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  »شوك و وحشت«استراتژي -دوازدهمشب 
  
  

  بمباران بغداد
در . ترين بمباران هوايي قرار گرفته استبغداد طي روزهاي گذشته هدف سنگين 

  .سراسر شب گذشته، شهر بغداد چندين بار هدف بمباران قرار گرفت
هاي  سي در اين باره گفت، اآنون در حمالت از بمب. بي .رنگار بي، خب»اندرو گيليگان«

شود و در تمام طول شب صداي انفجار به طور مداوم شنيده  بزرگتري استفاده مي
  . شود مي

  . بمباران تاسيسات مخابراتي در بغداد خطوط ارتباطي مناطقي از شهر راه قطع آرد
 عراق نيز ادعا آرد نيروهاي مهاجم از سوي ديگر سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني

  . اند انبارهاي غذايي بصره را منهدم آرده
دهد؛ بمباران جديد هوايي در مناطقي از  گزارشات ارسالي از بغداد نيز نشان مي

جنوب و غرب پايتخت، مناطـق ويژه گارد رياست جمهوري را مورد اصابت قرار داده 
  . است

بعد از اين آه نيروهاي گارد « : ي هوايي آمريكا گفتژنرال دانيل دارنل، فرمانده نيرو
رياست جمهوري بغداد را احاطه آردند ، سه چهارم حمالت هوايي نيروهاي مهاجم به 

  » .اين منطقه اختصاص يافت
ي  ي گذشته تقريبا همه وي گفت هواپيماهاي آمـريكايي و انگليسي طي هفته

  . اند مقرهاي نظامي هوايي را مورد حمله قرار داده
  

  ي بغداد دستور محاصره
ي بغداد و از ميان بردن  به نيروهاي آمريكايي دستور داده شده است به منظور محاصره

  . ي سخت و بي امان را عليه بغداد آغاز آنند رژيم صدام، ظرف چند روز آينده يك حمله
ه عليه ي تمام عيار زرهي ظرف سه روز آيند بر اساس ادعاي منابع آمريكايي، يك حمله

   .ي رياست جمهوري عراق آغاز مي شود واحدهاي گارد ويژه
  .  روز انجام شود10ي آبزرور، طبق برنامه اين حمله بايد ظرف  ي روزنامه به نوشته

ي عمليات آه تصرف بغداد  آارشناسان ارتش اعالم آردند، اولين و خطرناآترين مرحله
  . انجامد است، پنج هفته به طول مي

  
  ي عراق جمهور عراق با مقامات بلند پايهجلسه رييس 

رييس جمهور عراق مدعي شد، شكست در پيش روي نيروهاي آمريكايي وانگليسي 
  . است

 مارس اعالم آرد آه صدام، رييس جمهور عراق در 29تلويزيون رسمي عراق روز شنبه 
ي عراق مدعي شد، جنگ فعلي به طور حتم به  نشستي با مقامات بلند پايه

  . يروهاي آمريكايي و انگليسي خواهد انجاميدشكست ن
ي عربي، اين نشست با حضور طه  ي البيان چاپ امارات متحده ي روزنامه به نوشته

ياسين رمضان، معاون رييس جمهور عراق، طارق عزيز، معاون نخست وزير، قصي، 
 فرزند آوچك صدام آه مسووليت گارد رياست جمهوري را بر عهده دارد و فرماندهان

  . ي ارتش عراق برگزار شد برجسته
  

  در جبهه نجف و آربال
در جنوب عراق، نيروهاي آمريكائي با گشودن آتش توپخانه سنگين و خمپاره نيروهاي 

خلبانان . عراق را در نزديكي شهر نجف و نزديكي پلي به روي فرات زير آتش آشيدند
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ي تانكهاي گارد رياست انگليسي ادعا آردند، آنها يك انبار نفتي ويژه سوخت رسان
  .جمهوري را در نزديك آربال منهدم آردند 

  
  فرود موشك در عربستان سعودي

آمريكايي » هاوك تام«ي قطر اذعان آرد، سه فروند موشك  فرماندهي آمريكا در السيليه
  . است در خاك عربستان فرود آمده

تباهي به خاك فرماندهي آمريكا در السيليه بيان داشت، اين موشكها به صورت اش
  .عربستان اصابت آرده است 

ي تلوزيوني الجزيره، عربستان بعد از اظهارات فرماندهي آمريكا،  به گزارش شبكه
  .رسما نسبت به اين اقدام آمريكا اعتراض آرد

عربستان در اين اعتراض رسمي از آمريكا خواست آه ديگر چنين اشتباهاتي را آه 
  .شود، تكرار نكند تان ميمنجر به اصابت موشك به خاك عربس

  
  هاي ارتش انگليس اولويت برنامه-جبهه بصره

مقامات ارتش انگليس اعالم آردند، شكست حاآميت حزب بعث در بصره اآنون در 
  . هاي ارتش انگليس قرار دارد اولويت برنامه

 مارس در يك اقدام ناگهاني اهداف بصره را مورد حمله 29سربازان انگليسي روز شنبه
   . دادندقرار

ي  دهند، در حمله سي، گزارشات نشان مي.بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
ها به مرآز بصره، مقر شبه نظاميان حامي صدام ، يك دآل مخابراتي و دو مقر  تانك
  . ي صدام ويران شدند  ويژه

، اند رهبران ارتش انگليس اعالم آردند، آنها مقرهاي حزب بعث را مورد اصابت قرار داده
  . اند وسربازان آمريكايي نيز يك مقام ارشد حزب بعث را دستگير آرده

اين در حالي است آه گزارشات از آشته شدن يك سرباز انگليسي و زخمي شدن 
  . دهند يي ديگر در آتش خودي در نزديك بصره خبر مي عده

از آغاز شروع اين جنگ، اين پنجمين سرباز انگليسي است آه از سوي نيروهاي 
  . شود دي آشته ميخو
  

  حمله هليكوپترهاي آپاچي
 مارس 29هاي آمريكايي مدعي شدند، هليكوپترهاي آپاچي آمريكايي روز شنبه  مقام

 تن 50حداقل  ي نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق،  با حمله به واحدهاي برگزيده
  .  خودروي متعلق به آنها را نابود آردند25آنها را آشتند و 

 فروند موشك به سوي واحد 40ما «: هاي نظامي آمريكا مدعي شد يكي از مقام
 تانك و 25ي عراقي شليك آرديم و به طور قطع تاييد شده است آه  نيروهاي برگزيده

  » .اند  تن نيز آشته شده50 است و  خودروي نظامي از ميان رفته
 فروند 30براساس گزارش خبرگزاري رويتر، اين نظامي امريكايي هم چنين مدعي شد، 

 هوابرد در اين حمله آه در جنوب غرب بغداد صورت 101آوپتر آپاچي از گردان  هلي
  اين نظامي آمريكايي افزود، تمام . گرفت، شرآت داشتند

هاي خود بازگشتند؛ اما يكي از آنها در هنگام فرود با  آوپترها سالم به پايگاه هلي
  . مشكل رو به رو شد

  
  ت عمديحادثه غير عمدي  يا عمليا

 در   دستگاه آاميون در پايگاه عديري يي گزارشها از آويت حاآـي از اين است آه راننده
رانده  از سربازان آمريكايي خود را به ميان گروهي شمال پايتخت اين آشور، خودروي

مخصوص نظاميان در اين پايگاه به صف ايستاده  از فروشگاههاي است؛ آه بيرون از يكي
  . آرده است تن از آنان را زخميبودند و پانزده 

