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   2003 اوريل 3 -1382 فروردين 14پنج شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب پانزدهم
  

 آمريكايي جبهه شمالي عراق در دهوك و موصل را مورد هدف 52هواپيماهاي بي ـ **
 . قرار دادند

  .به پرواز درآمدندهواپيماهاي آمريكا در ارتفاع پاييني از آسمان نجف **
ي آمي   آمريكا در فاصلهA-10هاي  جنگنده) چهارشنبه(روز خبرنگار رويتر ديبه گزارش **

آردند و به سوي آساني آه به نظر جزو سربازان فداييان  نسبت به زمين پرواز مي
  . نمودند بودند؛ شليك مي در نجفصدام 

 آمريكايي و اسير شدن هفت تن ديگر در       48سخنگوي نظامي آمريكا از آشته شدن       **
  .جنگ آمريكا عليه عراق خبر داد

  

  آخرين تحوالت جنگ
   فروردين13-گزارش بي بي سي

  بغداد بار ديگر هدف حمالت هوايی قرار گرفته است
 بزرگـی را    مقامات وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، می گويند که نيروی زمينی آمريکا حملـه            

گفته شـده کـه ايـن حملـه        . عليه نيروهای گارد رياست جمهوری عراق آغاز کرده است        
  .آغاز تهاجم اصلی به دفاع ايجاد شده در جنوب شهر بغداد است

گزارش ها حاکی از درگيری شديد در اطراف کربالست که در هشتاد کيلـومتری جنـوب                
  . بغداد قرار دارد

ده نيروهای مـسلح آمريکـايی گفـت کـه قـدرت گـارد رياسـت          ، فرمان "ژنرال ريچارد مايرز  "
جمهوری عراق در اين منطقه به دليل بمباران های سنگين و حمالت توپخانه بـه نـصف                 

  . رسيده است
  .هنوز اين خبر از سوی منابع مستقل تاييد نشده است

  . در همين حال، گزارش ها از بغداد حاکی از بمباران شب هنگام اين شهر است
 شده است که مجموعه ای از ساختمان های رياست جمهوری هدف اين بمباران              گفته

  . ها بوده است
  تصرف يک پل

در همين حال تفنگداران دريايی آمريکا گفته اند که يک پـل مهـم بـر رود دجلـه در شـهر           
الکوت را تصرف کرده اند و به اين ترتيب يکی از بزرگ راه های اصلی به سـوی بغـداد را                     

  . خود درآورده اندتحت کنترل
يک تفنگدار دريايی به خبرگزاری رويتر گفته است که اين آخـرين پـل بزرگـی اسـت کـه                    

  .نيروهای تحت رهبری آمريکا برای پيشروی به سوی بغداد به آن نياز داشتند
  تقويت نيروها

گـزارش مـی    . نيروهای تقويتی آمريکايی در حال ورود به منطقـه خلـيج فـارس هـستند              
  . ان سرباز آمريکايی وارد کويت شده اندشود که هزار

  نجات يک نظامی
نيروهای آمريکايی در جنوب عراق اعالم کرده اند که يک نظامی را که توسـط نيروهـای                 

  . عراقی در نزديکی شهر ناصريه به اسارت درآمده بود، آزاد کرده اند
ی در حرکـت بـود،      که نوزده سال دارد، که در کاروانی از نظاميان آمريکـاي          " جسيکا لينچ "

  . ده روز پيش توسط نيروهای عراقی اسير شد
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چندين تن از نظاميـان     . گفته شد که وی چند جراحت دارد ولی وضعيت وی پايدار است           
  . همراه وی کشته شدند

  پيشروی به سوی بغداد؛ تلفات ناصريه؛ مصادره تلفنهای همراه
  تش شديد گرفت واحدهای آمريکايی مواضع عراق در محور کربال را زير آ

به گفته منابع نظـامی آمريکـا، نيروهـای زمينـی آن کـشور توانـسته انـد در دو نقطـه از                       
  .صفوف واحدهای عراقی مستقر در خط دفاعی بغداد عبور کنند

به گفته آنان، در پی بمباران های هوايی سنگين مواضع عراقی در اطراف شـهر کـربال،                 
آمريکايی با واحدهای گـارد جمهـوری عـراق،         حدود هشتاد کيلومتری پايتخت، نيروهای      

که دفاع از منطقه را برعهده دارند، درگير شده اند اما در حال حاضر، تمامی مسيرهای                
  . خروجی شهر کربال را در اختيار گرفته اند
  .مقامات عراقی اين ادعا را رد کرده اند

 اند به اين ترتيـب،    منابع آمريکايی همچنين از تصرف پلی در شهر کوت خبر داده و گفته            
  .کنترل يکی ديگر از شاهراه های منتهی به بغداد را در دست گرفته اند

سخنگوی نيروهای آمريکايی گفته است که در عمليات پيشروی به سـوی بغـداد، يـک                 
  .لشکر گارد جمهوری عراق منهدم شده است

  تلفات ناصريه
ع در جنوب عراق، از بزرگ      همزمان، يکی از خبرنگاران بی بی سی در شهر ناصريه، واق          

  .ترين بيمارستان شهر ديدن کرده است
  رسيدگی به زخمی های ناصريه توسط نيروهای آمريکايی 

 نفـر  250در اين ديدار، پزشکان عراقی به وی گفته اند که از زمان آغاز جنگ در ناصـريه،      
  .در اثر بمباران های هوايی آمريکاييان کشته شده اند

دام در ناصريه به خبرنگار بی بـی سـی گفتنـد کـه اکثـر قربانيـان                پزشکان بيمارستان ص  
  .افراد غير نظامی بوده اند

آنان افزوده اند که در اين بمباران ها، چندين خانه مـسکونی و مدرسـه نيـز هـدف قـرار                     
  .گرفته و ويران شده است

بــه گفتــه پزشــکان، حــدود يــک هــزار نفــر ديگــر نيــز تــا کنــون زخمــی و بــرای مــداوا بــه   
  . مارستان ها منتقل شده اندبي

  جاسوسان آمريکايی
در تحولی ديگر، مقامات نظامی عراق به تمامی شهروندان دستور داده اند تلفن هـای               

  .همراه خود را تحويل آنان دهند
  تصوير تلويزيون بغداد از يکی از کسانی که به جاسوسی متهم شده اند 

کـه ايـن دسـتور چنـد روز پـس از            خبرنگار بخش عربی بی بی سی در بغداد می گويـد            
  .خبر تلويزيون بغداد در مورد دستگيری جاسوسان آمريکايی صادر شده است

تلويزيون بغداد با نشان دادن تصاويری از سه مرد، ادعا کرد که آنان با اسـتفاده از تلفـن                   
های همراه و تجهيزات مـاهواره ای، گـرای دقيـق نقـاط حـساس را در اختيـار نيروهـای                     

  .ی و بريتانيايی قرار می دادندآمريکاي
به گفته تلويزيون بغداد، نيروهای خارجی با استفاده از اين اطالعـات قـادر بـوده انـد بـه                    

  .  بمباران دقيق نقاط مورد نظر بپردازند
  

  گزارش راديو فردا از آخرين تحوالت جنگ
   آوريل2 - فروردين13چهار شنبه 

ائي به سه لشگرديگر، استقرار نيروهاي انهدام لشگر بغداد و حمالت توپخانه و هو
  عراق در مسجد حضرت علي در نجف 
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ژنرال وينسنت بروکس، يک سخنگوي سرفرماندهي نيروهاي ائتالف در دوحه، قطر، 
گفت نيروهاي ائتالف با حمله دوجانبه درجنوب شرقي عراق، يک لشگر بزرگ گارد 

د و از رود دجله عبور کردند اما رياست جمهوري عراق به نام لشگر بغداد را نابود کردن
ژنرال بروکس گفتند . يک سخنگوي نظامي عراق انهدام لشگر بغداد را تکذيب کرد

روند و خنجر مستقيما متوجه قلب نظام صدام  نيروهاي آمريکا به سوي بغداد پيش مي
وي گفت نيروهاي ائتالف با دو . ماند حسين است و همچنان متوجه آن باقي مي

گارد رياست جمهوري عراق موسوم به لشگرهاي مدينه و نبوکدنزر، به لشگر ديگر 
بخش . نبرد پرداختند و با حمالت هوائي، لشگر عدنان در بغداد را هدف قرار دادند

شبکه تلويزيوني . هائي از بغداد هدف دور تازه اي از بمباران هاي شديد قرار گرفت
غداد خسارت ديد و گزارش هاي ضد و الجزيره گزارش داد يک زايشگاه هالل احمر ردر ب

ترين  نقيضي در باره نبرد در اطراف يک مسجد که مرقد حضرت علي، يکي از مقدس
اماکن مذهب شيعه است در شهر نجف گزارش شده است که مقامات آمريکا 

اند و نيروهاي آمريکا از آتش گشودن  گويند سربازان صدام حسين در آن پناه گرفته مي
ژنرال بروکس تمرکزنيروهاي عراقي در مسجد علي را . اند داري کردهبه روي آن خود

