند ايستاده

وياهاي آنها براي جنگي آوتاه و آسان در حال از بين رفتن است ر«: وي در ادامه گفت
  » .و اميد آنها براي مغلوب آردن مردم عراق به ياس تبديل شده است

  
  بمباران پايگاههاي زيرزميني گارد جمهوري عراق

ي پياده نظام خود بمباران  هواپيماهاي انگليسي و آمريكايي با هدايت نيروهاي ويژه
ميني گارد جمهوري عراق در خارج از بغداد را به منظور حمله به اين پايگاههاي زيرز
  . شهر آغاز آردند
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ي جديدي در شمال آربال در جنوب بغداد  نيروهي لشكر پنجم ارتش آمريكا، جبهه
  . تشكيل دادند

  » .اين آغاز حرآت به سوي بغداد است«: يك منبع آگاه از ارتش انگليس اظهار داشت
 هزار سرباز از سه ارتش عراق قرار دارند آه نيمي از آل 36وها، در مقابل اين نير

اين نيروها به سالحهايي از جمله . دهند نيروهاي گارد جمهوري عراق را تشكيل مي
  .  ساخت روسيه و توپهاي سنگين مجهز هستندT-72تانكهاي 

وگهاي  هارير و وارتGR7، جتهاي تهاجمي B-52هواپيماهاي انگليس و آمريكا از جمله 
A10روز بمباران سه ارتش گارد جمهوري  را به مدت چندين روز ادامه   به طور شبانه 

  . خواهند داد
 انگليس به همراه نيروهاي آمريكايي معادل به نام نيروهاي دلتا از SASنيروهاي 

هاي زميني، هواپيماهاي مزبور را هدايت آرده و با استفده از ليزر هدفهاي مورد  پايگاه
  . آنند راي بمباران را مشخص مينظر ب

اي آمريكا نيز ديروز جنوب بغداد را مورد حمالت موشكهاي زمين به  واحدهاي توپخانه
  . زمين قرار دادند

  
  راه بغداد از طريق گارد جمهوري عراق

شود؛ بنابراين ارتش و تفنگداران نيروي  راه بغداد از طريق گارد جمهوري عراق باز مي
دريايي آمريكا اآنون در حال انتقال تجهيزات و قرار گرفتن در محلي براي مبارزه با 

   .وفادارترين واحدهاي صدام هستند
هدف بغداد «ان اين مطلب در گزارشي تحت عنوان ي نيويورك تايمز ضمن بي روزنامه

ي جنگ آمريكا و انگليس نيروهاي  طبق نقشه“: نوشت» اي است، اما به چه هزينه
  . عراقي بايد از طريق هوا مورد حمله قرار گيرند

هنوز در خصوص مهارتها، آموزش و تسليحات ارتش آمريكا براي تصاحب پايتخت عراق و 
اآنون اين سوال باقي مانده است آه جنگ . يد وجود داردسرنگوني دولت صدام ترد

آشد و ميزان تلفات نيروهاي عراقي و آمريكايي و انگليسي تا چه  چه مدت طول مي
  . اندازه خواهد بود

اند با انجام حمالت چريكي، ايجاد اختالل در اقدامات  نيروهاي عراقي تالش آرده
وجه نيروهاي آمريكايي و انگليسي به سربازان و تجهيزات و همچنين منحرف آردن ت

  . تهديدات در عقب جبهه به مقابله با استراتژي جنگي اين نيروها بپردازند
پيشروي نيروهاي مهاجم به پايتخت بغداد ممكن  « :مقامات آمريكايي اعالم آردند
  » .تر سازد هاي شيميايي نزديك است آنها را به خطر سالح
مز را در اطراف بغداد آشيده باشند آه عبورشان از اين آنها نگرانند، عراق يك خط قر

طبق ادعاي ارتش . تواند امواج سالحهاي شيميايي را بر سرشان خراب آند خط مي
؛ بنابراين از همان ابتداي جنگ تصاحب بغداد به »بغداد مرآز بدبختي است«آمريكا 

  “.معناي يك تالش طاقت فرسا بود
  

  ام القصر اشغال  شد
   مارس25 -سي.بي.ي خبري بي گزارش شبكه

ز  اين بندر ا:ي عملياتي نيروهاي مشترك در ام القصرگفت سرتيپ جيم داتون، فرمانده
نيروهاي مسلح عراقي پاآسازي شده و با استقرار امنيت در آن، قادر به پذيرش 

  . هاي آمك بشردوستانه است محموله
 48هاي بشردوستانه ظرف  ي آمك وي ابراز اميدواري آرده است آه نخستين محموله

  . ساعت آينده وارد اين بندر شود
عمليات غواصان براي سي، در عين حال، .بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه

  . هاي ام القصر همچنان ادامه دارد هاي دريايي در آب يافتن مين
  . شود هاي تربيت شده نيز استفاده مي در اين عمليات، از دولفين و فك

ي موقت بندر ام القصر  در همين حال، گزارش شده آه قراردادي براي راه اندازي و اداره
  . امضا شده است» ويسزاستيودورينگ سر«با شرآت آمريكايي 

  
  از جنگيدن براي صدام خودداري آنيد: معاون وزير دفاع آمريكا

   مارس25 سه شنبه -آي.تي.خبرگزاري پي
اياالت متحده از رژيم عراق و نيروهاي نظامي اين آشور خواست تا از جنگيدن براي 

  . صدام خودداري آند و مردم و آشورشان را نجات دهند
 وزير دفاع آمريكا به خبرنگاران ادعا آرد، به زودي ستون اصلي رژيم پل ولفوويتز، معاون

شود، آار با ارزشي انجام خواهند  عراق آه نيروهاي نظامي عراقي را نيز شامل مي
اين آار براي همه از جمله خود آنها، مردم . داد و آن پايان جنگيدن براي صدام است

  . عراق و آل جهان بهتر است
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آي، معاون وزير دفاع آمريكا در ادامه بيان داشت .تي.رگزاري پيبراساس گزارش خب
  . هدف عمليات نظامي در عراق پايان دادن به بقاي رژيم عراق است

آن چه آه نيروهاي ائتالف در پي آن هستند، پايان دادن به دوران «: وي مدعي شد
ر جمعي آند و سالحهاي آشتا حكومت رژيم عراق است آه مردم خود را قتل عام مي

  » .دارد و با تروريستها داراي ارتباط است
اين «: ولفووتيز با اين ادعا آه جنگ در عراق اولين گام جنگهاي بازدارنده است افزود

 سال 12ي پيمان جنگي است آه  جنگي است آه مدتهاست به تاخير افتاده و ادامه
  » .پيش آغاز شد

  
  آوپتر آپاچي  سقوط دو فروند هلي

  . ق تصاوير اين دو خلبان آمريكايي را با لباس نظامي پخش آردتلويزيون عرا
يي الجزيره، مقامات عراقي براي اثبات هويت اين دو خلبان  ي ماهواره به گزارش شبكه

  . آمريكايي تمام مدارك همراه آنها را طريق تصوير تلويزيوني به نمايش گذاشتند
 عراق توسط يك آشاورز عراقي با اين دو هليكوپتر آمريكايي در آربال واقع در جنوب

