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  »شوك و وحشت«استراتژي -شب سوم
  

   ماده ای رامزفلد در جنگ عراق8طرح 
وزیر دفاع آمریکا،  –خبرگزاری آلمان، واشنگتن -  شب 37/9- 2003مارس21 -1382جمعه اول فروردين

هدف، دفاع از مردم . طه با جنگ عراق ارائه دادرونالد رامزفلد روز جمعه یک طرح هشت ماده ای در راب
طرح مزبور این گونه . آمریکا، نابودی سالحهای کشتار جمعی عراق و آزادی مردم این کشور است

  :فرمولبندی شده است
انهدام رژیم صدام حسين توسط یک حمله ی نظامی با آن چنان ابعاد و گستردگی که برای عراقيها -

  . او در انتهای کار خود قرار گرفته اندروشن کند صدام و رژیم 
  .یافت، ایزوله و نابودی سالحهای کشتارجمعی عراق، سيستم حامل و مراکز توليد آن-
  . جستجو، دستگيری و حذف تروریستهایی که در عراق پناه جسته اند-
  گردآوری اطالعات پيرامون شبکه های تروریستی در عراق و کشورهای دیگر-
  . ت درباره شبکه جهانی فعاليتهای غيرقانونی در پهنه ی سالحهای کشتارجمعیگردآوری اطالعا-
  .خاتمه دادن به تحریمها و ارائه سریع کمهای انسانی، مواد غذایی و دارویی به فراریان و مردم عراق-
تأمين امنيت چاههای نفتی و ذخائر طبيعی عراق که به مردم تعلق داشته و به آنها برای بازسازی -

  .ر پس از دهها سال بی توجهی رژیم عراق، نياز دارندکشو
کمک به عراقيها برای ایجاد شرایط انتقال سریع قدرت به یک دولت موقت که همسایه های خود را 

  . تهدید نکند و تماميت ارضی کشور را تأمين نماید
  

  پيشروي در داخل خاك عراق
ايم و هيچ   آيلومتر در داخل خاك عراق پيش رفته150ما «:  مارس گزارش داد21خبرنگار رويتر  روز جمعه 

  » .مقاومتي از سوي عراقيها صورت نگرفته است و هيچ اسيري نيز تاآنون به اسارت درنيامده است
گيرد و  پيشرفت آهسته صورت مي«: لوك بكر، خبرنگار رويتر آه همراه ارتشيان آمريكا است گفت

  » . و جلوي نيروهاي آمريكايي در حال پرواز هستندآوپترهاي تهاجمي آپاچي در چند مايلي هلي
نيروهاي استراليايي اهداف را براي «: از سوي ديگر سخنگوي ارتش استراليا در آانبرا تصريح آرد

. آنند و تحرآات نيروهاي عراقي را تحت نظر دارند هواپيماهاي نيروهاي مهاجم به عراق مشخص مي
زني در مناطق ساحلي هستند تا هرگونه تالش رهبران   گشتنيروهاي دريايي استراليا نيز در حال

  » .عراقي را براي فرار از طريق دريا خنثي آنند
  . ي استراليا در خاك عراق خبر داد چنين از فعاليت تعدادي از نيروهاي هوايي ويژه اين سخنگو هم

  
گفت، اعالم  بري سخن مي مارس دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا آه در يك آنفرانس خ21روز جمعه 

  . آرد آه رژيم عراق آنترل خود را نسبت به شهرهاي اين آشور از دست داده است
هاي خود را  ي خبري فاآس نيوز وي از فرماندهان نظامي عراق خواست تا تفنگ طبق گزارش شبكه
  . هاي نفت را به آتش نكشند و از سپرهاي انساني استفاده ننمايند زمين بگذارند، چاه

اعالم آرد آه جنگ هوايي عليه عراق شروع “ رژيم عراق به تاريخ پيوست”رامسفلد با اين ادعا آه 
  . تواند برسر قدرت بماند شده است و صدام ديگر نمي