آمريكا در آويت  سي مسئوالن نظامي.بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
  . بودن حادثه است  امكان عمدي آمريكا سرگرم بررسي گويند؛ پليس نظامي مي
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گويد  آمريكا در خليج فارس مي تحت رهبري فرانكس، فرمانده آل نيروهاي ژنرال تامي
 نجف روي داد و به   ديروز آه در حوالي ين حادثه و حمله انتحاريآند بين ا فكر نمي

  . وجود داشته باشد  انجاميد؛ ارتباطي آمريكايي مرگ چهار نظامي
  

  انتقاد از دونالد رامسفلد
ي دونالد رامسفلد در طراحي عمليات نظامي عراق شدت  انتقاد از نحوه مداخله

  . گيرد مي
هاي فرماندهان ارشد و آارشناسان نظامي  يكا با توصيهدونالد رامسفلد، وزير دفاع آمر
ي اساسي در طراحي عمليات عراق مخالفت آرد و  آمريكا، در مورد چندين جنبه

  . سرانجام نظر خود را به آرسي نشاند
ي آمريكايي نيويورآر در شماره اين  سي، نشريه.بي.ي خبري بي به گزارش شبكه

اگون، وزارت دفاع آمريكا گزارش آرده است آه هفته خود به نقل از منابعي در پنت
رامسفلد دست آم در شش مورد بر آاهش تعداد نيروهاي آمريكايي براي تصرف 

  . عراق پافشاري آرد
هم چنين به گزارش اين نشريه، پس از آنكه ترآيه به نيروهاي آمريكايي اجازه نداد از 

 به ژنرال تامي فرانكس، خاك آن آشور وارد شمال عراق شوند، رامسفلد با توصيه
رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا، براي به تعويق انداختن حمله به عراق مخالفت 

  . ورزيد
پيش از اين گزارش شده بود آه در طراحي عمليات عراق، وزير دفاع آمريكا اصرار آرد 

هاي متداول نظامي شامل برتري تعداد نفرات و  آه به جاي روي آوردن به روش
سنگين بر طرف مقابل، بايد از يك نيروي آوچك اما آامال با تحرك و مجهز به تجهيزات 

  .تسليحات بسيار پيشرفته استفاده شود
از سوي ديگر فرمانده نيروهاي زميني آمريكا در عراق اعتراف آرد آه آارها در عراق 

  . شود هاي تعيين شده انجام نمي براساس نقشه
 مارس در 29هاي زميني آمريكا در عراق، روز شنبهژنرال ويليام واالس، فرمانده نيرو

دشمني آه ما در حال جنگ با آن « : وگو با روزنامه واشنگتن پست اذعان آرد گفت
   ».هستيم با دشمني آه براي روياروي با آن آماده شده بوديم، فرق دارد

 و ي االنوار چاپ لبنان، وي اظهار داشت آه مشكالت لجيستيكي ي روزنامه به نوشته
  . شود آه احتماال مدت زمان حمله بيشتر شود تاآتيكهاي غير سنتي عراق، منجر مي

  
  تامي فرانكس درخواست نيروهاي بيشتر را رد آرد

اين مطلب را آه وي از پنتاگون ) يكشنبه(ي عملياتي آمريكا در عراق ديروز  فرمانده
؛ اما از پاسخ درخواست نيروهاي بيشتري براي حمله به عراق آرده است، رد آرد

  . دادن به اين سؤال آه آيا جنگ تا تابستان به طول خواهد انجاميد، طفره رفت
ي عملياتي آمريكا در عراق آه در  آنفرانس مطبوعاتي  ژنرال تامي فرانكس فرمانده

روزانه خود در مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكا در قطر ، اعالم آرد آه دونالد رامسفلد، 
كا بارها درخواست ژنرالهاي آمريكايي مبني بر افزايش نفرات نيروهاي وزير دفاع آمري

  . زميني را رد آرده است
هاي  ي خبرگزاري آسوشيتدپرس، فرانكس در اين آنفرانس بر موفقيت به نوشته

 ساعته در تمام 24نيروي هوايي «: نيروهاي آمريكا و انگليس تأآيد آرد و مدعي شد
گذرد رژيم عراق ظرفيتهاي  يت است و هر روز آه ميفضاي هوايي عراق مشغول فعال

  » .دهد  از دست مي اش را به صورت فزاينده نظامي
وي در پاسخ به اين سؤال آه آمريكا تا چه حد خود را براي مقاومت شديد نيروهاي 

ما «: عراقي در جنوب و مرآز اين آشور آماده آرده است، با حالتي عصبي پاسخ داد
ايم از ديدگاه من  آنيم و جايي آه امروز به آن رسيده مان عمل مي در واقع طبق نقشه
  » .قابل قبول است
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ي عملياتي به سر  هايي مبني بر اين آه نيروهايش در وقفه ژنرال فرانكس گزارش
ي  شايد برخي آارشناسان اعالم آنند آه ما در وقفه«: برند، تكذيب آرد و گفت مي

  » .ت نداردعملياتي هستيم؛ اما چنين چيزي صح
ي عملياتي آمريكا در پاسخ به اين سؤال آه تلفات غير نظامي در بغداد به  فرمانده

دليل بمباران و حمالت موشكي نيروهاي آمريكا و انگليس چقدر بوده است، بدون اين 
اين عملياتي غير قابل اجتناب و دقيق بوده «: آه دقيقا به سؤال جواب دهد، گفت

  » .است
 مردم عراق مراقبت نيروهاي آمريكا و انگليس براي اجتناب از صدمه وي ادعا آرد آه

شان را مورد  هاي مردم عراق منجي«: اند و افزود زدن به غير نظاميها را درك آرده
  » !استقبال قرار خواهند داد، مطمئن باشيد

دانم رهبر  نمي«: اطالعي آرد و گفت فرانكس از زنده بودن يا نبودن صدام اظهار بي
با اين حال مدارك موثقي وجود ندارد آه اين رژيم از . يم عراق زنده است يا مردهرژ

  » .شود سوي مقامات باال آنترل مي
اند فضاي زميني و هوايي غرب  وي ادعا آرد آه نيروهاي آمريكا و انگليس توانسته

  . عراق را در دست بگيرند و راه را براي رساندن آمكهاي بشردوستانه باز آنند
 تن از افراد گروه انصاراالسالم را 120نكس ادامه داد آه نيروهاي آمريكا و انگليس فرا

اند و مدعي شد آه معارضين صدام با نيروهاي آمريكا و انگليس همكاري  آشته
  . آنند؛ اما نوع آن همكاري را تشريح نكرد مي

  
  هاي انتحاري بيشتر تهديد به عمليات

س جمهوري عراق در آنفرانس مطبوعاتي آه طه ياسين رمضان، معاون صدام، ريي
 مارس برگزار شد؛ اظهار داشت آه مقاومت مردم عراق و 29عصر روز شنبه 

  . خسارتهايي آه در صفوف نيروهاي آمريكايي و انگليس وارد شده، تنها يك آغاز است
علي جعفر موسي «به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره در قطر، وي عمليات انتحاري 

يكي از افسران عراقي را در نزديكي نجف آه منجر به آشته شدن چهار » يحماد
طه ياسين افزود آه آمريكا بايد در انتظار . سرباز آمريكايي شد، مورد ستايش قرار داد

  . حمالت انتحاري بيشتري عليه نيروهايش باشد
اي آه منجر به آشته شدن دشمنان و يا متوقف شدن  وي گفت آه از هر وسيله

  . الت آنها باشد، استفاده خواهد شدحم
معاون رييس جمهور عراق مدعي شد، هزاران داوطلب عرب براي مبارزه با نيروهاي 

  . مهاجم در راه رسيدن به بغداد هستند
از سوي ديگر، معاون رييس جمهوري عراق دريافت آمكهاي نظامي از سوي سوريه و 