  . سالح برنو ساقط شدند
 AH-64يروهاي آمريكايي تالش آردند هلي آوپتر آپاچي ن«: منابع پنتاگون اعالم آردند

ارتش را آه مجبور به فرود در جنوب بغداد شده بود منهدم آنند، اما هنوز به موفقيت 
  » .عملياتشان اطمينان ندارند

به دليل بروز طوفان هاي شن متعدد در اين «: يكي از منابع پنتاگون در اين باره گفت
  » .امل اين هلي آوپتر عملي نيستمنطقه آگاهي از انهدام آ

ارتش در نظر دارد امروز  «: اين منبع خاطر نشان آرد ي تايمزآواينديا،  ي روزنامه به نوشته
ها  آوپتر را به طور آامل منهدم آند تا عراقي نيز در تالشي ديگر اين هلي) شنبه سه(

  » .نتوانند از آن بهره ببرند
آوپتر منهدم  قامات پنتاگون گزارش داد، اين هليان به نقل از م.ان.ي خبري سي شبكه

  . شده است
آوپتر را  اين در حالي است آه تلويزيون عراق بامداد صبح گذشته تصاويري از اين هلي

  . در آنار شماري از آشاورزان نشان داد
  

   آنوانسيون ژنو و جنگي  با اسرايرفتار 
ي رفتار   اعتراض آمريكا به نحوهي ي گزارشي درباره سي با ارائه.بي.ي خبري بي شبكه

ي اسراي زنداني  عراق با اسراي آمريكايي به تحليل رفتار تناقض آميز آمريكا درباره
آنوانسيون ژنو « :آورد شده در گوانتانامو و اسراي آمريكايي در عراق مي پردازد و مي

  گويد و آيا آمريكا به طور آامل آن را رعايت آرده است؟  چه مي
 به تصويب رسيده و در آن 1949 ژنو در مورد اسراي جنگي در سال آنوانسيون

اي به تصاوير تلويزيوني نشده است، اما اين آنوانسيون به طور آلي رفتارهاي  اشاره
گويد به اسراي   اين آنوانسيون مي13آند و ماده  تحقيرآميز و خوار آننده را ممنوع مي

مايش گذاشته شدن اسراي جنگي در طبق اين ماده، به ن. جنگي نبايد اهانت آرد
  . مالء عام ممنوع است

آميته بين المللي صليب سرخ آه نهاد حافظ اين آنوانسيون است، ترديدي ندارد آه 
نشان دادن اسراي جنگي در تلويزيون ناقض اين ماده از آنوانسيون است، اما صليب 

آمريكايي و هايي آه تسليم نيروهاي گويد اين موضوع در مورد عراقي ميسرخ 
  . آند انگليسي شدند و تصاوير آنها در سراسر جهان پخش شد، نيز صدق مي

ها هنگام مصاحبه و از نماي نزديك پخش نشد، اما برخي از آنها مورد تصوير اين عراقي
  . بازرسي بدني قرار گرفتند

آند و  يي اسراي گوانتانامو اشاره م اين گزارش در ادامه به تناقض رفتاري آمريكا درباره
اآنون بيش از يك سال است آه دولت آمريكا به دليل رفتار با صدها « :مي نويسد

آمريكا اين .اند، مورد انتقاد است اسيري آه در جنگ افغانستان به اسارت گرفته شده
آند آه افرادي آه در پايگاه گوانتانامو در آوبا هستند از حقوق اسراي  موضوع را رد مي

گويد آه اين  د، در عوض، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا ميجنگي برخوردار باشن
تصاويري از برخي از اين افراد با صورت پوشيده و ! افراد جنگجويان غيرقانوني هستند

  ».در حالي آه زانو زده بودند، در تلويزيون نشان داده شدند
  
  

  بوش درخواست بودجه آرد
   مارس25سه شنبه -خبرگزاري رويتر
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 ميليارد 75ي اضطراري  گذاران يك بودجه از قانونجورج بوش   مارس24 دوشنبهروز 
دالري براي درگيري نظامي در عراق و دادن پاداش به متحدانش در اين حمله خواستار 

  . شد
  . بوش براي دريافت اين بودجه به آمك جمهوري خواهان آنگره متكي است

ف امور  دالر از اين بودجه صر ميليون63بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، قرار است 
  . اق و هم چنين جنگ عليه تروريسم شود عرپنتاگون در جنگ عليه

تخمين اين هزينه بر پايه شش ماه فعاليت نظامي «: يك مقام ارشد دولت آمريكا گفت
  » .استوار است

  » .با اين حال هنوز نكاتي وجود دارد آه ما از آنها اطالع نداريم«: اما وي متذآر شد
ي جنگ به تقويت امنيت آمريكا در جنگ عليه تروريسم  بلغ چهار ميليارد دالر از بودجهم

، اردن، مصر و ترآيه  همچون اسرائيل تحدان خارجي ميليارد دالر به مو حدود پنج
  . اختصاص يافته شده است

 ميليارد دالر به بازسازي 5/2مقامات ارشد دولت آمريكا همچنين متذآر شدند مبلغ 
  . دوستانه اختصاص داده شده است و آمكهاي انسانعراق 

  . يابد بخشي از اين بودجه نيز به افغانستان، آلمبيا و فيليپين اختصاص مي
رود آنگره به سرعت با طرح  ها بر سر آسري بودجه فدرال، انتظار مي به رغم نگراني

 تغييراتي  ،اند گذاران متذآر شده جنگ بوش موافقت آند، اين در حالي است آه قانون
  . در اين طرح داده خواهد شد
ي ملي، آمريكا پيش از اين مبلغ يك ميليارد دالر را  بان بودجه طبق گزارش يك گروه ديده

 100 ميليون دالر را صرف لباسهاي ضدشيميايي و بيش از 380صرف موشكهاي آروز، 
  .  است ميليون دالر را صرف ماموريتهاي هوايي جنگي آرده

  
  
  

  ي عرب حمله به عراق را محكوم آردند اتحاديه
 مارس  24ي روز دوشنبه  ي عرب، در جلسه ي آشورهاي عضو اتحاديه وزراي خارجه

نشيني فوري نيروهاي آمريكايي و انگليسي را از عراق  آه در قاهره برگزار شد، عقب
  . آن را يك تجاوز خواندند دند و ضمن محكوم آردن حمله به عراق خواستار ش

ي عرب روز گذشته اعالم آرد آه در پايان اين جلسه  عمرو موسي، دبيرآل اتحاديه
ي  اي به تاييد تمام آشورها عضو به جز آويت رسيد آه براساس آن حمله قطعنامه

  . آمريكا و انگليس به عراق محكوم شد
ي عرب، از جمله ناجي صبري،  ي آشورهاي عضو اتحاديه راي خارجهوز از سوي ديگر، 
ي عراق گفتند از نمايندگان خود در سازمان ملل خواهند خواست تا  وزير امور خارجه

  . برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت را خواستار شوند
  

  درخواست حمايت اعراب
  سي.بي.ي خبري بي شبكه

هور عراق، آه در يك مصاحبه مطبوعاتي در بغداد طه ياسين رمضان، معاون رييس جم
گفت  آه تاآنون اقدام آشورهاي عربي در برابر حمله نيروهاي مشترك آمريكا و 

  . انگليس به عراق از حد محكوميت لفظي فراتر نرفته است
  . معاون رييس جمهور عراق محكوميت لفظي را بدون ارزش خواند

ش نفت به انگليس و آمريكا خودداري آنند و وي از آشورهاي عرب خواست تا از فرو
  . حريم هوايي، زميني و آبي خود را به روي نيروهاي نظامي اين دو آشور ببندند

  
   رساني عراق آنفرانس خبري محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع

   مارس25 سه شنبه -ي تلويزيوني الجزيره گزارش شبكه
ي مثني شاهد  ساعت گذشته منطقه 24 رساني عراق اعالم آرد، طي  وزير اطالع

درگيريهاي شديد ميان نظاميان عراقي و آمريكايي بوده است و در حال حاضر نيروهاي 
  . نشيني شدند آمريكايي مجبور به عقب

 ساعت گذشته نيروهاي 24در «: رساني عراق افزود محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع
بعث و دهها تن از عشاير عراق ي مثني با نيروهاي  آمريكايي براي تصرف منطقه
 دستگاه تانك و خوردوي نظامي بوده 30ي آن انهدام  مواجه شدند آه تاآنون نتيجه

  » .است
آپوتر نظامي  ي مثني سه فروند هلي در درگيريهاي منطقه«: الصحاف هم چنين افزود

  » .نيز ساقط شدند
 داشته است آه در اين اين درگيريها در منطقه سوق الشيوخ نيز وجود«: الصحاف افزود

منطقه نيز نيروهاي مردمي و سربازان حزب بعث با نيروهاي آمريكايي درگير شدند آه 
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 تن از سربازان آمريكايي آشته شدند و سه دستگاه نفربر 8تاآنون در اين درگيريها 
  » .زرهي نيز ويران شدند

زن به نام يك «: ي سوق الشيوخ گفت الصحاف با اشاره به مقاومت مردمي منطقه
ي يك آرپيچي توانست يك  ميثون حميد عبداهللا با شرآت در اين درگيريها بوسيله

  » .دستگاه نفربر زرهي آمريكا را به آتش آشد
ور شده  نيروهاي آمريكايي بعضي مناطق مسكوني اين منطقه حمله«: صحاف افزود

  » .نشيني آردند بودند آه با مقاومت شديد مردم سريعا عقب
هاي مخفي روسيه به بغداد  ع رساني عراق با رد ادعاي آمريكا مبني بر آمكوزير اطال

اعالم آرد اين ادعاها دروغ و فريبي بيش نيست و عراق نه از روسيه و نه هيچ 
  . آشوري در اين جنگ آمك نخواسته است

اتهام آمريكا مبني بر «: محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق اظهار داشت
نظامي روسيه با عراق تنها راهي براي اتهام وارد ساختن به روسيه است همكاري 

  » .آه واشنگتن آ نرا به راه انداخته است
آند بلكه روسيه  الصحاف افزود آه نه تنها عراق همكاري روسيه را به طور آامل رد مي

  . نيز چنين اتهامي را رد آرده است
  

  عربستان سعودي و جنگ عليه عراق
   الوطن، چاپ عربستان سعودي الجزيره واي ه روزنامه

:  گفت  رساني عربستان سعودي، دآتر فواد بن عبدالسالم الفارسي، وزير اطالع
مجلس وزرا در باالترين سطوح تمام سعي خود را براي جلوگيري از وقوع جنگ به آار «

  » .بست
يچ وجه عربستان سعودي به ه«: وي با اشاره به موضع عربستان سعودي تاآيد آرد

  » .در جنگ بر عليه عراق شرآت نخواهد آرد
فهد بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه عربستان، در جلسه هيأت دولت اين آشور تأآيد 

هاي ديپلماتيك براي متوقف آردن جنگ به  عربستان از اين آه تمامي تالش«: آرد
  » .جايي نرسيد، بسيار متأسف است

 شماره امروز خود با نقل اين مطلب نوشت، شيخ ي الجزيره چاپ عربستان در روزنامه
فهد با ابراز نگراني از جنگ عليه عراق، خواهان توقف سريع و بدون قيد و شرط جنگ 

  » .ما با اشغال نظامي عراق به شدت مخالف هستيم«: شده و در اين باره گفت
  

  وزير انگليس آنفرانس خبري توني بلر، نخست
   مارس26سه شنبه  -يره ي تلويزيوني الجز گزارش شبكه

وزير انگليس با شرآت در يك آنفرانس خبري آه در دفتر  توني بلر، نخست
نظام حاآم در عراق در حال فروپاشي است «: وزيري انگليس برگزار شد گفت نخست

  » . و ما مردم عراق را هرگز تنها نخواهيم گذاشت
مان و تالش بسيار است؛ زيرا ي نظامي به عراق نيازمند ز موفقيت در حمله«: بلر افزود

  » .رو خواهند شد نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق با مقاومت سختي روبه
پخش شدن نيروهاي ما به صورت گسترده در عراق هيچ «: چنين ادعا آرد بلر هم

  » . آورد خطري را براي اين آشور به وجود نمي
جود مقاومتهاي نيروهاي عراق تاآنون نيروهاي ما با و«: وي در ادامه تاآيد آرد

  » .  آيلومتري عراق برسند60اند به  نتوانسته
پيشروي نيروهاي آمريكايي و انگليسي به سوي بغداد طبق طرحهاي «: بلر تاآيد آرد

  » . نظامي در حال انجام شدن است
جمهور آمريكا  نخست وزير انگليس افزود، فردا براي گفت و گو با جورج بوش، رييس

  . شود ي وضعيت جنگ راهي واشنگتن مي درباره
ي بعد از سرنگوني صدام و  ي مرحله چنين اظهار داشت، در اين ديدار درباره وي هم
  . ي عراق بحث و گفت و گو خواهد آرد آينده

اين مقاومت توسط آساني صورت «: بلر در مورد مقاومت مردمي در عراق گفت
ر اين صورت مردمي آه به صورتهاي مختلف در غي. اند خوار حاآم بوده گيرد آه جيره مي

اند در برابر نيروهاي ما مقاومت و  مورد آزار اذيتهاي نظام حاآم عراق قرار گرفته
  » .آنند ايستادگي نمي

ي برخورد با اسيران عراقي و اسيران نيروهاي طالبان در  ي تقاوت نحوه بلر درباره
اند، اما  ني فعاليت تروريستي داشتهفرق اين است آه سربازان طالبا«: گوانتانامو گفت

  » .اند سربازان عراقي از فرماندهان نظامي براي شرآت در اين جنگ دستور گرفته
ي سربازان عراقي بلكه بايد براي سربازان  قوانين ژنو نه تنها درباره«: وي افزود

  » .آمريكايي و انگليسي نيز رعايت شود
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گونه اطميناني به واشنگتن و لندن  ق هيچآه مردم جنوب عرا توني بلر در مورد اين
با اين وجود نيروهاي دو آشور طبق طرحهاي قبلي در خاك عراق «: ندارد اظهار داشت

