
  )14(حمله به عراق 
  

   2003 اوريل 2 - 1382 فروردين 13چهار شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب چهاردهم
  
  

به دنبال وقوع انفجارهاي شديد در پايتخت بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه **
شنبه  عراق، صداي انفجارهاي پي در پي در جنوب بغداد از دو شنبه شب  تا  سه

  . رسد شب به طور مداوم به گوش مي
ران نگا نگاران بدون مرز از نوع روابط نيروهاي آمريكايي و انگليسي با روزنامه روزنامه**

  .ي پوشش خبري اظهار نگراني آردند درباره
به رغم خطرات موجود در بغداد نيروهاي «: جورج بوش، رييس جمهور آمريكا گفت**

  ».شوند تر مي آمريكايي وانگليسي هر روز به بغداد نزديك
  ».هدف ما تنها آزادسازي مردم از رژيم حاآم در عراق است«: وي مدعي شد

: اش را از عراق تكذيب آرد و گفت ق خبر ترك خانوادهصدام، رييس جمهور عرا**
 » .ام مثل مردم عراق است سرنوشت خانواده«
  
  
  

  بمباران سنگين و پرتاب موشك به مواضع واحدهاي گارد جمهوري عراق
آنند آه بمباران سنگين و پرتاب موشك  فرماندهان نيروهاي آمريكايي در عراق ادعا مي

د جمهوري عراق مستقر در جنوب بغداد باعث تضعيف توان به مواضع واحدهاي گار
  . رزمي اين واحدها شده است

مواضع گارد جمهوري در خالل چند روز اخير هدف حمالت سنگين نيروي هوايي و 
  . موشكي آمريكا بوده است
سي گزارش فرماندهان آمريكايي براساس .بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
 سنگين نيروهاي آنان و واحدهاي عراقي در چندين منطقه در ارزيابي نتايج نبردهاي

  . اطراف نجف تا شهر هنديه، واقع در هشتاد آيلومتري بغداد، ارايه شده است
طبق ادعاي آمريكاييان، اطالعاتي آه در مورد تحرك واحدهاي گارد جمهوري به دست 

د جمهوري به آمده نشان مي دهد آه نفرات جديدي از مواضع شمالي واحدهاي گار
  . اند واحدهاي مستقر در جبهه جنوب بغداد اعزام شده

اعزام نيروي جديد به واحدهايي آه تا اطراف آربال و آوت، در شرق جبهه عملياتي 
  . جنوب، مستقر هستند نيز گزارش شده است

  
  تلفات غير نظاميان در عراق

" حله"ستانی در شهر خبرنگاران خبرگزاری رويتر که از سوی مقامات عراقی به بيمار
برده شده اند، گزارش داده اند که يک وانت اجساد کشته شدگان از جمله کودکان را 

  .حمل می کرده است
در همين حال گزارشها حاکی است که درگيری در حداقل سه شهر در مسير حرکت 

  .نيروهای آمريکاييها رخ داده است
  . رخ داده است" ناصريه"هر مقامات عراقی گفته اند، درگيريهايی در نزديکی ش

 10همچنين مقامات نظامی عراق گفته اند که در شهر مقدس نجف نيروهای عراقی 
 خودروی نظامی را يا منهدم کرده و يا به غنيمت 20سرباز آمريکايی را کشته و حدود 

  .گرفته اند
گزارش داده است که " ديوانيه"در همين حال خبرگزاری آسوسيتد پرس از شهر 

  .های آمريکايی با صدها جنگجوی عراقی درگير شده اندنيرو
  
  

  دوشنبه و سه شنبهنبرد هاي 
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   اول اوريل- فروردين12سه سنبه 
  . پس از يك شب حمالت هوايي در مرآز بغداد، دو انفجار ديگر جنوب بغداد را لرزاند

ي رود دجله قرار دارد و محل   طبقه آه در حاشيه18 ي اين انفجارها يك هتل در نتيجه
  . استقرار بسياري از خبرنگاران خارجي است، به شدت به لرزه درآمد

مقامات نظامي آمريكا اعالم آردند آه هواپيماهاي نيروهاي آمريكايي و انگليسي 
 . تي ملي المپيك عراق بوده اس اند آه نام آن دفتر آميته مجتمعي را بمباران آرده

 . نيروهاي آمريكايي گارد جمهوري عراق را در نزديكي جنوب بغداد مورد حمله قرار دادند
 . آند الخصيب در بصره وارد مي عراق گفت خسارات سنگيني به انگليسيها در عبد

  نبرد بين نيروهای آمريکايی و عراقی در جبهه نجف به شدت ادامه داشته است 
 آوريل، نبردهای سنگين بين 1 مارس و 31به، در خالل روزهای دوشنبه و سه شن

نيروهای آمريکايی و عراقی در اطراف نجف و مناطق عملياتی در مسير پيشروی به 
  .سوی بغداد روی داده است

  .از جمله در جنوب بغداد و سواحل فرات زدوخورد بين طرفين ادامه داشته است
ی نخبه آمريکا تلقی می  هوابرد ارتش آمريکا، که از لشکرها101واحدهای لشکر 

شود، به قوای عراقی در نزديکی نجف، که از جمله شهرهای مقدس شيعيان است، 
  .حمله کردند

  .در شمال منطقه نيز نيروهای آمريکايی با سربازان عراقی درگير شده اند
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس از شهرک هنديه، در شمال نجف، واحدهای ارتش 

نزديک و کوچه به کوچه با قوای عراقی، از جمله واحدهای گارد آمريکا در نبردی 
  .جمهوری، شرکت دارند

 کيلومتری بغداد واقع شده و تصرف آن به حرکت نيروهای 80اين شهر در حدود 
  . آمريکايی برای تصرف بغداد کمک خواهد کرد

 .اند  آيلومتر داخل عراق پيشروي آرده400تاآنون نيروهاي آمريكا و انگليس 
طوفان شن مشكالتي در حرآت . ها ابتدا با آب و هواي بد رو در رو شدند آمريكايي

همين امر . ها به وجود آورد نيروهاي زميني و پرواز هليكوپترها و هدف گيري موشك
اي  ها فرصت آافي براي حرآت نيروهايشان به آربال، و منطقه باعث شد تا عراقي
  .آورندي دجله به دست  ميان فرات و رودخانه

مورد حمالت موشكي نيروهاي آمريكايي و )  اوريل1سه شنبه (موصل صبح ديروز 
 . انگليسي قرار گرفت

وزارت دفاع انگلستان آشته شدن يكي از نيروهاي انگليسي را در درگيري صبح امروز 
  . در جنوب عراق تاييد آرد

  
   هزار بمب 3 -  روز3

روهای ائتالفی طی سه روز گذشته بيش گويد هواپيماهای ني روز دوشنبه پنتاگون می
" تضعيف شديد"اند و باعث  پرتاب کرده" هوشمند"از سه هزار بمب هدايت شونده يا 

