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  ظام اسالمي هستند زائران در آربال خواستار خروج اشغالگران و برقراري ن
رسد آه ميليونها تن از شيعيان اين آشور و ديگر آشورهاي جهان براي زيارت اماآن  از عراق گزارش مي

اند و گنبد طاليي مرقد مطهر  مقدس آربال و بزرگداشت اربعين حسيني،وارد اين شهر شده
  . درخشد همچون نگيني در ميان ميليونها زائر مي) ع(حسين امام

ايسنا در حال حاضر تعداد زائران در آربال به حدي است آه شهر ديگر گنجايش ورود زائران به گزارش 
آنند در حد توان  ناپذير تالش مي تازه از راه رسيده را ندارد و ساآنان شهر آربال با شور و اشتياقي وصف

  . خود و با تمام وسايل ممكن از زائران پذيرايي آنند
يده راههاي ورودي به آربال آامال بسته است و آساني آه با همچنين بر اساس گزارشهاي رس
  . آردند هم اآنون با پاي پياده در حال حرآت به سمت آربال هستند اتوموبيل به سمت آربال حرآت مي

سي در اين رابطه گزارش داده است آه سفر زيارتي شيعيان در چند روز گذشته ادامه داشته و .بي.بي
سوم و چهارم (م اربعين حسيني در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه قرار است آنان در مراس

  . در آربال شرآت آنند) ارديبهشت
در خالل بيست و پنج سال گذشته، شيعيان، آه اآثريت جمعيت عراق را تشكيل مي دهند، اجازه 

  . نداشتند به راهپيمايي زيارتي به آربال دست بزنند
ست آه در آربال، زايران شيعه در اين سفر، ضمن اداي خبرنگار بي بي سي همچنين گزارش داده ا

  . سنت ديني خود، از سقوط صدام حسين نيز ابراز خرسندي مي آنند
نيروهاي آمريكايي مستقر در اطراف شهر آربال نيز آوشيده اند حضور بارزي در مسير راهپيمايان 

  . نداشته باشند
ار خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و استقرار از سوي ديگر اآثريت زائران در شعارهاي خود خواست

  . حكومت اسالمي در اين آشور هستند
ي مخالفت  تواند به صحنه ناظران مسايل عراق اعتقاد دارند همايش عظيم شيعيان در آربال مي 

  . گسترده با حضور بيگانگان در اين آشور تبديل شود
نمايي  قدرت“ن باره تجمع عظيم شيعيان در آربال را ي گزارشي در اي ي نيويورك تايمز با ارائه روزنامه

  . العاده توصيف آرده است دانسته و آن را خارق“ شيعيان عراق
نيويورك تايمز در گزارش خود با تاآيد بر اينكه شيعيان خواستار خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي از 

شادي « :لعظمي سيستاني، آورده استي آيت اهللا ا عراق هستند به نقل از شيخ محمد ثامر ،نماينده
شود آه نيروهاي اشغالگر عراق را ترك آنند و مردم عراق بتوانند  و سرور ما هنگامي آامل مي

  » .آشورشان را براساس قوانين اسالمي اداره نمايند
) چهارشنبه(ان نيز در گزارش خود اذعان آرده است آه تعداد زائران تا عصر فردا.ان.ي خبري سي شبكه

  . به چندين ميليون تن خواهد رسيد
دهند و ضمن  سر مي” مرگ بر اسرائيل“و ” مرگ بر آمريكا“بر اساس اين گزارش مردم در آربال شعار 

خوشحالي از آزادي مذهبي بدست آمده پس از سقوط صدام خواستار خروج اشغالگران از عراق 
  . هستند

بال را يك پيام سياسي بسيار مهم براي آمريكا ان در اين رابطه شعارهاي زائران آر.ان.خبرنگار سي
  . دانسته است

ي لس آنجلس تايمز نيز در گزارش خود برگزاري مراسم اربعين حسيني در آربال را نشان  روزنامه
  .ي قدرت بزرگ شيعيان در عراق دانسته است دهنده

  
  زائرين عراقي خواستار تشكيل حكومت اسالمي شدند

زائريني آه از شهرهاي اطراف عراق جهت شرآت در مراسم : 1382شت  ارديبه2 -خبرگزاري فارس
اربعين حسيني راهي آربال هستند با سردادن شعارهايي خواستار تشكيل حكومت اسالمي و حكم 

