
  )11(حمله به عراق 
  
   2003 مارس 30 -1382 فروردين 10  شنبهيك
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب يازدهم
  
  

  توقف عمليات در جبهه بغداد
  خبرگزاري رويتر

ي گزارش توقف موقت عمليات زميني در  مقامات نظامي آمريكا از اظهار نظر درباره
ي طرح هاي  ه به هيچ وجه دربارهاند آ اين منابع گفته. اند محور بغداد خودداري آرده

  . دهند آتي عملياتي توضيحي نمي
گزارشگر خبرگزاري رويتر، آه نيروهاي آمريكايي را در جبهه مرآزي عراق همراهي 

آند، خبر داده بود آه دستور داده شده است عمليات زميني در اين جبهه براي  مي
يكايي، آه نام وي را ذآر نكرده، وي از قول يك افسر آمر .چند روز به حالت تعليق درآيد

  . گزارش آرده بود آه علت صدور اين دستور طوالني شدن خط تدارآاتي بوده است
هم چنين، گفته شده بود آه نيروهاي آمريكايي از اين فرصت براي شدت بخشيدن به 

اند  حمالت هوايي عليه مواضع نيروهاي عراقي آه در مسير بغداد مستقر شده
  . د آرداستفاده خواهن

اي وجود داشته آه نيروهاي  هاي متعدد، اما تاييد نشده به گفته خبرنگاران، گزارش
  . آمريكايي در اين جبهه با آمبود مواد غذايي، سوخت و ساير تدارآات مواجه شده اند

ها به خطوط تدارآاتي ذآر شده بود آه اينك  علت اين آمبودها ادامه حمالت عراقي
  . مرز عراق و آويت امتداد يافته است آيلومتر تا 500حدود 

  
  موشكهاي تام هاوك به وزارت اطالعالت عراق شليك 

   مارس29شنبه -خبرگزاري فرانسه
شدن دهها تن از مردم در بازار بغداد، يك فروند موشك نيروهاي تحت  آشته پي در

  . فرمان آمريكا،  به ساختمان وزارت اطالعات عراق اصابت آرد
 طبقه آه در مرآز شهر واقع شده 11له آخرين طبقه از اين ساختمان در جريان اين حم

گيرد، و نيز نظارت بر  هاي تبليغاتي عراق در آنجا صورت مي است و آنترل برنامه
  . هاي اين آشور را بر عهده دارد، تخريب شد رسانه

ي همكف بودند، منفجر  هاي آبي آه در طبقه شدت انفجارها به حدي بوده آه لوله
  . ندشو

  . اند آنتنهاي ماهواره آه در پشت بام اين ساختمان نيز نصب شده بودند، آسيب ديده
وزارت «: اي، در تاييد اين حمله اعالم آرد  فرماندهي مرآزي آمريكا نيز با انتشار بيانيه

  » . است اطالعالت عراق با موشكهاي تام هاوك هدف قرار گرفته
  

  ادامه جنگ در ناصريه و بصره
ی بين نيروهای آمريکا و عراق در اطراف دره فرات در جنوب بغداد ادامه دارد و درگير

بيشتر زد و خوردها عمدتا در نزديکی گذارگاههای روی رودخانه در شهرهای ناصريه، 
  .نجف و سماوه متمرکز شده است

در سمت شرق نظاميان آمريکايی با مقاومت شديدی در شهر الکوت واقع در ساحل 
  .له رو به رو شده اندرودخانه دج

  . در جنوب در شهر بصره نيروهای آمريکايی به روی شبه نظاميان عراقی آتش گشودند
سخنگوی ارتش بريتانيا می گويد در حال حاضر تيپ هفتم زرهی ارتش بريتانيا که در 
جنوب و غرب شهر بصره در جنوب عراق استقرار دارد در حال نبرد با نيروهای عراقی 

  .است
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صريه بيشتر بار جنگ بر دوش تفنگداران آمريکايی است و خيلی ها اعتراف می در نا
کنند که حمالت چريکی عراقی ها تفنگداران را از پا انداخته است اما آنها بايد حضور 

  . قوی خود را همچنان حفظ کنند
  

   عمليات انتحاري
ريكايي  نظامي آم5در طي يك عمليات انتحاري در شمال شهر نجف، )شنبه(ديروز

  . آشته شدند
، فرمانده آمريكايي ضمن اعالم »آندرو والس«، ي تلويزيوني الجزيره  به گزارش شبكه
  . اند قربانيان اين حمله از تيپ يكم ارتش اين آشور بوده: اين خبر گفت

  . حمله در پست بازرسي آمريكا در بزرگراه شمالي شهر نجف روي داد: وي افزود
ك تاآسي با متوقف شدن در نزديكي ايست بازرسي از در اين عمليات راننده ي

سربازان امريكايي تقاضاي آمك آرد و زماني آه سربازان به نزديكي وي رفتند خودرو 
  . منفجر شده و منجر به آشته شدن نظاميان آمريكايي گرديد

ي قطر نيز با تاييد اين خبر اعالم آرد يك  مقر فرماندهي نيروهاي آمريكا در السيليه
  . راقي در محل بازرسي نيروهاي آمريكايي عمليات انتحاري انجام داده استع

  . باشد اين عمليات انتحاري اولين عمليات انتحاري پس از آغاز جنگ عليه عراق مي
 4اخرين خبر حاآي از آن است آه تعداد نظاميان آشته شده در اين عمليات انتحاري 

  .نفر بوده است
  

  حرآت بسوي آرآوك؟ 
   مارس29شنبه -ي خبـري الجزيره شبكه

مسعود بارزاني با نفي هرگونه پيشروي نيروهايش بسوي منطقه تخليه شده آرآوك، 
  » .اند نيروهاي ما به سوي آرآوك حرآت نكرده« :اظهار داشت 

