
  )18(حمله به عراق 
  

   2003 اوريل 6 -1382 فروردين 17يكشنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب هيچدهم
  

يکی از خبرنگاران آمريکايی نيز می گويد عراقيها هنوز تسليم نشده و با استفاده از تانک در حال **
  .پاتک زدن به نيروهای آمريکايی اند

زارش داد که افراد غير نظامی که به خون آغشته بودند به پيش از اين خبرنگار بی بی سی در بغداد گ
  .بيمارستانی در شهر برده می شدند

 هـزار سـالح هـاي هـدايت         14 موشك تام هـاوك آـروز، بـيش از           750بمب هاي ريخته شده در عراق،       **
شونده و تعداد نامشخصي بمب هاي خوشه اي آه تاآنون به سمت عراق شـليك شـده، اعـالم شـده                     

  .است
  

  رين تحوالت جنگآخ
  

  تانکهای عراقی در نقاطی در بغداد سنگر گرفته اند
   فروردين16شنبه -گزارش بي بي سي

  گزارشی از گفتگوی سعيد يکتا با اسماعيل باليح، خبرنگار ترک، در بغداد  
وزارت اطالع رسانی عراق امروز با اتوبوسها وراهنماهای خود خبرنگاران شبکه های راديويی و 

  .ی را در مناطق مختلف بغداد گرداننده استتلويزيون
خبرنگارانی که از خيابانهای بغداد بازديد کرده اند می گويند که تانکها و نيروهای عراقی مداخل جادهای 

اصلی ورودی به بغداد را بسته اند و نيروهای شبه نظامی که ملبس به يونيفورمهای سياه هستند به 
  .وشه و کنار شهرکمک می کنندکار گذاشتن مسلسلهای سنگين در گ

  آمريکاييها می گويند فعًال قصد ندارند بغداد را اشغال کنند 
يکی از خبرنگاران آمريکايی نيز می گويد عراقيها هنوز تسليم نشده و با استفاده از تانک در حال پاتک 

  .زدن به نيروهای آمريکايی اند
که افراد غير نظامی که به خون آغشته بودند به پيش از اين خبرنگار بی بی سی در بغداد گزارش داد 

  .بيمارستانی در شهر برده می شدند
يکی از سخنگويان سازمان صليب سرخ جهانی در بغداد گفته است که به هنکام شدت درگيريها 

  .مجروحان جنگی عراقی به تعداد بسيار زيادی به بيمارستان آورده شده اند
که مردم در حال ترک شهر هستند و اتومبيلهای پر بسوی مرز عراق در همين حال خبرنگاران می گويند 

  .با ايران در حرکتند
از سوی ديگر در سراسر روز درگيری در داخل و خارج از بغداد پايتخت عراق جريان داشته و نيروهای 

  .آمريکايی برای نخستين بار موفق شده اند به حومه اين شهر نفوذ کنند
ی آمريکايی در قطر می گويد که پس از اينکه تانکهای آمريکايی به شناسايی يکی از سخنگويان نيروها

منطقه عملياتی در بغداد پرداختند تعداد قابل توجهی از نيروهای آمريکايی وارد بغداد شده و با مقاومت 
  .گارد جمهوری و نيروهای ويژه حفاظت از رهبری حزب بعث مواجه شده اند

ياده مکانيزه ارتش آمريکا را همراهی می کند می گويد ستونی از يکی از خبرنگارانی که لشکرپ
خودوروهای زرهی در حال پيشروی به داخل محله دوره در حومه بغداد پيش رفته و سپس راه خود را 

  .بسوی غرب کج کرده تا به نيروهای درگير در فرودگاه بغداد بپوندد
يروهای در حال حاضر اين نيست که بغداد را سخنگوی نيروهای آمريکايی در قطر می گويد هدف اين ن

  .اشغال کنند
وزارت دفاع آمريکا با صدور بيانيه ای عمليات نيروهای اين کشور در نفوذ به بغداد را نخستين سری از 
گشتزنی در اين شهر نام نهاده و خبر داده است که اين گونه گشتزنيها احتماًال روزهای پياپی ادامه 

  .خواهد يافت
ن زمان گزارشها از نبرد سنگين در فرودگاه بين المللی صدام در جنوب غرب بغداد حکايت می در همي
  .کند

فرماندهان نيروهای آمريکايی می گويند فرودگاه را کامًال به اشغال خود در آورده و تنها در درگيريهای 
  .امروز دست کم يکهزار تن از عراقيها را کشته اند

 فرماندهان نيروهای آمريکايی امروز در جمع خبرنگاران در قطر گفت که قرار ژنرال ويکتور رنوار يکی از
است نيروهای بيشتری به سوی فرودگاه فرستاده شوند تا امکان بهره برداری از آن را برای خود فراهم 

  .آورند
  .تأسيسات اين فرودگاه عمدتًا سالم مانده و يکی از باندهای پرواز آن قابل استفاده است

 رنوار در عين حال می گويد که فرودگاه همچنان در تيررس توپخانه عراقيهاست اما عراقيها تاکنون ژنرال
  .نتوانسته اند مواضع نيروهای آمريکايی را هدف قرار دهند
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اظهارات وی در تضاد با سخنان محمد سعيد صحاف وزير اطالع رسانی عراق قرار دارد که می گويد 
  .ازپس گرفته اندنيروهای عراقی فرودگاه را ب

  گارد جمهوری عراق همچنان در مقابل نيروهای آمريکايی مقاومت می کند 
گزارشهايی نيز از حمله نيروهای آمريکايی به شهر کربال وجود دارد که هدف از آن پشتيبانی نيروهای 

  .درگير در فرودگاه صدام عنوان می شود
يکی از بيمارستانها هر ساعت يکصد نفر زخمی کميته جهانی صليب سرخ اعالم کرده است که تنها در 

به بخش فوريتهای پزشکی مراجعه می کنند که بسياری از آنها نظامی اند اما در ميانشان غيرنظامی 
  .هم ديده می شود

  
تصاوير تلويزيونی از غرب بغداد تانکها و زره پوشهای عراقی را نشان می دهد که در خيابانهای اصلی 

  .ی از آنها آتش گرفته اندپراکنده اند و برخ
  

  بمباران شمال
هواپيماهای بی آمريکايی مواضع عراقيها را در شمال غرب عراق و در منطقه ای که نيروهای کرد با 

  .ارتش اين کشور درگيرند به مدت يک ساعت بمباران کردند
يروهای آنها ديده عراقيها با آتش پدافند هوايی به اين بمباران پاسخ گفتند اما نشانه ای از حرکت ن

  .نشده است
فرماندهان نيروهای آمريکايی می گويند بمباران را متوقف کرده اند تا ببينند آيا نشانه ای از شکست در 

  .عراقيها مشاهده می شود يا نه
طی روزهای گذشته نيروهای کرد با همکاری نيروهای ويژه آمريکا بسوی شهر موصل در شمال عراق 

  .پيشروی کرده اند
  
  آپوتر تهاجمي آبري آمريكا در مرآز عراق قوط يك فروند هليس

 اوريل در مرآز عراق سقوط آرد و دو 5) شنبه(آپوتر تهاجمي آبري آمريكا اوايل ديروز  يك فروند هلي
  . خلبان آن آشته شدند

آوپتر تهاجمي آبري در دست بررسي  علت سقوط هلي«: فرماندهي مرآزي آمريكا در عراق اعالم آرد
   ».ي نيروهاي عراقي منهدم شده باشد رسد آه در اثر آتش توپخانه اما به نظر نمي. تاس

ي نيروهاي آمريكا   اين در حالي است آه هواپيماها و توپخانه ،ي واشنگتن پست روزنامهي  به نوشته
ي شرقي،  سد جبهه به نظر مي. ي شرقي بغداد را به شدت زير آتش گرفتند جبهه) شنبه(صبح ديروز 

  . محور حمالت آتي نيروهاي آمريكايي باشد
خبرنگاران رويتر از داخل بغداد گزارش دادند صداي انفجارهاي شديدي در اين شهر به گوش رسيده و 

  .تعداد انفجارها افزايش زيادي يافته است
  

  رساني عراق آنفرانس خبري روزانه وزير اطالع
ها هم چنان در خارج  درگيري«: رساني عراق گفت وزير اطالعي تلويزيوني عراق  بر اساس گزارش شبكه

 » .ها در محاصره هستند و ما اميدواريم آه آنها را شكست دهيم از فرودگاه بغداد ادامه دارد و آمريكايي
رساني عراق در يك آنفرانس خبري در خصوص وضعيت فعلي بغداد و   وزير اطالع سعيد الصحاف،

ي درگيري در نزديكي حديثه  دومين منطقه«: به عراق اضافه آردي نيروهاي آمريكايي و انگليسي حمله
ي ما به همراه برخي از آماندوها، تهاجم سختي به  بامداد امروز برخي از نيروهاي مسلح ويژه. است

ي سد قادسيه داشتند و مهاجمان از دو جانب سد قادسيه تحت محاصره  خواران در منطقه اين جيره
 » .بودند

گير  ايم و آنها را در يك جا زمين  دستگاه نفربر آنها را از بين برده4 دستگاه تانك و 4ما «: وي ادامه داد
آرديم، در بصره هم بايد بگويم آه نيروهاي متجاوز تالش دارند به تهاجم بصره ادامه دهند، ولي دو 

 » .اند ستون از مهاجمان آمريكايي با مقاومت شديد مردم و نظاميان عراقي مواجه شده
 دستگاه تانك آنها را در بصره از بين برده و اين دو ستون 7ما «: سعيد الصحاف هم چنين خاطرنشان آرد

ايم آه البته از نوع آن هنوز اطالعي  ي آنها را نيز ساقط آرده همچنين يك فروند جنگنده. را متفرق آرديم
 » .در دسترس نيست

تصوير جنگ در واقع به نفع ماست و «: تاآيد آردي مطبوعاتي  رساني عراق در اين مصاحبه وزير اطالع
ارتباط نيروهاي آمريكايي در فرودگاه با جاهاي ديگر قطع شده . نيروهاي مهاجم را به عقب خواهيم راند

 » .است
آنيم تا  يكي از مشكالت ما قطع برق در برخي نقاط بغداد است و ما تالش مي«: وي در پايان گفت

 » .نيمجريان برق را مجددا وصل آ
« : گفت رساني عراق ي تلويزيوني الجزيره، از سوي ديگر محمد الصحاف، وزير اطالع به گزارش شبكه

اند، اما نيروهاي عراقي در حال  نيروهاي آمريكا براي تصرف فرودگاه صدام از فرود چترباز استفاده آرده
  » .آنها خواهند شداند و مانع رسيدن نيروهاي آمكي به  حاضر اين نيروها را محاصره آرده

اين نيروها راهي جز تسليم ندارند و در غير اين صورت با توجه به مقاومت « :الصحاف همچنين افزود
  » .نيروهاي عراقي و جدا شدن نيروهاي آمريكايي از ديگر نيروهايشان راهي جز آشته شدن ندارند
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  . نگ با آمريكا تاآيـد آردالصحاف همچنين بر افزايش عمليات انتحاري به عنـوان يك حربه در ج
  

   درصد بصره بر اثر جنگ 50ويراني 
  .هاي اطراف بصره، محاصره دومين شهر بزرگ عراق را تكميل آردند سربازان انگليسي با تصرف شهرك

و » ابوالخصيب«، »تنومه«هاي  هاي سنگين، سربازان انگليسي شهرك  به دنبال درگيري  گزارش داد،ايرنا
 . عمال حلقه محاصره را تكميل آردند ف خود درآوردند و با استقرار در آنها،را به تصر» زبير«

 و 10گزارش ساعت . ابوالخصيب و تنومه در جنوب شرقي و زبير در جنوب غربي بصره واقع شده است
 دقيقه روز شنبه خبرنگاران ايرنا حاآي است آه جنگ با شدت تمام در جبهه بصره ادامه دارد و اخبار 42
هايي  اند وارد بخش گويد آه سربازان انگليسي با شكستن خط دفاعي بصره توانسته اي مي  نشدهتأييد

 .از اين شهر شوند
وقفه هوايي،   درصد شهر بر اثر بمباران بي50گويند آه بيش از  اند، مي افرادي آه از بصره خارج شده

 .موشكي و توپخانه ويران شده است
  
  

  يافتن صدام، مرده يا زنده
گوي آاخ سفيد اعالم آرد، يافتن صدام، مرده يا زنده، امري سودمند خواهد بود، اما پيروزي به اين سخن

  . امر بستگي ندارد
پيروزي به معني برآناري صدام از قدرت و حذف سالحهاي «: آري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد گفت

  » .آشتار جمعي عراق است
تصاوير صدام در تلويزيون عراق آه در خيابانهاي ان، پس از پخش .ان.ي خبري سي به گزارش شبكه
  . زد، مقامهاي رسمي آمريكايي تاييد آردند آه صدام احتماال زنده است بغداد قدم مي

مقامهاي رسمي پنتاگون نيز با پخش اين تصاوير اعالم آردند آه متوقف آردن پخش تلويزيون دولتي 
هاي ثابت و  داراي يك سيستم پر حجم با پايگاهعراق آار بسيار مشكلي است؛ زيرا تلويزيون عراق 

  . ماشينهاي پخش امواج متحرك است
  

  تصوير زني آه عمليات انتحاري انجام داد
ي الجزيره تصوير دو زن شهادت طلبي آه هر آدام يك آالشينكف در يك دست و يك قرآن در  شبكه

 . دست ديگر داشتند؛ را نشان داد
قسم به خدا و قرآن آه جانم  «: گفت فنگش را محكم در دست گرفته بود،يكي از اين زنان در حالي آه ت

 » .را فداي سرزمينم عراق مي آنم و به متجاوزان درس عبرت خواهم داد
ي خود سه سرباز آمريكايي را در نزديكي بغداد آشته  براساس اين گزارش اين دو زن عراقي در حمله

  .بودند
  

  تلفات آمريكاييها
اعالم آرد، سه سرباز آمريكايي به اشتباه توسط بمباران يك هواپيماي ) پنتاگون(يكا وزارت دفاع آمر

  . آمريكايي آشته شدند
ي  اش شبكه ي حمالت هوايي پنتاگون همچنين اذعان آرد، آمريكا هنوز نتوانسته است حتي به وسيله

  . ي آار متوقف سازد تلويزيوني عراق را از پخش و ادامه
ام نظامي آمريكا نيز اظهار داشت، يك سرباز آمريكايي به همراه يك خبرنگار در يك از سوي ديگر يك مق