اي از به مخاطره انداختن اماکن تاريخي خواند و گفت نيروهاي ائتالف تالش  نمونه
وزير اطالعات عراق حضور نيروهاي آمريکا در شهر . خواهند کرد آن مسجد آسيب نبيند

ده از هواپيماهائي که نزديک زمين پرواز نجف را تکذيب کرد و آنها را متهم کرد با استفا
کنند مساجد را در نجف و کربال بمباران کردند و خود را در معرض نفرين شيعيان  مي

  جهان قرار دادند
  

  اند ها آشته شدهنيروي نظامي انگليس به دست عراقي 10
نيروي نظامي انگليس  10شبكه ي تلويزيوني الجزيره تصاويري را پخش آرد آه در آن 

رانند  اند و افراد محلي را نشان داد؛ آه لندروري را مي ها آشته شدهبه دست عراقي
  . اند آه به غنيمت گرفته

اگر چنين تصاويري صحت داشته باشد؛ به آن معني خواهد بود آه اولين درگيري 
  . زميني نيروهاي انگليسي در شمال صورت گرفته است

اپيتان ال الآوود ، سخنگوي نظامي سي ، آ.بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
چه اين رقابتي در جهت گمراه سازي اطالعاتي باشد و چه « :انگليس در قطر گفت 

آنيم، اما در اين مرحله از اجراي عمليات در آن  تبليغاتي صرف، ما آن را بررسي مي
  » .بخش از عراق اطالعي ندارم

راق و به سوي نيروهاي ي موشكي آه روز سه شنبه اول آوريل به جنوب ع حمله
آمريكا و انگليس شد؛ زماني صورت گرفت آه نيروهاي انگليسي قصد داشتند؛ 

  . مواضعشان را در اين منطقه مستحكم آنند
رفتار « :ي نيروهاي زميني انگليس در خليج فارس نيز گفت ژنرال رابين بريمز ، فرمانده

  » .شود يده مينيروهاي آمريكا و انگليس به دقت از سوي عراقيها سنج
مانيم و آارمان را به پايان  ما اينجا مي« :با اين حال وي خطاب به مردم بصره گفت

  » .رسانيم؛ من مرد صبوري هستم مي
نيروهاي انگليسي در اقدامي نمايشي آاله خودهايشان را در مناطق صفوان ، الزبير ، 

  . القصر و رميله با آاله معمولي عوض آردند ام
ما از وضعيت تهاجم به حالت عادي تغيير موضع « :امي گفتيك سخنگوي نظ

  ».ايم داده
  

  يي هاي خوشه بمباستفاده از 
يي  هاي خوشه بان حقوق بشر ، نيروي زميني آمريكا از بمب به گزارش سازمان ديده

  . آند آه ميزان تلفات انساني آن بسيار باالست، در عراق استفاده مي
اند، اما تصاوير  يكا استفاده از اين سالح را تاييد نكردههر چند هنوز منابع نظامي آمر

ي نيروهاي آمريكايي از اين  تلويزيوني و گزارشهاي خبرنگاران در محل مويد استفاده
  . تسليحات است

www.iran-archive.com 



 مارس گذشته دو 27بان حقوق بشر در  بر اساس گزارش سايت اينترنتي سازمان ديده
ي باقي مانده از اين سالحها در   عمل نكردهتفنگدار آمريكايي در اثر انفجار بمبهاي

  . جنوب عراق آشته شدند
بان حقوق بشر دراين باره  استيوگوز، مدير اجرايي بخش تفكيك سالح در سازمان ديده

آمريكا نبايد از اين سالح استفاده آند؛ چرا آه غيرنظاميان عراقي بهاي اين « :گفت 
  » .اقدام را براي سالها خواهند پرداخت

  
  فات انگليستل

يك سرباز انگليسي در خليج فارس جان باخت و شمار آشته شدگان انگليسي در 
  .  تن رسيد27جنگ عليه عراق به 

مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكاي و انگليسي در قطر اعالم آردند آه وي در جنوب 
  . عراق و در حين انجام وظيفه آشته شده است

 نظامي انگليسي آه در جنگ 12جساد سي ، ا.بي.ي خبري بي به گزارش شبكه
  . به انگليس بازگردانده شدند) چهارشنبه(عليه عراق حضور داشتند؛ صبح ديروز 

  
  سالحهاي به آار رفته

رفت به طول انجاميده   ميدر حالي آه جنگ در عراق بيشتر از حدي آه انتظارش
ر تمام شدن برخي از مهمترين است،نيروهاي آمريكايي در خليج فارس با خط

  .هايشان در جنگ هوايي روبرو هستندسالح
 فروند موشك آروز و تام هاوك از 700 روز اول جنگ نيروهاي دريايي آمريكا 11در 

روي هوايي و همچنين ني.  فروند موشك موجود را شليك آرده است1200مجموع 
يي   فروند بمب هدايت شونده ماهواره5000دريايي آمريكا به اتفاق در اين مدت از 

دهند  هاي فرو ريخته شده در عراق را تشكيل مي درصد از بمب80آه ) jdam(موسوم به 
  .اند عليه اين آشور استفاده آرده

ه از انواع سالح ي گاردين ، يك راه حل براي اين مساله استفاد ي روزنامه به نوشته
است، آه در هر صورت با تغيير نحوه جنگ رخ خواهد داد،چرا آه اهداف ثابت به تدريج 

  .شوند ميبه اهداف متحرك از قبيل تانك تبديل 
اما حتي .  بيشتر به منطقه است jdamهاي تام هاوك و راه حل ديگر ارسال موشك

وام بياورند و طراحان نظامي توانند بيشتر از چند ماه د سازندگان جهاني سالح نمي
م دارند آه با استفاده آليه انديشند و بي آمريكايي همواره به حداقل يك جنگ مي

  .هايشان در عراق در برابر خطرات احتمالي ديگر خلع سالح باشندسالح
  

  پيام جهادی صدام حسين 
  2003 آوريل 1سه شنبه 

  در تلويزيون قرائت کردپيام صدام حسين را سعيد الصحاف وزير اطالعات عراق 
  پل وود خبرنگار بی بی سی در بغداد

در پيامی کتبی که به نقل از صدام حسين در تلويزيون عراق خوانده شد، وعده غلبه 
اين درحالی است که يورشی تازه از سوی . بر آمريکا و بريتانيا داده شده است

  .نيروهای ائتالفی به سوی بغداد آغاز شده است
روی تصاوير قديمی از صدام پخش شد خطاب به عراقی ها می گويد که اين پيام که 

آنها متجاوزان شروری هستند و مغلوب خواهند . آنها را سرکوب کنيد، با آنها بجنگيد"
  ."شد

سرزمين "اين بيانيه طی درخواستی مستقيم از شيعيان عراق می گويد تجاوزی عليه 
که به شهرهای نجف و کربال اشاره در جريان است، عبارتی " اسالم، سنگر ايمان

  .دارد
رئيس جمهور عراق اين پيام را با اين درخواست از مسلمانان سراسر جهان به پايان 
  .رساند که اکنون بايد با شرکت در جهادی مقدس عليه متجاوزان به ابديت بپيوندند

  .برخی اين دعوی را اجابت کرده اند
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   ي صدام حسين  بيانيه
آه از سوي گوينده تلويزيون عراق قرائت شد، صدام حسين وضعيت در اين بيانيه، 

شهر ناصريه، واقع در جنوب عراق را آه صحنه نبرد سنگين نيروهاي آمريكايي و قواي 
  . عراقي است، مورد اشاره قرار داد

مدافعان «سي، وي از مردم عراق خواست تا از .بي.ي خبري بي به گزارش شبكه
رند و از لشكر يازدهم ارتش عراق به خاطر فرسايش سرمشق بگي» شجاع ناصريه

  . نيروهاي مهاجم در ناصريه ستايش به عمل آورد
يي عراق پخش شد، صدام گفت آه الزم  در اين پيام، آه از شبكه تلويزيون ماهواره

  . است مقامات ارشد دولت در شهر ناصريه به انجام وظايف خود ادامه دهند
ماتي آه در انجام وظايف خود قصور مي آنند، گفت آه وي به آارمندان زيردست مقا

  .بايد با برآناري اين افراد، جاي آنان را بگيرند
  

  ي نظامي آمريكا در مجارستان برنامهن پايان يافت
 عراقي تبعيد شده را براي 3000ي نظامي آمريكا در مجارستان مبني بر اين آه  برنامه

 تن 100، پس از اين آه  اول آوريل شنبه سه حمله به صدام تربيت آند، روز شرآت در
  . ي جنگي اعزام شدند، به صورتي ناگهاني پايان يافت از اين افراد به منطقه

سرگرد باب استرن، سخنگوي ارتش آمريكا براي اين عمليات، در پايگاه هوايي تزار واقع 
تي در جنوب غربي شهر بوداپست، گفت آه تصميم بر خاتمه دادن به چنين عمليا

