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   2003 مارس 29 -1382 فروردين 9شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -دهمشب 
  
   ساعت گذشته تغيير اساسي در وضعيت جبهه هاي جنگ به وجود نيامده 24طي -
  .روز جمعه نيز در سراسر جهان تظاهرات گسترده عليه جنگ برگزار شد-
از آغاز جنگ تاکنون مجموعًا يکصد و بيست و  :گفت  عراقاطالع رسانیوزير ديروز -

  هفت نفر در شهر بصره کشته و ششصد و پنجاه و نه نفر زخمی شده اند
  

  بمباران بغداد ادمه دارد
  خبرگزاری رويتر و تلويزيونی الجزيره

ه داشته و در مناطق جنوبی شهر  ساعت گذشته حمالت هوايی به بغداد ادام24طي 
بغداد از آغاز جنگ تاکنون چنين انفجارهای پر سر و صدا و  .انفجارهايی رخ داده است
که  "  سنگرکوب" شب گذشته بغداد با بمبهاي آمريکايي .سهمگينی تجربه نکرده بود

  .بيش از دو هزار و دويست کيلوگرم وزن دارد هدف قرار گرفت
گفته بودند تعداد زيادی غيرنظامی در اثر بمباران يک بازار مقامات عراقی پيش تر 

   .کشته شده اند
   . نفر اعالم کردند55 تا 30اين مقامات تعداد کشته شدگان در اين بازار را بين 

تلويزيونی الجزيره تصاويری از مجروحان غيرنظامی از جمله زنان و کودکان را در 
 نفر در 50بيمارستان می گويند که بيش از مسئوالن يک  .بيمارستان نشان داده است

  اين بمباران جان خود را از دست داده اند
پيش تر گزارش شده بود که در پی ويران شدن ساختمان حزب بعث و چند خانه در 

  .نزديکی آن در اثر بمباران هوايی، هشت تن کشته شده اند
فرود آمد که باعث شد دو بمب غول پيکر بر فراز برجی مخابراتی در کنار رود دجله 

ساختمان محل اقامت بسياری از خبرنگاران خارجی که در نزديکی آن قرار دارد به لرزه 
  .در آيد

  
  بازگشت دو فروند ناو آمريكايي

   مارس28-خبرگزاري رويتر
ي گذشته عراق را با موشكهاي  دو فروند ناو آمريكايي در خليج فارس آه طي هفته

پس از هشت ماه آه بر روي دريا بودند، ) جمعه(ادند ديروز آروز تام هاوك هدف قرار د
  . اند دستور بازگشت به آمريكا را گرفته

 فروند 30بخشي از گروه نبرد آبراهام لينكلن جزو » شيلوه«و » موبايل بي«ناوهاي 
   . مارس هدف گرفتند20آشتي هستند آه عراق را با موشكهاي آروز از 

  
  .ي الجزيره مورد حمله قرار گرفتي تلويزيون يك خبرنگار شبكه

اين . ديروز تانكهاي انگليسي  يك انبار غذايي در شهر بصره عراق را هدف قرار دادند
ي خبري الجزيره را آه قصد داشت از اين  تانكها هم چنين ماشين يك خبرنگار شبكه
  . تانكها فيلمبرداري آند، هدف قرار دادند

گزارش داد آه دو تن از خبرنگاران اين شبكه ي تلويزيوني الجزيره هم چنين  شبكه
  .اند مفقود شده

  
  نيروهاي جديد نظامي وارد عراق مي شوند

يك مقام پنتاگون اظهار داشت آه فرماندهان براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، 
 هزار تن از نيروهاي زميني خود را 90ي خود  ي هفت روزه آمريكايي از زمان آغاز حمله

  . ي اعزام به منطقه هستند  هزار تن ديگر نيز آماده120ه اند و وارد عراق آرد
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ي دريافت زمان  اين مقام پنتاگون گفت آه بخشي از اين واحدهاي نظامي آه آماده
براي اعزام هستند عبارتند از لشكر يك زرهي در آلمان، لشكر يكم واحد آاوالري در 

ه در لوئي زيانا و آلوريدا تگزاس و واحدهاي زرهي دوم و سوم رجيمنت آاوالري آ
  . مستقر هستند

نيروهاي لشكر چهارم پياده نظام نيز از روز پنجشنبه از پايگاه خود در فورت هود تگزاس 
  . اند خارج شده و عازم منطقه شده

