
  حمله به عراق آغاز شد
  

   2003 مارس 20 -1381  اسفند29ه  پنج شنب
  
شونده به  هاي هدايتبا شليك موشكهاي آروز و پرتاب بمب) شنبه پنج(د امروز ها،آمريكا بامدارغم تمامي مخالفت به

ش به صدام  دقيقه پس از پايان ضرب االجل جرج بو90حمله تقريبا . سوي عراق، تهاجم به اين آشور را آغاز آرد
  . حسين داير بر خروج او از کشور يا مواجه شدن با جنگ صورت گرفت

 خبرگزاريها با وجود .در نخستين ساعات شروع جنگ، آمريكا بغداد و چند شهر ديگر عراق را موشك باران آرد
ارش داد که در همين راستا بی بی سی گز. سانسور خبری شديد، از وقوع انفجارهای مهيب در بغداد خبر می دهند

تاآنون گزارشي از ميزان تلفات و . جنوب بغداد سرتاسر مملو از غبار غليظی از دود ناشی از انفجارها می باشد
اند،مراآز اداري  هايي آه مورد حمله قرار گرفته شود بخشي از واحد خسارات وارده منتشر نشده است؛ اما گفته مي

  . هاي صدام خبر داد دف قرار دادن يكي از آاخدر همين حال پنتاگون از ه.اند و نظامي بوده
 

پرتاب شدند؛ اما صدام هدف ” اهداف مربوط به رهبران“اين موشكها به سوي «: بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه
  » .قرار نگرفت

  و ساير موشكها از ناوهاي آمريكا درF-117صداي  افكنها بي هاوك از جنگنده بمب ي تام شونده موشكهاي هدايت
  . درياي سرخ و خليج فارس شليك شدند

ويژه روسيه،  گيرد آه سازمان ملل و بسياري از آشورهاي جهان به تهاجم آمريكا به عراق در حالي صورت مي
  . اند فرانسه، آلمان و چين با اين اقدام مخالفت آرده و آن را اقدامي غيرقانوني خوانده

  
  بيانيه جنگي جورج دبليو بوش

هاي تلويزيوني داخلي آمريكا پخش شد، حمايت  حمالت موشكي به بغداد، در سخناني آه از شبكهبا اعالم آغاز 
  .مردم آشورش را از اين حمله خواستار شد

  :بخشهايي از متن بيانيه بوش، به شرح زير است
 آزادي  ح عراق، عمليات نظامي براي خلع سال شهروندان آمريكا، در اين ساعت نيروهاي آمريكا و ائتالف، اولين گام«*

به دستور من نيروهاي . اند آند،آغاز آرده مردم اين آشور و دفاع از جهان در مقابل خطر مهيبي آه آن را تهديد مي
  ».اند تا توانايي صدام براي جنگ تحليل رود ي خود را به اهداف مشخص نظامي آغاز آرده ائتالف حمله

شان را از آن اعالم   آشور، پشتيباني جدي35گ و فراگير است آه يي بزر اين اقدامات گامهاي اوليه از برنامه«*
هاي اطالعاتي و لجستيكي  هاي هوايي و دريايي، آمك ي استفاده از پايگاه ها شامل اجازه اند و حمايت آن آرده
  ».باشد مي

ح جهاني به شما بريد، صل مردان و زنان نيروهاي مسلح اياالت متحده آه در حال حاضر در خاورميانه به سر مي«*
تان را محك خواهد زد و مردمي آه شما آزادشان  دشمني آه شما در پيش رو داريد، شجاعت و مهارت. بستگي دارد

  ».آنيد، افتخار و نيت خير شما را شاهد خواهند بود مي
صدام، .ستدر جنگي آه در پيش رو است،آمريكا با دشمني روبروست آه احترامي براي جنگ و قوانين آن قايل ني« *

گناه به عنوان سپر  نيروها و تجهيزاتش را در مناطق شهري مستقر آرده است و قصد دارد از مردان و زنان بي
ها و  يي خواهم تا آمريكا من مي. اش استفاده آند؛ اما اين آخرين جنايت عليه مردم عراق خواهد بود  نظامي نيروهاي

