
  )13(حمله به عراق 
  

   2003 اول اوريل - 1382 فروردين 12سه شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب سيزدهم
  

ي تلويزيوني الجزيره با وجود تذآرات مكرر آمريكا و انگليس اعالم آرد آه  شبكه
  .آند بار جنگ را سانسور نمي هاي دهشت صحنه

. اپي در اطراف شهر به وقوع پيوستدر سپيده دم بغداد، انفجارات پي: خبرگزاري رويتر
اين انفجارات بعد از يك شب پر از حمالت هوايي بر روي پايتخت و در مناطق استقرار 

  .نيروهاي گارد رياست جمهوري، همچنان ادامه دارد
  

  .بمباران بغداد به طور ممتد ادامه دارد
پسر کوچک صدام يک هواپيمای امريكايي که در ارتفاع پايين پرواز می کرد کاخ قصی، 

حسين را بمباران کرد که در نتيجه آن توده عظيمی از دود غليظ سفيدرنگ راهی 
   .آسمان شد

پل وود خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد نيروهای بريتانيايی و آمريکايی سعی 
  .دارند تاسيسات فرماندهی و کنترل عراق و مظاهر حکومت صدام را هدف قرار دهند

چهار انفجار بسيار قوي يكي پس از ديگري، در مرآز شهر : ر در بغداد گفتخبرنگار رويت
در حاليكه هواپيماها برفراز بغداد به پرواز در مي آمدند شليك . به وقوع پيوست

بنا به اين گزارش موجي از انفجارات . ضدهواييها به سمت آسمان سرازير مي شدند
  .ر آورده بوددر اطراف شهر در طول شب پايتخت را به لرزه د

بيش از دو سوم هدفهاي «: يكي از فرماندهان نيروي هوايي آمريكا در عراق ادعا آرد
عمليات هوايي نيروهاي مشترك آمريكايي و انگليسي در بغداد را مواضع واحدهاي 

  » .دهد گارد رياست جمهوري تشكيل مي
ي عراق هدف هاي نظام در خالل هفته گذشته، تقريبا تمامي فرودگاه« : وي افزود

  ».بمباران و اصابت موشك قرار گرفت
اين بمباران « :خبرنگار الجزيره در يك ارتباط مستقيم با اين شبكه خبري اظهار داشت

صورت گرفت و مردم بخصوص آودآان را بشدت )  مارس31دوشنبه (هوايي صبح امروز
  » .وحشت زده آرد

ي و همچنين ضد هاي ضد موشك سيستم« :خبرنگار الجزيره همچنين افزود
هاي عراق نتوانست به موقع در برابر حمالت هوايي اين هواپيماها و موشكها  هوايي

  » .واآنش الزم را انجام دهد
ي خبري تصاويري از مناطق مختلف بغداد را آه همزمان با مقر وزارت  اين شبكه

  . رساني عراق مورد حمالت هوايي قرار گرفته بودند؛ پخش آرد اطالع
هاي گسترده در سراسر اين مناطق مسكوني و غير  تصاوير آتش سوزيدر اين 

  . مسكوني نشان داده شد
هواپيماهاي آمريكا و انگليس همچنين ديروز دو شنبه مناطقي در شمال عراق را مورد 

اين مناطق مرز ميان آردستان و مقر نيروهاي عراقي بود؛ آه بشدت . حمله قرار دادند
  . بمباران شد
کا می گويد سه چهارم حمالت هوايی نيروهای ائتالفی اکنون بر سه لشکر ارتش آمري

گارد رياست جمهوری عراق شامل حمورابی در شمال، غرب و جنوب، لشکر مدينه در 
  . جنوب و لشکر بغداد در جنوب شرقی بغداد متمرکز است

طع در پی حمله موشکی شبانه موقتا ق)  مارس31(تلويزيون دولتی نيز روز دوشنبه 
شد، اما ساعاتی بعد مجددا راه اندازی شد و صدام حسين را در جلسه ای با 

  .دستياران ارشد خود از جمله پسرانش عدی و قصی نشان داد
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  شهر نجف محاصره
 شبه نظامي عراقي را 100ارتش آمريكا اعالم آرد، شهر نجف را محاصره آرده و حدود 

  . اند  عراقي را اسير آرده50 آردند نظاميان آمريكايي هم چنين اعالم. آشته است
مرآز فرماندهي آمريكا در قطر ) دوشنبه(ي ديروز  آسوشيتدپرس گزارش آرد، در بيانيه

آمده است، يك لشكر ارتش آمريكا نجف را محاصره آرده است و خود را براي نبرد خانه 
  . آند؛ اما از خسارت ديدن اماآن مقدس شيعيان نگران است به خانه آماده مي

نيوز گزارش داده است؛ آه نيروهاي عراقي در  ي خبري فاآس از سوي ديگر شبكه
اند و خود را براي دفاع در برابر نيروهاي مهاجم آماده  داخل اين اماآن مقدس پناه گرفته

  . اند آرده
آند و  خبرگزاري آسوشيتدپرس به ميزان قداست اين اماآن در نظر شيعيان اشاره مي

  . نمايد را عاملي جدي براي برافروختن خشم شيعيان توصيف ميويران شدن آنها 
داند آه بخاطر آن لشكر آمريكا در خارج از شهر نجف  اين خبرگزاري اين امر را علتي مي
آند،  آند تا با شعارهايي آه از طريق بلندگو اعالم مي مستقر شده است و سعي مي

  . ردن طرفداران صدام ترغيب نمايدغير نظاميان عراقي را به همكاري براي خلع سالح آ
 آيلومتري آربال رسيده است و به دليل آمبود 16هم چنين يك لشكر ديگر آمريكا به 

  . اش را آند آرده است ي سربازان عراقي، روند پيشروي نيرو براي محاصره
  

   زن و کودک در نزديکی نجف7قتل 
   مارس31دوشنبه -گزارش راديو بي بي سي

های بازرسی در هر جا که نظاميان با مردم عادی تماس پيدا می کنند برقرار شده                پست
  است

نيروهای آمريکايی با شليک به يک خودرو که از دستور ايست سرپيچی کرده بود هفت              
  .غيرنظامی را کشته اند

ظاهرا يک وانت بوده است به يک پست بازرسی در نزديکی نجف نزديک             اين خودرو که    
  .می شد که به راننده دستور ايست داده شد

سربازان لشکر سوم پياده نظـام آمريکـا پـس از آنکـه راننـده بـه دسـتر آنهـا اعتنـا نکـرد                         
  .شروع به شليک تيرهای اخطار کردند و چون موثر نشد موتور خودرو را هدف گرفتند

ا که خـودرو بـاز هـم حرکـت بـه سـوی آنهـا را ادامـه مـی داد آنهـا، بـه گفتـه يـک                              از آنج 
  .سخنگوی نظامی، به عنوان آخرين راه کار به داخل کابين مسافر خودرو شليک کردند

 نفـر از آنـان      7 زن و کـودک بـود کـه در نتيجـه آتـش نيروهـای آمريکـايی                   13خودرو حامل   
  .دو نفر نيز مجروح شده اند. کشته شدند

ر بـاره چگـونگی وقـوع حادثـه جزئيـات بيـشتر و گزارشـی از منـابع مـستقل در دســت          د
  .نيست