  
آه با نيروهاي  ژنرال مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز از عراقيها خواست تا به جاي اين

  ! شان بجنگند و به فكر فرزندانشان باشند ر صدام باشند، براي آيندهآمريكايي مبارزه آنند و طرفدا
ي بهتري  خواهم آه دست از شليك گلوله بردارند و اجازه دهند تا آينده ها مي از عراقي« : وي گفت

  » !برايشان رقم بخورد
خودشان را همچنين روز جمعه يك ژنرال انگليسي گفت آه انگليس و آمريكا عجله دارند تا هرچه زودتر 

هاي آشتارجمعي را پيدا آند، وي را از  آارگيري سالح آه صدام امكان به به بغداد برسانند و قبل از اين
شروع « :  آمريكايي ادعا آرد ي نيروهاي زميني انگليسي ـ معاون فرمانده“ آلبرت ويتلي”.قدرت خلع آنند

  » . عراق هستيمحمله خوب بوده است و ما از مرزها عبور آرده و در داخل خاك
  

 ساعت پس از حرآت از آويت نيروهاي انگليسي ـ 24تنها « :ي اين خبر نوشت خبرگزاري رويتر با مخابره
  ! اند آمريكايي بخشهايي از جنوب عراق را گرفته

ترين چيز رسيدن به بغداد و آنترل   آنم آه در حال حاضر مهم من فكر مي« : گفت“ آلبرت ويتلي”ژنرال 
  » .هاي آشتارجمعي است ويژه درخصوص استفاده از سالح براي صدور هر نوع دستوري بهتوان صدام 
هاي بغداد  چنين اظهار اميدواري آرد آه نيروهاي آمريكايي و انگليسي ناچار به جنگ در خيابان وي هم
  . نشوند
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اي آمريكايي و روي نيروه هاي پيش ترين چالش ي فرات و سپس تصرف بغداد را از مهم وي گذر از رودخانه
  . انگليسي دانست

رييس ستاد ارتش انگليس در يك آنفرانس خبري در لندن « : سي گزارش داد .بي .ي خبري بي شبكه
اآنون نيز دردست  القصر تحت آنترل تفنگداران دريايي آمريكا قرار گرفت و هم اعالم آرد آه بندر ام

  » .نيروهاي انگليسي و آمريكايي است
نظام آمريكا پيشروي به سوي مرآز عراق و شهر  رش مدعي است آه لشگر سوم پيادهچنين اين گزا هم

  .ناصريه را آغاز آرده است
  .نيروهای تحت فرماندهی آمريکا دست به حمالت هوايی ويرانگری عليه بغداد، پايتخت عراق، زده اند

  
  »شوك و وحشت«استراتژي 

  .بغداد زبانه می کشيدبا تشديد بمباران، شعله های آتش به آسمان تاريک 
اين اهداف شامل يکی از کاخ های صدام حسين، و ناحيه ای در غرب . انفجارهای مهيبی شهر را لرزاند

  .شهر نزديک فرودگاه بين المللی، محل قرارگاه مرآزي دستگاههای اطالعاتی و حزب بعث بود
 سپس موج ديگری از حمالت به دنبال دور اول بمباران و موشک باران، سکوت کوتاهی حکمفرما شد و

  . در شرق شهر روی داد
اين همان حمالت فشرده ای است که آمريکايها قول آن را داده بودند و دونالد رامسفلد، وزير دفاع می 

  .گويد که اکنون آغاز شده است
در ساير نقاط عراق، شهر شمالی موسل نيز بمباران شد و صدای چندين انفجار در شهر کرکوک که 

  .ای آمريکا سعی دارند کنترل ميادين وسيع نفتی آن را به دست گيرند به گوش رسيدنيروه
در جنوب، نيروهای آمريکايی و بريتانيايی به پيشروی زمينی خود ادامه دادند و يک کاروان عمده 