ما در حالي به . شان را براي حفظ جان غيرنظاميان خواهند آرد ام تالشتمام مردم جهان بدانند آه نيروهاي ائتالف تم
گذاريم و تنها هدف ما در عراق از بين  ها احترام مي شويم آه به شهروندان اين آشور و تمدن باالي آن عراق وارد مي

  ».بردن تهديد و بازگرداندن حكومت به مردم است
ميلي وارد اين جنگ شده است؛ اما هدف ما آامال  ت ما با بيمل«: اش گفت ي نطق تلويزيوني بوش در خاتمه
اش  هاي آشتار جمعي مردم آمريكا و دوستان و متحدان ما تا زماني آه رژيم ياغي عراق با سالح. مشخص است

تنها راه آوتاه مدت بودن اين جنگ و برخورد با چنين تهديدي به . آند، در آسايش نخواهند بود صلح را تهديد مي
  ».دهم آه در اين جنگ جز پيروزي عايدمان نخواهد شد گيري نيروهاي قاطع خواهد بود و به شما اطمينان ميآار
  

  پيام صدام حسين
ي موشكي به بغداد و ديگر شهرهاي  صدام،رييس جمهور عراق،ساعاتي پس از آغاز حمالت آمريكا به عراق و حمله

  .و جنگ آمريكا عليه آشورش را فاقد مشروعيت خواندي تلويزيوني اين آشور ظاهر شد  اين آشور،در شبكه
  بخشهايي پيام صدام حسين

  ».پيروزي با شما فرزندان عراق خواهد بود و دشمنان بشريت شكست خواهند خورد«*
عدالت و انسانيت . شمشيرهايتان را از غالف بيرون بكشيد؛ چرا آه دشمن در غير اين صورت متوقف نخواهد شد«*

  ».شمشيرهايتان را بكشيد و در راه خدا بجنگيد.  رخت بربسته است از جامعه جهاني
  » .خوشبختيم آه در راه صلح مي جنگيم؛ چرا آه عراق و بشريت پيروز خواهند شد«*

  ».پيروزي از آن مردم عراق است« :صدام از آشورهاي عربي خواست تا حمايت خود را از عراق اعالم نمايند و افزود
  ».زنده باد فلسطين و زنده باد جهاد«:وي در پايان گفت 

  
  محكوميت حمالت آمريكا 

جنگ آمريكا عليه عراق آه بدون موافقت سازمان ملل آغاز شده است، همچنان مورد مخالفت اآثريت آشورهاي 
آشورهاي چين و فرانسه آه عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند، اين جنگ را محكوم . جهان قرار دارد

اتحاديه عرب از سازمان ملل خواسته . واهان توقف فوري عمليات نظامي و ادامه تالشهاي صلح آميز شدندآرده و خ
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در همين حال گروههاي صلح طلب در سراسر جهان، به افكار عمومي براي . است به مسئوليت خود عمل آند
  .مخالفت با جنگ فراخوان داده اند

 متحد درباره عراق، آلمان و فرانسه بار ديگر از تصميم آمريکا برای در تازه ترين نشست شورای امنيت سازمان ملل
  .متوسل شدن به اقدام نظامی به منظور خلع سالح عراق، انتقاد کردند

، وزير امور خارجه آلمان، گفت که هيچ کس واقعا بر اين باور نيست که جنگ برای خلع سالح، راه حل "يوشکا فيشر"
 .بحران خواهد بود

، وزير خارجه فرانسه، گفت که اين بحران نشان داد که دو ديدگاه در جهان وجود "دومينيک دو ويلوپن"ال، در همين ح
دارد؛ يکی ديدگاه مبتنی بر استفاده از زور و ديگری ديدگاهی مبتنی بر اين که پيشرفت در روابط بين المللی بايد با 