  » .پيشروي خواهند آرد
  

  يي بين روسيه و آمريكا ي خلع سالح هسته سرنوشت معاهده
  خبرگزاري فرانسه

ما تنها «:وسيه گفتي امور خارجي مجلس دوماي ر ديميتري روگوزين، رييس آميته
يي را با آمريكا مورد بررسي قرار خواهيم  ي خلع سالح هسته زماني تصويب معاهده

هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و عقايد  داد آه آمريكا و انگليس به قطعنامه
  » .ي عراق احترام بگذارند جهاني درباره

ي  ه چنين معاهدهآند آ هيچ شخص و دولتمرد متعهدي پيشنهاد نمي«:وي افزود
  ».المللي مهمي تصويب شود بين

درشرايطي آه تحت تاثير جنگ آمريكا بر ضدعراق به وجود آمده است، اين «:وي افزود
  » .معاهده قطعا نقض خواهد شد

آورد؛ تا اين پيمان را تا ماه مه  الزم به يادآوري است؛ آه آمريكا به روسيه فشار مي
  ».سال جاري تصويب آند

  
   تلفني الديمير پوتين از جورج بوش مذاآرات

   مارس25 سه شنبه -سايت اينترنتي نيوز
شنبه  والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه و جورج بوش، رييس جمهور آمريكا  روز سه

  . ، به تبادل ديدگاه در قبال بحران عراق پرداختند
 است طرف براساس گزارش سايت اينترنتي نيوز، براساس آنچه آرملين بيان داشته

  . روسي توجه خاصي به پيامدهاي انساني اقدام نظامي در عراق داشته است
پوتين در موضع خود مبني بر حل بحران عراق تاآيد آرد و «: آرملين اعالم آرد
  » .ي انساني در منطقه را خواستار شد جلوگيري از فاجعه

آه آمريكا به روسيه اي به اتهاماتي  اي آه آرملين منتشر آرد هيچ اشاره در بيانيه
اما در اين بيانيه . نشده است مبني بر فروش تجهيزات نظامي پيشرفته وارد آرده، 

ي موضوعات جاري آه در روابط طرفين دخيل است،  هر دو رهبر درباره«: آمده است
  » .گفت و گو آردند

رود  ي انتظار م اين در حالي است آه منابع آمريكايي پيش از اين اعالم آرده بودند،
ي موضوعاتي آه باعث اختالف هستند، صحبت  رهبران آمريكا و روسيه تلفني درباره

  . آنند
ي روسيه، با رد اتهامات آمريكا مبني بر  از سوي ديگر ايگور ايوانف، وزير امور خارجه

فروش تجهيزات نظامي پيشرفته به عراق گفت آه روسيه در صورت آشف فروش 
بر خالف تحريمهاي اين آشور است، شديدا با شرآتهايي چنين تجهيزاتي به عراق آه 

  . آه اين آار را آرده باشند، برخورد خواهد آرد
  

  تظاهرات ضد جنگ
  

  يك هفته اسكان در چادر 
ي عراق به مدت يك هفته در  تعدادي از فعاالن ضدجنگ در آمريكا در اعتراض به حمله

  . خوابند  در چادر مياند و اردو زده» اوييس ويل«ي چمن دانشگاه  محوطه
ي پشت مرآز فعاليتهاي   چادر آوچك و يك چادر بزرگتر را در محوطه14اين فعاالن 

اند  اند و سنگ قبرهاي مصنوعي در اطراف آنها گذاشته بنا آرده» سووين«دانشجويي 
بگذاريد «: ي غيرنظاميان عراقي است و روي آنها نوشته شده است آه نشان دهنده
  . »خون براي جنگ بس است«و »  ملل آارشان را انجام دهندبازرسان سازمان

ي دانشگاه برپا  براساس گزارش آورير جورنال، قرار است در اين چادرها آه با اجازه
اند، جلسات بحث و گفت و گو، سخنراني، اجراي موسيقي و بحثهاي ضد جنگ  شده

  . صورت گيرد
  

  هزينه تظاهرات براي پليس
  .  تن را دستگير آرد130ه  در سان فرانسيسكو پليس آمريكا در تظاهرات روز دوشنب

ي دفاعي تجمع   اين افراد در اطراف دو موسسه براساس گزارش منابع خبري اينترنتي،
  . ها شده بودند ي آار در اين موسسه آرده و مانع از ادامه

ل سود معترضان معتقدند بودند آه اين شرآتها از طرفداران جنگ بوش بوده و به دنبا
  . باشند حاصل از جنگ مي
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 هزار دالر براي پليس آمريكا 900  روزانه   است آه اين تظاهرات دولت آمريكا اعالم آرده
  هزينه دارد

  
  
  

  تحليل جنگ در رسانه ها
  

   خبرگزاري رويتر-تاآتيك دور زدن شهرها 
   مارس24 دوشنبه -خبرگزاري رويتر

رانكس براي دور زدن برخي از نيروهاي به باور تحليلگران نظامي، طرحهاي تامي ف
شود خطر  عراقي و اشغال نكردن شهرهاي مهم در جريان حمله به بغداد، موجب مي

  . نيروهاي دشمن و نيز هرج و مرج در مناطق شهري باقي بماند
تحليلگران نظامي اعالم آردند آه تامي فرانكس، رييس فرماندهي مرآزي نيروهاي 

راتژي آه اتخاذ آرده است، اقدامات غيرضروري را انجام آمريكا ممكن است در است
توان به امكان تجمع نيروهاي دشمن در پشت نيروهاي در  بدهد آه از آن جمله مي

حال پيشروي و استفاده از نيروي تهاجمي آه ممكن است بسيار آوچك باشد، اشاره 
  . آرد

اين «: ر اين باره گفتالرن تامپسون، تحليلگر نظامي موسسه آيسنگتون در ويرجينا د
ي زميني  نيرو به حدي آوچك است آه در مقايسه با نيروهاي دشمن در هرگونه حمله

  » .آه در قرن گذشته صورت گرفته بسيار ناچيز است
هر .آند وي تصريح آرد آه آمريكا در واقع با دو لشكر به دهها لشكر عراق حمله مي

  .  هزار نيرو تشكيل شده است15لشكر از تقريبا 
اين تحليلگر آمريكايي با وجودي آه پيروزي قاطعي را براي نيروهاي آمريكايي 

ي نيروهاي  در شرايط طبيعي و از طريق مقابله«: آند، اظهار داشت بيني مي پيش
توان به  زميني آمريكا به تعداد موجود، در برابر نيروهاي زميني گسترده عراقي، نمي

  » .تواند اين ناتواني را جبران آند ا نيروي هوايي ميپيروزي دست يافت و بايد ديد آه آي
خواهيم تمامي شهرها را اشغال آنيم اين  يكي از داليلي آه ما نمي«: تامپسون افزود

  » .است آه بتوانيم براي حمالت مهمتر از اين نيروها استفاده آنيم
  
  