گيرد آه برخي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين اظهارات در حالي صورت مي
ما به سوي « :تان به رهبـري جالل طالباني، اعالم آردنداز اعضاي حزب ميهني آردس

  » .ايم اند؛ پيشروي آرده مناطقي در آرآوك آه توسط نيروهاي عراقي تخليه شده
ي خبـري الجزيره در شمال عراق، اظهارات مسعود  بر اساس گزارش خبرنگار شبكه

اي حزب ميهني بارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان عراق با اظهارات برخي از اعض
  . آردستان مغايرت دارد 

وگوها هم  در حالي آه ميان ترآيه و واشنگتن گفت« :خبرنگار الجزيره بيان داشت 
  » .چنان در جريان است؛ فرود چتربازان آمريكا در شمال آردستان همچنان ادامه دارد

را آردها بيم آارانه است؛ زي گيري بارزاني بسيار محافظه موضع« :خبرنگار الجزيره افزود
ي الزم براي ورود نيروهاي ترآيه به شمال  آن دارند؛ با حرآت بسوي آرآوك بهانه

  » .آردستان به دست خواهد آمد
  

  يي هاي خوشه استفاده از بمب
پرتاب  بمبهاي  «:  محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق روز جمعه اعالم آرد

  » .ر جاي گذاشت مجروح ب60 آشته و 28خوشه اي در نجف، 
ي اقدام نيروها  ، رييس ارتش انگليس از اظهار نظر درباره»ژنرال سرمايك جكسون «

 . ها امتناع ورزيد انگليسي در جهت استفاده از اين بمب
جف هون، وزير دفاع انگليس مي گويد، هيچ مدرآي دال بر وجود خطر از سوي اين 

  . سالحها وجود ندارد
زان قديمي جنگ خليج فارس اول به همراه هيات پزشكي اين در حالي است آه سربا

  . معتقدند گرد و غبار راديواآتيو ناشي از اين سپرها آشنده است
هاي راآت چند منظوره آه گردان  مقر فرماندهي مرآزي آمريكا با اشاره به سيستم

ارتش «: زرهي انگليس مستقر در نزديك بصره در فهرست آارش است، اعالم آردند
  » .ا در اين حمله از موشكهاي زمين به زمين استفاده آرده استآمريك
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ها و سيستم موشكي تاآتيكي دوربرد  ي گاردين، اين سيستم ي روزنامه به نوشته
اي  توانند در ناحيه اين موشكها مي. آردند يي پرتاب مي هاي خوشه ارتش آمريكا، بمب
  . وسيع پخش شوند

  
  غداد زخمي غير نظامي در ب50 آشته و 55

واقع در شرق بغداد » شعله«ي  سقوط يك فروند موشك آمريكا در بازار الناصر در منطقه
  .  زخمي بر جاي گذاشت50 آشته و 55

ي خبري اعالم آرد آه  ي خبري الجزيره در ارتباط مستقيم با اين شبكه خبرنگار شبكه
وغ است و اين بازار به دليل نزديكي به آاظميه يكي از مناطق مقدس و بسيار شل

  . هيچ مقر يا پايگاه نظامي در آن وجود ندارد
ي موشكي را به طور  ي خبري الجزيره تصاويري دلخراش از قربانيان اين حمله شبكه

  . مستقيم پخش آرد
ي آنها غيرنظامي و اآثرا آودك،  در اين تصاوير اجساد قربانياني مشاهده شد آه همه

  . اند نوجوان و جوان بوده
اهللا «و » االاهللا الاله«آوري اجساد قربانيان شعارهاي  م آن منطقه با جمعهم چنين مرد

هاي خبري آه از اين آشتار عكس و  سر دادند و با خشم فراوان در برابر دوربين» اآبر
گرفتند ظاهر شدند و با هشدار به آمريكا اظهار داشتند پاسخ اين جنايت را  فيلم مي

  . پس خواهد داد
يره با به تصوير آشيدن اطراف اين بازار و منطقه تاييد آرد آه در ي خبري الجز شبكه

شود و اين منطقه آامال  اين منطقه هيچ گونه اثري از مناطق نظامي مشاهده نمي
  . مسكوني است
ي خبري الجزيره گفت، در حالي آه بازار الناصر با يك فروند موشك هدف  خبرنگار شبكه

ي مسكوني ديگر در بغداد نيز هدف حمالت   منطقهقرار گرفت، به طور هم زمان چندين
  . هوايي و موشكي قرار گرفتند

  
  سرنگوني هواپيماهاي جنگي و تجسسي و هليكوپتر نظامي

 فروند هواپيماي 6 فروند هواپيماي جنگي، 5سخنگوي دولت عراق از سرنگوني 
  .  فروند هليكوپتر نظامي نيروهاي متجاوز خبر داد4تجسسي و 
ت عراق هم چنين اعالم آرد، عراق يك فروند هليكوپتر آپاچي را به سخنگوي دول

  . تصرف خود درآورده و تعدادي از تانكهاي دشمن را نيز تخريب آرده است
اظهارات سخنگوي عراق در حالي صورت  ي تلويزيوني الجزيره،  بر اساس گزارش شبكه

عراق در برابر مقر وزارت  از تجمع مردم  ي خبري الجزيره تصاويري زنده گرفت آه شبكه
  . رساني عراق آه امروز هدف يك فروند موشك قرار گرفته بود، پخش آرد اطالع

مردم با حمل بقاياي اين موشك شعارهاي ضد آمريكايي سر دادند آه حرآت آوچك 
  . مردمي تبديل به يك تظاهرات گسترده شد

ز آمريكا و انگليس شان در برابر تجاو مردم خشمگين عراق هم چنين بر ايستادگي
  .تاآيد آردند

  
  استقبال نكردن از نيروهاي آمريكايي و انگليسي: معاون وزير دفاع آمريكا

معاون وزير دفاع آمريكا اعالم آرد آه آمريكا برخي از تاآتيكهاي نيروهاي عراقي را 
  . رود بيني نكرده بود، اما اقدامات نظامي در عراق مطابق برنامه پيش مي پيش