 .اسالمي شدند
حسن حسيني عضو حزب عمل اسالمي عراق شب گذشته در گفتگوي تلفني از آربال با خبرگزاري 

 سياسي و حمل -زائرين با سردادن شعارهايي ديني :  ،اظهار داشتفارس ضمن بيان مطلب فوق
خواستار تشكيل حكومت اسالمي و حكم " حكم لالسالم "و " آري آري اسالم"پالآاردهايي با عنوان 

  . اسالمي در عراق شدند
  .چه شيعه و چه سني همگي خواستار اجراي حكم اسالمي هستند: وي تصريح آرد

  
  عزيمت هزاران شيعه به آربال براي شرآت در مراسم مذهبي اربعين : آخرين تحوالت عراق
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   2003 آوريل 22سه سنبه ):راديوفردا(ژان خاآزاد 
 سال که رژيم بعث عراق، جلوي برگزاري مراسم سنتي شيعيان را 35صدها هزار شيعه عراقي، پس از 

 . عين حسيني شرکت کننددر عراق مي گرفت، به سوي کربال روان شده اند تا در مراسم سنتي ارب
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، براي نخستين بار پس از آغاز جنگ در عراق، امروز تشکيل جلسه 

قرار است هانس بليکس، . مي دهد تا نقش سازمان ملل متحد در عراق پس از صدام را بررسي کند
در حاليکه اکثر اعضاي . يابدرئيس هيات بازرسان سازمان ملل متحد در عراق، نيز در اين نشست حضور 

شوراي امنيت خواهان بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد به عراق هستند، اياالت متحده آمريکا 
 .بازگشت آنها را در شرايط کنوني ضروري نمي داند

. در عراق هشتمين مقام بلند پايه رژيم صدام حسين نيز به دام نيروهاي ائتالف افتاد و بازداشت شد
زه زبيدي، عضو پيشين شوراي رهبري انقالب عراق بود که در رژيم گذشته اين کشور، محمد حم

 .باالترين مرجع تصميم گيري به حساب مي آمد
نيروهاي ارتش آمريکا تالش مي کنند با همکاري کارشناسان عراقي، جريان آب و برق را بار ديگر در 

 . کنندشهرهاي عراق، خصوصا بغداد، براي مردم اين کشور فراهم
محمد محسن زبيدي، که خود را فرماندار بغداد اعالم کرده است، در گفتگويي با شبکه تلوزيوني 

به رغم آنکه نيروهاي آمريکا مقام او را به رسميت نمي شناسند، او همچنان خود را : الجزيره گفت
 .فرماندار بغداد تلقي مي کند

ن حـدود هـزار قبـر وجـود دارد کـه جـسد زنـدانيان                در ايـن گورسـتا    : رئيس گورستان بزرگ بغداد فاش کرد     
اين قبرها بي نام ونشان هستند و تنها يک شـماره دارنـد             . سياسي زندان ابوقريب در آنها دفن شده اند       

  . بوده است993که آخرين شماره جسد دفن شده در اين گورها، 
  

  تجمع هزاران شيعه عراقی در کربال
  2003 آوريل 22سه سنبه -بي بي سي

ی از زائران کربال به هنگام نزديک شدن به آرامگاه امام سوم شيعيان بصورت سينه خيز وارد حرم برخ
  می شوند

  گفتگو با صدرالدين قپانچی، نماينده مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق در نجف  
صدها هزار نفر از شيعيان عراق در خيابان های شهر مذهبی کربال گرد آمده اند تا 

بار در بيست و پنج سال اخير، مراسم سنتی مذهبی خود را آزادانه برای نخستين 
  .انجام دهند

در روزهای اخير، گروه های بزرگی از شيعيان عراق برای شرکت در عزاداری اربعين حسينی عازم کربال 
  .شده اند و برخی از آنان با پای پياده اين مسير را پيموده اند

زرگ جنوب و شرق عراق در دست داشتند و بر سر و سينه می آنها پرچم هايی از شهرهای کوچک و ب
  . برخی از عزاداران نيز زنجير می زدند. زدند