اما اگر مشخص شود که راننده يا مسافران قصد سوئی نسبت بـه نيروهـای آمريکـايی               
هايی وارد کنـد کـه در آن   ژيک می تواند ضربه مهلکی به تالش   نداشته اند، اين حادثه ترا    

 کوشند مردم عراق را قـانع سـازند کـه هـدف آنهـا               نيروهای تحت فرماندهی آمريکا می    
  .  آزادسازی کشور آنان است و نه اشغال آن

  
  جبهه بصره

  . تفنگداران انگليسي پس از پيشروي شبانه در حال نزديك شدن به شهر بصره هستند
ي  نيروهاي انگليسي حمله« :سي با مخابره اين خبر نوشت.بي.ي خبري بي شبكه

يي عليه نيروهاي عراقي در روستاي ابوالقصيب ترتيب دادند و در حال حاضر  گسترده
  » .حدود يك مايل تا بصره فاصله دارند

بگيرند براساس اين گزارش تفنگداران انگليسي توانستند يك پايگاه نظامي را در اختيار 
  . و پنج افسر ارشد عراقي را اسير آنند

ي يك افسر انگليسي بزرگ ترين عمليات تفنگداران انگليسي  اين علميات آه به گفته
 نيرو صورت گرفت آه طي انجام عمليات صدها سرباز عراقي به 1000بود؛ با حضور 

  ! اسارت گرفته شدند
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ي عراقي ها آشته  ي غافلگيرانه هاز سوي ديگر يكي از تفنگداران انگليس در اثر حمل
  .  تن رساند25شد و مجموع آشته شدگان انگليس از زمان شروع جنگ را به 

الزم به يادآوري است آه پيش از اين نيز مكررا منابع انگليسي و آمريكايي مدعي 
  . تصرف بصره شدند

  
  جنگ در ناصريه و اطراف رودخانه فرات 

که همراه واحد نظامی ديگری در ناصريه است می آدام ماينوت، خبرنگار بی بی سی، 
گويد ظاهرا فرماندهان آمريکايی اکنون به جای دور زدن شهر، خواهان به دست گرفتن 

  .کنترل آن و خنثی کردن مقاومت ها هستند
در جنوب، تنفگداران دريايی آمريکا حمالت خود عليه نيروهای عراقی را که هنوز در 

آمريکا حدود پنج هزار نيرو را برای تقويت هفت . شديد کردندناصريه مقاومت می کنند ت
هزار تفنگدار دريايی که در شهر استراتژيکی ناصريه با مقاومت شديدی روبرو شده اند 

  .اعزام کرده است
اندرو نورث، خبرنگار بی بی سی می گويد نبرد در اين ناحيه باعث کاهش سرعت 

  .انتقال تدارکات شده است
فنگداران دريايی کليه بناهای مرتبط با تشکيالت امنيتی حزب حاکم بعث به گفته وی ت

  .عراق را هدف قرار می دهند
 سرباز آمريکايی 43سعيد الصحاف، وزير اطالعات عراق، می گويد که نيروهای عراقی 

  . تانک ائتالفی را منهدم کرده اند13 ساعت گذشته کشته اند و 36و بريتانيايی را طی 
يکايی در هشتاد کيلومتری جنوب بغداد در ساحل رود فرات درگير نبرد نيروهای آمر

. سنگينی با نيروهای گارد رياست جمهوری و واحدهای شبه نظامی عراقی هستند
بنابه گزارشها اين نزديکترين نبرد زمينی ميان نيروهای آمريکايی و عراقی در مسير 

  .پيشروی به سوی بغداد است
ر از زد و خوردها با هدف محک زدن توان واحدهای حومه بغداد بنابه گزارشها آخرين دو

  .از سوی واحدهای آمريکايی انجام می شود
 کيلومتری جنوب بغداد 80به گزارش خبرگزاری رويتر در هنديه، که در نزديکی کربال در 

واقع است، گروهان پياده نظام سوم آمريکا با عراقهايی که از ساختمانها و خندقهای 
  .اده آتش می گشودند درگير شده اندکنار ج

نيروهای آمريکايی گفتند بسياری از عراقيها و حداقل يک آمريکايی در درگيری شديد در 
  .نزديکی شهر حله در همين جبهه نبرد کشته شدند

 تکاور کشته و 3در جنوب عراق يک هلی کوپتر آمريکايی سقوط کرده که در اين حادثه 
  .يک نفر مجروح شده است

در دو به گزارش تلويزيون الجزيره منابع نظامي آمريكا اعالم آردند دو سرباز آمريكايي 
حادثه مختلف در جنوب عراق در اثر انفجار بمبهاي خوشه اي منفجر نشده آشته 

  . همزمان يك سرباز ديگر در اثر انفجار بولدوزرش آشته شد: الجزيره افزود. شدند
  

  ساير تجهيزات و ادوات ضد شيميايي و هاي ضد شيميايي،  لباس
ماسك و پادزهرهاي گاز هاي ضد شيميايي،  مرآز فرماندهي آمريكا از آشف لباس

 پياده نظام عراق در شهر ناصريه 11ي لشگر  هاي مورد استفاده اعصاب در ساختمان
  . خبر داد

تفنگداران دريايي گردان سوم هنگ دوم دريايي آمريكا، پس از برقراري امنيت در اين دو 
 هاي  بسته حاوي لباس300ي بزرگي از سالح و مهمات به همراه  ساختمان، محموله

هاي شيميايي و ساير   ماسك ضد گاز، دو خودروي دفع آلودگي300ضد شيميايي، 
  . تجهيزات و ادوات ضد شيميايي پيدا آردند

، يك مقام مسوول در مرآز »ران جانسون«براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
 براي  هايي از مواد و تجهيزات آشف شده فرماندهي آمريكا اظهار داشت نمونه

ي بيشتر در اختيار آارشناسان قرار داده خواهد شد و سپس آليه آنها منهدم شناساي
  . خواهند گرديد
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ميزان مهمات آشف شده به حدي است آه انفجار آنها در محل براي «: وي افزود
شهر و اهالي آن بسيار زيانبار خواهد بود و ما قصد داريم آنها را به مكاني امن منتقل 

  » .آنيم 
  

  مهمترين تهديد براي ناوهاي استراليايي
تند، مهمترين قايقهاي آوچك حامل مواد منفجره آه تحت آنترل نيروهاي عراقي هس

  . تهديد براي ناوهاي استراليايي مستقر در خليج فارس محسوب مي شوند
ي گروه آاري متشكل از آشتيهاي سلطنتي آانيمبال،  ، فرمانده»پتير جونز«آاپيتان 

آنزاك، و داروين استراليا اظهار داشت آه اآنون خطر ناشي از مينهاي دريايي پشت 
ي قايقهاي حاوي مواد  ي در شرايط آنوني دربارهسرگذاشته شده است و نگراني اصل

  . اند مستقر شده» عبدالرحمن«منفجره است آه در آبراه 
قطعا «: بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي در جمع خبرنگاران گفت

هاي آوچك نيز  يي در اين مناطق حضور دارند و احتمال دارد آه قايق نيروهاي با انگيزه
هاي گشتي ما  تقر شده باشند، به همين دليل است آه قايقدر اين نواحي مس

  » .مشغول گشت زني هستند
اي براي استراليا نيستند و ناوهاي اين  جونز تصريح آرد آه اين تهديدها مشكل جدي