  . ي رانندگي آشته شدند سانحه
  

  تلفات غير نظاميهاي عراقي
 آوريل، با شليك به سوي يك اتومبيل عراقي هفت غيرنظامي را 4تفنگداران دريايي آمريكا روز جمعه 

  . آشتند
ش داد، يك دستگاه آاميون عراقي آه از ايستادن در ايست بازرسي  گزارسي.بي.ي اي خبرنگار شبكه

در جنوب بغداد خودداري آرد با آتش تفنگداران نيروي دريايي آمريكا مواجه شد آه طي آن هفت 
  . غيرنظامي از جمله سه آودك آشته شدند
د آه از ، غيرنظاميان عراقي در پشت آاميون نظامي بودنبراساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

  . توقف در ايست بازرسي خودداري آرد
  . ي شب گذشته در اختيار ندارند اند جزئيات بيشتري از حادثه مقامات پنتاگون اعالم آرده

اين در حالي است آه اتفاق مشابهي نيز چند روز پيش روي داد و طي آن چندين غيرنظامي عراقي 
  . هدف آتش نيروهاي آمريكايي قرار گرفتند

  
  ی اجساد مفقودين آمريکايی؛ محاکمه عامل پرتاب نارنجکشناساي

بر اساس گزارش راديو بي بي سي در عمليات نجات جسيکا لينچ اجساد تعداد ديگری از نفرات 
  آمريکايی يافت شدند
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مقامات نظامی آمريکايی اعالم کرده اند که هشت جنازه ای که حين عمليات نجات جسيکا لينچ، از 
  .ی آمريکايی در عراق، به دست آمده شناسايی شده اندنفرات اسير نيروها

به گفته آنان، اين هشت جنازه به سربازان آمريکايی تعلق دارند که قبال به عنوان افراد مفقود االثر ثبت 
  . شده بودند

  .اين هشت نفر هنگام حمله نيروهای عراقی به يک ستون زرهی ارتش آمريکا مفقود شدند
ارش شده است که يکی از نفرات ارتش آن کشور در ارتباط با حمله با نارنجک به همزمان، از آمريکا گز

  .نفرات خودی محاکمه خواهد شد
  .وی عضو لشکر يکصد و يک هوابرد آمريکا بوده و گروهبان حسن اکبر نام دارد

تقر ماه گذشته، گروهبان اکبر با پرتاب نارنجک هايی به داخل چند چادر جمعی نيروهای آمريکايی مس
  . در کويت دو افسر آمريکايی را کشت و تعدادی را زخمی کرد

  .وی به اتهام دو فقره قتل و هفده فقره توطئه برای قتل محاکمه خواهد شد
  .  گروهبان اکبر بالفاصله پس از حادثه پرتاب نارنجک بازداشت شد

  
  يي اعتراف به استفاده از بمبهاي خوشه
  . يي در حمله عليه عراق اعتراف آردند اده از بمبهاي خوشهنيروهاي آمريكا و انگليس به استف

هاي حقوق بشر شده است آه معتقدند استفاده از  اعتراف نيروهاي مهاجم به عراق باعث نگراني گروه
  . ها باعث افزايش ميزان تلفات مي شود اين بمب

ان اين حقيقت از هاي حقوق بشر اعالم آردند، بي ، گروهسي.بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه
سوي نيروهاي تحت رهبري آمريكا بر خالف ادعاهاي قبلي آنها مبني بر اجتناب از آسيب رساندن به 

  . غير نظاميان هستند
 تن 18يي تاآنون  هاي خوشه ي نيروهاي آمريكايي از بمب گويند، در اثر استفاده پزشكان عراقي مي

  . اند  تن ديگر مجروح شده75آشته و 
يي آه آمريكا در جنگ افغانستان استفاده آرده همچنان باعث آشته شدن غيرنظاميان  شهبمبهاي خو

  . شود در اين آشور مي
  . گيرد يي استفاده شده از سوي ناتو در جنگ آوزوو نيز هم چنان قرباني مي هاي خوشه بمب

نيروهاي زرهي بسيار ها و  يي در ويران آردن پياده نظام گويند بمبهاي خوشه اما نيروهاي آمريكايي مي
  . ها دفاع آرده است  از اين بمب آنند و وزير دفاع انگليس نيز از استفاده خوب عمل مي

  
  آمار جنگ عليه عراق از طرف پنتاگون
 آوريل به نقل از فرماندهي نظامي آمريكا و پنتاگون در گزارشي، 5خبرگزاري آسوشيتدپرس، روز شنبه 

براساس اين گزارش، نيروهاي اعزامي به عراق مشتمل بر .  منتشر آردآمار و ارقام جنگ بر ضد عراق را
 هزار نفر از آمريكا، 255حدود  هزار نيروي ائتالفي است آه در منطقه مستقر شده اند آه از ميان 300
 سرباز لهستاني 200 نيرو از جمهوري چك، 400 هزار سرباز استراليايي، 2 هزار نفر از انگليس، 45

 .  هزار نيروي آمريكايي در راه هستند100 بر اين نيز حدود عالوه. هستند
 غيرنظامي عراقي 500اند آه از آغاز جنگ تاآنون، حدود   هزار نفر بوده350نيروهاي عراقي در حدود 

 . آشته و بيش از چهار هزار نفر نيز زخمي شده اند
زار سالح هاي هدايت شونده  ه14 موشك تام هاوك آروز، بيش از 750بمب هاي ريخته شده در عراق، 

 . و تعداد نامشخصي بمب هاي خوشه اي آه تاآنون به سمت عراق شليك شده، اعالم شده است
فرماندهي نظامي آمريكا روز چهارشنبه اعالم آرد، نيروهاي آمريكايي، بيش از چهارهزار و پانصد اسير 

 روز گذشته گزارش دادند، در حدود دو از سوي ديگر، تفنگداران دريايي. عراقي را به اسارت گرفته اند
اين در حالي است آه انگليس . هزار و پانصدتن از افسران گارد رياست جمهوري عراق تسليم شده اند

 .  هزار اسير عراقي در جنگ به اسارت گرفته شده اند8  در اوايل هفته جاري اعالم آرد،
همچنين در حال . وهاي ائتالفي قرار دارد چاه نفت و سه پااليشگاه عراق در آنترل نير600بيش از 
 .  حوضچه نفتي در اطراف بغداد در آتش مي سوزند50حاضر، 

 10فرودگاهي در : مناطقي آه تحت آنترل نيروهاي ائتالفي قرار دارند و يا تسليم شده اند، عبارتند از
هنديه، سماوه، نجف، مايلي جنوب غربي بغداد، ام القصر ، صفوان، بصره، نعمانيه، ناصريه، رميله، 

 . ديوانيه، زبيديه و آوت
 آشته 27 اسير و تلفات نيروهاي انگليسي 7 مفقوداالثر، 16 آشته، 67تلفات نيروهاي آمريكايي شامل 

  .باشد مي
  

  مواد منفجره و نه مواد شيميايي
 به مقامهاي رسمي آمريكايي اذعان داشتند آه هزاران جعبه پودر سفيدي آه آنها از شمال بغداد

  . اند، مواد منفجره هستند، نه مواد شيميايي دست آورده
هاي مختلف پيش از اين اظهار نظر آرده بودند آه  اين در حالي است آه نظاميان آمريكايي و رسانه

  . اند نظاميان مهاجم ظاهرا موفق به آشف اولين مواد و سالحهاي شيميايي در عراق شده
آه اين مواد در آن آشف » ي لطيفيه مجموعه«، اين ادعا آه براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

  . شدند از سوي يك سرهنگ آمريكايي مطرح شد
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وي هم چنين مدعي شده بود آه نيروهاي آمريكايي موفق به آشف پادزهر عوامل عصبي و اسنادي 
  . ه بوداند آه در آنها استفاده از مواد و سالحهاي شيميايي توضيح داده شد به زبان عربي شده

ي هنگ سوم پياده نظام ارتش آمريكاست هم چنين ادعا آرد آه  سرهنگ جان پيبادي، فرمانده
اند هزاران جعبه را پيدا آنند آه هر جعبه شامل سه شيشه پودر سفيد به همراه  نيروهايش موفق شده

  . باشد اسناد عربي استفاده از سالحهاي شيميايي مي
اند آه از آن براي  نيروهاي تحت امرش موفق به آشف آتروپين شدهوي هم چنين اعالم آرده بود آه 

  . شود مقابله با تاثيرات عوامل عصبي استفاده مي
المللي انرژي اتمي به عنوان يك سايت مشكوك داراي  از سوي آژانس بين» لطيفيه«تاسيسات 

  . يي اعالم شده بود هاي شيميايي، بيولوژيكي و هسته سالح
 بار از اين تاسيسات ديدار آردند، اما 9ها   سازمان ملل تا پيش از پايان بازرسيبازرسان تسليحاتي

  . نتوانستند موادي غير قانوني در آن بيابند
  
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  خواهيم عراق را اشغال آنيم نمي
ا آرد آه آمريكا به آنترل عراق پل وولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا ادع براساس گزراش خبرگزاري رويتر

  . پس از صدام براي مدتي طوالني تمايلي ندارد
خواهيم عراق را اشغال آنيم و تمايلي به تحميل نيروهاي انگليسي  ما نمي«: وي در ادامه مدعي شد

   ».و آمريكايي به مردم عراق نداريم
يكا آه براي تشكيل دولت موفق در ي آمر جي گارنر، ژنرال بازنشسته«: وولفوويتز در ادامه ادعا آرد

ي خود، از سوي دولت بوش برگزيده  ها براي در آنترل گرفتن آينده عراق، پيش از هر گونه اقدام عراقي
  » .شده است از اختيارات محدودي برخوردار است

ور ي اروپا و گروههاي آمك رساني براي حض وزير انگليس، اتحاديه اما وي پافشاريهاي توني بلر، نخست
  . ي اصلي جهت بازسازي عراق پس از جنگ را رد آرد سازمان ملل به عنوان مهره

  
  برنامه آمريكا براي اداره عراق در پي سقوط نظام صدام حسين توسط ژنرال بازنشسته آمريكائي 

   فروردين16شنبه ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
طورکامل مشخص نشده، اما دستگاه درحالي که چگونگي اداره عراق پس از جنگ کنوني، هنوز به 

اداري حکومِت بالفاصله بعد از صدام حسين ، زيرنظر يک ژنرال بازنشسته ارتش آمريکا در هتل هيلتوِن 
 . پايتخت کويت در حال شکل گيريست

به گزارش آسوشيتدپرس، ِجي گارنر، ژنرال بازنشسته ارتش آمريکا و ): راديوفردا(بهمن باستاني 
جي گارنر بعد از جنگ خليج فارس ، از . ظرند تا به محض پايان جنگ ، راهي بغداد شوندهمراهان او منت

ناتان جونز، از .  مسئوليت کمکهاي بشردوستانه به کردستان عراق را به عهده داشت1991سال 
 -1. سه مرحله براي اجرا در پيش روست: فرماندهان نيروي دريايي آمريکا و سخنگوي گارنر، مي گويد

 دستگاه اداري کشور و حکومت آينده -3 بازسازي عراق؛ و -2دن کمکهاي بشردوستانه به عراق؛ رسان
 . به گفته سخنگوي گارنر، هنوز کامًال ترسيم نشده و نيازمند کاِر بيشتر است-اين مرحله ي سوم .

او گفته مي شود برنامه گارنر هفته آينده توسط او اعالم خواهدشد هرچند که به گفته سخنگوي 
 . تصميمات اصلي دراين زمينه در واشنگتن اتخاذ مي شود نه در هتل هيلتون کويت

اعالم اداره حکومت آينده عراق توسط آمريکا نگراني هايي را در ميان بخشهايي از اپوزيسيون حکومت 
صدام حسين برانگيخته از اين جهت که حکومت تحت ادره ي آمريکايي ها مورد حمايت مردم عراق قرار 

غّسان العطيه، که از او به عنوان چهره مستقل اپوزيسيون عراق ياد مي شود، مي گويد . نخواهد گرفت
که اميدواراست تجربه شانزده روز گذشته جنگ ، به آمريکا آموخته باشد که تسخير قلبها و 

مي ، العطيه هشدار مي دهد که چنين اقدا. افکارعمومي مردم عراق ازطريق نظامي امکان ناپذيراست
 .واکنش مردم عراق عليه سياستهاي امريکا رابرخواهد انگيخت

آمريکا و بريتانيا اعالم کرده اند که پيش ازسپردن قدرت به خودعراقي ها حکومت انتقالي يي احتماًال 
زماني براي پايان عمرحکومت انتقالي عراق اعالم . ازنظاميان آمريکا و بريتانيا عراق را اداره خواهد کرد

 . استنشده
اتحاديه اروپا و بويژه کشورهاي قدرتمند مخالف جنگ در اين اتحاديه مانند فرانسه ، با مخالفت با نقش 

. کليدي آمريکا در اداره آينده عراق ، برضرورت نقش کليدي سازمان ملل دراين زمينه تأکيد مي کنند
ريتانيا که دوشنبه آينده در احتمال داده مي شود که درپي ديدار رئيس جمهوري امريکا و نخست وزيرب
  .ايرلند انجام مي شود، چهره حکومت آينده عراق مشخص تر اعالم شود

  
  نظر مشاور امنيت ملي در مورد آينده عراق

نيروهاي تحت رهبري آمريكا «: گفت در واشنگتن  در يک کنفرانس خبری )شنبه(ديروز آونداليزا رايس 
  » .بر عهده خواهد داشت نه سازمان مللدر دوران عراق پس از جنگ نقش رهبري را 
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اين آه در عراق آزاد، نقش محوري به : آونداليزا رايس، مشاور امنيت ملي بوش، هم چنين ادعا آرد
  » .نيروهاي تحت رهبري آمريكا داده شود چندان تعجب برانگيز نيست

ي ژنرال ، عراق در اولين مرحله پس از جنگ از سوسي.بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه
  . شود آه به پنتاگون پاسخ گو خواهد بود ي آمريكايي هدايت مي بازنشسته

هاي داخل و خارج اين آشور و از  پس از آن، دولت موقت آه متشكل از عراقي«: وي در ادامه افزود
  » .هاي مذهبي و قومي است، تشكيل خواهد شد تمامي گروه

قش شفاف سازمان ملل در عراق پس از صدام هنوز ي ن درباره«: مشاور امنيت ملي بوش تصريح آرد
  » .تصميمي اتخاذ نشده است