  نگار زن آمريكايي از  بغداد گزارش روزنامه
 زن آمريكايي آه در بغداد براي پوشش خبري جنگ حضور دارد، نگار ناتي تاير، روزنامه

را درخشان و  روز شروع جنگ، در بغداد بودم و به آسمان زيبايي آه نور ماه آن: گفت
آردم آه ناگاه صدايي بسيار مهيب همراه با ايجاد نور فراوان  نوراني آرده بود، نگاه مي

  . سراسر بغداد را به لرزه درآورد
اين :  مارس خود نوشت25رياض چاپ عربستان در شماره روز سه شنبه روزنامه ال

اي  روزنامه نگار آمريكايي افزود آه آمتر از نيم ساعت بسياري از اماآن بغداد به ويرانه
ها به آتش آشيده شد و ستوني  تبديل و چاههاي نفت اطراف دجله نيز توسط جنگنده

  .ي از دود و خاآستر فرو برد را در هالهاز دود همه جا را فرا گرفت، و بغداد زيبا 
باور آنيد ترسي آه :  خود آورده است نگار زن آمريكايي در پايان گزارش اين روزنامه

ارتش آمريكا از مردم خشمگين عراق دارد و بايد داشته باشد، از ترس از موشك و 
  .خطرات آن به دفعات بيشتر است

ليس به توقف جنگ، خطاب به بوش و وي ضمن نصيحت سران آشورهاي آمريكا و انگ
آنم آه وارد بغداد نشويد آه با مردمي خشمگين و  مشفقانه نصيحت مي: بلر گفت

آنند، مواجه  متعصب و مسلح آه از جان و مال و ناموس خود به شدت مراقبت مي
  .خواهيد شد

  
  مقاومت  در اطراف ناصريه

مقاومتي آه در اطراف « :تگر نظامي ارتش انگلستان، گف ناتان مارآوس، تحليلجا
تواند تمامي تفكرات جهاني درباره اين جنگ و حتي  ناصريه از مردم عراق ديديم، مي

  » .آينده آن را تغيير دهد 
ي تحليلي در مورد مقاومت مردم عراق در برابر  ي الرياض چاپ عربستان با ارائه روزنامه

ناصريه، در حال حاضر اين با ديدن مقاومت مردم عراق در ال«:تهاجم آمريكا نوشت
سؤال براي ما مطرح است؛ آه آيا ممكن است؛ آه اين مقاومتها در آينده نيز تكرار 

  » شود؟
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ريزي شده  اي برنامه تاآتيك عراق به گونه« :تحليلگر اين روزنامه ادامه داده است 
و ههاي مختلف با درگيري با نيروهاي آمريكايي  است آه در جاي جاي اين آشور، گرو

  » .آنند انگليسي، پيشرفت آنها را به طرف بغداد با آندي مواجه مي
 هاي غربي و مسئوالن نظامي دائما اين  اينكه شبكه« :افزايد گر نظامي مي اين تحليل

آنند آه هواپيماها و موشكهاي ما بغداد را ويران آرده و در حال  مسأله را اعالم مي
توان به طور   بعد از جنگ است آه نميپيشروي به سمت اين شهر هستيم، تنها يك

  » .آامل به آن دل بست
بايد هر چه زودتر نظام صدام حسين را سرنگون آنيم و « : آند وي در پايان تأآيد مي

نبايد اين جنگ به طول انجامد، چرا آه اگر جنگ بيش از اين طول بكشد، مطمئنا با 
  » .رو خواهيم شد سختي و مشكالت فراواني روبه

  
  ل نوام چامسكي از جنگ عليه عراقتحلي

  آمريكا » ال.اي.سي.يو« نوام چامسكي استاد دانشگاه 
  وگو با سيتيا پيترز گفت-ي ديلي تايمز روزنامه

  
” جنگ“دهد، جنگ نيست؛ ناهمگوني نيروها چنان زياد است آه عبارت  آنچه رخ مي

را آه مسابقات ي بوآس بدانيم، چ توانيم آن را مسابقه نمي. براي آن معني ندارد
  .شود آه حريف از مهدآودك آمده است جهاني در رينگي برگزار مي

انفجار عظيم و مخربي رخ خواهد و . ي جنگ طلبان درست است ي من نظريه به عقيده
پس هر چه در عراق رخ دهد، همان چيزي است آه همگان . پاشند جوامع فرو مي

ا، دليلي ندارد آه ترديد آنيم آه حمله البته هر جاي ديگر از جمله آمريك. زند حدس مي
دهد و استفاده از سالحهاي آشتار جمعي را شدت  به عراق تهديد ترور را افزايش مي

  . بخشد مي
 11ي  ها قبل از حادثه تهديد جدي است، همان طور آه سالها وجود داشته، مدت

روي ضربت را ي ني سپتامبر شايد بهتر باشد آه سخنان رودمان، از افسران عالي رتبه
  تهديد حمالت فاجعه. ”آمريكا هنوز آماده نيست، هنوز در خطر است“: نقل قول آنيم

بار تروريستي به خاك آمريكا زياد است و لزوم اقدام فوري براي مواجه با تهديد را 
اين داليل بارها تكرار شده و تقريبا هر آسي حتي غير آارشناس . سازد تر مي ضروري

  . دفهمن آنها را مي
توان از بلر حمايت آرد و  در پاسخ به اين سوال آه آيا از اين ديدگاه مينوام چامسكي 
بلر تحت فشارهاي شديد «: گويد مي تواند به تنهايي وارد عمل شود،  آيا بوش مي

توانم تظاهرات  ؛ من نمي”ائتالف خواهانها“داخلي است، همين طور ديگر اعضاي 
هايي آه با واشنگتن همسويي آرده بودند را ناديده  و وسيع فوريه در آشور گسترده
 درصد مردم تحت هر شرايطي با جنگ 90در اسپانيا، ايتاليا، انگليس؛ در ايتاليا . بگيرم

ي  اند و نزديك به همين تعداد در اسپانيا براساس نظرسنجي انجام شده مخالفت آرده
مايت مردمي در جهان از  درصد از ح10توان به مرز  گالوپ در ماه ژانويه سختي مي

اگر .  پاول رسيد؛ يعني در واقع هيچ حمايتي از آنها در ميان عوام وجود ندارد-بوش 
 دولت بوش با مشكالت زيادي روبرو خواهد شد تا  نشيني آند، دولت انگليس عقب

  . حدي آه شايد جنگ برايش ناممكن شود
اق پس از جنگ انجام دهد، تواند براي عر ي چامسكي آاري آه واشنگتن مي به عقيده

ي  ايجاد نوعي دموآراسي است آه رهبران و قدرتمندان آن نظير مناطق تحت سلطه
  . ي آاراييب انتخاب شوند آمريكا نظير آمريكاي مرآزي و منطقه

تر و با  پيشرفته. اما ما در عصر ديكتاتوري نظامي نيستيم«: چامسكي ادامه مي دهد
آنيم و فرصتهاي فراواني براي شكل دهي   ميتري زندگي استانداردهاي جامع

  » .دستورالعملهاي آمريكا وجود دارد
: ي اروپا و انسجامش با آمريكا معتقد است و اتحاديه” ناتو“وي همچنين در رابطه با 