  گروهی از شيعيان بغداد عليه آمريکا دست به تظاهرات زدند 
پيروان تشيع اکثريت جمعيت عراق را تشکيل می دهند و در زمان حکومت صدام حسين، که قدرت در 

نن بود، غالبا شيعيان حتی اجازه سفر به کربال را نداشتند و گردهمايی برای اختيار پيروان مذهب تس
  .اجرای علنی مراسم مذهبی عموما ممنوع بود

خبرنگاران فضای شهر کربال را آميخته ای از سوگواری اربعين و شادمانی به دليل سقوط رژيم صدام 
  .حسين توصيف کرده اند

ترده زائران شيعه در کربال را می توان نمايش قدرت رهبران خبرنگار بی بی سی می گويد که حضور گس
  .مذهبی شيعه درعراق تلقی کرد

تنها دو هفته پس از سـقوط صـدام حـسين، ايـن رهبـران نـشان داده انـد کـه توانـايی سـازمان دادن بـه                            

  .گردهمايی گسترده ای را دارند

  
  حرآت شيعيان در عراق

  
  آزادی روحانی بغداد 

  2003 آوريل 22 سه سنبه-بي بي سي
همزمان، از بغداد گزارش می شود که نيروهای آمريکايی سه روحانی شيعه، از جمله شيخ محمد 

  .فرطوسی، را از بازداشت آزاد کرده اند
  .آزادی وی پس از دو روز تظاهرات گروهی از مسلمانان شيعه شهر عليه آمريکاييان اعالم می شود

ر نفر در مرکز بغداد گرد آمدند و خواستار آزادی تعدادی از رهبران  آوريل، حدود يک هزا22روز سه شنبه، 
  .مذهبی خود شدند که در بازداشت نيروهای آمريکايی به سر می بردند

تظاهرکنندگان گفته بودند که شيخ فرطوسی به همراهی دو روحانی ديگر هنگام بازگشت از کربال به 
  .خت به دست نيروهای آمريکايی بازداشت شدند آوريل، در جنوب پايت20بغداد در روز يکشنبه، 
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تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه می گويد که شيخ فرطوسی در روزهای اخير به عنوان يک رهبر 
  .شيعی در شهرک صدام، در حومه بغداد، مطرح شده است
  . اکثر ساکنان شهرک صدام را شيعيان تشکيل می دهند

  
   وضع شيعيان عراق، از ديد يک روحاني ساکن لندن سابقه تاريخي حوزه علميه نجف و

  2003 آوريل 22 سه سنبه -)لندن(ژان خاآزاد، مصاحبه با عباس مهاجراني -راديو فردا
 سال، يک 40 سال يا نزديک 35 البته طبيعي است که بعد از ):روحاني ساکن لندن(عباس مهاجراني 

 در موقع سقوطش هم که باز به ميل و حکومت استبدادي جبارانه اي مثل حکومت صدام حسين،
رضايت خودشان نبوده، و اسقاطشان کرده اند، نه اينکه خود به خود ساقط شوند، چنين پيامدهايي 

معموال با توجه به روحيات مردم عراق که از زمان امير المومنين علي عليه االسالم شاهد دگرگونيشان 
 سال قبل تشکيل شد، از وقتي 1100 که حوزه نجف از چون مي دانيد. بوديم، اين پيامدها طبيعي است

که شيخ طوسي در بغداد مورد هجوم قرار گرفت و خانه و کتابخانه و کرسي او را آتش زدند، از بغداد 
هجرت کرد و وارد نجف آن زمان که شهري نبود، بلکه در کنار قبر اميرالمومنين حجراتي ساخته بودند و 

 سال و نهايت 1100ز آن وقت بنا کردند و تحولهاي زيادي بوده در طول اين خانه هاي کوچکي، حوزه را ا
و بسياري از . آن دوره صدام است که يکي از تاريکترين ادوار حاکم بر حوزه علميه نجف بوده است

و اال . مجتهدين بزرگ کشته شدند، دق کردند، بعضي هاشان اعدام شدند، مثل سيد محمد باقر صدر
 اميد هست که دومرتبه امنيت برگردد و بعضي از مدرسين حتي از حوزه قم به حوزه نجف ايحال، اما اين