  .اند نيروهای عراقی شده
با اين حال به گفته خبرنگار بی بی سی تاکنون نشانی از فروپاشی در ساختار 

  .داخلی رهبری عراق مشاهده نشده است
 

  و غيرنظاميمناطق مسكونيبمباران 
مناطقي آه بمباران شد تمامًا مناطق مسكوني و : تلويزيون الجزيره از بصره خبر داد

يكي از ساختمانهاي بمباران شده يك مرآز : اين گزارش افزود. غيرنظامي بوده است
آموزشي بود آه براي مدارس امكانات آموزشي تإمين مي آرد و يك ساختمان ديگر 

  .آه مراسم مذهبي و جشنهايشان را در آنجا برپا مي آردندمتعلق به آشوري ها بود 
  

  ژنرال ريچارد مايرزعذرخواهي 
يك مقام نظامي ارشد آمريكايي از آشته شدن سه سرباز انگليسي با آتش نيروهاي 

  . آمريكاي عذرخواهي آرد
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وگو با بي بي سي اعالم آرد  ژنرال ريچارد مايرز ، رييس ستاد مشترك آمريكا در گفت
  . آند آه چنين رخدادهايي ديگر تكرار نشود تضمين ميآه وي 

ي نيروهاي مسلح  سي ، با اين وجود فرمانده.بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
گويد بسياري از نيروها در وقايع مشابه آشته شده  انگليس درجنگ خليج فارس مي

  . بودند
  

 خبـرنگار و عكاس در جنگ عليه عـراق  11آشته شدن 
   1382 فروردين 12ه، سه شنب

 روز قبل اين دو آشور 13هاي جهاني با جنگ آمريكا و انگليس از  به رغم مخالفت
دفاع عراق ادامه دارد؛  اند و اين حمالت عليه مردم بي حمالتشان را به عراق آغاز آرده

آه خبرنگاراني آه براي پوشش خبري به منطقه رفته بودند؛ نيز از اين حمالت مصون 
  . نماندند
ي گاردين آخرين فهرست از خبرنگاران آشته و يا مفقود شده در جنگ عراق را  روزنامه

  . به شرح زير منتشر آرده است
 مارس و پائول موران ، 22ان فرانسه در روز .تي. آي ي توي ليون ، خبرنگار شبكه -1

 . فيلمبردار آزاد استراليايي در جريان جنگ عراق آشته شدند
، عكاس آزاد آه در جريان انتخابات عمومي گذشته در آمريكا براي مولي بينگهام -2

 .  مارس در هتل فلسطين واقع در بغداد ناپديد شد24آرد؛ در روز  الگور آار مي
ي غافلگيرانه در  ان فرانسه در جريان يك حمله.تي.ي آي فرد نواك ، فيلمبردار شبكه -3

 . ته شد، مفقود شدعراق آه تري ليود ، ديگر خبرنگار اين شبكه آش
 . ي غافلگيرانه در عراق مفقود شد حسين عثمان، مترجم لبناني در جريان يك حمله -4
ي آمريكايي نيوز دي  ماتيو مك آلستر ، خبرنگار اسكاتلندي االصل آه براي روزنامه -5

 . اند آرد و موسيس سامان، عكاس اين روزنامه هر دو مفقود شده آار مي
 مارس در هتل فلسطين بغداد 24سپنر، عكاس دانمارآي در روز يوهان رايدنگ ا -6

 . ناپديد شد 
آرد؛ آالل  ي تلويزيوني العربيه آار مي وائل اواد، خبرنگار سوري آه براي شبكه -7

فوزي المصري ، فيلمبردار لبناني اين شبكه و علي حسن صفا تكنسين اين شبكه از 
 . اند  مارس ديده نشده22
  

  هاي انصار االسالمنابودي پايگاه
   فروردين12 سه شنبه -راديو فردا -جمشيد زند

 دهكده شمال آردستان در 18نابودي پايگاههاي انصار االسالم در شمال عراق در 
حمله مشترك نيروهاي آمريكائي و پشمرگهاي آرد، پايگاه انصار االسالم، يك گروه 

ه معرفي شده بود، در شمال تندروي اسالمگرا آه مرتبط با سازمان تروريستي القاعد
در اسناد، ديسكهاي آامپيوتري و مدارك رسمي بدست آمده از اين . عراق نابود شد

پايگاه، اسامي شبه نظامياني ديده مي شود آه در آمريكا زندگي مي آنند و ممكن 
است اين اسناد مهم ترين مدرك دال بر ارتباط اين گروه با شبكه تروريستي القاعده 

ين مدارك بدست آمده آارتهاي شناسائي بدست آمده است آه نشان مي درب. باشد
 نفر از عناصر اين گروه از اتباع يمن، ترآيه، پاآستان، الجزاير، فلسطين و ايران 150دهد 
درمقر انصار االسالم در نزديك حلبچه، نام شماري از افراد اين گروه در آمريكا و . بودند

ديسكهاي آامپيوتري آشف شده نشان دهنده . يك روحاني آويتي ديده مي شود
 نفر از نيروهاي انصار االسالم آشته شدند و 250. ارتباط انصار االسالم با القاعده است

به گفته مقامات آرد وآمريكائي، .  تن از آنان با عبور از مرز به خاك ايران وارد شدند25
  . ايران پناه برده اندبقاياي گروه انصار االسالم به مناطق آوهستاني هم مرز با 

  
  

  سفر سه روزه کالين پاول به ترکيه و بلژيک
کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا سفر سه روزه ای را آغاز می کند که هدف آن  
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بهبود روابط آمريکا با ترکيه و ديگر متحدان عمده آمريکا در پيمان دفاعی آتالنتيک 
  .  اندکی تيره شده استاست که در اثر جنگ در عراق) ناتو(شمالی 

 فروردين وارد آنکارا، پايتخت ترکيه، شد و چهارشنبه با 12پاول عصر روز سه شنبه 
وی درباره همکاری بين دو کشور در جنگ . مقامات بلندپايه ترکيه گفتگو خواهد کند

عراق گفتگو می کند اما انتظار می رود بار ديگر مخالفت واشنگتن را با دخالتهای 
  . هماهنگ ترکيه در عراق ابراز داردنظامی نا

ترکيه يکی از اعضای ناتو است، اما جنگ در عراق روابط اياالت متحده و ترکيه را تيره 
پنتاگون درنظر داشت نيروهای آمريکائی را از طريق ترکيه وارد شمال . کرده است

 به مخالفت عراق کند اما پارلمان ترکيه، بااستقرار سربازان آمريکائی در خاک اينکشور
  . برخاست و اين طرح را رد کرد