وی گفته است که چنين وضعيتی طبيعی است و نبايد بايد تعجب شود زيرا نيروهای به رهبری آمريکا 
  .مايه گذاشته اند" از جان و خون خود"تالش کرده و در اين راه " آزادسازی عراق"برای 

  
  هبران معارض عراقيديدار جورج بوش با ر

  ي خبري فاآس نيوز  شبكه
 آوريل جورج بوش با رهبران معارض عراقي در واشنگتن تنها به منظور بررسي اوضاع 4ديدار روز جمعه 

  . وخيم زندگي در رژيم صدام بوده و در اين ديدار صحبتي از حكومت پس از صدام نشده است
هاي  هاي آزاد و عراقي ديدار با عراقي«:  ادعا آردآري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد قبل از اين ديدار

ساآن آمريكا، فقط براي يادآوري اين موضوع است آه مردم تا چه اندازه مشتاق آزادي هستند و چطور 
. توانند آزادانه و بدون ترس از شكنجه يا آشته شدن از آزادي بگويند اند مي افرادي آه عراق را ترك آرده

  » .آنند ي صداي مردمي است آه امروز در عراق زندگي مي هاين صداها منعكس آنند
ي اينكه چه  ، فليشر گفت آه رييس جمهور آماده نبوده تا دربارهبراساس گزارش خبرگزاري فاآس نيوز

  . آسي پس از جنگ آنترل عراق را داشته باشد، گفت و گو نمايد
هاي داخل و  ضوع مربوط به عراقيرييس جمهور گفته است آه اين مو«: سخنگوي آاخ سفيد ادعا آرد

  » .خارج آشور است و تماميت ارضي عراقي بايد حفظ شود، اين نگرش ماست
اما آاخ سفيد . ها تاآيد دارد دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نيز به تشكيل دولت موقت توسط تبعيدي

  . آند اين ايده را رد مي
  
  

  وش در ايجاد دولت موقت در عراقهاي دولت ب وآال و تبعيديهاي عراقي و طرح
هاي دولت بوش در ايجاد دولت موقت در عراق پس از جنگ  گروهي از وآال و تبعيديهاي عراقي از طرح

ابراز نگراني آرده و اعالم نمودند آه هر فردي آه قرار است در دولت موقت فعاليت آند بايد از طريق 
  . انتخابات مردمي منصوب شود

 اين اظهارات طي آنفرانس خبري در يكي از هتلهاي ،)ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري
 و دادگستري حمايت  اي آه توسط وزارت امور خارجه واشنگتن و پس از اتمام آارگاه حقوقي دو هفته

  . شد، ايراد گرديد مي
هاي  ارگاه دورههاي تبعيدي در اين آ  تن از عراقي30ي واشنگتن پست، بيش از  ي روزنامه به نوشته

  . اند آمادگي براي انجام امور حقوقي و قضايي در دولت پس از جنگ در عراق را گذرانده
ي روند بازسازي و دولت  ما از نحوه«: گويد سرمير دي الصراف، از وآالي آمريكايي عراقي االصل مي

در دولت موقت القول هستيم آه هر آسي قرار است  ي ما متفق همه. مردمي پس از صدام نگرانيم
يي و اصول اخالقي و حين شهرت  ايفاي نقش آند بايد تمامي شرايط الزم از جمله مهارتهاي حرفه

  » .ديرينه در عراق داشته باشد
وي هم چنين تاآيد آرد آه به اعتقاد اين گروه، دولت موقت بايد از افراد تكنيكي باشد، نه فعاالن 

 در آشور آن هم فقط براي خدمت و نه دستيابي به اهداف سياسي تا به اين ترتيب تضميني براي آار
  . سياسي وجود داشته باشد

ي مقامهاي عراقي آه از  براساس گزارش نهايي جلسه قرار است يك دادگاه جديد عراقي براي محاآمه
  . شوند، تشكيل گردد المللي جنايت آار جنگي و ناقض حقوق بشر شناخته مي نظر بين

  
  

    ايران-جنگ  
  
  ي اسپانيا با سيد محمد خاتمي يدار وزير خارجهد

   فروردين16-ايسنا
 فروردين با سيد محمد خاتمي، رييس جمهور 16) شنبه(ي اسپانيا، روز  ، وزير خارجه»آنا پالسيو«خانم 

  . وگو و تبادل نظر آرد يي گفت خصوص روابط دو جانبه و مسايل منطقه آشورمان ديدار و در
، رييس جمهور در اين ديدار بر ضرورت همكاري دو آشور )ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا

المللي و ايجاد ثبات و  يي و بين به منظور تقويت روابط دو جانبه، آمك به اصالح امور در مناسبات منطقه
  . امنيت در منطقه حساس خاورميانه تاآيد آرد

www.iran-archive.com 



نطقه به بهانه استقرار دموآراسي، بدبيني مردم حجت االسالم خاتمي با اشاره به حضور آمريكا در م
« : المللي را يادآور شد و گفت منطقه به آمريكا با توجه به مواضع دروغين اين آشور در عرصه بين

دموآراسي ارمغاني نيست آه از بيرون به آشورها تحميل شود؛ بلكه امري است آه بايد از درون 
  » .ها بجوشد ملت

هاي اخير، رشد  متاسفانه با حضور و دخالت نيروهاي خارجي در سده «:رييس جمهور تصريح آرد
  » .ساالر و پيشرفته، با وقفه مواجه شده است هاي مردم طبيعي جوامع منطقه به سوي حكومت

: خاتمي مواضع آشورمان در مخالفت با جنگ و آشتار مردم بي گناه عراق را تبيين آرد و گفت
  ظ ».اندازد الملل را به مخاطره مي  امنيت بينپيامدهاي اين جنگ منافع غرب و«

نگرند و اين جنگ موجب ترويج  رييس جمهور با بيان اين آه مردم عراق به مهاجمان به ديد منجي نمي
خشونت و ترور به زيان همه آشورهاست و رواج آن، «: شود، گفت افراطي گري و خشونت در دنيا مي

  » .دهد اي تاريك پيش روي جهان قرار مي آينده
حكومت مطلوب در عراق، حكومتي مردمي و برخاسته از اراده فرد، فرد مردم «: خاتمي تصريح آرد

  » .عراق است و تنها مردم عراق هستند آه درباره سرنوشت خود تصميم خواهند گرفت
ي رييس جمهور با تاآيد بر احياي نقش لطمه خورده سازمان ملل متحد در جريان بحران فعلي و نيز ايفا

شكستن حريم سازمان ملل خطرات زيادي براي صلح «: نقش جدي سازمان ملل براي پايان جنگ گفت
  » .المللي خواهد داشت بين

ي آشورمان نيز حضور داشت، خاتمي آمادگي تهران به منظور ارايه  در اين ديدار آه وزير خارجه
  . هاي انسان دوستانه به مردم عراق را اعالم آرد آمك

 اقتصادي دو آشور و مذاآرات در سفر -نين با اشاره به روابط خوب و ديرپاي سياسي خاتمي هم چ
هاي خصوصي اروپا به ويژه اسپانيا براي  اخير خود به اسپانيا، از حضور و مشارآت بيش از پيش بخش

  . رونق اقتصادي و پيشرفت در جمهوري اسالمي ايران استقبال آرد
لت ايران براي دستيابي به مردم ساالري منطبق بر موازين رييس جمهور سپس عزم جدي دولت و م

تضمين مهم براي تداوم حرآت اصالحات، پيشرفت «: ديني و فرهنگي خود را خاطرنشان ساخت و گفت
  » .علمي و اقتصادي در جامعه ايران است

ران مادريد در اوضاع ي اسپانيا نيز در اين ديدار با تاآيد بر لزوم تبادل نظر ته خانم پاالسيو، وزير خارجه
توانند به تبادل نظر  ي برخي مسايل مي ايران و اسپانيا با وجود اختالف نظرها درباره«: آنوني گفت

  » .هاي خود را گسترش دهند پرداخته و با تكيه بر اهداف مشترك همكاري
دجوش ي عراق، نظر رييس جمهوري در خصوص خو وي با اشاره به وجود نقاط مشترك در خصوص آينده

اسپانيا خواهان حفظ تماميت ارضي و انتخاب دولت آينده عراق از «: بودن دموآراسي را تاييد آرد و گفت
  » .ميان مردم اين آشور عراق است

: ي گسترش روابط دو جانبه در آليه سطوح گفت ي اسپانيا با اعالم موضع آشورش درباره وزير خارجه
هاي خصوصي و دانشگاهي براي توسعه  ايي و مشارآت بخشي اروپ مادريد از گسترش روابط اتحاديه«

اقتصادي و علمي و تصميم جمهوري اسالمي ايران براي ورود به سازمان تجارت جهاني حمايت 
  » .آند مي

وي هم چنين در پايان پيام آتبي پادشاه و ملكه اسپانيا را مبني بر پذيرش دعوت خاتمي براي سفر به 
  .  آردايران، تقديم رييس جمهوري

  
  نظر ابراهيم يزدي

   فروردين16شنبه -ايسنا
طرفي ايران در قبال جنگ عراق را سياستي درست ولي ناآافي  دآتر ابراهيم يزدي، سياست بي

  . خواند
وگو با خبرنگار سياسي ايسنا با بيان اينكه جنگ عراق در مناسبات جهاني در سطح آالن  وي در گفت

ي آمريكا برخالف نظر سازمان ملل متحد اشاره و به آن اعتراض  يك طرفهتاثيرگذار خواهد بود، به اقدام 
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اين اقدام اخير آمريكا، مسائلي در سطح جهاني : آرد و افزود
  . ي استفاده از حق وتو به چند آشور محدود و معين است  ادامه شود آه از آن جمله مطرح مي

ينكه برخي آشورها با استناد به اصلي از منشور سازمان ملل تحت عنوان حاآميت وي با اشاره به ا
دبير آل سازمان ملل نيز : گذارند، گفت هاي جهان حقوق بشر را زير پا مي ها و بيانيه ملي، اعالميه

عي چندين بار بر برخورد جدي با اين موارد تاآيد آرده است، البته چنانچه رژيم بعثي صدام به آشتار جم
ي دخالت آشورهاي خارجي در خصوص تغيير نظام در عراق به وجود  زد، زمينه در آشورش دست نمي

  . آمد نمي
هاي بسيار خطرناآي  المللي دچار تالطم ي موارد فوق را نشانگر آن دانست آه روابط بين يزدي مجموعه
  . خواهد شد

رت تحكيم مباني سازمان ملل پس از پايان جنگ، به علت ضرو: اين فعال سياسي پيش بيني آرد
  . متحد، تغييراتي در چارچوب تحوالتي آه روي داده است، به وقوع خواهد پيوست

وي با بيان اينكه آشورهاي اسالمي با مسائل عظيم داخلي روبرو هستند و برخي متفكرين اسالمي 
دانند  ا آفر ميي مسلماني، به حقوق بشر و دموآراسي، اعتقادي نداشته حتي آن ر رغم داعيه علي

  . تواند راهكارهايي را ارايه دهد به موقعيت ممتاز ايران اشاره آرد آه در اين ميان مي
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وگوي تمدنها و آشتي ملي به درستي در ميان اقشار احزاب و  چنانچه طرح گفت: آور شد يزدي ياد
ر داشت آه توان انتظا هاي سياسي در داخل نظام جمهوري اسالمي ايران، پياده شود، مي گروه

  . جهانيان اين ادعاي رهبران ما را به عنوان آشوري آه مدعي دموآراسي است، بپذيرند
 حمايت - آمريكا و رژيم عراق-وي سياست ايران مبني بر اينكه از هيچ يك از متخاصمين در اين جنگ 

  . آند را سياستي درست ولي ناآافي دانست نمي
ايران : طرفي منفعل خواند و اظهار عقيده آرد  سياست بييزدي سياست ايران در قبال جنگ عراق را

  . طرفي، اتخاذ آند براي حفظ منافع، مصالح و امنيت ملي در عراق، بايد سياستي بيش از بي
  

  تعدادي از اعضاي سفارت انگليس تهران را ترك آردند
ديوار سفارت انگليس در در پي برخورد يك وانت با « : آوريل اعالم آرد5يك ديپلمات انگليسي روز شنبه 

 » .هايشان تهران را ترك آردند تهران، تعدادي از اعضاي سفارت انگليس و خانواده
هاي  جنگ در تهـران، شيشه ، تعـدادي از تظاهرآنندگان خشمگين ضدبراساس گزارش خبرگزاري رويتر

ر آه مواد سوختي با سه روز پس از آن نيز يك وانت.  مارس با سنگ شكستند28سفارت انگليس را در 
 . ي اصلي سفارت انگليس برخورد آرد آرد، با دروازه حمل مي

اين ديپلمات هم چنين مدعي شد، سفارت انگليس تعدادي تهديد مبني بر بمب گذاري دريافت آرده 
آنيم افزايش تهديدات امنيتي به خاطر وضعيت  گمان مي«:ديپلمات انگليسي خاطرنشان آرد. است

 » .ا انگليسي بودن آنسفارتخانه است؛ ت
با افزايش «: ها در ايران نوشت يي به انجمن انگليسي ريچارد دالتون، سفير انگليس در تهران در نامه

، ما مسئول هستيم تا اعضاي غيرضروري سفارت را خارج آنيم؛ اما سفارت  تهديدات عليه سفارتخانه
 » .چنان باز خواهد بود هم

ي آن  آه برخورد وانت با ديوار سفارتخانه آه منجر به آشته شدن رانندهاند  مقامات ايراني تاآيد آرده
شد، تنها يك حادثه بوده است؛ اما پس از اين حادثه، گشت زني پليس در اطراف سفارت بيشتر شده 

 . است
به رغم اين حادثه وزارت امور خارجه انگليس هيچ هشداري به اتباع اين آشور براي سفر به ايران و يا 

هاي حاضر در تهران نداده است؛ اما از شهروندان خود قويا خواسته است؛ تا از سفر به مرز  نگليسيبه ا
ايران و عراق خودداري آنند و نسبت به تهديدات جهاني عليه منافع انگليس و ديگر آشورهاي غربي 

  .هوشيار باشند
  

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
   در مورد مسائل عراقنظر علي آقامحمدي نماينده خامنه اي

  ريلو آ16 سنبه -ايسنا
ي نقش و حرآت معارضين عراقي در  مقام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران درباره قائم

شده عليه عراق به دست  محور آار در جنگ شروع: بحران و جنگ آمريكا و انگلستان عليه عراق گفت
  . ها تعيين آردند آمريكا و انگليس است و خط و مشي حرآت را آن