برگردند و آيت اهللا سيستاني هم که فعال مرجع بزرگ شيعيان هست، در آنجاست و امنيت پيدا خواهد 
و من فکر مي کنم که اين مسيره اي و حرکتي که از شهرستانها به سوي کربال براي اقامه . کرد

م اربعين تشکيل شده، بي سرپرستي و بي عنايت از جانب آيت اهللا سيستاني نيست، و فکر مراس
 . مي کنم که در حقيقت رهبري آن در پس پرده به دست ايشان باشد

 آيا احتمال بروز يک نوع رقابت بين روحانيون عرب و روحانيون ايراني بر سر رهبري ):راديوفردا(ژان خاآزاد
  آمد؟شيعيان بوجود نخواهد

 البته اين رقابت، ما خودمان را نبايد فريب دهيم، هميشه وجود داشته است،              ):لندن( عباس مهاجراني   
ولي مثل دو دانشگاه، حوزه علميه قم و حوزه علميه نجف در مقام تبرز علميت و نشان دادن شخصيت،                   

لعظمي بروجردي، حـوزه  اصطکاکهاي طبيعي علمي داشته اند، و گاهي مثال مثل زمان مرحوم آيت اهللا ا         
ولي بعد باز بعد از فوت آقاي بروجردي، مراجع تقليد ديگري در نجف مثـل         . قم سنگينتر از حوزه نجف شد     

آيت اهللا حکيم که حاال فرزندانش مشغول فعاليـت هـستند شـد، ولـي در نهايـت اينطـور نيـست کـه بـه                           
حـوزه قـم و حـوزه نجـف هـر کـدام             ولـي بـديهي اسـت       . صورت تلخ و ناگواري رقابتي اينطوري پيدا شـود        

دلشان مي خواهد که مرکز ثقل باشـند و البتـه سياسـتهاي حـاکم بـر هـر دو کـشور هـم، گـاهي مـي                            
خواســتند کــه حــوزه داخــل سياســت خودشــان قــوي تــر باشــد کــه احتمــاال دربــاره مــسائل اجتمــاعي و 

  .رويدادهاي اجتماعي، به موقع نفوذ کلمه بيشتري داشته باشند
  
  

   و گو بر سر دولت آينده عراقبحث و گفت
  

  استقبال گرم کردها از گارنر
  2003 آوريل 22سه سنبه -بي بي سي

  با استقبال گسترده کردها مواجه شد و با جالل طالبانی در سليمانيه ديدار کرد) راست(جی گارنر 
قت عراق جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکايی که از سوی دولت آن کشور مامور نظارت بر اداره مو

  .شده، بازديد خود از مناطق کردنشين شمال آن کشور را آغاز کرده است
وی به مردم کرد شمال عراق گفت که نحوه اداره آن منطقه به دست خود کردها می تواند الگويی برای 

  . تمامی آن کشور باشد
صدام حسين، هدف از ژنرال گارنر در نخستين ديدار از منطقه کرد نشين شمال عراق بعد از سقوط رژيم 

  .ماموريت خود را کمک به بازسازی عراق توصيف کرد
  .وی در شهر سليمانيه به ديدار جالل طالبانی، رهبر اتحاد ميهنی کردستان عراق، رفت

 اداره امور 1991اتحاد ميهنی يکی از دو گروه عمده کرد است که از بعد از جنگ اول خليج فارس در سال 
  .ده داشته اندکردستان عراق را برعه

  .آقای گاردنر هنگام ورود به مناطق کرد نشين، با استقبال گسترده و بسيار گرم مردم روبرو شد
گروه های بزرگی از اهالی اين منطقه برای استقبال از وی گرد آمده بودند و با ريختن گل بر مسير وی، 

  .به اين نماينده آمريکا خوشامد می گفتند
سی در شمال عراق، نحوه استقبال کردها از ژنرال گارنر با برخورد اهالی بغداد به گفته خبرنگار بی بی 
  .با وی تفاوت بسيار داشت