. ي اتحاد اروپا روبرو بوده است هاي ضد و نقيض درباره آمريكا همواره با ديدگاه«
كا، حرآت اروپا به سمت استقالل همواره نگران مشخص است آه براي اقتصاد آمري

به عالوه سيستم بازار اجتماعي در اروپا تهديدي براي ما شمرده . آننده بوده است
ها سياست مداران آمريكا را برانگيخت تا پس از جنگ دوم  اين نگراني. شده است مي

 مثال هنري .جهاني به سوي اروپا و ژاپن آه فرم جديدي گرفته بودند، متوجه شوند
تذآر داد آه اروپا » سال اروپا« در سخنراني خود به نام 1973آيسينجر در سال 

آند،  يي و در چارچوب نظم و قانوني آه دولت آمريكا تعيين مي مسووليتهايي منطقه
  » .هم براي تضميني براي آنترل آمريكا بر اروپا مشكل گرفت” ناتو“. دارد

ازمدت هستند، اينكه تا چه اندازه آارآمد باشند و اينها فاآتورهاي در« : وي افزود
توان به درستي  چگونه بر جنبشهاي مردمي اثر داشته باشند چيزي است آه نمي

  » .تعيين آرد
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 سال از لحاظ اقتصادي سه قطبي بوده است و سه مرآز قدرت 30فقط اروپا به مدت  «
  » .اند ان داشتهاي در اين مي اصلي از جمله ژاپن و اينك چين نقش فزاينده

ي دوران پس از جنگ عراق صحبت  ي چامسكي هنوز زود است آه درباره به عقيده
  . شود، به خصوص اين آه منطقه داراي داليل و درگيريهاي متعددي است

  
   اعالي انقالب اسالمي عراقمجلسموضع 

  خبرگزاري دانشجويان ايران - فروردين5سه شنبه 
ي  اي درباره با صدرو بيانيه) شنبه سه( مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق صبح امروز 

  . تهاجم آمريكا به عراق نقطه نظرات اين مجلس را اعالم آرد
سالمي عـراق نيز همواره اهللا سيدمحمد باقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب ا آيت

آلمللي خواسته است تا مسووليت اخالقي و قانوني خويش را در آمك  از جامعه بين
به ملت عراق در جهت تحقق فراگرد دگرگون سازي اوضاع در عراق از خالل اجراي 

 آن شورا آه هرگونه 688ي  هاي سازمان ملل و شوراي امنيت، بويژه قطعنامه قطعنامه
گيرد، تا ملت عراق سازد، بر عهده  رانه را عليه ملت عراق ممنوع ميعمليات سرآوبگ

بتواند تحرآات خود را عليه رژيم حاآم عملي ساخته و اين رژيم ديكتاتور نژادپرست و 
ي روابط حسن همجواري  المللي و پايمان آننده ي بين  گرا را آه مخالف اراده طايفه

 رژيم عراق مسووليت آامل اين جنگ را بر است؛ نابود و سرنگون سازد و همانگونه آه
ي آمريكا نيز در اين راستا مسووليت دارد، چرا آه اين  گيرد، اياالت متحده عهده مي

آشور در استفاده از اين روش در جهت حل مشكل عراق اصرار ورزيده و آليه 
ق ي آمك به ملت عرا حلهاي پيشنهادي ما را جهت حل مشكل بر پايه درخواستها و راه

سازي اوضاع توسط خود ملت و جلوگيري از خطر جنگي آه  جهت انجام عمل دگرگون
  » .آند؛ ناديده گرفت عراق و منطقه را تهديد مي

الملل از جمله آشورهاي عربي و  ي بين جامعه«:ي اين بيانيه آمده است در ادامه
ونه طرحي گ آنند، چرا آه آنان هيچ اسالمي، جزئي از اين مسووليت را نيز تحمل مي

  . جهت حل مشكل ارائه نداده و اآتفا به پيام دادن نمودند
 چرا آه اين جنگ چيزي  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مخالف اين جنگ است،

جز ويراني و خطر آشته شدن مردم بيگناه و نابود شدن ساختارهاي زيربنايي عراق 
  . ي خارجي به همراه ندارد همراه با خطرات سلطه

خواهد آه نقش خود را در اين مرحله ايفا   مجلس اعال از آحاد ملت عراق مي ن رو،از اي
و با اصرار و عزم خود نشان دهند آه هرگز از شعارهاي اساسي خويش دست 

ي  اند، آه همانا رهائي از استبداد و نژادپرستي و مقاومت در برابر سيطره برنداشته
 صدها هزار شهيد و قرباني و ميليونها آواره خارجي، و سالها به دنبال تحقق آن بوده و

  » .و مهاجر در راه آن تقديم نمودند
ي  وظيفه«:خوانيم ي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مي در بخش ديگري از بيانيه

آند آه امنيت عمومي آشور سالمت جان و خون مردم،  شرعي و اخالقي حكم مي
نهاي خدمات عمومي آشور از هرگونه ساختارهاي زيربنايي عراق و موسسات و ارگا

گزند و ضرر و خطر مورد محافظت قرار گرفته و از هرگونه اعمال انتقام جويانه جلوگيري 
  . و ما يحتاج عمومي و زندگي روزمره مردم تامين گردد
خواهيم؛ تا به دامن پر مهر خدا  ما از آليه پرسنل نيروهاي مسلح و ادارات دولتي مي

خواهيم آه با آغوش باز همراه  اه خدا و ملت توبه نمايند و از ملت ميبرگردند و در درگ
اي با آنان برخورد نمايند؛ آه از روحيه،  با مهر و محبت از آنان استقبال نموده و به گونه

عفو و بخشش و برادري و همكاري در راه تقوي و ايمان، پايبندي به احكام و دستورات 
ز رهبري مومنان و مخلصان و پرهيز آاران ملت و شرعي در امر التزام به پيروي ا

هوشياري نسبت به تالشهاي تفرقه افكنانه و گمراه آننده و تالش جدي در راه 
  » .ها و هياتهاي نجات برخاسته باشد سازمان دهي صفوف ملت در آميته

نيم دا ما رژيم جنايتكار عراق را مسئول اول اين امر مي« :در پايان اين بيانيه آمده است
و معتقديم آه اين رژيم علت اصلي بروز اين فاجعه براي آشور، مردم و سرزمين عراق 

مي باشد، و اطمينان داريم ملت ما در عراق قادر خواهد بود؛ آه به اين فاجعه پايان 
اي آه به سبب سياستهاي احمقانه و جنايتهاي وحشيانه و مداوم اين  دهد، فاجعه

  .  تاريخ، فرهنگ، علم و سرزمين عراق را نابود ساخترژيم ديكتاتور ملت، حاآميت،
ما يقين داريم آه خداوند تبارك و تعالي در آنار مظلومان و مستضعفان خواهد بود و 