ب از سوي دشمن تنها براي توجيه اين شايعات و اآاذي«: ايران را رد آرد و گفت 
  » .متوقف شدن حمالت زميني آنها است

هم چنين طه ياسين، آوفي عنان دبير آل سازمان ملل را به دليل انجام اقدامات 
نشيني  مختلف از جمله خارج آردن بازرسان تسليحاتي سازمان ملل از عراق و عقب

  .  انتقاد شديد قرار دادنيروهاي ويژه اين سازمان از مرز آويت با عراق مورد
ي برنامه نفت در برابر غذا، خودش را  وي گفت آه عنان با تغيير يادداشت تفاهم درباره

والي عراق قرار داده است و تاآيد آرد آه هر گونه تغيير در يادداشت تفاهم، بايد ميان 
  . سازمان ملل و عراق انجام شود

  
  مراحل دشوار جنگ

يكا گفت، نيروهاي مشترك آمريكايي و بريتانيايي هنوز رييس ستاد مشترك ارتش آمر
  . اند مراحل دشوار جنگ عراق را پشت سر نگذاشته

ژنرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا ابراز اطمينان آرده است آه 
  . پيروزي در جنگ نصيب نيروهاي آنها خواهد شد

ي خبري  وگو با اين شبكه ر گفتسي، ژنرال مايرز د.بي.ي خبري بي به گزارش شبكه
  . مدعي شد آه در نتيجه نهايي جنگ نمي توان ترديدي داشت
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به گفته وي، نتيجه اين جنگ، سقوط رژيم آنوني عراق و برچيده شدن تسليحات 
  . آشتار جمعي آن آشور است

وگو هم چنين مدعي شد، نيروهاي مشترك قادر  رييس ستاد ارتش آمريكا در اين گفت
تري براي پايان جنگ هستند؛ با اين هدف آه شرايطي را فراهم   زمان طوالنيبه تحمل

  . آنند آه غيرنظاميان در معرض خطرات عمليات نظامي قرار نگيرند
ژنرال مايرز افزود آه نيروهاي آمريكايي براي مقابله با احتمال حمالت انتحاري عراقيها، 

  . روشها و فنون جديدي را به آار خواهند گرفت
راق هشدار داده است آه از اين پس، حمالت انتحاري را به عنوان يك سياست ع

نظامي متداول به آار خواهد گرفت؛ اما منابع آمريكايي، اينگونه حمالت را اقدام 
  . اند تروريستي دانسته

  
  . آردها وارد آرآوك نخواهند شد

وارد آرآوك ي ميهني آردستان عراق تاآيد آرد آه آردها  سخنگوي رسمي اتحاديه
  . نخواهند شد

ي ميهني  ي روابط خارجه و سخنگوي رسمي اتحاديه دآتر فواد معصوم، رييس آميته
همانطوري آه «: ي البيان گفت گوي اختصاصي با روزنامه و آردستان عراق در گفت
  » .ها نيز وارد اين شهر نخواهند شد شوند، ترك آردها وارد آرآوك نمي

بيان چاپ امارات متحده عربي، وي اظهار داشت آه نيروهاي ي ال ي روزنامه به نوشته
ترآيه وارد مناطق شمال عراق نخواهند شد و در جنگ عليه عراق نيز دخالت 

  . آنند نمي
فواد اشاره آرد، اين مساله در آميته مشترك آرد، ترك و آمريكا مورد بررسي قرار 

هاي آنكارا  يدي بر توافقنامهگيرد و هر تصميمي آه در اين آميته گرفته شود، تاآ مي
  . است

هاي قبلي، ورود نيروهاي آمريكايي به آرآوك بايد  وي تاآيد آرد آه براساس توافقنامه
  . با هماهنگي آردها صورت گيرد تا مشكالتي را ايجاد نكند

  
  ها به آينده جنگ عراق، تهديدي براي اميد انسان: پاپ ژان پل دوم

ه جنگ عراق، تهديدي براي اميد انسانها به آينده پاپ ژان پل دوم اظهار داشت آ
  . است

ي انسانها را دوست دارد  خداوند همه« :هاي جهان گفت پاپ ژان پل دوم، رهبر آاتوليك
  » .شان را دوست نداشته باشند توانند برادران و انسانها با آگاهي از چنين محبتي نمي

 آه براي قربانيان جنگ عراق بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، پاپ در حالي
با توسل به مريم مقدس بخواهيم آه صلح و آرامش در «:آرد، اظهار داشت دعا مي

  » .عراق و ساير نقاط جهان برقرار شود
اين « : پاپ خطاب به زايران و افرادي آه در ميدان سنت پترز تجمع آرده بودند، گفت

ي بهتر را به يأس مبدل  ها براي آيندهانگيز، اميد انسان ي غم گونه درگيريهاي مسلحانه
  » .آند مي

پس از آن آه تالشهاي ديپلماتيك واتيكان براي اجتناب از جنگ در عراق با ناآامي 
  . همراه بود، اين مقر اعالم آرد آه جنگ عراق توجيه اخالقي و قانوني ندارد

  
  سخنگوي جمهوري اسالمي تکذيب کرد

ران اتهامهاي وزير دفاع آمريکا را تکذيب کرد عبداهللا رمضانزاده سخنگوي دولت اي
جمهوري اسالمي روز شنبه اتهامهاي دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا را مبني بر 

وي گفت ما در موضع بي . مداخله اين آشور در جنگ عراق به شدت تکذيب کرد
لد وزير دانلد رامسف. طرفي فعال خود پيش از آنکه جنگ آغاز شود بارها تاکيد کرده ايم

 مارس ايران را متهم کرد که به صدها نفر از شيعيان مسلح 28دفاع آمريکا روز جمعه 
مخالف حكومت صدام حسين که در ايران مستقر هستند اجازه داده است از مرز هاي 
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رامسفلد گفت سپاه بدر از سوي سپاه . آن کشور عبور کنند و وارد خاک عراق شوند
  . ان آموزش ديده، مجهز شده و رهبري مي شودپاسداران انقالب اسالمي اير

  
  الملل   عفو بين بيانيه

نمايندگان ارشد سازمان در نظر دارند با ارسال دادخواستي به توني بلر، از وي 
  . المللي فرا خواند بخواهند تا نيروهاي انگليسي را به اطاعت از قوانين بين

الملل منتشر شده،  مان عفو بين، دبير آل ساز»ايرن خان«يي آه از سوي  در بيانيه
خواهيم هر چه زودتر از اطاعت نيروهاي انگليسي از قوانين  ما مي«: آمده است

المللي مطمئن شويم و توني بلر، نخست وزير انگليس بايد هر چه توان دارد، براي  بين
  » .اش انجام دهد آسب اطمينان مشابه از شرآاي ائتالفي

رود روساي سازمان عفو  سي، انتظار مي.بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه
 ميليون تن از اعضاي جهاني اين سازمان، اين دادخواست را به 6/1الملل از طرف  بين

  . توني بلر، نخست وزير انگليس بدهند
در اين دادخواست انجام اقداماتي براي محدود شدن ميزان تلفات غير نظامي و ممنوع 

يي و نيز جلوگيري از  يي همچون بمبهاي خوشه ههاي ممنوع شدن استفاده از سالح
  . آار گذاشتن مين درخواست شده است

  
  درخواست فراخواني نيروهاي انگليسس از عراق

رابين آوك، رهبر سابق نمايندگان حزب آارگر در مجلس عوام انگليس، خواهان 
  . فراخواني نيروهاي انگليسس از عراق شده است