  .در بغداد، برخی از مردم به استقبال او آمدند در حالی که برخی ديگر ورود او را با سردی تلقی کردند
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زيمت کند و امکـان ايجـاد يـک         قرار است ژنرال گارنر در ادامه سفر خود به شمال عراق به شهر موصل ع              
  .مرکز اداری را در آن شهر مورد بررسی قرار دهد

  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  فرانسه خواهان تعليق تحريم های عراق شد
  عراقی ها به دنبال سال ها تحريم و جنگ به سختی امرار معاش می کنند

  2003 آوريل 22سه سنبه -بي بي سي
 ملل متحد پيشنهاد کرده است تحريم های آن سازمان عليه عراق فورا نماينده فرانسه در سازمان

  .معلق شود
آمريکا قبال با ذکر اين مساله که با سرنگونی رژيم صدام حسين نيازی به تحريم نيست، خواستار لغو 

  .اين تحريم ها شده بود
ين زمينه به مثابه گرگ بارو، خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل می گويد ابتکار عمل فرانسه در ا

  .تحولی مهمی در موضع آن کشور است و ديپلمات های آمريکايی از آن استقبال کرده اند
ما تنها بر اجرای قطعنامه های سازمان ملل اصرار . ما به هيچ وجه با برداشتن تحريم ها مخالف نيستيم

  داريم    
  نماينده روسيه در سازمان ملل  

ز جنگ تحت رهبری آمريکا برای سرنگونی صدام حسين، درباره نقش فرانسه و آمريکا پيش از آغا
  .سازمان ملل در عراق به شدت اختالف نظر داشتند

، مدت کوتاهی پس از حمله عراق به کويت به مورد اجرا 1990تحريم های سازمان ملل در ماه اوت سال 
پرداختن هزينه های بازسازی آن گذاشته شد و برچيدن اين تحريم ها راه را برای فروش نفت عراق برای 

  .هموار می کند
  .تحريم ها و جنگ های متعاقب آن اقتصاد و تاسيسات زيربنايی عراق را ويران کرده است

هفته گذشته، جرج بوش رئيس جمهور آمريکا خواستار لغو فوری اين تحريم ها شد تا از درآمد فروش 
  .ستفاده کردنفت عراق بتوان برای تامين منابع مالی بازسازی ا

مارک السابلريه، نماينده فرانسه در سازمان ملل گفت که مساله تحريم ها به خاطر قطعنامه -اما ژان
  .های گذشته شورای امنيت به تاييد خلع سالح عراق بستگی دارد

پس می توانيم تحريم ها را معلق کنيم و برنامه نفت در برابر غذا را با طرحی برای کنار : "وی گفت
  ."ن تدريجی آن، تنظيم کنيمگذاشت

 معرفی شد، سازمان ملل با درآمد 1996براساس برنامه نفت در برابر غذا، که در ماه دسامبر سال 
  .ناشی از فروش محدود نفت عراق هزينه واردات مايحتاج اوليه انسانی به آن کشور را تامين کند

  .ان ملل به عراق وابسته ندانستنماينده فرانسه تعليق تحريم ها را به بازگشت بازرسان سازم
بازرسان تسليحاتی سازمان ملل کوتاه زمانی پيش از آغاز جنگ توسط آمريکا و بريتانيا از عراق خارج 

  .روسيه، فرانسه و آلمان اين جنگ را محکوم کردند. شدند
د آنها را آمريکا از آن زمان تاکنون گروه هايی را برای جستجوی سالح های کشتار جمعی عراق، که وجو

يکی از دليل اصلی جنگ اعالم کرده بود، تشکيل داده است با اين حال تاکنون سالح ممنوعه ای کشف 
  .نشده است

بسياری از کشورها عضو شورای امنيت می گويند کشف سالح های کشتار جمعی در عراق بايد توسط 
ويد تيم او می تواند در بازرسان سازمان ملل تصديق شود و آقای بليکس، سرپرست بازرسان، می گ

  .صورت دريافت دستور، ظرف دو هفته به عراق بازگردد
نماينده فرانسه از نياز به ترتيبات تازه برای همکاری بازرسان سازمان ملل با نيروهای آمريکايی جهت به 

  .انجام رساندن خلع سالح عراق از تسليحات کشتار جمعی سخن گفت
تعليق . يسی برای قطعنامه ای به منظور تعليق تحريم ها ارائه نداداما ديپلمات ها گفتند وی پيش نو

