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   2003 مارس 27 -1382 فروردين 7 شنبه پنج
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب هشتم
  

   موجي از نفرت و تنفر در جهان ايجاد آرد بغداد و بصره،بمباران مناطق مسكوني
  . طرف جنگ تغير اساسي نكرده استموقعيت دو ساعت آذشته 24در 

جلسه شوراي امنيت ملل متحد به دعوت اتحاديه ) چهار شنبه(ديروز بعد از ظهر روز  
  .عرب تشكيل شد

 
  

  ق مسكوني عراق بمباران مناط
   فروردين6 قبل از ظهر چهارشنبه -ي خبري الجزيره شبكه

شاهدان . يكي از هواپيمايي آمريكايي يك منطقه مسكوني را در بغداد بمباران آرد
  .عيني از اصابت دو فروند موشك آمريكايي به يك بازار بسيار شلوغ در بغداد خبر دادند

 خبر اعالم آرد آه در اين بمباران تاآنون بيش ي اين ي خبري الجزيره، با مخابره شبكه
  .  تن از غير نظاميان بصورت فجيعي آشته شدند 15از 

ي اين افراد آه در حال انجام  شبكه خبري الجزيره با پخش تصاوير اجساد سوخته
اين خبر نه تنها توسط الجزيره آه توسط خبرنگار «: آارهاي روزمره بودند، اعالم آرد

يد شده است آه در اين منطقه هيچ گونه پايگاه و يا تاسيسات نظامي رويتر نيز تأي
ي سر هدف  ي الجزيره تصاويري از يك آودك عراقي آه از ناحيه  شبكه».وجود ندارد

  . قرار گرفته بود، به همراه مردمي آه در خاك و خون غلتيده بودند، پخش آرد
 از پخش چنين تصاويري ي تلويزيوني ي گاردين، اين شبكه ي روزنامه به نوشته

جهان بايد از حقيقت آنچه در حال اتفاق است، آگاه «: عذرخواهي آرد؛ اما گفت
  .  »شود

دو فروند موشك آمريكا در وسط بازاري در بغداد اصابت : خبرنگار رويترز اظهار داشتند
  .آرد و تعداد زيادي آشته و زخمي بر جاي گذاشت

تاآنون آشته : ،شاهدان عيني اعالم آردندي تلويزيوني الجزيره به گزارش شبكه
  . تن از مردم غير نظامي بوده است14شدگان اين حمالت موشكي 

ي آامال غير نظامي  ي خبري الجزيره همچنين گزارش داد اين بازار يك منطقه شبكه
  .شود بوده است و هيچ محل نظامي در نزديكي آن مشاهده نمي

  
  .امه داردبمباران بغداد در ميان طوفان شن اد

   برنامه شامگاهي سه سنبه-گزارش راديو بي بي سي
با . بعد از ظهر روز سه شنبه رشته انفجارهای مهيبی در نزديکی مرکز شهر روی داد

اين حال به خاطر محدود شدن قوه ديد در اثر طوفان شن، نمی توان گفت اين انفجارها 
  .اط هدف قرار داده شده استناشی از بمباران يا موشک باران بوده است يا کدام نق

اما لحظاتی پس از انفجارها، برنامه خبری تلويزيون و همچنين ساير کانال های عراقی 
  .قطع شد

دقايقی بعد تصوير بسيار ضعيف تری روی صفحه تلويزيون ظاهر شد که نشان می داد 
  .برای پخش آن احتماال از فرستنده يدکی استفاده شده است

ه بمباران ها حمله به نيروهای عراقی است که در اطراف شهر درحال حاضر هدف عمد
بغداد سنگر گرفته اند، اما واشنگتن از چند روز تهديد کرده بود فرستنده های عراقی را 

  .قطع خواهد کرد
در روزهای پايانی هفته گذشته، پس از آنکه مصاحبه تلويزيونی با اسرای جنگی آمريکا 

ر دفاع آمريکا به غيرنظاميان هشدار داد از تاسيسات پخش شد، دونالد رامسفلد، وزي
  .پخش برنامه های راديوتلويزيونی عراق فاصله بگيرند

اکنون به نظر می رسد آمريکا اين تاسيسات را هدف قرار داده باشد، با اين حال 
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همچنين به نظر می رسد که مقام های عراقی با اتخاذ تدابير پيشگيرانه از قبل خود را 
  . ن آماده کرده باشند تا تصاوير صدام حسين بار ديگر برای عراقی ها پخش شودبرای آ

  
  شديدترين موج حمالت هوايي

  1382 فروردين 6چهارشنبه، : سایت بازتاب 
در آويت به نقل از منابع نزديك به نيروي هوايي آمريكا گزارش داد، » بازتاب«خبرنگار 

  . در جنگ عراق صورت خواهد گرفتامشب و فرداشب شديدترين موج حمالت هوايي 
 سورتي پرواز از غروب 747شنبه شب با  در حالي آه سه: در اين گزارش آمده است

ترين موج حمالت هوايي از آغاز جنگ   بامداد از آويت به عراق، حجيم3آفتاب تا 
شد، حمالت امشب و فرداشب، قابل مقايسه با حجم حمالت روز سه  محسوب مي

  . شنبه نخواهد بود
آاهش حجم حمالت موشكي عراق به آويت در روز : افزايد مي» بازتاب«خبرنگار 

 به 21:45تنها يك فروند موشك عراقي، ديشب ساعت . گذشته نيز جالب توجه بود
  » .هاي شمال اين آشور فرود آمد سوي آويت شليك شد آه در بيابان

 
  القصر  بندر ام

القصر عراق به دست نيروهاي آمريكايي و   اموزير اطالع رساني عراق ادعا آرد آه بندر
  . انگليسي نيفتاده است

محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق در آنفراسي خبري در بغداد گفت آه 
  . ي اين بندر را در اختيار بگيرند اند اسكله نيروهاي ائتالف تنها توانسته

ها فقط به   آن «: گفتسي، وي در ادامه  .بي .ي خبري اي بر اساس گزارش شبكه
  » .اند نيروهايشان آنجا هستند و به دام افتاده. اند هاي بندر رسيده آب

 تن زخمي شدند و 500ي نيروهاي آمريكايي به ناصريه  الصحاف اعالم آرد آه در حمله
  .  خانه ويران گرديد200حدود 

وهاي ائتالف را  و نفربرهاي نير وزير اطالع رساني عراق گفت آه نيروهاي عراقي تانك
  . در ناصريه محاصره آردند و سرنشينانشان را آشتند

  
  مانع پيشروی به شهر ناصريه ) دشمن سياه(توفان شن 

نيروهای آمريکا و بريتانيا به پيشروی به سوی بغداد ادامه می دهند اما توفان شن و 
ن شن توفا. مقاومت شديد برخی از عراقها پيشروی اين نيروها را کند کرده است

. دامنه ديد را به چند متر محدود کرده و هلی کوپترها در منطقه قادر به پرواز نيستند
خبرنگار بی بی سی، که واحدهای آمريکايی را همراهی می کند، می گويد که يک 
ستون بزرگ زرهی، با حمايت آتش سنگين توپخانه، به سوی شهر ناصريه در حرکت 

  .است
دريايی آمريکا پس از سه روز نبرد سنگين، اکنون در حال يک ستون زرهی از تفنگداران 