هان نظامي سابق از آمبود  مقامات پنتاگون تاآيد آردند آه با افزايش انتقاد فرمانده
  . ريان اعزام نيرو به منطقه افزايش خواهد يافتنيرو براي حمله به عراق ج

  
  جلسه علنی شورای امنيتپايان 

روز  عراق، بعداز ظهر ن ملل متحد درباره جنگ عليهسازماجلسه علنی شورای امنيت 
  . بدون تصويب هيچ نوع قطعنامه ای به پايان رسيد مارس27 شنبه پنج

سه به روي آليه اعضاي سي، درهاي اين جل.بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
  .  نماينده در جريان آن سخنراني آردند80 گشوده بوده و بيش از سازمان ملل

س دو روزه آشكارا نمايانگر ديدگاههاي متضاد ميان اعضاي شوراي امنيت اين اجال
  . درباره تجاوز آمريكا و انگليس به عراق بود

بسياري از آشورهاي عربي، در آنار آشورهايي مانند روسيه، آمريكا و انگليس را به 
ان آن با اين حال آمريكا و حامي. اقدامي غيرقانوني و تهديد ثبات منطقه متهم آردند

عراق را به ناآامي در خلع سالح متهم آردند و نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت 
  . اقدام آنها مشروع است

اي براي توقف جنگ شد اما اجالس بدون اتخاذ  سفير عراق خواستار وضع قطعنامه
هاي انسان دوستانه  در مورد در اولويت قرار داشتن ارايه آمك. تصميمي پايان يافت

ق نظر گسترده وجود داشت و بسياري از سخنگويان جلسه گفتند شوراي امنيت تواف
بايد فورا براي فعال آردن دوباره برنامه نفت در مقابل غذا آه بيش از نيمي از مردم 

  . آرد اقدام آند عراق را تغذيه مي
هم چنين در مورد نياز به ايفاي نقشي محوري از سوي سازمان ملل در عراق پس از 

  .ن مناقشه توافق نظر خواهد داشتپايا
  

  هيچ آس ديگر حاضر نيست به آنجا برگردد
گويد از مقاومت  يك آوماندوي نيروي دريايي آمريكا آه در جنگ عراق زخمي شده مي

آرده در اين جنگ  گويد آه فكر مي ها شگفت زده شده و يك گروهبان ديگر مي عراقي
  . بميرد

هيچ «: گويد ام پياده نظام مي واحد يكم لشگر سي ساله، از 21گروهبان چارلز مورگان 
  » .آس ديگر حاضر نيست به آنجا برگردد

ان، مورگان و جانتوامنارد ژمي ويالفين آه در .ان.ي خبري سي براساس گزارش شبكه
  . برند اند در مرآز درماني در آلمان به سر مي عراق زخمي شده

 از آنها از نيروي دريايي هستند  تن15 مجروح آمريكايي، آه 24اين مرآز پذيراي 
  . اند اين سه تن در روي پل فرات واقع در جنوب ناحرير زخمي شده. باشد مي

گويد آه از واحدش خواسته شده بود تا گروهي از غيرنظاميان را آه نزديك  مورگان مي
  . شنوند دو پل فرات بودند بازرسي آنند آه ناگهان صداي انفجارهايي را مي

ديگر . گويد آه سربازان عراقي لباس غيرنظاميان را پوشيده بودند  ساله مي31ويالفين 
  . ها را نداشتند گويند آه سربازان انتظار چنين مقاومتي از جانب عراقي ها مي زخمي
  ».آرديم نبودند ما واقعا تعجب زده شديم آنها آن طور آه ما فكر مي«: گويد وي مي

  
  رساني عراق عالوزير اطسعيد الصحاف،  آنفرانس خبري
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هاي نيروهاي آمريكايي با رساني عراق با اشاره به درگيري عوزير اطالسعيد الصحاف، 
 تانك و نفربر زرهي از 33ها تاآنون  نيروهاي عراق در نجف اظهار داشت در اين درگيري

  . اند آمريكا ويران و سه تن از نيروهاي اين آشور آشته شده
 در« :گفت، افزود در يك آنفرانس خبري سخن ميز ديرووزير اطالع رساني عراق آه 

 تن 4ي مثني نيز تا آنون  هاي نيروهاي آمريكايي و نيروهاي انگليسي در منطقهدرگيري
  . اند از نيروهاي دو آشور آشته و تعدادي ديگر نيز اسير شده