  .تحريم بدان معنی است که آنها همچنان به قوت قانون خود باقی می مانند اما اجرا نمی شوند
روسيه نيز اشاره کرده است که اکنون آماده است تعليق تدريجی تحريم ها را به شرط تصميم آتی 

 که عراق کليه سالح های کشتار جمعی خود را کنار گذاشته است بررسی شورای امنيت داير بر اين
  .کند

ما به هيچ وجه با برداشتن تحريم ها مخالف : "سرگی الوروف، نماينده روسيه در سازمان ملل گفت
  ."ما تنها بر اجرای قطعنامه های سازمان ملل اصرار داريم. نيستيم

سـازمان ملـل گفـت هنـوز زود اسـت دربـاره بازگـشت فـوری         اما جرمی گرينستاک، فرسـتاده بريتانيـا در         
  .بازرسان به عراق بحث شود

  
  آمريكا-سوريه

  
 نقشه سوريه روي ميز جنگ پنتاگون؟ 
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  سايت بازتاب-مهر زهرا نظري
. آمريكا گفته استمعاون وزير دفاع » پل ولفوويتز«اي است آه  ؛ اين جمله»آند سوريه بدرفتاري مي«

البته او در اين نگرش تنها نيست؛ چرا آه اين روزها، بازار متهم آردن دمشق در بين مقامات واشنگتن 
وزير امور خارجه و حتي خود » آالين پاول«رييسش دونالد رامسفلد، » ولفوويتز«عالوه بر . داغ است

 . اند جرج بوش ادبيات تندي را درباره دمشق به آار برده
 
و » پاول«. اند سوريها را متهم آرده است آه مقامات فراري عراقي را در آشور خود پناه داده» وشب«
هاي ديد در  اند آه سوريه در خالل جنگ تجهيزات نظامي، از جمله دوربين نيز ادعا آرده» رامسفلد«

 .شب را در اختيار ارتش عراق قرار داده است
 

آند، ولي آمريكا آه اهداف بلندمدتي را در منطقه دنبال  نميهرچند آه سوريه اين اتهامات را قبول 
 .آند و اصرار بر گناهكار بودن سوريه دارد مي
 

آوشد با مهار آردن سوريه،  واقعيت اين است آه آمريكا نسبت به امنيت اسراييل متعهد است، لذا مي
اري از آشورهاي عربي سوريه برخالف بسي. ها را از بابت همسايه شرقي راحت آند خيال صهيونيست

هاي بنيادين  چالش» آويو تل«همچنان با  اند،  سازي نسبي روابط خويش با اسراييل پرداخته آه به عادي
هاي عمده اين  هاي جوالن آه سالهاست در اشغال رژيم صهيونيستي است، يكي از چالش بلندي. دارد

اهللا لبنان  تا منطقي دارد، از حزبسوريه همچنين در مورد قضيه فلسطين موضعي نسب. دو آشور است
 .اي با جمهوري اسالمي ايران دارد آند و نيز روابط حسنه حمايت مي

 
تري اظهار  هاي آينده، انتظارات خود را از سوريه به طور واضح رسد، آمريكا در روزها يا هفته به نظر مي

اهللا  عدم حمايت از حزب. ن فرابخواندها اين است آه سوريه نيروهايش را از لبنا يكي از اين خواسته. دارد
 .هاي ليست مطالبات آمريكا از سوريه است لبنا نيز قطعا در اولويت

 
ها  هاي آشتارجمعي و بيولوژيكي، آمريكا خواستار منع توليد يا تهيه اين قبيل سالح در زمينه سالح

) ت در قانون اساسيحتي در حد تغييرا(انجام يك سري اصالحات سياسي مدنظر آمريكا . خواهد شد
 .نيز موجبات خرسندي آاخ سفيد را فراهم خواهد ساخت

 
اين، نوع پاسـخ و واآـنش سـوريه اسـت             لذا بر اساس آنچه آمريكا از سوريه خواسته يا خواهد خواست،            