هاي خارجي در خصوص مقاومت  ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا در مرآز رسانهپائول 
ما «: سخت مردم عراق و استقبال نكردن از نيروهاي آمريكايي و انگليسي ادعا آرد

  » .گرفتيم تمايل رژيم عراق به انجام جنايات جنگي را ناديده مي
رديم تعداد بسيار زياد مردم آ ما تصور مي«: براساس گزارش خبرگزاري رويتر، وي گفت

ما انتظار چنين . آرديم نيروهاي ما را هدف قرار دهند تسليم شوند، فكر نمي
  » .هاي اعدامي را در بصره نداشتيم جوخه

  . وي در عين حال ادعا آرد آه جنگ در عراق پيشرفت خوبي داشته است
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رود، يكي  ، پيش ميشد در مجموع آارها سريعتر از آنچه آه تصور مي« : ولفوويتز گفت
هاي نفتي جنوب را به دست  از مهمترين نكات اين است آه ما توانستيم آنترل حوزه

  » .گيريم
ي نظامي در عراق صورت نگرفته است و اعزام  وي خاطرنشان آرد آه تغييري در برنامه

  . گيرد هاي جنگ صورت مي نيروهاي اضافي به عراق در راستاي مجموع برنامه
آنها  « :ي علت حمايت نكردن مردم عراق از نيروهاي آمريكايي ادعا آرد بارهولفووتيز در

اما بايد بدانند آه اين جنگ به نفع آنهاست و نه . براي بيان عقايدشان آزاد نيستند
  » .عليه آنها

اند تا در بمباران عراق، به  وي ادعا آرد آه نيروهاي آمريكايي تالش بسياري انجام داده
  . ي و تاسيسات مهم آسيبي نرسدافراد غيرنظام

معاون وزير دفاع آمريكا در عين حال اذعان داشت آه احساسات ضدآمريكايي در جهان 
  . غرب مشكل ساز است و اين آشور در تالش است راهي براي مقابله با آن بيابد

  
  استفاده از ليزر

ه نيروهاي  مارس  نوشت، روز گذشت29روزنامه القبس چاپ آويت در شماره روز شنبه 
متحد، تعدادي از آماندوهاي خود را آه آارشناس امور مخابراتي و الكترونيكي 

  . هستند، وارد عراق آرد
اين روزنامه به نقل از منابع نظامي متحدان افزود، اين آماندوها وارد نواحي اطراف 

 بغداد هاي مهم بغداد شده و در آنجا با استفاده از جديدترين وسايل الكترونيك، موقعيت
  . دهند را با استفاده از ليزر در اختيار فرماندهان نظامي قرار مي

توانند شب  اين روزنامه فاش ساخت با استفاده از ليزر، هواپيماهاي متجاوزين مي
هنگام بدون اين آه با مشكلي مواجه باشند، هدف مورد نظر را با موشك مورد حمله 

  .قرار دهند
  

  .اند ها، برادرم را اعدام نكرده اقيعر: خواهر يك سرباز انگليسي
شد توسط نيروهاي عراقي اعدام شده است،  خواهر يك سرباز انگليسي آه گفته مي

  » .اند ها، برادرم را اعدام نكرده عراقي«:  مارس، با رد اين مطلب اعالم آرد28روز جمعه 
ست وزير روزنامه القبس با بيان اين مطلب نوشت، به دنبال اظهارات توني بلر، نخ

انگليس و جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، مبني بر اعدام چندين سرباز آمريكايي و 
ها، نينا، خواهر لوك اولساب سرباز انگليسي حاضر در عراق  انگليسي توسط عراقي

ام اطالع دادند آه برادرم توسط  مسؤوالن انگليسي بالفاصله به خانواده«: اعالم آرد
  » .ولي اين آذب محض است. جيعي آشته شده استنيروهاي عراقي به طرز ف
مردان  گويي دولت فهميم آه علت اين همه دروغ ما نمي«: اين زن انگليسي افزود

فهمم آه چرا حقايق جنگ را وارونه به اطالع   چيست؟ واقعا نمي  و آمريكايي انگليسي
  » .رسانند مردم مي

  
 

  واد شيمياييانتشار اخبار نادرست در مورد آشف يك آارخانه م
مسئوالن بلند پايه وزارت دفاع آمريكا خشم شديد خود را از انتشار اخبار نادرست در 
  . مورد آشف يك آارخانه مواد شيميايي در نزديكي نجف در جنوب عراق ابراز داشتند

خشم آمريكاييها موقعي شدت يافت آه : مرآز اطالع رساني فلسطين گزارش داد
  . رائيلي اين خبر را منتشر آرده استدريافتند، يك خبرنگار اس

آرولين گليك، از خبرنگاران اسرائيلي اين خبر را در روزنامه هاي معاريو و اورشليم 
به نقل از يك مقام بلندپايه » اسكاي نيوز«پست منتشر آرد، اما شبكه تلويزيوني 

 آمريكايي اعالم آرد آه آشف يك آارخانه مواد شيميايي در عراق صحت ندارد و
  . تاآنون هيچ شاهدي به دست نيامده است

توان گفت، اين است  اين مسئول بلند پايه آمريكا گفت، تنها چيزي آه در اين مورد مي
آه شايد از اين مكان در سالهاي بسيار دور براي انبار مواد شيميايي استفاده شده 

  . باشد
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 شدت آمريكاييها را شبكه تلويزيوني مذآور مي افزايد، ضرورت تكذيب خبر نادرست به
آنند آه در آنها  هاي عربي، خبرهايي منتشر مي در تنگنا قرار داده است، زيرا روزنامه

ها را باور نكنند و از چنين  شود، اظهارات آمريكاييها و انگليسي از مردم خواسته مي
  . خبري براي اثبات گفتار خود استفاده مي آنند