  . گذشت، در روزهاي اخير گرفته شد درست پس از دو ماه آه از آغاز اين پروژه مي
ي گاردين، در حالي آه تبعيد شدگان عراقي فوج فوج به سوي  ي روزنامه به نوشته

ي  گردند تا با نيروهاي آمريكا و انگليس بجنگند، تالش ناآام مانده آشورشان بازمي
  . گان شرمي است آه برايش باقي خواهد ماندواشنگتن براي جلب اين تبعيد شد

دولت مجارستان اواخر سال ميالدي گذشته به مربيان ارتش آمريكا اجازه داد؛ تا از يك 
 ماه 12هاي عراقي به مدت  پايگاه هوايي اين آشور براي آموزش دادن به تبعيدي

دند، اما روز به همين منظور صدها مربي نظامي آمريكا به اين مكان آم. استفاده آنند
  . گذشته براي رفتن به سوي آشورشان وسايلشان را جمع آردند
ي جنگ در عراق  سرگرد استرن دليل چنين تصميمي را تمرآز بيشتر آمريكا بر نحوه

  » . تصميم بر اين است آه تعليمات متوقف شود «:ذآر آرد و گفت
؛ چرا آه اين شود اين عمل يك تغيير سريع در نوع استراتژي آمريكا محسوب مي

هاي نظامي آشورش اعالم آرده بود آه به زودي  سرگرد آمريكايي به روزنامه
  . هاي بيشتري براي آموزش ديدن به اين پايگاه خواهند آمد عراقي

ي گاردين داشت گفت آه از اين  اي آه با روزنامه با اين حال وي روز گذشته در مصاحبه
با اين . هاي ديگري به اين پايگاه بيايند  عراقيموضوع آگاه نبوده است آه آيا قرار است
ي آموزش خود  هايي را آه در اين پايگاه دوره آه سرگرد استرن نخواست تعداد عراقي

 تن 80هاي مجارستان اين رقم را حدود  اند؛ اعالم آند، اما رسانه را تكميل آرده
  . دانند مي

ي گذشته تكميل  ن را جمعهيشا ماهه ها آموزش يك  نفري از عراقي26دومين گروه 
اولين گروه . هايي هستند آه در اروپاي غربي سربازگيري شدند آنها تبعيدي. اند آرده

ي جنگي   نفر بود آه از شمال آمريكا آمده بودند و در حال حاضر در منطقه50شامل 
يي است آه در  هاي بشردوستانه حضور دارند، به طور عمده آار آنها آمك به سازمان

  . آنند لقصر فعاليت ميا ام
ها را  ما بايد هر يك از داوطلب. آميز بود ماموريت ما موفقيت« :سرگرد استرن ادعا آرد
ما اين آار را آرديم و به همين علت به . آرديم يي تربيت مي به صـورتي موثر و حرفه

  » .باليم خود مي
 جنگ در ران معترض نسبت بهدولت مجارستان پس از اين آه چند روز پيش هزا

توانست اعالم  هاي بوداپست به تظاهرات ضد جنگ دست زدند، از اين آه ميخيابان
  ».ي آموزشي پايان يافته است، خوشحال بود آند برنامه
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     باز استهاي جنگي آمريكابراي حرآت آشتيآانال سوئز 
هاي جنگي آمريكا آه در  حسني مبارك قول داد آه آانال سوئز را براي حرآت آشتي

  . مر تدارك نقش دارند، همچنان بازنگه داردا
هاي جنگي  حسني مبارك، رييس جمهور مصر، متعهد است آه اجازه دهد آشتي

آيلومتري سوئز براي تدارك نيروهاي حاضر در عراق 160آمريكايي و انگليسي از آانال 
  . عبور آنند
 اين آانال بر اساس قوانين بين المللي تنها در صورتي مجاز به بستن« :وي گفت

  » .است؛ آه جنگ عليه مصر صورت گيرد
بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، مبارك در تلويزيون مصر اعالم 

  » .عبور از آانال سوئز حقي است آه براي تمام آشورها محفوظ است« :آرد
زايش مصر مخالفت خود را با حمله به عراق اعالم آرده است و رژيم مبارك با اف

معترضان از مبارك . تظاهرات ضد جنگ در اآثر شهرهاي عمده مواجه است
  . اند؛ تا آانال سوئز را بر روي نيروهاي مهاجم ببندد خواسته

  
  اعزام نيرو به عراق و آره جنوبي

رييس جمهور آره جنوبي از پارلمان آشورش خواست تا با اعزام نيرو به عراق موافقت 
يي آره شمالي حياتي   از آمريكا براي حل بحران هستهآند و ادعا آرد آه حمايت

  . است 
روه موهيون ، رييس جمهور آره جنوبي طي سخنراني در شوراي ملي اين آشور در 

به منظور دستيابي به راه « : نيرو را به عراق خواستار شد، گفت700حالي آه اعزام 
ي آره جنوبي و شمالي همكاري جد يي آره حلي مسالمت آميز براي مساله هسته

  » .آمريكا اهميت دارد
از جنگ باعث بروز اختالف در دولت » روه«بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، حمايت 

  . آره جنوبي شده است
در همين حال هزاران تن از مردم آره جنوبي با برپايي تظاهراتي در اعتراض به اعزام 

  . ها اين آشور ريختند نيرو به عراق به خيابان
  . جنوبي با جنگ مخالف هستند  درصد از مردم آره80ها  نتايج آخرين نظرسنجيطبق 

  
  در ترآيه ي آمريكا وزير امور خارجهمذاآرات 

   آوريل2چهارشنبه 
) چهارشنبه(روز يكا سفرش را به ترآيه و بروآسل ديآالين پاول ،وزير امور خارجه آمر

روابط رو به تيرگي با برخي آغاز آرد تا استراتژي پس از جنگ را مشخص آند و به 
  .آشورها بهبود بخشد

به نوشته روزنامه گاردين، در ترآيه او به دنبال اطمينان يافتن از حمايت آنكارا به رغم 
  .اهد بود هزار نيروي آمريكايي در اين آشور خو62اش با استقرار  مخالفت ماه گذشته
هاي اتحاديه  ارجه يونان ، رييس دوره با جورج پاباندرئو ، وزير امور خدر بروآسل نيز پاول 

  .آند اروپا و همچنين با آريس پاتن،آميسر روابط خارجي ديدار مي
در اتحاديه اروپا ، اسپانيا ، ايتاليا ، پرتقال از موضع انگليس در قبال عراق حمايت 

  .آنند مي
 عهده گيرند نه  اروپا بايد آار بازسازي عراق را به اما هر دو گروه تاآيد دارند آه اتحاديه

  .هاي آمريكايي  شرآت
احتماال . پاول همچنين قرار است با ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه نيز ديدار آند

  .قرار است مسكو نيز نقشي در بازسازي عراق داشته باشد
اعالم آرد آه درخصوص چگونگي ارسال تدارآات براي نيروهاي مهاجم در ترآيه پاول 

  . وگو آرده است يي گفت يق خاك ترآيه با مقامات ترآيهآمريكايي از طر
ي آنكارا و   شده ي آمريكا آه در حال حاضر به منظور ترميم روابط تيره وزير امور خارجه

برد؛ گفت آه با توجه به حضور نيروهاي آمريكايي در  واشنگتن در ترآيه به سر مي
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عزام نيروهاي نظامي خود به شمال عراق و امن سازي اين منطقه ترآيه دليلي براي ا
  . اين منطقه ندارد

ما « :بر اساس گزارش رويتر، پاول در يك آنفرانس مشترك با همتاي ترك خود؛ گفت
نيازهاي ديگري را آه براي حمايت از نيروهاي ائتالف آه براي حفظ امنيت در شمال 

   ».اند؛ الزم است؛ مورد بحث قرار داديم عراق به اين منطقه اعزام شده
گيري جديد از سوي  عبداهللا گل نيز گفت آه موارد بحث شده با پاول نيازمند تصميم

  . پارلمان ترآيه نيست
پارلمان ترآيه ماه گذشته با تقاضاي آمريكا براي استقرار نيروهايش در خاك آن آشور 

آه در صورت نياز نيروهاي خود  مخالفت آرد و در عين حال اين آشور اعالم آرده است
  . ارد منطقه تحت آنترل آردها در شمال عراق خواهد آرد را و

برد، خاطرنشان آرد آه هيچ  سر مي پاول با تاآيد بر اين آه شمال عراق در امنيت به
  . ي ترآيه به اين منطقه وجود ندارد نيازي به حمله

  
  

  جنگ و سياستهاي رژيم ايران
  
  در لندنعراقي نشست معارضين رد وم در بازتاتع سايت ضوم

  ردين فرو12 سه شنبه
   ضد ايراني در نشست معارضين موضعگيري

اخبار رسيده از نشست معارضين در لندن حكايت از جهت گيري ضد ايراني و ضد 
  .اسالمي در اين نشست دارد
عراق اوًال و « حزب دموآرات و الييك و سكوالر با شعار 11اين آنفرانس آه با مشارآت 