المللي   البته فراموش نكنيم آه حمله به سوريه از لحاظ بين         . آه نحوه رفتار آمريكا را مشخص خواهد آرد       
تـري را بـه       هـاي سياسـي سـنگين       زاتر از حمله بـه عـراق خواهـد بـود و هزينـه               آمريكا بسيار چالش  براي  

  .واشنگتن تحميل خواهد آرد
  
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

   که باعث پيروزی در نبرد عراق شدسالح هايی
  2003 آوريل 22سه سنبه -بي بي سي-گری ايسون خبرنگار بی بی سی

جنگ عليه حکومت صدام حسين، بيش از هر زمان در گذشته، به کمک مهمات دقيق هدايت شونده يا 
  . به پيروزی رسيد"هوشمند"بمب های 

 داشت، مسير پيشروی اين نيروها با هرچند پيشروی سريع نيروهای زمينی، نقشی تعيين کننده
  .بمباران مواضع لشکرها و مراکز فرماندهی عراق از قبل همواره شده بود

  .بود) Joint Direct Attack Munition يا Jdam" (جی دم"بمب های اين جنگ بيش از هر چيز جنگ 
   52-سوار بر بال های ب" جی دم"بمب های 

ار کيلويی است که با تعبيه تجهيزاتی در انتهای آن، به بمبی يک بمب معمولی پانصد يا هز" جی دم"
  .بدل می شود" هوشمند"

اين تجهيزات شامل ملخ هايی است که توسط ماهواره و سيستم های داخلی کنترل می شود و به 
  .بمب امکان مانور می دهد

، تبديل می )دفنسبت به ه( متر يا کمتر 12اين وسيله، بمب را به يک سالح دقيق با ضريب خطای 
  .کند

  :به طراحان عمليات نظامی دو برتری مهم دادند" جی دم"بمب های 
  ."خسارات جانبی"کاهش خطر انهدام ناحيه اطراف هدف يا 

  .امکان استفاده از تعداد بسيار کمتری بمب برای نابودی يک هدف
 درصد بمب 99رداری شد به گفته يک فرمانده آمريکايی، در مواردی که از اهداف بمباران شده عکس ب

  .ها به هدف خورد
اين بمب حدود . يک امتياز ديگر اين بمب ها، هزينه نسبتا پايين آنها در مقايسه با ساير سالح هاست

  . هزار دالر هزينه دارد20
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در مقابل، هر فروند موشک کروز، يک ميليون دالر برای ارتش آمريکا هزينه دارد که عمدتا از ناوهای 
  .ور در خليج فارس پرتاب می شدجنگی آن کش

  . عدد از اين موشک ها پرتاب شده بود750در پايان جنگ بيش از 
  "ضدپناهگاه"بمب 

" ضدپناهگاه" کيلوگرمی 900 با بمب حدودا 117-نخستين حمالت عليه بغداد به وسيله دو هواپيمای اف
)Bunker Busting (انجام شد.  

  پرتاب موشک های کروز از ناوهای جنگی 
اين نوع بمب در گذشته هرگز به کار گرفته نشده بودند و توسط ليزر، ماهواره و سيستم های داخلی 

  .هدايت می شود
در شب . کاربرد اين بمب ها چنان که از نام آن پيداست تخريب پناهگاه های مستحکم زير زمينی است

 صدام، آنجا را با اين بمب ها اول جنگ، ارتش آمريکا پس از دريافت اطالعاتی داير بر محل پنهان شدن
  .هدف قرار داد

نيروهای آمريکايی همچنين از بمب های خوشه ای هدايت شونده برای کوبيدن تشکيالت زرهی عراق 
  .در جنوب بغداد استفاده کردند

 هزار بمب و موشک به کارگرفته شده در عراق از نوع 18 درصد از 70به گفته ارتش آمريکا، در مجموع، 
  .ونده دقيق بودهدايت ش

  .بود" کور"به عبارت ديگر، يک سوم سالح های جنگی آمريکا از نوع بمب های 
 آمريکا که از پايگاه خود در ميزوری برخاسته بود تا سفر رفت و برگشت 2-در يک مورد، يک هواپيمای بی

گاه نظامی  کيلوگرمی بر يک پاي250 بمب حدودا 80 ساعته به عراق را طی کند، حدود 34بدون وقفه 
  .عراق تخليه کرد
  برتری زمينی