اما اين نيروها در . حرکت به سوی شهر ناصريه در جنوب بغداد و رودخانه فرات است
جاده ای در شمال ناصريه هدف حمله قرار گرفته اند و عراقيها همچنان کنترل اين 

  . شهر را در دست دارند
 که در خالل نبردهای نيروهای آمريکايی با نفرات منابع نظامی آمريکا گزارش کرده اند

  .ارتش عراق در دو روز گذشته، حدود پانصد سرباز عراقی کشته شده اند
چند روز اخير، شهر ناصريه صحنه زدوخوردهای شديدی بين نيروهای آمريکايی و 

تصرف اين شهر برای ادامه حرکت نيروهای آمريکايی به سوی . عراقی بوده است
  .اق اهميت فراوان داردشمال عر

به گفته وی، تک تيراندازان عراقی به سوی سربازان آمريکايی، که کنترل يک پل 
سربازان آمريکايی در . حساس روی رودخانه فرات را در اختيار دارند، تيراندازی می کنند

  .صدد هستند يک پل ديگر در همين منطقه را تصرف کنند
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 1000ي منابع آمريكايي، حدود  سي، به گفته .بي .ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
 سرباز در يكي از شهرهاي واقع بر شاهراه شماره هفت 3000خودروي نظامي و 

  . اند اي ديگر مشاهده شده  سرباز در نقطه2000مسير بغداد به ناصريه و حدود 
در اين گزارش آمده است، طوفان شديد شن در منطقه باعث شده است تا پيشروي 

ي خبـري  به گزارش شبكه. اي آمريكايي به سوي بغداد با دشواري مواجه شودنيروه
طوفان شن در حال حاضر دشمن جديد نيروهاي « : الجزيره، اين منابع افزودند

” دشمن سياه“آمريكايي و انگليسي است؛ آه اين نيـروها اين دشمن جديد را 
 » .اند گذاري آرده نام

هاي ضدهوايي به سوي هليكوپترهاي  وپخانه و توپنيروهاي عراقي با استفاده از ت
  . اند توپدار آمريكايي شليك آرده

 50دهد آه واحدهاي آمريكايي به شهر الشطره، واقع در حدود  اين گزارش ادامه مي
  . اند آيلومتري شمال ناصريه رسيده

هاي رسيده، سربازان آمريكايي در اطراف شهر ناصريه با حمالت  بر اساس گزارش
اند و تك تيراندازهاي عراقي به سوي آنان تيراندازي  ي چريكي مواجه شده اآندهپر

  . آنند مي
  

  آشته شدن دو سرباز انگليسي
شنبه شب در نزديك بصره به آشته  آتش اشتباه نيروهاي مهاجم انگليسي در سه

  . شدن دو سرباز انگليسي منجر شد
ني اتفاق افتاد آه نيروهاي مسلح و ي اينديپندنت، اين حادثه زما ي روزنامه به نوشته

نظام انگليسي در حال جنگ با شبه نظاميان و نيروهاي عادي عراقي در داخل و  پياده
  . اطراف شهر بصره بودند

در جريان درگيري در تاريكي شب اين تانك از سوي يك تانك ديگر انگليسي منهدم 
  . شد

هاي  به رغم نقشه«: ه گفت، سخنگوي مقر ارتش انگليسي در اين بار“آريس ومون“
دقيق، آموزش عالي، تجهيزات ديد در شب و پيشرفته و اقدامات شناسايي جنگي 

 » .افتد پيچيده يك چنين حوادثي در بحران جنگ اتفاق مي
  

  نبردهاي روز چهارشنبه در اطراف شهرهاي آربال و نجف
   مارس26چهار شنبه -ان.ان.ي خبري سي شبكه-سي.بي.بري بيي خ شبكه

 آه در نبردهاي روز چهارشنبه در اطراف شهرهاي آربال و مقامهاي پنتاگون  گفتند
به ادعاي اين مقامات، هيچ يك . اند  تن از نيروهاي عراقي آشته شده150نجف حدود 

  .اند از سربازان آمريكايي و انگليسي در اين درگيريها آشته نشده
غم طوفان ر نبرد در اين منطقه ميان نيروهاي عراقي و يگان هفتم آاوالري آمريكا به

  .شن و ديد آم از شب گذشته آغاز شده است
اند  هنوز معلوم نيست آه نيروهاي عراقي درگير در جنگ، از واحدهاي عادي ارتش بوده

ترين نيروهاي  ترين و آارآزموده اين اعضا از زبده. يا اعضاي گروه چريكي فداييان صدام
  .باشند وفادار به حزب بعث صدام مي

ها، در اين درگيري سي، به ادعاي اين مقام.بي.بري بيي خ بر اساس گزارش شبكه
اند؛ اما يك تانك و دو خودوروي نظامي  نيروهاي آمريكايي هيچ تلفات جاني نداشته

  .منهدم شده است“ آاوالري“متعلق به يگان 
 عراقي بود؛ اما اين 500ن هاي اولين حاآي از آشته شد اين در حالي است آه گزارش

  . تن آاهش يافته است300 تا 150تعداد، به 
از سوي ديگر ژنرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت آه جنگ با 

  .نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق بسيار حساس و حياتي خواهد بود
 مبني بر عدم وجود گران نظامي در همين حال به رغم اعتراض و انتقاد برخي تحليل

دونالد رامسفلد، . آند واحدهاي زرهي آافي در جنگ، پنتاگون از طرح جنگ دفاع مي
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  .وزير دفاع آمريكا در اين رابطه گفت آه تعداد نيروها افزايش خواهند يافت
  .ژنرال مايرز مدعي شد آه آمتر از يك هفته ديگر به بغداد خواهند رسيد

  
  دهخشونت و مقاومت در روزهاي آين

رو  نيروهاي آمريكايي با اوج خشونت و مقاومت در روزهاي آينده روبه« :يرز ريچارد مي
  » .خواهند شد

   مارس26چهارشنبه -ي تلويزيوني الجزيره شبكه
يرز، رييس ستاد مشترك آمريكا آه در يك آنفرانس خبري شرآت آرده بود  ريچارد مي
ي فرماندهان نظامي پنتاگون  ههاي نظامي ما طبق توافقات گذشت طرح«: اعالم آرد
  » .يابد ها ادامه مي گيرد و طبق اين توافقات و طرح انجام مي

يرز با اشاره به حمالت نظامي نيروهاي  ي تلويزيوني الجزيره، مي به گزارش شبكه
حمالت اخيرمان بر ضربه واره آوردن به گارد جمهوري متمرآز «: آمريكايي تأآيد آرد

  » .شده بود
 1000ايم و پيش از   مايل در خاك عراق پيش رفته100بيش از «:  افزودوي همچنين

  » .ايم ي هوايي بر فراز عراق انجام داده حمله
تمام سعي ما اين است آه نيروهاي فدايي صدام را متالشي «: يرز اظهار داشت مي

  » . را تحقق دهيم تر پيروزي آنيم تا بتوانيم سريع
ا تاآنون به صورت مستقيم با نيروهاي گارد جمهوري م«: يرز هم چنين تأآيد آرد مي

  » .ايم درگير نشده
ايم،   عراقي داشتههايي آه با نيروهايگيريتاآنون در تمام در«: يرز اذعان داشت مي