در اين خط مشي، : گفت) ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  علي آقامحمدي در گفت
. اند تواند بازي آند نه بيشتر، بنابراين براي معارضين هيچ تعريفي نكرده معارض، نقش يك چتر را مي

اند، لذا  ار قدرت در آن آشور متصور شدهآمريكا و انگليس فقط تغيير راس قدرت عراق را بدون تغيير ساخت
دانند، لذا وقتي از رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در  هرگونه شورش و قيام مردمي را جزو محرمات خود مي

مورد قيام مردم در شهر بصره سوال شده بود، خيلي صريح جواب داد ما در موقعيتي نيستيم آه بتوانيم 
شود، از طرفي ديگر در مورد نيروهاي  ها سرآوب مي ين حرآتهايي حمايت آنيم و ا از چنين حرآت

ها را نيروهاي متخاصم تلقي  اند آه ما آن معارض مانند مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هم گفته
خواهيم آرد و هيچ نوع تحرآي بدون هماهنگي آامل با فرماندهي عمليات آه به دست آمريكاييان 

  . است، نبايد صورت گيرد
اند و نيروهايي آه از قبل نشست دو  يي آرده رغم اين تعريف، معارضان تحرآات سياسي علي: زودوي اف
يي  ي رهبري هايشان را پيش ببرند، در اين راستا، آميته اند برنامه اند سعي آرده هايي داشته توافق

د اختالف معارضان و ي عراق هم مور ي آينده اند آه آمريكا با آن مخالف بود، چون طرح اداره تشكيل داده
  . آمريكاست

ها بحث  نظر آمريكا بر اين است آه يك فرمانده از طرف خودش منصوب آند و بعدها روي ساختار و نقش
ها به  وزير تعيين آند آه باز آمريكايي شود ولي معارضه قصد دارد؛ براي عراق، دولت موقت و نخست

در حقيقت . اند ه نيست و آن را به بعد موآول آردهاند اين نقش و حق براي معارض صـراحت اعـالم آرده
هاي  يك نوع معارضه بين آمريكا و نيروهاي معارض عراقي برقرار است ولي هرآدام سعي دارند برنامه

  . خود را پيش ببرند و خيلي هم با يكديگر درگير نشوند
ي شمال و  تند نه در حوزهجا با نيروهاي صدام درگير نيس االن معارضه در هيچ: آقامحمدي اظهار داشت

االن فقط نيروهاي آمريكايي و انگليسي درگير هستند و قصد دارند با ايجاد . هاي ديگر نه در حوزه
  . ي حفاظت از بغداد را تضعيف آنند درگيري در شمال عراق، جبهه
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س قدرت بدون هدف آمريكا تغيير را: ي اهداف آمريكا و ميزان موفقيت در دستيابي به آنها گفت وي درباره
ها بخواهند اتفاق نخواهد افتاد، زيرا  تغيير ساختار قدرت در عراق است، ولي هر چيزي آه آمريكايي

شود؛ نبايد  چه آه گفته مي رغم آن شناسند؛ موفقيت يا عدم موفقيت را علي ها عراق را خوب نمي آن
ت دارد آه خودش را به هر دري قدر امكانا باالخره آمريكا آن. سرنگوني يا عدم سرنگوني صدام دانست
 آمريكا را به معناي  توان شكست يا پيروزي پس نمي. بزند و حتي بغداد را هم با خاك يكسان آند

سرنگوني يا عدم سرنگوني صدام دانست؛ شكست آمريكا اين است آه هدفش را به روش و در زماني 
  . قت جنگ را باخته استآه براي خود محقق آند، اگر آمريكا به آن اهداف نرسد در حقي

بخش راه بيندازند، يعني  ها به اين قصد آمدند آه يك جنگ آزادي آمريكايي: آقامحمدي تصريح آرد
بخش را براي رهايي از رژيمي آه در طول مدت طوالني  اي طرفدار مردم دارند؛ آه يك جنگ رهايي چهره

ده و حال آمريكا آمده اين ملت را رها سازد و ها را بر ملتي روا داشته است؛ انجام دا انواع و اقسام ستم
از طرفي هم منطقه آه در اين مدت طوالني از اين رژيم لطمه خورده، رها خواهد شد، اما اين فرصت و 

بخش نيست و همه، آمريكا را  قصد آمريكا االن شكست خورده است، در حال حاضر جنگ، جنگ آزادي
آنند آه  آنند، يعني بحث نمي ن هم از اين بحث فرار نميهاي لند اند، حتي رسانه اشغالگر دانسته

بخش باشند؛ بلكه بحث دارند آه چگونه اشغالگر نباشند؛ پس اين هدف آمريكا االن  چگونه آزادي
  . خورده است مشخص و شكست

اش دانست و  آارگيري ميزاني از توان نظامي مقام سازمان صدا و سيما، هدف دوم آمريكا را به قائم
در ساختار . ها ساختار نيروهاي مسلحشان را تغيير دادند  بعـد از فروپاشي شوروي، آمريكايي:گفت

. ي شمالي را آنترل آنند جديد، هدفشان اين بود آه بتوانند دو بحران همزمان مانند خاورميانه و آره
اش را مطرح آرد  اندازي راآتورهاي اتمي ي شمالي بحث راه رامسفلد وزير دفاع آمريكا در زماني آه آره

ي  توانيم بحران آره توان اين را داريم آه همزمان دو بحران را آنترل آنيم، لذا مي) آمريكا(ما : گفت
 هزار نيرو استفاده 250اين بيان و هدف با اين فرض بود آه در بحران عراق از . شمالي را هم آنترل آنيم

الم آرده بودند آه با دو سه روز اختالف و شود و براي آن هم مدت زمان مشخصي در نظر گرفته و اع
رغم مخالفت شوراي امنيت سازمان ملل، هجمه به عراق شروع شد، ولي در عمل موفق  علي
ها در برآورد آلي  اند و سپاه چهارم را هم وارد آرده يا خواهند آرد، اين بدان معناست آه آمريكايي نشده

بنابراين اگر بحران ديگري همزمان . لي اشتباه آرده بودندنيروهاي مسلح و ارزيابي از مناطق جهان به آ
با عراق رخ دهد آمريكا قدرت آنترل آن را ندارد و دستيابي به اين هدف حتما به بعد از جنگ عراق و 

ها ناآام  ها موآول خواهد شد، پس در اين هدف هم آمريكايي هاي آن تغيير ساختار ارتش و طراحي
   .اند مانده و شكست خورده

ريزي تهاجم آمريكا به عراق را سرعت زماني دانست و  شده در برنامه ي بعدي در نظر گرفته وي نكته
رود و  اين پارامتر براي نيروهاي آمريكايي بسيار مهم است، زيرا هواي منطقه رو به گرمي مي: گفت

بايد محاسبات ها حداقل در بحث دفاعي  آمريكايي. گيرد رفته رفته يك هواي جهنمي در آن شكل مي
ي صدام از  ها استفاده آن. دما، حرارت منطقه و متناسب با آن، سرعت عمل و زمان را انجام داده باشند

هاي مناسب ملزم  اند و براي دفاع در برابر آن به استفاده از پوشش مواد شيميايي را محتمل شمرده
يدن به بغداد هم رخ نداده هستند آه در هواي گرم براي نيروها قابل تحمل نيست، پس سرعت رس

  . اند است و در اين مورد شكست خورده
: هاي مردمي در عراق اشاره آرد و اظهار داشت وگو با ايسنا به مقاومت آقامحمدي در بخش ديگر گفت

بخش نشده است؛ بلكه با عمليات انتحاري و دفاع مردمي، روند آن براي آمريكا  االن نه تنها جنگ آزادي
  . ستخطرناك شده ا

جمهور آمريكا بيان  رييس:  سپتامبر اشاره آرد و گفت11وي در ادامه به سخنان بوش بعد از رخداد 
ي مشاورانش آن را تكرار نكرد، آمريكا تصور  داشت آه جنگ صليبي در پيش داريم؛ آه بعدا با توصيه

بي راه خواهد افتاد؛ او آرد با حمله به عراق، مسيحيان را با مسلمانان درگير خواهد آرد و جنگ صلي مي
پاپ با جنگ مخالفت جدي . خواست آرايش منطقه را تغيير دهد آه اين هم اتفاق نيفتاد بدين وسيله مي

هاي  ها و راهپيمايي اآنون بيشترين مخالفت آشورهاي بزرگ مسيحي مخالف جنگ هستند و هم. آرد
ها هم  پس از اين هدف آمريكاييشود و مربوط به مسيحيان است،  ضدجنگ در اين آشورها انجام مي

  . محقق نشد و شكست خورد
ها در حد نهايت درگيري با گارد رياست جمهوري  هدف آن: وي هدف بعدي آمريكا را ارزيابي آرد و گفت

هاي حاآميتي  عراق بوده است و رسيدن سريع به بغداد و در دست گرفتن حاآميت بدون از بين شبكه
اند آه انحالل ارتش  اي شده روند و وارد حوزه انحالل ارتش عراق پيش مياالن عمال به سوي . در عراق

ي زماني نسبتا طوالني به حالت  آمريكاييان امكان اين را دارند تا در يك دوره. اين آشور را به دنبال دارد
، ولي منهدم شده درآورند وجود دارد؛ زيرا توازن امكانات و قواي دو طرف درگير اصال قابل مقايسه نيست

اگر اين اتفاق بيفتد باز آمريكا شكست خورده است؛ زيرا آمريكا بايد به قوايي در عراق تكيه آند؛ آه در 
اي  اين صورت ديگر وجود نخواهد داشت و اين بدان معناست آه در آينده معارضين عراقي نقش عمده

  .  را به عهده بگيردباالخره يك نيروي عراقي بايد حراست و حفاظت از آشور. ايفا خواهند آرد
آقامحمدي هدف بعدي آمريكا از حمله به عراق را به دست آوردن اقتدار جهاني براي استقرار نظم نوين 

آه جنگ  اين بدان معناست آه آمريكا قصد دارد بدون آن:  ساله برشمرد و گفت12جهاني با تاخير 
عني از نو قدرت بگيرد؛ به تعبير يكي از جهاني سوم رخ دهد با جنگ عراق نتايج جنگ جهاني را بگيرند؛ ي

هاي   را راه بيندازد؛ يعني رهبر بالمنازع جهان، آمريكا باشد و بقيه در رديفU.S.U.Nهاي آمريكا  رسانه
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خواهد اقتدار خودش را نشان  مي. آشي سياسي است اآلن با جنگ عراق دنبال وزن. بعد او قرار بگيرند
يگر جهان تعيين آند و ديگران را قدرت درجه دوم قرار دهد و خودش هاي د اش را با قدرت دهد، فاصله

ي جهان هم قدرت درجه سوم؛ آه بدين صورت شوراي امنيت سازمان ملل ترآيب  قدرت درجه يك و بقيه
اعتنايي سازمان ملل و  شد؛ آه آمريكا عمال با بي پنج قدرت و حق وتو و غيره بايد آنار گذاشته مي

توان گفت اين طرح شكست خورده  ازمان اين مسير را دنبال آرد آه االن ميشوراي امنيت اين س
آشورهايي مثل فرانسه . شد براي اولين بار آمريكا به عنوان يك نيروي متجاوز وارد يك آشور مي. است

ي  با رياست جمهوري شيراك و آلماني آه در موقعيت بسيار نزديك با آمريكا قرار داشت؛ امروز در نقطه
گيرند و روس آه بعـد از فروپاشي دچار انفعال شـده بـود امروز به بازسازي خود  ل آمريكا قرار ميمقاب

توان نتيجه گرفت اين  بندي اين مسايل مي با جمع. پرداخته و يك خيزش و حرآتي به خود داده است
  . هدف آمريكا هم محقق نشده است و شكست خورده است

اند محقق سازند و هيچ  اي بود؛ آه نتـوانسته كاييان اين تغييرات پايهاهداف آمري: آقامحمدي تصريح آرد
  . ارتباطي هم بود يا نبود صدام ندارد

آمريكاييان اهداف : ي آمريكا و انگلستان به مراآز غيرنظامي عراق گفت آقامحمدي در مورد حمله
هاي صدام را زدند و  آاخ. دباران آردند، ولي اتفاقي نيفتا بمباران و موشك. مشخصي را مدنظر داشتند
ها استقرار پيدا نخواهد  ها شروع شد، معلوم بود آه صدام ديگر در داخل آن روزي هم آه بازرسي از آاخ

خواهند آشوبي در عراق رخ دهد؛ از زدن برق و نفت و  آرد و نقاط ديگر را هم زدند و با فرض اين آه نمي
حمالت، ناچار شدند هجوم خود را به سمت مراآز غيرنظامي ي  بنابراين براي ادامه. خودداري آردند... 