ي و بازسازي عراق را در لندن برگزار شد، وظايف دولت موقت، دستگاه قضاي» اخيرًا
 .موضوع بحث قرار داده بود و سعي در سكوالر و الييك خواندن آينده عراق داشت

خودداري سخنران همايش از استفاده از نام خدا در آغاز صحبت آه مورد اعتراض 
به : وي گفت. رييس همايش مواجه شد» آوپه«احزاب آرد قرار گرفته بود، با تاييد 

حي و غيرمسلمان در آنفرانس، الزم نيست ابتداي همه دليل حضور افراد مسي
 .سخنراني ها با نام خدا آغاز شود

هرگز در «: از سوي ديگر آيت اهللا بحرالعلوم در سخنراني خود در اين همايش گفت
 .»عراق نظام اسالمي و مذهبي مانند ايران به وجود نخواهد آمد

 . مشابهي ايراد آردآيت اهللا صدر از ديگر سخنرانان همايش نيز سخنان
  
  

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  تهاجم غير قانوني 

   Ignacio Ramonetنوشته 
  ك به زبان فارسي ماهنامه سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،لوموند ديپلوماتي

  2003آوريل 
منشور سازمان ملل متٌحد، قانون مشترک کره ي زمين، در مقٌد مه خود رسمآ اعالم 

ما، خلقهاي عضو سازمان ملل متٌحد، مصمٌم بر حفظ نسلهاي آتي از آفت « : ميکند
و بر بنيان نهادن محملهاي تضمين روند عدم توٌسل به زور ، مگر در جهت (...) جنگ 
بنا داريم تا نيرو هاي خودرا براي تحٌقق اين آرمانها به يکديگر پيوند (...)  همگان، منافع

منشور از همان ماده ي اٌول خود خاطر نشان ميسازد که هدف نخست . »دهيم 
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مقابله با هر گونه « و » حفظ صلح و امنٌيت بين المللي « سازمان ملل مثٌحد همانا 
  . است» صلح جهانيعمل تهاجمي يا ديگر اشکال تهديد 

 مارس، 20بدين ترتيب، اياالت متٌحده ي آمريکا و متحدين بريتانيا يي آنان، روز پنجشنبه 
عليه عراق و با تهاجم به اين کشور بدون مجٌوز » جنگ باز دارنده« با راه اندازي يک 

ير سازمان ملل و يا ساير سا زمانهاي بين الملي، اصول بنيادين سازمان ملل متٌحد را ز
  . پانهاده، خود سرانه در خارج از کادر قانون و آشکارا به عنوان مهاجم عمل کرده اند

جامعه بين المللي، در برابر اين جنايت عليه صلح رو ياروي وضعٌيتي بي سابقه قرار 
 ، تا کنون هرگز سابقه 1945از زمان پيدايش سازمان ملل در سال . گرفته است

و از ( ن گذار اين سازمان، اعضا ء دائمي شوراي امنٌيت نداشته است که دو کشور بنيا
چنين وحشيانه قانونٌيت بين المللي را نقض ) رده ي کهن ترين دموآراسيهاي جهان 
  . خواند، بدل شوند» دٌول بزه کار« کرده و در برابر آن ، به آنچه مي توان 

 بندي قدرت، و اين امر نه در عرصه ي رده. نظم جهاني دچار دگرگوني گشته است
چرا که از اين نظر تفٌوق بال منازع واشنگتن همچنان پا بر جاست، بلکه در عرصه ي 

عامل محٌرک اعتراضات ميليوني شهروندان . ارزشهاي سياسي خودرا نشان مي دهد
سراسر جهان عليه اين جنگ، و به ويژه در درون اياالت متٌحده و بريتانياي کبير، بيش از 

مردم جهان، بي آن که دچار توٌهم باشند، . ر اخالقي آن بوده استهر چيز جنبه ي غي
معهذا از قدرتمند ترين کشور کره ي زمين انتظار دارند تا اين کشور يک نيروي اخالقي، 

و يا ال اقل چنين متٌکبرانه . قهرمان رعايت حقوق و نمونه ي تبعيت از قانون، نيز باشد
  . به اصول عمده ي اخالق سياسي پشت نکند
 سپتامبر، اياالت متٌحده ، تحت 11اٌما، بنظر مي رسد که از زمان سوء قصدهاي 

بوش ، علمدار دفاع از برداشتي بسيار وقيحانه از مصالح عاليه ي . رياست جرج و
بوش و باز هايي که وي را احاطه کرده اند با بکار . دولتي و منافع ملي شده است

رنس بايد بداند، که اگر بخواهد قدرت را همواره يک پ« _ گيري نصا يح قديمي ماکياول 
دردست داشته باشد، غالبآ ناچار اسث تا بر ضد ايمان، احسان، انسانٌيت و مذهب 

، مصٌممند تا عليه قانون، اخالق، حقوق بشر، و حقوق بين الملل _ ) 1(» .عمل کند
  . عمل کنند

 امنٌيت، حاصل ازناتواني واشنگتن پس از يک فاجعه ي ديپلماتيک بي سابقه در شوراي
ابر قدرت آمريکا در متقاعد ساختن کشورهايي که از دير باز در حيطه ي نفوذي اش 

قرار داشته اند، چون مکزيک، شيلي و يا پاکستان، با عدم موافقت ترکٌيه، متٌحد 
قديمي اش، با عبور نيروهاي آمريکايي از خاک اين کشور، متٌحمل شکستي تازه شده 

ا ناديده گرفتن اين ناکاميها، طرح تهاجم خود عليه عراق را حفظ نموده و بوش ب. است
نا موزون متشٌکل از بالغ بر چهل کشور ، که در » ائتالف « آنرا بر خوردار از حمايت يک 

ميان آنان تعدادي از کشورهاي کمونيستي سابق چون ازبکستان و ترکمنستان ، و 
دي جهان به چشم مي خورند، نيز اعالم برخي از سياهترين حکومتهاي نو استبدا

جاي يادآوريست که بوش واطرافيانش، برغم آن که يک رژيم فاسد و . داشته است
خود کامه چون رژيم صدام حسين را آماج حمالت خود قرار داده اند، از توجيه عمل خود 

رد بي اعتنايي آنان به حقوق بين المللي، برخو. در عرصه ي اخالقي کامآل ناتوانند
متکبرانه ي آنان با اتکاء به نيروي قهر آميز تشکيالت نظامي شان، باعث بر انگيختن 

موج عظيمي از احساسات ضد امريکايي در جهان شده است که از زمان جنگ ويتنام 
  . تا کنون بي سابقه بوده است ) 1961-1975(

آن در ژنو کميسيون بين المللي حقوق دانان، ارگان مشورتي سازمان ملل، که مقر 
، عليه حمله به عراق بدون مجوز از سازمان ملل هشدار داده 2003 مارس 18است، از 

اين کميسيون به مثابه ديگر انجمنهاي حقوق دانان بريتانيايي، فرانسوي، . بود
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چنين حمله اي غير قانوني بوده و يک « تصريح مي کند که ) 2(اسپانيايي و بلژ يکي
هيچ گونه « کميسيون اعالم مي کند که . » دجنگ تهاجمي محسوب خواهد ش

محمل حقوقي براي توجيه چنين مداخله اي وجود ندارد؛ هيچ کشوري اين حق را 
ندارد که بدون اجازه ي شوراي امنٌيت، عليه يک کشور ديگر به زور متوٌسل شود، مگر 

  » .در صورت دفاع مشروع، در پاسخ به يک حمله ي مسلحانه
را عنوان » دفاع مشروع « اي توجيه حمله به عراق بعضآ مقوله ي اگر دولت آمريکا بر

کرده است، اين امر بيشتر خطاب به افکار عمومي داخلي آمريکا ، با تالش در مر تبط 
امري که هنوز به ثبوت (  و رژيم بغداد 2001 سپتامبر 11ساختن سوء قصد هاي 

اين شورا در آستانه . نٌيتصورت گرفته است ، و نه در محضر شوراي ام) نرسيده است
 مارس همچنان تآکيد دارد که عراق خطري فوري که جنگي بال واسطه را اقتضا 20ي 

مستلزم وقوع يک تهاجم » دفاع مشروع« از سوي ديگر . کند محسوب نمي شود
» دفاع مشروع باز دارنده « و مفهوم . پيشاپيش است که عراق مرتکب آن نشده است

  . الملل نيستمورد قبول حقوق بين 
عالوه بر اين بوش براي مشروع جلوه دادن تهاجم خود به عراق ، بر لزوم تغيير رژيم 

چنين داليلي هر قدر هم که بجا و . اين کشور و خلع صدام حسين نيز تأکيد دارد
شايسته باشند، طبق منشور سازمان ملل متٌحد ، نمي توانند يک تصميم يکجانبه 

بهانه ي ديگري که غالبآ از سوي واشنگتن مطرح . جيه نمايندبراي توٌسل به زور را تو
ميشود و آن عبارتست از استقرار دموکراسي در عراق، نيز نمي تواند بخودي خود 