 شنبه پنجدر حمالت هوايي روز « : ي خبري الجزيره، الصحاف افزود به گزارش شبكه
  . اند  تن ديگر زخمي شده92 تن آشته و 7وهاي آمريكا و انگليسي به بغداد تاآنون نير

 116در حمالت هوايي اين دو آشور به بصره، طي روزهاي اخير « :چنين افزود وي هم
  » .اند  تن ديگر زخمي شده695تن آشته و 

آغاز از « : الصحاف با اشاره به تعـداد آشته شدگان در دو شهر جنوب عراق، گفت
  » .اند  تن ديگر زخمي شده1495 تن از مردم اين منطقه آشته و 346جنگ تاآنون 

اين اقدام « :الصحاف با اشاره به اعزام نيروهاي اضافي از جانب آمريكا به منطقه، گفت
  » .ي آن است آه آمريكا در اين جنگ تاآنون شكست خورده است آمريكا نشان دهنده

 پرل، رييس هيأت مشاور پنتاگون يكي از آساني آه اين استعفاي ريچارد« : وي افزود
ي اختالفات  آرد و از مهنسان اصلي اين جنگ بود، نشان دهنده جنگ را تأييد مي

  » .شديد و از هم پاشيدگي واشنگتن است
تر و استعفاي مقامات ديگر  در آينده شاهد اختالفات شديد« :الصحاف تأآيد آرد

  » .واشنگتن خواهيم بود
هاي ضد شيميايي سربازان عراقي آه توسط نيروهاي آمريكايي ا اشاره به ماسكوي ب

گويد  دن به اين جنگ، ميآمريكا براي مشروعيت بخشي« :به تصرف درآمده است، گفت
 آه همه ي وجود سالح شيميايي در عراق است، در حالي ها نشان دهندهاين ماسك

  ».هاي يك جنگ استدانند داشتن اين ماسكها نزد سرباز از ضرورت مي
  

  هاي سپر انساني گروه تظاهرات
برند با حمل  هاي سپر انساني آه از سراسر جهان در عراق به سر مي گروه

  . پالآاردهايي در اعتراض به آشتار غيرنظاميان در عراق تظاهرات برگزار آردند
هاي آمريكا در بمباران مناطق مسكوني ظاهرآنندگان با محكوم آردن سياستاين ت
  . آميز است راق اعالم آردند، اين اقدام جنايتع

ي خبري الجزيره، تظاهرات آنندگان از آشورهاي مختلف جهان  به گزارش شبكه
. گناه عراق شدند خواستار توقف سريع اين جنگ و خاتمه دادن به آشتار مردم بي

 جهان چنين اين تظاهر آنندگان بوش را به عنوان يك جنايتكار معرفي آردند و مردم هم
  .را براي برقراري صلح دعوت آردند

  
  وگو با تلويزيون آلمان در گفتهانس بليكس 

مايلم پس از پايان جنگ در عراق با تيم بازرسي « :ديروز هانس بليكس اعالم آرد
سازمان ملل عازم بغداد شوم؛ تا به طور مستقل تعيين آنم آه آيا صدام سالحهاي 

  » ار جمعي داشته است يا خير؟آشت
وگو با تلويزيون آلمان  هانس بليكس، رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در گفت

مند  توانند به تأييد مستقل سازمان ملل عالقه آمريكاييها و انگليسيها نيز مي« : گفت
دهيم، نه  باشند، هرچند آه ما آارمان را بر اساس حكم شوراي امنيت انجام مي

  » .نگتنواش
ما شخصا مايل هستيم تا « : بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، بليكس بيان داشت

ببينيم آيا به راه افتادن اين جنگ با اين فرض آه عراق سالحهاي آشتار جمعي دارد، 
  » توجيه پذير بوده است يا خير؟

اش را  تيم بازرسان سازمان ملل در ماه مارس امسال بدون اين آه بتواند آار بازرسي
ي آمريكا و انگليس به عراق، اين آشور  در عراق تكميل آند، ناچار شد به دليل حمله

  . را ترك آند
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وگو تأآيد آرد آه وي شك دارد آه عراق از سالحهاي  چنين در اين گفت بليكس هم
تواند باعث  شيميايي يا بيولوژيكي عليه نيروهاي مهاجم استفاده آند، زيرا اين امر مي