  ».آنان را قادر خواهد ساخت تا انشاءاهللا پيروزي را به زودي بدست آورند
  

  وگو با  خبرگزاري دانشجويان ايران دانا،  گفت رييس
   فروردين5- مارس25سه شنبه 

آنند آه  ه همراه حاآمان مرتجع منطقه، سعي ميگران آمريكايي و انگليسي ب توطئه
گروههاي افراطي مانند طالبان را به جان مردم انداخته، تا از اين طريق جنبش 
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  .جويانه در ميان مردم خاورميانه را لوث آنند بخش و عدالت رهايي
وگو با خبرنگار خبرگزاري  دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اجتماعي در گفت دآتر رييس

 هاي  ، با اشاره به علل برپايي جنگهاي خانمانسوز و مداخله)ايسنا(ويان ايران دانشج
آمريكا هميشه با شعار : رسوا و گستاخانه آمريكا در سرنوشت ملل مختلف، گفت

انتقال آزادي و دموآراسي در امور آشورهاي مختلف دخالت آرده است؛ در حالي آه 
 آفريقاي جنوبي حمايت آرده و يك ميليون آش آمريكا، سالها از دولت نژادپرست و نسل

  . هزار نفر را آشت200و 
داري به طور ذاتي براي دستيابي به اهداف خود به هر  نظامهاي سرمايه: وي افزود

آند و اين بار  يافته يا غير از آن اقدام مي يافته، توجيه جنايت و حرآت تروريستي سازمان
 بشري و سازمان ملل متحد با انگيزه گسترش نيز آمريكا با زير پا گذاشتن دستاوردها

بازارها و غارت منابع و دسترنج توده مردم به نفع ساآنان آشورهاي مرآزي و انباشت 
  .آميز سرمايه اقدام به حمله آرده است ولع

ي جهاني خود را با رقابت اتحاديه اروپا،  در حالي آه آمريكا سيطره: دانا ادامه داد رييس
 درصد دارد، را در خطر ديده و شاهد بروز 10 آه ساالنه رشدي حدود ژاپن، آره و چين

سازي و همبستگي نيروي آار و آارگران بر سر  موج گسترده اعتراضات عليه جهاني
هاي  گري و جهانگيري سرمايه است، با توسل به نيروي و توطئه راه گسترش سلطه

  .نظامي، سعي در برآورده آردن نيازهاي خود است
چون  اآنون نئوفاشيستهايي هم: يس را به آفتار پير جهان تشبيه آرد و افزودوي انگل

اند،  دولتهاي اسپانيا، استراليا و انگليس آه به ظاهر از خط سوم وارد ماجرا نشده
بينند آه در اين راه از  خوابهاي طاليي استعماري و آولي گرفتن از ملتهاي جهان را مي

المللي و سرنوشت   برابر نهادهاي جمعي و بينهيچ تجاوزي فروگذار نكرده و در
  .افرازند انساني و همدلي مردم جهان قد مي

به اعتقاد اين آارشناس هيچ جويباري از دالر و هيچ آتشفشاني از بمبهاي آروز و 
ها پيروز شود آه وضعيت  اي و اتمي قادر نيست در مقابل آگاهي عظيم توده خوشه

جهان در جهت رسيدن به صلح و امنيت جهاني فعلي نيز نشان از همدلي مردم 
  .است

 درصد مردم آمريكا 55 درصدي مردم اسپانيا و بيش از 93 مخالفتهاي  :وي گفت
طلب آشورهاي  گسترش جنبش آگاهي بخش، ضدامپرياليستي و استقالل

نشين و آشورهاي آمريكاي التين همچون برزيل، ونزوئال و آوبا نشان از  مسلمان
  .در دستيابي به اهداف مزبور استهمدلي جهاني 
اقدامات آمريكا باعث شده آه تاآنون چنين پشتيباني از مردم : رييس دانا افزود

  .آشي اقدام آنند فلسطين صورت نگيرد و اسرائيليها نيز چنين ددمنشانه به نسل 
داري جهاني  روندهاي تاريخي نشان داده است آه نظام سرمايه: وي خاطرنشان آرد

رود، اما مقاومت مردمي راه سيطره را بر روي آنها  ني به بحران ديگر فرو مياز بحرا
  .بندد مي

اين پژوهشگر اجتماعي با اشاره به وجود سابقه صدساله مبارزات ايرانيان براي 
ما بايد در جهت ايفاي نقش خود به يكي از : دستيابي به استقالل و آزادي، ادامه داد

و تجاوز و دفاع از صلح و آزادي در آشورمان اقدام آنيم ترين تظاهرات ضدجنگ  گسترده
  .دهي ضرورت دارد رساني و آگاهي آه در اين راستا اطالع

مردم با شرآت در اين راهپيمايي بايد نشان دهند آه ادعاي سردمداران : وي گفت
 درصد مردم ايران طرفدار مداخله اين آشور در امور داخلي 80آمريكايي مبني بر اينكه 

  .ود هستند، به چه ميزان واقعيت داردخ
دهند  دوستان اجازه نمي نيروهاي مسئول، آزاديخواهان و ميهن: رييس دانا ادامه داد

هيچ سرباز خارجي پاي در سرزمينشان بگذارد، آه براي تحقق چنين امري، بيش از 
  .هر زمان ديگر نيازمند آزادي و دموآراسي هستيم

فزايش تجاوزگريها را باعث رشد بدبيني و نااميدي در اين آارشناس مسائل اقتصادي ا
هر چه دولتهاي تجاوزگر غربي به سمت جنگ و نابود آردن : جهان خواند و بيان آرد

المللي و ميثاق جمعي و استفاده از ابزارهاي آشتار جمعي حرآت آنند،  موازين بين
تر  ها را مايوس اشيستآاران و نوف نظام دموآراسي ليبرال نخبگان اقتصادي، نو محافظه

  .تر آرده است و بدبين
اند آه ترور دولتمردان خوشنام،  مدتهاست آه مردم اروپا متوجه شده: وي ادامه داد

گرفته و آمريكا با استفاده از  دوست توسط سازمان سيا صورت مي آزاديخواه و صلح
حب ابزارهاي دموآراسي، افرادي مانند برلسكوني به واقع فاشيست را آه صا

داران عرب بود، در ايتاليا به قدرت رساند و  ميلياردها دالر ثروت در اثر شرآتها با سرمايه
اين در حالي بود آه مردم عرب از گرسنگي جان داده و يا در مبارزه انساني و 

  .شدند هاي افراطي مي ي تروريست آه طعمه آردند و يا اين خردمندانه شرآت مي
افروزترين رييس جمهور اياالت متحده آمريكا  رين و جنگت رييس دانا بوش را آندذهن

بوش نخستين رييس جمهور آمريكايي است آه با به دست آوردن : خواند و تصريح آرد
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راي آم و با توطئه مستقيم نخبگان آمريكا  گردان بر آرسي قدرت نشانده شد تا تنها 
نفتي و مافيايي هاي گسترده  به عنوان يك عروسك سياسي با شريك شدن با شبكه

  .گري خود ادامه دهد به سلطه
وي آمرنگ شدن و آاهش ميزان مشارآت مردم در انتخابات را از پيامدهاي چنين 

ايجاد نااميدي جديد در ميان مردم اروپا موسوم به خط : اموري دانست و بيان آرد
داري و سوسياليسم از ديگر پيامدهاي اين امر  سوم، يعني خطي ميان سرمايه