  .نيروهای آمريکايی هم اکنون يک سوم فاصله مرز کويت تا بغداد را پيموده است
   

  يگزارش راديو بي بي س
  تعدادی از ساختمانهای دولتی بغداد هدف اصابت بمب و موشک قرار گرفت

 مارس، بغداد، 22نيروهای آمريکايی و متحدين آن کشور در خالل ساعات شب و بامداد روز شنبه، 
  .پايتخت عراق را با موشک و هواپيما به شدت مورد حمله قرار دادند

گونی رژيم صدام حسين، رهبر عراق، وارد سومين روز به اين ترتيب، جنگ به رهبری آمريکا برای سرن
  .خود شد

در خالل ساعات شب، وقوع انفجارهای شديد شهر بغداد را تکان داد و توده غليظ دود از ساختمان های 
  .مشتعل دولتی به هوا برخاست

  دويست و هفت غيرنظامی در بغداد زخمی شدند : الصحاف
ای آمريکايی از فراز شهر عبور کردند و سپس، صدای سه انفجار در ساعات اوليه بامداد نيز هواپيماه

  .شديد به گوش رسيد
خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که گرچه حمله به بغداد شدت گرفته است، اما در مقايسه با 

  .روزهای اوليه حمالت، اتومبيل های بيشتری در خيابان های شهر ديده می شوند
  .ه و راديو و تلويزيون دولتی عراق به پخش سرودهای ميهنی ادامه می دهدبرق و تلفن شهر قطع نشد

 مارس، يک هزار موشک کروز به سوی بغداد شليک شد و 21منابع آمريکايی گفته اند که روز جمعه، 
  .هواپيماهای جنگنده آمريکايی به هدف هايی در شهرهای کرکوک و موصل حمله کردند

ا، حمالت هوايی جدی عليه عراق آغاز شده و انتظار می رود بر شدت آن به گفته يک افسر ارتش بريتاني
  .افزوده شود
  تلفات بغداد

 مارس، مقامات عراقی گفته اند که دست 22در پی حمالت هوايی و موشکی به بغداد در شب شنبه، 
  .کم دويست و هفت غيرنظامی در اين حمالت زخمی شده اند

راق، در مصاحبه ای تلويزيونی گفت که اکثر زخمی شدگان زنان و محمد سعيد الصحاف، وزير اطالعات ع
  .کودکان بوده اند

  .وی افزود که زخمی ها برای مداوا به پنج بيمارستان بغداد منتقل و بستری شده اند
  . هنوز گزارش مستقلی از تعداد تلفات موشک باران و بمباران بغداد در دست نيست

خبرنگاران خارجی مقيم بغداد را برای مشاهده کسانی که گفته در روزهای گذشته، مقامات عراقی 
  . می شد در اثر حمالت هوايی زخمی شده اند به چند بيمارستان بردند

  عمليات زمينی
از سوی ديگر، گزارش شده است که واحدهای زمينی ارتش بريتانيا و آمريکا در خاک عراق دست کم در 

  .ی مواجه شده انددو نقطه با مقاومت شديد سربازان عراق
  واحدهای زمينی با مقاومت ارتش عراق مواجه شده اند 

در نزديکی شهر ناصريه، که کمابيش در نقطه ای حدود يک سوم فاصله مرز کويت تا بغداد واقع است، 
واحدهای زمينی ارتش آمريکا برای تصرف يک فرودگاه جنگی ناچار شدند از توپخانه و خودروهای زرهی 

  .داستفاده کنن
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در جنوب شرق نيز عمليات مشترک واحدهای زمينی آمريکا و بريتانيا برای بيرون راندن باقيمانده 
  .مدافعان عراقی شهر ام القصر ادامه دارد