هاي آشتار جمعي عليه نيروهاي آمريكايي و انگليسي استفاده نكرده بغداد از سالح
  » .است
ها اطمينان آامل  تيار داشتن اين سالح در نزد عراقيما تاآنون از در اخ«: يرز افزود مي

  » .نداريم
هاي شيميايي عليه نيروهايي ز سالحدر صورتي آه عراق ا«: چنين تأآيد آرد وي هم

  » .انگليسي و آمريكايي استفاده آند، آمريكا به هر وسيله ممكن انتقام خواهد گرفت
  
  

  .  تن مواد داروئي از اردن به بغـداد ارسال آرده است10پزشكان بدون مرز 
  سي.بي.ي خبري اي شبكه

 تن مواد داروئي را با دو دستگاه آاميون ارسال 10گروه بين المللي پزشكان بدون مرز، 
  . آرده است

سي، آاترين شالت هيلن، سخنگوي گروه .بي.ي خبري اي بر اساس گزارش شبكه
ون مرز اظهار اميدواري آرد آه داروهاي ارسالي به دست تيم هاي پزشكي پزشكان بد

  . برسد
اآثر داروهاي ارسالي شامل مواد جراحي، تجهيزات « : هيلن خاطرنشان آرد

  » .پشتيباني براي منابع آب و انرژي و مواد غذايي به ويژه براي آودآان است
ام در حمايت از همكاري اين اقد«: سخنگوي گروه پزشكان بدون مرز تصريح آرد

مشترك پزشكان بدون مرز و تيم پزشكي عراق در بيمارستان بغداد صورت گرفته 
  » .است

 ارسال اين داروها به  الزم به يادآوري است آه پيش از اين نيروهاي آمريكايي اجازه
  . عراق را نداده بودند

: ر آمريكا گفتشنبه به مشاور امنيت ملي رييس جمهو دبيرآل سازمان ملل روز سه
ي آمكهاي انساني به عراقيهايي است آه در  آمريكا به طور قانوني مسئول تهيه«

  ».اند مناطق تحت آنترل نيروهاي مهاجم به شدت آسيب ديده
اند، طبق آنوانسيون ژنو  از سوي ديگر روسيه و اعضاي شوراي امنيت تأآيد آرده
  .ني به مردم عراق هستندنيروهاي اشغالگر مسئول فراهم آوردن آمكهاي انسا

 درصد از مردم عراق به آمك 60ان، در حدود .ان.ي خبري سي بر اساس گزارش شبكه
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ي گذشته  ي نفت در برابر غذاي سازمان ملل وابسته هستند؛ اما هفته غذايي برنامه
 . با خروج اعضاي سازمان ملل از عراق اين برنامه به تعويق افتاد

  
 هاي جنگ هزينهاز  مريكاي آهاي سنادموآرات ينگران

 توانستند شنبه هاي جنگ هستند، روز سه هزينههاي سنا آه به شدت نگران  دموآرات
 . آاهش مالياتي پيشنهادي جورج بوش را به نصف تقليل دهند

 رأي مخالف توانستند اين پيشنهاد را 48 رأي موافق در برابر 50ها با آسب  دموآرات
  .آاهش دهند
نظيري براي جورج  ي نيويورك تايمز، اين امر شكست سياسي آم مهي روزنا به نوشته

ي اقتصادي وي به شدت با  انداز برنامه به اين ترتيب چشم. آيد بوش به حساب مي
ها حتي در زمان جنگ  اين اقدام سنا، نشان داد آه دموآرات. شود رو مي مشكل روبه
 . ي بيشتري دارند هاي داخلي تكيه بر اولويت

هاي ماليات رأي  ، يكي از جمهوري خواهاني آه به محدود شدن آاهش”نويچجورج وي“
به اعتقاد من سربازان ما به مدت يك تا دو سال در آن جا “: داد، در اين باره گفت

شود يا  ها  بنابراين سال آينده هر ماه حداقل بايد دو ميليون دالر صرف آن. خواهند بود
 ” . امنيتي آن جا خواهد شدي بعدي تنها صرف امور اين آه بودجه

 ميليارد دالر در 350ي آينده به  اقدام سنا براي محدود آردن آاهش ماليات در دهه
 ميليون دالر را 75شرايطي اعالم شد آه جورج بوش به طور رسمي از آنگره مبلغ 

 . هاي جنگ خواستار شد براي هزينه
  

  . توني بلر وارد واشنگتن شد
   مارس26 چهار شنبه -سي.بي.ي خبري بي شبكه

توني بلر، نخست وزير انگلستان در يك آنفرانس خبري قبل از ترك لندن گفت آه 
سازمان ملل بايد زمان بحرانهاي انساني و آمك به بازسازي عراق نقش رهبري 

بوش آه هيچ نقش محوري و اين موضع بلر را در مقابل اعضاي دولت . داشته باشد
اما . ي عراق قايل نيستند، قرار خواهد داد اساسي براي اين سازمان جهاني در آينده

  . بلر گفت آه بوش با وي در اين رابطه به توافق رسيده است
بايد درك آنيد آه يكي از مزاياي دوستي و ارتباط من با بوش “: وي به خبرنگاران گفت

 روزنامه را بردارم و آنچه وزارت امور خارجه يا پنتاگون اين است آه الزم نيست يك
آنم، بنابراين آامال از شرايط  من هر روز با رييس جمهور صحبت مي. گويد بشنوم مي

  » .آگاهم
شرايط به طوري است آه ارتباط مشترآي ميان آمريكا و سازمان ملل و «: وي ادعا آرد

  » .ردحضور سازمان ملل در عراق پس از جنگ وجود دا
بلر گفت، در سفرش آه شامل توقف آوتاهي در نيويورك و ديدار با آوفي عنان، 

باشد، نه تنها به جنگ، بلكه به بازسازي عراق، ارسال  دبيرآل سازمان ملل مي
هاي انسان دوستانه به مردم و بازسازي روابط ميان آشورهاي اروپا و آمريكا  آمك

  . متمرآز خواهد بود
  

  » .انجامد دانيم آه چه مدت اين جنگ به طول مي ميما ن«: جورج بوش
جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در حالي آه سعي داشت با بيان ديروز  چهارشنبه 

اي بر ناتواني نيروهاي ائتالف در تجاوز به عراق سرپوش  جمالتي اميدبخش به گونه
  » .اند نيروهاي آمريكايي پيشرفت خوبي داشته«: گذارد ادعا آرد

ما هيچ آرزويي در عراق نداريم و فقط به «: س جمهور آمريكا هم چنين ادعا آردريي
  » .دنبال آزادي مردم عراق هستيم

ما قدم به قدم «: بوش هم چنين با بيان اين آه آنها راه سختي در پيش دارند ادعا آرد
  » .رويم به سوي پيروزي در بغداد پيش مي

 ائتالف هر روزه اماآن غيرنظامي در عراق را رييس جمهور آمريكا در حالي آه نيروهاي
  » . دشمن ما رژيم عراق است، نه مردم آن«: دهند، ادعا آرد مورد حمالت خود قرار مي
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ي آمريكا به عراق  ، با اشاره به حملهدر مقر پنتاگون روز سه شنبه نيز جورج بوش 
 اما مطمئنم در دانم اين جنگ تا چه زماني طول خواهد آشيد، من نمي« : اعالم آرد