ها خواهند بود، ولي پس از آن و  آردند مردم عراق جزو ياران آن آمريكاييان در ابتدا فرض مي. سوق دهند
ي  اين همان چيزي است آه همه از آن به عنوان فاجعه. به تدريج مردم را دشمن خود تلقي آردند

  . آنند انساني ياد مي
گري در جهان و داليل و پيامدهاي آن  قامحمدي در مورد رويكرد آمريكا و انگلستان به قدرت و نظاميآ

هاي معدودي بوده آه سعي  اند، ولي دوره ها اين آار را آرده ي دوران آمريكاييان در همه: تصريح آرد
ك توازن در جهان ايجاد هر وقت ي. شده از قدرت استفاده نكند اند با توازني آه در قدرت حاصل مي آرده

اند، ولي هروقت اين توازن به  اند و تواقفي آرده و خود را آنترل آرده شده است، يك مالحظه پيدا آرده
اند گام بلند خود را با قدرت نظامي بردارند يعني آاري آه در ويتنام و  هم ريخته، آمريكاييان سعي آرده

آورند و آن مربوط به   االن ديگر معدود آساني آن را به ياد ميآشورها و نقاط ديگر آمريكاييان انجام دادند،
آنند آه آمريكاييان ديگر اين نوع اعمال را تكرار نخواهند آرد و  دانند و فكر مي تاريخ و گذشته مي

پذيرد؛ چه رسد به خشونت نظامي  شعارش هم تغيير آرده و حتي خشونت را هم در سطح مدني نمي
در . بشري و ضدخشونت و محورها همه دموآراتيك و غيره رها همه حقوقبنابراين شعا. در جهان
ي خودش را   نتواند فاصله2010گونه آمده آه اگر آمريكا تا سال  هاي آمريكاييان اين ريزي ها و برنامه تحليل

تواند ابرقدرت تك جهان باشد و با توجه به پيشرفت آشورها، جهان  با ديگران به حداآثر برساند، نمي
جا   خود را جابه2010بايد تا سال . قطبي محور اساسي آمريكاييان است چون تز تك. شود ندقطبي ميچ
هميشه رشد در آشورهايي چون آمريكا و غربي رشدشان با بردن منافع مناطق ديگر ايجاد شده و . آند

شان اين  آمريكاييان براي اين آار، برنامه. اند شان را با آشورهاي ديگر ايجاد و حفظ آرده فاصلهتفاوت 
ي اروپا بايد منابع انرژي را در آنترل خود  است آه براي آنترل تفاوتش با آشورهايي چون چين، اتحاديه

بدون حضور آمريكا ايجاد داشته باشند و اين آنترل آه قبال هم بين روس و آمريكا موضوع رقابتي بود، 
ها را حل و از آن عبور نمايد، ديگر  ها بشود؛ آه تا بخواهد آن بحث شود و نيز منطقه بايد دچار بحث نمي
در اين راستا آمريكا دموآراسي سوم را تئوريزه . اي ايجاد شده باشد آه فرصت مقابله پيدا نكند فاصله

شود و براي آشورهايي چون عربستان و   آن ياد ميآرده است و امروز به عنوان دموآراسي آروز از
خاورميانه آن را در نظر گرفته است و قصد دارند منطقه را يك بار ديگر تقسيم نمايند و اين از آن 

ي مورد نظر ايجاد خواهد شد و  قدر سرگرم خودش خواهد آرد آه فاصله هايي است آه منطقه آن بحث
لذا آمريكا بر اساس اين طرح در منطقه بايد حضور يابد . بدي خواهد شدلذا اقتدار آمريكا از نظر خودشان ا

شود آمريكا زيربار اقداماتي آه آن را محدود  ريزي آرده است؛ آه ديده مي و از قبل براي آن برنامه
  . آاران جنگي را نپذيرفته است آرده از جمله دادگاه جنايت مي

 اشاره آرد و آن را تنها راه نجات شوروي برشمرد و آقامحمدي به حضور نظامي شوروي در افغانستان
دانست و لذا وارد افغانستان شد آه  هاي آزاد مي شوروي تنها راه نجات خود را دستيابي به آب: گفت

ي توقعشان و برگشتشان شد و آن ابهتي آه  براي حل مشكالت خود وارد افغانستان شد آه نقطه
  . منعكس شد و به فروپاشي خود انجاميدداشته شكسته شد و نتايج آن به داخل 

ها را دنبال خواهد آرد و  ي طرح اي آه طراحي آرده با توفيق انجام دهد؛ بقيه آمريكا اگر بتواند اين صحنه
هاي چندقطبي شدن جهان قوت  ها به تعويق خواهد افتاد و بحث اگر شكست بخورد؛ دنبال آردن طرح

  . خواهد گرفت
شود عراقي ها در زمان اشغال  وگوي خود با ايسنا عنوان آرد آه شنيده مي وي در بخش ديگري از گفت

آويت تعداد يك هزار موشك مجهز به آالهك شيميايي آمريكايي را آه پيش از آن آمريكا قصد داشت؛ 
  . اند آنها را جهت استفاده عليه ايران در اختيار عراق قرار دهد، به عراق منتقل آرده

هاي درگير در عراق  گيري طرف اي جمهوري اسالمي ايران در مورد احتمال بهرهقائم سازمان صداوسيم
دانيم آمريكا و برخي دولتهاي غربي آه اينك مدعي تهاجم   همانگونه آه مي :هاي ممنوعه گفت از سالح

به عراق براي آنترل و آشف سالحهاي ممنوعه هستند؛ در زمان تجاوز عراق به ايران، حجم بسيار 
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ز سالحهاي شيميايي و ميكروبي در اختيار عراق قرار دادند تا عليه ايران استفاده شود و بعدا بااليي ا
  . ها در جنگ تحميلي به ايران را تاييد آردند ي عراق از اين سالح  خود نيز استفاده
ا شود آمريك چون و چرا از عراق گفته مي بر مبناي همين سياست حمايت غيرقانوني و بي: وي ادامه داد
ي جنگ ايران و عراق، تعداد يك هزار موشك شيميايي پيشرفته ديگر در آويت انبار آرده بود؛  در بحبوحه

  . تا در شرايط اظطراري و بحراني در اختيار عراق قرار دهـد
ها به آويت  شود زماني آه عراقي امروز سرنوشت اين موشكها مبهم است و شنيده مي: وي افزود

  . اند  در آويت را تصرف و به عراق منتقل آرده  آمريكايي انبار شدههاي حمله آردند، موشك
وي با تاآيد بر اينكه در واقع اين سالحها به منطقه آورده شده بودند؛ تا عليه ايران بكار گرفته شوند، 

شود آه آمريكاييان جرات بيان اين  حال گفته مي: اند؛ افزود ولي امروز دامن آمريكا و صدام را گرفته
هايي وجود دارد؛ آه جزو تسليحات عراق  طلب را ندارند، ولي مطمئن هستند آه چنين موشكم

  . شود، بلكه جزو تسليحات آمريكايي است آه در اختيار عراق قرار دارد محسوب نمي
ي آمريكا، آه احتمال دارد رژيم عراق بر  آقامحمدي با اشاره به اين سخن آالين پاول، وزير امور خارجه

يعيان عراق سالح شيميايي به آار ببرد و بعد اعالم آند آه از طرف آمريكاييان استفاده شده عليه ش
معني و مفهوم اين سخن پاول اين است آه عراق تسليحاتي از آمريكا با مواد شيميايي : است، گفت

اين . را نشان دهدآيند، مارك آمريكا  در اختيار داشته باشد؛ آه آن را به آار برده و بعدا آه خبرنگاران مي
آند، مگر آنكه  هاي شيميايي آمريكايي در دست عراق را تقويت مي سخن پاول، اصل خبر وجود سالح

دارد  آمريكاييان توضيحات بيشتري را در مورد اين سخن پاول ارايه دهند؛ چون وقتي آالين پاول بيان مي
اري را خواهد آرد و بعدا به نام ما آه اطمينان داريم يا برايمان محتمل قوي است؛ آه عراق چنين آ

ي متعلق به خودش  تمام خواهد آرد، به اين معني است آه آمريكا از وجود سالحهاي ممنوعه) آمريكا(
در عراق اطالع دارد و يا آنكه خود قصد دارند از سالحهاي شيميايي در عراق استفاده آنند و آنرا به 

  . عراق نسبت دهند
هاي شيميايي استفاده نشوند و توسط آمريكاييان آشف شوند، باز  شكحتي اگر اين مو: وي گفت

 است و عراقي نيست و  رسوايي آمريكا را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا قطعا تسليحات مذآور آمريكايي
هاي آمريكاييان بيشتر مورد تجزيه و  شايد اين همان گيري است آه وجود دارد و نياز به زمان دارد تا حرف

  . اقع شودتحليل و
  

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ  در جهان

  
  اسقف اعظم آليساي برلينمنع خريد و فروش آاالهاي آمريكايي توسط 

  . اسقف اعظم آليساي برلين، ممنوعيت خريد و فروش آاالها و وسايل آمريكايي را تاييد آرد
نگ و آشتار غيرنظاميان در هاي آمريكا در ج اسقف اعظم آليساي برلين، با محكوم آردن سياست

  . عراق، خريد و فروش آاالهاي آمريكايي را منع آرد
، اسقف اعظم آليساي برلين، هم چنين توقف سريع جنگ و ي تلويزيوني الجزيره به گزارش شبكه
  . گناه در عراق را خواستار شد آشتار مردم بي

  
  تظاهرات گسترده

ر تظاهرات گسترده خواستار توقف جنگ و خروج  ساعت گذشته هزاران تن از مردم جهان د48در 
تظاهرات عليه جنگ  در لندن و در نزديكي دو پايگاه نظامي بريتانيا در  .نيروهاي مهاجم از عراق شدند

غرب و شمال، تظاهرات  در هايدلبرگ، جنوب غربي آلمان، تظاهرات عليه جنگ  در زاگرب و صوفيه و در 
  . ند آه در زير چند نمونه آن را درج مي آنيمصدهاي شهر ديگر از اين جمله هست

  
در تظاهرات مردم قبرس ، هزاران تن از مردم با سردادن شعارهاي ضدآمريكايي و انگليسي خواستار 

دراين تظاهرات آه به ابتكار اتحاديه سراسري دانشجويان و . توقف سريع حمالت نظامي به عراق شدند
شهر نيكوزيا به » الفترياس«ظاهرآنندگان پس از تجمع در ميدان دانش آموزان قبرس برگزار شده بود، ت
درهمين حال آليه آارآنان بخش هاي خصوصي ودولتي قبرس .سوي سفارت آمريكا راهپيمايي آردند

  . به نشانه همبستگي با ملت عراق براي مدت نيم ساعت دست از آار آشيدند
  

جمعه در مخالفت با جنگ در عراق به تظاهرات نيز » سارايوو«چند هزار تن از دانشجويان دانشگاه 
دراين تظاهرات عالوه بر دانشجويان، گروه هاي ديگري از شهروندان بوسني نيز حضور . پرداختند
تظاهرآنندگان نيز با اشاره به تصاوير دلخراش آشته شدن آودآان عراقي از تهاجم نيروهاي . داشتند

جنگ آافي «و » بوش بايد دستگير شود«ردند و با فريادهاي آمريكايي و انگليسي به عراق ابراز تنفر آ
  . در برابرسفارت آمريكا تجمع آردند» است

  
اردن، عصر جمعه » اربد«و » البقعه«هزاران شهروند اردني در امان و آوارگان فلسطيني در اردوگاه هاي 

 با سردادن شعارهايي راهپيمايان در امان. در مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق راهپيمايي آردند
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سكوت آشورهاي عربي را در برابر جنايت هاي نيروهاي مهاجم در عراق محكوم آردند و خواستار اخراج 
  . نيروهاي آمريكايي از آشورهاي عربي و اسالمي شدند

تظاهرآنندگان خشمگين با حمل پالآاردهايي آشتار غيرنظاميان در عراق را يك جنايت بزرگ عنوان 
  . رج بوش، رييس جمهور آمريكا را به عنوان مسئول اصلي اين جنايت معرفي آردندآردند و جو

آردند  وزير انگليس را حمل مي تظاهر آنندگان خشمگين در حالي آه آدمكهاي بوش و توني بلر، نخست
  . اعالم آردند اين دو تن جنايتكار و تروريست هستند

  
ر سفارت آمريكا در مكزيكوسيتي ضمن برپايي تظاهرات صدها تن از جوانان مكزيكي نيز با تجمع در براب

  .در مخالفت با جنگ عليه عراق شعار دادند
  

قاهره خواستار بسته شدن » االزهر«در مصر نيز، صدهاتن از مردم جمعه با برگزاري تظاهرات در مسجد 
 از عراق و براي دفاع» جهاد«آانال سوئز بر روي آشتي هاي جنگي آمريكا و انگليس و بازشدن راه 

تظاهرآنندگان پس از اقامه نماز جمعه با دردست داشتن پالآاردهايي در محكوميت . فلسطين شدند
جهاد، «و همچنين » ما را آموزش دهيد، مسلح آنيد و به بغداد بفرستيد«جنگ عليه عراق، شعار 

  . سردادند» جهاد
  

جمعه شاهد واآنش هاي اعتراض آميز ) پايتخت(» دهلي نو«در نقاط مختلف آشور پهناور هند از جمله 
» پي.جي.بي«حزب حاآم . مردمي، گروه ها، احزاب و شخصيت ها نسبت به جنگ آمريكا در عراق بود

در هند جمعه حمله آمريكا و انگليس به عراق را تقبيح آرد و خواستار رعايت آامل حقوق مردم عراق 
لي اين حزب، طي قطعنامه اي در شهر آميته اجرايي م. براي تعيين آينده سياسي آشورشان شد

در ايالت مادياپرادش در مرآز هند، از طرف هاي ذيربط در بحران عراق خواست جنگ را هرچه » ايندور«
. زودتر متوقف و قضيه را از طريق روشهاي سياسي در چارچوب منشور سازمان ملل حل و فصل آنند

گال غربي نيز ديروز استفاده از آاالهاي حزب ملي سوسياليستي، يكي از شرآاي دولت چپگراي بن
آمريكايي و انگليسي را به عنوان اعتراض نسبت به حمله آن آشورها به عراق تحريم آرده و خواستار 

  .انجام اقدام مشابهي از سوي همه احزاب چپ و دمكراتيك در هند شد
  

ظاهرات گسترده اي در گزارش هاي دريافتي از شهر سرينگر نيز حاآيست، آشمير نيز ديروز شاهد ت
منابع رسمي در سرينگر گفتند . اعتراض نسبت به عمليات نظامي آمريكا و انگليس در عراق بود

نيروهاي پليس از گاز اشك آور و باتون براي متفرق آردن تظاهرات ضدآمريكايي در سرينگر استفاده 
هان راه پيمايي به سوي خيابان گروه هاي معترض بالفاصله بعد از خاتمه نمازجمعه سرينگر خوا. آردند

پايتخت هند نيز ديروز شاهد يك تظاهرات . شدند» مسجد جامع«و » معصومه«هاي اصلي از محل هاي 
در اين تظاهرات . بزرگ ضد جنگ بود آه پس از نمازجمعه از محل مسجد جامع دهلي شكل گرفت

  . يكايي شرآت داشتندبرخي رهبران سياسي، اجتماعي و مذهبي هند پيشاپيش تظاهرات ضدآمر
  

، »جرج بوش«ده ها هزار تظاهرآننده بنگالدشي جمعه در اعتراض به جنگ آمريكا عليه عراق تصاوير 
پليس براي متفرق آردن . ، نخست وزير انگليس را آتش زدند»توني بلر«رئيس جمهور آمريكا و 

  .  تن زخمي شدند20حدود در اين تظاهرات . تظاهرآنندگان از گاز اشك آور و باتوم استفاده آرد
  

جمهوري مسلمان نشين داغستان ديروز با برگزاري » خاساويورت« هزار تن در شهر 20بيش از 
در اين تظاهرات آه . تظاهرات گسترده اعتراض آميز تجاوز آمريكا به خاك عراق را به شدت محكوم آردند

راسيون روسيه بود، ضرورت توقف بزرگترين تظاهرات ضدجنگ نه تنها در داغستان بلكه در سراسر فد
اين تظاهرات نيز به ابتكار سازمان هاي اجتماعي . فوري عمليات نظامي در عراق مورد تأآيد قرار گرفت