به گفته ي گروتيوس حقوقدان، . مجٌوزي قانوني براي حمله به اين کشور به حساب آيد
 ، De jure belli ac pacisود بنيانگذار حقوق شهروندان در قرن هفدهم، در کتاب مشهور خ

سعي در حکومت کردن به ديگران عليه اراده وخواست آنان، تحت اين عنوان که به « 
را ببار آورده » جنگ هاي نا عادالنه « رايج ترين دستاويزي است که » نفعشان است 

  . است
 . 93.  ، ص1980 ، پاريس ، 879. ، شLe Livre de Pocheماکياول، پرنس،  (1

2) www.ulb.ac.be/droit/cdi/appel_irak.html 
  
  
  

  اند ي جنگ غلط از آب درآمده ها دربارهچرا بعضي از پيش فرضها و تحليل
  فريد زآريا

  ي نيوزويك نامه هفته
ي جنگ آمريكا  ي نيوزويك در تحليلي درباره نامه فريد زآريا، دبير سرويس سياسي هفته

 چرا بعضي از پيش د آه بررسي آنيمارزش دار« :و انگليس عليه عراق مي گويد
اند و استراتژي نظامي واشنگتن  ي جنگ غلط از آب درآمده ها دربارهفرضها و تحليل

تواند  مواجه با اشتباهات امري است آه در حال حاضر مي.شكست خورده است 
  » .جلوي تكرار آنها را در آينده بگيرد

مريكا بر اين باور بودند آه رژيم طلبان دولت آ براي سالها جنگ« :زآريا نوشته است
صدام خيلي آسان از هم فروخواهد پاشيد؛ زيرا افرادي آه بخواهند براي صدام بجنگند؛ 

  . بسيار اندك هستند و در مقابل تعداد بسياري عليه وي به پا خواهند خاست
به همين دليل است آه بسياري از اين جنگ طلبان همانند ريچارد پرل يا پل ولفووتيز 

گفتند آه تغيير رژيم در عراق احتماال به اعزام نيروهاي  ي زمامداري آلينتون مي در دوره
معارضان عراقي براي آتش آمريكا همانند ” :پرل گفته بود. آمريكايي نياز خواهند داشت

در واقع همه چيز مهياست و اگر به حمايت آمريكا نياز . يك غذاي آماده خوردن هستند
چنين طرز تفكري . ه صورت ترآيب آردن نيروهاي مخالف خواهد بوداين حمايت ب:باشد 
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اش ناآام  باعث شد؛ تا استراتژي نظامي آمريكا به رغم حمالت مهيب و تكان دهنده
  » .بماند

مردان صدام نشان دادند آه خيلي بيش از اينها و خيلي « : دهد زآريا توضيح مي
ه دولت و رژيم صدام وفادارند، اما شايد آرد ب بيني مي بيشتر از آنچه دولت آمريكا پيش

. گرايي در منطقه ناديده گرفته شد  اين بود آه شايد نقش ملي اشتباه خيلي بزرگتر
ي آن با اطمينان  استفاده آردم زيرا هنوز زود است آه بخواهيم درباره» شايد«من از 

ب اگر سخن بگوييم؛ از سويي مسلم است آه بسياري از عراقيها به ويژه در جنو
اما در اين ! آنند مطمئن شوند آه صدام رفتني است از نيروهاي آمريكايي استقبال مي

. ميان مردم عراق مسلما حس خوبي نسبت به تهاجم بيگانگان نخواهند داشت
پرستيده و از  گويند آه وي جوزف استالين را مي بسياري از مخالفان صدام مي

نبايد فراموش . آرده است راق استفاده ميي وي عليه مردم ع هاي ديكتاتورانه شيوه
گرايي روسها در زماني بود؛  آنيم آه مهمترين دستاورد استالين برانگيختن حس ملي

 استالين ميليونها نفر از شهروندان 1941تا سال . آه آلمان نازي به شوروي حمله آرد
ين حال هنگامي آه با ا. شوروي را آشته بود يا آنها را به اردوگاههاي آار فرستاده بود 

به خاطر سرزمين « :بر روي تانكهايشان نوشتند. سربازان روسيه به جبهه رفتند
  . »مان و به خاطر استالين پدري

آيد؛ از دست صدام  براساس تمام شواهد و مدارك موجود، بيشتر عراقيها بدشان نمي
 تهاجم شود و مورد بينند؛ آشورشان بمباران مي خالص شوند، اما هنگامي آه مي

از سوي ديگر نيروهاي . آنند قرار گرفته است؛ احساس شكست خوردگي پيدا مي
در . آنند اي در جهان عرب پيدا مي شوند، نمود پيچيده خارجي آه وارد آشورشان مي

ـ به نيروهاي آمريكاي همانند دشمن نگاه  طول خاورميانه ـ حتي در ايران و ترآيه
 مورد مخالفت است و نسبت به اهداف آمريكا در شود؛ حمايت آمريكا از اسراييل مي

آنند آه آمريكا به  منطقه شك و ترديد وجود دارد؛ وقتي تمام مردم انگليس فكر مي
يي  آند ، چرا نبايد فكر آنيم آه مردم عراق به گونه خاطر نفت به عراق حمله مي

  » .متفاوت بينديشند
ها بسياري از آمريكاييها در ذهنشان تصويري آه اين روز« : زآريا در انتها نوشته است

 1944دارند، همان است آه در هنگام ورود نيروهاي متفق به فرانسه در سال 
بسياري از . داشتند، امـا در آن زمـان فـرانسه از اشغال ، اشغالگران خارجي آزاد شد

اي نيـز از تهاجـم خارجـي خشمگين  آنند، عده عراقيها از سقوط صدام استقبال مي
در آن زمان . شـود ستند، اما مسلما همـه مشتاقنـد تا ببينند؛ پس از جنگ چـه مـيه

!  جـديد است اش ساختن عراقـي گويد هـدف است آه آمريكا اگر واقعا آن طور آه مي
  » !تواند تهاجم به عراق را توجيه آند مي

  
  سخنی با آمریکا

   با یورگن هابرماسNationگفت و گوی نشریه 
  همشهری 

  علي معظمي : جمهتر
---------------------------------------------------------------------  

  : اشاره
در تالش براي فراهم آردن تصويري الزم از مباحث راجع به سياست خارجي اياالت 

از چند تن از روشنفكران غيرآمريكايي خواست تا نظرات ) Nation(متحده، نشريه نيشن 
آنچه مي خوانيد ترجمه چهارمين اين نظرخواهيها است آه مصاحبه اي . دخود را بگوين
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اين مصاحبه در . با يورگن هابرماس، استاد ممتاز فلسفه دانشگاه فرانكفورت است
  .  در نيشن چاپ شده است2002شانزدهم دسامبر 

---------------------------------------------------------------------  
  شما در قبال جنگ قريب الوقوع با عراق چيست؟ موضع •
 . اياالت متحده نبايد بدون پشتيباني صريح سازمان ملل به جنگ برود -
 چه شرايطي بايد برآورده شود تا شما از اقدام نظامي عليه بغداد حمايت آنيد؟  •
شرايط قطعي همان هايي هستند آه در آخرين قطعنامه شوراي امنيت مشخص  -

در هر صورت .  تفسير برآورده شدن اين شرايط هم بر عهده همين شورا استشدند و
 براي درگير شدن با تمرآز انفجارآميز – و ديدگاهي واقع گرايانه –بدون تعهدي بلندمدت 

صرف اين آه . منحصر به فرد مسائل در خاورميانه، نبايد به اقدام نظامي متوسل شد
به ديگران سپرده شود آارساز » پاآسازي «صدام حسين در قصرهايش بمباران شود و

 . نيست
 .  پشتيباني آرديد1991شما از جنگ خليج فارس در سال  •
بله، تصرف آويت به وسيله عراق شكستن قوانين بين المللي بود، و به عالوه صدام  -

 . اسرائيل را به جنگ شيميايي تهديد آرد
 . اني آرديد هم پشتيب1999از دخالت ناتو در آوزوو در سال  •
چون شوراي امنيت به بن بست رسيده بود، در اين مورد توجيه مسئوليت بسيار  -

جامعه بين . قتل عام سربرنيتسا عقيده مرا تغيير داد. سنگين تري وجود داشت
المللي براي مقابله با جنايت عليه بشريت بايد بتواند، در صورت از ميان رفتن ساير 

در آن زمان، به سادگي مي شد . امي هم استفاده آنداحتمالها، حتي از نيروي نظ
در اروپاي قاره اي حاميان دخالت، رنج . تفاوتهاي مشخصات ملي را براي توجيه ديد

بسيار آشيدند تا همان استداللهاي ضعيف متكي به قوانين بين المللي را با نشان 
ي است آه آنها آن را دادن اين نكته سرپا نگاه دارند آه اين اقدام براي تقويت آن چيز

به عنوان انتقال از قوانين ماليم بين المللي به سوي يك رژيم حقوق بشري آامال الزام 
آور مي ديدند، اين در حالي بود آه هواداران اقدام، چه در اياالت متحده و چه در 