وزير امور خارجه آمريکا سپس به بروکسل، مقر پيمان ناتو در بلژيک، می رود تا روز 
  . پنجشنبه با مقامات پيمان ناتو و اتحاديه اروپا گفتگو کند

    
  فتواي جهاد

يت اهللا به گزارش تلويزيون الجزيره يك مرجع شيعه در حوزه علميه آاظمين به نام آ
حسين صدر، فتوا داد آه عمليات انتحاري در برابر مهاجمين مشروع است و آساني 

  . آه در اين عمليات آشته مي شوند شهيد هستند
  

  پيرامون فتوا
   فروردين12 سه سنبه -راديو فردا

عبدالمجيد خويي، فرزند آيت اهللا ابوالقاسم خويي روحامي درگذشته شيعي در 
فتوايي از طريق تلوزيون بغداد پخش شد آه آقايي به : مصاحبه با راديو فردا مي گويد

 تن 5ائت آن، نام نام شاه محمد خاقاني سه روز قبل اين فتوا را قرائت آرد و بعد از قر
 آقايان علماي نجف را به عنوان صادر آننده هاي فتوا بيان آرد به طور مشترك فتوا را از

ولي چه فتوايي صادر شده باشد و چه نشده باشد ما همگي وضع و . صادر آردند
فشار بر آقايان علما را آه از طرف نظام وارد مي شود را مي دانيم و اين گونه برنامه 

اد آردن آويت و اخراج بعثي ها از آويت و ايام انتفاضه  در عمليات آز1991ل ها در سا
 همين فشارها بر آقايان علما بود و در همان تاريخ مرحوم آقا 1991شعبان سال 

ولي مردم مي دانند آه اين آقايان چه . ابوالقاسم خويي همچين فتوايي را صادر آردند
 .ن فتوا اطمينان ندارند صادر شود مردم به آوضعيتي دارند و حتي اگر همچين فتوايي

  
  نامه ي مشترك براي ملك عبداهللا، پادشاه اردن

نفر از رجال و 200طي يك نامه ي مشترك براي ملك عبداهللا، پادشاه اردن، بيش از 
تمردان سابق، شامل چند نخست وزير سابق و تعداد بيشتري از روشنفكران و دول

وزيران و مسئوالن مختلف سابق در اردن، از ملك عبداهللا خواستند آه براي متوقف 
  . آردن جنگ در عراق دست به اقدامي بزند

هاني الحصاونه، وزير تبليغات سابق اردن، آه يكي از امضا آنندگان اين نامه است به 
ما در خواست آرده ايم آه يك آنفرانس سران عرب تشكيل : جزيره گفتتلويزيون ال

شود و به خصوص با شرآت سران آشورهاي عربستان سعودي، مصر و سوريه 
هدف اين آنفرانس بايد محكوم آردن جنگ و درخواست پايان دادن . باتفاق اردن، 

  .فوري به آن باشد
و همچنين از نقش برخي حصاونه، سپس از برخي قلمهاي عربي و نويسندگان 

اينها بطور عملي در : تلويزيونهاي ماهواره اي عربي بدون ذآر نام گاليه آرد و گفت
خدمت تبليغ و ترويج قدرت و هيمنٌه آمريكا هستند و آوشش دارند آه همگان را 

  .مرعوب آمريكا آنند
  

  فاجعه انساني درعراق
سازمان ملل هشدارداد آه طي هفته هاي آينده مردم عراق با آمبود شديدآذوقه 

دربصره بيش ازنيم مليون نفر به آب دسترسي . ومواد غذايي مواجه خواهند شد 
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آمكهاي بشردوستانه فرستاده شود ندارند وسازمان ملل ميخواهد آه هرروزآاروان 
ولي نميخواهد آه با هجوم وحمله مواجه شود سازمانهاي بشردوستانه مايل نيستند 

  آه اين آمكهاتوسط سربازان آمريكايي بين مردم توزيع شود 
آمكهاي بشردوستانه اي آه راهي عراق ميشود قطره اي دراقيانوس نيازمنديهاست 

 تن مواد وجيره غذايي وارد عراق 3500ل روزانه است قبل ازشروع جنگ سازمان مل
  ميكرد واآنون هشدارميدهدآه تاماه مه بايد منتظريك فاجعه انساني درعراق بود

  
  هاي عرب رسانه و دولت انگليس

مدير ارتباطات دفتر نخست وزير انگليس  االستارآمپل ،ي گاردين ي روزنامه به نوشته
هاي عرب  هاي آامل رسانه واجه با دروغدولت انگليس با جنگ سختي در م« :گفت
  » .ي جنگ عراق مواجه است درباره
ي علت حضور انگليس در جنگ عراق   اظهار داشت جهان عرب فهم آمي دربارهوي
  ! دارد

مقامات نزديك به نخست وزير انگليس اعالم آردند دولت اين آشور از عملكرد 
ها  ها و انگليسي  ميان آمريكاييي اين فكر آه تساوي اخالقي ها مبني اشاعه رسانه

  .با دولت صدام وجود دارد؛ ناراضي هستند
  

  ورود داوطلبان سوري براي همكاري با نيروهاي عراقي
به رغم هشدارهاي آمريكا، دمشق طي چند روز گذشته ورود داوطلبان سوري براي 

ريع همكاري با نيروهاي عراقي در جنگ عليه نيروهاي آمريكايي و انگليسي را تس
   .آرده است

هزاران داوطلب آه بيشتر آنها سوري هستند، به سوي شهرهاي موصل و آرآوك واقع 
  . اند در شمال عراق حرآت آرده

ي هاآرتص، دمشق پيشتر نيز با انتقال داوطلبان آمك به نيروهاي  ي روزنامه به نوشته
ود آه اين روند مردمي عراق در جنگ عليه آمريكا از طريق مناطق مرزي موافقت آرده ب

هاي داوطلبان در عراق و آشته شدن  پس از اصابت يك فروند موشك آمريكا به اتوبوس
  . پنج سرنشين آنها متوقف شد

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا چند روز قبل دمشق را به انتقال سالح به عراق 
  . ي اين داوطلبان نشده بود متهم آرده بود؛ اما اظهار نظري درباره

  
  هاي باستاني عراق گنجينه

شود و بسياري  هاي اروپا نگهداري مي هاي باستاني عراق در موزه بسياري از گنجينه
هاي اخير خسارت ديده است؛ اما تعداد زيادي از آنها هم  از آن هم در جريان بمباران

  . اند آه بايد از آنها محافظت شود باقي مانده
ي نيروهاي زميني آمريكا است،  آه در محاصرهعالوه بر دو شهر مقدس آربال و نجف 

ي  ي تكريت، موزه ي موصل، موزه شماري آه در بغداد هستند، موزه هاي بي گنجينه
 افتتاح شده است، همگي در 1234آه در سال » موستنسيريا«آاخ الظهور و دانشگاه 