پس از تالشهاي بسيار براي )  مارس 17(گذشته  سال اسفند ماه 26رابين آوك آه 
ممانعت از تبعيت انگليس از آمريكا در تجاوز به عراق، و ناآامي در تالشهاي خود از 

منتشر ) Sunady Mirror(اي آه در نشريه ساندي ميرر  مقام خود استعفاء داد، در مقاله
" نين و غير منصفانهخو"شده است، ضمن انتقاد از عمليات نظامي در عراق آن را 

  . خوانده است
سي گزارش داد آوك آه قبال نيز وزير خارجه دولت آارگري .بي.ي خبري بي شبكه

وي . انگليس بود، جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريكا، را مورد انتقاد قرار داده است
د، ان گفته است در حالي آه سربازان آمريكايي و انگليسي جان خود را به خطر انداخته

  . آند اوقات را بخوشي سپري مي" آمپ ديويد"بوش در 
آوك در خصوص محاصره بغداد هشدار داده و گفت اين عمل باعث بوجود آمدن تنفري 

  . دراز مدت از غرب در جهان اسالم و دنياي عرب خواهد شد
در همين حال دفتر نخست وزيري انگليس حمله انتقادي آوك را وارد ندانسته و اعالم 

  .  آه موضع ضد جنگ آوك براي همه مشخص استآرده
  

  تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان
چند صد هزار تن از مردم اندونزي در اعتراض به سياستهاي بوش و آشتار غير 

  . اي را برگزار آردند نظاميان در عراق تظاهرات گسترده
باشد،  اق مياين تظاهرات آه بزرگترين تظاهرات مردمي در اندونزي از آغاز بحران عر

   .در برابر سفارت آمريكا برگزار شد
ي تلويزيوني الجزيره، تظاهر آنندگان خشمگين با اعتراض نسبت به  به گزارش شبكه

آشتار غير نظاميان در عراق، دولت واشنگتن را به عنوان يك دولت تروريستي معرفي 
  . آردند
ي ياري رساندن به  رهآنندگان هم چنين از آشورهاي مسلمان خواستند، دربا تظاهر

  . مردم عراق يك موضع متحد اتخاذ آنند
هاي جورج بوش، رييس جمهور  تظاهر آنندگان هم چنين در اعتراض به سياست

  .آمريكا، پرچم اين آشور را به آتش آشيدند
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  .در مالزي، پاآستان و آره جنوبي هم تظاهرات ضد جنگ برگزار شد
 تظاهرات ضد جنگ راه انداختند و آشتار مردم  نفر15000در شهر بوستون آمريكا حدود 

  .دفاع عراق را محكوم آردند  بي
  . نفر شرآت آردند8000در تظاهرات ضد جنگ در آاپيتون پنسيلوانيا حدود 

 نفر در شهر ميامي تظاهرات ضد جنگ راه 3000 حدود CNNبه گزارش شبكه خبري 
  .انداختند

هاي بوش و شارون را   جنگ و سياستفلسطينان مقيم نيويورك هم در تظاهرات ضد 
  .در سرآوب مسلمانان محكوم آردند

 31 نفر تشكيل زنجير انساني 3000به گزارش آسوشيتدپرس در آلمان هم حدود 
  .مايلي دادند و تظاهرات ضد جنگ راه انداختند

.  نفر هم در سانتياگوي پايتخت شيلي تظاهرات ضد جنگ راه انداختند3000حدود 
  .دگان شعار دادند براي نفت نجنگيدتظاهرات آنن

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس در آاراآاس پايتخت ونزوئال هم تظاهرات ضد جنگ 
دادند نسل آشي و تهاجم به عراق را خاتمه   به راه افتاد و تظاهر آنندگان شعار مي

  .دهيد
اهرآنندگان تعدادي از تظ. در رم و ويسنزا درايتاليا هم تظاهرات ضد جنگ برگزار شد 

  .آورده بودند، خواستار توقف سريع جنگ شدند  درحالي آه خود را به رنگ قرمز در
در آتن پايتخت يونان هم تظاهرات مشابهي برگزار شد و تعدادي از تظاهرات آنندگان 

  .هاي مك دونالد را شكستند  هاي سفارت آمريكا و رستوران  شيشه
ضد جنگ برگزار شد و متعرضان خواستار در شهرهاي اسپانيا هم تظاهرات گسترده 

  .مجازات بوش شدند
 نفر تظاهرات ضد جنگ راه 10000به گزارش آسوشيتدپرس در پاريس هم حدود 
  .انداختند و خواستار توقف سريع جنگ شدند

معترضين با تجمع جلوي سفارت . همزمان در آانادا هم تظاهرات ضد جنگ برپا شد
  .  شدند آمريكا خواستار توقف سريع جنگ

  .در شهرهاي مختلف انگليس هم تظاهرات ضد جنگ برگزار شد
  .در لبنان هم هزاران نفر به خيابان ريختند و آدمك بوش را به آتش آشيدند

 نفر در تظاهرات ضد جنگ شرآت آردند و خواستار پايان 20000در نوار غزه حدود 
  .آشتار مسلمانان درعراق شدند

ران نفر تظاهرات ضد جنگ راه انداختند و جنگ عليه در امان پايتخت اردن هم هزا
آمريكا، اسرائيل و انگليس را جنگ مقدس ناميدندو آمريكا، انگليس و اسرائيل را متهم 

  .آردند آه قصد دارند بالد عرب را تصرف آنند
در عمان هم تظاهرات ضد جنگ برگزارشد و تظاهرات آنندگان بوش را ويران آننده 

  .ه ياد هيتلر مي خواندندعراق و زنده آنند

  
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  جنگ عراق و آمريكا و منافع ملي ما
  نيلوفر بيضايي

 
at.gmx@niloofarbeyzaie  
  

ملت ايران دچار يك اشتباه بزرگ تاريخي يعني حمايت از قدرت گيري حكومت اسالمي 
اين اشتباه بزرگ تنها و تنها بدست اين ملت است آه مي تواند انجام تصحيح . شد

  گيرد، يعني انسجام و طرح خواست رفتن اين حكومت و برقراري دمكراسي در ايران
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. روزهاست آه مانند همه ي مردم جهان تمام اخبار مربوط به جنگ را دنبال مي آنم

مدتهاست آه . ن اين جنگ مطمئنمهفته هاست آه مانند بسياري از اجتناب ناپذير بود
چرا؟ از يك سو از چنگ، خشونت و . اينگونه دچار حسهاي بخشا متضاد نبوده ام

آشتار نفرتي عميق دارم و مي دانم آه بيشترين قربانيان جنگ، زنان و آودآان و غير 
  .نظاميان هستند

ر هر از سوي ديگر براي ما آه از سرزمين اعمال خشونت گروهي بر مسند قدرت ب
آس آه حاضر نيست به رنگ سياه و سبز پرچمدارانش در آيد، مي آييم، سقوط هر 

  . ديكتاتوردر منطقه مايه ي اميد به آينده ي ايران است
 ساله ي سال انقالب آه از يك شور جمعي به وجد آمده بودم و باور 11براي من، دختر

من، آه دو سال بعد، در اولين داشتم آه با رفتن شاه، در ايران آزادي خواهد آمد، براي 
شب جنگ ايران و عراق، در سن سيزده سالگي، به جرم پخش اعالميه در سلول 

آميته ي عشرت آباد شب را به صبح رساندم و براي اولين بار در زندگي ام تحقير و 
توهين و خشونت حاجي آقا بكايي و پاسدارانش را در سن چهارده سالگي تجربه 

 را آه در عمرم نشنيده بود و هنوز هم معناي بخشي از آنها را آرده ام و فحشهايي
 سالگي شاهد انحالل دبيرستاني آه 14نمي دانم، شنيده ام، براي من، آه در سن 