  . ري جهانيان نسبت به بغداد شودگي موضع

  
   از پروتكل آنوانسيون ژنو در مورد حقوق رسانه ها52نقض ماده 

هاي تلويزيوني و راديويي در  اند آه پخش برنامه نيروهاي انگليسي در شهر  بصره گفته
اند آه در حال حاضر طول موجهاي اين  آنها هم چنين گفته. اند آن شهر را متوقف آرده

هاي خود استفاده  يي در اختيار آنهاست و از آنها براي پخش برنامه همرآز رسان
  . آنند مي

المللي فعال در زمينه حقوق بشر و  اين در حالي است آه برخي سازمانهاي بين
ها درباره قانوني بودن حمله نظامي به مرآز تلويزيوني عراق در بغداد  حقوق رسانه

  . اند سواالت زيادي را مطرح آرده
سي، آمال سوري، سخنگوي مطبوعاتي .بي.ي خبري بي ساس گزارش شبكهبر ا

گويد آه حمله نظامي به تلويزيون بغداد  الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، مي عفو بين
گويد هر حمله نظامي بايد   از پروتكل يك آنوانسيون ژنو است آه مي52ناقض ماده 

ي يك ارجحيت نظامي محسوب فقط به اهداف نظامي محدود باشد و مرآز تلويزيون
شود؛ مگر اين آه فرماندهان نظامي آمريكا و انگليس شواهدي ارايه دهند آه از  نمي

  . شود ايستگاه تلويزيوني بغداد به عنوان يك پايگاه نظامي استفاده مي
به باور برخي حمله به تلويزيون بغداد يكي از تالشهاي آمريكا براي خاموش آردن 

  . يس جمهور عراق عليه نيروهاي به رهبري آمريكا بوده استتبليغات صدام، ري
حمله به «: گويد هايي است آه مي المللي خبرنگاران از جمله گروه فدراسيون بين

تلويزيون بغداد اقدامي جهت سانسور اخبار در زمان جنگ است و نگراني از اين است 
يستيم و آمريكا به دليل آه در عراق ما با تخطي از آنوانسيون از سوي عراق روبرو ن

خشم از پخش تصاوير اسراي آمريكاي توسط تلويزيون بغداد اقدام به حمله آرده است 
  » .شود المللي خبرنگاران اين سانسور محسوب مي و از ديد فدراسيون بين

المللي خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستار تحقيق در مورد بمباران  فدراسيون بين
  . د شده استتلويزيون بغدا

حمله به منظور تخريب مرآز تلويزيوني بغداد يادآور بمباران تلويزيون صربستان توسط 
 بوده است آه منتقدين گفتند حمله نظامي به مراآز 1999نيروهاي ناتو به سال 

الملل  يي از جمله تلويزيون تضعيف آننده اصل آزادي بيان و ناقض حقوق بين رسانه
يكا و انگليس در عراق در پاسخ به انتقادات از بمباران تلويزيون اما نيروهاي آمر. است

آنند آه نقش تبليغاتي اين ايستگاه تلويزيوني آن را به يك هدف نظامي  بغداد ادعا مي
  . موجه تبديل آرده است

  
  بدر9رامسفلد، وزيردفاع آمريکا و سپاه 

انقالب اسالمي را از ورود وزير دفاع آمريكا سپاه شيعيان عراقي تحت آنترل پاسداران  
به عراق برحذر داشت دانالد رامسفلد، وزيردفاع آمريکا روز جمعه در کنفرانس 

مطبوعاتي پنتاگون به خبرنگاران گفت که  ورود پرسنل نظامي، اطالعاتي يا عوامل به 
داخل عراق را که تحت کنترل فرمانده عمليات ژنرال فرانکس نباشند، به عنوان تهديدي 

وي گفت اين شامل سپاه بدر نيز . ه نسبت به نيروهاي ائتالف تلقي خواهد شدبالقو
. سپاه بدر، شاخه نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق است. شود مي

سپاه بدر توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي آموزش، هدايت و : رامسفلد افزود
دانيم و  مسئول ميتسليح مي شود و ما دولت ايران را نسبت به اقدامات آن 

وزير دفاع آمريکا افزود با . دانيم فعاليتهاي سپاه بدر درداخل عراق را غيرمفيد مي
 .اعضاي مسلح سپاه بدر که در عراق پيدا شوند بايد به صورت دشمن رفتار کرد
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متن سخنان رئيس جمهوري آمريكا در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با 
  : نخست وزير بريتانيا