  . اند هاي هوايي مورد اصابت قرار گرفته بمباران
ي شهر بغداد بيش از همه در خطر  نديپندنت، شايد موزهي اي ي روزنامه به نوشته

 سال پيش از ميالد 7000 هزار اثر هنري آه تاريخ ساختشان از 100در اين موزه . باشد
 سال پس از ميالد مسيح است، وجود دارد آه حاصل دوران ارك، 1000مسيح تا 

  . ها و اوايل اسالم است سومريان، بابليان، آشوريان، فارس
پور، سلئوسيا، حور و بصره  ي ديگري هم مثل نينوا، آشور، سامره، بابل، نيشهرها

  . القرنا نيز در معرض خطر قرار دارند
  

  قيمت طال و نفت
  . ر براي هر انس رسيد دال335المللي به باالي  قيمت طال در بازارهاي بورس بين

  .  دالر رسيد27 سنت آاهش به 25قيمت نفت در بازارهاي جهاني با 
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  جنگ و سياستهاي رژيم ايران
  

  رژيم آخوندي مترصد حمله به مجاهدين و تسخير مناطقي از عراق ميباشد
  اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران

 1382فروردين 10يكشنبه 
رژيم آخوندي مترصد : ن با صدور اطالعيه يي اعالم نمودسازمان مجاهدين خلق ايرا

  . حمله به مجاهدين و تسخير مناطقي از عراق ميباشد
رژيم آخوندي بر خالف همه تكذيبها و تاآيدات پياپي مبني بر اين آه قصد هيچگونه 

مداخله در خاك عراق ندارد با تمام قوا گوش به زنگ بهره برداري از تحوالت و مترصد 
نمونه هاي زير آه تماما .  به مجاهدين و تسخير مناطقي در خاك عراق است حمله
  :  روز گذشته واقع شده است ، گواه مقاصد آخوندهاست 10طي 

  . ضد حمزه از مرند به چهل زري21 لشگر 3انتقال تيپ -1
  .  سنندج به مهران 28انتقال بخشهايي از لشگر -2
  .اه پاسداران به مهران  سپ10انتقال قسمتي از نيروهاي لشگر -3
  . زرهي قزوين به سرپل ذهاب 16انتقال قسمتهايي از لشگر -4
 از آرمانشاه و اسالم آباد به منطقه مرزي و آرايش 81 لشگر 2 و 1انتقال تيپهاي -5

  .  گردان تانك در منطقه مرزي قصر شيرين 5دادن 
  . تكاور از آرمانشاه به مهران و گيالنغرب 35انتقال تيپ -6
  . هوابرد از شيراز به سرپل ذهاب 55انتقال قسمتهايي از تيپ -7
  . از خرم آباد به بستان 84 لشگر 2انتقال تيپ -8
  . از اروميه به آبادان 64انتقال بخشي از لشگر -9

  . تكاور از شوشتر به خرمشهر و بستان 45انتقال تيپ -10
  .سنگرد  سپاه پاسداران از بهبهان به سو7 لشكر 2انتقال تيپ -11
  . سپاه پاسداران از ايالم به مهران 4 لشگر 1 نتقال بخشي از تيپ -12
  . سپاه پاسداران از همدان به قصر شيرين 4 لشگر 3 نتقال بخشي از تيپ -13
انتقال قسمتهاي اطالعات و عمليات لشگرهاي سپاه پاسداران از استانهاي -14

 نيروهاي عملياتي لشگرهاي مذبور مختلف به قصر شيرين براي ارزيابي اوضاع و احضار
  .در صورت لزوم 

تمرآز گروهها و نيروي تروريستي وزارت اطالعات در منطقه قصرشيرين براي نفوذ -15
به خاك عراق و انجام عمليات تروريستي عليه مجاهدين در خانقين ، جلوال ،بعقوبه و 

  .بغداد 
داران به هويزه براي حمالت  موشكي الحديد از سپاه پاس64 انتقال بخشي از تيپ -16

  5 و فجر 3موشكي در صورت لزوم با موشكهاي فجر 
 نوهد از تهران به پادگان موسوم به ابوذر در جنوب سرپل 65انتقال بخشي از تيپ -17

واحدهاي نفوذ و شناسايي اين تيپ تا آنون چندين ماموريت شناسايي . ذهاب 
عليه پايگاههاي مجاهدين انجام  مندلي – خانقين و سومار –درمحورهاي خسروي 

  . داده اند 
انتقال مهمات و تجهيزات مختلف به داخل عراق توسط قرارگاه فجر سپاه پاسداران -18
در اهواز از محورهاي بستان ، شط علي ، ) متعلق به نيروي تروريستي برون مرزي ( 

  . هويزه و طالئيه 
اك عراق از مسير ازگله به ميدان و  خودرو مهمات از آرمانشاه به داخل خ40انتقال -19

  .دربنديخان توسط قرارگاه ظفر سپاه پاسداران 
از آرمانشاه به مريوان و آردستان عراق و از ”  بدر 9” انتقال يكانهاي مزدوران -20

دزفول به هويزه و نفوذ دادن گروههايي از آنان به خاك عراق در مناطق مندلي و مهران 
  ) . نيروي قدس ( يستي برون مرزي سپاه پاسداران و هويزه توسط نيروي ترور

طبق طرح عملياتي نيروي برون مرزي سپاه پاسداران قرار بر اين است آه نيروهاي -21
 سال پيش با پشتيباني سپاه پاسداران در شرايط مناسب به داخل 12 بدر مانند 9
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نده مسئول ستاد پاسدار سرتيپ احمد فروز. شهرهاي بصره و ناصريه و العماره بريزند 
  . بحران عراق هم اآنون در اهواز مستقر است 

سرآردگان نيروي قدس از جمله پاسدار سرتيپ قاسم سليماني سرآرده اين نيرو -22
و پاسدار سرتيپ ايرج مسجدي جانشين او و پاسدار سرتيپ حميد تقوي مسئول 

فجر اهواز دست اندر عمليات قرارگاه رمضان و پاسدار سرتيپ عبيداوي فرمانده قرارگاه 
آار آماده سازي هاي نظامي و تروريستي در خاك عراق هستند و بعضا براي ترددهاي 

  . خود به داخل خاك عراق از آمبوالنس استفاد مي آنند 
مسلح آردن آليه گردانهاي بسيج سپاه پاسداران در سراسر آشور موسوم به -23

هدين و همچنين آماده باش سراسري گردانهاي عاشورا و الزهرا براي مقابله با مجا
  . لشگرهاي سپاه پاسداران 

آمادگي شبانه روزي هشت فروند هواپيماي جنگي در پايگاه نوژه همدان ، هشت -24
فروند در پايگاه وحدتي دزفول ، دو فروند در پايگاه بندر عباس و دو فروند در پايگاه 