 همواره 2001 سپتامبر 11آشور آه در خليج فارس مستقر هستند، پس از حمالت 
  . اند انتحاري بودهي رويارويي با اين گونه عمليات  آماده

  
  بروآس روزانه اتيآنفرانس مطبوع

ي  گردد و اين مناطق پس از خاتمه شود به دقت انتخاب مي اهدافي آه بمباران مي
 .گيرند عمليات مورد بررسي مجدد قرار مي

ي قطر در  ليهژنرال وينسنت بروآس ـ سخنگوي مرآز فرماندهي آمريكا در السي
ما در راه  « : با بيان اين مطلب، مدعي شد) دوشنبه(روز آنفرانس مطبوعاتي دي

  ».آنيم تا غيرنظاميان عراقي آسيب نبينند رسيدن به اهدافمان تالش مي
 با تاآيد بر اين مطلب آه ي تلويزيوني الجزيره، ژنرال بروآس به گزارش شبكه

ترين آسيبي به غيرنظاميان  آنند آم هايي آه نظاميان آمريكايي اتخاذ ميتاآتيك
توان اعالم آرد آه بصره به طور آامل تحت  ي اآنون نم «: رساند، اعتراف آرد نمي

  ».آنترل نيروهاي ماست
ي رياست  وي يكي از اهداف اصلي نيروهاي آمريكايي و انگليسي را گارد ويژه

  . جمهوري عراق عنوان آرد
  ».آنيم هاي شيميايي استفاده نمي ما در اين جنگ از سالح« : وي ادعا آرد

« : اثير عمليات انتحاري بر روند جنگ، گفتي ت بروآس در پاسخ به سوالي درباره
ها ما  برند؛ ولي اين روش ها از آن بهره مي عمليات انتحاري روشي است آه تروريست

  ».آند را متوقف نمي
ي بروز جنگ خياباني نيروهاي آمريكا و انگليس در جنوب بغداد اظهار  وي درباره

  .اطالعي آرد بي
شد آه نيروهاي آمريكايي سعي دارند تا سخنگوي مرآز فرماندهي آمريكا مدعي 
ما با اسراي عراقي بر اساس « : چنين گفت امنيت بنادر عراق را افزايش دهند و هم

  ».الملل رفتار خواهيم آرد قوانين بين
  

   نظامي آمريكايي37آشته شدن -تلفات نظاميان امريكا
 نظامي اين آشور 37مقامهاي نظامي آمريكا اعالم آردند آه از زمان آغاز جنگ تاآنون 

  .اند آشته شده
 نفر از اين افراد در ميادين 29« :خبرگزاري آسوشيتدپرس با بيان اين خبر افزوده است

  » . دان جنگ، آشته شده
 نفر از نيروهاي آمريكايي مفقود و هفت نفر 16« : چنين اعالم آرد آسوشيتدپرس هم

  » . اند نيز اسير شده
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 نفر گزارش شده 24شدگان نيروهاي انگليسي  اين در حالي است آه تعداد آشته
  . است

  
  تلفات سربازان انگليسي

در يكي از حمالت با آشته شدن يكي از تفنگداران نيروي دريايي سلطنتي انگليس 
  .  تن رسيد24آمين نيروهاي عراقي، شمار تلفات سربازان انگليسي به 

يي در فاو، چند سرباز ديگر انگليسي نيز مجروح  در حمله به يك واحد گشت رودخانه
  . شدند

سي، اولين هواپيما حامل اجساد سربازان .بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
اين اجساد آه شمارشان اعالم نشده با . ر رسيدآشته شده انگليسي به اين آشو

تشريفات نظامي به سبك سنتهاي نظامي انگلستان در يك پايگاه هوايي در شهر 
  . برايزتون در مرآز اين آشور مورد استقبال قرار گرفت

  
  خلبان آمريكاييانگاري يك  عدم آفايت و سهل

ف قرار گرفته بودند؛و يكي بازان انگليسي آه اشتباها از سوي خلبان آمريكايي هدسر
  . از همقطاران آنها آشته شده بود؛ از اين خلبان انتقاد آردند

ي خلبان آمريكايي قرار گرفت در  آه تانك سبك گروهش مورد حمله“ استيون جرارد”
توصيف ) آابوي(اي با روزنامه تايمز، چاپ لندن خلبان آمريكايي را يك گاوچران مصاحبه

  . راي زندگي افراد قائل نبودآرد آه هيچ احترامي ب
ي اين خبر نوشت سرجوخه جرارد، گفت آه اين  سي با مخابره.بي.ي خبري بي شبكه

خلبان نه تنها هدف را اشتباه انتخاب آرد؛ بلكه براي جان غير نظاميان نيز احترامي 
مردم غيرنظامي عراق ) در شمال بصره(قائل نبود؛ زيرا در صحنه هدف گرفته شده 

  . شتندحضور دا
يك سرباز ديگر آه از اين حمله جان سالم به در برده است؛ گفت اين حمله نمونه 

  . انگاري بود نابي از عدم آفايت و سهل
گذاري  روشني عالمت همه جان بدربردگان اين حمله گفتند آه خودروهاي انگليسي به

اندهان فرم. شده بودند و هواپيماي آمريكايي از نزديك به آنها حمله آرده است
  .ي اين حادثه هستند انگليسي و آمريكايي در حال تحقيق درباره

  
  ورود داوطلبان به عراق

ي   آشور عربي آماده23 داوطلب از 4000سخنگوي نيروهاي مسلح عراق مدعي شد، 
  . انجام عمليات انتحاري در عراق عليه نيروهاي آمريكايي هستند

، مدعي شد آه اين )دوشنبه(ديروز حازم الرعوي، سخنگوي نيروهاي مسلح عراق 
ي گذشته موجب مرگ چهار آمريكايي  داوطلبان از سرباز منتحر عراقي آه روز شنبه

  . گيرند شد، الگو مي
گاه  اند آه هيچ اين داوطلبان قول داده«: ي نيويورك تايمز، وي افزود ي روزنامه به نوشته
 مهاجمان را به هرقيمتي از عراق ي ما است آه اين وظيفه. هايشان باز نگردند به خانه

  » .بيرون آنيم
طه ياسين رمضان، معاون رييس جمهور عراق نيز با تاييد اين خبر ادعا آرد، هزاران 

  . اند داوطلب براي نبرد با نيروهاي آمريكايي و انگليسي راهي عراق شده
خواهم در اين نبرد حضور فعالي  من از آشورهاي عربي مي«: وي هم چنين گفت

  » .داشته باشند و نه تنها با مهاجمان بلكه با حاميان آنها نيز مقابله آنند
  

 نيروهاي متجاوز آمريكا و انگليسشكست منافع دولت و ملت سوريه در : فاروق الشرع
  است

منافع  «: ره به جنگ آمريكا عليه عراق اظهار داشتي سوريه با اشا وزير امور خارجه
سوريه در آن است آه نيروهاي متجاوز آمريكا و انگليس در اين جنگ شكست 

  » .بخورند
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ي سوريه آه در برابر نمايندگان پارلمان سوريه سخن  فاروق الشرع، وزير امور خارجه 
ريكا و انگليس در جنگ منافع دولت و ملت سوريه در آن است آه آم« : گفت، افزود مي