   مارس28جمعه –فرهودي در راديو فردا گزارش بيژن 
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، و توني بلر، نخست وزير بريتانيا، پس از مذاآرات 

خود در آمپ ديويد، در مصاحبه اي مطبوعاتي نسبت به سرنگون شدن حكومت صدام 
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا . حسين در آينده اي نزديك اظهار اطمينان آردند

آمريكا در چند . دوست من توني بلر، نخست وزير بريتانيا، به آمپ ديويد آمدگفت 
ما آموخته ايم آه او به حرف خود عمل . هفته گذشته بسيار از توني بلر آموخته است

آمريكا و بريتانيا براي . مي آند و مردي با بينش و افتخار مي آنيم آه او دوست ماست
ما با هم همكاري مي . ديگر همكاري مي آنندتحقق هدفي شريف در آنار هم با يك

آنيم آه جهان را امن تر سازيم و با يكديگر همكاري مي آنيم تا مردم عراق را آزاد 
نيروهاي آمريكا، بريتانيا، استراليا، لهستان و ديگران، در انجام وظايف خود در . سازيم

هاي اين جنگ،  شتگياين جنگ با يكديگر سهيم اند و همينطور در فداکاري و ازخودگذ
کنند و  همراه با هم، نيروهاي ائتالف روزبه روز پيشروي مي. با يکديگر شريک

به آهستگي ولي به طوريقين، چنگال . پيشرفتي مداوم و ثابت در برابر دشمن دارند
اي بودن نيروهاي بريتانيا  ما از شهامت و حرفه. ترور از گلوي مردم عراق رها مي شود

ايم و  کنيم و همراه با هم، افرادي را از دست داده  ائتالف قدرداني ميو ديگر نيروهاي
کنند، براي  باخته آمريکائي در جنگ دعا مي مردم آمريکا همانطور که براي عزيزان جان

  . اند باخته بريتانيائي نيز دست دعا بلند کرده عزيزان جان
اين پيکار .  گير نبرد هستيمترين و نوميدترين واحدهاي ديکتاتور در ما اکنون با سرسخت

با اين همه ما سرانجام کار را . در روزهاي آينده به شهامت و فداکاري بيشتر نياز دارد
رژيم عراق کارش تمام خواهد شد و مردم . عراق خلع سالح خواهد شد. دانيم مي

 براي چند دهه، رژيم ستمگر عراق،. اند، آزاد خواهند شد ديده عراق که از ديرباز ستم
بذر ترس و هراس را در ميان مردم عراق پاشيده است اما به زودي مردم عراق از 

ائتالف ما در کنار شهروندان عراقي . مند خواهند شد اعتماد به نفس مردمي آزاد بهره
هاي انساني را  ايم که توزيع کمک ما آماده. هاي پيش رو برخورد خواهد کرد با چالش

کنيم، اين   حقيقت همين حاال که داريم صحبت ميبين مردم عراق آغاز کنيم و در
  . کمکها در حال توزيع است

خواهيم که  امروز من و نخست وزير بريتانيا همچنين از سازمان ملل متحد موکدا مي
بيش از نيمي از مردم عراق به اين برنامه به . فورا برنامه نفت دربرابر غذا را از سر گيرد

اين مسئله انساني عاجل . غذائي خود متکي هستندعنوان تنها منبع تامين مواد 
شوراي امنيت بايد به کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل . نبايد به سياست آلوده شود

  .هاي غذائي را به آنان که بيشترين نياز را به کمک دارند برساند اختيار بدهد تا محموله
کنيم، همچنين به کمک  هاي مردم عراق برخورد مي در حاليکه ما با عاجل ترين سختي
يکي از اين نيازها، تشکيل . شان نيز متعهديم به آنها براي تامين نيازهاي درازمدت

دولتي نماينده تمام اقشار کشور است که حقوق تمام شهروندان عراقي را محافظت 
شکل اين دولت توسط مردم عراق تعيين خواهد شد و نه اينکه از خارج بر آنها . کند

خست وزير بريتانيا و من اطمينان داريم که يک عراق آزاد کشوري موفق ن. تحميل شود
  . خواهد بود

در اين حال من و نخست وزير بريتانيا فرصتي را براي تجديد اميد و پيشرفت در سراسر 
 ژوئن گذشته، من رئوس طرحي را براي ايجاد دو 24در . کنيم خاورميانه مشاهده مي