  . ا هستند بوشهر آه شماري از آنها مسلح به موشكهاي هوا به هو
 تيپ را با انواع 46رژيم آخوندي در حال حاضر درمرزهاي غربي آشور مجموعا -25

سالحها و تجهيزات و موشكها به خيال بهره برداري از اوضاع عراق و تهاجم عليه 
  . مجاهدين متمرآز آرده است 

  
نگراني آمريكا از نفوذ سپاهيان وابسته به جمهوري اسالمي به شمال 

   عراق
 فروردين در پاسخ به 11رد باوچر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا روز دوشنبه ريچا

پرسشي در باره بيانيه وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي آه به گروههاي شبه 
موضع آمريكا اين : نظامي اجازه نخواهد داد از مرز ايران بگذرند و به عراق بروند، گفت

وي گفت نگراني ما . رج وارد شمال عراق بشودبوده است آه نبايد هيچ گروهي از خا
اين موضوع با تيپهاي به اصطالح . در مورد ايران درگيري ايرانيها در عراق بوده است

ما : وي افزود. مرزي آه به عراق مي روند يا در مرز عراق مي ماند مطرح شده است
ا به نظر ما اين مخالفت خود را با حضور ايرانيان در شمال عراق پنهان نكرده ايم زير

  .حضور جدي و بي ثبات آننده خواهد بود
  

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  

  جبهه جديد ناتو
  نيويورك تايمز: منبع

  توماسن فريدمن: نويسنده
  غالمرضا رضايي نصير: ترجمه

  1382 فروردين ١١دوشنبه -همشهري
بنابراين . رسيد آه بد نيست آمي به عقب بازگرديمدر اين برهه از جنگ به نظرم 

هفته گذشته به مقر مرآزي ناتو در بروآسل رفتم و بايد بگويم آنچه در آنجا ديدم 
به نظرم رسيد آه اليه هايي از تاريخ به صورت فيلمي تكرار مي . بسيار روشنگرانه بود

ثل حمله پرل هاربر  آغاز جنگ جهاني سوم م٢٠٠١شود؛ در اين فيلم يازده سپتامبر 
بود؛ حمله آمريكا به افغانستان واآنش اوليه به شيوه نبرد شمال آفريقا و حمله به 

 روز پياده شدن نيروهاي آمريكايي، انگليسي و ١٩۴۴عراق شبيه روز ششم ژوئن ،
؛ )اميدوارم پايان آن نيز مشابه باشد(ديگر نيروهاي متفقين در شمال فرانسه بود 

  . انه ايجاد ساختار جديد قدرت در جهان هستيماآنون ما در آست
در اين نقطه حساس از تاريخ ما هنوز با جهاني دوقطبي روبه رو هستيم، با اين تفاوت 

آه اين بار تقسيم بندي بين شرق و غرب نيست بلكه رويارويي جهان نظم در برابر 
 است آه آن اما آنچه در اين ميان شگفت انگيز مي نمايد اين. جهان بي نظمي است
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ابزار اصلي آه جهان نظم از طريق آن سعي دارد با تهديدهاي جهان بي نظمي مقابله 
تنها با اين تفاوت آه در اين ناتوي جديد گسترش يافته، . آند هنوز هم ناتو خواهد بود

روسيه به تدريج جاي فرانسه را خواهد گرفت و حوزه عمليات پاسداري از صلح ناتوي 
آري، ناتو همچنان در اروپا باقي خواهد ماند . جنوب تغيير خواهد يافتجديد از شرق به 

اما صحنه هاي اصلي عمليات آن بالكان، افغانستان، عراق و احتماال جبهه اعراب و 
  . اسرائيل خواهد بود

از زمان : آنچه اتفاق مي افتد از اين قرار است. نه، باور آنيد عقلم را از دست نداده ام
 در آغاز انگلستان، سپس ترآيه، -يكا به افغانستان آشورهاي منفرد آغاز حمله آمر
.  نيروي حافظ صلح در آابل را به عهده گرفته اند۵۶٠٠ مسئوليت تهيه -هلند و آلمان 

چنين ماموريتي براي يك آشور تنها بسيار هزينه بر و تغيير هر شش ماه يكبار 
آنها نمي . ش اين طور مي خواستواحدهاي نظامي بسيار ناآارآمد است، اما گروه بو

اما در ماه . خواستند ناتو سر راه سربازان جنگي و برنامه ملت سازي آنها قرار بگيرد
فوريه، بوش به طور خصوصي به لرد رابرتسون، رئيس ناتو گفت آه از آغاز ماه اوت، 

 مايل  هلندي فعلي قرار است افغانستان را ترك آنند، آمريكا-زماني آه نيروي آلماني 
است ناتو به طور دائمي وظايف پاسداري از صلح را در اين آشور به عهده بگيرد و با 

اگر ناتو اين را تصويب آند، براي نخستين بار سازمان . سربازان آمريكايي همكاري آند
پيمان آتالنتيك شمالي در خارج از اروپا و در قلب جهان اسالم به ماموريت خواهد 

  . پرداخت
اين موضوع به مخالفت برخواهد خواست، زيرا خواستار آن است آه ناتو، فرانسه با 

اما بسياري از اعضاي اصلي ناتو با . لنگر حضور نظامي آمريكا در اروپا، ضعيف تر شود
اين امر موافقت خواهند آرد و آنچه واقعا جالب مي نمايد اين است آه روسيه گفته 

ارآت روسيه با ناتو مورد بررسي قرار است اعزام يك گروه نظامي روسي را تحت مش
  . خواهد داد

هر دو قدرت بزرگ از بي نظمي هايي از . حتي چيني ها نيز چراغ سبز نشان داده اند
اگر فرانسه . جانب بخش هايي از آسياي ميانه و خاورميانه احساس خطر مي آنند

آشور را دور بخواهد به صورت مانعي در برابر اين طرح عمل آند، مقامات ناتو اين 
  . خواهند زد

آنچه آمريكا در افغانستان انجام مي دهد، بين المللي آردن فرايند ملت سازي در 
در عراق نيز در . آنجاست، زيرا دريافته ايم آه به تنهايي نمي توان اين مهم را پيش برد

اين همان چيزي است آه توني بلر، . نهايت ناچار خواهيم بود همين آار را بكنيم
گروه بوش . ت وزير انگلستان هفته گذشته در ديدار با جورج بوش مطرح آردنخس

همچنان استدالل مي آند آه ائتالف احمقانه اي آه براي جنگ با عراق گردآورده 
است نوعي چندجانبه گرايي است و بنابراين همان ارزش اخالقي سازمان ملل را 

قيه نيروهاي ائتالف با پول خريداري غير از انگلستان ب. بايد گفت ياوه مي گويند. دارد
تقريبا همه دولت هايي آه در ائتالف شرآت آرده اند بدون حمايت مردم . شده اند