و ادارات روحانيت مسلمان، آليساي ارتدوآس و جامعه يهودي برگزار شد و تظاهرآنندگان با سردادن 
» 21بوش هيتلر قرن «، »ن مردم عراق را نداردنفت ارزش خو«، »ننگ بر اشغالگران«شعارهايي چون 

  .پس از عبور از چند خيابان در ميدان مرآزي شهر اجتماع آردند
  

امضا .  هزار نفر عليه  جنگ را به دولت بلغارستان تحويل دادند900در بلغارستان طوماري با امضاي 
ارستان از عمليات نظامي دولت بلغ. آنندگان طومار يك هشتم جمعيت بلغارستان را تشكيل مي دهند
 .آمريكا و متحدان آن براي سرنگوني صدام حسين حمايت مي آند

  
  . يي را برگزار آردند هزاران تن از مردم بحرين در اعتراض به آشتار غيرنظاميان در عراق تظاهرات گسترده
  . تظاهرآنندگان با سر دادن شعارهاي ضدآمريكايي خواستار توقف سريع جنگ شدند

ي خبري العربيه، تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهايي بوش را به عنوان يك جنايتكار  رش شبكهبه گزا
  . جنگي معرفي آردند

گناه  تظاهرآنندگان هم چنين خواستار حمايت آشورهاي جهان به ويژه آشورهاي منطقه از مردم بي
  .عراق در برابر اين جنايتها شدند
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  يكا به عراق را به باد انتقاد گرفتمعاون رييس جمهور اندونزي رهبري آمر
ي تحت رهبري آمريكا به عراق را به باد انتقاد گرفت و بوش را  معاون رييس جمهور اندونزي حمله

ها هزار تن از مردم اندونزي تظاهرات ضدجنگ را در شهرهاي  همچنين ده. خواند» پادشاه تروريستها«
 . آنند مختلف اين آشور برگزار مي

اون رييس جمهور اندونزي در تجمع مردمي پس از نماز جمعه در جنوب جاآارتا حمزه هاز، مع
زند، اما اين بار بدون تاييد و مخالفت تعداد زيادي  آمريكا همواره الف حقوق بشر و دموآراسي مي«:گفت

 » .از آشورها به عراق حمله آرده است
وسعه، بزرگترين حزب مسلمان براساس گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، وي آه رياست حزب اتحاد ت

اگر بوش . اگر بوش را پادشاه تروريستها بخوانم، بجا است« :اندونزي را نيز بر عهده دارد، اظهار داشت
ي آمريكا به عراق نقض آشكار حقوق بشر  توانيم او را بناميم؟ حمله را شاه تروريستها نخوانيم چه مي

 » .ه استاست و آمريكا، يك ديكتاتور و استبداد خودآام
دولت جاآارتا نيز به . آند ي اندونزيايي است آه شخص بوش را محكوم مي هاز اولين مقام بلندپايه

ي غير قانوني  ي تحت رهبري آمريكا به عراق را محكوم آرده است و اين اقدام را حمله شدت حمله
 . خوانده و خواستار توقف فوري بمباران عراق شده است

 ديدار با ابوبكر بصير، روحاني چريك مسلمان اندونزيايي و رهبر روحاني هاز سال گذشته به دليل
 . جماعت اسالمي، مورد انتقاد شديد قرار گرفت
رود؛ به اتهام تالش براي سرنگون سازي حكومت محاآمه  بصير اآتبر گذشته دستگير شد و انتظار مي

؛ احساسات ضدآمريكايي از اش مسلمان است  ميليوني220 درصد از جمعيت 88اندونزي آه . شود
  .زمان حمله به عراق در اين آشور به شدت افزايش يافته است

  
  
  

  
  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
  آشته شدن يكي از خبرنگاران با تجربه روزنامه واشنگتن پست

زنامه واشنگتن پست را از روز جمعه، واشنگتن يکي از خبرنگاران با تجربه رو): راديوفردا(مهتاب فريد 
کنند نخستين  نگاري که نيروهاي ائتالف را همراهي مي  روزنامه600مايکل کدي که در ميان . دست داد
هنگام وقوع حادثه، همراه لشگر سوم . نگار آمريکايي است که جان خود را در جنگ از دست داد روزنامه

شر، سخنگوي کاخ سفيد اعالم کرد پرزيدنت بوش آري فال. پياده نظام آمريکا و سرگرم تهيه گزارش بود
آقاي فالشر افزود بديهي است رييس . از مرگ کدي ابراز تاسف کرد و با خانواده وي همدردي نشان داد

جمهوري آمريکا، با خانواده تمام کساني که جان خود را در جنگ از دست داده اند، اعم از نظاميان، غير 
نگاري است که در جنگ با  مايکل کدي، پنجمين روزنامه. کند از همدردي مينگاران ابر نظاميان و روزنامه

 . عراق کشته شده است
  

  
  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني

  
  بازگشت آارآنان  سازمان ملل به عراق

مقامات سازمان ملل از بازگشت آارآنان اين سازمان به عراق با هدف براساس گزارش خبرگزاري رويتر 
  . وضاع اين آشور خبر دادندبررسي ا

ي  ي جهاني غذا، صندوق آودآان ملل متحد، دفتر هماهنگ آننده تيم مشترآي متشكل از برنامه
  . سازمان ملل در امور عراق و آارشناسان امنيتي سازمان ملل از آويت وارد ام القصر شدند

آب و غذا، بهداشت و برق در هيات اعزامي سازمان ملل قرار است در اين سفر يك روزه، وضعيت ذخاير 
  . شهرها و نواحي روستايي عراق را مورد بررسي قرار دهند

يك تيم امنيتي سازمان ملل پيشتر از ام القصر بازديد آرده بود تا از امنيت اين بندر براي سفر هيات 
  . سازمان ملل اطمينان يابد

از جنگ به درخواست آوفي عنان، المللي سازمان ملل اوايل ماه گذشته و پيش از آغ آارآنان بين
  . از عراق خارج شدند دبيرآل اين سازمان، 

  
   ايرانچاپنگ در رسانه هاي ج

  
 فروردين منتشر 11 فروردين رسانه هاي چاپي در ايران فقط يك شماره در 16از شروع جنگ تا روز شنبه 

  .آردند
  .ائل جنگ پرداخته اند فروردين به مس16روزنامه هاي چاپ ايران در حقيقت از روز شنبه 

  
  از آغاز تا امروز: جنگ آمريكا و عراق
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  1382 فروردين16شنبه -روزنامه همشهري
  اميد پارسا نژاد

  
اولتيماتوم جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا به صدام حسين مبني بر ترك قدرت و خروج از عراق بامداد 

 اولتيماتوم آن را رد آرده بود، در صدام ساعتي پس از مطرح شدن اين. اسفندماه پايان مي گرفت29
  . نتيجه وقوع جنگ قطعي مي نمود

  
 اسفند نيروهاي آمريكايي و بريتانيايي در آويت در وضعيت حمله قرار گرفتند، بغداد براي جنگ 28روز 

در لندن توني بلر نخست وزير پس از نطقي پرشور موفق شد نظر اآثريت پارلمان بريتانيا . آماده مي شد
وزير امور خارجه استراليا گفت آه ممكن است جنگ فردا . اي مشارآت در حمله به عراق جلب آندرا بر

  . او بعدا حرف خود را اصالح آرد ولي زمان نشان داد آنچه گفته بود درست بوده است. آغاز شود
ين هرگونه حمله نظامي به عراق خارج از چارچوب قوانين ب: عمرو موسي، دبيرآل اتحاديه عرب گفت

مخالفتي . گفته موسي نشان ديگري از مخالفت اعراب با جنگ در شرف وقوع بود. المللي خواهد بود
  . آه اياالت متحده انتظار آن را نداشت

هواپيماهاي آمريكايي و بريتانيايي چند سايت موشك زمين به زمين و توپخانه عراق را در منطقه پرواز 
ي پنتاگون اعالم آرد اين عمليات در چارچوب عملكرد عادي اين ممنوع جنوب اين آشور بمباران آردند ول

  . نيروها بوده و ارتباطي با جنگ ندارد
  

  جنگ آغاز شد: اسفند 29
دقايقي پس از پايان اولتيماتوم، جورج بوش بر صفحه تلويزيون ها ظاهر شد و در سخنراني خطاب به 

بوش هدف . از جنگ در افغانستان را به ياد مي آورداين صحنه، روز آغ. ملت آمريكا آغاز جنگ را اعالم آرد
جنگ با عراق را خلع سالح رژيم صدام حسين، آزادآردن عراق و دفاع از جهان در برابر يك خطر بزرگ ذآر 

او در همين سخنراني گفت آه صدام حسين سربازان و تجهيزات نظامي اش را در مناطق . آرد
ان و آودآان بي گناه به عنوان سپري براي ارتش خود استفاده غيرنظامي مستقر آرده تا از مردان، زن

مي تواند از آنچه پيش بيني مي شد سخت تر و ) ... چون عراق(عمليات در سرزمين خشني ... آند
اين جمالت درميان سخنان تبليغاتي و روحيه بخش بوش آه براي تهييج و تشجيع ... طوالني تر باشد

يم شده بود گم شد اما شايد تنها جمالت اين سخنراني بود آه طنين آن مردم و نظاميان آمريكايي تنظ
تا هفته ها بعد شنيده مي شد و سخنگوي آاخ سفيد يكي دوبار ناچار شد آن را به ياد روزنامه نگاران 

  . منتقد بياورد
 ظاهرا .حمله آمريكا و نيروهاي ائتالف با بمباران و موشك باران سنگين چند نقطه در بغداد آغاز شد

اما . هدف اين حمالت آه براساس اطالعات جاسوسي طراحي شده بود، شخص صدام حسين بود
  . صدام ساعاتي پس از آغاز جنگ در تلويزيون عراق ظاهر شد و به مردمش وعده پيروزي داد

فين ايران حمله آمريكا به عراق را محكوم آرد، آسمان خود را بست و اعالم آرد آه به نفع هيچ يك از طر
خواند و خواستار توقف » نقض معيارهاي بين المللي«چين اقدام آمريكا را . وارد عمل نخواهد شد
فرانسه ابراز اميدواري آرد آه جنگ هرچه زودتر تمام . پاآستان اظهار تأسف آرد. عمليات نظامي شد

  . روسيه ابراز تأسف آرد. اندونزي اين حمله را محكوم آرد. شود 
از اينكه بحران عراق از طريق صلح آميز حل نشده متاسف : ه اي اتحاديه اروپا گفتيونان، رئيس دور

دولت خودگردان فلسطيني حمله را به طور آامل محكوم آرد و آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل . است
متحد از دو طرف درخواست آرد براي حفاظت از غيرنظاميان در جريان جنگ هرچه مي توانند تالش 

  . آنند
 موشك اسكاد ٢قامات آمريكايي از شليك چهار موشك عراقي به شمال آويت خبر دادند و گفتند م

عراقي توسط موشك هاي رهگير پاتريوت منهدم شده اند و دو موشك ديگر تلفات و خسارتي نداشته 
  .است، ادعايي آه عراقي ها آن را تكذيب آردند

اي بعد هم چهره اصلي تبليغات عراقي ها بود در محمدسعيد الصحاف، وزير اطالعات عراق آه در روزه
 غيرنظامي آشته شده ٢در حمالت هوايي به بغداد دست آم : مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران گفت

  .اند
  

  آيلومتر پيشروي160: روز دوم
علت سقوط، حادثه . آغاز دومين روز جنگ با خبر سقوط يك هلي آوپتر آمريكايي در آويت همراه بود

  .  سرباز بريتانيايي و چهار آمريكايي آشته شدند٨شد و در آن اعالم 
ستون عظيمي از تفنگداران دريايي آمريكا از آويت وارد خاك عراق شدند و به سوي شمال پيشروي 

 آيلومتر ادامه يافت و به 160اين پيشروي طي يك روز بدون مواجه شدن با مقاومت جدي تا . آردند
در اين شهر بود آه . ر نزديكي محل تالقي رودخانه هاي دجله و فرات رسيدناصريه، شهري استراتژيك د

آمريكايي ها از تسليم شدن لشكر . نيروهاي آمريكايي نخستين مقاومت جدي را در برابر خود ديدند
پنجاه و يكم ارتش عراق به صورت يكجا در جنوب اين آشور خبر دادند آه البته مقامات عراقي اين خبر را 

  . آردندتكذيب 
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اما تفنگداران دريايي آمريكايي آه . نيروهاي بريتانيايي نيز به خاك عراق وارد شدند و فاو را تصرف آردند
  مامور تصرف 

  . ام القصر بودند در اين بندر استراتژيك با مقاومت سرسختانه نيروهاي عراقي مواجه شدند
 را اشغال آردند تا هرگونه ٣ - و اچ ٢-هم اچ در غرب عراق نيروهاي ويژه ارتش آمريكا دو پايگاه هوايي م

  . تهديدي عليه اسرائيل را آاهش دهند
 چاه نفت در جنوب عراق خبر داد و آماندوهاي 30وزير دفاع بريتانيا از به آتش آشيده شدن عمدي 

  . آمريكايي براي حفاظت از چاه هاي نفت اطراف آرآوك در شمال عراق وارد عمل شدند
. رانجام پس از مذاآراتي سخت و طوالني بر روي هواپيماهاي آمريكايي باز شدآسمان ترآيه، س

آمريكايي ها از نتايج اين مذاآرات آه طرف ترآيه اي در آن سرسختي زيادي به خرج داد و حاضر نشد 
اجازه عبور نيروهاي نظامي آمريكايي از خاك آشورش براي ورود به شمال عراق را صادر آند، خشمگين 

  .و اين خشم چندهفته اي بر روابط دو آشور سايه افكندبودند 
. سخنگوي ارتش عراق در زير بمباران هاي شديد شهر بغداد از زنده و سالم بودن صدام حسين خبر داد

  .   را اخراج آردCNNبغداد همچنين خبرنگاران شبكه تلويزيوني 
  

  تظاهرات بزرگ ضدجنگ در سانفرانسيسكو
تظاهرات بزرگ ضدجنگ در سانفرانسيسكو به صحنه درگيري .  خبرساز بودجنگ در آن سوي دنيا نيز

  . تظاهرآنندگان و پليس تبديل شد و هزار و بيست و پنج مخالف جنگ در اين درگيري بازداشت شدند
 نفر از ٢منابع امنيتي يمن هم اعالم آردند آه در برخورد پليس با مخالفان جنگ در صنعا، دست آم 