به زودي ما . ر يکديگر در صلح و امنيت تشريح کردمکشور اسرائيل و فلسطين در کنا
. باشد، ارائه خواهيم داد نقشه راهي را که هدف از آن تبديل اين طرح به واقعيت مي

  . آمريکا و بريتانيا قاطعانه متعهدند که اين نقشه را به اجرا بگذارند
ما .  آزادي بودندبه مدت تقريبا يک قرن، آمريکا و بريتانيا متحدان مستحکمي در دفاع از

با تمام تهديدهاي بزرگ نسبت به صلح وا منيت جهان مقابله خواهيم کرد ما در پيکاري 
. بزرگ عليه نازيسم در کنار يکديگر بوديم و در جنگ سرد نيز عزمي مشترک داشتيم

در برابر هر چالشي ما مشترکا قدرت يکديگر را براي پيشبرد آرمان عدالت به کار 
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اتحاد ما قوي است، عزم ما مستحکم . ز نيز همين کار را مي کنيمگرفتيم و امرو
  .است، و ماموريت ما با موفقيت توام خواهد بود

  
  المللي نخواهد داد ي بين واشنگتن آنترل عراق را به جامعه

  جورج بوش و توني بلراختالف 
 پس جورج بوش و توني بلر نتوانستند اختالفاتشان بر سر نقش سازمان ملل در دولت

  . از جنگ در عراق را طي نشست دو روزه در آمپ ديويد حل آنند
ي نفت در  رهبران دو آشور آمريكا و انگليس به شدت خواستار ازسرگيري فوري برنامه
  . اند برابر غذا و سازمان ملل ارسال آمكهاي انسان دوستانه به مردم عراق شده

گ گفت آه وي معتقد به دادن وي در رابطه با نقش سازمان ملل در عراق پس از جن
يك نقش قويتر در عراق پس از جنگ به سازمان ملل است، اما بوش تنها به حضور اين 

  . سازمان در دولت پس از جنگ در عراق اشاره آرد
اين مهم است آه مجددا سازمان ملل ايفاي نقشي داشته باشد و دولت «: بلر گفت

  » . باشدپس از جنگ در عراق مورد تاييد اين سازمان
هاي ديگر شوراي  وي گفت آه انگلستان به همراه ديگر آشورها براي صدور قطعنامه
هاي انسان دوستانه  امنيت در مشخص آردن تماميت ارضي عراق، ارسال سريع آمك

  . آند و تاييد و تعيين دولت پس از جنگ در عراق همكاري مي
در عراق پس از جنگ خودداري ي نقش سازمان ملل  بوش از هر گونه اظهار نظر درباره

ي آنگره گفت  ي روز چهارشنبه ي آمريكا در جلسه اما آالين پاول، وزير امور خارجه. آرد
  . آه نقش سازمان ملل تنها محدود به آمكهاي انسان دوستانه خواهد بود

بوش و بلر در . المللي نخواهد داد ي بين وي گفت آه واشنگتن آنترل عراق را به جامعه
 با مدت زمان احتمالي گفت قول دادند آه نيروهايشان تا زمان پيروزي آامل به رابطه

  . جنگ ادامه خواهند داد

  
  استعفاي ريچارد پرل

ريچارد پرل، يكي از مشاوران دولت بوش و مهمترين حامي حمله به عراق از رياست 
  . ي پنتاگون استعفا آرد هيات مشاوره

استعفاي ريچارد پرل را به عنوان رييس هيات دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا 
   .سياست دفاعي را پذيرفته است، اما از وي خواسته آه عضو اين هيات باقي بماند

سي، پرل استعفايش را به دليل درگيري به .بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه
ي گلوبال گراسينگ اعالم  وجود آمده بر سر معامالتش با شرآت مخابرات ورشكسته

 روز 5اما تحليلگران سياسي آناره گيري او را بي ارتباط با تاآتيك جنگي . آرده است
  .اول جنگ نمي دانند

  
  چند عكاس شدن ناپديد

مت مك الستر، رييس دفتر مطبوعاتي سازمان ملل و موليسس سامان، يكي از 
عكاسان اين دفتر آه تا بعد از ظهر روز دوشنبه از طريق پست الكترونيكي با همكاران 