هاي خود شكست  آه تاآنون نيز در عملي آردن طرحعليه عراق شكست بخورند
  » .اند خورده

آمريكا در برابر وحدت مردم «:  الشرع گفت ي البيان چاپ امارت، ي روزنامه به نوشته
صورت طوائفي تقسيم ه عراق شكست خورد و نتوانست طبق طرح خود عراق را ب

  » .آند
آمريكا حتي در آسب رضايت «: ي سوريه هم چنين بيان داشت مور خارجهوزير ا

  » .معارضان عراقي نيز شكست خورد و نتوانست تاييد و حمايت آنها را آسب آند
واشنگتن نسبت به تاريخ و  «  :هاي آمريكا اظهار داشتشرع با محكوم آردن سياست

ا رهبري يك ائتالف توانست ب اطالع است و مي فرهنگ و تمدن مردم منطقه بي
المللي حل و فصل آند؛ اما  آميـز بحران عراق را توسط يك اجماع بين مسالمت

  » .متاسفانه از زور و قدرت استفاده آرد
  

  ي نفت در برابر غذا برنامه و ي عراق در سازمان ملل نماينده
اس ي عراق در سازمان ملل اعالم آرد، اطالعات دقيقي در دست دارد آه براس نماينده

  .  روز ديگر به اجرا نخواهد گذاشت45ي نفت در برابر غذا را تا  آنها سازمان ملل برنامه
ي خبري  وگويي با شبكه ي عراق در سازمان ملل در گفت محمد الدوري، نماينده
بر اساس اطالعات دقيقي آه در دست داريم، آوفي عنان دبير «: العربيه اظهار داشت

ي نفت در مقابل غذا را به   روز ديگر برنامه45 رسمي تا آل سازمان ملل به صورت غير
  » .آند تاخير خواهد انداخت و عمال اين عماليت را متوقف مي

ي تلويزيوني العربيه، الدوري با انتقاد شديد از عملكرد سازمان ملل در  به گزارش شبكه
آردن و آرام بحران عراق گفت، تمام اظهارات اين سازمان در حال حاضر فقط براي قانع 

 عمل اين سازمان هم جهت با نگه داشتن افكار عمومي صورت گرفته است؛ اما در
  . آند هاي آمريكا حرآت ميسياست

هايي آه هم جهت با اهداف آمريكا حرآت آرده الدوري افزود يكي از اين سياست
است، دستور عنان براي خروج بازرسان از عراق و هم چنين خروج نيروهاي اين 

اش را  ي نظامي ن از مرزهاي مشترك عراق با آويت است تا آمريكا بتواند حملهسازما
  . آغاز آند

تاآنون ما فقط شاهد «: گفتهاي سازمان ملل الدوري با انتقاد شديد از فعاليت
ها وجود مان صلح اين فعاليتايم و در ز هاي امداد رساني اين سازمان در جنگ بودهفعاليت
  » .ندارد

زود، بعد از پايان اين جنگ چنانچه سازمان مللي وجود داشته باشد، وي هم چنين اف
  . هاي حقوق بشر به پاي دادگاه و محاآمه آشيد خواهد شد گروهقطعا از جانب 

  
  . ي آلمان جنگ آمريكا عليه عراق را اشتباهي بزرگ دانست وزير امور خارجه

ز اين نيز آشورش در ي آلمان تاآيد آرد آه پس ا وزير امور خارجه” يوشكا فيشر ”
  . ي آمريكا و انگليس عليه عراق مشارآت نخواهد آرد حمله

ي  وگو با مجله  وي در گفت ي عربي، ي البيان، چاپ امارت متحده ي روزنامه به نوشته
دولت بوش را متهم به اتخاذ تصميمات نادرست آرد و گفت آه اين ” اشپيگل” آلماني 

  . ه استآشور راه اشتباهي را در پيش گرفت
يكي از ” موريس هينتشي ”از سوي ديگر پايگاه اينترنتي الشرق االوسط به نقل از 

ي آمريكا عليه عراق را يك اشتباه غيرقانوني و  اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا حمله
ي داليل اين  مصيبت بار توصيف آرد و گفت آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا درباره

  . ب داده استجنگ مردم آشورش را فري
  

  .آند بار جنگ را سانسور نمي هاي دهشت صحنه: تلويزيوني الجزيره
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ي تلويزيوني الجزيره با وجود تذآرات مكرر آمريكا و انگليس اعالم آرد آه  شبكه
  .دآن بار جنگ را سانسور نمي هاي دهشت صحنه

بينندگان ما حق دارند آه «: ي تلويزيوني الجزيره گفت سخنگوي شبكه ، »جهاد بلوط«
  ».ي زواياي جنگ را ببينند همه

 ساعته به زبان عربي 24اين شبكه آه : ي الجزيره هم چنين گفت سخنگو شبكه
آند تا مبادا براي  آند، به دقت تصاويرش را انتخاب مي هايش را پخش مي برنامه
  . ن مشكلي پيش آيدبينندگا

  . از سوي ديگر وي هرگونه جانبداري سياسي را رد آرد
آنيم و پايبند به هيچ ايدئولوژي  ما از هيچ يك از طرفين جانبداري نمي «: بلوط گفت

  ».يي تر انجام دهيم تنها هدف ما اين است آه آارمان را هرچه حرفه. خاصي نيستيم
  

   آمريكا يي از سوي مقامات قيد و بندهاي رسانه
نگاران اردني برداشتن قيد و بندهاي بوجود آمده درخصوص فعاليتهاي  ي روزنامه اتحاديه
  . يي از سوي مقامات آمريكا خواستار شـد رسانه

هاي آمريكايي اين  اين اتحاديه از دولت آمريكا خواست تا با اعطاي آزادي به روزنامه
درست از حوادث جنگ عليه عراق را منتشر ها اخبار  امكان را فراهم آند؛ تا اين روزنامه

  . آنند
نگاران اردني همچنين  ي روزنامه اتحاديه به گزارش پايگاه اينترنتي الشرق االوسط،

گناه و خراب  شدن غير نظاميان بي متوقف شدن جنگ عليه عراق را آه منجر به آشته
  . ر شدرساني و تلويزيون عراق شده است؛ خواستا شدن ساختمان وزارت اطالع

هاي  ها و رسانه اين اتحاديه همچنين از دولت آمريكا خواستند تا از فشار بر روزنامه
  . عربي بكاهد

ها و خبرنگاران عرب در مقر  هاي آمريكايي مانع از حضور رسانه از سوي ديگر ژنرال
  . شوند فرماندهي آمريكا در پايگاه قطر مي

ز سراسر جهان براي پوشش خبري جنگ  نفر از خبرنگاراني آه ا500از ميان بيش از 
 تن عرب هستند و اين در 9اند، تنها  عراق عازم مقر فرماندهي آمريكا در قطر شده

  . گيرد حالي است آه جنگ عليه آشوري عرب صورت مي
ي الجمهوريه چاپ قاهره در اين باره  ي گلف نيوز، خبرنگار روزنامه ي روزنامه به نوشته

هاي آمريكايي پاسخ  دهند آه به سوالهاي رسانه  ترجيح ميهاي آمريكا ژنرال« :گفت
دهند و حتي صندليهاي رديف اول در آنفرانسهاي خبري به اين خبرنگاران اختصاص 

  » .داده مي شود
آميز  ي تلويزيوني ابوظبي نيز پيشتر نسبت به رفتار تبعيض يكي از خبرنگاران شبكه