  .شود سوب ميمح
: اين آارشناس، توني بلر را سفير سيار بزك آرده آمريكا در انگليس خواند و تصريح آرد

ها نسبت به سياستمداران جنگ افروز  اعتمادي آن هاي سياسي مردم ميزان بي با گام
  .يابد و ضد بشريت افزايش مي

  انتهاي پيام 
  
  

  دولت آينده عراق تحت نظارت و فرماندهي آامل ارتش 
ي  به گفته”: ي نيويورك تايمز در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده است روزنامه

ي دولت آمريكا، قبل از اينكه نيروهاي آمريكايي به بغداد برسند،  مقامهاي عالي رتبه
ي  مقامهاي دولتي نيمي از مقامهاي غيرنظامي را آه اآثرا از ديپلماتهاي بازنشسته

اند آه به محض پايان جنگ روي  ومت در عراق انتخاب آردهآمريكايي هستند، براي حك
  . آار خواهد آمد

دولت آمريكا معتقد است آه پس از جنگ عراق، مردمش نياز به يك دولت غيرنظامي 
دارد آه بتواند با ارتش همكاري نزديك داشته باشد و بتواند امنيت را در اين آشور 

  . برقرار نمايد
ي گذشته با اعالم آمك در بازسازي عراق  ايي هفتهديپلماتهاي اروپايي و آسي

خواستار اعالم طرحهاي آمريكا براي حكومت پس از جنگ در عراق بدون در نظر گرفتن 
  . نقش محوري براي سازمان ملل شدند

ي اروپا به بحث گذاشته شده، اما دولت  اگرچه اين مساله در سازمان ملل و اتحاديه
ام عملياتهاي حفظ صلح آه توسط غيرنظاميان تحت امر آمريكا با طرحهايش براي انج

  . آيد از همگان پيشي گرفته است جي گارنر، ژنرال بازنشسته به اجرا در مي
گارنر آه تحت امر مستقيم دفتر جديد آمكهاي انسان دوستانه و بازسازي پنتاگون 

  .  وارد آويت شد ي گذشته آند هفته فعاليت مي
دانش و آماده آردن امور براي تشكيل دولت عراق براساس وي بر آار استخدام آارمن

  . طرحهايي آه از دو ماه قبل اعالم آرده، نظارت دارد
گويند آه اين آرايش موقتي است و بيش از چند ماه طول  اما مقامهاي عالي رتبه مي

  . آيد آشد و پس از آن دولت موقت عراق روي آار مي نمي
ي همكاري با سازمان  ي نحوه قرر و مناسب دربارهشود در زمان م هم چنين گفته مي

  . شود ملل، مذاآراتي انجام مي
شكل حكومت يك حكومت موقت « : گويد ي دولت مي يكي از مقامهاي عالي رتبه

  » .آند عراقي است آه با سازمان ملل همكاري مي
 ناديده گرفتن سازمان ملل و ايجاد يك حكومت حافظ صلح غير نظامي آمريكايي آه

آند هر چه موقت، شكستن سنتهاي ديرين وزير پا گذاشتن  تحت امر ارتش فعاليت مي
  . نقش مرآزي سازمان ملل در اين رابطه پس از جنگ سرد است

المللي،  براساس قوانين بين. ي ديگري ندارد با اين حال آمريكا در اين لحظه چاره
تواند   اين سازمان مياما. تواند تحت اشغال نظامي فعاليت آند سازمان ملل نمي

آمكهاي امدادي اضطراري براي آوارگان و آودآان و توزيع غذا و هماهنگي هاي 
گويند اين آار در طوالني  المللي مي با اين حال مقامهاي بين. امدادساني را انجام دهد

  . مدت بدون تاييد شوراي امنيت نقش آنوانسيون ژنو است
از لحاظ انساني ما « : گويد ي سازمان ملل مي وسعهي ت مارك مالوچ براون، مدير برنامه

هنگامي آه زمان بازرسي . خواهيم زندگيها را نجات دهيم، مهم نيست چطور فقط مي
ما . توانيم تحت حكومت قراردادي آمريكا آار آنيم ما نمي. رود فرا رسد اختالفها آنار مي

  » .بايد تحت امر شوراي امنيت باشيم
ي  براي حل و فصل اين مسائل و ارائه« : ي آمريكا،  گفت ور خارجهآالين پاول، وزير ام

راهي براي دادن نقش بيشتر به شوراي امنيت در آمك به مردم عراق با سازمان ملل 
  » .آنيم مشورت مي
ي مقامهاي دولتي، هدف جلوگيري از ايجاد يك نيروي متورم و غيرفعال، حفظ  به عقيده
ان ملل در شرآت در فعاليتهاي پس از جنگ در عراق المللي و تشويق سازم صلح بين

  . تحت نظارت دولت آمريكا است
 ميليون دالر آمك مالي در اختيار سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان 105آمريكا 

  . هاي انسان دوستانه پس از جنگ در عراق قرار داده است ملل براي انجام برنامه
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ي صلح آمريكا آه با دولت بر روي طرحهاي پس از  ريچارد اچ سولومون، رييس موسسه
  » .اند مقامهايمان در هدف گير افتاده«: گويد آند، مي جنگ در عراق همكاري مي

. خواهد ارتش درگير عملياتهاي شديد حفظ صلح شود پنتاگون نمي« : افزايد وي مي
  » .هدي صلح نشان د ي جنگ و بازنده همچنين تمايلي ندارد آه آمريكا را برنده

ي عمليات حفظ صلح سازمان ملل فعاليت خواهد آرد و گارنر نظير  تيم گارنر در حاشيه
ي سازمان ملل در افغانستان، نقش حاآم قدرتمند  ي ويژه اخضر ابراهيمي، نماينده

  . سازمان ملل را خواهد داشت
ي بازسازي، دولت غير  ي محلي و هماهنگ آننده تيم او شامل سه هماهنگ آننده

  . امي و امدادرسانان خواهد بودنظ
ها،  آنها بر همه چيز از امداد تا امور آوارگان و طرحهاي بلندمدت براي ساخت جاده

ي حزب حاآم بعث صدام  ي اقتصادي و برون راندن مقامهاي عالي رتبه آهن و توسعه راه
گروهي از آارشناسان عراقي به عنوان شوراي مشورتي در اين تيم . نظارت دارند

  . عاليت دارندف
ي  اي است آه در اين منطقه سابقه هم چنين دولت به دنبال ديپلماتهاي بازنشسته

  . فعاليت دارند
 و هنگام حمله به ناو آل در مرآز 2000باربارا بودين، سفير آمريكا در يمن در سال 

 عراق گمارده خواهد شد و جورج وارد، سفير سابق آمريكا در ناميبيا بر آمكهاي انسان
  . دوستانه نظارت دارد

 سفير سابق آمريكا در قطر و مدير مرآز اطالعات ائتالف در اسالم آباد  آنتون آيت،
پاآستان طي جنگ افغانستان، رابين رافل، سفير سابق آمريكا در مراآش و تيموتي 

  “.آارني، سفير سابق آمريكا در سودان از ديگر اعضاي اين تيم هستند
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