  .آشته شده اندجمله يك پسربچه 
  

موصل براي نخستين بار بمباران شد و مقامات واشنگتن تاييد آردند آه يك تفنگدار دريايي در حين جنگ 
اين نخستين آشته نيروهاي ائتالف بود آه جانش را در درگيري مستقيم با نيروهاي . آشته شده است

  .عراقي از دست مي داد
  

  :روز سوم
  حمله به ياران بن الدن

 موشك آمريكايي مورد ٧٠روه انصاراالسالم در آردستان عراق در سحرگاه سومين روز جنگ با مواضع گ
  . اين گروه به رابطه داشتن با القاعده و اسامه بن الدن متهم است. حمله قرار گرفت

.  غيرنظامي در بمباران هاي شب گذشته بغداد مجروح شده اند207محمد سعيد الصحاف اعالم آرد آه 
صليب سرخ بين الملل مشاهده .  تن از مجروحان خبر داد٣د وزير بهداري عراق از مرگ ساعتي بع

  . دست آم يكصد مجروح را توسط آارآنانش در بغداد تاييد آرد
دو هلي آوپتر بريتانيايي به علت نامعلومي بر فراز خليج فارس به يكديگر برخورد آردند و هفت 

گداران دريايي آمريكا گفت آه نبرد سختي در غرب بصره يك سخنگوي تفن. سرنشين آنها آشته شدند
ساعتي بعد جف هون، وزير دفاع بريتانيا گفت به نظر مي رسد نظاميان عادي عراقي بصره . جريان دارد

حتي خبر تصرف آامل بصره و ناصريه در اين روز منتشر شد، اما بعد مشخص شد . را ترك آرده باشند
  .آه خبرها صحت نداشته اند

مي فرانكس، فرمانده نيروهاي ائتالف در نخستين اظهار نظر پس از شروع جنگ وعده داد آه اين تا
  . عمليات در تاريخ بي نظير خواهد بود

يك خبرنگار استراليايي در حادثه ناشي از بمب گذاري اتومبيل در آردستان عراق جان سپرد و سه 
  .  حمله قرار گرفتند و ناپديد شدند نيز در راه بصره موردItnخبرنگار شبكه بريتانيايي 

 سرباز آمريكايي در آمپي در شمال آويت به دليل انفجار نارنجكي بود 13خبر عجيب ديگر زخمي شدن 
سرباز متهم روز بعد آه يكي از مجروحان حادثه جان سپرد، . آه يك سرباز ديگر به چادر آنها انداخت

  .بمباران بغداد ادامه داشت. بازداشت شد
  
  : چهارم روز

  روز سخت نيروهاي ائتالف
صبح روز چهارم خبر رسيد آه يك هواپيماي تورنادوي بريتانيايي به اشتباه توسط يك موشك پاتريوت 

  . نيروي هوايي بريتانيا از مرگ دو خلبان هواپيما خبر داد. آمريكايي هدف قرار گرفته و ساقط شده است
 اعالم Itnساعتي بعد شبكه تلويزيوني . ي بريتانياي ها نبوداين تنها خبر ناگوار ناشي از آتش خودي برا

آرد آه تري لويد، گزارشگر اين شبكه در اثر شليك اشتباهي سربازان ائتالف در جنوب عراق آشته 
  . شده است

هنگامي آه طه ياسين رمضان معاون رئيس . اما اين خبر در هياهوي خبر حيرت آور ديگري گم شد
 اسير آمريكايي در تلويزيون 35تا چند ساعت ديگر شاهد مصاحبه با : اران گفت جمهور عراق به خبرنگ

اما . عراق خواهند بود، سرفرماندهي نيروهاي آمريكايي در قطر اسيرشدن سربازانش را تكذيب آرد
مدتي بعد دونالد رامسفلد وزير دفاع اياالت متحده تاييد آرد آه چند سرباز آمريكايي ناپديد شده اند و 

ژنرال ريچارد مايورز رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا تعداد اين سربازان . مكن است اسير شده باشندم
  .را آمتر از ده تن عنوان آرد
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تصوير اجساد چهار سرباز آمريكايي و پنج اسير . تلويزيون عراق، شامگاه وعده رمضان را عملي آرد
  .ده اند همه را شوآه آردوحشتزده آه گفته شد در اطراف ناصريه آشته يا اسير ش

بوش در يك سخنراني هشدار داد آساني آه با اسيران آمريكايي بدرفتاري آنند جنايتكار جنگي 
هر چند دقايقي پيش از سخنان بوش سلطان هاشم احمد، وزير دفاع عراق گفته . شناخته مي شوند

توني بلر، نخست وزير . اندبود آه آشورش به آنوانسيون ژنو پايبند است و به اسيران آسيب نمي رس
بريتانيا به تماشاگذاشتن اسيران در تلويزيون را هم نقض شرم آور آنوانسيون ژنو خواند و آن را محكوم 

مقامات آمريكايي از . تصاوير اسيران آمريكايي در ميان رسانه ها هم خبرساز و جنجال آفرين شد. آرد
ع دادن به خانواده هاي اسرا تصاوير آنها را پخش آرد ان آه پيش از اقدام پنتاگون در اطال.ان.شبكه سي

و باعث آزار خانواده ها شد به شدت خشمگين شدند و از رسانه ها خواستند ديگر اين تصاوير را پخش 
شبكه عربي الجزيره تصاوير مذآور را چندين بار پخش آرد و به همين دليل متهم شد آه از رژيم . نكنند

الجزيره در جريان جنگ افغانستان هم مورد غضب مقامات واشنگتن .  آندعراق حمايت رسانه اي مي
  . قرار داشت و به آن لقب شبكه بن الدن داده بودند

درباره اسرا و آشته شدگان، يك سخنگوي نظامي در سرفرماندهي نيروهاي ائتالف در قطر گفت آه 
ه مورد شبيخون قرار گرفت و در اين اين سربازان عضو آاروان تدارآاتي اي بودند آه در نزديكي ناصري

  . سرباز آمريكايي ناپديد شده اند12شبيخون 
تفنگداران دريايي آمريكا اعالم آردند آه در يك نبرد در . خبرهاي بد براي نيروهاي ائتالف تمامي نداشت

ات يك مقام دولت بريتانيا اعالم آرد آه طبق اطالع.  مجروح داده اند14 آشته و ۶نزديكي ناصريه 
ماموران امنيتي آشورش، صدام از حمالت روز نخست جنگ آه با هدف نابودي او صورت گرفت جان 

  . سالم به در برده است
يك روزنامه نگار انگليسي ديگر آشته شد و پليس ترآيه از اصابت اشتباهي . بمباران بغداد ادامه يافت

ي مرز ترآيه و سوريه خبر داد آه البته يك بمب رها شده توسط يك هواپيماي نيروهاي ائتالف در نزديك
  . خسارتي به بار نياورده بود

  
  صدام وعده پيروزي داد:روز پنجم

آمريكا اعالم . سربازان آمريكايي صبح پنجمين روز نبرد در جنوب عراق به يك انبار مواد شيميايي رسيدند
  . ح هاي شيميايي تحقيق مي آندآرد درباره اين انبار و احتمال آاربرد مواد موجود در آن در ساخت سال

صدام حسين در يك سخنراني آه تلويزيون عراق آن را به عنوان سخناني تاريخي و مهم پخش آرد 
جف هون وزير دفاع بريتانيا ساعتي بعد اعالم آرد آه اين سخنراني . وعده داد در جنگ پيروز خواهد شد

   .مستقيم پخش نشده و مشخص نيست چه زماني ضبط شده است
اين تصاوير يك . اما تلويزيون عراق تصاوير ديگري هم پخش آرد آه زمان ضبط آن مشخصا همان روز بود

دقايقي . هلي آوپتر تهاجمي آپاچي را نمايش مي داد آه در نزديكي آربال به زور فرود آورده شده بود
مي داد در حالي آه هنوز اين حادثه نشان . بعد نيروهاي آمريكايي سقوط اين هلي آوپتر را تاييد آردند

بخشي از نيروهاي آمريكايي در ناصريه درگير جنگ بودند، گروه ديگري شهر را دور زده و به سوي شمال 
  . شيوه اي آه روش رايج در اين جنگ بود. تا نزديكي آربال پيشروي آرده اند

زرگترين حوزه نفتي نيروهاي ائتالف عالوه بر بغداد، موصل، سومين شهر بزرگ عراق و آرآوك مرآز ب
خبرگزاري سوريه اعالم آرد پنج غيرنظامي سوري در نزديكي مرز عراق در اثر . عراق را بمباران آردند

چند ساعت بعد اياالت متحده پذيرفت نيروهاي ائتالف در حالي . اصابت موشك آمريكايي آشته شده اند
.  غيرنظامي را هم هدف قرار داده اندآه به يك پل در مرز عراق و سوريه حمله مي آردند، يك اتوبوس

اين حمله در آنار گزارش هايي آه از حرآت اتوبوس هاي حامل داوطلبان پيوستن به نيروهاي عراقي از 
  .سوريه به سوي بغداد حكايت داشت، معني تازه اي مي يافت

ارد آه اياالت متحده شواهد موثقي در دست د: از سوي ديگر آري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد گفت
روسيه اين . نشان مي دهد شرآتهاي روسي آمك و تجهيزات ممنوع در اختيار رژيم عراق قرار داده اند

  .ادعا را رد آرد
  

  تصاوير مربوط به دو خلبان هلي آوپتر
تلويزيون عراق تصاوير مربوط به دو خلبان هلي آوپتر ساقط شده آمريكايي را پخش آرد آه آمريكايي ها 

عراق گفت آه هلي آوپتر آنها را يك چوپان بومي با سالح قديمي خود . ا تاييد آردندهم هويت آنها ر
 عراقي خبر داد و 3000ژنرال تامي فرانكس فرمانده نيروهاي ائتالف از اسارت . هدف قرار داده است

  . صليب سرخ جهاني از طرفين خواست قوانين بين المللي را در رفتار با اسرا رعايت آنند
 آه جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير بريتانيا رهبران دو آشور اصلي اعالم شد

توني بلر در يك سخنراني درباره در پيش بودن . درگير در جنگ با عراق به زودي با يكديگر ديدار مي آنند
  . روزهاي سخت هشدار داد

  
  طوفان شن:روز ششم 

آمريكا به سوي بغداد را متوقف آرد اما بمباران مواضع طوفان شن پيشروي نيروهاي تحت فرماندهي 
شبكه هاي تلويزيوني آمريكايي به نقل از منابع . گارد جمهوري عراق در جنوب بغداد با شدت ادامه يافت

اطالعاتي اعالم آردند چنانچه سربازاني آه از بغداد دفاع مي آنند در روشهاي دفاعي مرسوم نااميد 
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بي بي سي از ناصريه گزارش داد نيروهاي . ح شيميايي استفاده آنندشوند ممكن است از سال
  . آمريكايي در بيمارستاني در اين شهر سالح، يونيفرم و لباس هاي ضدشيميايي عراقي يافته اند

 ميليارد دالر بودجه اضافي براي جنگ 74جرج بوش رئيس جمهور آمريكا از آنگره اين آشور درخواست 
  . با عراق آرد

دهان نظامي بريتانيايي اعالم آردند آه وضعيت بصره تغيير آرده و براي اينكه آمك هاي فرمان
. انساندوستانه به داخل اين شهر برده شود از اين پس بصره را يك هدف نظامي تلقي مي آنند

مقامات نظامي . نيروهاي ائتالف نيروهاي شبه تروريستي را مسئول مقاومت هاي بصره اعالم آردند
يا گفتند نوعي شورش محدود نيز در بصره رخ داده آه توسط اين نيروها با خشونت سرآوب شده بريتان
محمد سعيد الصحاف اين خبر را تكذيب آرد اما مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاييد آرد آه . است

  . در ميان جمعيت شيعه بصره شورش رخ داده است
 غلبه بر مقاومت هاي شديد در منطقه ناصريه از رود فرات يك ستون از تفنگداران دريايي آمريكا پس از
اين ستون جناح تازه اي براي تحت فشارگذاشتن بغداد ايجاد . گذشتند و به سوي شمال حرآت آردند

  .مي آرد
مقامات نظامي بريتانيايي بندر ام القصر را امن و باز اعالم آردند و گفتند اميدوارند نخستين آشتي در 

  .  روز بعد عملي نشد٣ه در آن پهلو بگيرد اين اميدواري تا  ساعت آيند48
ژنرال ريچارد مير، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت عقيده دارد سخت ترين نبردها در جنگ عراق 

  . در پيش است
  

  آشتار غيرنظاميان:روز هفتم
 غيرنظامي در اين 14. ددو موشك به بازار بغداد اصابت آر. بمباران موصل و بغداد به شدت ادامه يافت

اين حادثه بازتابي بسيار گسترده در رسانه ها يافت و در مورد .  تن مجروح شدند45حادثه آشته و 
هر تلفات : يك سخنگوي نيروي هوايي بريتانيا گفت. منشاء آن خبرهاي ضد و نقيضي منتشر شد

بعضي منابع منشاء . خواهند آردغيرنظامي مايه تاسف است و نيروهاي ائتالف درباره اين حادثه تحقيق 
انفجار را موشك هاي ضدهوايي عراقي دانستند آه روي بازار سقوط آرده است و نيروهاي ائتالف 

  . سعي آردند از به عهده گرفتن مسئوليت اين حادثه دلخراش اجتناب آنند
سرگيري برنامه شوراي امنيت سازمان ملل نشست اضطراري خود درباره عراق را آغاز آرد تا موضوع از 

: آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد در اين نشست گفت . نفت در برابر غذا را بررسي آند
  .مشروعيت حمله به عراق براي بسياري از مردم در سراسر جهان زير سئوال است

  
  ابرهاي ترديد پديدار مي شوند:روز هشتم 

ي نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا را براي تصرف مطبوعات آمريكا و بريتانيا براي نخستين بار نقشه جنگ
اين انتقادها در روزهاي بعدي شدت گرفت و مقامات آمريكايي و بريتانيايي . عراق مورد انتقاد قرار دادند

  . را به واآنش واداشت
  . نيروهاي بريتانيايي براي قطع ارتباط بصره با بغداد راديو تلويزيون شهره بصره را از آار انداختند

 تنفگدار دريايي با آتش خودي در 37ارتش اياالت متحده اعالم آرد درباره گزارشي آه از زخمي شدن 
  . نزديكي ناصريه دريافت آرده است تحقيق خواهد آرد

مقامات نظامي در سرفرماندهي نيروهاي ائتالف در قطر اعالم آردند با بهترشدن هوا طي سه روز آينده 
  . شدت خواهد گرفتعمليات نظامي عليه عراق 