  .استفاده از گفتگو و احترام متقابل باشد
  ن خواست فورا عمليات نظامي عليه عراق را متوقف آرده و در پي برقراري صلح در منطقه باشدچين از واشنگت

  .المللي را محكوم آرد گاي ورهوفشتات، نخست وزير بلژيك ضمن اظهار تاسف از جنگ، نقض قوانين بين
يك آشور . اين حمله يك عدالت سياه در تاريخ است« :عبداهللا احمد بداوي، معاون نخست وزير مالزي نيز گفت

  .اند ني و عدالت جهاني وارد عمل شدهالمللي، انسا قدرتمند و بزرگ به همراه متحدانش، بدون توجه به قوانين بين
ي  در مدارس، دانشگاه و مراآز تجاري به نشانه) پنجشنبه(طلبان انگليسي نيز خواستار تعطيلي آامل امروز  صلح

  .جنگ شدند
  . ها هرگز مجددا در صلح زندگي نخواهند آرد سخنگوي گروه صلح مسلمانان تايلند گفت آه آمريكايي

تا ديشب هفت .ن حزب آارگر در مجلس عوام از همكاري با دولت وي همچنان ادامه ادامه داردروند استعفاي نمايندگا
رييس اآثريت پارلماني حزب آارگر در مجلس عوام ، وزير خارجه " رابين آوك"تن از اعضاي حزب آارگر آه در ميان آنان 

با تداوم اين روند امروز . ه گيري آرده بودندسابق و عضو آابينه از همه ارشدتر است از همكاري با دولت توني بلر آنار
  . نفر رسيد٩دو تن ديگر به اين افراد پيوسته و مجموع افراد مستعفي به 

دستيار ويژه پارلماني دادستان " مايكل ژابيز فوستر"دستيار ويژه پارلماني معاون وزارت محيط زيست و " ديويد آيدني"
  .ز چهارشنبه استعفاي خود را اعالم آردندآل انگليس آه عضو آـابينـه مي باشد امرو

در مجموع اآثر اين افراد سمت دستياري ويژه پارلماني وزاري آابينه را بر عهده داشته و گرچه عضو هيات دولت 
نيستند اما به عنوان چشم و گوش وزراي دولت آارگري در مجلس عوام نقش عمده اي در هماهنگي ميان دولت و 

  .پارلمان داشته اند
  

  . الملل، جنگ آمريكا عليه عراق را غيرقانوني خواندند گروهي از استادان حقوق آانادا و آارشناسان حقوق بين
الملل آانادا، تجاوز آمريكا به عراق را  ي حقوق بين ، يكي از استادان برجسته» اند ميل گلوب«به گزارش پايگاه خبري 

  .نقض منشور سازمان ملل دانست
يي، مخالفت خود را با اين اقدام  ي آانادا با امضاي نامه  دانشكده15الملل  ستادان حقوق بين تن از ا31چنين  هم

  . اعالم آردند
المللي مبتني بر اميال امپرياليستي  اقدام غيرقانوني آمريكا و متحدينش، ما را به نظام بين« : در اين نامه آمده است

  ».گرداند گر برمي و نيروهاي سرآوب
اچف، رهبر سابق اتحاد جماهير شوروي سابق، حمله به عراق را اشتباهي بزرگ خواند و گفت به نظر ميخائيل گورب

  .خواهد جهان را جزو ايالتهاي خود درآورد مي رسد آه آمريكا مي
  ».المللي و امنيت جهاني وارد خواهد آرد هاي زيادي بر روابط بين جنگ، خسارات و خرابي« :وي افزود

  .آند هاي جهان نيز اعالم آرد براي مردم عراق دعا مي هبر آاتوليكپاپ ژان پل دوم، ر
  .پاآستان متحد آليدي آمريكا در جنگ افغانستان از آغاز جنگ اظهار تاسف آرد

المللي خواند و گفت آه اين اقدام جان هزاران تن را به خطر  نخست وزير سوئد نيز جنگ را نقض قوانين بين
  .اندازد مي

  .المللي انجام گيرد  اقدام نظامي بايد بر اساس قوانين بينوي تاآيد آرد آه
  .فرانسه نيز خواستار توقف فوري جنگ شد