مدرسه ي اسالمي “ خواهران“آه مي رفتم، دبيرستان خوارزمي و اشغال آن توسط 
نوجوان آن مدرسه به علوي بودم، براي من آه شاهد اعدام بيش از نيمي از دخترآان 

جرم اعتراض، به جرم پخش اعالميه، به جرم تحصن و اعتصاب بودم، براي من، آه 
شكنجه شده بودم، براي من، آه در سن “ توابين“شاهد تصاوير تلويزيوني بسياري از 

 سالگي براي بار دوم به زندان پل رومي برده شدم ، و اينبار توهين و تحقير و آتك 14
تعجبم نبود، براي من، آه شاهد اعدام هزاران تن از بهترين فرزندان اصال مايه ي 

انجمن اسالمي “ خواهران“سرزمينم بوده ام، براي من آه در سالهاي آخر دبيرستان، 
مدرسه ي ژاندارك، هر روز تا آفشهايم را از پايم در مي آوردند، تا مبادا آاغذ 

داشتم، براي من “ مراقب“سه هم پنهان آرده باشم و حتي در توالت مدر“ خطرناآي“
آه هر آس با من دوست مي شد به دفتر مدرسه فرا خوانده مي شد و تهديد به 
اخراج مي شد، براي من آه از خشونتهاي يك حكومت خودآامه چيزها مي دانم و 

“ نفرت“لحظه به لحظه را در ذهنم به ثبت رسانده ام، براي من، دختر نوجوان آن روزها 
و خودآامگي نتيجه ي منطقي تجربه ي زندگي در سايه ي ديكتاتوري از خودآامه 

روزهاي جنگ و بمباران هاي تهران آه با آشتار هاي دسته جمعي صادقترين . است
فرزندان ايران توسط آريه ترين و مزور ترين حكومت تاريخ ايران همزمان بود، تجربه ي 

، آنهم در سنين نوجواني، مورد حمله قرار داشتن از همه سو، احساس عدم امنيت
  .تجربه ي بسياري از همنسالن من بوده است

 سالگي آار سياسي بمعناي هواداري از يك سازمان خاص سياسي را 16من درسن 
براي هميشه آنار گذاشتم و از همان زمان با خود قسم خوردم آه ديگر هرگز همگام 

اينهمه همواره يك انسان با . با يك موج عمومي ذوق زده و هيجان زده قرار نگيرم
 35امروز من . سياسي باقي خواهم ماند و به سرنوشت آشورم حساس خواهم بود

ارتباط ما با نسل هنوز . ساله ام و هجده سال است آه در تبعيد زندگي مي آنم
تاريخ منقطع ما مانع انتقال تجارب نسلها به يكديگر شده و . بسيار جوان قطع است

حويل هر نسل داده مي شود، تحريف تاريخ است و حمله به آنچه بعنوان تاريخ ت
معترض بجاي بزير عالمت سوال بردن ديكتاتور و عملكردش آه قتل عام يك نسل بوده 

  .است
علت آوردن اين مقدمه، نه پرداختن صرف به تجربه هاي شخصي، بلكه يادآوري اين 

از يكسو فشار و . اعف بودنكته بود آه فشار بر ما ايرانيان در دوران جنگ، فشاري مض
  .تهديد و خشونت حكومتيان و از سوي ديگر بمباران و خشونت جنگ

نيروهاي سكوالر ايران قلع و قمع شدند و آن بخش ناچيز آه باقي ماند يا به سكوت 
هايي آه روزي با “ انجمن اسالمي“امروز شاهديم آه . وادار شد يا تن به تبعيد داد
ني ترين شيوه هاي تفتيش عقايد و تجاوز به حريم انديشه با تحقيرآميزترين و غيرانسا
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شده اند، بدون اينكه آوچكترين اشاره اي به “ خودي“ما روبرو مي شدند، اپوزيسيون 
هاي سفارت آمريكا “ گروگانگير“اين تغيير جايگاه ناگهاني خود و تبديل ناگهاني شان از 

“ و “ دمكرات“به “ اطالعاتي“دست و به هواداران امروزي آمريكا، از مفتش و اسلحه ب
  . آري اين حكومت مي خواهد بماند، به هر قيمتي. بكنند“ مردمساالر

بسيار از ما شايد يك حس دوگانه . امروز در همسايگي خود، شاهد جنگ هستيم
از يكسو از اينكه حكومت ديكتاتوري صدام حسين در معرض نابودي . داشته باشيم

 نويد دهنده ي سقوط حكومت ديكتاتوري حاآم بر ايران است، شاد باشيم و آن را
از سوي ديگر و از آنجا آه خود جنگ را تجربه آرده ايم، بدانيم آه نتيجه ي . بدانيم

هر چند آه اين ادعا نيز . جنگ از بين رفتن جان بسياري از انسانهاي بيگناه است
 ملت عراق و درست است آه صدام با استفاده از سالحهاي شيميايي در سرآوب

  . نظامي خود نيز جان انسانهاي بيگناه را مي گيرد-سيستم پليسي
اما فراموش نكنيم آه حمله ي امريكا به عراق، حتي اگر به سقوط حكومت ديكتاتوري 
صدام حسين هم منجر شود، پيامد تلخ تشديد روحيه ي ضد آمريكايي و اسالميستي 

در عين حال ميدانيم آه مقامات . اشتدر آشورهاي خاور ميانه را بهمراه خواهد د
حكومتي ايران از هر دو جناح، از آنجا آه حكومت خود را در خطر مي بينند، مدتهاست 

آه در ايجاد روابط و مذاآره با آمريكا و تضمين منافع خود، با يكديگر مسابقه گذاشته 
آه همچنين مي بايست در نظر بگيريم . اند، تا به سرنوشت عراق دچار نشوند

دولتهاي آلمان، فرانسه، چين و روسيه نيز از سر انساندوستي نيست آه با جنگ 
مخالفند، بلكه قرارداهاي آالن نفتي و تجاري خود را با آشورهاي خاورميانه، از جمله 

  . ايران در خطر مي بينند
با آمي دقت در مي يابيم آه در اين معادله ي پيچيده، هر آس منافع خود را دنبال 

  . ند و اين قانون سياست استمي آ
آمريكا در جنگي آه آغاز آرد، يك محاسبه ي غلط را بناي آار قرار داد و آن اينكه پس از 
آغاز جنگ، اآثريت عراقيها آه مسلمانان شيعه هستند در مقابل صدام سني خواهند 

آمريكا ناديده گرفتن نفرت ريشه دار در خاورميانه از . ايستاد و فورا تسليم خواهند شد
و قدرت اسالميست ها در منطقه بيش از آن است آه آنها به هر دليلي از آمريكا 

حمايت آنند، منجر به فرسايشي شدن و طوالني شدن جنگي خواهد شد آه طبق 
  .حدسيات آمريكايي ها بنا بود به سرعت به نتيجه برسد

 را در نظر آنجا آه مسئله ي منافع آشورها در ميان است، بايد اين نكته ي مهم
بگيريم آه منافع ملت ايران با منافع حكومت حاآم بر ايران بهيچوجه با هم يكي 

منافع حكومت اسالمي در حال حاضر ايجاب مي آند آه براي ماندن، خود را به . نيست
حتي اگر اين منافع در دراز مدت از . هر آب و آتشي بزند و از هر امكاني استفاده آند

. منافع ملت ايران اما در رفتن اين حكومت است. يكا تامين شودطريق نزديكي با آمر
ملت ايران دچار يك اشتباه بزرگ تاريخي يعني حمايت از قدرت گيري حكومت اسالمي 