يك نظم جهاني » اصول«اينها به . بريتانيا بر همان سنت ملي گرايي ليبرال خود ماندند
ينده متوسل نمي شدند، ولي راضي شدند آه خواسته هايشان براي شناسايي آ

 . ي ملي خودشان مي شناختند، را اعمال آنند»ارزشها«چيزي آه به عنوان نيروي 
شما موضع امروز خود در قبال عراق، را در مقايسه با مواضع پيشين تان چگونه مي  •

 بينيد؟ 
تماال به داليلي روشن مي خواستند آه به هر جناحهاي داخل هيأت حاآمه آمريكا اح -

اما درك عمومي از اين مقوله تا بعد از واآنش بوش به . صورت رژيم عراق تغيير آند
از آنجا آه يك دولت . عليه تروريسم تغيير نكرده بود» جنگ«يازده سپتامبر با اعالميه 

فوري از پديده نوعا تنها عليه دولتهاي ديگر مي تواند وارد جنگ شود، پس باز تعريف 
جديد، با عباراتي آشنا ولي گمراه آننده راهي را براي پاسخ دادن به توقعات مردم 

از آن زمان تاآنون به نظر مي آيد آه » آاري دارد مي شود«پيش مي آشيد آه 
مداخله در افغانستان .سياست خارجي بوش در انقياد مالحظات داخلي بوده است

سبي فلج آننده اي را آه پيش آمده بود، با به ميان آوردن توانست براي مدتي بي تنا
ماشين فوق پيشرفته يك ابرقدرت تا دندان مسلح در برابر شبكه پراآنده دشمناني 

وضعيت آزاردهنده اي آه نمي شد از پس آن برآمد، با الگوي جنگ با . مكار، آنار بزند
اما عراق . ن شده بوددشمناني آه شما مي توانيد بر آنها مستولي شويد جايگزي

با وجود اعالميه هاي دولتي، هيچ شاهد واضحي آه دال بر دخالت . افغانستان نيست
 . عراق در عمل تروريستي مشخصي باشد وجود ندارد
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 شما نقش اياالت متحده را در مرحله آنوني جهان معاصر چگونه مي بينيد؟  •
جديد حاآمان اياالت » يت ملياستراتژي امن«چيزي آه بيش از همه مرا نگران آرد  -

با اين سند تحريك آميز، يك ابر قدرت براي خود حق حمله بازدارنده عليه . متحده بود
هر آس را آه به اندازه آافي مشكوك به نظر برسد، به رسميت مي شناسد؛ به 

عالوه، اين سند تصميم اين ابر قدرت را براي بازداشتن هر رقيبي حتي از رسيدن به 
در گذشته اي نه چندان دور، نسلي از .  معادل با خود را اعالم مي آندموقعيتي

آلمانيهاي جوان آه به وسيله سربازان آمريكايي از رژيم نازي نجات يافته بودند، به پديد 
آوردن و تمجيد از ايده آلهاي سياسي ملي اي پرداختند آه خيلي زود به نيروي پيش 

ري دادگاههاي نورمبرگ و توآيو انجاميد، يكي از برنده در تاسيس سازمان ملل و برگزا
نتايج اين امر اين بود آه قوانين قديم بين المللي تحول يافت؛ با محدود آردن حاآميت 

دولتهاي ملي، با لغو مصونيت مقامات دولتي در مقابل پيگردهاي فراملي، و با 
ال آيا همين ملت ح. گنجاندن جنايات بي سابقه در قوانين جزايي دادگاه بين المللي

در ميان » وضع طبيعي«بايد نسبت به اصالح دستاوردهاي داخلي آردن قانوني 
 ملتهاي متخاصم بي تفاوت بماند؟ 

 ديدگاه شما درباره روابط آلمان و آمريكا در اين زمان چيست؟  •
منش زورگويانه بوش، رامسفلد و ديگران در قبال اعضاي دولت آلمان مرا به ياد  -

شرودر در رد آردن تغيير تلويحي .دم بزرگها در حياط مدرسه مي اندازددعواي آ
سياست بوش در قبال عراق محق بود، يعني تغيير سياست از هدف اعالم شده 

با اين حال او بايد بر خواست بي قيد و شرطش براي . »تغيير رژيم«به » خلع سالح«
 من همچنين با تالش مكرر .گردن نهادن به اقتدار سازمان ملل بيشتر تاآيد مي آرد

 اياالت متحده، روسيه، اتحاديه اروپا و –يوشكا فيشر براي رسيدن به تشكل چهارگانه 
 براي تالش مشترك جهت رسيدن به يك قطعنامه صلح پايدار در مورد –سازمان ملل 

اين منازعه ريشه هايي نيز در تاريخ . منازعه بين اسرائيل و فلسطينيها موافق بودم
از زمان تشكيل دولت فدرال همبستگي با اسرائيل، مستقل از اين .  و اروپا داردآلمان

آه چه آسي بر سر آار باشد، قانوني نانوشته بود و اين امر تاآنون نيز ادامه داشته 
بار ديگر ثابت آرد آه يهود ستيزي، در حال ] در آلمان[انتخابات اخير ملي ما . است

 .  به حساب نمي آيدحاضر، خطري در ميان گستره ملت
 درباره روابط بين اياالت متحده و اروپا به طور آلي چه مي گوييد؟  •
بسياري از آمريكاييها هنوز هم به ابعاد و چند و چون دافعه فزاينده، اگر نگوييم رنجش  -

. آور، سياستهاي حاآمان فعلي آمريكا در قبال اروپا، از جمله بريتانيا، پي نبرده اند
ممكن است بيش از هر زمان ديگري پس از ] بين آمريكاييها و اروپاييها[في فاصله عاط

براي مردماني چون من، آه هميشه در يك چپ نزديك . جنگ جهاني دوم افزايش يابد
به آمريكا دسته بندي شده ايم، مهم است آه مرز واضحي بين انتقاد از سياست 

بانه ضد آمريكايي از سوي ديگر هاي حاآمان آمريكا از يكسو و جريان فزاينده متعص
يادآوري دوره جنگ ويتنام نشان مي دهد براي اين منظور مفيد خواهد بود . رسم آنيم

در . آه مخالفت اروپاييان بتواند با جريان مشابه در آمريكا پيوند برقرار آند و يكي شود
 .  بايد گفت آه امروز رودربايستي مانع اين امر مي شود1965قياس با سال ،

شايد نوعي ارتباط آه از نظر نظام مند بودن به هم ريخته است بين اياالت متحده و 
من از اين امكان چيزي نمي دانستم تا اين آه يكي از دوستان . اروپا در جريان باشد

آمريكايي سعي آرد به من توضيح دهد آه او نسبت به ديدگاه جهاني افراد پرنفوذي 
آن گونه آه او توضيح مي داد، آنها خود را به مثابه . چون پل ولفوويتز چه نظري دارد

اروپاييها، آه هميشه مظنون به . مدافعان حقيقي ايده آلهاي جهان گرايانه مي انگارند
يهودستيزي بوده اند، را اين گونه مي بينند آه گويي به واقع گرايي بازي قدرت 
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يكاييها و بريتانياييهاي شان باز مي گردند در حالي آه آمر1945خودخواهانه قبل از 
شجاع دارند با شتاب خود را براي رسيدن به اهدافي مشابه اهداف جنگ جهاني دوم 

] يعني ديدگاهي آه به امثال ولفوويتز نسبت داده شد[از اين ديدگاه . آماده مي آنند
تنها آنگلوساآسونها متعهد به دفاع از ارزشهاي جهاني دموآراسي و آزادي در مقابل 

اگر اين . تجسم يافته است» بي سروپا«هستند آه اآنون در دولتهاي » تيشرار«
درواقع بيش از يك آاريكاتور باشد، ما احتماال نيازمند بحثي درباره خطاهاي قابل توجه 

» جهان گرايي«و » ملي گرايي ليبرال«و معيارهاي آن چيزي هستيم آه بايد به مثابه 
  .با آن مقابله آنيم

  
  

  . شناخت دقيق دشمن اين است؛ آه با او بجنگيمتنها راه
  جورج پاتن، يك آلنل بازنشسته

  ي واشنگتن پست روزنامه
ي  ي واشنگتن پست، جورج پاتن، يك آلنل بازنشسته بر اساس گزارش روزنامه

تنها راه شناخت دقيق « :گويد آمريكايي آه در سومالي و لبنان جنگيده است، مي
ما تا امروز حدود دو هفته است آه وارد جنگ با . جنگيمدشمن اين است؛ آه با او ب

دهد آه  ايم و برخي مسايلي آه تا به حال پيش آمده است؛ نشان مي عراق شده
  . انديشيد ي عراقيها در اين بازي متفاوت از آن چيزي است؛ آه آمريكا مي نقشه

جايي  تا آن.  سال پيش به صورت يك بازي جنگي در آمده است12درگيري با عراق از 
به يكي از “ هاي آثيف حقه” ي عراقيها براي استفاده از  آه اطالع دارم توانايي بالقوه

گونه اعمال تاآتيكي نبايد باعث تعجب  اين. خاصيتهاي اين بازي تبديل شده است
  . آسي شود