انجام اين جنگ بدون مشروعيت بين المللي به قدر آافي دشوار . خود عمل مي آنند
  . هست، اما تالش براي ملت سازي در عراق پس از جنگ بس دشوارتر است

سازمان ملل قادر نيست وظيفه ملت . وه بوش در يك مورد حق دارندبا اين همه گر
بنابراين آنچه در . اين آار از عهده يك آميته برنمي آيد. سازي در عراق را انجام دهد

نهايت در عراق به آن احتياج خواهيم داشت نيروي معتبر حافظ صلحي است آه چند 
اين امر ما را به . ده آمريكا باشدجانبه، مشروع و در عين حال به رهبري اياالت متح

. سوي ناتو بازمي گرداند، احتماال با همكاري ارتش برخي آشورهاي عرب و مسلمان
آن ناتوي قديمي در مرزهاي . اين ناتوي جديد ديگر ناتوي زمان پدربزرگ ما نخواهد بود

  . اين يكي در آابل و بغداد انجام وظيفه خواهد آرد. آلمان و شوروي گشت مي داد
لرد رابرتسون، رئيس آنوني . با تغيير ناتو، خيلي چيزهاي ديگر ممكن است تغيير آند

آه ضايعه اي واقعي براي ناتو محسوب مي (ناتو در سال جاري بازنشسته خواهد شد 
  ). شود

بنابراين . جانشين احتمالي و مطلوب او وزير دفاع نروژ، خانم آريستين آرون دولد است
ائتالف ناتو آه «: عنوان خبري اينچنيني در سي ان ان آماده آنيدخود را براي ديدن 
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براي نخستين بار يك زن آن را رهبري مي آند و شامل دسته اي نظامي از روسيه هم 
هست، امروز عمليات پاسداري از صلح را در افغانستان به عهده گرفت و اين پيش 

فرانسه از . ح در عراقدرآمدي است براي به عهده گرفتن عمليات پاسداري از صل
  ». شرآت در اين ائتالف خودداري آرد

آري ممكن است ما در آستانه ايجاد يك جهان خيلي نو باشيم و باور آنيد من عقلم را 
  . از دست نداده ام

  
  

  ي جنگ را تغييـر داد تهـديد عمليات انتحاري چهـره: روزنامه گاردين
   1382 فروردين 12سه شنبه، 

. هاي عربي مردم را به دفاع از خاك عراق و دفاع مقدس فراخواندند هطي روزها، رسان
هاي سفيد و آمربندهاي انفجاري به  ها، مردان نقاب پوش، ملبس به آفن هفته

ها، صدام شعار داده  طرفداري از دفاع در بغداد رژه رفتند؛ و اين درحالي است آه سال
  . نهد آه ارزش حمالت انتحاري را به خوبي ارج مي

ناگهان روز شنبه بمب انساني در عراق منفجر شد؛ اولين عامل عمليات انتحاري، 
مردي آه با لباس عادي و با يك تاآسي به سوي ايست بازرسي نظاميان آمريكا در 

  . نجف راند و چهار سرباز آمريكايي را آشت
ونه حمالت هاي انتحاري در خاورميانه و تاثير اينگ ي گاردين؛ در بررسي عمليات روزنامه

 انگليسي در تحليلي به قلم سوزان گلدنبرگ -بر روند جنگ و روحيه سربازان آمريكايي 
 فرزند، با عمليات خود در نجف شكل 5علي جعفر حمادي النماني، پدر « : آورده است

جنگ را تغيير داد و جنگ براي بقاي حكومت صدام را تبديل به قيام چريكي ضعفا در 
  . تمند نمودبرابر متجاوزان قدر

هاي عراقي به سرعت النماني را تبديل به قهرمان نمودند و هشدار دادند آه اين  مقام
طاها ياسين رمضان، معاون صدام . عمليات آغازگر موجي از حمالت انتحاري خواهد بود

اين تازه آغاز است و شما اخبار بيشتري در روزهاي آتي ” :در يك آنفرانس خبري گفت
مان استفاده  اي براي آشتن دشمنانمان در سرزمين ا از هر شيوهم. خواهيد شنيد

دولت . آنيم و حتي در داخل سرزمين خودشان نيز به دنبالشان خواهيم رفت مي
  “ .ي مردن براي آشورشان آرده است آمريكا مردم تمامي جهان را آماده

ك، رييس شود، حسني مبار ها به واقعيت نزديك مي رسد آه اين پيشگويي به نظر مي
يي با صدام ندارد؛ هشدار داد آه جنگ در  ي دوستانه جمهور مصر، آه حتي هيچ رابطه

  . آند  اسامه بن الدن جديد خلق مي100عراق 
ي باختري و نوار غزه، رهبر عراق به  ي فلسطين و قيام مردم در آرانه طي انتفاضه

هايش به اين  ي نيز پرداخت و ي انتفاضه با ادامه. داد ي شهات طلبان پاداش مي خانواده
همچنين به آساني آه در .  هزار دالر افزايش داد25 هزار دالر به 10ها را از  خانواده

  . داد هايي مي خانمان شده بودند؛ نيز پاداش جريان انتفاضه معلول يا بي
صدام به سرعت . ها با آغاز جنگ تشديد شد شباهت ميان فلسطينياان و عراقي

شان تشبيه آرد؛ آه آنها نيز براي مقابله با اشغال  برادران فلسطينيها را به  عراقي
ها را  ي اشغال سرزمين اعراب توسط آمريكايي جنگند و به اين ترتيب توانست؛ ايده مي

  . تثبيت آند
هاي انتحاري ابراز تمايل  گويند اعراب زيادي براي انجام عمليات هاي عراقي مي مقام
  . اند ز مردم لبنان، سوريه، الجزاير، تونس و مراآش بودهآه اين افراد ا. اند آرده

هاي انتحاري نه تنها توسط فرزندان  عمليات” : سخنگوي نظامي عراق گفته است
  “ .اند؛ ادامه خواهد يافت عراق بلكه هزاران داوطلب عرب آه به عراق آمده

ها در  يمقاومت فرانسو” :محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق نيز گفت
ها فقط يك جنگ بود، اما آشتار مردم عادي توسط ارتش متجاوز يك جنايت  مقابل نازي

  ” .نژاد پرستانه است
ي باختري باعث ترس و  هاي شهادت طلبانه در نوار غزه و آرانه همانطور آه عمليات
اند؛ آه بر  ها نيز اين احساس را بوجود آورده ها شده، عراقي وحشت صهيونيست
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اند  جويانه عليه متجاوزان خارجي زده شان دست به اقدام تالفي ظايف مذهبياساس و
  . شان در برابر ابرقدرت آمريكا را تثبيت آند تواند پيروزي و همين عمل مقدس مي