تصحيح اين اشتباه بزرگ تنها و تنها بدست اين ملت است آه مي تواند انجام . شد
. اري دمكراسي در ايرانگيرد، يعني انسجام و طرح خواست رفتن اين حكومت و برقر

در اين مسير تنها در صورت انسجام و پافشاري بر اين خواست اساسي است آه 
سازمان ملل و اتحاديه اروپا وادار خواهند شد آه از دل بستن به اين يا آن جناح دولتي 

اين صدا، يعني صداي ملتي آه استبداد نمي خواهد و اينبار مي داند . دست بردارند
 و آوتاهي دست دين از قدرت سياسي را مي خواهد، اينك بايد رساتر آه دمكراسي

  . از هر زمان به گوش جهانيان رسانده شود
در چنين شرايط حساسي بايد هوشيار بود، چرا آه اين امكان وجود دارد آه حكومت 

اسالمي با سوءاستفاده از بحران منطقه، موج جديد سرآوب نيروهاي مخالف را تدارك 
  . ببيند

ملت ايران آه خود از ضايعات جنگ ايران و عراق آسيب ها ديده است و همچنين 
هويت حكومت جنگ طلب و منفعت جوي حاآم بر ايران مي شناسد، بخوبي مي داند 

آه شبهاي دراز و بي پايان بمباران و تخريب مناطق مسكوني و از دست رفتن جان 
ري چون صدام حسين قرار دارند و از انسانهايي آه از يكسو تحت تهديد و فشار ديكتاتو
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همدردي با . سوي ديگر از بمبهاي آمريكاييها و انگليسيها در امان نيستند، يعني چه
مردم عراق و در عين حال عزم راسخ در ايستادن در مقابل ديكتاتوري خود ساخته، 

منجر به نزديكي دو ملت خواهد شد آه خواهان سرنگوني ديكتاتورها و برقراري 
راسي هستند، اما در عين حال بر حفظ استقالل و تماميت ارضي خود و در تصميم دمك

آنها قيم نمي خواهند، . گيري در مورد سرنوشت خويش، اينك از بلوغ آافي برخوردارند
اينبار پاي منافع . بلكه پشتيباني جهان را در راهي آه بسوي آينده مي روند، نياز دارند

  ! تهاملتها در ميان است و نه دول
 

 
 

 بهترين فرصت براي مواجهه با آمريكا 
  

  مدير مسئول سايت بازتاب-فواد صادقي 
  فروردين10يكشنبه -سايت بازتاب

  
در روزهاي اخير رويه نادرست تبليغي و سياسي نظام در حمايت غير مستقيم از 

  .صدام تشديد شده است و نتيجه آن وقوع حوادث و اتفاقات روز گذشته بود
ريح جمعي از مردم عرب زبان آبادان و اهواز از صدام حمله يك طرفه به حمايت ص

سفارت انگليس و سكوت تقريبي در برابر صدام در تهران و اظهار نظر برخي مقام هاي 
بن وليد آه در تالش است گذشته خود را با دفاع  امنيتي ايران در تشبيه صدام به خالد

ده سطحي بودن تحليل ها در ميان از آيان اسالمي جبران آند هم نشان دهن
  .مسؤوالن مربوطه در نظام است

به راستي چگونه تحت چارچوب دفاع از مردم عراق مي توان از صدام حمايت آرد در 
روز گذشته جنگ آمتر از يك دهم تعداد مردم  10حاليكه مجموع تلفات مردم عراق در 

جانم «يا مرگ يا صدام و شعار .است آه به دست صدام در يك روز در قتل عام شدند
از سوي مردم چه آشوري بر مي خيزد آشوري آه صدها هزار شهيد و » فداي صدام

جانباز و صدها ميليارد دالر خسارت از حس جنون آميز جنگ طلبي صدام تحمل آرده 
  .است

به راستي در صورت خاتمه جنگ و باقي ماندن صدام خطر يك صدام مقتدر براي ما 
مريكا نيست؟ چرا با تحليل هاي سطحي و افتادن در دام تبليغات بزرگتر از خطر آ

رسانه اي آه ريشه نامعلومي در روابط پيچيده سرمايه داري دارد مواضع ايدئولوژيك و 
  .منافع ملي خود را فداي يك جنايتكار جنگي مي آنيم

ه ساده لوحي است آه صدام را فردي تائب بدانيم آه در پي جبران گذشته خود يك تن
  .در برابر آفر ايستاده است

آساني آه در ده روز اخير با پيروي از سياستهاي تبليغي دولت عراق افكار عمومي 
آشور و نظام را در خدمت عراق قرار داده اند بايد بدانند تنها ظاهر قضايا را ديده اند آيا 

 هاي عربي در جهت اي آه از سوي رسانه چشمان آنها بر عمليات رواني گسترده
اسطوره سازي از صدام در جهان اسالم و جايگزيني صدام به عنوان رهبر جهان اسالم 

آيا باور آردني است آشورهايي چون فرانسه و آلمان .به جاي امام راحل بسته است
آه محافل اقتصادي و سياسي آنان به شدت نزديك به محافل صهيونيستي است، با 

يكا ايستاده باشند؟ اگر اينگونه است، چرا چنين انگيزه دفاع از مردم عراق در مقابل آمر
ها هزار نفز از مردم عراق در  سال پيش آه صدام به آشتار ده 10هاي مقدس  انگيزه

  انتفاضه پس از جنگ خليج فارس مشغول بود، واآنشي ديده نمي شد؟
 
 

ير طبيعتا انتظار اين آه افكار عمومي آگاه به مسايل پنهان سياسي باشند، انتظاري غ
اما از مديران و مسؤولين سياسي انتظار مي رود فراتر از موجهاي . منطقي است
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تبليغاتي، عميقتر به مسايل سياسي بنگرند و پارامتر آينده نگري را نيز در عملكرد خود 
بايد بپذيريم آه سرنوشت سالهاي آينده ما در منطقه اي آه از سه طرف . دخيل آنند

 قرار گرفته است، به عملكرد هوشمندانه امروز و اخذ در محاصره نيروهاي آمريكايي
  . امتيازات مناسب و الزم باز مي گردد

قطعي است آه بعد از عراق، آمريكا به سراغ ما خواهد آمد، و قطعي است آه ما 
نمي توانيم راه عراق را در مواجهه با آمريكا طي آنيم، بديهي است برخورد آمريكا با 

آغاز نخواهد شد اما آيا ما بايد منتظر بمانيم و منفعالنه در انتظار ايران از تهديد نظامي 
آيا نبايد از اين فرصت آه آمريكا در بدترين . اين باشيم آه آمريكا به سراغ ما بيايد

شرايط خارجي خويش بعد از جنگ ويتنام را تجربه مي آند و ما در بهترين شرايط 
  .فاده آنيمسال گذشته به سر مي بريم، است 5داخلي طي 

اگر قرار است برخوردي درمقابله با آمريكا صورت گيرد ،چه بهتر آه ابتكار عمل به 
دست ايران باشد و چه بهتر آه از اهرم هاي قدرت خود به خوبي استفاده 

تكذيب ارتباط با معارضين و شيعيان جنوب عراق بي تفاوتي نسبت به عملكرد .آنيم
ه عراق همه و همه ناشي از موضع انفعال همسايگان بي تفاوتي نسبت به آيند

ماست سياست خارجي جمهوري اسالمي بايد اين نكته را دريابد آه شرايط ما بهترين 
  فرصت براي امتيازگيري ازصدام و آمريكاست

 
  