  » !پايان اين جنگ، پيروز ميدان ما خواهيم بود
گفت،  شنبه آه در مقر پنتاگون سخن مي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا روز سه

نظاميان عراقي با پوشيدن لباس عادي به جنگ نظاميان آمريكايي و « :اظهار داشت
  » .روند و اين نقض قانون است انگليسي مي

 تلويزيوني العربي، بوش از تمامي سربازان آمريكايي و انگليسي ي به گزارش شبكه
  . اند تشكر و قدرداني آرد آه به جنگ با نيروهاي عراقي رفته

  
  . نيروهايش را به شمال عراق نخواهد فرستادترآيه 

   مارس26 چهارشنبه -خبرگزاريها
ژنرال هيلمي اوزآوك، رييس ستاد مشترك ارتش ترآيه در حالي آه از روي متن از 

اين ماموريت ما . اين جنگ ما نيست« : خواند، تاآيد آرد اي مي پيش تنظيم شده
  » .نيست

ين عمل ي نيويورك تايمز، وي اعالم آرد آه ترآيه قصد دارد با ا بر اساس گزارش روزنامه
چنين تاآيد آرد آه ترآيه حق ورود  از بروز جنگ در جنگ جلوگيري نمايد، اما وي هم

نيروهايش به خاك عراق را در صورتي آه اوضاع از آنترل خارج شود براي خود محفوظ 
  . دارد مي

دانيد، در حال حاضر نيروهاي ترآيه در شمال  همان طور آه مي« : ژنرال اوزآوك گفت
اما وي به تعداد اين سربازان يا تجهيزاتي آه همراه دارند، » .ستندعراق مستقر ه

  . اي نكرد اشاره
ي  ي جورج بوش در امور عراق اعالم آرد آه آمريكا و ترآيه هنوز درباره ي ويژه نماينده

  . اند ورود نيروهاي اين آشور به داخل عراق به توافق نرسيده
بليو بوش، رييس جمهور آمريكا در امور عراق ي جورج د ي ويژه زاد، نماينده زلماي خليل

ي اين آشور اظهار  اي با مقامات ترآيه در وزارت امور خارجه  دقيقه30طي يك ديدار 
هنوز توافقي در اين زمينه صورت نگرفته است و مذاآرات در اين باره ادامه «: داشت

   ».خواهد داشت
  

  خاتميسخنگوي دولت زاده رمضان عبداهللا
    مارس26- فروردين6پنج شنبه -خبرگزاري دانشجويان ايران

. ايم ها نداشته ما هيچ درخواست مشخصي از سوي آمريكايي: زاده گفت رمضان
آنيم، با هر گونه تحرك نظامي  سياست ما رسما اعالم شده است و مؤآدا اعالم مي

  .طرف هستيم جنگ نيز بيدر مرزها مخالف و در اين 
زاده،  به گزارش خبرنگار هيأت دولت خبرگزاري دانشجويان ايران، عبداهللا رمضان

سخنگوي دولت در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در ادامه پاسخ خود به ايسنا 
هاي درگير اين  گونه اقدام نظامي را به نفع يا عليه هيچ يك از طرف اجازه هيچ: افزود

  .م دادقضيه نخواهي
در : هاي مذبوحانه در داخل يا خارج از آشور ايران، گفت ي حرآت وي همچنين درباره

  .مورد اين مسأله از نظر ما اهميتي ندارد آه تحرك داشته باشند يا نداشته باشند
گونه  ها اجازه هيچ ما تا پايان آامل اين درگيري: وي در پاسخ به سؤال ديگري تأآيد آرد

مرزهاي ما . هاي درگير نخواهيم داد  نفع يا عليه هيچ يك از طرفتحرك نظامي را به
  .براي هر گونه تردد بسته است

هايي به  زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر واآنش ايران درباره برخورد موشك رمضان
ايم آه بايد حريم هوايي و مرزهاي ما   اعالم آرده به همه: مناطقي از آشورمان، گفت

هايي آه به داخل مرزهاي ما اثبات آرده است، به  ي موشك  زمينهدر. محفوظ بماند
سفارت سوييس به عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران، به سفارت انگليس و به سفارت 

البته هنوز توضيحي داده نشده .ايم تا توضيح دهند ها خواسته عراق تذآر داده و از آن
  .است

ها و نزديكي ما به   درگيري  است آه در نتيجهاگرچه اين بحث قابل قبول: وي تأآيد آرد
هاي  ها، ممكن است چنين اتفاقاتي ناخواسته پيش بياييد، اما تمام طرف اين درگيري

درگير بايد نسبت به اين مسأله توجه جدي داشته باشند و سعي آنند تا اين موارد 
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  .تكرار نشوند
ر جهت آمك به خبرنگاراني سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اقدام ايران د

ما : اند، گفت آه در راستاي تهيه خبر از مرزها توسط نيروهاي عراقي دستگير شده
) اعم از خبرنگار يا غير آنها( باشند  آساني را آه به صورت قانوني از مرزها خارج شده

دهيم و در اين زمينه وزارت خارجه اقدامات الزم را  تحت پوشش حمايتي خود قرار مي
  .نجام خواهد دادا

در : زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر تهديد جنگ عراق براي امنيت ايران، گفت رمضان
مورد اصل درگيري و جنگي آه وجود دارد معتقديم اين جنگ عليه تمام بشريت است و 

افكار . ي رفتارها به هيچ وجه قابل پذيرش نيست اند، نحوه  در خطر قرار گرفته همه
طلبان دنيا در اين زمينه متفق هستند آه بايد به سرعت  ي صلح  همهعمومي دنيا و
  .ي اين جنگ گرفته شود جلوي ادامه
به طور ويژه ما احساس خطر و تهديد امنيتي نسبت به آشور خود : وي افزود

آنيم جنگ در منطقه به  بينيم و آمادگي دفاع همه جانبه را داريم، اما تأآيد مي نمي
قرن بيست و يكم بايد قرن گفت و گوي .  منطقه و دنياستهاي ي ملت ضرر همه

آس  وگو حل و فصل شود و هيچ ي منازعات بايد از طريق گفت ها باشد و همه تمدن
نبايد به خود اجازه بدهد آه به دليل برخورداري از قدرت نسبت به اجراي تصميمات 

  .جانبه اقدام آند يك
لي قرار بر استفاده از زور باشد، تنها جايي المل اگر در روابط بين: وي خاطرنشان آرد

آه مشروعيت دارد سازمان ملل است و در مورد اين جنگ چنين مجوزي وجود ندارد، 
  .تر جنگ است بنابراين خواست ما توقف هر چه سريع

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اقدامات دولت براي تجهيز مناطق مرزي 
ستاد مقابله با بحران : مالي شيميايي در خاك عراق، گفتايران در برابر حمالت احت

هاي مختلف به طور فعال هر روز  عراق از سوي دولت تشكيل شده است و آميته
يكي از اين جلسات مربوط به امور بهداشتي است . دهند جلسات خود را تشكيل مي