ي وي، فرماندهان آمريكايي  به گفته. ودميان آنها و ساير خبرنگاران اعتراض آرده ب
  . تمايل ندارند از آنها سواالت مهم پرسيده شود

  
  بسته شدن مرزهاي هوايي عربستان و ترآيه

  .مقامهاي نظامي آمريكا از بسته شدن مرزهاي هوايي عربستان و ترآيه خبر دادند
ض به اصابت مقامات پنتاگون اظهار آردند آه دو آشور عربستان و ترآيه در اعترا

  . خود را بسته اعالم آردند موشكهاي آروز به خاك آشورشان، مرزهاي هوايي
هاوك  تام به گزارش پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، در چند روز اخير چهار موشك 

  .اشتباه، به عربستان و سه موشك ديگر نيز به خاك ترآيه اصابت آرده است به
نگوي وزارت دفاع آمريكا ـ مدعي شد آه ممانعت از سخ از سوي ديگر ويكتوريا آالرك ـ 

پرواز هواپيماي آمريكايي و انگليسي در آسمان دو آشور ترآيه و عربستان، از نظر 
اين در حالي است آه يكي ديگر از مقامات پتناگون از . نظامي اهميت چنداني ندارد 

  .اين مساله اظهار ناخرسندي آرد
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  هاي انگليسي در بصرهتنفر و بيـزاري نسبت به نيـرو
هايي از تنفر و بيـزاري نسبت به نيـروهاي انگليسي آه بصره را به محاصره در  نشانه
اند؛  باران شديد قرار داده اند و دومين شهر بزرگ عراق را زير گلوله باران و موشك آورده

  . به وجود آمده است
دانند و اگر دولت به  ي ميمردم اين اقدام را نوعي اشغالگر« :گويد يكي از عراقيها مي

  » .جنگيم ما سالح بدهد؛ با آمريكاييها و انگليسيها مي
ي روزنامه ي اينديپندنت، برخالف انتظارها و تصورات انگليسيها و آمريكاييها  به نوشته

 ميليون مردم بصره به جاي ابراز نفرت نسبت به حكومت صدام، تنفر خودشان را 5/1
  » .اند شان دادهنسبت به نيروهاي متجاوز ن
آنها آمدند و مردم بيگناه را بمباران آردند؛ آنها دآلهاي « :گويد يكي ديگر از عراقيها مي

مان را قطع آردند، اما دولت دوباره برق را  برق را هدف قرار دادند و منابع آب آشاميدني
ها  وصل آرد؛ فقط چند ساعتي را بدون برق بوديم و دوباره همان سرويس دهي

  » .شتبازگ
  

جورج بوش،توني بلر، جك استرا، و دونالد رامسفلد،  تا ابد حق ورود به 
  .آليساي المهد در بيت لحم را ندارند
اي جورج بوش، توني بلر، جك استرا و دونالد  آليساي المهد در بيت لحم با صدور بيانيه

  . آار جنگي اعالم آرد رامسفلد را جنايت
ت اين آليسا در جمع تعداد زيادي از مردم قرائت شد، در اين بيانيه آه با حضور مقاما

آمده است آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، توني بلر، نخست وزير انگليس، جك 
ي انگليس و دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا به دليل ريختن  استرا، وزير امور خارجه

و تا ابد حق ورود به اين اند  خون زنان و آودآان بي گناه در عراق مرتكب جنايت شده
  . آليسا را ندارند
ي خبري تلويزيوني الجزيره، در اين بيانيه هم چنين بر متوقف شدن  به گزارش شبكه

  . سريع اين جنگ نامشروع تاآيد شده است
مقامات اين آليسا ضمن محكوم آردن شديد اين جنگ نامشروع از تمام آليساهاي 

  . د به داخل حريم آليسا ممانعت به عمل آورندجهان خواستند آه از ورود اين افرا
 شده است آه آشورهاي جهان در برقراري صلح  در اين بيانيه هم چنين خواسته

  . تالش بيشتري انجام دهند
  

  تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان
  

   مارس31تظاهرات روز دوشنبه 
  

  سائو پائولو-برزيل
مريكا در عراق، در سائو هزاران تن از مردم برزيل در اعتراض به جنگ تحت رهبري آ

  . ترين شهر آمريكاي جنوبي تجمع آردند پائولو بزرگ
ي آشور برزيل نيز در اين  ي دولت جديد چپ ميانه تعداد زيادي از اعضاي عالي رتبه

  . برگزار شد، حضور داشتند» ايبرابورا« تجمع آه در پارك 
ترين موسقيدانان بزريل ، يكي ازمحبوب»گيلبرتو جيل«براساس گزارش خبرگزاري رويتر، 

هايي آه بر روي آنها  و وزير فرهنگ اين آشور خطاب به مردمي آه با تكان دادن پرچم
صلح چيزي است آه در خون ماست، در قلب «: ، گفت»صلح«نوشته شده بود 

  » .هاست برزيلي
آس هيچ احساسي به صدام  هيچ«: ، شهردار سائوپائولو نيز گفت»مارتا ساپليسي«

ي مسلحانه و بدون تاييد   ندارد؛ اما ما آامال با اين جنگ مخالفيم و حملهديكتاتور
 » .شوراي امنيت سازمان ملل را به شدت محكوم مي آنيم
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  اسپانيا
هزاران تن از مردم اسپانيا نيز به رغم باران سنگين در اعتراض به حمايت خوزه ماريا 

 مايلي مادريد 13 در حدود آزنار، نخست وزير اين آشور به سوي يك پايگاه هوايي
  . ي نظاميان آمريكايي است اين پايگاه هم اآنون مورد استفاده. حرآت آردند

  
  اندنزي

» آمريكا، آمريكا، تروريست، تروريست«در اندونزي نيز تظاهرات آنندگان با فريادهاي 
ا اين افراد سپس در نزديكي سفارت انگليس در جاآارت. هاي جاآارتا را بستند خيابان

  . تجمع آردند
هايي از سخنان پاپ ژان پل  مسيحيان اندونزي نيز با حمل پالآاردهايي با نقل قول

هاي جهان آه بارها خواستار پايان دادن به اين جنگ شده، به  دوم، رهبر آاتوليك
  . همراه مسلمانان به تظاهرات پرداختند

سفارت آمريكا در اين هزاران تن ازمردم نيز با سردادن شعارهاي ضد جنگ در مقابل 
  . اين تظاهرات با دخالت پليس پايان يافت. شهر تجمع آردند

  
  مراآش

هاي بوش و آشتار غير نظاميان  ها هزار تن از مردم مراآش در اعتراض به سياست ده
  .اي را برگزار آردند در عراق تظاهرات گسترده

تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهايي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و دولتش را به 
  .ايتكار معرفي آردندعنون تروريست و جن

ي تلويزيوني العربي ، تظاهرآنندگان خشمگين با سردادن  به گزارش شبكه
شعارهايي، ضمن محكوم آردن سكوت آشورهاي منطقه در برابر جنايتهاي آمريكا و 

را  انگليس در آشتن مردم بي گناه عراق، اخراج تمام نيروهاي آمريكايي از منطقه
 هم چنين با سر دادن شعارهايي مقاومت مردمي تظاهرآنندگان. خواستار شدند