  .سلطان هشام احمد، وزير دفاع عراق، از مقاومت سربازان عراقی در ام القصر ستايش کرد
  .های مهاجم تصرف شهر بصره استوی گفت که جنگ ام القصر نشان می دهد که هدف نيرو

 ارتش عراق خود را تسليم 51همچنين، منابع نظامی آمريکا گزارش کرده اند که تمامی نفرات لشکر 
  .واحدهای آمريکايی کرده اند

  
   فروند موشك آروز 1000 هواپيما و 1000 -جمعه

 آشور و 45پايگاه هوايي و  30اين پروازها از «: بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه مقام آمريكايي گفت
  » .پنج ناو انجام شد و در اين حمله هيچ هواپيمايي سقوط نكرد

ي روز گذشته، نيروهاي آمريكا و انگليس با  در حمله« : اين مقام آمريكايي در ادامه خاطرنشان آرد
  » . مقر را مورد هدف قرار دادند1500ي دقيق  شونده موشكهاي آروز و بمبهاي هدايت

افكنها  اين بمب.  حمالتشان را از پايگاه نيروي هوايي ايالت ميسوري آغاز آردندB-2كنها ضد رادار اف بمب
  . يي را به سوي عراق شليك آردند شونده  پوندي هدايت2000شان بمبهاي   ساعته38در پرواز 
و گارسيا در ي ديگ  انگليس و پايگاه واقع در جزيرهFair Ford RAF نيز از پايگاه B-52هاي  افكن بمب

  . اقيانوس هند، موشكهاي آروز را به سوي عراق پرتاب آردند
-F-15 ،F، جنگندههاي تهاجمي F-117هاي ضد رادار  ، جنگندهB-1هاي دوربرد  افكن در اين حمله بمب

16 ،F/A-18 نيز شرآت داشتند» تاندر بولت« و هواپيماهاي تهاجمي .  
ي  شونده ي تجهيزات هدايت اولين بار در تاريخ است آه همهاين «: اين مقام نيروي دفاعي آمريكا گفت

  » .دقيق با يكديگر مورد استفاده قرار گرفت
  

  آنترل فرودگاه نظامي اصلي واقع در غرب عراق 
 به دست نيروهاي تحت فرمان آمريكا H3 و H2ها  سي گزارش داد آه فرودگاه.بي.ي بي خبرنگار شبكه

  . اند درآمده
  . اي به بغداد استفاده خواهد شد ست از اين فرودگاهها براي انجام تهاجم چندمرحلهاين گزارش حاآي ا

اآنون آنترل تاسيسات آليدي نفتي در  شود آه نيروهاي انگليسي هم اين گزارش همچنين مدعي مي
  . اند ي فاو را به دست گرفته جزيره شبه

راقي هفت حلقه چاه نفت را به آتش يكي از مقامات آمريكايي در عين حال اعالم آرد آه نيروهاي ع
  .  حلقه چاه، آمتر است30اند؛ آه اين ميزان از آماري آه پيشتر اعالم شده بود؛ يعني  آشيده

 
  ان  خاك عراق را ترك مي آند .ان. سي

اش در  ي تلويزيوني آمريكايي بود؛ آه تيم خبرنگاري ان تنها شبكه .ان. خبرگزاري رويتر گزارش داد آه سي
  . ي آمريكا عليه عراق، در بغداد حضور داشت شروع حملهزمان 

ان دستور داده شده است؛ تا خاك  .ان. به سي« : يك مقام وزارت اطالع رساني عراق در اين باره گفت
  » .ي تبليغاتي براي پخش دروغ و شايعه تبديل شده بود عراق را ترك آند؛ چرا آه اين تيم به يك وسيله

  . فرستد اش را به اردن مي ي خبري اعالم آرد آه احتماال تيم خبرنگاري از سوي ديگر اين شبكه
يي را پخش آرد آه در آن  هاي زنده ي خبري تمام طول شب، برنامه گفتني است آه اين شبكه