  يك هزار موشك مجهز به آالهك شيميايي آمريكايي
  

  علي آقامحمدي، قائم مقام سازمان صداوسيما
  ردين فرو10يكشنبه -ايسنا

  
شود عراقي ها در زمان اشغال آويت تعداد يك هزار موشك مجهز به  شنيده مي

آالهك شيميايي آمريكايي را آه پيش از آن آمريكا قصد داشت آنها را جهت استفاده 
  . اند عليه ايران در اختيار عراق قرار دهد، به عراق منتقل آرده

جمهوري اسالمي ايران در دآتر علي آقامحمدي، قائم مقام سازمان صداوسيماي 
، با بيان اين مطلب در مورد )ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  گفت

 همانگونه آه  :هاي ممنوعه گفت هاي درگير در عراق از سالح گيري طرف احتمال بهره
دانيم آمريكا و برخي دولتهاي غربي آه اينك مدعي تهاجم به عراق براي آنترل و  مي

 سالحهاي ممنوعه هستند؛ در زمان تجاوز عراق به ايران، حجم بسيار بااليي از آشف
سالحهاي شيميايي و ميكروبي در اختيار عراق قرار دادند تا عليه ايران استفاده شود 

ها در جنگ تحميلي به ايران را تاييد  ي عراق از اين سالح  و بعدا خود نيز استفاده
  . آردند

چون و چرا از عراق  اي همين سياست حمايت غيرقانوني و بيبر مبن: وي ادامه داد
ي جنگ ايران و عراق، تعداد يك هزار موشك شيميايي  شود آمريكا در بحبوحه گفته مي

پيشرفته ديگر در آويت انبار آرده بود؛ تا در شرايط اظطراري و بحراني در اختيار عراق 
  . قرار دهـد
شود زماني آه  مبهم است و شنيده ميامروز سرنوشت اين موشكها : وي افزود
 در آويت را تصرف و به  هاي آمريكايي انبار شده ها به آويت حمله آردند، موشك عراقي

  . اند عراق منتقل آرده
وي با تاآيد بر اينكه در واقع اين سالحها به منطقه آورده شده بودند؛ تا عليه ايران بكار 

شود آه  حال گفته مي: اند؛ افزود دام را گرفتهگرفته شوند، ولي امروز دامن آمريكا و ص
هايي  آمريكاييان جرات بيان اين مطلب را ندارند، ولي مطمئن هستند آه چنين موشك

شود، بلكه جزو تسليحات آمريكايي  وجود دارد؛ آه جزو تسليحات عراق محسوب نمي
  . است آه در اختيار عراق قرار دارد

ي آمريكا، آه احتمال  لين پاول، وزير امور خارجهآقامحمدي با اشاره به اين سخن آا
دارد رژيم عراق بر عليه شيعيان عراق سالح شيميايي به آار ببرد و بعد اعالم آند آه 
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معني و مفهوم اين سخن پاول اين : از طرف آمريكاييان استفاده شده است، گفت
ه باشد؛ آه آن را است آه عراق تسليحاتي از آمريكا با مواد شيميايي در اختيار داشت

اين سخن پاول، . آيند، مارك آمريكا را نشان دهد به آار برده و بعدا آه خبرنگاران مي
آند، مگر  هاي شيميايي آمريكايي در دست عراق را تقويت مي اصل خبر وجود سالح

آنكه آمريكاييان توضيحات بيشتري را در مورد اين سخن پاول ارايه دهند؛ چون وقتي 
دارد آه اطمينان داريم يا برايمان محتمل قوي است؛ آه عراق  بيان ميآالين پاول 

تمام خواهد آرد، به اين معني است ) آمريكا(چنين آاري را خواهد آرد و بعدا به نام ما 
ي متعلق به خودش در عراق اطالع دارد و يا آنكه  آه آمريكا از وجود سالحهاي ممنوعه

در عراق استفاده آنند و آنرا به عراق نسبت خود قصد دارند از سالحهاي شيميايي 
  . دهند

هاي شيميايي استفاده نشوند و توسط آمريكاييان  حتي اگر اين موشك: وي گفت
آشف شوند، باز رسوايي آمريكا را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا قطعا تسليحات مذآور 

د و نياز به  است و عراقي نيست و شايد اين همان گيري است آه وجود دار آمريكايي
  . هاي آمريكاييان بيشتر مورد تجزيه و تحليل واقع شود زمان دارد تا حرف

  
  

علي منتظري، در مورد تهاجم آمريكا و انگلستان به  اطالعيه آقاي حسين
  عراق 

  
  انا هللا و انا اليه راجعون

اهالي خاورميانه سال جديد قمري و شمسي را مقارن با نخستين جنگ هزاره سوم 
تهاجم آمريكا و انگلستان و متحدان آنها عليه مردم مسلمان عراق .  آغاز آردندميالدي

اين جنگ خانمان سوز . الملل است جنگي ظالمانه و برخالف همه ضوابط حقوق بين
وحشتناك تاثيرات عميقي بر جهان اسالم، دنياي عرب و نيز آشور ما ايران خواهد 

  .گذاشت
: گ، اين جنگ را نا برابر خوانده و افزوده استوي ضمن ابراز تاسف شديد از اين جن

توجه برادران و خواهران مسلمان و نيز همه حق طلبان، عدالت جويان و آزادي خواهان  
  :نمايم را به نكات ذيل جلب مي

ترين  ترين و مخوف  صدام حسين رييس جمهور مادام العمر عراق يكي از قديمي-
ربع قرن است آه او با زور و ارعاب و خفقان بر نزديك به يك . ديكتاتورهاي معاصر است

حق طلبان عراقي و  آزادي خواهان، عراق مسلط شده؛ و بسياري از منتقدان قانوني،
  .حتي بزرگان از علما و نخبگان جامعه عراق را اعدام آرده است

وي عالوه بر ظلم و ستمي آه بر ملت عراق روا داشته، همسايگان خود را نيز از تجاوز 
در نخستين ماههاي استقرار جمهوري اسالمي در ايران آه . نصيب نگذاشته است بي

صدام  محصول انقالبي صددرصد مردمي و ضد استبداد و ضد سلطه خارجي بود،
حسين با حمله به جنوب و غرب ايران جنگي هشت ساله را ـ البته با آمك آشورهاي 

  .تحميل آرد بر مردم ايران -ديگر و از جمله آمريكا و انگليس 
در همين جنگ . نام صدام در ايران و عراق يادآور قساوت و سبعيت و ناجوانمردي است

دفاع  بود آه براي نخستين بار بمبهاي شيميايي عليه رزمندگان ايراني و شهروندان بي
عراقي به آار گرفته شد و فرياد مظلوميت ملت و دولت ايران و مظلومين عراقي به 

  .رسيد جايي نمي
ام براي دومين بار با حمله به همسايه ديگر خود آويت پاي آمريكا را به منطقه صد

صدام نه وجاهت ملي دارد و نه مشروعيت ديني، او به واسطه ظلمها و . آشانيد
جناياتي آه نسبت به مردم عراق و همسايگانش روا داشته هيچ قابل دفاع نيست و 

  . را نداردصالحيت رياست بر آشور آهنسال و مسلمان عراق
. گاه مورد انتخاب اآثريت جامعه مسلمان عراق نبوده است رژيم بعث عراق نيز هيچ

اي است  ويران آردن شهرهاي ايران و عراق و آويت و ساير جنايات به گونه قتل عامها، 
آه صدام و حزب بعث او در افكار عمومي جهانيان و حتي درنزد مردم عراق جنايتكار 
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  .دشون جنگي محسوب مي
الملل را آه بر   اگر دولتي حقوق انساني شهروندان خود را نقض آند و مقررات بين-

وظيفه جامعه جهاني و مجامع  حسب عقل و منطق تنظيم شده باشد زير پا بگذارد،
بيني شده در قوانين  المللي و به ويژه سازمان ملل متحد است آه از طرق پيش بين
ا نخست در دادگاه صالحه محاآمه و در صورت الملل، رژيم متجاوز و متخلف ر بين