هاي الزم را در  ما آمادگي. آه اقدامات الزم را با همكاري وزارت دفاع انجام داده است
هاي همجوار با عراق براي مقابله با هر گونه خطر احتمالي در هر زمينه  تمام استان
  .ي مردم تضمين داد توان به همه ايم و مي انجام داده

وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگر ايسنا مبني بر ورود پناهجويان پس از جنگ اخير 
تمام . ناهجويي وارد ايران نشده استتاآنون به طور رسمي هيچ پ: به ايران گفت

سعي ما اين است آه بيرون از مرزهاي خود نسبت به رسيدگي آوارگان احتمالي 
ي  اقدام آنيم، البته در صورتي آه شرايط حاد انساني ما را مجبور آند در همه

آنيم در صورتي آه با هجوم  هاي مرزي آمادگي الزم وجود دارد اما تأآيد مي استان
المللي هستيم، در  هاي بين ن مواجه شويم نيازمند آمك فوري و جدي سازمانآوارگا

  .ها بوده آه واصل شده است اين راستا مواردي از آمك
آارگيري  سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر واآنش عملي ايران در برابر به

ي خليج  اژهو: ي خليج عربي به جاي خليج فارس از سوي وزير دفاع انگليس، گفت واژه
ترين  فارس يك واقعيت عيني و تاريخي است و اسناد سازمان ملل به عنوان رسمي
اسناد دنيا بر اسم حقيقي خليج فارس تأآيد دارد، آساني آه با هر هدفي از 

شود تا ما نسبت  آنند، بايد بدانند آه اين فقط باعث مي هاي مجعول استفاده مي واژه
آنيم خليج فارس هميشه خليج فارس  تأآيد مي.  آنيماي ديگر فكر به آنها به گونه

  .است
ما : وي در پاسخ به سؤالي مبني بر تخريب احتمالي اماآن مقدس در نجف، گفت

رود  گونه آه پيش مي ي انساني است و اين آنيم اين جنگ يك فاجعه احساس مي
حرمت . ود خواهد شد و بايد هر چه زودتر جلوي آن گرفته ش تر ابعاد فاجعه گسترده

امامان مذهبي و مقدسي آه در نجف و آربال و در شهرهاي ديگر وجود دارند، از نظر 
  .هاي درگير حفظ شود ما بايد از سوي طرف

وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي دولت ايران از احتمال حضور دراز مدت امريكا 
ما .  خواهد آردسياست مشخص ما ادامه پيدا: در عراق و تهديد براي ايران گفت

گيريم و در شرايط  آشور مستقلي هستيم آه مطابق منافع ملي خود تصميم مي
هاي به موقع و صحيح را داريم، در مورد  ايم آه توانايي تصميم گيري مختلف نشان داده

ما . حضور درازمدت آمريكا در عراق، اين تصميمي است آه ملت عراق خواهند گرفت
ن زمينه نداريم، زيرا در شرايط مختلف مي توانيم از منافع اي در اي احساس خطر ويژه
  .ملي خود دفاع آنيم

هاي جنگ تحميلي و اختالف  گيري خسارت زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر پي رمضان
ايم و هيچ گاه از  گير اين موضوعات بوده همواره پي: نظرهاي ايران با دولت عراق گفت

داخت خسارت جنگ تحميلي عراق به ما بايد در ي پر مسأله. ها دست نكشيديم آن
المللي نيز قرار بگيرد، فارغ از اين آه چه آسي در  هاي بين ي سازمان دستور آار همه

دانيم آه اين مسأله را  آند، ما حق خود مي عراق حاآميت دارد و چگونه رفتار مي
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  .گيري آنيم پي
ت ايران براي جلوگيري از سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اقدامات دول

ي  وزارت امور خارجه مكلف شده و موظف است به طور فعال همه: ادامه جنگ گفت
هاي  تواند، براي تحرك ديپلماتيك جهت توقف جنگ با سازمان اقداماتي را آه مي

متأسفانه هنوز . المللي انجام دهد، پيگيري آند هاي بين اي و سازمان منطقه
ي عملي با توقف جنگ مشخص  ي عملي برسيم، زيرا نتيجه هايم به نتيج نتوانسته

  .خواهد شد
امروز با . اي است آه بايد براي صلح فعاليت آرد شرايط دنيا به گونه: وي تأآيد آرد

توجه به گزارش افكار عمومي دنيا و تنفري آه در دنيا از جنگ وجود دارد، روز ائتالف 
اند،  هايي آه اين جنگ را به راه انداختهحتي مقامات دولتي در آشور. براي صلح است

بسياري از متحدين اياالت متحده در ناتو نيز با اين جنگ . با اين جنگ مخالف هستند
طلبي در دنيا به نتيجه برسد و افكار  مخالف هستند و ما اميدواريم آه نهضت صلح

ها  سد آه دولتر ها تحميل آند، به نظر مي ي خود را بر دولت عمومي دنيا بتواند اراده
ها  بينند ولي ملت ي آمريكا را نمي هاي يك جانبه در خود توانايي مقابله با سياست

شان براي  ي آساني آه دل قطعا خواهند توانست و امروز روزي است آه بايد همه
ي اين  صلح و آرامش بشريت نگران است، دست به دست هم بدهند تا جلو ادامه

  .جنگ ناخواسته را بگيرند
به طور : نگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر تعداد آوارگان عراقي گفتسخ

دانيم آه در برخي از مناطق  رسمي اطالع نداريم آه چه تعداد آواره وجود دارد، اما مي
اند، برخي از اتباع ساير  هاي آوچك حرآت آرده آردستان عراق جمعيتي در دسته

اند آه البته  ، در مرزهاي عراق ديده شدهآشورها نيز آه مايلند از عراق خارج شوند
  .ها از نظر ما پناهجو نيستند آن
  
  

  تظاهرات ضد جنگ
  

اخبار و گزارشهاي تظاهرات ضد جنگ در آمريكا را در ادرس زير به زبان 
  انگليسي مطالعه آنيد

org.unitedforpeace://http 
  

  خبرگزاري فرانسه-فرانسيسكو سان-آمريكا
ي   مخالف حمله1700با گذشت پنج روز از اعتراض مردم آمريكا و دستگيري بيش از 

فرانسيسكو سوگند خوردند؛ اغتشاشات  آمريكا به عراق، فعاالن ضـد جنگ، در سان
  . عراق ادامه دهند پايان جنگ عليهشان را تا  ردميم

هايي آه از جنگ سود  م چنين خاطرنشان آردند براي ضربه زدن به شرآتآنهـا ه
 ملي اغتشاشات مردمي  فروردين را به عنوان روز18برند، در نظر دارند روز  مالي مي
اين «: گفت“ توقف جنگ“دهندگان جنبش  ، يكي از سازمان”شاتون رايت “.اعالم آنند

  . »يك جنگ براي تصاحب عراق است نه آزادي آن
  ، ايالت مينياپليس)Twin Cities(تويين سيتيز-آمريكا

 شنبه الت مينياپليس آمريكا روز سه، اي)Twin Cities(تظاهرات ضد جنگ در تويين سيتيز
هاي مدني در  تظاهرات در اين منطقه به صورت ناآرامي. وارد دومين روز خود شد

  . اعتراض به جنگ آمريكا عليه عراق، نمود پيدا آرده است
 تن دستگير شدند؛ آه از زمان آغاز جنگ تاآنون بيشترين 68تظاهرات روز گذشته در 