واحدهاي نظامي آمريكا به عراق حمله آرده و به سوي بغداد پيشروي نمودند در حالي آه با مقاومت 
  . شدند آمي روبرو مي

مقامات رسمي دولت عراق در يك آنفرانس خبري اعالم آردند آه اين تصاوير پخش شده آامال 
  . ساختگي بودند

  
  تلفات نيروهای ائتالفی

  .زمينی آمريکا در نخستين روز از نبردهای تمام عيار زمينی آشته شدند-دو سرباز نيروهای دريايی
  .اثر سقوط هليکوپترشان در کويت آشته شدند خدمه هوايی آمريکا که بر4 کماندو بريتانيايی و 8

  . ستاد فرماندهي مرآزي آمريكا خبر آشته شدن دو تفنگدار نيروي دريايي آمريكا در عراق را تاييد آرد
هنگامي آه ) جمعه(نخستين تفنگدار، عضو لشگر يكم تفنگداران دريايي آمريكا بود آه اوايل روز گذشته 

ي نفتي در جنوب عراق را بر عهده داشت،  ل تامين امنيت يك حوزهنظام مسئو رهبري نيروهاي پياده
  . آشته شد
ي  پست، اين تفنگدار نيروي دريايي آمريكا پيش از مرگ، به وسيله ي واشنگتن ي روزنامه به نوشته

  . هليكوپتر به يك مرآز جراحي در آويت منتقل شد
ود آه بعدازظهر روز گذشته و به هنگام تفنگدار دوم، عضو نيروي عملياتي يكم تفنگداران دريايي ب

  . القصر آشته شد درگيري با نيروهاي عراقي در نزديكي بندر ام
  

  ” رويال نيوي”آوپتر   برخورد دو فروند هلي-شنبه
  : سخنگوي وزارت دفاع انگليس در جمع خبرنگاران اظهار داشت
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ي آنها  برخورد آردند و هفت تن از خدمهآوپتر اوايل امروز بر فراز خليج فارس با يكديگر  دو فروند هلي«
 » .ناپديد شد

براساس گزارش خبرگزاري رويتر، سخنگوي وزارت دفاع انگليس تصريح آرد، جزئيات بيشتري از اين 
  . حادثه در دست نيست 

  » .آوپتر نيز مشخص نشده است محل دقيق برخورد دو فروند هلي«: وي هم چنين افزود
  

  ـراق شـدندارتش ترآيـه وارد شمال ع
هاي چاپ آنكارا از آنترل چندين جاده در شمال عراق از سوي واحدهاي  روزنامه-جمعه اول فروردين 

  . ارتش ترآيه خبر دادند
اين اقدام يك روز پس از آن صورت گرفت؛ آه پارلمان ترآيه با اعزام نيروهاي اين آشور به شمال عراق 

  . موافقت آرد
ي صباح گزارش داد؛ استقرار واحدهاي آوچكي از  سي روزنامه .بي .يي خبري ا بر اساس گزارش شبكه

اآنون در خاك عراق آغاز شده است؛ آه اين نيروها آنترل جادههاي نزديك شهرهاي  ارتش ترآيه هم
  . اند را به دست گرفته» بتافر«و » زاخو«مرزي 
آور اين است آه مانع از حرآت ي مليت چاپ ترآيه نيز گزارش داد؛ هدف از استقرار واحدها مذ روزنامه

  . سيل آوارگان به سوي مرز ترآيه شوند
ي دوم ارتش اخيرا  يك از نيروهاي شاخه اين درحالي است آه يك سخنگوي ارتش ترآيه اعالم آرد؛ هيچ

  . اند به سمت مرز جنوب شرقي ترآيه اعزام نشده
  » .اند و منتظر دستور هستند هواحدهاي ارتش ترآيه در مواضعشان مستقر شد« : اين سخنگو افزود