توان اين گونه تاآتيكهاي نامتناسب عراق را  سوال اساسي اينجاست آه چگونه مي
فرض اين آه صدام جنگ در بغداد را به عنوان . ك استراتژي يكپارچه شناختبه عنوان ي

گيرد،  ي بقايش آه بايد به صورت باشكوه در آن جلوه آند، در نظر مي آخرين مرحله
مسلما بازي بزرگتري در جريان است آه با . آامال با شخصيتش در تناقض است
  » .گذشت زمان آشكارتر خواهد شد

« صدام . دانيم بگذاريد ببينيم آه از صدام چه مي« :دهد ه ميواشنگتن پست ادام
ي سقوط آمريكا در لبنان و سومالي  او همچنين درباره. ستود را مي» هوشه مينه

ي جنگ با آمريكا  ي نحوه  سال است آه درباره12وي و آارمندانش . مطالعه آرده است
  » .انديشند مي

با مطلوبترين حالتي آه صدام براي « :نيمخوا ي واشنگتن پست مي ي مقاله در ادامه
نگرد آه نه تنها به  او به جنگ مانند فرصتي مي. آنيم گيرد، شروع مي خود در نظر مي

ي آن قادر خواهد بود در برابر آمريكا بايستد بلكه قادر خواهد بود؛ رهبري جهان  واسطه
از بنيادگراياني اسالمي را آه ضدغرب است؛ در دست گيرد و گوي اين نوع رهبري را 

صدام براي رسيدن به چنين هدفي و براي اين آه بر برتري نظامي . الدن بربايد مثل بن
  » .آمريكا و انگليس غالب آيد، بايد يك استراتژي سه جانبه را در پيش گيرد

شود؛ صدام در  در فاز اول اين طور در نظر گرفته مي« :دهد واشنگتن پست ادامه مي
اگر چنين شكستي اجتناب ناپذير . ارف شكست خواهد خوردنهايت در جنگي متع

 باعث 1973انور سادات مصري در سال . اش را به آار گيرد باشد، او بايد تمام سعي
مباهات اعراب شد، چرا در جنگي آه هم تاآتيكي و هم عملياتي شكست خورده بود، 

دومين . ، خريد از دست رفته بود1967طوري جنگيد آه آبروي اعراب را آه در سال 
حالت اين است آه جنگ را تا آنجايي آه ممكن است، طول بدهد تا شمار افراد 

www.iran-archive.com 



آخرين امكان اين است آه صدام . ي انگليسي و آمريكايي بيشتر شود ي شده آشته
ي غمناآي تبديل آند آه تا مدتها در اذهان نسلهاي  تالش آند؛ تا بغداد را به جبهه

در صورتي آه صدام بخواهد به . اي جهان باقي بماندي عراق و ساير آشوره آينده
ي عمل بپوشاند، بايد يا پنهان شود يا تبعيد گردد و به اين صورت  اي جامه چنين برنامه

دهد،  اش ادامه مي جنگد و به مبارزه خود را مانند شخصي بنمايد آه با امپرياليسم مي
يميايي استفاده آند، اما در صورتي آه وي بخواهد در اين جنگ از سالحهاي ش

  » .بينيها اشتباه است و هيچ آس او را تحسين نخواهد آرد مسلما اين پيش
تواند اين باشد آه جنگهاي  فاز دوم استراتژي صدام مي« :اين مقاله آورده است

رخ دهد، هر چند آه اين اصطالح از طرف » اشغال عراق«طوالني مدت چريكي عليه 
معروف است؛ اين آاري است آه » آزادسازي عراق « نيروهاي آمريكا و انگليس به

نظامي در  هاي مردمي و شبه حزب بعث به وضوح در حال انجام آن است و با ايجاد توده
مرآز آشور و رهبري آنها با جنبشي چريكي قصد مقابله دارد؛ البته اين آنشي از روي 

يكاييها به عراق تجاوز ي آنها اين خواهد بود آه آمر انگيزه. نوميدي يا ناچاري نيست
اند و بايد از آن دفاع شود آه در اين صورت جنگي را شاهد خواهيم بود آه عليه  آرده

موضوع انتخابات آزاد به صورت امري مسخره . متجاوزين و خيانتكاران به راه خواهد افتاد
ين يك از مردم عراق آنرا قبول نخواهند داشت، هدف نهايي ا درخواهد آمد؛ چرا آه هيچ

استراتژي خسته آردن نيروهاي آمريكا و انگليس خواهد بود و به اين صورت سازمان 
  » .شود و دولت موقت فعال بر سر آار خواهد آمد ملل در عراق فعال مي

هايي آه تا حدي  در فاز سوم اين استراتژي قدرت« :واشنگتن پست ادامه مي دهد
و به اين ترتيب سازمان ملل و دولت آيند  اند، دور هم گرد مي قدرت مشروع آسب آرده

به عبارت ديگر همان چيزي پيش خواهد آمد آه ويتناميهاي . گذارند موقت را آنار مي
بار  موفقيتي آه اين.  بر سر ويتناميهاي جنوبي آوردند1975شمال ويتنام در سال 

 يي محبوب يي به چهره ي منفور منطقه شود؛ اين است آه از يك چهره نصيب صدام مي
ي اين نوع استراتژي شايد خيلي باال  ميزان مخاطره. گردد در جهان عرب تبديل مي

باشد، اما صدام تا به حال اين طور نشان داده است آه مردي است آه از خطر آردن 
  » .برد لذت مي

جنگيم،  عراقي آه با او مي« :نويسد ي آمريكايي در پايان مي اين آلنل بازنشسته
جورج . ان جنگ با او را با هيچ دشمن ديگري قياس آردتو دشمني است آه نمي

ي بازي  اي را بيان آرد آه نحوه هايش جمله ترين فيلم هميلتون در يكي از به يادماندني
قرينه وجود ندارد،  هيچ شرمي در جنگ بي” :در اين جنگ را به خوبي توضيح ميدهد

  “ .باشد تنها شرمي آه هست بد جنگيدن در چنين جنگي مي
  

   و هنرمندان، روشنفكرانخبرنگاران رسانه هاجنگ و 
  
  اوه گلستان کشته شدآ

   آوريل2- فروردين13-گزارش راديو بي بي سي
چاپ عکس های کاوه از رويدادهای انقالب ايران او را به نامی آشنا در سطح بين 

  المللی بدل کرد و جوايز معتبری چون جايزه پوليتزر را نصيب او ساخت
کاوه . دان اتفاق افتادمرگ کاوه در مي. کاوه روی مين رفت: خبر کوتاه بود و تکان دهنده

او عکاس و فيلمبرداری بود که هميشه از نزديک مسائل حاد . هميشه در ميدان بود
عکس های او از انقالب ايران شهرت بسيار . اجتماعی و سياسی را دنبال می کرد

در سوگ ياد . و حال در شمال عراق در جريان گزارشگری جنگ کشته می شود. دارد
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اما . ستان و همکارانش در بی بی سی مطلب زير را نوشته استاو عنايت فانی از دو
  .از کاوه بيش از اين خواهيم گفت

رويدادهای انقالبی اواخر دهه پنجاه خورشيدی درايران برای بسياری از جوانان عکاس 
ايرانی زمينه ای فراهم کرد تا استعداد و خالقيت خود را در هنر عکاسی خبری به 

  . زد و خوردهای خيابانی نشان دهندخصوص در شرايط پرخطر
کاوه گلستان اگرچه در ميان چند تن که از دل رويدادهای انقالبی به عنوان عکاسان 
خبری اعتبار جهانی کسب کردند، در مطبوعات از پيش چهره شناخته شده ای بود، 

  .اما در ميان اين چند تن شاخص ترين آنها بود
تيزبين داشت و برای به تصوير کشيدن کاوه برای ديدن موضوعات حساس چشمی 

بيشتر موضوعات عکس های کاوه موضوعات انسانی، درد و . آنها استعدادی شگرف
کاوه قلبی رئوف . آالم انسانها و تالش آنها برای زندگی بهتر بود و اين بی دليل نبود

  .انسانها را دوست داشت و درد و رنج آنها او را آزار می داد. داشت
ی کاوه از رويدادهای انقالب ايران، در بسياری از مطبوعات معتبر چاپ عکس ها

کشورهای غربی به زودی نام او را در ميان خبرنگاران عکاس بين المللی به نامی 
  .آشنا بدل کرد

حس قوی انسانی کاوه، او را بی مهابا در دنبال حوادث به همه جا می کشاند، عکس 
نقالب ايران و سپس عکس های او از جبهه جنگ های او از حوادث کردستان در اوايل ا

ايران و عراق نه تنها به طور گسترده ای در سطح جهان زشتی و ويرانی جنگ را 
نشان داد، بلکه برای کاوه جوايز معتبر بين المللی از جمله جايزه پوليتزر را به ارمغان 

  .آورد
ثبت "تندی ساخت با عنوان  تلويزيون بريتانيا فيلم مس4 برای کانال 1991کاوه در سال 