  .رييس جمهور اتريش نيز از شروع جنگ ابراز تاسف آرد
  

  اظهارات هانس بليکس
ان هانس بليکس، سربازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق، گفته است که کسانی که در صدد بوده اند بحر
عراق را از طرق مسالمت آميز حل و فصل کنند، جنگ و استفاده از قدرت نظامی عليه عراق را يک فاجعه برای کار 

  .حرفه ای خود می دانند
بليکس، که ساعاتی قبل از ارايه گزارش جديد به شورای امنيت سخن می گفت، از اينکه به بازرسان فرصت 

وی گفت که اعضای هيات بازرسی تنها سه . داده نشده ابراز تاسف کردبيشتری برای ادامه ماموريتشان در عراق 
  .بسته شود" در به روی ادامه ماموريت آنان"ماه و نيم برای انجام کار خود فرصت داشتند و بسيار زود بود که 

ديل فشار بليکس، افزود که فشار بر عراق برای وادار کردن آن کشور به همکاری با سازمان ملل الزم بود، اما تب
  .مناسب نيست

هيات بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق، به دليل امکان وقوع جنگ، آن کشور را ترک کرده اند و 
  . ماموريت آنان به حالت تعليق در آمده است

  
 برآوردهزينه جنگ

ي آوتاه مدت براي  خواه و رييس سابق آميته بودجه سنا گفت مبلغي آه در يك دوره پت دافسيك سناتور جمهوري
  “ .تواند به تدريج افزايش پيدا آند  ميليارد دالر است، اما اين مبلغ مي90جنگ در نظر گرفته شده است؛ 
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  سپاه بدر و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

بنا بر اطالعات به دست آمده، امروز ساعت « : ساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ادعا آرد مسوول اطالع
  » .ها و بمباران آمريكايي نبود  صبح از بصره صداي انفجاري شنيده شد آه مربوط به موشك10

، اعالم آرد آه جزئيات اين مساله در حال بررسي است و )ايسنا(اسدي در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . تاآنون اطالع دقيقي در اين باره به دست نيامده است

دهد اما درخصوص  سپاه بدر همچنان به فعاليتش براي براندازي رژيم عراق ادامه مي« : دچنين تاآيد آر وي هم
  » .عمليات اين سپاه از زمان وقوع جنگ تاآنون اطالعي در دست نيست

  
  
  

  ي آمريكا به عراق ناتو و حمله
 اين سازمان را خواستار ي العاده ي آمريكا به عراق، برگزاري نشست فوق زمان با آغاز حمله اعضاي ناتو امروز  هم

  . شدند
 عضو اين سازمان خواهان برگزاري نشستي 19« :اظهار داشت) ناتو(سخنگوي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 

  » .اند ي آمريكا به عراق شده ي حمله العاده درباره فوق
تر دارد؛ زيرا وضعيت اين مساله احتياج به مشورت بيش«: بر اساس گزارش منابع خبري منطقه، وي خاطرنشان آرد
  » .فرق آرده و واقعيت اين است آه جنگ آغاز شده است

 عضو تشكيل جلسه 18ي طراحي دفاعي با  ي اظهارات خود بيان داشت آه در ابتدا آميته سخنگوي ناتو در ادامه
  . شود ي آن نشست شوراي آتالنتيك شمالي برگزار مي دهد و در ادامه مي

  . گيري آرد  از ساختار فرماندهي نظامي ناتو آناره1966 دفاعي نيست و در سال ي طراحي فرانسه عضو آميته
رغم مقاومت شديد فرانسه، بلژيك و آلمان با درخواست آمريكا براي  ي طراحي دفاعي ناتو ماه گذشته به آميته

  . اجراي طرح دفاع از ترآيه در هنگام حمله به عراق موافقت آرد
  » .اقدامات امنيتي در اطراف ستاد ناتو در بروآسل تشديد شده است «:مقامات رسمي اظهار داشتند
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