نيز برتری مطلق خود را " 2چلنجر "و تانک های بريتانيايی "  آبرامز1ام "در زمين نيز تانک های آمريکايی 
  .عراق ثابت کردند" 55تی "و " 72تی "بر تانک های 

  
  .ا برخوردار بودندتفنگداران دريايی و نيروهای زمينی نيز از پشتيبانی هليکوپترهای آپاچی و کبر

: اما نيروهای تحت رهبری آمريکا همچنين از عنصر کليدی ديگری برخوردار بودند که عراق فاقد آن بود
  ". آی اس آر4سی "

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، کامپيوتر، اطالعات امنيتی، نظارت و "اين عبارت مخفف 
ادهای ميدان نبرد و است که شامل توانايی يک ارتش در پی بردن به رويد" تجسس

  .کمک به برنامه ريزی برای عمليات می شود
  عراق را زير نظر داشت " پريدتور"هواپيمای تجسسی 

هواپيماهای نظارتی و تجسسی نيروهای ائتالفی در آسمان عراق، فعاليت بيست و چهارساعته 
  .داشتند تا به فرماندهان، تصويری از زمين ارائه دهند

ر دسترس آنها بود، که بخشی از آنها برای کنترل سالح های هدايت شونده و  ماهواره د50بيش از 
  .بخشی برای تهيه تصاويری از زمين به کار گرفته می شد

، ميدان نبرد و مواضع عراقی "پريدتور"از جمله، هواپيمای " کنترل هوايی پيشگام"همچنين هواپيماهای 
هداف تازه، هواپيماهای جنگنده را برای بمباران آنها ها را بی وقفه زير نظر داشتند و ضمن شناسايی ا

  .هدايت می کردند
  عمليات شبانه

آنها بر ميدان نبرد بود که به کمک " تسلط شبانه"برتری نظامی ديگر نيروهای تحت رهبری آمريکا 
  .تجهيزات پيشرفته برای ديد در شب، چه توسط سربازان و چه توسط تانک ها و هواپيماها عملی شد

  .ن توانايی، به ويژه برای نيروهای ويژه که در سراسر عراق پياده شده بودند حياتی بوداي
 ميليون اطالعيه پيش از جنگ و در 43يکی ديگر از ابعاد اين جنگ، عمليات روانی بود که طی آن بيش از 

  جريان آن از آسمان برای نيروهای عراق پخش شد  
  .اتی درباره اهداف تازه و تحويل آن به هواپيماهای جنگنده بوداز جمله وظايف اين نيروها، تهيه اطالع

 ميليون اطالعيه پيش از جنگ و در 43يکی ديگر از ابعاد اين جنگ، عمليات روانی بود که طی آن بيش از 
  .جريان آن از آسمان برای نيروهای عراق پخش شد

را درک کردند و به جای جنگ، " تیپيام نيروهای اطالعا"به نظر می رسيد بسياری از سربازان عراقی 
  .سالح هايشان را زمين گذاشتند و به خانه هايشان بازگشتند

يکی از موفقيت های غيرمنتظره نيروهای ائتالفی، تسخير ميادين نفت جنوب عراق به شکل دست 
  .انتظار می رفت دولت صدام حسين اين چاه ها را به آتش بکشد. نخورده و سالم بود

مريکايی گفت که در واقع بسياری از اين چاه ها با مواد منفجره سيم کشی شده بود اما يک فرمانده آ
حتی اگر عراق قصد انفجار آنها را می داشت نيز شکست می خورد چون فلکه خط لوله نفتی توسط 

  .آمريکايی بسته شده بود
ا اطالعيـه هـای شـما را    مـ : "او گفت وقتی کارمندان صنايع نفتی عراق مورد مصاحبه قرار گرفتنـد گفتنـد     

ما می فهميم که حفظ تاسيسات نفتی بـرای  . ما پيام های راديويی شما را شنيده بوديم      . خوانده بوديم 
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به اين دليل، برای حفاظت از جان خود از دستورات رژيم اطاعت کرديم، اما اطمينـان                . آينده ما مهم است   

  ."دحاصل کرديم در عمل خسارتی جدی متوجه ميادين نفتی نشو
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