ي ترآيه، گفت آه نيروهاي آشورش به  ي اينديپندنت،عبداله گل،وزير امور خارجه ي روزنامه به نوشته
  . اند منظور ممانعت از هجوم آوارگان و جلوگيري از وقوع احتمالي حمالت تروريستي وارد منطقه شده

ود؛ تا از چنين اقدامي خودداري آنند و دونالد ها خواسته ب اين در حالي است آه واشنگتن از ترك
  . رامسفلد،وزير دفاع آمريكا بالفاصله اين اقدامات را غيـرموثر و ناآارآمد توصيف آرد

آنكارا از آن بيم دارد آه آردهاي عراق پس از سقوط صدام يك قدرت مجزا به دست آورند و باعث تحريك 
با اين حال حتي حضور نيروي محدود . مله ترآيه شوندجنبشهاي مستقل آرد در ديگر آشورها و از ج

  . تواند؛ منـجر به درگيري ميان نيروهاي ترآيه و نيروهاي آرد شود نظامي ترآيه در شمال عراق مي
 1991گل گفت آه شمال عـراق عمال تبديل به يك اردوگاه براي انجام فعاليتهاي تروريستي بعد از جنگ 

  . شده است
ي ورود مهاجران و آوارگان عراقي به  دهيم و ترآيه اجازه ي چنين چيزي را نمي بار اجازه نما اي«: وي افزود

  » .آشور را نخواهد داد و ما هيچ تصميمي براي گرفتن خاك عراق نداريم
همكاري آلمان با ترآيه آه تحت پيمان ناتو صورت «: يكي از اعضاي شوراي امنيت ملي آلمان گفت

  » .هاي ترآيه به خاك عراق متوقف خواهد شدگيرد، با ورود نيرو مي
بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، آلمان به همراه بلژيك و فرانسه، ماه گذشته با تقاضاي آمريكا براي 

  . همكاري با ترآيه، مخالفت آرد
  

  حمالت  موشكي به بغداد، صبح شنبه
اصابت موشكها به بغداد صحبت بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وزير دفاع عراق آه هنگام 

  » .اند آمريكا و انگليس به شهرهاي جنوبي بصره و ناصريه نيـز حمله آرده«:  گفت آرد، مي
آاخ قديمي صدام آه مورد هدف قرار گرفت، مرآز رسمي دولت عراق و دفتر آارمندان نخست وزيري، 

  . آابينه و اردوگاه گارد جمهوري بوده است
لويزيون عراق عصر روز جمعه، تصاوير مربوط به ديدار صدام با ژنرال سلطان اين در حالي است آه ت

  . هاشم احمد، وزير دفاع عراق را پخش آرد
  

  تظاهرات فعاالن ضدجنگ
  ي جنوبي  آره

ي تجاري آنفدراسيون   سازمان مدني شامل حزب آار دموآرات و اتحاديه45يك گروه ائتالفي متشكل از 
  . نظر آند ي طرح حمايت نظامي از آمريكا صرف خبري از دولت خواستند از ارايهآره با برگزاري آنفرانس 

ي اساتيد آره نيز اعتراضشان را نسبت   تن از اعضاي اتحاديه800تايمز، حدود  ي آره ي روزنامه به نوشته
  نفره به عراق براي پشتيباني100 نيروي مهندسي و يك گروه پزشكي 600به تصميم دولت براي اعزام 

  . از نيروهاي آمريكايي و انگليسي اعالم آردند
ها در اين نامه بود،  يي آه امضاي همگي آن ي نامه يي نيز با تهيه در همين حال گروهي از پزشكان آره

  . هاي پزشكي براي آودآان عراقي را خواستار شدند ارسال آمك
  . ي جنوبي برگزار شود هقرار است تظاهرات ضدجنگ بيشتري نيز طي دو روز آينده در سراسر آر

  آمريكا 
 دانشجوي ديگر بسته 16رويترگزارش داد آه يكي از دانشجويان دانشگاه برآلي آه خود را با زنجير به 