توانند با توسل به زور  آنها نمي” :گويد طارق االمين، پزشك عراقي نيز در اين رابطه مي
  “ .توانيم با انجام جنگ چريكي بجنگيم ها مي الما را مجبور به آاري آنند؛ ما س
 تن را 500توانند   ميB-52هاي  هاي جنگنده اگر بمب“ :طاها ياسين رمضان نيز گفت

هاي انتحاري  هايي آه توسط عامالن عمليات بكشند؛ اما من مطمئن هستم آه بمب
  ” . هزار تن را نابود آنند5توانند  شوند؛ مي ما حمل مي

  
  آنند با گل از آنها استقبال نميچرا شيعيان 

  ي اينديپندنت روزنامه
 مارس در 31آنند، روز دوشنبه  نيروهاي آمريكايي آه به سوي بغداد پيشروي مي

واحد صد و يكم . ي يكي از شهرهاي مقدس شيعيان درگير جنگ سختي شدند حومه
خانه به هوابرد آمريكا شهر نجف را محاصره آرد و صحبت از آماده شدن براي جنگ 

ور شدن آتش خشم شيعيان جهان را به  خانه بود، اقدامي آه به طور قطع شعله
 . همراه خواهد داشت

ارتش آمريكا اعالم «: ي اينديپندنت با بيان اين مطلب در گزارشي آورده است روزنامه
 چريك و شبه نظامي عراقي را در اطراف نجف آشته است و گفته 100آرده آه 

هاي مقدس و قبرستان  ادي از چريكها و سربازان عراقي در صحنشود تعداد زي مي
  . اند السالم شهر نجف، از سه جهت محاصره شده شهداي وادي

درگير نبرد زميني شديد ” هنديه“سربازان آمريكايي، در شمال عراق و در اطراف شهر 
 دارد؛ آه ترين شهر شيعيان يعني آربال قرار اند؛ اما ميان هنديه و بغداد، مقدس بوده

  » .سمبل توان و مقاومت شيعيان است
سربازان آمريكايي و انگليسي و فرماندهانشان گيج و «: اينديپندنت افزوده است

اند، حداقل  متحير و نگران هستند آه چرا شيعيان آه از دست صدام آزار و اذيت ديده
طور آه مورد آنند يا همان به عنوان منجي و آزادي بخش با گل از آنها استقبال نمي
دقيقا هيچ آس از دليل . زنند انتظار آنها بوده، عليه نيروهاي صدام دست به قيام نمي

  . عدم اقدام اين مردم آگاهي ندارد
ي  تواند نشان دهنده گذرد، مي اما آنچه در اطراف نجف و آربال طي روزهاي اخير مي
رسد نيروهاي  ه نظر ميب.  باشد برخورد آتي شيعيان با نيروهاي انگليسي و آمريكايي

نجف بارگاه امام . اند به خوبي از اين موضوع آگاهند آمريكايي آه نجف را محاصره آرده
خطر و  ي بي منطقه“ها در اين شهر  بسياري از مكان. علي داماد پيامبر اسالم است

ها فقط براي دفاع  اعالم گرديده و گفته شده است آه شليك در اين مكان” بدون هدف
  » .د مجاز خواهد بوداز خو

سربازان آمريكايي مستقر در اطراف نجف، روز «: اينديپندنت در ادامه آورده است
خواستند تا نيروهاي صدام را   مارس از طريق بلندگو با التماس از مردم مي31دوشنبه 

رسيد آه اين سربازان نااميدانه و نگران درصدد اجتناب  به نظر مي. به آنها تحويل دهند
اند تعداد جنگجويان  غاز جنگ خياباني در نجف هستند، اما فرماندهان آمريكايي گفتهاز آ

  . توان آنها را ناديده گرفت نجف آنقدر زياد است آه نمي
ها و  ي پيامبر اسالم، امام حسين، مكان پر خطرتري براي آمريكايي آربال، آرامگاه نوه

، خاآش را براي تبرك و نماز با اينجا شهري است آه شيعيان. ها خواهد بود انگليسي
. برند و اين احساس حتي در دورترين شهرهاي ايران نيز به شدت وجود دارد خود مي

شان براي  ها و جنگ آنها با نيروهاي عراقي، انگيزه يكي از داليل اصلي مقاومت ايراني
  » .رسيدن به آربال بود

ي سختي بر صدام  ضربهسقوط اين دو شهر مقدس، «: دهد  توضيح مي اين روزنامه
ي خوبي براي صدام نيز باشد و از آن  تواند حربه خواهد بود؛ اما سقوط اين شهرها مي

تواند منجر به  هاي مقدس مي هرگونه خرابي و خسارت به اين مكان. سواستفاده آند
  . قيام شيعيان عراقي عليه آمريكا و انگليس و خشم شيعيان جهان شود

در قاموس ” شهادت“مفهوم عبارت .  آرامگاه شهدا استبه عالوه، اين دو شهر،
تر از شهادت امام حسين در آربال  تر و بزرگ شيعيان است و هيج چيز براي آنها مهم
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تواند سمبلي غير عادي  هرگونه تلفات گسترده در اين شهرهاي مقدس مي. نيست
  . براي همگان شود
عراق از منجيان ائتالف يا عدم قيام ي داليل عدم استقبال شيعيان  نظرات زيادي درباره

رهبران آمريكايي و انگليسي مدعي هستند آه شيعيان . شود عليه صدام گفته مي
گويند شيعيان اول يك عراقي هستند و مقاومت  بسياري از اعراب مي. ترسند هنوز مي

آنها در برابر تجاوز و اشغال نيروهاي آمريكايي و انگليسي عادي است و بايد هم 
هم چنين دورنماي زشتي از قيام شيعيان عليه . تر از نفرتشان از ديكتاتور باشدبيش

بسياري از شيعيان عراق احساس .  خليج فارس وجود دارد1991صدام پس از جنگ 
 آنها نيامده است و صدام آه  آنند؛ بوش پدر به آنها خيانت آرده و به آمك مي

وده، انتقام وحشتناآي از شيعيان بار آمريكايي پر ب هاي مرگ هايش از سالح دست
  . گرفت و هزاران تن را شكنجه آرد و يا آشت

هاي دو  اآنون نيروهاي آمريكايي در پشت دروازه«: اينديپندنت در انتها آورده است
اگر چه صدام يك مسلمان اهل تسنن و فردي ضد . شهر مقدس، آربال و نجف هستند

در آربال و اهداي مبالغ زيادي به اين مكان مذهب است؛ اما سعي آرده با خواندن نماز 
  . مقدس تا حد امكان به شيعيان نزديك شود

 وي سعي داشته عناصر حياتي و آليدي شيعيان را نسبت به خود وفادار 1980از سال 
نگاه دارد؛ اما به دليل سني بودن و داشتن عقايد بعثي و سكوالر در اين آار موفق 