در اين فيلم کاوه به عنوان يک خبرنگار عکاس ايرانی با استفاده از عکس ". حقيقت
  .های خود و مصاحبه هائی با روشنفکران ايرانی به مشکالت سانسور درايران پرداخت

  .بعد از نمايش اين فيلم مقامات ايرانی کاوه را به مدت سه سال از کار منع کردند
  . ساختن اين فيلم کاوه عکاسی را کنار گذاشت و فيلمبردار خبری شدبعد از

او . مدتی با آژانس خبری آسوشيتدپرس کار کرد و سپس به بی بی سی پيوست
  .همکار جيم ميور خبرنگار بی بی سی در تهران شد

قبل از آغاز جنگ در عراق کاوه به همراه جيم ميور به شمال عراق رفت و فيلم های 
  . دی تهيه کرد که از کانال های تلويزيونی بی بی سی پخش شدخبری زيا

کاوه گلستان عالوه بر اينکه خبرنگاری متعهد، تيزبين و در کارش حرفه ای و متبحر بود 
  . به شدت انساندوست بود

خيل عظيمی در ايران و خارج از ايران، ايرانی و غيرايرانی او را به دليل خلوص بينشش 
مانه دوست می داشتند و ترديدی نيست که مرگ نابهنگام او و صفات نيکويش صمي

همانگونه که ضايعه ای بزرگ برای دنيای رسانه ای و همکاران آشنا و ناآشنا است، 
برای اين خيل عظيم دوستانش نيز چنين است و همه درغم او با خانواده اش بخصوص 

  . همسرش هنگامه و پسرش مزدک شريک اند
  . که زود رفتکاوه دوست عزيزی بود

  .يادش گرامی باد
  
  “سالمي به بغداد”
  )ادونيس(علي احمد سعيد :از

  . ي جنگ پيوسته است يكي از بزرگ ترين شاعران جهان عرب به جمع مخالفان فزاينده
نوشته است آه “ سالمي به بغداد”ادونيس، شاعر اهل سوريه، شعري تحت عنوان 
  . در نشريه عربي زبان القدس به چاپ رسيده است
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سي ، ادونيس اسم مستعار علي احمد .بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
سعيد، شاعر متولد سوريه است آه به عنوان يكي از بنيانگذاران شعر نوين جهان 

  . شود عرب زبان شناخته مي
 به 1980آه از دهه ي فرهنگ و تفكر سنتي عرب است  وي همچنين منتقد بي پرده

  . بعد در پاريس اقامت آرده است
ي وي به مناسبت تهاجم آمريكا وانگليس به عراق آمده  در بخشي از شعر سروده

  : است
  فنجان قهوه را زمين بگذار، چيز ديگري بنوش،  ”

  : به آنچه مهاجمان مي گويند گوش بسپار
  با دعاي خير آسماني 

  به جنگي حمايتگرانه مي رويم 
  اي شما آب حيات رود هادسون و تمس به ارمغان مي آوريم، بر

 “ تا آن را در دجله و فرات جاري سازيم
نام دارد، از چند نظر شاخص آثار اخير ادونيس است “ سالمي به بغداد”اين شعر، آه 

هاي سورئاليستي بارز در سبكي فراگير و  آه در آن واژگان آالسيك عربي و استعاره
  . آيب شده استمنحصر به فرد تر

  : ي ادونيس ادامه مي دهد اين سروده
  اين نبردي با آب و درختان است، نبردي با پرندگان  ”

  و چهره آودآاني آه از ميان دستانشان، 
  آتشي بيرون مي جهد آه تيز سر است 

 “ و دستي آه بر شانه شان مي سايد دست سالح
هايي آه بيشتر  خود، به موضوع سال دارد، در آخرين اثر 70ادونيس آه آمي بيش از 

رسد آه جنگ در  جنبه تعقلي و مابعدالطبيعي دارد متمايل بوده است، اما به نظر مي
عراق او را وادار آرده باشد؛ از برج عاج خود در پاريس پايين آيد و به واقعيات تيره 

  . سياسي امروز جهان عرب بپردازد
  

  ها حضور دارند جبههنگار با نيروهاي آمريكايي در  روزنامه 600
ها حضور دارند و درباره نقش آنها و  نگار با نيروهاي آمريكايي در جبهه  روزنامه600اآنون 

هايي در جريان  اينكه آنها تا چه حدي با عمليات نظامي آمريكا همسو هستند، بحث
  . است

ي رويدادهاي جنگ عموما با نيروهاي به رهبري آمريكا همسويي  نحوه گزارش زنده
اي از شدت نبردها نشان داده شده و به  داشته، اما درعين حال تصوير تكان دهنده

  . تغيير در نگرش نسبت به جنگ در خالل هفته گذشته آمك آرده است
سي دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا مي .بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
 آلي آن ابهام ايجاد مي  ساعته رويدادهاي جنگ در تصوير24گويد پوشش تلويزيوني 

  . آند
اند آه در روزهاي اول جنگ، زياده از حد خوشبين بودند و  ها همچنين متهم شده رسانه

  . پس از آن با آهسته شدن روند تحوالت، بسيار بدبين شدند
ها  در حالي آه جورج بوش، رييس جمهوري آمريكا و ديگران هفته گذشته در تلويزيون

 از جنگ تاآيد آردند، آري فليشر، سخنگوي مطبوعاتي آاخ ظاهر شدند و بر حمايت
هاي بلندپايه همچون ديك چني، معاون  ها آن بخش از اظهارات مقام سفيد گفت رسانه

رييس جمهور را به صورت گزينشي نقل قول آردند؛ آه در هفته اول گفته بود جنگ به 
  . سرعت پايان خواهد يافت
هاي تلويزيوني  زنشسته آه مرتب بر صفحه شبكههاي با تحليلگران به ويژه ژنرال

  . اند آابلي ظاهر مي شوند، در تغيير سريع نگرش نسبت به جنگ مقصر خوانده شده
ها از جمله ژنرال وسلي آالرك، فرمانده بازنشسته سازمان پيمان  بسياري از اين ژنرال

ارت دفاع آمريكا، اند آه وز ها گفته وگو با اين شبكه آتالنتيك شمالي، ناتو، در گفت
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آرد تا اين  آرد و شايد صبر مي پنتاگون، بايد نيروهاي بيشتري به خليج فارس اعزام مي
  . آرد نيروها مستقر شوند و پس از آن جنگ را آغاز مي
سي به .بي.ي تلويزيوني آمريكايي ان از سوي ديگر اخراج پيتر آرنت، گزارشگر شبكه

دهد   يكي از عالئمي است آه نشان ميدليل مصاحبه با تلويزيون عراق، تنها
پرستي در جنگ با  ي ميهن خواهند به نداشتن روحيه هاي خبري آمريكا نمي رسانه

  . عراق متهم شوند
ان و در جنگ .ان. خبرنگار سي1991پيتر آرنت در جنگ قبلي خليج فارس در سال 
ز جنگ ويتنام هايي آه ا وي براي گزارش. ويتنام خبرنگار خبرگزاري آسوشيتدپرس بود

  . تهيه آرد، برنده جايزه پوليتزر شد
فيل . آرنت اولين خبرنگاري نبود آه به دليل پوشش خبري جنگ عراق اخراج شد

نيز روز جمعه پس از آنكه “ آريستين ساينس مانيتور”اسماآر، از خبرنگاران نشريه 
اره موقعيت تفنگداران دريايي آمريكا وي را متهم آردند؛ آه اطالعات حساس را درب

  . آند، به مرز آويت فرستاده شد نيروهاي عراقي منتشر مي
آه “ ديلي ميرر”به استخدام روزنامه بريتانيايي “ سي.بي. پيتر آرنت پس از اخراج از ان

  . ديدگاه مخالف جنگ دارد، درآمد
طرح اوليه ” :اي با آرنت را پخش آرد؛ آه وي در آن گفته بود تلويزيون عراق مصاحبه

ها شكست خورده است و روشن است آه طراحان   به دليل مقاومت عراقيجنگ
  “ .نظامي آمريكا برآورد درستي از اراده نيروهاي عراقي نداشتند

ارتش آمريكا روز دوشنبه با طرح همين موضوع از جرالدو ريورا، خبرنگار سرشناس 
، خواست از آه همراه لشگر صد و يكم هوابرد اين آشور حرآت مي آرد“ فاآس نيوز”

  . شود فاآس نيوز گفته است موضوع را بررسي خواهد آرد گفته مي.عراق خارج شود
هاي آمريكايي از ابتدا نسبت به اين اتهام بسيار حساس بودند؛ آه فن آوري  رسانه

دهد،  ها، نيروهاي آمريكايي را در معرض آسيب قرار مي جديد پوشش زنده خبري جبهه
اس به طور .بي.از خبرنگاران برجسته شبكه تلويزيوني سي“ دان رادر”نتيجه اينكه 

مورد تاييد مقام “ همراه”هاي خبرنگاران  مرتب به بينندگان مي گويد آه تمامي گزارش
  .هاي نظامي آمريكا است
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