عراق در برابر نيروهاي متجاوز را تاييد آردند و افزايش عملياتهاي انتحاري عليه 
  .نيروهاي متجاوز را خواستار شدند

  
  هند

در هند نيز، تعداد زيادي از مردم عادي، دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و تجار به 
تجمع هزاران نفري اعضاي حزب آمونيست پيوستند و در تظاهرات آلكته شرآت 

  . آردند
  

  پيشاور-پاآستان
ها هزار تن از مردم پاآستان در اعتراض به استقرار برخي از نيروهاي آمريكايي در صد

  . اي را برگزار آردند پاآستان و هم چنين آشتار غير نظاميان عراق تظاهرات گسترده
سابقه و از بزرگترين تظاهرات مردم پاآستان از آغاز  اين تظاهرات آه در نوع خود بي
  . هر پيشاور برگزار شدبحران عراق بوده است، در ش

آنندگان با سر دادن شعارهايي، اخراج  ي تلويزيوني العربي، تظاهر ي شبكه به نوشته
ي پاآستان با واشنگتن را خواستار   آمريكا از پاآستان و قطع رابطه سريع نيروهاي

  . شدند
م آنندگان خشمگين با آتش آشيدن پرچم آمريكا و انگليس اعالم آردند، قتل عا تظاهر

مردم غير نظامي در عراق جنايت است و اين دو آشور بايد براي انجام اين جنايتها 
ي دولت پاآستان و عدم همكاري  تظاهرآنندگان هم چنين قطع رابطه. مجازات شوند

  .اين آشور با آمريكا را خواستار شدند

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
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  حرفهاي وزير امورخارجه آمريكا

  يو فرداگزارش راد
وزير امورخارجه آمريكا جمهوري اسالمي را از حمايت ازتروريسم و توليد سالح هاي 

وزير امور خارجه امريكا از تهران ): راديوفردا(آشتار جمعي برحذر داشت ليلي صدر 
خواسته است آه تالش خود را براي دستيابي به سالح هاي آشتار جمعي متوقف 

  .  را از خواستهاي مردم ايران ابراز داشتدر همين حال او حمايت خود. آند
  

آولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا، :  مارس31 دو شنبه )راديوفردا(مهتاب فريد 
يكشنبه شب در سخنراني در نشست آميته روابط عمومي آمريكا و اسراييلي، گفت 

 زمان .آه ايران بايد از تالش براي دستيابي به سالح هاي آشتار جمعي دست بردارد
آن فرارسيده است آه تمام اعضاي جامعه جهاني قدم پيش بگذارند و از ايران بخواهند 

تهران بايد تالش خود براي دستيابي به اين سالح . به حمايت از تروريسم خاتمه دهد
ما به حمايت خود از خواست هاي : وي ضمنا به مردم ايران گفت. ها را متوقف آند

ع زندگي و زيستن در صلح و امنيت با همسايگانش ادامه مردم ايران براي بهبود وض
از سوي ديگر حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري . مي دهيم

اسالمي سخنان وزير خارجه آمريكا درباره حمايت ايران از تروريسم را رد آرد و گفت 
توليد جمهوري اسالمي خود قرباني به آارگيري سالح هاي آشتار جمعي است وبا 

مقامات آمريكايي بارها به . چنان سالح هايي در منطقه و جهان آامال مخالف است
  .دولت ايران هشدار داده اند آه در اين جنگ بي طرف بماند

بررسي روابط ايران و آمريكا در پيامد جنگ ائتالف آمريكا عليه حكومت صدام حسين 
 ايران را به عناوين هميشگي متهم مقامات آمريكايي بار ديگر): راديوفردا(نازي عظيما 

ادامه جنگ در عراق اهميت . ايران هم مثل هميشه اتهامات آمريكا را رد آرد. آردند
در همين حال . هاي ايران را دوچندان آرده است زني هاي آمريكا و تكذيب ادامه اتهام

قي اختالف ديدگاه ها در ايران برسر بهترين سياست در مورد جنگ عراق همچنان با
  . است

 درگيري آمريكا در عراق مانع از آن نشده آه مقامات ):راديوفردا(سياوش اردالن 
مثال حمايت . آمريكايي همچنان گوشه چشمي به مشكالتشان با ايران نداشته باشند

آه به عنوان بازوي نظامي مجلس » سپاه بدر«ايران از شبه نظاميان عراقي به نام 
. خواهند سهمي از قدرت را در حكومت آينده عراق مياعالي انقالب اسالمي عراق، 

در سازمان ملل اين اتهام آمريكا را رد آرد ? اسالم? محمد جواد ظريف، سفير جمهور
آه سپاه بدر وابسته به جمهوري اسالمي است و گفت اينها معارضيني هستند آه از 

ر جنگ را اول در عراق حضور داشتند و آمريكا بهتر است سعي نكند مشكالتش د
اشاره آقاي ظريف به اتهامات روز جمعه وزير دفاع آمريكا عليه ايران . اينگونه توجيه آند

محمدجواد ظريف در مصاحبه با يك آانال تلوزيون آمريكا ديگر اتهامات آمريكا عليه . بود
مثال اتهام داشتن اهداف نظامي براي برنامه هاي . جمهوري اسالمي را نيز رد آرد

اما اين چرخه هميشگي اتهام زني از سوي آمريكا و تكذيب اتهام از طرف . هسته اي
وزير امور خارجه آمريكا نيز ديروز اعالم آرد وقت آن . ايران به اين اظهارات محدود نشد

رسيده تا جامعه بين الملل خواهان پايان حمايت ايران از تروريسم شود، از جمله 
آولين پاول گفت ايران . بار با اسراييل مخالفندهايي آه به طور خشونت  حمايت از گروه

اظهارات وزير . با تالش براي دستيابي به سالح هاي آشتار جمعي را متوقف آند
. قدرتمند حامي اسراييل در آمريكا ايراد شد. خارجه آمريكا در يك گرد همايي اي پك 

 جمهوري اسالمي هاي اسراييل از ناحيه رود نگراني جايي آه از يك سخنران انتظار مي
آاران آمريكا آه قويا طرفدار  هاي اخير محافل موسوم به محافظه در ماه. را بازتاب دهد

در حالي آه . اسراييل هستند، از لزوم برخورد آمريكا با ايران پس از عراق سخن راندند
مقامات رسمي ايران تا آنون از اعالم برنامه هاي مشخصي آه نشانه اعمال فشار 

آوشد براي در امان  جمهوري اسالمي مي. ر ايران باشد، خودداري آردندبيشتري ب
طرفي فعال را در قبال جنگ عراق  ماندن از فشارهاي آمريكا ساست موسوم به بي

هرچند مقامات جمهوري اسالمي نگران هستند پيروزي آمريكا در جنگ . دنبال نند
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. د هم اقدام نظامي باز بگذارددست اياالت متحده را براي فشار بيشتر بر ايران و شاي
طرفي و حمله هاي آالمي به هردو  به همين علت مقامات ايراني به جز حفظ بي

آار معتقدند  برخي جريانات محافظه. طرف درگير در جنگ آار ديگري نكردند
زيرا ديگر آمريكا . هاي آمريكا در عراق براي آينده جمهوري اسالمي بهتر است دشواري

پروراند و از اينرو نبايد گذاشت جنگ آمريكا در عراق  يران را در سر نميفكر حمله به ا
طلب معتقدند بايد در اين شرايط آه آمريكا  رو و اصالح هاي ميانه اما گروه. تر شود آسان