محكوميت مورد مجازات قرار دهد، به شرط صدور محكوميت رييس يك رژيم در دادگاه 
الملل، اقدام نظامي جامعه جهاني به رهبري سازمان ملل متحد به عنوان  صالح بين

وني آخرين راه حل قابل پذيرش است؛ و هرگونه اقدام نظامي خارج از چهارچوب قان
  .فوق مردود و ترويج هرج و مرج و قلدري و زورمداري خواهد بود

حمله آمريكا و انگلستان به عراق، هيچ يك از تمهيدات حقوقي فوق را طي نكرده 
الملل،   بلكه آنان با دور زدن سازمان ملل متحد و زير پا نهادن ضوابط حقوق بين است،

  .اند راق آغاز آردهجنگي غير قانوني و غير اخالقي را عليه ملت ع
  .هاي آمريكا و انگليس براي حمله به عراق فاقد وجاهت قانوني و شرعي است  بهانه-

خودشان اولين مجرمان اين  اوال، اگر دارا بودن سالح آشتار جمعي جرم است، 
 به عالوه  اند، جهان هنوز فاجعه هيروشيما و ناآازاآي را فراموش نكرده است؛ ميدان

سلح به چنين سالحهاي مخوف در خاورميانه دولت غاصب و نخستين دولت م
نامشروع اسرائيل است آه زير نظر مستقيم آمريكا و انگلستان مسلح شده و آزادانه 

بين صدام عراقي و شارون اسرائيلي چه . عام فلسطينيان مظلوم است مشغول قتل
  !تر؟ ديروز مسلحفرقي است آه يكي بايد بالفاصله خلع سالح شود و ديگري هر روز از 

اگر غير مردمي بودن رژيم صدام جرم است، آدام يك از متحدين آمريكا و انگليس  :ثانيا
را در خاورميانه سراغ داريد آه حكومتش صددرصد مردمي و همراه با آزادي اقشار 

توان با جنگ و زور و تخلف از قانون و  به عالوه چگونه مي! باشد؟ جامعه آنان مي
مردم ساالري امري ! االري و حقوق بشر را در جامعه مستقر آرد؟اخالق، مردم س

  .باشد خود جوش، تدريجي و محتاج به زير ساختهاي نهادي مي درونزا، 
جاني بودن صدام و صداميان هيچ گاه مجوز موشك باران و بمباران مستمر : و ثالثا

 وارد آردن اين .باشد شهرهاي گوناگون عراق و آشتار بيرحمانه مردم غير نظامي نمي
همه خسارتهاي جاني و مالي بر آشور مسلمان عراق به هيچ نحو قابل توجيه عقلي 

  .و منطقي نيست
 جنگ آمريكا و انگليس و هم پيمانان آنها عليه رژيم عراق نبرد حق عليه باطل نيست، -
 بلكه جنگ ظالم با ظالم و نبرد فاسد با فاسد  حتي دفع افسد به فاسد هم نيست، 

هرگونه همكاري با آمريكا و انگليس در اين تهاجم حرام و معاونت جائر . باشد مي
آشورهايي آه زمين در اختيار آمريكا قرار داده و به پايگاه نظامي . محسوب است

اند   يا فضاي خود را به متجاوزين سپرده اند از قبيل آويت، آمريكا عليه عراق تبديل شده
گناه عراق شريك  اند و در آشتار مردم بي  شدهمانند ترآيه، خبطي بزرگ مرتكب

باشند، مردم غيور منطقه هرگز اين خوش خدمتي به استكبار جهاني را فراموش  مي
  .آنند نمي

  :ي اين پيام آورده است وي در ادامه
اين حق مسلم . بايد به دست ملت عراق تعيين شود  سرنوشت آشور عراق مي-

و آمك سازمان ملل متحد در مورد حكومت آينده شهروندان عراقي است آه با نظارت 
عراق تصميم گرفته و از طريق يك همه پرسي آامال آزاد، نظام مطلوب مردم انتخاب 

خواهند براي مردم عراق  اند آه از آن سر دنيا مي آمريكا و انگليس چكاره. شود
اين خفت اي  هيچ عرب غيوري و هيچ آزاده هيچ مسلمان شرافتمندي، ! بگيرند؟ تصميم
 از - ضمن صبر و استقامت -بر برادران و خواهران عراقي الزم است . پذيرد را نمي

اند  مردم مسلمان عراق نشان داده. هرگونه همكاري با طرفين اين جنگ باطل بپرهيزند
اگر چه از صدام و رژيم بعث عراق متنفرند ولي هرگز به متجاوزين آمريكايي و 

  .د گفتانگليسي نيز خوشامد نخواهن
بر همه مسلمانان و حق طلبان فرض است آه از هر راه ممكن براي خاموش آردن 

و بر آنفرانس اسالمي است آه ضمن محكوم آردن سريع  آتش اين جنگ اقدام نمايند؛
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  .از حقوق انساني شهروندان عراقي دفاع آند اين تجاوز آشكار به يك آشور اسالمي،
خص دبير آل آن آقاي آوفي عنان انتظار دارند مردم جهان از سازمان ملل متحد و ش

همه مساعي خويش را براي پايان دادن به اين جنگ تحميلي نابرابر و دفاع از حقوق 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز الزم است . تضييع شده مردم عراق به آار گيرد

  .در اسرع وقت براي مهار اين فاجعه انساني در عراق دست به آار شود
 در وراي تبليغات -رسد اهداف اصلي آمريكا و انگليس از تهاجم اخيرشان به نظر مي -

  :باشد  دو هدف اساسي ذيل مي-اعالم شده
زيرا  اند،  تقويت و حفظ غده سرطاني اسرائيل و توسعه آن آه خود موجد آن بوده-الف

نيسم صيهو. توانست در آينده عليه اسرائيل به آرا گرفته شود سالحهاي عراق مي
  .توانست اين تهديد بالقوه را تحمل آند جهاني بيش از اين نمي

جهان  سيطره بيشتر بر نفت خاورميانه و از جمله منابع غني و استراتژيك عراق،: ب
داري بيش از هر چيز در صدد غارت و چپاول منابع و مغزهاي آشورهاي در حال  سرمايه

  .آند ن را آور ميطالي سياه هنوز چشم طمع دنيادارا. توسعه است
 در طي ده سال اخير اين دومين بار است آه رژيم عراق مورد حمله مستقيم آمريكا -

يكي دوسال قبل نيز رژيم طالبان درافغانستان در نبردي نابرابر توسط . گيرد قرار مي
آند آه صرف  تجربه طالبان در افغانستان و صدام در عراق اثبات مي. آمريكا ساقط شد

 بودن و شعار عليه آمريكا دادن و حتي با آمريكا جنگيدن دليل حقانيت و ضد آمريكا
  .مشروعيت نيست

 در ضمن توجه شود آه ما نه با ملت بزرگ آمريكا و نه با دولت آن سر جنگ نداريم؛ -
اعتراض ما به تجاوزات و قلدريهاي دولت . هدف ما دفاع از حق و حقوق مظلومين است

شود و جوانان و  نفوذ صهيونيستهاي آن آشور اداره ميآمريكا است آه عمال تحت 
آند و به طور  هاي تجاوزآارانه و نامشروع آنان مي ثروت آالن آمريكا را فداي خواسته

آشد و لذا بر ملت بزرگ آمريكا  آلي بر آبروي آمريكا در جهان خط بطالن و قلدري مي
جنگ خانمانسور قدم الزم است بيش از ساير ملل در راه خاموش آردن آتش اين 

  .بردارند
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