ملل آه مناطق مختلف عراق را مورد بازرسي اين در حالي است آه بازرسان سازمان 
اي در نجف آه در آن مواد شيميايي توليد  آنند، به هيچ آارخانه اند، تأآيد مي قرار داده

آنان مكان مذآور را نيز بازرسي آرده، اما به هيچ چيز . اند شده باشد، برخورد نكرده
  . اند مشكوآي در آن دست نيافته

 
  

  يروهاي آمريكا و انگليساستراتژي جنگي ن
مقامات ارشد وزارت دفاع آمريكا ادعا آردند آه استراتژي جنگي نيروهاي آمريكا و 

  .اي درخشان است انگليس در عراق، نقشه
ي جنگ چند ماه است آه با دقت  دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت آه نقشه

  .آماده شده است
وز جمعه گذشته از رامسفلد در پنتاگون براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،ر

ي آافي نبودن تعداد نيروهاي زميني مطرح است، سوال  ي انتقاداتي آه درباره درباره
رامسفلد در پاسخ اعالم آرد آه اين نقشه بارها مورد بازنگري قرار گرفته و مورد .شد

  .وده استاند، ب تاييد بسياري از مقامات آه آن را بارها مورد بررسي قرار داده
ريچارد مايرز،رئيس ستاد مشترك آمريكا هم گفت آه هيچ طرح جنگي در برخورد با 

  .ماند دشمن ثابت باقي نمي
اين نقشه آامال منعطف است «: داند،گفت وي با بيان اينكه طرح جنگ را درخشان مي

  ».تواند با هر اوضاعي در ميادين جنگ وفق داده شود و مي
ي ارشد نيروي زميني آمريكا آه گفت دو  خ به يك فرماندههردوي اين مقامات در پاس

اند  ي جنگ احتماال دشمن را دست آم گرفته اند طراحان نقشه روزنامه اعالم آرده
  .اعالم آردند آه نيروهاي آمريكا و انگليس همان جايي هستند آه قرار بود باشند

  
  طول آشيدن زمان جنگ :آري فلشر، سخنگوي آاخ سفيد

ي جنگ تا آسب پيروزي براي نيروهاي  خ سفيد با اشاره به ادامهسخنگوي آا
آند  ي جنگ در عراق را به هيچ زماني محدود نمي بوش ادامه«: آمريكايي اظهار داشت

  » .و معتقد است اين جنگ بايد تا پيروزي آامل نيروهاي آمريكايي ادامه يابد
ند آه با مقاومتهاي آ بوش پيش بيني مي«: آري فلشر، سخنگوي آاخ سفيد افزود

  » .ها مواجه خواهيم بود و اين جنگ به طول خواهد آشيد بيشتر عراقي
ي تلويزيوني الجزيره، فليشر اظهار داشت آه به طول آشيدن  بر اساس گزارش شبكه

  . زمان جنگ به نتايجي آه تاآنون حاصل شده است، ارتباطي ندارد
سلط آامل بر وضعيت امنيتي عراق نيابند تا زماني آه نيروهاي آمريكا ت«: فليشر افزود

  » .توانند طرحهايشان را محقق سازند نمي
  

  سوريه اتهامات رامسفلد را رد آرد
سوريه با رد اتهامات رامسفلد اعالم آرد، اين اقدام واشنگتن دليلي بر شكست 

  . طرحهاي آمريكا در عراق است
د از  اظهارات رامسفلد، اعالم ي خبري الجزيره، سوريه با انتقاد شدي به گزارش شبكه

  . اش در عراق انجام داده است آرد واشنگتن اين اقدام را براي پوشش شكست
  
  

  مخالف صدام در لندن' سکوالر'نشست نيروهای 
   مارس29شنبه -بخش فارسی بی بی سی
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عدنان پاشاچی، وزير خارجه سابق عراق و سفير اين کشور در سازمان ملل متحد در 
 ميالدی، به بی بی سی گفت هدف وی و گروهی از همفکران او در تشکيل 60دهه 

" غير مذهبی، مستقل و ليبرال"ه او نشستی در لندن گرد هم آوردن نيروهای به گفت
  .برای داشتن نقشی در حکومت پس از صدام حسين است

آقای پاشاچی به بخش فارسی بی بی سی گفت که به نظر وی پس از پايان 
به نظر آقای . در کشور پديد خواهد آمد که بايد پر شود" خلع قدرت"درگيريها در عراق 

  .عراقيها انجام شودپاشاچی، اين خلع قدرت بايد توسط خود 
  آقای پاشاچی سنی مذهب و عرب است و با رژيم بعثی همکاری نداشته است  

به نظر آقای پاشاچی پس از پايان درگيريها بايد يک دولت انتقالی در عراق شکل گيرد 
در . تا پس از انجام انتخابات در کشور قدرت را به يک دولت مشروع و منتخب واگذار کند

پاشاچی تاکيد می کند که سازمان ملل متحد بايد در آينده عراق نقش عين حال آقای 
  .مهمی ايفا کند

آقای پاشاچی همچنين معتقد است که در کشور بايد عفو عمومی اعالم شود و تنها 
آن عده از اعضای حزب بعث که در جناياتی دست داشته اند شامل اين عفو عمومی 

  .نشوند
" غير مذهبی و سکوالر"هبران اصلی نيروهای آقای پاشاچی به عنوان يکی از ر
  .مخالفان عراقی نام برده می شود

وی در حال حاضر در ابوظبی زندگی می کند و اخيرا برخی از مقامات آمريکايی و 
  .همچنين برخی از رهبران مخالف رژيم صدام حسين، با وی تماسهايی برقرار کرده اند

  .ژيم بعثی همکاری نداشته استآقای پاشاچی سنی مذهب و عرب است و با ر
" اکثريت خاموش"نشست همفکران آقای پاشاچی در لندن به گفته او گردهمايی 