  . نبوده است
. يعيان، شورشيان به آساني موفق به آنترل نجف و آربال شدند ش1991در شورش 

السالم گواهي بر اين است آه شيعيان تا چه حد مشتاقند؛ آه نزديكي  قبرستان وادي
شهادت امام حسين الگويي براي تمامي شيعيان و . امامان خود به خاك سپرده شوند

  » .اي براي اشتياق فراوان آنها براي شهادت است انگيزه
  

   عراقآيندهتعيين دولت جدال براي 
  ي گاردين روزنامه
هاي ارشد آمريكايي بر سر تعيين دولت جديد عراق آه در حال حاضر در آويت  مقام

  . اند اختالف شدهمشغول طراحي آن هستند، دچار 
بر اساس اين طرح آه قرار است بالفاصله پس از سرنگوني صدام انجام شود، دولت 

 وزارتخانه خواهد بود آه در راس هر يك از آنها يك آمريكايي قرار خواهد 23عراق شامل 
در هر وزارتخانه چهار عراقي حكم مشاور خواهند داشت آه آنها نيز از سوي . شد

  . شوند آمريكا تعيين مي
ي گاردين، دولت آمريكايي آنترل تمامي شهرهاي عراق را بر  ي روزنامه به نوشته

ي نيروهاي  عهده خواهد داشت و هر شهري آه از سوي ژنرال تامي فرانكس، فرمانده
آمريكا در خليج فارس آزاد شده اعالم شود، تحت آنترل دولت موقت عراق به 

  . ا قرار خواهد گرفتآارنر، ژنرال سابق آمريك سرپرستي جي
آمريكا با پيش بيني قريب الوقوع بودن سقوط حكومت صدام، تعدادي از اعضاي دولت 

رسد تصميم گيري بر سر تعيين  به نظر مي. موقت عراق را به آويت اعزام آرده است
اين امر باعث عصبانيت . اين دولت در دستان پل ولفووتيز، معاون وزير دفاع آمريكا باشد

  . باشد ل اين آار ميبه طور رسمي مسئوده است آه آارنر ش
هاي ولفووتيز پيشنهاد انتصاب احمد چلبي، رييس  گيري يكي از بحث برانگيزترين تصميم

  . باشد هاي معارض، و مشاوران نزديكش مي ي ملي عراق، يكي از گروه آنگره
  . دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا يكي از حاميان سرسخت چلبي است

چلبي انتظار داشت پست نخست وزيري دولت موقت عراق به وي اعطا شود؛ اما از 
  . رسد اينكه چنين پستي در دولت موقت پيش بيني نشده، ناراضي به نظر مي

رود چلبي آه از بانكداران سابق بوده است، به سمت مشاور وزارت دارايي  گمان مي
  . منصوب شود

هايي براي توني بلر،  امل عراق باعث بروز تنشآشكار شدن طرح آمريكا براي آنترل آ
بلر سعي دارد با آشاندن سازمان ملل به ايفاي . نخست وزير انگليس شده است

  . ها در انگليس و اروپا خاتمه دهد نقش در بازسازي عراق پس از صدام، به مخالفت
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  پايان عمليات عليه انصاراالسالم

  قجيم ميور خبرنگار بی بی سی در شمال عرا
  2003 اول اوريل -بي بي سي

و " پيشمرگها"عملياتی که جمعه گذشته از سوی جنگجويان کرد عراقی معروف به 
نيروهای ويژه آمريکايی برای ريشه کن کردن گروهی از اسالمگرايان بنيادگرا در نواحی 

کوهستانی شمال عراق انجام شد با تصرف ناحيه ای در مجاورت مرز ايران که تحت 
  .ن گروه بود به پايان رسيدکنترل اي

معروف است به داشتن پيوند با " انصار اسالم"کردها و آمريکايی ها اين گروه را که به 
  .تروريسم بين المللی و جنبش القاعده متهم می کنند

ما دوست داريم فکر کنيم به عمليات کمک کرده ايم، . اين عمليات کار پيشمرگ ها بود
  ا محصول تالش آنهاست    اما دستاوردهای اينجا عمدت

  سخنگوی نيروهای آمريکايی  
در اين نبرد روشن نيست، با اين حال يک " انصار اسالم"هنوز شمار دقيق تلفات 

تعداد اسرای اين نبرد نيز . سخنگوی نيروهای ويژه آمريکا آن را چند صد نفر عنوان کرد
  .اندک است

رهبران کرد حزب . نشان دادندظاهرا گروه انصار در اين عمليات مقاومت شديدی 
اتحاديه ميهنی کردستان، گروهی که بخش عمده عمليات را اجرا کرد، معتقدند که 

 نفر از آنها نيز از 150 نفر از اعضای گروه انصار هنوز فراری هستند و 300حداقل 
  .کوهستان بلند مرزی به داخل ايران گريخته اند

ه انصار را بازداشت کرده و اتحاديه ميهنی آنها گفتند که ايرانی ها فراری های گرو
  .کردستان خواستار استرداد آنهاست

نيروهای ويژه آمريکايی، طی يک کنفرانس غيرمنتظره خبری در شهر حلبچه در 
را که پس از عمليات در " انصار اسالم"نزديکی مرز ايران گفتند که مواد و تجهيزات 

تصور می شود اين . ل به خارج منتقل کرده اندقرارگاه آنها يافته شد برای تجزيه و تحلي
  .مواد به تالش های انصار برای توليد سالح های شيميايی يا بيولوژيکی مرتبط باشد

نيروهای آمريکايی در اين کنفرانس از جنگجويان پيشمرگ کرد تجليل زيادی به عمل 
  .کردند

دوست داريم فکر ما . اين عمليات کار پيشمرگ ها بود: "سخنگوی اين نيروها گفت
کنيم به عمليات کمک کرده ايم، اما دستاوردهای اينجا عمدتا محصول تالش آنهاست و 

آنچه اينجا روی داد اين است که طی يک روز و نيم، يک سازمان تروريستی که طی 
  ."چند سال اخير منطقه را در چنگ خود داشت ريشه کن و خنثی شد

 پيشمرگ ها و تعداد اندکی از نيروهای ويژه و اين عمليات که با حضور شمار بزرگی از
  .جنگنده های آمريکايی انجام شد با موفقيت گسترده به پايان رسيد

احتمال دارد شرکای اين عمليات همين شيوه را در مورد جبهه شمالی عليه نيروهای 
  .عراقی نيز به کار برند

بدل می کند، اما در عين اين مساله کردها را به دومين گروه بزرگ ياری دهندگان جنگ 
  . حال خشم ترکيه را نيز که نمی خواهد شاهد پيشروی کردها باشد برخواهد انگيخت
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