  . شود تعداد دستگير شدگان در اين منطقه را شامل مي
حنه، تظاهرآنندگان را ي استار تريبيون، پليس با حضور در ص بر اساس گزارش روزنامه

رفته بود، به آنار هاي دادگاه اين منطقه آه تظاهرات در مقابل آن صورت گاز ورودي
  . آشيد

  
  مانيل-فيليپين

هاي آمريكا و آشتار غيرنظاميان عراق در اعتراض به سياستهزاران تن از مردم فيليپين 
 پليس و نيروهاي امنيتي به خشونت    را برگزار آردند آه با دخالتاي تظاهرات گسترده
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اي مردم خشمگين با سردادن شعارهدر اين تظاهرات . و تنش آشيده شد
  . ضدآمريكايي، آدمك بوش را به آتش آشيدند

اين تظاهر آنندگان با حمل پالآاردهايي از سازمان ملل دخالت سريع و متوقف شدن 
  . جنگ را خواستار شدند

هاي آمريكا مبني بر آشتن غيرنظاميان  چنين تظاهر آنندگان با اعتراض به سياست هم
در حالي آه تظاهر . رآت آردنددر عراق به سوي سفارت آمريكا در اين آشور ح

آردند، با نيروهاي  آنندگان به سوي سفارت آمريكا در مانيل جهت تصرف آن حرآت مي
  . امنيتي و پليس درگير شدند

  
  تلويزيون خبري آلمان- اليپزيگ– آلمان

 هزار نفره در 50روز سه شنبه طي خبري از برگزاري تظاهرات " NTV"شبكه تلويزيوني 
تظاهرآنندگان با محكوم آردن حمله آمريكا به عراق : ر داد و افزودشهر اليپزيگ خب

در آلمان هر روزه تظاهرات ضد جنگ در شهرهاي . گ شدندخواهان توقف فوري اين جن
  .مختلف صورت مي گيريد

  
  تلويزيوني الجزيره-بيروت-لبنان

 برابر هزاران تن از مردم لبنان در اعتراض به سكوت آشورهاي عربي درروز سه شنبه 
يي را برگزار آردند آه اين تظاهرات به  حمالت آمريكا و انگليس تظاهرات گسترده

به سوي سفارت آمريكا حرآت آردند؛  تظاهر آنندگان. درگيري و خشونت آشيده شد
تظاهر آنندگان اخراج سريع . آه با دخالت پليس و نيروهاي امنيتي لبنان مواجه شدند

  . يروت را خواستار شدندسفيران آمريكا و انگليس در ب
 نيروهاي امنيتي با تظاهرآنندگان منجر به زخمي  اين گزارش حاآي است آه درگيري

شدن تعدادي از تظاهرآنندگان شد و تعداد ديگري از اين تظاهرآنندگان توسط پليس 
  . دستگير شدند

  
  ايتاليا

  مقابل پايگاه نظامي سيگونال متعلق به آمريكاتظاهرات در 
 اعتراض هاي مردم ايتاليا عليه حمله يكجانبه آمريكا به عراق، هزاران صلح در ادامه

طلب دوشنبه شب مقابل پايگاه نظامي سيگونال متعلق به آمريكا در جنوب ايتاليا، 
آه اين تظاهرات را " توقف جنگ"خبرگزاري آنسا به نقل ازآميته . تظاهرات آردند

 هزارصلح طلب با حمل پرچم هاي صلح ٣٠ نزديك به: سازماندهي آرده بود، اعالم آرد
  .و شعار نوشته خواستار توقف جنگ غيرقانوني عليه عراق شدند

.  جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق را محكوم آردسازمان ملي مولفان سينماي ايتاليا
با تمامي : در اطالعيه روز سه شنبه سازمان ملي مولفان سينماي ايتاليا آمده است

ن عالم سينما آه مخالفت خود را با جنگ عليه عراق اعالم آرده اند، دست اندرآارا
براساس سنت : سازمان ملي مولفان سينماي ايتاليا مي افزايد. همراهي مي آنيم

پايدار سينماي ايتاليا، با قاطعيت هرچه تمامتر مخالفت بي قيد و شرط خود را با جنگ 
  .عليه عراق اعالم مي آنيم

 
  سيدني - استراليا 

   مارس26چهارشنبه 
 در اعتراض به جنگ عراق به روز چهارشنبهآموزان خشمگين استراليايي  دانش
  هاي سيدني ريخته و به پرتاب و شكستن اشياء مختلف مانند بطري، صندلي، خيابان
  . مرغ و اشياي ديگر پرداختند تخم

د، فرياد ها لباس مدرسه به تن داشتن آموزان در حالي آه بسياري از آن اين دانش
ها با نيروهاي پليس نيز درگير  و بسياري از آن» جنگ نكنيد ـ جنگ نكنيد«زدند،  مي

  . شدند
 نوجوان تظاهر آننده را دستگير آرده است، اما 14پليس استراليا اعالم آرد آه تاآنون 

  . سن دقيق اين نوجوانان هنوز مشخص نشده است
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« : آردند، نوشته شده بود ن حمل ميبر روي برخي از پالآاردهايي آه اين نوجوانا
ها پرچم آمريكا را به آتش  چنين در اين درگيري تظاهر آنندگان هم» .صلح حق ماست

  . آشيدند
آمارهاي دريافتي حاآي از آن است آه حمايت از عراق از سوي آراي عمومي نسبت 

ان  درصد افزايش يافته است و به همين ميزان حامي5به زمان پيش از شروع جنگ 
  . آمريكا و انگليس رو به آاهش هستند

هاي   پرسنل نظامي شامل جت2000با وجود اين تظاهرات، دولت استراليا در حدود 
ها داخل خاك عراق   نيروي ويژه آه برخي از آن150هاي جنگي و  جنگنده، آشتي

  . اند، در خليج فارس مستقر آرده است شده
   در اسپانيا دانشجوياناعتصاب عمومي

در سراسر دانشگاههاي اسپانيا  )چهارشنبه(روز ديسنديكاهاي دانشجويي  دعوت  به
 و دانشجويان در تظاهرات ضد جنگ فعاالنه شرآت خواهند بوداعتصاب عمومي برقرار 

 در شهرهاي مختلف اسپانيا هر روز تظاهرات گسترده عليه جنگ برگزار مي .ندآرد
  شود

  
  

   مسكو-روسيه 
ي  و با برگزاري تظاهرات ضد جنگ، توقف فوري حملهشهروندان روسيه در مسك

  . نامشروع آمريكا به عراق را خواستار شدند
شان را با تجاوز آمريكا و  شهروندان روسي با اجتماع در ميدان مرآزي مسكو، مخالفت

  . انگليس به عراق اعالم آردند
بوش «: زدند ييي، مخالفان جنگ در اين اجتماع فرياد م بر اساس گزارش منابع منطقه

  » .جنايتكار است
  

   قاهره-مصر
 در اعتراض به سكوت آشورهاي منطقه در برابر آشتار شنبه دانشجويان مصر روز سه

  . اي را برگزار آردند مردم عراق توسط نيروهاي آمريكاي تظاهرات گسترده
هاي آشورهاي عربي خواستار گيري ر آننده با محكوم آرده موضعدانشجويان تظاه