  . است
       

 
  

  . اتهام ارتباط سپاه بدر را با نيروهاي غير عراقي نادرست دانستمحسن حكيم، 
   مارس30شنبه -)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران
با رد ادعاهاي ) ايسنا(ري دانشجويان ايرانوگو با خبرنگار خبرگزا محسن حكيم، در گفت

ي ايران، اتهام پشتيباني  دونالد رامسفلد درباره« : ي وزير دفاع آمريكا، گفت روز گذشته
آه سپاه بدر نيروهاي آامال عراقي  از سپاه بدر عراق را مطرح آرده است؛ در حالي

 سال 20ر طول سپاه بدر د. آند دارد و در راستاي سرنگوني رژيم صدام تالش مي
ها، آردهاي عراقي در درون خود بوده و  گذشته، شاهد حضور شيعيان، سني

  » .ي آن بافت اجتماعي ملت عراق است ي تشكيل دهنده هسته
سوريه نيز اتهام « :ي مردم عراق است؛ يادآور شد وي با بيان اينكه سپاه بدر نماينده

  » .دحمايت مالي و تسهيالتي از رژيم عراق را تكذيب آر
ي پيگيري و هماهنگي معارضين عراقي بر وجود رهبري واحد  آميته« :حكيم ادامه داد

معارضين عراقي تاآيد دارد و برخي از رهبران را نيز تحت عنوان شوراي رهبري انتخاب 
آرده است؛ آه وظيفه دارند تا خالء سياسي و امنيتي پس از سرنگوني رژيم عراق را 

بري در حال تدوين طرحي روشن و شفاف براي حكومت همچنين شوراي ره. پرآنند
  » .ي عراق است آينده

ي  وي با اشاره به اينكه شوراي رهبري معارضين عراقي چند روز پيش، اولين بيانيه
تشكيل دولت موقت و مجلسهاي ملي « :اند اظهار داشت رسمي خود را صادر آرده

ضمن آنكه از ملت عراق براي .  استي موارد تاآيد شده در اين بيانيه انتقالي از جمله
خيزش هماهنگ و يكپارچه در اين بيانيه دعوت و بر پيوستن ارتش عراق به نيروهاي 

  » .معارض عراقي و نمايندگان مردم تاآيد شده است
تاآنون رژيم و ارتش عراق در مقابل حمالت نيروهاي آمريكايي و « : حكيم اضافه آرد

ته ملت عراق در طول تاريخ نشان داده است؛ آه انگليسي مقاومت آرده است؛ الب
لذا طبيعي است آه اگر نيروهاي معارض . آند ي خارجي را تحمل نمي گونه سلطه هيچ
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سازي بعد از سرنگوني رژيم  سازي و امنيت و ساير مجاهدين عراقي در فرآيند ثبات
د؛ چرا آه در آنن عراق مشارآت نكنند؛ آمريكا و همپيمانان او در عراق مشكل پيدا مي

هاي گسترده  آنند و شاهد آشمكش اين صورت مردم احساس آرامش و امنيت نمي
  » .هاي فردي و گروهي خواهيم بود داخلي و انتقامجويي

ي شهروندان و  بهترين راهكار ايجاد دولت موقت انتقالي به وسيله« :وي در پايان افزود
ي رژيم   در شهرهاي زير سلطهسازي معارضين عراقي و در پيش گرفتن فرآيند امنيت

  » .ي خود مردم است بعثي به وسيله
  

  موضع سيدمحمد باقر حكيم
   مارس29- فروردين9شنبه -ايسنا
مردم « :اهللا سيدمحمد باقر حكيم با اشاره به وضعيت مردم عراق اظهار داشت آيت

برند و اين واقعيت بر آسي  عراق در وضعيت و موقعيت زماني بسيار بدي بسر مي
  ».پوشيده نيست

اهللا سيدمحمد باقر حكيم،رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي  به گزارش ايسنا،آيت
استكبار بزرگ «:گفت،افزود عراق آه در جمع مبلغين و روحانيون عراق در قم سخن مي

به آنار گذاشتن نظام حاآم عراق براي تامين امنيت جهان و دور نگه داشتن منطقه از 
  ».خطر جنگ اصرار دارد

« :اهللا حكيم با اولويت بندي اهداف مهمي آه بايد در نظر گرفته شود،اظهار داشت آيت
  يي از اهداف را بايد مدنظر بگيريم آه اين اهداف عبارتند از در اين مرحله ما مجموعه

ترين  رهايي يافتن از اسارت نظام حاآم در عراق زيرا اين نظام يكي از دشمن:هدف اول
است و حاضر است تمام منافع مادي و معنوي اين مردم را به دشمنان مردم عراق 

  . معامله، مبادله و فروش بگذارد
ايستادگي و مقاومت در برابر استيالي خارجي هر چند از زمان تشكيل اين :هدف دوم

بطوري آه اموال مردم عراق در تصرف . نظام در عراق با استيالي خارجي مواجه بود
خواهد با اين اموال   اين سازمان است آه آنطوري آه ميسازمان ملل درآمده است و
آند به طوري آه مردم عراق هيچ تسلطي بر اين اموال  معامله و خريد و فروش مي

ندارند آه هدف دوم با عملي شدن هدف اول امكان پذير است و نظام حاآم بايد آنار 
  .گذاشته شود
ين شود بنابراين بايد به اين ي ملي تعي ي عراق بايد توسط اراده آينده:هدف سوم

  .ي عراق باز آند ي ملي جمال بيشتري را بدهيم آه نقش حقيقي خود را در آينده اراده
مردم بايد به حقوق قانوني و مشروع خود برسند به خصوص اينكه بخش : هدف چهارم

ي از مردم عراق در طول انعقاد قراردادهاي گذشته به صورتهاي مختلف  ا گسترده
  . گرفته شده استن ناديده حقوقشا