با اين . در تنگنا قرار دارد از اين آشور امتياز گرفت تا منافع داخلي ايران تامين شود
تواند به  گويند ناآامي آمريكا در عراق مي نتقد ايراني ميحال، جريانات ناراضي و م

ايران اعتماد به نفس بيشتري در سرآوب مخالفانش دهد آه در نتيجه سبب خواهد 
شد بسياري از مردم عادي تنها اميدشان براي نجات از اين وضع به سوي آمريكا 

  .باشد
  
  

  ي جنگ بوش روزنامه واشنگتن پست و نقشه
ي جنگ در عراق ادامه   رييس جمهور آمريكا خواست تا به نقشهواشنگتن پست از

ي نيويورك تايمز اين طور نوشت آه نيروي مسلح  دهد، اين در حالي است آه روزنامه
  . آمريكا به تجديد نيروي تسليحاتي نيازمند است

ي واشنگتن پست در پاسخ به انتقادات فزاينده نسبت به دولت بوش در  روزنامه
هاي  د شدن روند جنگ در عراق، اين طور نوشته است آه نيروها از حوزهي آن زمينه

آنند و آمريكا توانست، رژيم صهيونيستي، ترآيه و آردها را از  نفتي محافظت مي
  . ي جنگ به دور نگه دارد صحنه

با توجه به اين آه از « : دهد بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، اين روزنامه ادامه مي
گويد، جنگ تا اواخر  بيني افسري آه مي ي پيش دان نبرد قضاوت دربارهخارج از مي

ي پيروزي  ها هزار نيرو تضمين آننده انجامد و اضافه آردن ده تابستان به طول مي
ي پيروزي باشد،  اي تضمين آننده پذير نيست؛ اما اگر چنين نظريه است، چندان امكان

  » .آمريكا پيروز خواهد بود
دهد آه اآثر آمريكاييها  نتايج نظرسنجيها نشان مي«: نويسد واشنگتن پست مي

تواند نيروهاي   را دارند و هيچ ميدان نبردي نمي آمادگي قبول جنگي طوالني مدت
  ! ».آمريكا را ضعيف آند
نويسد آه تسليحات آمريكا در عراق براي  ي نيويورك تايمز مي از سوي ديگر روزنامه

 حاضر اصوال آن جنگ، جنگي نيست آه پيش از اين جنگي مهيا شده بود آه در حال
  . بيني شده بود پيش

وزارت دفاع هنوز سيستمهاي «: آند ي نيويورك تايمز همچنين تأآيد مي روزنامه
گيرد آه براي جنگ با دشمنان ابرقدرت و تا بن دندان مسلح  تسليحاتي را به آار مي

با نيروي نظامي متحرآي است؛ اند، غافل از اين آه در حال حاضر جنگ  طراحي شده
  » .آند آه از هيچ قاعده خاصي پيروي نمي

هر دالري آه ديروز براي خريد سالح نامناسب صرف « : نيويورك تايمز نوشته است
  ».توان آن را براي افزايش فشار فردا خرج آرد شده است، مبلغي است آه ديگر نمي

  
  ده استتالش براي تسليم شدن ژنرالهاي عراقي ناموفق بو

   اي تودي.اس.ي يو روزنامه
ي آمريكا براي  مقامات اطالعاتي و نظامي آمريكا اعتراف آردند آه تالش سه ماه

تشويق ژنرالهاي عراقي و رهبران حزب بعث براي تسليم شدن و اخراج صدام ناموفق 
  . است بوده

  : ي رهبران عراقي گفت يك مقام ارشد اطالعاتي آمريكا درباره
آنها از آمريكا متنفرند و ما ميزان نفرت آنها را . ي آنها اشتباه قضاوت آرديم ما درباره«

  ».دست آم گرفتيم
آيد آه اين تالش ناآام مانده، به   به نظر مي اي تودي،.اس.ي يو ي روزنامه به نوشته
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ي ميزان  درباره) سيا(خاطر محاسبات اشتباه پتناگون و سازمان اطالعاتي آمريكا 
  .ي و نظامي رهبران عراق براي سرنگون آردن صدام بوده استتوانايي سياس
بودند رهبران عراقي را به تسليم شدن وادار  گويند، اگر توانسته  اين مقامات مي

چنين هيچ درگيريي در  ريخت و هم نمايند، ستونهاي رژيم صدام به راحتي فرو مي
 آنچه پيش بيني شده بود، ترسند آه جنگ بيش از داد؛ اما امروز آنها مي بغداد رخ نمي
  .به طول انجامد

آنند آه دليل تسليم نشدن ژنرالهاي عراقي در اين  مقامات اطالعاتي آمريكا فكر مي
است آه به قدرت حاآم وفا دارند يا اين آه ممكن است ژنرالهاي عراقي از مجازات 

ليم بترسند و به همين دليل تا زماني آه صدام دستگير يا آشته نشده باشد، تس
  .نخواهند شد

  .دارند آه ساير عراقيها نيز واقعا از آمريكا بيزار هستند اين مقامات اذعان مي
توانند رهبران عراقي را به   روز پيش از اين مطمئن بودند آه مي10مقامات آمريكايي 

  .تسليم شدن وادار نمايند و به همين علت در بمباران بغداد تاخير آردند
ي تسليم شدن رهبران عراقي  گويد، درباره مريكا نيز مييك مقام ارشد نظامي آ

  بينانه تخمين هاي اطالعاتي ما بيش از اندازه خوش«: وي گفت.ايم  اشتباه انديشيده
  ».بود

  
حس وطن پرستي و مقاومت : سي.بي.ي خبري ان پيتر آرنت،خبرنگار شبكه

  در عراق
يي با تلويزيون  مصاحبهدهد در  خبرنگاري آه خبرهاي جنگ را از بغداد پوشش مي

اولين طرح جنگ نيروهاي آمريكايي و انگليسي به دليل مقاومت « :دولتي عراق گفت
  » .مردم عراق با شكست مواجه شد

سي آه به دليل گزارش موفق خبرهاي جنگ .بي.ي خبري ان پيتر آرنت،خبرنگار شبكه
نگ در حال نوشتن آارشناسان ج« :ي پوليتزر شد، گفت ويتنام موفق به دريافت جايزه

  » .ي جنگي ديگري هستند نقشه
 1991براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي در جنگ خليج فارس در سال 

آرد و در حال حاضر  ان ارسال مي.ان. ي خبري سي خبرهاي جنگ را براي شبكه
  . هاي آابلي آن نيز است سي و ايستگاه.بي.خبرنگار شبكه خبري ان

  . تواند وي را در برابر حاميان جنگ قرار دهد  آرنت ميي روز يكشنبه مصاحبه
ي توليد شير  ي بمباران يك آارخانه  به دليل ارسال گزارشي درباره1991وي در سال 

  . آودآان در بغداد به شدت مورد نكوهش قرارگرفت 
ارتش آمريكا در آن سال ادعا آرده بود، اين آارخانه يك پايگاه توليد سالحهاي ميكروبي 

  . وده استب
« ي  يي از گزارش برجسته سي روز گذشته با انتشار بيانيه.بي.ي خبري ان شبكه
قدرداني آرده و خاطر نشان نمود، وي تنها تالش آرده است يك پاسخ تحليلي » آرنت