  .  سفير آمريكا از مصر شدنداخراج
ها، با سر دادن شعارهاي ضـد  ي خبري العربي، اين تظاهر آننده به گزارش شبكه

  . هاي آمريكا، انگليس را به آتش آشيدند  پرچم،آمريكايي و انگليسي 
دانشجويان مصـري با حمل پالآاردهايي خواستار متوقف شدن سريع جنگ و 

  . ي شدندتر آشورهاي عرب گيري محكم موضع
ها خواستند؛ در برابر استعمار عالم همـدردي با مردم عراق از آنتظاهر آنندگان با ا

  . انگليس و آمريكا ايستادگي آنند و در برابر نيـروهاي اين دو آشور تسليم نشـوند
  

  دمشق-سوريه
ترين تظاهرات ضد جنگ از  ، در بزرگشنبه سهن از مردم سوريه و ليبي روز صدها هزار ت

  . ها ريختند ي آمريكا به عراق، به خيابان از حملهآغ
هاي دمشق  هاي آمريكا و انگليس را در خيابان حالي آه تظاهرآنندگان سوري پرچمدر

به آتش آشيدند، دولت اين آشور نيز تهاجم نيروهاي آمريكايي و انگليسي را به عراق 
  . المللي دانستند تجاوزي نامشروع و نقض آشكار قوانين بين

هاي  ر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، از زمان آغاز جنگ تاآنون خيابانب
هاي ضد  دمشق و بسياري از آشورهاي عرب ديگر هر روزه شاهد برپايي تظاهرات

ترين تظاهرات بوده  رسد تظاهرات روز گذشته، بزرگ اما به نظر مي. جنگ بوده است
  . است

 با تعطيل آردن مراآز خود به ها و نهادهاي رسمي دولتي مدارس، دانشگاه
شود، در  شان اجازه دادند آه در اين تظاهرات شرآت آنند، تخمين زده مي آارمندان

  .  هزار تن شرآت آرده باشند500تظاهرات روز گذشته 
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جنگ «: هايي آه بر روي آن نوشته شده بود تظاهر آنندگان با در دست داشتن پرچم
  . الملل ناميدند هاي بين نگليس را تروريسترهبران آمريكا و ا» را متوقف آنيد

  
  
  

   جنگ در رسانه هاتحليل
  

  )چپ سبز(لفت  ي گرين هنام  هفته
  المللي اين  زيرا قوانين بين دولت آمريكا مدعي است جنگ عليه عراق ضروري است؛

هاي شوراي امنيت سازمان  با اين حال، تخلفات عراق از قطعنامه. آند گونه حكم مي
ها  ملل بيشتر تخلفات تكنيكي است آه به عدم رعايت و اجراي مفاد اين قطعنامه

 است آه ممكن است اصال چنين هاي آشتارجمعيي سالح  يا دربارهشود ميمربوط 
  .هايي وجود نداشته باشدسالح

ي شوراي امنيت تخلف آرده و   قطعنامه30اين در حالي است آه اسرائيل از بيش از 
دهد و  چنان به اشغال غيرقانوني مناطق فلسطيني ادامه مي  از موارد ديگر، همجداي

ژنو امري است آه آن را در مناطق ديگر مانند اندونزي، نقض آنوانسيون چهاردهم 
يكي ديگر از متحدان آمريكا نيز شاهد هستيم آه براي بيش از ربع قرن از تمام 

مراآش حامي ديگر آمريكا . ي تيمور شرقي تخلف آرد هاي سازمان ملل درباره قطعنامه
 موارد،  در تمام اين. دنيز هنوز به صورت غيرقانوني صحراي غربي را در اشغال خود دار

  » .المللي جنگ به راه اندازد آمريكا قصد ندارد براي اجراي قوانين بين
گويد حافظ  از سوي ديگر اين ادعاي آمريكا را آه مي«: نامه افزوده است اين هفته
 آه دادگاه 1986از سال . المللي است، بايد يك ادعاي عجيب دانست قوانين بين
گذاري غيرقانوني بنادر نيكاراگوئه محكوم آرد،  ريكا را به دليل مينالمللي، آم عدالت بين

 17واشنگتن از به رسميت شناختن قدرت اجرايي اين دادگاه سر باز زده است و 
آرد،  هاي وارد آمده به نيكاراگوئه پرداخت ميد دالري را آه بايد به علت خسارتميليار

ها در شوراي المللي بود آه آمريكايي ندالت بياندآي پس از حكم دادگاه ع. نداده است
اي را تصويب آردند آه به موجب آن آشورهاي جهان بايد به قوانين  امنيت قطعنامه

هاي شوراي امنيت  البته خود آمريكا تاآنون از قطعنامه! گذاشتند المللي احترام مي بين
ا تجاوز تخطي نكرده است؛ چون حق وتو دارد و هنگامي آه شوراي امنيت سعي آرد ت

  » . محكوم آند با وتوي آمريكا مواجه شد1989غيرقانوني آمريكا به پاناما را در سال 
راه آشيده نشود، اجازه  آه بحث به بي اما براي اين«: لفت ادامه داده است گرين

يي را آه آمريكا همواره در نظر گرفته است، آنار بگذاريم و  بدهيد تا معيارهاي دوگانه
آه آمريكا  حتي بدون اشاره به هيچ مرجعي و بدون ذآر اين. جه آنيمفقط به عراق تو

اق  هنگامي آه به مورد عر المللي تخطي آرده است، خود از بسياري قوانين بين
هاي عليه عراق آه پس از جنگ خليج فارس در سال آنيم بايد به تحريم مراجعه مي

ي   مورد حملهاري گذشته چندين ب عراق در دهه.  وضع شد، اشاره آرد1991
توان  ي اين حمالت مي ها قرار گرفته است آه از جملهغيرقانوني آمريكاييها و انگليسي
توان آغاز  در واقع اين عمليات را مي.  اشاره آرد1998به عمليات روباه صحرا در سال 

  . ي عراق دانست المللي درباره نقض قوانين بين
قانوني بسياري نيز عليه رژيم عراق هاي غيرقانوني و بعضا آمريكا هم چنين گام

توان به تصويب قانون موسوم به قانون آزادسازي عراق  برداشته است آه از جمله مي
 ميليون دالر در اختيار 97ن  اشاره آرد آه بر اساس اين قانو1998در اآتبر سال 

اين امر تخطي و . هايي قرار گرفت آه قصد ساقط آردن رژيم عراق را داشتندگروه
المللي  اوز آشكار به حق حاآميت عراق است و بايد آن را زير پا گذاردن قوانين بينتج

  » .دانست
ترين بحثي آه وجود داشته باشد شايد داغ«: چنين بيان داشته است لفت هم گرين

اين است آه جنگي آه آمريكا به عراق تحميل آرده، تجاوزي است آه از پيش 
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گذشته، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا دستور داد در ماه اوت . ريزي شده بود برنامه
آه خود اين (ي پرواز ممنوع شود  آه ليست اهداف بمباران خيلي فراتر از منطقه

و به اين ترتيب مراآز آنترل ) مناطق پرواز ممنوع هم چندان پايه و اساس قانوني ندارد
گرفتند واقع  قرار ميهايي آه مورد بمباران  و فرماندهي عراق نيز در ليست مكان