تالش براي جلوگيري از ضررهاي بيشتر اين جنگ آه نصيب مردم عراق :هدف پنجم
شده است به خصوص خسارتهاي اين جنگ آه شامل جان و اموال عامه مردم عراق 

  ».شده است
از مهمترين مسائلي آه منجر به تحقق « :ي سخهنان خود افزود اهللا حكيم در ادامه آيت

ي اصلي است آه بايد به آنها التزام داشته باشيم اين  شود دو مسئله داف مياين اه
انجام فعاليتهاي سياسي مشترك با :ي اول ي اصلي عبارتند از مسئله دو مسئله

الدين و بعد از آن نشستهاي  گروههاي مختلف مردم عراق، زيرا آنفرانس لندن، صالح
راقي بوجود آورده و اين همان چيزي مختلف ديگر شكافهايي را در گروههاي معارض ع

بنابراين تمام گروههاي معارض بايد با انجام . است آه ديگران خواهان آن هستند
  . فعاليتهاي سياسي مشترك پنج هدف اصلي آه بيان داشتم را عملي سازند

ي اول جدا نيست اما در نوع عملكرد با آن  مسئله ي مهم دوم از مسئله:ي دوم مسئله
ت و آن اين است آه به صورت مستقيم با مردم عراق ارتباط برقرار آنيم و متفاوت اس

با بيدار آردن آنها زمينه الزم براي بازي آردن نقش اصلي و حقيقي شان در عملي 
  ».ساختن پنج هدف اول را بوجود آوريم
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  تحليل جنگ در رسانه ها
  

  دنتي انگليسي اينديپن روزنامه-جنگ سري
بوش به « : ي انگليسي اينديپندنت در تحليلي با عنوان جنگ سري آورده است روزنامه

سازمان اطالعات جاسوسي خود اجازه داده است آه آنچه در توان دارد براي بيرون 
بايد اذعان داشت آه اين نخستين باري نيست .راندن و حتي آشتن صدام به آار گيرد
اين سازمان در . گيرد   اختيار تام را در دست ميآه سيا براي تغيير سياست آشوري

 مخفيانه آودتاهاي موفقي را در ايران، گواتماال ، عراق، 1970 و 1960، 1950هاي  سال
شيلي، آنگو و زئير طراحي آرد؛ اما از سويي ديگر اشتباهات جبران ناپذيري نيز در 

  . ب شده است مرتك1961تجربه خليج خوآها، و غلبه آمونيستها در آوبا در 
 در آنگو آه با تباني سيا با ژاندارمهاي آاتانگا صورت 1960قتل پاتريس لومومبا در 

 سال حكومت ديكتاتوري ژوزف موبوتو و سپس موبوتو 32گرفت، راه را براي برقراي 
 در گواتماال نيز با همدستي سازمان اطالعات 1954آودتاي . سسه سكو هموار آرد

 هزار آشته 140خلي در اين آشور به راه انداخت آه بيش از  سال جنگ دا35آمريكا، 
  » .بر جاي گذارد

دخالتهاي مستقيم آمريكا در آشورها تا « : ي اين گزارش تحليلي آمده است  در ادامه
آنجا پيش رفت آه ناگهان خود آمريكاييان زماني دريافتند آه هم پيمانان نامشروع سيا 

بر اساس اسناد محرمانه . ف خود را به نتيجه رساندندآنها را وسيله قرار داده و اهدا
يكي از اين اهداف، برآناري و اعدام سالوادور آلنده در شيلي و يا تاييد واشنگتن براي 

  . حمله اندونزي به تيمور شرقي بود
دستور بوش به سيا آه هفته گذشته به طور آامل در روزنامه واشنگتن پست به چاپ 

مجوز آامل براي رجوع به همه ترفندهاي سابق خود در بيرون رسيد، به اين سازمان 
تواند  مطابق اين دستور سيا عالوه بر جاسوسهاي خود مي.راندن صدام را داده است 

اين در واقع بهترين و بدترين . از تيمهاي ورزيده نيروهاي ويژه آمريكايي استفاده آند
كن است آه همانطور آه جورج آاري آن است؛ چرا آه مم ماموريت سيا در طول سابقه

سيا حتي با به آارگيري تمام قواي . تنت، رييس اين سازمان، بارها تكرار آرده است
وي همانطور آه در روزنامه واشنگتن پست آمده است . خود با شكست مواجه شود

 20 تا 10آه اقدامات سيا به تنهايي و بدون حمله نظامي شايد : به جورج بوش گفت
  . يروزي داشته باشد درصد شانس پ

جالب توجه است آه سازمان اطالعات جاسوسي اياالت متحده آه نتوانست آن را در 
برابر حمالت تروريستي خارجي محافظت آند اآنون تحت فشارهاي جديدي متعددي 

قرار گرفته آه از آن جمله دستگيري اعضاي القاعده و صدام، رييس جمهور عراق 
  . است

شود؛ آه تا چه  هاي آن مجددا مطرح مي رباره سيا و شيوهاآنون همه پرسشها د
تواند براي قتل رهبر يك آشور شتاب به خرج دهد؟ و چه نوع تاآتيك اخالقي يا  مي

غيراخالقي به آار خواهد گرفت؟ و در صورتي آه صدام را نشانه گيرد آيا عراق بدون 
  . تر خواهد شد  يابد يا اوضاع آن وخيم وي شرايط بهتري مي

قتل صدام به اندازه ريختن سم در ليوان او ساده است؛ و ممكن است آامال احمقانه 
 از سوي واشنگتن براي 1960به نظر بيايد اما اين همان ترفندي است آه سيا در دهه 

  . گراي آوبا، فيدل آاسترو ، مامور آن شده بود بيرون راندن رهبر چپ
نماينده ديگر دولت اياالت متحده از دخالت  به بعد سيا و يا هر 1970اما از آغاز دهه 