  . اند و خبري از آنها نيست خود در تماس بودند ناپديد شده
:  اظهار داشتروز پنجشنبهزاري آسوشيتدپرس، آنتوني مارو، براساس گزارش خبرگ

دانيم آنها  تاآنون زمان زيادي گذشته است آه ما هنوز از آنها خبري نداريم، ما نمي«
اند مقصد بعدي آنها  اند يا خير و اگر خارج شده آجا هستند، آيا هنوز بغداد را ترك آرده

  » .آجاست
مدتي است با همكاران » مولي بينگهام«نگار آمريكايي ديگر نيز به نام يك عكاس خبر

  . رود آه همراه دو نفر ديگر باشد خود در نيويورك تماس نگرفته است و احتمال مي
سردبير اين دفتر مطبوعاتي از مقامات عراق خواست چنانچه اين خبرنگاران را دستگير 

ا سردبيران خود تماس گرفته و از سالمت اند دست آم به آنها اجازه دهند تا ب آرده
  . خود آنها را مطلع آنند
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  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  ي امور خارجي چين ژنگ آيورانگ، استاد موسسه

  ي خلق ـ چاپ چين روزنامه
نار گذاشتن جنگ آمريكا عليه عراق آه با مخالفت آشورهاي مختلف همراه بود و آ«

شوراي امنيت را در پي داشت، نقض منشور سازمان ملل و اصول اساسي حقوق 
  ».آند هاي زيادي وارد مي الملل است و اين امر به سازمان ملل آسيب بين

ي امور خارجي  ، استاد موسسه»ژنگ آيورانگ« به نقل از -ي خلق ـ چاپ چين  روزنامه
  :يه عراق با اشاره به مطالب فوق آورده استي جنگ آمريكا عل چين در تحليلي درباره

پنج آشور برتر جنگ جهاني دوم براي جلوگيري از وقوع مجدد جنگ در جهان، اقدام « 
ترين و مقتدرترين سازمان بين  به تاسيس سازمان ملل آردند آه در حال حاضر جهاني

 صلح در منشور اين سازمان هدف اصلي، دفاع از. رود المللي جهان به شمار مي
المللي از  اند آه در روابط بين المللي و امنيت عنوان شده است و آشورها قول داده بين

  .زور يا تهديد استفاده نكنند
هاي  هاي بزرگ و گروه اگر چه موسسان سازمان ملل چنين هدفي داشتند؛ اما قدرت

اين توان نقشي آه  با اين حال نمي. اند قدرتمند، اين سازمان را به چالش آشيده
 سال گذشته در جهت برقراري صلح و امنيت در جهان داشته، ناديده 58سازمان طي 

ها توسط اين سازمان حل و فصل  بسياري از اختالفات و درگيرهاي ميان دولت. گرفت
  ».شده است

ي نظام تك  ي به ذآر آراي يك آارشناس ديگر چيني درباره ي خلق در ادامه روزنامه
  : آه در زير به آن اشاره شده استقطبي در جهان پرداخته 

از زماني آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و گروهش قدرت را در آمريكا به دست «
اين گروه منافع آمريكا را بر هر چيز ديگري . گرايي افزايش يافته است گرفتند، تك قطبي

  .دهند ترجيح مي
ن در اين باره نوشته ي مطالعات بين المللي چي لوان ژانگ زي، معاون مدير موسسه

المللي را به  است، دولت بوش موضع افراطي اتخاذ آرده و معاهدات و مكانسيم بين
 سپتامبر نيز واشنگتن به سختي تالش آرد تا برتري 11بعد از . چالش آشيده است

در حال حاضر نيز آمريكا، عراق را با وجود . اش را در جهان حفظ آند نظامي و امنيتي
مه جانبه مورد حمله قرار داده است؛ آه نوع جديدي از تك قطبي هاي ه مخالفت

  .گرايي آمريكاست
گرايي  دهد به تك قطبي المللي، از يك سو به آمريكا اجازه مي عدم توازن نيروهاي بين

هاي   سپتامبر باعث شد؛ تا سياست11روي آورد و از سوي ديگر حمالت تروريستي 
اين حادثه، فرصتي استثنايي را در اختيار . دداخلي آمريكا به سمت راست چرخش آن

تك قطبي گرايي ماهيتي . اش را دنبال آند آمريكا گذاشت؛ تا استراتژي جهاني
گذارد؛ اما به هر  المللي مي تهاجمي و خصمانه دارد و تاثيرات مستقيمي بر روابط بين