شود و يا  ي شهرها برگزار شود، يا حكومت نظامي برقرار مي اگر چنين تظاهراتي در همه« : بود؛ گفت
  » .يابد جنگ پايان مي
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  يمن 
خالفان جنگ در صنعا پايتخت يمن  با شرآت در يك تظاهرات ضد جنگ در اعتراض به  هزار نفر از م30

  . ي آمريكا وانگليس به عراق خيابانهاي اين شهر را به طرف سفارت آمريكا در يمن طي آردند حمله
سي با مخابره اين مطلب خبر داد آه در اين تظاهرات آه به درگيري بين پليس و .بي.شبكه خبري بي

  .  تن زخمي شدند30آنندگان حداقل دو تن آشته و تظاهر 
  مصر

در قاهره پايتخت مصر نيز پليس ضدشورش از آب براي متفرق آردن مخالفان جنگ عليه عراق آه دست 
  . به تظاهرات زده بودند؛ استفاده آرد

  انگليس 
  . اند م آردههاي دولت انگليس اعال شان را با سياست هجده گروه در انگليس به اتفاق، مخالفت جدي

ي  و اتحاديه» دي.ان.سي«و گروه » ائتالف خواهان توقف جنگ«ي گاردين  ي روزنامه بر اساس نوشته
  . شرآت آردند» با نام ما جنگ نكنيد«مسلمانان انگليس امروز در راهپيمايي مشترآي به نام 

ه است تا دست به  نيز تصميم گرفت »هاي خواهان عدالت  ائتالف اسكاتلندي«گروه ديگري به نام 
در عين حال اين گروه در نظر دارد تا در صورتي آه پليس بخواهد آنها را متوقف نمايد، . راهپيمايي بزند

  . همگي به زمين نشسته و از بروز درگيري با پليس جلوگيري نمايند
  . هم در تظاهراتي مشابه شرآت خواهند آرد» ها جنبش ضدجنگ ايرلندي«

هايي را براي برگزاري  انشجويان نيز طبق اين گزارش فعال بوده و برنامهي دانشگاهي و د جامعه
، »ي دانشگاهيان ضدجنگ برمينگام جامعه«به همين دليل . تظاهرات ضد جنگ خواهد داشت

  . نيز قرار است تظاهرات ضدجنگ برپا آنند» آمبريج«و » آآسفورد«
گروه «، »هول«، »يورك«، »سايد نائتالف خواهان توقف جنگ تي«هاي ضدجنگ مختلفي مثل  گروه
خواهند؛ در سراسر انگليس براي خاتمه دادن به  و برخي از اعضاي حزب آارگر انگليس نيز مي» پيكان

  . عمليات نظامي در عراق تظاهرات آنند
  

  استراليا 
ع اين در حالي است آه از شرو. هزاران نفر در استراليا دست به تظاهرات ضد جنگ زدند) شنبه(امروز 

حمالت غيرمشروع آمريكا به عراق تاآنون مردم اين آشور دهها بار با برگزاري تظاهرات مخالفتشان را با 
  . اند حمالت تهاجمي آمريكا به عراق اعالم آرده

 تن از مردم در خيابانهاي 1000دهي شد، در حدود  قبل از اين تظاهرات آه از سوي ائتالف صلح سازمان
  . يي پرداختندبه راهپما» هوبارت«شهر 

 تن به مخالفت با اين 400» النستون«بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، در تظاهراتي مشابه در 
  . حمله پرداختند

  . دهندگان اعالم آردند اگر چه جنگ آغاز شده است؛ اما مخالفت عليه آن هم چنان تداوم دارد سازمان
ي آينده  ما در نظر داريم چهارشنبه«: گ گفت دهندگان تظاهرات ضد جن از سوي ديگر يكي از سازمان