  . مستقيم در قتل يك رهبر خارجي منع شده است 
اقدامات تروريستي سيا نخستين بار از سوي آميته تحقيق و اطالعات سناي آمريكا 

وزير دوران پس  آشف شد؛ به اين ترتيب آه مسواك پاتريس لومومبا، نخستن نخست
اين . يا به يك زهر آشنده آفريقايي آغشته شده بوداز استعمار آنگو، توسط مامور س

امر جرالد فورد، رييس جمهور وقت آمريكا را بر آن داشت آه از هر گونه اقدام مستقيم 
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در قتل روساي آشورهاي ديگر از سوي نمايندگان آمريكا جلوگيري به عمل آورد و 
  . روساي جمهور بعدي آمريكا نيز اين قانون را تجديد آردند 

اي صورت نگرفته است آه دست آمريكا از دخالت در امور  ها به گونه ا اين ممنوعيتام
اياالت متحده آمريكا از ديرباز با آمك سازمان اطالعات . ديگر آشورها آوتاه بماند

جاسوسي و آارآشته خود در آوبا، آنگو و اندونزي آودتاهايي را طراحي آرده 
  » .است

 
  آار ان محافظهگذار گران و سياست نظر تحليل
آار  گذاران محافظه گران و سياست هاي قبل از آغاز جنگ بسياري از تحليل طي ماه

ي  ي پيشگيرانه ها به عنوان دستاويزي براي جلب حمايتها از حمله آمريكا از رسانه
 .جورج بوش به عراق استفاده آردند

بسياري از “: ستي هرالدتريبون در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده ا روزنامه
ي بحث و تبادل نظر  اين مفسران از جمله راش ليمباگ و ويليام آريستون آه داعيه

گفتند آه عراقيها از  ي دآترين ايجاد نظم جهاني توسط آمريكا را داشتند مي درباره
برخي ديگر نيز . سربازان ائتالف به عنوان منجي و آزادي بخش استقبال خواهند آرد

  . ي صدام را داشتند وزي سريع در برابر ارتش خائن و ناآزمودهبيني يك پير پيش
اآنون با ديدن تصاوير تلويزيوني از شعارهاي ضدآمريكايي عراقيها و دفاع شديد و قوي 

اند و به تكرار اظهارات خوش  نيروهاي صدام، اين آارشناسان در الك دفاعي خزيده
  . اند ها پرداخته نهي رسا ي بوش و انتقاد از اخبار بدبينانه بينانه

ي واشنگتن پست به چاپ رسيد به نقل از  اي آه روز پنجشنبه در روزنامه در مقاله
انجامد، در واقع اين امر حاآي  مقامهاي دفاعي آمده بود آه جنگ چند ماه به طول مي

  . آاران بود از رنجش و نوعي سردرگمي محافظه
گيريهاي آاخ  ش نفوذي در تصميمآه نق» ويكلي استاندارد«ي   نامه سردبير هفته

ي تلويزيوني فاآس نيوز گفت  سفيد در حمله به عراق داشته در گفت و گو با شبكه
  . آه اين مقاله يك مورد شرم آور بود

ايم و راهي براي بيرون  آنيد جنگ را باخته با خواندن اين مقاله فكر مي«: ليمباگ گفت
  » .رويم ستيم و نااميدانه از دست ميآمدن از آن نداريم و در حال ضربه خوردن ه

. خواهم از واقعيات بگذريم نمي. خواهم مردم خوشبين باشند مي«:وي تاآيد آرد
اما ما ارتش آمريكا را داريم، راهي . ايم ترديدي وجود ندارد آه به مشكل برخورد آرده

  » .براي شكست وجود ندارد
 بود جنگ نظامي آمريكا در آافي. اما يك هفته قبل اين اظهارات غيرضروري بود

  . افغانستان را با استقبال مردم آابل از آنها يادآور شويم
ي مشاوران دفاعي پنتاگون آه روز پنجشنبه استفعا داد  ريچارد پرل، رييس هيات مديره

  . ها را داده بود ي تلويزيوني همين اطمينان در چندين برنامه
اومتهايي باشد اما تعداد آمي از عراقيها ممكن است مق«: پرل در ماه فوريه گفته بود

  » .حاضرند براي دفاع از صدام بجنگند
ي اخير خود گفت آه اغلب نسبت  در مصاحبه» ويكلي استاندارد«ي   نامه سردبير هفته

هاي  بيني آند آه پيش به تمايالت و اعتمادهاي فراوان ترديد داشته اما اعتراف مي
  ” .خوشبيانه درست نبوده است

  ي القدس العربي چاپ لندن الباري عطوان، سردبير روزنامهعبد
ي القدس العربي با اشاره به هدف آمريكا و انگليس در اشغال عراق و  سردبير روزنامه

ي اول جنگ انعكاس  در حال حاضر و در هفته« :تسلط بر نفت اين آشور اظهار داشت،
مومي و حتي در داخل هاي گروهي، افكار ع شكست سياسي بلر و بوش را در رسانه

ي اين شكست استعفاي  دولت واشنگتن و لندن شاهديم؛ به طوري آه اولين نتيجه
ريچارد پرل، مشاور پنتاگون بود و مطمئنا در آينـده شاهد استعفاي مقامات ديگر 

  » .واشنگتن چون رامسفلد خواهيم بود
ي  مصاحبه با شبكهي القدس العربي چاپ لندن در  عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه
اين « :گيري آشورهاي عربي در برابر بحران عراق گفت الجزيره با انتقاد شديد از موضع
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گونه اراده و غيرت ملي  اند بلكه فاقد هر آشورها ثابت آردند نه تنها ضعيف و وابسته
  » .هستند

ز آمي شك مردم منطقه و مسلمانان در برابر اين آشتارهاي جنايت بي«:عطوان افزود
شان قيام خواهند  ي اراده سكوت نخواهند آرد و سرانجام در برابر دولتهاي وابسته و بي