ي آمريكا مواجه المللي از جمله متحدان اروپاي حال اين استراتژي با مخالفت جوامع بين
  ».شود مي

ي غير قابل  ي آينده ي خلق هم چنين نظر يك تحليلگر ديگر چيني را درباره روزنامه
  :بيني خاورميانه اينگونه آورده است پيش

ي خاورميانه خواهد شد و مشكالت  جنگ عراق باعث افزايش نفوذ آمريكا در منطقه«
آمريكا در نظر .  باعث خواهد شدي آشورهاي منطقه يي را براي ثبات و توسعه عديده

ي خود در  دارد پس از اشغال عراق يك حكومت غربي طرفدار آمريكا مطابق با خواسته
اين آشور برقرار آند؛ اما بازسازي سياسي عراق چندان آسان نخواهد بود، زيرا 

آمريكا براي تداوم حضورش در . مسائل مذهبي و قومي در عراق بسيار پيچيده است
هايش با آشورهاي عربي، پس از جنگ عراق سعي  نه و آم آردن مخالفتخاورميا
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 اسراييل بيشتر -خواهد آرد؛ تا تالشهايش را براي از سرگيري روند صلح فلسطين 
توانند باور آنند آه آمريكا از حمايتش از اسراييل  اين در حالي است آه مردم نمي. آند

  ».دست برداشته است
المللي پرداخته شده و  هاي بين تاثير جنگ آمريكا بر الگويدر انتهـاي اين مطلب به 

  :آمده است 
گويد، اولين تاثير  المللي چين در اين باره مي يك آارشناس ديگر مرآز مطالعات بين«

چنان به  ي آمريكا بر آل جهان در آينده غير ممكن است؛ اما هم اين است آه سلطه
  .عنوان قدرتي تاثيرگذار باقي خواهد ماند

هاي بزرگ با اقدامات آمريكاست آه  ي قدرت دومين تاثير، تاثير مخالفت متحدانه
  .تواند منجر به محدود شدن آن شود و جهان چند قطبي را به وجود آورد مي

هاي ضد جهاني شدن، ضد تروريسم و ضد جنگ و  سومين تاثير اين است آه جنبش
ي جهان به ايفاي  لگوي آيندههاي بزرگ در ا هم چنين گروهاي مذهبي با ديگر قدرت

  .نقش خواهند پرداخت
آخرين تاثير نيز اين است آه وضعيت موجود، همكاري و رقابت ميان نيروهاي اصلي 

  ».دهد دنيا افزايش مي
   

  اشتباه  محاسبه آمريكا
ي آمريكا به عراق با  ي آمريكايي نوشتند آه حمله ي برجسته دو روزنامه) جمعه(ديروز 

 شده است و علت اين امر اشتباه در محاسبات خودداري بيش از حد، و رو دردسر روبه
  . ناتواني در به آار گيري تعداد زيادي نيرو در ابتداي حمله بوده است

نيروهاي متحد در رسيدن به بغداد با «: ي نيويورك تايمز نوشته است تحليلگر روزنامه
  » .ته بوداند؛ زيرا دولت بوش عراقيها را نشناخ مشكل مواجه شده

آنچه آه «: ي نيويورك تايمز افزوده است براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، روزنامه
پنتاگون متوجه نشد اين بود آه استراتژي عراقيها براي جنگ شهري تنها شامل بغداد 

  » .نبود، بلكه ديگر شهرهاي عراقي از جمله ناصريه، نجف، سماوا را در برگرفته است
نيويورك تايمز نوشته است آه دليل ديگري آه باعث شده جنگ پر ي  تحليلگر روزنامه

دردسر شود اين است آه پنتاگون از همان ابتدا تعداد زيادي نيرو را براي شروع حمله 
  . به آار نگرفت

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا و دستياران وي تكيه اصلي خود را بر تجهيزات 
ن امر باعث شد تا بنابه تحليل، تحليلگر نيويورك تايمز ي نظامي قرار دادند و اي پيشرفته

  . از نيروهاي زياد در آغاز حمله استفاده نشود
مهمترين درسي آه ما با «: ي وال استريت ژورنال نوشته است از سوي ديگر روزنامه

ي اول جنگ در عراق فراگرفتيم اين است آه از ميان بردن يك حكومت  گذشت هفته
  » . شكست دادن يك ارتش استتر از بسيار سخت
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