  . به سواالت بدهد
در عراق حس وطن پرستي و مقاومت هر روز در « :اش گفت ي مصاحبه آرنت در ادامه
  » .ستحال افزايش ا

پس از مصاحبه با تلويزيون عراق که در آن گفت طرح های اوليه نظامی آمريکا  آرنت
  .ته های خود عذرخواهی کندناکام مانده است، مجبور شد از گف

سوء داوری ابلهانه من اين بود که در مصاحبه ای از پيش برنامه ريزی : "آرنت گفت
اين مساله با خشم و شگفتی و آشکارا با . نشده با تلويزيون عراق شرکت کردم

  ."ناراحتی در آمريکا روبرو شده است و من از اين بابت متاسفم
غم پوزش طلبيدن از سوی شبکه ان بی سی  آرنت علی ربه گزارش بي بي سي

  .اخراج شده است و خود را برای ترک بغداد آماده می کند
  

خواهد هيچ نقشي  به ملت اين آشور و  آمريكا نمي :سيد انوار حكيم
  نيروهاي مردمي بدهد 
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   مارس31دوشنبه -ايسنا
خواهد هيچ نقشي را به  آمريكا در مورد سرنگوني رژيم عراق و حكومت آينده نمي

  . ملت اين آشور و نيروهاي مردمي بدهد آه اين سياستي نادرست است
، از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با بيان اين مطب در سيد انوار حكيم

هاي خود به نقش و جايگاه  آمريكا در سياست« :وگو با خبرنگار ايسنا ادامه داد گفت
آند و اگر آنها بخواهند به تنهايي و بدون در  مردم عراق در سرنگوني رژيم توجه نمي

  » .شوند ت زيادي روبرو مينظرگرفتن نقش مردم وارد صحنه شوند؛ با مشكال
وي اعتقاد دارد آه پس از سرنگوني رژيم عراق بايد حكومتي تكثرگرا حاآم و براي 

ريزي شود؛ همچنين معارضين عراقي تصميم  برگزاري انتخاباتي آزاد و فراگير برنامه
  » .ي پس از سرنگوني رژيم حكومت موقتي در عراق ايجاد آنند دارند براي مرحله

اند و  نيروهاي رژيم عراق با حضور در شهرها، مردم را محاصره آرده« : داشتوي اظهار
آنند؛ و وضعيت آنوني مردم عراق مانند  از آنها به عنوان سپر انساني استفاده مي

  » .ي رژيم است اسيري در قبضه
 سال گذشته، بحث 20نيروهاي معارض عراقي در « :حكيم همچنين اضافه آرد

اند و اآنون نير در راستاي حمايت  را در راس اقدامات خود قراردادهسرنگوني رژيم عراق 
معارضين عراقي معتقدند آه در شرايط حساس فعلي . آنند از مردم عراق، تالش مي

  » .بايد در آنار ملت عراق باشند
  . ي آنها توصيف آرد وي نيروهاي معارض عراقي را نمودي از ملت عراق و صداي خفته

ا تاآيد براين آه نيروهاي سپاه بدر ، عراقي هستند از ادعاهاي مطرح حكيم در پايان ب
سپاه بدر همواره در آنار ملت عراق بوده و « :شده عليه ايران اظهار تاسف آرد و گفت

  » .از آنها دفاع آرده است
   

  تحت فشار استتوني بلر 
 گري حزب آار توني بلر به شدت تحت فشارهاي ناشي از واآنش اعضاي برجسته

مجلس نمايندگان اين آشور درمقابل جنگ در عراق قرار گرفته است؛ يكي از وزراي 
  . به وي هشدار داد؛ آه اين جنگ تبديل به ويتنام ديگري خواهد شدسابق 

هاي سياسي در دولت بوش و در اروپا تاثير زيادي بر معماري جنگ افزايش تنش
گذاشته است و دو دولت مهاجم به شدت درصد هستند؛ اخبار مربوط به آشفتگي و 

  . بي نظمي در جنگ را تكذيب نمايند
ها حاآي از اختالف ميان فرماندهان نديپندنت، برخي گزارشي اي وزنامهي ر به نوشته
ي نظامي آمريكا با دونالد رامسفلد، وزير دفاع اين آشور بر سر اندازه و  عالي رتبه

  . ماهيت نيروهاي اعزامي به عراق است
 مربوط به رامسفلد و ژنرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا صراحتا اخبار

  “ .اينها حقيقت ندارند”: ها را تكذيب آردند و رامسفلد گفتاين اختالف
ما هيچ طرحي براي وقفه انداختن يا آتش بس يا مسائلي نظير آن ” : وي گفت
  » .نداريم

ي حمالت به نيروهاي واحدهاي گارد رياست جمهوري عراق و  با اين حال به رغم ادامه
آه نيروهاي آمريكا در حال اهداف حكومتي در پايتخت، تصور عمومي بر اين است 
  . تجهيز و تقويت خطوط پشتيباني و نظامي خود هستند

 انگليس به بغداد ادامه دارد و دود -هاي آمريكا ها و موشك ي جنگنده اگر چه حمله
غليظي ناشي از اين انفجارها در بغداد مشاهده مي شود، اما جنگ واقعي در جنوب 

نگليسي مـدعـي هستند آه موفق به دستگيري نيـروهاي ا. و در بصره در جريان است
  » .اند پنـج افسر عراقي و انهدام برج تلويزيوني شهر شده

ي انگليس آه در اعتراض به جنگ دو هفته قبل و  اما رابين آوك، وزير سابق امور خارجه
  . در آغاز حمالت استعفا داد؛ خواستار بازگرداندن نيروهاي انگليسي به خانه شد

اينكه از جانب همكاران سابق در آابينه متهم به خيانت به ارتش شد؛ آوك پس از 
گفت هرگز از عقب نشيني فوري حمايت نكرده و خواستار شكست صدام است، اما 
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ي سريع و يك جنگ ساده بود و در اين موارد با شكست روبرو  دولت اميدوار به حمله
  . ت شده است و معلوم شده آه جنگ به نوع بدي طراحي شده اس

اش توسط اطرافيان يا استقبال  اي از خلع صدام و سرنگوني وي گفت آه هيچ نشانه
  . شود مردم عراق از نيروهاي مهاجم ديده نمي

ي نگراني اعضاي حزب آار مجلس از بد بودن استراتژي  اظهارات وي منعكس آننده
  . جنگ است

“ :وي گفت. استهندرسون، وزير سابق نيروهاي مسلح نيز خواستار آتش بس شده 
ها آه در ويتنام گيرافتاده  نكنيم، احتماال همانند آمريكايياگر ما سريعا عقب نشيني
نيم ميليون سرباز در جنگ ويتنام شرآت داشت؛ . افتيم بودند؛ در اين منطقه گير مي

 هزار سرباز آمريكايي و احتماال دو ميليون ويتنامي آشته شدند؛ آيا ما اآنون 55
  “ . همان شرايط گير بيافتيمخواهيم به مي

رامسفلد « :ي نيويورك نوشت همين مسائل در آمريكا نيز جريان دارد؛ هفته نامه
اش براي اعزام نيروي بيشتر و وقفه در جنگ براي  درخواست فرماندهان عالي رتبه

  » .آماده شدن نيروها را نپذيرفته است
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