هانس بليكس، رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل گفت آه نيروهاي تحت فرماندهي آمريكا هيچ 
  .شواهدي مبني بر استفاده عراق از سالح هاي غيرمجاز ارائه نكرده اند

جرج بوش و توني بلر رهبران آمريكا و بريتانيا پس از ديدار در آمپ ديويد در يك آنفرانس مشترك 
  .طبوعاتي شرآت آردندم

سربازان عراقي آماده دفاع از : وزير دفاع عراق، با اذعان به نزديك شدن نيروهاي ائتالف به بغداد گفت
  .پايتخت هستند

  
  آب و نان انگليسي: روز نهم

 تن مواد غذايي و آب آشاميدني براي مردم عراق با اسكورت 600آشتي بريتانيايي سرگاالهان، حامل 
اين نخستين محموله . روب و يك آشتي مين آوب به بندر ام القصر وارد شد و پهلو گرفتيك تيم مين 

  . آمك هاي انسان دوستانه اي بود آه وارد عراق شد
توني بلر نخست وزير بريتانيا گفتگوهاي خود با آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل را بر سر نقش اين 

  . سازمان در عراق پس از جنگ آغاز آرد
  .اران دريايي آمريكايي اعالم آردند روز گذشته يك ژنرال عراقي را در ناصريه به اسارت گرفته اندتفنگد

سخنگوي ارتش بريتانيا مدعي شد آه شبه نظاميان عراقي، هزاران غيرنظامي را آه قصد ترك آردن 
  .بصره را داشته اند گلوله باران آردند

وهستان هاي شمال شرقي عراق توسط پيشمرگان آرد پايگاه اصلي نيروهاي گروه انصاراالسالم در آ
  . آه از سوي نيروهاي ويژه و هواپيماهاي آمريكايي حمايت مي شدند، اشغال شد
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دونالد رامسفلد وزير دفاع اياالت متحده سوريه را متهم آرد تجهيزات نظامي از جمله عينك هاي ديد در 
دولت سوريه فورا . ق را عملي خصمانه خوانداو اين اقدام دمش. شب در اختيار عراق گذاشته داشت

آمريكا از طريق طرح چنين اتهامي در صدد انحراف افكار عمومي از تلفات : اين اتهام را رد آرد و گفت
  . غيرنظامي در جنگ عراق است

اين حادثه تلفات . يك موشك عراقي به مرآز خريدي در آويت اصابت آرد و خساراتي برجاي گذاشت
در طول روزهاي جنگ وزارت دفاع آويت بارها از رهگيري و انهدام موشك هاي عراقي . تانساني نداش

  . توسط موشك هاي پاتريوت خبر داده بود
  

  عمليات انتحاري، توقف پيشروي:روز دهم
مقامات نظامي آمريكا اعالم آردند آه صبح روز دهم، چهار سرباز آمريكايي در اثر يك حمله انتحاري در 

اين حمله به گفته مقامات عراقي توسط يك افسر ارتش صورت گرفته . آشته شده اندنزديكي نجف 
عمليات انتحاري عليه نيروهاي ائتالف ادامه : طه ياسين رمضان، معاون رئيس جمهور عراق گفت. بود

  .خواهد يافت
ي نيروهاي خبرگزاري رويتر به نقل از يك افسر آمريكايي، بدون اشاره به نام او گزارش داد آه پيشرو

پنتاگون و سرفرماندهي نيروهاي . ائتالف به سوي بغداد براي چهار تا شش روز متوقف خواهد شد
تفنگداران . ائتالف در قطر ابتدا حاضر نشدند در اين مورد اظهارنظر آنند ولي بعدا آن را تكذيب آردند

ادي مهمات و مواد اوليه توليد دريايي آمريكا ادعا آردند در يك مجتمع نظامي، نزديك ناصريه، مقدار زي
  . ادعايي آه در غبار جنگ گم شد. سالحهاي شيميايي يافته اند

اياالت متحده درباره احتمال حمله به منافع آمريكا در يمن هشدار داد و به شهروندان آمريكايي توصيه 
 جهان عرب ناشي اين نگراني از احساسات فزاينده ضدآمريكايي در. آرد منطقه خليج فارس را ترك آنند

  . مي شد آه با پديدارشدن ابهام درباره طوالني شدن جنگ افزايش بيشتري يافته بود
  

  انتقادها و پاسخ ها:روز يازدهم
رابين آوك، وزير سابق آابينه دولت بريتانيا آه در اعتراض به شرآت آشورش در جنگ با عراق استعفا 

از توني بلر، نخست وزير خواست سربازان بريتانيايي داده بود در حمله اي بسيار شديد به جنگ عراق 
  .را به خانه بازگرداند

اظهارات آوك بازتاب بسيار گسترده اي در مطبوعات و رسانه هاي جهان داشت و نقطه عطفي در 
انتقادهاي فزاينده نسبت به طوالني شدن جنگ و نقشه نظامي نيروهاي ائتالف براي نبرد عراق تلقي 

  .مي شد
ش به همين انتقادها يك فرمانده آمريكايي در سرفرماندهي نيروهاي ائتالف از عملكرد اين در واآن

پيشرفت هاي قابل توجهي بدست آمده : نيروها و طرح جنگي به آار گرفته شده دفاع آرد و گفت
  .است

سط مقامات دو گزارشگر ناپديدشده اين روزنامه در بغداد تو: سردبير روزنامه آمريكايي نيوزدي اعالم آرد
  .عراقي در هتلشان بازداشت شده اند

اين نيروها براي عمليات : جهاد اسالمي فلسطين از ورود نيروهاي انتحاري اش به بغداد خبر داد و گفت
  .انتحاري عليه نيروهاي ائتالف آماده اند

  .ده اند نفر آشته و يك نفر مجروح ش٣در اثر سقوط هلي آوپتر در جنوب عراق : پنتاگون اعالم آرد
  حادثه دلخراش: روز دوازدهم

وزارت اطالعات عراق با موشك هاي تاماهاوك . بغداد در طول روز زير حمالت هوايي شديد قرار داشت
مورد حمله قرار گرفت و به گفته نيروهاي ائتالف قابليت هاي آنترل و فرماندهي عراق در اين حمله به 

  .ميزان قابل توجهي آاهش يافت
هر دو آشور اظهارات وزير امور . ه سوريه و ايران هشدار داد آه در جنگ جاري دخالت نكنندآالين پاول ب

  .خارجه اياالت متحده را رد آردند
گزارش ها از آشف مقادير زيادي ماسك گاز و پادتن گاز اعصاب در پايگاه متروآه اي در ناصريه توسط 

وسط مقامات آمريكايي به عنوان دليلي بر اين آشف بعدا ت. تفنگداران دريايي آمريكا حكايت داشت
  .احتمال استفاده عراق از سالح هاي شيميايي در جنگ تلقي شد

پنج هزار نيروي ويژه و سرباز آمريكايي براي درهم شكستن مقاومت ناصريه به نيروهاي ائتالف در اين 
 منطقه و يكصد هزار نيرو  هزار نيروي ائتالف در٣٠٠پنتاگون اعالم آرد آه بيش از . منطقه اضافه شدند

آمريكايي ها اعالم آردند آه . در داخل عراق تحت فرماندهي سرفرماندهي ائتالف در قطر قرار دارند
  .شهر نجف تقريبا محاصره شده است

 هزار غيرعراقي براي جنگ با نيروهاي تحت فرماندهي ۵: ناجي صبري، وزير امور خارجه عراق گفت
  . اندآمريكا، به بغداد وارد شده

او . آالين پاول، وزير خارجه آمريكا آشورش را به مقصد اروپا ترك آرد تا به ترآيه و بروآسل سفر آند
قصد داشت در ترآيه رضايت مقامات اين آشور را براي آمك هاي بيشتر به نيروهاي آمريكايي در شمال 

  .و گفتگو آندعراق جلب آند و در بروآسل با وزراي خارجه اتحاديه اروپا و مقامات نات
اخبار روز دوازدهم با خبر تلخ آشته شدن هفت زن و آودك عراقي در آخرين ساعات شب در يك پست 

قربانيان، سرنشين خودرويي بودند آه هنگام نزديك شدن به . بازرسي در نزديكي نجف پايان يافت
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ي آمريكايي اعالم نيروها. سربازان آمريكايي مستقر در اين پست توسط آن ها به گلوله بسته شدند
آردند آه اين خودرو به تيراندازي هوايي سربازان توجه نكرده و به سرعت به پاسگاه آن ها نزديك شده 

  . است
سربازان نيز از بيم وقوع يك حمله انتحاري به سوي خودرو شليك آرده اند اما روز بعد روزنامه واشنگتن 

ين حادثه بسيار ديرتر از آن صورت گرفت آه راننده پست گزارش داد تيراندازي هوايي براي هشدار در ا
  .خودرو بتواند به آن واآنش نشان دهد

  
  عربستان خواستار آتش بس شد: روز سيزدهم

ديلي ميرور، روزنامه بريتانيايي مخالف جنگ، چند ساعت پس از اخراج پيتر آرنت، گزارشگر سرشناس 
  .ه استخدام خود درآورده است آمريكا اعالم آرد آه او را بNBCشبكه تلويزيوني 

NBC پس از آن آه آرنت در يك مصاحبه با تلويزيون دولتي عراق از نقشه نظامي آمريكا در جنگ انتقاد 
  .آرد و آن را شكست خورده دانست، او را اخراج آرد

صدام بايد براي آشورش فداآاري :سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان در يك مصاحبه تلويزيوني گفت 
او همچنين خواستار آتش بس در جنگ عراق شد تا تالش هاي ديپلماتيك در . ند و قدرت را ترك گويدآ

چند . عربستان پيش تر هم از ارائه يك طرح صلح به آمريكا خبر داده بود.اين زمينه پي گيري شود 
صل گفت آمريكا ساعت بعد دونالد رامسفلد، وزير امور خارجه اياالت متحده، بدون اشاره به پيشنهاد في

  .حاضر به گفتگو با هيچ يك از مقامات عراقي نيست
صدام در پيام اول ادعاي پنتاگون مبني بر خروج . تلويزيون عراق در طول روز دو پيام از صدام حسين خواند

سرنوشت او و خانواده اش به سرنوشت مردم عراق : بعضي اعضاي خانواده او از عراق را رد آرد و گفت
وي در پيام دوم آه محمد سعيدالصحاف آن را جلوي دوربين تلويزيون قرائت آرد عراقي .  استگره خورده

  .عليه ائتالف به رهبري آمريكا در سراسر جهان فراخواند» جهاد«ها را به 
گزارش ها از قتل يك عراقي غيرمسلح به دست تفنگداران دريايي آمريكا در يك پست بازرسي حكايت 

ي را به سرعت به سوي پست بازرسي نيروهاي امريكايي مي راند، از بيم وقوع او آه وانت. مي آرد
  .حمله انتحاري، هدف گلوله قرار گرفت و آشته شد

  
  تلخ ترين حادثه روز، در حله اتفاق افتاد
 عضو يك خانواده از جمله شش آودك در حمله ١١جايي آه . تلخ ترين حادثه روز، در حله اتفاق افتاد

رسانه ها و سازمانهاي حقوق بشر به اين حادثه واآنش نشان . ي ائتالف آشته شدندهوايي نيروها
دادند و از نيروهاي ائتالف خواستند دقت بيشتري براي مصون ماندن غيرنظاميان از خسارات جنگ به آار 

ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا ضمن دفاع جدي از طرح جنگ در عراق و . گيرند
اعالم اين آه اين طرح به خوبي جواب داده است و همه فرماندهان ارشد با آن موافق بوده اند از 

بستگان عراقي هايي آه روز قبل در حادثه تيراندازي در پست بازرسي نزديك نجف آشته شدند، 
ه انفجار از سوي ديگر جك استراو، وزير خارجه بريتانيا گفت با گذشت زمان احتمال اينك. عذرخواهي آرد

  .در بازار بغداد در هفته گذشته آار عراقي ها باشد افزايش مي يابد
هزاران مصري در همين روز در بندر اسكندريه در حمايت از مردم عراق و عليه تهاجم آمريكا و متحدانش 

خبرگزاري ها گزارش دادند آه بعضي شرآت آنندگان در اين تظاهرات لباس هاي حمله . تظاهرات آردند
  .ندگان انتحاري را به تن داشتندآن

از جمله طه . حمالت انتحاري هرچند ديگر تكرار نشد، اما از سوي مقامات عراقي مدام مطرح شد
ياسين رمضان، معاون رئيس جمهور عراق گفت بيش از شش هزار داوطلب عرب، در بغداد آماده نبرد 

  .ري اعالم آمادگي آرده اندهستند آه بيش از نيمي از آن ها براي شرآت در حمالت انتحا
محمد سعيد الصحاف، وزير اطالعات عراق هم ادعا آرد جت هاي آمريكايي اتوبوس هاي حامل 

. را آه عازم بغداد بودند مورد حمله قرار داده اند آه در آن چند تن مجروح شدند» سپرهاي انساني«
  .البته اين خبر تأييد نشد

 آه قصد بمب گذاري در هتل بزرگي در امان را داشتند خبر مقامات اردني از دستگيري چهار عراقي
  .دادند

سرفرماندهي نيروهاي ائتالف در قطر اعالم آرد آه نيروهاي تحت فرماندهي آمريكا يك ژنرال بلندمرتبه 
  .عراقي را به اسارت گرفته اند

  
  عبور از خط قرمز:روز چهاردهم

ي آمريكا، اقدام افسراني آه در انتقاد به فرماندهي سناتور جان وارنر، رئيس آميته نيروهاي مسلح سنا
جنگ استعفا داده اند را محكوم آرد و از آنان خواست مانند رئيس جمهور سابق اياالت متحده رفتار آنند 

  .آه چون مي بيند آشورش در حال جنگ است، از انتقاد به رئيس جمهور فعلي اجتناب  مي آند
رماندهي نيروهاي ائتالف گفت آه نيروهاي آمريكايي يكي از ژنرال وينسنت بروآس، سخنگوي سرف

  .اسراي جنگي را نجات داده اند
. گفته شد آه او يكي از هفت آمريكايي اي است آه اسارتشان بدست نيروهاي عراقي تاييد شده بود

يكا  مارس در جريان شبيخون به آاروان تدارآاتي آمر23اسير آزادشده جسيكا لينچ نام داشت آه روز 
  . وي آه زخمي شده بود براي درمان به آلمان فرستاده شد. اسير شده بود
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