  » .دست به يك تظاهرات عظيم بزنيم
  

  تنها به نفع منافع آمريكا
يي  طبيعت جنگ در عراق به گونه«: رييس سابق ستاد مشترك نيروهاي زميني فرانسه اظهار داشت

  » .است آه تنها به نفع منافع آمريكا است
  . ررسي مجدد بحران عراق از سوي سازمان ملل را خواستار شدژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه نيز ب

ي الراي العام، چاپ آويت، دفاع از منافع فرانسه در عراق پس از حمله و بعد از  ي روزنامه به نوشته
  . گيري شديدي را در برابر واشنگتن اتخاذ آند سرنگوني صدام، شيراك را بر آن داشته است تا موضع

اش در عراق، عدم سلطه سياسي و  هاي نفتي و تجاري ردادهاي طوالني شرآتفرانسه به دليل قرا
  . اقتصادي آمريكا بر اين آشور را خواستار است

  . المللي متهم آرده است شيراك واشنگتن را به نقض قوانين بين
  

  جنگ مديا-جنگ رواني
  

  آمريكا
اين آشور به نيروهاي آمريكايي و مقامات پنتاگون مـدعي شدند، يك گـردان عادي ارتش عراق در جنوب 

  . انگليسي تسليم شد
ي نيروهاي زميني آمريكا و انگليس اين اولين بار است آه يك  از آغاز حمله« : آنها خاطر نشان آردند

  » .شود گردان عراقي تسليم مي
ر در ي عراق، مستق  مكانيزه51ي گردان  براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، فرمانده و معاون فرمانده

ي نامعلوم به تفنگداران نيروي  بصره آه در مسير نيـروهاي مهاجم آمريكا حضور داشتند، در يك منطقه
  . دريايي آمريكا تسليم شدند

هايشان را به زمين گذارده و تسليم  سربازان عراقي سالح«: يك مقام وزارت دفاع آمريكا نيز گفت
  » .تفنگداران نيروي دريايي شدند
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شود در حدود هشت تا ده  شخص نيست تعداد اسرا چند تن بوده است؛ اما ادعا مياگر چه هنوز م
  . اند هزار سرباز عراقي در اين گردان بوده

آنون چند صد تن از  تا«: يرز، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا پيش از اين گفته بود ژنرال ريچارد مي
  » .اند واحدهايشان فرار آردهاند و چندين تن از سربازان از  سربازان عراقي اسير شده

  
  عراق

رساني عراق در آخرين گزارشها سقوط فاو را انكار آرد و گفت آه سربازان عراقي در اين  وزير اطالع
  . آنند و بندر ام القصر در آنترل عراقيها است منطقه هم چنان مقاومت مي

مي در جريان حمالت  غيرنظا207تاآنون «: رساني عراق گفت محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع
اند آه اآثر آنان زنان، آودآان و سالخوردگاني بودند آه نتوانستند خود  ها به بغداد آشته شده آمريكايي

  » .را به سرعت نجات دهند
ي تهاجمي و پاتك به نيروهاي  ي خبري الجزيره، نيروهاي عراقي دست به حمله بر اساس گزارش شبكه
  . اند نيروهاي مهاجم را به عقب راندهاند و  آمريكايي و انگليسي زده

تاآنون هيچ سرباز عراقي تسليم نيروهاي دشمن نشده است و اسرا افراد غير نظامي « :الصحاف گفت
  » .اند بوده

 ساعت گذشته 48طي . از سر گرفته شد) جمعه شب(بمباران و موشكباران بغداد از شب گذشته 
  . باران قرار گرفتند  و موشكB-2ي ها بغداد، بصره و موصل هدف حمالت بمب افكن

هاي نفت را انكار آرد و ادعا آرد به منظور جلوگيري از پيشروي نيروهاي  عراق هم چنين آتش زدن چاه
  . اند هاي پر از نفتي را آه قبال تدارك ديده بودند، به آتش آشيده مهاجم چاله
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