خشي از چه جان پايك از گلوبال سكيوريتي گفته، اين اقدام ب بر اساس آن. شدند
ها براي اقدامات بعدي و از بين بردن دفاع هوايي عراق، يعني همان چيزي استراتژي آن

هاي الزم براي جنگ سازي ده است؛ به اين ترتيب زمينهآه اآنون شاهد آن هستيم بو
هاي دفتر مقام: " گاردين انگليس نوشته استي چه روزنامه ر اساس آنب. صورت گرفت

ي پرواز  زني در منطقه  اند آه گشت وزيري انگليس به طور محرمانه پذيرفته نخست
هاي مستقر در  و نيروي هوايي آمريكا از پايگاهممنوع آه توسط نيروي هوايي انگليس

هاي ها تضعيف سيستم ه هدف از آناند آ اي طراحي شده گونه شود به آويت انجام مي
ي ايجاد مناطق پرواز ممنوع  دفاعي هوايي عراق است آه هيچ ارتباطي با اهداف اوليه

  ." ندارد
گر مسايل استراتژيك اشاره  توان به اظهارات مايكل آلر، يك تحليل حتي بدتر از اين مي

است آه براي آرد آه در ماه فوريه گفت آشكار شده است آه جنگ عليه عراق امري 
 طراحي شده بود اما به دليل موضوعاتي آه به خاطر افغانستان 2002اولين بهار سال 

  » .پيش آمد، موضوع عراق به تعويق افتاد
چه آلر گفته،  تصميم براي حمله به عراق بر اساس آن«: لفت در انتها آورده است گرين

ه در نظر گرفته شده بود در اواخر اوت گذشته گرفته شد اما طرحي آه براي اين حمل
. سازي و استقرار داشت يك طرح گسترده بود آه احتياج به شش ماه زمان براي زمينه

هاي  طول آشيدن زمان حمله تاآنون نيز اصال ارتباطي با ديپلماسي يا بازرسي
ها و استقرار  سازي ها اين سازمان نداشته بلكه تنها آماده سازمان ملل يا قطعنامه

  .  بوده استنظامي مدنظر
هاي هاي عراقي شروع به تخريب موشك امها شدت يافت و مق هنگامي آه بازرسي

هاي آشتارجمعي در عراق ي وجود سالح الصمود خود آردند و بحثهاي شديدي درباره
 آه چرا ناگهان  علت اين. ها را خنثي آرد تالش  آاخ سفيد ناگهان تمام ايندرگرفت،
اتمه رسيد، اين نبود آه تهديد عراق فوري بود بلكه علت هاي ديپلماتيك به ختمام تالش

  . ي جنگ بودند اين بود آه نيروها آماده
ترين تجاوزي است آه عليه قوانين نگ آمريكا عليه عراق، خودش اساسيدر واقع ج

  » .المللي شده است بين
  

  ي گاردين گر روزنامه تحليل
ي زميني و هوايي پيروز  حملهاگر چه ممكن است نيروهاي آمريكايي و انگليسي در 

شوند، اما تدابير غلط سياسي سبب پيروزي عراق در قلبها و افكار جهانيان خواهد 
  .شد

هايي يكي از بهترين عكس« :ن مطلب نوشتي گاردين ضمن بيان اي گر روزنامه تحليل
ايو «هاي جنگ گرفته شده است؛ به عكسي با تصوير پرچم آمريكا برفراز  آه از دوران

  . شود  مربوط مي1945در فوريه سال » ماجي
 روز و قرباني 31اين جزيره طولش پنج مايل و عرضش دو مايل است، اما آمريكا در مدت 

  . ي آوچك را تصاحب آند  تن توانست اين جزيره6821آردن جان 
در اين عكس شش تن در حالي آه آاله ايمني برسد دارند؛ در حال آاشتن يك دآل 

يي در باالي يك آوه هستند؛ در انتهاي اين دآل ستارگان در حال  خرهباني در ص ديده
تصاوير .درخشش هستند، نمادگرايي در اين عكس آن در آن زمان آامال مشهود است

ي افراد بود؛ در حالي آه پرچم و آسمان از اميد و آزادي خبر  مردم مثل تالش قهرمانانه
فاوت است؛ ديگر حتي حاميان جنگ داد، اما اين بار در اين جنگ همه چيز مت مي

آنها معتقدند هدف از . دانند افراشتن پرچم در شهرهاي عراق را يك عمل احمقانه مي
اين جنگ آزادسازي عراق است؛ نه تصاحبش بنابراين بر داشتن پرچم عراق ازيك 

   .القصر آامال احمقانه است ساختمان در ام
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سوي ديگر ما در تاريخ خود آمتر با جنگي از « :اين تحليل گر در ادامه خاطرنشان آرد
  . يي روبرو شود ايم آه قبل از آغازش با يك چنين مخالفت گسترده روبرو شده

ارد و بدتر از همه اين آه از سوي ديگر در مورد قانوني بودن و هدف آن نيز ترديد وجود د
اي از اين آه جد. دانند ها تن از مردم اين جنگ را غير قانوني و غيراخالقي ميميليون

ظاهر اين جنگ عجوالنه و فرصت طلبانه است، اما با روند بازرسي سازمان ملل آه 
   .هدف اصليش خلع سالح عراق بود؛ منافات دارد

گزارشات پيرامون تصاحب ام القصر آن قدر ضد و نقيض بوده، آه «:گر نوشت اين تحليل
   اين شكستها به پيچيدهدانند آيا آنها نمي.حساب آن از دست مردم خارج شده است

  . شود؛ يا عمليات جنگ رواني عليه رژيم بغداد است بودن جنگ مربوط مي
تواند مقامات  از سوي ديگر تعداد تلفات سربازان عراقي آن قدر آم است؛ آه نمي

  . آمريكايي را راضي آند
ادت مردم عراق بعد از گذشت دهها جنگ، تحريم و بدبختي اآنون ديگر به تيره روزي ع

  . اند آرده
آردند آه اين جنگ بر ساير آشورهاي جهان  در حالي آه مقامات واشنگتن ادعا مي

يي از آشورهاي مسلمان و عرب آن را ترس و  تاثير منفي نمي گذارد، اما پاره
 سپتامبر 11ي  شكستي معادل تروريسم خوانده و ديگران آن را جنايتي معادل حادثه

  . ي ادعاهاي آمريكا غلط از آار در آمده است همهرسد  دانند و به نظر مي مي
ژنرال تامي فرانكس آه ادعا آرده است موشكهاي مدرن آمريكايي اهدافش را با دقت 

اين بار نيز با . آورد اند بنابراين آمترين خسارت را به غيرنظاميان وارد مي مشخص آرده
ندين تصوير را از مصدومين اشتباه روبرو شده است؛ چرا آه تاآنون تلويزيون الجزيره چ

  » .غيرنظامي اين جنگ نشان داده است
آيا به راستي اين افراد براي آزادي عراق قدم پيش «:گر در ادامه گفت اين تحليل
فواد يك پسر . دهد هاي شهروندان عراقي اين را نشان نمي اند، اما گويي چهره گذارده

  » .ها اينجا باشندخواهيم آن ما نمي«:گويد  ساله در اين باره مي17
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