  » .آرد
وي گستردگي و افزايش تظاهراتهاي مردمي در آشورهاي متحد يا موافق جنگ و 

 نفرت و بيداري ملتها در برابر حاآميتهاي  اي از خشم، سياستهاي آمريكا را نشانه
  . شان دانست اراده و ضعيف وابسته، بي

تاريخ شاهد بزرگترين شكست آمريكا خواهد « :ي القدس العربي گفت سردبير روزنامه
بود؛ زيرا به جنگ مردمي رفته است آه بيش از اين پاسخ استعمار انگليس را با 

  » .مقاومت و پيروزي داده است
واهد جنگ بغداد روزهاي سختي را براي نيروهاي آمريكايي در پيش خ« :عطوان افزود

داشت؛ زيرا اين نيروها در وضعيت آب و هواي نامساعد منطقه در تابستان دوامي 
  » .نخواهند آورد

عطوان اظهار داشت همانطوري آه رژيم صهيونيستي تاآنون نتوانسته است؛ در برابر 
مقاوت مردم فلسطين ايستادگي يا حتي پيروزي آسب آند؛ آمريكا نيز در برابر 

  . توان، عاجز بوده و در نهايت شكست خواهد خوردمقاومت مردم عراق نا
تضادهاي سخنان مقامات دولتي آمريكا و « : ي القدس العربي گفت سردبير روزنامه

ي ناتواني واشنگتن در  تغييرات استراتژي و تاآتيك جنگي اين آشور، نشان دهنده
  » .ي جنگ است ي اوليه مرحله

مريكا و انگليس در درگيري با نيروهاي در حالي آه نيروهاي آ« :عطوان تاآيد آرد
اند  اند و نتوانسته مردمي و تعداد اندآي از نيروهاي اصلي ارتش عراق، عاجز مانده

ي شان را انجام دهند، چگونه خواهند توانست با نيروهاي  پيشروي پيش بيني شده
  » .ارتش و گارد جمهوري به همراه مقاومت مردمي گسترده در بغداد مقاومت آنند

آمريكا راه برگشتي از اين جنگ ندارد و با تمام امكانات سعي خواهد آرد؛ « : وي افزود
آه حتي بعد از ماهها اين پيروزي را در عراق آسب آند، اما مطمئنا اين پيروزي آخرين 

  » .ي جهان آشيده خواهد شد تجلي قدرت واشنگتن خواهد بود و اين آشور به حاشيه
  
  

  در جنگ عراقروابط آمريكا و روسيه 
  مارس30 شنبه -ايسنا

شايد بتوان علت آسيب رسيدن به روابط آمريكا و روسيه در جنگ عراق را به ناشي از 
منافع نفتي سرشار روسيه در اين آشور، روابط سياسي طوالني مدت بين دو آشور 

 توانند آمريكا را به عنوان يك متحد انگارند، يا اين آه افكار عمومي روسيه آه نمي
 . دانست

: اندميل در گزارشي تحليلي با اشاره به مطلب فوق آورده است سايت اينترنتي گلوب
  .  سال گرم شده بود15 آمريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد پس از  روابط بين« 

ي تندي آه از سوي روسيه منتشر شده است، والديمير پوتين،  در جديدترين بيانيه
المللي پس از پايان دوران  ترين بحران بين  عراق را جديرييس جمهور روسيه، جنگ در

المللي  جنگ در عراق براي ثبات جهاني و قوانين بين“: جنگ سرد خواند و گفت
  “ .مخاطره آميز است

حل صحيح براي مشكل عراق پايان سريع فعاليت نظامي در اين  تنها راه“ : پوتين گفت
  “ .راي امنيت سازمان ملل استآميز سياسي آن توسط شو آشور و حل مسالمت

ي جديدي از سوي شوراي  هاي اخير براي مخالفت با صدور قطعنامه روسيه در هفته
امنيت با فرانسه و آلمان همراه شد و سپس در مقابل انتقاد شديد آمريكا مبني بر اين 

  . اند، به دفاع برخاست اتهام آه شرآتهاي روسيه تجهيزات نظامي به عراق فروخته
ير دو رييس جمهور آه آمتر از يك سال پيش، در آمال آرامش با هم در پترزبورگ تصو

  . خورند ديگر تكرار نشده است شام مي
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ي عراق  آنم مساله فكر مي” : گويد گران روابط روسيه با آمريكا مي يكي از تحليل
 سپتامبر دو 11ي  پس از حادثه. آزموني خطرناك و جدي براي روابط دو آشور باشد

رف يكديگر را شريك هم خواندند و با هم در ائتالف ضدتروريسم شرآت آردند، اما ط
  ” .شريك بودن در چنين ائتالفي براي تعميق روابط آافي نيست

آمد آه روسيه وقتي از فرانسه و آلمان در تهديد به وتوي  ابتدا اين طور به نظر مي
  . شم فراگير آمريكا فرار آنداي عليه عراق طرفداري آرد، قصد داشت آه از خ قطعنامه

خواستند در  ها مي روس« : گويد گران روابط روسيه و آمريكا مي يكي ديگر از تحليل
  » .ي فرانسه و آلمان پنهان شوند و نخواستند رهبري اعتراض را به عهده بگيرند سايه

 پس از آن آه آمريكا، روسيه را به فروش تجهيزات نظامي به عراق متهم آرد، روسيه
در مقابل اين آشور را به فرستادن هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي به مرزهاي 

  . روسيه متهم آرد
ي مخالفت روسيه با جنگ بايد گفت آه پوتين به انتخابات  از منظر سياسي هم درباره

تواند نتايج  انديشد و نمي ي رياست جمهوري و پارلماني روسيه مي سال آينده
 56 درصد مردم روسيه مخالف جنگ هستند و 91دهد  ينظرسنجي را آه نشان م

  » .پندازند، ناديده بگيرد درصد از آنها رفتار آمريكا در قبال روسيه را دوستانه نمي
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